الجودة بين الشطارة والنزاهة
واإلبداع

رائـد شـرف الديـن  -النائب األول لحاكم مصرف لبنان
ندوة توقيع كتاب استراتيجية الجودة الشاملة التكاملية للدكتور عدنان العريضي
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يف هذا الزمن العسري ،ال يتوقّع املرء أن تعقد ندوة فكرية .وأن يُدعى إليها أم ٌر يبعث عىل
م أن يكون املوضوع إطالق
البهجة .أما أن يكون مشاركًا فيها فهذه جرعة إضافية من التفاؤل .ث ّ
كتاب يتحدث عن فكرة إيجابية فهذا ،والله ،تح ّد جميل ما أُحيىل مواجهته.
كل الرسور
وأنا ،إذ أشكر صاحب الكتاب والدعوة الصديق والزميل الدكتور عدنان العرييض عىل ّ
الذي أدخلني فيه ،أهنئه عىل عمله وجلّده .كام أمتنّى لنتاج سهره أن يحظى مبا يستحق من
اهتامم الباحثني والساعني إىل وضع أزماتنا وحاجاتنا عىل طريق الحل.
تط ّرق الدكتور عدنان العرييض يف خالصة مؤلفه إىل آفاق الجودة يف الدول النامية ،كام دخل
إىل بعض الوزارات واإلدارات اللبنانية طار ًحا يف أروقتها بعض التوصيات واألفكار العملية ذات
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العالقة .إالّ أنَه  -وقبل أن يصل إىل واقعنا وظرفنا -حلّق يف فضاءات الجودة ،واستعرض
نظرياتها وتطبيقاتها يف الغرب الصناعي ويف اليابان وغريهام.
ميكن للمتع ّجل أن يظن يف الدكتور العرييض ترفًا أكادمي ًيا أو تجاهالً لألزمات اآلن ّية والضاغطة
والتي متسك بخناق البالد والعباد :أ ّي عالقة للـ " "Six Sigmaمباليني النازحني عن ديارهم ،وهل
تعيد "امليزة التنافسية" التوازن والفعالية إىل السلطة؟ وأين "القيمة املضافة" من تفجري
املنطقة عىل أسس طائفية وعرقية؟ إلخ.
وتغريت التكنولوجيا وانقلبت أحوال الدول ،ستبقى ثابتة املوارد البرشية
مهام تب ّدل الظرف
ّ
ومحوريتها ...سيبقى اإلنسان هو املبتدأ وهو الخرب .وهذا ما خلص إليه الدكتور العرييض يف
غري مكان من كتابه ،ويف كل املداخل التي تط ّرق إليها .وسيعرث القارئ عىل مرادفة  IIPأو
 ،Invest In Peopleأي إستثمر يف اإلنسان ،يف أكرث من فصل .وإذا كان يل أن أعقب عىل
الكتاب فاألجدى أن أع ّزز ما جاء فيه ابتدا ًء بتجربتي الشخصية مع إدارة الجودة.
يف أوائل التسعينات من العقد املايض اعتمدنا منهج الجودة الشاملة يف "بنك عامن املحدود"
يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،والذي تغري اسمه الحقاً ليصبح بنك املرشق .قاد هذا
التغيري املدير التنفيذي) ،(CEOالذي كان رؤيوياً ،ملهام ،مثابرا ً ،مندفعاً ،متابعاً ،ملامً ،متعلامً،
عنيت به عبدالعزيز ال ُغرير .تضمن هذا الربنامج املتكامل إعادة النظر برسالة املرصف وأهدافه
االسرتاتيجية تبعاً للرؤية املستقبلية ،تاله إعادة هيكلة كاملة ،ونرش ثقافة مؤسسية مبن ّية عىل
الجودة الشاملة واكبها فرق عمل الجودة ) (Quality Action Teamsالتي تشكّلت لكل مهمة من
املهام .وكانت النتيجة :إيقا ٌع إداري متناغم مبني عىل املوضوعية يف املقاربات ،ودينامية
ملحوظة ،وإنتاجية عالية من قبل موظفني أكفاء ومحفزين ،وإرساء ثقافة خدمة للعمالء
(الداخليني والخارجيني) تخطت املصارف املنافسة كافة ،حتى تلك األجنبية آنذاك ،وأرباحاً غري
مسبوقة ،تبعه الحصول عىل أول شهادة  ISO 0999يف العامل العريب يف العام .4001
ولقد أتيح يل الحقًا أن أتحمل مسؤوليات عدة يف القطاع املرصيف الخاص ،قبل املرصف
وكل باب طرقته
املركزي ،وأن أحارض يف الجامعات وأن أتطوع يف مؤسسات املجتمع املدينّ .
كان يأتيني الجواب أن "اب َحث عن اإلنسان" فهو ،من يصنع الفارق وهو من يحفظ اإلنجاز .بعد
كل يشء مبا ًحا ومتاحاً ومشا ًعا عىل شبكة املعلومات ومواقع التواصل االجتامعي (أي
أن أصبح ّ
اإلحصاءات وطرائق التصنيع وخصائص املواد) ،يكفينا القليل من التأمل لنستنتج أن ابتسامة
موظف االستقبال وهندام عامل التنظيف وكاريزما املدير واهتامم الطبيب أو ملسة املمرض...
هذه التفاصيل اإلنسانية هي العص ّية عىل االستنساخ والتقليد ،وهي التي تصنع الفارق أو ما
نس ّميه امليزة التنافسية.
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كل
وإذا كانت هذه املالحظات تنطبق بنسب متفاوتة تب ًعا لهذا املكان أو ذاك من العامل ،فهي ّ
الحقيقة يف بلد كلبنان :ال مواد أول ّية لديه ،وتتدهور موارده البيئية ،ومدين باملبلغ املرقوم .زد
أساسا ،أي أن قدرتها املهارية واملؤسسية مؤهلة ومؤط ّرة
كل ذلك أ ّن ثروته البرشية منترشة
عىل ّ
ً
وجاهزة .ما ينقصها هو محور االرتكاز أو مركز الجذب يف البلد األم.
قبل أن ألخص ما عرضه املؤلف ،بإمكاين الجزم أن الحل هو يف الجودة .وأ ّن االلتزام بها يوفر
عىل األفراد واملنظامت والحكومات والشعوب الكثري من اإلخفاقات والويالت.
السيدات والسادة،
لقد واكب املؤلف العرييض تطور مفهوم الجودة يف دالالته وتطبيقاته .وذلك بد ًءا من
ستينيات القرن املايض وحتى مثانيناته إذ بقي املفهوم طوال حقبه الثالث االُ ّول مبثابة معضلة
تحتاج حالً :من مراقبة الجودة إىل إدارة الجودة مرورا ً بضامن الجودة ،وهكذا بقي الرتكيز عىل
االجراءات والعمليات الداخلية ضمن املنظمة .أما عقد التسعينات فشهد وثبة نحو الرتكيز عىل
الزبون لتصبح الجودة حالً أكيدا ً انتقلت املنظمة معه نحو استدراك حاجات الزبائن والسوق
ومالقاتها .بهذا شهدنا انتقاالً من وضعية البحث عن عالج ملشكلة إىل وضعية اتقائها يك ال تقع
بتاتاً .مع الجودة الشاملة ،سننتقل من مه ّمة املراقبة والتفتيش إىل مه ّمة الوقاية ،وسنجد أن
تطبيق الجودة مل يعد عبئا ً إضافياً ،إمنا هو زيادة االنتاجية مع َوفر يف التكاليف .سنجد أنفسنا
يف صلب االستدامة حيث التوفري يف التكاليف يعني االقتصاد يف استنزاف املوارد الطبيعية.
علامً بأن الرتكيز مل يعد اعتامد الحد املقبول من املخاطر ،بل الرؤية املؤسسية املبنية عىل
نحسن
التنمية املستدامة .أصبحت سالمة العاملني والزبائن معيارا ً بديهياً ،وصار املهم أن
ّ
طرائق عملنا بحيث نضمن الحد األدىن من هدر املواد الداخلة يف العملية اإلنتاجية ،أو من
إنتاج امللوثات.
يف حلّتها الخامسة ،برزت الجودة يف سياق العوملة وما يكتنفها من صعوبات عىل مستوى
وتغري أمناط االنتاج وحتم ّية املنافسة مع األسواق العاملية) ،عرب
اليقينية والتنبؤ( ،اتساع السوق
ّ
التحسني املستمر والتنافيس ،ودخلنا يف عرص الجودة الشاملة .أصبح الرتكيز منصبا ً عىل مدى
مرونة املنظمة وقدرتها عىل االستجابة والتكيف برسعة ملالقاة املزاج املتحرك للزبائن رسيعي
االنفعال والتفاعل مع معايري ومبتكرات املنافسني.
انتقل الرتكيز اآلن إىل بهجة املستفيد ) (Delightوليس فقط إرضاؤه ) .(Satisfactionأق ّرت
الجودة الشاملة بأن املقصود باملستفيد ليس فقط املستهلك ،بل وأيضاً حامل األسهم واملو ّرد
واملوظف وغريهم .أي املجتمع بكل ّيته .ونشهد جميعاً بأن هاجس تعظيم العائد لحملة األسهم
لتحل محلّه رضورة تعظيم العائد ألصحاب املصلحة جميعهم.
ّ
بدأ ينهار يف غري مكان،
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تضع الجودة الشاملة بني أيدينا منوذجاً متكامالً لتعزيز التعلّم والتعاون واالبتكار :تعلّم
التشخيص املوضوعي لحجم املشكلة ،والتعاون كأطراف أساسيني ورضوريني يف االستجابة
ملعضالتها ،وابتكار الحلول اآليلة إىل املحافظة عليها أو عىل ما تبقى منها.
يف واحدة من مداخاليت ذات العالقة ،انتهجت مقاربة تحليلية للجودة وأعدت ترتيب مك ّوناتها
بطريقة مت ّيز بني ع ّدة مستويات من عنارص الجودة ،وهي:
 -4يتمثّل الهدف العام للجودة برضا اإلنسان :بديالً عن عبارة "رضا املستفيد ،أو "رضا
الزبون" كام ترد يف أدبيات الجودة .فاملنظامت الناجحة ،عندنا وعند غرينا ،هي تلك
املنظامت الذي متأسست فيها ثقافة الجودة ،وفيها سادت ق ّيم الحق والعدالة واألمانة
وتكافؤ الفرص واملسؤولية االجتامعية واحرتام البيئة والتطلّع نحو األفضل.
 -2واملبادئ األساسية للجودة ،هي ثالث :التطوير املستمر ،مشاركة الجميع ،وتحسني
العمليات واإلجراءات.
-3
-

العنارص أو الوسائل:
القيادة امللتزمة بتظهري الرؤية وبحشد الفريق نحو األهداف العامة؛
الهيكل املساند واملشكّل مبا يتناسب ووظائف املنظمة؛
التعلّم مدى الحياة عرب مأسسة األبحاث وبرامج التدريب مبنظور متكيني شامل؛
التقييم وقياس األداء بحيث تتهيأ البيئة املؤاتية التخاذ القرارات استنادا ً إىل الوقائع؛
الحوافز وتقدير املنجزات بحيث تتوفر الدافعية وتتعزز فرص االلتزام واالبتكار؛
القرارات املبن ّية عىل املعطيات العلمية واإلحصائية عىل أن يجري تحليلها مبنهجيّة
ومنطق؛
والتواصل الف ّعال بشتى االتجاهات مبا يعزز تبادل املعلومات واملشاركة.

خالصة
يف الصفحة  02من الكتاب ،نقرأ:

"ليس هناك طريقة منوذجيّة أو نظام او تقنية أو وسيلة أو أداة إلنجاز النوعية ،النوعية تنجز
فقط ،من قبل العاملني الذين ينتجونها .وهي كام يحددها البعض حالة ذهنية )(State of Mind
تأيت من داخل اإلنسان .منط القيادة املشاركة والالمركزية اإلدارية وأخذ القرارات الجامعية
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تعطي للعاملني الفرص والسلطة ليغريوا األشياء من حولهم ويحققوا التحسينات املطلوبة
ويشعروا بحالوة اإلنجاز"
-

كل مرافق مجتمعنا واقتصادنا،
ما أحوجنا إىل مثل هذه القيادات يف ّ

-

وما أحوجنا إىل االعرتاف ببعضنا البعض لنعمل م ًعا عىل صناعة غد أفضل يبدو أنّه يبتعد
كلام ابتعدنا عن التقانة والضمري ،وكلّام تالشت ثقتنا ببعضنا البعض.
ع ّنا ّ

-

الكفاءات غزيرة وعميقة يف هذا البلد وهي مدع ّوة إىل ورشة تشخيص مستقبيل Prognosis
الجرتاح الرؤية السليمة؛

-

وأصحاب الخربات واإلنجازات كرث ،وهم مدعوون إىل التواصل والتعاون لتحديد أفضل
املامرسات ولوضع القياسات املعيارية  Benchmarkingالتي متيز األبيض عن الرمادي؛

-

وهنا وهناك :نحتاج إىل الفيصل األخالقي  Code of Ethicsالذي مييز "الشطارة" عن النزاهة
واإلبداع.

وشكرا ً.
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