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 ملخص الدراسة : 
ترى الباحثة أنه نظرا الن الجمعيات االهلية هو بمثابة شرك للدولة فى تلبية االحتياجات     

االساسية لكافة افراد المجتمع ، لذلك فالبد من التركيز على اداء االخصائيين االجتماعيين 
العاملين بالجمعيات االهلية والعمل على تعزيز قدراتهم لتحسين ادائهم المهنى ، وذلك من خالل 

اسة بناء القدرات المؤسسية لتطوير مهاراتهم ومعارفهم ، لذلك يمكن للباحثة صياغة مشكلة الدر 
فى التساؤل االتى " ما متطلبات بناء القدرات المؤسسية لتحسين االداء المهنى االخصائيين 

 االجتماعيين بالجمعيات االهلية ؟ " .

 الكلمات المفتاحية:
 االداء المهنى . -الجمعيات االهلية  –بناء القدرات المؤسسية  -متطلبات 

-:Abstract 

The researcher believes that since NGOs are a partner of the state 

in meeting the basic needs of all members of society, therefore it is 

necessary to focus on the professional performance of social 

workers working in civil societies and work to enhance their 

capabilities to improve their professional performance, through 

building institutional capacities to develop their skills and 

knowledge. The researcher can formulate the study problem in the 

following question, "What are the requirements for building 

institutional capacities to improve the professional performance of 

social workers in civil societies?" 

keywords:- 

     Requirements - Institutional Capacity Building –Civil 

associations - Professional Performance. 
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 مدخل مشكلة الدراسة :  – 1
االدارية الحديثة التى تستخدم فى ادارة التغيير يعد بناء القدرات المؤسسية أحد المداخل       

على المستوى المؤسسى ، حيث يمكن من خالله االستجابة للتحديات التى تواجه المؤسسة ، 
ان مدخل بناء القدرات المؤسسية يتضمن مجموعة من العمليات التى تستهدف احداث تغييرات 

وائح والتكنولوجيا واساليب العمل فى مكونات المؤسسة سواء فى االهداف أو القيم أو الل
والسلوكيات االدارية والفنية بصورة تمكن من احداث تطوير فى االداء المهنى سواء كان الفردى 

 (.62م ، ص 2017سالم،  أو الجماعى. )
المجتمع من أكثر المهن تعامال مع تعتبر مهنة الخدمة االجتماعية وطريقة تنظيم  لذلك     

منظمات المجتمع المجتمع المدنى والجمعيات الخيرية، ومن ثم فانها تهتم ببناء قدرات هذه 
الجمعيات لمساعدتها على تحقيق أهدافها ودعم كفاءتها فى توفير الخدمات للمواطنين 

االجتماعى ، ويسهم بها  المستفيدين ، وذلك لما يتوافر لها من اليات وأدوار يقوم بها المنظم
 (124م ، ص 2015)حجازى، فى تطوير الجمعيات ورفع كفاءتها بما يحقق لها االستمرارية. 

لذلك ترى الباحثة انه البد من االهتمام بالعنصر البشرى وهم العاملين بالجمعيات االهلية     
، وان هذا االهتمام  النهم هم القائمين على تنفيذ االهداف التى تسعى الجمعية الى تحقيقها

ياتى فى ظل بناء القدرات المؤسسية لتحسين االداء المهنى وانه يشمل كافة الجوانب سواء 
 كانت جوانب ادارية او بشرية . 

لهذا فالبد على االخصائيين االجتماعيين بالجمعيات االهلية السعى لتحسين ادائهم المهنى       
ية ، وذلك الفتقارهم الى المنهجية العلمية فى تصميم وذلك من خالل بناء قدراتهم المعلومات

وتنفيذ وتطوير مشروعاتها وخدماتها ، ولمواجهة ذلك البد من انشاء شبكة معلوماتية متكاملة 
عن المجتمع المحلى وما يحتويه من مشكالت وموارد وامكانات ، وتحديد ابعاد المشكالت 

دورات تدريبية فى مجال تكنولوجيا المعلومات  المجتمعية على أسس علمية ، باالضافة الى عقد
 2010رشوان، ، وتوفير العناصر البشرية المدربة على تنظيم وتوظيف البيانات والمعلومات. )

 (453م ، ص 
فهى عن بناء القدرات المؤسسية فى ظل الحوكمة ومدى إمكانيات " هابرماس "أما دراسة       

عية ، إن الطبيعة المزدوجة للحوكمة كنشاط مؤسسي في العالقات االجتما التواصل الفعلى
وسياسي تعني أن النظر في مثل هذه األشكال االستراتيجية للسلوك ضروري لفهم أعمق لطبيعة 
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، كلها جزء ال يتجزأ " عمل منظم "عمل المؤسسات مما يشير إليه علماء االجتماع على أنه 
على الطريقة التي تم بها ممارسة القدرة  من الحوكمة التعاونية ، نأخذ في االعتبار أمثلة

المؤسسية في محاوالت جذب مشروع استثماري داخلي كبير إلى المملكة المتحدة ، وهى 
وبشكل . مجموعة من اإلجراءات االجتماعية الموجودة تحت سطح الحوكمة التعاونية والنقابية

السلوك االستراتيجي لمنظمة  أكثر تحديًدا ، هيكلة التفاعالت المؤسسية والتنظيمية من خالل
 .(Phelps & Tewdwr, 2000 , p1 ).محلية مهيمنة

أما دراسة " على السلمى " فهى عن تميز عصر المعرفة الذى نعيشه اليوم بسرعة         
الصاروخ الذى تجعله مختلفا اختالفا نوعيا عن كل ما سبق من عصور عاشتها االنسانية 

ابرز تلك السمات هو االنفتاح والشفافية بقدر هائل لسرعة وتفاعلت مع معطياتها ، ولعل 
 ) 5م ، ص  2002السلمى ،  (وسهولة تناقل المعلومات والمعارف .

، إن أطر الكفاءة لها دور في وظائف الموارد البشرية الرئيسية في  (1998)وفقا لبراون        
ام الكفاءات بشكل رئيسي في في المائة من المنظمات ، ومع ذلك يتم استخد 70ما يصل إلى 

األداء المهنى والتوظيف واالختيار والتدريب والتنمية حسب الكفاءة فقط ، ولكن توجد أقلية من 
في حين    (Neathey & Reilly, 2003, p1 )المنظمات قررت الربط بين األجور وكفاءة

ومنظمات القطاع  أن التطوير المؤسسي التقليدي يهتم بالدرجة األولى بالمؤسسات الحكومية
لتشمل النظام القضائي والقانوني ،النظام االنتخابي والبرلماني واألحزاب " الحوكمة"العام ، تتسع 

منظمات المجتمع )السياسية ووسائل اإلعالم والقطاع الخاص والمجتمع المدني المنظمات 
والمقصود من ، ( منظمات المجتمع المحلي /المدني ، والتي تشمل المنظمات غير الحكومية 

نهج اإلدارة هذا االسلوب هو تعزيز وتقوية المساءلة والشفافية والشرعية والتعددية والمشاركة 
 ((Bhagavan & Virgin, 2004 , p2 .وتحسين االداء المهنى بها

الناجحة داخل المنظمة  القيادة" تشير الى ان   JOSEPH HARRISONاما دراسة "         
 HARRISON, 2005, p4 )).تساهم بشكل إيجابي تحقيق أهدافها التنظيمية 

كان الغرض من تلك الدراسة هو أداة للتقييم "  Jeanette DeOnna" وهذا ما دراسة       
 الذاتي لقياس الوظيفة والكفاءات المرتبطة باألداء واالحتفاظ بالموظفين ، ولقد تم ذلك من خالل
 اجراء العديد من المقابالت لمعرفة سلوكياتهم وللتاكد من مهاراتهم ، ولقد تم اكتشاف ان هناك
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توجد اختالفات كبيرة في الموارد البشرية والقيادة والتعليم ، وتدريب الموظفين وتطويرهم 
  DeOnna, 2006).  ) والتوظيف وكل ذلك لتحسين ادائهم الوظيفى

طلعت " تؤكد على ضرورة وضع اليه لمتطلبات بناء وتنمية قدرات  اما دراسة " منال         
الموارد البشرية وامداد الجمعيات االهلية بتكنولوجيا االتصال ، حيث ان هناك جوانب تعد اكثر 
احتياجا بالجمعيات االهلية منها تدريب العاملين بها ، ونظام المسائلة والشفافية داخل الجمعيات 

تحسين االداء المهنى لكى تستطيع وضع الخطط والبرامج والخدمات .  االهلية لهذا يتطلب
 (. 824، ص  2008)محمود، 
وهذا ما اكدته ايضا دراسة " سامية بارح فرج " انه اذا كانت منظمات المجتمع المدنى       

تحرص على زيادة خبراتها بحضور المؤتمرات او اكتساب خبرات أيضا فيما يتعلق باليات 
مثل التدريب الذى يكسبها خبرات ، وذلك الحداث مردود فى كفاءة الموارد البشرية التى مهارية 

تعد غاية فى مفهوم بناء قدرات المجتمع المدنى ، فان التدريب يعد احد العمليات الرئيسية التى 
تهدف الى تنمية القوى البشرية للعاملين ، وعلى الرغم من ذلك فانه يواجه التدريب بمنظمات 

 (695م ، ص  2008)فرج، مجتمع المدنى كالية لبناء قدراتها معوقات وتحديات . ال
بناء القدرات وقبل كل " ان  Atef Hamby, Mahmoud-zeid"   لذلك تؤكد دراسة       

شيء هو مفهوم عالمي وعنصر إستراتيجي في التنمية المستدامة ، لذلك فهى عملية مستمرة 
يع األنشطة بالبلدان النامية ، لذلك يجب االهتمام ببناء القدرات طويلة األجل يجب أن تتخلل جم

المؤسسية على جميع المستويات من أجل التحسين المستمر ، وذلك في تطوير السياسات 
والقواعد والمنظمات والمهارات اإلدارية التي تلبي كال الحاجتين في وقت واحد ، ويجب االعتراف 

طلباته الخاصة به ، لذلك يجب أن تكون استراتيجية بناء بأن لكل بلد وإقليم خصائصه ومت
القدرات أن تكون طويلة األجل ، وأن يكون لها أهداف رئيسية تتمثل في تحسين جودة اتخاذ 
القرار ، ورفع كفاءة القطاع في األداء اإلداري سواء كان فى تخطيط وتنفيذ البرامج والمشاريع 

Hamdy, 2009,p1).) 
ة " عبدهللاا علي عبدهللاا عوده " توضح أنه بالرغم من كثرة االدوار التى تقوم اما دراس        

بها الجمعيات االهلية كشريك أساسى للدولة فى ادارة الكارثة ومواجهة أثارها ، فانها ما زالت 
تعانى من المعوقات التى تقف حائال دون تحقيق هذه الجمعيات الهدافها وقيامها باالدوار 

على أكمل وجه ممكن ، حيث تعانى الجمعيات االهلية من قصور فى التمويل المنوط بها 
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الذاتى ، وكثرة االعتماد على المنح الخارجية والتى ترتبط باالهداف المعلنة للجهات المانحة 
للدعم ، كما انها تعانى من ضعف التنسيق والتنظيم بين الجمعيات ، وغياب التخطيط 

ئية كما انها تعانى من نقص فى القدرات البشرية ، وضعف فى االستراتيجى للعمليات االنما
مستوى استخدام التكنولوجيا ، وعدم االهتمام باالنفاق على التدريب لتحقيق أنشطة الجمعيات 

 (3970م ، ص 2010عبدهللاا ، االهلية بصفة عامة )
لدعم مؤسسية " فهى توضح مدى اهمية بناء القدرات الWittaya Chansiriأما دراسة "       

المسؤولين لقيادة المؤسسة وتحقيق أهدافها والنجاح في عالم العولمة ، والكفاءة هى عامل مهم 
للقدرة التنافسية الدارة المنظمة ، والكفاءات واجب مهم للمنظمة ويجب على المنظمة أن تدرك 

ضل الموظفين الضرورة لتحليل إنتاجية الموظفين بشكل فردي أو جماعي ، وذلك للعثور على أف
وأكثرهم إنتاجية ، واستخدام أساليبهم كأفضل ممارسات المنظمة والبحث عن المهارات والقدرة 
على تعزيز كفاءة الموظفين ، ويمكن أن تساعد المنظمة على النجاح والوصول إلى 

 . (Chansiri ,2010, p193 : p134)األهداف
المحلية واإلقليمية تحديات شديدة فيما  تواجه الحكومات"  Merritt Polk" اما دراسة       

كما أن تعقيد التنمية المستدامة يتحدى . يتعلق بقدرتها على التخطيط للتنمية الحضرية المستدامة
القدرات اإلدارية التقليدية وحل المشكالت ، وقد تم تشكيل أنواع مختلفة من الشراكات والشبكات 

هذه، لذلك تسعى هذه الدراسة لمساعدة موظفي  غير الرسمية والرسمية لتعويض أوجه القصور
الخدمة المدنية عبر القطاعات لتوفير نهج أكثر تكاماًل للتخطيط وصنع السياسات في غرب 
السويد ، ولقد تم تقييم هذه النتائج باستخدام مزيج من النظريات حول بناء القدرات المؤسسية 

تعزيز الروابط عبر األقسام التنظيمية ومستويات والتعلم لزيادة القدرة المؤسسية ، وذلك من خالل 
اإلدارة ، وعن طريق زيادة المعرفة الموضوعية ، كما أن الفرص التي تم تطويرها من خالل 

 (.Polk, 2011, p1) بناء القدرات المؤسسية لم ُتستغل إلى حد كبير
ء قدرات أما دراسة ) هدى محمود ( فهى عن دور االخصائى االجتماعى فى بنا       

الجمعيات الخيرية للزواج ورعاية االسرة كالية لتفعيل دورها فى تقديم الخدمات االسرية ،وهى 
تهدف الى تعريف مدى كفاية اعداد جمعيات الزواج ورعاية االسرة وخدماتها ، وتحديد متطلبات 

تماعى فى بناء قدراتها لتفعيل دورها ، وتحيد الجهود التى يمكن ان يقوم بها االخصائى االج
 (135: ص  134م ، ص  2015)حجازى، بناء قدرات جمعيات الزواج ورعاية االسرة. 
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" وهى توضح أنه بالرغم من ان التدريب والعلم من أهم  ولكن دراسة " وائل عمران على     
فان هناك ابعادا اخرى يجب أن ترتكز عليها ، فبجانب عناصر بناء القدرات المؤسسية ، 

االهتمام بتنمية الموارد البشرية يجب االهتمام بتقوية المنظمات واصالح هياكلها المؤسسية 
واطرها القانونية ، فبناء القدرات يهدف الى دمج مجموعة من االستراتيجيات االصالحية الداعمة 

االطراف الفاعلة فى المجتمع من حكومة وقطاع خاص لكفاءة وفعالية وايجابية أداء جميع 
 (3م ،  ص  2018)على، ومنظمات المجتمع المدنى المتعددة . 

أما دراسة " ايمن امين السيد الباجورى " وهى عن االطار القومى لبناء القدرات المؤسسية      
الداعمة الالمركزية  الداعمة الالمركزية فى مصر وهذه الدراسة تتناول بناء القدرات المؤسسية

وهى تلك العملية التى يتم من خاللها التنمية المستمرة الوضاع السياسات والقوانين والتنظيمات 
واالفراد على المستويين المركزى والمحلى بما يتناسب مع التحول الالمركزى ، ووضع استراتيجية 

قديم الخدمات للمواطنين ، لتطوير وتحسين القدرات الحالية للحفاظ على المستوى المناسب لت
 (313م ، ص  2018الباجورى، ومعرفة القضايا التنموية وتعزيز قدرات االفراد )

فهي توضح قدرة األفراد أو المنظمات " R.Krishnaveni and R.Sujatha"أما دراسة       
رات أو المؤسسات على تنفيذ مهامهم فى حدود إمكاناتهم المتاحة ، ويكتسب مفهوم بناء القد

شعبية هذه األيام ويستخدم على نطاق واسع من قبل المنظمات غير الربحية والحكومة 
والمنظمات غير الحكومية ووكاالت التنمية المجتمعية التابعة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، 
يركز بناء القدرات أيضا على المستوى الكلي للمؤسسات مثل الحكومات والجماعات غير 

والمجتمعات على تعزيز قدرتها على خدمة مواطنيهم ، أنه على الرغم من أن بناء الحكومية 
القدرات المؤسسية أمر يحدث ظاهرة في العديد من البلدان ، اال انه ال توجد منهجية لجهود 

على تعزيز إدارة أفضل وتحسين هياكل صنع  بناء القدرات تساعد المؤسسات على بناء القدرة
 (Krishnaveni, 2013,p2 ).ية إلى تقوية مجتمعهم المدنيالسياسات االقتصاد

ان الباحثة تتفق مع كافة الدراسات السابقة وذلك الن كل دراسة من هذه الدراسات ركزت        
على كافة الجوانب االدارية بالجمعيات االهلية وانها اهتمت بالعنصر البشرى وركزت على تنمية 

وغيرها من المهارات وذلك لكى تحسن من .........كنولوجيامهاراته ومعارفة ومعلوماته والت
 . ادائة المهنى، لكى يتماشى مع المجتمع وقضاياه 
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 الموجهات النظرية للدراسة:  -2
 لبناء القدرات المؤسسية :( متطلبات نظرية المنظمات  1) 

:  134م ص  2015حجازى، حول المتطلبات التنظيمية لبناء القدرات المؤسسية فيما يلى : )
 (135ص 
 استمرار وجود العنصر البشرى وتوفير التدريب وبث القيم المنظمة بين العاملين -1
 توسيع نطاق االتصال والتفاعل بين االعضاء وتقسيمات المنظمة .  -2
وجود تقسيم للعمل مبنى على أسس من التخصص والنشاطات والواجبات والمسئوليات  -3

دوار االجتماعية التى يقوم بها العاملون بالمنظمة ، وتعريف ، ومن ثم يجب تحديد اال
 كل منهم بالدور المحدد له وواجباته ومسئولياته . 

العمل على تنظيم العالقات وأساليب االتصال بين أقسام المنظمة ، ومع ايجاد قيم  -4
 اجتماعية يقبلها العاملون من بينها الموافقة على أهدافها . 

الالزمة من البيئة المحيطة لها ، والعمل على التنسيق بين  الحصول على الموارد -5
 االنشطة التنظيمية للمساعدة على تحقيق أهدافها المنظمة . 

 ( متطلبات نظرية النسق االجتماعى لبناء القدرات المؤسسية:  2)
ًا أيضًا يعرف " بارسونز " األنساق االجتماعية تعريفًا بنائيًا فقط بل إنه عرفه تعريفًا وظيفي   

 حيث وجه اهتمامه إلى المتطلبات الوظيفية األنساق االجتماعية والتى تمثلت فيما يلى :
ينبغى أن يكون لألنساق االجتماعية بناء حتى تتمكن من أداء وظائفها وهى متناسقه مع  -1

 بقية األنساق األخرى .
ألخرى حتى يتحقق لها ينبغى أن يتلقى النسق االجتماعى العون والمساعدة من األنساق ا -2

 البقاء .
)على،  ينبغى على النسق االجتماعى أن يواجه ويوفى بقدر كبير من حاجات أعضائه. -3

 (135م ، ص 2009
يتألف النسق االجتماعى من مجموعة من األفراد يقومون بأفعال اجتماعية ويتفاعلون لذلك      

ينة وتتوجه دوافع القائمين باألفعال مع بعضهم فى موقف له حدود مادية أو تحيط به بيئة مع
وترى هذه النظرية أن االجتماعية على نحو يؤدى إلى تحقيقه أكبر قدر من إشباع حاجاته 

 النسق االجتماعى يتصف بخاصيتين أساسيتين هما كاالتى :
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 النسق يحافظ على درجة عالية من التكامل . -1
 (789م ، ص  2009)توفيق،  التوازن أى استمرارية مكونات النسق فى أداء وظائفه. -2

 تحديد وصياغة مشكلة الدراسة:  -3    
ترى الباحثة أنه نظرا الن الجمعيات االهلية هو بمثابة شريك للدولة فى تلبية االحتياجات     

االساسية لكافة افراد المجتمع ، لذلك فالبد من التركيز على االداء المهنى لالخصائيين 
بالجمعيات االهلية والعمل على تعزيز قدراتهم لتحسين ادائهم المهنى ، االجتماعيين العاملين 

وذلك من خالل بناء القدرات المؤسسية لتطوير مهاراتهم ومعارفهم ، لذلك يمكن للباحثة صياغة 
مشكلة الدراسة فى التساؤل االتى " ما متطلبات بناء القدرات المؤسسية لتحسين االداء المهنى 

 اعيين بالجمعيات االهلية ؟ " .لالخصائيين االجتم
 أهمية الدراسة:  - 4

 )أ( أهمية قومية: 
تحديد متطلبات بناء القدرات المؤسسية لتحسين االداء الوظيفى لالخصائيين  -1

 االجتماعيين بالجمعيات االهلية  .
توفير التدريب الكافى لالخصائيين االجتماعيين لتحسين ادائهم المهنى بالجمعيات  -2

 بية احتياجات كافة افراد المجتمع .االهلية لتل
 تحسين االداء المهنى لالخصائيين االجتماعيين بما يتماشى مع القضايا المجتمعية.  -3
 تبادل المعلومات والخبرات بين االخصائيين االجتماعيين لتحسين ادائهم المهنى. -4

 )ب( أهمية علمية:
لمؤسسية لتحسين االداء عمل الدراسات والبحوث العلمية عن متطلبات بناء القدرات ا -1

 المهنى لالخصائيين االجتماعيين .
عقد الندوات والمؤتمرات العلمية عن متطلبات بناء القدرات المؤسسية بالجمعيات  -2

 االهلية .
 توفير التدريب الكافى لالخصائيين االجتماعيين لتحسين ادائهم المهنى .  -3

 )ج( أهمية مهنية : 
ربط الخدمة االجتماعية باألحداث الجارية في المجتمع من خالل تحسين االداء  -1

 المهنى لالخصائيين االجتماعيين بالجمعيات االهلية .
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معرفة متطلبات بناء القدرات المؤسسية لتحسين االداء المهنى لالخصائيين  -2
 االجتماعيين بالجمعيات االهلية . 

 اء القدرات المؤسسية بالجمعيات االهلية.القيام بدراسة احتياجات متطلبات بن  -3
 أن يسعى االخصائيين االجتماعيين لتحسين ادائهم المهنى . -4
 ( أهداف الدراسة: 5) 
تحديد متطلبات بناء القدرات المؤسسية لتحسين األداء المهني لألخصائيين  .1

 االجتماعيين بالجمعيات األهلية.
المؤسسية لتحسين األداء المهني تحديد الصعوبات التي تواجه بناء القدرات  .2

 لألخصائيين االجتماعيين بالجمعيات األهلية.
تحديد مقترحات تفعيل بناء القدرات المؤسسية لتحسين األداء المهني لألخصائيين  .3

 االجتماعيين بالجمعيات األهلية.
التوصل إلي تصور مقترح من منظور طريقة تنظيم المجتمع لتفعيل بناء القدرات  .4

 لتحسين األداء المهني لألخصائيين االجتماعيين بالجمعيات األهلية. المؤسسية
 فروض الدراسة:   (6)

الفرض األول للدراسة: " من المتوقع أن يكون مستوى متطلبات بناء القدرات  (1)
المؤسسية لتحسين األداء المهني لألخصائيين االجتماعيين بالجمعيات األهلية 

 متوسطًا ":
 خالل األبعاد التالية: ويمكن اختبار هذا الفرض من

 متطلبات بناء القدرات المعلوماتية. .1
 متطلبات بناء القدرات البشرية. .2
 متطلبات بناء القدرات االتصالية. .3
 متطلبات بناء القدرات التخطيطية. .4
 متطلبات بناء القدرات التنسيقية. .5
 متطلبات بناء القدرات التمويلية. .6
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توجد عالقة دالة إحصائيًا بين بعض المتغيرات الفرض الثاني للدراسة: "  (2)
الديموجرافية للمسئولين وتحديدهم لمتطلبات بناء القدرات المؤسسية لتحسين 

 ".األداء المهني لألخصائيين االجتماعيين بالجمعيات األهلية 
الفرض الثالث للدراسة: " توجد عالقة دالة إحصائيًا بين بعض المتغيرات  (3)

ولين وتحديدهم للصعوبات التي تواجه بناء القدرات المؤسسية الديموجرافية للمسئ
 .لتحسين األداء المهني لألخصائيين االجتماعيين بالجمعيات األهلية

الفرض الرابع للدراسة: " توجد عالقة دالة إحصائيًا بين بعض المتغيرات  (4)
للمسئولين وتحديدهم لمقترحات تفعيل بناء القدرات المؤسسية الديموجرافية 

 ". لتحسين األداء المهني لألخصائيين االجتماعيين بالجمعيات األهلية
 
 مفاهيم الدراسة:  -7

 ) أ ( مفهوم المتطلبات : 
تعرف المتطلبات بأنها " هى الشيئ الذى يشترط توافره أو يحتاج اليه وهو شرط مطلوب.       

( وتعرف ايضا بأنها " هى مرادف لمفهوم الحاجة فهى تحديد المواد القائمة  280 )على، ص
أو التى يمكن اتاحتها للربط والتنسيق حتى يمكن تجنب االزدواجية والصراع والتنافس وأيضا 
الرفاهية وتحقيق الذات كما يعرف على أنه هو الشئ الذى يلزم وجوده ويجب توفيره " ) قاسم، 

 (22ص 
 لباحثة المفهوم اإلجرائي لمفهوم المتطلبات لهذه الدراسة فيما يلى: وتحدد ا
ويقصد بالمتطلبات التنظيمية فى هذه الدراسة مايجب توافره لبناء القدرات المؤسسية      

لتحسين االداء المهنى لالخصائيين االجتماعيين بالجمعيات االهلية ، وتقصد الباحثة هنا 
 بالمتطلبات مايلى : 

 ت بناء القدرات المعلوماتية لتحسين االداء المهنى لالخصائيين االجتماعيين متطلبا
 بالجمعيات االهلية .

  متطلبات بناء القدرات البشرية لتحسين االداء المهنى لالخصائيين االجتماعيين
 بالجمعيات االهلية .
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 ين متطلبات بناء القدرات االتصالية لتحسين االداء المهنى لالخصائيين االجتماعي
 بالجمعيات االهلية .

  متطلبات بناء القدرات التخطيطية لتحسين االداء المهنى لالخصائيين االجتماعيين
 بالجمعيات االهلية .

  متطلبات بناء القدرات التنسيقية لتحسين االداء المهنى لالخصائيين االجتماعيين
 بالجمعيات االهلية .

 ء المهنى لالخصائيين االجتماعيين متطلبات بناء القدرات التمويلية لتحسين االدا
 بالجمعيات االهلية .

 مفهوم بناء القدرات المؤسسية :  )ب ( 
تعرف عملية بناء القدرات على أنها " عملية تدخل خارجى وتطوير أداء المنظمة فى       

برسالتها وأهدافها ، وحتى عالقتها باالطار الثقافى واالجتماعى واالقتصادى والسياسى عالقتها 
 (132م ، ص  2015حجازى، الذى توجد فيه توظف مواردها بما يحقق لها االستدامة " ) 

قدرة االفراد والمؤسسات ويعرف البرنامج االنمائى لالمم المتحدة ببناء القدرات على انها "       
والمنظمات بالمجتمع على أداء وظائفهم وحل المشكالت ووضع االهداف وانجازها بصفة 

 (9م ، ص  2018)علي، مستمرة 
ترى الباحثة ان المفهوم االجرائى لبناء القدرات المؤسسية  فى ضوء الدراسة الحالية هو 

 كاالتى: 
 داف الجمعيات االهلية . أن بناء القدرات المؤسسية تسعى لتحقيق اه -1
 تسعى بناء القدرات المؤسسية لتحسين اداء االخصائيين االجتماعيين.  -2
 تدريب االخصائيين االجتماعيين على تحسين ادائهم المهنى بالجمعيات االهلية. -3
 ان بناء القدرات المؤسسية يكون فى اطار السياسة العامة بالدولة . -4
  : مفهوم االداء –) ج ( 
ف مفهوم االداء بانه " يشير الى درجة تحقيق واتمام المهام المكونة لوظيفة الفرد وهو يعر       

م ، ص  2017)ابتسام ،يعكس الكيفية التى يحقق أو يشبع بها الفرد المتطلبات المهنية " 
)خرشي، ويعرف االداء أيضا بانه " االداء يقاس على اساس النتائج الى يحققها الفرد " (  16

 (. 6ص م ،  2019



   الفيوم جامعة - االجتماعية والبحوث للدراسات االجتماعية الخدمة كلية مجلة
 
 
 

732 
 

عشر السابعالعدد   

 ترى الباحثة ان المفهوم االجرائى لالداء  فى ضوء الدراسة الحالية هو كاالتى :
 مدى قدرة االخصائيين االجتماعيين على تحقيق اهداف الجمعيات االهلية .  -1
 ان يتوافر التدريب الكافى لالخصائيين االجتماعيين لتحسين ادائهم المهنى . -2
 الجتماعيين .تحديد االدوار والوظائف لالخصائيين ا -3
 قياس اداء االخصائيين االجتماعيين بالجمعيات االهلية .  -4
 معرفة المعوقات التى تواجه االخصائيين االجتماعيين فى ادائهم المهنى . -5

 مفهوم الجمعيات االهلية :  ) د ( 
تعرف الجمعيات االهلية بأنها " هيئات شكلت لتعبر عن ارادة المجتمع أو الجماعات      
حاجات تظهر نتيجة للظروف والعوامل االجتماعية الموجودة فى البيئة ، كما أنها تعرف لتقابل 

بأنها مجموعة من الناس بينهم تفاعل فى االدوار التى يؤدونها على اساس مجموعة من القواعد 
ولهم موارد من خاللها يتم تحقيق االهداف الموضوعة والمحددة والتنسيق بين هذه االهداف 

 (941م ، ص 2007عبداللطيف،  دف العام " )لتحقيق اله
 ترى الباحثة ان المفهوم االجرائى للمنظمات االهلية  فى ضوء الدراسة الحالية هو كاالتى: 

 ان تكون الجمعيات االهلية ال تسعى الى تحقيق الربح المادى .  -1
 تسعى الجمعيات االهلية الى تحسين اداء االخصائيين االجتماعيين بها . -2
 تحديد االدوار والوظائف بالجمعيات االهلية .  -3
أن يكون من ضمن اهداف الجمعيات االهلية توفير التدريب الكافى لالخصائيين  -4

 االجتماعيين .
 البناء النظرى للدراسة : -8
  -(  يعرف بناء القدرات المؤسسية بالجمعيات االهلية :  1)

تلك العمليات التي من خاللها يتم تنمية العاملين تعرف بناء القدرات المؤسسسسسسسسسسية بأنها "       
بالمؤسسسسسسسسات الحكومية والغير حكومية  بالمهارات والمعارف والكفاءات والموارد وتنمية قدراتهم 
، وأيضسسسا االتجاهات والخصسسسائص السسسسلوكية من أجل أن تحدد االهداف ومهام وأنشسسسطة معينة 

  ) ,P. 2001saske ,2وذلك من أجل أن تتحقق التنمية المستدامة ").
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 : بالجمعيات االهلية ( أهمية بناء القدرات المؤسسية 2) 
تظهر أهمية بناء القدرات المؤسسية للجمعيات االهلية وذلك النها تواجه العديد من       

القضايا وعلى راسها قضية تحديث نظمها االدارية ، وتحقيق البناء المؤسسى الفاعل لها وهذا 
ات بشرية وفنية وتحديث النظم واللوائح االدارية وتوفير التسهيالت التكنولوجية يتطلب توفير كفاء

االساسية لتحقيق كفاءة نظم االتصال ، حاجة الجمعيات االهلية الى استخدام االساليب المتطورة 
حاجة المتطوعين فى هذه المنظمات للتدريب ، وكذلك تزويدهم بالمعارف  –فى انجاز أعمالها 

المهارات فى مجال العمل االجتماعى ، عدم قدرة هذه المنظمات على فهم ودراسة والخبرات و 
)فرج ، المشكالت المرتبطة بواقع المجتمع ، هذا باالضافة الى العقبات الخاصة بالتمويل .

 (712م ، ص  2008
راتهم تنمية مهاأن بناء القدرات المؤسسية فهو يستهدف المهنيين العاملين بالمنظمة للذلك ف      

ولتحسين ادائهم المهنى ، وتزويدهم بالمعارف والمعلومات الالزمة للعمل ، والقيم واخالقيات 
 .(University Of Nebraska public policy Center,2003 ) الالزمة للعمل

 ( دوافع تحسين األداء المهنى لالخصائيين االجتماعيين بالجمعيات االهلية : 3)  
 : دفع الجمعيات االهلية إلى تحسين االداء المهنى بها هى كاالتى األسباب التي ت       

 والحفاظ والمنافسة السريعة التغير معدالت على العامل هذا يرتكز  :المستمر التحسين دوافع  
 (7: ص  6ص ، . ) نبيلة ، لبرشواالهتمام بالجودة المكانة على

 السريعة . التغير معدالت 
 المكانة على الحفاظ  . 
  التنافسية . الميزة 
 بالجودة. االهتمام 
 المنافسة . 
لذلك فانه ايضا من دوافع بناء القدرات المؤسسية هو تحسين االداء المهنى       

) نبيلة  ولكى تنمو المؤسسة البد من توفير ثالثة قدرات وهى كاالتىلالخصائيين االجتماعيين 
 .( 12، ص  ، لبرش
، التي تقاس باستخدام فهم الموظف ومستويات مهاراته ومسح لرضاء قدرات الموظف -

 الموظف .



   الفيوم جامعة - االجتماعية والبحوث للدراسات االجتماعية الخدمة كلية مجلة
 
 
 

734 
 

عشر السابعالعدد   

، مقاسه بنسبة من موظفين الصف األول الذين لديهم اتصال قدرات نظام المعلومات -
مفتوح مع معلومات العميل ونسبة من العمليات الداخلية مع الوقت الحقيقي للتغذية 

 المرتدة .
وتقاس بعدد اقتراحات كل موظف ومعدل تطبيق االقتراحات ونسبة  التحفيز والمكافآت، -

 تعويضات لالعتماد على حوافز الفرد أو المجموعة.
تعد تنمية الموارد البشرية هي حجر الزاوية لبناء القدرات المؤسسية للجمعيات االهلية          

كومية وأكثرها نفعا ، ، ويعد التدريب أكثر النماذج التي يمكن أن توفره المنظمات غير الح
والتدريب يفسح الطريق لإلدارة اإلستراتيجية والتخطيط للمستقبل داخل المنظمة ، ويتناول 
التدريب مجموعة من المهارات اإلدارية الالزمة للعاملين بالجمعيات االهلية مثل " كيفية 

رسالة للمنظمة كيفية إعداد الخطة اإلستراتيجية وإيجاد رؤية و  -تعبئة الموارد والتمويل 
(Sahley, 2001,P P 65) 

 ( سمات بناء القدرات المؤسسية بالجمعيات االهلية :  4) 
تتعدد طرق بناء القدرات ويعتبر التدريب االداة الرشيدة لبناء القدرات ، ولكنها ليست  -1

االداة الوحيدة وانما هناك طرق متنوعة لبناء القدرات مثل ورش العمل والمؤتمرات 
 وتبادل الزيارات . والندوات 

 يؤثر بناء القدرات تأثيرا ايجابيا فى تحقيق رسالة وأهداف المنظمة .  -2
بناء القدرات عملية مخططة تشارك فيها ادارة المنظمة والعاملين ويمكن االستعانة  -3

 (1848م ، ص  2009) غز ، بالخبراء والفنيين من خارج المنظمة .
أن انشطة بناء القدرات تتضمن مجموعة من االهداف المرتبطة هى عملية هادفة اى  -4

بتحسين قدرات االفراد والمؤسسات والنظم ، وهى عملية مستمرة يمكن قياس وتقييم 
 (153م ، ص  2015)الباجورى، مراحلها باستمرار .

إن الجمعيات األهلية غالبا تستخدم كجسر بين البناءات غير الرسمية والرسمية في  -5
 دمات اإلنسانية في المجتمع .نسق الخ

إن الجمعيات االهلية تعتبر بمثابة شريك للدولة لكي تساعدها علي تقديم الخدمات   -6
 لمستحقيها .
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علي الدولة وذلك ألن الدولة عليها  ءإن الجمعيات األهلية تعمل علي تخفيف العب -7
 ستقرار .مسئوليات كثيرة ال يستطيع غيرها القيام بها كالمحافظة علي األمن واال

إنها تعمل في جميع المجاالت واألنشطة والهدف هو تقديم المساعدة بشكل منظم  -8
 ومعترف به في الدولة .

م، 2009. )خليل ، أن الجمعيات األهلية غالبا ما تكون ذات تنظيم إداري هرمي بسيط  -9
 (115:  114ص ص 

 ( تنمية قدرات االخصائيين االجتماعيين بالجمعيات االهلية :  5)
 (:1967حاولة )روس( في تحديد دور المنظم االجتماعي كقائد مهني )م

 – Ross: P.P 200لقد حدد )روس( عمل المنظم االجتماعي في األربعة أدوار التالية : )
280 

 دوره كمساعد.  -ب  دوره كمرشد.            -أ
 دوره كمعالج. -د           دوره كخبير.              -جس

بناء القدرات المؤسسية لتحسين االداء المهنى لالخصائيين االجتماعيين  ( معوقات6)   
 بالجمعيات االهلية  :

ترى الباحثة ان المعوقات التى تواجه االخصائيين االجتماعيين لتحسين ادائهم المهنى     
تتمثل فى االتى " فى نقص الكوادر الفنية، نقص الخبرة لدى القائمين بالعمل داخل هذه 

يات ، وعدم وجود خطط واضحة هذه الجمعيات تعبر عن االحتياجات الفعلية للمجتمع الجمع
، وعدم وجود خطط واضحة للعمل توجه نشاطات وبرامج المنظمة، عدم قدرة هذه المنظمات 
على فهم ودراسة المشكالت المرتبطة بواقع المجتمع، هذا باالضافة الى العقبات الخاصة 

تدريب المناسب لالخصائيين االجتماعيين، عدم مقدرة القيادات على بالتمويل ، وعدم توافر ال
 اتخاذ القرارات الصحيحة ..الخ " 

 
 االجراءات المنهجية للدراسة :  -9
 تنتمى هذه الدراسة الى نمط الدراسات الوصفية التحليلية .نوع الدراسة : 
  :الشامل لالخصائيين االجتماعيين منهج المسح االجتماعى المدخل المنهجي المستخدم

 العاملين بالجمعيات االهلية بمحافظة بنى سويف .
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  : مجاالت الدراسة 
 الجمعيات االهلية بمحافظة بنى سويف وهم كاالتى : المجال المكاني :  -أ

 م. 1966لسنة  22067/11جمعية الشبان المسلمين المشهرة برقم   -1
 م1974لسنة  152برقم جمعية تنمية المجتمع المحلي ببني سويف    -2
 م1971لسنة  169جمعية تنمية المجتمع المحلي بباروط المشهرة برقم  -3
 م2011لسنة  1322جمعية التنمية المجتمعية بأهوة المشهرة برقم  -4
 م 1995لسنة  415جمعية رعاية االيتام وتنمية المجتمع بناصر المشهرة برقم  -5
 م  1978لسنة  121الجمعية المحمدية ببا المشهرة برقم  -6
 م1976لسنة  88جمعية التنمية للخدمات االجتماعية بالواسطي المشهرة برقم  -7

الحصر الشامل لالخصائيين االجتماعيين بالجمعيات االهلية وعددهم " المجال البشري :  -ب
 " مفردة .  158
وات وهى الفترة التى استغرقتها الباحثة فى جمع المادة العلمية واعداد أدالمجال الزمنى :  -ج

واجراء الصدق والثبات، تطبيق الجانب الميدانى واستخراج نتائج البحث والتى استغرقت من 
 م. 2019/  9/  20م حتى  2019 /1/5
 :أدوات الدراسة 

 تمثلت أدوات جمع البيانات في:
  استتتتتتتتتتمار  استتتتتتتتتتبيان للمستتتتتتتتتئولين بالجمعيات األهلية حول متطلبات بناء القدرات

 المهني لألخصائيين االجتماعيين بالجمعيات األهلية:المؤسسية لتحسين األداء 
 :وتم تصميم األدا  وفقًا للخطوات التالية 
اسسسسسسسسسسسسستمارة اسسسسسسسسسسسسستبيان المسسسسسسسسسسسسسئولين بالجمعيات األهلية حول متطلبات بناء القدرات بناء  .1

في  المؤسسسسسسسسسسسسسسية لتحسسسسسسسين األداء المهني لألخصسسسسسسائيين االجتماعيين بالجمعيات األهلية
صسسسورتها األولية اعتمادًا على اإلطار النظري للدراسسسسة والدراسسسسات السسسسابقة المرتبطة إلى 
جانب االسسسستفادة من بعض المقاييس واسسسستمارات االسسسستبيان المرتبطة بموضسسسوع الدراسسسسة 

 لتحديد األسئلة التي ترتبط بأبعاد الدراسة.
 المحاور التالية:على المسئولين بالجمعيات األهلية اشتملت استمار  استبيان  .2
 البيانات األولية. -
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متطلبات بناء القدرات المؤسسسسسسسسسسسسسسية لتحسسسسسسسين األداء المهني لألخصسسسسسسائيين االجتماعيين  -
 بالجمعيات األهلية.

الصسسسسسعوبات التي تواجه بناء القدرات المؤسسسسسسسسسسسسية لتحسسسسسسين األداء المهني لألخصسسسسسائيين  -
 االجتماعيين بالجمعيات األهلية.

رات المؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسية لتحسسسسسسسسسسسسسسين األداء المهني لألخصسسسسسسسسسسسسسائيين مقترحات تفعيل بناء القد -
 االجتماعيين بالجمعيات األهلية.

 صدق األدا : .3
 )صدق المحكمين(: الظاهري الصدق  (أ)

( من أعضسسسسسسسسسساء هيئة التدريس بكلية الخدمة االجتماعية 5تم عرض األداة على عدد )
لعبارات من ناحية جامعة حلوان إلبداء الرأي في صسسسسسسالحية األداة من حيث السسسسسسسالمة اللغوية ل

وارتباطها بأبعاد الدراسسسسسسسسسسسسسسسة من ناحية أخرى، وقد تم االعتماد على نسسسسسسسسسسسسسسبة اتفاق ال تقل عن 
( محكم على األداة، وقد تم حذف بعض العبارات وإعادة صسسسسسسسسسسسسسياغة 4( بمعنى اتفاق )80%)

 البعض، وبناء على ذلك تم صياغة االستمارة في صورتها النهائية.
 منطقي ":صدق المحتوي " الصدق ال (ب)

 وللتحقق من هذا النوع من الصدق قامت الباحثة بما يلي:
اإلطالع علي األدبيات والكتب، واألطر النظرية، والدراسسسسسسسسسسسات والبحوث السسسسسسسسسسسابقة التي  -

 تناولت بأبعاد الدراسة.
تحليل هذه األدبيات والبحوث والدراسسسات وذلك للوصسسول إلي األبعاد المختلفة والعبارات  -

بعاد ذات االرتباط بمشسسسسسسسسسسسسسكلة الدراسسسسسسسسسسسسسسة، وذلك لتحديد متطلبات بناء المرتبطة بهذه األ
القدرات المؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسية لتحسسسسسسسسسسين األداء المهني لألخصسسسسسسسسسائيين االجتماعيين بالجمعيات 

 األهلية.
 صدق االتساق الداخلي: (ج)

اعتمدت الباحثة في حسسسسساب صسسسسدق االتسسسسساق الداخلي السسسسستمارة اسسسسستبيان المسسسسسئولين 
بالجمعيات األهلية على معامل ارتباط كل بعد في األداة بالدرجة الكلية، وذلك لعينة قوامهسا 

( مفردات من المسسسسسسسسسسسسسسئولين بالجمعيات األهلية مجتمع الدراسسسسسسسسسسسسسسة. وتبين أنها معنوية عند 10)
 من الجدول التالي: مستويات الداللة المتعارف عليها، وأن معامل الصدق مقبول، كما يتضح
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 ( 1) جدول رقم
 يوضح االتساق الداخلي بين أبعاد استمار  استبيان المسئولين ودرجة االستبيان ككل

 ( 10)ن=
معامل  األبعاد م

 االرتباط
 الداللة

1 
متطلبات بناء القدرات المؤسسسس ة لتيسس أل األداء الم نأل لائيسا   أل االعتماع  أل بالعمع ات 

 األهل ة
0.942 ** 

2 
التأل ت اعه بناء القدرات المؤسسسسسسسسسسسسسسسس ة لتيسسسسسسسس أل األداء الم نأل لائيسسسسسسسا   أل اليسسسسسسسع بات 

 االعتماع  أل بالعمع ات األهل ة
0.907 ** 

3 
مقتريات تفع ل بناء القدرات المؤسسسسسسسسسس ة لتيسسسسس أل األداء الم نأل لائيسسسسا   أل االعتماع  أل 

 بالعمع ات األهل ة
0.869 ** 

 (0.05* معنوي عند )                                                     (0.01** معنوي عند )
 يوضح الجدول السابق أن:

( لكل بعد على حدة، ومن ثم 0.01معظم أبعاد األداة دالة عند مسسسسسسسسسسسسسستوى معنوية )
 تحقق مستوى الثقة في األداة واالعتماد على نتائجها.

 ثبات األدا : .4
وذلك لعينة قوامها براون للتجزئة النصفية،  -سبيرمان  معادلةتم حساب ثبات األداة باستخدام 

وقد جاءت النتائج كما هي موضحة . مجتمع الدراسة بالجمعيات األهلية ( مفردات من المسئولين10)
 :في الجدول التالي

 ( 2جدول رقم )
 يةيوضح نتائج ثبات استمار  استبيان المسئولين باستخدام معادلة سبيرمان براون للتجزئة النصف
 ( 10)ن=

 ق مة )ر( األبعاد م
  داللت ا

معادلة سب رماأل 
 برا أل

1 
متطلبات بناء القدرات المؤسسسسسس ة لتيسسس أل األداء الم نأل لائيسسا   أل 

 االعتماع  أل بالعمع ات األهل ة
0.921 0.959 

2 
اليع بات التأل ت اعه بناء القدرات المؤسس ة لتيس أل األداء الم نأل 

 بالعمع ات األهل ةلائيا   أل االعتماع  أل 
0.951 0.975 

3 
مقتريات تفع ل بناء القدرات المؤسسسسسسسسسسسسسسسس ة لتيسسسسسسسس أل األداء الم نأل 

 لائيا   أل االعتماع  أل بالعمع ات األهل ة
0.890 0.942 

 0.962 0.927 ثبات استمارة استب األ المس  ل أل ككل

 يوضح الجدول السابق أن:
معامالت الثبات لألبعاد تتمتع بدرجة عالية من الثبات، وبذلك يمكن االعتماد على معظم 

 نتائجها وأصبحت األداة في صورتها النهائية.
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  تحديد مستتتتتتوى متطلبات بناء القدرات المؤستتتتتستتتتتية لتحستتتتتين األداء المهني لألخصتتتتتائيين
 االجتماعيين بالجمعيات األهلية:

على مسسسسستوى متطلبات بناء القدرات المؤسسسسسسسسسسية لتحسسسسسين األداء المهني لألخصسسسسائيين للحكم 
االجتمسسساعيين بسسسالجمعيسسسات األهليسسسة، بحيسسسث تكون بسسسدايسسسة ونهسسسايسسسة فئسسسات المقيسسساس الثالثي: نعم )ثالثسسسة 
درجات(، إلى حد ما )درجتين(، ال )درجة واحدة(، تم ترميز وإدخال البيانات إلى الحاسسسسسسسسسسسسسسب ا لي، 

أقل  –طول خاليا المقياس الثالثي )الحدود الدنيا والعليا(، تم حسسسسسسسسسسسساب المدى   أكبر قيمة ولتحديد  
(، تم تقسسسسسسسسسسيمه على عدد خاليا المقياس للحصسسسسسسسسسول على طول الخلية المصسسسسسسسسسحح  2   1 – 3قيمة )

( وبعد ذلك تم إضسسسسسسسسسسسسافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس أو بداية المقياس وهى 0.67   2/3)
 وهكذا أصبح طول الخاليا كما يلي:الصحيح وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية،  الواحد

 (3جدول رقم )

لمتطلبات بناء القدرات المؤسسية لتحسين األداء المهني يوضح مستويات المتوسطات الحسابية 
 لألخصائيين االجتماعيين بالجمعيات األهلية

 مستوى منخفض 1.67إلى  1أو البعد من إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبار  

 مستوى متوسط 2.34إلى  1.68إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبار  أو البعد من 

 مستوى مرتفع 3إلى  2.35إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبار  أو البعد من 

 :أساليب التحليل اإلحصائي 
( الحزم SPSS.V. 24.0معالجة البيانات من خالل الحاستتب ايلي باستتتخدام برنامج )تم 

التكرارات والنسسسسب المئوية،  اإلحصتتائية للعلوم االجتماعية، وقد طبقت األستتاليب اإلحصتتائية التالية:
براون للتجزئة  -سسسسسسسسسسسسسسسبيرمان  ومعادلةوالمتوسسسسسسسسسسسسسط الحسسسسسسسسسسسسسسابي، واالنحراف المعياري، والمدى، 

 ، ومعامل ارتباط جاما.2امل ارتباط بيرسون، ومعامل ارتباط كا، ومعالنصفية
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 :نتائج الدراسة الميدانية 

 مجتمع الدراسة: المحور األول: وصف المسئولين بالجمعيات األهلية
 
 

 (4جدول رقم )
 مجتمع الدراسة وصف المسئولين بالجمعيات األهلية يوضح

 (  158)ن=

المتوسط  المتغيرات الكمية م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 8 40 السن 1
 5 12 عدد سنوات الخبر  في مجال العمل 2

 % ك النوع م

 63.9 101 ذكر  1
 36.1 57 أنثى 2

 100 158 المجمتتتوع

 % ك المؤهل العلمي م

 15.8 25 مؤهل متوسط 1
 64.6 102 مؤهل جامعي 2
 8.2 13 دبلوم دراسات عليا 3
 7 11 ماجستير 4
 4.4 7 دكتوراه  5

 100 158 المجمتتتوع

 % ك الوظيفة م

 4.4 7 رئيس مجلس اإلدار  1
 4.4 7 نائب رئيس مجلس إدار  2
 31 49 عضو مجلس إدار  3

 % ك تابع الوظيفة م

 4.4 7 أمين صندوق  4
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 4.4 7 مدير تنفيذي 5
 15.8 25 أخصائي اجتماعي 6
 17.1 27 مسئول برامج ومشروعات 7
 18.4 29 مسئول إداري  8

 100 158 المجمتتتوع

 يوضح الجدول السابق أن:
 ( سنوات تقريبًا. 8( سنة، وبانحراف معياري )40متوسط سن المسئولين بالجمعيات األهلية ) -
 ( سنوات تقريبًا. 5( سنة، وبانحراف معياري )12الخبرة في مجال العمل )متوسط عدد سنوات  -
 (.%36.1(، بينما اإلناث بنسبة )%63.9أكبر نسبة من المسئولين بالجمعيات األهلية ذكور بنسبة ) -
(، يليها %64.6أكبر نسسسسسسسبة من المسسسسسسسئولين بالجمعيات األهلية حاصسسسسسسلين علي مؤهل جامعي بنسسسسسسسبة ) -

(، ثم الحاصسسسسسسسلين علي دبلوم دراسسسسسسسسات عليا بنسسسسسسسسبة %15.8ل متوسسسسسسسسط بنسسسسسسسسبة )الحاصسسسسسسسلين علي مؤه
 (.%4.4(، وأخيرًا دكتوراه بنسبة )%7(، يليها ماجستير بنسبة )8.2%)

(، يليها مسئول %31أكبر نسبة من المسئولين بالجمعيات األهلية وظيفتهم عضو مجلس إدارة بنسبة ) -
(، يليها أخصسسسسائي اجتماعي %17.1وعات بنسسسسسبة )(، ثم مسسسسسئول برامج ومشسسسسر %18.4إداري بنسسسسسبة )

(، وأخيرًا رئيس مجلس اإلدارة، ونائب رئيس مجلس إدارة، وأمين صسسسسسسسسسسسسسندوق، ومدير %15.8بنسسسسسسسسسسسسسسبة )
 (.%4.4تنفيذي بنسبة )

المحور الثاني: متطلبات بناء القدرات المؤستستية لتحستين األداء المهني لألخصتائيين االجتماعيين 
 بالجمعيات األهلية:

 طلبات بناء القدرات المعلوماتية:مت (1)
 (5جدول رقم )

الواجب توافرها لبناء القدرات المؤسسية لتحسين األداء  يوضح متطلبات بناء القدرات المعلوماتية 
 المهني لألخصائيين االجتماعيين بالجمعيات األهلية

 (  158)ن=

 العبارات م

 االستعابات
المت سط 
 اليسابأل

االنيراف 
 المع اري

 ال إلى يد ما نعم الترت ب

 % ك % ك % ك

1 
ضسسسسسسسر رة  ضسسسسسسسع معل مات  ب انات عأل 

 األداء الم نأل لائيا   أل االعتماع  أل  
82 51.9 44 27.8 32 20.3 2.32 0.79 2 

2 
ضسسسسسر رة  ضسسسسسع ةهداف ميددة لتيسسسسسس أل 

 األداء الم نأل لائيا   أل االعتماع  أل 
71 44.9 50 31.6 37 23.4 2.22 0.8 5 

3 
 عب ةأل تعمل العمع ات األهل ة لريسسسسسسسسد 
 اقع التسسسسدر سسسسب الم نأل لائيسسسسسسسسسسسا   أل 

 االعتماع  أل بالعمع ات األهل ة 
82 51.9 58 36.7 18 11.4 2.41 0.69 1 
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 العبارات م

 االستعابات
المت سط 
 اليسابأل

االنيراف 
 المع اري

 ال إلى يد ما نعم الترت ب

 % ك % ك % ك

4 
تنم ة  عى الق ادات اإلدار ة ةأل تعمل على 
تيسسسسسسسسس أل األداء الم نأل لائيسسسسسسسسسسسا   أل 

 االعتماع  أل 
75 47.5 51 32.3 32 20.3 2.27 0.78 3 

5 
 عب ةأل تتئذ القرارات اإلدار ة ضسسسسسسسر رة 
تيسسس أل األداء الم نأل ليسسالخ األئيسسا   أل 

 االعتماع  أل 
66 41.8 60 38 32 20.3 2.22 0.76 4 

 البعد ككل 
2.28 0.69 

مست ى 
 مت سط

 الجدول السابق أن:يوضح 
الواجب توافرها لبناء القدرات المؤستتتتتتتتستتتتتتتتية  متطلبات بناء القدرات المعلوماتية مسسسسسسسسسسسستوى 

متوسط كما يحددها المسئولون  لتحسين األداء المهني لألخصائيين االجتماعيين بالجمعيات األهلية
(، ومؤشسسرات ذلك وفقًا لترتيب المتوسسسط الحسسسابي: الترتيب األول 2.28الحسسسابي )حيث بلغ المتوسسسط 

يجب أن تعمل الجمعيات األهلية لرصسسسسسسد واقع التدريب المهني لألخصسسسسسسائيين االجتماعيين بالجمعيات 
(، يليه الترتيب الثاني ضسسسسسرورة وضسسسسسع معلومات وبيانات عن األداء 2.41األهلية بمتوسسسسسسط حسسسسسسابي )

(، وأخيرًا الترتيب الخامس ضسسسرورة وضسسسع 2.32ائيين االجتماعيين بمتوسسسسط حسسسسابي )المهني لألخصسسس
( ، لذلك فالبد 2.22أهداف محددة لتحسين األداء المهني لألخصائيين االجتماعيين بمتوسط حسابي )

على االخصسسسسسسائيين االجتماعيين بالجمعيات االهلية السسسسسسسعى لتحسسسسسسسين ادائهم المهنى  وذلك من خالل 
تهم المعلوماتية ، وذلك الفتقارهم الى المنهجية العلمية فى تصسسميم وتنفيذ وتطوير مشسسروعاتها بناء قدرا

وخدماتها ، ولمواجهة ذلك البد من انشسسسسساء شسسسسسبكة معلوماتية متكاملة عن المجتمع المحلى وما يحتويه 
ضسسسسافة من مشسسسسكالت وموارد وامكانات ، وتحديد ابعاد المشسسسسكالت المجتمعية على أسسسسسس علمية ، باال

الى عقد دورات تدريبية فى مجال تكنولوجيا المعلومات ، وتوفير العناصر البشرية المدربة على تنظيم 
 وتوظيف البيانات والمعلومات . 
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 متطلبات بناء القدرات البشرية: (2)
 (6جدول رقم )

اء الواجب توافرها لبناء القدرات المؤسسية لتحسين األد يوضح متطلبات بناء القدرات البشرية 
 المهني لألخصائيين االجتماعيين بالجمعيات األهلية

 (  158)ن=

 العبارات م

 االستجابات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ال إلى حد ما نعم الترتيب المعياري 

 % ك % ك % ك

1 
توفير البرامج التدريبية لتحستتتتتتتتين األداء 
المهني لألخصتتتتتتتتتتتتائيين االجتمتتتتاعيين 

 بالجمعيات األهلية 
65 41.1 59 37.3 34 21.5 2.2 0.77 4 

2 
مستتتاعد  األخصتتتائيين االجتماعيين على 
تبتتتادل الخبرات والكوادر البشتتتتتتتتريتتتة بين 

 الجمعيات األهلية 
65 41.1 50 31.6 43 27.2 2.14 0.82 5 

3 
يجب توفير االحتياجات التدريبية لتحسين 
األداء المهني لألخصتتتتتائيين االجتماعيين 

 بالجمعيات األهلية 
73 46.2 55 34.8 30 19 2.27 0.76 3 

4 
ضتتتتتتتترور  تحتتتتديتتتتث البرامج التتتتتدريبيتتتتة 
لألخصتتتتتتتتتائيين االجتمتاعيين بتالجمعيتات 

 األهلية
74 46.8 55 34.8 29 18.4 2.28 0.76 2 

5 
ضتتتترور  توفير الجمعيات األهلية التمويل 
الالزم لتحسين األداء المهني لألخصائيين 

 االجتماعيين  
75 47.5 58 36.7 25 15.8 2.32 0.73 1 

 البعد ككل 
2.24 0.73 

مستوى 
 متوسط

 الجدول السابق أن:يوضح 
الواجب توافرها لبناء القدرات المؤستتستتية لتحستتين  متطلبات بناء القدرات البشتترية مسسسستوى 

متوسسسسسط حيث كما يحددها المستتتئولون  األداء المهني لألخصتتتائيين االجتماعيين بالجمعيات األهلية
ترتيب األول ضرورة (، ومؤشرات ذلك وفقًا لترتيب المتوسط الحسابي: ال2.24بلغ المتوسط الحسابي )

توفير الجمعيات األهلية التمويل الالزم لتحسسسسسسسسين األداء المهني لألخصسسسسسسسائيين االجتماعيين بمتوسسسسسسسسط 
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(، يليه الترتيب الثاني ضسسسسسسسسرورة تحديث البرامج التدريبية لألخصسسسسسسسسائيين االجتماعيين 2.32حسسسسسسسسسابي )
مسسسسسسسسسسسساعدة األخصسسسسسسسسسسسائيين (، وأخيرًا الترتيب الخامس 2.28بالجمعيات األهلية بمتوسسسسسسسسسسسسط حسسسسسسسسسسسسابي )

( ، 2.14االجتماعيين على تبادل الخبرات والكوادر البشسسرية بين الجمعيات األهلية بمتوسسسط حسسسابي )
" وهى توضسسسسسسسسسسسح أنه بالرغم من ان التدريب والعلم من أهم  وهذا ما أكدته دراسسسسسسسسسسسسة " وائل عمران على

كز عليها ، فبجانب االهتمام عناصسسسسسر بناء القدرات المؤسسسسسسسسسسسسية ، فان هناك ابعادا اخرى يجب أن ترت
بتنمية الموارد البشسسرية يجب االهتمام بتقوية المنظمات واصسسالح هياكلها المؤسسسسسسية واطرها القانونية ، 
فبناء القدرات يهدف الى دمج مجموعة من االسسستراتيجيات االصسسالحية الداعمة لكفاءة وفعالية وايجابية 

كومسسسة وقطسسساع خسسساص ومنظمسسسات المجتمع المسسسدنى أداء جميع االطراف الفسسساعلسسسة فى المجتمع من ح
 المتعددة . 

 متطلبات بناء القدرات االتصالية: (3)
 (7جدول رقم )

الواجب توافرها لبناء القدرات المؤسسية لتحسين األداء  يوضح متطلبات بناء القدرات االتصالية 
 المهني لألخصائيين االجتماعيين بالجمعيات األهلية

 (  158)ن=

 العبارات م

 االستجابات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ال إلى حد ما نعم الترتيب المعياري 

 % ك % ك % ك

1 
ضتتتتتتتترور  وجود اتصتتتتتتتتال مستتتتتتتتتمر بين 
األخصتتتتتتتتتائيين االجتمتتاعيين بتتالجمعيتتات 

 األهلية 
77 48.7 46 29.1 35 22.2 2.27 0.8 1 

2 
تحرص الجمعيتتتتات األهليتتتتة على توفير 
قيتتتتادات بشتتتتتتتتريتتتتة من األخصتتتتتتتتتتتائيين 

 االجتماعيين 
44 27.8 69 43.7 45 28.5 1.99 0.75 4 

3 
االتصال يساعد األخصائيين االجتماعيين 
على وضتتتتتتتتع خطط عمل مشتتتتتتتتتركة بين 

 بعضهم البعض
40 25.3 70 44.3 48 30.4 1.95 0.75 5 

4 
ضتتتتتتتترور  التواصتتتتتتتتتتتل المستتتتتتتتتمر بين 
األخصتتتتتتتتتائيين االجتمتتاعيين بتتالجمعيتتات 

 األهلية لتحسين األداء المهني
71 44.9 48 30.4 39 24.7 2.2 0.81 2 
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 العبارات م

 االستجابات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ال إلى حد ما نعم الترتيب المعياري 

 % ك % ك % ك

5 
يستتاعد االتصتتال المستتتمر بين الجمعيات 
األهليتتتة على االطالع على كتتتل متتتا هو 

 جديد في األداء المهني 
70 44.3 48 30.4 40 25.3 2.19 0.82 3 

 0.63 2.12 البعد ككل 
مستوى 
 متوسط

 الجدول السابق أن:يوضح 
الواجب توافرها لبناء القدرات المؤسسية لتحسين  متطلبات بناء القدرات االتصالية مستوى 

متوسسسسسط حيث كما يحددها المستتتئولون  األداء المهني لألخصتتتائيين االجتماعيين بالجمعيات األهلية
ضرورة  الترتيب األول(، ومؤشرات ذلك وفقًا لترتيب المتوسط الحسابي: 2.12بلغ المتوسط الحسابي )

(، يليه 2.27وجود اتصال مستمر بين األخصائيين االجتماعيين بالجمعيات األهلية بمتوسط حسابي )
الترتيب الثاني ضسسسرورة التواصسسسل المسسسستمر بين األخصسسسائيين االجتماعيين بالجمعيات األهلية لتحسسسسين 

تصسسسسسسسسال يسسسسسسسسساعد األخصسسسسسسسسائيين (، وأخيرًا الترتيب الخامس اال2.2األداء المهني بمتوسسسسسسسسسط حسسسسسسسسسابي )
وهذا ما  (.1.95االجتماعيين على وضع خطط عمل مشتركة بين بعضهم البعض بمتوسط حسابي )

الموارد أكدته دراسسسسسسسسسسسة " منال طلعت " تؤكد على ضسسسسسسسسسسرورة وضسسسسسسسسسسع اليه لمتطلبات بناء وتنمية قدرات 
البشسسسسسسسسسسسسرية وامداد الجمعيات االهلية بتكنولوجيا االتصسسسسسسسسسسسسال ، حيث ان هناك جوانب تعد اكثر احتياجا 
بالجمعيات االهلية منها تدريب العاملين بها ، ونظام المسسسسائلة والشسسسفافية داخل الجمعيات االهلية لهذا 

 .  يتطلب تحسين االداء المهنى لكى تستطيع وضع الخطط والبرامج والخدمات
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 متطلبات بناء القدرات التخطيطية: (4)
 (8جدول رقم )

الواجب توافرها لبناء القدرات المؤسسية لتحسين األداء  يوضح متطلبات بناء القدرات التخطيطية 
 المهني لألخصائيين االجتماعيين بالجمعيات األهلية

 (  158)ن=

 العبارات م

 االستجابات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ال إلى حد ما نعم الترتيب المعياري 

 % ك % ك % ك

1 
ضتتتترور  وضتتتتع خطة عمل واضتتتتحة بين 
األخصتتتتتتتتتتائيين االجتمتتاعين بتتالجمعيتتات 

 األهلية لتحسين أدائهم المهني 
71 44.9 56 35.4 31 19.6 2.25 0.76 1 

2 
يجب أن يستتتتاعد أعضتتتتاء مجلس اإلدار  
بتتتالجمعيتتتات األهليتتتة لتحستتتتتتتتين األداء 

 المهني لألخصائيين االجتماعيين 
58 36.7 53 33.5 47 29.7 2.07 0.81 5 

3 
يجتتب على الجمعيتتات األهليتتة أن تحقق 
المستتتتتتاءلة والشتتتتتتفافية لتحستتتتتتين األداء 

 المهني لألخصائيين االجتماعيين 
53 33.5 65 41.1 40 25.3 2.08 0.77 4 

4 
ضرور  تحديد األداء المهني لألخصائيين 

 االجتماعيين بالجمعيات األهلية 
68 43 58 36.7 32 20.3 2.23 0.76 2 

5 
يجتتتب أن تحتتتدد األدوار والوظتتتائف بين 
األخصتتتتتتتتتائيين االجتمتتاعيين بتتالجمعيتتات 

 األهلية  
69 43.7 50 31.6 39 24.7 2.19 0.81 3 

 0.71 2.16 البعد ككل 
مستوى 
 متوسط

 الجدول السابق أن:يوضح 
الواجب توافرها لبناء القدرات المؤسسية لتحسين  متطلبات بناء القدرات التخطيطية مستوى 

متوسسسسسط حيث كما يحددها المستتتئولون  األداء المهني لألخصتتتائيين االجتماعيين بالجمعيات األهلية
الترتيب األول ضرورة (، ومؤشرات ذلك وفقًا لترتيب المتوسط الحسابي: 2.16بلغ المتوسط الحسابي )

وضسسسسع خطة عمل واضسسسسحة بين األخصسسسسائيين االجتماعين بالجمعيات األهلية لتحسسسسسين أدائهم المهني 
(، يليه الترتيب الثاني ضسسرورة تحديد األداء المهني لألخصسسائيين االجتماعيين 2.25بمتوسسسط حسسسابي )
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جب أن يساعد أعضاء مجلس (، وأخيرًا الترتيب الخامس ي2.23بالجمعيات األهلية بمتوسط حسابي )
( 2.07اإلدارة بالجمعيات األهلية لتحسسسين األداء المهني لألخصسسائيين االجتماعيين بمتوسسسط حسسسابي )

الناجحة داخل المنظمة  القيادة" ان   JOSEPH HARRISON، وهذا ما أوضسسسسسسسسسسحته  دراسسسسسسسسسسسة "  
القرارت تسسسسسسسسساعد على  تسسسسسسسسساهم بشسسسسسسسسكل إيجابي تحقيق أهدافها التنظيمية، وتضسسسسسسسسيف الباحثة أن اتخاذ

 . التخطيط الجيد  للبرامج واالنشطة 
 متطلبات بناء القدرات التنسيقية: (5)

 (9جدول رقم )
الواجب توافرها لبناء القدرات المؤسسية لتحسين األداء  يوضح متطلبات بناء القدرات التنسيقية 

 (  158)ن=      المهني لألخصائيين االجتماعيين بالجمعيات األهلية

 العبارات م

 االستجابات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ال إلى حد ما نعم الترتيب المعياري 

 % ك % ك % ك

يجب األخصتتتائيين االجتماعيين التنستتتيق بين  1
 األنشطة التنظيمية لتحسين األداء المهني 

65 41.1 51 32.3 42 26.6 2.15 0.81 2 

2 
يحرص التنستتيق على تحستتين األداء المهني 
 لألخصائيين االجتماعيين بالجمعيات األهلية 

58 36.7 63 39.9 37 23.4 2.13 0.77 4 

3 
ضتتتتتتتترور  التنستتتتتتتتيق بين األخصتتتتتتتتتتتتائيين 

 3 0.82 2.15 27.2 43 30.4 48 42.4 67 االجتماعيين لتحسين أدائهم المهني 

يستتتتتتتهل التنستتتتتتتيق العمل بين األخصتتتتتتتائيين  4
 االجتماعيين وبين الهيكل اإلداري  

71 44.9 44 27.8 43 27.2 2.18 0.83 1 

5 
يجب التنستتتيق بين األخصتتتائيين االجتماعيين 
بتتتالجمعيتتتات األهليتتتة التي تعمتتتل في نفس 

 المجال  
53 33.5 49 31 56 35.4 1.98 0.83 5 

 البعد ككل 
2.12 0.74 

مستوى 
 متوسط

 الجدول السابق أن:يوضح 
الواجب توافرها لبناء القدرات المؤسسية لتحسين  متطلبات بناء القدرات التنسيقية مستوى 

متوسسسسسط حيث كما يحددها المستتتئولون  األداء المهني لألخصتتتائيين االجتماعيين بالجمعيات األهلية
الترتيب األول يسسهل (، ومؤشسرات ذلك وفقًا لترتيب المتوسسط الحسسابي: 2.12بلغ المتوسسط الحسسابي )

(، يليه 2.18التنسسسسسيق العمل بين األخصسسسسائيين االجتماعيين وبين الهيكل اإلداري  بمتوسسسسسط حسسسسسابي )
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الترتيب الثاني يجب األخصسائيين االجتماعيين التنسسيق بين األنشسطة التنظيمية لتحسسين األداء المهني 
بين األخصسسسسسسسائيين االجتماعيين (، وأخيرًا الترتيب الخامس يجب التنسسسسسسسسيق 2.15بمتوسسسسسسسسط حسسسسسسسسابي )

( ، ترى الباحثة أن من ضمن 1.98بالجمعيات األهلية التي تعمل في نفس المجال بمتوسط حسابي )
متطلبات بناء القدرات المؤسسية التنسيق بين االخصائيين االجتماعيين وذلك لتوزيع المهام والوظائف 

 بينهم .
 متطلبات بناء القدرات التمويلية: (6)

 (10جدول رقم )
الواجب توافرها لبناء القدرات المؤسسية لتحسين األداء  يوضح متطلبات بناء القدرات التمويلية 

 (  158)ن=  المهني لألخصائيين االجتماعيين بالجمعيات األهلية

 العبارات م

 االستجابات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ال إلى حد ما نعم الترتيب المعياري 

 % ك % ك % ك

يجب توفير الميزانية الكافية لتحسين األداء المهني  1
 لألخصائيين االجتماعيين بالجمعيات األهلية 

48 30.4 62 39.2 48 30.4 2 0.78 3 

2 
ضتتتتترور  حرص الجمعيات األهلية على التوفير من 
ميزانيتها لتحستتتتتتتتين األداء المهني لألخصتتتتتتتتتائيين 

 االجتماعيين 
42 26.6 65 41.1 51 32.3 1.94 0.77 4 

3 
يجتتتب على الجمعيتتتات األهليتتتة توفير المتتتتدربين 

 لتدريب األخصائيين االجتماعيين 
69 43.7 60 38 29 18.4 2.25 0.75 1 

4 
ضتتتتتتتترور  حرص الجمعيتتتتات األهليتتتتة على توفير 
مصتتتادر مادية متجدد  لتحستتتين أداء األخصتتتائيين 

 االجتماعيين
60 38 70 44.3 28 17.7 2.2 0.72 2 

5 
ية لتوفير ميزانيتة  ضتتتتتتتترور  حرص الجمعيات األهل
خاصة بها للبحث العلمي عن أفضل طرق للتدريب 

 المهني 
45 28.5 45 28.5 68 43 1.85 0.84 5 

 0.67 2.05 البعد ككل 
مستوى 
 متوسط

 الجدول السابق أن:يوضح 
الواجب توافرها لبناء القدرات المؤستتستتية لتحستتين  متطلبات بناء القدرات التمويلية مسسستوى 

متوسسسسسط حيث كما يحددها المستتتئولون  األداء المهني لألخصتتتائيين االجتماعيين بالجمعيات األهلية
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الترتيب األول يجب (، ومؤشسسرات ذلك وفقًا لترتيب المتوسسسط الحسسسابي: 2.05بلغ المتوسسسط الحسسسابي )
(، 2.25على الجمعيات األهلية توفير المتدربين لتدريب األخصسسسائيين االجتماعيين بمتوسسسسط حسسسسابي )

يليه الترتيب الثاني ضسسرورة حرص الجمعيات األهلية على توفير مصسسادر مادية متجددة لتحسسسين أداء 
امس ضسسرورة حرص الجمعيات (، وأخيرًا الترتيب الخ2.2األخصسسائيين االجتماعيين بمتوسسسط حسسسابي )

األهلية لتوفير ميزانية خاصسسسسة بها للبحث العلمي عن أفضسسسسل طرق للتدريب المهني بمتوسسسسسط حسسسسسابي 
( ، ترى الباحثة ان من متطلبات بناء القدرات المؤسسية التمويل وذلك النه يساعد على توفير 1.85)

 ى بالجمعيات االهلية . التدريب الالزم لالخصائيين االجتماعيين لتحسين ادائهم المهن
المحور الثالث: الصعوبات التي تواجه بناء القدرات المؤسسية لتحسين األداء المهني لألخصائيين 

 االجتماعيين بالجمعيات األهلية:
 (11جدول رقم )

الصعوبات التي تواجه بناء القدرات المؤسسية لتحسين األداء المهني لألخصائيين يوضح  
 (  158)ن=   ات األهليةاالجتماعيين بالجمعي

 العبارات م

 االستجابات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ال إلى حد ما نعم الترتيب المعياري 

 % ك % ك % ك

ضعف التمويل بالجمعيات األهلية لتحسين  1
 األداء المهني لألخصائيين االجتماعيين

79 50 44 27.8 35 22.2 2.28 0.81 7 

2 
صتتتتتتتعوبة توفير المدربين لتحستتتتتتتين األداء 

 المهني لألخصائيين االجتماعيين
77 48.7 53 33.5 28 17.7 2.31 0.76 4 

3 
صتتعوبة االستتتعانة بالخبراء المتخصتتصتتين 
لتحستتتتتتتتين األداء المهني لألخصتتتتتتتتتتائيين 

 االجتماعيين 
77 48.7 52 32.9 29 18.4 2.3 0.76 5 

قلة التعاون بين األخصتتتتائيين االجتماعيين  4
 لتبادل الخبرات العملية 

72 45.6 60 38 26 16.5 2.29 0.73 6 

5 
عتتتدم فهم العتتتاملين بتتتالجمعيتتتات األهليتتتة 

 بضرور  تحسين األداء المهني 
73 46.2 52 32.9 33 20.9 2.25 0.78 8 

6 
عتتتدم إدراك األخصتتتتتتتتتتتائيين االجتمتتتاعيين 

التنسيق فيما بينهم لتحسين أدائهم بأهمية 
 المهني 

60 38 70 44.3 28 17.7 2.2 0.72 10 



   الفيوم جامعة - االجتماعية والبحوث للدراسات االجتماعية الخدمة كلية مجلة
 
 
 

750 
 

عشر السابعالعدد   

 العبارات م

 االستجابات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ال إلى حد ما نعم الترتيب المعياري 

 % ك % ك % ك

7 
ضعف األبحاث العلمية عن أهمية التدريب 
لألخصتتتائيين االجتماعيين لتحستتتين أدائهم 

 المهني 
86 54.4 46 29.1 26 16.5 2.38 0.75 1 

8 
عتتدم وضتتتتتتتتع خطتتة عمتتل واضتتتتتتتتحتتة بين 

االجتماعين بالجمعيات األهلية األخصائيين 
 لتحسين أدائهم المهني 

74 46.8 60 38 24 15.2 2.32 0.72 3 

9 
عتتدم تنميتتة وعى القيتتادات اإلداريتتة بتتأن 
لمهني  ين األداء ا عمتتتتل على تحستتتتتتتتت ت

 لألخصائيين االجتماعيين 
73 46.2 50 31.6 35 22.2 2.24 0.79 9 

10 
ضتتتتتتتتعف المعلومتتات والبيتتانتتات عن واقع 
التدريب المهني لألخصتتتتتائيين االجتماعيين 

 بالجمعيات األهلية 
85 53.8 46 29.1 27 17.1 2.37 0.76 2 

 البعد ككل 
2.29 0.67 

مستوى 
 متوسط

 يوضح الجدول السابق أن:
التي تواجه بناء القدرات المؤسسية لتحسين األداء المهني لألخصائيين الصعوبات  مستوى 

متوسسسسسسسسسط حيث بلغ المتوسسسسسسسسسط الحسسسسسسسسسابي كما يحددها المستتتتتتئولون  االجتماعيين بالجمعيات األهلية
ضسسعف األبحاث العلمية عن  (، ومؤشسسرات ذلك وفقًا لترتيب المتوسسسط الحسسسابي: الترتيب األول2.29)

(، يليه 2.38ن االجتماعيين لتحسسسسسسسسين أدائهم المهني بمتوسسسسسسسسط حسسسسسسسسابي )أهمية التدريب لألخصسسسسسسسائيي
الترتيب الثاني ضسسسسسسسسسسسسعف المعلومات والبيانات عن واقع التدريب المهني لألخصسسسسسسسسسسسسسائيين االجتماعيين 

(، وأخيرًا الترتيب العاشسسسسسسسسسسر عدم إدراك األخصسسسسسسسسسسائيين 2.37بالجمعيات األهلية بمتوسسسسسسسسسسسط حسسسسسسسسسسسابي )
( ، وهذا ما 2.2فيما بينهم لتحسسسسسسسين أدائهم المهني بمتوسسسسسسسط حسسسسسسسابي )االجتماعيين بأهمية التنسسسسسسسيق 

أكدته دراسسسة " عبدهللاا علي عبدهللاا عوده " توضسسح أنه بالرغم من كثرة االدوار التى تقوم بها الجمعيات 
االهلية كشسسسسسريك أسسسسسساسسسسسسى للدولة فى ادارة الكارثة ومواجهة أثارها ، فانها ما زالت تعانى من المعوقات 

تقف حسسائال دون تحقيق هسسذه الجمعيسسات الهسسدافهسسا وقيسسامهسسا بسساالدوار المنوط بهسسا على أكمسسل وجسسه  التى
ممكن ، حيث تعانى الجمعيات االهلية من قصسسسسسسسسسسسسور فى التمويل الذاتى ، وكثرة االعتماد على المنح 

تنسسسسسيق الخارجية والتى ترتبط باالهداف المعلنة للجهات المانحة للدعم ، كما انها تعانى من ضسسسسعف ال
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والتنظيم بين الجمعيات ، وغياب التخطيط االسسسسسسسسستراتيجى للعمليات االنمائية كما انها تعانى من نقص 
فى القدرات البشرية ، وضعف فى مستوى استخدام التكنولوجيا ، وعدم االهتمام باالنفاق على التدريب 

 لتحقيق أنشطة الجمعيات االهلية بصفة عامة .
عيل بناء القدرات المؤستتتتتتستتتتتتية لتحستتتتتتين األداء المهني لألخصتتتتتتائيين مقترحات تفالمحور الرابع: 

 :االجتماعيين بالجمعيات األهلية
 (12جدول رقم )

مقترحات تفعيل بناء القدرات المؤسسية لتحسين األداء المهني لألخصائيين االجتماعيين يوضح  
 بالجمعيات األهلية

 (  158)ن=

 العبارات م

 االستجابات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 ال إلى حد ما نعم الترتيب

 % ك % ك % ك

1 
توافر التمويل بالجمعيات األهلية لتحستتتتتين 

 األداء المهني لألخصائيين االجتماعيين
112 70.9 35 22.2 11 7 2.64 0.61 2 

2 
توافر توفير المتتتتدربين لتحستتتتتتتتين األداء 

 5 0.66 2.6 9.5 15 20.9 33 69.6 110 المهني لألخصائيين االجتماعيين

3 
ضتترور  االستتتعانة بالخبراء المتخصتتصتتين 
لتحستتتتتتتتين األداء المهني لألخصتتتتتتتتتتائيين 

 االجتماعيين 
98 62 41 25.9 19 12 2.5 0.7 9 

يجب التعاون بين األخصائيين االجتماعيين  4
 لتبادل الخبرات العملية 

106 67.1 43 27.2 9 5.7 2.61 0.59 4 

5 
يجتتتب فهم العتتتاملين بتتتالجمعيتتتات األهليتتتة 

 1 0.51 2.68 1.9 3 27.8 44 70.3 111 بضرور  تحسين األداء المهني 

إدراك األخصتتتتتتتتتائيين االجتماعيين بأهمية  6
 التنسيق فيما بينهم لتحسين أدائهم المهني 

99 62.7 38 24.1 21 13.3 2.49 0.72 10 

7 
توافر األبحاث العلمية عن أهمية التدريب 
لألخصتتتائيين االجتماعيين لتحستتتين أدائهم 

 المهني 
113 71.5 32 20.3 13 8.2 2.63 0.63 3 

8 
توافر وضتتتتتتتتع خطتة عمتل واضتتتتتتتتحتة بين 
األخصائيين االجتماعين بالجمعيات األهلية 

 لتحسين أدائهم المهني 
105 66.5 35 22.2 18 11.4 2.55 0.69 7 
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 العبارات م

 االستجابات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ال إلى حد ما نعم الترتيب المعياري 

 % ك % ك % ك

9 
تنميتتة وعى القيتتادات اإلداريتتة بتتأن تعمتتل  

على تحستتتتين األداء المهني لألخصتتتتائيين 
 االجتماعيين 

107 67.7 37 23.4 14 8.9 2.59 0.65 6 

10 
توافر المعلومتتتتات والبيتتتتانتتتتات عن واقع 
التدريب المهني لألخصتتتتتائيين االجتماعيين 

 بالجمعيات األهلية 
105 66.5 34 21.5 19 12 2.54 0.7 8 

 البعد ككل 
2.58 0.56 

مستوى 
 مرتفع

 يوضح الجدول السابق أن:
مقترحات تفعيل بناء القدرات المؤستتتتستتتتية لتحستتتتين األداء المهني لألخصتتتتائيين  مسسسسسسستوى 

(، 2.58مرتفع حيث بلغ المتوسط الحسابي )كما يحددها المسئولون  االجتماعيين بالجمعيات األهلية
ومؤشسسسسرات ذلك وفقًا لترتيب المتوسسسسسط الحسسسسسابي: الترتيب األول يجب فهم العاملين بالجمعيات األهلية 

(، يليه الترتيب الثاني توافر التمويل بالجمعيات 2.68حسين األداء المهني بمتوسط حسابي )بضرورة ت
(، وأخيرًا الترتيب 2.64األهلية لتحسسسسسين األداء المهني لألخصسسسسائيين االجتماعيين بمتوسسسسسط حسسسسسابي )

بمتوسسسسسط العاشسسسسر إدراك األخصسسسسائيين االجتماعيين بأهمية التنسسسسسيق فيما بينهم لتحسسسسسين أدائهم المهني 
 (.2.49حسابي )
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 المحور الخامس: اختبار فروض الدراسة:
من المتوقع أن يكون مستتتتتتتتوى متطلبات بناء اختبار الفرض األول للدراستتتتتتة: "  (1-5)

القدرات المؤستتتتتتستتتتتتية لتحستتتتتتين األداء المهني لألخصتتتتتتائيين االجتماعيين 
 ": بالجمعيات األهلية متوسطاً 

  (13جدول رقم )
بناء القدرات المؤسسية لتحسين األداء المهني لألخصائيين االجتماعيين  متطلباتيوضح مستوى 

 بالجمعيات األهلية ككل
 (158)ن=

 المتطلبات م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الترتيب المستوى 

 1 متوسط 0.69 2.28 متطلبات بناء القدرات المعلوماتية 1
 2 متوسط 0.73 2.24 متطلبات بناء القدرات البشرية 2
 4 متوسط 0.63 2.12 متطلبات بناء القدرات االتصالية 3
 3 متوسط 0.71 2.16 متطلبات بناء القدرات التخطيطية 4
 5 متوسط 0.74 2.12 متطلبات بناء القدرات التنسيقية 5
 6 متوسط 0.67 2.05 متطلبات بناء القدرات التمويلية 6

 مستوى متوسط  0.66 2.16 متطلبات بناء القدرات المؤسسية ككل

 يوضح الجدول السابق أن:
متطلبات بناء القدرات المؤسسية لتحسين األداء المهني لألخصائيين االجتماعيين  مستوى 

(، 2.16متوسسسسسسسسط حيث بلغ المتوسسسسسسسسط الحسسسسسسسسابي )ككل كما يحددها المستتتتتئولون  بالجمعيات األهلية
الترتيب األول متطلبات بناء القدرات المعلوماتية ومؤشسسسسسسسسسرات ذلك وفقًا لترتيب المتوسسسسسسسسسسط الحسسسسسسسسسسابي: 

(. يليه الترتيب الثاني متطلبات بناء القدرات البشسسسسسسسرية بمتوسسسسسسسسط حسسسسسسسسابي 2.28بمتوسسسسسسسسط حسسسسسسسسابي )
(. يليه الترتيب 2.16(. ثم الترتيب الثالث متطلبات بناء القدرات التخطيطية بمتوسسط حسسابي )2.24)

(. ثم 0.63( وبانحراف معياري )2.12ية بمتوسسسسسسسسسط حسسسسسسسسسابي )الرابع متطلبات بناء القدرات االتصسسسسسسسسال
( وبانحراف معياري 2.12الترتيب الخامس متطلبات بناء القدرات التنسسسسسسسسسسسسسيقية بمتوسسسسسسسسسسسسسط حسسسسسسسسسسسسسابي )

مما يجعلنا  (.2.05(. يليه الترتيب السادس متطلبات بناء القدرات التمويلية بمتوسط حسابي )0.74)
من المتوقع أن يكون مستتتتتتتتتتوى متطلبات بناء داه " نقبل الفرض األول للدراستتتتتتتتة والذي مؤ 



   الفيوم جامعة - االجتماعية والبحوث للدراسات االجتماعية الخدمة كلية مجلة
 
 
 

754 
 

عشر السابعالعدد   

القدرات المؤستتتتتستتتتتية لتحستتتتتين األداء المهني لألخصتتتتتائيين االجتماعيين بالجمعيات 
 ".األهلية متوسطًا 

 
توجد عالقة دالة إحصائيًا بين بعض المتغيرات الفرض الثاني للدراسة: "  اختبار (2-5)

لقدرات المؤستتتتتتتتستتتتتتتتية الديموجرافية للمستتتتتتتتئولين وتحديدهم لمتطلبات بناء ا
 ":لتحسين األداء المهني لألخصائيين االجتماعيين بالجمعيات األهلية 

 (14جدول رقم )
بعض المتغيرات الديموجرافية للمسئولين وتحديدهم لمتطلبات بناء يوضح العالقة بين 

القدرات المؤسسية لتحسين األداء المهني لألخصائيين االجتماعيين بالجمعيات 
 األهلية

 (  158)ن=

 متطلبات بناء القدرات المؤسسية ككل المتغيرات الديموجرافية م

 المعامل
 المستخدم

 قيمته
 المعامل

 الداللة

 غير دال 98.912 2كا النوع 1
 ** 0.533 بيرسون  السن 2
 غير دال 132.857 2كا الوظيفة 3
 غير دال 0.140 جاما المؤهل العلمي 4
 ** 0.613 بيرسون  عدد سنوات الخبر  في مجال العمل 5

(                                                                      * معنوي عند 0.01** معنوي عند )
(0.05) 

 يوضح الجدول السابق أن:
( بين سسسن المسسسئولين وتحديدهم 0.01عند مسسستوى معنوية )توجد عالقة طردية دالة إحصسسائيًا  -

لمتطلبات بناء القدرات المؤسسية لتحسين األداء المهني لألخصائيين االجتماعيين بالجمعيات 
األهلية، بمعنى أنه كلما ارتفع سن المسئولين ارتفع تحديدهم لمتطلبات بناء القدرات المؤسسية 

 الجتماعيين بالجمعيات األهلية.لتحسين األداء المهني لألخصائيين ا
( بين عدد سسسسسسسسسسسسسنوات خبرة 0.01توجد عالقة طردية دالة إحصسسسسسسسسسسسسائيًا عند مسسسسسسسسسسسسستوى معنوية ) -

المسئولين في مجال العمل وتحديدهم لمتطلبات بناء القدرات المؤسسية لتحسين األداء المهني 
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نوات خبرة لألخصسسسسسسسسسسسسسائيين االجتماعيين بالجمعيات األهلية، بمعنى أنه كلما زادت عدد سسسسسسسسسسسسس
المسسسسسئولين في مجال العمل ارتفع تحديدهم لمتطلبات بناء القدرات المؤسسسسسسسسسسية لتحسسسسسين األداء 

 المهني لألخصائيين االجتماعيين بالجمعيات األهلية.
ال توجد عالقة دالة إحصائيًا بين بعض المتغيرات الديموجرافية للمسئولين وتحديدهم لمتطلبات  -

لتحسسسين األداء المهني لألخصسسائيين االجتماعيين بالجمعيات األهلية، بناء القدرات المؤسسسسسسية 
وهذا يعني أن تحديد المتطلبات بناء القدرات المؤسسسسسسسسسسية لتحسسسسسين األداء المهني لألخصسسسسائيين 
االجتماعيين بالجمعيات األهلية ال يختلف باختالف بعض المتغيرات الديموجرافية للمسسسسسسسسئولين 

 العلمي(.)النوع، والوظيفة، والمؤهل 
توجد عالقة دالة إحصتتائيًا مما يجعلنا نقبل الفرض الثاني للدراستتة جزئيًا والذي مؤداه "  -

بين بعض المتغيرات الديموجرافية للمستتئولين وتحديدهم لمتطلبات بناء القدرات 
 المؤسسية لتحسين األداء المهني لألخصائيين االجتماعيين بالجمعيات األهلية 

توجد عالقة دالة إحصائيًا بين بعض المتغيرات الفرض الثالث للدراسة: "  اختبار (3-5)
وتحديدهم للصتتتتتتتتتتعوبات التي تواجه بناء القدرات  للمستتتتتتتتئولينالديموجرافية 

المؤستتتتستتتتية لتحستتتتين األداء المهني لألخصتتتتائيين االجتماعيين بالجمعيات 
 ":األهلية

 (15جدول رقم )
جرافية للمسئولين وتحديدهم للصعوبات التي تواجه بناء القدرات بعض المتغيرات الديمو يوضح العالقة بين 

 المؤسسية لتحسين األداء المهني لألخصائيين االجتماعيين بالجمعيات األهلية
 (  158)ن=

 ككلالصعوبات  المتغيرات الديموجرافية م

 المعامل
 المستخدم

 قيمته
 المعامل

 الداللة

 غير دال 53.664 2كا النوع 1
 ** 0.546 بيرسون  السن 2
 غير دال 75.410 2كا الوظيفة 3
 غير دال 0.183 جاما المؤهل العلمي 4
 ** 0.690 بيرسون  عدد سنوات الخبر  في مجال العمل 5

(                                                                      * معنوي عند 0.01** معنوي عند )
(0.05) 
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 يوضح الجدول السابق أن:
( بين سسسن المسسسئولين وتحديدهم 0.01توجد عالقة طردية دالة إحصسسائيًا عند مسسستوى معنوية ) -

للصسسسسسسسسسسعوبات التي تواجه بناء القدرات المؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسية لتحسسسسسسسسسسسين األداء المهني لألخصسسسسسسسسسسائيين 
 االجتمساعيين بسالجمعيسات األهليسة، بمعنى أنسه كلمسا ارتفع سسسسسسسسسسسسسن المسسسسسسسسسسسسسئولين ارتفع تحسديسدهم
للصسسسسسسسسعوبات التي   تواجه بناء القدرات المؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسية لتحسسسسسسسسسين األداء المهني لألخصسسسسسسسسائيين 

 االجتماعيين بالجمعيات األهلية.
( بين عدد سسسسسسسسسسسسسنوات خبرة 0.01توجد عالقة طردية دالة إحصسسسسسسسسسسسسائيًا عند مسسسسسسسسسسسسستوى معنوية ) -

لتحسسسين  المسسسئولين في مجال العمل وتحديدهم للصسسعوبات التي تواجه بناء القدرات المؤسسسسسسية
األداء المهني لألخصسسسسسسسسسسسسسسائيين االجتمسساعيين بسسالجمعيسسات األهليسسة، بمعنى أنسسه كلمسسا زادت عسسدد 
سسسسسسنوات خبرة المسسسسسسئولين في مجال العمل ارتفع تحديدهم للصسسسسسعوبات التي تواجه بناء القدرات 

 المؤسسية لتحسين األداء المهني لألخصائيين االجتماعيين بالجمعيات األهلية.
ال توجسسد عالقسسة دالسسة إحصسسسسسسسسسسسسسائيسسًا بين بعض المتغيرات السسديموجرافيسسة للمسسسسسسسسسسسسسئولين وتحسسديسسدهم  -

للصسسسسسسسسسسعوبات التي تواجه بناء القدرات المؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسية لتحسسسسسسسسسسسين األداء المهني لألخصسسسسسسسسسسائيين 
االجتماعيين بالجمعيات األهلية، وهذا يعني أن تحديد الصسسسسسسسسسسسسعوبات التي تواجه بناء القدرات 

ء المهني لألخصسسسسسسائيين االجتماعيين بالجمعيات األهلية ال يختلف المؤسسسسسسسسسسسسسسية لتحسسسسسسسين األدا
 باختالف بعض المتغيرات الديموجرافية للمسئولين )النوع، والوظيفة، والمؤهل العلمي(.

توجد عالقة دالة إحصتتائيًا مما يجعلنا نقبل الفرض الثالث للدراستتة جزئيًا والذي مؤداه "  -
ستتئولين وتحديدهم للصتتعوبات التي تواجه بين بعض المتغيرات الديموجرافية للم

بناء القدرات المؤستتتتتستتتتتية لتحستتتتتين األداء المهني لألخصتتتتتائيين االجتماعيين 
 ". بالجمعيات األهلية

توجد عالقة دالة إحصائيًا بين بعض المتغيرات الفرض الرابع للدراسة: "  اختبار (4-5)
القدرات المؤستتستتية لمقترحات تفعيل بناء  وتحديدهمالديموجرافية للمستتئولين 

 ":لتحسين األداء المهني لألخصائيين االجتماعيين بالجمعيات األهلية 
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 (16جدول رقم )
بعض المتغيرات الديموجرافية للمسئولين وتحديدهم لمقترحات تفعيل يوضح العالقة بين 

بناء القدرات المؤسسية لتحسين األداء المهني لألخصائيين االجتماعيين بالجمعيات 
 (  158)ن=    ةاألهلي

 ككلالمقتريات  المتغ رات الد م عراف ة م

 المعامل
 المستئدم

 ق مته
 المعامل

 الداللة

 غ ر دال 56.913 2كا الن ع 1

 ** 0.525 ب رس أل السأل 2

 غ ر دال 42.015 2كا ال ظ فة 3

 ** 0.518 عاما المؤهل العلمأل 4

 ** 0.614 ب رس أل عدد سن ات الئبرة فأل معال العمل 5

(                                                                      * معنوي عند 0.01** معنوي عند )
(0.05) 

 يوضح الجدول السابق أن:
( بين سن المسئولين وتحديدهم لمقترحات 0.01عند مستوى معنوية )توجد عالقة طردية دالة إحصائيًا  -

تفعيل بناء القدرات المؤسسسسسسسسسسسسية لتحسسسسسسين األداء المهني لألخصسسسسسائيين االجتماعيين بالجمعيات األهلية، 
بمعنى أنه كلما ارتفع سسسسن المسسسسئولين ارتفع تحديدهم لمقترحات تفعيل بناء القدرات المؤسسسسسسسسية لتحسسسسين 

 لألخصائيين االجتماعيين بالجمعيات األهلية.األداء المهني 
( بين المؤهل العلمي للمسئولين وتحديدهم 0.01توجد عالقة طردية دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية ) -

لمقترحات تفعيل بناء القدرات المؤسسسسسسسسية لتحسسسسين األداء المهني لألخصسسسائيين االجتماعيين بالجمعيات 
لمسسستوى العلمي للمسسسئولين ارتفع تحديدهم لمقترحات تفعيل بناء القدرات األهلية، بمعنى أنه كلما ارتفع ا

 المؤسسية لتحسين األداء المهني لألخصائيين االجتماعيين بالجمعيات األهلية.
( بين عدد سسسسسسنوات خبرة المسسسسسسئولين في 0.01توجد عالقة طردية دالة إحصسسسسسائيًا عند مسسسسسستوى معنوية ) -

تفعيل بناء القدرات المؤسسسسسسسسسسسسية لتحسسسسسسين األداء المهني لألخصسسسسسائيين مجال العمل وتحديدهم لمقترحات 
االجتماعيين بالجمعيات األهلية، بمعنى أنه كلما زادت عدد سسسسسسسنوات خبرة المسسسسسسسئولين في مجال العمل 
ارتفع تحديدهم لمقترحات تفعيل بناء القدرات المؤسسية لتحسين األداء المهني لألخصائيين االجتماعيين 

 ألهلية.بالجمعيات ا
ال توجد عالقة دالة إحصسسسسسائيًا بين بعض المتغيرات الديموجرافية للمسسسسسسئولين وتحديدهم لمقترحات تفعيل  -

بناء القدرات المؤسسية لتحسين األداء المهني لألخصائيين االجتماعيين بالجمعيات األهلية، وهذا يعني 
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لمهني لألخصسسسسسائيين االجتماعيين أن تحديد مقترحات تفعيل بناء القدرات المؤسسسسسسسسسسسسية لتحسسسسسسين األداء ا
 بالجمعيات األهلية ال يختلف باختالف بعض المتغيرات الديموجرافية للمسئولين )النوع، والوظيفة(.

توجد عالقة دالة إحصتتتتتتائيًا بين بعض مما يجعلنا نقبل الفرض الرابع للدراستتتتتتة جزئيًا والذي مؤداه "  -
ترحات تفعيل بناء القدرات المؤسسية لتحسين األداء المتغيرات الديموجرافية للمسئولين وتحديدهم لمق

 ". المهني لألخصائيين االجتماعيين بالجمعيات األهلية
متطلبات بناء القدرات المؤستتتتتتستتتتتتية فى تحستتتتتتين االداء المهنى ثامنا: تصتتتتتتور مقتر  عن 

 لالخصائيين االجتماعيين بالجمعيات االهلية :
 وف يقوم هذا التصور على االتى : أواًل: اإِلطار العام للتصور المقتر  :  س

الجمعيسسسات االهليسسسة الى تحسسسسسسسسسسسسسسين االداء المهنى لالخصسسسسسسسسسسسسسسسائيين أن تسسسسسسسسسسسسسسعى الرؤيتتة:  -1
 االجتماعيين .

 الرسالة:  -2
االهتمام بتحقيق بتحسسسسسسسين االداء المهنى لالخصسسسسسسائيين االجتماعيين من خالل بناء القدرات  -

 المؤسسية .
لتحسسسسسين االداء المهنى لالخصسسسسائيين االجتماعيين تحديد متطلبات بناء القدرات المؤسسسسسسسسسسية  -

 بالجمعيات االهلية .
 االسهام في توفير الدعم الفني والمعلوماتي لالخصائيين االجتماعيين بالجمعيات االهلية . -
تحديد متطلبات بناء القدرات المؤسسسسسسسسسسسسية لتحسسسسسسين االداء المهنى لالخصسسسسسائيين المهمة:  -3

 . االجتماعيين بالجمعيات االهلية 
  . الشفافية، الحوكمة ، المشاركة، التمكين ،تكوين فريق العملالقيم الجوهرية:  -4
المبادئ األساسية لمتطلبات بناء القدرات المؤسسية لبناء القدرات المؤسسية لتحسين  -5

 االداء المهنى لالخصائيين االجتماعيين .
 التنسيق والتعاون بين االخصائيين االجتماعيين . -أ 
 التنسيق بين االدارة المختلفة بالجمعيات االهلية .   -ب
 القدرة على تكوين فريق العمل بمنتهى الكفاءة.  -د
 التوعية المستمرة بالقيم األخالقية والمعايير المهنية فى العمل بين الجمعيات االهلية . -هس
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 ثانيًا: مداخل التصور المقتر  :
االعتمسسسساد على التقويم بمؤشسسسسسسسسسسسسسرات علميسسسسة وذلسسسسك من خالل متتتدختتتل التقويم اإلدارى:  -

بناء القدرات المؤسسسسسسسسسسسسية لتحسسسسسسين االداء المهنى لالخصسسسسسائيين وموضسسسسسوعية لمتطلبات 
 االجتماعيين بالجمعيات االهلية .

وذلك لالسسسسسسسسستفادة من الخبرات والمعلومات عن مدخل التنستتتتتيق واالتصتتتتتاالت الفعالة:  -
 ن بالجمعيات االهلية .طريق تبادل الخبرات بين االخصائيين االجتماعيي

 ثالثًا: أهداف الرؤية المستقبلية : 
تحديد متطلبات بناء القدرات المؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسية لتحسسسسسسسسسسسسين االداء المهنى لالخصسسسسسسسسسسسائيين  .1

 االجتماعيين .
معرفة معوقات بناء القدرات المؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسية لتحسسسسسسسسسسسسسين االداء المهنى لالخصسسسسسسسسسسسسائيين  .2

 االجتماعيين بالجمعيات االهلية .
تطوير وتنمية أنظمة الرقابة بالجمعيات االهلية وذلك باالعتماد على هياكل تنظيمية  .3

واضسسسحة ووجود سسسسياسسسسات واضسسسحة فى بناء القدرات المؤسسسسسسسسية بين الجمعيات التى  
 تعتمد على الكفاءة والخبرة فى هذا المجال . 

سسية لتحسين االداء رابعًا: أهداف طريقه تنظيم المجتمع لمعرفة متطلبات بناء القدرات المؤ 
 المهنى لالخصائيين االجتماعيين بالجمعيات االهلية .

  اهداف تخطيطيه: -1
  وجود خطط عمل واضسسسسسسسسسسسسسحة لبناء قدرات المؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسات لتحسسسسسسسسسسسسسسين االداء المهنى

 الجمعيات االهلية .لالخصائيين االجتماعيين ب
  بالجمعيات التخطيط بشسسكل مسسستمر لبرامج التدريب المهنى االخصسسائيين االجتماعيين

 االهلية 
  وضسسسع خطه عمل واضسسسحة واإلعالن عن متطلبات بناء القدرات المؤسسسسسسسسية لتحسسسسين

 االداء المهنى لالخصائيين االجتماعيين بالجمعيات االهلية .
 : األهداف التنموية  -2
التركيز على العمل بشسسسسسسسسسسسكل تعاونى وتنسسسسسسسسسسسسيقى بين االدارارت بعضسسسسسسسسسسسها البعض داخل   -

 الجمعيات االهلية .
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لقيام بعمل بحوث ودراسسسسسات علمية تناقط متطلبات بناء القدرات المؤسسسسسسسسسسية لتحسسسسسين ا -
 االداء المهنى لالخصائيين االجتماعيين بالجمعيات االهلية .

لمعرفة متطلبات خامستتًا: النظريات واالستتتراتيجيات العلمية المرتبطة بطريقة تنظيم المجتمع 
ى لالخصتتتتتتائيين االجتماعيين بالجمعيات بناء القدرات المؤستتتتتتستتتتتتية لتحستتتتتتين االداء المهن

 االهلية . 
 : Organization Theory( نظرية المنظمات 1)

ويسسسسسسسسستفاد من هذه النظرية فى التأكيد على ضسسسسسسسسرورة وجود تنسسسسسسسسسيق بين الجمعيات االهلية     
مسسسستمر لتحقيق التكامل فى العمل لمعرفة متطلبات بناء القدرات المؤسسسسسسسسية واالتصسسسال بشسسسكل 

ولتحقيق األهداف المرجوة وهى تحسسسسسسسين االداء المهنى لالخصسسسسسسائيين االجتماعيين بالجمعيات 
 االهلية.

 : نظرية االتصال( 2)
تتمثل أنشسسسسسطة االتصسسسسسال وذلك لتحقيق أهداف بناء القدرات المؤسسسسسسسسسسسسية ، هذا األمر الذى     

، ووجود اتصسسال مسسستمر بين هذه الجمعيات بما له من يتطلب التعاون بين الجمعيات االهلية 
وعلى هذا فتفيد تأثير عميق على بناء القدرات المؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسية لتحقيق االهداف المرجو منها ، 

نظرية االتصتتتال فى تلك الدراستتتة معرفة متطلبات بناء القدرات المؤستتتستتتية لتحستتتين االداء 
وذلك بكل أنواعه ووسسسسسسسائلها المختلفة  ،المهنى لالخصتتتتائيين االجتماعيين بالجمعيات االهلية 

لتدعيم شسسسبكة االتصسسسال الداخلى بين ادارتها داخليا وخارجيا ، بما يسسسسهم فى االرتقاء بالمجتمع 
 نحو حياة أفضل . 

 ( استراتيجية المشاركة: 1) 
وهى أحسد لليسسات طريقسسة تنظيم المجتمع التى تهسسدف إلى معرفسة متطلبسسات بنسساء القسسدرات        

، وذلك  من خالل المشسسسسساركة فى الرأى وحل المشسسسسسكالت لتحسسسسسسين االداء المهنى  المؤسسسسسسسسسسسسية
 لالخصائيين االجتماعيين بالجمعيات االهلية .

 : التنسيق( استراتيجية 2)
ويستخدمها المنظم االجتماعى فى العمل بين االدارات ، وتبادل الخبرات والمعلومات عن      

 يق اهدافها فى السياسات والخطط.  متطلبات بناء القدرات المؤسسية لتحق
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متطلبتات بنتاء القتدرات ستتتتتتتتتتادستتتتتتتتتتًا : التكتيكتات المرتبطتة بطريقتة تنظيم المجتمع لمعرفة 
 المؤسسية لتحسين االداء المهنى لالخصائيين االجتماعيين بالجمعيات االهلية : 

 تكتيك العمل الفريقى           -2              تكتيك اإلقناع. -1
 تكتيك االتصال.  -4تكتيك التنسيق.                    -3

 ويتم استخدام كل تكتيك على حسب االستراتيجية المسبق استخدامها. 
ستتتتتتتتتابعًا : األدوار التى يمكن أن يستتتتتتتتتتخدمها المنظم االجتماعى فى معرفة متطلبات بناء 

 كاالتى :القدرات المؤسسية لتحسين االداء المهنى لالخصائيين االجتماعيين وهى 
 : Planner Roleدور المخطط ( 1)

وهنا يقوم المنظم االجتماعى بالمسسسساهمة فى عقد ندوات عن فوائد بناء القدرات المؤسسسسسسسسية     
 لتحسين االداء المهنى .

 : Organizer Roleدوره كمنظم ( 2)
 وهنا يقوم المنظم االجتماعى بالعمل مع الهيكل االدارى بالجمعيات االهلية .

 : coordinator Roleوره كمنسق د( 3)
كمنسسسسسق بين الجمعيات االهلية لتحقيق اهدافها ، لذلك يوجد وهنا يقوم المنظم االجتماعى      

العديد من االدوار االخري الذى يقوم بها المنظم االجتماعى مع الجمعيات االهلية وهى مثل: 
.ويستخدم المنظم االجتماعي دوره كمحلل، دوره كضابط لالتصال، دوره كخبير، دوره كمنمي..

 االدوار المختلفه حسب الموقف التنظيمي واالستراتيجيه .
ثامنًا: االدوات التى يمكن أن يستتتتتتتتتتخدمها المنظم االجتماعى لمعرفة متطلبات بناء القدرات 

 -المؤسسية لتحسين االداء المهنى لالخصائيين االجتماعيين بالجمعيات االهلية :
 
 يه:الدورات التدريب( 1)

وذلك من خالل توفير برامج تدريبيه لالخصسسسسسائيين االجتماعيين بالجمعيات االهلية التى       
تسسسسسسسسسسسسسساعدهم علي تنميه مهاراتهم وتطويرها مما يكون له االثر االكبر في معرفة متطلبات بناء 

 القدرات المؤسسية لتحسين أدائهم المهنى . 
 :البحوث والدراسات( 2)

 وذلك للتعرف على الموارد وإالمكانيات بالجمعيات االهلية .     
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تاستتتعًا: المبادئ التى يمكن أن يستتتتخدمها المنظم االجتماعى لمعرفة متطلبات بناء القدرات 
 المؤسسية لتحسين ادائهم المهنى بالجمعيات االهلية . 

 مبدأ المشاركة:( 1)
يخ قيم التعاون والمشسسسسسسسسسسسسسساركة الفعالة بين وفى ذلك المبدأ يقوم المنظم االجتماعى بترسسسسسسسسسسسسسس     

لوضسسع البرامج والخدمات واالنشسسطة للتنفيذ على جميع المسسستويات العاملين بالجمعيات االهلية 
فى إطار تنسيقى متكامل، مما يكون له األثر األكبر فى نجاح بناء القدرات المؤسسية لتحسين 

 ادائهم المهنى بالجمعيات االهلية .
 عانة بالخبراء:مبدأ االست( 2) 

قدرات       ناء ال نة بخبراء العمل فى ب باالستتتتتتتتتتعا فى ذلك المبدأ يقوم المنظم االجتماعى 
المؤستتستتية لتحستتين االداء المهنى ، وذلك إلرستتاء قيم الشتتفافية والمستتاءلة ووضتتع معايير 

 للعمل ، وكيفية تحقيق األهداف .
 م االجتماعى أيضًا ومنها: هناك العديد من المبادئ التى يمكن أن يستخدمها المنظ

 مبدأ االلتزام بقيم المهنة.               -
 مبدأ التقويم.  -
 مبدأ التنسيق.  -

 عاشرًا: الوسائل المستخدمة لتحقيق التصور المقتر  :
 تدريب الكوادر البشرية ، بناء القدرات البشرية، دراسات وبحوث .    -

وذلك من خالل توفير برامج تدريبيه للعاملين بالجمعيات االهلية ، فالدورات تساعد علي تنميه 
العنصسسسسسسسسسسسسسر البشسسسسسسسسسسسسسرى وتطويره ممسسا يكون لسسه األثر األكبر فى معرفسسة متطلبسسات بنسساء القسسدرات 

 المؤسسية لتحسين االداء المهنى لالخصائيين االجتماعيين بالجمعيات االهلية .
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 المراجع: 
 لمراجع العربية:أواًل: ا

احمد صادق رشوان : القاعدة المعلوماتية كآلية لبناء القدرات المؤسسية للجمعيات األهلية لتحقيق 
أهداف التنمية المستدامة : دراسة من منظور طريقة تنظيم المجتمع ، مجلة دراسات في الخدمة 

جامعة حلوان، ابريل،  ة ،، كلية الخدمة االجتماعي 2،ج  28ع  االجتماعية والعلوم االنسانية ،
 م.  2010

أحمد ممدوح قاسم عبد الرحمن : المتطلبات التنظيمية لتحقيق التميز المؤسسى بالجمعيات االهلية ، 
مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية ، العدد السادس عشر ، جامعة 

 الفيوم. 

الدولية فى بناء قدرات الجمعيات األهلية بواحة سيوة ، أسماء عبد الرحمن على : إسهامات المنظمات 
درجة الماجستير فى الخدمة االجتماعية ، تخصص تنظيم مجتمع ، كلية الخدمة االجتماعية ، 

 م. 2009
أمل جابر حسن خليل عفيفى : تقويم أداء الجمعيات األهلية فى مجال التمكين االقتصادى للمرأة الريفية 

مة االجتماعية ،  قسم تنظيم المجتمع ، كلية الخدمة االجتماعية ، جامعة ، الماجستير فى الخد
  م.2009حلوان ، 

ايمن امين الباجورى : اإلطار المفاهيمى لبناء القدرات المؤسسية للوحدات المحلية ، مجلة كلية االقتصاد 
 2015ياسية، كلية االقتصاد والعلوم الس -، جامعة القاهرة  3، ع  16والعلوم السياسية ، مج 

 م.
توفيق نصحى على على حسن : متطلبات تحقيق االخصائيين االجتماعيين الريادة فى العمل االجتماعى 
بمراكز الخدمات االجتماعية من منظور خدمة الجماعة ، مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات 

 والبحوث االجتماعية ، العدد الثامن عشر ، جامعة الفيوم. 

دور الشبكات في بناء القدرات المؤسسية للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال  فرج : سامية بارح
البيئة والتنمية المستدامة : دراسة مطبقة على المنظمات االعضاء في شبكة العربية للبيئة والتنمية 

الخدمة  ، كلية 2،ج  24مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم االنسانية ، ع  المستدامة ،
 م.  2008االجتماعية ، جامعة حلوان ، ابريل ، 

ملتقى وطني حول مراقبة ،  دور مراقبة التسيير في تحسين أداء المؤسسة:  شطارة نبيلة ، لبرش سارة
، وزارة التعليم العالي  02جامعة البليدة   التسيير كآلية لحوكمة المؤسسات وتفعيل اإلبداع ،

 .والبحث العلمي

علي عبدهللاا عوده : متطلبات بناء القدرات المؤسسية للجمعيات األهلية لمواجهة كارثة السيول عبدهللاا 
دراسة مطبقة على جمعيات تنمية المجتمع بقرى أبو الريط ، مجلة دراسات في الخدمة  :بأسوان 

بريل جامعة حلوان ، ا ، كلية الخدمة االجتماعية ، 6، ج  28االجتماعية والعلوم االنسانية ، ع
 م.  2010، 

 2002على السلمى : ادارة التميز" نماذج وتقنيات االدارة فى عصر المعرفة "، مكتبة االدارة الجديدة ، 
 م.
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فرحى ابتسام : التمكين االدارى وتأثيره على االداء الوظيفى ، قسم العلوم االجتماعية ، كلية العلوم 
 م. 2017 –م 2016بواقى ، ام ال –االنسانية واالجتماعية ، جامعة بن مهيدى 

فيصل خرشي : فعالية األداء الوظيفي إلدارة الموارد البشرية ودوره فى تحقيق األداء المتميز لألفراد 
في المؤسسة الرياضية ، قسم االدارة والتسيير ، علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية ، وزارة 

 م.  2019ضياف المسيلة ، التعليم العالي والبحث العلمي ، جامعة محمد بو 

منال طلعت محمود : المدافعة كمدخل لتنمية القدرات المؤسسية بمنظمات المجتمع المدني في مجال 
، جامعة  2،ج  25ع  مواجهة الفقر ، مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم االنسانية ،

 م.  2008كلية الخدمة االجتماعية ، اكتوبر ،  -حلوان 

تصور مقترح لبناء القدرات المؤسسية في جامعة الملك عبدالعزيز في ضوء  يد سالم باوزير :نجاه سع
، دار سمات  2،ع 6نظرية الذكاءات المتعددة ، المجلة التربوية الدولية المتخصصة ، مج 

 م .2017للدراسات واألبحاث ،  

المؤسسية : دراسة مطبقة على  نيفين محمد توفيق : احتياجات جمعيات حماية المستهلك لبناء قدراتها
جمعيات حماية المستهلك بالقاهرة الكبرى ، مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم االنسانية 

 م .  2009كلية الخدمة االجتماعية ، ابريل ،  -، جامعة حلوان  2،ج  26ع  ،

ية : دراسة مطبقة على هبه أحمد عبداللطيف : الحوار المجتمعي وإتخاذ القرار بالجمعيات األهل
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 م.2007، اكتوبر ،  2، ج  23الخدمة االجتماعية ، جامعة حلوان ، ع 

سرة فى هدى محمود حجازى : بناء القدرات المؤسسية كالية لتفعيل دور جمعيات الزواج ورعاية اال
، مجلس النشر العلمى ، جامعة  43تقديم الخدمات االسرية ، مجلة العلوم االجتماعية ، مج 

 م. 2015الكويت ، 

هدى محمود حجازى : بناء القدرات المؤسسية كالية لتفعيل دور جمعيات الزواج ورعاية األسرة في 
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جامعة حلوان، كلية الخدمة االجتماعية، اكتوبر  دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم االنسانية،
 ،2009 . 

ء القدرات المجتمعية كآلية للتدخل االستراتيجي الداعم لتحقيق العدالة االجتماعية بنا وائل عمران على :
، المجلة العربية لإلدارة  3،ع 38ى الحالة المصرية ، مجوالحوكمة المجتمعية مع إشارة خاصة إل

 م.  2018، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، سبتمبر ، 

 ثانيًا: المراجع األجنبية:
Atef Hamdy, Mahmoud-zeid :Institutional Capacity Building for Water Sector 

Development, Original Articles ,Published online: 22 Jan 2009. 
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