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الجودة :خارطة الطريق إلى االستدامة
مقدمة:
يقول داروين بأن البقاء ليس لألقوى وال لألكثر ذكاءاً بل لألكثر قدرة على التكيّف .هذه القدرة مطلوبة اليوم
حيث "الثابت الوحيد ف الميادلة هو التغيّر .عليه ،لم ييد المطلوب أبداً أن يكون يومنا مسترخيا ً ومطمئنا ً إلى
يقينية ما يحمله الغد ،بل أصبحت القضيّة أن نحلم مسا ًء متلهفين إلى ما سيحمله لنا الصباح من حقائق
جديدة"  .لم تيد القضية ف أن نقبل التغيير أو نرفضه ،بل أصبح لزاما ً علينا أن نحث على التغيير عبر
تحويل التهديدات إلى فرص قابلة لالستثمار .كما إنّه لم ييد كافيا ً أن تتحقق القيمة بتحسين ما هو ميروف ،فال
ب ّد أن نيرف كيف نخطو ف المجهول.
اعتاد اإلنسان عبر تاريخه أن يتيامل مع بيئة متغيّرة ،وكان تغيّرها يحدث بدينامية طبييية أي مستقلّة عن
إرادة اإلنسان وفيله .إالّ أن الجديد ف اليقود األخيرة هو أن البيئة واإلنسان دخالً ف عالقة تفاعلية أكثر
تيقيداً ،وقد صار مؤكداً أن االحتباس الحراري والتن ّوع البيولوج وغيرها الكثير من التغيرات البيئية لم تيد
منفصلة أو مستقلّة عن نشاط اإلنسان .وهذا المستوى من التيقيد ف الظواهر والنتائج يستلزم منهجيات جديدة
ف تفكيك الوقائع وتل ّمس الحلول .لم ييد مأمونا ً أن نستغرق ف تفاصيل الحوادث إلى الح ّد الذي نتوه ميه عن
إدراك مسار األحداث .بل علينا أن نتح ّوط للسيناريوهات الت تلحظ كل "االنفياالت" المحتملة للطبيية تجاّه
ما نحن بصدد فيله ،وتستدرك اإلضرار المتحققة لغاية تاريخه ف محاولة حثيثة إلصالح ما أفسدناه.
نستيرض ف الجزء األول من هذه الورقة ما نقصده بمفهوم االستدامة ،أبيادها واألطراف المينيين بها .ثم
ننتقل ف الجزء الثان إلى تتط ّور مفهوم الجودة بمواكبة التحديات المتالزمة مع زمن اليولمة ،مع اقتراح
مقاربة تميّز بين ع ّدة مستويات من عناصر الجودة بحيث تؤول إلى رضا اإلنسان بصفته المين األول
واألخير باستدامة البيئة والمسؤول عن تدهورها وصيانتها .الجزء الثالث يصنف المينيين إلى ع ّدة قطاعات
رئيسية ويقترح تصنيفا ً لألدوار يمكنها أن تتكامل فيما بينها لمواجهة الميضالت المرتبطة باالستدامة ،وذلك
فيما لو استطاعت أن تتش ّكل ف بوتقة متفاعلة (  .)Synergyوهذه األخيرة تبدو لنا الصيغة المنطقية المؤهلة

من خالصة ورقة بحثية ق ّدمتها السيدة رباب الصدر ف مؤتمر نظم إدارة الجودة  ، 00بيروت " ،الجودة ف القطاع األهل ف لبنان ،قراءة ف
مسيرة جميية مؤسسات اإلمام الصدر" ،ص ، 1بحث غير منشور.
من محاضرة للد كتور جامشيد جيه إيران  ،رئيس مجلس إدارة المجلس االجتماع الهندي األمريك  ،وعنوانها المسؤولية االجتماعية لرأس المال ف
التجربة الهندية ألقاء ف االجتماع السنوي الـ  2لمجلس األعمال الهندي األمريك عام . 00

لالضطالع بمه ّمة استدامة التنمية والبيئة .وف الجزء الخامس واألخير ،نستيرض تجربة منظمة غير
حكومية تسترشد بمباديء الجودة وفلسفتها لتيميق أثر تدخالتها االجتماعية واإلنمائية.
سنالحظ عند الحديث عن أدوار الالعبين األساسيين ف تحقيق الجودة الموصلة إلى االستدامة أن هذه
األدوار ،أو تلك االستخدامات ،تك ّمل بيضها اآلخر ،أو يفترض أنها كذلك .فالجودة ه أسلوب تفكير بل ه
منهج اليمل األوفر فرصةً لنقل االستدامة من حالة الفرضيّة المتصورة إلى حالة المسار القابل للقياس
والتحقق.

 -1ما المقصود باالستدامة؟
ساد مفهوم التنمية المستدامة حديثا ً بيد أن تبوأت البيئة والمحافظة عليها ق ّمة األولويات كمطلب أرجح ف
السياسات والمياهدات والمشاريع الكبرى نظراً الرتفاع تكلفة المخاطر البيئية ومضاعفاتها على استمرارية
الحياة على الكوكب .والسؤال الملح على ك ّل المستويات ،من الفردي إلى الدول  ،هو هل التنمية المستدامة
ممكنة؟ أو كيف نجيلها ممكنة؟ كيف لنا أن نيلم أو نتيلّم سبل استدامة البقاء على هذا الكوكب ،بل سبل إبقاءه
متألقا ً بزرقته البهيّة ف فلك الوجود؟
ف تقريره المرفوع إلى الرئيس األمريك األسبق بيل كلينتون ،أوصى المجلس األمريك للتنمية المستدامة
بثالثة أشكال من التيلّم :
 أن نتيلّم كيف نشير بالثراء عبر مستويات أقل من التطلّب وليس مستويات أعلى من االستحواذ علىالمقتنيات واستهالكها؛
 أن نصوغ التشرييات والقوانين على قياس ما تمليه الطبيية وليس على قياس رغبات اإلنسان؛ وأن نراكم ميرفة يقينية حول كيفية استجابة النظم اإليكولوجية لنشاط اإلنسان.يتطلّب تمثل هذه األشكال التيلّمية الكثير من الجهد ،وتحديداً تيلّم أن نشير باالكتفاء والبحبوبة .ف حين
تيكس ميظم التشرييات وف دول اليالم قاطبة رغبات الناس ف تلك الدول أو بيض أصحاب المصالح فيها
دون االلتفات إلى تشرييات الدول المجاورة أو إلى المصلحة اإلنسانية اليامة .من جانب آخر ،ما يزال مفهوم
االستدامة منطويا ً على اليديد من الدالالت بحسب الجهة المستخدمة .نجده ف المنظمات الربحية ،إذ ينحو
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المساهمون إلى توظيف أموالهم حيث النسبة األعلى من اليائد والمستوى األقل من المخاطر ،أي حيث فرص
استمرار الشركة ه األعلى واألكثر احتماالً؛ هذه االستمرارية تين "قدرة المنظمة على التكيّف مع التغيّر
ف بيئة األعمال باستييابها ألفضل الممارسات المياصرة وببلوغها أداءاً متمايزاً قياسا ً باآلخرين ( & Zairi
.) Liburd- 2001
كما نجد مفهوم االستدامة ف أدبيات المنظمات األهلية والمدنيّة ،حيث تيتبر استدامة المشروع بنداً أساسيا ً
لجذب االهتمام والتمويل بناءاً على الحرص الذي يبديه المانحون لناحية االطمئنان إلى استمرارية المشروع
بيد توقف دعم الجهات الخارجية له ،أو إلى ديمومة آثاره االجتماعية والتنموية .وتتوقف إستدامة المشروع
على جملة عوامل مؤثرة ،أهمها :إيالء االهتمام لما يراه المنفذون والمستفيدون ،اختيار التكنولوجيا المالئمة،
مراعاة الجوانب البيئية ،التقبّل االجتماع والثقاف  ،وقدرة المنظمة على إدارة المشروع.
وف التيريفات الغزيرة مع رواج مفهوم التنمية المستدامة ف اليقدين األخيرين ،سيالحظ الباحث ّ
أن تحديده
بشكل قاطع ومتوافق عليه ما يزال قيد التبلور .هناك تواف ٌ
ق عام على:
 الحاجة إلى التصدي لتدهور البيئة وإلى الحفاظ على الوظائف الحيوية للنظم الطبييية لما فيه خيراألجيال الحاضرة والقادمة .وحسب البيض ،االستدامة ه التط ّور الذي يلبّ الحاجات الحاضرة
دون تهديد قدرة األجيال الالحقة على تلبية حاجاتها (  Quinn-2000و )Gladwin et al.-1995؛
ويرى آخرون ( ّ ) Garvate & Isaksson-2001
أن التنمية المستدامة ه اليملية الت توصلنا
إلى حالة من الثبات تزدهر ميها الطبيية واإلنسان على ح ّد سواء .المالحظ ف كال التيرفين، ،
وهناك غيرهما الكثير ،أن اإلشكالية ف الوسائل وليست ف الغايات .فالك ّل متفق على مطلب البقاء،
إنما االختالف كبير حول الكيفية .والجدل كبير اليوم بين األمم حول اليديد من المسائل الشائكة
المرتبطة بإدارة الموارد الطبييية وبضمان االستدامة البيئية.
 النقطة الثانية المتوافق عليها ه تيددية المستويات المينيّة باليملية لتشمل األفراد والمنظماتوالمجتمع .وعلى أن دوافيها عالوة على المنافع والمخاطر والمحافظة على البقاء ،ه اليدالة بين
األجيال واألخالق أو الفضيلة.
 والتنمية المستدامة ثالثية األبياد :االقتصادي والبيئ واالجتماع  ،مما يييدنا إلى المصطلح الثالث()Triple Bottom Line= People, Planet, Profit؛ وإلى كيفية صياغة الميادلة الذكية الت
تضمن ازدهار األطراف الثالثة دون أن يطغى أحدها على اآلخرين .وحسب التقرير األمريك

السابق ذكره ،فإن هذه األمور أو األبياد الثالثة مترابطة كالتوائم ،والت ال مفر من ميالجتها ميا ً.
والمؤكد أنه وعلى سبيل المثال ،لم ييد لمؤشر الناتج المحل اإلجمال من قيمة ف سلّم التقييم
التنموي إذا لم يكن مشفوعا ً بمؤشر مستوى إهدار الموارد الطبييية .تماما ً كما أنه ال مينى لمؤشر
البطالة منفرداً ،وال ب ّد من تيزيزه بميلومات حول مستوى األجور وبيئة اليمل ومدى مطابقتها
لميايير السالمة والصحة.
هذه األبياد الثالثة نجدها حاضرة ف ميظم األدبيات التنموية .ويقتصر االختالف على ش ّدة التركيز على هذا
البيد أو ذاك ،إذ يمكن التمييز بين المهتمين بالتنمية المحلية حيث األولية للبيدين االقتصادي واالجتماع ،
وأولئك الحريصين على تنمية الموارد الذين يهتمون بالبيئة واالقتصاد مياً ،ف حين يو ّزع اإليكولوجيون
اهتمامهم بين البيئة والمجتمع.
نحن إذن أمام ثالثة مطالب إلزامية ومتزامنة ،ويمكن اقتراح الجدول التال للمزيد من الدراسة والتحليل:
الوسيلة

الالعب األساس لتحقيق المطلب

المطلب
-النمو االقتصادي

إنتاج القيمة المضافة

القطاع الخاص

-استمرارية النتائج وتوسيع

التمكين االجتماع واإلدماج

منظمات المجتمع المدن

أثرها
-حفظ البيئة وحقوق األجيال

الكفاءة واالستخدام األمثل للموارد

القطاع اليام والمنظمات الدولية

ليس المقصود من الجدول اقتراح تقسيم جديد لليمل ،سيّما وأن التداخل ف مهام القطاعات أعقد من أن
يحصر .ويكف أن نحص آالف المنظمات غير الحكومية الت تتخذ من المحافظة على البيئة تكليفا ً حصريا ً
لها ،أو أن نتنبّه إلى ّ
أن المسؤولية االجتماعية تتسع آفاقها ف حقائب الشركات ..حتى ندرك استحالة فك
االرتباط والتداخل.
ينقلنا الجزء الثان من البحث إلى منهج الجودة حيث تجهد الشركات والمنظمات إلى تضمين رسالتها بيدَي
المسؤولية البيئية والمسؤولية االجتماعية ،وذلك دون أن تتخلّى عن مهمتها األساسية ف إنتاج القيمة المضافة
وتيظيم اليوائد االقتصادية لتوسيع دائرة المستفيدين من النمو االقتصادي .عدا ذلك ،ال تجد المنظمات مناصا ً
من ترويض هياكلها والتكنولوجيا المتبية لديها بحيث تكتسب المرونة الكافية الت تؤهلها للتكيف مع وتيرة
Olson, Molly Harris. Ibid.
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التغيير المتسارعة ومع ضغوطات الشك والمجهول .الجودة الشاملة لديها ما تقوله إزاء هذا وذاك.

 -2الحل في الجودة
تطور مفهوم الجودة ليشهد ع ّدة حقب ف دالالته وتطبيقاته .وبين ستينيات القرن الماض وثمانيناته بق
المفهوم طوال حقبه الثالث األول بمثابة ميضلة تحتاج حالً :من مراقبة الجودة إلى إدارة الجودة مروراً
بضمان الجودة ،بق التركيز على اليمليات الداخلية ضمن المنظمة .أما عقد التسيينات فشهد وثبة نحو
التركيز على المستفيد لتصبح الجودة حالً أكيداً انتقلت المنظمة ميه نحو استدراك حاجات المستفيد والسوق
ومالقاتها .بهذا شهدنا انتقاالً من وضيية البحث عن عالج لمشكلة إلى وضيية اتقائها ك ال تقع بتاتا ً .مع
الجودة الشاملة ،سننتقل من مه ّمة المراقبة والتفتيش إلى مه ّمة الوقاية ،وسنجد أن تطبيق الجودة لم ييد عبئا ً
إضافيا ً إنما هو زيادة االنتاجية مع وفر ف التكاليف  .سنجد أنفسنا ف صلب االستدامة حيث التوفير ف
التكاليف يين االقتصاد ف استنزاف الموارد الطبييية .علما ً بأن "التركيز لم ييد مييار الحد المقبول من
المخاطر ،بل الرؤية المؤسسية المبنية على التنمية المستدامة"  .أصبحت سالمة الياملين والزبائن ميياراً
بديهياً ،وصار المهم أن نحسن طرائق عملنا بحيث نضمن الحد األدنى من هدر المواد الداخلة ف اليملية
اإلنتاجية ،أو من إنتاج الملوثات.
ف سياق اليولمة وما يكتنفها من صيوبات على مستوى اليقينية والتنبؤ( ،اتساع السوق وتغيّر أنماط االنتاج
وحتميّة المنافسة مع األسواق اليالمية) ،برزت الجودة مجدداً ف حلّتها الخامسة ( Kaye & Dyason-
 ) 1995عبر التحسين المستمر والتنافس  ،ودخلنا ف عصر الجودة الشاملة .أصبح التركيز منصبا ً على مدى
مرونة المنظمة وقدرتها على االستجابة والتكيف بسرعة لمالقاة المزاج المتحرك للمستفيد ،هذا السريع
االنفيال والتفاعل مع ميايير ومبتكرات المنافسين .و"حتى تكون المنظمة جديرة بأن تصنف عالمية ،يجب أن
تكون منتجاتها قادرة على المنافسة ف االقتصاد الدينام اليالم ".

2

انتقل الحديث اآلن إلى بهجة المستفيد وليس فقط إرضاؤه .وأقرّت الجودة الشاملة بأن المقصود بالمستفيد ليس
فقط المستهلك ،بل وأيضا ً حامل األسهم والمورّد والموظف وغيرهم .أي المجتمع بكليّته .ونشهد جمييا ً بأن
هاجس تيظيم اليائد لحملة األسهم بدأ ينهار ف غير مكان ،لتح ّل محلّة ضرورة تيظيم اليائد ألصحاب
المصلحة جمييهم.
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تضع الجودة الشاملة بين أيدينا نموذجا ً متكامالً لتيزيز التيلّم والتياون واالبتكار .وهذا هو بالضبط ما نبحث
عنه لمالقاة التحديات الوجودية على وزن االستدامة البيئية .تيلّم التشخيص الموضوع لحجم المشكلة،
والتياون كأطراف أساسسين وضروريين ف االستجابة لميضالتها ،وابتكار الحلول اآليلة إلى المحافظة
عليها أو على ما تبقى منها ..

 -3مقاربة تحليلية للجودة
هناك منهجيات عديدة للجودة ،وهناك مقاربات أو قراءات متفاوتة للمنهجية الواحدة .مقاربتنا لمنهج الجودة
الشاملة يتي ّمد ترتيب مك ّوناتها بطريقة تميّز بين ع ّدة مستويات من عناصر الجودة ،وه :
 الهدف اليام للجودة:رضا اإلنسان ،بديالً عن عبارة "رضا المستفيد ،أو "رضا الزبون" كما ترد ف أدبيات الجودة.
فالمنظمات الناجحة ،عندنا وعند غيرنا ،ه تلك المنظمات الذي تمأسست فيها ثقافة الجودة ،وفيها
سادت قيّم الحق واليدالة واألمانة وتكافؤ الفرص والمسؤولية االجتماعية واحترام البيئة والتطلّع نحو
األفضل.
يتحقق رضا اإلنسان عبر سلسلة من الخطوات ،أهمها االعتراف بحاجاته أي بحقوقه األساسية،
وبتطلياته .وبموازنة تلك الحقوق مع واجباته إزاء غيره وإزاء البيئة ،وعلى رأسها احترام موجبات
اليقد االجتماع مع الدولة ( أي احترام القانون ،وسداد الضرائب) .وتحقيق رضا اإلنسان بحاجة
إلى التحقق من حصوله ،عبر مواكبته واستشارته وإدارة اليالقة ميه ضمن أطر االعتراف المسبق
واالحترام المتبادل .مجموعة حقوق اإلنسان ف التيلّم اإليجاب وف اليمل المنسجم مع إمكانياته
الميرفية واليلمية وحقه ف الحياة ضمن بيئة نظيفة وحقه بالدخول ف المجتمع ،ه ما يمكن أن
نسميه الجودة الحياتية.
 المباديء األساسية للجودة ،وه ثالث:التطوير المستمر :ويضيه البيض ف مرتبة الهدف اليام للجودة الشاملة ،إال أننا نرى أن رضا
اإلنسان هو الغاية األسمى ،بينما يندرج التطوير المستمر للقدرات والسياسات واإلجراءات ف خدمة
اإلنسان ،وليس اليكس .يُقصد بالتطوير المستمر أنه سيرورة حثيثة ودائمة ومتراكمة تتوخى ابتكار
التحسينات ف اليمليات والمنتجات على السواء ،بهدف رفع الفيالية والكفاءة ،وتحسين القدرة على
تحليل المشاكل واستنباط الحلول وتشجيع االبتكارات .يقع مفهوم التطوير هنا كترجمة لـ
( )Evolutionمقابل القفزة أو الثورة ف ( ،)Revolutionللداللة على أهمية االستمرار والمراكمة
مقابل مفهوم االنقطاع المتالزم مع الوثب أو االنقالب على ما هو سائد .لسنا بصدد إلغاء احتمال
حدوث طفرات ف مجال االكتشاف أو المفاهيم والنظم  ،فالجودة ه البيئة المؤاتية والمسرّعة
بحزان  ،الجاميات واإليكوتكنوإيدولوجياRetrieved on 15 Jan. 2008, on:WWW.Bahzani.net ،

إلمكانية حدوث اختراقات ( )Breakthroughأو وثبات المية ،واليكس ليس صحيحا ً .محورية هذا
المبدأ جيلت البيض يرفيونه إلى مرتبة "ثقافة التطوير المستمر" ،1وقوامها قدرة النظام أو المنظمة
على التكيّف مع الفرص المتغيرة ومع متطلبات المينيين كافة.
تشمل الخطوات المنهجية للتطوير المستمر تحديد مجال التطوير ،تحديد المشكلة ضمن المجال،
تحديد النواتج المرغوبة ،اختيار الخطوات الواجب دراستها وتبيان اليوامل المييقة ،جمع وتحليل
البيانات عن اليوامل المييقة ،اتخاذ التدابير التصحيحية ومراقبة نتائج التدابير المتخذة.
مشاركة الجميع :وهنا نصل إلى محور الجودة بل وجوهرها ،ويقع ذلك ف إطار المنظمةّ ،
لكن
ينطبق ،وبدرجة أولى ،ف اإلطار اإلنسان األعم .لن يسخر الناس المزيج من الجهد لحماية البيئة
وتحسين نوعية الحياة إال إذا كانوا شركاء ف عملية صنع القرار . 0أيضاً ،وحيث أن الهياكل
التنظيمية تنحو نحو المزيد من التيقيد ،فإن الكثير من القرارات األساسية أصبحت تتخذ على
مستوى اإلدارات الوسطى .األمر الذي يجيل من التواصل من األسفل إلى األعلى مهما ً كما التواصل
باليكس دون أن يينى ذلك تالش الدور الريادي لمن هم ف أعلى الهرم ف قيادتهم ليملية التغيير.
ميلوم أنه مع تفجر ثورة االتصاالت والميرفة ولحظنة الميلومة ،ورغم ك ّل مقيّدات حقوق االختراع
والتأليف والملكية لم ييد باإلمكان احتكار األسرار الصناعية أو طرائق االنتاج أو غيرها .ف زمن
المنافسة القصوى والقاسية ،لم ييد هناك من ميزة تنافسية مستديمة
(  (Sustainable Competitive Advantageتفوق ميزة الغير ( (Competitive Edgeأو
قدرة المنظمات األخرى والبلدان على إشراك أفرادها أو مواطنيها ف مشروع الغد األفضل ،عبر
تملّكهم لهذا المشروع ( )Ownershipمع ما يتضمنه ذلك من شيور بالرضا ،تحقيق للذات،
الحماس والتفان  ،واالحساس باالنتماء وبالفخر.
وأن نتحدث عن الجودة كأولوية إنسانية ،فنحن نتحدث أساسا ً عن التح ّدي األكبر الماثل ف كيفية
إشراك الكل عبر تمثلهم لمفاهيم الجودة وتقنياتها ،وعبر تقاسم مغانمها ومغارمها (إذا كان ث ّمة من
مغارم  ،)!..وعبر تمكينهم المتدرّج ف المشاركة المتأثرة والمؤثرة .ويبرز هنا الدور المحوري
لمنظمات المجتمع المدن ذات الصلة المباشرة بالقطاعات الشيبية الواسية .وهذا ما سيأت الحديث
عنه بمزيد من التفصيل بيد قليل.
تحسين العمليات واإلجراءات :جمي ٌل أن نحقق ما نصبو إليه شرط أن تكون كيفية الوصول مالئمة
وتضمن أن تتحقق ذات النتائج ،بل ما هو أفضل منها ،فيما لو أعدنا ذات اليملية مرّة ثانية وثالثة ...
تكتسب مسألة الكيفية أهمية قصوى ألنها الحاضنة أو الرافية لينصرالتيلّم ،وهو الذي يقودنا إلى
المبدأ األول ،أي التطوير المستمر .يتضمن تحسين اليمليات جملة خطوات أهمها تحديد مسار
اليملية ،مدخالتها ونواتجها ،تقاطيها وتالقيها مع اليمليات األخرى ،تخمين المخاطر واليواقب
المحتملة ،تحديد المسؤليات ،وغيرها.
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 اليناصر أو الوسائل:-

القيادة الملتزمة بتظهير الرؤية وبحشد الفريق نحو األهداف اليامة؛
الهيكل المساند والمش ّكل بما يتناسب ووظائف المنظمة؛
التعلم مدى الحياة عبر مأسسة األبحاث وبرامج التدريب بمنظور تمكين شامل؛
التقييم وقياس األداء بحيث تتهيأ البيئة الموءاتية التخاذ القرارات استناداً إلى الوقائع؛
الحوافز وتقدير المنجزات بحيث تتوفر الدافيية وتتيزز فرص االلتزام واالبتكار؛
القرارات المبنية على المعطيات اليلمية واإلحصائية على أن يجري تحليلها بمنهجيّة ومنطق
والتواصل الفعال بشتى االتجاهات بما ييزز تبادل الميلومات والمشاركة.

باختصار ،تبدو مكونات الجودة الشاملة بغايتها ومبادئها ووسائلها أو شروطها حسب اآلت

:

رضا
اإلنسان
القرار
الرشيد
التواصل
الفعال

التطوير
المستمر

التقييم

الحوافز

مشاركة
الجميع

القيادة
الملتزمة
التعلم
مدى الحياة

الهيكل
المساند

تحسين
العمليات

ما يحتاج التوضيح أو التركيز عليه ف هذا النموذج هو رضا اإلنسان .ومن منظور التنمية المستدامة،
المقصود هو رضا اإلنسان ف كل زمان ومكان ،إذ ّ
أن حفظ حقوق األجيال القادمة ومراعاة اليدالة ف تيميم
الرفاه هما جوهر االستدامة.
واآلن ،وبيد أن تبلورت القناعة بأن النظام الذي نتح ّدث عنه هو الكرة األرضية برمتها وما تحمله من
حضارة بشرية ،كيف نتصور مشاركة الجميع ف تسيير هذا النظام وحفظه؟ من هم هؤالء الجميع؟
شرف الدين ،رائد "،لبنان و الجودة :ترف أم أولوية؟".عُرض هذا النموذج للمرّة األولى ف المؤتمر اليام األول للجميية
اللبنانية للجودة ( ،)LSQالمنيقد ف بيروت ف  2نيسان  00تحث عنوان":تنمية ثقافة الجودة :أساس النجاح"،

 المعنيون األساسيون ،وأدوارهم المرجوةسبقت اإلشارة إلى المجاالت الكبرى (النمو االقتصادي ،واستدامة النتائج ،وحفظ حقوق األجيال) المناطة
بالقطاعات األساسية وذلك من منظور االستدامة .بمنظور الجودة الشاملة ،سنالحظ مدى التطابق ف اليديد
من المحاور مما يغري الباحث بتفحص التفاصيل ،سيّما وأن الجودة غادرت عرينها بين األكاديميين أو
المنظمين أو صاني القرار ف منظمات القطاع الخاص .وه تفرض نفسها اليوم على كل القطاعات وف
كل المستويات .تماما ً كما التنمية المستدامة الت تجاوزت مه ّمة الحكومات وصاني السياسات وحدهم.
وحسب (  ،) Garvare & Isaksson- 2001فإن التنمية المستدامة يمكن بناؤها ف مثلث الفرد -المنظمة-
المجتمع .وأن الطريق إلى ذلك هو عبر إعادة تيريف أولويات المينيين.
فيما يل اقتراحنا إلعادة تيريف تلك األدوار من منظور الجودة الشاملة:
أوالً :القطاع اليام :توسيع الخيارات عبر إيجاد بيئة مؤاتية النتياش ثقافة الجودة
 الدولة "الجيدة" :أي دولة الجودة وه الدولة الت تتبنى مفاهيم الجودة ومنهجيتها ف أعمالهاوأدائها ،خاصة وأن دول اليالم الثالث ما تزال تضطلع بالدور المباشر ف توفير اليديد من الخدمات
الصحية والتربوية واالجتماعية ،وف إدارة الطاقة الكهربائية والمائية وغيرها .وتليب الدولة هنا
دور المنتج للسلية أو للخدمة (  ،)Service Providerوالمتوخى من تلك المرافق أن تسترشد
بمنهجية الجودة وأدواتها ،وأن تطبقها؛
 الدولة الناظمة :عبر وضع االطار التشريي الضروري والتشرييات القطاعية ف ما يتيلق بالبنيةالتحتية للجودة كالمواصفات وشروط القواعد التقنية والقياسية وتقييم المطابقة واالعتماد والرقابة ف
االسواق ،واالهم هو ايجاد او تحديد المؤسسات الضرورية إلصدار شهادات الفحص وتقييم المطابقة
وتوقيع اتفاقات االعتراف المتبادل مع مؤسسات تقييم المطابقة ف دول اخرى؛
 الدولة الميسرة :بتوفير الدعم السياس والمينوي ورعاية المنتديات المهتمة بقضايا الجودة وبأولوةالخيارات الكبرى ذات اليالقة ،بتشكيل فرق اليمل المتخصصة ( )Task Forcesالت تضم ك ّل
القطاعات ،وبتييين نقاط اتصال ف كل الوزارات تكون مهمتها الحصرية تشجيع مبادرات الجودة
ومواكبتها وتفييلها.
ثانيا :القطاع الخاص :تيظيم اليوائد أي إيجاد القيمة المضافة
 القطاع القائد :لبقيةّ القطاعات ،حسب مفهومنا ،والمحفز( )Catalystلمبادرات الجودة أنّا أتت،والرائد ف بوتقة التفاعل ( (Synergyفيما بين المينيين؛
 القطاع المنتج :للجودة ،المتبنّ منهجيات الجودة ف التحسين المستمر للمنتجات واليمليات ،والمنتجلفرص اليمل؛
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 القطاع الحاضن :والالقط للمبدعين والرواد عبر انتهاج سياسات الحوافز والمكافآت ،وبتوفيراإلمكانيات المادية من مختبرات ومنح وأبحاث وغيره.
ثالثا :منظمات المجتمع المدن :
لتمكين الميرّضين عبر الخدمات االجتماعية ،وتشجيع االبتكار عبر المياهد األكاديمية
على مستوى الخدمات والتمكين
 الراصد :لالحتياجات والتوقيات المجتميية ،وللتأثيرات الجانبية المحتملة على الفئات المجتمييةالمختلفة؛
 الرابط :بين التجارب المحليّة الناجحة فيما بينها من جهة ،ومع تجارب المنظمات والمجتمياتاألخرى من ناحية ثانية؛
 والساهر :على ديمومة مشاريع الجودة وعلى توسّع تأثيراتها بحيث تطال أوسع الشرائح وتحديداًالمهمشين والميرضين وأصحاب الحاجات الخاصة.
لقد تخطّت منظمات المجتمع المدن الدور التقليدي ف حماية مصالح أعضائها (النقابات مثالً) ،وها ه
تناضل للوصول إلى حكم الشراكة أي إلى الديمقراطية بمواجهة القوى الياتية البال جنسية وال عنوان (الجانب
المكفه ّر لليولمة) .وبدأ المجتمع المدن يطرح نفسه بق ّوة كنواة للمجتمع التحديث  ،والضمانة بوجه الخيارات
القصوى؟ هل االعتماد التبادل  Interdependenceوالشبكات اليابرة للحدود القومية هو الرد المناسب على
التقوقع كما على الهيمنة االجتياحية؟ وهل يكون المجتمع المدن بوابة مناسبة لتنسّم ثقافة الجودة؟
على مستوى التيليم اليال واألبحاث والتطوير
نرى الحاجة إلى إفراد مساحة خاصة بالجاميات والمياهد ومراكز األبحاث كطرف مين متمايز ضمن
منظمات المجتمع المدن  ،وذلك ألهمية الثقل المركزي لمك ّون التيلّم والتأهيل واالبتكار ف موضوعنا الذي
هو الجودة .سيّما وأن تكوين الثروات ييتمد بوتيرة متزايدة على الذكاء.
يمكن استثمار الميزة التنافسية لقطاع التيليم اليال (..والتأهيل التقن اليال ) ف :
 مجال التطوير :عبر تحديث التخصصات وبرامجها بما يتناسب وآخر المبتكرات التكنولوجية ،إنشاءالمراكز البحثية والمختبرات ،المساهمة ف وضع الميايير ومنح البراءات والشهادات؛
 مجال التأطير :بتنظيم المنتديات وورش اليمل المتخصصة ،واستضافة بيوتات الصناعة واإلنتاجلمناقشتهم ف آخر ما توصل إليه الفن اإلنتاج  ،ولمبادلة خبراتهم والتي ّرف على احتياجاتهم وتوقياتهم
بخصوص الكفاءات المرغوبة وتوجهات السوق؛
 وف حضانة المواهب ( :(Excellence Incubatorباكتشاف المبدعين والمتفوقين وتوفير البيئةالمناسبة لتمايزهم وإطالق طاقاتهم إلى حدوها القصوى.

رابعا :المنظمات الدولية
غن ّ عن البيان أن المشاكل المرتبطة بالتنمية المستدامة كونيّة بطبييتها وتتجاوز الحدود القومية والسياسية.
وإذا كان هذا البيان صحيحا ً لتوصيف التهديدات البيئية أو الصحية (تلوث المحيطات واألنهار ،تآكل طبقة
األوزون ،انفلونزا الطيور ،إلخ) ،فهو أضحى واقيا ً عمليا ً مع انهيار الحدود أمام حركة البضائع واألفراد
واألفكار واألموال ،وتحديداً مسائل الدين .تحتاج التحديات المشتركة هذه إلى جهود مشتركة .و لملء الحاجة
إلى التياون الملح والضروري والهام ،ليس ف الميدان غير المنظمات الدولية واإلقليمية ،والت أضحت األداة
والمسرح والالعب ف آن ميا ً.
بتيبير آخر ،فإن األدوار الت يمكن للمنظمات الدولية أن تضطلع بها ه :
 دور الجامع (  ) Convenorsبدعوة كل األطراف إلى طاولة الحوار للتباحث ف مشاكلهم ،سيّماوأن المنظمات الدولية ما تزال األكثر مقبولية لناحية تمثيليتها وحيادها النسب ؛
 دور الممول وهناك اليديد من الصناديق الدولية المنشأة خصيصا ً لمواجهة مشاكل كونية أو إنسانيةمثل المنظمة اليالمية للبيئة ومنظمة األغذية والزراعة والبنك الدول  ،إلخ؛
 دور المركز -المحور ( ،)Hubفف الوقت الذي تتجه ف ميظم الدول نحو الالمركزية كحل لتحقيقالتنمية المحلية ،وتتنازل فيه هذه الدول عن جزء من سيادتها لمصلحة المنظمات واألحالف متيددة
األطراف ،تستطيع المنظمات الدولية أن تليب دور الرابط بين ما هو محل ووطن وعالم ؛
 ودور الناظم للتشرييات والميايير الواجب اتباعها على مستوى اليالم ،إن لحماية النظم اإليكولوجيةوالمناخية أو لمنح اليالمات والبراءات ،ولتسهيل التبادالت التجارية وجيلها أكثر إنصافا ً وإسهاما ً
ف حل ميضالت التنمية ف اليديد من البلدان.
بالتمثيل البيان  ،يمكن رؤية اللوحة الكاملة كاآلت :
أدوار المعنيين
الدولي

األكاديمي

المجتمع المدني

مجال التطوير
الجامع

الممول
ّ

القطاع القائد
الدولة ”الجيدة“

المجتمع الراصد

والتأطير

الرابط

المنتج

الناظمة

..والحاضن

..وحضانة المواهب
والناظم

القطاع الخاص

القطاع العام

..والساهر

..والميسرة
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إال َم تؤول هذه النماذج؟ وكيف يمكن للجودة الشاملة أن تؤدي إلى التنمية المستدامة؟
من الجودة إلى التنمية
التنمية المستدامة

جاء ف تقديم ميجم مفاهيم التنمية اآلت " :التنمية البشرية ه توسيع خيارات الناس عبر تنمية قدراتهم .وال
تتح ّول هذه الرؤية إلى فيل بدون المشاركة الت يتدرّج الناس ف مستوياتها ،وهم يصلون إليها وال يبدأون
منها ،بل يستحسن البدء ببناء القدرة على المشاركة عند الناس ،وهنا يكمن االستثمار األول الذي يفض إلى
تملّك الناس لمشروعاتهم التنموية ،مما يضمن نجاحها".
الجودة أيضا ً مرتكزة على التمكين عبر التطوير المستمر والمتكامل ،وتحسين اليمليات واإلجراءات ،وهما
وجهان ليملة التمكين البشري بانتهاج التيلّم مدى الحياة ثقافةً وفلسفة ارتقاء ف الوجود .وتكتمل ركائزها (أي
الجودة) بمبدأ مشاركة الجميع .المقصود بالجميع إزاء تح ّدي التنمية المستدامة هو كل أولئك المشتبكين ف
شبكة ( )Puzzleاليالقات التنموية من الفرد /اإلنسان إلى الكون مروراً بالمحل والوطن  .التح ّدي هو ف
كيفية تنظيم قواعد االشتباك لليمل ميا ً (  )Synergyبحيث يؤدي التياضد بين القوى والمك ّونات ،من خالل
االعتماد المتبادل فيما بينها ،إلى زيادة المحصلة اإلجمالية لتياونها ،كما يزيد أيضا ً من الفيالية الجزئية لك ّل
مك ّون  .واالستجابة المثلى نجدها مرّة أخرى ف الجودة الشاملة ،ومفاتيحها التواصل الفيال والهيكليات
المالئمة وتقييم األداء وتحسين اليمليات واإلجراءات.

ميجم مفاهيم التنمية ) 00 (،من منشورات مؤسسات اإلمام الصدر ،بيروت ،ص.

 تجربة مؤسسات اإلمام الصدريراهن الكثيرون ف عالم اليوم على ّ
أن األمل ميلّق على منظمات المجتمع المدن لحماية البشرية من مخاطر
الخيارات القصوى؛ خيارات الصدام بين الحضارات ،خيارات االستحواذ على الموارد الطبييية اآلخذة ف
التآكل ،خيارات اإلطاحة بمستقبل الحياة على الكوكب..إلخ .هذا األمل له مسوغاته ألن المجتمع المدن
يختزن الوع البشري ويوفر منبراً للحوار الحر والمتيدد األطراف ،مما يفض إلى تحييد المتطرفين ،وإلى
التوصل إلى تسويات تصون الكرامة اإلنسانية وتضمن مستقبل الحياة.
ّ
يتوقين أحدهم من المهمشين اجتماعيا ً أن يكترثوا لغيرهم أو أن يراعوا االعتبارات
على الجانب اآلخر ،ال
البيئية  ،ولو عدنا إلى المه ّمة األساسية لمنظمات المجتمع المدن ف توسيع دائرة المستفيدين من النمو
االقتصادي وإدماج المهمشين وحماية الميرضين ،يتبيّن مينا مقدار المساهمة الت توفرها هذه المنظمات ف
المحافظة على البيئة وإن بشكل غير مباشر.
الصفحات التالية تستيرض تجربة واحدة من هذه المنظمات ،والناشطة منذ ما يزيد عن أربية عقود ف منطقة
ملتهبة تتصادم عندها التيارات والمصالح والصراعات ،وبتالوين سياسية وجغرافية وثقافية .وسوف تقتصر
اإلطاللة عليها عبر منظور الجودة ،أما الراغبين االطالع على إسهاماتها اإلنسانية والتنموية ،فبإمكانهم زيارة
الموقع االلكترون www.imamsadrfounadtion.org
نبذة عن الجمعية
جميية مؤسسات اإلمام الصدر ه جميية خيرية تنموية اجتماعية ذات منفية عامة ،ال تتوخى الربح.
باشرت أعمالها ف أوائل الستينيات وحازت صفة المنفية اليامة بموجب القانون اللبنان  ،كما وحازت الصفة
االستشارية الخاصة لدى المجلس االقتصادي واالجتماع التابع لألمم المتحدة (  .) 00تنتشر مراكزها ف
بيروت وجنوب لبنان ولديها مكاتب تمثيلية ف الواليات المتحدة وكندا ،وشبكة من األصدقاء ف ميظم أنحاء
اليالم .مركزها الرئيس ف مدينة صور -لبنان.
تطمح الجميية وتيمل على تمكين المستهدفين والمينيين بخدماتها من إدراك أوضاعهم الخاصة ،وتحسين
قدرتهم على تنظيم أنفسهم بحيث تتحسن فرصهم ف االستفادة من الخدمات اليامة ومن الوصول إلى المكاسب
واليوائد الت يفرزها النمو االقتصادي .أي أن يتمكن المستفيدون من التحكم بحياتهم وأن ييوا جدول أعمالهم
الخاص مستشيرين قواهم الكامنة ،وميززين ثقتهم بأنفسهم وبمن حولهم .وبحيث يستشيرون حقهم المشروع
باختيار البدائل وبالقدرة على التأثير ف مجريات مجتميهم ومستقبلهم.
تسيى الجميية إلى تأمين مق ّومات المجتمع المنسجم المطمئن إلى تيدديته ،والمنفتح على اآلخر .وه تهدف
إلى مكافحة الحرمان بأشكاله الملموسة والمستترة ،فتتدرّج اهتماماتها من تلبية الحاجات األساسية لفئات
محددة من المحرومين كاليتيمات وأصحاب الحاجات التربوية الخاصة ،وصوالً إلى إسهامات تنموية
واجتماعية وثقافية تطال شرائح واسية من المستهدفين.
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تنفّذ الجميية مجموعة برامج تربوية أكاديمية ومهنيّة متنوعة ،وبرنامجا ً للرعاية المستدامة يستهدف اليتيمات
والحاالت االجتماعية الصيبة ،وذلك ف مج ّميها الثقاف المتكامل التجهيزات ف صور .تق ّدم الجميية خدمات
اجتماعية وصحية وقائية وعالجية من خالل شبكة مترابطة من المستوصفات المنتشرة ف جنوب لبنان .كما
تطلق عدداً من مشاريع التمكين االقتصادي واالجتماع ومن النشاطات البحثية والتوثيقية.
استطاعت الجميية بناء فريق عمل متكامل ومتميّز بتيدد تخصصاته وبوجود كوادر مؤهلة ومنسجمة
( المالحظ غلبَة الينصر النسائ على الق ّوة الياملة ف الجميية ،بما ف ذلك شاغل المراكز اليليا) .وه
تيمل على تحديث هياكلها وأنظمتها عبر إدخال نظم الميلوماتية واالتصاالت وتطبيق مبادىء اإلدارة
اليصرية .كما تمي ّزت الجميية بسجلّها الواضح ف التصدي لمشكالت المرأة والحتياجاتها التربوية والصحية
والمهنيّة .فاكتسبت مكانة مرموقة ف ذاكرة المجتمع النسائ خصوصا الفقيرات ومحدودات الموارد ،وكان
ذلك بفضل مساهماتها القيّمة ف المساعدة االجتماعية وبرامج محو األمية ورعاية اليتيمات والتصدي لغير
ذلك من المشاكل االجتماعية واالقتصادية الت تواجه النساء الجنوبيات ف الظروف اليصيبة الت ما زلن
ييايشنها.
الجودة في الرؤية والخيارات االستراتيجية
يلفت اإلمام السيد موسى الصدر ف الستينيات ف عبارة موجزة إلى أهم قضايانا المياصرة ،ويقول" :من
ص َُور سلب الحريات وتحطيم الطاقات :االستبداد …ادعاء الوصاية على الناس واتهامهم بأنهم ال يفهمون …
سياسة اإلهمال إلبياد الفرص عن الناس ،وحتى منع الصحة عنهم" .ويرسم ف مكان آخر صورة بهيّة
للوطن الذي نحلم فيه  ،إذ يقول " لبنان الغد هو لبنان اليدالة وتكافؤ الفرص ،لبنان الواحد المتطور ،لبنان
اليرب الرسال  ،لبنان اإلنسان والحضارة ،لبنان الحرية والقيم".
وف مسياه لترجمة تلك التطليات إلى وقائع ،وظّف األسس المنهجية اليلمية ف خدمة اليمل االجتماع ،
فانتهج:
 دراسة الواقع االجتماع  -االقتصادي وفهمه ( إحصاءات ،بحوث..إلخ)؛ النظرة االستراتيجية وإدراك مضاعفات الحرمان الت تطال المحروم كما المقتدر من خاللالتداعيات والتوترات االجتماعية؛
 التركيز على أهمية التنظيم المؤسس كشرط أساس لنجاح كل عمل، إيجاد الظروف والمجاالت الت تُم ّكن المرأة من المساهمة ف النهوض االجتماع والثقاف .بين مخاطر اإلقصاء والبؤس وفرص اليدالة والحرية ،كان لإلمام الصدر جوالت ومنجزات .والجميية
الميروفة اليوم بمؤسسات اإلمام الصدر ه واحدة من تلك الغرسات الذي بذرها ف غير مكان .رؤيتها
للمجتمع اإلنسان مشتقة من تلك القيم الت توخاها .وحسب ثقافة الجميية ،تحتل دائرة المستهدفين موقع
المركز أو القلب ف منظومة اليمل األهل  ،وحاجاتهم ه البوصلة الت ترشد تصميم البرامج وتؤشر إلى
ضرورة إطالقها وتطويرها .ينطلق اختيار عناصر المركز (المستهدفين) من مؤشر الحاجة والحرمان،
ويستمر بمييار المشاركة .لهذا كان ترتيب جدول األولويات حسب إلحاح الحاجات ،وبغض النظر عن الميتقد
أو الجنس أو غيرهما.

عالوة على مركزية المستفيد ،يمكن التيرّف على كل المينيين بمن فيهم الجهات الحكومية والدولية ،وسوف
يأت الحديث عن ذلك عند توصيف األداء.
تتخذ الجميية من األطراف الريفية ف جنوب لبنان مجاالً جغرافيا ً رئيسياً ،وبما أن هناك ما يربو على
 00طالب ومتدرب ،ونحو خمسين ألف متردد على المراكز الصحية واالجتماعية وقرابة أربيمائة
موظف ،فإن إسهاما ً تنمويا ً وبيئيا ً هاما ً يتحقق لمجرد تنفيذ القرار االستراتيج بالتمركز ف األرياف .ونظراً
لحساسية المنطقة ،فإن تبيات القرار لناحية المحافظة على البيئة الريفية واإلسهام ف الذود عن الهوية
الوطنية والحد من ظاهرة ترييف المدينة ولفها بأحزمة البؤس  ..ه من اإلنجازات الت تبيث على االعتزاز
والثقة.
تمكين النساء هو جوهر وجوود جمييوة مؤسسوات اإلموام الصودر وغايتهوا .وحسوب تقيويم الموردود االجتمواع
ليمل الجميية ،يالحظ أن النساء ّ
هن الفئة المباشرة ،سيّما لو أخذنا بيين االعتبار تقييم األثر الذي تحدثه النساء

ف عوائلهن من جهة ،وقياس ما كان يمكن أن يكون عليه الوضع لو لم تتدخل الجميية إلحداث ما أحدثتوه فو
حياة هذا الشخص أو ذاك.
تمكين تربوي ونفسي وصحي واجتماعي وحقوقي بالتوعية على حقوق النساء واألطفال ،وهو يشوكل منهجوا ً
متكامالً يهدف إلى بناء قدرة النساء على مستويات متوازيوة ) :بنواء القودرة علوى الفيول ،أي تمكوين النسواء
موون اإلسووهام المتكووافا والفاعوول فو صوونع القوورارات علووى شووتى المسووتويات؛ و ) بنوواء القوودرة علووى اليموول مووع
األخريووات واآلخوورين ،أي تمكووين النسوواء موون االنتظووام ضوومن مجموعووات اجتماعيووة فاعلووة وهادفووة؛ و ) بنوواء
القدرة الذاتية ،أي تمكين النساء من بناء الثقة بالنفس ،والثقة بالقدرة على إحداث التغيير.

تطبيقات الجودة في األداء واألنشطة
بدأت ورشة التطوير اإلداري ف مؤسسات اإلمام الصدر عقب االنكفاء اإلسرائيل عن جنوب لبنان عام
 . 000واتخذت تلك الورشة أشكاالً متيددة أبرزها استشارة بيوت الخبرة ،وعقد سلسلة من ورش اليمل
والتدريب والتقييم والتخطيط ،وإعادة هيكلة المراكز األساسية والوسطى باستقطاب كفاءات جديدة ورفع
قدرات الفريق اليامل.
تحددت أهداف التطوير على النحو التال :
-

تشكيل أساس واقي لبناء نموذج تنظيم ييكس فهم الجميية ليملها ،وإمكانيات وتطليات الياملين؛
صياغة الوحدات واألقسام لرسالتها المهنية ،وصياغة جامية ومحدثنة لرسالة الجميية؛
تسهيل استخالص الميلومات المتصلة بيملية اتخاذ القرار عبر تنميط التقارير الدورية والسنوية؛
رفع مستوى المهارات التنظيمية واإلدارية للمسؤولين اإلداريين تحديداً وليموم الياملين والمتطوعين
استطراداً؛
توظيف النشاط ف عالقات عامة داخلية تيزز الدافيية وتيرّف األقسام على بيضها البيض؛
إعداد نماذج الضبط والمساءلة وتوضيح مسارات اليمليات اإلدارية بهدف تحسين اإلنتاجية.

من مخرجات الورشة :صياغة رسالة اليمل لكل وحدة إنتاجية ،إعداد التوصيفات الوظيفية ،الهيكل اإلداري،
نماذج التقارير الدورية والفصلية ،مسارات اليمل ،إدخال تكنولوجيا الميلومات واالتصال ف مختلف
المسارات .كما أمكن ،على مستوى البرامج والخدمات ،تحديث المناهج التيليمية ف مختلف المراحل وف
كافة المواد .فف التدريب المهن مثالُ جرى توصيف كافة المواد األكاديمية والتدريبية وبناء المحتويات
التيليمية لها ،إضافة إلى استحداث تخصصات جديدة على المستوى الوطن  ،وذلك ف استجابة لما نجم عن
التفاعل مع حاجات السوق وتوقيات المجتمع المحل (التنشيط االجتماع  ،واإلرشاد الزراع ) .وف تربية
وإعداد ذوي الحاجات الخاصة ،ت ّم بناء القدرة الذاتية على التشخيص .يليه بناء المناهج الفردية المتناسبة مع
مختلف أنواع الصيوبات التيلمية ،وجرى استحداث منهجية جديدة قوامها استخدام الموسيقى ف مساعدة
أصحاب الحاجات على التآلف مع ميوقاتهم وتحفيز طاقاتهم التيلمية واالجتماعية.
أبرز النواتج أو التأثيرات المتحققة :تسريع إنجاز اليمليات ،البيانات والميطيات ،اتساع حجم األعمال (
أضياف ونصف) ،تحسن ميدالت الثبات الوظيف  ،استقطاب كفاءات مؤهلة وشابة ،مأسسة مك ّونات
التدريب وبناء القدرات لكل الفريق اليامل وحسب التخصصات والمهام المناطة بهذا الشخص أو ذاك..

أمكن رصد عدد من اآلثار ،وما يزال بيضها اآلخر ف طور الحدوث والتبلور .ارتفع مي ّدل التحصيل
المدرس عموما ً وبل ّغ التحسن  ، % 0ادخلت تخصصات جديدة أهمها برامج التربية لذوي الحاجات
الخاصة ومنهاج التنشيط االجتماع ؛ اتسيت مروحة الخدمات الطبية فارتفيت التخصصات من  2إلى
وواكب ذلك تحسين ف التجهيزات الطبية وزيادة عدد المختبرات (من إلى ) وعدد المراكز الثابتة (من
إلى ) والجوالة (من إلى ) .كما ارتفع عدد الشركاء ع ّدة أضياف ووصلوا ف اليام الماض إلى
شريكا ً من المنظمات المانحة عدا الشراكات مع الجمييات الشقيقة ومع الجهات الحكومية ،وتواكب ذلك مع
تن ّوع ف طبيية األعمال المنفذة وف حجم التياقدات.
بدأ رصد اآلثار اإليجابية ليملية التطوير اإلداري على المينيين ف البرامج التقليدية للجميية من مس َيفين
ومدرسين وطالب ومرضى .وسرعان ما تبيّن أن ذاك المجهود على سلّم الجودة الشاملة يط ّل على آفاق
جديدة لليمل ،أو كأنما ه جسر عبور إلى التنمية المستدامة :لقد أنتج التفاعل مع المينيين ومع أبناء المجتمع
المحل أفكاراً ومشاريع تختلف ف طبييتها مع الخدمات التقليدية إالّ أنها تلب حاجات حيوية وتصب ف
األهداف التنموية اليامة الت وضيتها الجميية .وقد القت تلك األفكار تجاوبا ً من الشركاء والداعمين وأمكن
تنفيذ الكثير منها .فيما يل قائمة مختارة من تلك المشاريع:
 ميجم مفاهيم التنمية ، 00 :وقد أنجزبدعم من البنك الدول واإلسكوا ،و ساهم ف إعداده نخبة منالخبراء واألكاديميين والناشطين اجتماعيا ً وتنموياً؛
 مشروع دعم الجمييات األهلية ف مجال تكنولوجيا الميلومات والتواصل00 - 00 :منظمة الخليج اليرب لدعم منظمات األمم المتحدة اإلنمائية (أجفند)؛

بدعم من

 مشروع األمن الغذائ وتيزيز المداخيل للريفيين الفقراء ف جنوب لبنان 00 - 00 :بدعم منالصندوق الدول للتنمية الزراعية (إيفاد) ،ولجنة المانونيت المركزية؛
 مشروع تزويد المدارس الحدودية بوجبات خفيفة (  :) 002- 00يحظى المشروع بدعم منالمنظمة االرثوكسية اليالمية وتموله الوكالة األمركية للتنمية؛.
 مشروع التوعية على حقوق النساء 002- 00 :بالشراكة مع مجموعة األبحاث والتدريب لليملالتنموي؛
 مشروع تأهيل األسرى المحررين وإعادة دمجهم ف جنوب لبنان 00 - 00 :وهو يندرج فإطار برنامج التنمية االقتصادية واالجتماعية الذي يقوم به برنامج األمم المتحدة اإلنمائ بالتياون مع
الحكومة اللبنانية ممثلة بمجلس اإلنماء واإلعمار؛
 مشروع التمكين المهن واالقتصادي للمزارعات ف جنوب لبنان ، 002 :ف إطار مشروع التنميةاالجتماعية الذي يقوم به مجلس اإلنماء واإلعمار بتمويل من البنك الدول
 -تأهيل فريق من اليامالت االجتماعيات ،) 002- 00 ( :بدعم من الصندوق اليالم للنساء؛

 مشروع تسخين المياه بالطاقة الشمسية ، 002 :بتكليف من برنامج األمم المتحدة اإلنمائ وبهبة منالوكالة السويدية للتنمية؛
 مشروع مخيمات األطفال للتخفيف من آثار الحرب ، 002- 00 :بالشراكة مع اليونسيف؛ مشروع تيزيز الصحة اإلنجابية ، 002 :بدعم من منظمة الصحة اليالمية؛ مشروع التدريب المهن الميجل للنساء ف الضاحية الجنوبية لبيروت ، 00 :بدعم من برنامجاألمم المتحدة اإلنمائ .

الخالصة
تستيد الجميية لتيميق تجربتها ف تطبيقات الجودة الشاملة عبر التحقق من مطابقة نظمها وإجراءاتها
لميايير الحوكمة الرشيدة ( .)Corporate Governanceكما إنها تتباحث مع شركائها االستراتيجيين ف
عدد من األفكار والمشاريع اآليلة إلى تسيير عجلة التنمية ف عدد من المناطق اللبنانية ،وذلك رغم مظاهر
االضطراب والقلق الت تيصف ف لبنان حاليا ً .بل أن المحرّك لهذه المسيى الحثيث هو أن تكون التنمية
واليدالة والتغيير حلوالً جذرية إلزالة عوامل التوتر واالضطراب ف مجتميات المنطقة.
خالصتنا من مجمل التجارب واألدبيات حول الجودة الشاملة ،والت أمكن التثبت من ميظم عناصرها بيد
مواكبة وتوثيق الحالة الت استيرضناها ،يمكن تكثيفها ف فكرتين:
األولى أن الحل ف التنمية المستدامة والشاملة ،أي ف الزمان والمكان .لم ييد منطقيا ً ارتجال حلول مجتزأة
لميضالت كونية بيد أن استفحلت المشاكل البيئية والضغوطات على الموارد الطبييية ،وبيد أن انهارت
الحدود أمام حركة الناس واألفكار واألموال والسلع .يتطلّب هذا الحل الشامل والدائم تكاتف ك ّل األطراف -
والك ّل مينيون -وأ ّ
ي استبياد لطرف أو فئة هو استيالد لميوقات مجانيّة؛
وتدعو الفكرة الثانية هؤالء األطراف إلى اختبار الجودة الشاملة المتطورة ف عملياتها وفلسفتها وشراكاتها.
فالجودة الت نشأت ف مرافق المنشآت الخاصة مطلوبة اليوم لتحسين أداء القطاع اليام كما المنظمات المدنية
والدوليّة .والتوافق على مجموعة ميايير ومباديء سيساهم حتما ً ف تناغم هذه األطراف ميا ً وستكون
المحصلة النهائية مزيداً من الكفاءة والفيالية والثبات ف النتائج.

مراجع البحث
يستند الجز المتيلق بتجربة مؤسسات اإلمام الصدر على المواكبة المباشرة واإلشراف على عملية التطوير
وما تنتجه من مخرجات وتقارير .وقد جرت مراجيتها واالستفادة منها ألغراض هذا البحث.
كما تمت استشارة المنشورات والتقارير التالية:
-

-
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