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كلمة راعي الرتجمة..
احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على ر�سوله الأمني ، وبعد :

تقي�س  كيف  الربحية  غري  للم�ؤ�س�سات  املرجعية  املقارنة  املرتجم-  الكتاب  هذا  اأيديكم  بني   
ر الأداء ؟- اخرتناه لكم يف موؤ�س�سة حممد وعبداهلل اإبراهيم ال�سبيعي اخلريية مع مركز بناء  وتدير وتط�ِّ
الطاقات وعدد من اخلرباء واملهتمني ليكون معينا على اأداء اأمثل وعطاء اأجود يف دورنا املبارك يف العمل اخلريي.
اإل بتجويد  روؤيتها يف ع�سر موؤ�س�سي مهني ل يقبل  ر�سالة موؤ�س�ستك وبناء  فا�ستفد منه يف حتقيق   

الأدوات وحت�سني املنتجات وتقييمها لتكون اأكرث اأثرا واأبلغ دورا.. يف بلد كرمي ين�سد الريادة.

اأمني عام املوؤ�س�سة      
د.عادل بن حممد ال�سليم      

ولنا كلمة..
احلمدهلل وحده وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل وبعد :-

مركز  يف  ولعلنا  والرتقاء  التطوير  اإىل  ال�سعي  مزايا  من  اأ�سا�سية  ميزة  واملعرفة  بالعلم  اللحاق  اإن   
بناء الطاقات اأن نكون �سلة الو�سل بني كل جديد وحديث وبني موؤ�س�ساتنا اخلريية. ويف هذا العمل الذي ُيَعد 
�سبًقا يف مو�سوعه كونه يعد الكتاب الأول عربًيا املتخ�س�ص يف هذا املجال. فاإننا نقدم بني يدي القارئ واملهتم 
منهجيات تطوير تركز على الأداء كمحور ارتقاء وتغيري بطريقة �سهلة ذات عمق يف النتائج ،تقود املنظمة بكيانها 
نظائرها يف  قيادة  اإىل  العتيادية  اأعمالها من  يحّول  الأهداف  املعامل حمدد  وا�سح  دوؤوب  نحو عمل  واأفرادها 

م�ستقبلها القريب.
الأعمال، توفر  را�سخة يف عامل  ذا �سبغة  اأ�سحت فكًرا ومنهًجا تطويرًيا  التي  املرجعية  املقارنة  اإنها   
اإمكانات هائلة من حماكاة لالبتكار وزيادة للتاأثري وخف�ص للتكاليف اإ�سافة اإىل توفري قاعدة بيانات ذات دللت 
اأكرث من  عمل واأداء للمنظمات واجلمعيات املحيطة وامل�سرتكة يف ذات املجال. قدمنا ذلك ب�سرح تف�سيلي مع 
خم�سة ع�سر منوذًجا وورقة عمل تب�سط املفهوم بطريقة عملية وجتعل ممار�سة املقارنة املرجعية قريبة و�سهلة املنال.
ويف فا�سلة اخلتام ن�سكر كل من �ساهم معنا يف اإخراج هذا العمل من رعاية كرمية من موؤ�س�سة حممد   
وعبداهلل ابراهيم ال�سبيعي اخلريية ومن مراجعني ومهتمني اأ�سافوا مل�ساتهم وتوجيهاتهم لتجويد هذا العمل 

وال�سكر مو�سول ملجل�ص اإدارة املركز املوجه والداعم يف كل حني ثم للفريق القائم على اإخراج هذا الكتاب.
ا لوجه الكرمي. واهلل ن�ساأل اأن يجعله خال�سً

املدير التنفيذي  ملركز بناء الطاقات      
فاير بن �سفر العمري      

ترجمة هذا الكتاب وقف من
م�ؤ�س�سة حممد وعبد اهلل ال�سبيعي اخلريية على املركز

ي�سرف ريعه على اأعماله الأكرث اأجرًا والأعظم نفعًا





1

نبذة عن املؤلف
 

جي�سون �سول، خبري قيادي يف جمال قيا�ص الأداء للقطاع اخلريي. عمل 
م�ست�ساراً لكربى املوؤ�س�سات غري الربحية يف العامل. وهو موؤ�س�ص وع�سو 
وهي    Mission Measurement LLC ل�سركة  املنتدب  الإدارة  جمل�ص 
�سركة ا�ست�سارية مقرها �سيكاغو. تقدم خدمات يف جمال الإ�سرتاتيجية 
وقيا�ص الأداء لل�سركات، واملوؤ�س�سات الوقفية، واملنظمات التطوعية. يف عام 
1994، قام بامل�ساركة يف تاأ�سي�ص Center for What Works وهي منظمة 
غري ربحية متخ�س�سة يف املقارنة املرجعية. بداأ جي�سون عمله حمامياً يف 
Mayer Brown LLP يف �سيكاغو حيث  اآخرها مع  العديد من الأماكن، 

مثَّل احلكومة واملوؤ�س�سات غري الربحية يف جمال التعامالت املالية . 
 ُيَدرِّ�ص جي�سون قيا�ص الأداء يف مركز اإدارة الأعمال غري الربحية، جامعة
بجامعة القانون  كلية  من  القانون  يف  دكتوراه  ويحمل  وي�ست.   نورث 
 فرجينيا، وماج�ستري يف ال�سيا�سة العامة من كلية جون اإف كنيدي بجامعة
 هارفارد، وبكالوريو�ص يف الأدب الفرن�سي من جامعة كورنيل. كما ح�سل
 عام 1989 على منحة هاري اإ�ص ترومان للقيادة وخدمة املجتمع. ويف عام

2001 اختري كاأنبل قائد يف �سيكاغو
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        توفر املقارنة املرجعية اإمكانات هائلة للقطاع غري الربحي حيث ميكن اأن ت�ساعد املوؤ�س�سات على حماكاة 
البتكار، وزيادة التاأثري، وخف�ص التكاليف، وحتفيز العاملني، واإثارة اإعجاب املمولني، واإ�سراك  جمال�ص الإدارات 
والرتكيز على مهمة املوؤ�س�سة. وحقيقة الأمر، هو اأن معظم املوؤ�س�سات غري الربحية ت�ستخدم املقارنة املرجعية، 
وت�سع هذه املعايري املقارنة، واإن كان ب�سكل غري ر�سمي من خالل املوؤمترات وبرامج امل�ساعدة الفنية والن�سرات 
ا�ستخدام منهجية علمية للمقارنة املرجعية ب�سكل  الإخبارية واحللقات الدرا�سية وال�ست�ساريني. والآن، يقدم 
ر�سمي اأداة ذات اعتمادية عالية لإدارة الأداء وحت�سينه يف املوؤ�س�سات غري الربحية من خالل درا�سة اأف�سل احللول 

للم�ساكل امل�سرتكة. 

ملاذا اأهتم؟
        املوارد حمدودة واملهمات كثرية والوقت �سيق حيث ل يتوافر وقت كاف للتقاط النف�ص. كل هذا ينطبق على 
املوؤ�س�سات غري الربحية �سغرية احلجم التي ل متلك رفاهية تعدد املوارد اأو توافر املوظفني. فلم الهتمام اإذن؟

اإذا كنت تطرح هذه الأ�سئلة، فاأنت املر�سح املثايل للمقارنة املرجعية. فاملفكر الناقد غالًبا ي�ساأل: ملاذا؟ واملقارنة 
؟  الطريقة  بهذه  الأعمال  نوؤدي  ملاذا  ال�سوؤال.  ذلك  الناقدون لالإجابة على  املفكرون  ي�ستخدمها  اأداة  املرجعية 

وكيف يختلف الآخرون عنا يف القيام بها؟ وملاذا يجب علينا اأن نتغري؟

نذكر فيما يلي ثالثة اأ�سباب اأ�سا�سية توجب تخ�سي�ص مواردك املحدودة لتعلُّم املقارنة املرجعية:
ال�سغرية  حتى  اإ�سرتاتيجية،  خطة  الربحية  غري  املوؤ�س�سات  معظم  لدى   . الواقع  يف  بذلك  تقوم  تكون  قد   -1
الربحية و39% من  املوؤ�س�سات غري  " فاإن 59% من   Independent sectorامل�ستقل "القطاع  منها. ووفًقا ملجلة 
اجلمعيــــات الــــدينيـــة تعـــد خططــاً اإ�سرتاتيجــية   . فــلمــــاذا؟ ظـــاهرًيا تعـــد خطة اإ�سرتاتيجية لت�ساعد موؤ�س�ستك 
التقدم  اأنك ناجح؟ وما  على و�سع الأهداف وحتديد الإ�سرتاتيجيات لتحقيقها. وماذا بعد ذلك؟ كيف تعرف 
الإجابة على  املرجعية يف  املقارنة  ت�ساعدك  اأهدافك؟  لتحقيق  الأف�سل  اإ�سرتاتيجياتك هي  الذي حتققه؟ هل 
اإ�سرتاتيجية، ولكن بعد و�سعها ل جتد �سبياًل  املوؤ�س�سات م�سقة و�سع خطة  هذه الأ�سئلة. تتحمل العديد من 
لتطبيقها. ت�ساعدك املقارنة املرجعية على بث احلياة يف خطتك الإ�سرتاتيجية وعدم اإ�ساعة الوقت الذي ق�سيته 

يف تطويرها. 

)1( �سوزان فيرن، اأرثر كري�سخ ومايكل ماكورماك. موازنة املوازين: قيا�ص اأدوار واإ�سهامات املوؤ�س�سات غري الربحية والتجمعات الدينية. )وا�سنطن العا�سمة: القطاع 
امل�ستقل، 2002( .

)1(

املقدمـــــة

مقــدمــــة:
ز املوؤ�س�ســـــات غــــري الــــربحية الآن اأكرث من اأي وقــت م�سى على النتائج وتقليل التكاليف وا�ستثمار  كل             تـــركِّ

املوارد والبتكار امل�ستمر يومًيا. اإن اأ�سا�ص النجاح يف القطاع غري الربحي اليوم ل يعتمد على القدرة على جمع 
الأموال فقط ، بل على القدرة على اإثبات الفعالية وتطويرها. 

          
          ويقدم هذا الكتاب ملديري املوؤ�س�سات غري الربحية طريقة قيا�ص النتائج، واإدارتها، وحت�سينها. حيث يعر�ص 
�سبغة  �سنوات  منذ  ُتعترب  والتي   )  benchmarking  ( املرجعية  املقارنة   : الأداء  على  يعتمد  منهجاً  بالتف�سيل 
را�سخة يف عامل الأعمال، لكنها اأ�سبحت الآن �سيحة حديثة و�سرورة يف العديد من املوؤ�س�سات التطوعية الأكرث 
الأفكار  اأف�سل  عن  للبحث  م�ستمر،  وب�سكل  اليوم،  الرائدة  املوؤ�س�سات  ت�سعى  وبالفعل  الإدارة.  يف  ومتيًزا  ابتكاًرا 

اجلديدة وتطبيقها؛ �سواء من قطاع الأعمال اأو الأقران ذوي الأداء الفائق اأو املناف�سني.

فنون  بها  وقامت  اإلكرتيك.  تي وجرنال  اآند  تي  اإيه  �ساترن،  اإك�سربي�ص،  اأمريكان  �سركات:  كل من  الت�سال يف 
�سيكاغو ) Chicago Arts Partnership in Education ( من خالل حتديد اأعلى هام�ص لعقود ال�ست�سارة يف 

العام املا�سي، ومن ثم ا�ستخدام ذلك كاأ�سا�ص لرفع هام�ص كافة العقود امل�ستقبلية. 
        

        وُت�سمى هذه العملية بـ "املقارنة املرجعية"، وهي قيا�ص عمليات موؤ�س�سة ما ومقارنتها باملوؤ�س�سات القيادية 
يف نف�ص املجال لكت�ساب الأفكار وتطوير الأداء، وهي عملية متكِّن اأي موؤ�س�سة عادية يف الوقت الراهن من قيادة 

جمالها يف امل�ستقبل. 

توفــــــــر املقــــــارنة املــــــرجعية اإمــــكانات هــــائلـــة 
للقطـــــاع غــــــري الـــــــربحـــي حــــــيث يـــمــــــكن اأن 
ت�ســـــــــــــــــاعــد املـــــــــوؤ�س�ســـــات علـــــــــــــى حمــــــــاكــــاة 
البتكـــــــــار ، وزيـــــــــــادة التـــــــــــاأثيــــر، وخـــــــفــــ�ص 
التكـــــالـــــيف ، وتــــحـــفيـــز العاملــــني ، واإثــــــــارة 
اإعـــــجـــــاب املمــــولــــــــــني ، واإ�ســـــــــراك جمــــــال�ص 
الإدارات والتـــــركــــــيز على مهــــمة املوؤ�س�ســـــــة.

( هي موؤ�س�سة غري   KaBOOM ( ســــركة كــــــــابووم�        
الداخلية، قامت  املدن  ربحية تبني مالعب لالأطفال يف 
ال�سركات  بناء  طريقة  در�ست  عندما  املرجعية  باملقارنة 
التجارية ملواقع انرتنت �سهلة ال�سيانة، وا�ستخدمت نف�ص 
الطريقة يف خف�ص تكاليف تطوير موقعها اللكرتوين. 

اإدارة ال�ســـــمـــــــــــــان الجتـــــمــــــــاعـــــــــي  بـــــــــــهــــــا  وقــــــــــــــــامــــت 
خالل  من   )  Social Security Administration  (
مراكز درا�سة  بعد  العمالء  خدمة  نظام  تطوير 
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ملن هذا الكتاب؟
        هذا الكتاب لالأطراف الراغبة يف تطوير اأداء موؤ�س�ستك، وي�سم ذلك اأع�ساء جمل�ص الإدارة، واملدير التنفيذي، 
وم�سوؤويل التطوير، والقائمني على الربامج، واملتطوعني. ت�ساعدك املقارنة املرجعية يف قيا�ص اأداء موؤ�س�ستك 
النتائج  على  املبنية  امليزانية  املالية )من خالل  الإدارة  كافة جوانب عملك:  على  تطبيقها  ، وميكن  وحت�سينه 
الأداء(،  واإدارة  للر�سالة  اأف�سل  تطبيق  خالل  )من  الإ�سرتاتيجي  والتخطيط  للموارد(،  الأف�سل  وال�ستغالل 
امل�سوؤوليات  الأداء(، احلوكمة  )من خالل حتمل  ومراجعات  اأف�سل  روح معنوية  الب�سرية )من خالل  واملوارد 
واإ�سراك جمل�ص الإدارة(، وتنمية املوارد املالية )من خالل تقارير الأداء وو�سع املوؤ�س�سة املناف�ص( اإدارة املعرفة 

)من خالل م�ساركة اأف�سل املمار�سات(، واأداء الربامج )من خالل حتليل التاأثري وحت�سني الربامج(. 

        وينطبق ذلك الكتاب على املوؤ�س�سات غري الربحية والعامة بكافة اأحجامها واأنواعها. ف�سواء كانت موؤ�س�ستك 
موؤ�س�سة  اأو  املجتمع  لتطوير  اأو جمهوًدا  دينية  اأو مبادرة  ثقافياً  اأو معهداً  موؤ�س�سة حماماة  اأو  بيئية  جمموعة 
للخدمات الإن�سانية اأو كياناً حكومياً. اإذا كنت حتاول حل م�ساكل للمجتمع، ميكن للمقارنة املرجعية اأن ت�ساعدك 

مالحظة خا�سة للم�ؤ�س�سات غري الربحية ال�سغرية    
        غالًبا ما ترتدد املوؤ�س�سات ال�سغرية يف امل�ساركة يف املقارنة املرجعية ) ذات امليزانيات الأقل من 500.000 دولر 
اأمريكي، والتي ل متتلك �سوى عدد قليل من املوظفني بدوام كامل، ورمبا ل متتلك موظفني متفرغني على 
الإطالق( ، فبع�سها ي�سعر اأنها عملية بالغة التعقيد، ومكلفة، وت�ستغرق وقًتا طوياًل. واحلقيقة هي اأن املقارنة 
املرجعية تفيد املوؤ�س�سات ال�سغرية اأكرث، فلي�ص لديها وقت اأو مال لت�سيعه يف القيام مبا هو خاطئ! وبالرغم من 
ذلك قد يكون اإيجاد الوقت حتدًيا. وما يلي بع�ص الن�سائح لكيفية ا�ستخدام موؤ�س�سة �سغرية للمقارنة املرجعية 

دون اأن تتحمل اأي تكلفة اإ�سافية.

ل جمل�س اإدارتك : 1- فعِّ
        تن�سى العديد من املوؤ�س�سات اأع�ساء جمل�ص اإدارتها اإذا ما ُطلب منها حتديد عدد من يعملون بها. انظر اإىل 
جمل�ص اإدارتك باعتباره امتداًدا ملوؤ�س�ستك. املقارنة املرجعية مهمة تالئم اأع�ساء جمل�ص الإدارة الذين لديهم 
اهتمام �سديد بتطوير موؤ�س�ستك. اطلب من بع�سهم اأن يكون راأ�ص احلربة فيما تقوم به من جمهودات للمقارنة 

املرجعية.

)1(

)1( احلوكمة تعني وجود نظم حتكم العالقات بني الأطراف الأ�سا�سية التي توؤثر يف الأداء، كما ت�سمل مقومات تقوية املوؤ�س�سة على املدى البعيد وحتديد 
امل�سوؤول وامل�سوؤولية 

املقدمـــــة

2- حتكَّم يف م�ستقبلك. �سواء اأحببت ذلك اأم ل، يحكم النا�ص على اأدائك يومًيا. يقرر امل�ستفيدون مدى اإعجابهم 
بخدماتك، ويحدد املمولون ما اإذا كنت قد ا�ستخدمت اأموالهم بنجاح، ويحكم املتربعون على مدى ا�ستحقاقك 
لدعمهم، ويقيِّم جمل�ص اإدارتك مدى حتقيقك للمهمة. وكل طرف من هذه الأطراف �سروري لعملك. غري اأن 
املوؤ�س�سات يف كثري من الأحيان ل جتد �سبياًل للتاأثري على اآرائهم. ملاذا؟ لأن مديري املوؤ�س�سات غالباً يفتقرون 
اإىل الأدوات الالزمة لو�سع معايري النجاح: ت�ستخدم 61% من املوؤ�س�سات غري الربحية اأطراًفا خارجية لتقييم 
، فتجعلك تتحكم يف  املرجعية  املقارنة  اأما   . تقييًما خارجًيا   الدينية  اأن�سطتها، وت�ستخدم 38% من اجلمعيات 

الأمور، وتعينك على قيا�ص جناح عملك وتطويره دون العتماد على طرف ثالث. 

3-   اإذا مل تفعل، قد ل ت�ستمر. يوجد اليوم اأكرث من 900.000 جهة خريية ن�سطة يف الوليات املتحدة الأمريكية.                         
ويزداد عدد املوؤ�س�سات غري الربحية بوترية اأ�سرع من منو اإجمايل الناجت املحلي. ففي عام 2001 فقط، تقدمت 
81.000 موؤ�س�سة بطلب احل�سول على الإعفاء من ال�سرائب، ومتت املوافقة على 65.000 طلب من بينها. ويف نف�ص 
الوقت، ل يوجد غري األف نوع خمتلف من الربامج غري الربحية وفًقا للمركز الوطني لالإح�ساءات اخلريية)2( 
National Center for Charitable Statistics وذلك يعني اأنه لكل نوع من اأنواع الربامج غري الربحية. هناك 

ا ما، يف مكان ما، بطريقة ما، قد  حوايل 900 موؤ�س�سة حتاول القيام بنف�ص العمل! والأمر املهم هو اأن هناك �سخ�سً
حاول القيام مبا حتاول القيام به بطريقة اأف�سل، واأ�سرع، واأقل تكلفة، واأكرث ابتكاًرا، وانت�ساًرا، وتاأثرًيا. واإذا لــــم
 تكن تعلم من هو ذلك ال�سخ�ص، فقد يجده من يدعمونك قبل اأن جتده اأنت. ولكي تتناف�ص املوؤ�س�سات للح�سول 
على التمويل يف بيئتنا احلالية، فال بد اأن تكون قادرة على اإثبات فعاليتها، وهنا ت�ساعدك املقارنة املرجعية لإقناع 

خمتلف الأطراف اأنك الأف�سل فيما تقوم به.

)1( املرجع ال�سابق.
)2( وفًقا لبيانات خدمة العوائد الداخلية.

)www.nccs.urban.org( وفًقا لنظام ت�سنيف الربامج غري الربحية – املوؤ�س�سة املدنية )3(

)2(

)3(

)1(
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6- اح�سل على منحة تط�ير اإداري اأو بناء قدرات :
        يزداد باطراد عدد املمولني الذين يقدمون منًحا لبناء القدرات، هذه املنح ت�سمح لك با�ستخدام ال�ست�ساريني 

وتوظيف مزيد من العاملني والرتكيز على التطوير الإداري لزيادة التاأثري املوؤ�س�سي.
   

كيف ت�ستخدم هذا الكتاب؟
        يبداأ هذا الكتاب ب�سرح لأ�سا�سيات املقارنة املرجعية، وبعد ذلك، ينق�سم اإىل خم�سة ف�سول يتعامل كل منها 
مع خطوة اأ�سا�سية يف املقارنة املرجعية. ومتثل هذه اخلطوات جمتمعة عملية تطوير م�ستمرة، �سممت بحيث 
اأو م�ستوى  املوؤ�س�سة  املقارنة املرجعية على م�ستوى  ا�ستخدامها لتطبيق  املوؤ�س�سات غري الربحية  ميكن ملديري 

الأق�سام اأو م�ستوى الربامج. 

الف�سل الأول: هّيئ موؤ�س�ستك
الف�سل الثاين: حلّل ماذا ميكن اأن يطّور

الف�سل الثالث: ِق�ص الأداء
الف�سل الرابع: اعرف الأ�ساليب الناجحة

الف�سل اخلام�س: طّبق اأف�سل املمار�سات

        تنق�سم كل خطوة من اخلطوات ال�سابقة اإىل خطوات فرعية تندرج حتتها مهام حمددة. وهناك اأوراق عمل 
املهام.   تلك  اإمتام  اإىل  تر�سدك  م�ساعدة 

        اأف�سل طريقة ل�ستخدام هذا الكتاب، هي اأن تبداأ من النقطة التي تنا�سب موؤ�س�ستك. وعندما يتعلق الأمر 
بقيا�ص الأداء واملقارنة املرجعية، ت�سنَّف معظم املوؤ�س�سات اإىل ثالثة اأو�ساع: و�سع ملاذا، وو�سع ماذا، وو�سع كيف. 
وهذا الكتاب م�سمم لأخذ مـــوؤ�س�ستـــك عــــرب الأو�ساع كاًل على حدة، حيث ميكنك التـــركيز على و�سع واحد اأو 

الأو�ساع الثالثة مًعا وفًقا لوقتك وما تف�سلـــه.
وبينمـــا تعمــــل خـــــالل كـــــل و�ســع، �ستـــكـــــون موؤ�س�ستك يف طور بناء القدرات وتعلُّم كيف تطور نف�سها. 

- و�سع ملاذا )اأ�سا�سيات املقارنة املرجعية، الف�سل الأول(:
        حتاول املوؤ�س�سات يف هذا الو�سع بناء الق�سية داخلًيا للقيا�ص، حيث تكون امل�ساألة الأ�سا�سية هي اجلاهزية. 
ز موؤ�س�ستي للقيام بهذه   ما املقارنة املرجعية؟ ملاذا نقوم بذلك؟ ملاذا الآن؟ وما هي الدوافع الأ�سا�سية؟ كيف اأجهِّ

العملية؟ 

املقدمـــــة

2- افعل ذلك بدًل من اخلطة الإ�سرتاتيجية  :
        غالًبا ما تتم املقارنة املرجعية بدًل من التخطيط الإ�سرتاتيجي. وغالًبا ما تق�سي املوؤ�س�سات الكثري من 
ب  الوقت يف التخطيط الإ�سرتاتيجي طويل املدى، ويف النهاية يتم و�سع اخلطة على الرف. بدًل من ذلك، جرِّ
املقارنة املرجعية، �ست�ساعدك يف حتديد نف�ص الأولويات والأهداف، كما هو احلال يف اخلطة الإ�سرتاتيجية، لكن 
مبزيد من الدقة والفائدة. املقارنة املرجعية تخطو بالتخطيط الإ�سرتاتيجي خطوة اإىل الأمام وت�ساعدك على 

قيا�ص عملك وتطويره .

3- طبق املقارنة املرجعية ل�سيء مهم جدًا :
        عندما تكون املوارد حمدودة، حاول الرتكيز على تطوير �سيء واحد فقط، رمبا خف�ص الن�ساط الأعلى 
اأو تنمية املوارد املالية، وقد يكون ذلك يف بع�ص الأحيان �سيئاً مبا�سًرا مثل املقارنة املرجعية لراتب ما.  تكلفة 
فاحل�سول على مك�سب �سريع بالرتكيز على هدف قريب، قد يربهن باأقل جمهود على قيمة املقارنة املرجعية 

بالن�سبة ملوؤ�س�ستك.
 

4- تعاون مع الأقران :
        عندما تكون املوارد حمدودة، حاول الرتكيز على تطوير �سيء واحد فقط، رمبا خف�ص الن�ساط الأعلى 
اأو تنمية املوارد املالية، وقد يكون ذلك يف بع�ص الأحيان �سيئاً مبا�سًرا مثل املقارنة املرجعية لراتب ما.  تكلفة 
فاحل�سول على مك�سب �سريع بالرتكيز على هدف قريب، قد يربهن باأقل جمهود على قيمة املقارنة املرجعية 

بالن�سبة ملوؤ�س�ستك.
تكوين جمموعة �سغرية  �سيًقا، ميكنك  وقتك  كان  فاإذا  الربحي.  القطاع غري  اأ�سول  اأقوى  اأحد  التعاون  ُيعد 
للمقارنة املرجعية مع عدد من اأقرانك. ميكنكم التعلم معاً والت�سارك يف امل�سوؤوليات، ومن َثم ميكنكم تو�سيع 
اأكرب  اأو �سريك  اأو الغرفة التجارية  مورد العاملني لديكم دون تكلفة، كما ميكن العمل مع املوؤ�س�سات الداعمة 

لإيجاد اأقران لديهم نف�ص التوجه. 

5- افعل ذلك بطريقة غري ر�سمية :
        يعر�ص هذا الكتاب عملية ر�سمية للمقارنة املرجعية، غري اأنه ميكن القيام باملقارنة املرجعية يومياً ب�سكل 
املقارنة  ت�سبح  بحيث  القرار،  لتخاذ  احلالية  عمليتك  يف  الكتاب  يف  الواردة  الأفكار  دمج  حاول  ر�سمي.  غري 
اإليه،  اأ�سا�سياً. وعندما تقابلك م�سكلة تتطلب حاًل، حاول قيا�ص م�ستوى التطوير الذي تتطلع  اأمًرا  املرجعية 
ا واحًدا على الأقل من خارج موؤ�س�ستك كيف تعامل مع نف�ص امل�سكلة. ا�ساأل عن طريقة قيا�سهم  ثم ا�ساأل �سخ�سً

للنتائج. وقد ُتفاجاأ مبا ميكنك تعلمه خالل عملية حل امل�سكلة. 
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 أساسيات املقارنة املرجعية

املقـارنة املرجعيــــة عمليـــة منهجية م�ستمرة 
لقيــــا�ص عمليــــــات موؤ�س�ســـــة مـــا ومقــــارنتــها 
باملوؤ�س�سات القيادية يف نف�ص املجال لكت�ساب 
الأفكــار وتطوير الأداء. اأو ن�سخ اأوراق العمل 
املـــذكورة، اإل اإذا ا�ســتــريت اأنت اأو مـــوؤ�س�ستك 

هذا الكتاب.

وما يلي بع�ص التعريفات ال�سائعة للمقارنة املرجعية:
"عملية منهجية م�ستمرة لقيا�ص ومقارنة عمليات اإحدى 
يف  مكان  اأي  يف  املجال  يف  الرائدة  باملوؤ�س�سات  املوؤ�س�سات 
على  املوؤ�س�سة  ت�ساعد  معلومات  على  للح�سول  العامل 

اتخاذ اإجراء لتطوير اأدائها".
- املركز الدويل لدرا�سات املقارنة املرجعية -

اأ�سا�سيات املقارنة املرجعية 
        كما هو احلال مع معظم الأ�سياء، فقد ن�ساأت املقارنة املرجعية من احلاجة. وا�ستخدم امل�سطلح يف الأ�سل ما�سحو 
الأرا�سي عند العمل يف م�ساحات �سا�سعة مفتوحة كانت تتطلب حتديد عالمة ثابتة )مباٍن، �سخور، معامل( لقيا�ص 
امل�سافات. وقد بداأ قطاع الأعمال يف ا�ستخدام امل�سطلح انطالًقا من احلاجة اأي�ساً. ففي منت�سف واأواخر ال�سبعينيات 
امليالدية 1970، واجهت ال�سركات التي كانت رائدة يف جمالتها مناف�سة قوية وحادة من اخلارج ب�سكل اأ�سا�سي، حيث 
كانت ال�سركات الأجنبية املبتِكرة، واليابانية منها يف املقام الأول، تبيع منتجات اأعلى جودة بنف�ص التكلفة التي تتحملها 
ال�سركات الأمريكية لت�سنيع تلك املنتجات فقط. وعندما �سعرت ال�سركات الأمريكية بال�سطراب واملحا�سرة، اأدركت 
اأن التطويرات الإ�سافية الب�سيطة لن تقلل من التكاليف، وبالتايل فقد بداأت يف البحث عن �سبيل لتحقيق تطويرات 
جذرية، فكان مما اكت�سفوه )كانت زيروك�ص من الأوائل يف ذلك ال�سدد( عملية للتعلُّم من الأقران تدعى املقارنة 
ل اأعمالهم ب�سكل جذري وتدفعها اإىل اأفق جديد من الإنتاجية والأداء  املرجعية – وهي عملية كان بو�سعها اأن حتوِّ

واملناف�سة. 

" املقارنة املرجعية عملية م�ستمرة لقيا�ص املنتجات واخلدمات واملمار�سات مقابل اأكرب املناف�سني اأو تلك ال�سركات 
الرائدة يف ال�سوق".

- دي تي كرينز، �سركة زيروك�س -

"عملية م�ستمرة لقيا�ص عملياتك احلالية ومقارنتها بعمليات ال�سركات الأف�سل يف نف�ص الفئة. ويوفر تطبيق 
املعرفة التي مت اكت�سابها من درا�سة املقارنة املرجعية اأ�سا�ًسا لبناء اخلطط الت�سغيلية للوفاء باأف�سل املمار�سات يف 

املجال وتخطيها".  
- جمموعة اإيه تي اآند تي AT&T للمقارنة املرجعية -

 

- و�سع ماذا )الف�سالن الثاين والثالث(:
        تعرف املوؤ�س�سات يف ذلك الو�سع ملاذا حتتاج للقيا�ص والتطوير، لكنها غري متاأكدة من اأين تبداأ، حيث تكــون 
الق�ســـية الأ�ســـــا�سية هي الرتكيز. ما نوعية الأ�سياء التي ميكننا اإجراء املقارنة املرجعية لها؟ ماذا نفعل اأوًل؟ 

كيف نحدد الأولويات؟ ما املعايري التي يجب اأن ن�ستخدمها؟ 

- و�سع كيف )الف�سالن الرابع واخلام�س(:
        تعرف املوؤ�س�سات يف ذلك الو�سع ملاذا ت�ستخدم املقارنة املرجعية وما تريد اأن تطوره، وتكون الق�سية الأ�سا�سية 
هنا هي حتديد كيفية التطوير. كيف نعرف ما ينجح وما ل ينجح؟ كيف ميكن ملوؤ�س�ستنا اأن تتعلم وممن؟ كيف 

ميكننا تطبيق اأف�سل املمار�سات داخل موؤ�س�ستنا؟

النقطة اجل�هرية: 
اأي نقطة من  اأي وقت. يف          ل يوجد بالفعل وقت مثايل للبدء يف املقارنة املرجعية، حيث ميكن البدء يف 
الأداء وتطوير  الأهداف وقيا�ص  الروؤية وحتديد  املرجعية على توحيد  املقارنة  ت�ساعد  اأي موؤ�س�سة،  دورة حياة 
النتائج. ويكمن جمال املقارنة املرجعية يف اأنها تربط ما قامت به موؤ�س�ستك من عمل يف التخطيط الإ�سرتاتيجي  
ل تلك الأفكار اإىل اأداة عملية ت�ساعد  والتقييم املوؤ�س�سي وحتليل العمليات وقيا�ص الأداء وتقييم الربامج.  وحتوِّ

موؤ�س�ستك على التطور ب�سكل يومي – ودون اأي تكلفة ! 

ا�ستخدام اأوراق عمل املقارنة املرجعية يف هذا الكتـاب
و�سعت اأوراق العمل يف هذا الكتاب لغر�ص ال�ستخدام، حيث ميكنك اإعداد ن�سخة من هذه الأوراق اأو حتميل 
ن�سخ جمانية منها من موقع مركز بناء الطاقات الإلكرتوين. اأدخل العنوان التايل يف مت�سفح الويب اخلا�ص 

http://www.benaa.cc/index.php  :بك للتحميل
)  benaacenter ( :الكود

)  info@benaa.cc ( واإذا �سادفتك اأي م�سكلة يف حتميل امللف ميكنك التوا�سل على الربيد الإلكرتوين
املقارنة  مبادرة  مع  لتتواءم  املادة  �سياغة  واإعادة  اإجاباتك  بكتابة  لك  ت�سمح  ب�سيغة  املحملة  الن�سخ  وتتوافر 
اأو موؤ�س�ستك  اأنت  اإذا ا�سرتيت  اإل  اأوراق العمل املذكورة،  اأو ن�سخ  املرجعية اخلا�سة بك. ويرجى عدم حتميل 

هذا الكتاب.
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        وبالطبع، فاإن اأحد اأهم التحديات التي تواجه املقارنة املرجعية للموؤ�س�سات غري الربحية هو معرفة كيفية 
اأداء منوذجية علنية معروفة للقطاع، فال تزال  اأي معايري  اإنه ل يوجد حالًيا  ما يقومون به. وحيث  "قيا�ص" 
املوؤ�س�سات تقي�ص يوًما بيوم: كم عدد الطلبة اخلريجني من برناجمنا؟ ما مدى ال�سرعة التي ندفع بها ملوردينا؟ 
كم عدد من ي�ستفيد من خدماتنا؟ كم عدد زوار موقعنا الإلكرتوين؟ كم عدد مرات اجتماع جمل�ص اإدارتنا؟ كم 
مقدار التكلفة التي ندفعها لكل دولر جنمعه؟ اإن العامل الرئي�سي يف املقارنة املرجعية لي�ص القيا�ص فح�سب، بل 
قيا�ص الأ�سياء املهمة – اأكرث الأ�سياء املرتبطة بنجاحك يف مهمتك. )املزيد من املعلومات عن القيا�ص يف الف�سل 2(.

اأي�ساً. فبينما تبدو  اأن قيا�ص النجاح قد يكون �سعًبا بالن�سبة لل�سركات التجارية          ومما قد يثري العجب، 
الربحية معياًرا وا�سًحا، فاإنها لي�ست على الدوام املعيار الأكرث �سلة بنجاح ال�سركة. ولتاأخذ مثاًل على ذلك �سركة 
فورد الأمريكية، جاء يف مهمة �سركة فورد: "نحن ... ملتزمون بتوفري و�سائل موا�سالت �سخ�سية لالأفراد حول 
ر حياتهم"؛ فاإذا كانت الربحية هي  العامل.  نحن ن�سبق احتياجات العمالء ومننحهم منتجات وخدمات متميزة تطوِّ

املعيار الوحيد، فاإن فورد بكل تاأكيد مل تعرف مهمتها. 
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هام�س الأداء:ما مقدار الفرق الذي حققناه 
لأ�سحاب امل�سلحة؟  

هام�س الربح:ما مقدار املال الذي حققناه 
للم�ساهمني؟ 

�سكل 1: قيا�س الربح مقابل قيا�س الأداء

لحظ اأن كل التعريفات ال�سابقة ت�سرتك يف نف�س املفاهيم:

م�ستمرة: املقارنة املرجعية دورة م�ستمرة ل تنتهي من التطلع اإىل طرق جديدة اأف�سل للقيام بالأمور.
عمليــــة: كما هو احلال مع عمليات املوؤ�س�سة التي ت�سعى املقارنة املرجعية اإىل تطويرها، ُتعترب املقارنة املرجعية 

عملية يف حد ذاتها – جمموعة منظّمة من الأن�سطة ت�سعى اإىل حتقيق نتيجة مرغوبة.

تعلُّــــــــم: ُتعترب املقارنة املرجعية يف نهاية املطاف عملية تعلُّم. اإنها اأداة لدرا�سة و�سائل اأخرى للقيام بالأ�سياء، 
وا�ستيعاب الدرو�ص امل�ستفادة، ومن َثم تطبيق املعرفة اجلديدة املكت�سبة على اأر�ص الواقع. 

الأداء  بالتايل وجود معايري م�سرتكة تقي�ص  اإجراء مقارنة، وهو ما يتطلب  املرجعية  املقارنة  قيا�س: تتطلب 
امل�ستهدف.  

ماذا تعني املقارنة املرجعية للم�ؤ�س�سات غري الربحية؟
        ميكننا تعريف املقارنة املرجعية بالن�سبة للموؤ�س�سات غري الربحية على اأنها عملية لقيا�ص الأداء وتطويره، وهي 

عملية تت�سمن بطبيعة احلال العديد من اخلطوات التي �سي�سرحها الكتاب الذي بني يديك.

        مل يتم ت�سميم املقارنة املرجعية يف الأ�سا�ص لل�سركات التجارية فقط، بل للموؤ�س�سات ب�سكل عام، حيث ميكن 
لأي موؤ�س�سة )ربحية اأو غري ربحية( لديها مهمة وا�سحة وجمموعة اأهداف حمددة اأن تقوم باملقارنة املرجعية. 
وال�سوؤال املتكرر الذي يطرحه مديرو املوؤ�س�سات غري الربحية هو: كيف ميكن للمقارنة املرجعية اأن ت�ساعدنا اإذا مل 
تكن لدينا اأرباح؟ والإجابة هي اأن ال�سركات الربحية لديها هام�ص اأرباح، يف حني اأن للموؤ�س�سات غري الربحية هام�ص 
اأداء )انظر �سكل 1( وبالتايل، فاإن التاأثري بالن�سبة للموؤ�س�سة غري الربحية هو امل�ساوي للربح يف ال�سركة الربحية 
)رغم اأن املوؤ�س�سات غري الربحية ميكنها اأن تولِّد دخاًل يزيد عن نفقاتها(، وبينما حتقق ال�سركات التجارية اأرباًحا، 
حتقق املوؤ�س�سات غري الربحية تغيرياً، وميكنها قيا�ص النجاح من خالل قيا�ص مقدار الفرق الذي حتققه – عدد من 
تطعمهم، وعدد الوظائف التي توفرها، وعدد املنازل التي تبنيها. واإذا كان بالإمكان قيا�ص العملية، فيمكن مقارنتها 

مرجعياً وتطويرها. 
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فيم ن�ستخدم املقارنة املرجعية؟
        من الناحية املبدئية، ميكنك اإجراء املقارنة املرجعية لأي �سيء يف موؤ�س�ستك تريد تطويره. فجميع املوؤ�س�سات 

غري الربحية تتكون من نف�ص النموذج الأ�سا�سي: عمليات ونتائج.
العمليات هي جمموعات متنا�سقة من الأن�سطة م�سممة لإنتاج نتائج حمددة. وقد تاأخذ العمليات �سكل الطرق اأو 

ال�سيا�سات اأو الربامج. ولتنظر على �سبيل املثال للعمليات داخل م�سرح حملي �سغري، للم�سرح :

ع التذاكر املباعة اأو طريقة تخزين مواد الديكورات القدمية. • الطريقة: تقنية لأداء ن�ساط بعينه؛ مثل: كيفية َتتبُّ

اإر�سادات حتكم الطريقة التي يتم بها اإجراء ن�ساط بعينه؛ مثل: الطلب من املتطوعني التوقيع على  • ال�سيا�سة: 
عقود اأو ح�سر م�ساركتهم على بيع تذاكر املوا�سم فقط.

جمموعة منظمة من الأن�سطة التي ينتج عنها خدمة اأو ُمنتج؛ مثل: برنامج الفنان املقيم )وهو  الربنامج:   •
برنامج يتم فيه ا�ست�سافة فنانني وتوفري املرافق لهم لفرتة معينة، وقد يكون مرتبطا ب�سروط؛ مثل: امل�ساركة يف 

معر�ص يف النهاية( اأو برنامج تدريب على مهارات الوظيفة.

اأما النتائج: فهي التغريات يف الو�سع اأو ال�سلوك التي حتاول حتقيقها من خالل عملياتك. وقد ترتبط النتيجة 
بتاأثري داخلي )التاأثري على املوظفني اأو غريهم من الأفراد داخل موؤ�س�ستك( اأو تاأثري خارجي )التاأثري على مكونات 
اأو اآخرين خارج موؤ�س�ستك(. وب�سورة عامة، تقع نتائج املوؤ�س�سات غري الربحية �سمن اأربعة جمالت للتاأثري: نتائج 
الفعالية الإدارية، نتائج ال�ستدامة املالية، نتائج م�ساركة املجتمع، ونتائج اأداء الربامج. فاإذا اأردت تطوير نتيجة 
بعينها، ف�سوف حتتاج لتطوير العمليات التي تدفع تلك النتيجة داخل موؤ�س�ستك. اإن حتديد وتطوير تلك العمليات 

من خالل تبني اأف�سل املمار�سات هو كل ما يف املقارنة املرجعية.   
وفيما يلي بع�ص الإي�ساحات:

ترغب اإحدى اجلمعيات املحلية لل�سباب يف تطوير جودة اجتماعات  الإدارية:  للفعالية  املرجعية  املقارنة   •
جمل�ص اإدارتها )نتيجة اإدارية(؛ ولتحقيق ذلك: تقوم املوؤ�س�سة باملقارنة املرجعية لعملية توظيف اأع�ساء جمل�ص 
الإدارة، ونظام املكافاآت للمجل�ص، وبرامج م�ساركة جمل�ص الإدارة يف املوؤ�س�سة )كافة العمليات(  يف اجلمعيات املماثلة ، 

بالإ�سافة اإىل غريها من موؤ�س�سات اخلدمات ال�سبابية. 

املالية: ترغب اإحدى دور اإيواء امل�سردين يف تقليل اعتمادها على املنح وتنويع  لال�ستدامة  املرجعية  • املقارنة 
م�سادر دخلها )نتيجة مالية(؛ ولتحقيق ذلك: تقوم املوؤ�س�سة باملقارنة املرجعية ل�سرتاتيجيات الدخل املكت�سب 

)العمليات( ملقدمي اخلدمات الإن�سانية الآخرين. 
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ما هي اأف�سل املمار�سات؟
        اأف�ســــل املمـــــار�سات هــــــي نتائج املقـــــــارنة املرجعية، وهي العمليات املبتكرة )الو�سائل اأو ال�سيا�سات اأو الربامج( 
للموؤ�س�سات الأخرى ذات الأداء الأف�سل، والتي جتعلها فائقة النجاح. قد تكون اأف�سل املمار�سات برناجًما كاماًل؛ 
مثل: برنامج امل�ساعدة يف م�ساريف التدري�ص لإبقاء اأطفال املدن يف املدار�ص، اأو قد تكون طريقة مبتكرة؛ مثل: 
ا�ستخدام برجميات متربع بها خلف�ص تكاليف التقنية. باإيجاز: اأف�سل املمار�سات هي الو�سيلة الأجنح والأكرث كفاءة 

لتحقيق نتيجة حمددة للموؤ�س�سة. 
        

        ودائًما ما تكون اأف�سل املمار�سات ن�سبية؛ فلتحديد اأي املمار�سات "اأف�سل" بالن�سبة ملوؤ�س�ستك، يجب عليك اأوًل 
اأن حتدد بدقة وواقعية النتائج التي ت�سعى موؤ�س�ستك لتحقيقها. وذلك لأن املقارنة املرجعية تت�سمن عملية تقييم، 
حيث تتولد اأف�سل املمار�سات من احتياجات ورغبات موؤ�س�سة بعينها. وُتعترب عملية فح�ص املوؤ�س�سة هذه اأمًرا حيوًيا 
للو�سول اإىل مقارنة مرجعية ناجحة، وبدون ذلك، قد تكون ت�سطاد بالطعم اخلاطئ. ويتوافر حالًيا العديد من 
"قواعد بيانات اأف�سل املمار�سات" التي ت�سرد احللول املبتكرة. غري اأن اأف�سل املمار�سات "املعلبة" اإذا انف�سلت عن 

عملية املقارنة املرجعية تكون جمرد اأفكار يتيمة.

        قد يكون حتديد مكونات اأف�سل املمار�سات اأكرث الأجزاء حتدياً يف املقارنة املرجعية. فماذا يجعل من ممار�سة 
ما اأف�سل من غريها؟ ويف احلقيقة نادًرا ما يوجد حل واحد ينا�سب اجلميع يف م�سكلة معينة. فعلى �سبيل املثال: 
ل توجد طريقة "مثلى" لإدارة ماأوى للم�سردين اأو تقدمي ال�ست�سارة لزوج اأو زوجة، ولكن قد تكون هناك طرق 
"اأف�سل". ومن املهم اأن تتذكر اأن املقارنة املرجعية منهجية مقارنة: فهي ت�ساعدك على تقرير ما قد ينجح من 
خالل مقارنة اأداء عمليات خمتلفة لروؤية اأيها يوؤدي اأف�سل من البقية. وتوجد عدة مبادئ اإر�سادية ميكنها امل�ساعدة 

يف حتديد اأف�سل املمار�سات. 

• هل يوجد �سجل موثق للنجاحات امل�سبقة؟
• هل النتائج م�ستدامة؟

• هل ميكن تكرار الفكرة؟
• هل الفكرة فعالة من حيث التكلفة؟

• هل ت�ساعدنا يف حتقيق مهمتنا؟
• هل تتالءم الفكرة مع ال�سياق املحدد؟
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املقارنة املرجعية مقابل التقييم
بني  الربحية  غري  املوؤ�س�سات  مديرو  يخلط  اأحياناً 
ارتباط  ورغم  الربامج.  وتقييم  املرجعية  املقارنة 
الناحية  من  فالتقييم  خمتلفان.  اأنهما  اإل  املفهومني، 
وي�سعى  الربامج  على  فقط  تطبيقه  يتم  التقليدية، 
لإثبات ال�سبب والنتيجة )اأي اأن جمموعة حمددة من 
الأن�سطة اأدت اإىل نتيجة حمددة(. اأما املقارنة املرجعية، 
– ولي�ص فقط على  املوؤ�س�سة  اأوجه  فتنطبق على كافة 
وي�سعى  النتائج.  تطوير  على  وتركز   – الربامج 
التي  العمليات  لتطوير  املرجعية  باملقارنة  القائمون 
الأداء  قيا�ص  خالل  من  املوؤ�س�سة  داخل  النتائج  تدفع 

وتطبيق اأف�سل املمار�سات. 

والتطوير:  الإثبات  بني  الفارق  ي�سري  مثال  ويو�سح 

تعرب الدجاجة الطريق. يطرح التقييم ال�سوؤال التايل: 

كيف ميكنك اإثبات اأن الدجاجة قد و�سلت اإىل اجلانب 

الآخر؟ يف حني تطرح املقارنة املرجعية ال�سوؤال التايل: 

الآخر،  اإىل اجلانب  و�سلت  قد  الدجاجة  اأن  بافرتا�ص 

وكم  التي قطعتها،  امل�سافة  وما هي  �سرعتها،  كانت  كم 

ري�سة فقدتها طوال الطريق؟ باخت�سار، يبحث التقييم 

به،  تقوم  مبا  قيامك  لأ�سباب  املوؤ�س�سة  الفرتا�سات 

النتائج  اإذا كانت  الأول على حتديد ما  املقام  ز يف  ويركِّ

اأنك  اأما املقارنة املرجعية، فتفرت�ص  اأم ل،  قد حتققت 

ز بالتايل على تطوير  تدرك النتائج التي تريدها، وتركِّ

قدرة موؤ�س�ستك على حتقيق هذه النتائج.    

هذا  نها  نح�سِّ اأن  ميكن  وكيف  املا�سي  العام 
يكفي،  مبا  كبرية  موؤ�س�ستك  كانت  فاإذا  العام؟ 
ميكـــنك كـــــذلك البــــحث عن اأف�ســـــل املمـار�سات 
من فروع اأو دوائر اأخرى اأو �سركات تابعة . اأما 
اأف�سل  ترجمة  فتتم  ال�سغرية،  املوؤ�س�سات  يف 
الأمر  وحقيقة  لأخرى.  دائرة  من  املمار�سات 
زيروك�ص  يف  للمرجعيات  ر�سمي  و�سع  اأول  اأن 
اليابانية  ال�سركة  مع  كان  ال�سبعينيات  اأواخر 
العديد  وي�سرع  فوجي-زيروك�ص.  لها  التابعة 
من املوؤ�س�سات يف عملية املقارنة املرجعية داخلًيا، 
على  املوؤ�س�سة  تركيز  على  يبقي  ذلك  اإن  حيث 
اأهدافها، ويوّلد اأهداًفا واقعية يعمل املوظفون 
املرجعية اخلارجية  املقارنة  اأما  على حتقيقها. 
فتنظر   - اأحياًنا  عليها  ُيطلق  كما   - املقارنة  اأو 
اإىل خــــــارج مــــــوؤ�س�ستك لتــــعلُّم كــــــــيفية و�ســــــول 
با�ستخدام عمليات قد  الآخرين لنتائج مماثلة 
اأو اأرخ�ص. وبالتايل، فاإن  اأ�سرع  اأو  تكون اأف�سل 
املقــــارنة املـــــرجــــعية الــــــخارجية تطرح الت�ساوؤل: 
كيف نقارن موؤ�س�ستنا باملوؤ�س�سات الأخرى فيما 
يتعلـــــق بتحـــــقيق نتيجـــــة مــــعينة؟ ومع حتديد

اأداء  مقارنة  ميكن  املتميز،  الأداء  ذات  اجلهات 
"املقارنة املرجعية" يف مــــــقابـل  اأو  مـــوؤ�س�ستــــــك 
اأداء املـــوؤ�س�سات الأف�سل يف  فئتها. وبعد ذلك، يتم 
ا�سترياد الدرو�ص امل�ستفادة من املوؤ�س�سات الرائدة 
وترجمتـهــــا لتنـــــا�سب احـتيـــــاجـــــات مــــــوؤ�س�سـتك.

املقارنة املرجعية داخلًيا وخارجًيا
        يوجد ب�سكل عام نوعان من املقارنة املرجعية للموؤ�س�سات غري الربحية: داخلي وخارجي. فاملقارنة املرجعية 
ال�سابق ملوؤ�س�ستك وتوقع الأهداف  اإىل الأداء  – تكون بالنظر  اأحياًنا  التاريخية - كما ُيطلق عليها  اأو  الداخلية 
امل�ستقبلية وفًقا ل�سجلك الداخلي. وبالتايل، فاإن املقارنة املرجعية الداخلية تطرح الت�ساوؤل: ماذا كانت نتائجنا 

 أساسيات املقارنة املرجعية

املجتمع: ترغب اإحدى احلمالت ال�سيا�سية يف جذب مزيد من املتطوعني )نتيجة  مل�ساركة  املرجعية  • املقارنة 
مل�ساركة املجتمع(؛ ولتحقيق ذلك: تقوم احلملة باملقارنة املرجعية ل�سرتاتيجيات توظيف املتطوعني )العمليات( يف 

احلمالت الناجحة الأخرى يف كل اأنحاء البالد.

ترغب اإحدى جمموعات ح�سد التاأييد يف تطوير نطاق انت�سار برناجمها  الربامج:  لأداء  املرجعية  • املقارنة 
للتوعية باأخطار الإيدز )نتيجة اأداء برامج(، وبالتايل تقوم باملقارنة املرجعية للنتائج مقارنة مبجهود الت�سويق يف 

العام املا�سي )العملية(، وجتد اأن الإعالن على الإنرتنت يعمل على نحو اأف�سل.
 

احتياًجا  الأكرث  املوقع  لتحدد  املوؤ�س�سة  تاأخذ نظرة عميقة على  اأن  اأوًل  بد  البداية، ل  نقطة  ولتحديد          
حتقق  التي  املالية(  )الإدارية،  والعمليات  النهائية  املوؤ�س�سة  ملهمة  و�سوًحا  التحليل  ذلك  ويتطلب  للتطوير. 
املوؤ�س�سة من خاللها تلك املهمة. ويناق�ص الف�سل الثاين من هذا الكتاب كيفية مراجعة اأداء موؤ�س�ستك ومعايرة 

املعايري التي �ست�ستخدمها للمقارنة املرجعية.

لي�ست النتائج للربامج فقط
الربحية  املوؤ�س�سات غري  اأداء  اأن  اأن احلقيقة هي  النتائج بالربامج فقط. غري  املمار�سني  العديد من  يربط 
بايبفاين  موؤ�س�سة  مثاًل  ولتاأخذ  برنامج.  نتائج  جمرد  من  كثرًيا  اأو�سع  املطاف(  نهاية  يف  املهمة  )وتاأثري 
للجهات  للتربعات  الإلكرتونية  التحويالت  معاجلة  مع  تعاملت  ربحية  غري  موؤ�س�سة  وهي   PipeVine

اخلريية. وقد كان برنامج املوؤ�س�سة )خدمات معاجلة التربعات( ي�سري على ما يرام. غري اأن الإدارة املحا�سبية 
والنقطة  الإغالق.  على  النهاية  يف  واأجربتها  خطر  يف  عمالئها  مع  و�سعتها  للموؤ�س�سة  اخلاطئة  واملالية 

اجلوهرية هنا هي: ل يعك�ص اأداء الربنامج ال�سورة الكاملة للموؤ�س�سة. 
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امل�سطلحات:
        اأ�سبحت م�سطلحات مثل: املقارنة املرجعية، والتطوير امل�ستمر، واأف�سل املمار�سات؛ �سائعة يف عامل املوؤ�س�سات 
غري الربحية، وي�ستخدمها امل�ستغلون يف بع�ص الأحيان لتعني العديد من الأمور املختلفة. وقبل البدء، من املهم 

و�سع بع�ص التعريفات املحددة.

خط النطالق: امل�ستوى الفعلي اأو احلايل لنتائج املوؤ�س�سة فيما يتعلق مبعيار اأداء حمدد. 

النقطة املرجعية: امل�ستوى املرغوب فيه لنتائج املوؤ�س�سة فيما يتعلق مبعيار اأداء حمدد. 

املقارنة املرجعية: عملية منهجية م�ستمرة لقيا�ص عمليات موؤ�س�سة ما ومقارنتها باملوؤ�س�سات القيادية يف نف�ص 
املجال لكت�ساب الأفكار وتطوير الأداء.

الأف�سل يف الفئة: املوؤ�س�سة الأجنح من بني جمموعة موؤ�س�سات بناًء على جناحها يف الو�سول مل�ستوى املرجع اأو 
تخطيه فيما يتعلق بنتيجة حمددة. 

اأو الدر�ص امل�ستفاد الذي ي�ساعد املوؤ�س�سة التي تتمتع باأداء عاٍل على الوفاء مب�ستوى  اأف�سل ممار�سة: البتكار 
املرجع اأو تخطيه )اأي حتقيق اأداء مفاجئ(.

العمليات: جمموعة مرتاكبة من الأن�سطةالتي ت�سعى لتحقيق نتيجة مرغوبة )ويف املوؤ�س�سات غري الربحية، قد 
تاأخذ العمليات �سكل الطرق اأو ال�سيا�سات اأو الربامج(.

التط�ير امل�ستمر: دورة مت�سقة منهجية لتحديد اأف�سل املمار�سات وتطبيقها داخل املوؤ�س�سة لتعزيز الأداء الأف�سل.

نتائج مهمة للج�دة: النتائج الأ�سا�سية لنجاح موؤ�س�ستك ؛ اأي اأنه اإذا مل حتدث هذه الأمور، ف�سيقل تاأثري موؤ�س�ستك 
ب�سكل كبري. 

الفعالية: املدى الذي تنجح فيه اأي موؤ�س�سة يف حتقيق الأداء املرغوب فيه لنتائجها.

جانب التاأثري: اأحد اأربعة مكونات اأ�سا�سية لنجاح التاأثري النهائي لأي موؤ�س�سة غري ربحية، وهي فعالية الإدارة، 
وال�ستدامة املالية، وم�ساركة املجتمع اأو اأداء الربامج.

الناجت: التغريات املرغوبة يف الو�سع اأو ال�سلوك، والتي حتاول حتقيقها من خالل جمموعة حمددة من الأن�سطة 
اأو عمليات الأعمال.   

هام�س الأداء: الفارق بني نتائج الأداء الفعلي للموؤ�س�سة والأداء الأف�سل يف الفئة.

معيار الأداء: موؤ�سر كمي يو�سح مدى جودة حتقيق عملية ما لنتيجة بعينها. 

 أساسيات املقارنة املرجعية

        كــــمـــــا اأن املعـــــرفة املكــــت�سبة مــــــن هــــــذه العمــــلــــية ميـــكـــــن اأن تـــــزيد بقــــــــــوة مــــــــــن اأداء مـــــــوؤ�س�ستـــــك 
و�سحذ تركيزها كما اأنها ت�ساعد يف تاأ�سي�ص اأجندة للم�ستقبل بدًل من اأجندة ردود الأفعال.

        وبينما ميكن ا�ستخدام طرق املقارنة املرجعية املذكورة يف هذا الكتاب داخلًيا اأو خارجًيا، فاإن املناق�سة تتجـــه 
اأكـــرث نحـــو املقـــارنة املــــرجعية اخلارجية واأ�سباب ذلك �سهـــلة، فمعظم املوؤ�س�ســات غري الربحية تركز داخلًيا على 
حل امل�ســــاكل، وغالًبا يق�سرون اأنف�سهم على نطــــاق احللول داخــــل املوؤ�س�سة. ت�سجــع املقارنة املرجعية اخلــــارجية 
املوؤ�س�سـات على اأن تكون اأكرث ا�ستبــــاقية، واأن "تفكر خارج ال�سندوق" اإذا جاز التعبري. تتعدد احللول يف ال�ســــوق، 

حـــيث تتعـــلم املـــوؤ�س�ســـات غــــري الربحية اأف�ســـل املمـــار�سات يومًيا من �ســـركات الأعمـــال واحلكومات وغريها 
من املوؤ�س�سات الأخرى. وبدًل من البدء من ال�سفر اأو الدوران يف دائرة مفـــرغة، ميكنك التعلُّم مـــن الآخــرين 

الــذين قاموا بحل م�ساكل مماثلة وتخ�سي�ص املوارد للعمل باأف�سل الطرق فعالية. 

ر اأنه ل ميكن لأي موؤ�س�سة اأن تقوم مبقارنة مرجعية فعالة مقابل موؤ�س�سات اأخرى دون          ومرة اأخرى، تذكَّ
اأن يكون لديها اأوًل معيار جيد لأدائها.
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- حدد نقاط �سعفك وق�تك :
ي�ساعد التقييم الدقيق الذي تتطلبه املقارنة املرجعية على حتديد الأمور التي تتميز بها املوؤ�س�سة مقارنة باملوؤ�س�سات 
الأخرى، وما هي اجلوانب التي حتتاج اإىل التطوير. ففي بع�ص الأحيان ل تعرف ما تتميز به حتى تنظر اإىل اأدائك، 

وتقارنه باأداء الآخرين. 

- البتكار يف حل امل�ساكل :
يتيح تناول اأف�سل املمار�سات ملديري املوؤ�س�سات غري الربحية التفكري يف طرق بديلة لتحقيق مهمة املوؤ�س�سة. من خالل 
توجيه �سانعي القرار يف موؤ�س�ستك للنظر خارج خربتهم اخلا�سة، ت�سجعهم املقارنة املرجعية على اأن يكونوا اأكرث انفتاًحا 
يف التعامل مع احللول. وت�سخ هذه البتكارية اأفكاًرا جديدة وو�سائل مبتكرة يف املوؤ�س�سة للتعامل مع امل�سكالت اليومية. 

- اإبهار الأطراف ذات ال�سلة بامل�ؤ�س�سة :
املوؤ�س�سات التي تثبت التزاًما بتتبع نتائجها وتطويرها تبهر كاًل من املانحني والأع�ساء. فاملانحون يرغبون يف معرفة 
اأن تربعهم قد اأحدث فارًقا، كما اأن اأع�ساء املوؤ�س�سة يودون معرفة ما هي النتائج التي ميكن ملوؤ�س�ستك حتقيقها على 
نحو ميكن العتماد عليه و�سينجذبون ل�سجل النجاحات التي حققتها. عالوة على ذلك، فاإن البيانات التي جتمعها 

– عن موؤ�س�ستك ومناف�سيك – �ست�سيف بعًدا اآخر لتقاريرك ال�سنوية.

 أساسيات املقارنة املرجعية

هل اأف�سل املمار�سات "اأف�سل" دائًما؟
غالًبا ما ُي�ساء فهم م�سطلح "اأف�سل املمار�سات" يف �سياق املوؤ�س�سات غري الربحية. اأوًل، ل توجد "ممار�سة 

اأف�سل" ت�سلح لكافة الأغرا�ص ولكل املوؤ�س�سات. فاأف�سل املمار�سات اأمر ن�سبي؛ فما قد يكون الأف�سل ملوؤ�س�سة 

قد يكون الأ�سواأ لأخرى. فمثاًل، قد ينجح تغيري جمل�ص الإدارة كجزء من تن�سيط اأع�ساء جمل�ص الإدارة 

يف موؤ�س�سة ما، يف حني قد يكون ذلك م�سيعة للوقت ولالإنتاج يف موؤ�س�سة اأخرى. واملهم هنا هو اأن املمار�سة 

الأف�سل ل تعني بال�سرورة الطريقة "ال�سحيحة" للقيام بال�سيء، فاملقارنة املرجعية تو�سح وجود العديد 

من اأف�سل املمار�سات املختلفة اأو البتكارات املوؤ�س�سة التي ميكنها تف�سري الأداء املتميز. ويجب اأن يكون مديرو 

ويف�سل  فقط،  املرجعية  املقارنة  �سياق  يف  امل�سطلح  ذلك  ا�ستخدام  على  حري�سني  الربحية  غري  املوؤ�س�سات 

بع�ص املديرين ا�ستخدام م�سطلح "املمار�سات الواعدة" اأو "املمار�سات اجليدة" للتخفيف من تعبري "اأف�سل 

املمار�سات"، ولكن خالل هذا الكتاب، �سيتم ا�ستخدام م�سطلح "اأف�سل املمار�سات" كما مت تعريفه �سابقاً.

اجل�دة: الدرجة التي حتقق بها املوؤ�س�سة نتائجها، وتفي بتوقعات اأ�سحاب امل�سالح ذوي ال�سلة.   

النتيجة: املتحقق الفعلي للموؤ�س�سة بالن�سبة ملعيار اأداء حمدد. 

معادلة النجاح: اأداة للمقارنة املرجعية ت�ساعد املوؤ�س�سة على حتديد النتائج واملعايري املهمة للجودة بالن�سبة لكل 
جانب تاأثري . 

نظرية التغري: ا�سرتاتيجية املوؤ�س�سة حلل م�سكلة معينة اأو اإحداث جمموعة من النتائج.

مزايا املقارنة املرجعية :
ر املقارنة املرجعية مزايا متعددة ملديري املوؤ�س�سات غري الربحية، حيث متكنهم هذه العملية مما يلي: توفِّ

- و�سع معايري مرتفعة : 
تتعلم  الطبيعي،  النمو  القت�سار على  توقعاتك. فبدًل من  املرجعية رفع م�ستوى  املقارنة  تتعلم موؤ�س�ستك من 
املوؤ�س�سات التي ت�سع املرجعيات كيفية تعديل وجهات نظرها، حيث تقوم بو�سع الأهداف بطريقة ا�ستباقية يف مقابل 
الأف�سل، ولي�ص بطريقة ردة الفعل يف مقابل املعايري الداخلية؛ وبهذه الطريقة ت�سخ املقارنة املرجعية يف موؤ�س�ستك 
تفكرًيا م�ستقبلياً متفائاًل يقارن اأداءك بالأف�سل يف الفئة اأو "بالأعلى يف املجال" بدلً من ترك العمل ي�سري كاملعتاد. 

- �سقل مهمتك/ر�سالتك :
لتحقيق املقارنة الفعالة بني اأداء موؤ�س�ستك واأداء املوؤ�س�سات الأخرى، ل بد اأن يكون لديك فهماً متعمقاً ملا تقوم به 
موؤ�س�ستك )العمليات(، وما تريده اأن حتققه )النتائج(. تخيل م�سرًحا يحاول تطوير وزيادة م�ساركة اجلمهور دون 
اأن يعلم ما اإذا كان ذلك الأمر مهماً لر�سالة امل�سرح اأم ل؛ وبهذه الطريقة ت�ساعد عملية املقارنة املرجعية املوؤ�س�سة على 

ن من اأدائها.  الرتكيز على ما هو مهم بينما حُت�سِّ

- جمع مزيد من الأم�ال:
جتهز لك املقارنة املرجعية الأ�سا�ص، اإذ متكنك من التناف�ص على التمويل اعتماًدا على فعالية موؤ�س�ستك، ولي�ص فقط 
على معارفك. فبدًل من العتماد على ات�سالت جمل�ص الإدارة ومعارف اأع�سائه و�سمعتهم داخل املجتمع ال�سغري، 

ميكن ملوؤ�س�ستك الآن منح املمولني داعًيا اأكرث جاذبية لدعم ق�سيتك: اأنك الأف�سل يف القيام مبا تقوم به، وميكنك 
اإثبات ذلك. 
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        يف احلقيقة، قد ل تتواءم احللول اخلارجية على نحو متكامل مع م�ساكلك. غري اأنه يف املقارنة املرجعية، كما هو 
احلال يف بطانات الأحذية، ل بد اأن تقّلم دائًما حول احلواف للو�سول حلل منا�سب قبل اأن ت�سعه مو�سع التنفيذ. 
عالوة على ذلك، بينما قد تكون اخلدمات التي تقدمها موؤ�س�ستك فريدة، فقد ل تكون اأهدافك )اأو الأمور املتعلقة 
بتحقيق تلك الأهداف( كذلك. وتكمن قوة املقارنة املرجعية يف اأنها تتقبل "الختالف"، وتتعلم من "الفجوة" بني 

ما تقوم به اإحدى املوؤ�س�سات يف مقابل ما تقوم به موؤ�س�سة اأخرى. 

الأف�سل؟" ه�  ما  نق�ل  حتى  نحن  "من 
       يف بع�ص الأحيان، ُيعربِّ مديرو املوؤ�س�سات غري الربحية عن قلقهم ب�ساأن قدرتهم على احلكم على ما هو 
"الأف�سل". كما اأن العديد منهم قد يجيبون باأن "الأف�سل" اأمر ن�سبي، واأنه ل يوجد �سخ�ص واحد بو�سعه حتديد 

ما هو الأف�سل ل�سناعة بكاملها. 

       تذكر اأن "الأف�سل" يف اأف�سل املمار�سات ينطبق على "الأف�سل" بالن�سبة ملوؤ�س�ستك اأكرث مما ينطبق على اإيجاد 
"احلل ال�سحري"من بني احللول املتوافرة. عالوة على ذلك، فاإن تكوين فريق للمقارنة املرجعية يوؤدي اإىل حكم 

جماعي ي�ستخدم اأف�سل املعايري املتوافرة للحكم على الأداء. 

الآخرين" اأفكار  ن�سرق  "اإننا 
قد يت�ساءل بع�ص املديرين عن اأخالقيات املقارنة املرجعية، وقد ي�ستف�سرون عما اإذا كان على املرء التطفل على 

موؤ�س�سات الآخرين يف حماولة ل�ستطالع ا�سرتاتيجياتهم واأفكارهم. 

       اإن املقـــارنة املرجعية اأمر تقــــوم به املوؤ�س�سات غري الربحية يومًيا ب�سكل غري ر�سمي بالعتماد على املعلومات 
اأو ت�سمع عن طريقة جديدة مثرية  اأي من من�سورات ال�سناعة  املتاحة للعامة. فعندما تقراأ عن فكرة جيدة يف 
لالهتمام يف موؤمتر ما، فاأنت اأي�ساً حتاكي اأفكار الآخرين. اإن النقطة املهمة هنا هي اأن الرتكيز يجب اأن يكون على 
ما هو اإيجابي: كيف ميكن للموؤ�س�سات التجمع مًعا للت�سارك يف اأفكار اأو حلول ت�سهم ب�سكل اأكرث فعالية يف حل م�ساكل 
املجتمع؟ عالوة على ذلك، ل ميكن البدء يف املقارنة املرجعية بدون التعاون مع موؤ�س�سات "�سريكة"، والتي ت�سعر 

غالًبا بالإطراء؛ لأنك تنظر اإىل اأفكارها باإعجاب وتراها مبتكرة.

 أساسيات املقارنة املرجعية

)1( وفًقا لبيانات اآي اآر اإ�ص يتم �سنوًيا تاأ�سي�ص 55،000 موؤ�س�سة جديدة 501 )ج( )3(.   
)2( جيد اإمر�سون، "�سوق املال غري الربحي الأمريكي: ملفات اإن �سي �سي اإ�ص اجلوهرية 1990-2000"، حتليل ماكنزي. 

ال�سك�ك ال�سائعة ح�ل املقارنة املرجعية
       قد يعرتي مديري املوؤ�س�سات غري الربحية الذين مل يجربوا املقارنة املرجعية ال�سك فيما يتعلق بهذه العملية. 

وما يلي بع�ص ردود الفعل ال�سائعة:

كبرية" جتارية  �سركة  ل�سنا  "لكننا 
يحتج العديد من مديري املوؤ�س�سات غري الربحية باأن املقارنة املرجعية تنجح فقط يف ال�سركات التجارية، حيث اأنها 
اأداة اإدارية لل�سركات التجارية الكبرية. بل اإن البع�ص يخ�سون "اإ�سفاء ال�سبغة التجارية" على القطاع غري الربحي، 

ويعتقدون اأن حماكاة املمار�سات التجارية ت�سّوه مهمة موؤ�س�ستهم .

        اإن املقارنة املرجعية عملية "موؤ�س�سية" اأكرث منها عملية "جتارية" ولذلك، فاإن هذه العملية تنجح يف اأي 
موؤ�س�سة لديها مهمة واأهداف حمددة واأفراد يعملون لتحقيق تلك الأهداف.

التكلفة" ل  حتمُّ ميكننا  "ل 
قد تقلق املوؤ�س�سات ال�سغرية )بل وحتى بع�ص املوؤ�س�سات الكبرية( من اأن املقارنة املرجعية م�سممة للموؤ�س�سات الأكرب 
حجًما، كما اأنه يبدو مكلًفا، يف حني اأنه ل يوجد متويل اإ�سايف للقيام به. كما يقولون: اإن الوقت حمدود اأكرث من 

املال، ويت�ساءلون "كيف ميكننا التفكري يف التطوير بينما ن�سارع ملجرد البقاء؟" 

        بالإمكان عمل املقارنة املرجعية دون اأن تتحمل موؤ�س�ستك اأي تكلفة ، بل يف احلقيقة �ستوفر املال والوقت. عالوة 
على ذلك، فالأمر الذي ل ميكنك اأن تتحمل تكلفته هو عدم املقارنة املرجعية. فمع ا�ستداد حدة املناف�سة واإن�ساء 
املزيد واملزيد من املوؤ�س�سات غري الربحية يومًيا )حوايل 150 يف املتو�سط   ( فاإن الرتكيز على جمرد البقاء لن يثمر 
عن �سيء. فاإن مل تكن لديك القدرة على النمو بقوة، فلن ت�ستطيع البقاء. حوايل ثلثي املوؤ�س�سات غري الربحية تغلق 

اأبوابها خالل ع�سر �سنوات من اإن�سائها    ، و�ست�ساعدك املقارنة املرجعية على األ تكون من بني هوؤلء.

م�ؤ�س�ستنا" من  نا�سئة  "لي�ست 
"لي�ست نا�سئة من موؤ�س�ستنا" و"لكننا خمتلفون" اعرتا�سان �سائعان يف اأو�ساط موظفي املوؤ�س�سات غري الربحية 
عندما يطلب منهم تنفيذ احللول التي جنحت يف مكان اآخر. وغالًبا ما يتم التفكري باأن احلل "امل�ستورد" يعترب 
درجة ثانية؛ لأنه فكرة �سخ�ص اآخر. عالوة على ذلك، ي�سعر معظم مديرو املوؤ�س�سات غري الربحية اأن خدماتهم 

وبراجمهم فريدة من نوعها، وبالتايل فاإن حلول الأطراف الأخرى ل "تنا�سب" ق�سايا موؤ�س�ستهم.

)1(

)2(
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م�جز
       اإن املقارنة املرجعية عملية منهجية م�ستمرة لقيا�ص وتطوير الأداء. ورغم اأن املقارنة 
املرجعية قد ن�ساأت اأول الأمر كاأداة يف املجال الربحي، فاإن لها تطبيقات بديهية يف احلياة 
اليومية لكل �سخ�ص، كما اأنها تتنا�سب ب�سكل خا�ص مع احتياجات املوؤ�س�سات غري الربحية 
يف  ت�ساعدها  املرجعية  املقارنة  لأن  اليوم؛  عامل  يف  التمويل  يف  نق�ص  من  تعاين  التي 

ا�ستخدام املوارد بطريقة خمتلفة لزيادة التاأثري. 

       وكاأداة اإدارية، ميكن تطبيق املقارنة املرجعية على كل �سيء تقريًبا تقوم به اأي موؤ�س�سة 
غري ربحية، حيث ميكن مقارنة الطرق وال�سيا�سات والربامج مبا يتم يف املوؤ�س�سات الأخرى 
الربحية منها وغري الربحية، كما ميكن ا�ستخدام املقارنة املرجعية ما بني الإدارات داخل 
وغري  املبا�سرة  املزايا  من  العديد  املرجعية  للمقارنة  فاإن  وبالتايل  الواحدة.  املوؤ�س�سة 
املبا�سرة، من بينها زيادة تاأثري الأن�سطة املرتبطة باملهمة ورفع املعايري الداخلية وتطوير 
)واإ�سالحها(،  اخلفية  ال�سعف  نقاط  عن  والك�سف  التمويل  من  املزيد  وجذب  الأداء 

وحت�سني �سورة املوؤ�س�سة لدى املجتمع. 

       وقد تبّنـى العديد من املوؤ�س�سات غـــــري الــــربحية فعاًل املقارنة املـــــرجعية. و�ستعــــرف 
اأكرث عن بع�ص هذه املوؤ�س�سات بينما تقراأ هذا الكتاب، كما �ستتعلم منهجية عملية ميكنك 

تطبيقها لت�ستفيد موؤ�س�ستك غري الربحية من املزايا املهمة للمقارنة املرجعية.
فلنبداأ! 

 أساسيات املقارنة املرجعية

"اإننا ن�ستخدم من�ذجا منطقيا"
       قد تطلب اأحياًنا بع�ص اجلهات املانحة واملمولني من املوؤ�س�سات اخلريية ا�ستكمال منوذج منطقي لرباجمهم. 

وقد يكون لدى هذه املوؤ�س�سات �سك يف اأن املقارنة املرجعية تتعار�ص ب�سكل ما مع هذه العملية اأو تربكها. 

       يعرب النموذج املنطقي عن عمل ومهمة املوؤ�س�سة من ناحية ارتباط موارد واأن�سطة املوؤ�س�سة مبنتجات العمل )اأو 
"خمرجاته"( التي ينتج عنها نتائج متعددة ق�سرية وطويلة املدى – التغيريات التي يريدون روؤيتها متحققة يف 
العامل. والنماذج املنطقية هي تعبري مرئي ولفظي عن نظرية املوؤ�س�سة؛ ي�سرح كيف يوؤدي العمل الذي تقوم به اإىل 
التاأثري الذي ترغبه )"نظرية التغيري" اخلا�سة بها(. ويتم تطوير النموذج املنطقي يف جزء منه ملعرفة ما اإذا كان 
ما تعمله املوؤ�س�سة �سيوؤدي فعاًل للتــاأثري الذي تريد حتقيقه؛ وبالتايل، فاإن اأحد اأهم ا�ستخدامات النموذج املنطقي هو 
اكت�ساف ما اإذا كانت املوؤ�س�سة تقوم بالأمور ال�سحيحة التي �ستقودها لتحقيق مهمتها اأم ل؛ اأي اأن النموذج املنطقي 
ي�ساعد املوؤ�س�سة على حتدي نف�سها فيما يتعلق مبمار�ساتها؛ ومن َثم، فالنماذج املنطقية مكوِّن مهم لتقييم اأداء 
املوؤ�س�سة وبالفعل، فاإنها تت�سابك مع املقارنة املرجعية. )اإذا كانت موؤ�س�ستك غري معتادة على النماذج املنطقية، اعرف 
املزيد عنها فهي اأداة مهمة. ويوجد �سرح مب�سط لها يف كتاب دليل املدير لتقييم الربامج للكاتب بول ماتي�ست�ص   . 

كما ي�سم دليل تقييم موؤ�س�سة دبليو كيه كيلوج معلومات تف�سيلية عن ا�ستخدام النماذج املنطقية     (. 

       وترتبط املقارنة املرجعية بالنماذج املنطقية لكن يكون نطاقه اأكرث حتديًدا. فاملقارنة املرجعية ل تهتم بتقييم 
ما اإذا كان ما تقوم به املوؤ�س�سة ي�سهم يف مهمتها، بل يبداأ بافرتا�ص اأن النموذج املنطقي للموؤ�س�سة جيد مبا يكفي، 
املرتبطة العمليات  وتطوير  بقيا�ص  – ويتعلق  والتاأثري  – النتائج  املنطقي  النموذج  نهاية  على  بالتايل  ويركز 

بالنتائج الأكرث اأهمية للتاأثري املرغوب. وتتحدى املقارنة املرجعية املوؤ�س�سة لتطوير عملياتها، لكنها ل تتحدى ب�سكل 
مبا�سر كيف يقود ما تفعله املوؤ�س�سة للتاأثري الذي يحدث؛ وبالتايل، فاإن املقارنة املرجعية لن تتدخل مع التقييم اأو 

تتقاطع مع اأي منوذج منطقي للموؤ�س�سة، بل �ست�ساعد املوؤ�س�سة يف اأن ت�سبح اأف�سل فيما تقوم به.

)1(

)2(

)1( بول ماتي�ست�ص، دليل املدير لتقييم الربامج ) مينابولي�ص: احتاد فيلد�ستون، 2003(.
)2( موؤ�س�سة دبليو كيه كيلوج، دليل تقييم موؤ�س�سة دبليو كيه كيلوج )باتل كريك، مي�سوري: موؤ�س�سة دبليو كيه كيلوج، 1988(

http://www.wkkf.org/Pubs/Tools/ Evaluation/Pub770.pdf.
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اإعداد م�ؤ�س�ستك
اإىل  للتحدث  بارزاً  اإدارياً          منذ ب�سع �سنوات، ا�ستدعى املدير التنفيذي لإحدى املوؤ�س�سات املانحة ا�ست�سارياً 
فريقه الإداري الأعلى حول املقارنة املرجعية، مل يتمكن املدير التنفيذي من ح�سور الجتماع ب�سبب اأمر طارئ 
يف اآخر حلظة. قرر ال�ست�ساري البدء يف الجتماع على اأي حال وقام بعر�ص مفهوم املقارنة املرجعية، وكيف ميكن 
وعالقات  الربامج،  واأداء  الإدارية،  والفعالية  الأوقاف،  اأداء  املوؤ�س�سة:  لأداء  الأ�سا�سية  اجلوانب  لتطوير  تطبيقه 
املانحني. وخالل دقائق معدودات، انقلب الجتماع اإىل فو�سى عارمة، حيث غ�سب احل�سور، فرئي�سة ال�سوؤون املالية 
رف�ست الفرتا�ص القائل باأن اأداء ال�ستثمار الذي تقوم به اأدنى من امل�ستوى، واأ�سرت اإحدى كبار مديري الربامج 
على اأن خربتها التي تبلغ خم�سة وع�سرين عاًما توؤهلها ملعرفة اأكرث مما يعرفه ال�ست�ساري عن جمالها، و�سجب 
مدير التطوير املقارنة ب�سركة خدمات مالية لتحديد طرق تطوير العالقات مع املانحني و�ساح قائاًل: "لكننا ل�سنا 

�سندوق ا�ستثمار م�سرتك". 

        فما هو اخلطاأ الذي حدث؟ مل يكن املدير التنفيذي باعتباره راعي الأمر حا�سًرا لي�سري لأهمية املقارنة 
املرجعية ملوؤ�س�سته، وبالتايل �سعر املوظفون بالتهديد من طرق جديدة للقيام بالأمور، ومل تكن هناك اأي توجيهات 

من جمل�ص الإدارة اأو املانحني حتفز املوؤ�س�سة للتطور. وباخت�سار: مل تكن املوؤ�س�سة جاهزة  .

خط�ة 1 )اأ(: تقييم اجلاهزية امل�ؤ�س�سية
اأدوات          اأو  خبرًيا  املرجعية  املقارنة  يف  البدء  يتطلب  ل 

حتتاج  ل  كما  الإدارة،  يف  تدريبية  دورة  اأو  معقدة 

اإ�سرتاتيجية  خطة  موؤ�س�ستك  جتري  حتى  لالنتظار 

ف خبري تقييم. الواقع هو اأن املقارنة املرجعية  اأو توظِّ

حتى  باملتابعة  والتزام  للتطوير  مبحفز  تبداأ  الناجحة 

النهاية. ويف اخلطوة الأوىل �ستقوم مبا يلي:

- تقييم اجلاهزية املوؤ�س�سية

- حتديد املحفز للتطوير

- اللتزام باجلودة

- ت�سكيل فريق املقارنة املرجعية

- جمع م�سادر املقارنة املرجعية

- كتابة خطة املقارنة املرجعية 

        للبدء يف املقارنة املرجعية، ل بد اأن تكون 
فما  للتطوير.  جاهزة  اإدارتك(  )اأو  موؤ�س�ستك 
اأمرين  اجلاهزية  تعني  هنا؟  اجلاهزية  معنى 
من حيث املبداأ: اأوًل- اللتزام؛ وثانًيا- الإعداد. 
فاملوؤ�س�سة  لالأمرين.  بحاجة  فاأنت  تنجح  ولكي 
ت�ستطيع  لن  جاهزة  غري  لكنها  جيًدا،  امللتزمة 
املوؤ�س�سة  ت�ستطيع  لن  وباملثل  الكثري،  حتقيق 
تكمل  اأن  اللتزام  يعوزها  والتي  اجلاهزة جيًدا، 

حتى النهاية.  

قائمة  ت�ساعدك  اأن  ميكن   :)1( عمل  ورقة 
مراجعة اجلاهزية لتقييم جاهزية موؤ�س�ستك يف 

التعامل مع املقارنة املرجعية.

1 إعداد مؤسستك

خط�ة 1 )ب(: حتديد املحفز للتط�ير
        قد يبدو من ال�سعب الرتكيز على حماولة التطوير، بينما ي�سارع العديد من املوؤ�س�سات غري الربحية اليوم 
ملجرد البقاء. وبالفعل، فحوايل 60 % من املوؤ�س�سات غري الربحية اليوم �ستغلق اأبوابها خالل ع�سر �سنوات من اإن�سـائها.          
فمن لديه الوقت اإذاً للمقارنة املرجعية )اأي للتطوير( بينما يحاول العديد من املوؤ�س�سات الطفو فح�سب؟ الإجابة 
هي اأن الطريقة الوحيدة للبقاء كموؤ�س�سة غري ربحية يف ال�سوق اليوم هي النمو بقوة. فمع �سعي العديد من املوؤ�س�سات 

لال�ستحواذ على نف�ص الريال، لن يح�سل عليه اإل الأف�سل.

        ومع غياب املحفز للتطوير، فلن تنجح موؤ�س�ستك يف املقارنة املرجعية، وقد ياأتي التحفيز من خارج موؤ�س�ستك 
)املمولني اأو املناف�سني( اأو من الداخل )جمل�ص الإدارة اأو الإدارة(. وفيما يلي اأهم ثالثة عوامل دافعة تقود املوؤ�س�سات 

للمقارنة املرجعية.
1- دوافع ال�س�ق:

        يطلب ممولو اليوم معلومات اأف�سل عن اجلودة التي مت بها اإنفاق اأموالهم – ولي�ص فقط اإذا ما كان قد مت 
اإنفاقها اأم ل. انظر اإىل التوجهات احلديثة: فالعديد من املوؤ�س�سات املانحة الآن تطلب من املمنوحني قيا�ص تاأثري 

منحهم، وقيا�ص النتائج، وبيانات اأداء، كما يقوم املانحون بالكثري من البحث قبل اأن مينحوا.  
نتائج  اإثبات وتطوير  اإىل  املمار�سني  يدفع  الربحي  املجال غري  املتزايد يف  التناف�ص  فاإن  �سبق  فيما  ناق�سنا  وكما 

موؤ�س�ساتهم. ارجع اإىل ق�سم "مل الهتمام اإذاً؟" اآنًفا. 

ورقة العمل 1: قائمة مراجعة اجلاهزية
�سع عالمة اأمام كل �سوؤال ينطبق على موؤ�س�ستك :

        هل يوجد اأحد من خارج موؤ�س�ستك )ممولون، مناف�سون، �سركاء( يدفعك لتطوير الأداء؟
        هل يرغب �سخ�ص من داخل موؤ�س�ستك يف قيادة عملية التطوير؟

        هل لدى موؤ�س�ستك م�ساكل م�ستمرة توؤثر على جناح مهمتك؟
        هل توؤمن اإدارتك العليا باأن اأداء املوؤ�س�سة اأقل من امل�ستوى يف بع�ص اجلوانب؟

        هل ثقافة املوؤ�س�سة منفتحة على التغيري؟
        هل توجد عواقب ملوؤ�س�ستك )اأو موظفيها( اإذا مل يحدث التغيري املق�سود خالل ال�سنة القادمة؟

       هل ترتبط اأجور املوظفني بالأداء؟
ز" اأو "اجلودة" كاأولوية موؤ�س�سية        هل يجعل جمل�ص اإدارتك "التميُّ

اإذا قمت بتحديد �ست نقاط على الأقل من النقاط الثمانية ال�سابقة، فذلك يعني اأن موؤ�س�ستك غالباً جاهزة، واإل 
فا�ستخدم هذه الأ�سئلة كاإر�سادات لتجهيز موؤ�س�ستك. 

)1(

)1( جيد اإمر�سون، "�سوق املال غري الربحي الأمريكي: ملفات اإن �سي �سي اإ�ص اجلوهرية 1990-2000"، حتليل ماكنزي.  
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ن املقارنة املرجعية مديري املوؤ�س�سات غري الربحية من �سبط امل�سوؤولية والإجابة على املمولني فيما           مُتكِّ
يتعلق ب�سروط موؤ�س�ساتهم. ومن خالل املقارنة املرجعية ت�ستطيع املوؤ�س�سة غري الربحية حتديد �سروط جناحها. 
كما متكن املوؤ�س�سات غري الربحية من اإخبار ال�سوق عن الن�سف الثاين من الق�سة – التاأثري الذي اأحدثته وال�سبب 

ورائه. 

2- دوافع املهمة/الر�سالة:
         بيان املهمة مبثابة خريطة طريق للم�ستقبل. فاأحد الواجبات جتاه املوؤ�س�سة هو واجب اللتزام، وهو واجب 
يتطلب من اأع�ساء جمل�ص الإدارة اأن يكونوا خمل�سني ملهمة املوؤ�س�سة، وهو اأمر ل يقت�سر فقط على جمرد تفادي 
الإ�سراف يف ا�ستخدام املوارد، بل يعني اأنه ل ُي�سمح لأع�ساء جمل�ص الإدارة بالعمل باأي طريقة ل تت�سق مع الأهداف 
املركزية للموؤ�س�سة   . يت�سمن ذلك واجباً اآخر وهو زيادة تاأثري املوؤ�س�سة. فاملوؤ�س�سات غري الربحية ومن ميولها 
يعملون لتحقيق تاأثري تعليمي اأو خريي. ويف غياب دافع الربح، ميتلك القطاع غري الربحي دافًعا �سمنًيا للبحث 

عن اأكرب "هام�ص اأداء" ممكن. 

         ويخربنا اأحد الن�سطاء اخلريين عن ق�سة جهة خريية يف اأرمينيا اأراد دعمها. وكانت هذه اجلهة تقدم معاطف 
ال�ستاء لالأطفال الفقراء يف اأرمينيا. 

         لحظ ذلك ال�سخ�ص اأن املوؤ�س�سة ا�سرتت معاطف من وول مارت مقابل 30 دولًرا للمعطف، واأنها ب�سبب 
ميزانيتها املحدودة التي تبلغ مليون دولر اأمريكي مل ت�ستطع اأن تك�سو اأكرث من 33.000 األف طفل فقري، فقام 
الرجل ببع�ص الأبحاث )املقارنة املرجعية( ووجد اأنه اإذا كانت املوؤ�س�سة غري الربحية املذكورة قد ا�سرتت معاطف 
"م�ستعملة" من م�سنع بريلنجتون للمعاطف مقابل 20 دولًرا للمعطف، لكان باإمكانها اأن تك�سو 50.000 طفل 
م هذه املوؤ�س�سة من مهمتها من خالل  بنف�ص امليزانية. هدد امل�ستثمر باإعطاء اأمواله ملوؤ�س�سة خريية اأخرى اإذا مل تعظِّ

الت�سغيل الأكفاأ. اإن املقارنة املرجعية يوؤكد اأن موؤ�س�ستك تعمل دائًما باأف�سل م�ستويات الأداء.  

3- دوافع الإدارة:
         يقوم مديرو املوؤ�س�سات غري الربحية اأنف�سهم برفع م�ستويات الأداء من خالل مطالبة براجمهم باأداء اأف�سل، 
وفرقهم بامل�ساءلة الداخلية، وموؤ�س�ساتهم مبعايري مرتفعة. ويف الواقع، فقد ك�سف بحث حديث عن املوؤ�س�سات التي 
تقي�ص نتائج براجمها اأن 61 باملائة من املوؤ�س�سات التي �سملها البحث دفعها لإجراء القيا�ص املوظفون املحرتفون 

)2(والقادة )يف مقابل املمولني(    .

 .http://www.boardsource.org/FullAnswerasp?ID=103 "1( بروود�سور�ص، "اأهم نقاط جمل�ص الإدارة(
)2( الطريق املتحد لأمريكا، جتارب الوكالت مع قيا�ص النتائج، بند رقم 0196 )يناير 2000(:2. 

)1(

           وميكن ا�ستخدام املقارنة املرجعية يف املوؤ�س�سات غري الربحية لتقليل معدل تغيري املوظفني، وزيادة الروح 
املعنوية، ون�سر البتكار، وحتفيز املوظفني لتحقيق املزيد. وعبارة بيرت دركر ال�سهرية "ل ميكنك اإدارة ما ل ميكنك 
قيا�سه" ترتبط باإدارة املوؤ�س�سات غري الربحية مثلما ترتبط باملجال الربحي   . والأهم من ذلك، يحتمل اأن موظفيك 
التجارية  واملجالت  املوؤمترات  يف  جديدة  اأفكاًرا  املوظفون  ينتقي  يومي،  نحو  فعلى  بالفعل.  بذلك  يقومون  قد 
موؤ�س�ستك.  داخل  اإىل  با�ستمرار  يتدفق  املعلومات  من  �سخم  كم  فهناك  الإنرتنت.  ومن  الأقران  مع  واملناق�سات 
ر اأداء موؤ�س�ستك على نحو كبري وتقرتب بك من اإدراك مهمتك.  وال�ستخدام املنا�سب ميكن لتلك املعلومات اأن تطوِّ
لكن بدون وجود ال�سياق املنا�سب – عملية ا�ستباقية جلمع وه�سم وا�ستيعاب املعلومات وحتويلها ملعرفة – تبقى هذه 
املعلومات بيانات ع�سوائية، متالأ الأدراج وتو�سع على اأرفف املكتبات ، ويتم ت�سمينها يف البحوث، ومتكث يف اأذهان 

النا�ص. اإن املقارنة املرجعية ت�ساعدك على ت�سخري تدفق املعلومات وا�ستخدامها لتعظيم تاأثري موؤ�س�ستك.

)1( بيرت اإف. دراكر، اإدارة الوؤ�س�سة غري الربحية: مبادئ وممار�سات. )نيويورك: هاربر بيزن�ص، 1992(. 

)1(

              مثال                  
     الأمر املحفز للتط�ير

     ما يلي مثال لتحليل املحفز للتطوير من موؤ�س�سة لتطوير املجتمع.
    1- دوافع ال�سوق الرئي�سة:

      - تطلب املنح احلكومية منا تقدمي تقارير عن النتائج.
      - تطلب املوؤ�س�سات املانحة منا تتبع املخرجات.
      - ازدياد التناف�ص على منح التطوير املجتمعي.

    2- دوافع املهمة الرئي�سة:
      - تطوير قدرات موؤ�س�سات تطوير املجتمع لزيادة اإنتاجها يحقق تو�سع اأكرب ملهمتنا.

      - كلما ازدادت كفاءتنا، زادت امل�ساعدة التقنية التي ميكننا تقدميها.
    3- دوافع الإدارة الرئي�سة:

      - ت�سعى مبادرات بناء قدراتنا لتطوير ممار�سات الإدارة.
      - جمل�ص اإدارتنا ملتزم بتحقيق اأكرب النتائج.

      - َو�َسع املدير التنفيذي الأداء واجلودة كاأولوية. 

P             مهمة: حدد حافز امل�ؤ�س�سة لتط�ير الأداء

1 إعداد مؤسستك
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ورقة العمل 2: الأمر املُحفز للتط�ير
اأذكر العوامل الرئي�سة التي تدفع موؤ�س�ستك للمقارنة املرجعية. 

1- دوافع ال�سوق الرئي�سة ملوؤ�س�ستك )-----------( ------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
2- دوافع املهمة الرئي�سة ملوؤ�س�ستك )-----------( -------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
3- دوافع الإدارة الرئي�سة ملوؤ�س�ستك )-----------( ------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------

خط�ة 1 )ج(: التزم باجل�دةوالآن انتقل اإىل ورقة العمل )2( لتحديد حمفز موؤ�س�ستك للتطوير. 
         ل بد اأن يكون اأول �سيء تقوم به اأي موؤ�س�سة )اأو اإدارة( للبدء يف املقارنة املرجعية هو اللتزام باأن تكون الأف�سل 
بقدر امل�ستطاع – ما ي�سمى بالأف�سل يف الفئة ) best in class ( . وبينما قد يبدو ذلك م�سّمناً يف مهمتك/ر�سالتك، 
فاإن جعل ذلك اللتزام وا�سًحا ي�ساعد يف ت�سجيع موؤ�س�ستك وموظفيك باجتاه العمل على نحو اأف�سل. فذلك يوؤثر 
يف كل قرار واإجراء وا�سرتاتيجية، ويربطها بال�سوؤال: كيف ميكن لذلك اأن يجعلنا اأف�سل اأو اأكفاأ اأو اأكرث تاأثرًيا فيما 
ا اللتزام بالتطوير امل�ستمر، وير�سل اإ�سارة اإىل املوظفني وجمل�ص الإدارة  نقوم به؟ كما يعني اللتزام باجلودة اأي�سً

واملمولني باأن موؤ�س�ستك قد و�سعت نظرها على اأن تكون ذات اأداء عال . 
         يحتاج كل من جمل�ص الإدارة واملوظفني واملمولني اإىل اأخذ ذلك "العهد" حيث يجب اأن يعرف كل طرف ما هو 

املتوقع منه، ويوافق على دعم املوؤ�س�سة يف اإجراء هذه العملية اجلديدة. وما يلي اإلقاء ال�سوء على ذلك:

امل�س�ؤوليةالدور

الإدارة واملوظفون

• النفتاح على الأفكار اجلديدة
اأو بحث الأفكار اجلديدة • جمع البيانات 

• تخ�سي�ص الوقت الالزم للمقارنة املرجعية
• الرغبة يف التعلم من الآخرين

جمل�ص الإدارة

• جعل املقارنة املرجعية اأولوية
الإدارة • دعم فريق 

• تخ�سي�ص املوارد لإجناز املقارنة املرجعية
• تخ�سي�ص الوقت لتنفيذ الأفكار اجلديدة

املمولون

• املوافقة على معايري الأداء
اإذا لزم الأمر املوارد  • تقدمي 

• مكافاأة التقدم والتطور
• ت�سجيع املوؤ�س�سات املمنوحة على امل�ساركة يف اأف�سل املمار�سات

         ويــــو�سح مــــــثال: "اإي�سرت �سيلز تلتزم باملقارنة املرجعية" التـــايل اللتــــزام الر�سمي لإحدى املوؤ�س�سات باأن تكون 
الأف�سل بقدر امل�ستطاع. 

ا �سيئاً من التوا�سع. وكما هو احلال مع املوؤ�س�سة املانحة الوارد           ُيرجى مالحظة اأن اللتزام باجلودة يتطلب اأي�سً
و�سفها يف بداية هذا الف�سل، فاإن املوظفني الذي يخ�سون التغيري قد يختلقون �سل�سلة ل نهائية من الأعذار تربر 
لهم عدم بذل اأي جهد لعمل الأف�سل. )انظر ق�سم ال�سكوك ال�سائعة حول املقارنة املرجعية اآنًفا(. ويتطلب الأمر 
التزاًما قوًيا يف كل اأنحاء املوؤ�س�سة وعقاًل متفتًحا للبحث عن طرق جديدة لتحقيق اإحدى املخرجات. وتلعب القيادة 

دوًرا حا�سًما يف جعل املوؤ�س�سة تركز على اجلودة واملهم املوظفني باللتزام لتحقيقها. 

1 إعداد مؤسستك
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             مهمة: اجعل م�ؤ�س�ستك ملتزمة باجل�دة

              مثال                  
اإ�سرت �سيلز تلتزم باملقارنة املرجعية

  موؤ�س�سة اإ�سرت �سيلز، وهي موؤ�س�سة وطنية تقدم اخلدمات لالأطفال والبالغني من ذوي الحتياجات اخلا�سة 
ولعائالتهم، قامت يف عام 1999 بالتزام اجلودة يف كل اأنحاء املوؤ�س�سة وفيما يلي مقتطفات من ميثاق اجلودة 

اخلا�ص باملوؤ�س�سة .

ميثاق جمل�س ج�دة اإ�سرت �سيلز
1- الغر�س

الغر�ص من جمل�ص اجلودة هو التعاون مع املراكز الوطنية الرئي�سة مل�ساعدة الفروع يف تنفيذ رحلة اجلودة 
اخلا�سة بها من خالل تطبيق ممار�سات ومبادئ اجلودة: 

ز« لتنفيذ و�سيانة  • تزويد الفروع مبجموعة �ساملة من املوارد واملنهجيات، بالإ�سافة اإىل وثيقة »جوانب التميُّ
رحلة اجلودة اخلا�سة بها.

• توفري التعليم فيما يتعلق بقيمة اجلودة للفروع التابعة. 
• تزويد الفروع مبنهج قيا�سي ثابت ملقارنة نتائج التقييم مع بيانات خط النطالق اخلا�سة بها ومع الفروع  

الأخرى. 
• ت�سجيع التغذية العك�سية وم�ساركة املعلومات املتعلقة باجلودة بني الفروع. 

تكون لدى نائب رئي�ص خدمات الفروع م�سوؤولية اإدارة العمليات اليومية اخلا�سة ب�سيا�سات واإجراءات وخطط 
اجلودة.

2- م�س�ؤوليات جمل�س اجل�دة
جمل�ص اجلودة م�سوؤول عما يلي:

• ترويج وتو�سيل ون�سر اللتزام باجلودة عرب كل اأجزاء اإ�سرت �سيلز.
• املراجعة امل�ستمرة وتطوير الأدوات والعمليات املقدمة للفروع لتقييم وتعزيز جودة اخلدمات والعمليات. 

• تزويد املراكز الوطنية بروؤية الفروع فيما يتعلق بق�سايا اجلودة.
• اإقامة منتدى مفتوح ملناق�سة املبادرات احلالية للجودة على م�ستوى املراكز الوطنية و الفروع. 

• تقدمي التو�سيات املتعلقة بع�سوية وقيادة جمل�ص اجلودة للرئي�ص واملدير التنفيذي لإ�سرت �سيلز.
3- اجلدول الزمني لالأن�سطة

يجتمع جمل�ص اجلودة بطريقة روتينية على اأن يكون اأحد الجتماعات ال�سنوية على الأقل وجًها لوجه والبقية 
عن طريق املوؤمترات الهاتفية كلما دعت احلاجة.

P

الو�ضع الإجراءالهدفاملخرج
املهام)2004/1/23(

1( لدى 
الفروع 

منهجية 
�ضاملة 

لتطبيق 
ممار�ضات 

اجلودة

1- حتديد معايري الأداء 
املطلوبة �ضمن نطاق وثيقة 

ز«.  »جوانب التميُّ

2- تعزيز ا�ضتخدام وقيمة 
ز«  وثيقة »جوانب التميُّ

مبنهجية منظمة لتح�ضني 
اجلودة. 

3- مراجعة وتعديل وثيقة 
ز«.    »جوانب التميُّ

املجل�س  و�ضيا�ضات  الع�ضوية  اتفاقية  بحث  اأ ( 
بالن�ضبة للبنود املطلوبة وحتديد ما اإذا كانت موجودة 
ز" مثل: التدقيق، التقرير  يف وثيقة "جوانب التميُّ
املعايري  �ضهور،   6 ملدة  املالية  البيانات  ال�ضنوي، 
الدولية لكتابة التقارير 900، الت�ضديق، العالمة/ 
ال�ضم. ا�ضتخدم التحليل لإعداد قائمة مراجعة 

ز". ميكن ا�ضتخال�ضها من وثيقة "جوانب التميُّ

ب ( اإعداد مواد تكميلية لدعم وثيقة "جوانب 
ز" يف برنامج تطوير اجلودة. وقد ت�ضم  التميُّ

العنا�ضر قيمة اجلودة والأ�ضئلة ال�ضائعة املتعلقة 
ز" والبنود الزمنية واأمثلة  بوثيقة "جوانب التميُّ

لت�ضجيل وا�ضتخدام النتائج ودليل تف�ضيلي 
لكيفية الوفاء باملوؤ�ضرات.

ت ( كتابة اأق�ضام تطوير جمل�س الإدارة والبيئة.

امل�ضتمرة  باملراجعة  متعلقة  عملية  اإن�ضاء  ث ( 
تت�ضمن:  ز"  التميُّ "جوانب  لوثيقة  والتعديل 
اإ�ضافة ت�ضنيفات جديدة ذات �ضلة، التحرير، ورفع 

م�ضتوى اجلودة.

 مكتمل

مكتمل
متت اإ�ضافة روابط 

من وثيقة "جوانب 
التميز" اإىل املوارد 

الأخرى؛ ول تزال 
هناك حاجة خلطة 

�ضيانة م�ضتمرة 
وخطة لإ�ضافة موارد 

اأخرى. 

متت اإ�ضافة ت�ضنيفات 
جديدة ومتت 

املراجعة؛ مت اإعداد 
عملية مكتوبة. 

جي واآر يعدان
خطة لل�ضيانة امل�ضتمرة 

ملوقع اجلودة

الت�ضديق على 
عملية مراجعة وثيقة 

ز" "جوانب التميُّ

1 إعداد مؤسستك
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الو�ضع الإجراءالهدفاملخرج
املهام)2004/1/23(

 )2
 التزام 

املوؤ�ض�ضة 
ككل 

باجلودة.     

1-  الرتويج الداخلي/ 
خطة لالت�ضال.

2- ممار�ضات موؤ�ض�ضة يف 
املراكز الوطنية الرئي�ضة 
لدعم اللتزام باجلودة.

  

باجلودة  الوعي  م�ضتوى  لرفع  خطة  اإعداد  اأ ( 
واأدوات وممار�ضات دعم اجلودة.

ب ( اإعداد كتيب لتاريخ وحتول جمل�س اجلودة.  
  

التقى جاي اإ�س مع 
الفريق يف فرباير: 

مت مناق�ضة خطة 
الت�ضال الأولية؛ 
مت ا�ضتق�ضاء الآراء 

الفروع؛  خطة 
الت�ضال الر�ضمي 

حتت التاأ�ضي�س؛ 
العديد من العنا�ضر 

جاهزة. 

اآر، وجاي وجاي اإ�س

)3
�ضبل 

م�ضاركة 
اأف�ضل 

ممار�ضات 
يف 

املوؤ�ض�ضة

1- التدريب.

اأ - اإن�ضاء عملية للتغذية العك�ضية لفريق التدريب 
ز"  با�ضتخدام النتائج املوجزة يف "جوانب التميُّ

لتحديد احتياجات التدريب. 

ب - اإعداد عملية لتوجيه املوظفني اجلدد فيما 
يتعلق بوثيقة اجلودة.

متت اإ�ضافة: وثيقة 
ز"  "جوانب التميُّ

لربنامج توجيه املدير 
التنفيذي اجلديد؛ 

عر�س تقدميي 
على موقع ال�ضبكة 

اخلارجية؛ وثيقة 
ز"  "جوانب التميُّ

لربنامج توجيه 
املوظف اجلديد. كي 

بي ينظم موؤمترين 
هاتفيني مل�ضاركة 

املعلومات يف العام 
املايل 2004. 

الو�ضع الإجراءالهدفاملخرج
املهام)2004/1/23(

2-  مكتبة املوارد.

3 - التقدير.

 ،1 هدف  )انظر  اخلارجية  ال�ضبكة  موقع  ت - 
التدريب(.

داخلًيا  املمار�ضات  لأف�ضل  اأمثلة  جمع  ث - 
وخارجًيا.

الوطنية  اجلوائز  يف  اجلودة  تقدير  ت�ضمني  ج -  
املوجودة.

ح - اإعداد و�ضائل تقدير غري ر�ضمية.  

بي، اآر وجيه يعدون 
عر�ضا تقدمييا 

للتدريب ودرا�ضة 
ا�ضتك�ضافية يف 

اجتماع �ضبتمرب 
 .2003

مل يتم.

املكتب التنفيذي 
منفتح على الأفكار 

اجلديدة؛ على 
جمل�س اجلودة اأن 
يقدم املقرتحات.  

اإ�س يطور
تو�ضيات للعملية 

جلمع اأف�ضل 
املمار�ضات.

يف النتظار للعام املايل 
 .2004

4( طريقة 
ملقارنة 
معايري 

اجلودة يف 
الفروع.  

1- جمع البيانات 
وحتليلها لتحديد التدريب 

واملدربني املحتملني 
واأف�ضل املمار�ضات ورفع 

م�ضتوى اجلودة اإلخ.

اأ - جمع ا�ضتك�ضايف للبيانات الجمالية يف 
وثيقة "جوانب التميز. 

ب- اإعداد خطة تنفيذ وحتديد املوارد املطلوبة 
للجمع امل�ضتمر للبيانات واملقارنات وامللخ�ضات 

والتحليل. 

متت مراجعة 
البيانات يف العام 

املايل 2003.

بي واإي ي�ضاركان 
يف م�ضروع املقارنة 

املرجعية.

1 إعداد مؤسستك
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خط�ة 1 )د(: ت�سكيل فريق املقارنة املرجعية
         للعديد من الأ�سباب، يجد العديد من املوؤ�س�سات اأنه من املفيد ت�سكيل فريق للمقارنة املرجعية لتوجيه وتنفيذ 

عملية املقارنة املرجعية و�سمان توافر املوارد ال�سرورية وتكري�ص الوقت الالزم لإمتام املهمة.
اأوًل- يتطلب الأمر اقتناعاً من اأع�ساء خمتلفني داخل املوؤ�س�سة، فوجود الأطراف ذات العالقة يف الفريق ي�سركهم يف 

العملية، وي�ساعدهم على �سمان الدعم للنتائج.

ثانًيا- يحتاج الفريق لكفاءات خمتلفة وغالًبا ما تكون املجموعات ذات التخ�س�سات املتنوعة هي الأكرث فعالية. 
اإدارات  اأع�ساء الفريق من  انتقاء  املوؤ�س�سة واأي�ساً وفق مهاراتهم. وميكن  ويجب اختيار الأفراد وفًقا لدورهم يف 
التطوير والت�سويق والربامج واملالية. كما اأنه يف بع�ص الأحيان يكون من املفيد ت�سمني الفريق ع�سًوا من اأع�ساء 
جمل�ص الإدارة اأو اأحد املوؤ�س�سني اأو املتطوعني حيث ميكن لهوؤلء الأ�سخا�ص تقدمي اآراء اأكرث مو�سوعية. اإنك حتتاج 

ال�سيطرة، حوايل ثالثة اأو خم�سة اأ�سخا�ص وفًقا حلجم املوؤ�س�سة؛ وبالتايل فمن الوا�سح اأنك حتتاج اإىل اإيجاد اأفراد 
ميزجون القدرات املذكورة اآنًفا. 

         يف موؤ�س�سة اإ�سرت �سيلز، يت�سم فريق اجلودة باجلدية البالغة )انظر املثال التايل(. وتتطلب الع�سوية التزاًما ملدة 
عامني، ويختار الأع�ساء من الإدارة التنفيذية واإدارات تقنية املعلومات واملالية والربامج واملوارد الب�سرية، ومن بني 
اأكرث من ت�سعني فرعاً؛ حدد املدير التنفيذي خدمة قائد الفريق ب�سنة واحدة. وعالوة على ذلك يجب اأن يكون لدى 
اأع�ساء الفريق التزام وا�سح باجلودة والوقت الكايف ليخ�س�سوه للفريق. وبالطبع فاإن معظم املوؤ�س�سات غري الربحية 
اأ�سغر بكثري، ول تتطلب مثل هذه الإجراءات الر�سمية. لكن الأمر املهم هنا، هو اأن الفريق يحتاج اإىل اللتزام بعمله 

ملدة طويلة مبا يكفي لتغيري العمليات التي �ستتم املقارنة املرجعية لها.

ن�سيحة: تاأكد من اأن القيادة ملتزمة
التي  املجموعة  من  الأعلى  امل�ستوى  التزام  من  تاأكد 
املقارنة  عملية  كانت  فاإذا  املرجعية.  باملقارنة  �ستقوم 
الإدارة  حتتاج  املوؤ�س�سة،  اأنحاء  كل  يف  �ستتم  املرجعية 
اأو موؤ�س�سة �سغرية  اإدارة  كانت  اإذا  اأما  العليا لاللتزام. 
فيجب اأن يوؤكد امل�سوؤولون الكبار اأو الفريق باأكمله على 
تبني  جمرد  اأو  ر�سمي  بالتزام  قمت  و�سواء  التزامهم. 
غري ر�سمي للمو�سوع، فتاأكد من اأن القيادة ذات ال�سلة 

يف موؤ�س�ستك ملتزمة بذلك املجهود.

اإىل جمموعة لديها خربة يف الإدارة ولهم ات�سال 
يومي مع من تقدم لهم اخلدمة، كما اأنك حتتاج 
اإىل بع�ص الأفراد الذين ميكنهم التعامل جيًدا 
التوا�سل  ميكنهم  ممن  واآخرين  البيانات  مع 
واآخرين  الأطراف اخلارجية  بفعالية وي�سر مع 
لديهم القدرة على و�سع الأولويات داخلًيا للتاأكد 
من اأن الأفكار اجلديدة تنفذ بطريقة منا�سبة. 
الفريق  ي�سمل  باأن  الأمر  ذلك  ينتهي  ما  وعادة 
وغريهم  وباحثني  ومعلمني  ومدراء  حما�سبني 
كثري. غري اأن حجم الفريق يجـــــب اأن يظل حتت 

خط�ة 1 )هـ(: جتميع م�ارد املقارنة املرجعية
         ما اإن توؤكد موؤ�س�ستك )اأو اإدارتك( اللتزام بالتطوير وتبداأ يف جتميع املوارد الب�سرية، حتى حتتاج كذلك اإىل 
جتميع املوارد املادية الالزمة للمقارنة املرجعية، ويت�سمن ذلك الأدوات الأ�سا�سية التي �ستحتاجها لإمتام امل�سروع 

وجتميع واإدارة وتكوين املعلومات.

1 إعداد مؤسستك
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             مهمة: اإجمع م�اردك
ورقة العمل 3: موارد املقارنة املرجعية، حتتوي هذه الورقة على قائمة باملوارد ال�سرورية. ا�ستخدمها لت�ساعدك يف 

جمع املوارد.
ورقة العمل 3: م�ارد املقارنة املرجعية

ا�ستخدم قائمة املراجعة التالية للتاأكد من اأنك م�ستعد للمقارنة املرجعية.
      الكمبي�تر

     �سوف حتتاج اإىل جهاز كمبيوتر لتوثيق اخلطة وتتبع التطور وتخزين املعلومات والت�سال بالإنرتنت. 
وبالتايل فيجب اأن يكون لدى الفريق كمبيوتر حممول واحد على الأقل لتدوين املالحظات يف الجتماعات. 

      قاعدة البيانات
      �سوف حتتاج اإىل بع�ص الربجميات الأ�سا�سية لتتبع املعلومات. و�سوف يكفيك وجود قاعدة بيانات ب�سيطة 
مثل  تطوًرا  اأكرث  بيانات  قواعد  توجد  كما  اإك�سل.  اأو  اأك�سي�ص  مايكرو�سوفت  مثل  ب�سيط  ح�سابي  جدول  اأو 
مايكرو�سوفت بروجيكت عالوة على برجميات متخ�س�سة يف املقارنة املرجعية للموؤ�س�سات الربحية. كما اأنه 
يف�سل توفري اإمكانية الو�سول اإىل قاعدة البيانات من اأكرث من مكان �سواء من خالل �سبكة عمل اأو عرب الويب 

. وي�سم ملحق )ب( مزيًدا من املعلومات حول اختيار الربنامج املنا�سب. 

      اخلطة الإ�سرتاتيجية )اأو بيان املهمة اأو اأهداف الإدارة(
          �سوف ت�ساعدك هذه اخلطة عندما حتلل جوانب التطوير. فاإذا مل يكن لديك خطة اإ�سرتاتيجية، ف�سيكفي 

وجود بيان مهمة اأو قائمة لأهداف الإدارة. 

      الإنرتنت
        تــــوفر ال�ســـــبكة العنكــــبوتية الو�سول اإىل اأكرب و�سيلة بحث فعالة وموفرة للتكاليف، األ وهي الإنرتنت. كما 

توفر الإنرتنت كذلك و�سيلة للتعلُّم حول املوؤ�س�سات الأخرى بدون احلاجة للتحدث لأي �سخ�ص.

      املر�سد
       اإذا كنت ت�ســــع الــمرجعيات لأول مــــــرة، فيحــــــــتمل اأن حتتاج اإىل مر�سد لالأخذ بيدك عرب العملية، وهو ما 
�سي�ساعدك على الإبقاء على تركيزك، وي�سمن اأن التقدم ناجح وال�ستفادة من الوقت على النحو الأكفاأ. وقد 

يكون املر�سد كتاًبا مثل هذا الكتاب اأو ا�ست�سارًيا. 

      امليزانية
     بينما ل يجب اأن تكلف املقارنة املرجعية كثرًيا، فقد يت�سمن ذلك بع�ص النفقات العر�سية؛ مثل: ال�سفر 
والجتماعات ون�سخ الأوراق وامل�ستندات والتقنية وال�ست�ساريني يف املقارنة املرجعية، ويتطلب ذلك من موؤ�س�ستك 

التفكري يف امليزانية قبل البدء.  

P
خط�ة 1 )و(: كتابة خطة املقارنة املرجعية

         يجب اأن تفكر يف املقارنة املرجعية كما لو كان م�سروع بحث تقوم به بحيث تكون خطة املقارنة املرجعية هي 
خطة البحث وخارطة الطريق اخلا�سة بك، وهي تخربك عن ال�سبب وراء اإجرائك للبحث وحتدد نطاق امل�سروع: ما 
تريد اأن تقوم بعمل املقارنة املرجعية له، واملدة الزمنية التي يتطلبها ذلك، ومن �سي�سارك، وما هي النتائج املتوقعة. 

وعادة ما تت�سمن خطة املقارنة املرجعية اأربعة اأق�سام: 
1- الغر�س: ملاذا نقوم بهذا؟ ما املخرجات التي نتوقع تطويرها؟ 

2- النطاق: ما هي املجالت احل�سا�سة التي حتتاج للتطوير؟ ما هي العمليات املحددة )الطرق اأو ال�سيا�سات اأو 
الربامج( التي نريد اإجراء املقارنة املرجعية لها؟

3- املتطلبات: ما هي املوارد التي �سنحتاجها؟ ما مقدار الوقت الذي �سنخ�س�سه؟ من �سي�سارك؟ اأين �سنح�سل 
على البيانات؟ 

4- املخرجات: ماذا �سينتج امل�سروع؟ هل يجب اأن تكون التو�سيات يف �سكل اأف�سل املمار�سات اأو تو�سيات للتغيري اأو 
اإح�سائيات عن املرجع؟ من يجب اأن يقراأ النتائج؟

         كما قد حتتاج خطتك اإىل املوازنة بني املرونة واخلروج عن النطاق، فاملرونة تتيح لك تعديل النطاق عندما جتد 
اأن ا�ستف�سارك املبدئي م�سلل اأو غري منتج. اأما اخلروج عن النطاق، فيقع عندما ي�سبح ا�ستف�سار املقارنة املرجعية 
وا�سًعا للنتيجة وفاقداً للرتكيز. افرت�ص اأن غر�سك )نتيجتك( هو تطوير ر�سا امل�ستفيدين، والعمليات التي تعتقد 
اأنها حتتاج للمقارنة املرجعية هي: التعامل مع ا�ستف�سارات امل�ستفيدين، الإجابة باملعلومات ال�سحيحة، تدريب من 
يرد على املكاملات. قد تدرك يف النهاية اأن هذه العمليات لي�ست  العوامل الأ�سا�سية. وقد تكت�سف يف نهاية املطاف اأن 
امل�سكلة املتعلقة بر�سا امل�ستفيدين تكمن بالفعل يف جودة منتجك اأو خدمتك ذاتها. اإن اخلطة املتوازنة تت�سم باملرونة 
التي متكنك من تعديل نطاق املقارنة املرجعية ليت�سمن ذلك املتغري اجلديد لكنها يف الوقت ذاته �ستمنعك من 

ت�ستيت انتباهك بني العديد من املتغريات اجلديدة. 

1 إعداد مؤسستك
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             مهمة: اكتب م�س�دة خطتك للمقارنة املرجعية
ي�سوغ العديد من املوؤ�س�سات ميثاقاً ر�سمياً للمقارنة املرجعية مماثاًل لذلك اخلا�ص باإ�سرت �سيلز املذكور يف املثال 

التايل،  ا�ستخدم ورقة العمل )4( التالية ل�ستكمال ميثاقك .

       
         مثال

ميثاق املقارنة املرجعية مل�ؤ�س�سة اإ�سرت �سيلز
ميثاق م�سروع املقارنة املرجعية مل�ؤ�س�سة اإ�سرت �سيلز 

)مت حتديثه يف �سبتمرب 2003(

الراعي: جيم ويليامز                                قائد الفريق: دونا دافيد�سون، الرئي�ص التنفيذي لنورث جورجيا

ورقة العمل 4:اإجعل م�ؤ�س�ستك ملتزمة باجل�دة

اأع�ساء الفريق: 
برايان فتزجريالد، الرئي�ص التنفيذي لنيو جري�سي
اإلني ترينور، املدير املايل لنيو همب�ساير/ نيويورك

بات جونز، نائب رئي�ص خدمات الفروع 
جوان كلونان، مدير امل�ساريع، املركز الرئي�سي الوطني

جي�سون �سول، ا�ست�ساري 

1- روؤية وغر�س امل�سروع
ز           الغــــر�ص من هذا امل�ســـــروع هو تطــــوير اأداء الفــروع ودعم منوها من خالل عملية حتدد معايري التميُّ
اأو م�ستويات الأداء املطلوبة التي ت�سهم يف النمو ال�سحي املرتكز على املهمة. والروؤية هي اأن املعرفة املكت�سبة 
من املقارنة املرجعية �ستمكن اإ�سرت �سيلز من تقدمي خدمات اأكرث من خالل بناء قدرات الفروع. والنية هي 
التخطيط وتنفيذ  واإر�سادها يف  والنمو،  لتقييم قدرتها احلالية لال�ستدامة  بو�سيلة  التابعة  ال�سركات  تزويد 
ا�سرتاتيجيات النمو. و�ستزيد الفروع من فعاليتها من خالل التعلم من جناحات الآخرين. و�سيتم حتديد اأف�سل 
اأو التقنيات الناجحة للموؤ�س�سات الأخرى ذات الأداء الرفيع( التي تدعم تطوير الأداء  املمار�سات )البتكارات 

والنمو املوؤ�س�سي، و�سيتم الت�سارك فيها من خالل النظام باأكمله. 
وتت�سمن النتائج املرجوة للم�سروع اكت�ساب الفروع لفهم اأف�سل ملا يتطلبه منو موؤ�س�ساتهم للم�ستوى التايل كما 
�ستكت�سب املراكز الرئي�سة الوطنية و�سيلة اأخرى لت�سميم وحتديد الأولويات املتعلقة بتو�سيل املوارد للفروع 
لتعزيز بناء قدرات الفروع. كما �سوف متتدح ال�سركات الناجحة يف املقارنة املرجعية املبادرات الأخرى اجلارية 

لتطوير معايري الربامج ودعم التطوير امل�ستمر للجودة يف كل نواحي عمليات اإ�سرت �سيلز.

P2- ما هي املهام املحددة التي �سينفذها امل�سارك�ن يف امل�سروع؟
اأ - الت�سميم الإجمايل للم�سروع
ب - التثقيف والتدريب املوؤ�س�سي

ت - جمع وقيا�ص البيانات
ث - حتليل وحتديد النقاط املرجعية

ج - حتديد اأف�سل املمار�سات
ح - تقرير النتائج والتو�سيات الأ�سا�سية

3- �سف كيف ينتهي امل�سروع:
اأ - ا�ستكمال خمرجات امل�سروع وت�سليمها لآخرين لتنفيذها.

ب -  تنفيذ خمرجات امل�سروع.

4- ا�سرح نطاق اأو حدود امل�سروع:
اجلدول الزمني لال�ستكمال: عر�ص التقرير والتدريب يف موؤمتر التدريب الوطني يف اأبريل 2004. 

اإدارات املراكز الرئي�سة الوطنية املتاأثرة: خدمات الفروع، خدمات دي اإم/ دي اإي يف، الإدارة التنفيذية، املالية، 

املوارد الب�سرية، تقنية املعلومات، اإم �سي اآر، وبي بي اإ�ص.

نطاق اإقليمي اأو وطني: كالهما، م�سروع تعاوين مع اإي اإ�ص اإل اإيه.

معايري التكلفة: وقت املوظفني، واملكاملات اجلماعية وال�سفر

القرينة،  الإدارات، وحتليل املجموعات  امل�سرتكة بني  الرئي�سي الوطني: الأهداف  املركز  التكامل مع مبادرات 
وجمل�ص اجلودة.

امل�ساركة/ التمثيل خارج املركز الرئي�سي الوطني: ممثلو جمل�ص اإي اإ�ص اإل اإيه والفروع املختارة.  
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5- ما هي امل�ارد ال�سرورية لنجاح ذلك امل�سروع؟

الزمن املطل�بعدد الأفراد
5 اأع�ساء للفريق: 3 فروع، ومركزان رئي�سان وطنيان.

مكاملات  اإعداد  يف  منهم  لكل  الأقل  على  �ساعة   20
جماعية وفًقا للحاجة.

6 اأيام �سفر واجتماعات )3 اجتماعات(
�ساعتني لالإعداد ويومان لل�سفر والجتماعات6 جمموعات تركيز للفروع

عدد الفروع امل�ساركة يف جمع البيانات: )يتم التحديد 
لحًقا(

اإدارات وموظفي املراكز الرئي�سة الوطنية: )يتم 
التحديد لحًقا(

امليزانية
اجتماع جمموعة الرتكيز يف يوليو 2003

املكاملات اجلماعية
�سفر واجتماعات الفريق: اجتماعان مبا�سران )اأكتوبر 

ويحدد لحًقا(
ال�ست�ساري

6- كيف �سيبقى مديرو الإدارات وامل�س�ؤول�ن الآخرون عن امل�سروع على اطالع وم�ساركة يف امل�سروع؟ 
اإر�سال موجزات للراعي، وفريق الإدارة، وم�سوؤويل اإي اإ�ص اإل اإيه من خالل املكاملات والربيد الإلكرتوين؛ حيث 
الأخرى  والفروع  الآخرين  الأفراد  مع  الت�سالت  حتديث  مع  اآنًفا  للمذكورين  الجتماعات  حما�سر  تر�سل 

امل�سرتكة يف الأمر من وقت لآخر خالل مدة امل�سروع.
7- اأين ُتر�سل حتديثات امل�سروع؟ كيف �ستتاح لالآخرين؟

قد يتم ن�سر ر�سائل الربيد الإلكرتوين اأعاله لالآخرين وفًقا ملا يحدده رئي�ص الفريق والراعي ويتم ت�سمينه 
�سمن اأجندات اجتماعات فريق الإدارة واإي اإ�ص اإل اإيه.

ورقة العمل 5: ميثاق املقارنة املرجعية
ا�ستخدم ورقة العمل هذه كاأ�سا�ص لكتابة خطة املقارنة املرجعية.

الراعي: ---------------------------------------------------------------------------
اأع�ساء الفريق

جمم�عة املهاراتالإدارةال�سم
)اخرت من: املــــــــالية، اأو املـــــــــــــوارد )ال�سم الثالثي(

الب�ســــــــــــريــــــــة، اأو البـــــــــــــرامــــــج، اأو 
الت�سويق، اأو التطوير، اأو التنفيذ، 

اأو جمل�ص الإدارة(

)اخـــــتــــر مــــــن: التــــــركـــــــيز علـــــــى 
التفــــــا�سيل، اأو بنـــاء العالقات، اأو 
ذكاء الأعمال، اأو املفكر املبــــــدع، اأو 

خبري العمليات، اأو القائد(

----------------------------------------------------------------- امل�سروع  وغر�س  روؤية 
-----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------

املخرجات
--------------------------------------------------------------------------------- اأ ( 
-------------------------------------------------------------------------------- ب ( 
-------------------------------------------------------------------------------- ت ( 
-------------------------------------------------------------------------------- ث ( 
ج ( ---------------------------------------------------------------------------------

اخلط الزمني
تاريخ بدء امل�سروع: -----------------

التاريخ املقرراملراحل املهمة

1 إعداد مؤسستك



املقارنة املرجعية للمؤسسات غري الرحبية

45 44

ا�ستخدم ورقة العمل هذه كاأ�سا�ص لكتابة خطة املقارنة املرجعية.
النطاق

اجلدول الزمني لالكتمال: -------------
--------------------------------------------------------------------- امل�ساركة:  الإدارات 
-----------------------------------------------------------------------------------
التكلفة: ---------------------------------------------------------------------- معايري 
-----------------------------------------------------------------------------------
التكامل مع املبادرات الأخرى: ------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
امل�ساركة/ التمثيل اخلارجي: -------------------------------------------------------------
 -----------------------------------------------------------------------------------

امل�ارد
عدد الأفراد/ الزمن املطلوب: -------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
امليزانية: ----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
املوارد املطلوبة: -----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
م�سادر التمويل املحتملة: ---------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------

الت�سالت
معدل التكرار )اأ�سبوعي، �سهري، ف�سلي(: ----------------------------------------------------
قائد الت�سالت )ا�سم ع�سو الفريق(: -------------------------------------------------------
ال�سيغة: )بريد اإلكرتوين، ن�سرة اأخبار، مكاملة جماعية، اجتماع(: ----------------------------------

ن�سيحة: ا�ستمتع بالأمر
اإن العملية تتيح لالأفراد  اأنه قد يكون ممتًعا يف ذات الوقت، حيث  اإل  املقارنة املرجعية عمل جاد،  اأن  رغم 

املهمة  الفرعية  النتائج  بني  ومن  ال�سفر.  وحتى  البتكار  فر�سة  ومتنحهم  املعتاد  الروتني  من  اخلروج 

للمقارنة املرجعية: �سحن الطاقات والبتكار. امنح فريقك حرية البحث عن الأفكار اجلديدة وا�ستك�سافها 

و�سجع النقا�ص والتفاعل بني امل�ستويات املختلفة يف املوؤ�س�سة فيما يتعلق باحللول البديلة. اإن العملية التي 

تكون ممتعة وجذابة تكون اأكرث اإنتاجية واأف�سل تقباًل من العملية التي ل تتمتع بهذه املزايا. 

م�جز
          ت�سعى املوؤ�س�سات لإجراء املقارنة املرجعية ب�سبب ال�سوق )فاملناف�سة تدفع املوؤ�س�سات 
غري الربحية لإظهار وتطوير نتائجها( اأو مهمتها )واجب املوؤ�س�سة هو زيادة تاأثريها( 
اأو اإدارتها )مديرو املوؤ�س�سات غري الربحية اأنف�سهم يرفعون امل�ستوى(. لكن لكي تنجح 
املقارنة املرجعية، حتتاج موؤ�س�ستك لأن يكون لديها اأمر ُملزم للتطوير والتزام باملتابعة 

حتى النهاية. 

باملقارنة  اللتزام  اإىل  واملمولون جميًعا  واملتطوعون  واملوظفون  الإدارة  ويحتاج جمل�ص 
املرجعية وفهم اأدوارهم يف دعم العملية. فبدون اللتزام قد تبداأ املوؤ�س�سة يف عملية املقارنة 
املرجعية لكنها تعجز عن تنفيذ نتائجها. وبالتايل، فاإن تكوين فريق للمقارنة املرجعية 
وخربات  بروؤى  اأفراد  وجود  وي�سمن  العالقة،  ذات  الأطراف  خمتلف  اإقناع  يف  ي�ساعد 
خمتلفة �سمن فريق �سنع القرار. وخطة املقارنة املرجعية هي خريطة الطريق لفريق 
املقارنة املرجعية حيث اإنها حتدد �سبب القيام بالبحث وحتدد نطاق امل�سروع. كما اأن كتابة 
اخلطة يف ميثاق ر�سمي ي�ساعد امل�سروع على الإبقاء على الرتكيز املطلوب وعدم الت�ستت. 

اإن اأوىل خطوات فريق املقارنة املرجعية، هي حتليل ما هو بحاجة للتطوير. و�سي�ساعدك 
الف�سل الثاين على حتديد ما تقوم باملقارنة املرجعية ب�ساأنه. 
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حتليل ما يحتاج للتط�ير
         يوجد يف كل موؤ�س�سة العديد من الأمور التي ميكن تطويرها ومقارنتها مرجعياً، غري اأن ال�سوؤال دائًما ما 
يكون عما يجب البدء به. ويكمن مفتاح الإجابة على ذلك ال�سوؤال يف فهم معنى "اجلودة" بالن�سبة لكل جانب من 
جوانب موؤ�س�ستك. ففي املقارنة املرجعية اخلا�سة بال�سركات، ُتعرَّف اجلودة على اأنها مدى وفاء ال�سركة بتوقعات 
العمالء. اأما يف املقارنة املرجعية اخلا�ص باملوؤ�س�سات غري الربحية، فتعني اجلودة حتقيق نتائج املوؤ�س�سة بنجاح. 
وبالطبع، دائًما ما توجد عوائق حتول دون حتقيق املوؤ�س�سة للنتائج املرجوة، وذلك يف كل موؤ�س�سة لديها نتائج تود 
حتقيقها. وت�ستطيع املقارنة املرجعية م�ساعدتك يف حتديد تلك العوائق والتغلب عليها للوفاء بالنتائج املوؤ�س�سية 

وتطوير اجلودة. 

خط�ة 2 )اأ(: حدد ما يحتاج للتط�ير
           يف املــــوؤ�س�ســــــــات ال�سغيـــــرة - كمــــــــا هو احلال يف املوؤ�س�سات الكبرية - يوجد دائًما الكثري والكثري من الأمور 
التي حتتاج اإىل الإ�سالح، غري اأن اإ�سالح كل �سيء لي�ص هو الأمر ال�سحيح. فالأهم هو اإ�سالح الأمور ال�سحيحة. 
وبالتايل، فيجب اأن يركز فريق املقارنة املرجعية على تطوير الأمور التي ت�ساعد على جعل موؤ�س�ستك اأقرب للنجاح 
ر جوانب التاأثري الأربعة  النهائي – اأي النتائج الأهم ملهمتك. وبينما تفكر يف الأبعاد املختلفة لنجاح موؤ�س�ستك، تذكَّ

يف املوؤ�س�سات غري الربحية: فعالية الإدارة، وال�ستدامة املالية، وم�ساركة املجتمع، واأداء الربامج.

           يتعلق جانب تاأثري م�ساركة املجتمع بنظرة الأطراف ذات ال�سلة ملوؤ�س�ستك . هل هم على دراية برباجمك؟ كيف 
تروج املوؤ�س�سة لنف�سها بني جمتمعها امل�ستهدف؟ هل هناك م�ساركة من املتطوعني املحليني؟ ما مدى جودة �سمعتك؟ 
يتعلق جانب تاأثري اأداء الربامج بنجاح براجمك يف حتقيق مهمتك. ما هي ال�سلوكيات التي ل بد من تغيريها اأو 

الظروف التي يجب تخفيفها اأو املهارات التي يجب تطويرها لتحقيق الأهداف النهائية لرباجمك؟

ما اإن ي�سدر منك اللتزام بالتطوير ويتم اإعداد فريقك 

وجمــع مــــواردك، حـتى ميكــنــك امل�ســـــي ُقــــدًما للــخطوة 

التالية: اختيار ما تريد اإجراء املقارنة املرجعية ب�ساأنه. 

ويف اخلطوة  2 �ستقوم مبا يلي:

- حتديد ما يحتاج للتطوير

- حتديد املهم بالن�سبة لنتائج اجلودة

- بناء معادلة النجاح اخلا�سة بك

         يتعلــــق جــــــانب تــــاأثري فعـــــالية الإدارة 
مدى  ما  موؤ�س�ستك.  بها  ُتدار  التي  بالطريقة 
ر�سا  م�ستوى  هو  ما  الإدارة؟  جمل�ص  م�ساركة 
املوظفني؟ هل لديك تغيري كبري يف املوظفني؟ 

هل لديك فريق لإدارة اجلودة؟
بالنجاح  ال�ستدامة املالية  تاأثري  يتعلق جانب 
املايل طويل املدى ملوؤ�س�ستك. ما مدى ال�ستقرار 
املايل ملوؤ�س�ستك؟ ما مدى تنوع م�سادر عوائدك؟ 

هل ي�ستمر معك مانحوك اأو ممولوك �سنوًيا؟

متثل جوانب التاأثري الأربعة املذكورة اآنًفا املكونات الأ�سا�سية لنجاح اأي موؤ�س�سة. ابداأ باختيار اأحد هذه اجلوانب 
التي ترغب موؤ�س�ستك يف تطويرها، واأعلن عن هدف تاأثري تود حتقيقه. على �سبيل املثال: قد تقوم املوؤ�س�سة التي 
مت اإن�ساوؤها لو�سع حد للت�سرد، باتخاذ قرار العمل على اأداء الربامج واختيار "توظيف امل�ستفيدين" كهدف تاأثري 

اإجمايل.
           ومن هنا، يقوم فريق املقارنة املرجعية ببناء معادلة النجاح ملوؤ�س�ستك مبا ي�سمح لك مبا يلي: )1( ترجمة املهمة 

 )2( تاأثري؛  جـوانب  اإىل  ملوؤ�س�ستك  الإجمالية 

           ومعادلة النجاح �سهلة: اأ + ب + ج = د حيث )د( هو التاأثري النهائي املرغوب و)اأ( و)ب( و)ج( النتائج املرحلية 
التي ت�سهم على نحو مبا�سر يف هدفك النهائي. فاإذا و�سعت معادلة جناحك بطريقة مالئمة ف�سيكون بو�سعك 

  " التعبري عنها بجملة تامة: "لكي ننجح يف )د( فالبد علينا اأن ننجز )اأ( و)ب( و)ج(.
حاول التحدث بهذه اجلملة عن واحد من جوانب تاأثريك. )يف النهاية �ست�ستخدم معادلة جناح منف�سلة لكل 

جانب من جوانب التاأثري(.

ز على "العميل" ن�سيحة: ركِّ
عادة ما يحدد العميل معايري اجلودة. فمن هو العميل؟ 

بالن�سبة لل�سركات التجارية الإجابة �سهلة – العميل هو 

عميل املنتج اأو اخلدمة. لكن بالن�سبة للموؤ�س�سات غري 

"العميل" )وبالتايل من  الربحية فاإن حتديد من هو 

يحدد "اجلودة"( لي�ص مبثل هذا الو�سوح. فعلى �سبيل 

املنحة  تعطيك  التي  املوؤ�س�سة  هو  عميلك  هل  املثال، 

م قوانني  اأو الوكالة احلكومية التي ُتنظِّ لتقوم بعملك 

امل�ستفيد الذي يتلقى خدماتك؟ احلقيقة  اأو  خدماتك 

هي اأن للموؤ�س�سات غري الربحية عمالء اأو "اأطراف ذات 

لتوقعات  الدقيقة  املوازنة  و�ستحدد  متعددين.  �سلة" 

هوؤلء نوعية تعريف موؤ�س�ستك ملاهية "اجلودة".

 حتديد النتائج الأ�سا�سية للرتكيز عليها؛ و)3( 
ربط معايري الأداء بالنتائج. و�ست�ساعدك معادلة 
ما  وتاأ�سي�ص  جمهوداتك،  تركيز  على  النجاح 
نهاية  يف  ليتم  املرجعية  للمقارنة  اإليه  حتتاج 

املطاف تطوير موؤ�س�ستك.
وغالًبا ما تكون حماولة قيا�ص الأهداف طويلة 
التغيري  لأن  �سعًبا؛  اأمًرا  ملوؤ�س�ستك  املدى 
ق�سم  يف  وارد  هو  وكما  الوقت،  عرب  يحدث 
اآنًفا فاإن  "فيم ن�ستخدم املقارنة املرجعية ؟"  
جوانب:  اأربعة  يف  تقع  املدى  طويلة  التاأثريات 
الإدارية، املالية، املجتمع، اأو الربامج. وت�ساعدك 
معادلة النجاح على �سرعة جتزئة تاأثريك طويل 

املدى املرغوب اإىل مكونات ميكن اإدارتها. 

2 حتليل ما حيتاج للتطوير
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         مثال

معادلة جناح املقارنة املرجعية
جانب التاأثري: ------------------------------------------------------------------------

                                                            النتائج املهمة للج�دة                                                       هدف التاأثري
                                                   ما هي اأهم الأهداف املرحلية                                           ما ترغب يف حتقيقه 

                                                                للنجاح يف )د(                                                           يف نهاية املطاف

     اأ  +  ب  +  ج  =   د                       --------                       ---------                         ---------                 ------------- 
اأ )1( ----------------------  ب )1( ---------------------- ج )1( ----------------------
اأ )2( ----------------------  ب )2( ---------------------- ج )2( ----------------------
اأ )3( ----------------------  ب )3( ---------------------- ج )3( ----------------------
اأ )4( ----------------------  ب )4( ---------------------- ج )4( ----------------------

                                                  
 معايري الأداء

املعايري التي ميكن قيا�سها وتبني على اأف�سل نحو
ما اإذا كانت املوؤ�س�سة قد حققت النتائج املهمة للجودة

ن�سيحة: ابداأ باأهداف ب�سيطة
اإن املقارنة املرجعية التزام طموح يتطلب النجاح فيه اأن تتبنى موؤ�س�ستك اأفكاًرا جديدة، وترحب باملدخالت 

اأكرث من الالزم. ما يلي بع�ص الن�سائح املتعلقة  األ يكون العمل  اخلارجية. ويف نف�ص الوقت، احر�ص على 

باختيار اأول م�ساريعك القليلة. 

ل وفًقا لقدراتك: ابداأ باملقارنة املرجعية جلانب اأو جانبني من جوانب الأثر. وعندما ت�سبح العملية  حتمَّ
اأكرث اأُلفة انتقل اإىل اجلوانب الأخرى. وتخطئ العديد من املوؤ�س�سات عندما حتاول اإدخال املقارنة املرجعية 

التي  املوارد  ب�ساأن  واقعًيا  تكون  اأن  كما يجب  اأ�سا�سية.  املوؤ�س�سة قبل جتربتها يف عدة جوانب  يف كل جوانب 

ت�ستطيع موؤ�س�ستك تخ�سي�سها لعملية املقارنة املرجعية. و�ستتحكم مواردك يف نطاق جمهوداتك: ما مدى 

قدرتك على البحث عن اأفكار جديدة وما مدى دقتك يف قيا�ص فعاليتها .  

ز على النتائج ق�سرية املدى. ولذلك جتنَّب النتائج  ل حتاول فعل امل�ستحيل: تذكر اأن املقارنة املرجعية تركِّ
املفرطة يف طول املدى. فمن ال�سهل اأن يكون هدفك هو هدف كبري ل حدود له مثل "تغيري العامل"، غري اأن 

الأمر يتطلب مزيًدا من التفكري لتق�سيم ذلك الهدف اإىل نتائج قابلة للقيا�ص وال�سيطرة ميكن ملوؤ�س�ستك 

التاأثري املبا�سر فيها. اإن النتائج طويلة املدى )مثل الق�ساء على العن�سرية وخف�ص معدلت الفقر( غالًبا ما 

ز  يكون الدافع وراءها العديد من العمليات والتفاعالت املعقدة – تكون اأغلبها خارج نطاق �سيطرتك. لذا، ركِّ

على النتائج التي ميكنك ال�سيطرة عليها. 

فعادة ما  بالربامج،  املتعلق  الهدف  "نتيجة" هو  كلمة  ذكر  الذهن عند  اإىل  يتبادر  ما  اأول  الأ�سهل:  اخرت 
تكون نتائج الربامج هي اأهم العنا�سر للمهمة لكنها قد تكون يف بع�ص الأحيان معقدة ومربكة. فكر اإذاً يف 

املالية  التاأثري  النتائج يف جوانب  تكون  للقيا�ص.  وعادة ما  اأكرث جت�سًدا وقابلية  تكون  التي  بالنتائج  البدء 

اأو الإدارية على �سبيل املثال عمليات جتارية وا�سحة وقيا�سات مبا�سرة ن�سبًيا. وما اإن تتمكن من ذلك حتى 

ميكنك النتقال اإىل نتائج اأكرث حتدًيا يف جوانب تاأثري الربامج واملجتمع.

2 حتليل ما حيتاج للتطوير
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             مهمة: اإخرت هدف التاأثري
حان وقت اختيار )د( يف معادلة جناحك. بالن�سبة للم�سروع الأول اخرت �سيًئا تفهمه جيًدا وميكنك النجاح فيه. امالأ 

خط هدف التاأثري يف ورقة العمل )5( التالية. 

خط�ة 2 )ب(: حدد النتائج املهمة للج�دة 
           اخلطوة الأوىل يف بناء معادلة جناحك كانت اختيار هدف التاأثري الذي تريد الرتكيز عليه لتحقيق التطوير 

من خالل املقارنة املرجعية – )د( يف معادلة النجاح. والآن حان الوقت للنظر اإىل ما ي�ساعد يف حدوث )د(. 
لأي هدف من اأهداف التاأثري توجد بع�ص النتائج املرحلية املهمة لنجاح ذلك الهدف. وت�سمى هذه النتائج الرئي�سة، 
النتائج املهمة للجودة التي ل بد ملوؤ�س�ستك حتقيقها لإحداث فارق يف اأحد جوانب التاأثري املحددة. ول�ستكمال املثال 
من اخلطوة ال�سابقة، فاإن موؤ�س�ستك ترغب يف "ال�ستقالل عن ِمنح املوؤ�س�سات". وقد يوجد العديد من النتائج التي 
حتقق ذلك؛ مثل: احل�سول على مزيد من املنح احلكومية، وزيادة عدد التربعات على الإنرتنت، وتنظيم فعاليات 
جمع تربعات جذابة، وزيادة طرق تدفق الدخل. غري اأنك قد حتدد اأن املتطلبات الثالثة الأهم لال�ستدامة املالية 
هي احل�سول على املنح احلكومية، وزيادة عدد التربعات على الإنرتنت، وزيادة طرق تدفق الدخل، وتلك �ستكون 
النتائج املهمة للجودة يف جانب تاأثري ال�ستدامة املالية. ويو�سح املثال التايل هذه النتائج، وقد متت كتابتها يف 

معادلة النجاح.      

P

             مهمة: حدد النتائج املهمة للج�دة
           الغر�ص من هذه املهمة هو م�ساعدتك على حتديد النتائج املهمة للجودة. اعمل مع فريق املقارنة املرجعية 
اأع�ساء فريقك  لالإجابة على الأ�سئلة يف ورقة العمل )5(: ت�سخي�ص املقارنة املرجعية. اطلب من كل ع�سو من 
ا�ستكمال ورقة العمل على نحو م�ستقل وبعدها قارن بينها. ويف النهاية تاأكد من و�سول الفريق اإىل اإجماع، حيث 
اإن املعلومات الواردة يف ورقة العمل �ستحدد الأولويات املتعلقة با�ستف�سار املقارنة املرجعية. ملزيد من امل�ساعدة، انظر 

�سندوق الن�سائح التايل: كيف تختار وحتدد النتائج املهمة للجودة.

P

2 حتليل ما حيتاج للتطوير

          مثال

النتائج املهمة للج�دة
جانب التاأثري: ال�ستدامة املالية 

                                         النتائج املهمة للج�دة                                                               هدف التاأثري
                                  ما هي اأهم الأهداف املرحلية                                                    ما ترغب يف حتقيقه 

                                                للنجاح يف )د(                                                                     يف نهاية املطاف

            احل�سول على          زيادة التربعات              زيادة طرق                                    ال�ستقالل عن
            منح حكومية            على الإنرتنت              تدفق الدخل                                 منح التربعات

    اأ  + ب + ج    =   د               ----------            ---------              -----------                                 ------------- 
اأ )1( ----------------------  ب )1( ---------------------- ج )1( ----------------------
اأ )2( ----------------------  ب )2( ---------------------- ج )2( ----------------------
اأ )3( ----------------------  ب )3( ---------------------- ج )3( ----------------------
اأ )4( ----------------------  ب )4( ---------------------- ج )4( ----------------------

                                                    

معايري الأداء
املعايري التي ميكن قيا�سها وتبني على اأف�سل نحو

ما اإذا كانت املوؤ�س�سة قد حققت النتائج املهمة للجودة
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ورقة العمل 6: ت�سخي�س املقارنة املرجعية
فيما يتعلق بهدف التاأثري املطلوب، اذكر اأهم خم�سة اأو ع�سرة اأمور حول موؤ�س�ستك ت�سعر اأنها الأكرث حاجة 
للتطوير. يجب عليك يف هذه املرحلة حتديد تفكريك على هدف التاأثري الذي اخرتته يف نهاية اخلطوة 2 )اأ( 
)يف نهاية املطاف ميكنك ملء ورقة العمل احلالية فيما يتعلق باأهداف التاأثري لكل جانب من جوانب التاأثري 

الأربعة. اأما الآن فاجعلها ب�سيطة بقدر الإمكان(. 
هدف التاأثري:  -----------------------------------------------------------------------

قائمة بالنتائج املمكنة
--------------------------------------------------------------------------------   )1
 --------------------------------------------------------------------------------  )2
--------------------------------------------------------------------------------  )3
--------------------------------------------------------------------------------  )4
--------------------------------------------------------------------------------  )5

اإحدى اخلانات املوجودة يف امل�سفوفة التالية التي �ست�ساعد  خذ كل بند من بنود القائمة ال�سابقة و�سعه يف 
فريقك على الرتكيز على النتائج الأهم لنجاح موؤ�س�ستك، حيث اإن هذه امل�سفوفة تعزل النتائج املهمة والتي 
ميكن ال�سيطرة عليها عن النتائج غري املهمة )اأي التي لي�ص لها تاأثري كبري على اجلودة(  اأو التي ل ميكن 

ال�سيطرة عليها )اأي التي لي�ص ملوؤ�س�ستك تاأثري معقول عليها(.

مهمة/ ل ميكن ال�سيطرة عليهامهمة/ ميكن ال�سيطرة عليها

غري مهمة/ ل ميكن ال�سيطرة عليهاغري مهمة/ ميكن ال�سيطرة عليها

البنود التي اأدرجتها يف اخلانة العليا اليمنى من امل�سفوفة )مهمة/ ميكن ال�سيطرة عليها( هي النتائج املهمة 
للجودة فيما يتعلق بهدف التاأثري الذي اخرتته، فهي البنود التي حددتها على اأنها داخل نطاق قدرة موؤ�س�ستك 

على التاأثري كما اأنها الأهم بالن�سبة لنجاح موؤ�س�ستك. 
اإذا راأيت اأن الفريق يذكر اأكرث من ثالث نتائج مهمة وميكن ال�سيطرة عليها، حاول البحث عن تداخل بني 
النتائج؛ وا�ساأل الفريق "هل هناك هدف ي�سم الآخر بداخله؟" على �سبيل املثال، ميكن دمج النتيجتني "حت�سن 

مبيعات قائمة قاعدة بيانات املانحني" و"زيادة عوائد ال�ست�سارات" مًعا حتت نتيجة "حت�سني م�سادر الدخل".
ا�ستخدم معادلة النجاح التالية مللء جانب التاأثري والنتائج املهمة للجودة ذات ال�سلة. 

2 حتليل ما حيتاج للتطوير

جانب التاأثري:  -----------------------------------------------------------------------

                                                     النتائج املهمة للج�دة                                                       هدف التاأثري
                                              ما هي اأهم الأهداف املرحلية                                         ما ترغب يف حتقيقه 

                                                         للنجاح يف )د(                                                           يف نهاية املطاف

    اأ  +  ب  +  ج  =   د                ---------                       --------                         ---------                 ------------- 
ن�سيحة: كيف تختار وحتدد النتائج املهمة للج�دة

ما يلي بع�ص الن�سائح التي قد ت�ساعدك على اإكمال معادلة النجاح اخلا�سة بك:
املثال:  �سبيل  على  بالتدريج؛  تتك�سف  النتائج  كل  املدى.  ق�سرية  للج�دة  املهمة  نتائجك  اأن  من  تاأكد 
يتخرج الأفراد من الف�سل الدرا�سي )نتيجة ق�سرية املدى(، يتقدمون للوظائف )نتيجة متو�سطة املدى(، 

النتائج  وتكون  نهائي(.  )اأثر  مالًيا  م�ستقلني  وي�سبحون  املدى(  طويلة  )نتيجة  جديدة  وظائف  ي�سغلون 

ق�سرية املدى يف نطاق �سيطرتك وقدرتك على التغيري والتاأثري اأكرث من غريها. وكلما طالت مدة حدوث 

التغيري، قلت قدرتك على قيا�سه اأو ال�سيطرة عليه.

لك  ت�سمن  التي  الطرق  اإحدى  هذه  للج�دة.  املهمة  للنتائج  للمعل�م  مبنية  اأفعاًل  دائًما  ا�ستخدم 
ر اأن النتيجة – حتى لو كانت نتيجة مرحلية –  اخلروج بنتائج فعلية اأكرث مما هي عمليات اأو اأن�سطة. تذكَّ

ك، زد(  ر، اأ�سرك، حرِّ مبثابة تغيري يف و�سع اأو ظرف اأو �سلوك. و�ست�ساعدك الأفعال املبنية للمعلوم )اأ�سف، طوِّ

على حتديد التغيري الذي ترغب يف اإحداثه و�ستقودك اإىل طرح الأ�سئلة ال�سحيحة. واأحد الأخطاء ال�سائعة 

بدًل من  امل�ساركني(  اأحد  اإجراء مقابلة مع  ا�ست�سافة موؤمتر،  الأن�سطة )توظيف م�سوؤول تطوير،  ذكر  هو 

اإذا كانت  اأو ل تقع. والقاعدة املهمة هنا هي:  اإما تقع  – فهي  النتائج. وعادة ل ت�سري الأن�سطة لأي تغيري 

النتيجة املهمة للجودة نتيجة نعم/ل ، ولي�ست تدرجية فرمبا تكون ن�ساًطا ولبد من العودة وحتديد نتيجة. 
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غري  املوؤ�س�سة  اأن  روؤية  ميكنك  املثال  ذلك  ومن  للوكالت.  فعالة  اإدارة  حتقيق  وهو  تاأثريها،  لهدف 
يف  )"د"  للوكالت"  فعالة  اإدارة  "حتقيق  تاأثري  ب�ساأن  املرجعية  باملقارنة  اإجمايل  ب�سكل  تقوم  الربحية 
فعالة".  قيادة  ر  "طوِّ هو  الربحية  غري  املوؤ�س�سة  لهذه  للجودة  املهمة  النتائج  اأحد  اأن  كما  النجاح(  معادلة 
ر  "طوِّ للجودة  املهمة  النتيجة  يف  تقدمها  تقي�ص  الربحية  املوؤ�س�سة  هذه  اأن  روؤية  ميكنك  املثال.  ادر�ص 
الإدارة  بوا�سطة  قيا�سها  اأو  اإليها  الإ�سارة  ميكن  القيادة  اأن  حددت  وقد  الطرق.  من  بالعديد  فعالة"  قيادة 
املوظفني  )ر�سا  البنَّاء  الب�سري  التفاعل  وبوا�سطة  الربامج(  عائد  ومنو  الأ�سول  �سايف  يف  )التغري  املالية 
اجليدة.  للقيادة  موؤ�سرات  ذلك  كل  فاإن  املرجعية  املقارنة  لفريق  وبالن�سبة  الإدارة(.  جمل�ص  وم�ساركة 

هذا  لدرا�سة  كمجموعة  الوقت  بع�ص  اق�سوا  بكم،  اخلا�سة  الأداء  معايري  لتطوير  التح�سري  عند       
للجودة،  املهمة  النتائج  من  حمددة  بنتيجة  يرتبط  الأداء  معايري  من  معيار  كل  اأن  كيف  ناق�سوا  املثال. 
العمليات  يف  اأي�ساً  وفكروا  ال�سامل،  الإجمايل  التاأثري  يف  للجودة  املهمة  الثالثة  النتائج  ت�سهم  وكيف 
للو�سول  ت�ستخدمها  التي  الأداء  معايري  من  كل  لتحقيق  الربحية  غري  املوؤ�س�سات  ت�ستخدمها  قد  التي 
عليك  ما  100%؛  �سحيحة  ال�ستنتاجات  تكون  اأن  يلزم  )ل  للجودة.  املهمة  النتائج  من  نتيجة  كل  اإىل 
عن  الأمثلة  من  وملزيد  التغيريات(.  تلك  حتقق  التي  بالعمليات  املعايري  لربط  خيالك  ا�ستخدام  اإل 
الكتاب.   نهاية  يف  )اأ(  ملحق  انظر  ال�سلة،  ذات  والنتائج  الربحية  غري  للموؤ�س�سات  ال�سائعة  الأداء  معايري 

وبدون  للجودة.  املهمة  النتائج  من  نتيجة  لكل  معايري  اأربعة  فقط  نعر�ص  فاإننا  املثال،  لهذا  وبالن�سبة         
املهم تتبعها. لكن  اأن من  اعتقد  التي  الأخرى  القيا�سات  املرجعية للعديد من  املقارنة  �سك، فقد تو�سل فريق 
اأربعة موؤ�سرات لكل نتيجة من  اأو  اأن ت�ستخدم اأكرث من ثالثة  – ل يجب  اأن تبقي الأمر قاباًل للتنفيذ  ر  تذكَّ
النتائج املهمة للجودة. وبع�ص الأحيان، قد ل يكون هناك غري موؤ�سر اأو موؤ�سرين جيدين، وهو اأمر ل باأ�ص به.  

 
 

2 حتليل ما حيتاج للتطوير

خط�ة 2 )ج(: اأرفق معايري الأداء 
           ها اأنت قـــــــد حــــددت �سل�سلة من النتـــــائج املهمــــــة – لكــــــن معــــــرفة النــــتائج املهــــــمة للجــــــــودة لي�ست كافية. 
ى هذه القيا�سات معايري  عليك الآن اأن جتد �سباًل لقيا�سها بحيث ميكنك حتديد مقدار ما تريد تطويره، وُت�سمَّ
الأداء. ومعيار الأداء هو موؤ�سر كمي )رقمي يف العادة( يتتبع مدة جودة العملية )الطريقة، ال�سيا�سة، اأو الربنامج( 

يف حتقيق النتيجة املرجوة.

           وبالطبع، فاإن لكل من النتائج التي قمت بتحديدها جمموعة من العمليات التي حتقق النتيجة. فعلى �سبيل 
املثال: اإذا كانت اإحدى النتائج املهمة للجودة هي "احل�سول على مزيد من العقود احلكومية" فعليك اأن ت�ستوعب 
الطرق التي ت�ستخدمها حالًيا للح�سول على مثل تلك العقود. و�سيكون معيار الأداء الذي تختاره عدًدا، لكنه 
�سي�سري اإىل العملية نف�سها. وفيما بعد عندما تقارن مرجعياً موؤ�س�ستك مقابل موؤ�س�سة اأف�سل ف�ستقارن الأرقام 

الأف�سل.   لأرقام  املوؤ�س�سة  تلك  حتقيق  كيفية  حول  اأ�سئلة  �ستطرح  اأنك  ذلك  من  الأهم  – لكن 

و�سهلة  ب�سيطة  التجارية عمليات  ال�سركات  العديد من  اأمًرا �سعًبا. لدى  الأداء  انتقاء معايري  يكون         قد 
يف  ال�سحيح  املخزون  و"و�سع   " منها  والتحقق  )اأ(  د  املورِّ من  امل�ستلمة  الب�ساعة  "تنزيل  مثل:  القيا�ص؛ 
جمع  حالة  ففي  تعقيًدا.  اأكرث  تكون  لأن  متيل  الربحية  غري  املوؤ�س�سات  يف  العمليات  اأن  غري  امل�ستودع". 
الإجراء  اتباع  )اأ(؛  للمتربع  مكاملة  "اأجري  البنود:  بع�ص  قيا�ص  ن�سبًيا  ال�سهل  من  يكون  قد  التربعات 
التعاقدات  تت�سمن  التي  تعقيًدا  الأكرث  العمليات  اأن  غري   " التربعات  لطلب  املوؤ�س�سة  يف  القيا�سي 
القيا�ص.  يف  اأ�سعب  تكون  قد  ذلك  اإىل  وما  العامة،  والعالقات  املانحة  باملوؤ�س�سات  والعالقات  احلكومية 

يف  املذكورة  للجودة  املهمة  النتائج  يف  للتقدم  قيا�سه  كيفية  يف  املرجعية  املقارنة  فريق  يفكر  اأن  ويجب       
والتكلفة  العقود،  يف  النمو  ن�سبة  كبري:  حد  اإىل  مبا�سرة  القيا�ص  معايري  تكون  وقد  2)ب(.  اخلطوة  نهاية 
من  معدل  مقتطف  عن  عبارة  لحًقا  الواردة  واملثال  العقد.  قيمة  واإجمايل  ربحه،  مت  دولر  كل  مقابل 
املوؤ�س�سات  اإحدى  قيا�ص  كيفية  ويو�سح  الربحية،  غري  املوؤ�س�سات  لإحدى  املرجعية  املقارنة  مبادرات  اإحدى 

الرتكيز عليه  بدائل لتحديد ما ميكنك  اإل  املهمة للجودة ما هي  النتائج  اإن  ل ت�سغل بالك بال�سببية. 
لتطوير تاأثريك. ول ميكن اأن تخربك معادلة النجاح عن كامل الق�سة، ولن تكون النتائج املهمة للجودة هي 

النتائج الوحيدة التي ت�سهم يف التاأثري النهائي، بل يجب اأن تكون هي الطرق الأهم والأكرث مبا�سرة للو�سول 

ر – املقارنة املرجعية اأمر يتعلق بالتطوير. لذا فاإنك يف بنائك ملعادلة النجاح حتاول  للنتائج التي تريدها. تذكَّ

الرتكيز على النتائج الرئي�سة التي اإن تطورت؛ فمن املحتمل اأن توؤدي لتحقيق تاأثري اأكرب.   
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         مثال 

معايري الأداء
جانب التاأثري: فعالية الإدارة 

                                  النتائج املهمة للج�دة                                                        هدف التاأثري
                                              ما هي اأهم الأهداف املرحلية                                           ما ترغب يف حتقيقه 

                                                             للنجاح يف )د(                                                           يف نهاية املطاف

ر قيادة                     ادعم املهام                         تاأكد من رفع                      حقق اإدارة فعالة                 طوِّ
                   فعالة                          الرئي�سة                         التقارير الرئي�سة                          للوكالة 

    اأ  +  ب  +  ج  =   د              ----------            -------------                  ------------                    ------------- 

معايري الأداء
املعايري التي ميكن قيا�سها وتبني على اأف�سل نحو

ما اإذا كانت املوؤ�س�سة قد حققت النتائج املهمة للجودة

اأ )1( ----------------------  ب )1( ---------------------- ج )1( ----------------------

اأ )2( ----------------------  ب )2( ---------------------- ج )2( ----------------------

اأ )3( ----------------------  ب )3( ---------------------- ج )3( ----------------------

اأ )4( ----------------------  ب )4( ---------------------- ج )4( ----------------------

ن�صبة التغري يف �صايف
الأ�صول )%(

 معدل املتفرغني للموارد الب�صرية 
كن�صبة من كل املتفرغني يف 

املوؤ�ص�صة
التقارير والتحليل املايل

 الأ�صا�صي

منو عائد الربامج  )%(
الأيام ال�صائعة لكل حادث يف 

حمطات العمل )#(
 النتائج املحققة لكل دولر 

بوا�صطة الوكالة

معدل ر�صا املوظفني )%(
تكلفة الت�صويق كجزء من الإجمايل 

)%(
 الفر�ص املتحولة ملبيعات 

)#(

معدل م�صاركة جمل�ص 
الإدارة )%(

معدل جناح التوظيف، والإبقاء 
على املوظفني اجلدد ملدة 90 يوًما 

)%(
معدل النتائج املوعودة/ 

املتحققة )%(

             مهمة: اإربط معايري الأداء بالنتائج
ا�ستخدم ورقة العمل )6(: معايري الأداء لربط معايري الأداء بالنتائج املهمة للجودة التي اخرتتها. 

�سع معايري الأداء حتت كل نتيجة اخرتتها يف معادلة النجاح، ملزيد من الأمثلة على معايري الأداء ال�سائعة 
يف املنظمات غري الربحية. انظر امللحق اأ.

جانب التاأثري: ------------------------------------------------------------------------
                                                النتائج املهمة للج�دة                                                هدف التاأثري

                                        ما هي اأهم الأهداف املرحلية                                     ما ترغب يف حتقيقه 
                                                     للنجاح يف )د(                                                    يف نهاية املطاف

ر قيادة                ادعم املهام                    تاأكد من رفع                      حقق اإدارة فعالة                 طوِّ
                   فعالة                      الرئي�سة                  التقارير الرئي�سة                          للوكالة 

    اأ  + ب +  ج  =   د              ----------            ---------                  -----------                    ------------- 
اأ )1( ----------------------  ب )1( ---------------------- ج )1( ----------------------
اأ )2( ----------------------  ب )2( ---------------------- ج )2( ----------------------
اأ )3( ----------------------  ب )3( ---------------------- ج )3( ----------------------
اأ )4( ----------------------  ب )4( ---------------------- ج )4( ----------------------

                                                    
معايري الأداء

املعايري التي ميكن قيا�سها وتبني على اأف�سل نحو
ما اإذا كانت املوؤ�س�سة قد حققت النتائج املهمة للجودة

P
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م�جز
          اإن حتديد ما الذي تقارنه مرجعياً يبداأ بفهم نقاط قوة و�سعف موؤ�س�ستك وحتديد 
املهمة  النتائج  جمموعة  حتديد  يتم  هناك  ومن  التطوير.  اإىل  حتتاج  التي  اجلوانب 
للجودة، والتي ت�سهم يف تاأثريك طويل املدى. وبعد ذلك حتدد معايري اأداء ت�سمح لك 

بقيا�ص تقدمك نحو حتقيق هذه النتائج.
و�سيك�سف حتليلك بدون �سك عن عدد من النتائج التي ميكنك من خاللها اإجناز عملك. 
ويعود الأمر لفريق املقارنة املرجعية لتحديد وو�سع اأولويات تلك النتائج التي ترتبط 

باأهم مكونات اأداء موؤ�س�ستك.
اأداء  ومعرفة  الف�سل  ذلك  يف  اخرتتها  التي  املعايري  بتقييم  التايل  الف�سل  يف  �ستقوم 
موؤ�س�ستك فيها حالياً، ومن َثمَّ مقارنة معايري الأداء يف موؤ�س�ستك مبعايري اأداء املوؤ�س�سات 

الأخرى.  
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2

قيا�س الأداء

3
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Measurable قابلة للقيا�س
       يجب اأن تكون النتيجة املتوقعة �سيًئا قاباًل للقيا�ص والتعريف مب�سطلحات كمية و/اأو نوعية وا�سحة. وتتحقق 
هذه اخلا�سية عندما ت�سع الربامج اأهداًفا رقمية اأو ت�ستخدم منهًجا للتقييم ميكنه اأن يوؤكد بطريقة حمددة ما اإذا 

كان قد مت الوفاء بتوقعات الأداء اأو ل. 

Accountable قاباًل للم�ساءلة
       ل بـــــد اأن يعـــــود معـــــيار الأداء اإىل خط اأعمـــــال حمدد اأو قاعدة موظفني بعينها للدرجة التي ميكن بها م�ساءلة 
�سخ�ص ما اأو جمموعة ما ب�ساأنه ل�سمان حتقيق النتائج بالفعل. اإن امل�ساءلة اأكرث من جمرد تو�سيح امل�سوؤول عن 
حتقيق النتيجة، اإذ اأنها تتطلب من الإدارة اأن تكون قد و�سعت الأهداف بالرتكاز على ما ميكن حتقيقه على نحو 
معقول بوا�سطة الربنامج خالل مدة زمنية حمددة. ول ميكن حتقيق امل�ساءلة اإذا كانت الأهداف غري معقولة منذ 

البداية.  

Results-oriented  مرتبطًا بالنتائج
         ل بد اأن يرتبط معيار الأداء بالنتيجة، ويتتبع قيمة اأو فائدة مهمة لزمة لدفع الإ�سرتاتيجيات وحتقيق النتائج 
النهائية للموؤ�س�سة: تاأثري املهمة. ويفي قيا�ص الأداء بذلك اإذا كان )1( يقي�ص نتيجة نهائية اأو مرحلية اأو )2( يرتبط 

بعملية حتقق نتيجة )اإذا جنحت(. 

Time-bound مقيَّد زمنًيا
       ل بد اأن يحدد معيار الأداء اإطاًرا زمنًيا معيًنا للو�سول للنتائج ولل�سماح برفع تقارير الأداء يف وقت كاٍف. لذا، ل 
بد اأن يكون لدى املوؤ�س�سة معايري لتوفري بيانات حديثة كافية لت�ستخدمها الإدارة لتنفيذ التعديالت يف الربنامج؛ 

واتخاذ الإجراء الت�سحيحي اإن لزم الأمر.  

قياس األداء 3

قيا�س الأداء
       على مدى خم�سني عاًما، كان ملوؤ�س�سة احلفاظ على الطبيعة Nature Conservancy مهمة وا�سحة وهي: 
اأغلب  العامل." يف  النادرة حول  الأنواع  اأماكن وجود  النباتات واحليوانات من خالل حماية  تنوع  "احلفاظ على 
الأحيان، كان تركيز املوؤ�س�سة على اإن�ساء حمميات )نتيجة(. وعاًما بعد اآخر، كانت املوؤ�س�سة جتمع مبالغ التربعات 
اخلريية ال�سنوية التي تت�سلمها )معيار( وعدد الفدانات التي حتميها )معيار( وكانت هذه املعايري ُتعرف على نحو 
�سائع بتعبري "الدولرات والفدانات". كانت املعايري وا�سحة و�سهلة التتبع. غري اأنه مبرور ال�سنوات، زاد عدد الفدانات 
املحمية ب�سكل كبري من 200.000 فدان عام 1971 اإىل 40 مليوًنا عام 1991 و66 مليوًنا عام 1999 كما زادت العوائد 
ال�سنوية للموؤ�س�سة باطراد كل عام حيث كانت 42،5 مليون دولر عام 1971 و254.7 مليون عام 1991 و775 مليوًنا عام 

1999. لقد كانت املوؤ�س�سة تزدهر، وكان لدى جمل�ص الإدارة واملديرين واملمولني �سعور باأنها قد بلغت اأوجها. 

       لكن بالرغم من ذلك النجاح الظاهر، فقد بداأ مديرو املوؤ�س�سة يف اأوائل الت�سعينيات يدركون اأن معيار " الدولرات 
والفدانات " مل يكن يقي�ص بكفاءة تطور املوؤ�س�سة نحو حتقيق مهمتها، فهدف املوؤ�س�سة مل يكن �سراء الأرا�سي اأو جمع 
الأموال يف املقام الأول، بل حماية التنوع احليوي على الأر�ص. وبو�سع ذلك املعيار يف العتبار، فقد كانت املوؤ�س�سة 
تبتعد اأكرث عن حتقيق هدفها مبرور الأعوام، فقد كانت الأنواع يف احلقيقة تت�ساءل مبعدل مماثل ملعدل النقرا�ص 

منذ 65 مليون عام! والأ�سواأ من ذلك اأن الأنواع كانت تتناق�ص حتى داخل املناطق املحمية. 
الدر�ص امل�ستفاد: تاأكد من اأنك تقي�ص الأهم، فمن ال�سهل ن�سبًيا قيا�ص �سيء ما، يف حني اأن الأمر الأ�سا�سي هو قيا�ص 

الأ�سياء ال�سحيحة.  

خط�ة 3 )اأ(: تاأكد من قيا�س ال�سيء ال�سحيح 
        تتعــــلق اخلـــــطــــــوة 3)اأ( بالــــتاأكد مـــــن اأن معــــــايريك تـــــرتبط مــــبا�ســـــرة بالنــتـــــائـــــج التــــي ت�سعى لتحقيقها.
الذكية  املعايري  وت�ستخدم    SMART الذكية  املعايري  ل�ستخدام  ا�سع  مفيدة،  ملعايري  اختيارك  ول�سمان 
يكون: اأن  بد  فال  فعاًل  الأداء  معيار  يكون  ولكي  الأداء.  معايري  ودقة  و�سالحية  فائدة  لتحديد  متكرر  ب�سكل 

Specific حمددًا
يجب اأن يعرف معيار الأداء بالتحديد ما هي النتيجة املتوقعة،
 بحيث ميكن احلكم بدقة على الأداء. وي�ساعد يف حتقيق ذلك
 التحديد وجود تعريفات ومعايري وا�سحة جلمع البيانات، 
ومنحها ال�سفة القيا�سية، وتبادل التقارير عرب الإدارات وبني

 املوظفني امل�سرتكني يف ا�ستخدام القيا�ص. 

)1( جون �سوهيل وديفيد ويليام�سون، "قيا�ص املهم يف املوؤ�س�سات غري الربحية"، ف�سلية ماكنزي 2 )2001(: 101-100. 
http://www.managementweb.org/methodology.htm 2( ماأخوذ بت�سرف من املعهد الأمريكي لالإدارة ال�سرتاتيجية(

)1(

يف  البدء  ميكن  حتى   ، املعايري  حتدد  اإن  ما 
املقارنة املرجعية لالأداء. يف اخلطوة 3، يجب 

عليك القيام بالتايل:
- تاأكد من قيا�ص ال�سيء ال�سحيح

- حدد م�ستوى النطالق
- �سع م�ستويات مرجعية داخلية للمعايري

)2(
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خط�ة 3 )ب(: اجمع البيانات الداخلية لقيا�س الأداء احلايل )خط النطالق(
        عندما تنتهي من حتديد معايري الأداء، تكون املهمة التالية حتديد ما هي بيانات الأداء التي تتابعها املوؤ�س�سة يف 
الوقت احلايل ومدى موثوقية هذه املعلومات. �ستتعلم الكثري عن فجوات جمع املعلومات يف موؤ�س�ستك مبجرد البدء 

يف البحث عن البيانات )اأي، اإذا كانت معلومات قدمية اأو غري متوافرة(.
ميكن اإيجاد بيانات الأداء يف العديد من الأماكن داخل موؤ�س�ستك – غري اأن ذلك ل يكون دائًما على �سكل قاعدة 
بيانات مرتبة ومركزية. وغالًبا ما �ستتطلب بيانات الأداء ال�ستخال�ص اأو ال�ستخراج. فعلى �سبيل املثال، قد تكون 
بيانات الأداء مت�سمنة يف التقارير الإلزامية )تقارير املحا�سبة، تقارير املنح النهائية(. ويف بع�ص الأحيان، توجد 
املعلومات يف اأنظمة اأخرى – اأنظمة اإدارة امل�ساريع، اأو الأنظمة املحا�سبية، اأو اأنظمة اإدارة املانحني، اأو اأنظمة اإدارة 

احلالت.  

اأن ذلك ل يكون نهاية املطاف؛  اأداء حمددة، غري  ب�ساأن معايري       وب�سكل متكرر، قد ل تتوافر بيانات اإطالقاً 
ر اأن كل معيار من  ففي مثل تلك احلالت، تكون اأف�سل طرق ال�ستمرار هي التحدث اإىل امل�سوؤول عن العملية. تذكَّ
معايري الأداء التي اخرتتها نتيجة لعملية ما )الطريقة، ال�سيا�سة اأو الربنامج( تتم يف املوؤ�س�سة فهناك �سخ�ص ما )اأو 
جمموعة ما( يف مكان ما م�سوؤول عن تلك الطريقة اأو ال�سيا�سة اأو العملية، وذلك امل�سوؤول هو ال�سخ�ص اأو الفريق اأو 
الربنامج امل�سوؤول عن تقدمي النتائج. )كما �سيكون من املنا�سب، للت�سهيل، ت�سمية العملية التي يقوم م�سوؤول العملية 
بتحقيق النتائج املتعلقة بها والتي تقوم بقيا�سها(. وهناك احتمالية كبرية لوجود على الأقل بع�ص املعلومات عند 
ذلك ال�سخ�ص تكفي ملعرفة خط النطالق. واأحد الأخطاء ال�سائعة التي ترتكبها العديد من املوؤ�س�سات غري الربحية 
هو "ال�ست�سالم"؛ وعدم جمع بيانات الأداء احليوية؛ اإما لأن اجلمع اأمر �ساق اأو لعدم وجود اآليات جاهزة لتتبع 
البيانات وت�سجيلها. وكما يو�سح مثال موؤ�س�سة احلفاظ على الطبيعة اخلا�ص مبعيار "الدولرات والفدانات" فاإن 
جمع معايري الأداء لأنها �سهلة التتبع قد يوؤدي يف بع�ص الأحيان اإىل قيا�ص اأ�سياء غري ذات اأهمية. لذا جتنَّب اإغراء 

حذف اأحد املعايري فقط لأنه من ال�سعب تتبعه.

قياس األداء 3

ويتبقى �سيء واحد اأخري: بينما يكون الهدف دائًما حتديد املعايري ال�سحيحة؛ فاإن العملية الب�سيطة التي تت�سمن 
حماولة قيا�ص الأداء قد تكون مفيدة من تلقاء نف�سها، كما يو�سح القتبا�ص التايل:

اإن اإجراء حتديد املعايري يف حد ذاته مفيد للغاية لكثري من املوؤ�س�سات. فعندما يجب على املوؤ�س�سات حتديد النتائج 
التي تريدها والطرق املنا�سبة لقيا�سها يوؤدي ذلك اإىل حدوث ت�سوي�ص. مما يدفعها  لالنفتاح حيث يبداأ الأفراد يف 

طرح الأ�سئلة ال�سحيحة واإعادة تعريف امل�سكلة التي يحاولون حلها وت�سخي�ص هذه امل�سكلة من جديد.  

املعايري الذكية
حمددمعيار الأداء

)ي�سري اإىل ما 
اإذا كان قد مت 
و�سع نقطة 

مرجعية اأم ل(

قابل للقيا�س
)ي�سري اإىل 

ن�سبة اأو عدد اأو 
�سعر، اأو نعم/

ل(

قابل
للم�ساءلة

)يحدد ا�سم 
من يعود اإليه 

املعيار(

م�ستهدف
للنتائج

)ي�سري لنتيجة 
ذات �سلة(

مقيَّد زمنًيا
)ي�سري لتكرار 
قيا�ص املعيار: 

اأ�سبوعًيا، 
�سهرًيا، ف�سلًيا، 

�سنوًيا(

ل الروح التجارية القطاع العام )نيويورك: جمموعة بنجوين، 1993(، 147. )1( ديفيد اأو�سبورن وتيد جابلر، اإعادة اخرتاع احلكومة: كيف حتوِّ

)1(

             مهمة: راجع معايري  اأدائك وفقًا لقائمة املعايري الذكية 
تدرب على تطبيق املعايري الذكية على معايري اأداء موؤ�س�ستك. ا�ستخدم ورقة العمل )7(: املعايري الذكية لهذه املهمة.

ورقة العمل 7: املعايري الذكية
اكتب معايري اأداء موؤ�س�ستك يف العمود الأمين )املعايري املحددة يف خطة 2 ت( وبعدها طبِّق املعايري الذكية على 
كل معيار من خالل ملء العمود املنا�سب. يف حالة عدم القدرة على تطبيق معيار حمدد، �سوف حتتاج اإىل القيام 

مبزيد من التخطيط لذلك املعيار اأو اختيار معيار اآخر اإن اأمكن. 
)اإذا احتجت اإىل اختيار معيار اآخر، فارجع �سريعا اإىل اخلطوة 2)ج( وتاأكد من اأن املعيار يرتبط مبا�سرة بواحدة 

من النتائج املهمة للجودة(.

P
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معايري الأداء
ا�سم معيار الأداء 1: تكلفة الربجميات

ن�ع املعيار )ن�سبة، رقم، دولر، نعم/ل(: دولر
خط النطالق: 10.000 دولر

-2004/1 �سهر/�سنة(:   – )�سهر/�سنة  املعيار  مدة 
2004/12

ا�سم معيار الأداء 2: ر�سا امل�ستخدمني 
ن�ع املعيار )ن�سبة، رقم، دولر، نعم/ل(: رقم

خط النطالق: 4 اأو اأكرث )على مقيا�ص من 5-1(
-2004/1 �سهر/�سنة(:   – )�سهر/�سنة  املعيار  مدة 

2004/12
ا�سم معيار الأداء 3: 

ن�ع املعيار )ن�سبة، رقم، دولر، نعم/ل(:
خط النطالق: 

مدة املعيار )�سهر/�سنة – �سهر/�سنة(:

ورقة العمل 8: جمع البيانات الداخلية 
تعليمات: اخرت نتيجة مهمة للجودة �ستقوم باملقارنة املرجعية لها ثم اأطلق ا�سًما على العملية التي ت�ستخدمها 

موؤ�س�ستك للو�سول اإىل تلك النتيجة. اكتب بيانات الأداء احلايل ملوؤ�س�ستك فيما يلي. 
البيانات الداخلية

النتيجة املهمة للج�دة: 
ا�سم العملية: 

و�سف العملية:

العمليات املرتابطة:ن�ع العملية )طريقة/ �سيا�سة/ برنامج(: 
معل�مات اأخرى:دورة حياة العملية )�سهر/ �سنة – �سهر/�سنة(: 

املعل�مات املالية للعمليةاإدارة العملية
امليزانية ال�سن�ية للعملية:م�س�ؤول اأف�سل املمار�سات:

اأعلى بند تكلفة:معل�مات الت�سال:
مبلغ اأعلى تكلفة:مديره املبا�سر:

معايري الأداء
ا�سم معيار الأداء 1:

ن�ع املعيار )ن�سبة، رقم، دولر، نعم/ل(:
خط النطالق:

مدة املعيار )�سهر/�سنة – �سهر/�سنة(:
ا�سم معيار الأداء 2:

ن�ع املعيار )ن�سبة، رقم، دولر، نعم/ل(:
خط النطالق:

مدة املعيار )�سهر/�سنة – �سهر/�سنة(:

ا�سم معيار الأداء 3:
ن�ع املعيار )ن�سبة، رقم، دولر، نعم/ل(:

خط النطالق:
مدة املعيار )�سهر/�سنة – �سهر/�سنة(:

قياس األداء 3

             مهمة: اإجمع بيانات خط الإنطالق

              مثال                  
ورقة عمل جمع البيانات الداخلية

البيانات الداخلية
النتيجة املهمة للج�دة: حت�صني التكلفة واجلودة لأدوات الأعمال

ا�سم العملية: �صراء برامج احلا�صب الآيل
و�سف العملية: عملية احل�صول على برجميات لأجهزة كمبيوتر املوؤ�ص�صة والتي تت�صمن البحث والتحديد والت�صعري  

والتوريد.
العمليات املرتابطة: التقنيــــــــة غـــــــري الر�صميــــــة؛ اإدارة ن�ع العملية )طريقة/ �سيا�سة/ برنامج(: طريقة

البيانات
– �سهر/�سنة(:  العملية )�سهر/ �سنة  دورة حياة 

�صنوية )2004/1 -2004/12(
معل�مات اأخرى: مل تكن هذه العملية من قبل ر�صمية يف 

هذه املوؤ�ص�صة. هذا هو العام الأول لإدارتها.
املعل�مات املالية للعمليةاإدارة العملية

امليزانية ال�سن�ية للعملية: 10.000 دولرم�س�ؤول اأف�سل املمار�سات: يبل جين�صون
معل�مات الت�سال:

bjenson@organization.org 
اأعلى بند تكلفة: الربجميات املحا�صبية

مبلغ اأعلى تكلفة: 6.000 دولرمديره املبا�سر: جاني�ص ويزرباي

معايري الأداء
ا�سم معيار الأداء 1: تكلفة الربجميات

ن�ع املعيار )ن�سبة، رقم، دولر، نعم/ل(: دولر
خط النطالق: 10.000 دولر

مدة املعيار )�سهر/�سنة – �سهر/�سنة(:
2004/12-2004/1

ا�سم معيار الأداء 2: ر�صا امل�صتخدمني 
ن�ع املعيار )ن�سبة، رقم، دولر، نعم/ل(: رقم

خط النطالق: 4 اأو اأكرث )على مقيا�ص من 5-1(
-2004/1 �سهر/�سنة(:   – )�سهر/�سنة  املعيار  مدة 

2004/12
ا�سم معيار الأداء 3: 

ن�ع املعيار )ن�سبة، رقم، دولر، نعم/ل(:
خط النطالق: 

مدة املعيار )�سهر/�سنة – �سهر/�سنة(:

P
ا�ستخدم ورقة العمل )8(: جمع البيانات الداخلية التالية لتتبع معايري الأداء الداخلي والنقاط املرجعية وفًقا 

للنتيجة. وفيما يلي مثاًل لورقة عمل مكتملة.
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مقارنة م�ستوى امليزانية اأو النقطة املرجعية بامل�ستوى الفعلي للنجاح اأو التطور الذي حققته موؤ�س�ستك. وفيما يلي 
بع�ص الأمثلة:

النتيجة الفعليةالنقطة املرجعية الداخليةمعيار الأداء
66%90%معدل ر�سا العمالء

145/ �سهر100/ �سهرالوحدات ال�سكنية املمولة
88%100%ت�سكني الوظائف
150.000 دولر/ 3 �سهور100.000 دولر/ 3 �سهورالدخل املكت�سب

89.5 اأو اأعلى )على مقيا�ص من 1-10(منو تقدير الذات

وفيما يلي مثال لربنامج تعليمي متعلق بالطفولة املبكرة يطلق عليه "جامب�ستارت". ويف هذه احلالة، ت�ستخدم 
جامب�ستارت م�سطلح "الهدف" لالإ�سارة اإىل النقطة املرجعية و"الهدف املتو�سع" لالإ�سارة اإىل م�ستوى اأعلى من 

الأداء املرغوب. وميكنك روؤية اأن جامب�ستارت ت�ستخدم معايري الأداء للدفع نحو التطوير. 

        وميكن كتابة التقارير عن املقارنة املرجعية بالعديد من الطرق. واملثال التايل عبارة عن تقرير فعلي من نظام 
املقارنة املرجعية لإحدى املوؤ�س�سات غري الربحية تدرج فيها النتيجة واملعيار والأداء الفعلي مقابل النقاط املرجعية.   

              مثال                  
تقرير املقارنة املرجعية

)www.missionmeasurement.com( امل�سدر: قيا�ص املهمة

قياس األداء 3

خط�ة 3 )ج(: �سع نقاًطا مرجعية داخلية ملعايريك 
        ميكن التفكري يف النقاط املرجعية باعتبارها عالمات اإر�سادية ت�ساعدك على حتديد التطور الذي حتققه 
نحو النجاح. ويف غياب النقطة املرجعية، فاإن معيار الأداء يكون بال معنى. تخيل على �سبيل املثال: معنى متو�سط 
ت�سجيل لعب البي�سبول دون نقطة مرجعية. فرغم اأن اجلميع يوافقون على اأن نولن ريان كان رامًيا عظيًما فقد 
كان متو�سط ت�سجيله للكرات خالل حياته املهنية 3،19. )1( فهل كان ذلك متو�سًطا جيًدا؟ وهل يجب اأن ي�ستخدم 
الالعبون الآخرون ذلك املتو�سط كنقطة مرجعية لتاريخهم املهني؟ اإن النقطة املرجعية حتدد ذلك، وتتيح لك 

التقدم يف �سعيك نحو اأف�سل املمار�سات. 

        وغالًبا ما ي�ستخدم مديرو املوؤ�س�سات غري الربحية م�سطلح "نقطة مرجعية" لالإ�سارة اإىل العديد من الأمور 
املختلفة: معايري الأداء، النتائج، الأهداف، اأو اأف�سل املمار�سات. وت�سعى بع�ص املوؤ�س�سات جلعل احل�سول على النقاط 
ا اكت�ساف  املرجعية كاٍف يف حد ذاته. وقد تكون هذه عالمات اإر�سادية مفيدة لكنها تكون اأكرث نفًعا اإذا كان قد مت اأي�سً
اأف�سل املمار�سات التي دفعت نحو حتقيق هذه النتائج. على �سبيل املثال، افرت�ص اأن موؤ�س�سة وطنية غري ربحية ت�سعى 
لتح�سني معدلت ا�ستبقاء املوظفني. وقد قررت املوؤ�س�سة اأن قيا�ص معدل دوران املوظفني )ن�سبة املوظفني الذين 
يرتكون املوؤ�س�سة �سنوًيا( كان موؤ�سًرا كافًيا لتلك النتيجة. وقد قامت املوؤ�س�سة باإجراء ا�ستق�ساء عن مائة �سركة تابعة 
وحددت اأن معدل متو�سط تغيري املوظفني كان 22 %. ويف حماولة من املوؤ�س�سة لرفع م�ستوى العمل بها فقد قامت 
بو�سع نقطة مرجعية لذلك املعيار عند 10 %. وبعبارة اأخرى، فقد كان الهدف بالن�سبة لكل ال�سركات التابعة خف�ص 

معدل تغيري املوظفني اإىل ن�سبة 10 % اأو اأقل.

        وقد كان لن�سر هذه النقطة املرجعية فائدة كبرية للموؤ�س�سة، حيث عرفت ال�سركات التابعة اأين تقف، وكان املدراء 
وا�سحني فيما يتعلق باملعدل "املقبول" لدوران املوظفني، كما اأ�سبح بالإمكان حتديد القراءات املتطرفة )مثاًل يف 
ال�سركة التابعة ب�ساكرامنتو كان 60 % يف حني كان 3 % يف ال�سركة التابعة ب�سيكاغو(. لكن القوة احلقيقية للنقطة 
املرجعية – وامليزة النهائية للمقارنة املرجعية – هي م�ساعدتك يف حتديد اأف�سل املمار�سات. فبينما يكون من املفيد 
معرفة اأن �سيكاغو بها معدل دوران موظفني يبلغ %، فاإن ما حتتاج املوؤ�س�سة ملعرفته فعاًل هو ملاذا. ما هي الطرق اأو 

ال�سيا�سات اأو الربامج املبتكرة التي ت�سببت يف احتفاظ �سركة �سيكاغو بالعديد من املوظفني؟

        ولغر�ص هذا الكتاب، فاإن النقطة املرجعية هي هدف الأداء املرغوب، املحدد ملعيار معني. وميكن حتديد النقطة 
املرجعية من اأدائك التاريخي )الداخلي( اأو من اأقرانك )خارجًيا(. وت�سبه النقطة املرجعية ملعيار الأداء امليزانية، 
فاملحا�سبون يحددون "ميزانية" يف اأنظمتهم املحا�سبية لالإ�سارة اإىل امل�ستوى املرغوب من الإنفاق ب�ساأن بنود حمددة، 
ويقومون فيما بعد مبقارنة املبلغ املوجود يف امليزانية مع النفقات الفعلية. وعلى نحو مماثل، يقوم فريق املقارنة 

املرجعية بتحديد م�ستوى "ميزانية" لالأداء لكل معيار لالإ�سارة اإىل امل�ستوى املرغوب من الإجناز. وبعدها ميكنك
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    األني جرو�سمان واأرثر ماكفري، "جامب�ستارت" درا�سة حالة، جامعة هارفارد 9-301-037. حق الن�سر © 2001 بوا�سطة روؤ�ساء وزمالء كلية هارفارد.

              مثال                  
مبادرة "بداية القفز" للمقارنة املرجعية

ال�سهر: اأبريلالهدف املت��سعالهدف 

اأع�ساء 
فريق 

الربنامج

ا�ستبقاء الأع�ساء. عدد اأع�ساء 
الفريق امل�سجلني خالل العام، 

مبا يف ذلك التوظيف وال�ستبقاء 
والتخرج.

منوذج 300 �ساعة
منوذج 600 �ساعة
منوذج 900 �ساعة

%80
%70
%70

+ %85
+ %80
+ %75

%57
%59
%79

التط�ير

الدخل. ن�سبة امليزانية التي مت 
جمعها اإىل النقاط املرجعية 

الف�سلية جلمع التربعات 
واإجمايل اآخر العام.

جمعنا 70،1% من %100%110
هدف نهاية العام اأو 

100% من النقطة 
املرجعية الف�سلية. 

املالية
امليزانية. ن�سبة امليزانية للنفقات 

املخت�سة بالت�سجيل.
%5-2.1

اأقل من امليزانية
%2- 0

اأقل من امليزانية
%15-

             مهمة: �سع نقطة مرجعية داخلية لكل مقيا�س من مقايي�سك
اطلب من فريق املقارنة املرجعية اخلا�ص بك حتديد نقطة مرجعية داخلية اأو "هدًفا" ت�سعى للو�سول اإليه يف كل 
معيار من معايري موؤ�س�ستك. ا�ستخدم البيانات الداخلية التي جمعتها للم�ساعدة يف و�سع خط انطالق لكل نقطة 
مرجعية. وبعد ذلك، ا�ستخدم ورقة العمل )9(: و�سع النقاط املرجعية لت�سجيل نقاطك املرجعية، ولتلخي�ص عملية 

املقارنة املرجعية حتى الآن.

قياس األداء 3

P

*+

              مثال                  
مبادرة "بداية القفز" للمقارنة املرجعية

ال�سهر: اأبريلالهدف املت��سعالهدف 

التنفيذي

النمو. تقدم منو املراكز نحو 
الأهداف طويلة املدى.

الهدف: 100 مكان �ساغر مل�ستفيد 
جديد يف مراكز املنظمة؛ 200 
مكان �ساغر مل�ستفيد جديد يف 

مراكز املنظمات التابعة.  
الهدف املتو�سع: 

120 مكان �ساغر مل�ستفيد جديد يف 
مراكز املنظمة ؛ 380 مكان �ساغر 

مل�ستفيد جديد يف مراكز املنظمات 
التابعة.

420 مكان مل�ستفيد 
جديد

500 مكان �ساغر 
مل�ستفيد جديد

التخطيط 
لالأع�ساء اجلدد 
للعام املايل 2002 

وبالتايل فال يزال 
الأمر قيد التنفيذ. 
غري اأنه اأ�سبح من 

املوؤكد حالًيا اإ�سافة 
8 مراكز جديدة يف 

العام املايل 2002 
مما ينتج 320 

م�ستفيداً جديًدا. 

التط�ير 
امل�ؤ�س�سي

معدل الوظائف ال�ساغرة. ن�سبة 
الوظائف الداعمة التي مل ت�سغل 

10%20%بعد. 

الوطني %1
نيويورك %2
بو�سطن %5

نيوهمب�ساير %0
وا�سنطن %0

الربنامج:
برنامج 
الأطفال

جودة احل�س�ص التعليمية. 
متو�سط التقييم ملوؤ�سرات اجلودة 

الثمانية حل�س�ص يف زيارات 
املراقبة. 
اخلريف

الربيع
التاأثري على الأطفال. تغيري 

يف م�ستويات مهارات الأطفال 
امل�ساركني يف الربنامج.

يظهر اخلريف/الربيع مكا�سب 
اإح�سائية مهمة يف:

3
4

50% من النتائج

3.5
4.5

70% من النتائج

3.19
بانتظار الربيع

يتم ح�سابه خالل 
ال�سيف

*+
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م�جز
          لقد قطعت �سوًطا طوياًل. فبعد حتديد ما يجب على موؤ�س�ستك القيام به للنجاح، 
قمت بتحديد بع�ص الطرق لقيا�ص عملك – معايري الأداء املحددة يف الف�سل الثاين. يف 
الف�سل احلايل، قمت باختبار تلك املعايري با�ستخدام معايري �سمارت: حيث ل بد اأن يكون 

معيار الأداء حمدًدا وقاباًل للقيا�ص وقاباًل للم�ساءلة وم�ستهدًفا للنتائج ومقيًدا زمنًيا. 
وبعد تقرير ما �سيتم قيا�سه، و�سعت خط النطالق )اأو امل�ستوى الفعلي لأداء موؤ�س�ستك( 
النطالق،  خطوط  حتديد  ومع  اأخرًيا،  لك.  املتوافرة  البيانات  على  بالرتكاز 

الداخلية اأو اأهداف الأداء التي �ست�ساعد يف تطور املرجعية  النقاط  بتحديد  قمت 
 موؤ�س�ستك. 

كانت  اإذا  اإل  مفيًدا  يكون  لن  لكنه  جيد،  اأمر  الداخلية  املرجعية  النقاط  و�سع  اإن 
لديك طرق للو�سول اإىل تلك النقاط املرجعية. �سوف ي�ساعدك  الف�سل التايل على جمع 

البيانات واإيجاد اأف�سل املمار�سات مل�ساعدة موؤ�س�ستك على حتقيق اأهداف  الأداء.

قياس األداء 3

قد يفيد قيا�س الأداء م�ؤ�س�ستك بالعديد من الطرق
يف ا�ستق�ساء موؤ�س�سة الطريق املتحد، وافق من �سملهم ال�ستق�ساء على اأن تنفيذ القيا�ص كان مفيًدا يف العديد 

من الطرق املختلفة:

- 88% قالوا: اإن ذلك �ساعد على ن�سر نتائج الربامج.

- 88% قالوا: اإن ذلك �ساعد على تركيز املوظفني على الأهداف والأغرا�ص امل�سرتكة.

- 86% قالوا: اإن ذلك اأو�سح غر�ص الربنامج.

- 83% قالوا: اإن ذلك �ساعدهم على التناف�ص بنجاح للح�سول على املوارد/ التمويل.

   امل�سدر: جتارب الوكالت مع قيا�ص النتائج، الطريق املتحد لأمريكا، بند رقم 0196، يناير 2000، �ص. 5.
الكاملة للموؤ�س�سة. 

ورقة العمل 9: و�سع النقاط املرجعية
اكتب نتائجك املهمة للجودة املحددة يف ورقة العمل )5( يف اجلانب الأمين. اكتب معايري اأدائك املحددة يف ورقة 
العمل )6( يف العمود الثاين. ويف العمود الثالث، اكتب خط النطالق ملعيار الأداء املذكور )املحدد يف ورقة العمل 

)8((. واأخرًيا، اذكر اأهداف النقاط املرجعية لكل معيار من معايري الأداء يف العمود اأق�سى الي�سار. 

النقطة املرجعيةخط النطالقمعيار الأداءالنتيجة املهمة للج�دة
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التعرف على املمار�سات 
الناجحة

4
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معرفة الأم�ر الناجحة
        يف عام 1996 كان لدى منظمي موؤمتر قمة الأمم املتحدة الثاين للم�ستوطنات الب�سرية فكرة جديدة:  ملاذا ل 
نبني جناح املوؤمتر من خالل تكوين قاعدة بيانات للربامج الجتماعية املبتكرة حول العامل واإتاحتها على الإنرتنت؟ 
وبال�سرتاك مع موؤ�س�سة توجذر ) Together Foundation ( د�سنت الأمم املتحدة قاعدة بيانات اأف�سل ممار�سات 
امل�ستوطنات الب�سرية، وهي قاعدة البيانات الإلكرتونية التي �سمت اأكرث من 1.600 حل مثبت من اأكرث من 140 

دولة. 

        ورغم اأن الق�س�ص الواردة ممتعة وت�سور اإيجاد كافة الإجابات يف مكان واحد اأمر مغٍر، فحقيقة الأمر هو اأن 
دليل اأف�سل املمار�سات حمدود املنفعة. فال ميكن لأي موؤ�س�سة تطبيق اأف�سل املمار�سات اخلا�سة بطرف اآخر دون اأن 
تنجز اأولً العمل ال�ساق املتعلق مباهية النتائج ومعايري الأداء التي تنطبق على موقفها املحدد. وعند تلك النقطة 
ميكن للموؤ�س�سة اأن تبحث بفعالية عن اأف�سل املمار�سات املرتكزة على فهمها ملا قامت به املوؤ�س�سات الأخرى وما جعلها 
اأف�سل فيما يتعلق بنقاط مرجعية بعينها. بعبارة اأخرى، فاإن نقل "اأف�سل املمار�سات" اخلا�سة بطرف اآخر )بالرتكاز 
على معايري اأي طرف خارجي( يكون ذا فائدة حمدودة اإذا مل تكن قد اكت�سفت ما حتتاج اإىل م�ساعدة فيه وبحثت 

عن حت�سينات ذات �سلة. 

        وحل�سن احلظ، فاإنك اإذا وجدت طريقك و�سوًل لهذه اخلطوة فاأنت م�ستعد للبحث عن اأف�سل املمار�سات. فقد 
اأدرجت التاأثري النهائي الذي تريد تطويره داخل موؤ�س�ستك )اأهداف التاأثري(، وحددت النتائج الأهم لتلك الأهداف 

)النتائج املهمة للجودة(، وحددت معايري الأداء
التي ميكنك ا�ستخدامها لقيا�ص النجاح يف حتقيق
 اإحدى تلك النتائج، كما قد اكت�سفت مدى جودة
 اأداء موؤ�س�ستك )و�سعت خط النطالق(، ومقدار

 ما تود حت�سينه )و�سعت نقطة مرجعية داخلية(.
الآن اأنت بحاجة للنظر خارج موؤ�س�ستك، حيث اإنه
 يجب عليك حتديد طرق اأجنح واأكفاأ لتحقيق
وتكون هذه موؤ�س�ستك،  ترغبها  نتيجة حمددة 
الناجحة التقنيات  و  اأ الطرق  و  اأ البتكارات 
للموؤ�س�سات ذات الأداء العايل هي اأف�سل املمار�سات.
وعندما جتد املوؤ�س�سات التي تعتقد اأنها تقوم ب�سيء
 تقوم اأنت به لكن ب�سكل اأف�سل، ميكن اأن حتاول

الرتباط بها، بحيث ميكنك اأن تتعلم منها – اأي ت�سبحوا �سركاء للمقارنة املرجعية. 

الأداء  ملعايري  وتو�سلت  نتائجك،  حددت  قد  اأنت  ها 

واأقمت  النطالق،  خطوط  وو�سعت  ال�سحيحة، 

يف  البدء  ميكنك  والآن  ملوؤ�س�ستك.  املرجعية  النقاط 

التي  املمار�سات  اأف�سل  اإىل  والتو�سل  البيانات  جمع 

�ست�ساعدك يف تطوير اأدائك. يف اخلطوة 4، �ستقوم مبا 

يلي:

- اختيار �سركاء املقارنة املرجعية

- جمع البيانات

- حتليل فجوات الأداء

- حتديد اأف�سل املمار�سات

التعرف على املمارسات الناجحة 4

خط�ة 4 )اأ(: اخرت �سركاء املقارنة املرجعية 
        مهمتك يف هذه اخلطوة هي اأن تعمل كمحقق : �ستقوم بتحري الغمو�ص الكامن وراء اأن اأداء اإحدى املوؤ�س�سات اأو 
الإدارات اأو ال�سركات التابعة اأعلى ب�سكل كبري من اأدائك. ومهمتك هي "ا�ستخال�ص" اأف�سل املمار�سات اأو البتكارات 

التي تف�سر النتائج املتفوقة، وقد تكون هذه املمار�سات خفية اأو وا�سحة كال�سم�ص.

        وب�سرف النظر عن طريقة اإجرائك لبحثك عن اأف�سل املمار�سات فالبد اأوًل اأن حتدد �سركاء املقارنة املرجعية 
املنا�سبني. وقد يكون �سريك املقارنة املرجعية اإدارة اأو وظيفة اأو �سخ�ساً داخل موؤ�س�ستك اأو قد يكون موؤ�س�سة غري 

ربحية اأخرى اأو �سركة اأو دائرة حكومية.

اختيار �سركاء املقارنة املرجعية املنا�سبني
        قد يكون حتديد اأف�سل املمار�سات يف املوؤ�س�سات املناظرة )اأو حتى يف الإدارات الأخرى داخل موؤ�س�ستك( اأمًرا 
�سعًبا. فمع وجود العديد من ال�سركاء املختلفني املحتملني �ستحتاج اإىل ت�سييق نطاق الختيار. ويو�سح ال�سكل 2 
ر اأنه لي�ص  التايل اأنواًعا خمتلفة من اجلوانب امل�سرتكة بينك وبني موؤ�س�سات )اأو اإدارات( اأف�سل املمار�سات. وتذكَّ
من ال�سروري لأف�سل املمار�سات اأن تاأتي من داخل موؤ�س�ستك اأو حتى من اأي موؤ�س�سة غري ربحية اأخرى. ا�ستخدم 
املخطط يف ال�سكل 2 مل�ساعدتك على حتديد العنا�سر القابلة للمقارنة بينك وبني ال�سريك املحتمل. ولكل جمموعة، 
�سيخربك املخطط ما اإذا كان من املحتمل اأن يوؤدي ال�سريك الذي لديه هذه اخل�سائ�ص اأي ممار�سات اأف�سل قابلة 

للتطبيق.

ال�سكل 2: خمطط تقييم �سريك املقارنة املرجعية

نتائج خمتلفة معايري اأداء خمتلفة معادلة جناح خمتلفةاإذا كان لدى �سريكك

املقارنة املرجعية ممكنةاملقارنة املرجعية ممكنةمعادلة جناح مماثلة 

املقارنة املرجعية غري معايري اأداء مماثلة
قابلة للتطبيق

املقارنة املرجعية غري 
قابلة للتطبيق

املقارنة املرجعية قابلة نتائج مماثلة
املقارنة املرجعية ممكنةللتطبيق

وفيما يلي مثالن لتو�سيح الأمر : 
مثال 1 :

والأخرى  و�سكن�سون،  تديرها ولية  اإحداهما  اجتماعيتني  موؤ�س�ستني   - مثاًل   - لناأخذ  معادلت جناح خمتلفة. 
للعمل  ا  فر�سً ومنحهم  الإعانات،  قوائم  على  املوجودين  الأفراد  عدد  خف�ص  حتاولن  وكالهما  فلوريدا،  ولية 
)نف�ص التاأثري النهائي(. وترتكز معادلة جناح برنامج و�سكن�سون على اإ�سرتاتيجية "العمل اأوًل"؛ بعبارة اأخرى: 
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ا للعمل ب�سرف  توؤمن هذه املوؤ�س�سة اأن اأف�سل الطرق لتخفيف قوائم الإعانات املت�سخمة هو منح هوؤلء فر�سً
�سيكت�سبون  فاإنهم  الأفراد  هوؤلء  يعمل  اإن  ما  اأنه  النظرية  هذه  وتقول  وال�ستدامة.  اجلودة  عن  النظر 
ترتبط  و�سكن�سون  برنامج  نتائج  فاإن  ذلك  على  وبناًء  للتوظيف؛  قابلية  اأكرث  وي�سبحون  الأ�سا�سية،  املهارات 
خمتلف  تعريف  فلوريدا  لربنامج  فاإن  الآخر  اجلانب  وعلى  وظائف.  على  يح�سلون  الذين  الأفراد  بحجم 
املدى.  وطويلة  م�ستدامة  وظائف  اإىل  الإعانة  برنامج  من  الأفراد  "تخريج"  مبداأ  على  يتاأ�س�ص  فهو  للنجاح 
الوظيفة.  وا�ستدامة  النتكا�ص،  ومعدلت  موظف،  لكل  الراتب  على  اأكرث  فلوريدا  برنامج  نتائج  وتركز 
)خف�ص  الربامج  جانب  يف  متماثلة  تاأثريات  حتقيق  وفلوريدا  و�سكن�سون  برناجما  يحاول  التحليل: 
وبالتايل  "النجاح"  ملعنى  خمتلفة  مناهج  منهما  لكل  اأنه  غري  الولية(.  اإعانات  قوائم  على  العتماد 
اأف�سل. ممار�سات  وجود  املرجعية  املقارنة  عن  ينتج  اأن  املحتمل  من  فلي�ص  خمتلفة،  نهائية  نتائج 

مثال 2 :
نتائج متماثلة. حاول ماأوى �سغري للن�ساء من �سحايا العنف، وب�سكل م�ستمر التغلب على التغيري يف وظائفه 
لتطوير  هدًفا  املوؤ�س�سة  و�سعت  فقد  ولذا  �سنتني؛  خالل  تنفيذيني  مدراء  ثالثة  تغيري  مت  فقد   – العليا 
ا�ستبقاء موظفيها الأ�سا�سيني. وقد ت�سمنت النتائج املهمة للجودة روًحا معنوية متطورة، وفر�ص ترقي زائدة 
املرجعية ووجد  للمقارنة  املحتملني  ال�سركاء  باإجراء بحث عن  ذلك  بعد  املاأوى  وقام  للموظفني.  اأكرث  ومزايا 
�سركة دوائية ومطعًما حملًيا �سمن قائمة جملة فور�سن لأف�سل 500 �سركة. وقد كانت ال�سركتان خمتلفتني 
جمموعة  نف�ص  على  تركز  كانت  الثالثة  الأطراف  اأن  غري  الربحية.  غري  املوؤ�س�سة  عن  واملهمة  احلجم  يف 
النتائج املتعلقة بتطوير الإبقاء على املوظفني الأ�سا�سيني. وقد كانت املوؤ�س�سة غري الربحية قادرة على مقارنة 
بنف�سها.  تعرفها  اأن  لها  يكن  مل  التي  املبتكرة  املمار�سات  بع�ص  ال�سريكني  من  وتعلمت  ال�ستبقاء  معدلت 
التحليل: حتى بالرغم من اأن هذه املوؤ�س�سات كانت خمتلفة متاًما فيما بينها – ماأوى �سغري، �سركة دوائية، ومطعم 
-  فقد كان املقارنة املرجعية ممكًنا؛ لأنها كانت جميًعا حتاول حل نف�ص امل�سكلة؛ ودائًما ما تتيح النتائج املماثلة

 املقارنة املرجعية.  

اأين جتد اأف�سل املمار�سات؟
ميكنك اأن تتعلم من عدد حمتمل غري حمدود من املوؤ�س�سات: هناك ماليني املجموعات غري الربحية املمكنة، 

اأ�سبحت  وقد  الأمريكية!  املتحدة  الوليات  وذلك فقط يف  التجارية.  ال�سركات  وبع�ص  العام،  القطاع  موؤ�س�سات 

املقارنة املرجعية الدولية �سائدة خالل ال�سنوات اخلم�ص الأخرية.

ا اأكرثها و�سوًحا:   واأكرث الطرق ال�سائعة لبحث وحتديد اأف�سل املمار�سات هي اأي�سً

- املوارد الداخلية )املعارف، امللفات، املكتبة(        - املوؤمترات       - الحتادات التجارية      - الإنرتنت

- املجالت التجارية      - برامج اجلوائز       - املوؤ�س�سات املانحة       - ال�ست�ساريون      - امل�ستفيدون    - الأكادمييون

ماذا ميكنك تعلمه من تلك الأمثلة؟
يف املثال الأول كان للموؤ�س�ستني تاأثريات م�سابهة طويلة املدى، لكن نظرياتهما املختلفة حول كيفية حتقيق ذلك 
التاأثري جعلتهما غري متنا�سقتني ك�سركاء للمقارنة املرجعية. يف املثال الثاين، املوؤ�س�سات الثالثة خمتلفة جًدا، 
لكنها ت�سرتك يف النتيجة مما جعلها متنا�سقة. والدر�ص امل�ستفاد هنا هو التاأكد من البحث عن البنود ال�سحيحة 
للمقارنة؛ ل جتعل اأوجه ال�سبه اخلارجية تخدعك. )بالطبع ميكن ملوؤ�س�ستي و�سكن�سون وفلوريدا اأن تتعلما من 
بع�سهما من خالل مقارنة، وحتدي مناهجهما املختلفة لإنعا�ص املجتمع(، لكن ذلك الهدف يقع خارج قدرات 

املقارنة املرجعية(.

ما ميكنك اأن تتعلمه من ال�سركاء غري املعتادين
غري  املوؤ�س�سات  تكون  حني  ففي  املعتادين.  غري  املرجعية  املقارنة  �سركاء  من  كثرًيا  تتعلم  اأن  للموؤ�س�سات  ميكن 

نتائج  بتحقيق  يتعلق  فيما  م�سابهة  م�ساكل  تواجه  فقد   ، والتدريب  واخلربات  العالقات  يف  خمتلفة  املتماثلة 

م�سابهة اأو تنفيذ نف�ص اأنواع املمار�سات . وما يلي بع�ص الأمثلة على ذلك:

زيروك�س واإل. اإل. بني:
حدد فريق املخازن يف �سركة زيروك�ص عملية معاجلة الطلبات والتنفيذ يف �سركة اإل. اإل. بني باعتبارها �سريًكا يف 

و�سع مرجعيات للم�ساعدة يف تطوير اإنتاجية م�ستودعاتها ب�سبب اأداء �سركة املتفوق يف عملية مماثلة. )امل�سدر:  

روبرت �سي. كامب، املقارنة املرجعية: البحث عن اأف�سل ممار�سات ال�سناعة التي تقود لالأداء املتفوق، ميلووكي، 

و�سكن�سن: �سحافة املجل�ص الأمريكي للجودة ، 1989، 41(.

دالبار للخدمات املالية واإدارة ال�سمان الجتماعي:
�سركة دالبار، وهي اأكرب نا�سر لالأخبار املالية يف الوليات املتحدة، در�ست الطريقة التي تتعامل بها اإدارة ال�سمان 

م�ستوى خدمة عمالئها على  تقارن مرجعياً  لكي  املجاين  64 مليون مكاملة كل عام على رقمها  الجتماعي مع 

اإدارة ال�سمان الجتماعي جيدة يف ذلك الأمر فقد در�ست مراكز الرد يف كل من  الرقم املجاين. )ولكي ت�سبح 

�سركات اأمريكان اإك�سربي�ص وموؤ�س�سة �ساتورن واإيه تي اآند تي وجاي اإي. )امل�سدر:  اآل جور، النظام البدهي يف 

احلكومة: يعمل اأف�سل ويكلف اأقل. نيويورك، راندوم هاو�ص، 1995، 87-77(.

ب��سطن باليه واأو ب�ن بان:
�سعرت موؤ�س�سة بو�سطن باليه بالرغم من �سهرتها على م�ستوى اأمريكا بجودتها الفنية اأنها مل تكن تنال النتباه 

الذي ت�ستحقه. وقد بحثت املوؤ�س�سة بقيادة رئي�ص جمل�ص اإدارتها عن منظمات تتمتع بدعم �سعبي، وقد ت�سمنت 

املجتمع خالل  بتطوير �سورته عند  قام  )الذي  للعلوم  بو�سطن  اأخرى، ومتحف  باليه  املنظمات موؤ�س�سات  تلك 

ال�سنوات الأخرية( واأو بون بان )�سل�سلة املطاعم �سريعة النمو يف بو�سطن تتمتع ب�سمعة جيدة يف خدمة العمالء(. 
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اإدارة  الأداء:  عالية  الربحية  املوؤ�س�سات غري  واألني جرو�سمان.  ريان،  بي.  ويليام  لت�ص،  دبليو  كر�ستني  )امل�سدر: 

التيار العلوي لتحقيق تاأثري اأكرب، نيويورك: جون وايلي واأبنائه، 1999، �ص. 94(. 

جرنال ميلز ونا�سكار:
و�سط ال�سعوبات التي واجهها القت�ساد عامي 2002 و2003 بحثت جرنال ميلز عن طرق خلف�ص التكاليف بطريقة 

جذرية فيما يتعلق بخطوط الت�سنيع اخلا�سة بها. وقامت بالتعاون مع نا�سكار )وهي �سركة تقوم ب�سيانة �سيارات 

الب�ساطة  ب�سرعة كبرية ومبنتهى  العمل  نا�سكار  فريق  بو�سع  كان  التي  الطريقة  بدرا�سة  املباراة(  و�سط  ال�سباق 

خالل التنظيم الأف�سل. وقد األهم ذلك جرنال ميلز الطريقة املنا�سبة خلف�ص الوقت الذي ي�ستغرقه العاملون 

لديها لتغيري خط اإنتاج من اأحد املنتجات لآخر )من اأكرث من اأربعة �ساعات اإىل اثني ع�سر دقيقة(.

)امل�سدر: باليف جوجوي، "التفكري خارج �سندوق احلبوب"، بيزن�ص وييك )28 يوليو 2003(

http://www.businessweek.com/magazine/content/03_32/b3845089_mz017.htm(.   

             مهمة: حدد �سركاء املقارنة املرجعية املحتملني
املرجعية  املقارنة  �سركاء  لكتابة  املحتملني  املرجعية  املقارنة  ل�سركاء  ذهني  ع�سف   :)10( العمل  ورقة  ا�ستخدم 
املحتملني. اخرت ال�سركاء الذين ي�سريون نحو حتقيق نف�ص النتائج املهمة للجودة التي ت�سعى لتحقيقها، لكنهم 
يقومون بذلك بطريقة اأف�سل. �ستقوم بالع�سف الذهني عند هذه النقطة – يف حماولة لكت�ساف - من خالل 
ال�سمعة اأو غريها من املعلومات - املوؤ�س�سات التي ميكنك مقارنة نف�سك بها فيما يتعلق ببع�ص النتائج املهمة للجودة. 
ويجب اأن يعد اأع�ساء فريقك اخلا�ص باملقارنة املرجعية قائمة مبدئية بال�سركاء املحتملني بالرتكاز على جتاربهم . 

ع من ا�ستف�سارك لي�سم اأع�ساء جمل�ص الإدارة ومزودي اخلدمات واملمولني والزمالء.  وبعد ذلك، و�سِّ

P

ر يف �سركاء املقارنة املرجعية املحتملني  ورقة العمل 10: فكَّ
ر يف املوؤ�س�سات التي تعتقد  اكتب فيما يلي واحدة من نتائجك املهمة للجودة من ورقة العمل )9(. وبعد ذلك فكَّ

اأنها تقوم مبجهود اأف�سل فيما يتعلق بهذه النتيجة.
النتيجة املهمة للجودة: ----------------------------------------------------------------- 

معل�مات الت�سالا�سم ال�سريك
)الربيد الإلكرتوين، الهاتف(

�سبب اعتقادك اأنه �سريك حمتمل 
جيد

خط�ة 4 )ب(: اجمع البيانات
        بعد اأن حددت �سركاء املقارنة املرجعية، ميكنك البدء يف جمع املعلومات حول اأف�سل املمار�سات املحتملة. هناك 
طريقتان للقيام بذلك؛ ر�سمية وغري ر�سمية. اجلمع غري الر�سمي يكون اأقل دقة واأ�سرع، وغالًبا ما يكون منا�سًبا 

للعديد من الأهداف. اأما اجلمع الر�سمي للبيانات فيتطلب وقًتا اأكرب، لكنه قد يوؤدي اإىل نتائج اأكرث ثراًء.

جمع البيانات غري الر�سمي
        جمع البيانات غري الر�سمي هو طريقة "حد�سية" لتحديد اأف�سل املمار�سات حيث تالحظ اأداء �سريك حمتمل 
دون اأن تقوم على نحو ر�سمي بجمع ومقارنة الكثري من بيانات الأداء. وميكن اأن تتعلم الكثري من القراءة عن 

�سريكك اأو التحدث على نحو غري ر�سمي مع مالك عملية اأخرى. 

        حالة ذات �سلة: رغبت موؤ�س�سة غري ربحية �سغرية مقرها �سيكاغو اأن تطور من جمعها للتربعات، وكانت اإحدى 
نتائجها املهمة للجودة هي "زيادة عدد الفر�ص التي تتولد عرب موقعها الإلكرتوين". اأظهر بحث �سريع با�ستخدام 
ا�سم  اأعلى م�ستوى يف نتائج البحث، حيث مل يظهر  املوؤ�س�سة الإلكرتوين مل يكن م�سنًفا على  اأن موقع  جوجل 
املوؤ�س�سة اإل يف ال�سفحة ال�ساد�سة من �سفحات نتائج البحث. ويف اإحدى حفالت ال�ستقبال، قابل املدير التنفيذي 
لتلك املوؤ�س�سة بال�سدفة �سديقة قدمية كانت تدير اإدارة الت�سويق يف واحدة من �سركات ال�سلع املحلية. ويف اإطار 
حديثهم حول عملها اأخربته اأنها كانت م�سوؤولة عن توليد فر�ص العمل ل�سركتها، و�سرحت اأنه بدًل من اإنفاق الكثري 
من الأموال على الربيد املبا�سر اأو الإعالنات لت�سجيع اجلمهور على زيارة موقع �سركتها الإلكرتوين؛ فقد قامت 
بالبحث، ووظفت خبرياً حملياً خمت�ساً باإ�سهار املواقع يف حمركات البحث مقابل مبلغ ب�سيط من املال. وبعد القيام 
بذلك، اأ�سبحت �سركتها قادرة على حتقيق ت�سنيفات على ال�سفحات الأوىل يف العديد من حمركات البحث الأ�سا�سية

مبا فيها جوجل. عاد املدير التنفيذي اإىل منزله يف هذه الليلة؛ وبا�ستخدام بع�ص كلمات البحث وجد �سركة �سديقته 
يف حمركات البحث، ووجد اأنها من بني النتائج الأعلى ظهوًرا يف جوجل، فح�سل على ا�سم اخلبري املذكور، وطبق 

تلك املمار�سة الأف�سل على موؤ�س�سته.

ب دائًما جمع البيانات غري الر�سمي اأولً. فهو طريقة �سريعة و�سهلة وبدون تكاليف. وعادة ما يت�سمن اجلمع          جرِّ
غري الر�سمي للبيانات تكوين عالقات والبحث يف م�سادر البيانات املتاحة. فاإذا مل ينتج عن ذلك فائدة لك ميكنك 

دائًما النتقال اإىل املقارنة املرجعية الر�سمي. 
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جمع البيانات الر�سمي
اأكرث علمية  الر�سمي لكن بطريقة  البيانات غري  للبيانات نف�ص تقنيات جمع  الر�سمي  ي�ستخدم اجلمع           

ومنهجية. وي�ستخدم املقارنة املرجعية الر�سمي ا�ستبيان املقارنة املرجعية اأو ا�ستق�ساء جلمع بيانات الأداء من �سركاء 
املقارنة املرجعية. ميكنك جمع البيانات عرب زيارات اأو مقابالت الهاتفية. كما ميكنك جمع البيانات عرب م�سادر 
البيانات(. التالية مينحك م�ساحة جلمع هذه  املقارنة املرجعية  اأداء �سركاء  العمل )11(: بيانات  ثانوية. )ورقة 

                 وال�سوؤال الذي يطرح نف�سه غالًبا هو: ملاذا ي�ساركني �سخ�ص اآخر يف هذه املعلومات احل�سرية؟ غري اأنك قد تتفاجاأ 
باأن �سراكة املقارنة املرجعية عادة ما تكون متبادلة، وهو ما يعني اأن �سريكك �سوف ي�ساركك اأي�ساً يف بيانات موؤ�س�ستك. 
كما اأن قادة املوؤ�س�سات يحبون اأن يتحدثوا عن عمل موؤ�س�ستهم، كما يفخرون دائًما باأنك تنظر اإىل ممار�ستهم اأو 
ابتكارهم باأنه عمل ي�ستحق التكرار. واأخرًيا عادة ما تفكر بع�ص املوؤ�س�سات – الربحية وغري الربحية – باأن عليها 
واجب للم�ساعدة يف تطوير القطاع غري الربحي. ومن خالل م�ساركتها اأف�سل املمار�سات معك ت�ساعد هذه املوؤ�س�سات/ 
ال�سركات على رفع م�ستوى اخلدمة املقدمة للمجتمع، وُيعترب ذلك عموًما رمًزا حلق املواطنة اجليد على ال�سركات.

               خالل الزيارات اأو اأثناء اإجراء الأبحاث الثانوية، تاأكد من اأنك جتمع اأكرب مقدار ممكن من املعلومات حول ال�سياق 
املت�سل بالعملية بالإ�سافة اإىل نقاط البيانات. ملاذا؟ �سوف حتتاج يف حتليلك اإىل حتديد ما اإذا كان بالإمكان تكرار 
املمار�سة املحددة اأم ل. لكي تقوم بذلك �ستحتاج اإىل اأن تعرف اأكرب قدر ممكن حول ما يف�سر الأداء املتفوق لل�سريك. هل 
كان ذلك ابتكارا؟ اأم كان ب�سبب ظرف فريد )قائد ب�سخ�سية كارزمية (      ، نتائج منتقاة، عوامل اقت�سادية غري عادية(؟ 
هل لهذه املوؤ�س�سة �سجل من النجاحات اأم اأن ذلك �سعور ن�ساأ بني ع�سية و�سحاها؟ ما مقدار البيانات التاريخية املتوافرة 
على اأف�سل املمار�سات؟ )انظر خطوة 4 )د(: حدد اأف�سل املمار�سات التالية للمزيد من املعلومات حول حتليل ال�سياق(. 

        وقد تكون الزيارات مفيدة باأكرث من طـــــــريقة. اأوًل- اإجـــــراء مقابالت مع �سركاء املقـــــارنة املــــرجعية املحتملني 
تتيح لك اإلقاء نظــــــرة "حتت الغطاء" علــــــى املوؤ�س�سة التي تدر�سها لروؤية املمار�سات مبا�سرة. ثانًيا- توؤ�س�ص الزيارات 
عالقات ميكـــــنها ال�ستمـــــرار لتتحول اإىل تعاونات ورعايات وغريها من التحـــــــالفات املفـــيدة. وتتطـــلب مـــــرحلة

)1( ال�سخ�سية الكاريزمية هي التي لها قدرات غري طبيعية يف القيادة والإقناع واأ�سر الآخرين، كما اأنها متتاز بالقدرة على اإلهام الآخرين عند الت�سال
بهم، وجذب انتباههم ب�سكل اأكرث من املعتاد .

)1(

ورقة العمل )11(: بيانات اأداء �سريك املقارنة املرجعية - التالية تقدم منوذًجا جلمع البيانات الر�سمي. ا�ستخدم 
ورقة عمل منف�سلة لكل �سريك من �سركاء املقارنة املرجعية. كما ُيظهر املثالن التاليان املعلومات املتعلقة بفر�ص 
التربع املولدة على موقع الإنرتنت فيما يتعلق باملثال الذي متت مناق�سته �سابقاً. وميكنك هنا روؤية م�ستويات الأداء 

املنخف�سة ن�سبًيا للموؤ�س�سة مقارنة مب�ستويات املوؤ�س�سة ال�سريكة يف املقارنة املرجعية.

             مهمة: اإجمع بيانات الأداء

              مثال                  
بيانات اأداء املقارنة املرجعية، 1

ا�سم �سريك املقارنة املرجعية: م�ؤ�س�ستنا

النتيجة املهمة للج�دة: زيادة عدد فر�ص التربع عرب املوقع الإلكرتوين. والهدف هو حت�صني عدد املتربعني املحتملني 
الذين يزورون موقعنا الإلكرتوين ويف الوقت ذاته خف�ص مقدار الأموال الذي ننفقه على الت�صويق.

ا�سم العملية: توليد الفر�ص الإلكرتونية )املتربعني(.
و�سف العملية: العملية التي منر بها لت�صجيل وت�صنيف وت�صويق الإقبال على موقع موؤ�ص�صتنا الإلكرتوين للح�صول على 

الفر�ص )اأي املتربعني املحتملني(.
العمليات املرتابطة: تقنية املعلومات؛ والت�صويق املبا�صر؛ ن�ع العملية )طريقة/ �سيا�سة/ برنامج(: طريقة

وتطوير املتربعني
– �سهر/�سنة(:  العملية )�سهر/ �سنة  دورة حياة 

�صهرًيا )2004/1 -2004/2(
معل�مات اأخرى: كان ذلك جزًءا من تقنية املعلومات اأما 

الآن فهو اأحد مهام الت�صويق  

اجل�انب املالية للعمليةاإدارة العملية
امليزانية ال�سن�ية للعملية: 7.500 دولرم�س�ؤول اأف�سل املمار�سات: ماري جون اأومل�صتيد

molmstead@organization.org :اأعلى بند تكلفة: الربيد املبا�صرمعل�مات الت�سال
مبلغ اأعلى تكلفة: 5.000 دولرمديره املبا�سر: لي�صرت موري�صون

معايري الأداء
للموقع  ال�صهرية  الزيارات   :1 الأداء  معيار  ا�سم 

الإلكرتوين
ن�ع املعيار )ن�سبة، رقم، دولر، نعم/ل(: رقم

خط النطالق: 2000 زائر جديد
مدة املعيار )�سهر/�سنة – �سهر/�سنة(:

2004/2-2004/1

ا�سم معيار الأداء 2: ت�صنيف حمرك البحث )جوجل(
ن�ع املعيار )ن�سبة، رقم، دولر، نعم/ل(: عدد

خط النطالق: ظهور النتيجة يف ال�صفحة الأوىل
مدة املعيار )�سهر/�سنة – �سهر/�سنة(:

2004/2-2004/1
ا�سم معيار الأداء 3: التكلفة لكل فر�صة

ن�ع املعيار )ن�سبة، رقم، دولر، نعم/ل(: دولر
خط النطالق: 50 دولًرا

مدة املعيار )�سهر/�سنة – �سهر/�سنة(:
2004/2-2004/1

P
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              مثال                  
بيانات اأداء املقارنة املرجعية، 2

ا�سم �سريك املقارنة املرجعية: م�ؤ�س�سة اأ
النتيجة املهمة للج�دة: زيادة عدد فر�ص املبيعات عرب املوقع الإلكرتوين. والهدف هو حت�صني الإقبال على املوقع 

الإلكرتوين وعدد العمالء املحتملني الذين يتحولون لفر�ص مبيعات.  
ا�سم العملية: توليد الفر�ص الإلكرتونية )العمالء(.

و�سف العملية: العملية التي منر بها لت�صجيل وت�صنيف وت�صويق الإقبال على موقع موؤ�ص�صتنا الإلكرتوين للح�صول على 
الفر�ص )اأي العمالء املحتملني(. 

العمليات املرتابطة: تقنية املعلومات؛ الت�صويق املبا�صر؛ ن�ع العملية )طريقة/ �سيا�سة/ برنامج(: طريقة
املبيعات

– �سهر/�سنة(:  العملية )�سهر/ �سنة  دورة حياة 
�صهرًيا )2004/1 -2004/2(

معل�مات اأخرى: ل يوجد  

اجل�انب املالية للعمليةاإدارة العملية
امليزانية ال�سن�ية للعملية: 30.000 دولرم�س�ؤول اأف�سل املمار�سات:كر�صتينا �صتفن�صون

cstevenson@company.com :اأعلى بند تكلفة:اإعالنات البانرمعل�مات الت�سال
مبلغ اأعلى تكلفة: 3.000 دولرمديره املبا�سر: موري�ص ميلرمان

معايري الأداء
للموقع  ال�صهرية  الزيارات   :1 الأداء  معيار  ا�سم 

الإلكرتوين
ن�ع املعيار )ن�سبة، رقم، دولر، نعم/ل(: رقم

خط النطالق: 50.000 زائر جديد
مدة املعيار )�سهر/�سنة – �سهر/�سنة(:

2004/2-2004/1

ا�سم معيار الأداء 2: ت�صنيف حمرك البحث )جوجل(
ن�ع املعيار )ن�سبة، رقم، دولر، نعم/ل(: عدد

خط النطالق: ظهور النتيجة يف ال�صفحة الأوىل
مدة املعيار )�سهر/�سنة – �سهر/�سنة(:

2004/2-2004/1
ا�سم معيار الأداء 3: التكلفة لكل فر�صة

ن�ع املعيار )ن�سبة، رقم، دولر، نعم/ل(: دولر
خط النطالق: 4 دولرات 

مدة املعيار )�سهر/�سنة – �سهر/�سنة(:
2004/2-2004/1

ورقة العمل 11: بيانات اأداء �سريك املقارنة املرجعية 
تعليمات: اخرت نتيجة مهمة للجودة �ستقوم باملقارنة املرجعية لها ثم �سف العملية التي ي�ستخدمها ال�سريك 
لتحقيق تلك النتيجة. اأكمل بقية ورقة العمل كما هو منا�سب مع و�سف امل�ستفيد من العملية وميزانيتها وما 

اإىل ذلك. 
ا�سم �سريك املقارنة املرجعية:

النتيجة املهمة للج�دة: 
ا�سم العملية: 

و�سف العملية:

العمليات املرتابطة:ن�ع العملية )طريقة/ �سيا�سة/ برنامج(: 
معل�مات اأخرى:دورة حياة العملية )�سهر/ �سنة – �سهر/�سنة(: 

املعل�مات املالية للعمليةاإدارة العملية
امليزانية ال�سن�ية للعملية:م�س�ؤول اأف�سل املمار�سات:

اأعلى بند تكلفة:معل�مات الت�سال:
مبلغ اأعلى تكلفة:مديره املبا�سر:

معايري الأداء
ا�سم معيار الأداء 1:

ن�ع املعيار )ن�سبة، رقم، دولر، نعم/ل(:
خط النطالق:

مدة املعيار )�سهر/�سنة – �سهر/�سنة(:
ا�سم معيار الأداء 2:

ن�ع املعيار )ن�سبة، رقم، دولر، نعم/ل(:
خط النطالق:

مدة املعيار )�سهر/�سنة – �سهر/�سنة(:

ا�سم معيار الأداء 3:
ن�ع املعيار )ن�سبة، رقم، دولر، نعم/ل(:

خط النطالق:
مدة املعيار )�سهر/�سنة – �سهر/�سنة(:

خط�ة 4 )ج(: حلل فج�ات الأداء 
        حــــــان الـــــوقت الآن لتقــــييم البــــيانات التي جمـــــعتها من �سركاء املـــــقــارنة املرجعية. ولتنفـــــيذ هذه املهمة 
�ستقـــــوم مبقارنة خط النطالق ملــــــوؤ�س�ستك ببيانات الأداء التـــي جمعتها من �ســـــركاء املقارنة املرجعية )�ســـــواء 
على نحو ر�سمــــي اأو غري ر�ســـمي(. وُي�سار اإىل عملية تـــحليل فارق الأداء بني موؤ�س�ستك ومــــــر�سح اأف�سل املمار�سات 
تـــحليل الفجوة  ) gap analysis  ( وت�سمى الفجوة نف�سها بهام�ص الأداء) performance margin (  وميكن 

ا�ستـــخدام حتليل الفجوات لتحديد اأف�سل املمار�سات بطريقتني: 
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1- حتليل الفج�ات الن�عي )احلد�سي(
        يت�ســمن هـــــذا التحــليل حتـــديد ممـــــار�سة مبتكرة اأو ناجحة ب�سرف النظر عن املعايري، فقد تكون بع�ص 
املمار�سات متفوقة كثريا بحيث ميكن حتديدها بو�سوح باعتبارها اأف�سل املمار�سات. ويف حالت اأخرى، قد يدل على 
ذلك التفوق النجاح مع املمولني اأو الطلب العايل من امل�ستفيدين – وهو ما ي�سري اإليه الباحثون بتعبري "تفوق 
ال�سوق".    ول يعيقك عدم اإمكانية اإجراء التحليل الكمي من اإدراك املمار�سة الأف�سل عندما تراها. ومن حيث املبداأ، 
يكون الدليل يف حتليل الفجوات النوعي حتلياًل �سردياً و�سفياً )مثل: ا�ستقطاب منخف�ص التكلفة للمتربعني من 

خالل ا�ستخدام الإنرتنت اأو خمرجات كبرية للعمالء كنتيجة لتدريب الفريق(.

2- حتليل الفج�ات الكمي )الإح�سائي(
             يقارن هذا التحليل الأداء الن�سبي لعدة موؤ�س�سات على اأ�سا�ص معايري م�سرتكة. ويحدد التحليل الكمي هام�ص 
الأداء بني موؤ�س�ستك واملوؤ�س�سة الأف�سل يف الفئة. و�سيدفع حتديد فجوات الأداء فريقك على الت�ساوؤل عن ال�سبب، مما 
�سيك�سف عن ممار�سة اأف�سل اأو غري ذلك من التف�سريات الأ�سا�سية. ويكون الدليل يف ذلك النوع من اأنواع التحليل 
مرتكًزا يف جوهره على الأرقام )مثل 10 دولرات لكل متربع يتم اكت�سابه اأو 500 فرد يتم تقدمي اخلدمة لهم �سهرًيا(.

حتليل الفج�ات الن�عي
            حتليل الفجوات النوعي هو ا�سم �سائع مل�سطلح "املالحظة بالعني ". فقد تكون البيانات املتوفرة لدى العديد 
من املوؤ�س�سات ال�سريكة قليلة، وهو ما يعني اأنك قد حتتاج اإىل روؤية الفجوة بني موؤ�س�ستك وال�سريك الأف�سل. ويكمن 
�سر جناح التحليل النوعي، اأن تكون دقيقاً بقدر الإمكان حتى اإن مل توجد البيانات. فاأنت حتاول حتليل املمار�سة 

الأف�سل بالرتكاز على املزايا واخل�سائ�ص والإ�سرتاتيجيات واملمار�سات بدلً من املعايري.

        ولناأخذ مثاًل: مركز الراديو لأ�سحاب الحتياجات اخلا�سة؛ هو مرفق �سغري للتدريب والتوظيف مقره 
�سيكاغو. منذ ب�سع �سنوات، كان املركز ي�سعى لتح�سني عالقاته مع �سركائه من ال�سركات. ومن خالل اإجراء بحث 
عن الويب، ومن خالل العالقات، وبع�ص الكتب اجليدة، حددت املوؤ�س�سة عدة اأمثلة من املوؤ�س�سات غري الربحية التي 

اأ�س�ست عالقات ناجحة مع ال�سركاء التجاريني: 
�سري اأور �سرتجنث واأمريكان اإك�سربي�ص: �سري اأور �سرتجنث )  Share Our Strength ( موؤ�س�سة رائدة يف جمال 
مكافحة اجلوع، وقد عقدت �سراكة مع اأمريكان اإك�سربي�ص عام 1993 لتكوين برنامج "ثمن اجلوع"، ومن خالل ذلك 

الربنامج جمعت املوؤ�س�سة 21 مليون دولر لتوزيعها على موؤ�س�سات مكافحة اجلوع يف كل اأنحاء الوليات املتحدة. 

)1( روبرت �سي. كامب روبرت �سي. كامب، املقارنة املرجعية: البحث عن اأف�سل ممار�سات ال�سناعة التي تقود لالأداء الأعلى، ميلووكي، و�سكن�سن: �سحافة املجل�ص 
الأمريكي للجودة، 1989، 127 

)1(

        كـــــــابووم وهوم ديبوت )  Home Depot ( : قــــــدمت عمالقة التطـــــــويرات املنزلية متطوعني، وتربعت مبواد 
ومبالغ نقدية اإىل كابووم، وهي موؤ�س�سة غري ربحية تبني املالعب يف املدن الداخلية. 

تك�س�ب ومايكرو�س�فت:
املوؤ�س�سات غري  مل�ساعدة  الويب م�سممة  على  بوابة   )  Techsoup  ( تكــــ�سوب  اإىل  مايكرو�سوفت  قــدمت          
الربحية على تعلم اأمور عــــديدة عن التقنية مع مـــــاليني الـــــدولرات مـــن الربجميات املجـــــانية �سنـــــوًيا. وقــــد 
قامت تك�سوب باإعادة بيع الربجميات للموؤ�س�سات غري الربحية مببالغ رمزية وكونت اإيرادات من املبيعات لتمويل 

براجمها التعليمية والتدريبية.

        يف كل احلالت ال�سابقة، مل يتوافر ما يكفي من البيانات عن �سروط الرتتيبات اأو الأرباح ال�سافية التي 
ح�سلت عليها كل   موؤ�س�سة غري ربحية اأو ما �ساهمت به هذه ال�سراكات يف �سناعة فر�ص اإ�سافية جلمع التربعات، 

غري اأن مركز الراديو قام بحكم نوعي على اأن هذه ال�سراكات كانت اآلية قيِّمة ل�سمان دعم ال�سركات.
ويو�سح املثال التايل حتليل الفجوات النوعي للمركز.

        عالوة على ما �سبق، قاد البحث الذي مت خالل حتليل الفجوات النوعي ، اإىل اأن ي�ستخل�ص املركز نتائج حول 
بع�ص املزايا واخل�سائ�ص امل�سرتكة لأف�سل ممار�سات ال�سراكة الناجحة. وفيما يلي النتائج الذي تو�سل اإليها املركز: 
• يف كل حالة، كان هناك تكامل بني الحتياجات والأ�سول. فاأ�سول املوؤ�س�سات غري الربحية – النت�سار وال�سمعة 

وما اإىل ذلك – كانت متالئمة مع �سيء تقدره ال�سركة التجارية.   
• يف كل حالة، كانت املوؤ�س�ستان متوافقتني جيًدا من الناحية الثقافية. فقد ت�ساركتا يف مبادئ متماثلة، وتفاهم 

ممثلوهما جيًدا. 

              مثال                  
تتحليل الفج�ات الن�عي ملركز الرادي� لأ�سحاب الحتياجات اخلا�سة

ا�سم النتيجة املهمة للج�دة: تطوير ال�سركاء برعاية من ال�سركات

النتيجة املهمة 
�سريك املقارنة م�ؤ�س�ستناللج�دة 

املرجعية 1
�سريك املقارنة 

املرجعية 2

مت جمع بع�ص الدولراتل يوجدرعاية ال�سركات
مت جمع الكثري من 

الدولرات
ماليني الدولراتع�سرات اآلف الدولراتاآلف الدولراتالتربعات املجموعة

مرتفعةمرتفعةمتو�سطة ال�سفافية
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• يف كل حالة، كان هناك "بطل �سفقة" وهو �سخ�ص ما داخل ال�سركة ال�سريكة اهتم مبا يكفي بال�سفقة، و�ساعد 
يف دفعها لتاليف العراقيل حتى نهايتها. 

العديد  ناجحة مع  بناء عالقات  املركز يف  بداأ  املمــــار�سات،  باأفـــ�سل  املتعلـــقة  الـــدرو�ص  هــــــذه  وبا�ستخدام          
واأربرتون. والت�سجيالت،  الراديو  وجملة  لالت�سالت،  ت�سانيل  وكلري  روبوت،  اآي   : ال�سريكة  ال�سركات  مــــن 

        ويقرتح خرباء املقارنة املرجعية حتليل اأف�سل املمار�سات على اأ�سا�ص نوعي قبل اإجراء التحليل الكمي. ملاذا؟ 
�ست�سدر يف البداية حكًما "حد�سيا" حول املمار�سة الأف�سل املحتملة )خطوة نوعية( لكي تقرر اأنها ت�ستحق جمع 
بيانات الأداء وحتليلها على نحو اأعمق )خطوة كمية(. و�سيكون توثيق ذلك احلكم هو بالفعل جوهر التحليل الكمي. 

حتليل الفج�ات الكمي
العمليات احلالية  داخل  الأداء  للقيا�ص لتطوير  القابلة  الفر�ص  الكمي يف حتديد  التحليل  يكمن غر�ص          
بني  الفارق  زاد  وكلما  املمكن.  التطوير  م�ستوى  حتديد  على  فريقك  املقارنة  هذه  ت�ساعد  وقد  مبوؤ�س�ستك. 
هام�ص  وي�سري  �سالًبا.  اأو  موجًبا  الأداء  هام�ص  يكون  وقد  التطوير.  فر�سة  زادت  الأف�سل  واملمار�سة  اأدائك 
ال�سالب،  الأداء  هام�ص  اأما  املمار�سات،  لأف�سل  املر�سحني  من  اأعلى  م�ستويات  على  توؤدي  اأنك  اإىل  املوجب  الأداء 
اأعلى من تلك التي تعمل عليها موؤ�س�ستك.  اأف�سل املمار�سات التي اخرتتها تعمل على م�ستويات  اأن  اإىل  في�سري 
الفارق  وجدولة  خمطط  يف  بعينها  ملمار�سة  مقارنة  معايري  و�سع  خالل  من  الأداء  هوام�ص  وتتحدد 
التحليل.  ذلك  تطبيق  نوعية  التايل  الكمي  الفجوات  حتليل  مثال  ويو�سح  الي�سار.  اأق�سى  العمود  يف 
 يف املثال التايل، يتحدد هام�ص الأداء مبوجب الفارق املوجب اأو ال�سالب بني املعايري. على �سبيل املثال، اأظهر املر�سح 
لأف�سل املمار�سات م�ستوى اأعلى بن�سبة 43 باملائة من ر�سا العمالء. وميكن اإ�سافة مر�سحني اإ�سافيني ملعرفة الفجوة 
بني خط النطالق واملتو�سط. ويظهر معيار دوران املوظفني فجوة اإيجابية: فموؤ�س�ستنا توؤدي اأعلى من املمار�سة 
اأن منهج املوؤ�س�سة احلايل هو  الأف�سل املقرتحة. يف بع�ص احلالت، قد يكون ذلك �سحيًحا بالفعل، ويقرر ذلك 
الأف�سل يف الفئة. ويف حالت اأخرى، قد ل ينبئ معيار واحد بالق�سة باأكملها، وقد يتطلب الأمر معايري اإ�سافية.   

              مثال                  
حتليل الفج�ات الكمي

النقطة املرجعية خط النطالقمعيار الأداء 
الفج�ة )هام�س الأداء(لل�سريك

- 43%98%55%معدل ر�سا العمالء
-155/ �سهر255/ �سهر100/ �سهروحدات الإ�سكان املمولة

-18 %88%70%الوظائف 
- 650.000 دولر/ 3 اأ�سهر750.000 دولر/ 3 اأ�سهر100.000 دولر/ 3 اأ�سهرالدخل املكت�سب
+5%15%10%دوران املوظفني

ورقة العمل 12: حتليل الفج�ات 
اأكمل ورقة العمل احلالية ببيانات الأداء التي جمعتها داخلًيا ومن �سركاء املقارنة املرجعية. 

اأ ( حتليل الفج�ات الن�عي
الأداء  بيانات  من  قليل  املرجعية  املقارنة  �سريك  لدى  كان  اإذا  النوعي،  الفجوات  حتليل  )اأ(،  اجلزء  ا�ستخدم 

املتوافرة.
عند اكتمال اجلدول، �سيظهر �ساحب اأف�سل اأداء. 

ا�سم العملية: -------------------------------------------------------------------------

�سريك املقارنة املرجعيةم�ؤ�س�ستناالنتيجة املهمة للج�دة
ال�سم:

�سريك املقارنة املرجعية
ال�سم:

ب ( حتليل الفج�ات الكمي
ا�ستكمل خط النطالق والنقاط املرجعية لل�سركاء من �سفحات عمل جمع البيانات التي ا�ستكملتها يف اخلطوتني 

3 )ب( و4 )ب(.
اح�سب الفارق بني خط النطالق وكل نقطة من النقاط املرجعية لل�سريك مللء اأعمدة الفجوات. 

خط النطالقمعيار الأداء
النقطة 

املرجعية 
لل�سريك 1

ال�سم:

الفج�ة 
)-/+(

النقطة 
املرجعية 
لل�سريك 2

ال�سم:

الفج�ة 
)-/+(

             مهمة: نفذ حتليل الفج�ات
ا�ستخدم ورقة العمل )12(: حتليل الفجوات التالية ملمار�سة اإجراء حتليل الفجوات النوعي والكمي مع فريق املقارنة 
ع من ا�ستف�سارك لي�سم اأع�ساء جمل�ص الإدارة ومزودي اخلدمات واملمولني  املرجعية اخلا�ص بك.  وبعد ذلك، و�سِّ

والزمالء. 

P
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خط�ة 4 )د(: حدد اأف�سل املمار�سات
             مبجرد النتهاء من حتديد هام�ص الأداء )الفجوة( بني خط النطالق ومر�سحي اأف�سل املمار�سات، تكون 
املهمة التالية هي اأن ت�ساأل عن ال�سبب. ما الذي يف�سر ذلك الختالف الكبري يف الأداء؟ اإنك تتطلع الآن على وجه 
التحديد لتحديد البتكارات خلف العمليات )طرق اأو برامج اأو �سيا�سات فريدة( والتي تكون م�سوؤولة عن النتائج 

غري العادية. وتكون العوامل الكامنة هي الكنوز الذهبية: اأف�سل املمار�سات.
وتاأكد عندما ت�ساأل عن ال�سبب اأن تنظر فيما اإذا كان ابتكار العملية هو حًقا املمار�سة الأف�سل، ولي�ص جمرد مظهر 
خادع، اأي اأن الأ�سباب التي اأدت اإىل الأداء املتفوق لل�سريك قد يكون ل عالقة لها على الإطالق بالبتكار. وفيما يلي 

بع�ص الأمثلة التقليدية:

مظهر خادع 1: القائد الكاريزمي. انظر يف حالة موؤ�س�سة غري ربحية قديرة يف كليفالند. كان لهذه املوؤ�س�سة 
مدير تنفيذي �سهري حمبوب من املجتمع ح�سن الأ�سلوب وله عالقات يف جميع اأنحاء املدينة من م�ساركته الفعالة 
يف املدينة ملدة عقدين. وقد كان جامًعا للتربعات من الطراز الأول وحتت قيادته، ا�ستطاعت املوؤ�س�سة احل�سول على 
املزيد من الأموال بتكلفة اأقل من كافة املوؤ�س�سات يف فئتها. غري اأن تلك املمار�سة مل تكن قابلة للتكرار. فبالرغم 
من اأنه كان للموؤ�س�سة معايري اأداء ونتائج مماثلة ملوؤ�س�سة اأخرى ت�سعى لتعظيم اأداء نف�ص العملية، فقد كان القائد 

الكاريزمي فريًدا لدرجة اأن املمار�سة الأف�سل مل تكن قابلة للتكرار. 

مظهر خادع 2: ا�ستخال�ص ال�سفوة. ويعني ذلك ف�سل الأف�سل عن البقية. قدمت مدر�سة ثانوية حملية برنامج 
فنون جديد لإعداد الطالب للمهن يف جمال الفنون والإن�سانيات. ومن خالل تتبع الوظائف التي ح�سل عليها 
امل�ساركون القدماء يف الربنامج، ا�ستطاع املوظفون التباهي بالنتائج، حيث اإن 80 باملائة من الطلبة انتهى بهم املطاف 
اإىل �سغل وظائف مرتبطة بالفنون. ومن َثم بداأت املنظمات املناظرة بالنظر يف هذه النتائج كنقطة مرجعية يف 
جمال برامج التعليم الفنية. غري اأنه بناء على الفح�ص الدقيق، ات�سح اأن برنامج الفنون املذكور مل يقبل غري 
الطلبة ممن لهم اهتمام اأو موهبة يف جمال الفنون. ومن املرجح اأن معظم امل�ساركني يف الربنامج كانوا �سيمتهنون 

مهًنا متعلقة بالفنون على اأي حال. 

مظهر خادع 3: املتغريات املتداخلة. لنتاأمل على �سبيل املثال برناجًما يهدف اإىل ربط ال�سكان العاطلني عن العمل 
يف جنوب �سيكاغو، وهي منطقة حمرومة من فر�ص العمل. اأجرى اأحد الربامج امل�سابهة يف �سياتل م�سروع للمقارنة 
املرجعية، ووجد اأن فرع جنوب �سيكاغو حقق نتائج رائعة يف عام 2003 حيث ح�سل لن�سبة 67 باملائة من امل�ساركني فيه 
على وظيفة، يف حني اأن الفرع الرئي�سي يف �سياتل حقق 23 باملائة فقط. وبناء على مزيد من البحث، وجد فرع �سياتل 
اأن ما دفع نتائج جنوب �سيكاغو مل يكن يف الواقع ممار�سة اأف�سل، فقد فتح م�سنع جديد اأبوابه عام 2003 بالقرب من 

ر ذلك الزيادة الكبرية يف الأداء.  جنوب �سيكاغو وقام بتوظيف العديد من �سكان احلي، وقد ف�سَّ
ولتوجيه  ال�سبب.  عن  ال�سوؤال  يف  التعمق  وقت  يحني  الأمر،  يف  خادعة  مظاهر  اأي  وجود  عدم  من  التحقق  بعد 
ا�ستق�سائك، اطرح الأ�سئلة التالية فيما يتعلق بكل مر�سح لأف�سل املمار�سات. واإذا ا�ستطعت الإجابة عليها على النحو 

املطلوب، فغالبا تكون قد ح�سلت على ممار�سة اأف�سل :
• هل هناك �سجل مثبت حافل من النجاحات؟

• هل النتائج م�ستدامة؟
• هل ميكن تكرار الفكرة ؟

• هل الفكرة فعالة من حيث التكلفة؟
• هل هي اأ�سا�سية للمهمة؟

عادة ما تتحدى اأف�سل املمار�سات الو�سع الراهن؛ ولذلك فاإن عبء الإثبات �سيقع دائًما على عاتق فريق املقارنة 
املرجعية الذي �سيكون عليه اإثبات اأن املمار�سة الأف�سل املقرتحة هي حًقا اأف�سل من الطريقة اأو الربنامج اأو ال�سيا�سة 
الراهنة. تعامل مع هذه املهمة على حممل اجلد. فلكي تبث يف موؤ�س�ستك روح التطوير، �سوف حتتاج اإىل اأن تكون 

لديك احلقائق متوفرة، والكثري من الأدلة لدعم ق�سيتك من اأجل التغيري.

             مهمة: حدد اأف�سل املمار�سات
طبق ا�ستبيان ورقة العمل )13( التالية على املر�سحني لأف�سل املمار�سات.

الأمثلة على ال�سفحتني التاليتني تو�سح اثنني من اأف�سل املمار�سات حددتهما اإحدى املوؤ�س�سات، بينما كانت تعمل 
مع فروعها يف م�سروع املقارنة املرجعية. 

ا؟  ماذا ميكنك اأن تتعلم اأي�سً
اإن حتديد اأف�سل املمار�سات لتح�سني الأداء هو الهدف الرئي�سي يف ذلك اجلهد للمقارنة املرجعية. غري اأنه توجد 

ا من حتليل الفجوات. بع�ص الفوائد القيمة والدرو�ص الثانوية التي ميكن ا�ستخال�سها اأي�سً

ف على املعايري التي ي�ستخدمها الآخرون : تعرَّ
ف على كيفية حت�سني نظام  اإحدى هذه املنافع التي ميكن احل�سول عليها من درا�سة املوؤ�س�سات الأخرى، هي التعرُّ

املانحة، فقد  اإذا كانت موؤ�س�ستك حتاول حت�سني العالقات مع اجلهات  املثال:  املعايري يف موؤ�س�ستك. على �سبيل 

تعلم اأن معياًرا اأف�سل لر�سا املانحني هو عدد امل�ستمرين منهم كل �سنة، بدًل من عدد املانحني اجلدد كل �سنة. 

فال�ستمرار يعني له ارتباط اأف�سل بتح�سني العالقات.

ف على فعالية نظريات التغيري الأخرى : تعرَّ
بالرغم من اأنه قد يكون ملوؤ�س�سة ما طريقة خمتلفة حلل امل�سكلة، فقد جتد اأن نظريتها اخلا�سة بالتغيري اأف�سل 

الأ�سرة  ز على  تركِّ اأخرى  اأن موؤ�س�سة  الطفل  �سلوكيات  تعديل  برنامج  يكت�سف  املثال: قد  �سبيل  الواقع. على  يف 

باأكملها، وحتقق نتائج اأف�سل، ومن َثم يقرر تعديل معادلة جناحه وفًقا لذلك.

P
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اعرث على �سركاء وحلفاء جدد :
تكون اأقوى فوائد املقارنة املرجعية يف بع�ص الأحيان هي اأقلها و�سوًحا. على �سبيل املثال: لنتاأمل ملجاأ للم�سردين 

هاتني  ومعايري  وعمليات  برامج  بني  الكبري  الختالف  فرغم  املخدرات.  مدمني  تاأهيل  لإعادة  وبرناجماً 

اإعادة التاأهيل ي�سعى لتحقيق نف�ص النتائج  اأن برنامج  املوؤ�س�ستني، فمن خالل املقارنة املرجعية، قد يعلم امللجاأ 

الرباجمية )تخريج اأفراد للح�سول على فر�ص عمل م�ستدامة(. فرغم اأنه من الناحية الظاهرية، ل تت�سارك 

هاتان املوؤ�س�ستان يف اأي �سيء، فاإنها حتاول حل امل�سكلة نف�سها من وجهات نظر خمتلفة، لكنها متكاملة؛ ولذا فقد 

جتد اأنه من املفيد التعاون فيما بينهما.

ورقة العمل 13: ا�ستبيان املمار�سة الأف�سل 
اطرح الأ�سئلة التالية على املر�سحني لأف�سل املمار�سات:

ا�سم املوؤ�س�سة ذات املمار�سة الأف�سل ---------------------------------------------------------

1( النتيجة املهمة للجودة:

2( معيار الأداء :

3( النقطة املرجعية الداخلية:

4( املمار�سة الأف�سل:

5( مالك املمار�سة الأف�سل )ال�سخ�ص اأو اجلهة امل�سوؤولة عن املمار�سة الأف�سل(:

6( ملاذا؟ ما الذي يف�سر ذلك الفرق؟

7( البتكارات خلف العملية  )طرق اأو برامج اأو �سيا�سات فريدة(؟

8( هل هناك �سجل حافل من النجاحات يف هذه العملية؟

9( هل النتائج م�ستدامة؟

10(  هل ميكن تكرار الفكرة؟

11(  هل الفكرة فعالة من حيث التكلفة و/ اأو الوقت ؟

12( كيف ت�ساعدك على حتقيق مهمتك؟

              مثال                  
م�جز املمار�سة الأف�سل 1

1(  النتيجة املهمة للج�دة: امل�ساركة يف اجتماعات املجل�ص واللجان
2(  معيار الأداء : ن�سبة احل�سور )با�ستثناء الغياب بعذر(

3(  النقطة املرجعية الداخلية: %100-90
4(  املمار�سة الأف�سل: %100

5(  مالك املمار�سة الأف�سل )ال�سخ�س اأو اجلهة امل�س�ؤولة عن املمار�سة الأف�سل(: ال�سركة اأ فرع �ص
6(  ملاذا؟ ما الذي يف�سر ذلك الفارق؟

• يجتمع املجل�ص ثالث مرات فقط يف ال�سنة.
• ُيخرب اأع�ساء جمل�ص الإدارة اجلدد مبدى اأهمية احل�سور، واأنه يتوقع منهم احل�سور.

• اجتماعات املجل�ص تتم بالتناوب بني الوليات الثالث.
• لديهم جمل�ص �سغري انخف�ص اإىل 9 اأع�ساء من 15 ع�سًوا على مدى ال�سنوات القليلة املا�سية. و�سيتم �سغل 

الأماكن ال�ستة ال�ساغرة، على نحو ا�سرتاتيجي بالأثرياء وذوي النفوذ ومن يلبون حاجة جغرافية.
• اإذا مل ي�ستطع ع�سو املجل�ص ال�سفر حل�سور الجتماع، ميكنه امل�ساركة من خالل موؤمتر هاتفي.
• جتتمع الرئي�سة التنفيذية مع اأع�ساء جمال�ص الإدارة املحلية عندما ت�سافر اإىل خمتلف املواقع.

• تر�سل الرئي�سة التنفيذية ر�سائل بريد اإلكرتوين ب�ساأن اآخر امل�ستجدات كل �سهرين للمجل�ص حتى يتمكنوا 
من مواكبة امل�ستجدات بني الجتماعات.

7(  البتكارات خلف العملية )طرق اأو برامج اأو �سيا�سات فريدة(؟
التغذية الرجتاعية من اأع�ساء جمل�ص الإدارة اجلدد اأ�سارت اإىل رغبتهم يف احل�سول على مزيد من التوجيه 
ب�سبب تعقيد برامج املوؤ�س�سة، ولأنهم يجتمعون ثالث مرات يف ال�سنة فقط. وتتناول الرئي�سة التنفيذية واأحد 
اخلرباء يف جمل�ص الإدارة الع�ساء مع كل ع�سو جديد قبل ح�سوره اأول اجتماعات املجل�ص. وي�ساعد ذلك يف تعزيز 
املودة والتوجيه للع�سو اجلديد. كما تت�سل الرئي�سة التنفيذية بالأع�ساء اجلدد بعد اأول اجتماع ملجل�ص الإدارة 

ملعرفة ما اإذا كانت لديهم اأية اأ�سئلة.
هناك ثالث جلان للمجل�ص جتتمع ثالث مرات يف ال�سنة الواحدة. ويتم اإر�سال تقارير اللجان مقدًما، ول يتم 
ت�سليمها لالأع�ساء يف اجتماعات املجل�ص بناء على طلب املجل�ص. وتتعامل اجتماعات املجل�ص فقط مع الق�سايا 

التي تتطلب مداخالت من املجل�ص. وقد قوبل ذلك التغيري بردود فعل اإيجابية من جمل�ص الإدارة.
8(  هل هناك �سجل حافل من النجاح يف هذه العملية؟

حت�سنت ن�سبة احل�سور يف اجتماعات املجل�ص بعد تخفي�ص عدد اأع�سائه من 15 اإىل 9. وقد تطورت م�ساركة 
املجل�ص اإيجابًيا منذ ذلك احلني.
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9(  هل النتائج م�ستدامة؟ نعم.
10( هل ميكن تكرار الفكرة؟ نعم.

11( هل الفكرة م�فرة للتكلفة و/ اأو ال�قت ؟ نعم.
12( كيف ت�ساعدك على حتقيق مهمتك؟ ملاذا هي مهمة؟

ب�سفته الهيئة الت�سريعية للموؤ�س�سة، تعترب م�ساركة املجل�ص اأمًرا بالغ الأهمية.

       
              مثال

م�جز املمار�سة الأف�سل، 2
1( النتيجة املهمة للج�دة: التغري يف ن�سبة �سايف الأ�سول

2( معيار الأداء : ن�سبة التغري يف �سايف الأ�سول للعام املايل 2003 مقارنة بالعام املايل 2002.
3( النقطة املرجعية الداخلية: زيادة اإيجابية

4( املمار�سة الأف�سل: %10.8
5( مالك املمار�سة الأف�سل )ال�سخ�س اأو اجلهة امل�س�ؤولة عن املمار�سة الأف�سل(: موؤ�س�سة ب فرع �ص

6( ملاذا؟ ما الذي يف�سر ذلك الفارق؟
هذا الفرع عبارة عن موؤ�س�سة منو مهمة بالن�سبة للمنظمة. وكلما منت اأكرث، زادت اأهمية 

الإدارة املالية اجليدة واإدارة النقدية وحت�سني التدفق النقدي من خالل حت�سيل امل�ستحقات على نحو اأ�سرع. 
وتخ�سع الأمور املالية لرقابة م�سددة على اأ�سا�ص �سهري، وت�ستجيب ب�سرعة للتغريات.

7( البتكارات خلف العملية )طرق اأو برامج اأو �سيا�سات فريدة(؟
قاموا ب�سراء كيانات اأخرى لتو�سيع قاعدتهم وب�سمتهم، لكنهم متكنوا من اإدارة اأعمالهم بحيث حتقق فوائ�ص 

يف نف�ص الوقت.
8( هل هناك �سجل حافل من النجاح يف هذه العملية؟

نعم ، مل يح�سل عجز خالل 18 �سنة، وحتى خالل �سنوات النمو.
9( هل النتائج م�ستدامة؟ نعم.

10( هل ميكن تكرار الفكرة؟ نعم.
11( هل الفكرة فعالة من حيث التكلفة و/ اأو ال�قت؟ نعم. �ستتكلف املوؤ�س�سة كثرًيا اإن مل تقم بهذا.

12( كيف ت�ساعدك على حتقيق مهمتك؟ ملاذا هي مهمة؟
نعم، اإذا مل يكن هناك هام�ص مادي، لن ميكننا حتقيق املهمة. يتم اإعادة الفوائ�ص من العمليات اإىل اخلدمات، 
وت�سمل تقدمي خدمات جمانية ومدعومة؛ وبالتايل، فاإن حتقيق فوائ�ص ي�سهم ب�سورة مبا�سرة يف حتقيق املهمة.

م�جز
          لتحديد اأف�سل املمار�سات، ل بد اأوًل اأن تختار �سركاء املقارنة املرجعية املنا�سبني. 
ومن خالل حتديد ت�سابه اأو اختالف معادلت النجاح والنتائج ومعايري الأداء ، ميكنك 

انتقاء ال�سركاء املحتملني من قائمة الحتمالت التي ل تنتهي. 
وما اإن حتدد من �ستجري الت�سال معه، حتى ميكنك البدء يف جمع البيانات؛ اإما ب�سكل 
اأو ب�سكل ر�سمي )من  اأف�سل املمار�سات دون تقييم معايري الأداء(  غري ر�سمي )حتديد 

خالل ال�ستق�ساءات اأو ال�ستبيانات اأو املقابالت(. 

          عند تقييم البيانات التي جمعتها من �سركاء املقارنة املرجعية، ميكنك اأن جتري 
حتليل فجوات كمي )اإح�سائي( اأو نوعي )حد�سي(. و�ستك�سف هاتني العمليتني الفرق بني 
اأداء موؤ�س�ستك ومر�سح املمار�سة الأف�سل. وما اإن حتدد فارق الأداء بني خط النطالق 
التي  العمليات  عن  ال�ستف�سار  يف  البدء  ميكنك  حتى  املمار�سات،  اأف�سل  ومر�سحي 
ي�ستخدمها ال�سريك، والتي ميكن تكرارها لتح�سني اأداء موؤ�س�ستك؛ وتكون الإجابة على 

ذلك ال�سوؤال هي املمار�سة الأف�سل.
           

اأف�سل املمار�سات التي             �سيطلعنا الف�سل اخلام�ص على الطريقة املثلى لتنفيذ 
اكت�سفتها يف هذا الف�سل .
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تطبيق اأف�سل املمار�سات
        مبجرد النتهاء من اإجراء حتليل الفجوات، �سيكون لدى فريقك الفر�سة لو�سع اأهداف جديدة )اإعادة حتديد 
النقاط املرجعية( ملوؤ�س�ستك، ويتطلب ذلك يف كثري من الأحيان اأكرث من جمرد ن�سخ عملية جديدة، ول بد اأن يقوم 
فريق املقارنة املرجعية باإجراء حتليل دقيق ملوارد املوؤ�س�سة وهيكلها وثقافتها، واأف�سل طريقة للقيام بذلك؛ هي من 

خالل التخطيط الدقيق، وعادة من خالل و�سع خطة ر�سمية.

خط�ة 5 )اأ(: �سع خطة تنفيذ
        �ستحدد خطة للتنفيذ الإجراءات التي ل بد من القيام بها من اأجل ا�سترياد ممار�سة اأف�سل، وعادة ما يكون هناك 

ثالثة اأق�سام للخطة: حتديد الأهداف، عملية التخطيط، والبدء.

1- �سع اأهداًفا داخلية 
        بعدما حتدد املمار�سة الأف�سل، تقوم باإعادة حتديد نقاطك املرجعية الداخلية. على �سبيل املثال: اإذا كنت قد 
قمت يف اخلطوة 3 )ج( بتحديد نقطة مرجعية 50 باملائة من امل�ساركة يف الندوة ووجدت اأن املمار�سة الأف�سل كانت 85 
باملائة؛ ف�ستقوم بتعديل نقطتك املرجعية الداخلية لتكون 85 باملائة. ويف بع�ص احلالت، قد ل يكون م�ستوى املمار�سة 
الأف�سل منا�سًبا ملوؤ�س�ستك؛ فالوقت واملوارد واخلربات الالزمة لتحقيق هدف املمار�سة الأف�سل لي�ست واقعية. بدًل 

من ذلك، يجب اأن حتدد م�ستوى معقول من الأداء ملوؤ�س�ستك مع و�سع نقطة مرجعية عند ذلك امل�ستوى.

2- افهم العملية 
        مبجــــرد اأن يتـــم تـــحديد نقطة مرجـــعية
جــــــديدة، تكـــــون املرحـــلة التـــــالية هـــــــي عمليــــة
التخطيــــط. وي�سمل ذلك ر�سم عملية املمـار�سة
الأف�سل ومقارنتها بعمليتك احلالية. والغر�ص
مــــن ذلك، هــــو معـــرفة كــــيفية اإعـــــادة ت�سميـــم

وتغييـــر  بالأمــــور،  بهــــا  تقــــوم  التي  الطريقة 
الأدوار يف املوؤ�س�سة اأو اإعادة تخ�سيـــ�ص  املــوارد
 لتكون قادرة على حتقيق الأهــــداف اجلــــديدة
يف املـــــــوؤ�س�سة غيـــر الربحيـــة، لكل نتـــيجة؛ عمليــــــة

)طريقة اأو برنامج اأو �سيا�سة( اأوجمموعة من العمليات. وللعملية م�سوؤول عنها: ال�سخ�ص اأو الفريق اأو الإدارة التي 
تدير جمموعة معينة من الأن�سطة. و�سيحتاج فريق املقارنة املرجعية اإىل العمل مع م�سوؤول تلك العملية لو�سع 
التوقعات حول م�ستويات الأداء القابلة للتحقيق على نحو واقعي، والإطار الزمني الذي ميكن حت�سن الأداء مبوجبه، 

وم�ستوى املوارد الإ�سافية التي قد تكون مطلوبة.

العمليات  اأولويات  نتائجك وو�سعت  اأنت قد حددت  ها 

املعايري  وحددت  لها  املرجعية  املقارنة  يف  ترغب  التي 

ال�سحيحة واأف�سل املمار�سات. والآن، يجب اأن تفكر يف 

كيفية "ا�سترياد" اأو تطبيق اأف�سل املمار�سات املذكورة يف 

موؤ�س�ستك. يف اخلطوة 5 �ستقوم مبا يلي:

- اإن�ساء خطة تنفيذ

- التغلب على مقاومة املوظفني

- و�سع خطة ات�سال للموظفني

- تطبيق املمار�سة الأف�سل 

3- َخّطط للتغيري
        املرحلة الثالثة هي البدء. ويجب اأن يتناول ذلك الق�سم الأ�سئلة التالية: ما الذي ينبغي اإجنازه داخل موؤ�س�ستنا 
لتنفيذ املمار�سة الأف�سل؟ ما هو الإطار الزمني لذلك؟ هل يحتاج الأمر اإىل توظيف اأ�سخا�ص جدد اأم خف�ص عدد 
الوظائف؟ ما هي العرتا�سات الثقافية املتوقعة؟ كيف �سيتم التغلب عليها؟ من �سيكون بطل العملية؟ ما هي اخلطة 
البديلة؟ من �سرياقب ويرفع التقارير عن جناح هذه العملية اجلديدة؟ يجب اأن يفكر فريق املقارنة املرجعية ملًيا 
يف هذه الأ�سئلة. فتنفيذ التغيري - حتى التغيريات ال�سغرية - ميكن اأن ياأخذ املوؤ�س�سة يف اجتاه جديد متاًما، وكلما 

زادت ال�سيناريوهات التي تتدرب عليها، زادت جاهزيتك للعمل.  .

ن�سيحة : قم بالإعداد، ولكن ل تفرط فيه 
الإعداد الدقيق اأمر اأ�سا�سي لنجاح املقارنة املرجعية. فال بد من اإجراء التدقيقات الداخلية،  وت�سكيل فرق 

العمل وتعبئة املوارد. كل ذلك يتطلب وقًتا وجهًدا لكن يف حدود املعقول. خذ وقتك يف الإعداد، ولكن ل 

عليها.  تعتاد  الفعلية حتى  العملية  والبدء يف  القفز  اإىل جمرد  �ستكون بحاجة  ما،  فعلى م�ستوى  تفرط. 

بع�ص  يف  ولكن  ناجحة.  املرجعية  املقارنة  جتربة  تكون  لكي  ومنظًما  منهجًيا  تكون  اأن  يجب  اأنه  �سحيح 

والأفكار اجلديدة ويرف�سونها غريزًيا من خالل و�سع خطوات ل  املمار�سات  الأفراد  الأحيان، قد ترعب 

نهائية من التخطيط واللجان والتقارير واملراجعات. اأبق العملية دائًما ان�سيابية و�سريعة التقدم. 

             مهمة: �سع م�س�دة خلطة تنفيذ املمار�سة الأف�سل
ا�ستخدام ورقة العمل )14( التالية لو�سع م�سودة خطة تنفيذ كل نتيجة من النتائج املهمة للجودة التي تقارنها 

مرجعيا. وفيما يلي مثاًل خلطة تنفيذ اإحدى املوؤ�س�سات.  
              مثال                  

اإن�ساء خطة تنفيذ
روؤية عامة : يف الآونة الأخرية ، قررت اللجنة التنفيذية لإحدى املوؤ�س�سات املانحة اأنها بحاجة اإىل املقارنة 
املرجعية وتطوير عملية تقييم املنح. ومل تكن املوؤ�س�سة تقريًبا تقوم باأي تقييم بعد املنح، وكانت اللجنة التنفيذية 
ت�سعر بغ�سب من جمل�ص الإدارة والداعمني ومطالبتهم مبزيد من امل�ساءلة. وا�ستطاع فريق املقارنة املرجعية 
جديداً  الكرتونياً  برناجماً  الأف�سل  املمار�سة  كانت  للتنفيذ.  خطة  �سياغة  يف  وبداأ  اأف�سل،  ممار�سة  حتديد 
ت�ستخدمه موؤ�س�سة مانحة اأخرى. �ساعد الربنامج املوؤ�س�سة يف قيا�ص نتائج املنح وتتبع النتائج. كما كان امل�سوؤول 

عن العملية - رئي�ص الربامج - بطاًل لهذه املمار�سة الأف�سل اجلديدة. 
اأكرث من ع�سرين عاًما، وكانوا مقاومني جًدا  اأم�سوا يف منا�سبهم  اأن بع�ص موظفي الربامج كانوا قد  غري 

تطبيق أفضل املمارسات 5
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              تابع                  
للتغيري. بالإ�سافة اإىل ذلك، كان ل يزال البع�ص الآخر غري مرتاحني ل�ستخدام اأجهزة الكمبيوتر. ومع ذلك، 

ثابرت اللجنة التنفيذية وقررت اعتماد املمار�سة الأف�سل. وما يلي خطوات العمل خالل مراحل خطة التنفيذ.
خطة التنفيذ. 

1- اأهداف داخلية :
        قيَّمت املوؤ�س�سة حالًيا 5 باملائة من منحها. وبعد تبني املمار�سة الأف�سل، و�سعت اللجنة التنفيذية نقطة 
مرجعية داخلية جديدة: 90 باملائة من جميع املنح التقديرية التي تزيد عن 25.000 دولر؛ �سيكون لها ر�سمًيا 

نتائج يتم تقريرها بحلول نهاية كل دورة من دورات املنح. 

2- عملية اإعادة الت�سميم :
         اأولً- مت حتديد امل�سوؤولة عن العملية، وقد كانت تدعم تبني املمار�سة الأف�سل، وبالتايل مل يكن حتفيزها 
م�سكلة. ُطلب منها بعد ذلك تخطيط العملية احلالية بالتف�سيل، ويف النهاية قامت باإحالل العملية اجلديدة 
حمل العملية احلالية لتحديد الق�سايا اأو التغيريات املحتملة التي قد تكون �سرورية. )انظر املخطط على 

ال�سفحة التالية(. 
        ومع ذلك، فقد األقت املناق�سات الداخلية ال�سوء على بع�ص الق�سايا الأخرى املتعلقة باملوظفني. فقد كان لدى 
معظم م�سوؤويل برنامج املوؤ�س�سة روتيًنا را�سًخا با�ستالم عر�ص ثم اإعداد تقرير لإحاطة اللجنة التنفيذية باملنحة، 
ومن َثم اإر�سال عقد املنحة مبجرد موافقة اللجنة عليه. ومل يكن هناك اأي مكان يف هذه العملية للتفاو�ص على 
النتائج اأو حتديدها اأو دجمها. وكان يجب اإعادة ت�سميم العملية لت�سمل هذه اخلطوات اجلديدة. على الفور، 
اأ�سبح من الوا�سح اأنه مل يكن هناك م�سوؤول واحد عن العملية - ففي واقع الأمر، كان جميع م�سوؤويل الربنامج 
م�سوؤولني عن العملية، حيث كان كل منهم يدير هذه العملية فيما يتعلق مبجموعة املنح التي لديه. لذلك، فمن 
اأجل اإجناح العملية، كانت هناك حاجة لأن يكون اجلميع على دراية كافية بالنهج اجلديد. عالوة على ذلك، 
كان التدريب �سرورًيا حيث مل يكن كل موظفي الربنامج على دراية بقيا�ص النتائج، وكان ذلك �سي�ستغرق وقًتا.                                 
واأخرًيا، كان يجب دمج التقنيات املختلفة بحيث "تتكامل" الأنظمة مع بع�سها، وتتبادل البيانات فيما بينها، وكان 

لزاًما اأن يتم دمج كل ذلك يف اخلطة.

3- البدء : 
        بعد النظر يف كافة اجلوانب، واتخاذ قرار بامل�سي يف العمل؛ خطط فريق املقارنة املرجعية للقيام بالتنفيذ، 
وحدد اأن العملية برمتها �ست�ستغرق اثني ع�سر �سهًرا لالندماج. ومت و�سع خطة بديلة للبدء يف التنفيذ باأ�سرع وقت

              تابع                  
على  املوظفني  تدريب  ولأن  الربنامج(.  م�سوؤويل  من  قليل  عدد  مع  �سغري  جتريبي  م�سروع  �سكل  )على 
الربنامج اجلديد كان مبثل �سعوبة تدريبهم على تقنيات جديدة للتقييم، فقد قرر فريق املقارنة املرجعية 
اإجراءهما على مرحلتني. ومت توظيف مقيِّم بدوام كامل ملتابعة م�سوؤويل الربنامج فيما يتعلق بقيا�ص النتائج 
اأ�سهر،  �ستة  مرور  حتى  اجلديد  الربنامج  اإدخال  يتم  ولن  اجلديدة.  املعلومات  لت�سمل  التقارير  وحتديث 
اإعداد  من  بدًل  احلا�سب  ل�ستخدام  وجاهزين  اجلديدة  بالعملية  �ساملة  دراية  على  املوظفون  ي�سبح  عندما 
ر�سا  ومدى  اجلديد  النظام  على  الرجتاعية  التغذية  ملتابعة  مراقبة  نظام  و�سع  ومت  الورق.  على  التقارير 
املجل�ص عن العملية املطورة لكتابة التقارير عن املنح. ويف غ�سون ذلك، عمل مدير املنح مع مقدم الربجميات 
الأنظمة. دمج  �سيتم  حيث  العملية  والنواحي  البيانات  نقاط  لتحديد  اجلديد  الربنامج  ومقدم  احلايل 
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مساجعة فسيق الربىامج 

 للنطودة

 مع املؤضطات ةٍام اتىقاغ حتضلقد 

  إزضال العسضقبل  غري السحبية
 فتح اجملالالعنلية مً خالل  لتطسيعفسصة مطتقبلية 

 بالطلبات إللرتوىًيا للتقدو

 شيازة

ميداىية

 كتابة

مطودة التقسيس 

مساجعة فسيق الربىامج 

 للنطودة

توصيات فسيق 

الربىامج

 

 إىػاء التقسيس اليَائي ومطودة قساز امليخة   

 الفسصة األخرية للفسيق ملياقػة اليتائج واملعايري.

 حتديد اذتاالت الطازئة وتعنينَا داخلًيا. 

فسصة تدزيب املؤضطات غري السحبية 

اليتائج واملعايريعلى 

 :جصء مً القساز الدفعاتجدول 

ضيع امليحي بسىامج اللنبيوتس لـف معضلة

 تطبيقيطتخق اليقاش خازج ) 

(املسجعية املقازىة بسىامج

لليَا  ىتائجقد تلوٌ اذتاالت الطازئة 

. ةلعاديا اليتائجمً توجيَية أكجس 

ي ـف حمفوظةاملعلومات عً الطوازئ 

ضيع امليحل بسىامج اللنبيوتس

 

توصيات 

امليح 

لتخضيط 

األموال

 
 

 

 جتنيع

املطتيدات

مساجعة اللجية الفسعية 

قسازات / توصياتلللنجلظ 

ألف  150عً  تقلامليح اليت 

دوالز

 

املساجعات 

احملتنلة 

لقساز امليح

 

 

 

 

 

إزضال خطاب امليح 

خضساأل والينوذج

 

 

 

 

زجوع 

 الينوذج

خضساأل

 

 

 

 

اذتاالت مع  التعامل

اذتاجةالطازئة عيد

 
 قياع؛لا وأ التقدو التأكد مً

 قد يتفاوت التلساز وفًقا للنيخة

أو املؤضطة

 

مساجعة 

بياىات 

 األزغيف؟

 

االتفاق بني ملتب 

املنيوحة الربىامج وادتَة 

على اليتائج واملعايري

 

خترب ادتَة املنيوحة 

مديس التأثري عً اليتائج 

واملعايري بعد مساجعتَا

 

كتابة 

التقازيس 

االىتقالية

 

تطليه 

التقسيس 

اليَائي

 

زفع تقازيس 

 ليا؟أخسى 

 يـالبدء ف

اتالدفع 

 

 

مساجعة اللجية التيفيرية 

 ً وقسازات امليح اليت تصيد ع

 ألف دوالز 150

 

 خمطط إعادة التضنيه

 املعلومات تقهيةم اي نظـنقطة دخول البيانات ف

 

 

زضالة 

 اضتفطاز 

 طلبأو 

 

اجتناع 

ملتب 

: الربىامج

مياقػة 

السضالة

 

 

إزضال 

  القساز

 

 

اضتالو 

 العسض

 

 

إىػاء 

ملف 

أمحس 

 

 

مساجعة 

ل ئومط

الربىامج 

للعسض

 

طلب العسض 

أو السفض

ورقة العمل 14: خطة تنفيذ املمار�سة الأف�سل 
ا�سم النتيجة املهمة للجودة ____________________________

1( الأهداف الداخلية
العملية: ----------------------------------------------------------------------------
م�سوؤول العملية: ----------------------------------------------------------------------
معيار الأداء: -------------------------------------------------------------------------
خط النطالق: -----------------------------------------------------------------------
  النقطة املرجعية اجلديدة: -------------------------------------------------------------

ا�سم اأف�سل املمار�سات : ------------------------------------------------------------------
معلومات ات�سال املمار�سة الأف�سل: --------------------------------------------------------

2( اإعادة ت�سميم العملية
اأ - خمطط العملية احلالية

ب -  خمطط العملية اجلديدة

ت -  ق�سايا التنفيذ املحتملة 

3( البداية
اأ - اخلطوات الإجرائية للتعامل مع ق�سايا التنفيذ:

ب -  الإطار الزمني
تاريخ البداية: ----------

نقطة الفح�ص الأوىل: ----------
نقطة الفح�ص الثانية: ----------
تاريخ التنفيذ الكامل: ----------

ت - املوارد الإ�سافية اأو التغيريات ال�سرورية للتنفيذ:
ث - خطة الطوارئ:
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خط�ة 5 )ب(: تغلَّب على مقاومة امل�ظفني
        ينطوي تنفيذ عمليات جديدة على تغيري لل�سلوك الب�سري، وبوجه خا�ص، م�سكلة ال�سلوك الب�سري - العتياد. 
ول بد اأن يكون فريق املقارنة املرجعية حذًرا للتنبوؤ والتحديد والت�سدي على نحو ا�ستباقي ملخاوف الب�سر داخل 
املوؤ�س�سة قبل عر�ص الأفكار اجلديدة. و�سيحتاج فريق املقارنة املرجعية اإىل ن�سر الفوائد والروؤية واأ�سباب التغيري 
ا العمل ب�سكل وثيق مع القيادة العليا )جمل�ص الإدارة،  يف وقت مبكر وعلى نحو متكرر. و�سيجب على الفريق اأي�سً
من  وغريهم   ، العملية(  وم�سوؤويل  الربنامج،  )موظفي  التنفيذية  والإدارة  العليا(،  والإدارة  التنفيذي،  واملدير 

الأطراف الرئي�سة )املمولني، واملتطوعني، واملوظفني الإداريني(. اإن القتناع الداخلي اأمر حيوي. 

         بالن�سبة لبع�ص املوؤ�س�سات، لن يتطلب تنفيذ الأفكار اجلديدة تفكرًيا طوياًل: حيث تكون املوؤ�س�سة متحفزة للقيام 
بذلك، وتتمتع بالثقافة املالئمة، اأو اأن املوؤ�س�سة �سغرية مبا يكفي بحيث ميثل فريق املقارنة املرجعية يف حد ذاته اأكرث 
م�سوؤويل العملية الرئي�سيني. وبالن�سبة ملوؤ�س�سات اأخرى، قد تكون املقارنة املرجعية اأمًرا خميًفا ومرعًبا، حيث يجري 
فيها تغيري لروتني املوظفني، وقد تن�ساأ حالة من عدم الو�سوح، ويرتفع م�ستوى التوقعات من املوظفني. يجب اأن 
تتوقع مواجهة مقاومة املوظفني عند حماولة تنفيذ نتائج مبادرة املقارنة املرجعية للمرة الأوىل. اإذا مل حت�سل 
مقاومة من املوظفني، فاأنت يف اجلانب الآمن. اأما اإذا ح�سلت مقاومة؛ ف�ستكون على الأقل على ا�ستعداد للتعامل 

مع ذلك الأمر. 
        يف مثال املوؤ�س�سة املجتمعية )انظر اإن�ساء خطة التنفيذ ال�سابقة(، كان قليل من موظفي الربنامج �سد مبادرة 
التقييم اجلديدة متاًما؛ حيث اإنهم مل يفهموا الغر�ص منها، وفائدتها لهم، اأو مل تكن لديهم الرغبة يف تغيري 
العملية التي كانوا ي�ستخدمونها. وما غريَّ من توجههم وحفزهم للتغيري؛ كان بطل املقارنة املرجعية. ويف هذه 
احلالة، اجتمعت رئي�سة الربامج مع كل موظف من موظفي الربنامج، واأو�سحت مدى اأهمية هذه املبادرة للموؤ�س�سة، 
وللمجل�ص ، وكيف �ستفيدهم من حيث توفري الوقت ونظام التحفيز اجلديد. بالإ�سافة اإىل ذلك، حر�ست على دعوة 
م�سوؤويل الربنامج للم�ساعدة يف عملية اإعادة الت�سميم. كان لكل هذه التدخالت الأثر نف�سه: م�ساعدة املوظفني على 

فهم امل�سكلة، وجعلهم ي�سعرون باأنهم جزء من احلل.

خط�ة 5 )ج(: اأعد خطة ات�سال للم�ظفني 
الكثري يف م�ساعدة موؤ�س�ستك على �سمان الدعم للمقارنة املرجعية          قد حتقق خطة الت�سالت اجليدة 
تتوقع  اأن  التي ميكنك  ال�سائعة  الأ�سئلة  قائمة مبعظــــــم  يلي  اأو خوف. ما  اأي مقاومة حمتملة  والتغــــلب على 

�سمــــاعها  من املوظفني بخ�سو�ص املقارنة املرجعية:

)1( مقتب�ص من كارولني بك�ستون، "ا�سرتاتيجيات الت�سال لعدد �ستة مبادرات �سجما"، 2000 
.)www.isixsigma.com/library/content/c030929a.asp(

)1(

1(  ما هو؟
• ما هي املقارنة املرجعية؟

• األي�ست هذ مبادرة خا�سة بال�سناعة؟ كيف تتعلق مبوؤ�س�ستنا وعملياتنا؟ 
"نكهة ال�سهر"؟  • لقد مررنا بالتقييم، وبناء القدرات، وغريها من الربامج؛ هل يكون ذلك جمرد 

• بع�ص امل�سطلحات يبدو غريًبا. ما هو الفارق بني النقطة املرجعية، واملمار�سة الأف�سل، والنتيجة؟

2(  ما فائدة ذلك بالن�سبة يل؟
• كيف �ستوؤثر هذه املبادرة علي؟

اإدارتي؟ • كيف �ستوؤثر على 
اأم منفعة يف نهاية املطاف بالن�سبة • هل ذلك تهديد حمتمل 

 لالأمان الوظيفي؟
• هل �سيكون هناك دور نقوم به حتى لو مل نكن اإح�سائيني؟

• نحن منهكون بالفعل؛ اأين �سنجد الوقت لهذا؟
• هل هناك مزايا مهنية للم�ساركة يف املقارنة املرجعية؟

3( ماذا تعني املقارنة املرجعية ملوؤ�س�ستنا؟ 
• كيف �سيفيد ذلك امل�ستفيدين اأو املمولني؟

• كيف �سي�ستجيب املديرون للمقارنة املرجعية؟ ما الدور الذي �سيقومون به؟
• ما هي املناطق امل�ستهدفة الأولية للتح�سني، وما �سرعة روؤيتنا للنتائج؟

• ما املعايري التي �ست�ستخدم لنتقاء اأف�سل املمار�سات وامل�ساريع؟

ز على التنفيذ  ن�سيحة  :  ركِّ
ومــــن  وموؤثر،  براق  تقرير  باإنتاج  التعهد  هو  املرجعية  للمقـــــــارنـــــة  عمـــــلـية  اأي  يف  النــهـــائــــي  اخلطــــــر 

ثـــم تــذهب التو�سيات اأدراج الرياح. ويكمــن مفتــــاح النجاح يف مرحلة التنفيذ يف اإ�سراك امل�ستفيدين من 

ال�ستبيانات،  بالعملية من خـــالل دفعهم لت�سميـم  اربطهم  العملية يف وقت مبكر وعلـــــى نحــــو متكرر. 

واقرتاح ال�سركاء، ومراجعة ا�ستنتاجاتك.
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             مهمة: �سع خطة ات�سال للمقارنة املرجعية
خذ وقتك لإكمال ورقة العمل )15(: خطة ات�سال املقارنة املرجعية التالية. �ست�ساعدك هذه اخلطة على التفكري يف 

جميع جوانب اإعالم موؤ�س�ستك فيما يتعلق باملقارنة املرجعية.

ورقة العمل 15: خطة ات�سال املقارنة املرجعية 
اأجب على الأ�سئلة التالية لتبداأ يف �سياغة خطة ات�سال املقارنة املرجعية. 

1( من )من اجلمهور امل�ستهدف الذي حتتاج للتوا�سل معه؟( 
-----------------------------------------------------------------------------------

2( امل�سالح الذاتية )ما هي امل�سالح الرئي�سة لكل واحد من اجلمهور التي حتتاج ر�سالتك للوفاء بها؟( 
-----------------------------------------------------------------------------------

اأجب على الأ�سئلة التالية لتبداأ يف �سياغة خطة ات�سال املقارنة املرجعية. 
1( من )من اجلمهور امل�ستهدف الذي حتتاج للتوا�سل معه؟( 

-----------------------------------------------------------------------------------
2( امل�سالح الذاتية )ما هي امل�سالح الرئي�سة لكل واحد من اجلمهور التي حتتاج ر�سالتك للوفاء بها؟( 

-----------------------------------------------------------------------------------
3( ماذا )هل نحتاج للحديث عن مبادرة املقارنة املرجعية، واملهمة، والإ�سرتاتيجية؟( 

-----------------------------------------------------------------------------------
4( متى )كم عدد املرات التي نعتزم التوا�سل فيها؟(

-----------------------------------------------------------------------------------
5( اأين )كيف �سنتوا�سل مع جمهورنا – ما هي و�سائل/ �سبل الإعالم  التي �سن�ستخدمها؟( 

-----------------------------------------------------------------------------------
6( ملاذا )ما ناأمل يف اإجنازه من خالل اإ�سرتاتيجية الت�سالت هذه ؟(

-----------------------------------------------------------------------------------
7( كيف )ما هي النربة التي �سن�ستخدمها، وكيف نعتزم اإ�سراك كل اجلمهور، وحتقيق التوازن بني م�ساحلهم 

الذاتية وما نحن بحاجة اإىل تو�سيله؟(
-----------------------------------------------------------------------------------

P

تطبيق أفضل املمارسات 5

ذ املمار�سة الأف�سل  خط�ة 5 )د(: نفِّ
        فهناك القليل لنقوله عن التنفيذ، وهو لي�ص اإل جمرد القيام به، وتوقع اأن يكون حتدياً ، وي�ستحق البذل! ل 
ت�سعر بالتثبيط من الإخفاقات وال�سكاوى، ووا�سل الطرق، واحر�ص على الت�سالت الالزمة مل�ساعدة املوظفني على 
ال�سعور بالراحة. وهناك بع�ص الن�سائح التي مت ا�ستقاوؤها من ذوي اخلربة يف املقارنة املرجعية، وقد ت�ساعد يف البدء 

النهائي:
اأن كبار مديريها ي�ساندون ذلك 100 %. اأن املوؤ�س�سة تعرف  • تاأكد من 

• اح�سل على تفوي�ص من جمل�ص الإدارة.
• ادمج النقاط املرجعية يف اخلطة الإ�سرتاتيجية ملوؤ�س�ستك.

• اقنع املوظفني مبزايا املقارنة املرجعية.
• اإذا كان املوظفون بحاجة اإىل الرحيل لوقوفهم يف طريق التغيري، افعل ذلك على الفور. 

• كافئ املوظفني مبقابل مادي لتح�سني الأداء.
– ل تاأخذ كل �سيء دفعة واحدة. اأولويات التو�سيات  • رتب 

• ان�سر النتائج الإيجابية ب�سرعة.
• احتفل بنجاحك.
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م�جز
          اإن تطبيق املمار�سة الأف�سل التي اكت�سفتها يف الف�سل )4( هو اأكرث �سعوبة من 
جمرد ن�سخ عملية جديدة. يجب عليك اأن تنظر ملوارد موؤ�س�ستك، وهياكلها، وثقافتها. 
و�ستت�سمن اأي خطة تنفيذ ر�سمية نقاطك املرجعية التي اأعيد حتديدها، وكيف �سيتم 

اإعادة الت�سميم للعملية ، وما هي التغيريات التي يجب القيام بها، وخطة البدء.

                 غالًبا ما �سيتبع اإجراء تغيريات يف طريقة عمل موؤ�س�ستك مقاومة من املوظفني. 

ول بد اأن يتعامل فريق املقارنة املرجعية ا�ستباقًيا مع بواعث قلق املوظفني قبل تنفيذ 
الأفكار اجلديدة. كما اأن و�سوح الت�سال اأمر مهم، وخطة الت�سال امل�سممة جيًدا – تلك 
التي حتتوي على معلومات عن املقارنة املرجعية، والكيفية التي �ستفيد بها املوؤ�س�سة وفريق 

العمل - �ستقطع �سوًطا طويال لتهدئة خماوف املوظفني. 

                   بعد كل ذلك التح�سري والبحث والتحليل، ت�سل املقارنة املرجعية اإىل نقطة البدء 

يف التغيري. عندما ترى اأن جودة عمل موؤ�س�ستك تتح�سن، احتفل. �سريى موظفوك فائدة 
املقارنة املرجعية، و�سيقومون بتنفيذه يف جوانب اأخرى من عملهم.

نقطة الي�م املرجعية هي خط انطالق الغد 
        ل ميكنك ال�سعي للتفوق مرة واحدة، فاأنت بحاجة اإىل موا�سلة ال�سعي لالأف�سل. اغر�ص املقارنة املرجعية يف 
ثقافة موؤ�س�ستك بحيث يحدث ب�سكل ل اإرادي. اإن جعل ذلك اللتزام على املدى الطويل يح�سن املعنويات والأداء 

والتوقعات، لكنه يتطلب ا�ستك�ساًفا م�ستمًرا ويقًظا لالأفكار اجلديدة والرتقاء بالقدمية.

        ينبغي اأن يكون جناح اليوم هو منوذج الغد. وقد يكون البتكار خطًيا )رفع م�ستوى الأداء( اأو هند�سًيا )اإن�ساء 
فئة جديدة متاًما من الأداء مل ي�سبق لك التفكري باإمكاناتها(. وكما اأن العامل ل يتوقف عن الدوران، يحتاج القطاع 
غري الربحي ملوا�سلة رفع م�ستواه. وحتتاج املوؤ�س�سات غري الربحية با�ستمرار اإىل البحث عن اأف�سل ال�سبل لتقدمي 
اأكرث  اأكرث فعالية لإدارة العمليات، و�سباًل  اخلدمات، واأف�سل الطرق لإ�سراك املجتمعات التي تخدمها، وو�سائل 

فعالية لإدارة موؤ�س�ساتهم.

        ولنتذكر اأن املقارنة املرجعية هي يف حد ذاتها عملية / �سيء ميكن اأن يتم قيا�سه وتطويره. يف الواقع فاإن العديد 
من املوؤ�س�سات ت�سع مرجعيات لكيفية املقارنة املرجعية!

ملحق )اأ(
نتائج ومعايري اأداء �سائعة

        يف حني اأن كل موؤ�س�سة ل بد اأن تنتقي النتائج واملعايري الأكرث مالءمة لعملها، فاإن هناك بع�ص القوا�سم 
امل�سرتكة التي بداأت يف الظهور. في�سهل اإيجاد املوؤ�سرات امل�سرتكة فيما يتعلق بكل من ال�ستدامة املالية، وفعالية 
الإدارة، وم�ساركة املجتمع بينما يكون ذلك اأ�سعب يف الربامج. على �سبيل املثال: ي�سري امل�سح ال�سريع للموؤ�سرات 
امل�ستمرين، ومنو  املكت�سب، واملانحني  املئوية للدخل  اإىل قيا�ص تنويع م�سادر الإيرادات، والن�سبة  ال�سائعة  املالية 
العائد، ودخل الت�سغيل الإيجابي. وتت�سمن املوؤ�سرات ال�سائعة امل�ستخدمة لقيا�ص فعالية الإدارة ح�سور اجتماعات 
جمل�ص الإدارة، ومعدلت دوران املوظفني، والن�سبة املئوية لأع�ساء جمل�ص الإدارة املانحني، ومعدلت ر�سا املوظفني، 

وت�سنيفات الكفاءة التقنية.

        لقد متثل التحدي احلقيقي يف حماولة توحيد معايري الربامج. فاحلجة هي اأن كل برنامج خمتلف، فكيف 
ميكن اأن يتم ا�ستخدام اأي معايري م�سرتكة؟ ورغم اأنه من ال�سحيح اأن كل برنامج ي�سارك يف جمموعة خمتلفة 
من الأن�سطة )اأي اأن كل موؤ�س�سة لديها نظرية خمتلفة للتغيري(، فاإن اجلواب على ذلك اللغز يكمن يف النظر اإىل 
القطاع من خالل عد�سات خمتلفة. فبدًل من النظر يف ذلك القطاع عمودًيا، اأي ح�سب نوع الربنامج، ل بد اأن تنظر 

املوؤ�س�سات غري الربحية اإىل القطاع اأفقًيا عرب الربامج لتحديد واإبراز النتائج امل�سرتكة.

اخلاتـــــمة
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        بغ�ص النظر عن نوع الربنامج اأو نظرية التدخل، جتاهد العديد من املوؤ�س�سات لتحقيق نتائج مماثلة. وربط 
املعايري بتلك "النتائج العظيمة" ال�سائعة - بدًل من الربامج امل�سرتكة - يفتح الباب اأمام اإمكانية املقارنة والتعلم. 
وتت�سمن هذه النتائج العظيمة عادة تغيريات يف املعارف واملواقف وال�سلوك والو�سع اأو احلالة، وتقييم خ�سائ�ص 
متنوعة جلودة اخلدمة. على �سبيل املثال، للوهلة الأوىل، ي�سري برنامج التدريب على العمل، وبرنامج تعليم الفنون 
اإىل نتائج ومعايري خمتلفة متاًما. ومع ذلك، فاإنه عند الفح�ص الدقيق ميكننا حتديد اأن كال الربناجمني ي�سرتكان 
يف نتيجة واحدة: "حت�سني مهارة" )الأول يف جمال الفنون، والآخر يف ال�ستعداد الأ�سا�سي للعمل(. وهناك معايري 
اأداء مقبولة ب�سكل عام لتتبع تطور املهارات )على �سبيل املثال: نتائج ما قبل وبعد الختبارات، والتكلفة للمتدرب 

الواحد، ومعدلت التخرج، ومعدلت القبول(.

�سندوق وودز للمنح
        يف الآونة الأخرية، اأجرى �سندوق وودز يف �سيكاغو، وهو موؤ�س�سة عائلية بقيادة ريكاردو ميليت، جتربة تعلم 
مع لفيف من احلا�سلني على منح يف خمتلف الأن�سطة )على �سبيل املثال: املحاماة، والتعليم، والإ�سكان(. وُطلب 
من كل موؤ�س�سة اإكمال منوذج منطقي. وفيما ل يدعو اإىل الده�سة، مت التعبري عن اأن�سطة واأهداف كل موؤ�س�سة 
ب�سكل خمتلف. بعد ذلك، وجهت الدعوة اإىل املجموعات جلل�سة "تعلم الأقران" ركزت على تقا�سم النتائج "الأفقية" 
امل�سرتكة، بدًل من الأن�سطة الرباجمية "الراأ�سية". وكان ما تو�سل اإليه ال�سندوق اأمراً كا�سفاً ب�سكل ل ي�سدق، حيث 

ك�سف اأن جميع املوؤ�س�سات كانت يف  الواقع ت�سعى اإىل نف�ص جمموعة النتائج امل�سرتكة:
• زيادة الظهور/ الوعي بالن�سبة لق�سية معينة

• اإحداث التغيري يف �سيا�سات البلد جتاه ق�سية معينة
• م�ساركة امل�ستفيدين والأطراف ذات ال�سلة يف ق�سية معينة

• زيادة املوارد لق�سية معينة
• م�ستفيدون مثقفون حول ق�سية معينة 

• تطور و�سع/ جودة احلياة يف جمتمع معني
• التاأثري على الأطراف ذات ال�سلة لعملية معينة

وفيما يلي قائمة بالنتائج واملعايري امل�سرتكة، والتدابري التي ميكنك ا�ستخدامها كدليل يف اختيار النتائج اخلا�سة 
بك :

ملحــــــق أ

ن�ع املعايرياملعايري املرتبطةمنطقة التاأثري املرتبطةالنتيجة

الربنامجتط�ير مهارات

ن�سبة مئويةمعدل التخرج 
عدداملتدربون

ن�سبة مئويةمعدل ترك الدرا�سة
)ا�ستق�ساء   10-1 م�ستوى  املتطورة:  املهارات 

عدداخلروج(

)ا�ستق�ساء  اإجمايل  املتطورة:  املهارات 
ن�سبة مئويةاخلروج(

ن�سبة مئويةمعدل التوظيف
ن�سبة مئويةالزيادة يف درجات الختبار )قبل/بعد(

امل�ساركون الذين يعربون عن زيادة يف املعرفة 
ن�سبة مئويةاأو املهارات

ايجابي  تاأثري  عن  يعربون  الذين  امل�ساركون 
التي  املهارات  اأو  للمعرفة  نتيجة  فر�ص  اأو 

اكت�سبوها
عدد

ن�سبة مئويةمعدل النتكا�ص

تغيري ال�سل�ك/ 
الربنامجالت�جه

رقمامل�ساركون لكل دورة/ جل�سة/ ور�سة عمل
املتخرجون من كل دورة/ جل�سة/  امل�ساركون 

ن�سبة مئويةور�سة عمل

يف  تغيري  بحدوث  يقرون  الذي  امل�ساركون 
ن�سبة مئويةال�سلوك اأو توقف الن�ساط

امل�ساركون الذين يقررون عدم وجود انتكا�ص 6 
ن�سبة مئويةاأ�سهر بعد ال�ستكمال/ التخرج

امل�ساركون الذين يقررون عدم وجود انتكا�ص 
ن�سبة مئوية12 اأ�سهر بعد ال�ستكمال/ التخرج

فر�ص  وجود  عن  يعربون  الذين  امل�ساركون 
ن�سبة مئويةزائدة نتيجة لتغيري ال�سلوك

ن�سبة مئويةمعدل النتكا�ص

تقليل وق�ع 
الن�ساط/ 

ال�سل�ك غري 
املرغ�ب

الربنامج

ن�سبة مئويةال تغري يف املعدل
عددامل�ساركون

نـــظــــــرة املجـــــــتمـــع لـــــــدرجـــــة الــــــتغييـــــــر 10-1 
عدد)ا�ستق�ساء(

تقــــــــــدير اخلـــــبري للــــــــتغيــري يف املعــــــدل 10-1 
عدد)ا�ستق�ساء(
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ن�ع املعايرياملعايري املرتبطةمنطقة التاأثري املرتبطةالنتيجة

تط�ير ال��س�ل 
الربنامجللخدمات

الرقم املنقول من وكالت املجتمع التي ت�سهد 
زيـــادة يف امل�ســـــاركني اجلــــدد الـــــذين ات�ســـلوا 
بوكالتهم نتيجة للتو�سية من اخلط ال�ساخن

عدد

عددالت�سالت باخلط ال�ساخن
ن�سبة مئويةزيادة الت�سالت باخلط ال�ساخن

امل�ســــاركون الـــذين قرروا اأن تكلفـــة اخلـــدمات 
ن�سبة مئويةكانت يف املتناول

امل�ســــاركـــون الــــذين باإمـكــــانهم حتمــــل تكلفـــة 
ن�سبة مئويةاخلدمات ومل يكن بو�سعهم ذلك من قبل

كانت  اخلدمات  اأن  قرروا  الذين  امل�ساركون 
ن�سبة مئويةمفيدة

ن�سبة مئويةال�ستكمال الناجح للدورات

تط�ير الظروف 
الربنامج)البيئية(

مراقب  يقرر  كما  البيئية  الظروف  تطور 
ن�سبة مئويةخمت�ص

عددمدى التطور 1-10 )مراقب خمت�ص(
عددمدى التطور 1-10 )م�سارك(

ال�سابق  يف  ممنوًعا  كان  الذي  الن�ساط  زيادة 
ن�سبة مئويةنتيجة لتخفيف حدة و�سع ما�سي

الربنامجزيادة ال�عي
امل�ساركون املتخرجون من الدورة/ اجلل�سة/ 

ن�سبة مئويةور�سة العمل

امل�ساركون الذين قرروا اإدراًكا اأكرب للق�سية/ 
ن�سبة مئويةال�سبب

ن�سبة مئويةمعدل امل�ساركةالربنامجزيادة احل�س�ر
ن�سبة مئويةامل�ساركة الفعالة

تقدمي 
ال�ست�سارة/ 

الن�سيحة
الربنامج

امل�ساركون
ن�سبة مئوية امل�ساركون الذين اتبعوا الن�سيحة اأو الإجراء 

املو�سى به

تط�ير ج�دة 
الربنامجاملنتج/ اخلدمة

عددتقدير اجلودة 1-10 )امل�ساركون(
عددتقدير اجلودة 1-10 )م�ستقل(

عددالتعليقات الناقدة
الت�ســــــديقات/ العتمــــادات التــــي مت احل�سول 

عددعليها

الربنامجاإحداث ال�ظائف

ن�سبة مئويةمعدل التوظيف
عدداإجمايل عدد الوظائف التي مت ا�ستحداثها

عددطول املدة الزمنية )البقاء يف الوظيفة(
عددالعرو�ص لكل �سخ�ص ح�سر

دولراتمتو�سط الراتب

ن�ع املعايرياملعايري املرتبطةمنطقة التاأثري املرتبطةالنتيجة

الربنامجر�سا العمالء

ن�سبة مئويةمعدل ر�سا العمالء
عددم�ستوى الر�سا 10-1

عددزمن ال�ستجابة
ن�سبة مئويةتو�سية اخلدمة لالآخرين

الربنامجتط�ير الفعالية
دولراتالتكلفة لكل �سخ�ص مت تقدمي اخلدمة له

دولراتتكلفة الوحدة
ن�سبة مئويةزيادة اجلودة

تط�ير الداخل 
املاليةاملكت�سب

دولراتاإجمايل عائد الدخل املكت�سب
دولراتاإجمايل �سايف الدخل املكت�سب

ن�سبة مئويةالدخل املكت�سب املتكرر
ن�سبة مئويةالنمو يف الدخل املكت�سب )ال�سنوي(

املاليةتن�يع الدخل

ن�سبة مئويةاإجمايل الدخل من املنح
ن�سبة مئويةاإجمايل الدخل من احلكومة

ن�سبة مئويةاإجمايل الدخل املكت�سب
عدداإجمايل الدخل امل�ساهم به )املانحون(

تط�ير �سايف 
عدداإجمايل الدخل ال�سايف )ال�سنوي(املاليةالدخل

راأ�س مال عامل 
املاليةكاٍف

دولراتاحتياطيات نقدية )عدد ال�سهور(

نعم/ لراأ�سمال عامل اإيجابي

تط�ير ا�ستدامة 
املاليةاملانحني

عددمنح املوؤ�س�سات

)من  ال�سنوات  متعددة   - الطويلة  املنح 
عددموؤ�س�سات(

)من  ال�سنوات  متعددة   - الطويلة  املنح 
عدداحلكومة(

عددالعقود متعددة الأعوام
عددمنح املوؤ�س�سات اجلديدة

عددالداعمون اجلدد
دولراتالعائد لكل داعم

ملحــــــق أ
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 تط�ير ا�ستدامة 
املاليةاملانحني

ن�سبة مئويةا�ستبقاء الداعمني
دولراتالعائد لكل داعم م�ستبقى

دولراتالعائد لكل داعم جديد
ن�سبة مئويةاأع�ساء جمل�ص الإدارة من الداعمني

تكرارية اإر�سال التقارير للداعمني/ املوؤ�س�سات 
عدداملانحة )عدد املرات �سنوًيا(

جودة كتابة التقارير 1-10 )ا�ستق�ساء جمل�ص 
عددالإدارة(

)ا�ستق�ساء   10-1 التقارير  كتابة  جودة 
ن�سبة مئويةللداعمني/ املوؤ�س�سات املانحة(

الإدارةا�سرتاك املجتمع

عددتغطية املقالت/ ال�سحف
عددزيارة املوقع )الزوار اجلدد(

عددزيارة املوقع )الزوار املتكررون(
ن�سبة مئويةالنمو يف معدل زيارات املوقع

عدداملكاملات/ ال�ستف�سارات
عدداملتطوعون

ن�سبة مئويةالنمو يف املكاملات/ ال�ستف�سارات

ا�سرتاك جمل�س 
الإدارةالإدارة

ن�سبة مئويةاأع�ساء جمل�ص الإدارة من املانحني
ن�سبة مئويةح�سور جمل�ص الإدارة

تكرارية اجتماعات جمل�ص الإدارة )عدد املرات 
عدديف ال�سنة(

الإدارةامل�ساءلة

وافــــــــــــق مــــــجلـــــــ�ص الإدارة علــــــــــى الــــخـــطـــــــة 
الإ�سرتاتيجية

نعم/ ل

نعم/ لالرئي�ص التنفيذي بدوام كامل
نعم/ لوافق جمل�ص الإدارة على اخلطة التقنية

نعم/ لتاأمني التطوير والعمليات
نعم/ ل�سف ثاين للرئي�ص التنفيذي

الإدارةر�سا امل�ظفني
ن�سبة مئويةمعدل دوران املوظفني

مراجعات الأداء )متو�سط كل املوظفني على 
تدريج 10-1(

عدد

الإدارةالتقنية

نعم/ لنظام حما�سبة للتربعات
نعم/ لقاعدة بيانات املانحني

ن�سبة مئويةاللتزام برخ�سة برامج احلا�سب الآيل
دولراتالتكلفة لكل موظف

ن�سبة مئويةنظام قيا�ص الأداء

ملحق )ب(

معايري اختيار برجميات املقارنة املرجعية
        مبا اأن عدًدا اأكرب من املوؤ�س�سات بداأ يف املقارنة املرجعية وقيا�ص الأداء، يتم اإن�ساء اأدوات جديدة لأمتتة العملية. 
وعلى نحو مماثل للطريقة الذي مت بها تطوير برجميات املحا�سبة مل�ساعدة العديد من املوؤ�س�سات املختلفة لقيا�ص 
وتتبع الأداء املايل؛ مت تطوير اأدوات املقارنة املرجعية مل�ساعدة خمتلف املوؤ�س�سات لقيا�ص ومتابعة املعايري غري املالية.

اعتماًدا على نطاق وتعقيد جهودك للمقارنة املرجعية، قد حتتاج موؤ�س�ستك اإىل ا�ستك�ساف حلول برجميات لتوثيق 
ما مت تعلمه. ويكفي مايكرو�سوفت اإك�سل وغريه من جداول البيانات احل�سابية ملعاجلة جمع البيانات الأ�سا�سية. 
وبالن�سبة للمقارنة املرجعية الأكرث تقدماً، تتوافر الأدوات املتخ�س�سة مل�ساعدة املوؤ�س�سات غري الربحية يف تتبع 
خمتلف املوؤ�سرات مبرور الوقت، وكتابة التقارير عن التقدم نحو م�ستويات اأداء النقاط املرجعية. وعند البحث عن 

الأداة املنا�سبة، اأبق املعايري التالية يف العتبار: 

1( جتنب الأدوات املقت�سرة على النتائج
• مقت�سرة على وكالت اخلدمات الإن�سانية

• تعمل فقط لتتبع نتائج الربامج
اإدارة احلالت • تعتمد على 

2( ابحث عن تطبيقات ق�ية، ولي�س عن التقنية فقط 
• ابحث عن الربجميات امل�سممة لهذا الغر�ص

• جتنب قواعد البيانات املخ�س�سة
• اخرت الربامج التي تتيح ترقية املنتج واإ�سافة خدمات  

3( ابحث عن �سه�لة ال�ستخدام واملرونة
اأن يكون الربنامج قادًرا على قيا�ص العمليات التي لديك الآن والتي قد تكون لديك يف امل�ستقبل • ل بد 

اأن تكون كتابة التقارير مرنة لكن لي�ست بنهاية مفتوحة • ل بد 

4( راهن على اخلربة يف امل��س�ع
• ما هي الكفاءة الأ�سا�سية لل�سركة؟

اإنه ذو بعد واحد؟ اأم  • هل للمنتج روؤية 
• مباذا ينظر قادة الفكر فيما يتعلق بال�سركة/ القيادة؟
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