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 املتوسطة واألسر املنتجةالصغرية وأنظمة اجلودة يف املشاريع 

 2022مارس  27خبار الخليج بتاريخ أفي جريدة نشر 

 بقلم: الدكتور زكريا الخنجي

 

 أجل من فقط وضعت قد الشاملة الجودة أنظمة أن يعتقد من يخطئ

 يوميًا، الدنانير من ماليين تدر التي وخاصة الكبيرة المؤسسات

 أنواع بكل االرتقاء أجل من وضعت قد األنظمة هذه إن تقول فالحقيقة

 من النوعية هذه أن وحتى كانت، مهما التجارية واألنشطة المؤسسات

 وتقديم التعليمية األنظمة على اليوم تطبيقها يتم والقوانين األنظمة

 .أنواعها بكل الخدمات

 األولى، بالدرجة تهتم الجودة أنظمة أن – سابق مقال في – سابقًا قلنا

 نخدم كيف بمعنى العميل، إرضاء فن الفلسفية، التنظيرات عن وبعيدًا

 يمكن ما وهذا .فقط هكذا لكسبه، نسعى وكيف نرضيه، وكيف الزبون،

 األمور في تلخيصها يمكن التي ،9001 األيزو ومبادئ قواعد في قراءته

 :التالية

 استراتيجيًا هدفًا الجودة مفهوم جعل خالل من :الزبون رضا تحقيق .1

 وكسب الحاليين بالزبائن االحتفاظ على القدرة المؤسسة لدى يولد

 .السوقية الحصة وزيادة جدد زبائن
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 العليا اإلدارة التزام وهو :الحقائق على بناءً  القرارات واتخاذ القيادة .2

 العمل وطرق إجراءات في وترسيخها الجودة وقيم ثقافة بنشر

 .المؤسسة داخل
 بالتطوير االهتمام خالل من وذلك :للعمليات المستمر التحسين .3

 للوصول المستمر التحسين أجل من المستمر والتدريب والتعليم

 .التنافسية والقدرة الجودة مستويات أعلى إلى
 لمتابعة كنتيجة الجودة هذه وتأتي :والوقاية التصميم جودة .4

 المنتج بمتابعة تهتم حيث مراحلها، جميع في اإلنتاجية العملية

 إلى النهائية بصورته تقديمه حتى تصميمه مراحل بداية من

 .السوق
 ثمرة هو مستمر بشكل األداء تحسين إن حيث :العاملين مشاركة .5

 من بدوره ينبع والذي المؤسسة، في العاملين لدى الدافعية وجود

 فرص وإيجاد والتدريب التعليم خالل من العاملين تطوير خالل

 .المستمرة والتقدم النمو
 بربط المؤسسة الهتمام إشارة وهي :االجتماعية المسؤولية .6

 .وتوقعاته المجتمع أهداف مع يتوافق بما أهدافها
 كافية معلومات لتوفير وسيلة يعد المبدأ وهذا :العكسية التغذية .7

 الزمنية الجداول ومتابعة واألفراد اإلنتاج إدارة على للمشرفين

 على يساعد األداء من عال مستوى إلى الوصول يضمن مما للتنمية

 .واإلبداع الجودة
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 :وهي سابقًا، يذكر لم آخر، اأمرً نضيف أن ويمكن

 :واالبتكار التجديد على والمتوسطة الصغيرة المؤسسات قدرة
 لتطوير الكبيرة بجهودها تمتاز والمتوسطة الصغيرة فالمؤسسات

 يعدون المؤسسات هذه في العاملون فاألفراد تحسينها، أو منتجاتها

 أكثر أنها تتميز بحيث واالبتكارات، الجديدة لألفكار األساسي المصدر

 دافع لديهم األفراد أن بسبب الكبيرة، المؤسسات من العديد من إبداعًا

 .عالية أرباح تحقيق إلى تؤدي التي الجديدة األفكار إليجاد أكبر

 واألسرة الصغيرة المؤسسات في الجودة منظومة تستكمل وحتى

 التفكير بمنهجية تفكر أن المستحسن من فإنه (االقتصادية) المنتجة

 العمالء حاجات على يركز الذي التفكير من النوع ذلك التصميمي،

 .واحتياجاتهم ورغباتهم

 لدى التصميمي التفكير ومنهجية الجودة إدارة منهجية تتداخل فعندما

 سيكون الناتج فإن المنتجة واألسر الصغيرة المشاريع على القائمين

 .مذهالً

 بقالة الشباب أحد فتح – بعيدة سنوات منذ – يوم ذات في أنه أتذكر

 االحتياجات بعض يبيع وكان الشعبية، األحياء من واحدة في جدًا صغيرة

 يأبه لم أنه إال الفكرة، هذه أقاربه بعض عليه واستنكر وهناك، هنا من

 أنه وجدت عنه أسال عدت وعندما سنوات، عنه وغبت فاستمر، ألحد

 العديد في المنتشرة الوطنية الصغيرة البقاالت من سلسلة صاحب أصبح
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 المحالت بعض يمتلك أصبح أنه إلى باإلضافة الشعبية، األحياء من

 وعندما ذلك، إلى وما الخضراوات لبيع ومحل وجزار خباز، :مثل المتخصصة

 كان :ببساطة قال هذا كل تحقيق في بها قام التي الكيفية عن سألته

 الحي أسر واحتياجات مستلزمات كل بتوفير أقوم أن األساسي هدفي

 الواحد، البيت في تعيش التي األجيال لكل األحيان من الكثير وفي كله،

 أن فحاولت شخصية، بصورة العائلة أفراد لكل معرفتي خالل من وذلك

 الذي المعيار مبكر وقت في وضعت وبذلك، الشرائية، عاداتهم كل أدرس

 العمالء، ورغبات رضا على بناءً المحالت وإدارة المنتج إدارة على يساعدني

 الموظفين إلى تمتد ما غالبًا التي واالهتمام الرعاية من مستوى وزراعة

 .هذا كل من تمكنت حتى وهكذا عندي، يعملون الذين

 المنتجة األسرة وكذلك الصغيرة للمؤسسات الجودة إدارة أن نعتقد لذلك

 من وذلك المتاحة، الموارد من االستفادة في مهمة أداة تُعد أن يمكن

 السلع جودة وتحسين جهة، من المجتمع لصالح إنتاجيتها زيادة خالل

 .أخرى جهة من والخدمات

 اليوم تواجه المنتجة واألسرة الصغيرة المؤسسات إن يقول والواقع

 مع سواء تعيشها التي الشرسة المنافسة مواجهة في كبيرة صعوبات

 حيث من سواء النواحي، جميع من العمل زمالء مع أو الكبيرة المؤسسات

 فإن لذلك .ذلك إلى وما اإلدارية، الكفاءات أو التكنولوجيا، أو التمويل،

 المؤسسات بين التنافسية القوة تطوير كيفية هو المطروح السؤال
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 أن يعتقدون الذين مع نحن وربما بفعالية، المنافسة لمواجهة الصغيرة

 ُتمكن أن يمكن التي تنافسية ميزة بمثابة هي الجودة إدارة منظومة

 فإدارة .التنافسية هجومات أمام الصمود من الصغيرة المؤسسات

 مع لتتوافق الصغيرة للمؤسسات التنافسية القوة تقوي الشاملة الجودة

 .لألعمال المتغيرة المتطلبات

 جدًا صعوبة ذات أنها أو خيال، محض الموضوع أن بعضنا يعتقد وقد

 التطبيق فعملية ذلك، عكس تقول الحقيقة أن إال ذلك، تحقيق في

 :التالية األمور بعض هو إليه نحتاج الذي كل جدًا، سهلة

 أن المهم من فإنه اإلصغاء، على كالقدرة البسيطة، المهارات بعض .1

 مهارة وهذه العمالء، احتياجات لكل (صاغية آذان) لدينا تكون

 امتالك إلى نحتاج وإنما فحسب ذلك ليس عليها، نتدرب أن يمكننا

 ما عادة ورغباتهم تنتهي ال العمالء فطلبات ،(الصدر سعة) مهارة

 ؟ وهؤالء هؤالء كل بين نوفق أن يمكننا فكيف متضاربة، تكون
 .المهارات تلك ومثل

 التي الدراسات وجدت ولقد ورغباتهم، العمالء احتياجات دراسة .2

 رأي معرفة ينبغي أنه الجودة وإدارة التصميمي التفكير على تمت

 إلى إنزالها أجل من فيها التفكير يتم خدمة أو منتج كل في العمالء

 .األسواق
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 ندرس وأن واحتياجات، مشاكل لديهم كانت إن نعرف أن يجب

 التعرف خالل من وذلك دقيقة، بصورة واحتياجاتهم مشاكلهم

 فإن رغباتهم، فهم بهدف العمالء يواجهها التي الصعوبات على

 العاطفية األفراد الحتياجات أعمق فهم على يساعد ذلك

 المشكلة مع وتعاملهم وفهمهم رؤيتهم وطريقة والجسدية

 ماذا وتوثيق المستفيد به يشعر بما الشعور بمعنى الحالية،

 إلى باإلضافة يحس، وبماذا يشعر، وبماذا يفعل، وماذا يقول،

 بالجوانب ونقصد العميل، الحتياجات والنوعي الكمي البحث

 النوعي الجانب أما ذلك، إلى وما واألرقام البيانات تحليل الكمية

 .ذلك إلى وما والمالحظات الشخصية المقابالت خالل فمن

 فالكثير بحتة، علمية منهجيات وفق الدراسة تتم أن هنا نقصد ال وربما

 بعض نطرح أن يمكن أنه إال لك،ذ ذتحب ال المنتجة واألسر األعمال رواد من

 :منها الطريق، في والسير التوجه كيفية على تساعدنا التي األسئلة

 ؟ المشروع أو الفكرة من يستفيدوا أن يمكن الذي العمالء من 
 ؟ نطلقها أن نريد التي الفكرة تحلها التي المشكلة ما 
 ؟ المشكلة هذه العميل بها يحل التي الحالية الطريقة ما 
 إلى العميل يتطلع الذي وكذلك تحقيقه، إلى نتطلع الذي الهدف ما 

 ؟ كذلك تحقيقه
 ؟ المنتج أو الفكرة يجرب أن للعميل يمكن هل 
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 ؟ تجربته نتيجة كانت يفك  
 ؟ الخدمة أو المنتج في العميل رأي ما 

 نراقب أن يكفي وال األخرى، األسئلة من والعديد األسئلة هذه ومثل

 .العمالء نظر وجهات ونتحرى نسأل أن يجب وإنما فقط، األسواق

 ما نربط أن عفوية بكل تمكنا – منتجة وأسرة أعمال كرواد – بذلك نحن

 بالمنهجين، االرتقاء يعني وهذا التصميمي، والتفكير الجودة إدارة بين

 ذلك إلى ما أو شهادة نأخذ أن غير من 9001 األيزو بلوغ من كذلك وتمكنا

 أن إال المنتجة، واألسر األعمال لرواد اضروريً  ذلك كان وإن رسميات، من

 .األعمال ورواد المنتجة األسر عمل في األساس هو االتقان

 وعائلتي، األطعمة مهرجان في أسير كنت – صاحبي يقول – يوم ذات

 الذي الطعام نوع اختار فرد وكل المهرجان، في العشاء تناول فقررنا

 تبيع التي السيارات تلك من واحدة على اختياري وقع كذلك وأنا يرغب،

 .الطعام من امعينً انوعً

 معينة، نوعية إلى وأشار لديه ما أفضل عن وسألته البائع، من تقدمت

 وأغراني كثيرة، أمور فيها فقال الوجبة، محتويات عن الثاني سؤالي وكان

 لي قدم قليالً، أكثر وربما ساعة ربع حوالي دام انتظار وبعد .تمامًا كالمه

 المكون أن أفاجأ بي وإذ وجبتي، لتناول العائلة مع فجلست الوجبة،

 المكون إن قال أنه من الرغم على البطاطس، هو للوجبة األساسي
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 قطعة أي أجد لم أني إال المفروم، واللحم الدجاج من قطع للوجبة األساسي

 .الدجاج من قطيعات بضع وجدت الحقيقة في ولكني المفروم اللحم من

 .الموجود هو هذا تريد، ال أو تريد :فقال مستنكرًا، البائع إلى فعدت

 هل ؟ العميل حول التمحور مفهوم هو هذا هل أتساءل، هنا أنا وربما

 ؟ العميل نرضي هكذا

 ولكن نفسه، به ترضي لكلمة إال يحتاج ال الحاالت هذه مثل في العميل

 وكذلك والمتوسطة، الصغيرة المشاريع في مرفوض أمر فهذا تتحداه أن

 .المنتجة األسر في

 


