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مقدمــــــــــــــة
تعاني كثير من المنظمات من مشكالت ومعوقات داخلية تقلل من قدراتها على مواجهة المنافسة واالرتفاع إلى
مستوى تطلعات وتوقعات العمالء ،مما يؤدي إلى فشل كثير من المنظمات وانهيارها.
ومع تزايد الضغووط الناشغ ة عغن ةركغة المتويغرات مغن تطغورات تقنيغة وتةغوالت اقتاغادية وسياسغية واجتماعيغة
تويرت أوضاع كثير من المجتمعات والدول ،وبتغثثير التوجغن نةغو العولمغة وةركغة تةريغر التجغاري الدوليغة وتنغامي
قوي الشركات متعدية األممية [ Transnationalعابري القارات ] ،وجدت اإلداري نفسها في مواجهة مواقغ اغعبة
تتطلب مراجعة شاملة ألوضاعها بوية إعادي بناء المنظمات علغى أسغج جديغدي تسغتهد تغوفير المقومغات الالزمغة
للتعامل مع األوضاع المستجدي في نظام األعمال العالمي الجديد ،وبما يةقق القدري على التواجد واالستمرار.
وقد نشث مفهوم " إداري التميز" للتعبير عن الةاجة إلغى مغدخل شغامل يجمغع عنااغر ومقومغات بنغاء المنظمغات
على أسج متفوقة تةقق لها قدرات متعالية في مواجهة المتويرات واألوضاع الخارجية المةيطغة بهغا مغن ناةيغة،
كما تكفل لها تةقيق الترابط والتناسق الكامل بين عناارها ومكوناتها الذاتية واسغتثمار قغدراتها المةوريغة Core
 Competenciesوالتفوق بذلك في األسواق وتةقيــــــــــق الفوا د والمنغافع ألاغةاب الماغلةة Stakeholders
من مالكين للمنظمة وعاملين بها ومتعاملين معها والمجتمع بثسره.

الإطار الفكري لإدارة التميز
يستند مفهوم " إداري التميز" إلى إطار فكري واضح يعتمد التكامل والترابط ويلتزم منطق التفكير المنظومي
 Systemic Thinkingالذي يرى المنظمة على أنها منظومة متكاملة تتفاعل عناارها وتتشابك آلياتها ومن ثم
تكون مخرجاتها مةالة لقدراتها المجتمعة  .ومن ثم فإن " إداري التميز " هي القدري على توفيق وتنسيق
عناار المنظمة وتشويلها في تكامل وترابط لتةقيق أعلى معدالت الفاعلية ،والواول بذلك إلى مستوى
المخرجات الذي يةقق رغبات وتوقعات أاةاب المالةة المرتبطين بالمنظمة.i
ويتضمن اإلطار الفكري لمفهوم " إداري التميز" العناار التالية:
 .1تقوم المنظمات من أجل تةقيق غايات وأهدا  ،ومن ثم فإن الخطوي األولى فغي بنغاء منظمغة تتةقغق فيهغا "
إداري التميغز " ينبوغغي أن تكغغون التةديغغد الغغدقيق والواضغح للوايغغات واألهغغدا المرجغغوي واعتمادهغغا كثسغغاج
للتخطغغيط والتوجيغغن فغغي كافغغة مجغغاالت النشغغاط بالمنظمغغة ،وكغغذا اعتبارهغغا المقغغاييج األهغغم للتعغغر علغغى
مستويات اإلنجاز وتقويم النتا ج.
 .2تعمل المنظمغات فغي إطغار منغا اجتمغاعي وسياسغي واقتاغادي متويغر ومتطغور ،كمغا تتفاعغل عوامغل الثقافغة
والتطورات العلمية والتقنية في إعادي اياغة المجتمعات وتطوير توجهاتها ونظمها ومنظومات القيـــــــــم
بها  . Value systemsوتستمد المنظمات مواردها من المنا المةغيط ،كمغا تاغدر إليغن مخرجاتهغا وتلتغزم
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في عملياتها بالقواعد والقيم المتعار عليها فين .أي أن الترابط والتفاعل والتعايش اإليجابي بين المنظمة
والمنا المةيط هو دعامة وركيزي في بناء منظمة تتةقق فيها " إداري التميز".
.3
.4

.5

.6

.7

.8

تلعب القيادي اإلدارية دورا ً مةوريا ً مؤثرا ً في اغياغة أهغدا وغايغات المنظمغة وتةقيغق ترابطهغا مغع المنغا
المةغغيط ،وتفعيغغل عنااغغرها وقغغدراتها الذاتيغغة .وبغغذلك تاغغبح القيغغادي اإلداريغغة االسغغتراتيجية ذات القغغدرات
المعرفية المتطوري من أهم مقومات وآليات " إداري التميز".
تتبلور مس وليات " إداري التميز" في دراسة وتفهغم المنغا المةغيط والكشغ عمغا بغن مغن فغرت ومهغددات،
وتهي ة العناار والمقومات الذاتية بالمنظمة الستثمار تلك الفرت والتعامل مع المهغددات .وال يتةقغق هغذا
األداء اإلداري المتفغغوق بمةغغص الاغغدفة أو باتبغغاع منهجيغغات تعتمغغد العفويغغة واالسغغتناد إلغغى الخبغغري الذاتيغغة
للقغغغغادي ،وإنمغغغغا تتطلغغغغب اعتمغغغغاد منهجيغغغغة إداريغغغغة متفوقغغغغة هغغغغي "اإلداري االسغغغغتراتيجية" Strategic
 Managementالتي تربط تلك العناار الخارجيغة والداخليغة ذات التغثثير فغي أداء المنظمغة وتقغدم اإلطغار
الفعال للتنسيق بين مختل عناار األداء من أجل اسغتثمار الفغرت وتجنغب المهغددات ،ومغن ثغم تةقيغق "
إداري التميز".
يتةقغغق للمنظمغغة القغغدري علغغى إنجغغاز أهغغدافها وغاياتهغغا مغغن خغغالل تنظغغيم اسغغتخدام مغغا يتغغوفر لهغغا مغغن مغغوارد
وتنسيقها في عمليات  Processesمترابطة ومتشابكة تتال بداياتها بنهاياتها ويمكن تخطيطهغا وتوقيتهغا
ورقابتها للتثكد من االةيتها واالطم نان إلغى التزامهغا بموااغفات الجغودي فغي كغل مغا يجغري بهغا .ويةقغق
 Process Managementتفوقا ً واضةا ً في نمط اإلداري وإنجازاتها
األخذ بمنطق " إداري العمليات"
عـ ـــــــغغـن اإلداري التقليديغغة التغغي كانغغت تكغغرج التقسغغيمات التنظيميغغة والمجموعغغات الوظيفيغغة المنفاغغلة
والمتباعدي .إن " إداري التميز" تتةقق بفعل تكريج الترابط والتشابك في عمليات المنظمغة ومغن ثغم ةسغن
استثمار الموارد وربط المدخالت بالمخرجات وفق أسج واضةة وقابلة للقياج.
ل يست الجودي مجرد مواافات قياسية للمنتجات والخدمات التي تنتجهغا المنظمغة ،ولكنهغا فلسغفة شغاملة لكغل
ما يجغري بالمنظمغة مغن فعاليغات ،واغفة أساسغية تتاغ بهغا كافغة المغدخالت والعمليغات والمخرجغات فغي
المنظمغغغة .إن " إداري التميغغغز" تتةقغغغق ةغغغين يعغغغم االلتغغغزام بغغغالجودي بمعنغغغى أداء العمغغغل وفغغغق الموااغغغفات
وبالمسغغغتوى الغغغذي يرضغغغي العميغغغل أو المسغغغتفيد سغغغواء كغغغان مغغغن عمغغغالء المنظمغغغة الخغغغارجيين [الزبغغغا ن]
 External Customersأو مـــــــــــغغـن العغغاملين بهغغا  ،Internal Customersوبغغذلك تابـــغغـح الجغغودي
الشامـلة  Quality Totalسمة ر يسية في إداري المنظمة.
تعتمد "إداري التميز" على المعلومات والةقا ق التي تا كل ما يجري داخغل المنظمغة وخارجهغا ،والتعامغل
الغغواعي مغغع تلغغك المعلومغغات والةقغغا ق السغغتخرال المؤشغغرات الدالغغة علغغى تقغغدم األداء فغغي مختلغ مجغغاالت
النشاط ،وتوقع المشكالت والتنبؤ بالفرت والمهددات .ويعتبر بناء وتفعيـــــــــــل نظم المعلومغات اإلداريغة
الشاملة أساج في تنمية فرت التميز.
تتخغذ اإلداري قراراتهغغا فغغي ضغغوء معطيغغات الظغغرو الذاتيغة للمنظمغغة ورؤيتهغغا وفهمهغغا للظغغرو والمتويغغرات
الخارجية .وتةاول اإلداري دا ما ً تقغويم إنجازاتهغا والةكغم علغى كفغاءي العمغل ومسغتويات اإلنتاجيغة بالقيغاج
إلغى المعايــــغغـير المةغددي فغغي خطغط وبغغرامج األداء واألهغدا والنتغغا ج المخططغة ،كمغغا تعتمغد علغغى مقارنغغة
إنجازاتهغغا ومسغغتويات األداء والفعاليغغة بهغغا مغغع غيرهغغا مغغن المنظمغغات المتفوقغغة والمتميغغزي ،وتسغغعى إلغغى
الواول إلى مستوى الممارسة األكثر تفوقا ً  Best Practicesمن خالل اتبغاع منهجيــــــــــــــــغـة القيغاج
المرجعي .Benchmarking

 .9على العكج من اإلداري التقليدية ،فإن " إداري التميز" تسعى للتطوير والتةسغين باغفة مسغتمري ولغيج فقغط
عند مواجهة بعص المشكالت أو العقبات .ويعتبر التطويـــــــر المستمـــــر Continuous Improvement
من مقومات " إداري التميز" إذ يتيح للمنظمة أن تكون دا ما فغي موقغ أفضغل مغن المنافسغين ،وأن يكغون
لهغغا السغغبق فغغي تطغغوير المنتجغغات والخغغدمات ونظغغم األداء بمغغا يكفغغل لهغغا التفغغوق فغغي الواغغول األسغغرع إلغغى
األسواق وتوفير منافع ومميزات للعمالء ال يجاريها المنافسون.
 .10إن األداي الةقيقية والقوي الفاعلة في تةقيق غايات وأهدا المنظمات هم الموارد البشرية من العاملين ذوي
المعرفــــــــة  Knowledge Workersالذين يتم اختيارهم بعناية فا قة ،وتوفر لهم اإلداري فرت التنمية
المستمري والتدريب الهغاد إلغى زيغادي مهغاراتهم ،وتسغتثمر قغدراتهم الفكريغة والمعرفيغة فغي تطغوير األداء
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وتمكغغغنهم دا مغغغا Empowerمغغغن السغغغيطري علغغغى مقغغغدرات العمغغغل وةريغغغة الةركغغغة والمشغغغاركة فغغغي تةمغغغل
المس وليات واتخاذ القرارات .إن " إداري التميز" هي في األساج إداري متميزي للموارد البشرية.
 .11تسغغعى " إداري التميغغز" إلغغى تةقيغغق عوا غغد ومنغغافع متوازنغغـة  Balancedلمختل غ أاغغةاب الماغغلةة ذوي
العالقة بالمنظمغة .فثاغةاب رأج المغال يريغدون عا غدا مناسغبا ً يعغادل المخغاطر والتضغةيات التغي تةملوهغا
براد أموالهم لالستثمار في المنظمة ،والعاملون يرغبون في تعويص جهودهم بما يكغاف مسغاهماتهم فغي
إنتال األرباح ،والعمالء يسعون إلى الةاول على منتجات وخدمات أفضل وبجودي أعلى بتكلفة أقغل ووفغق
الشروط والتوقعات التي يفضلونها .كغذلك يكغون للمتعغاملين مغع المنظمغة مغن مغوردين ومغوزعين وغيغرهم
من أطرا المجتمع ماالـــح ينبوــــي أن تةافـــــــــظ " إداري التميز " على تةقيقها.
 .12تعمغغل " إداري التميغغز" علغغى بنغغاء وتنميغغة العالقغغات  Relationshipsمغغع مختلغ الطوا غ واألطغغرا الغغذين
ترتبط بهم المنظمة .ويكون من سمات التميز القدري على استثمار وتوظي تلغك العالقغات فغي سغبيل تعظغيم
فرت المنظمة للواول إلى غاياتها وأهدافها.
 .13القيـــــاج  Measurementأساج تفوق " إداري التميز" التي تعمل وفق مبدأ " ما ال يمكغن قياسغن ال يمكغن
إدارتن والسيطري علين" .ويتطلب إعمال مبدأ القياج ضروري التعبيغر الكمغي  Quantitativeعغن العنااغر
واآلليات والعالقات الداخلة في األداء.

التوجهات الإدارية المحابية لإدارة التميز
تتبنغغى المنظمغغات السغغاعية إلغغى تةقيغغق التميغغز مجموعغغة مغغن التوجهغغات اإلداريغغة التغغي تعبغغر عغغن أنمغغاط سغغلوكية
متفوقة تستهد توفير أفضل الظرو واآلليات واألدوات لألداء الذي يلتزم بمواافات ومتطلبات الجغودي الشغاملة
والمتوافق مع رغبات وتوقعات العمالء ،وهي في ةقيقتها تعبير عن فلسفة إدارية جديغدي تسغتهد اسغتثمار أغلغى
ما يتاح للمنظمة من موارد وتوظيفها بما يخدم العمالء المستهدفين ويةقق رضاهم عن منتجات وخدمات المنظمغة
ويوثق ارتباطهم بها ،كما تةقق ارتباط المنظمة بعالقات وثيقة وفعالة مع كافة األطرا ممن يقدمون خدماتهم لهغا
أو يةالون على منافع منها.
وتوضح هذه المجموعة من التوجهات أن الواول إلى " إداري التميز" ليج أمراً يسيراً يتةقغق بغالتمني ،ولكنغن
عمل شاق وجهد متواال من جانب أفراد المنظمة جميعا ً وعلغى كافغة المسغتويات .وتتضغمن قا مغة تلغك التوجهغات
اإلدارية المةابية للتميز ما يلي:
 .1تنمية وةفز االبتكار Creativity
 .2تنمية وتفعيل التوجن إلرضاء العمالء Customer Satisfaction
 .3االلتزام بمفاهيم ومتطلبات اإلداري المالية السليمـة Sound Finances
 .4االلتزام بثخالقيات وقيم العمل اإليجابيــــــــة Positive Work Ethics
 .5تنميــــة وتوظيـــــ الرايـــــد المعرفـــــي المتجــدد للعامليـن Knowledge Management
 .6تيسير وتفعيل فرت التعلم التنظيمي Organizational Learning
 .7تنمية آليات التفكير المنظومين والتزام منهجية علمية في بةث المشكالت واتخاذ القرارات.
 .8التوجن بالنتا ج Results Orientation
 .9التركيز على العمالء Customer Focus
 .10االهتمـــــام المتـوازن بثاةـــــــــاب المالةة Balanced Results for Stakeholders
 .11إدمغغال المنظمغغة فغغي المنغغا المةغغيط وتنميغغة اإلةسغغاج بالمس غ ولية االجتماعيغغة لغغدى العغغاملين Social
.Responsibility
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المتطلبات الرئيسية لإدارة التميز
يتضح من المعلومات السابقة أن تةقيق " إداري التميز" يتطلب توافر المقومات التالية:
 .1بناء استراتيجي متـــــكامل يعبر عن التوجهات الر يسية للمنظمة ونظرتها المستقبلية ويضم العناار التالية:
 -1رسالة المنظمة  Missionوالتي تعبر عن النتا ج الكبرى التي تسعى إلى تةقيقها والتي تغدل علغى مبغرر
وجودها.
 -2الرؤية المستقبلية للمنظمة وتاغورات اإلداري عغن موقعهغا المسغتقبلي علغى خريطغة الاغناعة ومركزهغا
التنافسي وطبيعة الخدمات والمنتجات التي تبرع في توفيرها وتتميز بها عن المنافسين.
ً
 -3األهغغدا االسغغتراتيجية  Strategic Objectivesالتغغي تعمغغل اإلداري علغغى تةقيقهغغا وتتخغغذها أساسغا فغغي
تخطيط عملياتها وتةديد الموارد والمدخالت المختلفة التي تةتاجها.
 -4آلية إعداد الخطط االستراتيجية ومتابعتها وقياج عوا دها وتقويم اإلنجازات المتةققة عنها.
 -5منظومة متكاملة من السياسات التي تةكم وتنظم عمغل المنظمغة وترشغد القغا مين بمسغ وليات األداء إلغى
قواعد وأسج اتخاذ القرارات.
 .2هياكل تنظيمية مرنة ومتناسبة مع متطلبات األداء وقابلة للتعديل والتكي مع المتويرات الداخليغة والخارجيغة.
وتتخغغغذ " إداري التميغغغز" التنظغغغيم علغغغى أسغغغاج العمليغغغات  ،Process-basedكمغغغا تثخغغغذ فغغغي االعتبغغغار تغغغدفق
المعلومغات وتشغابك عالقغات العمغل عنغد تشغغكيل أو تعغديل الهياكغل التنظيميغة .وتتاغ هياكغل " إداري التميغغز"
بدرجة أعلى من الالمركزية نتيجة اعتمادها علغى تمكغين العغاملين وتخغويلهم الاغالةيات كغل فغي مجغال عملغن
فضالً عن عمق استخدامها لتقنيات االتااالت والمعلومات.
 .3نظغغام متطغغور لتثكيغغد الجغغودي الشغغاملة يةغغدد آليغغات تةليغغل العمليــــــغغـات  Process Analysisوأسغغج تةديغغد
مواافات وشروط الجودي ومعـــــدالت السماح فيها وآليات رقابغة وضغبط الجغودي ومغداخل تاغةيح انةرافغات
الجودي.
 .4نظغام معلومغات متكامغل يضغغم آليغات لراغد المعلومغغات المطلوبغة وتةديغد ماغغادرها ووسغا ل تجميعهغا وقواعغغد
معالجتها وتداولها وتةديثها وةفظها واسترجاعها ،فضالً عن قواعد وآليات توظيفها لدعم اتخاذ القرار.
 .5نظغغام متطغغور إلداري المغغوارد البشغغرية يبغغين القواعغغد واآلليغغات لتخطغغيط واسغغتقطاب وتكغغوين المغغوارد البشغغرية
وتنميتها وتوجين أداءها .كما يتضمن قواعد وآليات تقويم األداء وأسج تعويص العاملين وفق نتا ج األداء.
 .6نظــــــــــام إلداري األداء يتضمن قواعد وآليغات تةديغد األعمغال والوظغا المطلوبغة لتنفيغذ عمليغات المنظمغة،
وأسج تخطيط األداء المستهد وتةديغد معدالتغن ومسغتوياتن ،وقواعغد توجيغن ومتابعغة األداء وتقغويم النتغا ج
واإلنجازات.
 .7نظغغام متكامغغل لتقيغغيم األداء الفغغردي وأداء مجموعغغات وفغغرق العمغغل ووةغغدات األعمغغال االسغغتراتيجية واألداء
المؤسسي بورص تقويم اإلنجازات بالقياج إلى األهدا ومعايير األداء المقرري.
 .8قيـــغـادي فعالغغة تتغغولى وضغغع األسغغج والمعغغايير وتغغوفير مقومغغات التنفيغغذ السغغليم للخطغغط والبغغرامج تؤكغغد فغغرت
المنظمة في تةقيق " إداري التميز".
سمات منهجية إدارة التميز
تتا منهجية " إداري التميز" بالسمات الر يسية التالية:
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.1
.2
.3
.4
.5
.6

أن العميل هو نقطة البدايــــة في تفكير اإلداري ةيث تنطلق في تةديد النتا ج المستهدفة من تةليل رغبات
واهتمامات العمالء ،وهو نقطة النهايـة أيضا ةيث يكون مدى رضاه عن المنظمة وخدماتها هو الفيال في
الةكم على تميز اإلداري.
أن رغبات العمالء وتطلعاتهم المةرك األساسي لجهود وتوجهات اإلداري في تخطيط عمليات المنظمة.
أن تقويم العمالء لمستوى جودي وتميز منتجات وخدمات المنظمة هو المعيار األهم للةكم على كفاءي اإلداري.
أن المةافظة على العالقات مع العمالء وتنميتها هد استراتيجي للمنظمة تعمل كل ما في وسعها لتةقيقن.
أهمية التركيز على األنشطة ذات القيمة المضافة األعلى والتخلت من األنشطة األقل عا د وذلك بإسنادها إلى
جهات خارجية متخااة تقوم بها لةساب المنظمة بكفاءي أعلى وتكلفة أقل .Outsourcing
أهمية التركيز على األنشطة المعرفية  Knowledge-Basedةيث هي األعلى في تةقيق القيمة المضافة.

تنمية القدرات المحورية للمنظمات أساس للتميز
 .ينشغث اهتمغغام اإلداري بتنميغغة القغغدرات المةوريغغة للمنظمغغة كوسغغيلة لتةقيغغق " إداري التميغغز" مغغن إدراكهغغا للةقغغا ق
التالية:
 .1ال تستطيع أي منظمة التميز واإلبداع في كل مجاالت العمل ةيث ال يتوفر لها كل القــدرات
[المهارات]الالزمة.
 .2تسعى " إداري التميز" إلى الكش عن القدرات المةورية [الكامنة] التي تميز المنظمة عن منافسيها ،وتعمل
على تنميتها وتوظيفها في عمليات المنظمة للتفوق عليهم.
 .3يسبق اهتمام اإلداري بتنمية قدرات المنظمة المةورية اهتمامها بالتفوق في إنتال السلع والخدمات ةيث
ياعب تةقيق هذا التفوق ةال غياب القدرات المةورية.
 .4تتخذ القدرات المةورية شكل طاقات وإمكانات يمكن ةال استواللها أن يتةقق للمنظمة التفوق والسبق ،وهي
تعبر في أغلب األةيان عن طاقات وإمكانيات أساسها الفكر اإلنساني والمعرفة المتميزي التي يتمتع بها أفراد
المنظمة كلهم أو بعضهم.
 .5تستند نماذل " إداري التميز" في أساسها الفكري على مفاهيم إداري الجودي الشاملة من أجل تةقيق نتا ج
جيدي.
 .6تنسجم مفاهيم " إداري التميز" مع جميع المنظمات بوص النظر عن اختالفها في األةجام أو طبيعة النشاط أو
كونها منظمات ةكومية أو شركات خااة.
 .7إمكانية تطبيق فكري التقويم الذاتي  Self-assessmentتمثل ميزي إضافية للمنظمة إذ تسمح لها بمراجعة
أوضاعها بافة مستمري دون انتظار عمليات التقويم الخارجي ،وتكش عن أوجن الضع وتثثيراتها على
األداء والنتا ج المتةققة ،وكذا ماادر القوي ومدى استثمارها واإلفادي منها في بناء وتنمية القدرات
المةورية والقوي التنافسية للمنظمات.
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النموذج الأوروبي لإدارة التميز

ii

يعتبغغر النمغغوذل األوروبغغي للتميغغز  The European Excellence Modelمغغن أبغغرز نمغغاذل " إداري التميغغز"
الشا ع استخدامها في العالم المعاار .ويقوم النموذل على قاعدي أساسغية مغن فكغر الجغودي الشغاملة ةيغث نبغع مغن
فعاليغغات االتةغغاد األوروبــــــغغـي إلداري الجــــــــغغـودي والــــــــــــغغـذي أنشــــــــــغغـث فـــــــــغغـي العــــــغغـام The 1988
] European Foundation for Quality Management[EFQMويتغغرابط مــغغـع الجا ـــــغغـزي األوروبيـــغغـة
للجـــــودي التـــــي يديـــــــرها االتةــــــاد ذاتـــــــن .Quality Award The European
وتتبلور فلسفة النموذل األوروبي في أن التميز فغي األداء ،خدمغة العمغالء ،تةقيغق المنغافع ألاغةاب الماغلةة
مغغن العغغاملين وغيغغرهم والمجتمغغع بثسغغره إنمغغا يتةقغغق مغغن خغغالل القيغغادي التغغي تقغغوم باغغياغة وتوجيغغن السياسغغات
واالستراتيجيات والموارد البشرية وتستثمر العالقات وتدير العمليات المختلفة بالمنظمة“ .
"Excellence results with respect to Performance, Customers, People and Society are
achieved through Leadership driving Policy and Strategy, People, Partnerships and
"Resources and Processes

ويعغغغر النمغغغوذل األوروبغغغي " التميغغغز “بثنغغغن " الممارسغغغغة البغغغاهري فغغغي إداري المنظمغغغة وتةقيغغغق النتغغغغا ج
Excellence is defined as outstanding practice in managing the organization and achieving
 ،"resultsومن ثم تسغتطيع المنظمغة الواغول إلغى مرتبغة " إداري التميغز " إن هغي التزمغت أفكغار وأنمغاط اإلداري
القا مة على األسج التالية:

.1

.2

.3
.4
.5

.6

التركيز على النتا ـــج المستهدفـــة  Results Orientationلجماعــات أاةاب الماالح المختلفين ذوي
العالقة بالمنظمة وفيهم العاملين ،العمالء ،الموردين ،والمجتمع في مجموعن ،فضالً عن أاةاب رأج المال.
إن " إداري التميز" تلتزم بتةقيق منافع متوازنة لمختل أاةاب المالةة وهذا هو في األساج المعيار
األهم في الةكم على تميز اإلداري من عدمن.
التركيز على العمـــــــــــــــــالء  Customer Focusةيث العميل هو في النهاية الةكم األخير على تميز اإلداري
بةسب ما يةال علين من خدمات ومنافع وشروط الةاول عليها بالمقارنة بتوقعاتن وتفضيالتن من ناةية
وما يمكنن الةاول علين من المنافسين من ناةية أخرى .ويجب علـــى " إداري التميز" تنمية عالقات التعامل
مع العمالء واالةتفاظ بوال هم للمنظمة ومنتجاتها وتةسين مركزها التنافسي في السوق من خالل التركيز
على خدمة العمالء.
القيادي الفعالة واألهدا الواضةة  Constancy of Purpose Leadership andمن أهم مةددات األداء التنظيمي،
وبةسب فعالية القادي وأنماط سلوكهم تتةقق الظرو المناسبة لتميز أداء عناار المنظمة المختلفة.
اإلداري بمنطــــق العمليـــــــات المتكاملــــــــــة واالعتمــــــــاد علـــــــــى الةقا ــــــــق Management by
 Processes and Factsةيث تكون المنظمة أعلى كفاءي وفعالية إذا تم تشكيل أنشطتها فـــي شكـــل عمليـــات
مترابطــــــة  Inter-relatedتجري إدارتها وتوجيهها إلى الوايات المخططة وفق معلومات اةيةة ومتجددي.
تنمية وتمكين األفراد العاملين بالمنظمة  People Development and Involvementةتى تنطلق طاقاتهم اإلبداعية
وقدراتهم الفكرية وخبراتهم ومعارفهم فيما يعود على المنظمة بثفضل النتا ج .إن البشر هم أثمن ما تملكن
المنظمات ،وعقول البشر وأفكارهم هم رؤوج األموال الةقيقية للمنظمات الواعية ،ومن ثم تتةقق فرت "
إداري التميز" إذا نجةت اإلداري في خلق بي ة تنظيمية مةابية الستقطاب مشاركة العاملين وتنمية قيم ومفاهيم
مشتركة بينهم قا مة على الثقة وتكامل األهدا .
التعلم المستمر واالبتكار والتجديد  Innovation and Improvement،Continuous Learningشرط مهم لتةقق "
إداري التميز" ةيث يتم استثمار خبرات المنظمة ومعار العاملين فيها ونتا ج العلم ومستةدثات التقنية في
تطوير العمليات وتجديد المنتجات والخدمات وتفادي العيوب واألخطاء ومنع تكرارها واالرتفاع إلى مستويات
متعالية باستمرار من اإلنتاجية والفعالية.
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 .7تنمية عالقات الشراكة والتةال  Partnership Developmentةيث تتوفـــــــر للمنظمة فرت أفضل للعمل
بكفاءي ةين تستثمر عالقات التعاون والتكامل مع جميع شركاء العمل .ويقاد بشركاء العمل كل من تتعامل
معهم المنظمة وتةال منهم على منافع ويقدمون لها الخدمات .إن هذه العالقات البناءي ينبوي أن تقوم على
مبدأ تبادل الماالح ،وأن تكون كل األطرا رابةة .Win-Win Relationship
 .8إدراك المس ولية االجتماعية للمنظمــــــــــة  Public Responsibilityواةترام قواعــــد ونظم المجتمع من
شروط نجاةها في المدى الطويل.
وتتبلور فلسفة النموذل في أن العمليات التي تتم بالمنظمة على اخغتال مجاالتهغا هغي الوسغيلة التغي تسغتثمرها
اإلداري إلطغغالق طاقغغات وإمكانيغغات العغغاملين بهغغا مغغن أجغغل تةقيغغق النتغغا ج واإلنجغغازات المسغغتهدفة .كمغغا أن تطغغوير
وتةسغغين العمليغغات فغغي ذاتهغغا إنمغغا يتوق غ علغغى درجغغة مشغغاركة وفعاليغغة العغغاملين أنفسغغهم فغغي التطغغوير .وياغغور
 Oaklandiiiهذه العالقة على النةو التالي:
ويتةدد المنطق العام للنموذل األوروبي في أن النتا ج التي تةققها المنظمة على اختال المنتفعين منهغا وهغم
األداءغغتراتيجيات
العمليـــــاتكفغغغاءي القيغغادي التغغغي تضغغع االسغ
والمجتمغغع بشغغغكل عغغام ،إنمغغغا تتةغغدد نتيجغغة
العغغاملون بهغغا ،والعمغغغالء ،العاملون
والسياسات وتوجن العاملين وتنسق مختل الموارد المتاةة للمنظمة ،كما تعمل على تكوين واستثمار العالقات مع
األطرا الخارجيين ذوي المنفعة للمنظمة ،وتاغو كغل ذلغك فغي عمليغات تغم تاغميمها بكفغاءي تنتهغي إلغى تةقيغق
نتا ج األداء الر يسية.
ويرتغغب النمغغوذل معغغايير " إداري التميغغز" فغغي مجمغغوعتين همغغا مجموعــــــــــغغـة " الممكنغغات "  Enablersأي
العوامل التي تمكن المنظمة من تةقيق النتا ج فهي الموارد والوسا ل واآلليات التي تتةقق مغن خاللهغا "النتغا ج "
 .Resultsوقد ةدد النموذل قيمة لكل عنار تعكج أهميتن النسبية في تةقيق التميز مع إمكانيغة تعغديل تلغك القغيم
بةسب ظرو كل منظمة وطبيعة عملياتها .ويبين الجدول التالي األهمية النسبية لكل من العناار التسعة المؤديغة
للتميز كما ةددها النموذل:
عناصر إدارة التميز

المجموعــــة

أ ـ الممكنـــات:

1
2
3
4
5

القيــــــــــــــــــــــــــــادة
النـــــــــــــــــــــــــــــاس
السياسات واالستراتيجية
العالقات والمــــــــــــوارد
العمليـــــــــــــــــــــــــــات

ب ــ النتائـــج:

6
7
8
9

نتائج للنـــــــــــــــــــــاس
نتائج للعمـــــــــــــــــــالء
نتائج للمجتمــــــــــــــــع
نتائج األداء الرئيسيــــة

المجموع
الفرعي

الوزن
النسبي

%10
% 9
% 8
% 9
%14
%50
% 9
%20
% 6
%15
%50

جدول رقم  1توزيع الأهمية النسبية لعناصر إدارة التميز
وتستخدم النسب المشار إليها في ةالة تقدم منظمة للةاول علغى جغا زي الجغودي .مغن جانغب آخغر ،فغإن سغمة
أساسغغية للنمغغوذل هغغي إمكانيغغغة اسغغتخدامن بواسغغطة إداري كغغل منظمغغغة إلجغغراء تقغغويم ذاتغغغي Self-assessment
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باستخدام المعايير وآليات التقويم التغي يتضغمنها النمغوذل دون ةاجغة السغتقدام جهغات خارجيغة للتقغويم .وفغي هغذه
الةالة يسمح النموذل بالمرونة في توزيع النسب ةسب ما تراه كل منظمة مناسب لها.
وسو نناقش فيما يلي عناار النموذل وما تتضمنن من عناار فرعية وأسلوب تقويمها فيما يلي:
(أ) الممكنـــــات Enablers
وتضم هذه المجموعة العناار التالية:
 .1القيــــــــــــــــــــــــــــــادي.
.2النـــــــــــــــــــــــاج .People
.3السياسات واالستراتيجية.
.4العالقات والمــــــــــــــــــوارد.
 .5العمليـــــــــــــــــــــــــــات.
وتعبر تلك العناار عما تةتاجن المنظمة لتةقيق الوايات واألهدا
عناار الممكنات على أساج بعدين مهمين:

التي قامت من أجلها .ويتم تقويم

– درجة التميز في مدخل اإلداري The degree of excellence of the approach
– درجة تطبيق المدخــــــــــــــل The degree of deployment of the approach
 . 1القيـــــــــــــادة
يشير عنار القيادي إلى أسلوب قادي المنظمة في تنمية وتيسير األداء لتةقيق رسالتها ورؤيتهغا المسغتقبلية
وأهدافها على المدى البعيد .ويؤكد هذا العنار علغى أهميغة سغلوك القغادي باعتبغارهم المثغل التغي يةتغذيها العغاملون
ويتبعونها .ويتم تقويم هذا العنار ةسب المعايير التالية:
 .1مدى اهتمام القادي ببلوري وتوضيح رسالة المنظمة ورؤيتها المستقبلية ومنظومة القيم األساسية بهــــا،
ودرجــــة توافــــقها مع قيـــم سلوكهــم " إداري التميز ".
 .2مدى اهتمام القادي بالتثكد من أن نظم اإلداري في المنظمة قد تم تاميمها بعناية وأنها تطبق بجدية وتخضع
للمراجعة والتطوير باستمرار.
 .3مدى تفاعل القادي بجدية مع العمالء ،الموردين وغيرهم من شركاء المنظمة وممثلي المجتمع.
 .4أسلوب القادي في دفع وتشجيع ومساندي العاملين وتقدير مساهماتهم وإنجازاتهم.
 .2السياسات والاستراتيجيات
يتضغمن هغغذا العناغغر التسغاؤالت ةغغول أسغغلوب المنظمغغة فغي تةقيغغق رسغغالتها ورؤيتهغا المسغغتقبلية مغغن خغغالل
اسغغتراتيجية واضغغةة تضغغع أاغغةاب الماغغلةة واةتياجغغاتهم فغغي االعتبغغار ،ومغغدى تغغوفر السياسغغات والخطغغط مةغغددي
األهدا التي تترجم تلك االستراتيجيات إلى واقع عملي .ويتم تقويم هذا العنار ةسب المعايير التاليـــــــــــــة:

.1
.2
.3
.4

أن تكون االستراتيجية والسياسات مستندي إلى االةتياجات الةالية والمستقبلية ألاةاب المالةة وتوقعاتهم
من المنظمة.
أن تكون االستراتيجية والسياسات قد أعدت بناء على معلومات مستمدي من مقاييج األداء الفعلية ،والبةوث
والدراسات وغيرها من أنشطة التفكير والتعلم واالبتكار.
أن يتم تاميم االستراتيجية ومراجعتها وتةديثها بافة مستمري.
أن يتم تفعيل االستراتيجية والسياسات من خالل مجموعة مخططة من العمليات.

نماذج التميز – أ.د .علي السلمي
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 .5أن يتم نشر وتنفيذ االستراتيجية والسياسات.

 .3الناس " الموارد البشرية "
يشير عنار الناج إلى أسلوب المنظمة فغي إداري شغ ون المغوارد البشغرية وتنميغة مهغاراتهم وإطغالق طاقغاتهم
المعرفية وإمكاناتهم سغواء كغثفراد أو أعضغاء فغي مجموعغات عمغل أو علغى مسغتوى المنظمغة .ويهغتم هغذا العناغر
بمغغدى قغغدري المنظمغغة علغغى تخطغغيط أنشغغطة إداري ش غ ون المغغوارد البشغغرية بمغغا يكفغغل مسغغاندي ودعغغم اسغغتراتيجيتها
وسياساتها وتوجهاتها نةو رفع كفاءي العمليات .ويتم تقويم هذا العنار ةسب المعايير التالية:

.1
.2
.3
.4
.5

يتم تخطيط وإداري وتطوير نظم ش ون الموارد البشرية بثسلوب موضوعــــــــــي.
يتم تةديد مستويات المعرفة والقدري عند األفراد ،كما تتم تنميتها والمةافظة عليها.
يتم إشراك وتمكين األفراد في أنشطة وفعاليات المنظمة.
يجري االتاال والتةاور بين األفراد وبين المنظمـــــــة.
يتم مكافثي األفراد وتقدير جهودهم ،والعناية بهـــــــــــم.
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 .4العلاقات والموارد
يتضمن هذا العنار التساؤالت ةول أسلوب المنظمغة فغي تخطغيط وإداري عالقاتهغا الخارجيغة ومواردهغا الذاتيغة
بما يمكنها من مساندي ودعم االستراتيجية والسياسات التي تم تةديدها ،وكذا اإلداري الفعالة للعمليغات .ويغتم تقغويم
هذا العنار ةسب المعايير التالية:

.1
.2
.3
.4
.5

إداري واعية لعالقات المنظمة الخارجيـــــــــــــــــــــــــــــــــة.
إداري واعية للموارد المالية للمنظمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
إداري واعية للمباني ،والتجهيزات والمواد المختلفة المستخدمــة.
إداري واعية للتقنية المستخدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
إداري واعية للمعلومات والمعرفة بالمنظمـــــــــــــــــــــــــــة.

 . 5العمليـــــــــــات
يتناول هذا العنار كي يتم تاميم وإداري العمليات بالمنظمة وإجغراءات تةسغينها مغن أجغل مسغاندي ودعغم
االستراتيجية والسياسات ،وإنتال القغيم والمنغافع للعمغالء وغيغرهم مغن أاغةاب الماغلةة وإشغباع رغبغاتهم .ويغتم
تقويم هذا العنار ةسب المعايير التالية:

.1
.2
.3
.4
.5

يتم تاميم وإداري العمليات بطريقة نظامية.
يغغتم تةسغغين العمليغغات ةسغغب الةاجغغة ،باسغغتخدام االبتكغغار واإلبغغداع لتةقيغغق المنغغافع للعمغغالء وأاغغةاب
المالةة.
يتم تاميم السلع والخدمات وتطويرها بناء على ةاجات العمالء وتوقعاتهم.
يتم إنتال السلع والخدمات وتوايلها للعمالء وتوفير خدمات الايانة الالزمة لها.
تتم إداري وتنمية العالقات مع العمالء.

نظام توزيع النقاط بين عناصر الممكنات

iv

يبغغين الجغغدول التغغالي النظغغام المسغغتخدم فغغي النمغغوذل لتوزيغغع النقــــــــــــــغغـاط  Scoring Systemفيمغغا يخغغت
الممكنات:
Deployment, Assessment and
Usage
Little effective usage.
نماذج التميز – أ.د .علي السلمي
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%0

Approach
Anecdotal or no evidence

11

Some evidence of soundly based approaches and
prevention based processes/systems.

%25

Some evidence of integration into normal operations.
Evidence of soundly based systematic approaches
and prevention based processes/systems.
Evidence of integration into normal operations and
planning well established.
Clear evidence of soundly based systematic
approaches and prevention based
processes/systems.
Clear evidence of integration of approaches into
normal operations and planning.
Comprehensive evidence of soundly based
systematic approaches and prevention based
processes/systems.
Approach has become totally integrated into normal
working patterns.

%50

Implemented in about onequarter of the relevant areas
and activities.
Some evidence of assessment
and review.
Implemented in about half the
relevant areas and activities.
Evidence of assessment and
review.
Applied to about threequarters of the relevant areas
and activities.

%75

%100

Clear evidence of refinement
and improved business
effectiveness through review
cycles.
Implemented in all relevant
areas and activities.
Comprehensive evidence of
refinement and improved
business effectiveness
through review cycles.

Could be used as a role model for other
organizations.

Results النتائـــــــــج
: وتضم العناار التالية،المنظمة من إنجازات ومعدالت التطور فيها- وتةققن- وتعبر النتا ج عما ةققتن
People Results
 نتا ج للنــــــــــــــــاج.1
Customer Results
 نتا ج للعمــــــــــــــالء.2
Society Results
 نتا ج للمجتمــــــــــــع.3
Key Performance Results
 نتا ج األداء الر يسيـة.4
:مجموعات النتا ج التي تستهدفها " إداري التميز " بما يلي
.تعتبر أساسا للتخطيط والتوجين وتةديد وتجميع المـوارد
–
. في المنظمــــةStakeholders تشمل كافة أاةاب المالةة
–
.تةقق أهدا مخططة وتةاول أن تتفوق عليهـــــــــــــا
–
12
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–
–
–
–
–

تعكج اتجاهات إيجابية تسير في تااعد مستمـــــــــر.
تتفوق على ا يةققن المنافســـــــــــــــــــــــــــــــــون.
تشمل مجمل عناار النشاط في المنظمة أي ال تقتار على جانب واةـد.
تعكج أبعاد الوقت ،التكلفة ،الجودي ،الكميـــــــة.
تعتبر أساج متابعة وتقييم إنجازات المنظمـــــــــة.

ويتم تقويم النتا ج وفق المعايير التالية:
نتائج الناس People Results
يةدد هذا العنار ماهية النتا ج التي تةققها المنظمة للعاملين بها ،ويتم تقويمن ةسب المعايير التالية:
 .1مقاييج إدراك العاملين لما تةققن لهم المنظمة من منافع وتقدر أهميتها النسبية ب .%75
 .2مؤشرات أداء المنظمة في مجاالت خدمة العاملين وتقدر أهميتها ب .%25
نتا ج العمالء Customer Results
يشير هذا العنار إلى ما تةققن المنظمة لعمال ها ،ويتم تقويمن ةسب المعايير التالية:
 .1مقاييج إدراك العمالء لما تةققن لهم المنظمة من منافع وتقدر أهميتها النسبية ب .%75
 .2مؤشرات أداء المنظمة في مجاالت خدمة العمالء وتقدر أهميتها ب .%25

نماذج التميز – أ.د .علي السلمي
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Society Results نتائج المجتمع
 ويغتم تقويمغن ةسغب المعغايير،يشير هذا العنار إلى ما تةققن المنظمغة للمجتمغع المةلغي والغوطني والعغالمي
:التالية
.% 25  الدولي للمنظمة وأهميتها النسبية، الوطني، مقاييج إدراك المجتمع المةلي.1
.%75  مؤشرات أداء المنظمة في مجاالت خدمة المجتمع وتقدر أهميتها ب.2
: فيما يخت النتا جScoring System ويبين الجدول التالي النظام المستخدم في النموذل لتوزيع النقاط
Approach
Score
Deployment,
Assessment and
Usage
No results or anecdotal information
%0
Results address
few relevant areas
and activities.
- Some results show positive trends and/or
%25
Results address
satisfactory performance.
some relevant
- Some favorable comparisons with own
areas and
targets/external organizations.
activities.
- Some results are caused by approach
- Many results show strongly positive trends and/or
%50
Results address
sustained good performance over at least 3 years.
many relevant
- Favorable comparisons with own targets in many
areas and
areas.
activities.
- Some favorable comparisons with external
organizations.
- Many results are caused by approach.
- Most results show strong positive trends and/or
%75
Results address
sustained excellent performance over at least 3
most relevant
years.
areas and
- Favorable comparisons with own targets in most
activities.
areas.
- Favorable comparisons with external organizations
in many areas.
- Most results are caused by approach.
- Strongly positive trends and/or sustained excellent
%100 Results address all
performance in all areas over at least 5 years.
relevant areas and
- Excellent comparisons with own targets and
facts of the
external organizations in most areas.
organization.
- All results are clearly caused by approach.
- Positive indication that leading position will be
maintained.
14
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ومن المهم اإلشاري إلى الجوانب التالية التي تؤخذ في االعتبار عند تقويم عناار النتا ج:
 .1ضروري تاميم المقاييج التي سو
النشاط المختلفــــــــــــــــــــــــــــة.
 .2أهمية شمول المقاييج لكافة مجاالت النشاط بالمنظمــــــــــة.
 .3التعر على مستويات األداء الفعليــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
 .4مقارنة األداء الفعلي باألهدا المخططـــــــــــــــــــــــــــــــة.
 .5مقارنة نتا ج األداء بما تةققن المنظمات األخرى ذات العالقــــــــة.
 .6مقارنغغة األداء الفعلغغي للمنظمغغة بمسغغتوى األداء األةسغغن فغغي المنظمغغات المتميغغزي فغغي مجغغال
نشاط المنظمـــــــــــــة "."best in class
كيف تتم عملية التقويم الذاتي ؟
تستخدم فغي الداللغة علغى مسغتوى األداء فغي مجغاالت

عملية التقويم الذاتي مغن أهغم األدوات اإلداريغة التغي تيسغرها نمغاذل " إداري التميغز" إذ تغوفر لغاداري فراغة
مفيدي للتعر على كل جوانب المنظمغة وتبغين كيفيغة األداء فغي مجغاالت النشغاط المختلفغة ومغدى اسغتثمار الطاقغات
واإلمكانيغات المتاةغغة .ومغغن ثغغم تغغتمكن اإلداري مغغن تةليغغل ماغادر التفغغوق أو القاغغور فغغي العمليغغات وتقغغويم النتغغا ج
المتةققة ،وبالتالي تستطيع اإلداري الكشغ عغن مغواطن الضغع وأسغباب المشغكالت وتةديغد ماغادرها وتثثيراتهغا
الةالية والمستقبلية .كما تتمكن اإلداري من راد ماغادر القغوي فغي المنظمغة وتبغين مغدى االسغتفادي منهغا وتفعيلهغا
لتةقيق " إداري التميز " المنشودي.
وتتم عملية التقويم الذاتي باستخدام األدوات التي تضمها نماذل " إداري التميز" كما هي أو بعد تطويعها لتتناسغب
مع طبيعة المنظمة وظرو العمل بها .وتتخذ اإلجراءات التالية عادي لتنفيذ عملية التقويم الذاتي:
 .1تةديد أهدا التقويم والمزايا المتوقعة وإدمال عملية التقويم في برامج عمل اإلدارات المختاة [القاغد أنهغا
ليست عمليات عفوية تتم بدون غرص أو هد ].
 .2تهي ة المنظمة لفكري التقويم وبيان أهدافها ومتطلباتها وإزالة مخاو العغاملين وأفغراد اإلداري منهغا ،إذ يعتقغد
الكثيرون أن التقويم هو عملية رقابية [تفتيش] للبةث عن األخطاء ومعاقبة المخط ين.
 .3اختيغغار مجغغاالت التقغغويم بمعنغغى هغغل سيشغغمل المنظمغة علغغى اتسغغاعها أم يغغتم التركيغغز علغغى قطاعغغات معينغغة مغغن
التنظيم أو مجاالت نشغاط مةغددي أو عمليغات بغذاتها ،وذلغك فغي ضغوء األهغدا المرجغوي مغن التقغويم والفوا غد
المستهدفة منن.
 .4اختيغغار [تاغغميم أو تعغغديل] آليغغة التقغغويم .ونقاغغد بغغذلك أن تقغغرر اإلداري أي وسغغا ل التقغغويم سغغو تتبغغع ،علغغى
سبيل المثال يمكن استخدام نماذل التقويم المرفقة بغالنموذل األوروبغي للتميغز أو النمااج التات تساتهام ا
منظمااة ئااائاة رالاااار  Baldrigeفاات الواليغغغات المتةغغدي ،vأم أن اإلداري تفضــغغغـل تاميـغغـم نماذجهـغغغـا
الخااــة التــي تتفــق وطبيعـــة أعمالهــــا واهتماماتها.
 .5تشكيل فريق العمل المكل بتنفيذ عملية التقويم ويضم عناار من مختل قطاعات المنظمة يتم تدريبهم علغى
إجراءات التقويم ومتطلباتن.
 .6جمع المعلومات من قطاعات المنظمة المختلفغة باسغتخدام نمغاذل التقغويم بطغرق مختلفغة منهغا اسغتيفاء نمغاذل
التقويم بمعرفة أعضاء فريق التقويم ،أو إجغراء مناقشغات وجلسغات اسغتماع مغع المسغ ولين فغي مواقغع العمغل
المختلفة للةاول مغنهم علغى المعلومغات الالزمغة عغن ةركغة األداء الفعليغة ومعوقاتهغا إن وجغدت ،أو باختيغار
عينغغات مغغن العغغاملين مغغن قطاعغغات العمغغل المختلفغغة وعقغغد ورش عمغغل معهغغم للتعغغر مغغنهم علغغى واقغغع العمغغل
ومشكالتن وتةدياتن ،ثم يتولى أعضاء فريق التقويم استيفاء النماذل بعد ذلك.
 .7تةليل المعلومات ومقارنتها بالمعايير المتفق عليها والكش عن مدى اتفاق ةركة ومعدالت األداء الفعلغي مغع
المستويات المعيارية المستهدفة ،وتةديد الفجوات وهذا ما يسمى " بتةليل الفجوي " .Gap Analysis
 .8مةاولة البةث عن أسباب فجوات األداء وتتبع ماادرها سواء داخل المنظمة أو خارجها.
 .9تعيين مجاالت اإلاالح والتطوير الضرورية لتالفي أسباب الفجوات واالرتفاع إلى مستويات األداء المعيارية.
نماذج التميز – أ.د .علي السلمي
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وتعغغرص تقغغارير التقغغويم علغغى المسغغتويات اإلداريغغة المختاغغة لمناقشغغتها واتخغغاذ القغغرارات المناسغغبة لوضغغع
توايات التطوير في التطبيقRADAR .
يقغغدم النمغغوذل األوروبغغغي منهجيغغة واضغغةة تسغغغاعد اإلداري فغغي تةقيغغق إداري التميـــــــغغغـز يطلـــغغـق عليهــغغغـا
 RADARوهــــغـي الةــغـرو األولـــغـى مـــغـن كلمـغـات Results, Approach, Deployment, Assessment,
 Reviewعلغغى التغغوالي .وتغغتم المنهجيغغة فغغي شغغكل دوري تبغغدأ بتةديغغد النتغغا ج المطلوبغغة [ مجموعغغة عنااغغر النتغغا ج
ةسب النموذل] ،ثم اتخاذ أسلوب مةدد لتةقيق هغذه النتغا ج مغن خغالل وضغع السياسغات واالسغتراتيجيات وتخطغيط
العمليات وةشد الموارد والعالقات [ أي استثمار الممكنات ةسب النموذل] ،تفعيل هذه الممكنغات ووضغعها موضغع
الةركة والتشويل وإطغالق طاقاتهغا ،وتجغري عمليغات متابعغة وتقغويم األداء والكشغ عغن االنةرافغات أو البعغد عغن
النتغغا ج المسغغتهدفة  ،ومغغن ثغغم تتخغغذ اإلجغغراءات لتاغغةيةها وتةسغغين األداء [ أي تغغتم عمليغغة الغغتعلم واالبتكغغار وفغغق
المجموعة الثالثة من عناار النموذل].vi

نموذج جائزة Baldrige
يتشغغابن النمغغوذل األمريكغغي لجا ـــغغـزي Baldrigeللجغغودي مغغع نظيغغره األوروبغغي فغغي المنطغغق العغغام والمغغدخل
والعناار األساسية للتقويم .ويةظى هذا النموذل باةترام كبير في الواليات المتةدي األمريكيغة ةيغث يقغوم الغر يج
األمريكي بتقديم الجا زي سنويا ً للمنظمة التي تفوز بها بعد عمليغة تقغويم تفاغيلية .وةسغب النظغام المعلغن للجغا زي،
ومكونغات تميغز األداء فغي المنظمغات وتنميغة
فإن الهد من النموذل هو ترويج وتدعيم المفاهيم المتالة بعنااغر
ن
قغغدراتها التنافسغغية ،ونقغغل تجغغارب وخبغغرات المنظمغغات التغغي تغغنجح فغغي تةقيغغق مسغغتويات التميغغز إلغغى غيرهغغا مغغن
المنظمات الساعية إلى تةسين األداء والواول إلى مراتب أعلى في طريق التميز.
ويتميز النموذل األمريكي بوجغود ثغالث مجموعغات مغن المعغايير تتعلغق واةغدي منهغا بتقغويم نشغاط منظمغات
األعمال  Businessوالثانية تخاطب المنظمات التعليمية  Educationوالثالثة تناسب المنظمات العاملة في المجال
الاةي .Health
المفاهيم والقيم المحورية Core Values and Concepts
يستند النموذل األمريكي إلى مجموعة مفاهيم ر يسية تعبغر عغن قغيم التميغز والفعاليغة وتنبغع بالدرجغة األولغى
من فكر " إداري الجودي الشاملة" ،وهي كما يلي:
 .1االهتمام بالجودي انطالقا ً من رغبات العمالء .Customer-driven quality
 .2أهمية وةيوية القيادي كعنار مؤثر وفاعل في تةقيق تميز األداء.
 .3ضروري التعلم التنظيمي والتطوير المستمر لعناار ومقومات األداء.
 .4تقدير األهمية الكبرى للعنار البشري الفعال وما يمثلن من قدرات فكرية ومهارات تعتبر األساج في تةريك
طاقات المنظمة وتةقيق أهدافها.
 .5أهمية االستجابة السريعة الةتياجات العمالء والتةوالت في األوضاع المةيطة بالمنظمة.
 .6التركيز على أهمية تاميم الجودي في مجاالت النشاط المختلفة بما يةقق منع األخطاء.
 .7تعميق التوجن االستراتيجي ووضوح رسالة المنظمة ورؤيتها المستقبلية واتخاذها أساسا في تخطيط
العمليات.
 .8تنمية أساليب اإلداري المستندي إلى المعلومات والةقا ق ،وتنمية نظم المعلومات ودعم اتخاذ القرارات.
 .9أهمية العناية بتنمية عالقات المنظمة مع مختل األطرا الخارجية المتعاملة معها ،وكذا مع العاملين بها،
والسعي الستثمار تلك العالقات والتةالفات فيما يةقق لها أهدافها ويجنبها عثرات ومشكالت قد يتسبب فيها
بعص تلط األطرا ةال تباعد المنظمة عنهم وانعزالها عن التفاعل اإليجابي معهم.
 .10إدراك أهمية الدور االجتماعي للمنظمة ومس وليتها نةو المجتمع الذي تتواجد فين ،وضروري أن تقدم لن
خدمات ومساهمة في ةل مشكالتن بما يعبر عن تقديرها لما تلقاه يوفره لها من مساندي وفرت للنشاط
والنمو.
وتتمحور تلك المفاهيم والقيم حول التوجهات الرئيسية التالية:
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 .1القيادي ذات الرؤيــــــــــــــــة
 .2التميز المستمد من رغبات العمالء
 .3التعلم الشخاي والتنظيمــي
 .4تقدير العاملين والشركــــــــاء
 .5الرشاقة التنظيميـــــــــــة
 .6التركيز على المستقبــــــــــــــــــــــــــل
 .7اإلداري بهد اإلبداع واالبتكـار
 .8استثمار الةقا ق فــــي اإلداري
 .9استشعار المس ولية العامة والمواطنة
 .10التركيز على النتا ج وخلق القيمــــــة
 .11انتهغغغغال مغغغغدخل الغغغغنظم فغغغغي التفكيغغغغر
واإلداري

Visionary Leadership
Customer-Driven Excellence
Organizational and Personal Learning
Valuing Employees and Partners
Agility
Focus on the Future
Managing for Innovation
Management by Fact
Public Responsibility and Citizenship
Focus on Results and Creating Value
Systems Perspective

هيكل نموذج Baldrige
يةتوي النموذل األمريكي على إطار يضم سبعة عناار هي أساج تقويم المنظمات من أجل تةديد مستوى
تميز األداء بها ،وهي على النةو التالي:
Leadership
 .1القيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي
Strategic Planning
 .2التخطيــــــــــــط االستراتيجي
Customer & Market Focus
 .3التركيز على العمالء والســوق
Facts & Analysis
 .4المعلومـــــــــــــــات والتةليــل
Human Resources Focus
 .5التركيز على الموارد البشريــة
Process management
 .6إداري العمليـــــــــــــــــــــــــات
Business Results
 .7نتا ج األعمــــــــــــــــــــــــــال
ويعرص الشكل التالي عناار النموذل وعالقاتها التبادلية:

 .2التخطيط
الإستراتيجي

 .5الاهتمام
بالعاملين

نماذج التميز – أ.د .علي السلمي
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 .7نتائج
الأعمال

:وتتعرص عملية تةديد القيم لعناار النموذل إلى ثالثة مةاور في كل عنار
. الذي تعتمده اإلداري لتوفير العناــــــــــرApproach المدخل أو األسلوب
.Deployment مدى وضع المدخل أو األسلوب في التطبيق الفعلـــــــــــــي
.Results النتا ج المترتبة على تطبيق المدخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
vii:الثالثة





وقد يكون من المفيد تدارج المعاني التي يةددها النموذل لكل من هذه المةاور

Approach
“Approach” refers to how you address the Item requirements - the method(s) used. The
factors used to evaluate approaches include the appropriateness of the methods to the
requirements .the effectiveness of use of the methods and the degree to which the
approach
- is repeatable, integrated, and consistently applied
- embodies evaluation/improvement/learning cycles
- is based on reliable information and data
- alignment with your organizational needs
- evidence of beneficial innovation and change
Deployment
“Deployment” refers to the extent to which your approach is applied. The factors used to
evaluate deployment include:
.use of the approach in addressing Item requirements relevant and important to your
organization
.use of the approach by all appropriate work units
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Results
“Results” refers to outcomes in achieving the requirements given in Items 7.1 –7.4.The
factors used to evaluate results include:
- your current performance
- your performance relative to appropriate comparisons and/or benchmarks
- rate and breadth of your performance improvements
- linkage of your results measures to important customer, market, process, and action
plan performance requirements identified in your Organizational Profile and in
Approach-Deployment Items

النموذج الياباني لإدارة التميز
" نموذج " Deming
ارتبط اسم ويليام ديمنج  W.Edwards Demingبةركة الجودي في اليابان منذ األربعينيات من القرن الماضي،
وتقوم مؤسسة ديمنج بمنح جغا زي باسغمن لألفغراد والهي غات التغي تةقغق إنجغازات مهمغة فغي مجغال رقابغة الجغودي.
ويالةظ في هذا الادد ما يلي:
.1
.2

كانت الجا زي تقدم في السابق لليابانيين فقط ،ثم بدأت شركات غير يابانية تبدي اهتماما ً بالجا زي وتتقغدم
للفوز بها ،وقد ةالت شركات أمريكية على هذه الجا زي منها مثالً شركة . Lucent Technologies
تقوم الجغا زي علغى أسغاج نمغوذل يركغز فقغط علغى العمليغات  Processesالمؤديغة إلغى الجغودي الشغاملة
دون النظر إلى النتا ج المترتبة عليها.
" The Deming prize is based mainly on the Processes rather than their business
" results

 .3تتعدد الجوا ز ةسب الف ات التالية:
 جا زي ديمنج لألفــــــــــــــــــــــــــراد جا زي ديمنج للتطبـــــــــــــــــــــــيق جا زي الرقابة على الجودي للماـــــانع قالدي ديمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــج .4تتةدد المعايير التي يتم قياج المنظمات على اساسها لنيل الجا زي فيما يلي:
 -1السياســـــــــــــات Policies
ويشمل هذا المعيار األمغور المتاغلة بشغرح السياسغات التغي تتبعهغا المنظمغة ،والعمليغات المسغتخدمة فغي
وضعها ،ومدى وجود أهدا طويلة وقايري المدى ،وقضايا القيادي.
 -2التنظيم والتنميــــة Organization & Development
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-3
-4

-5
-6
-7

-8
-9

ويتعرص هذا المعيار للتنظيم العام للمنظمة وأسج توزيع السغلطة ،مغدى اسغتخدام فغرق العمغل ،Teams
الهيكل التنظيمي وتوزيع االختاااات بين التقسيمات التنظيمية المختلفة،وطبيعة العالقغات مغع األطغرا
الخارجية.
المعلومـــــــــــــات Information
ويتناول هذا المعيار مدى استخدام المعلومات في المنظمة ،وطرق استقبال وتداول المعلومات من
ماادرها الخارجية والداخلية ،طرق تنظيم المعلومات وتةديثها.
التةليــــــــــــــــــل Analysis
يشير هذا المعيار إلى أسلوب تةليل المشكالت التي تواجن الجودي في المنظمة ،وأسج ترتيب المشكالت
من ةيث أولوية التعامل معها ،والخطط التي تضعها المنظمة لعالجها ومدى االعتماد على التقنية
والمعلومات في هذا المجال.
التخطيط للمستقبل Planning for the future
يتناول هذا المعيار ما تقوم بن المنظمة من خطط لتةسين الجودي في المستقبل ،مع بيغان الموقغ الةغالي
للجودي واألهدا المرجوي التي تسعى الخطط لتةقيقها ،ومدى االلتزام بتنفيذ تلك الخطط.
التعليم والتــدريب Education & Training
يتعلق هذا المعيار بتوضيح أنشطة التدريب الموجهة للعاملين ذوي العالقة بالجودي  ،والخطط المسغتقبلية
للتدريب والتعليم في مسا ل الجودي.
تثكيد الجــــــــودي Quality assurance
ويتال هذا المعيار بتفاايل عملية تثكيد الجودي بدءا ً من تاميم السلعة ،التفتغيش أثنغاء اإلنتغال ،أنشغطة
المناولة والتسغهيالت الماديغة فغي مكغان العمغل  ، Logisticesمعغايير رضغاء العمغالء ،واألمغور المتاغلة
بالبي ة والمةافظة عليها.
تثثيرات الجــــودي Quality effects
يعرص هذا المعيار النتا ج التي تةققت للمنظمة نتيجة إعمال نظم الجودي ،سواء كانت نتا ج ملموسة أو
غير ملموسة ،وكي أثرت تلك النتا ج على أعمال المنظمة.
التنميط [ التقييج] Standardization
يتناول هذا العنار المعايير  Standardsالمستخدمة في نظم الجودي وكيفية تطبيقها وأساليب تةديثها.

Control
 -10الرقابــــــــــــــــــة
يعرص هذا العنار األسغاليب المختلفغة التغي تتبعهغا المنظمغة للتثكغد مغن جغودي المنتجغات والخغدمات التغي
تقدمها لعمال ها.

ومغغغن المالةغغغظ أن الجهغغغة المتقدمغغغة للةاغغغول علغغغى الجغغغا زي تعغغغد تقريغغغرا ً يةتغغغوي علغغغى
المعلومات المتعلقة بالعناار السابقة ،وتتولى لجنة الجا زي فةان فغإذا وافقغت عليغن تغذهب لجنغة
لزياري مواقع الشركة وإجراء فةت على الطبيعة ،ثم تعلن النتيجة على التليفزيون وتمنح الجا زي في اةتفال
ااخب.
خلاصــــــــــــــة
عرضغغنا فغغي هغغذه الورقغغة لمفغغاهيم " إداري التميغغز" التغغي تمثغغل اغغيةة واسغغعة االنتشغغار فغغي عغغالم اإلداري
المعاار ،وتبين لنا المنطغق األساسغي الغذي تقغوم عليغن نماذجهغا المختلفغة والغذي يتمثغل فغي أفكغار مةوريغة مهمغة
نؤكدها فيما يلي:
 .1ال بديل للمنظمات المعااري عن بذل الجهد واستثمار كل الموارد المتاةة لها من أجل التفوق في اراع
التنافسية الشديد ولمواجهة ظرو نظام األعمال المتجددي والمتويري باستمرار.
 .2يتةقق مستوى التميز المنشود ةين تتوفر للمنظمة رؤية واضةة لما تريد تةقيقن ،واستراتيجيات وسياسات
مدروسة تةاول أن تال إلى أفضل الطرق لتةقيق الرؤية واألهدا والوايات التي تنشدها المنظمة.
نماذج التميز – أ.د .علي السلمي
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تتكامل مجموعة العناار المؤيدي إلى " إداري التميز" وال تنفال عن بعضها ،كما ال يوني ودود بعضها عن
غياب البعص اآلخر .إن النظري المنظومية القا مة على التكامل والتفاعل هي أساج " إداري التميز".
الورص من تةقيق " إداري التميز" هو في األساج توفير أفضل مستوى من الخدمة والرعاية لعمالء
المنظمة وتنمية عالقاتهم وارتباطهم بها.
تكرج " إداري التميز" فكر التسويق والتوجن بالسوق ةتى في التعامالت داخل المنظمة ذاتها وفيما بين
أجزاءها والعاملين فيها بعضهم مع بعص.
تعتمد " إداري التميز" على القيادي ذات الرؤية ،والموارد البشرية ذات المعرفة ،والعالقات الفعالة مع عناار
المنا المةيط.
تلتزم " إداري التميز" مفاهيم وتوجهات إداري الجودي الشاملة والمنطق األساسي الذي بنيت علين فلسفة
الجودي.
تكرج " إداري التميز" المرونة والةركية وسرعة استجابة المنظمة للتوييرات والتةديات ،والقدري على
إدراك الفرت في األسواق والسعي الستثمارها بتفعيل ما تملكن المنظمة من قدرات مةورية.

والسؤال الآن ....
 .1هل تدرك المنظمات المارية في جميع مجاالت النشاط اإلنساني ةجم التةدي الذي تواجهن ومطالب االستعداد
للتعامل مع تلك التةديات؟
 .2هغل مغن سغغبيل إلغى ترسغي مفغغاهيم " إداري التميغز" فغي أوسغغاط اإلداري الماغرية وإيجغاد نمغغاذل تةتغوي القغغيم
والمفاهيم الوطنية وتعكج ظرو البي ة المةلية المميزي مع التعامل مع عنااغر وتغثثيرات البي غة العالميغة
بكفاءي؟
دليل المدير الذكي
لتحقيـــق إدارة التميـــــز
نقدم اآلن إطار برنغامج يمكغن أن يسترشغد بغن المغدير المهغتم بقضغية " إداري التميغز" ويسغعى إلغى تةقيقهغا فغي
منظمتن .ونةن نرى أن كل مدير في وقتنا الةالي يجب أن يكون من هؤالء المهتمين والساعين إلغى بنغاء أسغج "
إداري التميز" في منظماتهم ليج من باب اتباع موجة جديدي من موجات البدع اإلداريغة المتكغرري Management
 Fadesوالتي تتكرر كثيرا ً وعلى فترات قايري ،ولكن بناء على اقتناع راسغ وتفهغم موضغوعي لةقيقغة األوضغاع
فغغي نظغغام األعمغغال العغغالمي والتةغغوالت الها لغغة التغغي ةغغدثت -وال تغغزال -فغغي التقنيغغات وأنمغغاط المنافسغغة وأةغغوال
المستهلكين واألسواق.
إن الدليل الذي نقدمن للمغدير الغذكي الراغغب فغي تطغوير منظمتغن واالرتفغاع بهغا إلغى مسغتوى األداء العغالمي
 World-class Performanceيعتمد في األساج على مبدأ مهم هو أن التميز ال يتةقق بالتمني أو بالتقليد ،وإنما
يتةقق بالتخطيط واإلعغداد وبغذل الجهغد وتةمغل المشغاق فغي سغبيل الغتخلت مغن مفغاهيم وموروثغات إداريغة لغم تعغد
تواكب العار ،واستيعاب وتطبيق مفاهيم عارية تنبع مغن طبيعغة التةغوالت واألوضغاع السغا دي وتناسغب مسغتقبل
نظام األعمال.
مغن جانغغب آخغر ،فغغإن دليغغل المغدير الغغذكي للتةغغول إلغى " إداري التميغغز" يكغغرج العمغل الجمغغاعي والمشغغاركة
الكاملة من جميع أعضاء المنظمة في هذا المشروع الكبير باعتباره مس ولية الكل ولغيج فقغط أفغراد اإلداري العليغا.
إن مديرنا الذكي مهما بلوت خبراتن وقدراتن اإلدارية ال يستطيع بجهده وفكره المنفرد أن يةقق النقلة الموضغوعية
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فغغي الفكغغر والتقنيغغات والهياكغغل والممارسغغات التغغي تتطلبهغغا " إداري التميغغز " ،وإنمغغا ال بغغد لغغن مغغن اسغغتقطاب تعغغاون
ومساندي الهيكل البشري بالمنظمة واستنفار طاقاتهم الذهنية وقدراتهم اإلبداعيغة ،كمغا عليغن اسغتثمار العالقغات مغع
العمالء والمتعاملين مع المنظمة وإشراكهم في معركة العمل من أجل التميز.
ً
وينقسم الدليل المقترح إلى عدد من المهام نوردها فيما يلي فغي إطارهغا العغام أخغذا فغي االعتبغار أن المغدير
الذكي سغو يعغدل هغذا اإلطغار بالةغذ واإلضغافة بمغا يتوافغق مغع متطلبغات منظمتغن وظروفهغا وخاا اغها .ومغن
المفهغغوم أن هغغذه المهغغام ال يغغتم تنفيغغذها بثسغغلوب تتغغابعي  Sequentialبغغل قغغد يغغتم تنفيغغذ عغغدي مهغغام بشغغكل متغغواز
 Concurrentةيغغث سغغتعمل مجموعغغات مختلفغغة مغغن المختاغغين فغغي تنفيغغذ تلغغك المهغغام .وبشغغكل عغغام فغغإن الوقغغت
المستورق في اإلعداد والتهي ة قبل انطالق التنفيذ ينبوي أن يستثمر في نشغر فكغري " إداري التميغز" وكسغب اقتنغاع
وتجاوب جموع العاملين والمتعاملين معها:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

المهمة األولـــــــــــــى
المهمة الثانيـــــــــــــة
المهمة الثالثـــــــــــــة
المهمة الرابعــــــــــــة
المهمة الخامســــــــــة
المهمة السادســــــــــة
المهمة السابعـــــــــــة
المهمة الثامنــــــــــــة
المهمة التاسعـــــــــــة
المهمة العاشــــــــــري
المهمة الةادية عشري
المهمة الثانيــة عشري
المهمة الثالثــة عشري
المهمة الرابعـة عشري
المهمة الخامسـة عشري

اإلةاطة والفهم الاةيح لمفهوم " إداري التميـــــــــز"
الفهم المتجدد لظرو وأوضاع المنـــــــــــــا المةيـــــــــــــــــط
الفهم الشامل ألوضاع وظرو المنظمة الذاتيـــــــــــــــــــــــــــــة
إعداد وتفعيل البناء االستراتيجي المتكامل للمنظمـــــــــــــــــــــــة
إعادي هيكلة المنظمة وتطوير العالقات التنظيميــــــــــــــــــــــــــة
تثكيد التوجن بالســــــوق في كافة عمليـــــــــــــــــــــــــات اإلداري
بناء وتشويل نظام إداري العالقات مع العمـــــــــــــــــــــالء][CRM
بناء نظام إعداد وتنمية وتفعيل الموارد البشريــــــــــــــــــــــــــــة
إعادي تاميم وتفعيل وتةديث الةزمة التقنيـــــــــــــــــــــــــــــــة
بناء نظام إعداد وتنمية وتطوير القيادات اإلداريــــــــــــــــــــــــــة
بناء وتنمية وتفعيل شبكة العالقــــــــــات والتةالفــــــــــــــــــــات
بناء شبكة االتااالت ونظم المعلومات المتكاملـــــــــــــــــــــــــــة
بناء وتشويل نظام تقويم األداء المؤسسي المتكامــــــــــــــــــــــــل
بناء وتفعيل نظام إداري الجودي الشاملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
بناء وتفعيل مقومات التطوير المستمــــــــــــــــــــــر
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