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I. مقدمة 
 

هذه القدرة يقول داروين بأن البقاء ليس لألقوى وال لألكرث ذكاءاً بل لألكرث قدرة عىل التكيّف. 

بداً أن مطلوبة اليوم حيث "الثابت الوحيد يف املعادلة هو التغّّي. عليه، مل يعد املطلوب أ 

يكون يومنا مسرتخياً ومطمئناً إىل يقينية ما يحمله الغد، بل أصبحت القضيّة أن نحلم مساًء 

مل تعد القضية يف أن نقبل التغيّي أو  .1متلهفني إىل ما سيحمله لنا الصباح من حقائق جديدة"

قابلة نرفضه، بل أصبح لزاماً علينا أن نحث عىل التغيّي عرب تحويل التهديدات إىل فرص 

كام إنّه مل يعد كافياً أن تتحقق القيمة بتحسني ما هو معروف، فال بّد أن نعرف كيف  لالستثامر.

 2نخطو يف املجهول.

 

اعتاد اإلنسان عرب تاريخه أن يتعامل مع بيئة متغّّية، وكان تغّّيها يحدث بدينامية طبيعية أي 

عقود األخّية هو أن البيئة واإلنسان دخالً مستقلّة عن إرادة اإلنسان وفعله. إالّ أن الجديد يف ال

وغّيها  والتنّوع البيولوجييف عالقة تفاعلية أكرث تعقيداً، وقد صار مؤكداً أن االحتباس الحراري 

الكثّي من التغّيات البيئية مل تعد منفصلة أو مستقلّة عن نشاط اإلنسان. وهذا املستوى من 

هجيات جديدة يف تفكيك الوقائع وتلّمس الحلول. مل يف الظواهر والنتائج يستلزم منالتعقيد  

يعد مأموناً أن نستغرق يف تفاصيل الحوادث إىل الحّد الذي نتوه معه عن إدراك مسار 

املحتملة للطبيعة تجاّه  "االنفعاالت"كل  التي تلحظلسيناريوهات بل علينا أن نتحّوط لاألحداث. 

ة لغاية تاريخه يف محاولة حثيثة إلصالح ما ما نحن بصدد فعله، وتستدرك اإلرضار املتحقق

 . أفسدناه

 

ما نقصده مبفهوم االستدامة، أبعادها واألطراف من هذه الورقة يف الجزء األول نستعرض 

إىل تتطّور مفهوم الجودة مبواكبة التحديات املتالزمة يف الجزء الثاين املعنيني بها. ثم ننتقل 

بحيث تؤول إىل يّز بني عّدة مستويات من عنا ر الجودة مع زمن العوملة، مع اقرتاح مقاربة مت

رضا اإلنسان بصفته املعني األول واألخّي باستدامة البيئة واملسؤول عن تدهورها وصيانتها. 

الجزء الثالث يصنف املعنيني إىل عّدة قطاعات رئيسية ويقرتح تصنيفاً لألدوار ميكنها أن تتكامل 

ملرتبطة باالستدامة، وذلك فيام لو استطاعت أن تتشّكل يف فيام بينها ملواجهة املعضالت ا

 هّمةغة املنطقية املؤهلة لالضطالع مب. وهذه األخّية تبدو لنا  الصي(Synergyبوتقة متفاعلة ) 

. ويف الجزء الخامس واألخّي، نستعرض تجربة منظمة غّي حكومية استدامة التنمية والبيئة

 تعميق أثر تدخالتها االجتامعية واإلمنائية.تسرتشد مبباديء الجودة وفلسفتها ل

                                                 
" الجودة يف القطاع األهيل يف لبنان، قراءة يف ، بّيوت، 2001من خالصة ورقة بحثية قّدمتها السيدة رباب الصدر يف مؤمتر نظم إدارة الجودة  1

 ، بحث غّي منشور.11ص ،مسّية جمعية مؤسسات اإلمام الصدر"
كتور جامشيد جيه إيراين، رئيس مجلس إدارة املجلس االجتامعي الهندي األمرييك، وعنوانها املسؤولية االجتامعية لرأس املال يف د من محارضة لل 2

 .2002ملجلس األعامل الهندي األمرييك عام  22التجربة الهندية ألقاء يف االجتامع السنوي الـ 
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سنالحظ عند الحديث عن أدوار الالعبني األساسيني يف تحقيق الجودة املوصلة إىل االستدامة 

أن هذه األدوار، أو تلك االستخدامات، تكّمل بعضها اآلخر، أو يفرتض أنها كذلك. فالجودة هي 

لنقل االستدامة من حالة الفرضيّة املتصورة أسلوب تفكّي بل هي منهج العمل  األوفر فرصًة  

 إىل حالة املسار القابل للقياس والتحقق.

 

II.  ما املقصود باالستدامة؟ 
 

ساد مفهوم التنمية املستدامة حديثاً بعد أن تبوأت البيئة واملحافظة عليها قّمة األولويات 

ع تكلفة املخاطر كمطلب أرجحي يف السياسات واملعاهدات واملشاريع الكربى نظراً الرتفا 

البيئية ومضاعفاتها عىل استمرارية الحياة عىل الكوكب.  والسؤال امللح عىل كّل املستويات، من 

الفردي إىل الدويل، هو هل التنمية املستدامة ممكنة؟ أو كيف  نجعلها ممكنة؟ كيف لنا أن 

قاً بزرقته البهيّة يف نعلم أو نتعلّم سبل استدامة البقاء عىل هذا الكوكب، بل سبل إبقاءه متأل

 فلك الوجود؟

 

يف تقريره املرفوع إىل الرئيس األمرييك األسبق بيل كلينتون، أوىص املجلس األمرييك للتنمية 

 :3املستدامة بثالثة أشكال من التعلّم

أن نتعلّم كيف نشعر بالرثاء عرب مستويات أقل من التطلّب وليس مستويات أعىل من  -1

 واستهالكها؛ االستحواذ عىل املقتنيات

أن نصوغ الترشيعات والقوانني عىل قياس ما متليه الطبيعة وليس  عىل قياس رغبات   -2

 اإلنسان؛

 وأن نراكم معرفة يقينية حول كيفية استجابة النظم اإليكولوجية لنشاط اإلنسان. -3

 

 يتطلّب متثل هذه األشكال التعلّمية الكثّي من الجهد، وتحديداً تعلّم أن نشعر باالكتفاء

والبحبوبة. يف حني تعكس معظم الترشيعات ويف دول العامل قاطبة رغبات الناس يف تلك 

الدول أو بعض أصحاب املصالح فيها دون االلتفات إىل ترشيعات الدول املجاورة أو إىل 

 لعديد منامنطوياً عىل مفهوم االستدامة من جانب آخر، ما يزال املصلحة اإلنسانية العامة. 

ينحو املساهمون إىل إذ يف املنظامت الربحية، نجده  .الجهة املستخدمة الدالالت بحسب

توظيف أموالهم حيث النسبة األعىل من العائد واملستوى األقل من املخاطر، أي حيث فرص 

كة هي األعىل واألكرث احتامالً؛ هذه االستمرارية تعني "قدرة املنظمة عىل التكيّف استمرار الرش 

ألعامل باستيعابها ألفضل املامرسات املعا رة وببلوغها أداءاً متاميزاً قياساً مع التغّّي يف بيئة ا

 . ( Zairi & Liburd- 2001باآلخرين )

                                                 
3
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استدامة  حيث تعترباملنظامت األهلية واملدنيّة،  أدبياتيف كام نجد مفهوم االستدامة 

 لناحية ناملانحو  ي يبديهبناءاً عىل الحرص الذوالتمويل  االهتامملجذب  أساسياً  بنداً املرشوع 

االطمئنان إىل استمرارية املرشوع بعد توقف دعم الجهات الخارجية له، أو إىل دميومة آثاره 

 إيالء االهتامم: ، أهمهامؤثرة. وتتوقف إستدامة املرشوع عىل جملة عوامل االجتامعية والتنموية

، مراعاة الجوانب البيئية، التقبّل ا يراه املنفذون واملستفيدون، اختيار التكنولوجيا املالمةمل

 . وقدرة املنظمة عىل إدارة املرشوعاالجتامعي والثقايف، 

 

ويف التعريفات الغزيرة مع رواج  مفهوم التنمية املستدامة يف العقدين األخّيين، سيالحظ 

 :الباحث أّن تحديده بشكل قاطع ومتوافق عليه ما يزال قيد التبلور. هناك توافٌق عام عىل

لحاجة إىل التصدي لتدهور البيئة  وإىل الحفاظ عىل الوظائف الحيوية للنظم ا -1

الطبيعية ملا فيه خّي األجيال الحارضة والقادمة. وحسب البعض، االستدامة هي 

التطّور الذي يلبّي الحاجات الحارضة دون تهديد قدرة األجيال الالحقة عىل تلبية 

 & Garvate)  ويرى آخرون(؛ Gladwin et al.-1995و  Quinn-2000حاجاتها ) 

Isaksson-2001  )  ّالتنمية املستدامة هي العملية التي توصلنا إىل حالة من الثبات  أن

، وهناك  يف كال التعرفني،املالحظ تزدهر معها الطبيعة واإلنسان عىل حّد سواء. 

ىل مطلب فالكّل متفق عاإلشكالية يف الوسائل وليست يف الغايات.   الكثّي، أنامغّيه

والجدل كبّي اليوم بني األمم حول العديد من  االختالف كبّي حول الكيفية.البقاء، إمنا 

 املسائل الشائكة املرتبطة بإدارة املوارد الطبيعية وبضامن االستدامة البيئية.

تعددية املستويات املعنيّة بالعملية لتشمل األفراد  قطة الثانية املتوافق عليها هيالن -2

أن دوافعها عالوة عىل املنافع واملخاطر واملحافظة عىل واملجتمع. وعىل  واملنظامت

 الفضيلة.أو  واألخالق ، هي العدالة بني األجيالالبقاء

مام يعيدنا إىل  ،ثالثية األبعاد: االقتصادي والبيئي واالجتامعيوالتنمية املستدامة  -3

(؛ وإىل كيفية صياغة Triple Bottom Line= People, Planet, Profit)الثاليث  املصطلح

 املعادلة الذكية التي تضمن ازدهار األطراف الثالثة دون أن يطغى أحدها عىل اآلخرين.

وحسب التقرير األمرييك السابق ذكره، فإن هذه األمور أو األبعاد الثالثة مرتابطة 

عد واملؤكد أنه وعىل سبيل املثال، مل ي 4كالتوائم، والتي ال مفر من معالجتها معاً.

ملؤرش الناتج املحيل اإلجاميل من قيمة يف سلّم التقييم التنموي إذا مل يكن مشفوعاً 

مستوى إهدار املوارد الطبيعية. متاماً كام أنه ال معنى ملؤرش البطالة منفرداً، مبؤرش 

وال بّد من تعزيزه مبعلومات حول مستوى األجور وبيئة العمل ومدى مطابقتها ملعايّي 

 ة.السالمة والصح
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هذه األبعاد الثالثة نجدها حارضة يف معظم األدبيات التنموية. ويقترص االختالف عىل شّدة 

الرتكيز عىل هذا البعد أو ذاك، إذ ميكن التمييز بني املهتمني بالتنمية املحلية حيث األولية 

بيئة للبعدين االقتصادي واالجتامعي، وأولئك الحريصني عىل تنمية املوارد الذين يهتمون بال

 .واالقتصاد معاً، يف حني يوزّع اإليكولوجيون اهتاممهم بني البيئة واملجتمع

لدراسة للمزيد من انحن إذن أمام ثالثة مطالب إلزامية ومتزامنة، وميكن اقرتاح الجدول التايل 

 والتحليل:

 

 الالعب األسايس لتحقيق املطلب الوسيلة املطلب

 القطاع الخاص افةإنتاج القيمة املض النمو االقتصادي-1

 منظامت املجتمع املدين التمكني االجتامعي واإلدماج استمرارية النتائج وتوسيع أثرها-2

 القطاع العام واملنظامت الدولية الكفاءة واالستخدام األمثل للموارد حقوق األجيال البيئة و حفظ -3

 

عات يف مهام القطاداخل ليس املقصود من الجدول اقرتاح تقسيم جديد للعمل، سياّم وأن الت

أعقد من أن يحرص. ويكفي أن نحيص آالف املنظامت غّي الحكومية التي تتخذ من املحافظة 

عىل البيئة تكليفاً حرصياً لها، أو أن نتنبّه إىل أّن املسؤولية االجتامعية تتسع آفاقها يف حقائب 

 الرشكات.. حتى ندرك استحالة فك االرتباط والتداخل.  

 

لجزء الثاين من البحث إىل منهج الجودة حيث تجهد الرشكات واملنظامت إىل تضمني ينقلنا ا

رسالتها بعَدي املسؤولية البيئية واملسؤولية االجتامعية، وذلك دون أن تتخىّل عن مهمتها 

األساسية يف إنتاج القيمة املضافة وتعظيم العوائد االقتصادية لتوسيع دائرة املستفيدين من 

ادي. عدا ذلك، ال تجد املنظامت  مناصاً من ترويض هياكلها والتكنولوجيا املتبعة النمو االقتص

لديها بحيث تكتسب املرونة الكافية التي تؤهلها للتكيف مع وتّية التغيّي املتسارعة ومع 

 واملجهول. الجودة الشاملة لديها ما تقوله إزاء هذا وذاك. الشك ضغوطات

 

III. الحل يف الجودة 
 

جودة ليشهد عّدة حقب يف دالالته وتطبيقاته. وبني ستينيات القرن املايض تطور مفهوم ال

ومثانيناته بقي املفهوم طوال حقبه الثالث األول مبثابة معضلة تحتاج حالً: من مراقبة الجودة 

إىل إدارة الجودة مروراً بضامن الجودة، بقي الرتكيز عىل العمليات الداخلية ضمن املنظمة. أما 

ات فشهد وثبة نحو الرتكيز عىل املستفيد لتصبح الجودة حالً أكيداً انتقلت املنظمة عقد التسعين

معه نحو استدراك حاجات املستفيد والسوق ومالقاتها. بهذا شهدنا انتقاالً من وضعية البحث 

مع الجودة الشاملة، سننتقل من مهّمة  عن عالج ملشكلة  إىل وضعية اتقائها  يك ال تقع بتاتاً.

بة والتفتيش إىل مهّمة الوقاية، وسنجد أن تطبيق الجودة مل يعد عبئاً إضافياً إمنا هو املراق
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. سنجد أنفسنا يف صلب االستدامة حيث  التوفّي يف 5زيادة االنتاجية مع وفر يف التكاليف

علامً بأن "الرتكيز مل يعد معيار الحد  التكاليف يعني االقتصاد يف استنزاف املوارد الطبيعية.

. أصبحت سالمة 6قبول من املخاطر، بل الرؤية املؤسسية املبنية عىل التنمية املستدامة"امل

العاملني والزبائن معياراً بديهياً، وصار املهم أن نحسن طرائق عملنا بحيث نضمن الحد األدىن 

 من هدر املواد الداخلة يف العملية اإلنتاجية، أو من إنتاج امللوثات.

)اتساع السوق وتغّّي  كتنفها من صعوبات عىل مستوى اليقينية والتنبؤ،يف سياق العوملة وما ي

برزت الجودة مجدداً يف حلّتها الخامسة  أمناط االنتاج وحتميّة املنافسة مع األسواق العاملية(،

 (Kaye & Dyason- 1995  .عرب التحسني املستمر والتنافيس، ودخلنا يف عرص الجودة الشاملة )

باً عىل مدى مرونة املنظمة وقدرتها عىل االستجابة والتكيف برسعة ملالقاة أصبح الرتكيز منص

املزاج املتحرك للمستفيد، هذا الرسيع االنفعال والتفاعل مع معايّي ومبتكرات املنافسني. 

حتى تكون املنظمة جديرة بأن تصنف عاملية، يجب أن تكون منتجاتها قادرة عىل املنافسة يف "و

 2العاملي". االقتصاد الدينامي

 

انتقل الحديث اآلن إىل بهجة املستفيد وليس فقط إرضاؤه. وأقرّت الجودة الشاملة بأن 

املقصود باملستفيد ليس فقط املستهلك، بل وأيضاً حامل األسهم واملورّد واملوظف وغّيهم. 

غّي م بدأ ينهار يف هونشهد جميعاً بأن هاجس تعظيم العائد لحملة األس أي املجتمع بكليّته.

 مكان، لتحّل محلّة رضورة تعظيم العائد ألصحاب املصلحة جميعهم.

 

تضع الجودة الشاملة بني أيدينا منوذجاً متكامالً لتعزيز التعلّم والتعاون واالبتكار. وهذا هو 

بالضبط ما نبحث عنه ملالقاة التحديات الوجودية عىل وزن االستدامة البيئية. تعلّم التشخيص 

ملشكلة، والتعاون كأطراف أساسسني ورضوريني يف االستجابة ملعضالتها، املوضوعي لحجم ا

 وابتكار الحلول اآليلة إىل املحافظة عليها أو عىل ما تبقى منها ..

 

IV.  لجودةل تحليليةمقاربة 

 

هناك منهجيات عديدة للجودة، وهناك مقاربات أو قراءات متفاوتة للمنهجية الواحدة. مقاربتنا 

ملة يتعّمد ترتيب مكّوناتها بطريقة متيّز بني عّدة مستويات من عنا ر ملنهج الجودة الشا

 الجودة، وهي: 
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 الهدف العام للجودة:  -1

، بديالً عن عبارة "رضا املستفيد، أو "رضا الزبون" كام ترد يف أدبيات رضا اإلنسان

الجودة. فاملنظامت الناجحة، عندنا وعند غّينا، هي تلك املنظامت الذي متأسست 

ا ثقافة الجودة، وفيها سادت قيّم الحق والعدالة واألمانة وتكافؤ الفرص فيه

 واملسؤولية االجتامعية واحرتام البيئة والتطلّع نحو األفضل. 

 

عرب سلسلة من الخطوات، أهمها االعرتاف بحاجاته أي بحقوقه  اإلنسانيتحقق رضا 

ء غّيه وإزاء البيئة، وعىل األساسية، وبتطلعاته. ومبوازنة تلك الحقوق مع واجباته إزا

رأسها احرتام موجبات العقد االجتامعي مع الدولة ) أي احرتام القانون، وسداد 

الرضائب(. وتحقيق رضا اإلنسان بحاجة إىل التحقق من حصوله، عرب مواكبته 

 واستشارته وإدارة العالقة معه ضمن أطر االعرتاف املسبق واالحرتام املتبادل.

سان يف التعلّم اإليجايب ويف العمل املنسجم مع إمكانياته مجموعة حقوق اإلن

املعرفية والعلمية وحقه يف الحياة ضمن بيئة نظيفة وحقه بالدخول يف املجتمع، هي 

 8ما ميكن أن نسميه الجودة الحياتية.

 

 :املباديء األساسية للجودة، وهي ثالث -2

 

جودة الشاملة، إال أننا : ويضعه البعض يف مرتبة الهدف العام للالتطوير املستمر

هو الغاية األسمى، بينام يندرج التطوير املستمر للقدرات  اإلنساننرى أن رضا 

، وليس العكس. يُقصد بالتطوير املستمر اإلنسانوالسياسات واإلجراءات يف خدمة 

أنه سّيورة حثيثة ودامة ومرتاكمة تتوخى ابتكار التحسينات يف العمليات واملنتجات 

ء، بهدف رفع الفعالية والكفاءة، وتحسني القدرة عىل تحليل املشاكل عىل السوا

واستنباط الحلول  وتشجيع االبتكارات. يقع مفهوم التطوير هنا  كرتجمة لـ 

(Evolution( مقابل القفزة أو الثورة يف )Revolution للداللة عىل أهمية االستمرار ،)

لوثب أو االنقالب عىل ما هو سائد. واملراكمة مقابل مفهوم االنقطاع املتالزم مع ا

لسنا بصدد إلغاء احتامل حدوث طفرات يف مجال االكتشاف أو املفاهيم والنظم ، 

 ( أوBreakthroughفالجودة هي البيئة املؤاتية واملرّسعة إلمكانية حدوث اخرتاقات )

وثبات المعة، والعكس ليس صحيحاً. محورية هذا املبدأ جعلت البعض يرفعونه إىل 

، وقوامها قدرة النظام أو املنظمة عىل التكيّف مع 1"ثقافة التطوير املستمر"مرتبة 

 الفرص املتغّية ومع متطلبات املعنيني كافة.
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تشمل الخطوات املنهجية للتطوير املستمر تحديد مجال التطوير، تحديد املشكلة 

ها وتبيان ستضمن املجال، تحديد النواتج املرغوبة، اختيار الخطوات الواجب درا

ع وتحليل البيانات عن العوامل املعيقة، اتخاذ التدابّي العوامل املعيقة، جم

 التصحيحية ومراقبة نتائج التدابّي املتخذة. 

 

: وهنا نصل إىل محور الجودة بل وجوهرها، ويقع ذلك يف إطار مشاركة الجميع

ن يسخر الناس . لاألعم اإلنسايناملنظمة، لكّن ينطبق، وبدرجة أوىل، يف اإلطار 

املزيج من الجهد لحامية البيئة وتحسني نوعية الحياة إال إذا كانوا رشكاء يف عملية 

تنحو نحو املزيد من التعقيد، فإن  أيضاً، وحيث أن الهياكل التنظيمية  . 10صنع القرار

الكثّي من القرارات األساسية أصبحت تتخذ عىل مستوى اإلدارات الوسطى. األمر الذي 

التواصل من األسفل إىل األعىل مهامً كام التواصل بالعكس دون أن يعنى  يجعل من

 11ذلك تاليش الدور الريادي ملن هم يف أعىل الهرم يف قيادتهم لعملية التغيّي.

 

معلوم أنه مع تفجر ثورة االتصاالت واملعرفة ولحظنة املعلومة، ورغم كّل مقيّدات 

باإلمكان احتكار األرسار الصناعية أو طرائق حقوق االخرتاع والتأليف وامللكية مل يعد 

االنتاج أو غّيها. يف زمن املنافسة القصوى والقاسية، مل يعد هناك من ميزة تنافسية 

 مستدمية 

( (Sustainable Competitive Advantage   الغّيتفوق ميزة ((Competitive Edge 

مواطنيها يف مرشوع الغد  عىل إرشاك أفرادها أوأو قدرة املنظامت األخرى والبلدان 

( مع ما يتضمنه ذلك من شعور Ownershipاألفضل، عرب متلّكهم لهذا املرشوع )

 بالرضا، تحقيق للذات، الحامس والتفاين، واالحساس باالنتامء وبالفخر. 

 

، فنحن نتحدث أساساً عن التحّدي األكرب إنسانيةوأن نتحدث عن الجودة كأولوية 

الكل عرب متثلهم ملفاهيم الجودة وتقنياتها، وعرب تقاسم  املاثل يف كيفية إرشاك

مغامنها ومغارمها )إذا كان مثّة من مغارم ..!(، وعرب متكينهم املتدّرج يف املشاركة 

املتأثرة واملؤثرة. ويربز هنا الدور املحوري ملنظامت املجتمع املدين ذات الصلة 

أيت الحديث عنه مبزيد من التفصيل املبارشة بالقطاعات الشعبية الواسعة. وهذا ما سي

 بعد قليل.

 

جميٌل أن نحقق ما نصبو إليه رشط أن تكون كيفية تحسني العمليات واإلجراءات: 

الوصول مالمة وتضمن أن تتحقق ذات النتائج، بل ما هو أفضل منها، فيام لو أعدنا 

ألنها الحاضنة أو ذات العملية مرّة ثانية وثالثة ... تكتسب مسألة الكيفية أهمية قصوى 
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الرافعة لعنرصالتعلّم، وهو الذي يقودنا إىل املبدأ األول، أي التطوير املستمر. 

يتضمن تحسني العمليات جملة خطوات أهمها تحديد مسار العملية، مدخالتها 

ونواتجها، تقاطعها وتالقيها مع العمليات األخرى، تخمني املخاطر والعواقب 

 وغّيها.   املحتملة، تحديد املسؤليات،

 

 العنا ر أو الوسائل: -3

  

 بتظهّي الرؤية وبحشد الفريق نحو األهداف العامة؛  القيادة امللتزمة -

 واملشكّل مبا يتناسب ووظائف املنظمة؛ الهيكل املساند -

 عرب مأسسة األبحاث وبرامج التدريب مبنظور متكيني شامل؛ التعلّم مدى الحياة -

بيئة املوءاتية التخاذ القرارات استناداً إىل بحيث تتهيأ ال التقييم وقياس األداء -

 الوقائع؛ 

 بحيث تتوفر الدافعية وتتعزز فرص االلتزام واالبتكار؛ الحوافز وتقدير املنجزات -

العلمية واإلحصائية عىل أن يجري تحليلها مبنهجيّة القرارات املبنّية عىل املعطيات  -

 ومنطق

 بادل املعلومات واملشاركة.بشتى االتجاهات مبا يعزز ت والتواصل الفّعال -

 

حسب  ووسائلها أو رشوطهامبادئها غايتها و بالشاملة باختصار، تبدو مكونات الجودة 

 :12اآليت

 

القيادة 

الملتزمة
التقييم

القرار

 الرشيد

تحسين 

العمليات

رضا 

اإلنسان

الهيكل

 المساند

 التعلم

مدى الحياة الحوافز التواصل

 الفعال

مشاركة 

الجميع

التطوير 

المستمر
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 تحث عنوان:"تنمية ثقافة الجودة: أساس النجاح"،  2006نيسان  2املنعقد يف بّيوت يف 
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ومن منظور التنمية رضا اإلنسان. يف هذا النموذج هو عليه ما يحتاج التوضيح أو الرتكيز 

فظ حقوق األجيال القادمة إذ أّن حرضا اإلنسان يف كل زمان ومكان،  املستدامة، املقصود هو

 جوهر االستدامة. الرفاه هام تعميم ومراعاة العدالة يف

 

واآلن، وبعد أن تبلورت القناعة بأن النظام الذي نتحّدث عنه هو الكرة األرضية برمتها وما 

تحمله من حضارة برشية، كيف نتصور مشاركة الجميع يف تسيّي هذا النظام وحفظه؟ من هم 

  هؤالء الجميع؟

 

V. املعنيون األساسيون، وأدوارهم املرجّوة 

 

سبقت اإلشارة إىل املجاالت الكربى )النمو االقتصادي، واستدامة النتائج، وحفظ حقوق 

األجيال( املناطة بالقطاعات األساسية وذلك من منظور االستدامة. مبنظور الجودة الشاملة، 

 سياّم وأن التفاصيل،حث بتفحص سنالحظ مدى التطابق يف العديد من املحاور مام يغري البا

األكادمييني أو املنظمني أو صانعي القرار يف منظامت القطاع  عرينها بني غادرتالجودة 

التنمية  كل القطاعات ويف كل املستويات. متاماً كام الخاص. وهي تفرض نفسها اليوم عىل

 & Garvare) مهّمة الحكومات وصانعي السياسات وحدهم. وحسب التي تجاوزت املستدامة 

Isaksson- 2001  ،)املجتمع. وأن  -املنظمة -فإن التنمية املستدامة ميكن بناؤها يف مثلث الفرد

  13الطريق إىل ذلك هو عرب إعادة تعريف أولويات املعنيني.

 

 األدوار من منظور الجودة الشاملة:فيام ييل اقرتاحنا إلعادة تعريف تلك 

 

 ارات  عرب إيجاد بيئة مؤاتية النتعاش ثقافة الجودةأوالً: القطاع العام: توسيع الخي

 

: أي دولة الجودة وهي الدولة التي تتبنى مفاهيم الجودة ومنهجيتها الدولة "الجّيدة" -1

ما تزال تضطلع بالدور املبارش يف  دول العامل الثالثيف أعاملها وأدائها، خاصة وأن 

عية، ويف إدارة الطاقة توفّي العديد من الخدمات الصحية والرتبوية واالجتام

 Serviceالكهربائية واملائية وغّيها. وتلعب الدولة هنا دور املنتج للسلعة أو للخدمة ) 

Providerية الجودة وأدواتها، وأن (، واملتوخى من تلك املرافق أن تسرتشد مبنهج

 ؛تطبقها

 

يف ما  االطار الترشيعي الرضوري والترشيعات القطاعية وضع : عربالدولة الناظمة -2

وتقييم  والقياسيةللجودة كاملواصفات ورشوط القواعد التقنية  يتعلق بالبنية التحتية
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والرقابة يف االسواق، واالهم هو ايجاد او تحديد املؤسسات  املطابقة واالعتامد

الفحص وتقييم املطابقة وتوقيع اتفاقات االعرتاف  الرضورية إلصدار شهادات

 ؛يف دول اخرى طابقةاملتبادل مع مؤسسات تقييم امل
 

: بتوفّي الدعم السيايس واملعنوي ورعاية املنتديات املهتمة بقضايا الدولة امليّّسة -3

 Taskالجودة وبأولوة الخيارات الكربى ذات العالقة، بتشكيل فرق العمل املتخصصة )

Forces التي تضم كّل القطاعات،  وبتعيني نقاط اتصال يف كل الوزارات تكون مهمتها )

 حرصية تشجيع مبادرات الجودة ومواكبتها وتفعيلها.ال
 

 القطاع الخاص: تعظيم العوائد أي إيجاد القيمة املضافةثانياً: 

( ملبادرات الجودة Catalyst: لبقيّة القطاعات، حسب مفهومنا، واملحفز)القطاع القائد -1

 فيام بني املعنيني؛Synergy) أنّا أتت، والرائد يف بوتقة التفاعل )

 

: للجودة، املتبنّي منهجيات الجودة يف التحسني املستمر للمنتجات اع املنتجالقط -2

 والعمليات، واملنتج لفرص العمل؛

 

: والالقط للمبدعني والرواد عرب انتهاج سياسات الحوافز واملكافآت، القطاع الحاضن -3

 وبتوفّي اإلمكانيات املادية من مختربات ومنح وأبحاث وغّيه.

 

 :جتمع املديناملمنظامت  :ثالثاً 

 عرب الخدمات االجتامعية، وتشجيع االبتكار عرب املعاهد األكادميية تمكني املعرّضنيل

 عىل مستوى الخدمات والتمكني

: لالحتياجات والتوقعات املجتمعية، وللتأثّيات الجانبية املحتملة عىل الفئات الراصد -1

 املجتمعية املختلفة؛

 

ة فيام بينها من جهة، ومع تجارب املنظامت : بني التجارب املحليّة الناجحالرابط -2

 واملجتمعات األخرى من ناحية ثانية؛

 

: عىل دميومة مشاريع الجودة وعىل توّسع تأثّياتها بحيث تطال أوسع الرشائح والساهر -3

 وتحديداً املهمشني واملعرضني وأصحاب الحاجات الخاصة.

ية مصالح أعضائها )النقابات لقد تخطّت منظامت املجتمع املدين الدور التقليدي يف حام

مثالً(، وها هي تناضل للوصول إىل حكم الرشاكة أي إىل الدميقراطية مبواجهة القوى العاتية 
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البال جنسية وال عنوان )الجانب املكفهّر للعوملة(. وبدأ املجتمع املدين يطرح نفسه بقّوة كنواة 

االعتامد التباديل للمجتمع التحديثي، والضامنة بوجه الخيارات القصوى؟ هل 

Interdependence  والشبكات العابرة للحدود القومية هو الرد املناسب عىل التقوقع كام عىل

 املجتمع املدين بوابة مناسبة لتنّسم ثقافة الجودة؟ وهل يكونالهيمنة االجتياحية؟ 

 

 عىل مستوى التعليم العايل واألبحاث والتطوير

 

بالجامعات واملعاهد ومراكز األبحاث كطرف معني متاميز  نرى الحاجة إىل إفراد مساحة خاصة

ضمن منظامت املجتمع املدين، وذلك ألهمية الثقل املركزي ملكّون التعلّم والتأهيل واالبتكار 

 يعتمد بوتّية متزايدة عىل الذكاء.سياّم وأن تكوين الرثوات  يف موضوعنا الذي هو الجودة.

 

 ميكن استثامر امليزة التنافسية لقطاع التعليم العايل )..والتأهيل التقني العايل( يف:

 

: عرب تحديث التخصصات وبرامجها مبا يتناسب وآخر املبتكرات مجال التطوير -1

التكنولوجية، إنشاء املراكز البحثية واملختربات، املساهمة يف وضع املعايّي ومنح 

 الرباءات والشهادات؛

 

: بتنظيم املنتديات وورش العمل املتخصصة، واستضافة بيوتات تأطريمجال ال -2

الصناعة واإلنتاج ملناقشتهم يف آخر ما توصل إليه الفن اإلنتاجي، وملبادلة خرباتهم 

 والتعرّف عىل احتياجاتهم وتوقعاتهم بخصوص الكفاءات املرغوبة وتوجهات السوق؛

اكتشاف املبدعني واملتفوقني : بExcellence Incubator)حضانة املواهب ) ويف -3

 وتوفّي البيئة املناسبة لتاميزهم وإطالق طاقاتهم إىل حدوها القصوى.

 

 : املنظامت الدوليةرابعاً 

غنّي عن البيان أن املشاكل املرتبطة بالتنمية املستدامة كونّية بطبيعتها وتتجاوز الحدود القومية 

التهديدات البيئية أو الصحية )تلوث والسياسية. وإذا كان هذا البيان صحيحاً لتوصيف 

املحيطات واألنهار، تآكل طبقة األوزون، انفلونزا الطيور، إلخ(، فهو أضحى واقعاً عملياً مع 

انهيار الحدود أمام حركة البضائع واألفراد واألفكار واألموال، وتحديداً مسائل الدين. تحتاج 

لحاجة إىل التعاون امللح والرضوري مللء ا التحديات املشرتكة هذه إىل جهود مشرتكة. و

، والتي أضحت األداة واملرسح غّي املنظامت الدولية واإلقليميةليس يف امليدان والهام، 

 14والالعب يف آن معاً.
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 :هي األدوار التي ميكن للمنظامت الدولية أن تضطلع بهابتعبّي آخر، فإن 

الحوار للتباحث يف طاولة  بدعوة كل األطراف إىل ( Convenors)  الجامعدور  -

، سياّم وأن املنظامت الدولية ما تزال األكرث مقبولية لناحية متثيليتها وحيادها مشاكلهم

 النسبي؛

وهناك العديد من الصناديق الدولية املنشأة خصيصاً ملواجهة مشاكل   املمّولدور  -

لبنك الدويل، كونية أو إنسانية مثل املنظمة العاملية للبيئة ومنظمة األغذية والزراعة وا

 إلخ؛

(، ففي الوقت الذي تتجه يف معظم الدول نحو الالمركزية Hub) املحور -املركزدور  -

كحل لتحقيق التنمية املحلية، وتتنازل فيه هذه الدول عن جزء من سيادتها ملصلحة 

املنظامت واألحالف متعددة األطراف، تستطيع املنظامت الدولية أن تلعب دور 

 حيل ووطني وعاملي؛الرابط بني ما هو م

للترشيعات واملعايّي الواجب اتباعها عىل مستوى العامل، إن لحامية  الناظمودور  -

النظم اإليكولوجية واملناخية أو ملنح العالمات والرباءات،  ولتسهيل التبادالت 

 التجارية وجعلها أكرث إنصافاً وإسهاماً يف حل معضالت التنمية يف العديد من البلدان.

 

 يل البياين، ميكن رؤية اللوحة الكاملة كاآليت:بالتمث

 

الجامع

الناظمة

والميسرة..

القطاع القائد

المنتج

والحاضن..

المجتمع الراصد

الرابط

والساهر..

مجال التطوير

والتأطير

وحضانة المواهب..

القطاع العامالقطاع الخاصالمجتمع المدنياألكاديمي

أدوار المعنيين

“الجيدة”الدولة 

الممّول

والناظم

الدولي

 

 إالَم تؤول هذه النامذج؟ وكيف ميكن للجودة الشاملة أن تؤدي إىل التنمية املستدامة؟
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من الجودة إلى التنمية

التنمية المستدامةالتنمية المستدامة

 

 

خيارات الناس عرب  جاء يف تقديم معجم مفاهيم التنمية اآليت: "التنمية البرشية هي توسيع

تنمية قدراتهم. وال تتحّول هذه الرؤية إىل فعل بدون املشاركة التي يتدّرج الناس يف 

مستوياتها، وهم يصلون إليها وال يبدأون منها، بل يستحسن البدء ببناء القدرة عىل املشاركة 

هم التنموية، مام عند الناس، وهنا يكمن االستثامر األويل الذي يفيض إىل متلّك الناس ملرشوعات

 15يضمن نجاحها."

 

الجودة أيضاً مرتكزة عىل التمكني عرب التطوير املستمر واملتكامل، وتحسني العمليات 

واإلجراءات، وهام وجهان لعملة التمكني البرشي بانتهاج التعلّم مدى الحياة ثقافًة وفلسفة 

املقصود بالجميع إزاء لجميع. ارتقاء يف الوجود. وتكتمل ركائزها )أي الجودة( مببدأ مشاركة ا

( العالقات التنموية من Puzzleتحّدي التنمية املستدامة هو كل أولئك املشتبكني يف شبكة )

الفرد/ اإلنسان إىل الكوين مروراً باملحيل والوطني. التحّدي هو يف كيفية تنظيم قواعد 

من خالل االعتامد  ،كّونات( بحيث يؤدي التعاضد بني القوى واملSynergyاالشتباك للعمل معاً ) 

إىل زيادة املحصلة اإلجاملية لتعاونها، كام يزيد أيضاً من الفعالية الجزئية  ،املتبادل فيام بينها

واالستجابة املثىل نجدها مرّة أخرى يف الجودة الشاملة، ومفاتيحها التواصل  لكّل مكّون .

 ليات واإلجراءات.الفعال والهيكليات املالمة وتقييم األداء وتحسني العم

 

 

 

                                                 
05

 2( من منشورات مؤسسات اإلمام الصدر، بيروت، ص. 2112معجم مفاهيم التنمية،) 
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VI. تجربة مؤسسات اإلمام الصدر 

 

يراهن الكثّيون يف عامل اليوم عـىل أّن األمـل معلّـق عـىل مـنظامت املجتمـع املـدين لحاميـة 

البرشية من مخاطر الخيارات القصوى؛ خيـارات الصـدام بـني الحضـارات، خيـارات االسـتحواذ 

طاحـة مبسـتقبل الحيـاة عـىل الكوكـب..إلخ. عىل املوارد الطبيعية اآلخذة يف التآكل، خيارات اإل 

هذا األمل له مسوغاته ألن املجتمع املدين  يختـزن الـوعي البرشـي ويـوفر منـرباً للحـوار الحـر 

تصون الكرامة  واملتعدد األطراف، مام يفيض إىل تحييد املتطرفني، وإىل التوصل إىل تسويات 

 اإلنسانية وتضمن مستقبل الحياة.

 

، ال يتوقعّن أحدهم من املهمشني اجتامعياً أن يكرتثـوا لغـّيهم أو أن يراعـوا عىل الجانب اآلخر

املهّمة األساسية ملنظامت املجتمـع املـدين يف توسـيع دائـرة ، ولو عدنا إىل 16االعتبارات البيئية

املستفيدين من النمـو االقتصـادي وإدمـاج املهمشـني وحاميـة املعرضـني، يتبـنّي معنـا مقـدار 

 توفرها هذه املنظامت يف املحافظة عىل البيئة وإن بشكل غّي مبارش.املساهمة التي 

 

 أربعـةالصفحات التالية تستعرض تجربة واحدة من هذه املنظامت، والناشطة منذ ما يزيد عـن 

ـاعات، وبـتالوين سياســية  عقـود يف منطقـة ملتهبـة تتصـادم عنـدها التيـارات واملصـالح والرص

طاللة عليها عرب منظور الجودة، أمـا الـراغبني االطـالع عـىل وجغرافية وثقافية. وسوف تقترص اإل 

إســـــــهاماتها اإلنســـــــانية والتنمويـــــــة، فبإمكـــــــانهم زيـــــــارة املوقـــــــع االلكـــــــرتوين  

www.imamsadrfounadtion.org  

 

  نبذة عن الجمعية

يـة تنمويـة اجتامعيـة  ذات منفعـة عامـة، ال جمعية مؤسسـات اإلمـام الصـدر هـي جمعيـة خّي

تتوخى الربح. بارشت أعاملها يف أوائل الستينيات وحازت صفة املنفعة العامة مبوجـب القـانون 

اللبناين، كام وحازت الصفة االستشـارية الخاصـة لـدى املجلـس االقتصـادي واالجتامعـي التـابع 

وب لبنــان ولــديها مكاتــب متثيليــة يف (. تنترشــ مراكزهــا يف بــّيوت وجنــ2002لألمــم املتحــدة )

الواليات املتحدة وكندا، وشبكة مـن األصـدقاء يف معظـم أنحـاء العـامل. مركزهـا الرئييسـ يف 

 لبنان. -مدينة صور

 

 

تطمــح الجمعيــة وتعمــل عــىل متكــني املســتهدفني واملعنيــني بخــدماتها مــن إدراك أوضــاعهم 

تتحسـن فرصـهم يف االسـتفادة مـن الخاصة، وتحسني  قـدرتهم عـىل تنظـيم أنفسـهم بحيـث 

الخدمات العامة ومـن الوصـول إىل املكاسـب والعوائـد التـي يفرزهـا النمـو االقتصـادي. أي أن 

                                                 

http://www.imamsadrfounadtion.org/
http://www.imamsadrfounadtion.org/
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يتمكن املستفيدون من التحكم بحياتهم وأن يعوا جدول أعاملهم الخاص مستشـعرين قـواهم 

وع باختيـار الكامنة، ومعززين ثقتهم بأنفسهم ومبن حولهم. وبحيث يستشعرون حقهـم املرشـ 

 البدائل وبالقدرة عىل التأثّي يف مجريات مجتمعهم ومستقبلهم.

 

 

تسعى الجمعية إىل تأمني مقّومات املجتمـع املنسـجم املطمـىل إىل تعدديتـه، واملنفـتح عـىل 

اآلخر. وهي تهدف إىل مكافحة الحرمان بأشكاله امللموسـة واملسـترتة، فتتـدّرج اهتامماتهـا مـن 

سية لفئات محددة من املحـرومني كـاليتيامت وأصـحاب الحاجـات الرتبويـة تلبية الحاجات األسا

 الخاصة، وصوالً إىل إسهامات تنموية واجتامعية وثقافية تطال رشائح واسعة من املستهدفني.

 

تنّفذ الجمعية مجموعـة بـرامج تربويـة أكادمييـة ومهنيّـة متنوعـة، وبرنامجـاً للرعايـة املسـتدامة 

ــا ــيامت والح ــتهدف اليت ــل يس ــايف املتكام ــا الثق ــك يف مجّمعه ــعبة، وذل ــة الص الت االجتامعي

التجهيزات يف صور. تقّدم الجمعية خدمات اجتامعية وصحية وقائية وعالجية من خـالل شـبكة 

ـة يف جنـوب لبنـان. كـام تطلـق عـدداً مـن مشـاريع التمكـني  مرتابطة من املستوصـفات املنترش

 ة والتوثيقية.االقتصادي واالجتامعي ومن النشاطات البحثي

 

عمـل متكامـل ومتميّـز بتعـدد تخصصـاته وبوجـود كـوادر مؤهلـة فريق  استطاعت الجمعية بناء

ومنسجمة ) املالحظ غلبَة العنرص النسايئ عىل القّوة العاملة يف الجمعية، مبا يف ذلـك شـاغيل 

يــة املراكــز العليــا(. وهــي تعمــل عــىل تحــديث هياكلهــا وأنظمتهــا عــرب إدخــال نظــم املعلومات

ء اإلدارة العرصية. كام متيزّت الجمعية بسجلّها الواضح يف التصـدي تطبيق مبادىواالتصاالت و 

ملشكالت املرأة والحتياجاتها الرتبويـة والصـحية واملهنيّـة. فاكتسـبت مكانـة مرموقـة يف ذاكـرة 

املجتمع النسايئ خصوصا الفقّيات ومحدودات املوارد، وكان ذلـك بفضـل مسـاهامتها القيّمـة 

يف املساعدة االجتامعية وبرامج محو األمية ورعاية اليتيامت والتصدي لغّي ذلـك مـن املشـاكل 

التــي مــا زلــن  االجتامعيــة واالقتصــادية التــي تواجــه النســاء الجنوبيــات يف الظــروف العصــيبة

 . يعايشنها

 

 االسرتاتيجية الجودة يف الرؤية والخيارات

 

نيات يف عبارة موجزة إىل أهـم قضـايانا املعـا رة، يلفت اإلمام السيد موىس الصدر يف الستي

ادعـاء الوصـاية عـىل النـاس …ويقول: "من ُصَور سلب الحريات وتحطـيم الطاقـات: االسـتبداد 

سياسة اإلهامل إلبعـاد الفـرص عـن النـاس، وحتـى منـع الصـحة  …واتهامهم بأنهم ال يفهمون 

فيـه ، إذ يقـول " لبنـان الغـد هـو  عنهم". ويرسم يف مكان آخر صورة بهيّة للوطن الـذي نحلـم

لبنان العدالة وتكافؤ الفـرص، لبنـان الواحـد املتطـور، لبنـان العـريب الرسـايل، لبنـان اإلنسـان 

 والحضارة، لبنان الحرية والقيم".
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ويف مسعاه لرتجمة تلك التطلعات إىل وقائع، وظّف األسس املنهجية العلمية يف خدمة العمل 

 االجتامعي، فانتهج:

 االقتصادي وفهمه ) إحصاءات، بحوث..إلخ(؛ -الواقع االجتامعي دراسة -

النظرة االسرتاتيجية وإدراك مضاعفات الحرمان التي تطال املحـروم كـام املقتـدر مـن  -

 خالل التداعيات والتوترات االجتامعية؛

 الرتكيز عىل أهمية التنظيم املؤسيس كرشط أسايس لنجاح كل عمل، -

ي مُتّكـن املـرأة مـن املسـاهمة يف النهـوض االجتامعـي إيجاد الظـروف واملجـاالت التـ -

 والثقايف.

 

صاء والبؤس وفرص العدالـة والحريـة، كـان لممـام الصـدر جـوالت ومنجـزات. بني مخاطر اإلق

والجمعية املعروفة اليوم مبؤسسات اإلمام الصدر هي واحدة من تلك الغرسـات الـذي بـذرها 

شـتقة مـن تلـك القـيم التـي توخاهـا. وحسـب ثقافـة يف غّي مكان. رؤيتها للمجتمـع اإلنسـاين م

، تحتل دائرة املستهدفني موقع املركز أو القلب يف منظومة العمل األهيل، وحاجاتهم الجمعية

هي البوصلة التي ترشد تصميم الـربامج وتـؤرش إىل رضورة إطالقهـا وتطويرهـا. ينطلـق اختيـار 

ان، ويستمر مبعيـار املشـاركة. لهـذا كـان عنا ر املركز )املستهدفني( من مؤرش الحاجة والحرم

 ، وبغض النظر عن املعتقد أو الجنس أو غّيهام. إلحاح الحاجاتترتيب جدول األولويات حسب 
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عالوة عىل مركزية املستفيد، ميكن التعـرّف عـىل كـل املعنيـني مبـن فـيهم الجهـات الحكوميـة 

 توصيف األداء. والدولية، وسوف يأيت الحديث عن ذلك عند

 

يف جنوب لبنان مجـاالً جغرافيـاً رئيسـياً، ومبـا أن هنـاك مـا  الريفيةتتخذ الجمعية من األطراف 

طالب ومتدرب، ونحو خمسني ألف مرتدد عىل املراكز الصحية واالجتامعية وقرابة  1300يربو عىل 

القرار  االسرتاتيجي بـالتمركز أربعامئة موظف، فإن إسهاماً تنموياً وبيئياً هاماً يتحقق ملجرد تنفيذ 

يف األرياف. ونظراً لحساسية املنطقة، فإن تبعات القرار لناحيـة املحافظـة عـىل البيئـة الريفيـة 

واإلسهام يف الذود عن الهوية الوطنية والحد من ظاهرة ترييف املدينة ولفهـا بأحزمـة البـؤس .. 

 هي من اإلنجازات التي تبعث عىل االعتزاز والثقة.

 

تقييم املـردود  وحسبجوهر وجود جمعية مؤسسات اإلمام الصدر وغايتها.  هو النساء متكني

، سـياّم لـو أخـذنا بعـني االعتبـار ، يالحظ أن النساء هّن الفئة املبارشةلعمل الجمعية االجتامعي

قياس ما كان ميكن أن يكون عليه الوضع و األثر الذي تحدثه النساء يف عوائلهن من جهة،  تقييم

 يف حياة هذا الشخص أو ذاك.  ما أحدثتهتتدخل الجمعية إلحداث  لو مل

 

بالتوعية عىل حقوق النساء واألطفال، وهو  وحقوقي واجتامعيوصحي متكني تربوي ونفيس 

( بنـاء القـدرة عـىل 1مستويات متوازيـة:  3يشكل منهجاً متكامالً يهدف إىل بناء قدرة النساء عىل 

ــن اإل  ــاء م ــني النس ــل، أي متك ــتى الفع ــىل ش ــرارات ع ــنع الق ــل يف ص ــافل والفاع ــهام املتك س

( بناء القدرة عىل العمل مع األخريات واآلخرين، أي متكني النساء مـن االنتظـام 2املستويات؛ و

( بنـاء القـدرة الذاتيـة، أي متكـني النسـاء مـن بنـاء 3ضمن مجموعات اجتامعية فاعلة وهادفة؛ و

 التغيّي.الثقة بالنفس، والثقة بالقدرة عىل إحداث 

 

 تطبيقات الجودة يف األداء واألنشطة

 

جنـوب  عقب االنكفاء اإلرسائـييل عـنبدأت ورشة التطوير اإلداري يف مؤسسات  اإلمام الصدر 

. واتخذت تلك الورشة أشكاالً متعددة أبرزها استشارة بيوت الخربة، وعقد سلسـلة 2000لبنان عام 

وإعـادة هيكلـة املراكـز األساسـية والوسـطى من ورش العمـل والتـدريب والتقيـيم والتخطـيط، 

 باستقطاب كفاءات جديدة ورفع قدرات الفريق العامل.

 

 التطوير عىل النحو التايل: أهدافتحددت 

 

تشكيل أساس واقعي لبناء منوذج تنظيمي يعكـس فهـم الجمعيـة لعملهـا، وإمكانيـات  -1

 وتطلعات العاملني؛
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ــة،  -2 ــالتها املهني ــام لرس ــدات واألقس ــياغة الوح ــالة ص ــة لرس ــة ومحدثن ــياغة جامع وص

 الجمعية؛

تسهيل استخالص املعلومات املتصلة بعملية اتخاذ القرار عرب تنميط التقارير الدوريـة  -3

 والسنوية؛

رفــع مســتوى املهــارات التنظيميــة واإلداريــة للمســؤولني اإلداريــني تحديــداً ولعمــوم  -4

 العاملني واملتطوعني استطراداً؛

مة داخلية تعزز الدافعية وتعـرّف األقسـام عـىل بعضـها توظيف النشاط يف عالقات عا -5

 البعض؛

إعداد مناذج الضبط واملسـاءلة وتوضـيح مسـارات العمليـات اإلداريـة بهـدف تحسـني  -6

 اإلنتاجية.

 

صياغة رسالة العمل لكـل وحـدة إنتاجيـة، إعـداد التوصـيفات الوظيفيـة،  :الورشة مخرجاتمن 

ــ ــارير الدوري ــاذج التق ــل اإلداري، من ــل، الهيك ــارات العم ــلية، مس ــا ة والفص ــال تكنولوجي إدخ

كام أمكن، عىل مستوى الربامج والخدمات، تحديث  .املعلومات واالتصال يف مختلف املسارات

املناهج التعليمية يف مختلف املراحل ويف كافة املواد. ففي التدريب املهني مثالُ جرى توصيف 

ــاء املحت ــة وبن ــة والتدريبي ــا، إضــافة إىل اســتحداث كافــة املــواد األكادميي ــة له ــات التعليمي وي

تخصصات جديدة عىل املستوى الوطني، وذلك يف استجابة ملا نجم عن التفاعـل مـع حاجـات 

)التنشيط االجتامعي، واإلرشـاد الزراعـي(. ويف تربيـة وإعـداد  السوق وتوقعات املجتمع املحيل

يليـه بنـاء املنـاهج الفرديـة  ذوي الحاجات الخاصـة، تـّم بنـاء القـدرة الذاتيـة عـىل التشـخيص.

املتناسبة مـع مختلـف أنـواع الصـعوبات التعلميـة، وجـرى اسـتحداث منهجيـة جديـدة قوامهـا 

استخدام املوسيقى يف  مساعدة أصحاب الحاجات عىل التآلف مع معوقاتهم وتحفيز طاقاتهم 

   التعلمية واالجتامعية.

 

العمليات، البيانات واملعطيات، اتسـاع حجـم ترسيع إنجاز  :أو التأثّيات املتحققة النواتجأبرز 

،  تحســن معـدالت الثبــات الـوظيفي، اســتقطاب كفـاءات مؤهلــة أضــعاف ونصـف( 3) األعـامل

، مأسسـة مكّونـات التـدريب وبنـاء القـدرات لكـل الفريـق العامـل وحسـب التخصصـات وشـابة

 .واملهام املناطة بهذا الشخص أو ذاك.

 

ارتفـع معـّدل  ال بعضـها اآلخـر يف طـور الحـدوث والتبلـور.، ومـا يـز اآلثارأمكن رصد عدد من 

% ، ادخلت تخصصات جديدة أهمهـا بـرامج الرتبيـة  20التحصيل املدريس عموماً وبلّغ التحسن 

لذوي الحاجات الخاصة ومنهاج التنشيط االجتامعي؛ اتسعت مروحة الخدمات الطبية فارتفعـت 

تجهيزات الطبية وزيادة عدد املختربات )من وواكب ذلك تحسني يف ال 15إىل  2التخصصات من 

(. كام ارتفـع عـدد الرشـكاء عـّدة 3إىل  1( والجوالة )من 8إىل  6( وعدد املراكز الثابتة )من 4إىل  2
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ـاكات مـع  32أضعاف ووصلوا يف العام املـايض إىل  رشيكـاً مـن املـنظامت املانحـة عـدا الرش

ذلك مع تنّوع يف طبيعـة األعـامل املنفـذة  الجمعيات الشقيقة ومع الجهات الحكومية، وتواكب

 ويف حجم التعاقدات.

 

بدأ رصد اآلثار اإليجابية لعملية التطوير اإلداري عىل املعنيـني يف الـربامج التقليديـة للجمعيـة 

من مسَعفني ومدرسني وطالب ومرىض. ورسعان مـا تبـنّي أن ذاك املجهـود عـىل سـلّم الجـودة 

: لقد أنـتج ، أو كأمنا هي جرس عبور إىل التنمية املستدامةللعملالشاملة يطّل عىل آفاق جديدة 

التفاعـل مـع املعنيـني ومـع أبنـاء املجتمـع املحـيل أفكـاراً ومشـاريع تختلـف يف طبيعتهـا مــع 

الخــدمات التقليديــة إالّ أنهــا تلبــي حاجــات حيويــة وتصــب يف األهــداف التنمويــة العامــة التــي 

كار تجاوباً من الرشكاء والداعمني وأمكن تنفيذ الكثّي منها. وضعتها الجمعية. وقد القت تلك األف

 فيام ييل قامة مختارة من تلك املشاريع:

 

، وقد أنجزبدعم من البنك الدويل واإلسكوا، و ساهم يف 2004معجم مفاهيم التنمية:  -

 إعداده نخبة من الخرباء واألكادمييني والناشطني اجتامعياً وتنموياً؛ 
 

  2006-2003عيات األهلية يف مجال تكنولوجيـا املعلومـات والتواصـل: مرشوع دعم الجم -

 بدعم من منظمة الخليج العريب لدعم منظامت األمم املتحدة اإلمنائية )أجفند(؛
 

 2003-2001مرشوع األمن الغذايئ وتعزيز املـداخيل للـريفيني الفقـراء يف جنـوب لبنـان:  -

 يفاد(، ولجنة املانونيت املركزية؛بدعم من الصندوق الدويل للتنمية الزراعية )إ 
 

(: يحظـى املرشـوع 2002-2001مرشوع تزويـد املـدارس الحدوديـة بوجبـات خفيفـة ) -

 بدعم من املنظمة االرثوكسية العاملية ومتوله الوكالة األمركية للتنمية؛.
 

بالرشاكة مع مجموعة األبحاث والتـدريب  2002-2002مرشوع التوعية عىل حقوق النساء:  -

 التنموي؛للعمل 
 

وهو يندرج  2006-2005مرشوع تأهيل األرسى املحررين وإعادة دمجهم يف جنوب لبنان:  -

يف إطار برنـامج التنميـة االقتصـادية واالجتامعيـة الـذي يقـوم بـه برنـامج األمـم املتحـدة 

 اإلمنايئ بالتعاون مع الحكومة اللبنانية ممثلة مبجلس اإلمناء واإلعامر؛
 

، يف إطار مرشوع 2002واالقتصادي للمزارعات يف جنوب لبنان:  التمكني املهني مرشوع -

 التنمية االجتامعية الذي يقوم به مجلس اإلمناء واإلعامر بتمويل من البنك الدويل
 

بـدعم مـن الصـندوق العـاملي  (،2002-2006تأهيـل فريـق مـن العـامالت االجتامعيـات: ) -

 ؛للنساء
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ن برنـامج األمـم املتحـدة ، بتكليـف مـ2002مرشوع تسـخني امليـاه بالطاقـة الشمسـية:  -

 وبهبة من الوكالة السويدية للتنمية؛ اإلمنايئ
 

 ، بالرشاكة مع اليونسيف؛2002-2006مرشوع مخيامت األطفال للتخفيف من آثار الحرب:  -
 

 ، بدعم من منظمة الصحة العاملية؛2002مرشوع تعزيز الصحة اإلنجابية:  -
 

، بـدعم 2008: يف الضـاحية الجنوبيـة لبـّيوت مرشوع التدريب املهني املعجل للنسـاء -

 من برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.

 

VII.  الخالصة 

 

التحقق من مطابقة نظمها الجمعية لتعميق تجربتها يف تطبيقات الجودة الشاملة عرب   تستعد

(. كام إنها تتباحث مع رشكائها Corporate Governanceوإجراءاتها ملعايّي الحوكمة الرشيدة )

سرتاتيجيني يف عدد من األفكار واملشاريع اآليلة إىل تسيّي عجلة التنمية يف عدد من املناطق اال 

املحرّك لهذه اللبنانية، وذلك رغم مظاهر االضطراب والقلق التي تعصف يف لبنان حالياً. بل أن 

وتر إلزالة عوامل التاملسعى الحثيث هو أن تكون التنمية والعدالة والتغيّي حلوالً جذرية 

 واالضطراب يف مجتمعات املنطقة.

 

خالصتنا من مجمل التجارب واألدبيات حول الجودة الشاملة، والتي أمكن التثبت من معظم 

 عنا رها بعد مواكبة وتوثيق الحالة التي استعرضناها، ميكن تكثيفها يف فكرتني:

 

. مل يعد منطقياً  ارتجال األوىل أن الحل يف التنمية املستدامة والشاملة، أي يف الزمان واملكان

حلول مجتزأة ملعضالت كونية بعد أن استفحلت املشاكل البيئية والضغوطات عىل املوارد 

الطبيعية، وبعد أن انهارت الحدود أمام حركة الناس واألفكار واألموال والسلع. يتطلّب هذا 

لطرف أو فئة هو وأّي استبعاد  -والكّل معنيون-األطراف الحل الشامل والدائم تكاتف كّل 

 استيالد ملعوقات مجانيّة؛

 

وتدعو الفكرة الثانية هؤالء األطراف إىل اختبار الجودة الشاملة  املتطورة يف عملياتها وفلسفتها 

ورشاكاتها. فالجودة التي نشأت يف مرافق املنشآت الخاصة مطلوبة اليوم لتحسني أداء القطاع 

ومباديء سيساهم حتامً والتوافق عىل مجموعة معايّي العام كام املنظامت املدنية والدوليّة. 

يف تناغم هذه األطراف معاً وستكون املحصلة النهائية مزيداً من الكفاءة والفعالية والثبات يف 

 النتائج.
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 قامئة املراجع

 

وما  املبارشة واإلرشاف عىل عملية التطويريستند الجز املتعلق بتجربة مؤسسات اإلمام الصدر عىل املواكبة 

 تنتجه من مخرجات وتقارير. وقد جرت مراجعتها واالستفادة منها ألغراض هذا البحث.

 

 كام متت استشارة املنشورات والتقارير التالية:

 

" الجودة يف القطاع األهيل يف لبنان، قراءة يف مسّية جمعية مؤسسات اإلمام الصدر، رباب ؛  -1

 ت، بحث غّي منشور، بّيو 2001يف مؤمتر نظم إدارة الجودة  الصدر"

  WWW.Bahzani.netبحزاين، الجامعات واإليكوتكنوإيدولوجيا،  -2

املسؤولية االجتامعية لرأس املال يف التجربة الهندية، االجتامع السنوي الـ جيه إيراين ، جامشيد؛ "  -3

 .2002،  ملجلس األعامل الهندي األمرييك 22

املؤمتر العام األول للجمعية اللبنانية للجودة  ة؟"" لبنان و الجودة:  ترف أم أولويرشف الدين، رائد، -4

(LSQ بّيوت ،)2006  

 2004معجم مفاهيم التنمية،  من منشورات مؤسسات اإلمام الصدر، بّيوت،  -5

 

 

 

 

 
 

 
 

 


