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البنية التحتية للجودة الذكية من أجل االستدامة
الموجز
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مقدمة
بينما  التقدم  الرابعة في  العالم ثالث ثورات صناعية و تواصل  شهد 
تلوح الخامسة في األفق. ولقد أّدت هذه التحوالت إلى إحداث نقالت 
تغييرات  إلى  باإلضافة  بها  نعيش  و  نعمل  التي  الطريقة  في  كبيرة 
على  التغيرات  هذه  تؤثر  ولم  الصناعة.  عمل  طريقة  في  رئيسية 
الصناعة فحسب بل وعلى البنية التحتية للجودة أيًضا، من خالل تحدي 
قدرتها لالستجابة والتكيف بطريقة تضمن تحقيق فوائد التحول الحالي. 
يتناول هذا المنشور التطوير المعني بالجودة و إدارة الجودة كاستجابة 

.)Industry 4.0( لتحديات الرقمنة والصناعة الرابعة
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يستعرض هذا المنشور بإيجاز  الثورات الصناعية الثالثة األخيرة. حيث 
أّدى كل تحول منها إلى والدة العديد من التقنيات واالختراعات الجديدة، 
كما ساهم كل تحول منها بدفعنا إلى مزيد من التقدم في طريق التصنيع. 
و من االختراعات الجديرة بالمالحظة و التي لعبت دوًرا محورًيا في هذه 

الرحلة:

البخارية ألول  القّوة  بتسخير  الذي سمح  و  البخاري  المحرك  اختراع   •
مرة.

• تحول التصنيع إلى اإلنتاج القائم على أجزاء قابلة للتبديل. 

إلى  تشير  أولى  كأنشطة  والتحكم  المراقبة  جاءت  التحوالت  هذه  مع  و 
انبثاق ضمان الجودة.

الثورتين  خالل  العالمية  التحتية  البنية  في  كبيرة  تطورات  العالم  شهد 
الكهرباء  تتضمن ظهور قطاعات رئيسية مثل  والثالثة  الثانية  الصناعية 
الحروب  أدت  كما  الهاتف.  وشبكات  التلغراف  ونظام  الحديدية  والسكك 
تم  الحديثة. وقد  التجميع  الضخم و خطوط  التصنيع  إلى ظهور  العالمية 

إحراز تقدم هائل بمجاالت الطب والكيمياء والمعادن وإنتاج الغذاء.
وفي موازاة كل ذلك تطور ضمان الجودة كاستجابة لكل هذه التحوالت.

كما شهد علم التقييس إدخال اتفاقية المتر واعتماد النظام المتري. و كان 
باعتباره  والتفتيش  االختبار  على  يركز  األمر  بادئ  في  المطابقة  تقييم 
تم  كما  والمراجل.  الضغط  أوعية  بتصنيع  المرتبطة  للمخاطر  انعكاساً 
استخدامه إلدارة المخاطر في مجاالت أخرى ، فعلى سبيل المثال ، كان 

يتم تفتيش السفن ألغراض التأمين قبل اإلبحار. 

و   ، الهاتف  ، و شبكات  الكهرباء  الثانية شهدت  العالمية  الحرب  بعد  و 
السيارات والبنية التحتية للطرق نمواً مّطرداً. كما تطورت صناعات النفط 
والغاز و ازدادت أهميتها حتى أصبحت محركات للنمو االقتصادي.  و 
تمثل تأثير هذا االرتفاع في النشاط االقتصادي برفع الحاجة لجعل ضمان 
الجودة قابلة  للتكيف واستيعاب االحتياجات الجديدة للصناعة. كان توحيد 
المعايير عامالً حاسماً في تطوير النقل العالمي )أي الشحن والحموالت( 
والتفتيش  )االختبار  المطابقة  تقييم  أصبح  كما  الصناعات.  من  وغيرها 
وإصدار الشهادات( أيًضا مقبواًل على نطاق واسع في خطوط التجميع و 

المصانع.

ومع ذلك، فإن أهم تطور في الثورة الصناعية الثانية كان وصول تقنيات 
المعلومات بما في ذلك أجهزة الحواسيب األولى. كانت نقطة التحول هي 
تقديم جهاز التحّكم المنطقي القابل للبرمجة الذي غير وجه التصنيع ، بما 
يسمح وألول مرة بالتحكم بالمعدات واآلالت آلياً بشكل آني. و بهذا نتجت 
مشاكل عدم التوافق بين المعدات والبرامج والبيانات. حيث إن حاالت عدم 
التوافق هذه كانت تمنع الصناعة من االستفادة  القصوى من فوائد التقنيات 

الجديدة.

لعب توحيد المعايير دوًرا رئيسًيا في معالجة مشاكل عدم التوافق ونقص 
الدولي  المستوى  على  المعايير  هيئات  قامت  و  البيني.  التشغيل  إمكانية 
لصياغة  الدوليين  الخبراء  من  الفنية  اللجان  بتشكيل   )IEC, ISO )مثل  
المعايير الدولية التي تناولت قابلية التشغيل البيني وعدم التوافق المعني 
بالبرمجيات، وهياكل البيانات، وتبادل البيانات مما جعل االتصال البيني 
أكثر سهولة )على سبيل المثال ISO TC 184(. و يعتبر توحيد المعايير 
الصناعة  في  الجديدة  للتقنيات  أوسع  نشراً  سهلت  رئيسية  أداة  بمثابة 

وكوسيلة لفتح أسواق جديدة.

قطاع  في  الضوابط  من  هائالً  تحريًرا  العالم  شهد  الفترة،  نفس  في 
االتصاالت واختراع شبكة اإلنترنت. و يعتبر نشر التكنولوجيا الالسلكية 
واألجهزة  المحمولة  )كالهواتف  المحموالت  قطاع  تقدم  مع  بالتزامن 
اللوحية( من الجيل األول )5G( إلى الجيل الخامس )1G( خطوة تغيير 
مهمة نتج عنها الهواتف الذكية التي نمتلكها اليوم ، مما يسمح لنا باالتصال 

باإلنترنت وتطبيقات الجوال.

و قد أّدى هذا االستخدام لتقنيات المعلومات واالتصاالت إلى تغيير العالم 
حيث وّفر لنا محركات البحث، و مواقع التواصل االجتماعية، والتجارة 
المهيمنة  المؤسسات  الى صعود  أدى  و  الرقمية  والوسائط  اإللكترونية، 
)Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft( و المعروفة 
ب )GAFAM(.وعليه فقد أنشأت هذه التحوالت األسس )البنى التحتية ، 

التقنيات والتطبيقات والخدمات( لتمكين الثورة الصناعية الرابعة.

نظرة عاّمة على التحول الصناعي
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شهدت الثورة الصناعية الرابعة انفجاًرا في الرقمنة والتقنيات الجديدة. و 
أصبح اإلنتاج الرقمي مدفوًعا بهذه التقنيات الرقمية المتقدمة ، بما في ذلك 
إنترنت األشياء للقطاع الصناعي )IIoT( ، و البيانات الضخمة والتحليالت، 
و الروبوتات المتقدمة، والذكاء االصطناعي )AI( و تعلم اآللة، والحوسبة 
السحابية، والتصنيع المضاف )الطباعة ثالثية األبعاد(. فقد جلبت التقنيات 
وجه  وعلى  الصناعات  عالم  في  جذرياً  تحوالً  معها  المتقدمة  الرقمية 

التحديد في تصنيع األشياء.

تعاظم الحاجة إلى االستدامة
لن يكون هناك سوى فوائد قليلة أو معدومة للبشرية من الثورة الصناعية 
التي  المزايا  مع  و  العملية.  هذه  خالل  األرض  بتدمير  قمنا  إذا  الرابعة 
في  الزيادة  أن  الواضح  من  أصبح   ، للتصنيع  الجديدة  التقنيات  جلبتها 
الطاقة  استخدام  من  كبير  بشكل  الزيادة  الى  يؤدي  العالمي  االستهالك 
والموارد الطبيعية لألرض. و أصبح هناك اعتراف واضح بأن األرض 
ال تستطيع تحمل هذا المستوى من اإلنتاج إلى أجل غير مسمى ما لم يتغير 
شيء ما. و بهذا فإن العالم بات بحاجة إلى نموذج جديد للتصنيع وتطوير 
القادمة  لألجيال  األرض  على  تحافظ  أن  شأنها  من  التي  التحتية  البنية 
والضرورة  لها.  الملحة  الحاجة  حتمية  ولّدت  قد  االستدامة  فأن  وبالتالي 
الطاقة  استهالك  عن  االقتصادي  النمو  فصل  تتطلب  لالستدامة  الملحة 
وموارد األرض. و قد أصبح من الواضح أن التصنيع يلعب دوًرا رئيسًيا 
في تحقيق حتمية االستدامة ، وأعطت الثورة الصناعية الرابعة للصناعة 
فرصة إلعادة التفكير في عمليات التصنيع وضمان الجودة بما يتماشى مع 
الثورة الصناعية الرابعة  هذه الحتمية الملحة. يرى »مجتمع االستدامة” 
كفرصة فريدة إلنشاء االقتصاد الدائري حيث يتعين على الصناعة معالجة 
وخدمة  والتسليم  واإلنتاج  بالمصادر  واالستعانة  التصميم  عمليات  جميع 
المنتجات بما يتماشى مع متطلبات االستدامة الحتمية واالقتصاد الدائري. 

بزوغ الثورة الصناعية 
الرابعة
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البنية التحتية للجودة 
الذكية

الجودة  لضمان  جديدة  فرصاً  المتقدمة«  الرقمية  »التقنيات  ظهور  فتح 
الخاصة  للجودة  التحتية  البنية  احتياجات  فإن   ، وبالمثل  ومؤسساتها. 
يدفع  هذا  و  »الجودة”.  مفهوم  تعريف  تعيد  الرابعة  الصناعية  بـالثورة 
من  جديدة  أنواع  تقديم  و  مختلف  بأداء  للقيام  التحتية  البنية  مكونات 
الخدمات. و يشار الى هذا التحول باسم »البنية التحتية للجودة الذكية« أو 

»البنية التحتية للجودة 4.0”. 
يتناول هذا المنشور بعض التفاصيل حول تكييف مختلف مكونات البنية 
التحتية للجودة الذكية بما يتماشى مع تحديات الثورة الصناعية الرابعة. و 

فيه نسلط الضوء على بعض اإلنجازات أدناه.

التقييس الذكي
للمعدات  التلقائية  واإلجراءات  التقييس  بيانات  في  الكبيرة  الزيادة  قدمت 
تحديات جديدة في علم التقييس. و يستجيب التقييس بنجاح لمطالب أتمتة 
االختبارات والقياسات واستخدام بيانات الفحص القياسي في الوقت اآلني. 
التي أجريت في  القياسات  تلبية متطلبات  التقييس قادرة على  فإجراءات 
عملية متصلة عبر اإلنترنت وكذلك في عمليات التفتيش المضمنة. و هي 
كذلك قادرة على أن تعالج  عمليات المعايرة بدون لمس حيث يبقى المعيار 

المعتمد في المختبر بعيًدا عن الوحدة المعاينة تحت االختبار.

تقييم المطابقة الذكي

توحيد المعايير الذكي
المرتبطة  األدوات  جميع  من  كامل  بشكل  الذكي  المعايير  توحيد  يستفيد 
المعلومات  تكنولوجيا  منصات  استخدام  ذلك  في  بما  الجديدة   بالتقنيات 
لتطوير المعايير والتأليف التعاوني. و تستكشف منظمات المعايير الدولية 
الذكية( و  المعايير  المقروءة من قبل اآللة )تسمى  المعايير  مفهوم  حالياً 
للقراءة  التي من شأنها أن تسمح للمحتوى الفني للمعايير أن يكون قابالً 

المباشرة من قبل اآللة )وكذلك من قبل البشر(.

االعتماد الذكي
يساهم التحول الرقمي أيضاً بتأثير كبير على االعتماد ، و يستكشف 

األخير حالياً التقييمات عن ُبعد وكذلك تقنيات سلسلة الكتل 
)blockchain( كآلية آمنة لتوفير الشهادات اإللكترونية.

يتعامل تقييم المطابقة مع أتمتة أنشطة االختبار، والتفتيش، والتفتيش عن 
بعد، و التدقيق، وكذلك استخدام سلسلة الكتل   )blockchain( للحصول 
على الشهادات والتتبع. حيث يتم استخدام جميع التقنيات المتاحة )كالواقع 
على  يحافظ  بما  ولكن  بذلك  للقيام  الخ(  االفتراضي،  الواقع  و  المعزز 

النزاهة و الثقة في العمليات أيًضا.
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الجودة الذكية

كي تكتمل الصورة التي يقدمها هذا المنشور فإنه ال بد من معالجة تأثير 
الرقمنة على الجودة ليس في المؤسسة نفسها فحسب ، ولكن أيًضا في 
سلسلة التوريد. تعتمد الشركات على سالسل التوريد الخاصة بها لتقديم 
التي  المكونات  من  العديد  باستخدام  الجودة  ذات  والخدمات  المنتجات 
الجديدة ضغًطا  التقنيات  هذه  إدخال  يشكل  يوفرها موردون خارجيون. 
كبيًرا على إدارة الجودة في سالسل التوريد حيث ينبغي عليهم االبتكار 

فضالً عن مواكبة الرقمنة.
و قد أطلقت تسميه »الجودة الذكية« )أو الجودة 4.0( على مفهوم جودة 
التقنيات الجديدة. و تنقل »الجودة الذكية« هذا النهج  يستجيب لتحديات 
بأكمله إلى مستوى أعلى، و ذلك باستخدام الروبوتات المتقدمة و أجهزة 
التغذية  الحقيقي مع حلقات  الوقت  في  والقياس  بالمراقبة  تقوم  استشعار 
الراجعة اللحظية و تصحيحات / إجراءات تصحيحية مبرمجة مسبًقا يتم 
للقطاع  األشياء  وإنترنت   )IoT( األشياء  إنترنت  عبر  تلقائًيا  إجراؤها 
العمليات  هذه  تدعم  كما   .   )IoE(كل شيء وإنترنت   )IIot( الصناعي 
بواسطة التعلم اآللي والتحليالت التنبؤية والذكاء االصطناعي باستمرار 
لتحسين عمليات صنع القرار »التلقائية” ، مدعومة بتقنية سلسلة الكتل 
التعقب  قابلية  الموزع ألغراض  األستاذ  دفتر  تقنية  و   )blockchain(

وإمداد و تتبع البيانات ألغراض التحسين المستمر.
تعد جهوزية الشركة أمًرا حاسًما في كيفية استجابتها لتحديات الصناعة 
4.0  والرقمنة. يتناول المنشور أربع مجموعات ، تتراوح بين الشركات 
ذات النهج التقليدي للجودة والتي تعمل مع رقمنة قليلة أو معدومة ، إلى 
الشركات التي تعمل في سياق »الجودة الذكية” ضمن بيئة رقمية عالية. 
مجموعة.  كل  من  الشركات  على  المترتبة  اآلثار  المنشور  يطرح  كما 
سيتعين على الشركات التي تبنت الرقمنة إعادة التفكير في نهجها المتبع 

بما يتعلق بالجودة.
كما يقدم المنشور نظرة مفصلة على استخدام  »األدوات الرقمية الذكية« 
في نظام إدارة الجودة النموذجي ألي شركة. على سبيل المثال ، يتم دعم 
 )ISO 9001 عمليات »التصميم والتطوير« للمنتجات و الخدمات )من
الواقع  و  االفتراضي  الواقع  ،و  االجتماعي  التواصل  وسائل  قبل  من 
إنترنت  و   اآللي،  التعلم  و  والذكاء االصطناعي   ،)VR / AR( المعزز 
األشياء )IoT( ، و البيانات الضخمة والتحليالت التنبؤية. سيقوم المنشور 
بذكر التقنيات المتقدمة المستخدمة في كل من عمليات نظام إدارة الجودة 
، من اإلدارة اإلستراتيجية و إدارة المخاطر والتسويق وعمليات العمالء 

، و صيانة اإلنتاج والخدمات ، و المراقبة والقياس وحل المشكالت.
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الجودة الذكية في سالسل التوريد

تضع الرقمنة ضغًطا كبيًرا على إدارة الجودة بدفعها نحو االبتكار لضمان 
الجودة في كافة عمليات التصنيع وسلسلة القيمة الذكية. يشرح المنشور 
الذي بين يديك الفرق بين سالسل التوريد وسالسل القيمة وأثر التقنيات 

المتقدمة على كليهما.
لقد تحول التصنيع من اإلنتاج الضخم إلى تخصيص المستخدمين واسع 
النجاح  عوامل  تعد  ال  التصنيع  و حجم  مقاييس  أصبحت  حيث  النطاق. 
الرئيسية ؛ في حين أن المرونة واإلنتاج المستند إلى حاجات العمالء هي 
انعدام  أو  وندرة  الطلب  عند  التصنيع  يعني  هذا  و  النجاح  عوامل  اآلن 
و  الذكية  القيمة  و سالسل  الرقمنة  ساعدت   قد  و  المخزونة.  المنتجات 
المصنع  أو  الذكي  التصنيع  مفهوم  تكوين  في  المستدامة،  القيمة  سالسل 
الذكي ، وهو مفهوم واسع النطاق يشير إلى  أمثلية عمليات اإلنتاج. و هو 

والنمذجة  باإلنترنت  المتصلة  اآلالت  يستخدم  بالتكنولوجيا  مدفوع  نهج 
والبيانات الضخمة و عمليات أتمتة أخرى لمراقبة عملية اإلنتاج و زيادة 

كفاءة التصنيع.
وتحسين  للعمالء  أسرع  استجابة  و  الرقمنة  الذكية  القيمة  سلسلة  تشمل 
المستدامة  القيمة  لسلسلة  بالنسبة  أما  السلسلة.  أنحاء  جميع  في  االتصال 
الجيد  الحكم  و   ، االجتماعية  المسؤولية  من  إضافية  قضايا  تجلب  فإنها 
والثقة والشفافية ، و انعدام انبعاثات الكربون و العمليات الدائرية التي تقلل 
الذكية  القيمة  سلسلة  في  المصلحة  أصحاب  على  يتعين  النفايات.  من 
إلى  باإلضافة   ، هياكلها  في  والحوكمة  الجودة  وظائف  تعيين  مراجعة 
إدارة  عمليات  لتحسين  المؤسسة  عبر  الجودة  إدارة  نظام  ودمج  تحديث 

الجودة في سلسلة التوريد متعددة المستويات.
يفصل المنشور فوائد تبني الشركات لسلسلة القيمة المستدامة.
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دور المتخصصين في مجال الجودة

و  المنظمة.  داخل  الجودة  إدارة  دور  تغيير  على  الرقمنة  تعمل  أخيًرا، 
يصبح من الحاجة أن يعمل متخصصو إدارة الجودة في بيئة ذات نطاق 
عالمي تتسم بالتعقيد و التسارع المستمر، و ذلك في تعاملهم مع أسواق 
جديدة و متطلبات امتثال جديدة وتحديات جديدة متعلقة بسالسل التوريد. 
سوف يتعين على متخصصي إدارة الجودة التكيف من أجل دعم التحول 
الرقمي، ومساعدة الشركات على تصميم وإعادة تصميم نظمها وعملياتها، 
وإلى ترجمة البيانات الضخمة إلى قيمة حقيقية من حيث منع الفشل وحل 
المشكالت المعقدة. وبالتالي، فإن المهارات التي يحتاجها متخصصو إدارة 
الجودة الذين يعملون في سالسل القيمة الذكية مختلفة بشكل كبير عن تلك 
المطلوبة سابقا عندما كانت إدارة الجودة من داخل تخصص المؤسسة. 
مجال  في  المتخصصون  سيحتاجها  التي  المهارات  المنشور  هذا  يحدد 

الجودة مستقبالً.
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التوجهات المستقبلية في 
سالسل القيمة الذكية

 إن التنبؤ بما يحمله المستقبل أمر صعب بالنظر إلى أنه من المرجح أن
تتزايد سرعة التغيير بشكل أكبر باستمرار تغير و تكيف  التكنولوجيا. إن 

ما يمكن ترجيح حدوثه في المستقبل هو:

تقارب تصنيع المنتجات والخدمات بناًء على طلب السوق• 

سيعيد المصنعون هيكلة عمليتهم بناًء على التقنيات الجديدة• 

ستأخذ العمليات الهجينة بين اإلنسان واآللة باالزدياد.• 

سيشمل التصنيع المزيد من الذكاء االصطناعي.• 

ستتبنى الصناعة الرقمنة بشكل نتزايد.• 

من المرجح أن تجلب هذه التطورات المزيد من التحديات للجميع.

خاتمة
لقد غيرت الرقمنة و الثورة الصناعية الرابعة كل ما يتعلق بأسلوب الحياة 
وأوقات  العملية  حياتنا  قضاء  كيفية  و  االجتماعي  التفاعل  و  العمل  و 
الفراغ. تعد كل من الجودة الذكية  و بيئتها التحتية جزءان ال يتجزآ من 
الثورة الصناعية الرابعة و ضروريتان لنجاحها. ومع ذلك، فال بد من أخذ 
البشرية ، و من دونه لن  انتفاع  مبدأ االستدامة  بعين االعتبار لضمان 

تنجح أي من هذه األهداف.
أربع  خالل  المكتسبة  المعرفة  كافة  من  لالستفادة  فريدة  فرصة  أمامنا 
الخامسة  الثورة  من  القصوى  المنافع  تحقيق  أجل  من  صناعية  ثورات 
وضمان مساهمتها في الركائز الثالث للتنمية المستدامة: الكوكب والناس 

والرخاء.
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