


كلمة جملة عامل  اجلودة

جمل��ة عامل اجل��ودة أول جمل��ة علمية عربي��ة متخصصة بش��تى علوم اجل��ودة كانت 
البداي��ة بفك��رة وه��ى أن يك��ون لنا بيت ي��أوي حمبني اجل��ودة مبختل��ف إنتمائتهم 
ومبختل��ف جماالتهم حيث انطلقت الفكرة من مهد حلم ظل يراودنا لتخرج إىل النور من 
خ��ال كوكبة من عاملنا العربي قبلت التحدي وأخذت عل��ى عاتقها أمانة إخراج جملة 
علمي��ة عربي��ة متخصص��ة يف علوم اجلودة فكان��ت جملة عامل اجل��ودة نرحب بكل 
حميب اجلودة وعش��اقها,نرحب بكل قلم حر وجرئ ليتناول مشكات اجلودة وهمومها 
يف عاملن��ا العربي , نرح��ب بكل من كان لديه علم وق��رر أال يكتمه ليقف بني ثنايا 
أف��كاره ليحتكره لنفس��ه فقط , نرحب ب��كل معطاء أختذ قراره ب��أن يكون نافعا 
لنفس��ه ولآلخري��ن وألمته اليت تصارع من أج��ل تبوء مكانتها بني األم��م املتقدمة نرحب 
ب��كل باحث ع��ن معلومة رمب��ا جيدها لدينا لنكون س��ببا يف أن ميس��ك بقلمه يوما 

ويواصل العطاء نرحب بكم مجيعا يف عاملنا عامل اجلودة

رسالتنا

أمانتنا أمتنا وعاملنا اجلودة والنشر العلمي املتخصص يف عامل اجلودة غايتنا وأن 

نكون املصدر األول يف العامل العربي والعامل أمجع لعلوم اجلودة وتطبيقاتها.

رؤيتنا

جملة عامل اجلودة جملة علمية دورية متخصصة تصدر عن مؤسس��ة التقنية 

للتطوي��ر واالستش��ارات وأنظم��ة اجل��ودة. أردن��ا بتواجدنا أن نك��ون أول جملة 

عربي��ة متخصصة يف كل أف��رع وعلوم وتطبيق��ات اجلودة والبيئة والس��امة 

والصحة املهنية وغريها من أنظمة اجلودة وذلك من خال:

1.مقاالت متخصصة يف شتى علوم اجلودة  	 

2.أحباث علمية عربية ودولية  	 

3.مقابات لرواد اجلودة يف العامل العربي وعامليا 	 

4.متابع��ة كل م��ا ه��و جدي��د يف ع��امل اجل��ودة م��ن أخب��ار ومنتجات  	 

ومواصفات وندوات ومؤمترات عربيا ودوليا. 

مدعم��ن بك��وادر عربي��ة متخصص��ة يف ش��تى جم��االت اجلودة أخ��ذت على 

عاتقها أمانة نشر ثقافة اجلودة يف جمتمعات عربية باتت يف أشد احلاجة إليها, 

حاملن لواء اجلودة عاملنا ومهمتنا توصيله إىل أمتنا العربية والعامل أمجع.
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أرسل مقالك
يس��عد مجلة عالم اجلودة أن تس��تقبل مقالك أو 
بحثك لنش��ره ضمن أعداها وذلك طبقا لش��روط 

النشر التالية
سياسة النشر في اجمللة

طبيعة اجمللة، هو التخصص الفني والتطبيقي لكل 
ما يتعلق بتطبيقات اجلودة ونظمها اإلدارية، و اجمللة 
ملتزمة  بنش��ر املعلومة في ضوء هذه السياس��ة  
بش��رط أن تتحق��ق ف��ي املق��االت أو املوضوعات أو 

البحوث أو أي مشاركة الشروط اآلتية :
أن يكون املق��ال أو البحث من إعداد الكاتب   .1

نفسه.
أال يكون مت نش��ره في مجالت تشبه طبيعة   .2

النشر في مجلة عالم اجلودة.
توفر ش��روط املق��ال من الناحي��ة اللغوية و   .3

الفنية في املقاالت املرسلة.
توفر ش��روط البحث العلمي  في كل بحث   .4

مرسل إلى اجمللة.
تقب��ل اجمللة كل البحوث باللغ��ة العربية أو   .5

االجنليزية نظرا لطبيعة اجمللة العلمية.
أال يقل البحث أو املقالة املرس��لة إلى  اجمللة   .6
ع��ن صفح��ة واح��دة م��ن صفح��ات word و أال  
يزي��د عن 10 صفح��ات  بخط  حجم��ه16 مبا فيه 

الرسومات و اجلداول.
متنح األهمية للمقاالت املترجمة.  .7

أن تكون املقاالت و  البحوث في ضوء  طبيعة   .8
اجمللة العلمية و اإلدارية.

للمجلة احلق في نش��ر أو عدم نشر املقال أو   .9
البحوث املرس��لة إليها، مع إبداء األسباب لصاحب 

العمل من اجل التوضيح.
يفضل إرسال السيرة الذاتية  للمؤلف  .10

يتم إرسال املقاالت عبر البريد اإللكتروني التالي:

info@alamelgawda.com
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العــدد



التعريف مبجلة عامل اجلودة

مـن نـحــن

دورية اإلصدار 

أهداف اجمللة 

حنن جملة عامل اجلودة أول جملة الكرتونية جمانية علمية متخصصة يف اجلودة وعلومها املختلفة تصدر 
باللغ��ة العربي��ة, تصدر اجمللة برعاية مؤسس��ة التقنية للتطوير واالستش��ارات وأنظمة اجلودة,تأسس��ت 

اجمللة رمسيا فى ال42 من يونيو 0102 مياديا وصدر العدد األول فى أغسطس 0102 مياديا.

ربع سنوية ) كل ثاث شهور(

نشر ثقافة اجلودة يف اجملتمع العربي 	.1
تبسيط علوم اجلودة ونشرها يف مقاالت دورية  	.2

متابعة كل ما هو جديد يف عامل اجلودة 	.3
العامل الكبري التبحر يف هذا  املبتدئني على  توفري مصدر عربي ملعلومات اجلودة يساعد  	.4

العلمية املتخصصة يف اجلودة نشر األحباث  	.5
متابعة أخبار املواصفات واجلديد فيها واخلاصة مبجاالت اجلودة 	.6

متابعة كل ما هو جديد من أجهزة ومعدات تستخدم يف تطبيقات اجلودة املختلفة 	.7
عمل استبيانات دورية متخصصة تناقش بعض القضايا املطروحة عامليا وعربيا يف جماالت اجلودة 	.8
العربي وعامليا يف جماالت اجلودة الوطن  العلمية اليت تعقد على مستوى  الندوات واملؤمترات  متابعة  	.9

العربي وأيضا على املستوى الدولي عقد لقاءات و مقابات علمية مع املتخصصني يف اجلودة بالعامل  	.01



جودة البيانات 
Data Quality / مهندس

مجدى خطاب

افتتاحية العدد

حتدثن��ا كثريا عن اجلودة وأظهرن��ا هلا الكثري من 
التعاري��ف واملفاهي��م , فرائين��ا اجل��ودة كمفه��وم 
وكثقاف��ة , ث��م مضين��ا لنصل اىل تطبي��ق اجلودة 
م��ن خ��ال وضعن��ا لنظ��م إداري��ة تس��عى لتحقيق 
اجل��ودة فى نات��ج املنظمة , والناظ��ر بتأنى اىل حمور 
تطبيق نظ��م إدارة اجلودة س��يجد تركيزا ش��ديدا 
على قيم��ة التوثيق , وقد تعملنا ف��ى ألف باء جودة 
مقولة أكتب ما تفع��ل وأفعل ما كتبت وهى ذات 
العبارة التى نلقيها على مس��مع كل وارد وأتى اىل 
عامل اجل��ودة , ولعل املتفحص والناظر بتأمل لكل 
هذه األساسيات فى اجلودة يصل اىل حقيقة مفادها 
أن حمور عم��ل هذه النظم هو احلص��ول على الدليل 
امل��ادى امللموس على تطبيق وتنفي��ذ األعمال والتى 
حنصل عليها من س��جات وتقاري��ر نظم اجلودة ثم 
يأتى بعد ذلك الدور لتحليل البيانات , وهنا تكون 
املعضل��ة الرئيس��ية فى كيفي��ة التأكد من صحة 
ه��ذه البيان��ات وه��و ما جيعلن��ا نطرح ه��ذا املوضوع 
للتسائل وحماولة إجياد إجابة له فهل للبيانات جودة 
أو ه��ل يوجد ش��ئ أمسه ج��ودة البيان��ات؟ ولإلجابة 
على هذا التس��اؤل فإننا نتناول أوال تعريف البيانات 
 Dataو هي العناصر اليت نس��تخلص منها املعلومات 
بعد املعاجلة ) وال تكون مفيدة مبفردها ( وتكون 
البينات ه��ى املادة اخل��ام للمعلوم��ات وميكننا أن 
نعطى هنا مثال تش��بيهى بسيط فكما أن البرتول 
م��ادة خ��ام وعدمي��ة الفائدة ف��ى حد ذاته��ا كمادة 
كامل��ة وال ينتف��ع به��ا اال بع��د حتليه��ا وإش��تقاق 
املركب��ات منها فإن البيانات تب��دو فى صورتها اخلام 
كالب��رتول عدمية الفائدة اال بالعمل على حتليلها 
وتنقس��م البيانات اىل النوعني األساسني التالني: 1. 
بيانات رقمية : وهي البيانات اليت تأخذ قيمًا حمددة ال 
خترج عنها ، ومثال ذلك حروف اهلجاء..........2. بيانات 
متثيلية : وهي البيانات ال��يت تأخذ قيمًا عديدة غري 
حم��دودة ، حنو ش��دة الص��وت أو درجة احل��رارة....... 
وبناءا على ه��ذا التعريف البس��يط نصل اىل معنى 
هام ه��و أنه إذا كانت امل��ادة اخل��ام للمعلومات غري 
جيدة فس��وف حنصل بالتأكيد على معلومات غري 
جيدة وس��نبنى عليها قرارات سوف تكون بإحتمال 
كب��ري خاطئ��ة. وهنا نص��ل اىل ض��رورة التأكيد 
عل��ى أن تك��ون البيانات جيدة وتك��ون البيانات 

جي��دة إذا ما كانت 1. دقيق��ة .... 2. مكتملة.... 3. 
متس��قة ) أى ذات صلة مبوضوعه��ا (...... 4. مرتبطة 
إرتباط��ا صحيح��ة بزمنه��ا ......5 . موثوق��ا فيه��ا ...... 
....... 7. يس��هل التعام��ل معه��ا  6. ميك��ن فهمه��ا 
األن  نص��ل  إذا  منه��ا.........  معلوم��ات  إلس��تخاص 
إلجابة عن تس��اؤلنا الس��ابق وهو أنه للبيانات جودة 
ألن البيانات مثلها مثل أى شئ إعتبارى هلا خصائص 
وكل ش��ئ إعتبارى له خصائص تك��ون له جودة 
...... وهنا نعيد الطرح من جديد إذا كانت للبيانات 
جودة فما هو الس��بيل لتحقيق هذه اجلودة للبيانات 
..... اعتقد بأن اإلجابة األن أصبحت س��هلة ويس��رية 
وه��ى أن من يبنى النظام الذى تس��قى من��ه البيانات 
عليهم أن يراعون كي��ف يزرعون خصائص جودة 
البيان��ات ف��ى كل النماذج والتقاري��ر التى يبنونها 
ف��ى نظمه��م اإلداري��ة وهذه ه��ى النصيح��ة األبدية 
فعندما تنبى النظام حاول أن تكون عينك واس��عة 
ونظرت��ك حادقة على هذه النم��اذج والتقارير والتى 
تعترب احلاوى واملفرخ هل��ذه البيانات فكما تعطينا 
األرض البرتول أو النفط اخلام فإن النماذج والتقارير 
تعطينا البيانات اخلام وكلما أحس��نا الزرع كلما 
أحس��نا احلصاد...... حمبى عامل اجلودة كانت هذه 
فك��رة ورؤي��ة ول��و أنها ليس��ت باجلدي��دة لكنها 
تذكرة وخاصة ملن يعملون فى العمل اإلستش��ارى 
وفى بناء النظ��م اإلدارية ...... نرحب بكم فى العدد 
اخلام��س من جملتكم ع��امل اجلودة وال��ذى نواصل 
في��ه طرحنا للعديد م��ن املواضيع اجلدي��دة وخاصة 
باب جودة احلياه والذى يأتى كتطور جديد حرصنا 
في��ه عل��ى أن نلم��س جان��ب جدي��د م��ن تطبيق��ات 
اجلودة وعلومها ...... كما نعود لكم بباب س��ؤال 
وج��واب ف��ى اجل��ودة وال��ذى جيي��ب علي��ه دكتور 
جلي��ل وهو زميلن��ا الدكتور أس��امة امساعيل....... 
كم��ا نن��وه ف��ى عددنا ه��ذا ع��ن طرحن��ا لفكرة 
ب��اب التوظيف والذى س��نقوم فيه بنش��ر بيانات عن 
طالب��ى العمل ف��ى جماالت اجلودة ويس��عدنا تلقى 
طلباتك��م لنش��رها باجملل��ة بدءا م��ن الع��دد القدم 
مبش��يئة اهلل...... مرحبا بكم ف��ى عاملكم اجلودة 
	ونتمن��ى لك��م تصفح��ا ممتع��ا لعددن��ا اخلام��س
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مؤسسة التقنية
للتطوير واالستشارات وأنظمة اجلودة

الراعي الرمسي جمللة عامل اجلودة 

 منهجية مؤسسة التقنية نحن مؤسسة التقنية

 : Plan التخطيط

:Do التنفيذ

:Check الفحص والتقييم

 :Act التأكيد والتنميط

 نعمل يف جميع مجاالت  التطوير والتدريب واالستشارات ألنظمة الجودة. 
كام نحمل عىل عاتقنا أمان��ة نقل علوم وثقافات الجودة إىل عاملنا العريب 

م��ن خالل الن��ر العلمي املتخص��ص يف جميع مجاالت الج��ودة والبيئة 

والسالمة والصحة املهنية وذلك من خالل مجلة علمية متخصصة يف هذه 

العلوم وهى مجلة عامل الج��ودة وهى أول مجلة علمية عربية متخصصة 

يف شتى مجاالت الجودة.

يدعمنا مجموعة كب��رة من املتخصصني والباحثني واالستش��اريني العرب 

والذي��ن يتعاونون معنا يف مجاالت التدريب واالستش��ارات كام يتعاونون 

معن��ا يف مجال الن��ر العلمي املتخص��ص من خالل مق��االت ومقابالت 

وأبحاث علمية وأخبار عاملية.

ك��ام أخذنا عىل عاتقنا إيجاد بوابات مفتوحة عىل عاملنا العريب نس��تطيع 

من خاللها فتح س��احات للح��وار الحر والبناء وتكون من��را لنقل وتبادل 

الخ��رات واملعلومات حول نظم إدارة الجودة وتطبيقاتها وذلك من خالل 

منتديات عامل الجودة وهى أول منتديات عربية متخصصة وش��املة لكل 

أفرع وعلوم الجودة 

مقر مؤسسة التقنية 
جمهورية مرص العربية – العارش من رمضان 

                          ت: 00201008415359

www.altaknyia.com

 أدركنا يف البداية أن عميلنا هو محور عملنا وأن رضائه غاية نس��عى إليها 

وأن ج��ودة خدماتنا تعزيز لرؤيتنا ولهذا كانت مؤسس��ة التقنية للتطوير 

والتدريب واالستشارات وأنظمة الجودة متخصصون يف:

تقدي��م استش��ارات التطوي��ر لألنظم��ة القامئ��ة بال��ركات 	   

واملؤسسات. 

تقديم استش��ارات التأهيل وبناء نظم الج��ودة للركات التي 	   

تس��عى لبن��اء نظم إدارية فعال��ة ومؤثرة ورفع ج��ودة منتجاتها أو 

خدماتها.

تقديم دعم تدريبي لرفع مهارات وقدرات موظفي الركات مبا 	   

يتناسب مع نظم اإلدارة الحديثة وأنظمة الجودة.

كلمة مؤسسة التقنية

تعتمد منهجية مؤسس��ة التقني��ة يف العمل عىل منظومة إدارية 

معروفة وهى دائرة دمينج للتحسني املستمر:

نخطط لتقديم تدريب و استشارات فعالة نضمن من ورائها تحقيق 

قيمة مضافة لعمالئنا. 

ننفذ برامجنا التدريبية وأعاملنا االستش��ارية بطرق متطورة ومبنهجيات 

حديث��ة معتمدي��ن ع��ىل مجموعة من أفض��ل الكوادر واالستش��اريني 

والخراء العرب والعاملني.

نقيم برامجنا التدريبية وأعاملنا االستشارية ونأخذ التغذية الراجعة من 

عمالئنا لتطوير خدماتنا.

نتأكد من نجاح برامجنا التدريبية وأعاملنا االستشارية ونحسن فيها تبعا 

نتخذها  ثم  منها  املرجوة  النتائج  تحقيق  عىل  وقياسا  عمالئنا  لرغبات 

منهجا وأسلوبا للعمل نسعى لتطويره باستمرار.

http://www.alamelgawda.com
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املعهد الوطني األمرييك للمواصفات 

تأس��س ىف 19 أكتوبر 1918 من قبل خمس جمعيات هندسية وثالث وكاالت 
حكومية ، واملعهد ال يزال منظمة خاصة غر ربحية تدعمها عضوية منظامت 

القطاع الخاص والعام. 

وطوال تاريخه  حافظ املعهد عىل هدفه الرئييس وهو تعزيز القدرة التنافسية 
العاملية لرجال األعامل األمركيني ونوعية الحياة األمريكية من خالل تش��جيع 
وتسهيل مواصفات التوافق الطوعي ونظم تقييم املطابقة وتعزيز سالمتهم. 

يوجد املقر الرئيىس ىف واش��نطن العاصمة ويوجد مكتب ىف مدينة نيويورك 
)مكتب العمليات(

يتأل��ف املعهد من ال��وكاالت الحكومي��ة ، واملنظامت وال��ركات والهيئات 
العلمية والدولية ، واألفراد .

واملعهد ميثل مصالح أكرث من 125.000 رشكة و 3.5 مليون شخص من املهنيني. 

رئي��س مجلس اإلدارة الحاىل هو جيمس بويل و الرئيس التنفيذي هو اس جو 
باتيا.

ع��ىل الرغم من أن املعهد يف حد ذاته ال يض��ع املواصفات الوطنية األمريكية 
)ANSs( ، فإنه يوفر جميع األطراف االمريكية املعنية يف مكان محايد للعمل 

معا والعمل عىل التوصل إىل اتفاقات مشرتكة.

وتتم عملية إنش��اء هذه املواصفات الطوعية وفقا للمبادئ األساسية للمعهد 
م��ن توافق اآلراء ، وبس��بب عملية االنفتاح يعتمد اعت��امدا كبرا عىل جمع 

البيانات والتسويات بني مجموعة متنوعة من أصحاب املصلحة.

International Standardization التقييس الدويل

املعهد هو ممثل الواليات املتحدة الرسمي للمنظمة الدولية للتوحيد القيايس 

)ISO( ، وع��ر اللجن��ة الوطني��ة االمريكية ميث��ل املعهد الوالي��ات املتحدة 
ىف اللجن��ة الدولي��ة الكهروتقنية )IEC(. وهو أيضا عض��و يف املنتدى الدويل 

 .)IAF( لالعتامد

باإلضافة إىل تس��هيل تش��كيل املواصفات يف الواليات املتحدة ، يشجع املعهد 
عىل اس��تخدام مواصفات الواليات املتحدة دوليا ، ومن املدافعني عن سياسة 
الواليات املتحدة والوظائف الفنية يف منظامت املواصفات الدولية واإلقليمية 

، ويشجع عىل اعتامد املواصفات الدولية واملواصفات الوطنية. 

يلع��ب املعهد دورا هاما يف خلق املواصفات الدولية التي تدعم بيع املنتجات 
يف جمي��ع أنحاء العامل ، والذي مينع من اس��تخدام املواصفات املحلية لصالح 

الصناعات املحلية.

يف كثر من الحاالت ، تتخذ املواصفات الوطنية االمريكية إىل املنظمة الدولية 
للتوحي��د القي��ايس )ISO( و اللجنة الدولية الكهروتقني��ة ))IEC ، من خالل 
 ، USNC( US National Committee( املعهد أو اللجنة الوطنية االمريكية
حيث يتم اعتامدها كليا أو جزئيا حسب املواصفات الدولية. حيث تلبي هذه 

االحتياجات ملجتمع املستخدمني.

  National Standardization التوحيد الوطني

إقليميا ، املعه��د هو عضو يف الكونجرس األم��ريك ملواصفات منطقة املحيط 
اله��ادئ )Pacific Area Standards Congress )PASC ولجن��ة مواصفات 
 Pan American Standards Commission )COPANT( عموم أمري��كا
 )PAC( وه��و أيضا عض��و يف مجلس تعاون منطقة املحيط اله��ادئ لالعتامد
، وع��ر مجلس االعتامد الوطني )ANAB( ميث��ل املعهد الواليات املتحدة ىف 

 .)IAAC( منظمة التعاون املشرتك األمريكية لالعتامد

يوفر املعهد حاليا منرا ألكرث من 200 مطوري مواصفات املعهد املعتمدة التي 
متثل ما يقرب من 200 منظمة مختلفة يف القطاعني الخاص والعام.

هذه املجموعات تعمل بشكل تعاوين لتطوير املواصفات 

يف عام 2002 ، كان هناك ما يقرب من 10.000 وثيقة من هذا القبيل. 

Conformity Assessment تقييم املطابقة

املعهد الوطني األمرييك للمواصفات

بسم الله والحمد لله والصالة والسالم عىل رسول الله – صىل الله عليه وسلم – 

إخواىن وأخواىت ...زمالىئ وأحباىب ىف الله ..أتدرون ما هو الرس ىف أن نلتقى س��ويا عددا بعد عدد ومقال بعد مقال؟     نلتقى لنجدد العهد س��ويا عىل ان نرتقى 

بأمتنا وننهض ببالدنا فأمتنا اإلس��المية ىف أش��د الحاجة لنا وبالدنا العربية منتظرة منا الكثر فليس لدينا وقت لنضيعه والبد أن نلحق قطار التقدم ونكون من 

صناع النهضة وهذا هو جوهر رسالة مجلة عامل الجودة وقلب وروح وعقل باب عامل املواصفات.لن أطيل عليكم يف مقدمة طويلة هى أساس أخوتنا وصداقتنا 

ومعا نكمل ىف هذا العامل الفسيح ...... عامل املواصفات نستكمل الرحلة مع املنظامت الوطنية للمواصفاتكنا قد تحدثنا ىف املقال السابق عن الجمعية األمريكية 

لإلختب��ارات وامل��واد ASTM وقلن��ا أنها تختلف عن املنظامت األخرى مثل BSI DIN, AFNOR, يف أنها ليس��ت هيئة معاير وطني��ة، فهذا الدور يتخذه يف 

.ANSI )الواليات املتحدة األمريكية املعهد الوطنى األمريىك للمواصفات ) ويسمى هيئة املواصفات االمريكية

واليوم مع ... 

عالم املواصفات

م.حسن منسي
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تقيي��م املطابقة مصطلح يس��تخدم لوصف الخطوات الت��ي اتخذها كل من 
املصنعني وأطراف ثالثة مس��تقلة لتحديد الوف��اء مبتطلبات املواصفات ، كام 

يظل أولوية قصوى بالنسبة للمعهد.

ش��هد برنامج املعهد إلعتامد التصديق من طرف ثالث منوا كبرا يف الس��نوات 
األخ��رة ، واملعهد يواصل جهوده للحص��ول عىل القبول يف جميع أنحاء العامل 

من الشهادات املعتمدة التي أجريت يف الواليات املتحدة 

واح��دة من أفضل املؤرشات عىل قوة النظ��ام األمريك هو االعتامد الحكومى 
واستخدام القطاع الخاص له 

وق��د اعتم��دت الدولة والحكوم��ات املحلية وال��وكاالت رس��ميا اآلالف من 
املواصفات الطوعية التي ينتجها املعهد

باختصار ، يش��ارك املعهد مش��اركة كاملة يف دعمه ألهداف الواليات املتحدة 
والتوحي��د العامل��ي ، ويظل ملتزما بتعزيز نوعية الحي��اة لجميع املواطنني يف 

العامل.

وىف الختام كانت هذة إطاللة رسيعة عىل إحدى منظامت املواصفات ىف العامل 
وعىل وعد بلقاء أخر مع مقال أخر ومع منظمة مواصفات أخرى. 

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل

املراجع:

 www.ansi.org موقع املعهد الوطنى األمريىك للمواصفات

http://en.wikipedia.org/wiki/ANSI 

عالم املواصفات

أعلن��ت اليونيس��كو 2011 العام ال��دويل للكيمياء تحت ش��عار: الكيمياء حياتنا 
ومس��تقبلنا. مب��ا أنها علم امل��ادة فالكيمياء هي يف كل م��كان. كل مادة معروفة 
كالغاز والس��ائل والصلب والبالزما تتشكل من مختلف العنارص الكياموية أو من 
مزي��ج من هذه العن��ارص. إن الكيمياء هي الحياة. وه��ي الرابط مع كل العلوم 
األخرى، خصوصاً حني تبحث عن فهم العنارص املُشِكلة للامدة والطاقة ومكونات 

الحياة بالذات .

إن عاملاً محروماً من الكيمياء سيكون عاملاً من دون مواد اصطناعية، وبالتايل من 
دون هاتف وحاسوب وسينام وقامش اصطناعي. وعىل نطاق أوسع سيكون عاملاً 
من دون صابون ومعجون لألس��نان وعطور ومس��تحرضات التجميل واملحروقات 
والحر والكت��ب والصحف. كل هذه املنتجات تنجم يف الواقع عن عملية تحويل 

كياموية .

بفض��ل الكيمياء أيض��اً ميكن للصناع��ة الغذائية ضامن األمن الصح��ي ملنتجاتها 
واالس��تجابة أفضل لطلبات املستهلكني. وتشارك هذه الصناعة يف الواقع يف عملية 
التحويل والحفظ واستيعاب األغذية، وتضع تدابر لرقابة صارمة للغاية. ويف قطاع 
السيارات، تساعد الكيمياء عىل تصنيع سيارات أخف وزناً وأقل تلويثاً. ويف قطاع 
البناء، تُضاعف الحلول لتحس��ني العزل الحراري للمباين. وحتى يف ميدان التنمية 
املس��تدامة، فان الكيمياء ال مفر منها لتطوير الطاقة الشمس��ية والفولتاضوئية، 
وللتحك��م بالتغر املناخي، والغاز الحيوي والكتل��ة االحيائية أو إزالة تلوث املياه 

والرتبة .

وتصادف س��نة الكيمياء أيضاً الذكرى املئوية ملنح جائزة نوبل للكيمياء يف 1911 
اىل عاملة الفيزياء الفرنسية ماري كوري الكتشافها الراديوم والبولونيوم .

يف مختلف دول العامل املشاركة بهذه املناسبة االحتفالية من جانب آخر أصدر اتحاد 
الكيميائيني العرب مطوية عن الس��نة الدولية للكيمياء جاء فيها : تهدف الس��نة 
الدولي��ة للكيمياء )IYC 2011( إىل االحتفاء بإنجازات علم الكيمياء واس��هاماته 
يف تط��ور الحض��ارة البرية إىل جانب ب��ث الوعي العام بأهمي��ة دور الكيمياء 
لدى جميع رشائح املجتمع مع الرتكيز عىل تحفيز جيل الش��باب واستقطابهم من 
أجل االهتامم بالكيمياء وذلك ملا ميثله من أهمية يف التنمية املس��تدامة . كام ان 
االحتفال بالكيمياء يهدف إىل رفع مستوى الوعي لدى املسؤولني وأصحاب القرار 

بدور الكيمياء يف حل كثر من املشاكل الحياتية والبيئية والصناعية الهامة .

)IYC 2011(  السنة الدولية للكيمياء

كاتبه : موضي فخري املطريي

http://www.alamelgawda.com
http://www.ansi.org
http://en.wikipedia.org/wiki/
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 د/ وجدى �صالح الدين 
احمد ال�صي�صى

اتخاذ القرار فى املؤسسات الصناعية باستخدام 
نظام تحليل أخطاء القياس الهندسية

      )Repeatability & Reproducibility - R&R Tool(
) القدرة على التكرار والقدرة على اإلنتاج (

مقاالت تقنية في الجودة

  ميكن أن يكون موضوع تحليل أخطاء القياس��ات 

الهندسية) R & R( من األدوات املهنية التي تساعد 

متخذ القرار ىف املؤسس��ات الصناعية املختلفة عىل 

دق��ة تقديره للموقف وس��المة قرارات��ه التنفيذية 

ويعد هذا املوضوع أساس��اً يستند إليه متخذ القرار 

يف ضامن خلو قراره من األخطاء التي ميكن أن تعود 

إما إىل املعدة املس��تخدمة يف القياس )Ev  ( أو إىل 

الفنيني القامئني بالقياس )Av( أو الجزء املراد قياسه 

 )  Pv(

     ويعتر مقياس 

)  Reparability and Reproducibility(

  أو املعروف اختصار

R&RTool(( م��ن أنجح الط��رق املعروفة , والذي 

يعتر أحد عنارص نظام تحس��ني الج��ودة املعروفة 

  ]  sigma»».]   1 6 باسم

وبصف��ة عام��ة ميكن ان تع��ود أخطاء القياس��ات 

الهندسية إىل األسباب التالية :- 

االختالف الجزيئ :- من قطعة إىل قطعة   1

– امل��واد الخام من مكان إىل مكان ) كمية إىل كمية 

( مساحة القطعة, من مساحة إىل مساحة .

إختالف األدوات:- من أداة إىل أداة, من   2

معدات إىل معدات عىل مر الوقت .

االخت��الف الب��رى:- م��ن مش��غل إىل   3

مشغل, من مرف إىل مرف, من قيادة إىل قيادة .

إختالف الوقت:- قص العينات من وقت   4

إىل وقت , من س��اعة إىل ساعة,  من نوبة عمل إىل 

نوبة عمل أخرى )وردية ( , ومن يوم إىل يوم , ومن 

أسبوع إىل أسبوع , ومن شهر إىل شهر, ومن عام اىل 

عام, ومن فرتة عمل إىل أوقات الراحة األخرى.

إختالف املوقع:- من ماكينة إىل ماكينة –   5

من مبنى ملبنى – من دولة لدولة ,

وع��ىل ذلك فإن��ه يت��م مقارن��ة قي��م االختالفات 

  ) MSA( بقيم معينة  R&R لنظ��ام ) Tv( الكلي��ة

ومستهدفة وقياسية – مرجعية 

)Bench- maker ( , باإلضافة إىل حساب مجموعة 

من وسائل تقيم دقة القياسات منها حساب خطية 

توزي��ع القرارات املعروفة ب��� Linearity ( ( والتى 

تش��ر إىل قياس��ات قد اختلفت بش��كل ثابت من 

نهاية واحدة إىل أخرى من مساحة القياس .

وبن��اء عىل نتائج تحليل أخط��اء القياس فإنه ميكن 

رجوع أسباب وجود أخطاء القياس إىل :-

املعدات ليس��ت معايرة ع��ىل النهايات   1

العليا والدنيا ملدى التشغيل .

خطأ ىف الحد األدىن  أو األعىل للامسرت .  2

معدات بالية أو مستهلكة .  3

احتامل وجود تصميم داخىل ضعيف ىف   4

املعدات .]2[

ثانيا :- األسباب األخرى 

وهناك أسباب أخرى مثل قياسات النسبة بني معدل 

الدقة إىل نسبة السامح) Cpk( وتتضمن 

البيئة وتأثرها ىف دقة القياس .  1

عامل املرجعية ملعدات القياس .  2

3  معدات القياس وتثبيتها.

4  الحسابات والرامج 

. »Soft Ware»

Method logist  ) القياسات املستخدمة   5

. )

6  اليشء املراد قياسه وخواصه الهندسية .

7  تعري��ف املقي��اس ) قي��ايس أو قيايس 

منوذجي (.

8  إجراءات القياس الكمي والوصفي .

9  الثوابت الفيزيائية .

10  دراس��ة تكاليف عملي��ة القياس وتأثره يف دقة 

تسعر املنتجات .

11 )موديل املشغل ( هو مفهوم حديث تم 

تطويره بواسطة اللجنة التقنية

)ISO 213( 

 SPC( اس��تخدام خرائط مراقبة الجودة اإلحصائية

( للتحكم ىف العملي��ات , حيث تؤخذ البيانات كل 

ساعة , بينام معدل االستجابة للتحكم ىف العمليات 

اإلنتاجية الذى يغطى التغرات اإلنتاجية التي تأخذ 

كل اليوم لن يكون مناسباً.

ومعدل االستجابة للتحكم السابق يقاس باستخدام 

تحلي��ل األداء وهذا الحل ميكن اس��تخدامه عندما 

يك��ون اختالف االس��تجابة متس��اوي م��ع اختالف 

التحكم.

أما االرتباط التلقايئ فإنه يؤثر عىل القياسات عندما 

يتكون من قيمتني دالتني رياضيتني مأخوذة بش��كل 

غر صحيح , ىف الفواصل أو الفرتات الزمنية .

وعلي��ه ف��إن نظ��ام R&R(  (عادة ما يف��رز أنواع 

مختلفة م��ن االختالف��ات ىف عملية القي��اس منها 

مايىل:

القدرة ع��ىل التكرار – اختالف املع��دات – القدرة 

ع��ىل اإلنتاج تقدي��ر االختالف - الخط��أ املتبقي أو 

الخطأ الصايف االختالفات نتيجة التأثرات املتداخلة 

, عىل سبيل املثال وجود املفتشني كثرين , قد يكون 

أحدهم قد قرأ معدل ««Gage بشكل مختلف عن 

اآلخرين .

 »Cage R&R» ثالثا :- الطرق التي تستخدم لتنفيذ

نرسد منها القليل:-

تحلي��ل االخت��الف باس��تخدام طريق��ة   1

.)  )ANOVA

طريق��ة خرائط مراقبة جودة املتوس��ط    2

واملدى .

طريقة تقدير االختالف.  3

. Action Group» »  طريقة مجموعة  4

طريقة املدى القصر .  5

طريقة املدى الطويل .  6

تقدي��ر واح��د   ( الالخطي��ة  الطريق��ة   7

الختالف املعدات فقط ( .]2[
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طريقة)  هام  الرمجيات  من  ومدعومتني  مستخدمتني  طريقتني  وأكرث 

املتوسط  واملدى وعىل ذلك  الجودة  مراقبة  ANOVA (وطريقة خرائط 

فإن نظام R&R( ( يعتر دراسة لقياس أخطاء القياسات ىف نظام القياس .

وقاعدة ال� 10 % تخرنا لو أن أدوات القياس محققة أو غر محققة لنسبة 

تتعدى  (ال   R&R (بنظام املحسوبة  النسبة  أن  ولو  بها,  املسموح  السامح 

 )Gage (ال%10 يكون نظام القياس ممتاز  والثالث عنارص الخاصة بدقة

هي الخطية والدقة والثبات.

وتعطى  القياس  نظام  دقة  عىل  يؤثر  الجزء  قياس  أن  كيف  هى  الخطية 

باملعادلة التالية: 

الخطية = ميل املنحنى x انحراف العملية                      )1(

كلام اقرتب امليل من الصفر كلام كانت الخطية أفضل. 

اإلنتاج  التكرار والقدرة عىل  القدرة عىل  و))Gage R&R يشر إىل معيار 

وهى أدوات ثابتة تقيس كمية االنحراف أو االختالف ىف نظام القياس 

ومعادالت حساب )Tools R&R( هى    

             -: ]1[

-: ]2[

-: ]3[

-: ]4[

   -: ]5[

املراجع :

1 - www.AIAG Measurement System Analysis /Gage 
R&R
2 - http://www.mvcoted.com/brainstorming

مقاالت تقنية في الجودة

 

5.15(3 )
1.128

REV
-

=

 

251.5 * (20 ) ( )
1.91 *

R EVAV
n r

= -

( ) ( )2 2&R R EV AV= +

 

( )5.15 *
3.18
Max Min

PV
-

=

( ) ( ) ( )= + +
2 2 2TV EV AV PV

http://www.alamelgawda.com


مجلة عالم الجودة عودة إلى الفهرسة
12العدد الخامس أبريل 2012

يش��كل املوظفني العاملني يف أي منظمة مورداً ال يقل عن أي موارد أخرى 

كاملوارد الطبيعية ، التكنولوجية . حيث أن املوارد البرية هو املورد الذي 

متتلكه جميع املنظامت.

فعىل س��بيل املثال ، الركات يف دول مثل تاي��وان أو الدمنارك أو اليابان 

تتف��اوت يف مدى قدرتها ع��ىل امتالك املوارد الطبيعية وهي الش��ك أنها 

تس��تطيع تلك الركات أن متتلك تكنولوجيا وموارد برية بشكل مامثل 

أو أفضل من مثيالتها يف الواليات املتحدة وبالتايل تس��تطيع تلك الركات 

أن تنافس وتتفوق.

إن امل��وارد البري��ة املاهرة هي الفيصل بني النجاح أو الفش��ل ، مل تكن 

النظ��رة التقليدية للموظفني أو العامل تعتره��م كمورد ذا قيمة ، ولكن 

كجزء قابل لالستبدال يف عملية اإلنتاج يجب السيطرة عليه ومراقبته.

وع��ىل أي حال أدى التوجه إىل اإلدارة الجيدة إىل تغير تلك النظرة فعىل 

سبيل املثال يرى السيد Deming.D.W ) وهو خبر عاملي يف الجودة( أن 

املوظفني الجيدين القابلني للتطور هم مفتاح لنجاح الركات واملنظامت 

والس��تمراريتها ، فلقد وضع السيد Deming أربعة عرة نقطة لتحسني 

الج��ودة، أكرث من نصف تلك النق��اط تتعلق بجودة املوظفني ، حيث أنه 

البد من مش��اركتهم والتزامهم يف تحس��ني الج��ودة إن أرادت أي منظمة 

البل��وغ إىل الجودة العالية وبالتايل فإن م��ن واجب املنظمة أن تعترهم 

مصدر من مصادرها القيمة.

ومث��ة عامل آخر س��اعد ع��ىل تغير النظ��رة إىل املوظفني وه��و التحول 

االقتص��ادي الذي ج��رى يف الواليات املتحدة حيث توج��ه رأس املال إىل 

العم��ل يف مجال الخدمات عن طريق املجال الصناعي وحيث أن رشكات 

الخدمات تعتمد عىل األفراد واملوظفني بشكل أكر من الركات الصناعية 

فمن هن��ا انبثق االهتامم األك��ر يف املوارد البرية كونها تش��كل املورد 

األك��ر يف الركات ذات الطابع الخدمي ، كذلك كان للتطور التكنولوجي 

واالعت��امد الكبر عىل تكنولوجيا املعلومات أثر كبر يف االهتامم يف املوارد 

البري��ة حيث أن تلك التكنولوجيا تحتاج إىل موارد برية ذات تحصيل 

عمىل مرتفع ومهارات عالية وخرات كبرة للتعامل معها مام جعل رشكة 

جوجل

 تهتم مبوظفيها ومتنحهم املميزات التالية:

الطع��ام: ميك��ن للموظفني أن يأكل��وا كل مايريدون وأمامه��م اختيارات 

واسعة من الطعام والراب مجاناً.

غرفة خاصة بإزالة الضغط و اإلجهاد: من خالل الكبس��ولة والتي تس��مي 

بآلة املحاكاة والتي يتم فيها عرض بالصوت والضوء .

محط��ة العمل : كل موظف ع��ىل األقل له اثنني من الشاش��ات الكبرة. 

وهناك Zooglers‹ 6-4‹ لكل مكتب.

اإلب��داع : لوحات كبرة متاحة يف كل م��كان ألي أفكار ميكن أن تأيت ألي 

موظف يقول أحد مديرين جوجل « أن االفكار دامئاً ال تأيت عيل املكاتب «

أوق��ات الف��راغ: طاوالت البلي��اردو ، وألعاب الفيدي��و وغرها متوفرة يف 

أماكن كثره .

االتص��االت: متوف��رة يف كل طاب��ق ، وهناك حجرات خاص��ة للمكاملات 

الشخصية.

الدعم الفني : إذا كان لديك أي مش��كلة م��ع جهاز الكمبيوتر ... الخاص 

بك؟ ال مش��كلة... أحرضه لقس��م الدعم الفني حيث تستطيع أن تتناول 

مروبا يف حني أنه يجري تصليحه...

الصح��ة : تهتم جوج��ل بصحة موظفيه��ا لذلك خصصت تل��ك املنطقة 

للتدليك وللفحص الطبي.

اإلسرتخاء:ليس هذا فحسب بل توفر جوجل قاعات ... لالسرتخاء 

 اأهمية املوارد الب�شرية
 يف اإدارة اجلودة 

ال�شاملة

مقاالت تقنية في الجودة

م/ سعيد بن حمود الزهرانى
نائب رئيس حترير عالم اجلودة
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م/ سعيد بن حمود الزهرانى
نائب رئيس حترير عالم اجلودة

مقاالت تقنية في الجودة
ظفيها حيث تتمتع باملناظر الطبيعية ألحواض السمك.

املكتبات:ومل تنىس جوجل االهتاممات الثقافية ملوظفيها فأنش��أت هذه 

املكتبة والتي تحتوي عىل املئات من الكتب معظمها عن الرمجة.

وكذلك أدرك��ت الكثر من الركات ذات طابع الج��ودة العالية أهمية 

امل��وارد البري��ة لديه��ا وأصبح��ت تاخذها بع��ني االعتبار حني رس��م 

اسرتاتيجية تنافسية.

وحي��ث أن إدارة الجودة ج��زء مهم يف التصميم اإلس��رتاتيجي وتقديم 

الخدمات املبارشة للزبون فإن للموارد البرية دوَر مهم يف إدارة الجودة 

الشاملة فإنه من املنطق أن يكون للموارد البرية دور أسايس ومهم يف 

عملية التخطيط اإلسرتاتيجي.

إن م��ن امله��م أن تتحول العالقة م��ع املوظفني من عالقة س��يطرة إىل 

عالقة تعاون مبنية عىل أساس املحبة واإلحرتام ، والثقة املتبادلة ، وروح 

الفريق ، وتحقيق األهداف .

هذا يتطلب التزام طويل األمد من الركة كجزء من إسرتاتجيتها.

يف األس��لوب التقليدي للعالقة ب��ني اإلدارة واملوظفني ، يعطى املوظفون 

تعلي��امت من أجل إنج��از أهداف محددة ، وعليه فه��م يكافئون عىل 

أساس قدراتهم الفردية بشكل يجعلهم متنافسون مع زمالئهم يف العمل.

األمر الذي قد يثر الغرة والحقد بينهم ، أما النظرة الحديثة القامئة عىل 

الجودة الش��املة فإن املوظفني يتمتعون مبدى حركة واسعة يف أعاملهم 

حيث أنهم يحفزون عىل تحس��ن العمل ولديه��م الصالحيات للمبادرة 

إىل تحس��ن األداء ومن��ع األخطاء ، وتكون األهداف اإلس��رتاتجية مبنية 

عىل أساس الجودة العالية وخدمة الزبائن بدالً من زيادة الربح وخفض 

التكالي��ف ، وتك��ون املكافئة للمجموعة وليس للف��رد . كام أن تدريب 

املوظفني مبني عىل أس��اس زيادة مهاراتهم يف مجاالت عديدة بدالً من 

تدريبه��م عىل مهارة مح��ددة ، األمر الذي يعطيه��م القدرة عىل إنجاز 

أعامل عديدة.

ل��يك تقوم املنظمة بإدارة املوارد البرية من هذا املنظور ، يجب عليها 

أن تعت��ر امل��وارد البرية كعامل رئييس يف تصميم اإلس��رتاتجية ولذلك 

جميع الركات الفائزة بجائزة :

Malcolm Blablrge الوطني��ة للج��ودة كانت تهت��م اهتامماً كبراً يف 

املوارد البرية فعىل س��بيل املثال تعتمد كل م��ن رشكة Sears ورشكة 

Federal Express اعتامداً كبراً عىل موظفيها لتطبيق اسرتاتيجياتها.

يوج��د لدى الركات التي تعتمد فلس��فة «املوظف��ون أوالً« يف تصميم 

اس��رتاتيجياتها خواص متشابهة حيث أن تدريب وتأهيل املوظفني يعتر 

م��ن أهم األش��ياء وينظر عىل أنه اس��تثامر طويل األم��د . كذلك يعتر 

املوظفني كأداة للتخطيط اإلس��رتاتيجي لإلبداع التكنولوجي واإلبداع يف 

املنتج والخدمة. ولذلك تقوم رشكة Motorolla بإعطاء موظفيها تدريباً 

يصل إىل 160 ساعة يف السنة يك يواكبوا التغرات التكنولوجية ويتعلموا 

كيفية املنافس��ة يف األس��واق العاملية أما يف الوط��ن العريب فإن املوظف 

الياخذ من التدريب اال ساعات قليلة جدا يف السنة.

إن من الخواص األخرى للركات التي لها تركيب اس��رتاتيجي يركز عىل 

ج��ودة موظفيها إن املوظفني لديهم الصالحية أن يتخذوا القرارات التي 

من شأنها تحسن الجودة ووتخُدم الزبائن.

فمث��الً يس��تطيع موظفو رشك��ة AT&T إيقاف اإلنت��اج إن الحظوا أي 

 Ritz Corlton مش��كلة يف ج��ودة املنتج ، كذل��ك للموظف يف فن��دق

الس��لطة بأن يرصف حتى $2000 من أجل إرض��اء الزبون ، ولىك تتأكد 

من أن اس��رتاتيجياتها املتعلقة باملوارد البرية تعمل بشكل جيد تقوم 

تلك ال��ركات مبراقبة رض��ا املوظفني وذلك من خالل مس��وحات عىل 

املوظف��ني فكل الركات الفائزة بجائ��زة Malcolm Blablrge للجودة 

تقوم بعمل مسح س��نوي عىل موظفيها لتقييم رضا املوظفني ولتحسني 

الرض��ا الوظيفي لديها . إن جو العمل املريح أس��اس يف تحس��ني الرضا 

الوظيفي ورشكة جوجل اكر مثال ، عىل ذلك .

لذلك تقوم الكثر من الركات بإعطاء موظفيها مرونة يف ساعات الدوام 

، أو تقوم رشكات بإنشاء مراكز لياقة من أجل موظفيها.

إن األهداف اإلس��رتاتيجية املتعلق��ة بالجودة ورض��ا الزبائن تحتاج إىل 

املش��اركة الجامعية وفرق العمل فرك��ة Texas Instrument تحرص 

عىل أن يكون كل موظف من ضمن فريق عمل لحل املش��اكل املتعلقة 

بالجودة ، وهنا يجب أن ينظر إىل جميع املقرتحات باهتامم فمثالً تقوم 

رشكة كاديالك بالرد عىل كثافة مقرتحات موظفيها خالل 24 ساعة.

إن م��ن أهم العوامل نجاح اإلس��رتاتيجية هو أن يك��ون املوظفون عىل 

دراية باألهداف اإلس��رتاتيجية للمنظمة وأن يشعروا بأنهم عامل مهم يف 

بلوغ تلك األهداف .

 ويف غ��زوة حن��ني فهم الرس��ول صىل الله عليه وس��لم ه��ذا االهتامم 

باملواردالبرية لذا قام بتوزيع الغنائم عىل رؤساء القبائل وأرشاف مكة 

واملؤلفة قلوبهم، وأفاض يف العط��اء، حتى ازدحم عليه األعراب والناس 

طمًع��ا يف امل�ال، ومل يعط الن�بي صىل الله عليه وس��لم مع الذين وقفوا 

معه ىف الحرب وهذا يدل عىل فهم الرس��ول صىل الله عليه وس��لم بأن 

هوالء القوم سوف يكون لهم األتر يف تحقيق نر االسالم يف بقاع االرض 

.
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السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
بسم اهلل الرحمن الرحيم , احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني سيدنا محمد صلى اهلل عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم ,السادة األفاضل نستكمل احلديث عن إدارة األزمات والربيع العربى وهو اجلزء الثانى, حيث نبني ان هناك 
نوعان من أساليب حل األزمات وإدارتها بحكمة وإستراتيجية منظمة وعقالنية, األول منها معروف و متداول وهو ما نطلق  عليه 
بالطرق التقليدية) الروتينية( ، والثاني هى الطرق الغير تقليدية )وهى مازال معظمها قيد التجربة أو اإلختبار(. وسوف نوردهما 

بشيء من التوضيح فى السياق التالي.  

أوال الط��رق التقليدية : و هى الط��رق املتعارف عليها ومن 
أهم إستراتيجيات هذه الطرق:

إعالمي  تعتيم  ممارسة  يتم  حيث   : األزمة  إنكار  	•
صالبة  وإظهار  حدوثها,  وإنكار  الطرق  بشتى  األزمة  على 
األزمة  يرام وذلك لتدمير  وان األحوال على أحسن ما  املوقف 

والسيطرة عليها.
األنظمة  معظم  ظل  في  غالبا  الطريقة  هذه  وتستخدم   
والتي ترفض االعتراف متاما بوجود أي خلل في  الديكتاتورية 

كيانها اإلداري.
تأخير  ,أو  األزمة  ظهور  تأجيل  وتعني  األزمة:  كبت  	•
من  نوع  وهو  اإلمكان.....،)  قدر  عنها  والكشف  ظهورها 

التعامل املباشر مع األزمة بقصد تدميرها (. 
إخماد األزمة: وهي طريقة بالغة العنف تقوم على  	•
النظر  بغض  املأزمة  التيار  قوى  مع  العنيف  العلني  الصدام 

عن املشاعر والقيم اإلنسانية. 
شأنها)تأثيرها  من  التقليل  أي  األزمة:  بخس  	•
ونتائجها(. وهنا يتم االعتراف بوجود األزمة ولكن باعتبارها 

أزمة عادية وغير هامة. 
البركان  تنفيس  بطريقة  وتسمى  األزمة:  تنفيس  	•
إلى تنفيس الضغوط داخل  إدارتها  تدريجياً, حيث يلجأ في 
البركان للتخفيف من حالة الغليان والغضب واحليلولة دون 

االنفجار قدر املستطاع وباإلمكانيات املتاحة. 
إيجاد  يتم  الطريقة  هذه  وحسب  األزمة:  تفريغ  	•
مسارات بديلة ومتعددة أمام قوة الدفع الرئيسية والفرعية 
وبديلة  عديدة  مسارات  إلى  ليتحول  األزمة  لتيار  املولدة 

تستوعب جهده وتقلل من خطورته. 
  ويكون التفريغ على ثالث مراحل كالتالى:

القوى  مع  العنيفة  املواجهة  مرحلة  أو  الصدام:   مرحلة  أ. 
الدافعة لألزمة ملعرفة مدى قوة األزمة ومدى متاسك القوى 

التي أنشأتها.
ب. مرحلة وضع البدائل:  وهنا يقوم الساسة بوضع مجموعة 
من األهداف البديلة لكل اجتاه أو فرقة انبثقت عن الصدام. 
لوضع  البلياردو(  )لعبة  ما  حد  إلى  تشبه  العملية  وهذه 

احللول/ اإلستراتيجية البديلة .
ج. مرحلة التفاوض)مع أصحاب كل فرع أو بديل(: أي مرحلة 
استقطاب و إمتصاص وتكييف أصحاب كل بديل عن طريق 
التفاوض مع أصحاب كل فرع من خالل رؤية علمية شاملة 
مبنية على عدة تساؤالت ,مثل ماذا تريد من أصحاب الفرع 
اآلخر, وما الذي ميكن تقدميه للحصول على ما تريد ,وما هي 
الضغوط التي يجب ممارستها إلجبارهم على قبول التفاوض 

؟
وحتديد  برصد  األزمات  مديرو  األزمة: يقوم  قوى  عزل  	•
القوى الصانعة لألزمة وعزلها عن مسار األزمة وعن مؤيديها 
سهولة  ,وبالتالي  وتوسعها  انتشارها  منع  اجل  من  وذلك 

التعامل معها ومن ثم حلها, أو القضاء عليها. 

اعداد م/ إبراهيم توفيق

اإدارة الأزمات والربيع 
العربي - اجلزء الثاين
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العصر  لروح  مناسبة  طرق  :وهي  التقليدية  غير  الطرق  ثانيا 
ومتوافقة مع متغيراته ومن أهم هذه الطرق:-

طريقة فرق العمل: وهي من أكثر الطرق استخداما في  	•
الوقت احلالي حيث يتطلب األمر وجود أكثر من خبير ومتخصص 
في مجاالت مختلفة حتى يتم حساب كل عامل من العوامل, 

وحتديد التصرف املطلوب مع كل عامل من العوامل املأزمة. 
وهذه الطريقة إما أن تكون طرق عمل مؤقتة,أو تكون طرق عمل 
وتهيئتها  تشكيلها،  يتم  التي  املتخصصة  الكوادر  من  دائمة 

ملواجهة األزمات وأوقات الطوارئ.
األزمات:  مع  للتعامل  التعبوي  االحتياطي  طريقة  	•
تكوين  األزمات,فيتم  ومصادر  الضعف  مواطن  حتديد  يتم  حيث 
األزمة.  حصلت  إذا  استخدامه  ميكن  وقائي  تعبوي  احتياطي 
)على سبيل املثال, تستخدم هذه الطريقة غالبا في املنظمات 
الصناعية عند حدوث أزمة في املواد اخلام أو نقص في السيولة(. 

طريقة املشاركة الدميقراطية للتعامل مع األزمات: 	•
 

باألفراد  األزمة  تتعلق  عندما  وتستخدم  تأثيرا  الطرق  أكثر  وهي 
اإلفصاح  الطريقة  هذه  بشري.وتعني  عنصر  محورها  يكون  أو 
الرئيس  بني  معها  التعامل  وكيفية  خطورتها  وعن  األزمة  عن 

واملرؤوسني بشكل شفاف ودميقراطي. 
نطاق  في  األزمة  محاصرة  تعنى  وهى  االحتواء:  طريقة  	•
يتم  حيث  العمالية  األزمات  ذلك  على  )املثال   , ومحدود  ضيق 
األزمات( ومن  والتفاهم مع قيادات تلك  استخدام طريقة احلوار 
تطبيقها على مستوى  املصغرة ميكن  اإلستراتيجية  خالل هذه 

الدائرة األكبر. 
األزمة  تكون  عندما  وتستخدم  األزمة:  تصعيد  طريقة  	•
مرحلة  عند  تكتل  هناك  يكون  وعندما  املعالم,  واضحة  غير 
األزمة  تصعيد  إلى  املوقف  مع  املتعامل  فيتعمد  األزمة  تكوين 

لفك هذا التكتل وتقليل ضغط األزمة. 
طريقة تفريغ األزمة من مضمونها: وهي تعتبر من اجنح  	•
معني  مضمون  أزمة  لكل  يكون  دائماً  املستخدمة,حيث  الطرق 
قد يكون سياسياً أو اجتماعياً أو دينياً أو اقتصادياً أو إدارياً........ 
األزمة  إفقاد  هي  الساسة  ومهمة  األخرى،  األمور  من  غيرها  أو 
القوى  لدى  الضغط  قوة  فقدان  وبالتالي  ومضمونها,  لهويتها 

املأزمة ومن طرقها الشائعة هي: 
التحالفات املؤقتة.                       .1

االعتراف اجلزئي باألزمة, ومن ثم إنكارها.     .2
الهدف  عن  بعيدا  توجيهه  ,ثم  األزموي  الضغط  تزعم   .3

األصلي. 
طريقة تفتيت األزمات:  و هى تعتبر األفضل ما إذا كانت  	•
هذه  وتعتمد    , وخطرة(  جداً  شديدة  )األزمات  احلالة  هذه  فى 
الطريقة على دراسة جميع اجلوانب لألزمة الراهنة ملعرفة القوى 
واملنافع  املتضاربة  املصالح  إطار  وحتديد  للتحالفات  املشكلة 
احملتملة ألعضاء هذه التحالفات , ومن ثم ضربها من خالل إيجاد 
مع  متعارضة  االجتاهات  لهذه  وإيجاد مكاسب  زعامات مفتعلة 
إلى  الكبرى  األزمة  تتحول  األزموية. وهكذا  التحالفات  استمرار 

أزمات صغيرة مفتتة متكن من احتوائها. 
طريقة تدمير األزمة ذاتيا )تفجيرها من الداخل(: و هى  	•
للتعامل  وأشرسها  التقليدية  الغير  الطرق  أصعب  من  تعتبر 
مع األزمات ويطلق عليها طريقة )املواجهة العنيفة( أو الصدام 
املباشر , وغالبا ما تستخدم في حالة عدم توافر املعلومات الالزمة 
,وهى تستخدم في حالة التيقن من  وهذا هو مكمن خطورتها 

عدم وجود البديل ,ويتم التعامل على النحو التالي: 
1.ضرب األزمة بشدة من خالل جوانبها الضعيفة.             

2.استقطاب بعض عناصر التحريك والدافعة لألزمة .
3.تصفية العناصر القائدة لألزمة .                      

4.وإيجاد قادة جدد أكثر تفهما .
األسلوب  تستخدم  وهي  الوهمية:  الوفرة  طريقة  	•
النفسي للتغطية على األزمة, )مثال كما في حاالت فقدان املواد 
للسيطرة  املواد  هذه  توفر  القرار  متخذ  يراعي  حيث  التموينية 

على األزمة ولو مؤقتا(. 
احتواء وحتويل مسار األزمة: وتستخدم مع األزمات بالغة  	•
العنف والتي ال ميكن احلد من تصاعدها , وهنا يتم حتويل األزمة 
إلى مسارات بديلة  , ويتم االحتواء عن طريق استيعاب نتائجها 
والرضوخ لها واالعتراف بأسبابها,ومن ثم التغلب عليها ومعاجلة 
من  التقليل  إلى  يؤدي  الذي  بالشكل  وذلك  ونتائجها،  إفرازاتها 

أخطارها. 
أما فى حالة ما إذا كانت األزمة ناجتة عن مسبب خارجي فيمكن 

عندئذ استخدام بعض من األساليب التالية:
اإلذعان  وعدم  التشدد  مثل  الضاغطة:  اخليارات  إسلوب  أ- 

والتهديد املباشر.
بإبداء  األطراف  أحد  يقوم  التوفيقية: حيث  اخليارات  ب- إسلوب 
الرغبة في تخفيف األزمة ومحاولة إيجاد تسوية عادلة لألطراف.

كال  استخدام  يعنى  وهو  التنسيقية:  اخليارات  إسلوب  ج- 
األسلوبني السابقني ، وهو التفاوض مع استخدام القوة.
  مواجهة األزمات والكوارث باستخدام نظم املعلومات

تعتبر املعلومات هي العنصر األساسي الذي يقلل الشك ويزيد 
من درجة الثقة في موقف أو قرار معني. وتتحدد قيمة املعلومة 
مبقدار اخلسائر الناجمة عن عدم معرفتها, وقد تطور في اآلونة 
األخيرة استخدام احلاسب اآللي وما صاحبه من طفرة كبيرة في 
تكنولوجيا املعلومات, ومن ثم أمكن تصميم النماذج الرياضية 
املعقدة املتخصصة التي تستفيد من سرعة ودقة احلاسب اآللي 
في تنفيذ التطبيقات اخملتلفة والتي يتم فيها تناول قدر هائل من 

البيانات الوصفية والرقمية.
ويعرف نظام املعلومات بكونه عبارة عن مجموعة من 
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العناصر)إستراتيجيات( ذات صلة فيما بينها تهدف الى املساهمة 
الفعالة  الكفاءة  مستوى  ورفع  القرار  اتخاذ  إسلوب  تنظيم  في 
لنظام وطبيعة األداء. ويتم ذلك بتقدمي املعلومة وتوفيرها في صور 
اختالف  مع  يتناسب  ومبا  املوقف  طبيعة  حسب  وذلك  متعددة 

شخصية ومنط املنظمة والقيادات املسئولة عن اتخاذ القرار بها.
وقد تطور علم بحوث العمليات كتطبيق لتكنولوجيا احلاسب اآللي 
بحيث أمكن تنفيذ مناذج احملاكاة للوصول الى احلل األمثل ملواجهة 
املشكلة أو االزمة بعينها كما يحددها املتخصص طبقا للمعايير 

التي يضعها متخذى القرار.
نظم دعم اتخاذ القرار 

تقدمي  بهدف  اآللى  احلاسب  على  تعتمد  معلومات  نظم  وهي 
الهيكلية،  شبه  باملهام  املتعلقة  القرارات  اتخاذ  على  املساعدة 
الكمية  والنماذج  البيانات  قاعدة  عناصر  بني  الدمج  طريق  عن 
)اإلحصائية، الرياضية، بحوث العمليات(، باإلضافة ألخذ وجهة نظر 

متخذى القرار.
وميكن تصنيف القرارات التي يتم دعمها بواسطة هذا النمط من 

النظم الى نوعني وهما:
تتخذ  التي  الفورية  القرارات  تلك  وهى  البنائية:   القرارات   1-
مبا  تغذيتها  يتم  مسبقا  معدة  مختلفة  لسياسات  إستجابة 
البنائية  القرارات  بأن  القول  وميكن  القرارات«  »قاعدة  ب�  يسمى 

)املبرمجة( هي التي لها إجراءات قرار سابق التجهيز.
مع  للتعامل  تتخذ  التي  تلك  وهي  البنائية:  غير  القرارات   2-
املشاكل غير احملددة واملتشابكة أو غير الهيكلية حيث ميكن حتديد 
جزء من املعامالت بدقة واجلزء اآلخر ذو طبيعة احتمالية يكون غالبا 
من الصعب حتديده والتعرف على سلوكه، و من ثم ال ميكن إعداده 
مسبقا وذلك لندرة القرارات أو عدم وضوحها أو لسرعة تغير هذه 
القرارات. كما أنها تأخذ في الغالب وقتا »كبيرا« من متخذى القرار.

وفيما يلى بعض من خصائص نظم دعم القرار:
1. تساعد متخذي القرار في تنفيذ املهام شبه الهيكلية.

2. تعتمد على التفاعل البشري - اآللي عن طريق تقدمي اإلمكانيات 
على  األسئلة  من  لسلسلة  إجابات  على  للحصول  االستفسارية 
غرار »ماذا....لو؟« التي يضعها مصمم النظام لطرح السيناريوهات 

البديلة أمام متخذى القرار.
اإلدارية  املستويات  لكل  الكامل  الدعم  القرار  دعم  نظم  3. تقدم 

وخاصة اإلدارة العليا.
أو  املستقلة  القرارات  الدعم في مجال  القرار  دعم  4. تقدم نظم 
القرارات التابعة التي يتطلب القرار الواحد أن يتخذ بأكمله نتيجة 

التشاور والتفاعل بني مجموعة من األشخاص.
للمشاكل  إيجاد حلول  القرار من  املعلومات متخذ  5. متكن نظم 
محل الدراسة وأيضا اختيار عدد من احللول اخملتلفة مع االحتفاظ 
بنشاطه األساسي وهو التحكم والرقابة على عملية اتخاذ القرار.
6. جتمع بني قواعد البيانات والنماذج الرياضية واإلحصائية معاً.

7. وتوفر الدعم الالزم في مختلف مراحل اتخاذ القرار، بدءاً باإلدراك 
وحتديد املشكلة إلى مرحلة االختيار النهائي ألفضل البدائل.

8. يجب أن تكون نظم دعم القرار مرنة بحيث ميكن تعديلها فى 
أى وقت أو تبعاً للحالة, بحيث تتالءم مع الظروف احمليطة.

ومن مزايا نظم دعم القرار:
1. إمكانية اختبار أكبر عدد من البدائل. 

2. االستجابة السريعة لألوضاع غير املتوقعة.
3. توفير الوقت والتكلفة.                                    

4. إمكانية جتربة )جتربة( أكثر من سياسة مختلفة للحل.
5. إمكانية الوصول إلى قرارات موضوعية تأخذ في االعتبار وجهة 

نظر متخذى القرار.
6. زيادة فاعلية عملية اتخاذ القرار.                           

 7. تضييق الهوة بني مستويات أداء متخذ القرار.
مراحل دعم اتخاذ القرار

متر عملية دعم اتخاذ القرار عادة بثالث مراحل مختلفة, مت توضيحها 
اتخاذ  دعم  لعملية  كأساس  1960م  سيمون«  »هربرت  بنموذج 
القرار، حيث ميكن استخدام هذا النموذج لوصف القرارات السريعة 

والقصيرة املدى باإلضافة الى القرارات اإلستراتيجية طويلة املدى.
وهى  رئيسية  مراحل  ثالث  الى  »سيمون«  منوذج  ينقسم  وبدوره 
)مرحلة االستخبارات،ومرحلة التصميم، ومرحلة االختيار( ونوردها 

بالتوضيح فى السياق التالى:
 املرحلة األولى:مرحلة االستخبارات : 

القرار من خالل  تبدأ مرحلة االستخبارات لعملية دعم  العادة  فى 
مبدأين أساسيني وهما:

شيء  أى  على  التعرف  به  ويقصد  املشكلة:  اكتشاف   .1
القياسية  املعايير  مع  أو  حتديدها  السابق  اخلطة  مع  يتفق  ال 
متخذى  أجله  من  يسعى  الذي  الهدف  يكون  بالتالى  املوضوعة,و 

القرار واضحا وجلياً. 
بعض  إيجاد  يعنى  وهو  املتاحة:  الفرص  الى  والسعى   .2
عائد  لتحقيق  وذلك  القرار,  ملتخذى  تقدم  إنها  تبدو  التى  الظروف 

أفضل .
املرحلة السابقة فإن  ومن خالل إكتشاف املشكلة وصياغتها فى 
هى  بل  ذاتها  فى  مشكلة  تعد  ال  وحيد  حل  لها  التى  املشكلة 
حقيقة ال بد من التسليم بها. أما إذا كان للمشكلة أكثر من حل 

فإن وجهات النظر بشأنها تتعدد وتتباين قوةً وضعفاً.
إعداد  املساعدين  أو  القرار  متخذى  على  املرحلة  هذه  خالل  ويجب 
ذلك  في  مستعيناً  املمكنة،  البديلة  احللول  عن  عام  ملخص 
باألساليب العلمية احلديثة، وأدوات التصميم املستخدمة فى علوم 

إدارة وحتليل وتصميم النظم.
 املرحلة الثانية: مرحلة التصميم )استخراج البدائل(:

,ومهمة  القرار  اتخاذ  عملية  فى  الهام  اجلزء  املرحلة  هذه   وتعتبر 
والعملية  تعلمه,  ميكن  وإبداع  خالق  عمل  البدائل  استخراج 
وحدودها  املشكلة  جملال  دقيقة  معارف  وجود  تتطلب  اإلبداعية 
بواسطة  اإلبداع  تعزيز  املشكلة. وميكن  الدوافع حلل  الى  باإلضافة 
وقوائم  الناضج،  العقلي  والتفكير  السيناريوهات،  مثل  وسائل 

االختبار، وقوالب عملية القرار.
وحتتوى مرحلة تصميم نظام دعم القرار على عدة خطوات, حيث 
الى  الوصول  ثم  النظام,ومن  وحتليل  البحث  ثم  بالتخطيط,  تبدأ 
التغيرات  ومتابعة  البرامج  تنفيذ  النظام,وأخيراً  وتكوين  تصميم 

للخروج بالتعديل املطلوب نتيجة دروس وحقائق التنفيذ الفعلى.
املرحلة الثالثة: مرحلة االختيار:

يواجه  حيث  القرار  اتخاذ  عملية  جوهر  هى  املرحلة  هذه  وتعتبر 
متخذى القرار مجموعة من البدائل املتعددة ، وعليه يجب اختيار 

أحدها والذى سوف يطبق ويلتزم به أفراد املنظمة أو املؤسسة.
قد يبدو ذلك سهال ولكن فى الواقع توجد صعوبات كثيرة جتعل من 

مرحلة االختيار عملية معقدة ومن ذلك ) تعدد األفضليات، وعدم 
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التأكد,وتعارض املصالح,والرقابة، واتخاذ القرار اجلماعى(.
إن جوه��ر نظم دعم اتخاذ القرار هو التنبؤ واإلنذار املبكر وصياغة 
الس��يناريوهات املبني��ة على مناذج احملاكاة، حي��ث تقوم نظم دعم 
الق��رار بعم��ل املزج ب��ني البيانات املتاح��ة مع الرؤى الش��خصية 
ملتخ��ذى الق��رار، ويتم كل��ه داخل بوتقة م��ن النم��اذج الرياضية 
للتنب��ؤ واحملاكاة, وفي الس��ياق التالى نعرض بعضا من الس��مات 

العامة والتطبيقات اخملتلفة للنموذجني:
-1 منوذج التنبؤ:

تلع��ب مناذج التنبؤ دورا هام��ا فى إمداد متخذي الق��رار بالتنبؤات 
واملعلوم��ات الهام��ة بوق��ت كاف قبل وق��وع األزم��ات الناجتة عن 
اخملاطر، س��واء كانت مخاط��ر ناجتة عن ظواه��ر طبيعية أو كانت 

بفعل اإلنسان ولكنها غير متعمدة.
وتلعب األس��اليب الكمية )الرياضية واإلحصائي��ة( وتكنولوجيا 
احلاس��ب اآللى وكذلك تكنولوجيا االتصاالت واالستش��عارات من 
البعد دورا أساسيا فى عملية التنبؤ، حيث تتيح هذه التكنولوجا 
إمكاني��ة القي��اس واملراقب��ة والرص��د, وبالتالى إم��داد فريق دعم 
الق��رار بالتحذي��رات والتنبؤات باألزمات املمك��ن حدوثها, ومن ثم 
ميكن جتنب اآلثار الس��لبية أو على االقل أخ��ذ االحتياطات الالزمة 
للتخفي��ف من اخملاطر,وغالبا ما تس��تخدم الطرق اإلحصائية فى 
حتليل ودراس��ة قاعدة البيانات التاريخية املتاحة واالستفادة منها 

فى التنبؤ باحتماالت حدوث أزمات مشابهة فى املستقبل.

-2 منوذج احملاكاة:
وم��ن ناحية ثانية توجد اس��تخدامات أخرى للنماذج الرياضية من 
خالل صياغة الس��يناريوهات الالزمة لعمل مجموعة من البدائل 
الت��ى ميكن ملتخذى القرار اختيار بديل منها ,ومثال على ذلك عمل 
سيناريوهات للسيول املدمرة باستخدام مناذج هيدروليكية ذكية 
تقوم مبحاكاة ش��كل السيل واجلريان الس��طحى له، مع إمكانية 
اس��تخدام عمليات االستش��عار عن بع��د التى ميك��ن ان تعطي 
معلوم��ات مؤك��دة عن أنواع الس��حب وأماك��ن جتمعها وحتركها 

وخصائصها اخملتلفة.
 وميك��ن من خالل دراس��ة مث��ل هذه الس��يناريوهات بواس��طة 
متخ��ذى القرار الوق��وف على حج��م وامتداد اخملاط��ر الناجتة عن 
مختل��ف الس��يناريوهات وتقدير الوق��ت الالزم ملواجه��ة األزمات 
الناجت��ة عن هذه اخملاط��ر مثال,وتقوم هذه النم��اذج على منهجية 
احلل املرضي,أى مبعنى أنها ال تسعى الى إيجاد احلل األمثل ولكنها 

تعطى أفضل احللول املتاحة.
نظم دعم القرار اجلماعي :

نظ��ام دعم الق��رار اجلماعي هو نظ��ام تفاعلي مبن��ى أيضاً على 
احلاسب اآللى ويقوم بتسهيل إيجاد احللول للمشاكل املتشابكة 
غير املهيكل��ة. حيث تتميز عملية اتخاذ القرار في هذه احلالة بأن 
متخ��ذى القرار يعملون معا كفريق متكامل يجمعهم اجتماع أو 
مؤمت��ر ما أو مش��كلة بعينها والغرض منه ف��ى نهاية املطاف هو 
الوصول الى قرار موحد يجمع بني كافة اخلبرات اخملتلفة وعن إتفاق 
جلميع األطراف . فهناك طرف يعني باإلجراءات املتعلقة بخس��ائر 
األرواح، وآخ��ر يعنى باإلجراءات األمني��ة، وثالث يعنى بالتعويضات 

املالية والشؤون االجتماعية أو اجلانب اإلعالمي ألزمة ما.
 وكل هؤالء يعملون فى إطار إحتواء األزمة املنوط بهم مسئولية 

اتخاذ القرار أو القرارات الالزمة ملواجهتها وحلها,
» ولضم��ان التنس��يق البد م��ن أن تكون هن��اك أداة واحدة فقط 
تق��دم الدعم لهم جميعا« وهى فى حالتنا هذه نظام دعم القرار 
اجلماعى و الذى يهدف الى إيج��اد بيئة عمل فعالة ملتخذى القرار 

املشتركني فى إدارة أزمة ما.
ويتسم نظام دعم القرار اجلماعي باخلصائص التالية:

1. نظام جماعي وليس فردياً.

2 . يستخدم تكنولوجيا االتصاالت استخداما »مكثفا«.
3 . يه��دف إل��ي احلد من الس��لوكيات الس��لبية )كاالس��تهتار 

بالوقت( أو محاولة فرض الرأي.
4 . يهدف إلى دعم الس��لوكيات اإليجابية كاملشاركة فى الرأي 

وحتفيز التفكير العلمي.
ويتأل��ف نظام دع��م القرار اجلماع��ى من مجموعة م��ن املكونات 

املادية اخملتلفة والتى من أهمها:
1 . غرف اتخاذ القرار.

2 . شبكة اتصال التخاذ القرار.
3 . تكنولوجيا عقد املؤمترات عن بعد.

4 . اتخاذ القرار عن بعد.
يعتب��ر نظام دعم القرار اجلماعى امت��داداً لنظام دعم اتخاذ القرار 
التقليدي فى اجتاه دعم أكثر فاعلية, ومن ثم فإن النظام اجلماعى 
ه��و نظام دعم اتخاذ الق��رار مضافاً إليه بع��ض التعديالت اآلتية 

مثل :
1 . تدعيمه بشبكة مكثفة لالتصاالت.

2  . وتدعيمه بوس��ائل لزيادة الفاعلية واملش��اركة الفكرية)من 
خالل من��اذج لالقتراح والترتيب والدرجات، تهدف جميعها للوصول 

إلى رأى موحد عام(.
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التي  من  أكثر  واعتمادية  مصداقية  تأمني  بوسائل  وتدعيمه   .   3
يوفرها نظام دعم القرار الفردي.

القرار بنظم املعلومات  وفى محاولة من املتخصصني لدعم متخذ 
والوسائل واإلجراءات التى تضعه فى أمت االستعداد للمواجهة الفورية 
من  يعد  هو  و  األزمات،  إدارة  علم  نشأ  واألزمات،  الطارئة  للمواقف 
العلوم احلديثة التى فرضت نفسها على واقع عاملنا املتحضر الذى 
تزايدت تعقيداته وتناقضت مصاحله مع االنطالقات الهائلة فى اجملال 
التكنولوجى وسبل االتصاالت، والذى أدى بدوره الى حتطيم الفاصل 
الزمنى بني الفعل ورد الفعل, مما وضع متخذى القرار فى خيار وحيد 
الطارئة  للمواقف  الفورية  للمواجهة  مستعدا  دائما  يكون  أن  وهو 
بالوسائل  واملدعمة  املوقوتة  املناسبة  القرارات  واتخاذ  واألزمات 
التكنولوجية احلديثة,وهناك العديد من األزمات التى تواجه اجملتمع 

إما بصفة دورية أو بصفة عشوائية.
فى  املاضى  فى  تسببت  قد  أنها  جند  األزمات  هذه  الى  وبالنظر   
االجتماعية  الناحية  من  واجملتمع سواء  للفرد  كثيرة  وأضرار  خسائر 
أن تعرض  أحد  واإلدارية,وال يخفى على  االقتصادية  أو  السياسية  أو 
اجملتمع لألزمات يهدد بصورة واضحة للتنمية سواء فى جانبها املادى 
أو البشرى، حيث تسبب األزمات مبختلف أنواعها خسائر فى املنشآت 
واملرافق العامة واملمتلكات والثروات البشرية والطبيعية, وتقلل كل 
هذه اخلسائر من فرص التقدم فى مسار التنمية حيث تؤثر بصورة 
البشرية للمجتمع وما متثله من  الثروة  مباشرة وغير مباشرة على 

ركيزة أساسية من ركائز احلركة التنموية.
نظم املعلومات ومواجهة األزمات 

قد تكون هناك صعوبة في تناول و إدارة األزمات بالطرق التقليدية، 
تكنولوجيا  في  الهائلة  الطفرة  من  االستفادة  الضروري  من  وكان 
واجلدير  األزمات.  إلدارة  متطورة  بديلة  طرق  استنباط  في  املعلومات 
اجلغرافية  املعلومات  نظم  تكنولوجيا  انتشرت  قد  أنه  بالذكر 
الدول  في  خاصة  العاملي،  املستوى  على  وسريعا  واسعا  انتشارا 
الهامة  الوسائل  املاضية، كإحدى  القليلة  السنوات  املتقدمة خالل 

املستخدمة في دعم اتخاذ القرار في اجملاالت اخملتلفة.
اجلهود  هذه  جميع  من  االستفادة  ميكن  املثال  سبيل  فعلى   
والتنبؤ  املبكر  بناء نظام معلومات متكامل لإلنذار  واإلمكانيات في 
صناعية  أو  طبيعية  أخرى  مشابه  أخطار  اى  أو  السيول  مبخاطر 
يترتب عنها من أخطار من أهم مشاكل  )حيث تعتبر السيول وما 

البيئة الطبيعية في الصحارى العربية بصفة خاصة(.
مثال إلدارة أزمة 

في دراسة مقدمة من رجاء الشريف ملعهد خادم احلرمني الشريفني 
»دور التوعية في منع الزحام أولويات التنفيذ«  ألبحاث احلج بعنوان 
الدراسة  مشكلة  تنص  احلج،  ألبحاث  اخلامس  العلمي  امللتقى  في 
على أن البحوث والدراسات العلمية والتجارب والتقارير املبنية على 
أحد  يعتبر  بالدهم  من  احلجاج  توعية  أن  أثبتت  امليدانية  املالحظات 
اجلمرات,  رمي  عند  الزحام  أزمة  على  للقضاء  اإلستراتيجية  احللول 
أثناء  وخاصة  احلج,  في  الزحام  ظاهرة  أن  إلى  الشريف  أشار  حيث 
زالت تتكرر بشكل سنوي تقريبا ويذهب ضحيتها  رمي اجلمرات ما 

العديد من احلجاج كل عام. 
وأوضح الشريف أن نسبة احلجاج الذين قدموا من ماليزيا بلغت خالل 
)%3( من  ونسبة  القارة  إجمالي حجاج  )%4( من  1423ه�  عام 
1424ه�. وقد أصيب منهم خالل نفس  القارة عام  إجمالي حجاج 
أن حجاج  يعني  اجلمرات. وهذا  رمى  أثناء  )واحد( فقط  الفترة حاج 
لبرامج  نتيجة  الزحام  وأوقات  ملواقع  جتنباً  احلجاج  أكثر  من  ماليزيا 
كافي  وبوقت  بالدهم  في  يتلقونها  التي  العملي  والتدريب  التوعية 
أنه  الشريف  أوضحت  أيضاً  احلج.  ألداء  اململكة  إلى  وصولهم  قبل 
أن  إلى  أشاروا  املسئولني  بعض  مع  الشخصية  املقابالت  خالل  من 
وزارة  بتعليمات  والتزاماً  تنظيماً  احلجاج  أكثر  من  املاليزيني  احلجاج 
دراسة  خالل  من  الشريف  تستطرد  الطوافة.  ومؤسسات  احلج 
وحتليل محتويات برامج التوعية والتدريب املنفذة في ماليزيا، أتضح 
حيث   1959 عام  احلج  لشئون  خاصة  مؤسسة  أنشأت  ماليزيا  أن 
يقوم كل مواطن ماليزي مسلم منذ والدته بدفع مبلغ معني لهذه 
املؤسسة سنوياً. على أن تقوم هذه املؤسسة باستثمار هذه املبالغ 
والصرف منها على احلاج املاليزي عند رغبته في أداء احلج، وجزء من 
هذه األموال يصرف على توعية احلاج وتدريبه على أداء مناسك احلج 

بشكل آمن وصحيح. 
والتدريب هذه تشتمل  التوعية  برامج  إن  الشريف  أوردت  أيضاً كما 
على محاضرات وندوات نظرية عن أنظمة وتعليمات احلج متضمنة 
نظام  استخدام  خالل  من  احلج  مناسك  أداء  على  احلجاج  تدريب 
التي مير بها احلاج  احملاكاة حيث مت جتهيز مواقع مماثلة متاًما للمواقع 
بناء  مت  بلده. فمثالً  إلي  منذ وصولة ألداء فريضة احلج وحتى عودته 
مجسم للكعبة وتدريب احلجاج على كيفية الطواف وكذلك موقع 
رمي اجلمرات لتدريب احلجاج على الطريقة اآلمنة والسليمة لرمي 
اجلمرات وكيفية جتنب مواقع وأوقات الزحام. كما يتم اختبار احلجاج 
احلاج  أن  البرامج. أي  تلك  االستفادة من  تدريبهم ملعرفة مدى  بعد 
تدرب عملًيا على  وقد  السعودية  العربية  اململكة  إلى  يأتي  املاليزي 
كيفية أداء احلج  ,هذه البرامج التثقيفية  ساهمت مساهمة فعالة 
أداء  أثناء  لإلصابة  أو  للموت  عرضة  أقل  املاليزيني  احلجاج  جعل  في 
فريضة احلج وأثناء كوارث الزحام التي حدثت خالل السنوات السابقة 
موضع الدراسة فهم أكثر احلجاج تنظيماً وتنفيذاً للتعليمات وعلى 
جمع  خالل  ومن  احلج.  أداء  بها  مير  التي  املراحل  بجميع  تام  وعي 
جتربة  جتد  لم  الشريف  عليها  حصلت  التي  واملعلومات  البيانات 

مماثلة للتجربة املاليزية لدى أي دولة من الدول. 
إدارة  تطبيق  أهمية  مدى  لنا  يتضح  الشريف  دراسة  على  تعقيباً 
األزمات في احلج والتجربة املاليزية خير مثال على ذلك. جند في هذه 
وأثر  املاليزيني  احملاكاة مع احلجاج  التجربة استخدام وتطبيق عنصر 
حدوث  مخاطر  من  التقليل  وبالتالي  لديهم  الوعي  زيادة  في  ذلك 

وفيات بينهم أثناء احلج. لذا يتضح لنا أيًضا أنه ال مجال 
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للعشوائية والتخبط في جميع أمور حياتنا وباألخص تلك املناسبة 
الدينية السنوية التي تعاني منها األجهزة احلكومية اخملتلفة بسبب 
الزحام الش��ديد وغياب التنظي��م والتوعية الوقائي��ة في مثل هذه 

األزمات,وأيًض��ا نرى أنه يجب عدم النظ��ر إلى هذه األزمة من منظور 
ل��وم الدفاع املدني واملطالبة بضرورة نش��ر الفت��اوى التي جتيز الرمي 
بع��د الزوال فقط، فاألزمة هذه يجب النظر لها على أنها األزمة التي 
يج��ب إدارتها بإيجاد احللول اجلذرية لها ليس على مس��توى اململكة 
بل على مس��توى العالم اإلس��المي وباألخص عندم��ا ندرك أن هذه 

األزمة سنوية متكررة أي مبعنى غياب عنصر املفاجأة بها.
والسؤال الهام الذى يجب علينا طرحه , هل أنت مستعد اآلن ,وهل 
أنت على اس��تعداد لتقدمي هذا النمط من القي��ادة حني تواجه أزمة 

مثال فى إدارة أعمالك ؟
ورد ف��ي مقال إدارة األزمات الفن الصعب عندما يحدث ما ال تتوقعه, 

كيف تواجه املواقف واألحداث التي لم تخطط لها؟
 جيري س��يكيتش خلص أهمي��ة تخطيط إدارة األزم��ات في كتابه 
)كاف��ة اخملاطر( حني كت��ب »ال تختبر أي إدارة اختب��ارا جيدا إال في 

مواقف األزمات«.
 أيًضا يُ�عتبر اإلنس��ان أهم مورد في املنظمات لذا نرى أنه ال يوجد 
بدي��ل لوج��ود أش��خاص مخلص��ني وأكف��اء لديهم خب��رات عالية 
ميكنهم التصرف بس��رعة وجدارة إليجاد حلول جذرية حلل املشاكل 
الناجت��ة ع��ن األزمات,حي��ث يجب عل��ى الصعي��د الداخل��ى للقادة 
التوّجه مباش��رةً إل��ى العاملني في املنظمة او املؤسس��ة او الكيان 
األعلى,تقدمي خطة األزم��ات لهم طالبا دعم كل فرد منهم ومن ثم 
عليه أن يدرب العاملني معه الختبار واقعية احللول املوضوعة، بحيث 
يتع��ود العاملون مبرور الوقت على التعامل مع األزمات باعتبارها أحد 
مواق��ف العمل العادي��ة وال يركزون على األزمة ذاته��ا مثل التجربة 

السابق ذكرها.
تقول منى ش��ريف هناك نوعان من املنظمات, منظمات مستهدفة 

لألزمات, ومنظمات أخرى مستعدة ملواجهة األزمات.
 إن أزم��ة إداراتنا هى عدم تبني إدارة األزمات وتفعيلها كأحد احللول 
اجلذري��ة واملهمة ف��ي العالم العربي واإلس��المي, إال فيما ندر وأيًضا 

عدم تأصيل العلمية املنهجية قبل وأثناء التعامل مع األزمات.
 س��تظل املعلومات دوماً هي الدعم األساس��ي لصانعي ومتخذي 
القرار حيث إن تطور تكنولوجيا صناعة املعلومات والطفرة الكبيرة 
في أس��اليب نقلها وتداولها واإلمكانيات الهائلة للحاسبات اآللية 
مبختلف أش��كالها، وظه��ور التطبيقات اجلديدة ونظ��م املعلومات 
ودع��م اتخاذ الق��رار... وغيره��ا سيس��اعد كثيرا ف��ي الوصول الى 
القرارات األفضل وفي الوقت املناسب للتعامل مع األزمات والكوارث 

واحلوادث الطارئة مهما كانت. 

جملة القول من خالل ما تقدم يتضح لنا النوعان في املنظمات ,ورب 
س��ائل يسأل هل منظماتنا في حال االستعداد أم االستهداف ,لكن 
املتابع  جملريات األحداث  اليومية يجيب........ أن أي استعراض لألزمات 
املتك��ررة واملتعددة في واقعنا يبني لنا أنها في حال االس��تهداف إلى 

أجل غير معلوم.
ختاما فان ما قدمناه ميكن أن يصلح دليال يس��لط الضوء إلى حد ما 
على مفاصل األزمة بخاصة اإلدارية أو السياس��ية منها، األمر الذي 
ي��ؤدي إذا ما مت التعامل مع ابرز مفرداته��ا وبطريقة إيجابية من قبل 
صن��اع القرار إل��ى وضع تصور أولي حلل األزم��ات التي تواجه الطاقم 
السياس��ي بني احلني واآلخر، ال س��يما وان سلسلة األزمات في البالد 
يبدو أنها مرش��حة لالتساع من حيث املدى أو النوع , مع األخذ بعني 
االعتب��ار مللفات لم تزل تنتظر احلس��م السياس��ي, وأخرى في طور 

التشكل أو االستفحال.
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                                                                                      Vishal Gaikwad فيشال جايكواد 	•
أمني مكتبة كلية انديرا للهندسة واإلدارة - جامعة بي�ون – الهند  

 Anita Gaikwad      أنيتا جايكواد 	•
 باحثة بقسم املكتبات وعلوم املعلومات بجامعة بي�ون – الهند 

  ُمـلَخص البحث  :  
  قام املؤلف – خالل هذا البحث – بدراس��ة دور »حلقات اجلودة« 
كأداة م��ن أدوات اإلدارة ف��ي زي��ادة فعالية اخلدمات الت��ي تُ�قدمها 

املكتب��ة . حي��ث يناق��ش دور مفه��وم حلقات اجلودة في تش��جيع 

مش��اركة العامل و تكوين فريق عمل وحتفيز العامل للمس��اهمة 

ف��ي حتس��ني الفعالي��ة التنظيمية من خ��الل العم��ل اجلماعي . 

ويخل��ص البحث إلى أنه لو مت تطبيق هذا املفهوم بصورة صحيحة 

وُمناس��بة في مج��ال املكتبات وعل��وم املعلومات ف��إن النتائج لن 

تكون فقط مدهش��ة بل س��وف تس��اعدنا أيضا في جتاوز الثغرات 

وتسهيل تصميم نظام أفضل.

•  تعريف مفهوم حلقة اجل�ودة  : 	
»حلق��ة اجلودة هي مجموعة عمل تطوعية ُمكونة من مجموعة 
من األفراد يجتمعون للِنَق�اش حول بيئة العمل وحتس��ني اخلدمات 

وتق��دمي ُم�قترَح��ات بأفكاره��م الَهادَف�ة للتحس��ني  إل��ى اإلدارة 

الُعليا«  )براساد 1998(                                                                              

وترتبط هذه األفكار بجودة املُنَتج أو اخلَدَمات وذلك من أجل حتسني 

أداء املُنشأة/القسم وحتفيز وإثراء دور العاملني. 

وتقوم هذه اجملموعة بأداء هذا العمل كجزء من أنش��طة التحكم 

والتحس��ينات الذاتي��ة واملُتبادل��ة والتحك��م ف��ي م��كان العمل 

وحتسينه باستخدام آليات ضبط اجل�ودة مع كل األفراد املُشتركني 

ف��ي هذه اجملموعة والتي تتكون عامة م��ن 6 إلى 11 فرد من نفس 

نطاق العمل يَُشِكلون حلقة ويجب أن يتلقى هؤالء األفراد التدريب 

الكافي في حل املشكالت والضبط

اإلحصائي للجودة ومجموعة العمليات . حيث تُ�وصي دائرة اجلودة 

تنفيذها  املمكن  من  التي  واخلدمات  املنتج  جلودة  بحلول  عامة 

االقتراحات  لتقدمي  نظام  ليست  اجلودة  فحلقة  اإلدارة  بواسطة 

به  تتميز  ملا  ذلك  تتجاوز ألكثر من  بل  اجلودة  أو مجموعة لضبط 

أنشطتها من الشمولية .   هذا عالوة على أنها ليست عبارة عن 

فريق عمل ألنه مُيِكن اإلستفادة منها كَميزة دائمة للُمنشأة .   

•  أه�داف حلقة اجلودة: 	
 إن املفهوم السائد حللقات اجلودة هذه األيام هو 

اخلدمات  لتخليص  املُطبَقة  اآللية  لالستخدام« وتهدف  »املالئمة 
 . والتأكد  للتحقق  وسيلة  كونها  من  أكثر  الضعف  من ن�قاط1 

اجلودة  حلقات  فإن  اجلودة  على  تُؤَثِ�ر  العاملني  مواقف  أن  وحيث 

تَُشِجع على ُمَشاركَة العاملني وتطوير فرق الَعَمل . وكذلك حتفيز 

خالل  التنظيمية  الفاعلية  حتسني  في  للُمساَهَمة  األفراد  جميع 

العمليات اجلََماعية التي تقوم بها هذه احللقات وميكن تصنيف ما 

يلي كأهداف ومقاصد واسعة لدائرة اجلودة : 

املُساَهَمة في حتسني وتطوير املُنشأة أو القسم.  .1
التنظيمي  بالهيكل  املوجودة  الَعق�َب�ات  على  التغلب   .2

احلالي للُمنشأة من أجل دعم تبادل َمفتوح وُمتواِصل لألفكار. 

في  املُشاركَة  بإحس�اس  والشعور  ايجابي  موقف  تطوير   .3
عمليات اتخاذ القرار للخدمات املُقَدَمة. 

عم�ل  مك�ان  تأسيس  على  والعم�ل  العاملني  احترام   .4
يبعث على الراح�ة والسع�ادة ويلي�ق بأن يكون مك�اناً للعم�ل. 

البش�رية  والُق�درات  اإلمك�اني�ات  جم�يع  استعراض   .5
واإلستف�ادة منه�ا على امل�دى البع�يد في حتسين�ات غير محدودة 

 .
حتسني ج�ودة املنتج�ات واخلدم�ات .   .6

األه�داف  من  واح�دة  تَُع�د  والتي  الكف�اءة  حتسني   .7
األس�اسية جلم�يع املٌنش�آت.

التقليل م�ن التكلفة واحل�د من بذل مجهودات ال ط�ائل   .8
منها على امل�دى البعيد.

نقل  في  املٌستغرق  الوقت  يقل  الكفاءة  حتسني  مع   .9
املعلومات مما يؤدي إلى حتسني مدى اإليفاء مبتطلب�ات العمالء . 

وسوف  مكتبة  ألي  األساسي  الهدف  العميل  إرضاء  يَُعد   .10
يتحقق في نهاية املطاف من خالل حلقة اجلودة . 

• اآلليات األساسية حلل املُشك�الت : 	

هذه•حالة•دراسية•للباحثين•بعنوان•: •1
Quality Circle as an Effective Management Tool: 
A Case Study of Indira College of Engineering and 

Management 

 ترمج��ة وإعداد 
/ أجمد خليف�ة

استخدام حلقات اجلودة كأداة إدارية فعالة

) مكتبة كلية  إنديرا  للهندسة واإلدارة  كحالة  دراسية ( 
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تع�د اآلليات اآلتية من أشهر اآلليات املُستخدَم�ة في حتليل وحل 

املُشكالت وهي : 

العص�ف الذهني .   .1

حتليل ب�اريتو .  .2

التي تس�اعدك على اختيار  اآلليات  باريتو من أسهل  يُ�َعد حتليل 
التغيرات األكثر فعالية حيث يقوم حتليل باريتو على مبدأ هام وهو 
»أن اجن�از نسبة %20 من العمل يؤدي إلى حتقيق %80 من مميزات 
مشكلة  أهم  إظهار  في  باريتو  حتليل  يفيد  وال   .  « ككل  العمل 

حتتاج حلل ولكنه يظهر أيضا مدى شدة وصعوبة املشكلة . 
هذه  طور  من  أول  باريتو«  »فيلفريدوا  اإليطالي  اإلقتصادي  وكان 
أجمع  العالم  ثروة  من  %80 تقريباً  نسبة  أنه  أدرك  اآللية حينما 

ميتلكها %20 من السك�ان .
   

إيشيكاوا/ُمخَطط  )حتليل  والنتيجة  السبب  حتليل   .3
الَسَمكة(: 

احملُتملة  األسباب  حتديد  إلى  والنتيجة  السبب  حتليل  يهدف 
أنه يجعلك تفكر  للمشكلة ككل ويتسم بسمة أساسية وهي 
إلى  فقط  النظر  من  بدالً  للمشكلة  املُمِكَنة  األسباب  كل  في 
األسباب األكثر وضوح�اً . وهذه املنهجية جتمع بني العصف الذهني 

واستخ�دام نوع من أنواع خ�رائط املفاهيم.

• اخلََط�وات املُقترَحة لتنفيذ حتليل الَسَبب والَنتيَج�ة: 	
حتديد ُمشكلة ما.  -

كتابة املشكلة التي تواجها بدقة وبالتفصيل وحتديد املسئول عن 
املشكلة ووقت حدوثها ومكان حدوثها. 

َعَمل ُمَخَطط للَعَناِصر األساسية .  -
يتم حتديد الَعَن�اِصر التي تُسبب املُشكلة ثم رسم اخلطوط تخرج 
من الهيكل الذي يُشبه الَسَمكة وفى نهايته نكتب العنصر.ومن 
باملُشكلة  املُرتبطني  األفراد  من  الَع�َناِصر  هذه  تتكون  أن  املُمكن 

والُنُظم واألجهزة واملواد اخلَام وأي قوى خارجية أخرى .

-  حتديد األسباب املمكنة .

حتليل اخملُطط الذي قمت بعمله   -

جتميع البي�انات :   -

آليات وأدوات جتميع البيانات   -
األدواتاآلليات

–   مناذج جتميع البيانات.استخدام املعلومات املتاحة . قوائم التحقق  

املاحظ��ات .
   – ساعة   – األقام    – الورق    – األخرى  واحلواس  النظر 

ميزان – ميكروسكوب ...اخل .

إجراء امُلقابات  الَشخصَية.
 – حتقق  قوائم   – الشخصية  املقابلة  إلجراء  إرشادات  

استبيانات – شرائط تسجيل .

استبيان .عمل  االستبيانات الورقية.

• حتلي�ل البي�انات : 	
 - مكتبة كلية  إنديرا  للهندسة واإلدارة  كحالة  دراسية 

 قررت مجموعة املعاهد بإدارة كلية إنديرا تطوير املكتبة كمكتبة 
مركزية جلميع املع�اهد التي تقع حتت إدارة كلية إنديرا ومبجابهة 
هيكلة  إعادة  ضرورة  املكتبة  إدارة  رأت  الكبيرة  املسئولية  هذه 
املراحل  . وفي  وأكثر كفاءة  أداء  أفضل  ليكون  املكتبة  إدارة  نظام 
من  عدد  املكتبة  أنشطة  واجهت  املشروع  هذا  لتنفيذ  األولية 

املشكالت الصغيرة ومنه�ا: 
ضي�اع الكتب .   .1

وضع الكتب في غير أماكنها .   .2
التعامل مع املكتبة .   .3
إرسال اجملالت/دوريات .   .4

عدد النسخ املَُتوفِرَة باملكتبة لكل عنوان .   .5
تقسيم األعمال على فريق الَعَمل باملكتبة .   .6

ُمشكالت تتعلق بَعملي�ات الشراء .   .7
والتوصل  املُشكالت  تلك  بدراسة  تشكيلها  مت  جلنة  قام�ت  ثم 
الَعصف  آلية  واستخدام  اإلدارة  مبُتطلبات  لإليف�اء  فعالة  حلُلول 
»برنام�ج  بتطبيق  املُشكالت  ه�ذه  َح�ل  على  االتفاق  ومت  الذهني 

حلقة اجل�ودة »
 ومت تشكيل َمجموَع�ة من األفراد مُيَثِلون »حلقة اجلودة » ملُتابعة 
والنتيجة«  السبب  »حتليل  اختي�ار  الكتب« ومت  »ضي�اع  ُمشكلة 

كآلية حلل هذه املُشك�لة والذي أسف�ر عن املُ�خطط التالي : 
فوراً  تطبيقها  على  ووافقت  احللول  على  بالتصديق  اإلدارة  قامت 
مُمَت�ازة  حلول  تقدمي  على  باملكتبة  اجلودة  حلقة  ساعدت  حيث 

http://www.alamelgawda.com
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لتلك املشكالت . وبات من املاُلَحظ أنه إذا مت تطبيق حلقات اجلَودَة 
بشكل ُمثِمر وَفعال سوف يُ�سِفر ذلك عن حل عدد ال حصر له من 

املُشِك�الت في أي من اجملاالت. 
- اخلط�وات الفعلية لعملية تطبيق »حلقة اجل�ودة« 

تتضمن عملية تطبيق »حلقة اجلودة« عدد من اخلطوات املُتتالية 
وهي كما يلي : 

حتديد مشك�لة ما : يجب على أعضاء حلقة اجلودة حتديد   .1
املُشكالت التي يستلزم حلها . 

اختيار املشكلة: يجب على أعض�����اء حلقة اجل�����ودة   .2
حتديد واختيار املُشِكَلة األهم واألولى التي حتتاج إلى ح�ل. 

املُشكلة  وحتليل  تصنيف  ذلك  بعد  املشكلة: يتم  حتليل   .3
املُش�كالت  حلل  األساسية  اآلليات  باستخدام  اختيارها  مت  التي 

مثل العصف الذهني و حتليل باريتو ... الخ .   
للُمشكلة  املُتعددة  األسباب  حتديد   : بديلة  حلول  إيجاد   .4

يُسَ�اِعد في إيجاد الكثير من احلُلول البديلة للُمشِكَلة . 
أفضل  اختيار  يتم   : للمشكلة   احللول  أفضل  اختيار   .5
املطروحة  احلُلول  كل  دراسة  بعد  املُشكالت  حلل  وأنسبها  احللول 

في ضوء التكلفة وإمكانية التطبيق .. الخ .
بإعداد  اجلودة  حلقة  أعضاء  يقوم   : العمل  خط�ة  إعداد   .6
خطة َعَم�ل لتنفيذ احلَل املُقترَح مثل حتديد مجال التنفيذ وتاريخ 

التنفيذ وميعاد التنفيذ ....الخ . 
وخطة  املُقترَح  احلَل  تقدمي  يَِجب   : اإلدارة  واعتماد  موافقة   .7

العمل إلى اإلدارة إلعتمادهما . 

التنفيذ : يجب على اإلدارة أن تَُقيِّم احلل وتتأكد من فعاليته   .8
ولو استلزم ذلك وضعه موضع التجربة . 

ُخ�الَصة البحث :  
اليقتصر تطبيق »حلق�ات اجلودة« على الشركات واملُنشآت 

الِصَناعية ف�قط ولكنها متتد لتشمل جميع املُنشآت والشركات 
حيث يتم حتديد َمَجال َعَم�ل اجملموعات التي تقوم بحل املُشكالت 
. ويخلص البحث إلى أنه لو مت تطبيق هذا املفهوم بصورة صحيحة 
لن  النتائج  فإن  املَعلوَم�ات  وعلوم  املَكتَبات  مجال  في  وُمناِسَبة 
تكون فقط ُم�دِهَش�ة بل سوف تساعدنا أيضاً في جتاوز الثغرات 

وتسهيل تصميم نظام أفضل .

 حالة دراسية
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تلعب الجودة الشاملة و تطبيقاتها الحديثة 

دورا هام��ا يف تق��دم الش��عوب و األمم يف 

جوانب الحياة املختلفة و ضامن استمرارية 

دوران عجلة التطوير و التحس��ني املس��تمر 

و تحقي��ق املي��زة التنافس��ية للصناعات و 

املنتج��ات و الخدمات املحلية و متكينها من 

املنافس��ة يف س��وقا عاملية أضحت مفتوحة 

بال ح��دود كرست فيها تقني��ة املعلومات و 

التكنولوجي��ا الحديثة كافة الحواجز املكانية 

والجمركية و أصبح عنوان هذه املنافسة أن 

البق��اء لألفضل و األج��ود و الحكم األول و 

األخر يف هذا الس��باق املحموم هو العميل 

و املستفيد و الذي يجب أن يسعى الجميع 

لتحقيق رضاه و تلبية متطلباته و أن تتواكب 

مواصف��ات و مقاييس املنتجات و الخدمات 

املقدم��ة له مبا يحق��ق متطلبات��ه و يفوق 

تطلعات��ه عىل الدوام  .و م��ن هذا املنطلق 

أولت الدول املتقدمة اهتامماً خاصا و أولوية 

مرتفعة لرامج و جوائ��ز الجودة الوطنية و 

ظه��رت العديد من النامذج العاملية للجودة 

و التميز املؤس��يس و كان للنم��وذج الياباين 

الري��ادة و الس��بق يف ه��ذا املض��امر حتى 

أصبحت جودة املنتجات اليابانية قصة نجاح 

ت��روى و تقت��دي بها الكثر م��ن دول العامل 

ثم ت��ىل ذلك النموذج األمري��يك و األورويب 

و غره��ا مام جعل م��ن الج��ودة و التميز 

قضية وطني��ة ذات أولوية و أهمية كرى و 

لذا برزت الحاج��ة إىل أن تبادر دول الخليج 

الع��ريب و منطقة الرق األوس��ط إىل تبني 

مفاهيم الجودة الش��املة و التميز املؤسيس 

كقضية وطني��ة من أجل االرتق��اء مبنتجاتنا 

و خدماتنا املحلية و الرقي بها إىل املس��توى 

العاملي ، و يتناول هذا املقال خارطة طريق 

لتحقيق الجودة عىل املستوى الوطني و قد 

تم طرح هذا املقرتح و تبنية ضمن توصيات 

امللتقى الخليجي الراب��ع للجودة يف القطاع 

الحكومي بدولة الكويت الشقيقة عام 2008 

م و تتضم��ن ه��ذه الخارط��ة 

مثانية مراحل رئيس��ية يت��م تنفيذها مبزيج 

م��ن التوايل و التوازي و قد تختلف أولويات 

التنفيذ من دولة إىل أخرى بناء عىل مستوى 

النضج و االنجاز يف مجال الجودة الشاملة و 

التميز املؤس��يس و نعرض يف ما ييل ملخصاً 

للمراح��ل الرئيس��ية لخارط��ة الطريق نحو 

الجودة الوطنية: 

       

مرحلة التوعي��ة بأهمية الج��ودة والحاجة 

إليها 

ميث��ل الوع��ي باملفاهيم األساس��ية للجودة  

والتمي��ز نقط��ة اإلنط��الق األوىل لتحقي��ق 

الجودة عىل املستوى الوطني فاإلنسان عدو 

ما يجهل و لذا فإنه من املهم أن تُبادر الدول 

و من خ��الل الجه��ات املعني��ة بالجودة و 

املواصفات املحلية إىل إطالق حمالت توعية 

مبفاهيم الجودة و التميز األساس��ية تتضمن  

عقد الن��دوات و املح��ارضات العامة ونر 

املق��االت واإلعالن��ات التوعوية يف وس��ائل 

اإلعالم املختلفة 

و دعوة املختصني و الخراء و عقد املؤمترات 

الوطني��ة للج��ودة و كذلك إقامة األس��بوع 

الوطن��ي للجودة و أن يتواكب مع مناس��بة 

اليوم العاملي للجودة وال��ذي أقرته منظمة 

األمم املتحدة ليكون يف كل ثاين يوم خميس 

من ش��هر نوفمر من كل عام و يوىص كذلك 

بإصدار املجالت الدورية املتخصصة يف مجال 

الج��ودة و تطبيقاتها و تش��جيع الباحثني و 

الدارس��ني يف هذا املجال عىل نر و ترجمة 

األبحاث و الكتب يف مجال الجودة و التميز 

باللغ��ة العربية. كام تتضم��ن هذه املرحلة 

عقد االس��تبيان الوطني للج��ودة      والذي 

سيكون مبثابة آلية مناسبة لقياس وتشخيص 

مس��توى الوع��ي وااللتزام بالج��ودة ومدى 

النضج

الحص��ول عىل دعم والت��زام القيادات العليا 

وأصحاب القرار

ل��ن تتحقق الجودة مفهوم��اً و تطبيقاً دون 

إلتزام القيادات العليا واإلدارية بها و تحقيق 

مبدأ القدوة الحس��نة و لذا تستوجب هذه 

املرحل��ة العمل عىل توعي��ة أصحاب القرار 

وع��ىل كافة املس��تويات التنظيمية مبفاهيم 

الج��ودة والتميز املؤس��يس ومل��اذا نحن يف 

حاجة ماس��ة لتبنيها وتطبيقها والفوائد التي 

ستعود عىل االقتصاد والصناعات والخدمات 

الوطنية وقد يتطل��ب ذلك عقد ورش عمل 

إس��رتاتيجية تضم مختلف القيادات الوطنية 

وعمل التحليل املوقفي ) SWOT ( للجودة 

الوطني��ة  ويج��ب أن يس��تمر العمل دون 

كل��ل أو ملل م��ن اجل تحفي��ز القيادات و 

ضامن اهتاممهم والتزامهم بالجودة والتميز 

كأس��لوب عمل       ومنهج حياة للُمنظامت 

الت��ي يتول��ون قيادتها وي��وىص أن تتضمن 

ه��ذه املرحلة قيام القيادات بعمل الزيارات 

امليداني��ة للمنظ��امت املامثلة ب��دول العامل 

املتقدمة يف مجال الجودة  والتميز املؤسيس 

لالط��الع و التعلم من أفضل املامرس��ات يف 

هذا املجال.

باملتخصص��ني و الخراء يف مج��ال الجودة و 

كذل��ك باالس��تفادة من مخرج��ات املراحل 

التخطي��ط  آلي��ات  تطبي��ق  و  الس��ابقة 

االس��رتاتيجي عىل أن تتضمن اإلس��رتاتيجية 

تطوير رؤية وطنية للجودة 

خارطة الطريق نحو الجودة 
الوطنية

د/عايض العمري
رئيس املجلس السعودي للجودة

و رئيس جمعية الرق 
األوسط الدولية للجودة

مبتكرات الجودة
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و التمي��ز املؤس��يس و يت��م ن��ر و تعميم 

اإلس��رتاتيجية لكافة املعنيني و عر وس��ائل 

اإلع��الم املختلف��ة و يتم تدش��ينها من قبل 

القيادة العلي��ا و تكون هذه اإلس��رتاتيجية 

األس��اس و املرج��ع لتطوي��ر سياس��ات و 

اس��رتاتيجيات الجودة يف مختلف القطاعات 

الحكومي��ة و الخاص��ة و أن تش��جع إطالق 

برامج االعتامد و الجودة الوطنية يف مختلف 

القطاع��ات و أن تعط��ى أولوي��ة قص��وى 

لقطاعي التعليم و الصحة لدورهام الحيوي  

والهام يف مسرة التنمية الوطنية كام يشمل 

ذلك تطوير األهداف اإلس��رتاتيجية للجودة 

الس��نوية  وبعيدة املدى و متابعة تنفيذها 

ضمن الخطط الس��نوية و الخمسية للدولة 

و باستخدام مؤرشات األداء املناسبة للقياس 

الدوري لإلنجاز و التقدم نحو تحقيق الرؤية 

الوطنية للجودة.

تأصي��ل مفاهيم الجودة يف املراحل   

التعليمية املُبكرة 

يق��ول املث��ل املش��هور « العل��م يف الصغر 

كالنقش يف الحجر

 « و من هذا املنطلق تركز هذه املرحلة من 

خارطة الطريق ع��ىل تربية و توعية النشء 

و األجي��ال القادم��ة عىل مفاهي��م و معاين 

الجودة الش��املة وغرس��ها يف أذهانهم منذ 

املراحل املبكرة م��ن التعليم وربطها بالقيم 

املحلية والتعاليم الدينية مام سيسهل مهمة 

التحاقهم مس��تقبالً يف ركب املسرة الوطنية 

نحو الجودة  والتميز ويتطلب ذلك تصميم 

مق��ررات مدرس��ية ضمن مناه��ج التعليم 

االبت��دايئ و املتوس��ط و الثان��وي توضح و 

ت��رح مفاهي��م          وتعاري��ف الجودة 

و العم��ل الجامع��ي و مه��ارات التواصل و 

حل املش��كالت و االهتامم بالعميل و غرها 

من املفاهيم األساس��ية للجودة و بأس��لوب 

مبس��ط و محبب للطالب مع متارين عملية 

و تطبيقية قدر اإلمكان ، كام ميكن أن تشمل 

هذه املرحلة تنظيم زيارات ميدانية لطالب 

املرحلة الثانوية إىل املصانع و الركات التي 

يوج��د لديها تطبيق��ات للج��ودة و التميز 

املؤسيس.  

إيج��اد فرص��اً للتدري��ب والتعليم   

والبحث  العلمي يف مجال الجودة الشاملة

تفتق��ر الكث��ر من دول املنطق��ة إىل وجود 

جامع��ات و كليات و معاه��د للتدريب يف 

مجال الجودة الش��املة و التميز املؤس��يس 

والتي ميثل وجودها رافداً قوياً لدعم مسرة 

الجودة الوطنية وتأهيل املُتخصصني يف هذا 

املجال  وتوطني ه��ذه املعرفة  والخرات و 

نقلها إىل اللغة العربية ألن التاريخ أثبت أنة 

مل تس��ود أمة من األمم بغر لغتها األم ولذا 

تطالب ه��ذه املرحلة م��ن خارطة الطريق 

ب��كل ذلك باإلضافة إىل االهتامم  وتش��جيع 

البحث العلمي  والتطبيقي يف مجال الجودة  

والتمي��ز وأن تبادر الدول إىل إنش��اء مراكز 

أبحاث وكرايس علمية يف هذا املجال و دعمها 

القطاع��ات  قب��ل  م��ن 

العام��ة والخاصة ورجال 

ه��ذه  ون��ر  األع��امل 

الكتب  وتأليف  األبحاث 

وتش��جيع  املتخصص��ة  

لدول  الدراسية  البعثات 

لطالب  املتقدمة  الع��امل 

الدراسات العليا  وتطوير 

برام��ج  وطنية لالعتامد 

للُمتخصص��ني يف مج��ال 

الج��ودة م��ن أخصائيني 

وم��دراء وغ��ر ذلك من 

الرامج و الدورات املُتخصصة يف هذا املجال. 

إطالق سياسات و اسرتاتيجيات للجودة عىل 

املستوى الوطني 

ميثل وج��ود سياس��ة وإس��رتاتيجية وطنية 

للجودة مبثابة البوصل��ة التي تحدد الوجهة  

واملس��ار نح��و تحقي��ق الج��ودة و التميز 

املُؤس��يس عىل املُس��توى الوطني ل��ذا تأيت 

أهمية ه��ذه املرحلة من خارط��ة الطريق 

حيث تتضمن تطوير اإلسرتاتيجية والسياسة 

الوطنية للجودة مبشاركة كافة اإلطراف ذات 

العالقة باالستعانة

إط��الق جوائ��ز وبرام��ج الج��ودة  والتميز 

املُؤسيس الوطنية 

انطالقاً من مبدأ التحفيز والتقدير للعاملني 

واملُس��اهمني يف تحقي��ق املس��رة الوطنية 

للج��ودة  والتميز املؤس��يس تضمنت هذه 

املرحلة من خارط��ة الطريق مطالبة الدول 

بإط��الق جوائ��ز وبرامج وطني��ة للجودة و 

التمي��ز املؤس��يس هدفها التحفي��ز وغايتها 

التميز والش��ك أن املُتابع��ني يف هذا املجال 

ملس��وا الدور الكب��ر واألثر االيج��ايب الذي 

ساهمت به جوائز الجودة  والتميز الوطنية 

يف ُمختل��ف دول الع��امل يف اإلرتقاء بجودة 

املُنتج��ات والخدم��ات املحلي��ة وتحقي��ق 

التميز يف األداء املُؤس��يس وتشجيع العاملني 

م��ن خ��الل إدراج فئ��ات ُمتنوع��ة به��ذه 

الرامج  والجوائز تش��مل التفوق الوظيفي  

واملش��اريع املُتميزة ك��ام أن من أهم الثامر 

اإليجابية لهذه الجوائز هي التقارير الراجعة 

لنتائ��ج التقييم املؤس��يس والتي متثل خطة 

عمل ش��املة للتطوير والتحس��ني املُستَِم�ر 

لكافة جوانب الَعَمل املؤس��يس للُمنظامت 

والقطاعات املُس��تهدفة يف جوائ��ز الجودة  

والتميز الوطنية  والله املوفق .

مبتكرات الجودة
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اعداد وترتيب / هيئة التحرير

أعرف مصطلح يف اجلودة

Quality Awards
 جوائز الجودة : شهادات وجوائز تقديرية دولية ومحلية متنح للمؤسسات املتفوقة

.يف تطبيق نظم الجودة وأساليبها وحسن استخدام أدواتها لتطوير املؤسسة

Quality Circles

 حلقات الجودة : مجموعة صغرة من العاملني يشرتكون يف عملية دراسية تعاونية
 مستمرة هدفها الكشف عن  املشكالت التي تعرتض مسرة العمل و تقديم الحلول

.املناسبة لها

Quality Committees
 لج��ان الجودة : مجموعة األش��خاص س��واء من داخل املؤسس��ة أو م��ن خارجها

 .املسئولني عن متابعة سر نظام الجودة داخل املؤسسة

Quality Cycle

 دورة الجودة : دورة قام بوضعها العامل والرت ش��يوارت تهدف إىل التحسني املستمر
 عىل ش��كل دائرة مقسمة إىل أربعة أقس��ام كل قسم )ربع دائرة(عبارة عن خطوة

.ضمن دورة التحسني والتطوير املستمر

Quality Function Deployment )QFD(

 توظي��ف س��امت الجودة : طريق��ة لتحويل متطلب��ات و إحتياج��ات العمالء إىل
 خصائ��ص ومواصفات هندس��ية للمنتج أو الخدمة التي تقدمها املؤسس��ة بهدف

.تحقيق رضاء املستهلك

Quality Of Life )QOL(

 جودة الحياة : مدى قناعة الش��خص بأس��لوب حياته و عمله و اهتاممه بصحته و
 حرصه عىل النجاح يف كل جانب من  جوانب الحياة و قدرته عىل إس��عاد اآلخرين

.من حوله

Motivation
 التحفيز : عبارة عن مكافآت مادية أو عينية أو شخصية تعطى للعاملني باملؤسسة

.من اجل زيادة حامسهم تجاه العمل و بالتايل زيادة جودة املنتجات

Nonconformance Costs
 تكلفة املنتج املعيب : الخس��ارة التي تق��ع عىل عاتق الركة من جراء إنتاج منتج

. معيب غر قابل لإلصالح

Organization Chart
 الهيكل التنظيمي للركة : املخطط الذي يوضح تقس��يم العمل داخل املؤسسة و
.مسمى الوظائف املتاحة داخل املؤسسة و التسلسل الوظيفي و هياكل اإلدارات

Prevention Costs
 تكلفة املنع : هي املبالغ املدفوعة يف تقنيات و أدوات من مس��ئوليتها منع وجود

.أخطاء باملنتج
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    س1 : أنا اعمل يف منش��آة خدمية فهل 
ميك��ن أن نطبق   إدارة الجودة  الش��املة 
Total Quality Management  وه��ل 
يختل��ف تطبيقها يف املنش��آت الصناعية 

عنها يف الخدمية؟

إدارة الجودة الشاملة هي فلسفة ومبادئ 
و أدوات ومفاهي��م وثقافة لجودة األداء 
املتميز وليك نسهل عملية التطبيق نذهب 
ملنه��اج وموديل جائ��زة بالدريج القومية 
 BNQP : Baldrige للج��ودة األمريكي��ة
الت��ي    National Quality Program

. MBNQA كانت تسمي سابقا

املعاير الس��بعة لألداء املتمي��ز وهي : ) 
حسب معيار عام 2011/ 2012 ( مجموع 
درج��ات التقيي��م 1000 درج��ة وهي مل 
تختل��ف م��ن القط��اع الصناع��ي لقطاع 
الخدم��ات رغم وجود 5 معاير إرش��ادية 
مختلفة بالجائزة حسب القطاع كالتايل :- 

)التصنيع والخدمات و املؤسسات

 الصغرة والتعليم والصحة (1

- القيادة : 120 درجة

-2 التخطيط االس��رتاتيجي )بعيد املدى(: 
85 درجة

-3 الرتكيز عيل العميل : 85 درجة

-4 القي��اس والتحليل وإدارة املعرفة : 90 
درجة

-5 الرتكيز عيل العاملني : 85 درجة

-6 الرتكيز عيل العمليات التش��غيلية : 85 
درجة

-7 النتائج : 450 درجة

     ونس��أل أنفسنا ثالثة أس��ئلة باملستوي 
األعىل للتقييم  

     ) بإج��اميل 60 س��ؤال ( التختل��ف من 
قطاع ألخر...

-1 الوضع املؤسيس :  ماهو املهم اآلن ؟

-2 العمليات : ماذا نعمل وكيف نعمله ؟ 

-3 النتائج : هل كنا ناجحني ؟

.  لك��ن من خريت املتواضعة يكمن الفارق 
يف مدي ثقاف��ة الجودة وهي أعيل منها يف 
املنش��آت الصناعية عن املنشآت الخدمية 
باإلضاف��ة لعدم وضوح الرؤية لعدم وجود 
قياس��ات دقيقة أو ملموس��ة لكل نواحي 

األداء بالقطاع الخدمي .
. الخالصة : بالرتكيز عيل التوعية املس��بقة 
والتدري��ب وعمل مؤرشات أداء رئيس��ية 
KPIs ل��كل العمليات )األقس��ام( وإدارة 
وان    Change Management التغي��ر 
املت��وازن  األداء  بطاق��ة  تطبي��ق  أمك��ن 
Balanced Scorecard  س��وف يقرتب إن 
شاء الله تطبيق إدارة الجودة الشاملة من 
حيث رسعة أداء املروع ونس��ب النجاح 
التطبيق  ودرجة الصعوبة/الس��هولة م��ن 
بالقط��اع الصناع��ي . والننيس االس��تعانة 
باملعاير الس��بعة السابقة لرنامج بالدريج 
القومي للج��ودة كخارطة طريق وللتقييم 

املبديئ وخالل مراحل التطبيق  .

س2 : م��ا ه��و الفرق ب��ني Six Sigma و 
Lean Six Sigma ؟

الس��تة س��يجام Six Sigma ه��ي منهاج 
لتحس��ني الجودة وتقليل العيوب إيل قرب 
الصف��ر ) 3.4 عيب باملليون ( وهي تهدف 
أساس��ا لتقليل االختالف��ات  )االنحرافات(  
التكاليف  وتقلي��ل  بالعمليات  املوج��ودة 
باالتجاه للجودة العالية من أول مرة بدون 
احتس��اب إعادة العمل / إعادة التصنيع / 
اإلصالح/ بيع الوحدات املعيبة بس��عر أقل 
وأول م��ن عم��ل بهذا املنه��اج هي رشكة 
موتوروال يف الثامنينات  ثم رشكة س��يجنال 
آاليد ثم جرنال اليكرتيك وهي التي نرته 

عيل العامل .

- منهاج الستة سيجام  من خمسة خطوات 

 DMAIC ) Define – Measure –  
 ) Analyze – Improve – Control

-1 تعريف املش��كلة وأه��داف املروع و 
متطلبات العميل .

-2 قياس العملي��ات الحالية ملعرفة األداء 
الحايل ومستوي السيجام .

-3 تحليل بيانات القياس وتحديد األسباب 
الجذرية وراء مشاكل األداء .

-4 تحس��ني األداء بع��د إزال��ة األس��باب 
الجذرية وعمل تجارب بالعملية املحس��نة 

)الجديدة( .

-5 الرقاب��ة وكيفيته��ا ع��يل أداء العملية 
املحسنة )الجديدة( والحفاظ عيل تحسن 

الجودة الذي تم بالفعل

 Lean   )التصني��ع الرش��يق ) الرش��يد -
Manufacturing هو 5 مبادئ مبنية عيل 

نظام تويوتا اإلنتاجي 

 VVFPP : Value , Value Stream  
 Map , Flow , Pull & Perfection

 القيم��ة املضاف��ة م��ن وجه��ة نظر  .1
العميل  

 خريطة تدفق القيمة للمنتج/الخدمة  .2
من امل��ورد حتى العميل موضحاً نظم 

اإلتصاالت .

 الس��امح برسي��ان  تدف��ق للمنتج/ .3
الخدم��ة ب��دون معوق��ات أو إبطاء 

)روتني( .

 سحب)حركة( املنتج/الخدمة حسب  .4
طل��ب العميل ورغبت��ه بدون ضغط 

عليه 

 إتق��ان العملي��ات واكتامله��ا بع��د  .5
عمليات 

يجيب عنها / د.أسامة اسماعيل

سؤال وجواب يف الج�ودة

سؤال و جواب في الجودةسؤال و جواب في الجودة
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التحسني واملحافظة عليها بإجراءات عمل موثقة  

.  وللتصنيع / التفكر الرشيد )يف حالة الخدمات 

نس��ميه تفك��راً( 9 أن��واع ) 7 رئيس��ية( م��ن 

العي��وب يهدف ألزالتهم م��ن العمليات كالتايل 

. DOTWIMPUI

 Defects, Overproduction,

 Transportation, Waiting, Inventory,

Motion, over-Processing, Under-

  Utilized People & Incorrect Data

1- العي��وب )الهالك – التال��ف – املرفوضات( 

.اإلنت��اج الزائد عن  طلب العمي��ل كاحتياطي 

والت��ي  الزائ��دة  )الخام��ات(  املنت��ج  .حرك��ة 

التضي��ف قيمة للمنتج/الخدم��ة اإلنتظار لحني 

انتهاء العمليات األخرى املَُس��انَِدة ) التوقيع – 

املوافق��ة( / الفرعية ) تجميع املنتج ( .املخزون 

اإلحتياطي الزائد .  

حرك��ة العامل��ني واملوظف��ني الزائ��دة والت��ي 

التضيف قيمة للمنتج / الخدمة .

العملي��ات الزائ��دة واإلضافية الت��ي التضيف 

قيمة للمنتج/الخدمة من وجهة نظر العميل .

الذي��ن اليحس��ن االس��تفادة م��ن   العامل��ني 

مجهوده��م وخرته��م وغ��ر موظف��ني جيدا 

بالعمل .

البيانات الخاطئة الت��ي تضيع الوقت بالتحقق 

منها وتصحيحها .

ظهر بالتطبيق أن منهاج الستة سيجام مبفرده 

يطي��ل وق��ت العملي��ات وعملية التحس��ني 

املس��تمر باإلضافة أنه يتطل��ب نضجا معينا يف 

مستوي املؤسس��ات والركات لذا تم التفكر 

والتنفيذ فعال لدمج مبادريت التحسني املستمر 

 LSS : Lean Six Sigma معا كنظام واحد وهو

وتم اإلس��تفادة من ق��وة املنهج��ني وأدواتهم 

ومفاهيمهم لنخرج بأداة قوية وفعالة ورسيعة 

للتحس��ني وإزال��ة العيوب وتقلي��ل اختالفات 

)انحرافات( العمليات ويبدأ العمل بها من أي 

مستوي نضج إداري للركات / املؤسسات . 

املس��تقبل : تجري اآلن مح��اوالت لدمج أداة 

تحس��ني أخ��ري معه��م ليصبحوا ق��وة ثالثية 

فعالة جدا وهي نظري��ة املحددات )العوائق( 

للتحسني املوجه 

 TOC : Theory of Constraints for

 .Focused Improvements

إن شاء الله تعايل لنا عودة ولقاء قريب بتفصيل 

أكرث عن هذه األداة الثالثية الجديدة ....

س3 : نسمع كثرا عن 5S  فام املقصود بها 
وهل ميكن تطبيقها يف املنشآت الخدمية ؟ 

هي ببس��اطة تعن��ي تنظي��م م��كان العمل 

Workplace Organization فه��ي طريق��ة 

لتبس��يط وتنظيم ونظافة وتطوير واملحافظة 

عىل بيئة العمل، وهى نشأت ىف اليابان حيث 

تبنى عىل الفكرة البس��يطة  “ أن نظام اإلنتاج 

الجيد بتمثل ىف بيئة آمنة ونظيفة” .

كان أول م��ن قدمه��ا ه��و “ه��روىك هرانو” 

األعم��دة  كتاب��ه  ىف    Hiroyuki Hirano

الخمس��ة مل��كان العمل املريئ وهى خمس��ة 

مبادئ تب��دأ ىف اللغ��ة الياباني��ة واإلنجليزية 

بح��رف  Sبينام تبدأ ىف اللغ��ة العربية بحرف 

التاء )ت(

تصنيف - ترتيب - تلميع - تنميط - تثبيت

 Sort - Set in order - Shine - Standardize

– Sustain

وعند إضافة تفعيل  الس��المة Safety  تسمي 

 S 6

وه��ى تبس��ط بيئ��ة العم��ل وتقل��ل الفاقد 

 Non Value العائ��د  ذات  غ��ر  واألنش��طة 

والكف��اءة  الج��ودة  وتحس��ن    Activities

والس��المة فهي أحد أعمدة الصيانة اإلنتاجية 

  Total Productive Maintenance الشاملة

وه��ى ج��زء متكامل م��ن مدخل  التحس��ني 

املس��تمر Kaizen وه��ى عن��رص أس��ايس ىف 

 Lean التكلف��ة لتقلي��ل  الياباني��ة  املدرس��ة 

Manufacturing  التصنيع الرش��يق ويطبق 

ه��ذا األس��لوب تدريجيا و بطريق��ة منتظمة 

Gradually & Systematically

وفي��ام يتعلق مب��ا إذا كان ميك��ن تطبيق هذا 

األس��لوب يف املنش��آت الخدمي��ة أم ال ؟ نعم 

بالطب��ع ميك��ن أن يت��م تطبيقه��ا باملنش��آت 

الخدمية و حتي باملكاتب لكن يف كل املبادرات 

الصناعية التي يت��م نقلها للقطاعات الخدمية 

ينبغي التوعية والتدري��ب والتمهيد لها جيداً 

الختالف طبيعة القطاع واملكان.  

-1 تصني��ف : تصنف األش��ياء ىف مكان العمل 

لتخليصه من األشياء غر الرضورية ؛ أي يشء ال 

يحتاجه العمل خالل 48 ساعة يتم نقله بعيدا 

عن مكان العمل . 

-2 ترتيب : يلزم تحديد مكان لكل يشء ووضع 

كل يشء ىف مكان��ه وإرجاعه لنفس املكان بعد 

اس��تخدامه لتقليل وقت البح��ث عنها ىف كل 

مرة 

-3 تلمي��ع : اس��تخدام األس��اليب الوقائي��ة 

للمحافظة عىل مكان العمل نظيفاُ . املحافظة 

عىل مظهر م��كان العم��ل -4 تنميط : يحدد 

العامل��ني مع��اً أحس��ن املامرس��ات ىف مواقع 

العم��ل للمحافظة عىل نظاف��ة وترتيب مكان 

العمل - املعدات – املمرات مع إتاحة الفرصة 

للعاملني للمش��اركة ىف وضع هذه املواصفات 

وتنميطه .

-5 تثبيت : إنشاء وضع ثبات جديد واملحافظة 

علي��ه ؛ يجب عىل كل ش��خص أن يعتر هذه 

الطريقة هي أس��لوبه ىف الحياة كام يجب أن 

تعتر التزام ذايت لكل العاملني.

سؤال و جواب في الجودة
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نَُق��ِدم اليوم لكل ُمحبي وقُ�راء مجلة عالم اجلودة هذا الكتاب الرائع 
واملُمت��ع وه��و “Risk Management 10 Principles” للدكتورة 
جاوكل��ني جينيس والطبعة األولى للكتاب صادرة عام 2002 عن دار 
باترورث هينيمان للطباعة والنش��ر ببريطانيا وينقس��م الكتاب إلى 
ُج�زأين ؛ تتناول الكاتبة خالل اجلزء األول األس��س أو املصادر العش��رة 

لتقييم اخملاطر في آي ُمنشآة/ُمؤسسة  كما يلي : 
1.  املباني premises : مكان وجود املؤسسة  -  نوعية املباني 
املتاح��ة لإلس��تخدام  -  وس��ائل الراحة  - طرق املرور داخل املنش��آة  

-  مسارات دخول العمالء/الزبائن  .
2.  املنت��ج product : قط��اع الصناع��ة  -  س��مات املُنت��ج 
أو اخلدم��ة املُقدم��ة  - دورة احلي��اة  - املي��ول الس��ائدة - امل��واد اخلَام 

املُستخدمة في اإلنتاج  - القضايا املُتعلقة بالبيئة - اجلَ�ودة .
3.  الش���راء Purchasing : الوصول إل��ى أماكن التخزين  - 

التحكم في اخملزون  - ُشروط الدفع  - التكلفة .
4.  األف���راد People  : العامل��ون باملنش��آة -  مهارته��م  - 
احتياجاته��م التدريبي��ة  - حتفيزه��م للُمش��اركة  - التزامه��م  - 
احلواف��ز املُقدمة التي توفرها لهم املنش��آة - الُعقود التي مت إبرامها 

معهم . 
اإلجراءات Procedures : إجراءات اإلنتاج - حفظ السجالت   .5
- نُُظم تقدمي التقارير - املُراقبة - املُراجعة - إستخدام املواصفات  - 

إجراءات الطواريء . 
احلم�اي��ة Protection  : احلماية الش��خصية للعاملني -   .6
حماية املمتلكات والسيارات - التغطية التأمينية - نُُظم املعلومات  

- سرية البيانات . 
العملي��ات  processes  : عملي��ات اإلنتاج - التخلص من   .7

اخمللفات  - املهارات - الوسائل التكنولوجية - املواد اخلام اجلديدة. 
8.  األداء  Performance  : وضع األهداف  - املراقبة  -  أدوات 

القياس  - املدوامة  - التحقق من البيانات . 
9.  التخطي��ط Planning  : الوصول إل��ى البيانات املُتعلقة 
التحك��م                      - ُمس��تويات  اخلارجي��ة   - العوام��ل  اإلدارة   - مه��ارات 

- التخطيط طويل وقصير املدى . 
السياس��ة Policy   : مجموع��ة السياس��ات التي تَُدِعم   .10

اخلطط اإلستراتيجية للُمؤسسة . 
وميكن تقس��يم هذه األسس العش��رة إلى أربع مجموعات مميزة كما 

يلي : 
1.  اخلص�ائ��ص املادي��ة : املبان��ي / املُنت��ج / مراف��ق تخزي��ن 

املشتريات والتوريدات  . 
العناصر البش��رية: األفراد العاملون باملنش��آة / اإلجراءات   .2

التي يتبعها العاملون / توفير سبل احلماية لهم . 
اإلج��راءات أو العمليات : العملي��ات / تقييم األداء ُمقارنة   .3

باأله�داف . 
 / : السياس��ة واإلس��تراتيجية  القضاي��ا املتعلقة باإلدارة   .4

التخطيط والتنظيم . 
ومُيَثِل الش��كل التالي التفاعل بني كل هذه العناصر وتأثيراتها على 

بعضها البعض :

وتستكمل الكاتبة خالل اجلزأين الثاني والثالث كيفية حتديد اخملاطر 
وتقييمها والتحكم فيها من خالل النقاط التالية : 

حتديد عناصر اخملاطر .  	•
تقييم اخملاطر  )تصنيف مدى شدة الضرر املترتب على هذا  	•

اخلطر – تقييم احتمالية حدوث اخلطر(
التحك��م ف��ي اخملاطر والس��يطرة عليه��ا )تدابي��ر الرقابة  	•
–  نظ��م الضب��ط والتحكم  -   حتديد اولوي��ات اإلجراءات الواجب 

اتخاذها(. 
إدارة اخملاط��ر  )اس��تراتيجيات إدارة اخملاط��ر -  التخطيط –  	•

مجموعة من الطرق االستراتيجية للتعامل مع اخملاطر(. 
وتدعم الكاتبة ذلك بأربع حاالت دراسية في مختلف اجملاالت : 

احلالة الدراسية  األولى : شركة تقدم خدمات صحية  .  	•
احلالة الدراسية الثانية : مراكز  اتصاالت .  	•

احلالة الدراسية الثالثة : شركة  النتاج وتصنيع الغذاء .  	•
احلالة الدراسية الرابعة : شركة تعمل في مجال الهندسة  	•

والتصنيع  .
والكتاب  ذات أسلوب سهل وبس��يط وُمدعم بالعديد من األشكال 
والرس��ومات التوضيحية .. فال تنس��ى أن تضمه إلى مكتبتك وإلى 

اللق�اء مع كتاب جديد في اجلودة ... 

كتاب في الجودة

األسس العشرة لتقييم املخاطر
Risk Management 10 Principles

للدكتورة جاوكلن جينيس 
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أخبار السالمة والصحة المهنية من الدوريات والمجالت العالمية

ُس��ك�ان الواليات املُ�تحدة يُعانون من 
فقدان السمع على نطاق واسع .

k  أثبتت دراسة جديدة - أجراها عدد من
الباحثون في جامعة جون هوبكنز- أن »نس��بة 
%20 م��ن األمريكني ال��ذي يتج��اوزون الثانية 
عش��ر عاماً يعانون من فقدان السمع ولو على 
األق��ل ف��ي أذن واح��دة ممايجعله��م يواجهون 

صعوبات شديدة في التواصل« .

k  تُع��د و
هذه الدراس��ة هي 
نوعها  م��ن  األولى 
نس��بة  تَُقِدر  التي 
الَس��َمع  فاق��دي 
املُس��توى  عل��ى 
احملََل��ي وليس على 
بع��ض  ُمس��توى 
املُُدن أو عدد ُمَحدد 

من السك�ان . 

k  وقد استعان الباحث�ون باستقصاءات
الصح��ة الق�ومي��ة والفح��ص التغ��ذوي وهو 
برنامج بح��ث يقوم بتحليل البيانات من جميع 
املَُش��اركني من ُعمر 12 سنة      أو أكبر الذين 
مت عم��ل فحوص��ات لقدرة الس��مع لديهم في 

الفترة من 2001 حتى 2008 . 

k  الصح��ة ُمنَظَم��ة  لتعري��ف  ووفق��اً 
الَعاملَية فإن ُفقدان الس��مع ه��و »عدم القدرة 
على سماع االصوات التي تصل شدتها إلى 25 
ديس��بل أو أقل« وقد اكتش��ف الباحثون خالل 
الدراس��ة أن ما يق��رب من 30 ملي��ون أمريكي 
بنسبة %12.7 من السكان يُعانون من ُفقَدان 
الس��مع في األذنني بينما تزايدت ه�ذه النسبة 
فيما يتعلق بفقدان الَس���َمع ف��ي أذن واح�دة 
فق��ط لتص��ل إلى م��ا يَق��رُب م���ن 48 مليون 
ش��خ�ص بنسبة %20.3 من الٌس�كان . وق�د 
جت�اوزت هذه الِنَس��ب التقديرات الَسابَِقة التي 
كانت تتراواح من 21 إلى 29 م�ليون شخ�ص 

 .

k  ق��د الَباحث��ني  أن  بالذك��ر  واجلدي��ر 
اكتشفوا خالل الدراسة أن الِنساء واألمريكيني 
ذو األصول األفريقية أقل إصابة بُفقدان الَسَمع 
ولكنه��م ل��م يتمكنوا من معرفة س��بب ذلك 
حتدي��داً ولكنهم أرجعوه إلى أن كالً من  هرمون 
األس��تروجني عند الِنَس��اء وصب��غ امليالنني في 
البشرة الس��وداء يُوفران احِلَماية الكافية لألذن 

الداخلية.

)EHS TODAY, Issue December 2011(

k . امل�تطوعون أطول أعماراً من  غيرهم

k  عندما تقوم بالسلوك السليم وهو«
أداء األعم��ال التطوعيةومس��اعدة اآلخرين فإن 
هذا العمل هو الس��لوك السليم أيضا لصحة 

جسمك« . 

k  ه��ذا ما أثبتته الدراس��ة اجلديدة التي
نش��رتها جريدة الصحة النفس��ية التي تصدر 

عن رابطة علم النفس األمريكية 

k  حيث أكدت على أن األش��خاص الذين
يقومون باألعمال التطوعية واخليرية يعيش��ون 
فت��رات أطول م��ن أولئ��ك الذين ال ي��ؤدون هذه 
األعمال ع�الوة على األسباب التي دفعتم لذلك 

وهو ُمَساَعدة اآلخرين . 

k  ويٌَع��د هذا البحث ه��و األول من نوعه
الذي يُوِضح أن دوافع املُتطوعني أو من يَُساِعدون 
اآلخرين لها تأثير ُمباِش���ر على أعمارهم ولكن 
ذلك يرتب��ط ارتباطاً وثيقاً بدواف��ع املَُتطِوعني ؛ 
فإن أداء األعمال التطوعية يُؤثِر تأثيراً ايجابياً إذا 
كان دَافِع املَُتَطِوعني هو اإليثار وتدعيم التواصل 
اإلجتماعي في مجتمعاتهم أما إذا كان الدافع 
ه��و إرضاء ال��ذات فقط ف��إن ُمع��َدل أعَمارهم 
حيئذ يتساوى مع من ال مُيارسون هذه األعمال . 

)EHS TODAY, Issue October 2011(

k  إدم��ان اإلنترن��ت يتس��اوى م��ع إدمان
اخمل��درات                    و الكحولي��ات ف��ي التاثي��ر 

السلبي على املخ !!!

k  أجرى عدد م��ن الباحثني ف��ي جامعة
ورسيسترز دراسة جديدة تُثبت أن ُمستخدمي 
اإلنترنت الذين ال يس��تطيعون اإلس��تغناء عن 
اإلنترن��ت قد لوحظ عليه��م حدوث تغيرات في 
خاليا املُ�خ تتشابه مع تلك املَوجودة في ُمدمني 

الكحوليات والكوكايني . 

k  وق��ام الباحثون خالل البح��ث مبَُقارَنَة
رس��م املُخ لع��دد من الش��باب الذي��ن يُدمنون 
اجللوس على االنترنت بنظرائهم الذين ال يعانون 
م��ن ذلك ليكتش��فوا ح��دوث تََل�ف ألنس��جة 
املَ��ادة البيضاء التي تصل بني أج��زاء العمليات 
اإلنفعالي��ة واإلهتم�ام واتخ��اذ الَقرار وقد وجد 
مث��ل ه��ذا اخلل��ل ب��ني ُم�دمن��ي الكُحولي��ات 

إعـداد وترجمة 

/ أمجـد خليفة 

http://www.alamelgawda.com


مجلة عالم الجودة عودة إلى الفهرسة
30العدد الخامس أبريل 2012

السالمة والصحة المهنية والبيئة

واخلُ�مور. 

k  وعل��ق العلم��اء الصيني��ون على هذه
الدراس��ة بأنه��ا تفيد في محاول��ة إيجاد عالج 
مناس��ب لهذه املشكلةعلى الرغم من أنهم ال 
يعلمون إذا كانت هذه التغيرات في املخ س��بب 

أم نتيجة إلدمان استخدام اإلنترنت . 

k  وق��د أعل��ن فري��ق البحث ف��ي م�ق�ر
املكتب��ة العام��ة بجريدة العل��وم أوال »أن تلك 
النتائج تفيد في حتديد هدف ُمحدد للبحث عن 

عالج جديد وهو احِلَفاظ على املَادة البيضاء« 

k  – وتَُعِل��ق الدكت��ورة بودي��ن جون��س
استش��اري الطب النفس��ي في كلية أمبريال 
بلن��دن – قائل��ة »أن غالبية األش��خاص الذين 
يعان��ون من إدم��ان اإلنترن��ت هم أولئ��ك الذي 
األلع��اب  أم��ام  طويل��ة  لس��اعات  يجلس��ون 
األلكتروني��ة مم��ا يجعلهم ينصرف��ون متاماً عن 

أعمالهم والتزاماتهم«

k  وأك��دت عل��ى أهمي��ة التفري��ق بني 
اإلعتم��اد الزائد على االنترنت خ��الل هذه اآليام 
وبني إدمان اإلنترنت حيث قالت »نحن نستخدم 
اإلنترن��ت ألن احلي��اة احلديث��ة تتطل��ب ذلك من 
أج��ل التواصل فيم��ا يتعلق بأعمالن��ا وحياتنا 
اإلجتماعية ولكن دون اس��تخدامه اإلستخدام 

املفرط« .

)12 Jan 2012, The Telegraph(

k  نص�ائح للقي�ادة أثناء فصل الش��تاء
للحفاظ

k على سالمة قائدي املركابات

k  تع��د القي��ادة أثن��اء فص��ل الش��تاء
وخاصة عند تساقط األمطار والثلوج من األمور 
اخلطرة وهذا ما دفع شركة »كندا ترانسبورت« 
أن تدش��ن حملة القيادة لشتاء 2012-2011 
حي��ث قامت بتش��جيع الس��ائقني على جتهيز 
عرباتهم للش��تاء القادم . وقد قدمت ش��ركة 
»كندا ترانس��بورت« مجموعة م��ن النصائح 
خلفض احتمال ح��دوث تصادمات واحلفاظ على 

سالمة الطريق هي : 

k  ق��م باخبتار ضغ��ط اإلط��ار ولو على
االقل مرة واحدة شهريا . 

k  تأكد من اصطحابك حلقيبة الطواريء
اخلاصة بالقيادة خالل فصل الشتاء. 

k  ق��م باختب��ار بطارية الس��يارة ونظام
اإلشعال واملصابيح والفرامل . 

k  ًتأكد أن مساحات الزجاج تعمل جيدا
 .

k  قم مبسح س��يارتك جيداً من أي ثلوج
أو جليد متراكمة عليها . 

k  قم بالقيادة على مس��افة ُمناِس��َب�ة
لكي تتمكن م��ن التوقف عند الضرورة وامتالء 

الطريق باجلليد. 

k  تأك��د من حال��ة الطقس جي��داً قبل
القيادة . 

k  ارت��دي املالب��س املَُناِس��َب�ة والدافئ��ة
املاُلئمة لبرودة اجلو الشديدة . 

k  تأكد م��ن اصطحابك لهاتفك احملَمول
إلستخدامه في حاالت الطواريء وال تستخدمه 

أثناء القيادة . 

)EHS TODAY, Issue December 2011(

k  ه��ل تَُس��اِع�د مياه الش��رب حقاً في
احلَ�د من َخَطر اإلصابة مبَرَض الُسكر؟!

k  اكتش��ف الباحثون ُم�ؤخراً أن ش��رب
الكمية املَُناِسبة جلس��م اإلنسان من املاء يعد 
س��بباً رئيس��اً في احلد من خطر اإلصابة مبرض 
الُسكر حيث تلعب كمية املاء التي يستقبلها 
اجلس��م يومياً دوراً هاماً في تنظيم السكر في 

الدم . 

k  فيوض��ح العلم��اء أنه يوج��د هرمون
يُع��رَف باس��م فاسوبريس��ني وال��ذي يس��اعد 

عل��ى تنظيم احتفاظ اجلس��م بامل��اء ؛ فعندما 
يقل املاء في اجلس��م ترتفع ُمس��تويات هرمون 
الفاسوبريس��ني مما يجع��ل الكلى حتتفظ باملاء 
كم��ا أنه يدفع الكب��د إلنتاج س��كر الدم الذي 
يضع��ف – مب��رور الوق��ت – القدرة عل��ى إنتاج 

األنسولني        أو اإلستجابة له . 

k  ويعد ه��ذا البحث واح��دا من أضخم
البحوث التي أجريت في هذا الشأن ونشر العام 
املاضي في مجلة »رعاية السكر« والتي تصدر 
عن اجلمعية األمريكية للسكر حيث قام علماء 
فرنس��يون بتتبع أكثر من 3000 ش��خص من 
األصحاء والذي تتراوح أعمارهم بني 30 إلى 65 

ملدة عشرة أعوام . 

k  وف��ي بداي��ة البح��ث ب��دت ُمع��دالت
الُس��كَر طبيعي��ة ج��داً ولكن بعد مرور تس��ع 
سنوات سجل ثمامنائة منهم ُمعدالت ُمرتفعة 
للسكر في الدم . كما لوحظ أيضاً أن من تناول 
النس��بة املُثل��ى للماء وهي تت��راوح من 17إلى 
35 أوقية يومياً من املاء قد قل خطر إصابتهم 
بالس��كر بنس��بة %30 ع��ن نُظرائه��م الذين 

يشربون قدر أقل من املاء . 

)Jan 2012, The New York Times 16(
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بيئية
ة ال

الي
لم

ة ا

رقاب
ي بخليج المكسيك - المعالجة فى ظل ال

ط
التسرب النف

بقلم : د/ فياض 
حمزة رملى 

أستاذ جامعي 
ومراجع قانوني

ش��هدت االي��ام املاضية ش��حذ اهلمم 

وتس��خريالطاقات  الفكري��ة 

البش��رية تطبيقي��ا للخ��وض فني��ا 

الكارث��ة  معاجل��ة  غم��ار  ف��ى 

البيئي��ة )التلوث النفط��ى البحرى( 

ووترهوراي��زون  دي��ب  منص��ة  ف��ى 

التابعة لشركة النفط الربيطانية 

لعملي��ات التنقي��ب البح��رى - ومن 

وتف��اوت  تع��دد  عملي��ا  املعل��وم 

كف��اءة الط��رق الفني��ة ف��ى ه��ذا 

اجمل��ال وف��ق طبيع��ة حال التس��رب 

التس��رب  يع��د  وال��ذى  النفط��ى 

النفطى البحرى اكثره صعوبة من 

الناحي��ة الفنية لتطبيقات وس��ائل 

املعاجل��ة الفني��ة إلع��ادة االمور اىل 

نصابه��ا وتصحي��ح املس��ار البيئ��ى 

فى مناطق االنتاج واملناطق االخرى 

املتأثرة بالتل��وث النفطى . وتتمثل 

الط��رق الفني��ة ف��ى هذا اجمل��ال فى 

امليكانيكية  املكافح��ة  ط��رق 

والكيميائي��ة، واإلح��راق مبواق��ع 

وتنظي��ف  املتس��ربة،  الزي��ت  بق��ع 

الس��واحل والتخل��ص م��ن املخلفات 

تس��وية  إىل  إضاف��ة  عموم��ًا، 

م��كان اإلس��تخراج أثن��اء العم��ل 

وعق��ب تفكي��ك األص��ول الثابتة 

	)اآلليات واملع��دات( بإنتهاء التعاقد.

وتن��ادى االجتاه��ات احلديث��ة ف��ى 

الرقاب��ة املالي��ة عل��ى م��ورد النف��ط 

بالتطي��ق القانون��ى ملنه��ج الرقاب��ة 

العق��ود  البيئي��ة ف��ى ظ��ل  املالي��ة 

النفطية السائدة فى جمال صناعة 

النفط والتى حتكم طبيعة العاقة 

ماب��ني الدولة مالك��ة ارض النفط 

والش��ركات النفطية املس��تثمرة، 

الث��روة  قان��ون  اىل  باالضاف��ة 

	النفطي��ة الع��ام للدول��ة املضيف��ة.

و ينحصر املفهوم الرقابي البيئي يف 

جانبه املالي البحت: يف أنه عبارة عن 

فح��ص انتقادي دوري منظم وموثق 

الش��ركة  ألنش��طة  وموضوع��ي 

النفطي��ة به��دف التأكد م��ن مدى 

والقوان��ني  بالسياس��ات  االلت��زام 

البيئية ومراجعة كفاءة واقتصاد 

ع��ن  السياس��ات  ه��ذه  وفعالي��ة 

طريق جهة مس��تقلة وحمايدة عن 

النشاط البيئي وإعداد تقرير بذلك 

يرف��ع لألط��راف املختلف��ة، داخلية 

وخارجية، حتى يساعدها يف ترشيد 

البيئ��ة. متطلب��ات  حي��ال  	قراراته��ا 

تطبي��ق  يس��هم  ع��ام  وبش��كٍل 

ف��ى  البيئي��ة  الرقاب��ة  مفاهي��م 

النفطي��ة  الصناع��ة  حق��ل 

التالي��ة: األه��داف  حتقي��ق  	يف 

أ/ املب��ادرة ملن��ع أو إلغ��اء أو معاجلة 

م��ع  التعام��ل  أو  البيئي��ة  األض��رار 

صيانة املص��ادر املمكن جتديدها 

جتديده��ا. املمك��ن  	وغ��ري 

قوان��ني  إص��دار  يف  املس��اهمة  ب/ 

وأنظمة بيئية توافق مسرية 
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	ش��ركات انتاج النف��ط املعاصرة.

ج/ ج��ذب االنتب��اه إىل عواقب خرق 

القوانني البيئية.

د/ نشر الوعي البيئي بني شركات 

ال  حي��ث  املختلف��ة  النف��ط  انت��اج 

باالهتم��ام  اجلان��ب  ه��ذا  حيظ��ى 

املعاص��ر. الوق��ت  يف  	املطل��وب 

الت��زام ش��ركات  التحق��ق م��ن  ه/ 

بالقوان��ني  النف��ط  انت��اج 

واألنظم��ة البيئي��ة ال��يت ق��د تؤث��ر 

املالي��ة. البيان��ات  عل��ى  	جوهري��ًا 

و نظ��رًا لإلهتم��ام املتزاي��د بالبيئة 

فق��د أصب��ح لزامًا على ش��ركات 

إنت��اج النفط العمل على تس��وية 

وتنظيف مكان اإلس��تخراج أثناء 

العمل وعند إنتهاء التعاقد وإختاذ 

كافة الوس��ائل اليت متن��ع التلوث 

البيئ��ي النفط��ي، ويرتت��ب عل��ى 

ذل��ك تكالي��ف كبرية تس��عى 

دوم��ًا ش��ركات النف��ط إىل جتنب 

اإللت��زام بها حت��ت مظل��ة ملكية 

النفطي.  للم��ورد  املضيفة  الدول��ة 

وبن��اء علي��ه يصب��ح لزام��ًا عل��ى 

اجلان��ب احلكومي تطبيق مفهوم 

الرقاب��ة البيئي��ة ال��ذي ينص على 

حس��اب التكلفة البيئية ألعمال 

واملقص��ود   - النفطي��ة  الصناع��ة 

بالتكلفة البيئي��ة عمومًا: درجة 

إس��تخدام مورد النفط والتسبب يف 

تل��وث بيئي جراء إس��تخراج النفط 

الذي يؤثر على احلياة االقتصادية 

واإلنس��انية. ومن أهم اآلثار السالبة 

للتلوث النفطي ما يلي : 

1/ آث��اره الس��امة على حياة البش��ر 
نظرًا إلنبعاثات الغازات عند التبخر 

	أو حتلل جزئيات النفط املنسكب.

2/ آث��اره عل��ى احلي��اة البحرية وما 
وراء ذلك من نفوق لألحياء البحرية.

الصناع��ة  عل��ى  آث��اره   /3
واإلنفج��ارات  احلرائ��ق  خلط��ورة 

بامل��واد  الش��رب  مي��اه  وإخت��اط 

يتس��بب  مم��ا  اهليدروكربوني��ة، 

	يف إيق��اف العمل لف��رتات طويلة.

التارخي��ى  التط��ور  دراس��ة  ان 

مبختل��ف  النفطي��ة  للتعاق��دات 

انواعها ف��ى كافة ال��دول املضيفه 

املنتج��ة للنفط مب��ا فيه��ا الواليات 

املتح��دة االمريكية وحت��ى الوقت 

املعاصر يف��رز دوما قضي��ة الفجوة 

التل��وث  ملش��كات  القانوني��ة 

النفطى البيئى م��ن الناحية املاليه، 

أى حسبة تكاليف االضرار البيئية 

فعل��ى  مادي��ا،  عنه��ا  والتعوي��ض 

الرغم م��ن قوانني الث��روات النفطية 

تش��تمل  املضيف��ة  لل��دول  العام��ة 

نصوصها على اش��رتاطات واضحة 

املس��تثمرة  النفطي��ة  للش��ركات 

مبزاولة انش��طتها مع االلتزام ببيئة 

معافاة خالية من التلوث واالضرار البيئية 

واحل��رص عل��ى ازال��ة االضرارالبيئية حال 

وقوعه��ا ، باالضاف��ة اىل تضمني ذلك نصا 

فى العق��د النفطى ماب��ني الدولة املضيفة 

م��ع  املس��تثمرة،  النفطي��ة  والش��ركة 

ماحظ��ة عدم وج��ود فق��رات قانونية تلزم 

بالتعويض عن تل��ك االضرار وتضع بعض 

الدول س��قفا حمددا للتعويض على سبيل 

املثال )75( ملي��ون دوالر فى قانون امريكا 

للث��روة النفطي��ة عل��ى الرغ��م م��ن جتاوز 

خسائرتس��رب النف��ط خبليج املكس��يك 

حتى اآلن فقط ستة مليارات دوالر ومازالت 

تتزايد، وم��ن املاحظ هنا التجاهل املتعمد 

من قبل الدولة هل��ذا اجلانب وعدم منطقية 

نظرية الس��قوفات املالية حي��ال التعويض 

ع��ن االض��رار. وف��ى الواق��ع العمل��ى عن��د 

وق��وع الك��وارث البيئية جن��د ان معاجلة 

املش��كلة تتم وف��ق منه��ج االدارة االهلية 

وجلس��ات ش��يوخ الع��رب فى ظ��ل مطالبة 

املتضررين بالتعويض عن االضرار البيئية 

وراء  ال��دؤوب  الدول��ة  ناحي��ة وس��عى  م��ن 

الشركة املس��تثمرة لدفع تلك االضرار من 

ناحية أخ��رى وهو ما حي��دث متاما اآلن فى 

ظ��ل الكارثة البيئية خبليج املكس��يك 

وف��ى املنته��ى تلتزم الش��ركة املس��تثمرة 

باجلزء اليس��ري من تكالي��ف دفع االضرار 

ويقع العبء االكرب عل��ى كاهل الدولة 

املضيف��ة واآلن حكومة ام��ريكا عمليا 

الفوات��ري. اصح��اب  جت��اه  ذل��ك  	تتحم��ل 

وي��رى الكات��ب وفق دراس��اته ف��ى جمال 

الرقابة على مورد النفط: أن الطرق الفعالة 

للجانب 

السالمة والصحة المهنية والبيئة
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السالمة والصحة المهنية والبيئة

ف��ى  االمريك��ى  احلكوم��ي 

احلالي��ة  البيئي��ة  الكارث��ة  ظ��ل 

: ه��ى  البيئي��ة  الرقاب��ة  منه��ج  	لتطبي��ق 

أوال : إحت��واء التعاق��دات النفطية اجلديدة 

أو إضاف��ة ماح��ق للس��ابقة تن��ص عل��ى 

إس��تقطاع نس��بة من النفط املنت��ج ملواجهة 

التل��وث النفط��ي البيئي، وذل��ك عن طريق 

اإلس��تقطاعات  تكوي��ن خمص��ص هل��ذه 

يس��تثمر جزء منه يف بن��ك معني وذلك مبا 

جيع��ل املبل��غ يف تاري��خ إنته��اء التعاقد أو 

التنازل مساويًا تقريبًا للتكاليف الازمة 

إلعادة منطق��ة اإلمتياز إىل س��ابق وضعها 

ومعاجلة كافة التلوث��ات البيئية وتنتقل 

ملكية ه��ذا املخصص للدول��ة عند إنتهاء 

التن��ازل أما اجلزء اآلخر لإلس��تقطاعات فلن 

يك��ون خمصص��ًا إس��تثماريًا، بل س��يتم 

الص��رف منه ملعاجل��ة التلوث��ات وتكاليف 

االض��رار الفوري��ة ال��يت ال حتتم��ل اإلنتظار 

إىل  من��ه  املتبق��ي  يض��اف  التن��ازل  وعن��د 

الس��ابق  اإلس��تثماري  املخص��ص  مجل��ة 

النفطي��ة  الش��ركات  حتص��ل  وبذل��ك 

عل��ى إعف��اء كام��ل م��ن إلتزاماته��ا حن��و 

التكالي��ف البيئية، كم��ا يتوافر للدولة 

املضيف��ة م��ورد أصي��ل للمحافظ��ة عل��ى 

	بيئ��ة معاف��اة يف ظ��ل الصناع��ة النفطية.

ثانيا : تأهيل الكوادر الرقابية احلكومية 

احلالية فى جمال حس��بة تكاليف االضرار 

البيئية وف��ق معايري الرقاب��ة املالية البيئية 

املتع��ارف عليه��ا )املعايري العام��ة للصفات 

، معاي��ري العم��ل امليدان��ى، معاي��ري اعداد 

التقارير( واالش��رتاط لذل��ك توحيد اجلهود 

ماب��ني ه��والء املراقب��ني ومتخصص��ني ف��ى 

الدراس��ات البيئي��ة للوص��ول اىل تكاليف 

علمية وحقيقية لاضرار البيئية.

حتدي��د   : ثالث��ا 

علم��ى  إط��ار 

حي��ال  منهج��ى 

التطبي��ق املهن��ى 

قب��ني  ا للمر

مي��ني  حلكو ا

ضواب��ط  حي��دد 

البيئي��ة  الرقاب��ة 

ف��ى  واملس��اءلة 

اخل��رق  حال��ة 

الضواب��ط  لتل��ك 

: يل��ى  	كم��ا 

مس��توى  م��دى   -

البيئ��ي  الوع��ي 

االهتم��ام  وم��دى 

ه��ر  ملظا با

للتل��وث. املرئي��ة  	الس��لبية 

- مدى مستوى االعتداد باجتاهات الرأي العام 

	عند إع��داد خط��ط وبرامج محاي��ة البيئة.

- مدى تط��ور النظم احملاس��بية املس��تخدمة 

مبا يس��اعد يف قي��اس التغ��ريات يف املوارد 

	الطبيعي��ة والبيئي��ة عل��ى أس��اس س��ليم.

التل��وث  لنفق��ات  املناس��ب  التحلي��ل   -

والتقوي��م  عنه��ا،  املس��ئولية  وحتدي��د 

واملس��تويات  املش��روعات  ألداء  الس��ليم 

اإلداري��ة املختلفة، وحتدي��د تكلفة رقابة 

	التل��وث ع��ن طري��ق األجه��زة املتخصص��ة.

بتنفي��ذ  احلكوم��ات  الت��زام  م��دى   -

املصاغ��ة  البيئي��ة  القوان��ني  تش��ريعات 

متطلب��ات  لتوف��ري  واس��تعدادها  مس��بقًا 

القانوني��ة. التش��ريعات  ه��ذه  	تنفي��ذ 

- مدى وعي املراقبني املاليني بقواعد البيانات 

البيئية ومدى قدرتهم الفنية للقيام بأعمال 

العلم��ي  ملنهجه��ا  وفق��ًا  البيئي��ة  املراجع��ة 

	واملعاي��ري املهني��ة الص��ادرة يف هذا الش��أن.

املئوي��ة  النس��بة  ع��ام  بش��كل   -

الش��ركة  إلت��زام  م��دى  تق��در  الت��ى 

البيئي��ة. والتش��ريعات  	بالقوان��ني 

أخريا : تطبي��ق املنهج العلم��ى لرقابة االداء 

)االقتص��اد  املعروف��ة  مضموناته��ا  وف��ق 

والكف��اءة، الفعالي��ة، مراجع��ة الربام��ج( 

حيال الكوادر الرقابية احلكومية لقياس 

مدى فاعلية ادائها املهنى فى هذا اجملال ومن 

ثم امكانية تطبيق مب��دأ الثواب والعقاب 

الحقا .
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أوال: التطور التاريخي لسالمة الغذاء : 

من املعلوم أن أول من وضع حجراألس��اس 
لعل��وم الج��وده ع��ىل وجه العم��وم هو 
و.إدوارد دمين��ج يف أوائ��ل األربعينات من 
الق��رن املايض والتي ط��ورت فيام بعد من 
قبل العديد من العلامء واملفكرين لتتكون 

نظريه الجودة الشامله 

Total Quality

ب��كل   )Management system )TQM
مكوناته��ا ومفهومه��ا الح��ايل لكن كيف 
بدأت أنظمة جودة وسالمة األغذيه بوجه 

خاص وكيف نشأت؟

املصطل��ح األول لنظام س��المة الغذاء هو 
نظ��ام تحلي��ل املخاط��ر ونق��اط التحكم 
الحرج��ه ) واملعروف أختصارا بالهاس��ب
 HACCP  ( Hazard Analysis and
Critical Control Point System  تكون 
يف رشكة Pillsbury عام 1959 بالتعاون مع  
وكالة الفضاء األمريكيه )NASA( ومعامل 
جيش الواليات املتح��ده األمريكيه وذلك 
للتأك��د من س��المة الغذاء ل��رواد الفضاء 
وأص��درت الركة عام 1973 أول منش��ور 
لس��المة الغذاء تحت هذا األس��م ويشمل 
للغذاء واألخطار  امليكروبيولوجيه  السالمه 
الكياموي��ه والفيزيائيه أو الطبيعيه وكانت 
أول وثيق��ه تتحدث عن مفهوم وأس��لوب 

نظام سالمة األغذيه. 

نشأة نظام سالمة الغذاء واملنظامت العامليه 
املعنيه بسالمة الغذاء وبداية إنشاء هيئات 

الجوده واملقاييس واملواصفات للغذاء.

ويف ع��ام 1983 أوص��ت منظم��ة الصحه 
العاملي��ه WHO بتطبيق الهاس��ب وعام 

1993 أصدرت هيئة الدستور الغذايئ 

 1  توصيات بخصوص الهاسب وعام  •
2008 أص��در الوزير الس��ابق لوزارة 
الصناع��ه والتج��اره بجمهورية مرص 
العربيه قرارا بإلزام الركات بتطبيق 
الهاس��ب أو نظم إدارة سالمة الغذاء 

) أبرزه��ا نظ��م إدارة س��المة الغذاء 
املعروف باأليزو 22000 ( أي أنه بعد 
سنوات عديده من بداية تطبيق أول 
نظام لسالمة الغذاء تم األعرتاف بهذا 
النظ��ام عامليا وتم القب��ول به كنظام 
لتوكيد جودة الغ��ذاء وبعد ذلك تم 
تعميم تطبي��ق النظام يف العديد من 
الركات العامله يف صناعة الغذاء... 

1 هيئة الدستور الغذايئ  •

)Codex Alimentarius Commission(

هي هيئة انشئت عام 1961 تابعة ملنظمة 
األغذية والزراعة فاوFAO  ومنظمة الصحة 
العاملي��ة  WHO ويق��ع عليها مس��ؤولية 
وض��ع املواصفات الغذائية الدولية لحامية 
صحة املستهلكني ولضامن اتباع املامرسات 
العادلة يف تجارة األغذية وتشرتك بها جميع 
البلدان األعضاء املنتسبة يف املنظمتني. ويف 
عام 2002 كان��ت العضوية تصل إىل 167 
بلداً، متث��ل 97 يف املائة من س��كان العامل 
- وقد قامت هيئة دس��تور األغذية بوضع 
اك��رث من 300 مواصفة قياس��ية و خطوط 
ارشادية و توصيات اخرى تتعلق برتكيب و 

سالمة الغذاء خالل إنتاجه (

باإلضافه لدور الهيئات الس��ابق اإلشاره لها 
تطورت عل��وم جودة وس��المة الغذاء عر 
العديد من الجهود أهمها ما س��يتم عرضه 

يف املحاور الثالثه التاليه:

املنظ��امت العامليه والتج��اره الدوليه 1-1
ع��ىل  الطل��ب  تفعي��ل  يف  ودوره��ا 

مواصفات الغذاء املحليه والعامليه : 

أقرت الجمعيه العام��ه لألمم املتحده عام 
1985 قرارا يختص بإثبات حق املستهلكني 
يف الحصول ع��ىل منتجات آمن��ه )الوقايه 
من األم��راض الصحيه املرتبط��ه بالغذاء( 
التطوراإلقتص��ادي  العدال��ه يف  وتحقي��ق 
ملختلف بيئ��ات اإلنتاج وإزالة ما يجابهون 
من ع��دم الت��وازن للنواح��ي اإلقتصاديه 
نتيجة لتباي��ن املس��تويات الثقافيه وقوة 
املس��اومه عند ال��راء وكان��ت وما زالت 

نظم إنت��اج الغ��ذاء أكرثها بحث��ا وتنقيبا 
وتطبيقا ملواجهة أشدها تأثرا وهي حاالت 
إختالل األمن الغ��ذايئ مبناطق متفرقه من 
العامل عوضا عن الزياده املتوقعه للس��كان 
وتوقع الحاجه للمزي��د من اإلنتاج ولعدم 
صالحية البيئ��ات الزراعيه املختلفه إلنتاج 
كل أن��واع الغ��ذاء ووجود عج��ز يف بعض 
األن��واع وزي��اده يف أنواع أخ��رى مام أدى 
لزي��ادة التبادل التجاري الغذايئ إس��ترادا 
وتصديرا, ولتطورعل��وم الغذاء خاصه تلك 
املرتبطه بالصحه ظه��رت الحاجه لتطبيق 
مواصفات جودة وسالمة للغذاء إلرتباطها 
مبنظوم��ة التجاره الدوليه وإزدادت أهمية 
املنظ��امت الدولي��ه املختلف��ه )كمنظمة 
التجاره العامليه( واملنظامت املحليه )ذات 
الثق��ل ال��دويل والت��ي تج��اوزت املحليه 
لتص��ل للعاملي��ه واملعني��ه أساس��ا بإنتاج 
الغذاء وجودته وس��المته( للحكم بالقبول 
أو الرف��ض وحل املنازعات التي قد تنش��أ 
نتيج��ه اإلخت��الف وزادت الحاج��ه للجوء 
أليها كمرجع للمامرسات الخاصه بالزراعه 
والغ��ذاء والت��ي لها أث��ر كب��ر يف تفعيل 
الطلب عىل املواصفات الغذائيه ووجودها 
وتكوينها الحايل ب��ل واإلصدارات الجديثه 
منه��ا والتي ال ت��زال يص��در العديد منها 
حتى اآلن بل وتحدث بصفه مستمره وفقا 
مل��ا يرد إليها من معلوم��ات ورغبة يف حل 

مشاكل التطبيق...

وألن هذه الُنظم حاسمة يف متكني املعنيني 
من ضامن س��المة وجودة األغذية وضامن 
إتفاق األغذية املس��توردة مع االشرتاطات 
الوطني��ة وض��امن ج��ودة املنت��ج املحيل 
ليص��ل بس��هوله لألس��واق العامليه تفرض 
البيئة املوحده لتج��ارة املنتجات الغذائية 
العاملية يف الوق��ت الحارض إلتزامات كبرة 
ع��ىل كل البل��دان املس��توردة واملص��درة 
حتى تُعزز نُظم الرقابة عىل األغذية لديها 
وحتى تُطبق وتُنفذ إس��رتاتيجيات للرقابة 
عىل األغذية إس��تناداً إىل مواصفات سالمة 
وجودة األغذية واملتطلبات والرامج األوليه 

الكاتب : م. هاين السيد النجار

أستشاري نظم سالمة الغذاء

تفعيل نظم إدارة سالمة الغذاء

سالمة الغذاء
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سالمة الغذاء

املختلفه لتطبيقها.

التط��ور يف العل��وم ودور مراك��ز 1-1
ومعاهد األبحاث يف املستقبل:  

مراك��ز ومعاهد األبح��اث العلميه املختلفه 
والجامع��ات املتخصص��ه جزء أس��ايس من 
منظومة إنش��اء وإقرار نظم جودة وسالمة 
الغذاء وتم األعتامد عليها يف دعم املتطلبات 
والرام��ج املختلفه األساس��يه لها وإقرار كل 
ما يصدر من تحديث��ات خاصه بهذه النظم 
وأبت��كار حلول عمليه وعلميه للمش��كالت 
التي تواجه تطبيق هذه النظم واملس��اهمه 
يف األبحاث العلميه وأبداء املش��وره والرأي 
حوله��ا وقد تجاوزت الكث��ر من الجامعات 
ومراكز ومعاهد األبحاث إشكالية البحث يف 
املجهول )أو مامل يكتشف علميا حتى اآلن( 
لينصب يف كيفية تطبيق املعلوم )وما حدث 
توافق علم��ي عاملي علي��ه(  يف التطبيقات 

العمليه وتوطني هذه الرامج ...

من��و وتط��ور ال��ركات املحلي��ه 2-1
املنتج��ه للغذاء والدخول يف عرص املنظامت 

العامليه العابره للقارات :

حديثا وبع��د أن أصبح الع��امل قرية صغره 
وكل املنتج��ني عر العامل يس��عون للتوس��ع 
والبحث عن أس��واق جدي��ده )نظرا لكون 
الغذاء الخام س��لعه نادرا م��ا تخزن لفرتات 
طويل��ه وتحتاج عنايه خاصه أثناء التخزين( 
ظهرت الحاجه لتطبيق نظم الجوده الحديثه 
والس��المه للغذاء ليصبح من الس��هل النفاذ 
لألسواق وأصبح ذلك مرهونا بتطبيق الركه 
املنتج��ه للغذاء لنظام مع��رتف به عامليا لذا 
وج��ب توحيد مواصف��ات األغذيه املختلفه 
وتحديد إش��رتاطات لبيئة األنتاج وتوحيدها 
ع��ىل مس��توى الع��امل للحك��م بالرفض أو 
القبول ولتس��هيل الحرك��ه التجاريه وأصبح 
إعتامد الركات  منصب يف الحصول عىل ما 
يؤكد تطبيقها له��ذه النظم إلثبات صالحية 
منتجاتها للتس��ويق بكل األس��واق العامليه 
وهنا نش��أ مفهوم الركات العابره للقارات 
والتي تطبق بالرضوره أح��دث هذه النظم 
ب��ل وتضع أحيانا مواصف��ات للغذاء املقدم 
لديه��ا عر نظام إلدارة س��المة الغذاء خاص 

بها...

ثانيا : تفعيل نظم إدارة جودة سالمة الغذاء

بادئ ذي بدء يجب اإلش��اره ألن نظم جودة 
الغ��ذاء حال��ه خاصه بني كل نظ��م الجوده 
يف املجاالت املختلفه لتنوع سالس��ل اإلنتاج 
وتنوع املنتج��ات وبالتايل تنوع نظم مراقبة 
الجوده طبقا لنوع املنتج أو عائلة املنتجات 
وكذل��ك إلرتباطه  ببيئ��ات إنتاجيه محدده 
مبناط��ق تم إنش��ائها عر مئ��ات إن مل يكن 
آالف الس��نني )مجتمعات الزراعه واألرياف 
ليس��ت ولي��ده الحاج��ه أوالرغب��ه كام هو 
يف الح��ال يف إنش��اء املش��اريع الصناعيه أو 
الخدميه – عدا مشاريع إستصالح وإستزراع 
كل  بال��رضوره  ت��رث  وبالت��ايل  األرايض( 
املكتسبات واملش��كالت التي حدثت طوال 
تلك الس��نوات كام ترتبط هذه املجتمعات 
برامج التنمي��ه املختلفه وتتعق��د العمليه 
اإلنتاجيه كلام كانت البيئ��ه اإلنتاجيه ذات 
بني��ه أساس��يه ضعيفه وإحتياجه��ا للعديد 
م��ن برام��ج التنميه لرف��ع كف��اءة ونوعيه 
املوارد املختلفه وأهمها العنرص البري كام 
ترتبط جودة الغ��ذاء أحيانا بعادات غذائيه 
وم��وروث ثقايف يف املجتم��ع وتحتاج ثقافه 
ومعرفه خاصه وليس��ت فقط معرفه علميه 
وخطوات تطبيقيه محدده سنقوم بتطبيقها 

عر كل تلك الصعوبات ...

املروع��ات  وإس��تثامر  إقتص��اد  أن  ك��ام 

الزراعيه يتميز بأنه طويل املدى نس��بيا عن 
املروع��ات الصناعيه والخدمي��ه املختلفه 
كام تزيد املخاطر والطوارئ املختلفه املؤثره 
ع��ىل اإلنت��اج وتتأثر أك��رث بالبيئ��ه واملناخ 
وعوامل ال ميك��ن التحكم بها متاما لذا تقوم 
الحكوم��ات بدعم اإلنتاج الغ��ذايئ وخاصه 
صغار ومتوسطي القدره اإلنتاجيه يف حاالت 
الط��وارئ أو الك��وارث أو إنتش��ار األمراض 
وبرغ��م كل ذل��ك متك��ن الكث��ر م��ن بناء 
منظومه لسالمة الغذاء وتنحرص الصعوبات 
يف مش��اكل التطبي��ق التي ميك��ن معالجتها 
بإنش��اء الرام��ج املختلف��ه ملواجه��ة هذه 
املش��اكل وحلها برط وج��ود الرغبه لدى 
جميع األطراف ذات العالقه بتلك املنظومه 
ومتكن طائر سالمة الغذاء أخرا من التحليق 

يف سامء الجوده..

كيف يطر طائر سالمة الغذاء ؟كيف يتحقق 
مفه��وم س��المة الغذاء يف الواق��ع وهل هو 
مجرد خطوات يقرتحها اإلستشاريني والخراء 
لتطبيق مجموعه م��ن الخطوات لبناء نظم 

الجوده يف املنظامت التي ترغب 
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يف تطبيقه��ا ث��م متابع��ة ذل��ك بتوثيق 
وتس��جيل وإعتامد املنظمه كحاصله عىل 
ش��هاده معرتف بها عامليا والحصول عىل 
تلك الش��هاده م��ن الش��هادات الورقيه 
الالمعه التي تشبه كثرا أوراق البنكنوت 
والتفاخ��ر بعد ذل��ك بإس��تخدام عالمة 
الج��وده الخاص��ه بها ؟ أم أنه��ا كنظرية 
الط��ران نحتاج قب��ل التطبيق لفهم آلية 
التطبي��ق أو كيفية تطبيقه��ا ونحتاج أن 
نفه��م أدواتها وكيفية حدوثه��ا فعليا أو 
مبعنى آخر مكوناته��ا األوليه والتنظيميه 
ومدى مساهمة الدوله واملجتمع وأدواتها 
الفعليه خارج املنظمه التي تتبني مفهوم 

سالمة الغذاء... 

وميكن اإلشاره ألهم األطراف التي تشارك 
فعليا يف طران طائر س��المة الغذاء فيام 

ييل :

ال��وزارات والهيئ��ات واملنظامت 1- 
الحكومي��ه : ويقص��د بها املعنيه بس��المة 
الغ��ذاء وعليها يقع ع��بء تنظيم العمليه 
اإلنتاجي��ه بحياديه تام��ه لتحقيق مصلحة 
كل األط��راف وض��امن ع��دم تع��دي أي 
ط��رف عىل اآلخ��ر بل وض��امن تحقيقهم 
ألهدافهم املروعه ويف أحيان كثره تقوم 
مب��ا يل��زم لتحفي��ز اإلنت��اج والحفاظ عىل 
الصناع��ه الوطنيه وخدمة كل املواطنني أيا 
كان دورهم عر سلس��لة الغ��ذاء لتحقيق 
مفهوم األم��ن الغذايئ وتطبيق��ه بطريقه 
مس��تدامه وبالطبع هي من يضع الخطط 
األس��رتاتيجيه قصره وطويله املدى وتتوفر 
لديها كل األجهزه واألدوات املختلفه للرصد 
واملراقبه واإلحصاء ملختلف أنواع البيانات 
واملعلوم��ات ذات الصله بس��المة الغذاء  
ك��ام أن عليها التحديث املس��تمر والعمل 
عىل معالجة املش��كالت املزمنه أو الطارئه 

)وهي ترمز يف الشكل بجناح الطائر(
k  وباتايل هي مت��ارس عدة مهام ما

يهمن��ا منها هو الرقابة عىل األغذية الذي 
يعرف بأنه نش��اط تنظيمي إلزامي تتوىل 
تنفي��ذه الس��لطات الوطني��ة أو املحلية 
والتأكد  للمس��تهلكني  الحامي��ة  لتوف��ر 
من أن جمي��ع األغذية س��تكون مأمونة 
ومغذي��ة وصالح��ة لالس��تهالك البري 

أثناء مراحل اإلنت��اج والتداول والتخزين 
م��ع  تتف��ق  وأن  والتوزي��ع،  والتجهي��ز 
اشرتاطات الس��المة والجودة، وأن تكون 
موس��ومة بطريقة صادق��ة ودقيقة عىل 
النحو املنصوص علي��ه يف القانون. وأهم 
مس��ؤولية يف الرقاب��ة ع��ىل األغذية هي 
تنفيذه لحزمة قوانني األغذية التي تحمي 
املس��تهلكني من األغذية غ��ر املأمونة أو 
غر النقية أو املغشوشة، وذلك بحظر بيع 
األغذي��ة التي ال تكون طبيعتها أو مادتها 
أو جودتها من النوع الذي يرض املشرتي.

وأهم مكوناتها األساس��يه )بجمهورية 
مرص العربيه(: 

هيئ��ة س��المة الغ��ذاء : وه��ي 1. 
املنظم��ه الحكوميه الت��ي أعتمد قانون 
إنشائها يف س��بتمر 2011  )ومن املتوقع 
تفعي��ل دورها خالل عامني( ومن املقرتح 
أن تتويل الهيئة دون غرها اإلختصاصات 
املق��ررة لل��وزارات وغرها م��ن الجهات 
بش��أن الرقاب��ة ع��يل الغ��ذاء وتداوله، 
باإلضافة إيل ما نصت عليه القوانني ذات 
الصلة بس��المة الغ��ذاء، ووض��ع معاير 
س��المة الغ��ذاء امللزم��ة وفق��ا للمعاير 
الدولي��ة املعم��ول بها، وتنظي��م حاالت 
قبول أو رفض األغذي��ة املحورة وراثيا أو 
 املحتوي��ة ع��يل مكونات مح��ورة وراثيا. 
كام تختص هيئة س��المة الغذاء بالرقابة 
ع��يل ت��داول الغ��ذاء، ومنح ش��هادات 
الصالحية الالزمة لتصدي��ر الغذاء املنتج 
محليا، والتفتيش عيل أماكن تداول الغذاء 
وعيل العاملني فيها، والتعاقد مع املعامل 
املعتمدة والقادرة عيل القيام بالفحوصات 
الالزمة بكفاءة وفاعلي��ة لتنفيذ عمليات 
الرقابة الرس��مية واملهام الرقابية، ووضع 
النظم امللزمة التي تضمن سالمة الغذاء، 
واإلجراءات والتداب��ر الرضورية ملواجهة 
حاالت الط��وارئ، واقرتاح وإب��داء الرأي 
يف مروع��ات القوانني الخاصة بس��المة 
الغذاء وتنظيم تداوله، وتنمية مس��توي 
الوعي الغذايئ للمس��تهلك، ووضع النظم 
الخاصة باإلعالن بالتنس��يق مع الجهات 
املعنية والتعاون مع املنظامت والجهات 

الوطنية والدولية املعنية بسالمة الغذاء.

وزارة التج��اره والصناع��ه: وهي 2. 
مكونه م��ن العديد م��ن الهيئات أهمها 
هيئ��ة املواصف��ات واملقايي��س املرصيه 
وهي التي تقوم بإنش��اء وبيع املواصفات 
الخاصه بخصائص ونوعية الغذاء مبختلف 
أنواعه وتحدد الحد األدىن الذي يجب أن 
يكون عليه الغذاء كمنتج نهايئ كام تعمل 
عىل املراقبه والفحص وتيس��ر الخدمات 
املس��اعده ملختلف أن��واع املنتجني ولكل 
مكونات عمليات اإلنتاج كام تتوفر لديها 
املعامل الخاصه بالتحليل والكش��ف عن 
مختل��ف مخاط��ر الغذاء وتتب��ع الوزاره 

كذلك هيئة الرقابة عيل الصادرات

وزارة الزراعه : ولديها كل الهيئات 3. 
املعنيه باإلنتاج الزراعي وتنظيمه ووضع 
الخاص��ه  كل الخط��ط واإلس��رتاتيجيات 
بتوفر الغ��ذاء وس��المته وجودته وهي 
م��ن تقوم بإبداء الرأي واملش��وره لس��ن 
القوانني املختلفه املنظمه لإلنتاج الزراعي 
والغ��ذايئ والداعمه له كام تصدر العديد 
املختلفه  م��ن اإلرش��ادات والتوصي��ات 
التي تعمل عىل رفع مس��توى اإلنتاج كام 
تعمل عىل رفع الوعي لدى مختلف أنواع 
املنتجني عر سلس��لة اإلنت��اج كام تتوفر 
لديها معاهد بحثيه متخصصه بكل أنواع 
إنت��اج الغذاء وتلحق بها املعامل الخاصه 
بالتحليل والكش��ف عن مختلف مخاطر 
الغ��ذاء كام تتبعه��ا أيضا الهيئ��ة العامة 

للخدمات البيطرية 

وزارة الصحه : وهي التي4. 

k  تق��وم بالحف��اظ ع��ىل صح��ة 
املواطنني واملستهلكني للغذاء ويقع عليها 
عبء الع��الج يف حالة اإلصاب��ه بأمراض 
تتعلق بالغذاء كحاالت التس��مم الغذايئ 
وتتوف��ر لديه��ا اإلحصائي��ات املختلف��ه 
الخاص��ه باألوبئ��ه واألم��راض املتعلق��ه 
بالغذاء كام تتوفر لديها املعامل الخاصه 
بالتحليل والكش��ف عن مختلف املخاطر 
الصحي��ه وخاصة مخاطر الغ��ذاء املؤثره 

عىل 

سالمة الغذاء
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يف تطبيقها ثم متابعة ذلك بتوثيق وتس��جيل 
وإعتامد املنظمه كحاصله عىل شهاده معرتف 
بها عاملي��ا والحصول عىل تلك الش��هاده من 
الش��هادات الورقيه الالمعه التي تش��به كثرا 
أوراق البنكنوت والتفاخر بعد ذلك بإستخدام 
عالم��ة الجوده الخاصه به��ا ؟ أم أنها كنظرية 
الط��ران نحت��اج قب��ل التطبيق لفه��م آلية 
التطبيق أو كيفي��ة تطبيقها ونحتاج أن نفهم 
أدواتها وكيفية حدوثه��ا فعليا أو مبعنى آخر 
مكوناتها األوليه والتنظيميه ومدى مس��اهمة 
الدول��ه واملجتم��ع وأدواته��ا الفعلي��ه خارج 

املنظمه التي تتبني مفهوم سالمة الغذاء... 

وميكن اإلش��اره أله��م األطراف التي تش��ارك 
فعليا يف طران طائر سالمة الغذاء فيام ييل :

واملنظ��امت 1-  والهيئ��ات  ال��وزارات 
الحكوميه : ويقصد بها املعنيه بسالمة الغذاء 
وعليه��ا يقع عبء تنظي��م العمليه اإلنتاجيه 
بحيادي��ه تامه لتحقي��ق مصلحة كل األطراف 
وض��امن عدم تعدي أي ط��رف عىل اآلخر بل 
وض��امن تحقيقهم ألهدافه��م املروعه ويف 
أحي��ان كثره تقوم مب��ا يلزم لتحفي��ز اإلنتاج 
والحفاظ عىل الصناع��ه الوطنيه وخدمة كل 
املواطنني أيا كان دورهم عر سلس��لة الغذاء 
لتحقي��ق مفه��وم األم��ن الغ��ذايئ وتطبيقه 
بطريق��ه مس��تدامه وبالطبع ه��ي من يضع 
الخطط األس��رتاتيجيه قص��ره وطويله املدى 
وتتوفر لديه��ا كل األجهزه واألدوات املختلفه 
للرص��د واملراقب��ه واإلحصاء ملختل��ف أنواع 
البيان��ات واملعلوم��ات ذات الصله بس��المة 
الغ��ذاء  ك��ام أن عليه��ا التحديث املس��تمر 
والعم��ل ع��ىل معالجة املش��كالت املزمنه أو 
الطارئه )وهي ترمز يف الشكل بجناح الطائر(

k  وباتايل ه��ي متارس ع��دة مهام ما
يهمن��ا منها ه��و الرقابة ع��ىل األغذية الذي 
يع��رف بأن��ه نش��اط تنظيمي إلزام��ي تتوىل 
تنفيذه الس��لطات الوطنية أو املحلية لتوفر 
الحامية للمس��تهلكني والتأك��د من أن جميع 
األغذي��ة س��تكون مأمونة ومغذي��ة وصالحة 
لالس��تهالك الب��ري أثن��اء مراح��ل اإلنت��اج 
والتداول والتخزين والتجهي��ز والتوزيع، وأن 
تتفق مع اش��رتاطات الس��المة والجودة، وأن 
تك��ون موس��ومة بطريق��ة صادق��ة ودقيقة 
عىل النحو املنص��وص عليه يف القانون. وأهم 
مس��ؤولية يف الرقابة عىل األغذية هي تنفيذه 
لحزمة قوانني األغذية التي تحمي املستهلكني 

م��ن األغذية غ��ر املأمونة أو غ��ر النقية أو 
املغشوش��ة، وذلك بحظر بيع األغذية التي ال 
تكون طبيعتها أو مادتها أو جودتها من النوع 

الذي يرض املشرتي.

وأه��م مكوناتها األساس��يه )بجمهورية 
مرص العربيه(: 

هيئة سالمة الغذاء : وهي املنظمه 1. 
الحكومي��ه التي أعتم��د قانون إنش��ائها يف 
س��بتمر 2011  )ومن املتوقع تفعيل دورها 
خ��الل عامني( ومن املق��رتح أن تتويل الهيئة 
دون غره��ا اإلختصاصات املق��ررة للوزارات 
وغره��ا م��ن الجه��ات بش��أن الرقابة عيل 
الغ��ذاء وتداول��ه، باإلضاف��ة إيل م��ا نصت 
عليه القوان��ني ذات الصلة بس��المة الغذاء، 
ووض��ع معاير س��المة الغ��ذاء امللزمة وفقا 
للمعاي��ر الدولي��ة املعم��ول به��ا، وتنظيم 
ح��االت قبول أو رفض األغذية املحورة وراثيا 
 أو املحتوي��ة ع��يل مكونات مح��ورة وراثيا. 
كام تختص هيئة س��المة الغذاء بالرقابة عيل 
ت��داول الغذاء، ومن��ح ش��هادات الصالحية 
الالزمة لتصدير الغذاء املنتج محليا، والتفتيش 
عيل أماكن تداول الغذاء وعيل العاملني فيها، 
والتعاق��د مع املعام��ل املعتم��دة والقادرة 
ع��يل القي��ام بالفحوص��ات الالزم��ة بكفاءة 
وفاعلي��ة لتنفي��ذ عمليات الرقابة الرس��مية 
وامله��ام الرقابية، ووضع النظ��م امللزمة التي 
تضمن س��المة الغذاء، واإلجراءات والتدابر 
الرضورية ملواجهة ح��االت الطوارئ، واقرتاح 
وإبداء ال��رأي يف مروعات القوانني الخاصة 
بس��المة الغ��ذاء وتنظي��م تداول��ه، وتنمية 
مس��توي الوعي الغذايئ للمس��تهلك، ووضع 
النظم الخاصة باإلعالن بالتنسيق مع الجهات 
املعني��ة والتع��اون مع املنظ��امت والجهات 

الوطنية والدولية املعنية بسالمة الغذاء.

التجاره 2.  وزارة 
والصناعه: وهي مكونه 
من العديد من الهيئات 
أهمها هيئة املواصفات 
املرصي��ه  واملقايي��س 
وهي التي تقوم بإنشاء 
املواصف��ات  وبي��ع 
بخصائ��ص  الخاص��ه 
ونوعية الغذاء مبختلف 
الحد  وتح��دد  أنواع��ه 
األدىن ال��ذي يج��ب أن 
الغ��ذاء  علي��ه  يك��ون 

كمنتج نهايئ كام تعمل عىل املراقبه والفحص 
وتيس��ر الخدمات املس��اعده ملختلف أنواع 
املنتج��ني ولكل مكون��ات عملي��ات اإلنتاج 
ك��ام تتوفر لديها املعام��ل الخاصه بالتحليل 
والكش��ف عن مختلف مخاطر الغذاء وتتبع 

الوزاره كذلك هيئة الرقابة عيل الصادرات

وزارة الزراع��ه : ولديها كل الهيئات 3. 
املعنيه باإلنتاج الزراعي وتنظيمه ووضع كل 
الخطط واإلسرتاتيجيات الخاصه بتوفر الغذاء 
وسالمته وجودته وهي من تقوم بإبداء الرأي 
واملش��وره لس��ن القوانني املختلفه املنظمه 
لإلنت��اج الزراعي والغ��ذايئ والداعمه له كام 
تصدر العديد م��ن اإلرش��ادات والتوصيات 
املختلفه التي تعمل عىل رفع مستوى اإلنتاج 
كام تعمل عىل رفع الوعي لدى مختلف أنواع 
املنتجني عر سلس��لة اإلنتاج كام تتوفر لديها 
معاهد بحثي��ه متخصصه بكل أن��واع إنتاج 
الغ��ذاء وتلحق بها املعامل الخاصه بالتحليل 
والكش��ف عن مختلف مخاط��ر الغذاء كام 
تتبعها أيضا الهيئة العامة للخدمات البيطرية 

وزارة الصحه : وهي التي4. 

k  صح��ة ع��ىل  بالحف��اظ  تق��وم   
املواطن��ني واملس��تهلكني للغ��ذاء ويقع عليها 
عبء الع��الج يف حالة اإلصابه بأمراض تتعلق 
بالغذاء كح��االت التس��مم الغ��ذايئ وتتوفر 
لديها اإلحصائي��ات املختلفه الخاصه باألوبئه 
واألم��راض املتعلقه بالغذاء ك��ام تتوفر لديها 
املعام��ل الخاص��ه بالتحلي��ل والكش��ف عن 
مختل��ف املخاط��ر الصحيه وخاص��ة مخاطر 

الغذاء املؤثره عىل 
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k  الصحه ممثله يف االدارة املركزية
للمعامل 

معني��ه 1.  وه��ي   : البيئ��ه  وزارة 
باملحافظ��ه ع��ىل بيئه اإلنت��اج الطبيعيه 

وكذلك مكوناته��ا املختلفه كاملاء والهواء 
والرتب��ه ويف نف��س الوق��ت تعن��ى بكل 
دراس��ات الرصد واملراقبه واألحصاء لكل 
أنواع امللوثات البيئي��ه املختلفه الزراعيه 
منه��ا والصناعي��ه وكذل��ك يق��ع عليه��ا 
عبء أص��دار كل القوانني واألرش��ادات 
والتوصيات ل��كل الظواهر املرتبطه ببيئة 
اإلنت��اج الغذايئ وذات العالق��ه بالبيئه ) 

كالسحابه السوداء مثال ( 

كام تتم األستعانه بجهات حكوميه أخرى 
) مث��ل مركز تحدي��ث الصناعه ووزارات 
اإلع��الم والس��ياحة والتضام��ن والعدالة 

االجتامعية(

لألغذي��ه 1-  واملصنع��ني  املنتج��ني 
أي��ا كان موقعه��م يف حلق��ات اإلنت��اج 
املختلف��ه : ويضاف لهم كذلك كل من له 
عالقه باإلنتاج الغ��ذايئ أو نقله وتخزينه 
واملنشآت املعنيه أساس��ا بالتجاره والبيع 
للمواد الغذائيه وعليهم عبء تطبيق كل 
القوانني واإلرش��ادات العامه والتوصيات 
الخاص��ه بن��وع املنت��ج ال��ذي يقومون 
بإنتاجه وبالتايل هم الطرف األسايس الذي 
عليه كل املس��ئوليه يف التطبيق للوصول 
لس��المة الغذاء كام يج��ب عليهم إجراء 
كل اإلتصاالت الالزمه إلنتاج منتج س��ليم 
وصحي حتى لحظة تناوله س��واء قبل أو 
بعد األنتاج )وهي ترمز يف الشكل بجناح 

الطائر(هيئات وجامعات التوازن كحامية 
املس��تهلك والنقابات والغرف التجاريه : 
وم��ن يعمل عىل حفظ الحقوق وتحقيق 
الت��وازن املطلوب ب��ني مختلف األطراف 
وعر سلس��لة اإلنت��اج وحلقة الوصل بني 

املنتج واملس��تهلك )وهي ترمز يف الشكل 
بذيل الطائر(

وأهمها ع��ىل األطالق حامية املس��تهلك 
وهو نوع من التنظيم الحكومي واألهيل 
العامل عىل حامية مصالح املس��تهلكني، 
فمث��الً قد تطل��ب الحكومة م��ن قطاع 
األعامل أن يكشف معلومات مفصلة عن 
املنتجات ، وخصوصاً تلك املتعلقة بقضايا 
الس��المة ، أو الصحة العامة ، كمنتجات 
الغذاء. أو هي خدمة توفرها الحكومة أو 
املجتمع امل��دين بجمعياته املختلفة ذات 
االختصاص لحامية املس��تهلك من الغش 
التجاري أو استغالله بصورة غر مروعة 
أو س��وء تقدي��م خدم��ة ما ع��ن طريق 
االحت��كار أو اإلذعان لظ��رف ما. وترتبط 
حامية املستهلك بفكرة حقوق املستهلك 
حقوق��اً  ميلك��ون  املس��تهلكني  أن  )أي 
متع��ددة باعتباره��م مس��تهلكني(. كام 
ترتبط بتشكيل منظامت املستهلكني التي 
تس��اعد املس��تهلك عىل اتخاذ الخيارات 
األفضل يف األسواق . وميكن حامية مصالح 
املستهلك عر تشجيع التنافس يف األسواق 
وال��ذي يخدم املس��تهلك مب��ارشة وغر 
مب��ارشة ، ويتفق مع الفعالية االقتصادية 
الجي��دة. و الُنظ��م الفعال��ة للرقابة عىل 
األغذية وه��ي أمر رضوري لحامية صحة 
العلامء  املس��تهلكني وضامن س��المتهم. 
والباحثني وأساتذة الجامعات والقاده يف 

كل املستويات املعنيني بتطبيق أحدث ما 
توصل أليه العلم الحديث وإتباع األفضل 
كام يس��اهمون يف إيجاد الحلول ملختلف 
املش��اكل املتعلق��ه باإلنت��اج والج��وده 
وس��المه الغذاء وكذلك تطويره وتحديثه 
ورفع كفائته والعمل عىل اإلرتقاء مبستواه  

)وهي موضحه يف الشكل كرأس الطائر(

املس��تهدف 2-  : وه��و  املس��تهلك 
واإلج��راءآت  العمليات  ل��كل  األس��ايس 
املتبعه عر سلسلة الغذاء ومن تقوم كل 
األطراف السابق ذكرها بحاميته والسعي 
ألرضاؤه ومن يقوم بإستهالك الغذاء تقع 
عليه مهمة إختياره م��ن البدايه ورشاؤه 
ث��م نقل��ه وتخزينه ث��م مهم��ة إعداده 
أوطبخ��ه وعند ه��ذه العمليات التي قد 
يتخيل البعض أنها بس��يطه وهي ليست 
كذل��ك فيمكن أن يؤدي ع��دم اإلهتامم 
بها لحدوث فقد لسالمة الغذاء برغم أنه 
كان س��ليام متاما عند لحظة بيعه )وهي 
موضحه يف الش��كل كمحم��ول عىل ظهر 

الطائر(

لتفعي��ل ه��ذه  النهاي��ه وبإختص��ار  يف 
املنظوم��ه )س��المة الغ��ذاء( نعتمد عىل 
الحكوميه  الهيئ��ات  جناح��ني أحده��ام 
والجن��اح اآلخر ه��و من يق��وم بصناعة 
وإنت��اج الغذاء وال يفرتض أن يطر الطائر 
بدونهام معا هذا م��ع الوضع يف اإلعتبار 
دور الذي��ل لتحقي��ق الت��وازن املطلوب 
بني متطلبات كل من املنتج واملس��تهلك 
والهيئات الرقابيه وكذلك حلقات الوصل 
املختلف��ه ... )وال نن��ىس بالطب��ع فض��ل 
ال��رؤوس العاقل��ه واملفك��ره كالعل��امء 
والباحثني وأس��اتذة الجامع��ات والقاده 
يف كل املس��تويات ...( ويبقى املس��تهلك 
ه��و املس��تهدف م��ن عملي��ة الط��ران 
لتحقي��ق متطلبات��ه م��ع الحف��اظ عىل 
صحته مبعن��ى أن عملية تطبيق منظومة 
س��المة الغذاء تتطلب تعاون كل الجهود 
لجميع األطراف ذات الصله املبارشه وغر 
املبارشه إلنجاح التطبيق وضامن أستمراره 
وتط��وره والحفاظ عىل الهدف األس��ايس 
من��ه واألس��تفاده من مكتس��بات أخرى 
تظهر بتطبيق��ه وال تظهر مثاره الحقيقيه 
إذا أصاب الخلل أحد هذه األطراف حتى 
مع قيام جمي��ع األطراف األخرى بدورها 

بفعاليه ووجود ما يثبت ذلك. 

سالمة الغذاء
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إن م��ا حدث ىف احدى مباريات كرة القدم باحدى الدول اإلس��المية 

الكب��رة من مج��ازر ومذابح وفق��د للنفس البريه الت��ى حرم الله 

قتلها إإل بالحق ذكرن��������ى بقول بعض الس��لف الصالح «خلق الله 

املالئكه عقوالً بالش��هوه وخلق البهائم شهوًه بال عقول وخلق ابن آدم وركب فيه العقل والشهوه فمن غلب عقله 

ش��هوته التحق باملالئكه ومن غلب����ة شهوته عقله التحق بالبهائم« ومن هنا نت���يقن أن اإلنس�����ان مبقدوره أن يرتقي 

ويصل إىل درجة امللآلئكه ولكن ما الس��بيل إل������ى ذلك ؟ التحس��ني والتجويد للحياة ولكن كيف تكون جودة الحياة ؟ وماذا 

تعن��ى الج��ودة ؟ م��ا املنهجيه التى إذا اتبعناها وصلنا إىل مط��ار جودة الحياة ؟ والتى تقلع بنا طائرتُه��ا فنتمتع بالدارين وننعم 

فيهام معاً .

الج��وده كامه��ى ىف قاموس اكس��فورد تعن��ى الدرجه 

 TQM العاليه من التوعيه أو القيمه أما الجوده الش��امله

اليوج��د تعريف لها متفق عليه ذو قبول عام لدى الباحثني 

واملفكري��ن . بينام عرفها العامل جون أوكالند انها “الوس��يله 

التى تداربها املنظمه لتطور فاعلية ومرونتها ووضعها التنافىس 

عىل نطاق العمل ككل«

فالحياه البد أن يكون لها جوده شامله مبعنى أنها التكون جوده 

ىف جان��ب من جوانب الحي��اه والجانب اآلخر فيه قصور أى أن 

االنسان إذا حافظ عىل التعليم ال يستطيع الحفاظ عىل الصحه 

وإذا اهتم بالصحه فلن يهتم بالجانب اإلجتامعى وإذا ركز عىل 

الجانب اإلجتامعى ضاع منه االهتامم باألرسه وهكذا........ 

وإلن مجلتنا تهتم بكل أنواع الجوده فكان حتامً أن نهتم بكل مخلوق خلقه الله س��بحانه وتعاىل وجعله خليفة ىف األرض وحمل األمانه بعد أن 

رفضتها الس��موات واألرض والجبال وأش��فقن منها وحملها األنس��ان لذلك كان لزاماً علينا ان نهتم به وأن نساعده عىل تجويد حياته وتحسينها 

فاإلنسان عندما ضاقت عليه األرض مبا رحبت وعندما نىس أو فقد الطريق ومل يعرف ملاذا خلقه الله وأن يجعل الدنيا هى خادمًة له كام ذُكر ىف 

الحديث القدىس يادنيا من خدمنى فأخدميه ومن خدمىك فاستخدميه وقَِبل أن يكن هو الخادم بدالً من أن يكون هو املخدوم .

وذلك جعلنا نقف وقفة ونش��اهد تعريف الغرب للجوده الش��امله وليس عيباً أن نضع هذا التعريف نَصب أعيننا وأن يكون منهج باب جودة 

الحياة هو املس��ؤل عن تنمية اإلنس��ان وعن الربط بني القديم الحديث وعمل املقارنات وتناول املش��كالت والقي��ام بوضع حلول والرتكيز عىل 

الشخصيات البارزه وخاصة شخصية الحبيب محمد صىل الله عليه وسلم وكيف كان يقوم بإدارة الدوله اإلسالميه.

ولكن قبل أن نتحدث عن بناية الدوله اإلس��الميه نتحدث عن البنايه اإلنس��انيه وكيف يدير اإلنس��ان ذاته؟ وكيف يدير أرسته؟ ثم كيف يكون 

رشيكاىًف إدارة مجتمعه؟ ونستهل هذا الباب بسلسلة رائعة بعنوان «جودة الرعاية النفسية« للباحثة الجزائرية رباب غامني ... وعىل خر ألتقي 

بكم  ىف األعداد القادمة إن شاء الله يف باب      « جودة الحياة«  .                                                           

بقلم / حيـــــاة جــامع ملاذا جودة احلياة ؟

جودة الحياة
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 )مقدمة (  أهمية الرعاية 

كالش��جرة التي يسهر عىل رعايتها صاحبها 
تعطي أفضل الثمر وأحاله ،عكس تلك التي 
أهملت بعد غرس��ها ومل تلقى من صاحبها 
إهتامما وال رعاية ،معادلة بس��يطة ونتائج 
عظيم��ة تح��دد معامله��ا طرق وأس��اليب 
الرعاي��ة الس��ليمة،  نفس الحال بالنس��بة 
للطفل فالوالدان يحصدان مثر رعايتهام له 

مستقبال . 

ذل��ك وأن الطفولة هي صانعة املس��تقبل 
ك��ام أكد ذل��ك العديد من عل��امء الرتبية  
وألن الطفول��ة هي مرحلة من أهم مراحل 
تكوين ومنو ش��خصية اإلنسان فيها يتحدد 
مفهوم��ه للحياة وتتحدد معامل ش��خصيته 
وفيها يكتس��ب أمن��اط قيمة وس��لوكيا تة 
،لذل��ك كان لزام��اً ع��ىل الوالدي��ِن تقديم 

حامية وتربية ورعاية جيدة  لطفلُهام

فكلام كانت الرعاية أجود وأحس��ن كانت 
النتائ��ج كذلك.ونح��ُن وم��ن خ��الل هذه 
السلس��لة سلس��لة جودة الرعاية النفسية 
للطفل«س��نقوم بتقدي��م الس��بل األنجح 
واألسهل لنضعها بني أيديكم يف قالب سهل 
وممتع ميِكنكم من تقديم أحس��ن وأجود 
رعاي��ة للطفل وما ع��ىل الوالدين إإل إتباع 
الخط��وات التي س��نقوم بعرضها يف صيغة 
مق��االت متتالية تخت��زل عليهم الكثر من 

الوقت والجهد. 

)كيف أُحقق الجودة من الرعاية (

كيف يتمكن الوالدين من تحقيق الرعاية :

يك نحصل ع��ىل نبتة زين��ة منزلية كاملة 
النمو جميلة الش��كل بدون ش��وائب وال 
أرضار، فإننا حتام نراع��ي أثناء رعايتنا لها 
كل العوامل املس��اعدة عىل ذلك فتختلف 
الرتبة ونسبة الرطوبة ودرجة اإلضاءة من 
نبتة إىل أخ��رى لتختلف معها طريقتنا يف 

رعايتها واإلهتامم به��ا ،واألهم منه أننا ال 
نتمكن من ذلك إال إذا كنا عىل دراية وعلم 
ومعرفة به��ذه األمور، فاملعرف��ة الكافية  
واإلحاطة امللمة بجمي��ع متطلبات النمو 
يعتر أمراً أساس��ياً ومهامً بالنسبة لعملية 
الرعاي��ة فهي الركي��زة األوىل لذلك و التي 
عىل أساسها تتحدد قيمة أو جودة الرعاية 
لذل��ك عىل الوالدي��ن أن يكونا عىل دراية 
كافية بكل الجوان��ب التي تخص طفلهام 

والتي نلخصها يف ما ييل :

أوالً :ع��ىل الوالدي��ن أن يكون��ا عىل دراية 
مبراحل منو طفلهام

إن بداي��ة أي مرحلة م��ن مراحل النمو أو 
نهايتها ال نس��تطيع قياس��ها وال تحديدها 
بدقة، فهي غر محكوم��ة متاما ،كام الليل 
والنهار أو الربي��ع والصيف حيث يصعب 
تحدي��د لحظة بداية الصيف ونهاية الربيع 
،متاما هو الحال بالنسبة للطفل فالوالدين 
الت��ي  اللحظ��ة  إدراك  عليه��ام  يصع��ب 
ينتق��ل فيها طفلهام م��ن مرحلة إىل أخرى 
وإدراكه��ام لهذا ال��يشء- وإن كان صعباً- 

يلعب الدور املهم والكبر يف نوعية الرعاية  
التي يقدمانها له، فاختالف املرحلة يقتيض 
بال��رضورة إختالف ن��وع وش��كل الرعاية 
املقدمة للطفل  . فاملراحل عبارة عن أطوار 
متتالي��ة م��ن النمو يَُكِم��ل بعضها البعض 
اآلخ��ر، ويبني كل منهام ع��ىل اآلخر وفق 

الرتتيب الزمني لكل مرحلة

إن التقس��يامت ملراح��ل الطفول��ة مه��ام 
إختلفت األُس��س التي تق��وم عليها، فإنها 
تقسيامت إعتبارية هدفها تسهيل الدراسة 
للوص��ول إىل قي��م عملي��ة وعلمية ميكن 
اعتامدها يف تقديم الرعاية الجيدة واملثىل 

للطف��ل من أج��ل تحقيق النمو الش��امل 
واملتزن له وعليه .

فالطفولة هي املرحل��ة العمرية التي متتد 
من سن الوالدة إىل سن الثانية عر تقريبا

إشرتك العلامء يف تقسيمها كاآليت: 

امليالد)م��ن  .1 قب��ل  م��ا  مرحل��ة 
اإلخصاب وحتى امليالد(.

اعداد / رباب غانمي

جودة الرعاية النفسية للطفل
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قال تعاىل : 

 ) َولََق��ْد َخلَْقَنا اإلِنَْس��اَن ِمن ُس��الَلٍَة ّمن 
ِط��نٍي، ثُّم َجَعلَْناُه نُطَْفًة يِف قَرَاٍر ّمِكنٍي، ثُّم 
َخلَْقَنا الّنطَْفَة َعلََقًة فََخلَْقَنا الَْعلََقَة ُمْضَغًة 
فََكَس��ْونَا الِْعظَاَم  فََخلَْقَنا الُْمْضَغَة ِعظَاماً 
لَْحامً ثُّم أَنَش��أْنَاُه َخلْقاً آَخ��َر فَتَبَارََك اللُّه 

أَْحَسُن الَْخالِِقنَي( ]سورة املؤمنون: -12

14[.تُعد هذه هي م��ن أهم مراحل منو 

الطفل وذلك لحساس��ياتها فأي مؤثرات 

يتعرض له��ا الجنني خالل ه��ذه املرحلة 

بإختالِفه��ا إال وله��ا تأثر ع��ىل ما بعدها 

م��ن مراحل ، كام أنه��ا تعتر نقطة البدء 

واالنط��الق يف عملي��ة الرعاية النفس��ية 

الجي��دة  لذلك وجب ع��ىل كل األمهات 

اللوايت يبحنث عن جودة الرعاية النفسية 

إلطفاله��ن باإلهتامم القائم عىل دراس��ة 

ووع��ي بالطفل وه��وال ي��زال جنيناً وال 

ينتظرن حتى امليالد فهناك دراسات كثرة 

أجري��ت بخصوص ه��ذا املوضوع نصت 

جميعه��ا عىل وج��ود إخت��الف بائن بني 

اإلطفال الذي��ن أوىل الوالدين لهم رعاية  

قب��ل والدتهم ع��ن غرُهم م��ن األطفال 

فللوراث��ة دور و ل��ألم وم��ا يصاحبها من 

العوام��ل الجس��مية والبيئي��ة والصحية 

والنفسية دور كذلك يف هذه العملية 

 مرحلة املهد ) من امليالد وحتى سن العامني(.

هي املرحلة التي تب��دأ من نهاية مرحلة 

الوليد -أي بعد أس��بوعني- وتستمر حتى 

نهاية السنة الثانية.

يُرِْضْع��َن  }َوالَْوالِ��َداُت  -تع��ايل-:  ق��ال   
أَْوالَدُه��نَّ َحْولنَْيِ كَاِملَ��نْيِ لَِم��ْن أََراَد أَْن 
يُِتمَّ الرََّضاَع��َة َوَعىَل الَْمْولُوِد لَ��ُه ِرزْقُُهنَّ 
وَكِْس��َوتُُهنَّ ِبالَْمْعُروِف ال تَُكلَُّف نَْفٌس إاِلَّ 
ُوْس��َعَها ال تَُضارَّ َوالَِدٌة ِبَولَِدَها َوال َمْولُوٌد 
لَُه ِبَولَ��ِدِه َوَعىَل الَْوارِِث ِمثْ��ُل َذلَِك فَِإْن 
أََراَدا ِفَصااًل َعْن تَرَاٍض ِمْنُهاَم َوتََش��اُوٍر فاَل 
ُجَن��اَح َعلَيِْهاَم َوإِْن أَرَْدتُْم أَْن تَْس��رَتِْضُعوا 
أَْوالَدكُْم فاَل ُجَناَح َعلَيُْكْم إَِذا َس��لَّْمتُْم َما 
آتَيْتُْم ِبالَْمْع��ُروِف َواتَُّقوا اللََّه َواْعلَُموا أَنَّ 

اللَّ��َه مِبَا تَْعَملُ��وَن بَِصٌر «البق��رة: 233..
 

فيها يوضع أساس منو الشخصية ، فالطفل 

يكون عىل عالقة قوية باألم زال غر قادر 

فه��ي البوابة التي م��ن خاللها يدخل إىل 

اكتش��اف عامله الجديد فه��و يفهم العامل 

من خ��الل أم��ه وه��وال يُري��د يف هذه 

املرحلة  سوي إش��باع حاجاته األساسية. 

فمعرفة األم وفهمها لحالة الطفل تجعلها 

يف موقف أحسن من حيث توجيه عملية 

النمو السليم بالنسبة له ،.كام أن دور األم 

يف هذه املرحلة ذو أهمية وتأثر كبرين؛ 

فه��ي يف نفس الوق��ت  تس��اعد طفلها 

بتحضره لعبور هذه املرحلة بس��الم إىل 

املرحلة التي تليها .

مرحلة الطفولة املبكرة ) من سن 3 

3 وحتى 5(

وتعت��ر م��ن املراح��ل املهم��ة يف حياة 

اإلنس��ان وهي تتمي��ز ببداي��ة االعتامد  

الكامل عىل الغر لينمو تدريجيا ويصبح 

أكرث استقاللية وأكرث رغبة يف االعتامد عىل 

ذاتِه  ، فيه��ا يحدث االنتقال من املحيط  

األرسي  إىل محيط أكرث إجتامعية س��واء 

 داخ��ل الحضانة أو حتى مع أطفال الحي 

حيث يبدأ يف التفاعل مع البيئة الخارجية 

واملحيط��ة به ، م��ام مُيَِكُنُه م��ن التعامل 

بوضوح مع بيئتُ��ه مقارنة مبرحلة املهد .                                                                                                                                                

وهن��ا تبدأ عملي��ة التنش��ئة اإلجتامعية 

، واالتجاه��ات  القي��م   وإكتس��اب 

والعادات االجتامعية ويتعلم فيها التمييز 

بني الصواب والخطأ 

-4 مرحلة الطفولة الوس��طى)من سن 6 

إىل 9(

وه��ي مرحلة من النمو الهادئ املس��تقر 

نوعا م��ا تتوس��ط النمو الرسي��ع املميز 

ملرحلة بداية الدراس��ة االبتدائية وبداية 

مرحل��ة املراهقة ، فيه��ا يكون الطفل يف 

األقس��ام األوىل م��ن  املرحل��ة االبتدائية 

فتتس��ع أمامه البيئ��ة االجتامعية.ليصبح 

فيها أقل اعتامداً عىل والديه لدرجة كبرة 

يلحظه��ا الوالدي��ن  مع إكتس��ابه إتجاه 

س��ليم نحو ال��ذات ، فهو يش��عر باألمن 

نتيجة زيادة معارفه ومنو مهاراته و إتساع 

اآلفاق العلمية واملعرفية وتعلم املهارات 

األكادميية يف القراءة والكتابة والحس��اب  

وكذا املهارات الجس��مية الالزمة لأللعاب 

واألنشطة الحركية..

مرحلة الطفول��ة املتأخرة.... من   5-

سن 9 إىل 12 

يف هذه املرحلة يتباطأ معدل النمو ويظهر 

جليا التاميز بني الجنسني كام وأن الطفل 

يتعل��م امله��ارات الالزمة لحل املش��اكل 

أي كل األم��ور الالزم��ة ملواجه��ة الحياة 

والتكيف مع الواقع ويكون قد إكتس��ب 

املعاير الخلقية والقي��م اإلجتامعية كام 

يكون أكرث تحمال للمسؤولية عن املرحلة 

السابقة . 

كذلك هذه املرحلة تعتر حساس��ة ألنها 

البواب��ة اإلنتقاليه  إىل مرحلة املراهقة ما 

يوجب عىل  الوالدين اإلملام بكل مشاكل 

واهتاممات الطفل يف هذه املرحلة حتى 

يعر إىل مرحلة املراهقة حامال معه الزاد 

الالزم ليجتاز تلك املرحلة بإمان

ثاني��ا أن يك��ون الوالدي��ن ع��ىل دراي��ة 

بالحاجيات النفسية للطفل 

  الخط��أ الذي يقع فيه الكثر من األولياء 

ه��و ظنهم أن رعاي��ة الطفل تقترص عىل 

إشباع حاجاته البيولوجية كاألكل والرب 

والنظاف��ة مهملني الجانب النفيس إهامال 

كب��ر وذلك مق��رتن مبس��توى معرفتهم 

وجهلهم لهذه الجوانب والحاجيات ،فكل 

األمهات هن عىل دراي��ة تامة أن الطفل 

يحت��اج إىل األكل يف وقت بعينه  لكن ما 

كل األمهات تعرف 
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وتع��ي أن الطفل محت��اج إىل الحب أو إىل 

التشجيع يف وقت أو موقف معني أيضا،إذن 

كام قلنا أن املعرف��ة والدراية الجيدة بهذا 

الجانب هي التي توصلنا إىل رعاية نفسية 

جيدة . 

فالرعاي��ة النفس��ية ه��ي الوق��وف ع��ىل 

حاجي��ات الطفل وع��ىل كيفي��ة تحقيقها 

وإش��باعها يك ينم��و من��وا س��ليامً متزناً يف 

جميع جوانب شخصيته الجسمية النفسية 

العقلي��ة اإلجتامعية اإلنفعالي��ة واللغوية 

وحتى الجنسية منها .

الحاج��ة هي ذل��ك النق��ص واالفتقار إىل 

يشء معني بوجوده يتحقق اإلشباع والرضا 

واالرتي��اح وه��ي كثرة مت��س كل جوانب 

الشخصية ينتج عنها مجموعة من الدوافع 

،أم��ا الدافع ه��و كل ما يدف��ع الطفل إىل 

القيام بسلوك معني باختالف نوعه حريك أو 

ذهني كان ،إما الس��لوك فهو ذاك النشاط 

الذي يقوم به الطفل من أجل الوصول إىل 

ما يطلب .

ما يجعلنا ن��ال حظ أن س��لوكات األطفال 

باختالفها أساسها هي الحاجات التي تنتج 

عنها دوافع أدت إىل س��لوك معني هذا ما 

يفرس لنا اإلخت��الف والتفاوت املوجود بني 

س��لوكات األطفال يقال إذا عرف الس��بب 

بط��ل العجب فمعرف��ة األبوي��ن الكافية 

بحاجيات طفلهام التي تختلف من مرحلة 

إىل أخرى كام سبق وان ذكرنا كافية ملسايرة 

وفهم س��لوكه وبالتايل مس��اعدته ورعايته 

كام يجب ،وتحقيق الرعاية الجيدة له.

ثالث��ا :أن يكون ع��ىل دراي��ة بالخصائص 

النامئية للطفل

ألن اإلنسان كل ال  يتجزأ ....حينام نتحدث 

عن  النم��و النفيس للطف��ل فإننا نتحدث 

عن كل التغرات الت��ي تطرأ عليه بأبعاده 

املختلفة الجسمية و النفسية واإلجتامعية 

واإلنفعالي��ة واللغوي��ة  . فنمو الطفل هو 

ذل��ك النض��ج الذى ميس جمي��ع مكونات 

ش��خصيته والتي تختلف باختالف املرحلة 

العمري��ة يف املظه��ر والس��لوك واملي��ول 

واألهداف .

إن الرعاية النفس��ية تتطلب من الوالدين 

فهامً له��ذا النمو و الذي يس��اعدهم عىل 

االرتقاء مبستوى عملية التنشئة وإستخدام 

األس��اليب الصحية التي تدفع بأبنائهم إىل 

النم��و الس��ليم ،كام أنها تس��اعدهم - أي 

الدراي��ة بالخصائ��ص - عىل فه��م الفروق 

الفردي��ة ب��ني أبنائِهم أثن��اء عملية الرتبية 

وكذل��ك الف��روق الجنس��ية ب��ني الطفل 

الذكر واالثنى وتس��اعد كذلك عىل الجعل 

م��ن هذه الفروق أمرا غ��ر معيق لعملية 

الرعاية كام أنها تُساعد الوالدين عىل توفر 

وتعديل البيئة املناس��بة واملس��اعدة لهذه 

العملية .

كام وأن ه��ذه الدراية بالخصائص تجعل 

الوالدي��ن أكرث عل��ام باملعاي��ر النامئية 

ملختلف مراحل منو طفلهام مام ميكنهام 
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جودة الحياة

من تحديد جوانب السواء والال سواء

يف شخصية وس��لوك طفلهام )مثال ذلك 

س��لوك الكذب ؛ ففي  الس��نوات الثالث 

األوىل  يختلف هذا الس��لوك عن الكذب 

يف مراحل الطفولة املتأخرة الذي يعكس 

س��لوكا منحرف��ا عكس الس��نوات األوىل 

والت��ي يكون فيه��ا الكذب عن��د الطفل 

وسيلة للتعبر وتنمية الخيال عنده.

 III ملاذا الرعاية النفسية       .

حينام نتحدث عن الرعاية النفس��ية فإننا 

بال��رضورة نتحدث ع��ن نتائجها املرجوة 

واملتمثل��ة يف إيج��اد طفل س��وي يصبح 

يف وقت ما راش��دا س��ويا أساس سوائهام 

الصحة النفسية الجيدة .

إن الصحة النفسية والبدنية واإلجتامعية 

جوانب مرتبطة في��ام بينها إرتباطا وثيقا 

يعتمد كل منه��ا عىل اآلخر إىل حد بعيد 

ومع الفهم العمي��ق لهذه العالقة يتضح 

لنا جليا أهمية الصحة النفس��ية للطفل ، 

لكن ما يدعو لألسف أن الصحة النفسية 

وباملقابل اإلضطرابات النفسية ال تحظى 

بنف��س األهمية التي تحظ��ى بها الصحة 

البدنية بل وتتع��رض لإلهامل والتجاهل 

ليرتتب عىل ذلك تزايد وتفاقم يف إنتشار 

الس��لوكيات املنحرف��ة والش��اذة وك��ذا 

اإلضطرابات النفس��ية بشكل عام لتتسع 

معها فج��وة العالج وألن الوقاية خر من 

العالج حاولنا من خالل هذه السلسلة أن 

نجعل من الرعاية النفس��ية هي الحلقة 

األمثل التي تصل بنا إىل الوصول بأطفالنا 

إىل بر األمان،

يأخ��ذ مفه��وم  الصحة النفس��ية منحى 

إيجايب واس��عا وش��امال وغر محدد ألن 

الصحة النفسية هي حالة غر دامئة وغر 

مح��ددة فه��ي ترتبط بق��درة الفرد عىل 

التوافق مع نفس��ه واملحيط الذي يعيش 

فيه وهذا التوافق يكون نفس��يا إجتامعيا 

وإنفعالي��ا ليش��عر الفرد بالس��عادة مع 

نفس��ه واآلخري��ن ويك��ون ق��ادرا عىل 

تحقيق ذاته واستغالل قدراته وإمكاناته 

إىل أقىص حد ممكن كام يكون قادرا عىل 

مواجهة مطالب الحياة لتكون ش��خصيته 

متكاملة س��وية وس��لوكه عادي��ا ويكون 

حسن الخلق بحيث يعيش يف سلم وسالم 

«حام��د زه��ران - الصحة النفس��ية”   و 

تعرفها منظمة الصحة العاملية  بانها تلك 

الراحة الجس��مية النفس��ية واالجتامعية 

وليس فقط عدم خلو الفرد من املرض 

لذل��ك فإننا وبقيامنا برعاية الطفل رعاية 

نفسية س��نتمكن من مس��اعدته بالقدر 

الكبر للوصول به إىل صحة نفسية جيدة 

يف جمي��ع مراح��ل حياته ونك��ون بذلك 

قد قمنا بوقايته س��لفا م��ن أي مرض أو 

إضط��راب وه��ذا ما جعلن��اه هدفا لهذا 

القس��م من املجلة  يف سلس��لتنا سلسلة 

ج��ودة الرعاية النفس��ية للطف��ل والتي 

س��تكون عبارة عن مقاالت مثالية نتناول 

من خاللها الطرق و الس��بل التي توصل 

بأطفالن��ا إىل صح��ة نفس��ية عالية أمثل 

وأج��ود مفصلني ذلك  يف كل مرحلة عىل 

ح��دا و التي ذكرناها  س��ابقا فنحن ومن 

خالل تقدمين��ا للرعاية النفس��ية للطفل 

نس��اعده ع��ىل التمتع بحي��اة خالية من 

الت��أزم واالظط��راب فيحق��ق الرضا عن 

ذات��ه الذي م��ن ش��أنه أن يجع��ل منه 

ش��خصا متوافقا م��ع نفس��ه متكيفا مع 

املحيط ال يس��لك سلوكا ش��اذا بل يسلك 

س��لوكا معقوال يدل عىل سلوكه اإلنفعايل 

واإلجتامعى العقىل بإختالف

 املجال وتأثر الظروف . 

إن الطف��ل الذي يحظى بج��ودة الرعاية 

النفس��ية ليص��ل إىل ما قلن��اه قبل قليل 

م��ن قدرة التكيف واالتزان فهو يف إعتبار 

الصحة النفسية طفل سوي قبل أن يكون 

راشدا سويا . 

وأننا حين��ام نقوم برعاي��ة الطفل رعاية 

نفس��ية فإنن��ا نهيئ هذا الطف��ل إىل أن 

يكون شخصا سويا مستقبال يتميز بالقدرة 

عىل السيطرة عىل العوامل التي تؤدي به 

إىل اإلحباط أو اليأس بل يس��تطيع كذلك 

الس��يطرة عىل عوامل الهزمية املؤقتة  أو 

الفش��ل أي��ا كان املوقف ال��ذي يتعرض 

ل��ه يومي��ا ،دون أن يبحث عىل س��لوك 

يعوض هذا الضعف أو الفشل ألنه يكون 

قادرا ع��ىل الصمود أم��ام كل الرصاعات 

واإلحباطات ومش��كالت الحي��اة اليومية 

وال يصيبه إال القليل منها مستعينا بذلك 

عىل قدرة تحكمه الذايت التي كان أساسها 

الرعاية النفس��ية الس��ليمة التي تعرض 

إليها يف مرحلة الطفولة .

حديثنا لهذا العدد انتهى ولكن سلس��لتنا 

يف ه��ذا املوضوع الزالت متواصلة معكم 

ع��ىل أمل أن نبس��ط ب��ني أيديكم أجود 

رعاية نفس��ية ألطفالكم نحن مقدموها 

وانتم صانعوها  ....لنلتقي دامئا عىل رأس 

هرم الجودة .
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فيلي��ب كروس��بى يع��د م��ن أش��هر رواد 

يف  مول��ود  وه��و  األمريكي��ني,  اجل��ودة 

عام 1926م يف مدين��ة ويلنج غرب والية 

فرجينيا يف ع��ام 1952م وكانت البداية 

التح��ق  عندم��ا  لكروس��بى  العملي��ة 

األمريكي��ة,   ) كروزب��ى   ( بش��ركة 

وتنق��ل ب��ني ع��دد 

م��ن الوظائ��ف إىل 

أن أصبح مديرًا للجودة ملشروع صواريخ ) 

بريشيخ ( يف ش��ركة ) مارتن ماريتا ( يف 

الفرتة من 1965م إىل 1979م.

 ويف ع��ام 1979م ص��در له كت��اب حرية 

ال��ذي   )  Quality is Free( اجل��ودة 

م��ن  أصب��ح  حت��ى  كب��ريًا  رواج��ًا  الق��ى 

أكث��ر الكت��ب مبيع��ًا يف ذل��ك الوق��ت 

وق��ام كروس��بى أيضًا بتأس��يس كلية 

أن  كروس��بى  فيلي��ب  وي��رى  للج��ودة. 

اجل��ودة الرديئة تبل��غ تكلفتها %20 من 

العائد ومن املمكن جتنب هذه التكلفة 

إذا مت ممارس��ة جودة س��ليمة . وقد ركز 

يف برناجمه إلدارة اجلودة على التش��ديد 

عل��ى املخرجات وذلك ع��ن طريق احلد من 

العي��وب يف األداء حيث ن��أي مبفهوم ) الا 

عيوب Zero Defect( أي إخراج منتج با 

عيوب. وه��و ما يعنى عدم القبول بالعيب 

مطلقًا وه��و يرى “أن اجل��ودة هي املوائمة 

مع املتطلبات” كما أنه يساوى بني إدارة 

اجلودة وبني اختاذ اإلجراءات الوقائية. 

وكذل��ك ف��إن كروس��بى رك��ز عل��ى 

الدواف��ع والتخطيط أكث��ر من »عمليات 

الرقاب��ة اإلحصائية للجودة«  أو »أس��اليب 

حل املشاكل«  وقد أكد أن اجلودة غري 

مكلف��ة ألن التكالي��ف الرقابية أو اليت 

متنع حدوث األخطاء سوف تكون أقل من 

تكلف��ة الفح��ص والتوفي��ق والتصحيح 

والفشل.

وكان لكروسبى ثاثة حماور رئيسية 

إلدارة اجلودة الش��املة يف املؤسس��ة وهي 

مب��ادئ أربعة يف اجلودة الش��املة و أربعة 

عش��ر خطوة لتحس��ني اجل��ودة الش��املة 

ولقاح اجلودة الواقي .

أ - مب��ادئ كروس��بى األربع��ة يف اجل��ودة 

الشاملة:

تع��رف اجل��ودة عل��ى أس��اس التواف��ق مع  1.

ُمتطلبات العميل .

نظام حتقي��ق اجلودة عن طري��ق الوقاية  2.

وض��ع  طري��ق  ع��ن  أي  التقيي��م  ولي��س 

جمموعة من املعايري واليت ال تقيس اخللل 

فقط وإمن��ا تقيس التكلف��ة اإلمجالية 

للجودة.

تق��اس اجل��ودة من خ��ال تكلف��ة عدم  3.

املطابقة وليس من خال املؤشرات.

العي��وب  4. ه��و  اجل��ودة  إجن��از  معي��ار 

الصفرية. 

ب - خطوات حتس��ني اجلودة األربعة عشر 

عند كروسبى : 

التزام اإلدارة العليا: وهي أن تتفهم اإلدارة 1. 

العليا حباجتها إىل اجل��ودة وتوصل هذا 

الفه��م إىل مجي��ع عمال املنش��أة, حبيث 

يغري كل عامل أدائه وفقًا الحتياجات 

املنشأة والعميل  وتكون هذه السياسة 

معلنة ومكتوبة.

يت��م 2.  اجل��ودة:  لتحس��ني  ف��رق 

تش��كيل فرق لتحسني اجلودة تتكون 

م��ن ممثلني ع��ن كل إدارة به��دف احلث 

على حتس��ني اجلودة كٌل يف إدارته مبا 

يتبعه حتسني للجودة يف كامل املنشأة.

مقايي��س اجل��ودة : يت��م حتديد 3. 

كيفي��ة القياس عند حدوث املش��اكل 

احللي��ة واحملتملةوذل��ك ل��كل عملي��ة 

حتى ميك��ن حتديد اجمل��ال الذي حيتاج 

إىل حتسني.

حتدي��د تكلفة اجل��ودة : وفيها 4. 

وش��رح  اجل��ودة  تكلف��ة  تقدي��ر  يت��م 

أدوات  م��ن  كأداة  اس��تخدامها 

م��ن  اإلدارة, 

فيليب كروسبى 
) Philip Crosby (

علماء الجودة
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علماء الجودة

أجل حتديد أي جمال الذي يؤدى التحسني 

فيه إىل زيادة الربح.

الوع��ي باجل��ودة : رف��ع وع��ى العمال 5. 

باجلودة  حبي��ث يتفهم كل العاملني 

أهمي��ة ُمائم��ة اجل��ودة وتكالي��ف 

ماءمتها الحتياجات العماء.

: اخت��اذ  التصحيحي��ة  اإلج��راءات  	.6
اخلطوات التصحيحية كنتيجة للخطوات 

وتكلفته��ا  اجل��ودة  بقي��اس  اخلاص��ة 

املذكورة يف اخلطوات السابقة.

الا عيوب : إنش��اء جلنة من أجل  	.7
برنام��ج التخطيط للوص��ول إىل الا عيوب 

يف املنشأة.

التدريب : تدريب مجيع العاملني  	.8
كٌل فيم��ا خيص��ه م��ن برنام��ج حتس��ني 

اجلودة.

ي��وم الا عيوب : يتم تنظيم يوم  	.9
خ��اص بالا عيوب, جلع��ل مجيع العاملني 

يدرك��ون أن املنش��أة لديه��ا معايري جيدة 

ل��ألداء وأن هناك تغ��ريًا قد ح��دث, ولزيادة 

الوعي بأهمية شعار » صناعة با عيوب ».

وض��ع األه��داف : تش��جيع األفراد  	.10

ألنفس��هم  التحس��ني  أه��داف  لتحقي��ق 

وللمجموعات اليت ينتمون إليها.

العي��ب:  أس��باب  عل��ى  القض��اء  	.11
تش��جيع العاملني إلع��ام اإلدارة باملعوقات 

ال��يت متنعه��م م��ن أداء العم��ل اخلال��ي م��ن 

العيوب, وإزالة معوقات االتصال الفعال.

باع��رتاف  وتك��ون   : املكاف��أة  	.12

املنش��أة وتقديره��ا وتكرميه��ا لكل من 

يعمل على حتقيق أهداف اجلودة, وكان 

هلم جهد يف تطوير وحتسني اجلودة.

جمل��س إدارة اجل��ودة: يتك��ون  	.13

جملس إدارة اجل��ودة من املهنيني وجمموعة 

من الرؤساء  وتكون مهمته االتصال الدائم 

والتنس��يق مع أعضاء فرق حتس��ني اجلودة 

ملش��اركة اخلربات وحل املش��اكل وطرح 

األفكار.

االس��تمرارية يف التحسني: كرر  	.14

اخلط��وات الثاث��ة عش��ر الس��ابقة من أجل 

التأكي��د عل��ى عمليات حتس��ني اجلودة 

املستمر الذي ال نهاية له .

ج - لقاح اجلودة الواقي عند كروسبى 

ي��رى دمين��ج أن عل��ى املنش��أة أن تتبن��ى 

لقاحًا واقيًا ليحمى اجلودة من األمراض اليت 

ميكن أن تدمر برامج اجلودة, وهذا اللقاح 

مبن��ى عل��ى ثاثة حم��اور – الش��كل يف 

االسفل – وهي:

) التصميم (. التحديد  •	

التعليم. •	

التطبيق.  •	

� وهناك ش��به توافق بني أفكار كروسيب 

ومبادئ دمينج من ع��دة جوانب، حيث جند 

أن كليهما يؤكد على :

- أهمية حتسني اجلودة .

- ضرورة إزالة األخطاء.

- تدريب املوظفني  .

- الرتكيز على أهمية القيادة اإلدارية. 

- زيادة درج��ة الوعي لدى املوظفني بأهمية 

حل املشكات اليت تتعلق باجلودة .
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تش��رفت جملة عامل اجل��ودة بإنضمام الس��يد الدكتور 
عايض العمرى عضوا فخريا باجمللة ملا له من مشاركات 
وإس��هامات كبرية عل��ى الصعيد احملل��ى والعربى فى 

نشر ثقافة اجلودة وتطبيقاتها فى الوطن العربى

	نبذة عن خمتصرة عن الدكتور عايض العمرى

	. رئيس اجمللس السعودى للجودة

	. رئيس مجعية الشرق األوسط الدولية للجودة – دبى

	. رئيس اللجنة العامة جلائزة امللك عبد العزيز للجودة

	 رئي��س جلنة حتكيم جائزة املل��ك عبد العزيز للجودة
– الدورة األوىل والثانية .

	 رئيس جلن��ة حتكيم برنامج حمافظ��ة الطائف لآلداء
احلكومى املتميز 2009م و 2010م .

	 عض��و فري��ق تقيي��م برنامج دب��ى ل��آلداء احلكومى
املتميز 2010م .

	. عضو جلنة حتكيم برنامج البحرين للتميز 2010م

	 عضو األكادميي��ة الدولية للجودة – الواليات املتحدة
األمريكية .

	 عضو اللجنة العليا جلائزة امللك عبد العزيز للجودة

	 عضو اللجنة الس��عودية لإلعتماد باهليئة الس��عودية
للمواصف��اات واملقاييس واجلودة ميلك خربات عملية 
ف��ى اإلستش��ارات اإلدارية والتدريب تزيد عن 52 س��نة 

فى اجملاالت التالية:

	 Business Process Reengineering هندرة العمليات

	 Business Excellence Assessment  تقييم التميز املؤسسى
	 Engineering Simulation  احملاكاة اهلندس��ية

	 Human Resources Planning  ختطيط املوارد البش��رية

	 Industrial Engineering الصناعي��ة   تطبيق��ات اهلندس��ة 
Applications

	 Privatization  اخلصخصة

	 Strategic Alliances  الشراكات والتحالفاات اإلسرتاتيجية
 & Partnership

	 خربات عملية فى صنناعة النقل اجلوى متتد ألكثر
من 25 سنة .

	 حاص��ل عل��ى درج��ة البكالوريوس واملاجيس��تري فى
اهلندس��ة الصناعي��ة جامعة املل��ك عب��د العزيز جبدة 
– وش��هادة الدكتوراه ف��ى جمال اهلندس��ة اإلدارية ) 

اهلندرة ( بريطانيا .

	 ش��ارك كمحاض��ر وم��درب ف��ى ع��دد م��ن ال��دورات
واملؤمترات احمللية واإلقليمية والدولية .

	. ) ASQ ( عضو اجلمعية األمريكية للجودة

	 للمهندس��ني األمريك��ى  املعه��د  أعض��اء  كب��ري 
. ) IIE ( الصناعيني

	 س��ابقا والتجاري��ة  الثنائي��ة  اإلتفاقيات��ا  ع��ام  مدي��ر 
باخلطوط اجلوية السعودية .

	. أمني عام جملس اجلودة باخلطوط السعودية سابقا

	 عض��و اجملل��س اإلستش��ارى جملل��ة اجل��ودة والتمي��ز
بشرطة أبو ظبى – اإلمارات العربية املتحدة .

	 عض��و اجمللس اإلستش��ارى لكلية اهلندس��ة جبامعة
امللك عبد العزيز .

	 عضو اجملل��س اإلستش��ارى للجودة بقط��اع الدوريات
األمنية جبدة .

	 رئي��س جلن��ة حتكيم جائ��زة مدير اجلودة الس��نوية
باجمللس السعودى للجودة .

	 عضو جلنة حتكيم جائزة اجلودة فى اإلعام العربى
– جامع��ة مح��دان بن حمم��د اإللكرتوني��ة للجودة 

الشاملة .

	 عضو جلنة حتكيم امليدالية التقديرية لعامل اجلودة
اليابانى كانو خلدمة اجلودة – دبى .

أخبار مجلة عالم الجودة
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إدارة  لنظام  املستمر  التحسني  اهداف 
اجلودة يف املختربات واملعامل

حيقق التحسني املستمر التحفيز الدائم 
للعمليات  الدائمة  واليقظة  املستمر 
داخل املختربات , كما حيقق خفض 
املستمر  فالتحسني  اجلودة  تكلفة 
لاداء داخل املختربات يؤدي الي تقليل 
حدوثها  تكرار  وتقليل  االخطاء 
تقليل  وبالتالي  املختربات  داخل 
اعادة  مثل  العمليات  اعادة  تكلفة 
املعايرة.  وعمليات  االختبار  عمليات 
والتحسني املستمر لنظام إدارة اجلودة 
كافة  مبراجعة  يتم  املختربات  داخل 
ادارة  قبل  من  التشغيلية  االجراءات 
اجل  من   , دورية  فرتات  علي  املخترب 
حمتملة  كامنة  مصادر  اي  حتديد 
اي  حتديد  او   , التطابق  عدم  حلاالت 
فرص أو ممارسات فنية لتحسني نظام 

ادارة اجلودة .

عن  عبارة  هو  املستمر  التحسني  إن 
أو  املنتجات  لتحسني  مستمرة  جهود 
وبالنسبة   , العمليات  أو  اخلدمات 
جهود  فان  واملعامل  للمختربات 
علي  تركز  سوف  املستمر  التحسني 

لتقديم  املعملية  واالنشطة  العمليات 
للعماء.  جيدة  معملية  خدمة 
معملية  نتائج  علي  واحلصول 
ومعول  فيها  موثوق  ودقيقة  صحيحة 
عليها, وميكن هلذه اجلهود أن تسعى 
عرب  »تراكمي«  حتسني  حتقيق  إىل 
الوقت أو حتسني »مفاجئ« مرة واحدة.

املستمر  التحسني  واجراءات  عمليات 
املختربات  يف  اجلودة  إدارة  لنظام 

واملعامل

إدارة  لنظام  املستمر  التحسني  يتم 
طريق  عن  املختربات  داخل  اجلودة 

العمليات االساسية االتية:

القياس ومجع البيانات واملعلومات -
للمشاكل  - والتقييم  التحديد 

والعوامل املؤثرة عليها
القيام بوضع احللول للمشكات  -

وتنفيذها

مقدمة 
تلع��ب املعامل واملختربات القائمة يف املؤسس��ات العلمي��ة والبحثية والصناعية والبيئية والتعليمية واملنش��أت انتاجية واخلدمية دورا  •

هاما يف حياتنا ومس��تقبلنا وتطورنا ، اذ توفر املعامل واملختربات كافة املعلومات والبيانات املطلوبة ختاذ قرار معني أو حلل مش��كلة 

معين��ة تتعل��ق بالبحث أو الدراس��ة أو قرارات معين��ة خاصة بالتصنيع وانتاج واخلدم��ات أو ختاذ برنامج عاجي مع��ني للمرضي أو اية 

قرارات هامة تتعلق حبياة الناس ومصاحلهم وحاجاتهم ورغباتهم يكون للتحليل املعملي دور فيها . 

ورس��اء نظ��ام ادارة اجل��ودة يف املعامل والتطبيق الكام��ل هلا يعمل علي ضم��ان األداء اجليد والكفاءة املس��تمرة للعمليات التحليلية 

داخل املعامل , ويتكون نظامدارة اجلودة يف املعامل من أنشطة ضبط اجلودة من أجل الوفاء مبتطلبات اجلودة , وبرامج وجراءات توكيد 

اجلودة اليت تركز علي اعطاء التوكيد والثقة بان كافة متطلبات اجلودة سوف تتحقق ويتم الوفاء بها . ويعد التحسني املستمر لنظام 

اجلودة يف املختربات واملعامل احد اهم عناصر توكيد اجلودة هلذه املعامل , فالتحسني املستمر لنظام اجلودة يف املعمل مطلب هام للحفاظ 

علي مستوي اجلودة الذي حتقق ولتجنب املضي تدرجييا حنو اخنفاض مستوي األداء نتيجة التعود والتكرار للعمليات واألنشطة . 

م أحمد أحمد السروي
استشاري جودة املخترات الكيميائية والطبية 

التحسين المستمر لنظام إدارة الجودة في المختبرات و المعامل
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التحقق من حدوث التحسني -
لعم��ل  املطبق��ة  العملي��ة  اخلط��وات 
التحس��ني املس��تمر لنظام اجل��ودة داخل 

املختربات يتم من خال: 

اس��تخدام سياس��ة اجل��ودة وأهداف  -
اجلودة 

استخدام مؤشرات اجلودة. -

استخدام نتائج وحتليل البيانات . -

 اجراءات التصحيحية والوقائية .  -
مراجع��ات ادارة وتقاري��ر املراجع��ني  -

الداخليني واخلارجيني .  
التدريب املستمر للعاملني.  -
التغذية املرتدة)املرجتعة(. -
التحدي��ث املس��تمر لدلي��ل اجل��ودة  -

واملس��تندات اخلاصة بتطبيق برامج 
مراقبة اجلودة.

مراجعات ادارة كاحد وس��ائل التحسني 
املستمر 

خ��ال  التدقي��ق  نتائ��ج  ع��رض  يت��م 
ادارة   ملراجع��ات  الدوري��ة  االجتماع��ات 

وفيها يتم :

•.حتليل نتائج التدقيق

• التصحيحي��ة اج��راءات  موق��ف 
املطلوب تنفيذها لتايف ماحظات 

املراجعة.

• اج��راءات الوقائية املطل��وب اختاذها

ملنع وقوع وتكرار األخطاء.

•اجراءات التحسني والتطوير

التغذي��ة الراجع��ة من العم��اء كاحد 
وسائل التحسني املستمر 

احيان��ا  وتس��مي  الراجع��ة  التغذي��ة 
التغذية املرتدة  تعك��س راي العماء 
يف اخلدم��ة أو املنتج اليت يقدمها املعمل 
وتعكس ايضا التوقع��ات اليت كانوا 
ال��يت كان��وا  يتوقعونه��ا  واملتطلب��ات 
يري��دون ويتمنون حتقيقه��ا وتلبيتها 
من مق��دم اخلدمة ومل تتحق��ق, باضافة 
انها قد تعكس مس��توي اجل��ودة الذي 

كانوا يتوقعون احلصول عليه.   

ان  ميك��ن  عدي��دة  ط��رق  وهنال��ك 
عل��ى  للحص��ول  املعم��ل  يلتمس��ها 
التغذي��ة الراجع��ة من عمائ��ه من اهم 

تلك الطرق :

•. قسم خدمة العماء

• اخلدم��ة يف  املس��تغرق  الوق��ت 
املس��تغرق  الوق��ت  )قي��اس 
خل��روج النتيج��ة املعملية وهذا 
خيتلف حس��ب نوعية وطبيعة 

األختبارات والفحوص(. 

• معرف��ة م��دي مائم��ة اخلدم��ة
) س��ؤال مباش��ر – اس��ئلة غ��ري 

مباشرة ( 

• املس��ح امليداني وس��ؤال العماء
مباشرة.  

• موق��ع املعم��ل على الش��بكة
العنكبوتية. 

والبد للمعمل من االحتفاظ بس��جات 
التغذي��ة الراجع��ة وكذلك بس��جات 
للطريقة اليت مت فيها اس��تخدامها.كما 
جي��ب ان تعرض ه��ذه الس��جات علي 
ادارة العليا عند اجتم��اع مراجعة ادارة 

العليا.

تقيي��م التحس��ني املس��تمر للمختربات 
واملعامل

املس��تمر  التحس��ني  تقيي��م  ميك��ن 
لنظ��ام اجل��ودة يف املخت��ربات واملعام��ل 
عن طريق التحقق م��ن تطبيق وتنفيذ 
مت   ق��د  معين��ة   وانش��طة  اج��راءات 
بكف��اءة , وميكن ان يكون تقييم 
التحس��ني املس��تمر عل��ى هيئة أس��ئلة 
تتي��ح للمعم��ل تقييم األداء بش��كل 
موضوعى وبرؤية واضحة . وس��نتناول 
مت  الت��ى  األس��ئلة  لبع��ض  بياًن��ا  هن��ا 

صياغتها لتقييم التحسني املستمر

وأه��داف  مراجع��ة سياس��ة  يت��م  - ه��ل 
اجلودة للمعمل باستمرار والتأكد من 

الوفاء بها ؟

- هل يتم مراجعة دليل اجلودة باستمرار 
وحتديثه ؟

- هل تعقد برامج تدريبية لطاقم املعمل 
بصورة منتظمة عند احلاجة اليها ؟

- ه��ل تعقد بص��ورة دوري��ة اجتماعات 
ملراجعات ادارة ؟

- ه��ل يت��م اط��اع ادارة العلي��ا عل��ي 
تقارير املراجعني الداخليني واخلارجيني 

يف اجتماعات مراجعات ادارة ؟

- ه��ل يوجد يف املعم��ل اج��راءات فعالة 
للتعامل مع شكاوي العماء؟

املعم��ل نظ��ام فع��ال  - ه��ل يوج��د يف 
للحصول علي التغذية العكس��ية من 

العماء؟

- ه��ل يت��م اط��اع ادارة العلي��ا عل��ي 
ش��كاوي العم��اء وج��راءات املتخ��ذة 

حياهلا ؟

- ه��ل يت��م اط��اع ادارة العلي��ا عل��ي 
اجراءات التصحيحية والوقائية املتخذة ؟
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أردت م��ن ه��ذه املقال��ة أن أَس��ِلط بعض 
الض��وء على مفهوم الدروس امُلس��تفادة ، 
علها ُتفيد القاريء الكريم وَتفَتح آفاق 

ملعرفة أكثر عنها.

أه��م  أح��د  امُلس��تفادة  ال��دروس  تعت��رب  
امُلمارَسات اجليدة التى تستخدم فى حل 
املش��كات واإلخفاق��ات وع��دم الوقوع 
فيه��ا مس��تقبًا. و م��ن خ��ال جتربت��ى 
امُلتواضع��ة ف��ى مش��اركتى وتقدميى 
للعديد م��ن ورش العمل بهذا اخلصوص 
أس��تطيع أن أؤك��د أنه��ا ت��ؤدى لنتائج 
رائعة إذا ما ٌمرس��ت بالشكل الصحيح 
، ما من ش��أنه أن ُيس��اعد فى نشر ثقافة 
امُلمارس��ات الصحيح��ة وجتن��ب املغلوط 

منها بني أرجاء امُلنَظَمة.

ورمب��ا البداية جيب أن تكون بتعريف 
وُتع��رف   ، امُلس��تفادة  ال��دروس  ماهي��ة 
بأنه��ا اخل��ربات واملعرفة امٌلكتس��بة من 
خال تنفي��ذ املش��اريع أو الربامج والتى 
توف��ر قيم��ة مٌيك��ن أن ُيس��تفاد منه��ا 
مس��تقبًا.  مُيكن أخذ الدروس هذه من 
خال امَلَشاِكل واإلخفاقات التى حدثت 
أو م��ن أش��ياء إجيابي��ة حدث��ت مُيكن 

تطبيقها مستقبًا.

ث��م نأت��ى اىل كيفي��ة الوص��ول هل��ذه 
ال��دروس ، لرمبا تكون هناك أكثر من 
وسيلة ، لكن الَشاِئع هو من خال ورش 
العمل أو باألحرى ورشة َع�َمل خُمَصَصة 
هلذا الغرض ، وفى أغلب األحيان تكون 

ملدة يوم واحد.

يب��دأ التحضري هل��ذه الورش��ة كغريها 
م��ن الورش بالتخطيط  هل��ا ، أى بتعريف 
موضوع الورش��ة ووضع اجل��دول الزمنى 
امُلش��اركني وكذلك  لذل��ك وحتدي��د 
إنعقاده��ا  وم��كان  الورش��ة  ُمَق���ِدم 
وغريه��ا م��ن التفاصي��ل . ومٌيك��ن أو 
األفضل إطاع امُلشاركني ُمَسبقًا على 
موض��وع الورش��ة وُمطالبته��م بتحض��ري 
مشاركتهم مس��بقًا قبل الورشة لكى 

يكون النقاش ثريًا وُمثمرًا.

تبدأ ورش��ة الدروس امُلستفادة هذه عادة 
بتعرف امُلش��اركني بعضه��م ببعض إذا 

مل يس��بق هلم ذلك ثم  بتقدي��م خمَتَصر 
م��ن قب��ل ُمَق��ِدم الورش��ة ع��ن تعري��ف 
الدروس امُلس��تفادة لتتضح الرؤية ملن مل 
يسبق هلم امُلشاركة فى ورش مُماِثَلة  و 
شرح خُمَتَصر عن كيفية عمل الورشة 

إلجياد الدروس

 امُلس��تفادة ثم ماذا بعد الورشة وكيف 
مُيك��ن اإلس��تفادة م��ن هذه ال��دروس . 
أيضًا جي��ب توضيح الَغاَي��ات واألهداف 

من ورشة الع�مل.

يقوم ُمَق�ِدم الورش��ة بدور امُلوِجه للورشة 
ال��رأى  إب��داء  حري��ة  وإعط��اء  وإدارته��ا 
والتعب��ري لكل امُلش��اركني م��ع األخذ 
ف��ى اإلعتب��ار التوزي��ع الع��ادل للُف�رص 
بني امُلش��اركني وع��دم اإلحني��از لرأى 
واس��تبعاد اآلخ��ر والوقوف على مس��افة 
واحدة من الكل  والعمل على أال ُتصِبح 
ورشة الَعَمل س��احة لتصفية احلسابات 
أو إلقاء اللوم على األش��خاص . ومٌيكن 

مُلَق�ِدم الورشة  أو غريه أن يقوم بتسجيل 
وقائع الورشة ، كذلك ميكنه الَتَدُخل 
ف��ى حالة احت��دام الِنَق��اش أو توجيه دفة 

احلوار فى اجلانب امُلثِمر منه.

تبدأ عملية الدروس امُلستَفاَدة بتعريف 
للُمشكلة أو اإلخفاق الذى حدث والذى 
اخل��روج  إىل  الورش��ة  َته��دف   ، بص��دده 

بدروس ُمستَفاَدة من ذلك. 

التعريف الصحيح والدقيق للُمشكلة 
ُيوفر الكثري م��ن الوقت واجلهد للخروج 
ف��ى  عملي��ة  تك��ون  ودروس  حبل��ول 

التطبيق وُتعاِل جذور امُلشكلة. و ألنه 
فى كثري م��ن االحي��ان حينما يكون 
توصي��ف امُلش��كلة غري دقي��ق أو غري 
كافى أو َغاِمض جَيَع�ل الورشة ساحة 
للِنَقاَشات اجلانبية أو الِنَقاش خارج اطار 

امٌلشكلة مما يهدر الوقت واجملهود.

م��ن األم��ور امُلِهَم��ة أيضًا فى جن��اح مثل 
هذه ال��ورش ، اإلختيار الصحي��ح وامُلوَفق 
ارتباطه��م  حي��ث  م��ن  للُمش��اركيني 
مبوضوع الورش��ة وموقعهم من املس��ؤلية 
ُمس��تقبًا  امُلش��كلة  ُمعاجَل��ة  ف��ى 
وكذل��ك م��ا مُيِك��ن أن يفي��دوا ب��ه 
الورشة من خربات وِقَيم ُمضاَفة. كذلك 
الُعلي��ا  اإلدارة  وَتَدُخ��ل  اهتم��ام  ُيعت��رب 
بتوف��ري امَلواِرد وُمتابعة خُمرَجات الورش��ة 
م��ن حي��ث التنفي��ذ والوص��ول لغاي��ات 
وأهداف الورش��ة م��ن األش��ياء الضرورية 

إلجناح امُلهَمة.

إذا كان��ت امُلش��كلة الت��ى بصدده��ا 

الورش��ة ُتعت��رب كب��رية أو ُمتَش��ِعَبة أو 
غ��ري واِضَحة اجَلواِن��ب فُيمكن أن جُتزأ 
ملكوناتها األساس��ية حبيث مٌيِكن أن 
ُتفَرد ورش��ة عمل لكل ُمكون أو ُجزء 

منها.

بعد اإلتفاق على توصيف امُلش��كلة أو 
موضوع 

الدروس المستفادة
اعداد/ عثامن عىل عبود
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��ب أن ُتكَت��ب وُتع��َرض أمام  الورش��ة جَيِ
كل امُلش��اركني ليطلع��وا عليها ، ومن 

�اش.    ُطر وأجندة الِنقََ
ُ
ثم حتديد أ

بعد ذل��ك تبدأ عملي��ة ُمناَقَش��ة موضوع 
الورش��ة وعملية الَعص��ف الذهنى ، ففى 
ه��ذه املرحلة الب��د للكل من امُلش��اركة 
وإب��داء ال��رأى ، وال جي��ب حج��ر أى رأي أو 
وجه��ة نظر حتى ل��و مل ُتعِج��ب الَبعض أو 
أنه��ا غري ُمَناِس��َبة حاليَا . ثم تأت��ى َمرَحَلة 
إجياد احللول اجلذرية للُمش��كلة حيث 
ُيوج��د الكثري م��ن األدوات ال��يت مُيكن 
اس��تخدامها فى ذلك ولرمبا تكون بعض 
األدوات أكثر فاعلي��ة من غريها فى حل 
ُمشكلة ما ، ومن هذه األدوات امُلسَتخدمة 

Fishbone Diagram, Brainstorming, 
FMEA, 5W2H … etc

ف��ى الكثري م��ن األحيان يك��ون هناك 
أكثر من س��بب جذرى واحد للُمشكلة 
الرتكي��ز عل��ى  أن يك��ون  ب��د  ف��ا   ،
أكثرها تاثريًا وأهمية وأال نغفل األخرى 
أيضًا. ف��ى أحيان أخرى يصع��ب الوصول 
بالط��رق  أو  ُمباش��رة  اجل��ذرى  للس��بب 

التقليدية نس��بة لصعوبة امُلش��كلة أو 
تشعبها أو احتياج الوصول للسبب اجلذرى 
إلمكاني��ات خ��ارج ح��دود الورش��ة  م��ن 
جتارب وحتليل أو حت��ى بعض املعلومات 
الغري ُمتوفرة حني انعقاد الورش��ة ، فابد 

أخذ كل ذلك فى اإلعتبار.

بعد الوصول للس��بب )األس��باب( اجلذرية 
احلل��ول  مرحل��ة  تأت��ى   ، للُمش��كلة 
واس��تنباط ال��دروس امُلس��تَفادة من ذلك ، 
وحني يتم التوصل لذلك جيب عرض ذلك 

على كل امُلشاركني.

ع��ادة م��ا ينتج عن ه��ذه ال��دروس خطط 
عم��ل حُمددة جتاه امُلش��كلة وكيفية 
��َدد م��ن  تطبي��ق احُلل��ول امُلقرتح��ة ، وحُتَ
خاهلا املس��ئوليات وامَلَه��ام واملوارد الازمة 

والتواريخ الزمنية إلجناز ذلك.

م��ن امُلمارَس��ات اجلي��دة ف��ى الكثري من 
امُلنظمات هى أن يتم عمل َقاِع�َدة بيانات 
هل��ذه ال��دروس امُلس��تفادة ، يت��م حتديثها 
باس��تمرار حتى مُيكن اإلس��تفادة منها 

مستقبًا.

التحسين المستمر
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استراحة عالم الجودة

كيف يعيش الشعب الصيين ؟ 

اعداد / هيئة التحرير

لطامل��ا أبهرتن��ا الص��ني مبنتجاتها ال��يت أغرقت 
أس��واق الع��امل، ب��دءًا م��ن األلع��اب وفواني��س 
رمض��ان وم��رورًا بأجه��زة املوباي��ل واملاب��س، 
ووص��واًل للم��دن الطائ��رة , لك��ن احلقيق��ة 
أن الص��ني أغ��رب بكث��ري مما نتخي��ل، حيث 
ع��رض موق��ع Business Insider جمموعة 
م��ن احلقائق اليت ال ُتصدق هل��ذا البلد العجيب، 
واليت س��تجعلكم ُتعيدون رسم صورة الصني 

يف عقولكم!

فهل تعل�������������������������م .... !!!

1- لي��س هذا فق��ط، بل يبلغ عدد مس��تخدمي 
اهلوات��ف اجلوال��ة كذل��ك م��ا يق��ارب ال�600 
مليون ش��خص. أي ضعف عدد سكان الوطن 
العربي جمتمعًا! وتصوروا أن ش��رطة اإلنرتنت 

يف الصني وحدها تبلغ 30,000 شرطي!

2- يوجد يف الصني اآلن من املسلمني ما يفوق 
املسلمني يف دول اخلليج العربي جمتمعًة

حي��ث يوج��د يف الصني الي��وم ما يف��وق ال�60 
ملي��ون مس��لم!، وقريب��ًا س��تصبح الص��ني من 
ال��دول اليت حتوي أكرب عدد من املس��لمني يف 
الع��امل , وكذلك األمر بالنس��بة للمس��يحية، 
حيث حت��وي الصني اآلن مس��يحيني أكثر من 
إيطاليا، وب��ذا فهي يف طريقه��ا أيضًا لتصبح 
الدولة اليت حتول أكرب عدد من املسيحيني يف 

العامل 

3- حبل��ول الع��ام 2025 س��تكون الص��ني قد 
أكمل��ت بن��اء 40 مليون م��رت مربع م��ن املدن 

اجلديدة!

س��تحوي ه��ذه امل��دن حوال��ي 5 ماي��ني مبنى، 

وس��يكون 50,000 من هذه املباني ناطحات 
سحاب. أي أننا نتحدث عن عشرة مدن جديدة 

مثل مدينة نيويورك األمريكية . 

4- يف العام 2030 سيزيد عدد سكان الصني 
350 مليون نسمة

أي أن الزي��ادة وحده��ا تف��وق تعداد س��كان 
الوطن العربي جُمتمعًا من احمليط إىل اخلليج 

5- تس��تهلك الص��ني اآلن من الف��والذ ما يفوق 
“ضعف” اس��تهاك أمريكا وأوروب��ا واليابان 

جمتمعني!

تص��وروا أن الطل��ب عل��ى الف��والذ يف الص��ني 
وحده��ا وصل إىل 550 مليون طن من الفوالذ، 
بينم��ا بلغ يف الوالي��ات املتح��دة 68، واالحتاد 

األوروبي 96، واليابان 53 

املواط��ن الصي��ين م��ن  كان اس��تهاك  إذا   -6
البرتول يساوي استهاك املواطن األمريكي، 
عربي��ة  ممل��كات   7 إىل  الع��امل  س��يحتاج 

سعودية لتغطية احتياجاتهم .

7- يبل��غ تع��داد اجلي��ش الصيين م��رة ونصف 
تعداد اجليش األمريكي!

حي��ث يبلغ تعداد اجليش الصي��ين 3.4 مليون 
اجلي��ش  تع��داد  يبل��غ  بينم��ا  عس��كري، 
األمريكي 1.4 مليون. وإذا كنتم تظنون أن 

التكنولوجيا األمريكية هي الغالبة

8- تقوم الصني بعمليات إعدام تفوق ما يقوم 
به العامل جمتمعًا

عملي��ات  ع��ن  دقيق��ة  إحصائي��ات  توج��د  ال 
اإلع��دام يف الص��ني، لك��ن بع��ض التقاري��ر 
الس��رية تتحدث ع��ن ما يف��وق 6,000 عملية 
إع��دام س��نويًا! لدرج��ة أن الش��رطة الصيني��ة 
متتلك عربات إع��دام متنقلة تق��وم بعمليات 

اإلعدام يف الطرقات

%50.09 م��ن املنتجات املزيف��ة يف العامل تأتي 
من الصني

ختيلوا أن الصني تنتج نصف ما حيتويه العامل 
م��ن املنتج��ات غري األصلي��ة مثل االس��طوانات 
واألجهزة الكهربائي��ة واإللكرتونية!! حيث 
تنت��ج الص��ني %44 م��ن اإلنت��اج العامل��ي يف 
األقراص املدجمة، و%23 من الس��جائر، و10% 

من املابس واإلكسسوارات

10- يشرب أغلب الشعب الصيين مياهًا ملوثة!

وخنت��م مبعلومة تناقض كل ما س��بق، وهي 
أن��ه وعل��ى الرغم م��ن أن الصني حت��وي ُخس 
س��كان الع��امل، إال أنه��ا ال حت��وي س��وى 7% 
فق��ط من مص��ادر املي��اه يف الع��امل. وم��ا يزيد 
األمر سوءًا هو أن %90 من املياه اجلوفية أسفل 
املدن، و%75 من مياه األنه��ار والبحريات ملوثة 
حس��ب تقارير املنظمات الدولية. ولذا يش��رب 
700 ملي��ون صيين يومي��ًا مياهًا ملوثة, لكن 
م��ا نراه من نتائ��ج حققها الصيني��ون يقول أن 
ذل��ك مل يصن��ع فارقًا على اإلط��اق. فكيف 
تتصورون املستقبل مع هذا الكيان العماق 

الذي ال يبدو أن شيئًا سيقف أمامه. 
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خط��وة  يف 

بالعبقري��ة والرباع��ة،  تتس��م 

بنس��لفانيا  بجامع��ة  طال��ب  ط��ور 

األمريكي��ة تطبيق��ا صغ��را، يتي��ح تش��غيل 

مقاطع فيديو “يوتيوب” عىل الشاش��ة املسطحة 

لفرن املايكروويف. واس��تخدم هذا الطالب أمرين 

 رئيس��يني ه��ا »Arduino« ولوحة تعم��ل باللمس

املايكرووي��ف.  ب��اب  ع��ىل  »TouchPad«وثبته��ا 

وعن طريقها يتم عرض مش��اهد فيدي��و أثناء عملية 

 »Arduino»الطه��ي س��واء يف املطع��م أو املن��زل. و

عب��ارة عن من��وذج إلك��روين مفتوح املص��در، مصمم 

لجع��ل عملي��ة اس��تخدام اإللكروني��ات يف مش��اريع 

متع��ددة التخصص��ات أكرث س��هولة، وه��و مكون من 

أجهزة وبرمجيات مرنة وس��هلة االستخدام يف خلق بيئة 

تفاعلية بني األجهزة، كا يقوم هذا التطبيق بإرس��ال البيانات من املايكروويف إىل خادم الويب، الذي يقوم بعرض اليوتيوب. وحصلت هذه 

الفك��رة عىل املركز األول يف مس��ابقة للجامعة تحت عنوان »Hackathon PennApps« وال توجد خطط لتس��ويق هذه الفكرة حاليا، ولكن 

فري��ق العمل بالجامع��ة يخطط لتقديم هذا املرشوع يف مس��ابقة “جوجل” تطلعا إىل تحقيق نجاحات أخرى للمرشوع، ومن ثم اس��تخدامه 

 بش��كل موس��ع. ويتنبأ فريق العمل يف الجامعة بإمكانية اس��تخدام هذه الفكرة يف الدمج بني املايكروويف واألجهزة اللوحية يف املس��تقبل .

من اختراع طالب بجامعة بنسلفانيا
تطبيق يحوّل باب المايكروويف إلى مشغل »يوتيوب«

توصلت مخرتعة أسرتالية وعامل عريب إىل اخرتاع كبسولة دواء معطرة يبتلعها اإلنسان ، بحيث تتحول رائحة العرق يف الجسم إىل عطر جذاب.  وأوضحت األسرتالية لويس ماكري 

أن الكبس��ولة عبارة عن مواد معطرة قابلة للهضم ، يتم انبعاث رائحتها من خالل عمليات التنفس الطبيعية للجس��م البري، ومبجرد خروج مكوناتها من الجسم ، تتفاعل مع 

س��وائل الجس��م فتصدر رائحة طيبة للعرق.  وتأمل ماكري أن تُحدث ثورة يف عامل التجميل الحديث ، إذ تتخصص يف مجال املوضة وتكنولوجيا الجس��م ، وفق ما ذكرت عىل 

موقعها اإللكرتوين.  ومبا أن لكل جسم رائحته الخاصة ، فإن رائحة الكبسولة ستتغر من شخص إىل آخر.  

وأوضحت ماكري أنها تعاقدت مع العامل البيولوجي العريب رشيف منيس للتوصل إىل طريقة سهلة للتعطر من خالل التفاعالت الكيميائية الطبيعية. ونرت عىل موقعها إعالناً 

ترويجي��اً للرائح��ة القابل��ة لإلبتالع - التي تعتر األوىل من نوعها يف العامل - أمال يف أن تتوصل إىل اتفاق مع إحدى ال��ركات العاملية لتمويل املروع. ومع التطور التكنولوجي 

الذي تش��هده األلفية الثالثة ، تس��عى العديد من رشكات التجميل إىل التوصل إىل حلول س��هلة تحايك هواجس الناس مبكافحة الكهولة والرتهل. وأعلنت إحدى الركات عن 

 إطالق كبس��ولة تكافح الش��عر األبيض بحلول العام 2015 يف حني أُطلقت كبسولة آخر ملقاومة أشعة الشمس بدالً من وضع كرميات فوق البرة لتسهيل األمر عىل املستهلكني 

هيئة التحريرإعداد 

استراحة عالم الجودة

للقضاء على رائحة العرق نهائيًا 
تكنولوجيا جديدة ... عطر قابل للبلع
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 أبحاث علمية في الجودة

توط���ئة:

يف اطار سعينا الدؤوب من أجل نر ثقافة الجودة و ربطها مبؤرشات اإلقتصاد 

املختلفة و بناء تراث بحثي عريب يعيد امتنا العربية لس��رتها األوىل و متش��ياً 

م��ع الرؤية اإلس��رتاتيجية ملجلة عامل الج��ودة نقدم لقارئن��ا الكريم و ُمحبي 

الج��ودة يف انح��اء عاملنا العريب هذه الورقة البحثية ع��ن قطاع هام و حيوي 

ميث��ل قلع��ة امامية لألمن الغذايئ يف وطننا الع��ريب أال و هو قطاع الدواجن . 

حاولنا من خاللها دراسة أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة عىل انتاجية القطاع 

حت��ى تكون دافعاً و حافزاً من أجل تطبيق الجودة يف كل القطاعات . الورقة 

متثل ترجم��ة لورقة قام الباحثان بنرها يف اح��دى املجالت العاملية العلمية 

 International Journal of  املحكم��ة بعد أخ��ذ املوافقة من النارش وه��ي

Engineering Science and Technology    و للمزي��د م��ن اإلطالع ميكن 

الحصول عىل الورقة البحثية من الرابط :

http://www.ijest.info/docs/IJEST11004-05-03-.pdf

ُمستخلص الدراسة:

ُم��ؤرش اإلنتاجي��ة كواحد من أه��م املح��ددات االقتصادية للربحي��ة واألداء 

ملؤسس��ات األعامل قد متت دراس��ته يف هذه الورقة البحثية مقابل مامرسات 

أنش��طة الجودة الش��املة )مبادئ الجودة الش��املة( .  وقد قامت الدراس��ة 

باختبار أثر تطبيق مبادئ الجودة الش��املة ع��ىل انتاجية مصانع الدواجن يف 

اململكة العربية الس��عودية – املنطقة الوس��طى. و تنبع أهمية هذه الدراسة 

من استقصاء أهمية تطبيق الجودة من خالل تقييم أثرها عىل ُمؤرشات التميز 

املُؤس��يس و التي اخترت فيها اإلنتاجية )productivity( يف مش��اريع تصنيع 

الدواجن )Poultry Processing Plants(.تم اختيار س��بعة متغرات لقياس 

مدى تطبيق ادارة الجودة الشاملة و من ثَم قياس األثر املقابل عىل االنتاجية. 

ش��ملت هذه املتغرات الت��زام اإلدارة الُعليا، الرتكيز ع��ىل العميل والتدريب 

والتحفيز والتحس��ني املس��تمر والتعاون و فريق العمل الواحد والرتكيز عىل 

الوقاية )Prevention focus( و نظام القياس. 

تم جمع املعلومات بواسطة آلية االستبيان و قد كانت اسئلة االستبيان مغلقة 

)Closed ended( و تتك��ون من ث��الث اجزاء؛ الج��زء األول ميثل معلومات 

دميغرافي��ة عن عينة مجتمع الدراس��ة والجزء الثاين لقياس مدى تطبيق ادارة 

الجودة الش��املة  والجزء الثالث من اإلس��تبيان لقياس اإلنتاجية املُقابلة. تم 

اختيار عينة الدراس��ة املكونة من ث��الث رشكات من مجموع مثان رشكات من 

ال��ركات املُطَِبَق�ة إلدارة الجودة بكفاءة عالية حس��ب التقييم الس��نوي يف 

بيئة الصناعة . اس��تجاب للدراسة اثنان وسبعون مستجيب من جملة خمسة        

و س��بعون تم اختيارهم م��ن فريق الجودة ومريف االنت��اج ومدراء الجودة 

واالنتاج . و قد أشارت نتائج الدراسة ان ملبادئ الجودة الشاملة أثر كبر عىل 

إنتاجية مشاريع الدواجن يف اململكة العربية السعودية.

-1 املقدمة:

 يُعت��َر قطاع الدواجن من أهم القطاع��ات الحيوية يف حقل التصنيع الغذايئ 

يف اململك��ة و ذلك نتيجة للتحول الكبر يف ثقافة النمط الغذايئ يف الس��نوات 

األخرة من اللحوم الحمراء اىل اللحوم البيضاء يف قطاعي املواطنني و الوافدين 

للمملك��ة. احدى البحوث التي قدمت يف الس��نوات االخرة بواس��طة وزارة 

الزراعة ]1[ افادت ان الزيادة يف مس��توى دخل الفرد و تغر منط االس��تهالك 

للحوم البيضاء قد ادى اىل ارتفاع مس��توى استهالك الفرد للحوم الدواجن من 

28.6 كلجم/ الس��نة يف الفرتة )-1996 1998( اىل 37.7 كلجم/ السنة يف الفرتة 

)2002-2004(. و مبا أن ادارة الجودة الش��املة كفلسفة إدارية و التي تعتر 

باملفهوم املحاسبي مركز تكلفة جديدة ملنظامت األعامل  فالبد ملن يُقدم عىل 

تطبيقه��ا التأكد من أن القيمة املُضافة من تطبيق اس��رتاتيجية الَجودة تفوق 

التكلفة الَناتَِجة من تطبيقها.

من��ذ مثانينات القرن املَايض عندم��ا ُعرِفَ�ت الجودة ألول مرة بواس��طة رواد 

الج��ودة دمين��ج ]2[  كروس��بي  ]3[  جوران ]4[ فإن الباحث��ني و املهنيني يف 

حق��ل الجودة يؤكدون األثر االيجايب إلدارة الجودة الش��املة عىل االنتاجية و 

األداء املؤس��يس ملنظامت االعامل. فردوس حس��ني و رايش جني ]5[ و شنجن 

فان ]6[ يف دراس��اتهم و بحوثهم أكدوا األثر اإليجايب إلدارة الجودة الشاملة و 

مامرساتها عىل انتاجية مؤسسات األعامل موضع الدراسة. 

اإلنتاجية هي مدى كفاءة املُنظمة يف تحويل املُدخالت كالعامل ورأس املال اىل 

ُمخرجات عىل هيئة ُمنتجات أو خدمات أو إنتاج نفس املنتجات و الخدمات 

مبدخ��الت أقل ]7[. و بصيغة أخرى ميكن تعريف االنتاجية بأنها النس��بة بني 

كمية املُخرَجات الس��نوية إىل كمية التكاليف السنوية ]8[، لذا فإن أي عامل 

ذو تأث��ر ايج��اىب عىل الدخل الس��نوي أو ذو أثر ايجايب ع��ىل تقليل التكلفة 

الس��نوية فإن��ه يوثر ثأثراً إيجابياً ع��ىل اإلنتاجية . إن الفوائ��د املُتَحِصلَة من 

دراسة  املشاريع:  إنتاجية  على  الشاملة  اجلودة  إدارة  مباديء  تطبيق  أثر 
حتليلية ملشاريع تصنيع الدواجن باململكة العربية  السعودية

إعداد 
الحاج عبدالمولى الصديق 

موسى 
و 

د. عصام خالد العوض 
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تطبيق إدارة الجودة الش��املة ال تنحرص فقط يف تقليل التكلفة فحس��ب، بل 

ان أث��ر الجودة العالية للمنتج أو الخدمة يؤدي اىل إرتفاع هامش الربح ]9[. 

و هذه الدراسة ستقوم بدراس��ة اإلرتباط بني متغرات إدارة الجودة الشاملة 

و قيمة قياس االنتاجية املقابلة باإلضافة اىل تحديد العوامل األساس��ية املُؤثرة 

يف حساب قيمة اإلنتاجية.  

-2 اإلطار النظري للدراسة: 

  من أهداف الدراس��ة الحالية هي اختب��ار أثر تطبيق ادارة الجودة 

الشاملة عىل إنتاجية مشاريع الدواجن يف اململكة العربية السعودية . لقد قام 

الباحثون بإجراء العديد من البحوث املامثلة  ويف حقول عمل مشابهة تقريباً 

ملجتمع الدراس��ة  لدراس��ة أثر تطبيق إدارة الجودة الش��املة عىل اإلنتاجية  

ولك��ن توجد ندرة لتلك البحوث محلي��اً . و أكد عدة باحثني و أكادمييني عىل 

األثر اإليجايب لتطبيق ادارة الجودة الش��املة عىل تطوير اإلنتاجية. فقد بحث 

جامش��يد خان ]8[ اثر تطبيق ادارة الجود الش��املة عىل انتاجية املؤسسات 

الباكس��تانية الصغرة و املتوسطة و قد توصل إىل وجود حاجة ماسة لتطبيق 

الجودة الش��املة يف املؤسسات الباكس��تانية الصغرة و املتوسطة و ذلك من 

أج��ل الحف��اظ عىل إس��تمرارية الصناعة محلياً       وعاملي��اً . و قد أكد جون 

فير]10[ يف دراس��اته الت��ي ركزت عىل الكثر من ال��ركات املُتبنية ملفهوم 

الجودة أن إلدارة الجودة الشاملة األثر االيجايب الكبر عىل العمليات اإلنتاجية 

و العالق��ات ب��ني العاملني   والتي بدورها تؤدي إىل اس��تمرارية املنظمة عىل 

امل��دى البعيد . ك��ام أن األثر املُب��ارش ألي عمليه وفق معاي��ر الجودة تتأثر 

بش��كل كبر بالتأثرات الداخلية  والخارجي��ة  و التي تُؤثِ�ر عىل أداء املُنظمة 

]10[. فاملنظ��امت التي تُطب��ق الجودة  بكفاءة عالي��ة ميكن أن تحصل عىل 

العدي��د من املَي��زات الداخلية للُمنظمة كتطوير الج��ودة  ورفع اإلنتاجية أو 

تأكيد عائد أفضل للعمليات اإلنتاجية ]11[ . و قد بحث كل من هندركس و 

سنجال ]12[ و اروايت اوغس و أخرون ]13[ يف دراساتهم التجريبية أثر تطبيق 

الج��ودة الش��املة عىل اإلنتاجي��ة  والربحية. و قد حاولت دراس��تهم اختبار 

املُتغ��رات التالي��ة يف إدارة الجودة كُمتغرات ُمس��تقلة إلت��زام اإلدارة العليا 

والرتكي��ز عىل العميل وعالقة املوردين والتدريب والرتكيز عىل املوارد البرية 

 Zero( والقياس باملعايرة ونظام القياس وتطوير العمليات  والعيوب الصفرية

defect(. وق��د توصل��وا إىل وجود عالقة إيجابية بني كل املُتغرات املُس��تقلة 

)متغرات ادارة الجودة الش��املة(         واإلنتاجية و الربحية. كام أضاف كل 

من بايازيت ]14[ و كارباك]15[ يف دراس��تيهام أن تطبيق الجودة الشاملة له 

األثر الكبر يف زيادة البعد التنافيس ملُنظامت األعامل املتبنية لنظام الجودة.  

املُتغرات املُس��تقلة التي أُستخدمت يف الدراس��ة الحالية هي املُتغرات التي 

له��ا ارتباط قوي بقياس اإلنتاجية. أول هذه املتغرات هو إلتزام اإلدارة العليا  

حيث متثل البوصلة التي توجه تطبيق الجودة الش��امله يف اتجاه خلق القيم  

والنظم  واألهداف من اجل إرضاء تطلعات العميل  واإلرتقاء باألداء املؤسيس 

واإلنتاجية ]14[. أما الرتكيز عىل العميل فيُعطي املُنظمة الوعي التام مبا يدور 

يف بيئتها الخارجية من أجل إجراء التعديالت الالزمة يف جودة املنتج  واألعامل 

 Quality اإلبتكاري��ه. ثم يىل ذلك التدري��ب املوجه نحو اجراءات الج��ودة

oriented training  وال��ذي يَُع��د من أهم مامرس��ات الجودة حيث يؤدي 

اىل تأقل��م املُوظفني عىل مفه��وم الجودة ومنهجي��ة إدارة الجودة  واملهارات 

املطلوب��ة للتطبيق الفاعل إلدارة الجودة وكذلك بالنس��ية للُمتغرات األخرى 

من حيث األهمية و التي يؤكدها الباحثون والعاملون يف حقل الجودة .

 -3 مشكلة البحث: 

إدارة الجودة الش��املة كفلس��فة إدارية حديثة  والتي أصبحت يف   

غاية األهمية لكل ُمنظامت األعامل التي ترمي إىل التفوق عىل كافة املُنافسني 

يف حق��ل الِصَناعة. و مب��ا أن إدارة الَجوَدة تُعتَر من وجهة النظر املُحاس��بية 

كعامل تكلفة عىل كل املُس��تويات التنظيمية  يجب أن يكون هناك توضيحاً 

عملي��اً للقيم��ة املَُضافَة م��ن تطبيق إدارة الج��ودة الش��املة ُمقارنة بتكلفة 

الجودة. االنتاجية Productivity كواحدة من معاير قياس التميز املؤس��يس 

يجب أن تُقاس مقابل درجة تطبيق مبادئ الجودة الشاملة من أجل الكشف 

ع��ن اإلرتباط بينهام وبالتايل توضيح  أهمية تطبي��ق  وتبني مباديء الجودة 

الش��املة . لذا نجد أن الس��ؤال األسايس للدراس��ة هو : هل لتطبيق الجودة 

الشاملة أثراً ايجابياً عىل إنتاجية مشاريع تصنيع الدواجن يف اململكة؟

و الس��ؤال أعاله يُعتر س��ؤاالً عاماً و لكن هناك عدة عوامل قد تُؤثر سلباً او 

إيجاب��اً عىل الدخل العام للمنظمة أو التكلف��ة الكلية للُمنظمة  والتي ميكن 

إيجازها يف الفرضيات اآلتية:

  ف1:  التزام اإلدارة العليا)MC( له أثر إيجايب عىل إنتاجية املُنظمة.

  ف2: الرتكيز عىل العميل)CF( له أثر إيجايب عىل إنتاجية املُنظمة. 

  ف3: التحسني املستمر)CIMV( له أثر إيجايب عىل إنتاجية املُنظمة .

 ف4: التع��اون  وبن��اء فريق العم��ل)CTWK( له أثر إيج��ايب عىل انتاجية 

املُنظمة.  

 ف5: نظام الحوافز والتدريب )RwdTR( له أثر إيجايب عىل انتاجية املُنظمة.

 ف6: بناء نظام القياس )MSYS( الفعال له أثر عىل إنتاجية املُنظمة. 

 ف7: الرتكي��ز عىل اإلج��راءات الوقائية )PrevF( له أث��ر إيجايب عىل إنتاجية 

املُنظمة. 

-4 منهجية البحث: 

نظراً للمنافس��ة الش��ديدة يف قط��اع الدواجن يف اململك��ة العربية   

الس��عودية والتي جعلت من الصعب للبحث أن ينته��ج نهجا كمياً بالقياس 

الفعىل للُمتغرات فقد نهج البحث اىل اإلعتامد عىل التحليل الوصفي لإلجابة 

عىل س��ؤال البحث. يعتمد س��ؤال البحث عىل إختبار درجة تطبيق الَج�وَدة 

الَش��اِملَة يف املُنظََمة ُمقارنة مبؤرش اإلنتاجية املَُقاِبل لها. ومتر منهجية البحث 

بخمس خطوات إلختبار فرضيات البحث:

اختيار املُؤرشات املُناس��بة لقياس درجة تطبيق الَج�ودة الَش��اِملَة و   .1

اإلنتاجية املُقابلة.

ُمجتمع البَحث و العينة املُستخدمة يف الدراسة .  .2

طريقة جمع البيانات.  .3

عرض و تحليل البيانات.  .4

قياس ُمتغرات الَجوَدة الَشاِملَة  1.1

ان التطبي��ق الفاعل ملباديء الجودة الش��املة تم قياس��ه م��ن خالل فحص 

واختبار ُمتطلبات تطبيق برنامج إدارة الَجودة الَش��اِملَة التي تم اس��تخدامها 

يف كث��ر من الدراس��ات الس��ابقة. هيفاء س��ويري ]16[ يف دراس��تها بعنوان 

م��دى توافق قيم املوظفني مع مب��اديء إدارة الجودة الش��املة التى أجرتها 

عىل الركة الس��عودية للصناعات األساس��ية )سابك( قد استخدمت املباديء 

التالية إلتزام اإلدارة الُعلي��ا والرتكيز عىل العميل والتدريب  والتحفيز وفريق 
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العمل والتعاون ونظام القياس والتحس��ني املُس��تمر والرتكيز عىل الوقاية بدالً 

عن التفتيش . أما ماس��يال مارتينز كوس��تا و انجل��س مارتينز لورنتي ]17[ يف 

دراس��تهم اس��تخدموا القي��ادة ونظام الحواف��ز وضبط العملي��ات والتغذية 

العكس��ية Feedback وإدارة العمليات Process Management  واألداء  و 

فريق العم��ل  و الرتكيز عىل العميل كُمتغرات لقياس مدى تطبيق الجودة . 

الكثر من البحوث الس��ابقة أشارت للعديد من املُتغرات عىل حسب طبيعة 

الدراس��ة ولكن هذه الدراس��ة اختارت املباديء التي لها أثر إيجايب أو سلبي 

ع��ىل ُمؤرِش اإلنتاجية و ُمتغراته األساس��ية )الدخل الكيل الس��نوي والتكلفة 

الكلية السنوية(. لذا نجد أن ُمؤرِش الدراسة لقياس درجة تطبيق إدارة الجودة 

الش��املة اختارت املُتغرات التالية : إلت��زام اإلدارة الُعليا والرتكيز عىل العميل 

والتدري��ب والتحفيز والتعاون وفريق العمل الواح��د ونظام القياس وتحليل 

البيانات  والرتكيز عىل اإلجراءات الوقائية  والتحسني املستمر. 

متغرات قياس االنتاجية  4.1.1

اإلنتاجي��ة هي مدى كفاءة املُنظمة لتحويل املُدخالت اىل ُمخرجات   

يف شكل ُمنتجات أو خدمات ]18[. 

من املعادلة أعاله نجد أن اإلنتاجية تتناس��ب تناس��باً طردياً مع العوامل التي 

لها تأثراً ايجابياً عىل ُمس��توى الدخل الس��نوي وعكسياً مع العوامل تزيد من 

مس��توى التكلفة السنوية . لذا من أجل صياغة مؤرش لقياس اإلنتاجية يجب 

تحديد العوامل التي تؤثر تأثراً إيجابياً عىل زيادة الدخل السنوي و لها عالقة 

ارتب��اط  ذات داللة احصائية مع إدارة الجودة الش��املة وكذلك مع العوامل 

التي تتناسب سلباً وإيجاباً مع زيادة التكلفة الَسنويَة . ومن العوامل التي لها 

ارتباط بالدخل الس��نوي  ومتت اختيارها يف قياس اإلنتاجية  يف البحث دوران 

اإلنتاج  والكفاءة والفاعلية والتنافس��ية . أم��ا العوامل املُرتبطة بالتكلفة فقد 

ت��م ُمقارنته��ا مع القيمة املضافة لتطبيق الجودة      ومن هذه العوامل تلف 

املواد الخام  وإعادة اإلنتاج وغرها.

-4.1.2 مجتمع و عينة الدراسة: 

تم اختيار ثالث مشاريع من مشاريع تصنيع الدواجن يف    

اململكة العربية السعودية من عدد 8  مشاريع ُمطبقة الدارة الجودة الشاملة 

بكف��اءة . وقد كان اإلختيار انتقائياً حس��ب درج��ة التطبيق للجودة يف حقل 

الصناعة . كام تم اختيار عينة املُس��تجيبني للدراس��ة يف املش��اريع الثالث من 

العاملني املُختصني مبُراقبة  ومتابعة وتطبيق أنظمة الجودة الش��املة . تتكون 

عينة البحث من 75 ُمستجيب إلستبيان الدراسة تشمل فريق الجودة ومريف 

اإلنتاج ومديري الجودة  واإلنتاج باالضافة ملُمثىل اإلدارة يف هيئة الجودة.

-4.1.3 طرق جمع البيانات:

    تم جمع البيانات باس��تخدام وسيلة اإلس��تبيان الخاضع ملعيار ليكارت . و 

يتكون من ثالثة أجزاء؛ الجزء األول عن البيانات الدميوغرافية لعينة الدراس��ة 

أما الجزء الثاين لقياس مدى تطبيق إدارة الجودة الش��املة  أما الجزء الثالث 

من اإلستبيان فهو ُمصَمم لِقيَاس ُمؤرِش اإلنتاجية.

-4.1.4 عرض البيانات و تحليلها:

تم اس��تخدام برنامج التحليل اإلحص��ايئ SPSS لتحليل    

البيان��ات . و ق��د تم تحليل البيان��ات يف ثالث مراح��ل؛ يف املرحلة األوىل تم 

اختبار موثوقية قياس بيانات الدراس��ة و ذلك باس��تخدام معامل كورنبخ الفا 

لقياس مدى اتس��اق البيانات أو قي��اس درجة ارتباط العنارص يف مؤرش قياس 

املتغرات باس��تبيان الدراس��ة. يف املرحلة الثانية تم اس��تخدام معامل ارتباط 

برس��ون لتقييم درجة اإلرتباط بني املتغرات املس��تقلة و املتغر التابع. و يف 

املرحلة الثالثة تم اس��تخدام تحليل اإلنحدار املتعدد لقياس ارتباط املُتغرات 

ببعضها البعض ودرجة التباين ملعرفة معامل املتغرات املس��تقلة يف حس��اب 

املُتغر التابع )اإلنتاجية(.  

-5 نتائج البحث و املُناقََشة 

  Reliability 5.1 موثوقية البيانات:    

ت��م اختبار موثوقية البيانات باس��تخدام برنام��ج التحليل االحصايئ   

SPSS  بواسطة معامل كورنبخ الفا جدول رقم 1 نتائج التحليل:

 Reliability 1 جدول رقم

عدد البنوداملتغراتالرقم
معامل 

كورنبخ الفا

1MC  4.0737التزام اإلدارة العليا

40.503الرتكيز عىل العميل2

60.828التحسني املستمر3

60.825الرتكيز عىل االجراءات الوقائية4

80.877التعاون و فريق العمل5

50.684نظام القياس6

50.887التدريب و التحفيز7

240.747االنتاجية8

بالنظ��ر لقيم��ة معامالت الف��ا للمتغرات املُس��تقلة فقد لوح��ظ أن ُمعظَم 

معام��الت املُتغرات املُس��تقلة تق��ع يف املدى ب��ني 0.737 و 0.887 مام يدل 

ع��ىل أن املؤرش ذو موثوقية يف قياس معدل تطبيق الجودة الش��املة وقياس 

اإلنتاجي��ة . و ياُلَحظ أن هناك ُمتغران لهم درجة موثوقية أقل من املتغرات 

األخ��رى وهي الرتكيز عىل العميل 0.503 و نظام القياس 0.684 و لكن درجة 

موثوقيته��ام اإلثنان أكر م��ن 0.5  والتي تعتر لحد ما مقبولة املوثوقية . كام 

نجد أن موثوقية متغر االنتاجية 0.747  والذي يقع ضمن املدى املسموح به 

للموثوقية مام يعني أن املؤرش املُحدد لِقيَ�اس االنتاجية ذو موثوقية. 

5.2 التحليل الدميوغرايف لعينة الدراسة

يف التحلي��ل الدميوغ��رايف لعينة البحث وج��د أن 91.6    

% من عينة الدراس��ة تحت س��ن األربعني وأكرث م��ن %75 ترتاوح مؤهالتهم 

العلمي��ة ب��ني البكالوريوس فام ف��وق و %45.8 لهم خ��رات عمليه تتعدى 

الخمس س��نوات بينام 37.5 منهم لهم خرات بني الخمس اىل سنتني . و هذا 

يعني أن عينة الدراس��ة عىل درجة م��ن التعليم ولهم خرات عملية جيدة يف 

إدارة الجودة الش��املة  والتي تُس��اِع�د عىل اإلدالء باجابات َمبنيَة عىل درجة 

عالية من الدراي��ة والعقالنية . ولكن بالرغم من ذلك نجد أن هنالك جوانب 

ضع��ف يف التدريب حيث أن 43.5 من املُس��تجيبني للدراس��ة مل يحرضوا أي 

برنام��ج تدريبي خاص بالجودة بينام تبلغ نس��ب الذي��ن حصلوا عىل برنامج 
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تدريب��ي فقط %37  و %16.7 قد حصلوا عىل دورات احرتافية يف الجودة أما 

النسبة الباقية فلم يجيبوا عىل هذا السؤال.

جدول 2

 املعلومات الدميوغرافية 

3.5 تحليل االرتباط 

يس��تفاد م��ن معام��ل االرتباط  يف تقيي��م العالقة الت��ي تربط بني   

املتغرات املس��تقلة  والتابعة. يجيب هذا املعامل عىل ثالث أس��ئلة رئيسة ؛ 

األول ه��ل توجد عالقة ارتباطية بني املتغرين أع��اله . اذا كانت االجابة نعم 

ماه��و اتجاه هذه العالقة )ايجابية ام س��لبية(  كام تج��اوب ايضا عىل قيمة 

ه��ذا االرتباط  ]19[ . و قد وجد ان قيمة اإلرتباط بني متغرات ادارة الجودة 

الش��املة  واإلنتاجية ذو عالقة ايجابية كام ُموَضح يف جدول رقم 3 و الش��كل 

رقم 1 .

شكل رقم 1

اإلرتباط بن ُمتغرات إدارة الجودة الشاملة  واالنتاجية

جدول رقم 3

اإلرتباط بني ُمتغرات الجودة الشاملة  واالنتاجية

قيم��ة االرتباط للمتغر التاب��ع )اإلنتاجية( مع املتغر املس��تقل التزام اإلدارة 

العلي��ا ه��و 0.630 . و 0.687 مع الرتكيز عىل العمي��ل و عىل هذا النمط مع 

املتغ��رات األخ��رى . أعىل قيم��ة ارتباط  وجدت بني اإلنتاجي��ة والرتكيز عىل 

العمي��ل والتعاون وبناء فريق العم��ل  0.819 ، 0.715 عىل التوايل . باإلضافة 

لإلرتباط ب��ني االنتاجية وُمتغرات تطبيق الجودة الش��املة فإنه يوجد عالقة 

ارتباطية بني املتغرات املس��تقلة  ذات داللة احصائية مثل العالقة بني الرتكيز 

ع��ىل اإلجراءات الوقائية  والتزام االدارة والرتكيز عىل العميل والتعاون وفريق 

العمل االرتباط 0.852، 0.823، 0.875 عىل التوايل كام  هو موضح يف جدول3. 

مدى تطبيق الجودة يف عينة الدراس��ة كام ُموَضح بالش��كل رقم 2 أوضحت 

أعىل درجة لتطبيق الجودة يف نظام القياس و التحليل مبعدل 4.7 من 5  وأدين 

درجة للتدري��ب  والتحفيز. و مُيِكن ترتيب درج��ات تطبيق مباديء الجودة 

الشاملة ابتداًء من الدرجة الُعليا للتطبيق إىل األدىن عىل النحو التايل: 

نظ��ام القياس والتحلي��ل والرتكيز عىل العميل والت��زام اإلدارة والتعاون وبناء 

فريق العمل والتحسني املُستَِمر والتحفيز والتدريب.  

شكل رقم 2  

5.4 تحليل اإلنحدار املُتعدد

اإلنح��دار املُتعدد هي تقنية احصائية تس��تخدم ملعرف��ة طبيعة العالقة بني 

مجموعتني من املُتغرات العشوائية. منوذج االنحدار املتعدد يستخدم لقياس 

حجم اإلرتباط بني مجموعتني من املتغرات . وتحتوي معادلة االنحدار الخطي 

عىل سلس��لة من املتغرات املس��تقلة لتوضيح طبيعة و حج��م العالقة]20[. 

وتتكون الدراس��ة الحالية من س��بعة متغرات مس��تقلة والتي تشمل : نظام 

القياس و التحلي��ل  والرتكيز عىل العميل والتزام اإلدارة والتعاون وبناء فريق 

العمل والتحس��ني املس��تمر والتحفيز  والتدريب . و بناء عىل هذه املُتغرات 

تكون معادلة اإلنحدار عىل النحو التايل: 
Prod = β0 + β1 MC+ β2 CF+ β3 MS+ β4 CTWK+ β5 CIMV+ β6 

PrevF+ β7 RWDTR +ε 

حيث أن:

 = Prod متوسط مع االنتاجية

 =    β0 ثابت التناسب 

 = MC التزام اإلدارة العليا

  = CFالرتكيزعىل العميل

  = MS نظام القياس 

 = CTWKالتعاون و بناء فريق العمل

 = CIMVالتحسني املُستمر

 = PrevFالرتكيز عىل اإلجراءات الوقائية

ثابت الخطأ
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وبن��اء عىل البيان��ات الواردة يف جدول رق��م 5 و جدول 6 فيمك��ن صياغة معادلة 

االنحدار عىل النحو التايل:

 Prod = 0.837 +0.383MC+0.016 CF+ 0.378 MS+0.027 CTWK+ β5

 CIMV+0.225 PrevF + β7 RWDTR +ε
يف النموذج جدول5 يوضح نتيجة ادخال س��بعة متغرات مس��تقلة يف مقابل 

متغر االنتاجية التابع فإن  قيمة )R  )0.890 هو قيمة معامل ارتباط س��بعة 

متغرات مستقلة مع متغر االنتاجية. و بأخذ التفاعل بني املتغرات املستقلة 

يف اإلعتبارفإن معادلة اإلنحدار قد أظهرت R2 تساوي 0.792  والتي تعني أن 

%79 من التباين يف قياس اإلنتاجية مُيكن حس��ابه من املُتغرات الس��بعة. ان 

قيمة R2ٌ تؤكد صحة فرضيات الدراسة. 

جدول رقم 5

و فيام يختص باملُتغرات املُس��تقلة الس��بعة والتي اثبتت ارتباطاً ايجابياً مع 

ُمتغر اإلنتاجية فإن جدول 6 مُيِث�ل ثوابت املُتغرات الَسبَعة.

جدول رقم 6  - املعامالت

أن متغرات β  للرتكيزعىل االجراءات الوقائية  والتزام اإلدارة  ونظام  القياس 

كله��ا ذات داللة احصائية و تحقق فرضيات الدراس��ة فيام يختص باملُتغرات 

الثالث��ة . بي��ام متغرات β للرتكيز عىل العميل           والتعاون وفريق العمل 

ليست ذات داللة احصائية  وليس  ذات قيمة كبرة يف ُمعادلة االنحدار التي 

تقيس االنتاجية . أما متغر β للتحس��ني املُس��تمر فله قيمة ُمشاركة كبرة يف 

معادلة االنحدار وميكن اعتباره إىل حٍد ما ذو داللة احصائية.

الخامتة:

الدراس��ة الحالية تعتر دراس��ة الختبار العالقة االرتباطية  والسببية   

بني املتغرات . الدراس��ة اإلرتباطية اكدت وج��ود عالقة ارتباطية ايجابية بني 

كل املُتغرات املُستقلة )متغرات إدارة الجودة الشاملة(           واملتغر التابع 

املتمثل يف االنتاجية. أما الدراس��ة السببية فقد متت بواسطة تحليل اإلنحدار 

املتع��دد. و ق��د اكدت نتائ��ج تحليل االنح��دار املتعدد ان بع��ض املتغرات 

املس��تقلة كالرتكيز ع��ىل االجراءات الوقائية،   والت��زام اإلدارة و نظام القياس 

و تحلي��ل املعلومات تعتر من املتغرات األساس��ية يف قياس معدل االنتاجية. 

كام أن متغر التحس��ني املستمر ميكن اعتباره ايضا من املتغرات ذات الداللة 

االحصائية يف حس��اب االنتاجية بيام ان متغ��ر الرتكيز عىل العميل و التعاون 

و بن��اء الفريق ال تعتر ذات دالل��ة احصائية تجعلها اح��د متغرات معادلة 

االنتاجية. و تعتر هذه التائج تأكيدا للنتائج الس��ابقة التي تم استعراضها يف 

اإلطار النظري لهذه الدراس��ة . هذه الدراس��ة ميكن اإلس��تفادة منها بواسطة 

املُنظامت التي ترمي إىل تعظيم

معدل انتاجيتها و ذلك بالرتكيز عىل املتغرات ذات املشاركة العالية و الداللة 

اإلحصائية يف مؤرش قياس االنتاجية.  
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يسعدىن أن أكتب خامتة هذه املجلة الرائدة ىف الوطن العرىب والتى أسهمت وأثرت بشكل واضح ىف نر ثقافة الجودة وأضافت الكثر من املوضوعات 

التطبيقية والبحثية واملقاالت املتعلقة بعلوم الجودة املختلفة والتى تفتقر إليها ثقافتنا العربية وذلك بشهادة املؤسسات العربية والدولية املتخصصة .

ومام ال شك فيه أن هذه املجلة عالمة واضحة ولبنة أساسية ىف مجال تطوير العمل اإلدارى وجودة اداء العمليات ىف القطاعات املختلفة و تبسيط 

مفاهيم الجودة املختلفة ونر وترجمة وتقديم املواصفات القياسية العاملية املختلفة والخاصة بالجودة ىف جميع املجاالت إمياناً منها ىف أهمية دور 

الجودة ىف النهوض باملجتمع ىف شتى املجاالت الحياتية . 

تخيل عزيزي القاريء أن كل املُنتجات التى تستخدمها ُمطاِبَقة للُمواصفات من حيث األداء والشكل واإلستخدام والخدمات التى تريدها تُ�ؤدى عىل 

الشكل املثاىل تخيل حالة الرضا التى ستشعر بها من إستخدام هذه املُنتجات والخدمات.  إن الجودة لها عوائد وفوائد عىل الفرد تتمثل ىف الراحة 

النفسية وإرتفاع الحالة املعنوية وقدرته عىل اإلبداع نتيجة الراحة من إستخدام املنتجات والخدمات الجيدة . وعىل العكس متاماً تخيل أن كل املنتجات 

التى تستخدمها غر مطابقة للمواصفات من حيث األداء والشكل واإلستخدام والخدمات التى تريدها ال تُ�ؤدى عىل الشكل املثاىل تخيل حالة عدم 

الرضا التى ستشعر بها من استخدام هذه املُنتجات والخدمات , باالضافة اىل املخاطر التى سوف تسببها هذه املنتجات والخدمات نتيجة عدم توافر 

الروط واملواصفات والخسائر املادية والبرية الناتجة عن إغفال دورالجودة ىف املُجتمع  والتى تتمثل ىف ضعف اإلقتصاد نتيجة إستراد املُنتجات 

والخدمات التى تتوافر فيها رشوط الجودة والسالمة واألداء األفضل من الخارج  . 

فعامل اليوم يسمح مبجموعة من املُتغرات اإلقتصادية املُتَس�ارَعة والتى تؤدى إىل إنتقال دول عديدة نحو نظام إقتصاد السوق . ويظهر ذلك من حرص 

املُجتمَع�ات الغربية عىل ضامن جودة ُمنتجاتها وخدماتها والتزامها باملعاير واملواصفات الدولية ىف مجاالت اإلنتاج وتقديم الخدمات مع الحفاظ عىل 

النظم البيئية وسالمتها مام جعلها ىف مقدمة وصدارة املُجتمعات التى تتجه إىل إقتصاد السوق بخطى ثابتة مام أثر عىل منوها اقتصادياً عىل الرغم 

من قلة مواردها وثرواتها الطبيعية . 

بينام ُمجتمعاتنا العربية ال تزال تعتمد إقتصادياتها عىل الرثوات الطبيعية سواء كانت نفطية أو غر نفطية ومام يجهلها ُمجتمعات ُمستهلَِكة وغر 

ُمنِتَجة وإن كانت ُمنتجة فمنتجاتها ال ترقى إىل املُستوى املقبول من ناحية اإلستخدام  أوالشكل أو الخامات مام يجعل ُمنتجاتنا العربية ال تنال ثقة 

املُستهلكني . 

إن الربحية من أهم أهداف الجودة ويجب أن نسعى إىل الجودة  لإلرتقاء باقتصادياتنا العربية ويجب علينا تقديم كل السبل ملُساعدة العاملني ىف 

تطبيقات الجودة وذلك إلنتاج ُمنتجات عالية املُواصفات من الناحية البنائية وُمرِضيه أيضاً من الناحية الشكلية وُمحِق�قة للُمعادلة الَصعبَة وهى إنتاج 

ُمنتجات عالية الجودة بأقل تكلفة ُممكنة  تشجع عىل إقبال املُستهلكني ىف الداخل أوىف الخارج عىل رشاء هذه املُنتجات مام يعود عىل ُمجتمعاتنا 

العربية بالخر والنامء .

والتجارية وكافة  والصناعية  الزراعية  القطاعات  كافة  لها ىف  املُستدامة  والتنمية  الَج�ودة  بقضية  باإلهتامم   العربية  الدول  نُطالب جميع  ومن هنا 

ُمنشآتها وُمؤسساتها للنهوض باقتصادياتها وتحقيق الربحية والنمو اإلقتصادى دون اإلعتامد عىل ثرواتها ومواردها النفطية أوغرالنفطية والتى لن 

تدوم بتوقعات ودراسات العديد من الخراء واملُتخصصني ىف هذا املجال إال بضع عقود من الزمن مام يتطلب منا جميعاً اإلهتامم بالجودة واإلنتاج 

لنكون قادرين عىل املُناف�سة الَعامليَة . 

ومن هنا نبدأ بدق ناقوس الخطر ونقول للجميع فلنبدأ اآلن بالتحسني ونهتم جميعاً بالجودة من أجل منو اقتصادياتنا العربية ولىك نستطيع املُنافسة 

وتقديم ُمستقبل إقتصادى أفضل لألجيال القادمة .  

نظرة مستقبلية للجودة ودورها يف املجتمع العريب

دكتور / وجـدي السيسي

الخاتمة
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الراعي الرسمي ملجلة عامل الجودة   

 الرؤية
بالتطوير والتدريب واالستشارات الفاعلة نقودكم إىل التميز

الرسالة
أنفسنا أوجدنا  اجلودة  وأنظمة  واالستشارات  للتطوير  التقنية  مؤسسة   حنن 
 لنكون معكم يف بدايات عملكم من خال عملنا االستشاري  وجبانبكم
 يف مراحل التطوير والتحسني املستمر ألنظمتكم وهدفنا أن تكون نظمكم
 اإلدارية هي األقوى ومنتجاتكم وخدماتكم هي األفضل لنصل سويا إىل عامل

.با حدود من اجلودة والتميز
انطاقا من خدماتنا االستشارية ألنظمة اجلودة والتدريب عليها والعمل  وذلك 
 على تطويرها من خال جمموعة من الكوادر عالية املستوى وذات اخلربات العالية

.يف شتى جماالت التطوير والتدريب واالستشارات على أنظمة اجلودة

طريقكم إلى التميز يبدأ مع مؤسسة التقنية

لالتصال بنا وطلب خدمات التدريب أو التأهيل واالستشارات ألنظمة الجودة
 جمهورية مصر العربية – العاشر من رمضان

                                              ت:•00201008415359
     موقعنا

  www.altaknyia.com

مؤسسة التقنية

ة الجودة
للتطوير واالستشارات وأنظم

طريقكم إىل التميز يبدأ مع مؤسسة التقنية

http://www.alamelgawda.com

