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 السعي إىل التميز املؤسسي املستدام

 2023فبراير  5نشر في جريدة أخبار الخليج بتاريخ  

 بقلم: الدكتور زكريا الخنجي 
 

فيه   تحدثنا  لما  الماضي  استكماالً  من  فيه  ألقينا  والذي  األسبوع  حزمة 
على   من  الضوء  التميز  بعض  بموضوع  المتعلقة  العامة  المفاهيم 

سنحاول اليوم أن نستوعب آليات العمل من أجل السير إلى  المؤسسي،  
حتمًا إن تم تنفيذه بصورة  بنا  تميز مؤسسي مستدام، والذي سيؤدي  

 سعادة العمالء والموظفين في آن واحد.علمية عملية إلى  

نه خالل القرن العشرين ظهر عديد من النظريات في العالم بهدف  وجدنا أ
المؤسسي،   لألداء  أسس  ووضع  األداء  وتحسين  طبعًا  التطوير  ولكنها 

تطوير   إلى  واألخرى  الفينة  بين  بحاجة  النظريات  تلك  كل  دائمًا  كانت 
 مستمر ومراجعة، ومن أهم تلك النماذج العالمية: 

 الخمسينيات في اليابان.  ( للتميز خالل عقدDemingنموذج ) .1
 ( في عقد الثمانينيات.Malcolm Baldrigeالنموذج األمريكي للتميز )  .2
 ( في التسعينيات.EFQMوأخيرًا، النموذج األوربي ) .3

فهذا   والنظريات،  النماذج  تلك  كل  عن  نتحدث  أن  نريد  ال  هنا  أننا  علمًا 
النمو على  األضواء  بعض  نسلط  أن  سنحاول  أننا  إال  آخر،  ذج  موضوع 

يخضع اليوم للمراجعة والتطوير، شأنه شأن كل النظريات  الذي  ،  األوربي
 واألفكار، وذلك مع التطور الحاصل في العالم كله. 
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 الخطوات المنهجية في السعي للتميز المؤسسي 

النموذج األوربي وجدنا   أثناء دراستنا وتدريسنا لمنهجية التميز حسب 
المنهجيات أو اآلليات لبلوغ التميز المؤسسي،  عض  أن الدراسات تضع ب

 وسنحاول أن نستشف من بعض المراجع هذه اآلليات، وهي كالتالي:

المرحلة يتم فيها تشكيل  هذه  في    تشكيل فريق عمل:   ، لمرحلة األولى ا
فريق داخل المؤسسة لقيادة جودة األداء وتطوير األداء المؤسسي بها،  

يقوم   أن  الفريق  هذا  تحقيق  وعلى  ألهمية  الالزمة  التوعية  بعمليات 
التميز والجودة في األداء وعليه أن يبني ثقافة داعمة للتطوير المؤسسي  
التصورات   يضع  أن  كذلك  وعليه  للمؤسسة،  العليا  اإلدارة  من  بدعم 

الم  األداء  تطوير  لتحقيق  الشاملة  تطلعات  ؤس والخطط  يلبي  بما  سي 
 . منتسبيها والمجتمع بصورة عامة

الثانية المر  الذاتي  ،حلة  شك  ومما    ة:لمؤسسل  التقييم  هذه  فيه  ال  أن 
تُ المنشودة  الخطوة  األداء  وجودة  التميز  تحقيق  نحو  واألخطر  األهم  عد 

المؤسسة   تتمكن  الذاتي  التقييم  عملية  خالل  فمن  المؤسسات،  داخل 
من التعرف على مواطن القوة ومواطن الضعف في مختلف مجاالت العمل  

ق  وتكمن  أيضً بها،  الذاتي  التقييم  من  وة  مؤسسة  كل  يمكّن  أنه  في  ا 
وكذلك   المختلفة،  وقدراتها  وإمكاناتها  الحالي  وضعها  على  التعرف 
احتياجاتها ومتطلباتها نحو تحقيق التميز والجودة المنشودة في األداء،  

يتم  استنادً  المرحلة  هذه  ففي  الجودة.  ضمان  معايير  مرجعية  إلى  ا 
في   القوة  نقاط  لضمان  تحديد  ودعم  تعزيز  إلى  تحتاج  والتي  األداء 

استمراريتها، ونقاط الضعف والخلل والتي تحتاج إلى تطوير وتحسين  
 . بهدف التغلب عليها وتحويلها لنقاط قوة هي األخرى



3 
 

الضروري  واقعية    ومن  بصورة  للمؤسسة  الذاتي  التقييم  يتم  أن 
وما شابه    ومنطقية على أرض الواقع بدون مجامالت أو تزييف للحقائق 

العمل   فريق  يتحلى  أن  يجب  المطلوبة  بالصورة  ذلك  يتم  ولكي  ذلك، 
بروح األمانة والنزاهة واإللمام بماهية التقويم وأهدافه وكذلك معايير  
لديهم   يكون  وأن  إليها،  الوصول  المنشود  والتميز  والتقييم  الجودة 

لحة في  الفهم الثاقب والخبرة الالزمة في هذا المجال وكذلك الرغبة الم 
سة وتحقيق معايير ضمان الجودة  ؤس التطوير والتحسين المستدام للم 

 .في األداء

تأتي هذه المرحلة    : المؤسسي   التطوير  تحديد أولويات  ، المرحلة الثالثة 
بعد مرحلة التقييم الذاتي، والتي تم فيها معرفة جوانب القوة في األداء  

وتحسين، وفي هذه المرحلة  المؤسسي، والجوانب التي تحتاج إلى تطوير  
تأثيرً األشد  األداء  فجوات  تحديد  سلبيًيتم  المؤسسة  ا  إنتاجية  في  ا 

تلك   أسباب  ومناقشة  ورسالتها،  رؤيتها  وفق  أهدافها  وتحقيق 
الفجوات، واتخاذ القرارات المناسبة بأولويات التطوير؛ أي تحديد نقطة  

التال الخطوات  وتحديد  والتحسين،  التطوير  في  وفقًالبداية  لها  ا  ية 
 . لألهمية واالحتياج والمصلحة العامة

الرابعة  لتطوير  ، المرحلة  اإلجرائية  الخطة  وإعداد  األداء    تصميم 
تلك    : المؤسسي  مثل  بناء  على  القادر  العمل  فريق  تشكيل  يتم  وهنا 

وتنفيذها،   الخطة  هذه  إلدارة  الالزم  الزمني  الجدول  وتحديد  الخطط، 
سي، ومستويات األداء المتوقع  ؤسير الموتحديد األهداف العامة للتطو 

تحديد   وكذلك  الواقع،  أرض  على  الخطة  وتنفيذ  تحقيق  بنهاية  بلوغه 
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مؤشرات   وتحديد  والمسؤوليات  األدوار  وتوزيع  العمل  إستراتيجيات 
 .النجاح في تحقيق أهداف الخطة والوقت الالزم للتنفيذ والمتابعة

الخامسة  وتقويم    ، المرحلة  الخطة  متابعة  بتنفيذ  المرتبط  األداء 
األداء لتطوير  متابعة    :المؤسسي   اإلجرائية  فريق  تشكيل  يتم  وهنا 

وفقً األداءات  وتقييم  متابعة  بأساليب  وتوعيته  األداء،  ا  وتقييم 
لألنشطة الموجودة بالخطة، وكذلك االتفاق على آليات وأدوات المتابعة  

والشوا األداءات  نوعية  حول  واالتفاق  المطلوب  الالزمة،  واألدلة  هد 
تحليلها   وكيفية  الواقع  أرض  على  توافرها  من  والتأكد  متابعتها 
استمرارية   لضمان  وذلك  بشأنها  المناسبة  القرارات  التخاذ  وتقييمها 
تطوير األداء بهدف الوصول ألعلى مستوى ممكن من مؤشرات معايير 

 . ضمان الجودة في األداء المؤسسي
 

 (MEFQ-2020) نموذج التميز األوروبي 

  – سنحاول  هنا  إال إننا  ال نريد أن نقارن بين نماذج التميز السابقة الذكر،  
نستعرض    وبصورة   –فقط   أن  األوروبيسريعة  التميز  -EFQM)  نموذج 

في شتى  نتهجه غالبية المؤسسات الخاصة والحكومية  ت  يوالذ  (،2020
العالم،   واسعًبقاع  صدى  ولقد  بالتطبيق  ا ويلقى  النموذج  .  أن  وجدنا 

يشمل   رئيسية7)األوربي  معايير  إلى    يتم   ، (  محاور  توزيعها  ثالثة 
 رئيسية، وهي كالتالي:

 ، وهما: يوجد معياران رئيسيانو(، Direction)  التوجّهاألول: محور  ال 

االستراتيجية  • والرؤية  الغاية  األول:  أمر  المعيار  وهذا  جدً،  ،  امهم 
معرفة وتحديد وتحفيز الفريق على العمل، فإذا كنت  وذلك من أجل  
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تحقيقها  إلى  تعمل في مكان ال تعرف ما هو الغاية التي يسعى  
وإلى أين سيصل في النهاية، فعاجالً أم آجالً سوف تبدأ بالتساؤل  

الصحيح المكان  في  كنت  إذا  استرات  .عما  وجود  بكل  ي فعدم  جية 
 سة. عامًا في المؤس اسيخلق إحباطًجزئياتها  

والقيادة  • المؤسسية  الثقافة  الثاني:  أن    ، المعيار  لك  سبق  هل 
  "الثقافة تتناول االستراتيجية على الفطور؟"سمعت القول المأثور  

للسياق    ،نعم وداعمة  صحية  عمل  ثقافة  هناك  يكن  لم  ما 
استراتيجية   أي  السيئة  الثقافة  ستبتلع  فبالتأكيد  االستراتيجي 

القيادة فهي المسؤولة عن بناء هذه    اجيدة وتحولها إلى فتات، أم
فقط   بالقيادة  هنا  نعني  وال  باستمرار،  ودعمها  الصحية  الثقافة 

هذ ممارسة  نشجع  وإنما  العليا  على  اإلدارة  القيادة    كافة ه 
المستويات كي تكون قدوة، وفي اإلدارة الرشيقة نشجع ما نسميه  

الناشئة تعدد  (  Emergent Leadership)   القيادة  أن  نؤمن  حيث 
العمل   في  تعزيزه  يجب  صحي  شيء  متعددة  لمبادرات  القيادات 

 المؤسسي. 

 وهي:، يوجد ثالث معاييرو (، Execution) التنفيذ ي: الثان   محورال 

المعنيين • إشراك  الثالث:  تجاهلت  ،  المعيار  إن  يحدث  ماذا 
المؤسسة وجهة نظر أو متطلبات العمالء وفريق العمل والموردين  
والجهات الناظمة وغير ذلك من المعنيين ؟ أظننا سنصل إلى نتيجة  

ف )كارثية(،  وهي  بدقة  من  واحدة  المتطلبات  هذه  تحديد  دون 
معها   الراجعة  والتعامل  التغذية  باستخدام  وقياسها  باستمرار 

 فالمؤسسة تُقاد في الظالم وإلى الظالم.
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مستدامة  • قيم  بناء  الرابع:  ك،  المعيار  تريدمؤسس ال نت  اإذا  أن    ة 
  تستمر وتنمو وتكبر، فالكلمة المفتاحية هنا هي )القيمة المضافة 

دفع  ن للي( والتي تعني األمور التي يكون العمالء مستعدالمستدامة
حددناها   التي  والرؤية  الغاية  وفق  لهم  نبنيها  والتي  مقابلها، 
ماهية   في  بسرعة  آرائهم  يغيرون  قد  العمالء  أن  وتذكر  ألنفسنا، 
األشياء التي يرغبون بالحصول عليها مقابل نقودهم، لذلك فأنت  
 معني كثيرًا بمتابعة وقياس ذلك إذا أردت لمؤسستك أن تستمر.

في حين أن المؤسسة تريد  ،  األداء والتحوّل   المعيار الخامس: قيادة •
  أن   أيضًا   يجب   فإنها  بنجاح،  التشغيلية  عملياتها   قيادة  –  حتمًا  –

  في   وخاصة  والخارجية،  الداخلية  التغييرات  االعتبار  بعين  تأخذ
  قيادة  كانت  فإن.  الوحيد  الثابت  هو  المتغير  فيه  أصبح  الذي  عصرنا

الطريقة    أن  تستطيع   أنها   تعتقد  المؤسسة  بنفس  العمل  تتابع 
تمامًا،    ئةنها حتمًا مخط إعدة سنوات وتحصل على نفس الكفاءة ف

 فالطرف اآلخر أو المنافس أصبح في هذا الوقت بالتأكيد أكثر ذكاءً
 وابتكارًا ويقوم بنفس عملك في نصف الوقت وضعف الكفاءة. 

 ، وهما: نمعيارين رئيسييمن فيتكون  (،Results)  النتائج الثالث:   محورال 

المعنيين  • انطباعات  السادس:  قياس  ،  المعيار  نستطيع  كيف 
ن  النجاح في عملنا ؟ بكل بساطة عن طريق قياس النتائج، فهل كوّ

؟  معنا  التعامل  طريق  عن  جيدة  انطباعات  المهم    المعنيون  من 
واالستبيانات  االستطالعات  طريق  عن  ذلك  وقياس  معرفة 
أي   نهمل  لن  أننا  نتذكر  أن  يجب  لذلك  ذلك،  وغير  والشكاوى 
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عرف  يمجموعة من المعنيين، بما في ذلك المجتمع ككل، وهذه ما  
 بالصورة الذهنية والمجتمعية، وربما الهوية. 

هل حققنا بالفعل    ، المعيار السابع: األداء االستراتيجي والتشغيلي  •
؟ ما إنجازات قيادة  وفي الزمن المحدد  اإلنجازات المحدد والمطلوبة  

وما إنجازات قيادة التحول ؟ هل حققنا بالفعل االنطباعات  ؟  األداء  
 ؟ المطلوبة لدى العمالء ؟ وما مقاييس التوقعات المستقبلية

النموذج األورواشديد    هذه باختصار  بي، قد  لمعايير التي يستند عليها 
التطبيق، وهذا حق، إال أنها تحتاج إلى إدارة    وبسيطةالفهم  تبدو سهلة  

ورشيقة   الحال،  ذكية  واقع  في  وتنفيذها  لها  السعي  من  تتمكن  حتى 
هناك أوزان لكل معيار، وفي النهاية تحسب كل تلك  توجد    ه وعمومًا فإن

،  ءالمعايير وتعطى درجات معينة وتم فيها حساب التميز وتطوير األدا
 . وهكذا ،درجة  1000كل ذلك من 

ببساطة المؤسسي،  التميز  هو  في  هذا  تنفيذه  يتم  أن  ويمكن   ،
المؤسسات الحكومية العامة الخدمية وكذلك في المؤسسات الخاصة  

 .، وحتى غير الربحيةالربحية


