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 ملخص الدراسة.
 أوالً: مشكلة الدراسة:

حــدى اآلليــات والبنــاءات األساســية لتحقيــق اتعــد المنظمــات االجتماعيــة بصــفة عامــة والجمعيــات األهليــة بصــفة خاصــة هــى 
تنظــيم المجتمــع، بإعتبارهــا بنــاء اجتمــاعى هــادف ينشــئها أهــالى وأفــراد المجتمــع عنــدما يشــعرون بــأن هنــاك احتياجــات  أهــداف طريقــة

معينة أو مشكالت اليستطعون مواجهتهـا، وبالتـالى فـإنهم يسـعون إلـى تكـوين مثـل هـذه الجمعيـات األهليـة فـى حـدود القـوانين السـائدة 
 .مكن أفراج المجتمع من أن ينظموا أنفسهم لتحقيق أهدافهمفى المجتمع، فهى بمثابة الوعاء الذى ي

ــذلك      هتمــام بتحســين أداء الجمعيــات األهليــة بصــورة ملحــة ، باإلضــافة إلــى االهتمــام بوجــود دوافــع أصــبح مــن الضــرورى اإل ول
 عات ورضا المستفيدين منهاداخلية لدى العاملين بالجمعيات األهلية لتحسين جودة أداء الخدمات المقدمة ومدى تطابقها مع توق

 أصــبح االهتمــام جليــاع فــى معرفــة التميــز المؤسســى مــن أجــل التكيــف مــع البيئــات الخارجيــة مــن أجــل الســعى إلــى إمــتالكقــد و       
المقومــات مـن أجــل تسـهيل عمليـة مواكبــة التطـور والتقــدم بشـكل مميـز ومســتمر، واالهتمـام بالخصــائص التنظيميـة النــادرة  العديـد مـن

ات يـى تتمتع بها الجمعيات األهلية فى المنافسة والتى تجعلها قادرة على إدارة مواردها من أجل تعزيز التقـدم والتطـوير فـى الجمعوالت
 . األهلية

 -ثانياً: مفاهيم الدراسة: 

  . الجمعيات األهلية )ج(التميز المؤسسي.            )ب(    .المتطلبات التنظيمية)أ( 

 -لمنهجية للدراسة: ثالثاً: اإلجراءات ا

مـنهج المسـح الوصفية التحليلية ، ووفقاع لنمط الدراسة فقد استخدم الباحث دراسات التنتمي هذه الدراسة وفقاع ألهدافها إلى نمط       
لين اســتمارة اســتبيان للمســئو ، وقــد تمثلــت األداة فــي  االجتمــاعى الشــامل ألعضــاء مجلــس اإلدارة والمســئولين عــن الجمعيــات األهليــة

جمعية التقـى ، وتمثل المجال المكاني في  بالجمعيات األهلية حول المتطلبات التنظيمية لتحقيق التميز المؤسسي بالجمعيات األهلية
جمعيـة إرادة شـعب ،  جمعية تنمية المجتمع المحلى بالعياطا،جمعية تنمية المجتمع المحلى بالمتاني،جمعية الحسينى الخيرية،واإليمان
( مفــردة مــن 50)، وتمثــل المجــال البشــري فــي  جمعيــة المحافظــة علــى القــران الكــريم، معيــة تنميــة المجتمــع المحلــى بمهــاج،  للتنميــة

 .أعضاء مجلس اإلدارة بالجمعيات األهلية 
 رابعاً: نتائج الدراسة:

الجمعيــات األهليــة كمــا يحــددها توصــلت نتــائج الدراســة إلــى أن مســتوى المتطلبــات اإلداريــة الواجــب توافرهــا لتحقيــق التميــز المؤسســي ب -أ
 .( وهو معدل مرتفع2.56المسئولون بلغ )

توصـــلت نتـــائج الدراســـة إلـــى أن مســـتوى المتطلبـــات التكنولوجيـــة الواجـــب توافرهـــا لتحقيـــق التميـــز المؤسســـي بالجمعيـــات األهليـــة كمـــا  -ب
 .( وهو معدل مرتفع2.43يحددها المسئولون بلغ )

المتطلبـات التمويليــة الواجـب توافرهـا لتحقيــق التميـز المؤسســي بالجمعيـات األهليــة كمـا يحــددها توصـلت نتـائج الدراســة إلـى أن مســتوى  -ج
 .( وهو معدل مرتفع2.50المسئولون بلغ )

الواجـب توافرهـا لتحقيـق التميـز المؤسسـي بالجمعيـات األهليـة كمـا متطلبـات الـدعم الفنـي توصلت نتـائج الدراسـة إلـى أن مسـتوى  -د
 .( وهو معدل مرتفع2.42)يحددها المسئولون بلغ 

الواجـب توافرهـا لتحقيـق التميـز المؤسسـي بالجمعيـات األهليـة كمـا متطلبـات إدارة البـرامج توصلت نتائج الدراسـة إلـى أن مسـتوى  -ه
 .( وهو معدل مرتفع2.56يحددها المسئولون بلغ )
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Firstly: Study problem: 

      Social organizations in general and NGOs in particular are one of the basic mechanisms and 

structures to achieve the objectives of the way the organization of society, as a meaningful social 

construction created by the people and members of the community when they feel that there are 

specific needs or problems they cannot face, and therefore they seek to form such NGOs within the 

limits Laws prevailing in society, they serve as a receptacle that enables the release of society to 

organize themselves to achieve their goals. 

      Therefore, it has become necessary to pay attention to improving the performance of NGOs in 

an urgent manner, in addition to attention to the existence of internal motivations among employees 

of NGOs to improve the quality of performance of services provided and their conformity with the 

expectations and satisfaction of the beneficiaries. 

      Interest has become evident in the knowledge of institutional excellence in order to adapt to 

external environments in order to seek to have many ingredients in order to facilitate the process of 

keeping pace with the development and progress in a distinctive and continuous manner, and 

attention to the rare organizational characteristics that NGOs enjoy in the competition, which makes 

them able to manage their resources To promote progress and development in NGOs. 

Secondly: The study concepts: 

A) Organizational requirements.       (B) Institutional excellence.          (C) NGOs.  

Thirdly: Methodological procedures: 

      This study, according to its objectives, belongs to the pattern of analytical descriptive 

studies. Depending on the type of study, the researcher used the comprehensive social survey 

method for the members of the board of directors and those responsible for NGOs.The tool 

consisted of a questionnaire form for NGO officials on organizational requirements to achieve 

organizational excellence in NGOs. The spatial domain was Taqa and Faith Society, Al Husseini 

Charitable Society, Al Matania Community Development Association, Al Ayyat Community 

Development Association, Maha Community Development Society, and Holy Quran Preservation 

Society. The human field was represented by 59 members of the board of directors of NGOs. 

Fourthly: Study Results: 

a) The results of the study concluded that the level of administrative requirements that must be 

met to achieve institutional excellence in NGOs as determined by officials reached (2.56), 

which is a high rate. 

b) The results of the study found that the level of technological requirements to be met to 

achieve institutional excellence in NGOs as determined by officials reached (2.43), a high 

rate. 

c) The results of the study concluded that the level of funding requirements to be met to 

achieve institutional excellence in NGOs as determined by officials reached (2.59), which is 

a high rate. 

d) The results of the study concluded that the level of technical support requirements to be met 

to achieve institutional excellence in NGOs as determined by the officials reached (2.42) 

which is a high rate. 

e) The results of the study concluded that the level of program management requirements to be 

met to achieve institutional excellence in NGOs as defined by officials was (2.56) which is a 

high rate. 
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 مشكلة الدراسة وأهميتها :
تعد المنظمات االجتماعية بصفة عامة والجمعيات األهلية بصفة خاصة هى أحدى اآلليات والبناءات       
ية لتحقيق أهداف طريقة تنظيم المجتمع، بإعتبارها بناء اجتماعى هادف ينشئها أهالى وأفراد المجتمع األساس

عندما يشعرون بأن هناك احتياجات معينة أو مشكالت اليستطعون مواجهتها، وبالتالى فإنهم يسعون إلى تكوين 
بمثابة الوعاء الذى يمكن أفراج المجتمع  مثل هذه الجمعيات األهلية فى حدود القوانين السائدة فى المجتمع، فهى

 (1156، صفحة 2556)رشوان،  من أن ينظموا أنفسهم لتحقيق أهدافهم.
أدت التطورات العالمية الحالية إلى قيام الجمعيات األهلية بدور أكثر فاعلية فى مجاالت غير تقليدية، كما       

القرار وتبنى المحاسبية والدفاع والعدالة االجتماعية  مثل المشاركة فى صناعة السياسات، والتأثير على متخذى
فى مواجهة المنظمات الحكومية، والقيام بدور الشريك فى برامج ومشروعات التنمية كل هذه المتغيرات أدت إلى 

، 2553)قنديل،  ضرورة االهتمام بتطوير الجمعيات األهلية بما يمكنها من أداء األدوار الجديدة بكفاءة وفاعلية.
 (25صفحة 

ما تشهدة الجمعيات األهلية من تغيرات عديدة من أبرزها تكلفة الرعاية، واالعتماد على التقنية  وكذلك    
الحديثة المتطورة والمتغيرة بشكل سريع وزيادة الضوابط الداخلية والضغوط الخارجية التى تمارس من قبل جهات 

كما تشهد الجمعيات األهلية تغييراع ملحوظاع فى سلوك  التمويل بهدف تخفيض التكلفة وتحسين جودة الخدمات،
المستفيدين من الخدمات يتمثل فى الرغبة فى المشاركة فى حيثيات الرعاية والخدمات االجتماعية والمطالبة 
بتحسين جودتها، وفى ظل تلك االهتمام بتحقيق المتطلبات الالزمة لرفع كفاءة أداء الجمعيات األهلية والتحسين 

 (25، صفحة 2558)أبوالنصر،  مر لنوعية الخدمات التى تقدمها وتوفرها من خل التجديد واالبتكار.المست

هتمام بتحسين أداء الجمعيات األهلية بصورة ملحة ويتطلب ذلك إحداث أصبح من الضرورى اإل وعليه      
ى العاملين بالجمعيات األهلية تغيرات فى جميع جوانب الجمعية، باإلضافة إلى االهتمام بوجود دوافع داخلية لد

 ,meisteare, 2005) لتحسين جودة أداء الخدمات المقدمة ومدى تطابقها مع توقعات ورضا المستفيدين منها.
p. 58) 
لذا فإن الجمعيات األهلية المتميزة يجب أن تتميز بالحيوية والمرونة والتجدد واألنفتاح وأن تركز على       

اف، وعمل تحليل دقيق للبيئتين الداخلية والخارجية بهدف التعرف على نقاط القوة الرؤية والرسالة واألهد
)الدورى،  والضعف والتحديات تمهيداع لصياغة االستراتيجيات المالئمة التى تضمن تحقيق تميزها فى األداء.

 (85، صفحة 2515
عما كان فى الماضى، حيث أن هناك وبزيادة التحديات التى تواجهها الجمعيات األهلية الختالف الموقف       

توجهاع قوياع نحو اعتبار الجودة والتميز حق أصيل لكل المواطنين،حيث أن الجودة الشاملة و التميز المؤسسى 
يهدفان إلى التعاون، ومشاركة الجمعيات لكافة العاملين بها من أجل تطوير وتحسين وتفعيل خدماتها حتى تحقق 

 (25، صفحة 2554)أبوالنصر،  جمعية المعلنة بما يتفق مع متطلبات المجتمع.رضا المستفيدين، وأهداف ال
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ولقد تزايدت الحاجة إلى التوجه نحو تطبيق التميز المؤسسى لمواجهة والتحديات العديدة ومانتج عنها من       
تلف المؤسسات، تغيرات فى أساليب العمل، والتحول النوعى الواضح فى تركيبة الموارد البشرية العاملة فى مخ

وتعدد المداخل اإلدارية التى يمكن االستفادة منها فى تحسين إنتاجية المؤسسات، والوصول إلى التميز فى 
االداء، ولعل التميز المؤسسى من المداخل التى تسهم فى تحقيق النجاح التنظيمى والفاعلية التنظيمية وتلبية 

 (344، صفحة 2512)المليجى،  ارية التقليدية.احتياجات المستفدين والتخلص من الممارسات اإلد
حيث يعبر التميز المؤسسى عن استغالل الجمعيات األهلية للفرص المتاحة فى إطار التخطيط الفعال       

 ,zairi, 2005)  .وكفاية المصادر والحرص على األداء وااللتزام إلدراك رؤية مشتركة يسودها وضوح الهدف،
p. 105)استراتيجية تمكن المسئولين من معرفة اإلمكانيات والموارد المتاحة المختلفة التى  ، لذا فوجود خطة

يمكن أن تتوفر للجمعيات عبر الخطط والبرامج المختلفة، والتخصيص الفعال لهذه اإلمكانيات والموارد، وتوجيه 
 ت لمواجهة تلك المتغيرات.تكامل البرامج واألنشطة، باإلضافة إلى توقع أى تغيرات جوهرية، ووضع االستراتيجيا

(Olsen, 2007, p. 235) 

وأصبح االهتمام جلياع فى معرفة التميز المؤسسى من أجل التكيف مع البيئات الخارجية من أجل السعى       
إلى إمتالك المقومات اإلدارية من أجل تسهيل عملية مواكبة التطور والتقدم بشكل مميز ومستمر، واالهتمام 

ظيمية النادرة والتى تتمتع بها الجمعيات األهلية فى المنافسة والتى تجعلها قادرة على إدارة بالخصائص التن
 .(18، صفحة 2515)الربيعى،  ات األهليةيجل تعزيز التقدم والتطوير فى الجمعمواردها من أ

طوير والتحسين حيث يعتبر التميز المؤسسى ومعاييرة األداة األساسية التى تعمل على تحديد أنشطة الت      
 المناسبة التى تمكنها بشكل فعال من تحقيق نتائج متميزة، ويعتبر أساس لتقييم و تقويم أداء الجمعيات األهلية

 .(2513)أبوشباب، 
كما أن التميز المؤسسى ليس وليد اللحظة وال يتحقق باألمنيات، بل يحتاج إلى جهود حثيثة من كافة       

لية بجميع مستوياتهم، حيث يعتبر نظاماع متكامالع يعمل على توظيف كافة األفراد العاملين فى الجمعيات األه
 .(18، صفحة 2550)العبدالالت،  بهدف رفع مستويات األداء واإلنجاز على أعلى المستويات

يقع على عاتق مهنة الخدمة االجتماعية مع باقى المهن العاملة فى المجتمع السعى الجاد عليه فإنه و       
دعيم منظمات المجتمع المدنى والتى تعد الجمعيات األهلية أحد أهم تلك المنظمات، وتقديم الخبرات والنماذج لت

شباع احتياجات المستفيدين فى إطار مؤسسى  لمساعدة القائمين على هذه الجمعيات فى تحقيق أهدافها لتوفير وا 
. 

االجتماعية تهدف بصفة عامة إلى إحداث لذلك نجد أن طريقة تنظيم المجتمع كإحدى طرق الخدمة       
التغييرات االجتماعية المقصودة فى البشر والبيئة التى يعيشون فيها، أى اإلسهام فى إحداث التغيير المقصود 

 .(350، صفحة 1085)حسانين،  لصالح أهالى المجتمع وتحسين مستواهم االجتماعى
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إشباع احتياجات أفراد المجتمع وحل مشكالته، أى وتسعى طريقة تنظيم المجتمع إلى المساهمة فى       
)سرحان،  المساهمة فى إحداث التغير المقصود لصالح أفراد المجتمع وتحسين مستواهم االقتصادى واالجتماعى

 .  (204، صفحة 2556
ة حيث تعد المجتمعات هى العميل األول للطريقة كما أنها تسعى أيضاع إلى زيادة معدل األداء وفاعلي     

الجمعيات األهلية فى المجتمع عن طريق توفير خدمات الرعاية والتنمية الكافية للمستفيدين عن طريق إعادة 
صياغة برامج العمل الخاصة بها، وهذا يعتبر من الجوانب التنظيمية التى تنصب على بناء الجمعية اإلدارى 

 يق الخارجى بين المنظمات فى المجتمعالداخلى إلحداث التنسيق بين وحداته وفى نفس الوقت إحداث التنس
. حيث تعد المنظمات االجتماعة بأشكالها المختلفة هى العميل الثانى لطريقة (235، صفحة 2550)خاطر، 

 تنظيم المجتمع.
وهناك اجماع بأن طريقة تنظيم المجتمع تستهدف مستوى مناسب من الخدمات لتحقيق الرفاهية       

الل تنمية الوعى لدى الجمعيات األهلية لمواجهة احتياجاتهم فهذه الطريقة التقدم االجتماعية، ويتم ذلك من خ
نما تسعى لتحقيق سبل االتصال بين الجمعيات والتنسيق بين المؤسسات  خدمات مباشرة لألفراد والجماعات، وا 

 .(103، صفحة 1000)عبداللطيف،  التى تهتم بتقديم الخدمات
تنظيم المجتمع فى دعم الجمعيات األهلية بالنظر إلى الموارد البشرية بأنها  ولقد تنوعت أهداف ممارسة      

أداء تحقيق الجودة الشاملة، فالموارد البشرية داخل الجمعيات إن لم يكن فعاالع مؤثراع فى ضوء ما يمتلك من 
مكانيات أثر تأثيراع سلبياع على أداء العمل ألنه هو المحرك األول ورفع كفاءته  وتحسين أداؤه أهم قدرات وا 

)قاسم، تقويم مشروعات تنمية المجتمع المحلى نماذج وحاالت  متطلبات الجودة الشاملة لخدمة الجمعيات األهلية
 .(51، صفحة 1000تطبيقية، 
ويتعاظم دور الممارسة المهنية لطريقة تنظيم المجتمع فى تطوير أداء الجمعيات األهلية بتعاظم دورها       

قتصادى واألخالفى، وما تحققه من توازن اجتماعى واستقرار سياسى، تحقق توازن وتقديم الرعاية االجتماعى واال
االجتماعية للفئات المحتاجة، وتزداد أهمية هذا الدور خاصة عند تطبيق برامج إدارة الجودة الشاملة بما يتطلب 

وذلك لألسباب اآلتية: ارة هذه الجمعيات، دعم بنا القدرات والمتطلبات المؤسسية كآلية لزيادة كفاءة وفاعلية إد
 (215، صفحة 2555)فرماوى، 

 تحتاج الجمعيات األهلية لتقوية قدراتها الحالية، نظراع الحتياج المجتمع لتحقيق هذه المهمة.-1
احتياج المجتمعات إلى منظمات أقوى فى ضوء ما تمتلكه من قدرات تساعد على فتح قنوات مثمرة -2

 جتمع والجمعيات األهلية.للتفاعل بين الم
احتياج نسق الدولة لتحديث اتجاه العمل االجتماعى التطوعى بالجمعيات األهلية، والعمل نحو وضع -3

 إستراتيجية لتطوير وتحسين جودة أداء الخدمات التنموية.
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العاملين ة و كما تسعى طريقة تنظيم المجتمع مع الجمعيات األهلية فى إكساب إدارة الجمعيات األهلي      
 : وذلك من خالل وسائل و إجراءات  أهمهاالسلوكيات لتحسين أداء الخدمة للمستفيدين، الخبرات والمعارف و 

 (117، صفحة 2554)أفندى، 
 توفير القدر الكافى من المعرفة والمعلومات عن جودة وتميز األداء.-1
 تقديم الحوافز المشجعة للعاملين المتميزين.-2
 وأعضاء مجلس اإلدارة بأهداف إدارة الجودة الشاملة والتميز.تزويد العاملين -3
 التدريب الفعال والمستمر على كيفية تطبيق وتحقيق مفاهيم التكيز المؤسسى.-4
 عرض التجارب والخبرات الناجحة من إدارة الجودة الشاملة والتميز.-5
 ء الخدمة وتميزها.دعم المشاركة الفعالة للعاملين والمستويات اإلدارية فى جودة أدا-6
ومن هنا انبعثت الضرورة إلى تطوير دور الجمعيات األهلية من خالل بناء المتطلبات لتحسين الخدمات       

إلدارية والتدريبية والتمويلية واستخدام تكنولوجيا ورضا المستفيدين والتى تتمثل فى عناصر بناء القدرات ا
دارة البرامج، لالمعلومات و  ذا فأن تعزيز وبناء هذه المتطلبات الالزمة لتحقيق التميز المؤسسى الدعم الفنى وا 

لخدمات الجمعيات األهلية وتنمية قدراتها اإلدارية بكفاءة وفاعلية من شأنه أن يؤثر على الدور التنموى الذى 
الخارية تؤديه هذه الجمعيات، ومدى قدرتها على تحقيق رؤيتها وأداء رسالتها ويجعلها أكثر استابة لبيئتها 

 .(johon, 1995, p. 2321) ومواردها الداخلية، والمستفيدين منها
المتطلبات التنظيمية وباستقراء الدراسات السابقة العربية واألجنبية أمكن التوصل إلى دراسات تناولت 

 .ودراسات تناولت التميز المؤسسى
 المحور األول: الدراسات التى تناولت المتطلبات التنظيمية : -

دراة التغيير على  (2556)مرزوق، دراسة      والتى هدفت إلى معرفة اثر متطلبات التطوير التنظيمى وا 
المؤسسات غير الحكومية الفلسطينية فى قطاع غزة، وتوصلت الدراسة إلى أهم متطلبات التطوير فى 

ية فمن خالل توافر المؤسسات غير الحكومية هى المتطلبات المهارية والتى تعمل على تطوير الموارد البشر 
 المتطلبات المهارية للعنصر البشرى تصبح المؤسسة فاعلة فى تحقيقها ألهدافها بكفاءة.

تحديد المتطلبات التنظيمية المفروضة على المنظمات  (Parrish, 2008)    وتناولت دراسة      
ى تحدد المتطلبات الحكومية من المجتمعات المحلية، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج الت

التنظيمية تتمثل فى توافر التمويل لمنظمات المجتمع المدنى، تقسيم العمل وااللتزام بالقواعد واالجراءات 
 التنظيمية، وااللتزام بالتسلسل الهرمى التنظيمى داخل المنظمة.

لجمعيات األهلية افى ات التنظيمية الالزم توافرها تحديد أهم المتطلب (2515)أحمد، كما أستهدفت دراسة     
الوسيطة وقدرتها على مواجهة مشكالت التمويل متناهى الصغر، وتوصلت الدراسة إلى أن أهم المتطلبات 

توافر  –الحكم الداخلى  –التنظيمية الالزمة لنجاح الجمعيات األهلية الوسيطة تتمثل فى ) اإلدارة المالية 
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القدرة على تقديم  –االدارة التنفيذية  –إدارة البرامج  –ارد العالقات الخارجية وتدبير المو  –قواعد بيانات 
 الدعم الفنى(.

على أن التمويل هو أساس تحقيق المنظمات المجتمعية لدورها فى   (natalie, 2011)وأكدت دراسة       
ودة الشاملة أطار تحسين أداء العاملين ورفع كفاءة البناء المؤسسى من خالل توافر أساليب من أنظمة إدراة الج

 مما يجعل المنظمة قادرة على اختيار مشروعاتها وبرامجها بمايتناسب مع القدرات التمويلية المتاحة لها.
إلى ضرورة توفير الوعى بأهمية الدورات التدربيبة لتكون السائدة   (homby, 2011) كما توصلت دراسة      

رتبط بمتطلبات إدارة الجودة الشاملة بما يحقق التميز فى الجمعيات األهلية من أجل نشر نظام قيمى تنظيمى م
 والتطور المستمر والفعال فى الخدمات و البرامج للعمالء المستفيدين.

إلى ضرورة تحديد أهمية المتطلبات التكنولوجية والمعلوماتية الالزمة  (lewis, 2011)كما انتهت دراسة      
المجتمعية وقدرتها على دعم مواردها المالية والبشرية فى مشروعاتها لتحقيق إدارة الجودة الشاملة فى المنظمات 

وأكدت على أهمية تقدير االحتياجات التكنولوجية والمعلوماتية مسبقاع فى المنظمة كأحد أهم القدرات المؤهلة 
جال إلدارة الجودة فى إطار محددات للسلوك المهنى والتنظيمى للعاملين ورغبتهم واستعدادهم للعمل فى م

 التطور.
إلى التعرف على المتطلبات الالزمة لدعم الشفافية لدى القيادات التنفيذية  (2513)نحلة، كما هدفت دراسة      

العاملة فى التنمية المحلية وتوصلت الدراسة إلى أن المتطلبات التنظيمية لدعم الشفافية لدى القيادات التنفيذية 
اجة إلى معرفة المخاطر المالية المحتملة للمؤسسة، ومعايير اختيار تتمثل فى المتطلبات المعرفية مثل الح

القيادات والمسؤلين على نشر بيانات الموازنة وشروط إعداد الموازنة ومعرفة آليات المحاسبة والمراقبة، 
ق ومتطلبات إدارية مثل القدرة على إدارة الموارد المختلفة ومتطلبات معنوية وفنية وتشمل توافر روح الصد

واالمانة التشاور بين القيادات وكذلك الثقة بالنفس بينهم ومتطلبات تفاعلية وتشمل مراعاة عملية االتصال وتبادل 
 الحوار ومراعاة التنسيق بين القيادات.

المتطلبات المتعلقة بالجانب التنظيمى لإلدارة بالقيم إلدراة الصراع التنظيمى  (2514)ربيع، كما تناولت      
لدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها المتعلقة بالجانب التنظيمى لإلدارة بالقيم تتمثل فى إحتياج وتوصلت ا

العمل إلى التخطيط السليم لعملية التحول نحو اإلدارة بالقيم، تتمثل فى إحتياج العمل إلى التخطيط السليم لعملية 
حة للتوفيق بين وجهات النظر المتعارضة والعمل التحول نحو اإلدراة بالقيم، وأمتالك المنظمة رسالة وقيم واض

على بناء قاعدة معلومات بما يوفر سرعة تبادل القيم المختلفة بين العاملين بها وأمتالك دليالع إجرائياع يوضح 
 قواعد ولوائح تطبيق اإلدارة بالقيم.

 المحور الثانى: الدراسات التى تناولت التميز المؤسسى : -
تحديد النظام الشامل للتميز بغرض  (Samson & Challis, 2002, pp. 15-22) تناولت دراسة      

تشجيع و مساعدة المنظمات على التغيير التنظيمى لتحقيق تطوير و تحسن مستمر وواضح ومن ثم تطبيق 
 ناجح لمبادئ تحقيق التميز المؤسسى، ولقد توصلت الدراسة إلى أن النظام الشامل فى تحقيق التميز المؤسسى
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هو إستراتيجية متكاملة للتحسين والتطوير والتحديث، وهو خطط واضحة لألداء و طريقة وأسلوب العمل داخل 
 المنظمة.
إلى تحديد معايير نموذج التميز، وتحديد فاعلية  (Kanji, 2005, pp. 1069-1078)كما هدفت دراسة       

تحليلى وتوصلت الدراسة إلى أن نظم قياس األداء نظم األداء التقليدية. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفى ال
التقليدية التدعم تميز األداء، وأن بناء نموذج لتميز األعمال يشتمل على بعدين، األول يتضمن مجموعة مهمة 
دارتها بشكل فاعل وهى القيادة  من المعايير التى تؤدى بالنتيجة إلى أداء متميز للمنظمة إذا تم التركيز عليها وا 

ارها العنصر المحرك الرئيسى، ورضا العمالء، إدارة الموارد البشرية، التحسن المستمر. ولقد أوصت باعتب
الدراسة بضرورة تطوير قياس األداء بشكل يواكب عصر تكنولوجيا المعلومات الذى بدورة يؤدى إلى التميز فى 

 األداء.
لحيوية الالزمة لتحسين إيصال الخدمات إلى المجاالت ا (Eygelaar & JS , 2004)كما أشارت دراسة       

وتميزها فى األداء، وتحديد مدى مالئمة تطبيق نموذج تميز لتميز أداء الخدمات كإطار للتقويم الذاتى المتكامل 
لوضع وتطوير اإلستراتيجية لتعزيز تقديم الخدمات بأداء متميز، وتوصلت الدراسة إلى أن نموذج التميز يتيح 

ى مجاالت محددة للتطوير والتحسين، وأوصت الدراسة بضرورة أن يتم التركيز على تفهم للمنظمات أن تركو ف
العاملين لمفهوم التميز فى األداء والعمل على التطوير المستمر فى عمل المنظمات واالرتقاء بمستواها، كما 

 ل المنظمة.أوصت الدراسة بضرورة أن يكون اإللتزام مكتسباع من قادة المنظمة لتحقيق التميز داخ
إلى اختبار ما إذا    (Bauer, Oakland, & Falshaw, 2005, pp. 543-553) كما سعت دراسة      

كان التطبيق الناجح للتميز المؤسسى يتاثر بالسياق التنظيمى الذى يتم التطبيق من خالله حيث قامت الدراسة 
الدراسة إلى أن الخصائص التنظيمية التالية بالتركيز على المخرجات الناتجة عن التميزالمؤسسى، وقد توصلت 
الرقابة  –الهيكل التنظيمى  –اإلستراتيجية  –تؤثر على النجاح فى تطبيق التميز المؤسسى وهى ) نمط القيادة 

 التكنولوجيا (. –
آراء قيادات المنظمات حول أهم    (Sharma & Talwar, 2004, pp. 4-20) كما تناولت دراسة      

تميز الصالة للتطبيق على المنظمات، ولقد توصلت الدراسة إلى أن البيئة الخارجية تتكامل مع ثقافة معايير ال
وبيئة العمل، ويعتمد تأكيد النجاح على القيادة والثقافة والقيم المشتركة التى تسهل إزالة المعوقات وتسهل تدفق 

رضاء األطراف المختل فة، كما تسهم المعرفة فى الحد من المشكالت، المعرفة والمعلومات والخدمات للمعنيين وا 
التخطيط  –الثقافة والقيم  –وأوصت الدراسة بضرورة بناء نموذج تميز من تسع معايير وهى ) القيادة 

البيئة  –تأكيد النجاح  –التحسين المستمر  –حسن التوجه  –نتائج األعمال  –العمليات  –االستراتيجى 
 الخارجية (.

إلى الكشف عن أثر فاعلية أنظمة تخطيط موارد المنظمة على تحقيق  (2512)الفاعورى، ة وهدفت دراس      
رضا  –جودة النظام  –تميز األداء المؤسسى من خالل دراسة أبعاد فاعلية هذه األنظمة ) جودة المعلومات 

أنظمة تخطيط  المستفيدين (، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ذات داللة احصائية بين فاعلية واستخدام
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رضا المستفيدين ( مجتمعة فى تحقيق التميز  –جودة النظام  –الموارد وفقاع لألبعاد ) جودة المعلومات 
المؤسسى، كما أوصت الدراسة على ضرورة تحسين قدرات العاملين عن طريق دورات تدريبية متخصصة بشكل 

 صياغة القرارات.مستمر، وضرورة تطبيق مبدأ زيادة فاعلية مشاركة العاملين فى 
إلى دور اإلدارة االستراتيجية فى تحقيق التميز المؤسسى، وتوصلت  (2516)إبراهيم، وأشارت دراسة        

الدراسة إلى اهمية تنفيذ إستراتيجية واضحة المعالم من أجل تحقيق التميز المؤسسى فى جوانب المؤسسة مثل 
يجية التى تمتحديدها عند مرحلة التنفيذ ووضع األسس التنسيق بين األهداف السنوية واألهداف االسترات

 والضوابط، وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام بتبنى استراتيجية فعالة نظراع ألهمية التغيرات فى البيئة الخارجية.
بناء نموذج مهنى مقترح فى اطار طريقة تنظيم المجتمع يساهم فى تحقيق  (2517)سيد، وتناولت دراسة       
الكشف عن مستوى التميز الدارات ومكاتب خدمة  ز المؤسسى إلدارات المواطنين بهيئة التأمين الصحى، والتمي

المواطنين بالتامين الصحى، وتوصلت الدراسة إلى ضرورة تطوير نمط القيادة، وتطوير قدرات العاملين، زيادة 
لعمالء المستفيدين، وأوصت الدراسة على القدرة على مواجهة البيئة المتغيرة، وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة ل

ضرورة تدريب العاملين على كل ماهو جديد من شأنة أن يثرى الممارسة المهنية ويساعد فى تطوير و تحسين 
 األداء، واالهتمام بجودة الخدمات التى تقدمها المنظمات االجتماعية لتحقيق تميزها.

ألبحاث السابقة العربية واألجنبية على كافة المتغيرات يمكن باستقراء و تحليل الدراسات والكتابات و ا      
 تحديد موقف الدراسة الراهنة من هذه الدراسات على الوجه التالى:

لقد اتضح من خالل عرض الدراسات السابقة أن المتطلبات التنظيمية الواجب توافرها لتحقيق التميز  -
تقوم على تحديد احتياجات الجمعيات األهلية، المؤسسى البد وأن تكون عملية مخطط لها و مقصودة، و 

والمعوقات التى تعوقها ثم التدخل وفقاع لهذه االحتياجات لتحقيق التميز المؤسسى، وهذا ما أوضحته 
 دراسة نادية إبراهيم، اسماء الفاعورى، محمد زينهم حسن.

يز المؤسسى للجمعيات كما تبين من جملة الدراسات السابقة أن ثمة تركيز على أهمية و حتمية التم -
األهلية كمدخل يمكن االعتماد علية فى إحداث نقلة نوعية فى تطوير أداء الجمعيات األهلية، خاصة 
أن الكثير من الجمعيات األهلية تفتقد إلى التدريب على استخدام تكنولوجيا المعلومات، واالفتقار إلى 

لمرتبطة بالموارد المالية وتدبير التمويل وغيرها، وجود رؤية استراتيجية واضحة، واالفتقار إلى القدرات ا
 Parrishوهذا ما أكدت علية دراسة كل من إبراهيم مرزوق، أسماء الفاعورى، نادية إبراهيم،

,Charastil,Natalie , Humby,Ross , Kaye,Lewis  . 
ها العبء كما أوضحت بعض الدراسات السابقة أن القيادة داخل الجمعيات األهلية هى من يقع علي -

األكبر فى تبنى النظام المالئم إلدارة التميز المؤسسى، حيث يتطلب مناخ تنظيمى ورؤية فى اتجاه 
تعديل أو تغيير أسلوب اإلدارة، كما تتطلب االهتمام بعملية التدريب ورفع كفاءة الجهاز اإلدارى 

 ,Sharma&Talwar, Joachim Bauerوالوظيفى داخل الجمعيات األهلية، وهذا يتفق مع دراسة
Kanji , .محمد زينهم حسن ، 
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ولقد اتضح من عرض الدراسات السابقة أن عملية التميز المؤسسى بالجمعيات األهلية ضرورة إدارية  -
وتنظيمية البد وأن تتم لتتفق مع المتغيرات والتحديات المتالحقة ولكى تفى مخرجاتها مع مطلب التقدم 

 Samson&Davidرضا المستفيدين، وهذا يتفق مع دراسة  والتطور والتنمية بالمجتمع، وليتحقق
Chaills , Sharma&Talwar , Joachim Bauer , Kanji  محمد زينهم حسن، أسماء ،

 الفاعورى، نادية إبراهيم.
وبالنظر فى مجمل هذه الدراسات على كثرة تصنيفاتها ومحاورها ومتغيراتها يمكن التأكيد على أنها لم       

جوب اإلطالق لتحديد طبيعة المتطلبات التنظيمية لتحقيق التميز المؤسسى للجمعيات تتعرض على و 
األهلية، حيث يؤدى التميز المؤسسى إلى تطوير وتحسين أداء الجمعيات األهلية ويساعدها على مواجهة 

لتى تتطلب التغيرات والتحديات المتالحقة التى يمر بها المجتمع المصرى التى تحول دون تحقيق أهدافها، وا
جمعيات أهلية قوية تعمل تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، إال أن تناول الباحث للدراسات العربية 
واألجنبية المرتبطة بقضية الدراسة الراهنة بطريقة مباشرة أو غيرمباشرة عادت على الباحث بالفائدة فى 

ث وأدبيات وأطروحات تتعلق بطبيعة نواحى متعددة منها اإلهتداء إلى مصادر ومراجع ودراسات وبحو 
متغيرات الدراسة، واختيار األساليب اإلحصائية المناسبة ألهداف البحث، وكيفية بناء اإلطار النظرى وتكوين 
تصور شامل لقضية الدراسة وبناء أداة البحث وتطويرها، باإلضافة إلى الدراسات السابقة ساعدت الباحث 

تم بالفعل تناولها ودراستها من قبل بوصفها التثرى تراكمية المعرفة فى تجنب تكرار بعض النقاط التى 
 العلمية، كما أن الدراسات السابقة تفيد فى التعقيب على النتائج التى سوف تكشف عنها الدراسة الراهنة.

ا وما واتساقاع مع مع تقدم تأتى الدراسة الحالية اطالقاع من الدراسات السابقة وما أكدت عليه نتائجه      
خرجت به توصياتها من ضرورة االعتماد على التميز المؤسسى فى الجمعيات األهلية لمواكبه التغيرات و 

 التحديات المجتمعية المتالحقة بوصفها شريك أساسى فى عملية التنمية.
نط        والتى تهدف إلى بناء مجتمع حديث 2535قاع من استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر الوا 

ومنتج وديمقراطى و منفتح، يتمتع مواطنوه بقدر كبير من السعادة، وقد تم إعداد االستراتيجية وفقاع لمنهج 
التخطيط بالمشاركة، حيث لعب القطاع الخاص والمجتمع المدنى دوراع محورياع فى إدارة عملية إعداد 

والمبادرات التى سيتم تبنيها لتحقيق االستراتيجية وذلك لضمان اإللتزام بتطبيق وتنفيذ السياسات والبرامج 
 .(2510)وزارة التخطيط والمتابعة،  أهداف االستراتيجية ومؤشرات األداء ذات الصلة

هذا ويتعين التأكيد على أن الخدمة االجتماعية كمهنة ديناميكية بصفة عامة وطريقة تنظيم المجتمع       
العالجية والتأهيلية فقط بل عليها أن تسعى إلى بصفة خاصة أال تنكمش و يقتصر دورها على العمليات 

تحسين وتطوير األوضاع االجتماعية لتحقيق أبعاد عملية التنمية المنشودة و مالحقة التغيرات العصرية مما 
يفسح مكاناع لمفهوم التميز المؤسسى لبرامج و أنشطة االتجاه التنموى فى محيط الممارسة المهنية للخدمة 

 .(27، صفحة 2552، )محمد االجتماعية
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يماناع بأن طريقة تنظيم المجتمع يجب أن تنطلق وتتعاون مع التغيرات        وتأسيساع على ما تقدم وا 
والتحديات المجتمعية المتالحقة والمساعدة الفعالة فى إيجاد الحلول المناسبة لها، وبناءاع على ذلك فإن 

ز المؤسسى بالجمعيات األهلية فى حاجة ماسة و ضرورية المتطلبات التنظيمية الواجب توافرها لتحقيق التمي
إلى جهود طريقة تنظيم المجتمع، فى ظل التغيرات والتحديات التى تواجه و تقف حائالع دون تحقيق هذه 

 الجمعيات ألهدافها وقيامها بأدوارهاالمنوطة بها بأكمل وجه.
لتساؤل التالى : ما المتطلبات التنظيمية وفى ضوء العرض السابق يمكن تحديد مشكلة الدراسة فى ا      

 الواجب توافرها لتحقيق التميز المؤسسى بالجمعيات األهلية ؟

 أهداف الدراسة: ثانياع : 
 تحديد المتطلبات اإلدارية الواجب توافرها لتحقيق التميز المؤسسي بالجمعيات األهلية. (0)
 يز المؤسسي بالجمعيات األهلية.تحديد المتطلبات التكنولوجية الواجب توافرها لتحقيق التم (9)
 تحديد المتطلبات التمويلية الواجب توافرها لتحقيق التميز المؤسسي بالجمعيات األهلية. (3)
 تحديد متطلبات الدعم الفني الواجب توافرها لتحقيق التميز المؤسسي بالجمعيات األهلية. (4)
 سي بالجمعيات األهلية.تحديد متطلبات إدارة البرامج الواجب توافرها لتحقيق التميز المؤس (5)
وضع رؤية مستقبلية مقترحة من منظور طريقة تنظيم المجتمع لتوفير المتطلبات التنظيميـة لتحقيـق التميـز  (6)

 المؤسسي بالجمعيات األهلية.

 تساؤالت الدراسة:ثالثاع : 
 ما المتطلبات اإلدارية الواجب توافرها لتحقيق التميز المؤسسي بالجمعيات األهلية؟ (0)
 لبات التكنولوجية الواجب توافرها لتحقيق التميز المؤسسي بالجمعيات األهلية؟ما المتط (9)
 ما المتطلبات التمويلية الواجب توافرها لتحقيق التميز المؤسسي بالجمعيات األهلية؟ (3)
 ما متطلبات الدعم الفني الواجب توافرها لتحقيق التميز المؤسسي بالجمعيات األهلية؟ (4)
 الواجب توافرها لتحقيق التميز المؤسسي بالجمعيات األهلية؟ما متطلبات إدارة البرامج  (5)

 

 : مفاهيم الدراسة :رابعًا 
 مفهوم المتطلبات التنظيمية : -أ
يعرفها معجم مصطلحات العلوم االجتماعية بأنها احتياجاتومقاصد يتلمسها األفراد والجماعات والمنظمات       

 .(313صفحة  ،1007)بدوى،  للقيام بعمل ما أو عالج خلل معين
 .(2، صفحة 2555)السكرى،  المتطلب هو الشئ الذى يشترط تواجده أويحتاج إلية أو هو شئ مطلوب      
، صفحة 2552)نعمة و مدور،  كما تعرف بأنها ما يطلب بإعتباره ضرورياع لسد الحاجات وتلبية الرغبات      
014). 
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مواد القائمة أو التى يمكن إتاحتها للربط والتنسيق حتى والمتطلب مرادف لمفهوم الحاجة فهى تحديد ال       
يمكن تجنب االزدواجية والصراع والتنافس وأيضاع الرفاهية وتحقيق الذات كما يعرف على أنه هو الشئ الذى يلزم 

 .(128، صفحة 1084)منظور، لسان العرب،  توفيره واإلذعان له بجويوجودة 
أن المتطلب هو الشئ الذى يشترط توفيره أو يحتاج إلية أو هو شرط  Websterفى حين يرى معجم ويستر      

 .(Webster, 1991) مطلوب
إلى المتطلب بأنه شئ يستلزم وجودة أو هو شئ يجب توفيره، وهكذا فأن  Oxford ويشير معجم أكسفورد      

 Hornby) قيق نتائج معينةالمتطلب هو الشئ الذى يطالب بإيجاده بتكرار وتأكيد وقد يكون المتطلب شرطاع لتح
& Crowther, 1993, p. 732). 

ويقصد بالمتطلبات التنظيمية فى هذه الدراسة مايجب توافره لتحسين أداء الجمعيات األهلية محل الدراسة       
والتطوير والتحسين فى أساليب العمل والعالقات بين العاملين واالتصال بهم كمدخل لتحقيق التميز المؤسسى 

 الباحث هنا بالمتطلبات التنظيمية مايلى: ويقصد
 الشروط اإلدارية الواجب توافرها لتحقيق التميز المؤسسى بالجمعيات األهلية.-1
 الشروط التكنولوجية الواجب توافرها لتحقيق التميز المؤسسى بالجمعيات األهلية.-2
 األهلية. الشروط التمويلية الواجب توافرها لتحقيق التميز المؤسسى بالجمعيات-3
 شروط الدعم الفنى الواجب توافرها لتحقيق التميز المؤسسى بالجمعيات األهلية.-4
 شروط إدارة البرامج الواجب توافرها لتحقيق التميز المؤسسى بالجمعيات األهلية.-5
 التميز المؤسسى :-ب

يمتاز عن قومه أى يختلف التميز فى اللغة: هو عبارة عن االنفراد واالختالف، فحينما نقول إن فالن       
 .(1006)منظور،  ويتفرد عنهم بصفات معينة

يقوى األعمال داخل المؤسسة ه كل فعل أو نشاط لكل شخص يعزز و ويعرف التميز المؤسسى على أن      
 .(Murray & Chapman, 2003, p. 43) ويتضمن العديد من قوى العمل التى تشكل هيكل المؤسسة

ز المؤسسى بأنه تفوق المؤسسات بإستمرار على أفضل الممارسات العالمية فى أداء كما يعرف التمي       
مهماتها، وتربطها مع عمالئها المستفيدين، والمتعاملين معها بعالقات التأييد والتفاعل، وتعرف أداء منافسيها، 

 .(Gilgeous, 1997, p. 43) ونقاط القوة والضعف الخارجية بها والبيئة المحيطة

وهو الخبرة المبنية على المعرفة الصريحة والفعلية واإلجرائية لمؤسسة معينة وهى تعكس الدور المميز        
 .(6، صفحة 2550)الصيرفى،  لألفراد من خالل األداء الناجع والموجه بطرقة فعالة

مام عناصر التميز المؤسسى هو الوضوح فى التعرف على العمالء ومعرفة مطالبهم واحتياجاتهم واهت       
المؤسسة كافة بتلبية االحتياجات والمتطلبات المستقبلية غير المتوقعة من خالل أداء يفوق التوقع ويحقق المنافع 

 .(jim, 2012) ألصحاب المصلحة بشكل متوازن لألفراد والمجتمع
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ى االلتزام برؤية كما أنه استغالل المنظمة للفرص المتاحة التى تسبق التخطيط االستراتيجى والعمل عل       
 & Rebelo) مشتركة تكون واضحة الهدف وكفاية المصادر والحرص على األداء الفعال داخل المنظمة

Gomes, 2008, p. 31). 
وبناءاع على ما سبق فإن التميز هو مرحلة مابعد الجودة الشاملة بإعتبار المعايير والصفات الفريدة التى        

لوصول إلى مستوى التميز المؤسسى، وتبقى هناك عالقة إرتباطية بين معايير يتطلب من المنظمة تحقيقها ل
يمكن تحقيق معايير  الجودة والتميز، كالقيادة والتركيز على العميل والتطوير والتحسين المستمر....إلخ، فال

 التميز دون تحقيق معايير الجودة.
 -ويقصد بالتميز المؤسسى فى هذه الدراسة:

 لجمعية من ثقافة الحد األدنى إلى ثقافة التميز واالتقان.الوصول بأداء ا-
 الوصول إلى أفضل النتائج الملموسة.-
 تحقيق رغبات وتوقعات المستفيدين وتلبية متطلباتهم المستقبلية.-
 القدرة على مواجهة التحديات والمتغيرات المتالحقة بصورة أكثر فاعلية.-

 :فلسفة التميز المؤسسى 
 -:(22، صفحة 2512)المليجى،  ميز المؤسسى على عدة ركائز من أبرزها مايلىتستند فلسفة الت

 شمولية التطوير:-0
حيث يتم التطوير بشكل شمولى ووفقاع لنرة شمولية تتناول المكونات و المؤشرات الداخلية و الخارجية       

 لتحقيق التميز.
 استمرارية التطوير:-9

 يد هى عملية مستمرة التتوقف عند مرحلة أو حد معين.حيث إن عملية اإلصالح والتجد       
 واقعية التطوير:-3

يجب أن ترتبط التغيرات و التطوير فى المنظمة الهادفة إلى التحول إلى منظمة متميزة بحاجات حقيقية       
 يراد تلبيتها، ومعرفة إمكانات الواقع ومحدداته الفعلية.

 جوهرية التطوير:-4
التميز يتطلب إحداث تعديالت وتغييرات جوهرية فى شكل اللوائح المؤسسية ومضمونها  حيث إن تحقيق      

 والقواعد والقوانين الحاكمة للعمل فيها، وا عادة صياغتها فى إطار مستقبلى ينطوى على سياسات وبرامج بديلة.
 تكاملية التطوير:-5

 ى، بجانب شمولية عملية التطوير والتحسين.حيث تسعى المنظمة لتحقيق التميز فى بعدية الرأسى واألفق      
 استشرافية المستقبل فى التطوير:-6

تخاذ         حيث يتطلب التميز القدرة على إعادة قراءة الماضى من منظور المستقبل والقدرة على التخطيط وا 
 القرار فى ضوء التوقعات المستقبيلية.
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 مؤسسية التطوير:-7
شراك مختلف األطراف حيث يتحقق التميز من خال        ل وضع معايير ومحددات للعمل يلتزم بها الجميع،  وا 

 فى تحقيق التميز.
 :أهداف التميز المؤسسى 
يهدف التميز المؤسسى إلى التطوير والتحسين فى األداء التنظيمى بالمنظمة من خالل رفع مستويات       

عمل على تصميم أفضل التطبيقات فى األداء الخدمات ونشر تطبيقات إدارة التميز المؤسسى ومبادئها، وال
-116، الصفحات 2513)جادالرب،  منهاالمؤسسى، حيث أن التميز المؤسسى يحقق أهدافاع كثيرة لمؤسسة 

117) : 
 االستدامة والنمو والتفوق فى بيئة األعمال المحلية والعالمية.-1
 لمستفيدين.تحقيق الجودة والكفاءة واإلبداع وسرعة االستجابة للعمالء ا-2
 االستخدام األمثل للموارد المتاحة وتفعيل مصادر القوة التنافسية.-3
 السعى نحو التطوير والتحسين المستمر.-4
 التركيز على القدرات المحورية واالستراتيجية فى المنظمة.-5
 ظيفها.تحقيق عوائد ومنافع متوازنة لمختلف أصحاب المنافع وتنمية العالقات معهم واستثمارها وتو -6

 :المقومات األساسية التميز المؤسسى 
إن التميز المؤسسى يجب أن يتم تطبيقة من قبل المنظمات و المؤسسات من خالل توفير الركائز       

األساسية من أجل نجاحه والعمل على جنى ثماره بشكل متميز وفعال، حيث أن الوصول إلى التميز المؤسسى 
ل كما يحتاج إلى العديد من التوجيهات اإلدارية والفنية فى العمل من أجل يحتاج إلى العمل الشاق والمتواص

 المشاركة فى بناء وتنمية الثقافة التنظيمية لزيادة فرص التميز واإلبداع.
 : (21، صفحة 2512)المليجى،  وتحدد مقومات تحقيق التميز المؤسسى فى

 لمؤسسة ومنها الرؤية والرسالة واألهداف.بناء نظام استراتيجى متكامل يعبر عن نظرات المستقبل ل-1
 السياسات المتكاملة التى تحكم عمل المؤسسة.-2
 هيكلة المؤسسة وتناسبها مع متطلبات إدارة التميز المؤسسى.-3
 نظام معلومات متكامل.-4
 قيادة إدارية متعلمة ومدربة.-5
 أسلوب عمل إلدارة الموارد البشرية.-6
 أسلوب عمل لتأكيد الجودة.-7
 أسلوب إلدارة وتقييم األداء لدى العاملين.-8
 الجمعيات األهلية :-ج
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لقد تعددت مسميات وتعريفات الجمعيات األهلية حيث تعرف بأنها القطاع التطوعى غير الهادف للربح        
 .(14-13، الصفحات 1002)ابراهيم،  والقطاع الثالث، والقطاع التطوعى المستقل، والقطاع الخيرى

ويعرفها محمد رفعت قاسم بأنها مجموعة من الناس بينهم تفاعل في األدوار التى يؤدونها على أساس       
 مجموعة من القواعد من خاللها يتم تحقيق األهداف المحددة والتنسيق بين هذه األهداف لتحقيق الهدف العام

 .(35، صفحة 1003)قاسم، الرشيدى، و بشرى، 

إنها نسق اجتماعى يضم مجموعة من الوحدات المتفاعلة معا المترابطة وظيفيا ويعرفها نبيل صادق على       
 ومع البيئة الخارجية بها بما يحقق أهداف النسق ويساهم في تحقيق أهداف البيئة -والمتبادلة بنائياع مع نفسها

 .(0، صفحة 1006)صادق، 
 ويقصد بالجمعيات األهلية فى الدراسة :

 ية تتكون من مجموعة أشخاص.كيانات أو وحدات اجتماع-1

 لها أهداف محددة أنشئت من أجلها. -2

 ترتبط بالبيئة الخارجية أى تعمل في ضوء األهداف العامة للمجتمع. -3

 تهدف إلى إشباع احتياجات أفراد وجماعات. -4
 

 االجراءات المنهجية للدراسة
 -اواًل نوع الدراسة :

إن أنسب أنواع الدراسات التى تستخدم لذلك هى الوصفية فى ضوء مشكلة الدراسة الحالية وأهدافها ف
التحليلية حيث تمثل البحوث الوصفية التحليلية خطوة البدء نحو التعرف على وضع واقع الجمعيات 

)على، األهلية فى ظل تداعيات األحداث والمتغيرات المجتمعية العالمية المعاصرة التى يمر بها المجتمع 
 .(211، صفحة 1084
النوع من الدراسات البحثية تتضمن دراسة الحقائق الراهنة لطبيعة موقف أو مجموعة من األحداث  وهذا

أو األوضاع بغية إظهار العالقات المترابطة والمتشابكة فيما بينهما وصوالع لوضع توصيف شامالع على 
 هذه الحقائق واألوضاع.

يقة تنظيم المجتمع من أجل تحديد العوامل هذا كما يمكن استخدام الدراسات الوصفية التحليلية فى طر 
يجاد أنسب األساليب لمواجهتها  ، 1005)مختار، والمتغيرات المتصلة بكل مشكلة فى المجتمع المحلى وا 

 .(285صفحة 
 -ثانيًا منهج الدراسة :
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تستخدم الدراسة الحالية منهج المسح االجتماعى الشامل ألعضاء مجلس اإلدارة والمسئولين عن 
، وذلك ألسباب منهجية لعل من أهمها أنه يفيد فى الحصول على بيانات كمية  ات األهليةالجمعي

 .(66، صفحة 1088)عبدالعال، ضرورية لتفهم واقع امبريقى 
 ثالثًا أدوات جمع البيانات

 تمثلت أدوات جمع البيانات في:
  لتحقيتتق التميتتز المؤسستتي استتتمارا استتتبيان للمستتئولين بالجمعيتتات األهليتتة حتتول المتطلبتتات التنظيميتتة

 بالجمعيات األهلية:
قــام الباحــث بتصــميم اســتمارة اســتبيان للمســئولين بالجمعيــات األهليــة حــول المتطلبــات التنظيميــة لتحقيــق 
التميز المؤسسي بالجمعيات األهلية، وذلك بالرجوع إلى التـراث النظـري، والدراسـات السـابقة المتصـلة، إلـى جانـب 

قـــاييس واســـتمارات االســـتبيان المرتبطـــة بموضـــوع الدراســـة. وقـــد أجـــرى الباحـــث الصـــدق االســـتفادة مـــن بعـــض الم
هيئـة التـدريس بكليـة الخدمـة االجتماعيـة جامعـة حلـوان  مـن أعضـاء (5) عـدد عرضـها علـي بعـد لـألداة الظـاهري

تــم حــذف (، وقــد %85وكليــة الخدمــة االجتماعيــة جامعــة أســوان، وقــد تــم االعتمــاد علــي نســبة اتفــاق ال تقــل عــن)
عادة صـياغة الـبعض. وبنـاءاع علـي ذلـك تـم صـياغة االسـتمارة فـي صـورتها النهائيـة كمـا أجـرى  .بعض العبارات وا 

بـــــراون  –باســـــتخدام معادلـــــة ســـــبيرمان  ( مفـــــردات مـــــن المســـــئولين15لعينـــــة قوامهـــــا ) الباحـــــث ثبـــــات إحصـــــائي
Spearman  -  Brown  للتجزئة النصفيةSplit – half(، وهو مستوى مناسب5.80بات )، وبلغ معامل الث 

 .للثبات اإلحصائي

 :تحديد مستوى المتطلبات التنظيمية لتحقيق التميز المؤسسي بالجمعيات األهلية 
للحكم على مستوى المتطلبات التنظيمية لتحقيق التميز المؤسسي بالجمعيات األهلية، بحيـث تكـون بدايـة 

دخـال  ال)درجتـين(،  إلتى حتد متا(، )ثالثـة درجـات نعتمونهاية فئات المقياس الثالثي:  )درجـة واحـدة(، تـم ترميـز وا 
البيانـات إلــى الحاســب اآللــي، ولتحديــد طـول خاليــا المقيــاس الثالثــي )الحــدود الـدنيا والعليــا(، تــم حســاب المــدى   

(، تم تقسيمه على عدد خاليا المقياس للحصول على طول الخلية المصحح 2   1 – 3أقل قيمة ) –أكبر قيمة 
( وبعـــد ذلـــك تـــم إضـــافة هـــذه القيمـــة إلـــى أقـــل قيمـــة فـــي المقيـــاس أو بدايـــة المقيـــاس وهـــى الواحـــد 5.67   2/3)

 وهكذا أصبح طول الخاليا كما يلي:الصحيح وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية، 
 ( مستويات المتوسطات الحسابية0جدول )

 مستوى منخفض 0667من  إلى أقل 0إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارا أو البعد من 

 مستوى متوسط 9635إلى أقل من  0667إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارا أو البعد من 

 مستوى مرتفع 3إلى  9635إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارا أو البعد من 

 :أساليب التحليل اإلحصائي 
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( الحتزم اإلحصتائية SPSS.V. 24.0تم معالجة البيانات من خالل الحاسب اآللي باستخدام برنامج )
التكــرارات والنســب المئويــة، والمتوســط الحســابي،  للعلتتوم االجتماعيتتة، وقتتد طبقتتت األستتاليب اإلحصتتائية التاليتتة:

لعينــة واحــدة ت اختبــار  2بــراون للتجزئــة النصــفية، واختبــار كــا –واالنحــراف المعيــاري، والمــدى، ومعادلــة ســبيرمان 
 ارتباط بيرسون.حسن أو جودة التطابق ت، ومعامل 

 مجاالت الدراسة 
 ( مفردة من أعضاء مجلس اإلدارة بالجمعيات األهلية.50بلغ حجم مجتمع الدراسة الراهنة ) : المجال البشرى
 : المجال المكانى
 يتحدد المجال المكانى في الجمعيات األتية :            

 .جمعية التقى واإليمان (1
 .جمعية الحسينى الخيرية (2
 .المجتمع المحلى بالمتانية جمعية تنمية (3
 .جمعية تنمية المجتمع المحلى بالعياط (4
 .جمعية إرادة شعب للتنمية (5
 .جمعية تنمية المجتمع المحلى بمها (6
 .جمعية المحافظة على القران الكريم (7

 -وذلك لالعتبارات التالية :
 أن يتواجد فيها أخصائيون اجتماعيون يعملون )كل الوقت ـ بعض الوقت(. (1
 هذه الجمعيات على األهالي والدعم الحكومي المقدم لها .أن تعتمد  (2
 أن تقع الجمعيات المختارة في النطاق الجغرافي لمحافظة الجيزة . (3
 م.2552( لسنة 84أن تكون هذه الجمعيات خاضعة لقانون الجمعيات والمؤسسات األهلية رقم ) (4
 األهلي.أن تكون هذه الجمعيات مشهوداع لها بالكفاءة والريادة في العمل  (5
 أن تكون أهداف هذه الجمعيات غير ربحية. (6
 أن تكون إدارة هذه الجمعيات إدارة ذاتية . (7
قيق حيساهم فى ت توافر بعض اللجان النشطة المشكلة من مجلس اإلدارة ومنها اللجان التنفيذية مما (8

 أهداف الدراسة.
 ة .التحسين فى جودة الخدمات المقدماإلدارة بفكرة التطوير و  لسترحيب مج (0

 معيات األهلية واألهداف التى تسعى الدراسة لتحقيقها .جأهداف ال نوجود تقارب بي (15
 المجال الزمنى :

 2510-5-22حتى  2510-4-15و هى الفترة الزمنية التى تم فيها جمع البيانات هى من 
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 :نتائج الدراسة الميدانية 
 المحور األول: وصف المسئولين مجتمع الدراسة:

 سئولين مجتمع الدراسة( وصف الم9جدول )
 (  52)ن=

 المتغيرات الكمية م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 00 47 السن 0
 4 09 عدد سنوات الخبرا في مجال العمل 9

 % ك النوع م

 7466 44 ذكر 0
 9564 05 أنثى 9

 011 52 المجمتتتوع

 % ك المؤهل العلمي م

 666 4 مؤهل فوق المتوسط 0
 76 46 معيمؤهل جا 9
 0563 2 دراسات عليا 3

 011 52 المجمتتتوع

 % ك الوظيفة م

 665 5 رئيس مجلس إدارا 0
 5469 39 عضو مجلس إدارا 9
 665 5 أمين صندوق 3
 665 5 مدير تنفيذي 4
 9163 09 إداري 5

 011 52 المجمتتتوع

 يوضح الجدول السابق أن:
( سـنة تقريبـاع، ومتوسـط عـدد سـنوات الخبـرة فـي 11معيـاري )( سنة، وبـانحراف 47متوسط سن المسئولين ) -

( ســنوات تقريبــاع، وقــد يرجــع ذلــك لطبيعــة المرحلــة العمريــة 4( ســنة، وبــانحراف معيــاري )12مجــال العمــل )
للمســئولين ممــا يعكــس تمــتعهم بخبــرة كبيــرة فــي مجــال العمــل وذلــك لتحقيــق التميــز المؤسســي بالجمعيــات 

 األهلية.
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(، وقــد يرجــع ذلــك إلــي %25.4(، بينمــا اإلنــاث بنســبة )%74.6لمســئولين ذكــور بنســبة )أكبــر نســبة مــن ا -
طبيعة عمل المسئولين بالجمعيات األهلية والفئات التي يتم التعامل معهم من خـالل تقـديم خـدمات وبـرامج 

 ومشروعات الجمعية.
علـي دراسـات عليـا  (، ثـم الحاصـلين%78أكبر نسبة من المسـئولين حاصـلين علـي مؤهـل جـامعي بنسـبة ) -

(، وقد يعكـس ذلـك ارتفـاع المسـتوي التعليمـي %6.8(، وأخيراع مؤهل فوق المتوسط بنسبة )%15.3بنسبة )
للمسـئولين بالجمعيـات األهليـة ممــا يسـاهم فـي زيــادة قـدراتهم ومعـارفهم ومهــاراتهم فـي أداء عملهـم بالجمعيــة 

 بالجمعية. واإللمام بالمتطلبات التنظيمية لتحقيق التميز المؤسسي
(، %25.3(، ثـــم إداري بنســـبة )%54.2أكبــر نســـبة مــن المســـئولين وظيفـــتهم عضــو مجلـــس إدارة بنســبة ) -

(، وقـــد يعكـــس ذلـــك التوزيـــع %8.5وأخيـــراع رئـــيس مجلـــس إدارة، وأمـــين صـــندوق، ومـــدير تنفيـــذي بنســـبة )
ا مـــن الوظـــائف الـــوظيفي الطبيعـــي للعـــاملين بالجمعيـــة حيـــث زيـــادة عـــدد أعضـــاء مجلـــس اإلدارة عـــن غيرهـــ

 والمهام داخل الجمعيات األهلية.

 المحور الثاني: المتطلبات التنظيمية لتحقيق التميز المؤسسي بالجمعيات األهلية:
 المتطلبات اإلدارية الواجب توافرها لتحقيق التميز المؤسسي بالجمعيات األهلية: (0)

 سسي بالجمعيات األهلية( المتطلبات اإلدارية الواجب توافرها لتحقيق التميز المؤ 3جدول )
 (52)ن=

 العبارات م

 االستجابات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

   9قيمة كا

 ال إلى حد ما نعم الترتيب وداللتها

 % ك % ك % ك

وضتتتتتتتود وتحديتتتتتتتد أهتتتتتتتداف الجمعيتتتتتتتة          0
 للجميع 

47 7267 00 0666 0 067 
9676 1646 

526595** 0 

9 
إداري محتتتتتتتتدد بشتتتتتتتتكل           وجتتتتتتتتود هيكتتتتتتتتل

 متكامل     
95 4964 30 5965 3 560 

9637 1656 
996019** 01 

وجتتتتود توصتتتتيف وظيفتتتتي دقيتتتتق لجميتتتتع  3
 6 **936494 1666 9650 0169 6 9666 07 60 36 العاملين بالجمعية 

ممارستتتتتة الجمعيتتتتتة أستتتتتلوب المشتتتتتاركة  4
 والحوار في صنع القرار

36 60 99 3763 0 067 
9652 1653 

306552** 6 

5 
تميتتتز القتتترارات بالشتتتفافية نحتتتو تحقيتتتق 

 9 **066966 1643 9676 - - 9367 04 7663 45 أهداف الجمعية

وضع الئحة تنظم العمل بين المستتويات  6
 3 **446166 1657 9666 560 3 99 03 7962 43 اإلدارية المختلفة 

تحديد أدوار أعضتاء مجلتس اإلدارا وفقتًا  7
 5 **396263 1656 9660 364 9 3969 02 6464 36 بالجمعيةلنظام العمل 
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 العبارات م

 االستجابات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

   9قيمة كا

 ال إلى حد ما نعم الترتيب وداللتها

 % ك % ك % ك

االهتمتتتام بالقاعتتتدا الشتتتعبية ممثلتتتة فتتتي  6
 2 **906066 1652 9649 560 3 4765 96 4765 96 آليات الحكم الداخلي للجمعية

وضتتع خطتتة طموحتتة واضتتحة الستتتثمار  2
 00 **006697 1666 9694 0366 6 4269 92 3763 99 المتطوعين 

متتل جميتتع البتترامج والمشتتروعات نحتتو تكا 01
 تحقيق أهداف الجمعية

34 5766 93 32 9 364 
9654 1657 

966660** 7 

00 
إيجتتتاد نظتتتام للتقتتتويم المستتتتمر ألنشتتتطة 

 4 **366660 1650 9666 067 0 3165 06 6766 41 الجمعية متاد للجميع

 مستوى مرتفع 1633 9656 المتغير ككل

 يوضح الجدول السابق أن:
المتطلبتتات اإلداريتتة الواجتتب توافرهتتا لتحقيتتق التميتتز المؤسستتي بالجمعيتتات األهليتتة كمتتا يحتتددها ى مســتو  -

(، ومؤشـرات ذلـك وفقـاع لترتيـب المتوسـط الحسـابي: 2.56مرتفـع حيـث بلـغ المتوسـط الحسـابي ) المسئولون
اء بالترتيـب (، ثم جـ2.78جاء في الترتيب األول وضوح وتحديد أهداف الجمعية للجميع بمتوسط حسابي )
(، وأخيـراع وضـع خطـة 2.76الثاني تميز القرارات بالشـفافية نحـو تحقيـق أهـداف الجمعيـة بمتوسـط حسـابي )

(، وقـــد يعكـــس ذلـــك أن أهـــم المتطلبـــات 2.24طموحـــة واضـــحة الســـتثمار المتطـــوعين بمتوســـط حســـابي )
وح وتحديـد أهـداف الجمعيـة اإلدارية الواجب توافرها لتحقيق التميـز المؤسسـي بالجمعيـات األهليـة هـى: وضـ

للجميع وأن تتميز القرارات التي يتم اتخاذها بالجمعية بالشفافية لتحقيق أهداف الجمعية ووضع الئحة تنظم 
العمــــل بــــين المســــتويات اإلداريــــة المختلفــــة للعــــاملين بالجمعيــــة وأعضــــاء مجلــــس اإلدارة ليــــتم صــــنع القــــرار 

والحوار المتبادل بين جميع العاملين بالجمعية وتحقيق أهـداف  بالجمعية وتحديد هيكل إداري وفقاع للمشاركة
الجمعية، وقد يتفق ذلك مع نتائج دراسة ابتسام إبراهيم مرزوق التي توصلت إلى أن أهم متطلبات التطوير 
في المؤسسات غير الحكومية هي المتطلبات المهارية والتي تعمل على تطوير الموارد البشرية فمـن خـالل 

 تطلبات المهارية للعنصر البشرى تصبح المؤسسة فاعلة في تحقيقها ألهدافها بكفاءة.توافر الم
المتطلبات اإلدارية الواجب توافرها لتحقيق التميز المؤسستي لكل عنصر من عناصـر  9كاوبمراجعة قيمة  -

ممـا ( 5.51يتضـح أنهـا دالـة إحصـائياع عنـد مسـتوى معنويـة )كمتا يحتددها المستئولون  بالجمعيات األهليتة
 يشير إلى إمكانية تعميم النتائج على مجتمع الدراسة.
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 المتطلبات التكنولوجية الواجب توافرها لتحقيق التميز المؤسسي بالجمعيات األهلية: (9)
 ( المتطلبات التكنولوجية الواجب توافرها لتحقيق التميز المؤسسي بالجمعيات األهلية4جدول )

 (52)ن=

 العبارات م

 االستجابات
ط المتوس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

   9قيمة كا

 ال إلى حد ما نعم الترتيب وداللتها

 % ك % ك % ك

بنتتاء شتتبكة معلومتتات وبيانتتات متكاملتتة  0
 لتجويد خدماتها

36 6464 02 3969 9 364 
9660 1656 

396263** 0 

9 
تحتتتديث الجمعيتتتة للبيانتتتات والمعلومتتتات 

 9 16630 165 9656 - - 4460 96 5562 33 واإلحصاءات بصفة مستمرا

تصميم نظام دقيق لتخزين ما لتديها متن  3
 2 *76356 1674 9697 0662 01 32 93 4460 96 بيانات ومعلومات

وجتتود قواعتتد بيانتتات ومعلومتتات للبتترامج  4
 6 **906523 1652 9632 560 3 5166 31 4460 96 واألنشطة التي سبق تنفيذها

5 
بكة االنترنتت يتوفر تصميم موقع على شت

بيانتتتتتتتتات ومعلومتتتتتتتتات عتتتتتتتتن برامجهتتتتتتتتا 
 ومشروعاتها

35 5263 6 0366 06 9760 
9639 1666 

026552** 6 

6 
تضتتتتتمين قواعتتتتتد البيانتتتتتات والمعلومتتتتتات 
للعوامل التي ستاعدت فتي نجتاد البترامج 

 والمشروعات المنفذا 
95 4964 30 5965 3 560 

9637 1656 
996019** 7 

7 
والمعلومتتتتتتات  تحديتتتتتتد قواعتتتتتتد البيانتتتتتتات

بالجمعيتتتة الحتياجتتتات المستتتتفيدين متتتن 
 برامجها ومشروعاتها بدقة 

34 5766 93 32 9 364 
9654 1657 

966660** 3 

6 

االعتمتتتتتتتتتاد علتتتتتتتتتى قواعتتتتتتتتتد البيانتتتتتتتتتات 
والمعلومتتتتتتتات للوصتتتتتتتول إلتتتتتتتى قتتتتتتترارات 
موضتتتتتتوعية لتصتتتتتتتميم وتنفيتتتتتتذ بتتتتتتترامج 

 ومشروعات الجمعية 

91 3362 34 5766 5 665 

9695 166 

906321** 01 

2 
نشتتتتتر التتتتتوعي بتتتتتين العتتتتتاملين ب هميتتتتتة 
استتتتتخدام قواعتتتتد البيانتتتتات والمعلومتتتتات 
 عند تقييم برامج ومشروعات الجمعية 

34 5766 06 3165 7 0062 
9646 167 

066746** 5 

01 
تضتتتتتمين قواعتتتتتد البيانتتتتتات والمعلومتتتتتات 
للصتتتعوبات التتتتي تواجتتته تنفيتتتذ البتتترامج 

 والمشروعات 
39 5469 93 32 4 666 

9647 1663 
916761** 4 

 مستوى مرتفع 1632 9643 المتغير ككل

 يوضح الجدول السابق أن:
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المتطلبات التكنولوجية الواجب توافرها لتحقيق التميز المؤسسي بالجمعيات األهليتة كمتا يحتددها مسـتوى  -
: (، ومؤشـرات ذلـك وفقـاع لترتيـب المتوسـط الحسـابي2.43مرتفـع حيـث بلـغ المتوسـط الحسـابي ) المسئولون

(، ثم 2.61جاء في الترتيب األول بناء شبكة معلومات وبيانات متكاملة لتجويد خدماتها بمتوسط حسابي )
جــاء بالترتيــب الثــاني تحــديث الجمعيــة للبيانــات والمعلومــات واإلحصــاءات بصــفة مســتمرة بمتوســط حســابي 

ات موضـوعية لتصـميم وتنفيـذ (، وأخيراع االعتماد على قواعد البيانات والمعلومـات للوصـول إلـى قـرار 2.56)
(، وقــد يرجــع ذلــك إلــي أهميــة بنــاء الجمعيــات األهليــة 2.25بــرامج ومشــروعات الجمعيــة بمتوســط حســابي )

لشبكة معلومات وبيانـات متكاملـة لتجويـد خـدماتها وتحـديث تلـك المعلومـات والبيانـات باسـتمرار بمـا يتوافـق 
دقــة للوصــول إلــى قــرارات موضــوعية لتصــميم وتنفيــذ مــع احتياجــات المســتفيدين مــن برامجهــا ومشــروعاتها ب

بــرامج ومشــروعات الجمعيــة لتحقيــق التميــز المؤسســي بالجمعيــات األهليــة، وقــد يتفــق ذلــك مــع نتــائج دراســة 
Kaye, Lewis,   التي أكدت علـي أهميـة تقـدير االحتياجـات التكنولوجيـة والمعلوماتيـة مسـبقاع فـي المنظمـة

دارة الجــودة فــي إطــار محــددات للســلوك المهنــي والتنظيمــي للعــاملين ورغبــتهم كأحــد أهــم القــدرات المؤهلــة إل
والتـي أكـدت أن نظـم قيـاس األداء التقليديـة    Kanjiواسـتعدادهم للعمـل فـي مجـال التطـور، وأيضـاع دراسـة 

دارتهـا بشـكل فاعـ ل وهـى لتدعم تميز األداء تؤدى بالنتيجة إلى أداء متميز للمنظمة إذا تم التركيـز عليهـا وا 
القيادة باعتبارها العنصر المحـرك الرئيسـي، ورضـا العمـالء، إدارة المـوارد البشـرية، التحسـن المسـتمر. ولقـد 
أوصت الدراسة بضرورة تطـوير قيـاس األداء بشـكل يواكـب عصـر تكنولوجيـا المعلومـات الـذي بـدورة يـؤدى 

 إلى التميز في األداء.
طلبتتات التكنولوجيتتة الواجتتب توافرهتتا لتحقيتتق التميتتز المتلكــل عنصــر مــن عناصــر  9كتتاوبمراجعــة قيمــة  -

يتضــح أنهــا دالــة إحصــائياع عنــد مســتوى معنويــة كمتتا يحتتددها المستتئولون  المؤسستتي بالجمعيتتات األهليتتة
( ما عدا تحـديث الجمعيـة للبيانـات والمعلومـات واإلحصـاءات بصـفة مسـتمرة ممـا يشـير 5.55(، و)5.51)

 لى مجتمع الدراسة.إلى إمكانية تعميم باقي النتائج ع
 المتطلبات التمويلية الواجب توافرها لتحقيق التميز المؤسسي بالجمعيات األهلية: (3)

 ( المتطلبات التمويلية الواجب توافرها لتحقيق التميز المؤسسي بالجمعيات األهلية5جدول )
 (52)ن=

 العبارات م

 االستجابات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

   9قيمة كا

 ال إلى حد ما نعم الترتيب لتهاودال 

 % ك % ك % ك

0 
ضتتتترورا كشتتتتف الجمعيتتتتة عتتتتن مصتتتتادر 

الدولية( التتي يمكتن  –التمويل )المحلية 
 أن تدعمها

34 5766 06 3165 7 0062 
9646 167 

066746** 2 

توظيتتتتتتف الجمعيتتتتتتة لمواردهتتتتتتا الماليتتتتتتة            9
فتتتتتتتتتتتي ضتتتتتتتتتتتوء أولويتتتتتتتتتتتات برامجهتتتتتتتتتتتا  

36 60 99 3763 0 067 
9652 1653 

306552** 6 
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 العبارات م

 االستجابات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

   9قيمة كا

 ال إلى حد ما نعم الترتيب لتهاودال 

 % ك % ك % ك

   ومشروعاتها 

3 
إستتتتتتتهام النظتتتتتتتام التتتتتتتداخلي للمستتتتتتتاءلة          
علتتتتتتى المتتتتتتوارد الماليتتتتتتة إلتتتتتتى تحقيتتتتتتق          

 تميزها
44 7466 05 9564 - - 

9675 1644 
046954** 3 

4 
إقامتتة الجمعيتتة مشتتروعات متتدرا للتتدخل 
حتى يمكنهتا متن االعتمتاد علتى التمويتل 

 الذاتي
35 5263 91 3362 4 666 

9653 1663 
946440** 6 

5 
عمتتتتتتتتتتل الجمعيتتتتتتتتتتة دراستتتتتتتتتتة جتتتتتتتتتتدوى               

لبرامجهتتتتتا ومشتتتتتتروعاتها قبتتتتتل اعتمتتتتتتاد 
 تمويلها

02 3969 35 5263 5 665 
9694 166 

996205** 01 

اعتمتتتاد الجمعيتتتة علتتتى مصتتتادر تمويتتتل  6
 4 96664 1642 9660 - - 32 93 60 36 متنوعة

7 
ة تقيتتتتتتتتتتتيم                  قيتتتتتتتتتتتام الجمعيتتتتتتتتتتتة بعمليتتتتتتتتتتت

بصتتفة مستتتمرا لتوظيتتف المتتوارد الماليتتة 
 بها

37 6967 90 3566 0 067 
9660 1653 

336165** 5 

االستعانة بالخبراء فتي كتابتة المقترحتات  6
 7 **306053 1656 9652 364 9 3362 91 6967 37 التمويلية يطور من أدائها   

استتتتتتتثارا الجمعيتتتتتتة لستتتتتتكان المجتمتتتتتتع  2
 اركة في عملية التمويلللمش

45 7663 04 9367 - - 
9676 1643 

066966** 9 

01 
زيتتتادا إستتتهام التقيتتتيم المستتتتمر لمتتتوارد 

 0 **916763 1640 966 - - 9163 09 7267 47 الجمعية في تحقيق تميزها

 مستوى مرتفع 1694 9652 المتغير ككل

 
 يوضح الجدول السابق أن:

جتب توافرهتا لتحقيتق التميتز المؤسستي بالجمعيتات األهليتة كمتا يحتددها المتطلبتات التمويليتة الوامستوى  -
(، ومؤشـرات ذلـك وفقـاع لترتيـب المتوسـط الحسـابي: 2.50مرتفـع حيـث بلـغ المتوسـط الحسـابي ) المسئولون

جــاء فــي الترتيــب األول زيــادة إســهام التقيــيم المســتمر لمــوارد الجمعيــة فــي تحقيــق تميزهــا بمتوســط حســابي 
اء بالترتيــب الثــاني اســتثارة الجمعيــة لســكان المجتمــع للمشــاركة فــي عمليــة التمويــل بمتوســط (، ثــم جــ2.8)

(، وأخيــراع عمــل الجمعيــة دراســة جــدوى لبرامجهــا ومشــروعاتها قبــل اعتمــاد تمويلهــا بمتوســط 2.76حســابي )
تمـــاد (، وقـــد يعكـــس ذلـــك أن الجمعيـــات األهليـــة يجـــب عليهـــا تقيـــيم مواردهـــا باســـتمرار واع2.24حســـابي )

الجمعية علي مصادر تمويل متنوعة ومشـاركة سـكان المجتمـع بعمليـة التمويـل وتوظيـف الجمعيـة لمواردهـا 
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المالية في ضوء أولويات برامجها ومشروعاتها لتـوفير المتطلبـات التمويليـة وذلـك لتحقيـق التميـز المؤسسـي 
ي توصـلت الدراسـة إلـى تحديـد التـ .Parrish, E. Bبالجمعيـات األهليـة، وقـد يتفـق ذلـك مـع نتـائج دراسـة

المتطلبــات التنظيميــة تتمثــل فــي تــوافر التمويــل لمنظمــات المجتمــع المــدني، تقســيم العمــل وااللتــزام بالقواعــد 
 ,Chrastilواإلجــراءات التنظيميــة، وااللتــزام بالتسلســل الهرمــي التنظيمــي داخــل المنظمــة، وأيضــاع دراســة 

Natalie A. أساس تحقيق المنظمات المجتمعية لدورها في أطار تحسين  التي أكدت على أن التمويل هو
أداء العــاملين ورفــع كفــاءة البنــاء المؤسســي مــن خــالل تــوافر أســاليب مــن أنظمــة إدارة الجــودة الشــاملة ممــا 

 يجعل المنظمة قادرة على اختيار مشروعاتها وبرامجها بما يتناسب مع القدرات التمويلية المتاحة لها.  
المتطلبتتتات التمويليتتتة الواجتتتب توافرهتتتا لتحقيتتتق التميتتتز لكـــل عنصـــر مـــن عناصـــر  9كتتتا وبمراجعـــة قيمـــة -

يتضــح أنهــا دالــة إحصــائياع عنــد مســتوى معنويــة كمتتا يحتتددها المستتئولون  المؤسستتي بالجمعيتتات األهليتتة
(، ما عدا اعتمـاد الجمعيـة علـى مصـادر تمويـل متنوعـة ممـا يشـير إلـى إمكانيـة تعمـيم بـاقي النتـائج 5.51)

 مجتمع الدراسة. على

 متطلبات الدعم الفني الواجب توافرها لتحقيق التميز المؤسسي بالجمعيات األهلية: (4)
 ( متطلبات الدعم الفني الواجب توافرها لتحقيق التميز المؤسسي بالجمعيات األهلية6جدول )

 (52)ن=

 العبارات م

 االستجابات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

   9قيمة كا

 ال إلى حد ما نعم الترتيب هاوداللت

 % ك % ك % ك

 0 **466516 1642 9670 067 0 9564 05 7962 43 دعم الجمعية لألفكار القابلة للتطبيق 0

9 
سعى الجمعيتة إلتى تطتوير أنظمتة التدعم 

 9 **306552 1653 9652 067 0 3763 99 60 36 الفني لديها   

يبيتتة لصتتقل تنظتتيم الجمعيتتة لتتدورات تدر  3
 01 *66970 1670 9604 0666 00 4269 92 3969 02 قدرات العاملين لديها

اهتمتتتتتتتتتام الجمعيتتتتتتتتتة بوجتتتتتتتتتود فنيتتتتتتتتتين  4
 7 **036664 167 9632 0062 7 3763 99 5166 31 متخصصين لدعم برامجها ومشروعاتها

ستتتعى الجمعيتتتة لتتتتوفير األجهتتتزا الفنيتتتة  5
 الالزمة لدعم برامجها ومشروعاتها

36 60 02 3969 4 666 
9654 1669 

966166** 4 

6 
استتتعانة الجمعيتتة بتتالخبرات ذات الكفتتاءا 
العالية من مختلف التخصصات لتصتميم 

 وتنفيذ برامجها ومشروعاتها
31 5166 94 4167 5 665 

9649 1665 
076399** 5 

7 
قيام الجمعية بتزويتد العتاملين بالمهتارات 

 6 **066315 1664 9697 0169 6 5965 30 3763 99 المطلوبة للقيام بالمشروعات

سعى الجمعية إلتى تطتوير قتدرا العتاملين  6
 6 **066746 1669 9640 666 4 4566 97 4765 96 على إدارا البرامج والمشروعات  
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 العبارات م

 االستجابات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

   9قيمة كا

 ال إلى حد ما نعم الترتيب هاوداللت

 % ك % ك % ك

2 
عقتتد الجمعيتتة لتتدورات تدريبيتتة للعتتاملين 
حتتتتول كيفيتتتتة متابعتتتتة وتقيتتتتيم برامجهتتتتا 

 ومشروعاتها
94 4167 99 3763 03 99 

9602 1676 
36429 2 

01 
قيتتتام الجمعيتتتة بتتتالتقييم التتتدوري للبتتترامج 

 3 **316937 1653 9656 067 0 32 93 5263 35 والمشروعات التي تنفذها

 مستوى مرتفع 1640 9649 المتغير ككل

 يوضح الجدول السابق أن:
كمتا يحتددها  متطلبات الدعم الفني الواجب توافرها لتحقيتق التميتز المؤسستي بالجمعيتات األهليتةمستوى  -

(، ومؤشـرات ذلـك وفقـاع لترتيـب المتوسـط الحسـابي: 2.42مرتفـع حيـث بلـغ المتوسـط الحسـابي ) المسئولون
(، ثـم جـاء بالترتيـب 2.71جاء في الترتيـب األول دعـم الجمعيـة لألفكـار القابلـة للتطبيـق بمتوسـط حسـابي )

(، وأخيراع تنظيم الجمعية 2.50حسابي )الثاني سعى الجمعية إلى تطوير أنظمة الدعم الفني لديها بمتوسط 
(، وقـد يتضـح مـن ذلـك أن الجمعيـات 2.14لدورات تدريبية لصقل قدرات العاملين لـديها بمتوسـط حسـابي )

األهلية عليها دعم األفكار القابلة للتطبيق وذلك لتطوير أنظمة الدعم الفني بالجمعية وتوفير األجهزة الفنية 
اتها والتقيـيم الـدوري للبـرامج والمشـروعات التـي تنفـذها لتطـوير قـدرة العـاملين الالزمة لدعم برامجها ومشروع

والفنيين المتخصصين بالجمعية وعقد دورات تدريبية لهـم لصـقل مهـاراتهم فـي تنفيـذ ومتابعـة وتقيـيم البـرامج 
التمييـــز والمشـــروعات بالجمعيـــة لزيـــادة قـــدرتها علـــي تلبيـــة متطلبـــات الـــدعم الفنـــي الواجـــب توافرهـــا لتحقيـــق 

التــي توصــلت إلــى   Humby, Rossالمؤسســي بالجمعيــات األهليــة، وقــد يتفــق ذلــك مــع نتــائج دراســة 
ضــرورة تــوفير الــوعي بأهميــة الــدورات التدربيبــة لتكــون الســائدة فــي الجمعيــات األهليــة مــن أجــل نشــر نظــام 

المســـتمر والفعـــال فـــي قيمـــي تنظيمـــي مـــرتبط بمتطلبـــات إدارة الجـــودة الشـــاملة بمـــا يحقـــق التميـــز والتطـــور 
الخدمات والبرامج للعمالء المستفيدين، وأيضاع دراسة محمد زينهم حسن والتـي توصـلت إلـي ضـرورة تـدريب 
العاملين علـى كـل مـا هـو جديـد مـن شـأنه أن يثـرى الممارسـة المهنيـة ويسـاعد فـي تطـوير وتحسـين األداء، 

 ية لتحقيق تميزها.واالهتمام بجودة الخدمات التي تقدمها المنظمات االجتماع
متطلبتتتات التتتدعم الفنتتتي الواجتتتب توافرهتتتا لتحقيتتتق التميتتتز لكـــل عنصــر مـــن عناصـــر  9كتتتاوبمراجعــة قيمـــة  -

يتضــح أنهــا دالــة إحصــائياع عنــد مســتوى معنويــة كمتتا يحتتددها المستتئولون  المؤسستتي بالجمعيتتات األهليتتة
فيـــة متابعـــة وتقيـــيم برامجهـــا ( مـــا عـــدا عقـــد الجمعيـــة لـــدورات تدريبيـــة للعـــاملين حـــول كي5.55(، و)5.51)

 ومشروعاتها مما يشير إلى إمكانية تعميم باقي النتائج على مجتمع الدراسة.
 



 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

36 

 

 العدد السادس عشر

 عششر

 متطلبات إدارا البرامج الواجب توافرها لتحقيق التميز المؤسسي بالجمعيات األهلية: (5)
 هلية( متطلبات إدارا البرامج الواجب توافرها لتحقيق التميز المؤسسي بالجمعيات األ7جدول )

 (52)ن=

 العبارات م

 االستجابات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

   9قيمة كا

 ال إلى حد ما نعم الترتيب وداللتها

 % ك % ك % ك

تتتوفر قتتوا بشتترية بالجمعيتتة مدربتتة علتتى  0
 إدارا برامجها ومشروعاتها

92 4269 95 4964 5 665 
9640 1665 

066604** 01 

9 
لجمعيتتتتتتتتتة ألفتتتتتتتتتراد لتتتتتتتتتتديهم                 امتتتتتتتتتتالك ا

مهتتتتتتتتتارا كتابتتتتتتتتتة مقترحتتتتتتتتتات البتتتتتتتتترامج 
 والمشروعات   

91 3362 30 5965 6 0366 
969 1666 

036456** 00 

3 
قيتتتتام الجمعيتتتتة بعمتتتتل مراجعتتتتة وتقيتتتتيم 
مستتتتتمر إلبتتتتراز نقتتتتاط القتتتتوا والضتتتتعف 

 واالستفادا من أي فرصة متاحة
31 5166 92 4269 - - 

9650 165 
16107 6 

وجتتتتود الخبتتتترا الالزمتتتتة لتتتتدى الجمعيتتتتة  4
 لتنفيذ البرامج والمشروعات

32 6660 91 3362 - - 
9666 1646 

66002* 3 

5 
الخبتترا الالزمتتة لتتدى الجمعيتتة الستتتدامة 

 7 06373 165 9656 - - 4964 95 5766 34 برامجها ومشروعاتها

وضتتتتتتتتود إجتتتتتتتتراءات تقتتتتتتتتديم البتتتتتتتترامج  6
 9 **096356 1645 9673 - - 9760 06 7962 43 والمشروعات لصالح سكان المجتمع

تتتوفير الجمعيتتة للمتتوارد الالزمتتة للبتترامج  7
 4 *46626 1646 9664 - - 3566 90 6464 36 والمشروعات

قيام الجمعية بدراسة الصعوبات التتي قتد  6
 تواجه البرامج والمشروعات  

36 60 99 3763 0 067 
9652 1653 

306552** 6 

2 
ل إلجتتتتتتتتراءات               تتتتتتتتتوفير الجمعيتتتتتتتتة دليتتتتتتتت

تقتتتتتديم برامجهتتتتتا ومشتتتتتروعاتها لستتتتتكان 
 المجتمع

39 5469 99 3763 5 665 
9646 1665 

066242** 2 

قيتتتام الجمعيتتتة بوضتتتع أستتتاليب لتطبيتتتق  01
 التميز ببرامجها ومشروعاتها

35 5263 94 4167 - - 
9652 165 

96150 5 

00 
قيتتتتتتتام العتتتتتتتاملون بالجمعيتتتتتتتة بوضتتتتتتتع              

عمتتتل تنستتتجم متتتع رؤيتتتة وأهتتتداف خطتتتة 
 الجمعية 

46 76 03 99 - - 
9676 1649 

066456** 0 

 مستوى مرتفع 1692 9656 المتغير ككل

 يوضح الجدول السابق أن:
متطلبات إدارا البرامج الواجب توافرها لتحقيق التميتز المؤسستي بالجمعيتات األهليتة كمتا يحتددها مستوى  -

(، ومؤشـرات ذلـك وفقـاع لترتيـب المتوسـط الحسـابي: 2.56الحسـابي )مرتفـع حيـث بلـغ المتوسـط  المسئولون
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جـــاء فـــي الترتيـــب األول قيـــام العـــاملون بالجمعيـــة بوضـــع خطـــة عمـــل تنســـجم مـــع رؤيـــة وأهـــداف الجمعيـــة 
(، ثــم جــاء بالترتيــب الثــاني وضــوح إجــراءات تقــديم البــرامج والمشــروعات لصــالح 2.78بمتوســط حســابي )

(، وأخيـــراع امـــتالك الجمعيـــة ألفـــراد لـــديهم مهـــارة كتابـــة مقترحـــات 2.73ي )ســـكان المجتمـــع بمتوســـط حســـاب
(، وقــد يرجــع ذلــك إلــي ضــرورة وضــع الجمعيــة لخطــة عمــل 2.2البــرامج والمشــروعات بمتوســط حســابي )

تنســجم مــع رؤيــة وأهــداف الجمعيــة ووضــوح إجــراءات تقــديم البــرامج والمشــروعات وتــوفير المــوارد الالزمــة 
رد واإلجراءات لتوفر قـوة بشـرية بالجمعيـة مدربـة علـى إدارة برامجهـا ومشـروعاتها والمراجعـة لتنفيذ تلك الموا

والتقييم المستمر إلبراز نقاط القوة والضعف واالستفادة من أي فرصة متاحـة لتـوفير متطلبـات إدارة البـرامج 
تــائج دراســة هنــاء عبــد الواجــب توافرهــا لتحقيــق التميــز المؤسســي بالجمعيــات األهليــة، وقــد يتفــق ذلــك مــع ن

التواب ربيع التي توصلت إلى مجموعـة مـن النتـائج أهمهـا المتعلقـة بالجانـب التنظيمـي لـإلدارة بـالقيم تتمثـل 
فــي احتيــاج العمــل إلــى التخطــيط الســليم لعمليــة التحــول نحــو اإلدارة بــالقيم، تتمثــل فــي احتيــاج العمــل إلــى 

لقيم، وامـــتالك المنظمـــة رســـالة وقـــيم واضـــحة للتوفيـــق بـــين التخطـــيط الســـليم لعمليـــة التحـــول نحـــو اإلدارة بـــا
وجهــات النظــر المتعارضــة والعمــل علــى بنــاء قاعــدة معلومــات بمــا يــوفر ســرعة تبــادل القــيم المختلفــة بــين 

 العاملين بها وامتالك دليالع إجرائياع يوضح قواعد ولوائح تطبيق اإلدارة بالقيم.
تطلبتتتات إدارا البتتترامج الواجتتتب توافرهتتتا لتحقيتتتق التميتتتز ملكـــل عنصـــر مـــن عناصـــر  9كتتتاوبمراجعـــة قيمـــة  -

يتضــح أنهــا دالــة إحصــائياع عنــد مســتوى معنويــة كمتتا يحتتددها المستتئولون  المؤسستتي بالجمعيتتات األهليتتة
( مــــا عــــدا قيــــام الجمعيــــة بعمــــل مراجعــــة وتقيــــيم مســــتمر إلبــــراز نقــــاط القــــوة والضــــعف 5.55(، و)5.51)

خبـــرة الالزمـــة لـــدى الجمعيـــة الســـتدامة برامجهـــا ومشـــروعاتها، وقيـــام واالســـتفادة مـــن أي فرصـــة متاحـــة، وال
الجمعيــة بوضــع أســاليب لتطبيــق التميــز ببرامجهــا ومشــروعاتها ممــا يشــير إلــى إمكانيــة تعمــيم بــاقي النتــائج 

 على مجتمع الدراسة.

 :مستوى المتطلبات التنظيمية لتحقيق التميز المؤسسي بالجمعيات األهلية 
 لمتطلبات التنظيمية لتحقيق التميز المؤسسي بالجمعيات األهلية( مستوى ا6جدول )

 (52)ن=

 األبعاد م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المستوى المعياري

 3 مرتفع 1633 9656 المتطلبات اإلدارية  0
 4 مرتفع 1632 9643 المتطلبات التكنولوجية  9
 0 مرتفع 1694 9652 المتطلبات التمويلية  3
 5 مرتفع 1640 9649 متطلبات الدعم الفني  4
 9 مرتفع 1692 9656 متطلبات إدارا البرامج  5

 مستوى مرتفع 1696 9650 المتطلبات التنظيمية ككل
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 يوضح الجدول السابق أن:
كمتتتا يحتتتتددها  أبعتتتاد المتطلبتتتات التنظيميتتتتة لتحقيتتتق التميتتتتز المؤسستتتي بالجمعيتتتات األهليتتتتةمســـتوى 

(، ومؤشرات ذلك وفقاع لترتيب المتوسط الحسابي: جاء فـي 2.51بلغ المتوسط الحسابي ) مرتفع حيث المسئولون
(، ثـــم جـــاء بالترتيـــب الثـــاني متطلبـــات إدارة البـــرامج 2.50الترتيـــب األول المتطلبـــات التمويليـــة بمتوســـط حســـابي )

ذلك أن الجمعيـات  (، وقد يوضح2.42(، وأخيراع متطلبات الدعم الفني بمتوسط حسابي )2.56بمتوسط حسابي )
األهليــة فــي حاجــة لتــوفير المتطلبــات التمويليــة كأحــد عناصــر المتطلبــات التنظيميــة بجانــب غيرهــا مــن المتطلبــات 
وذلك لنجاح الجمعيات األهليـة فـي تحقيـق التميـز المؤسسـي، وقـد يتفـق ذلـك مـع نتـائج دراسـة أسـماء سـعيد محمـد 

نظيميــة الالزمــة لنجــاح الجمعيــات األهليــة الوســيطة تتمثــل فــي التــي توصــلت نتائجهــا إلــى أن أهــم المتطلبــات الت
اإلدارة  –إدارة البـرامج –العالقـات الخارجيـة وتـدبير المـوارد –تـوافر قواعـد بيانـات –الحكم الداخلي –)اإلدارة المالية

القــة ذات القــدرة علــى تقــديم الــدعم الفنــي(، وأيضــاع دراســة أســماء الفــاعورى التــي توصــلت إلــى وجــود ع –التنفيذيــة
رضـا  –جـودة النظـام –داللة إحصائية بين فاعلية واستخدام أنظمة تخطيط الموارد وفقاع لألبعـاد )جـودة المعلومـات

المســتفيدين( مجتمعــة فــي تحقيــق التميــز المؤسســي، وضــرورة تحســين قــدرات العــاملين عــن طريــق دورات تدريبيــة 
 شاركة العاملين في صياغة القرارات.متخصصة بشكل مستمر، وضرورة تطبيق مبدأ زيادة فاعلية م

المحور الثالث: المصفوفة االرتباطية للعالقة بين المتطلبات التنظيمية لتحقيق التميتز المؤسستي 
 بالجمعيات األهلية:

( المصفوفة االرتباطية للعالقة بين المتطلبات التنظيمية لتحقيق التميز المؤسسي بالجمعيات األهلية كما 2جدول )
 مسئولونيحددها ال

 ( 52)ن=

 م
 المتطلبات

 

 المتطلبات
المتطلبات 
 اإلدارية

المتطلبات 
 التكنولوجية

المتطلبات 
 التمويلية

متطلبات 
 الدعم الفني

متطلبات 
 إدارا البرامج

المتطلبات 
 ككل

      0 المتطلبات اإلدارية  0
     0 **16567 المتطلبات التكنولوجية  9
    0 **16465 **16533 المتطلبات التمويلية  3
   0 **16490 **16526 **16463 متطلبات الدعم الفني  4
  0 **16676 **16651 **16350 **16402 متطلبات إدارا البرامج  5

 0 **16763 **16640 **16736 **16611 **16762 المتطلبات التنظيمية ككل

 (1615* معنوي عند )                                                      (                                         1610** معنوي عند )

 يوضح الجدول السابق أن:
( بـين المتطلبـات التنظيميـة لتحقيـق التميـز 5.51توجد عالقة طردية دالة إحصائياع عنـد مسـتوى معنويـة )

يـــة، والمتطلبـــات التمويليـــة، ومتطلبـــات المؤسســـي بالجمعيـــات األهليـــة )المتطلبـــات اإلداريـــة، والمتطلبـــات التكنولوج
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الـدعم الفنــي، ومتطلبــات إدارة البــرامج، والمتطلبـات التنظيميــة ككــل( كمــا يحــددها المسـئولون. وقــد يرجــع ذلــك إلــي 
وجــود ارتبــاط طــردي بــين هــذه المتغيــرات وأنهــا جــاءت معبــرة عمــا تهــدف الدراســة إلــى تحقيقــه. وقــد يتفــق ذلــك مــع 

التـي توصـلت إلـي تحديـد النظـام الشـامل للتميـز بغـرض تشـجيع    Samson & David Chaillsنتـائج دراسـة 
ومساعدة المنظمات على التغيير التنظيمي لتحقيق تطوير وتحسن مستمر وواضح ومن ثـم تطبيـق نـاجح لمبـادئ 
ـــة للتحســـين  ـــق التميـــز المؤسســـي هـــو إســـتراتيجية متكامل تحقيـــق التميـــز المؤسســـي، وأن النظـــام الشـــامل فـــي تحقي

 طريقة وأسلوب العمل داخل المنظمة.التحديث، وهو خطط واضحة لألداء و والتطوير و 

 النتائج العامة للدراسة:المحور الرابع: 
  :اإلجابة على تساؤالت الدراسة 
مــا المتطلبــات اإلداريــة الواجــب توافرهــا لتحقيــق التميــز المؤسســي اإلجابتتة علتتى التستتاؤل األول للدراستتة:    (0)

 ؟  : بالجمعيات األهلية
توصــلت نتــائج الدراســة إلــى أن مســتوى المتطلبــات اإلداريــة الواجــب توافرهــا لتحقيــق التميــز المؤسســي بالجمعيــات 

 وذلك وفقاً للمؤشرات التالية: ( وهو معدل مرتفع، 2.56األهلية كما يحددها المسئولون بلغ )
 وضوح وتحديد أهداف الجمعية للجميع. -
 يق أهداف الجمعية.تميز القرارات بالشفافية نحو تحق -
 وضع الئحة تنظم العمل بين المستويات اإلدارية المختلفة.  -
 إيجاد نظام للتقويم المستمر ألنشطة الجمعية متاح للجميع. -
مـــا المتطلبـــات التكنولوجيـــة الواجـــب توافرهـــا لتحقيـــق التميـــز اإلجابتتتة علتتتى التستتتاؤل الثتتتاني للدراستتتة:    (9)

 ؟  : المؤسسي بالجمعيات األهلية
نتـــــائج الدراســـــة إلـــــى أن مســـــتوى المتطلبـــــات التكنولوجيـــــة الواجـــــب توافرهـــــا لتحقيـــــق التميـــــز المؤسســـــي  توصـــــلت

 وذلك وفقًا للمؤشرات التالية: ( وهو معدل مرتفع، 2.43بالجمعيات األهلية كما يحددها المسئولون بلغ )
 بناء شبكة معلومات وبيانات متكاملة لتجويد خدماتها. -
 والمعلومات واإلحصاءات بصفة مستمرة.تحديث الجمعية للبيانات  -
 تحديد قواعد البيانات والمعلومات بالجمعية الحتياجات المستفيدين من برامجها ومشروعاتها بدقة.  -
 تضمين قواعد البيانات والمعلومات للصعوبات التي تواجه تنفيذ البرامج والمشروعات.  -
التمويليـة الواجـب توافرهـا لتحقيـق التميـز المؤسسـي مـا المتطلبـات اإلجابة على التساؤل الثالث للدراستة:    (3)

 ؟  : بالجمعيات األهلية
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توصـلت نتـائج الدراســة إلـى أن مســتوى المتطلبـات التمويليــة الواجـب توافرهــا لتحقيـق التميــز المؤسسـي بالجمعيــات 
 وذلك وفقاً للمؤشرات التالية: ( وهو معدل مرتفع، 2.50األهلية كما يحددها المسئولون بلغ )

 زيادة إسهام التقييم المستمر لموارد الجمعية في تحقيق تميزها. -
 استثارة الجمعية لسكان المجتمع للمشاركة في عملية التمويل. -
 إسهام النظام الداخلي للمساءلة على الموارد المالية إلى تحقيق تميزها. -
 اعتماد الجمعية على مصادر تمويل متنوعة. -
ما متطلبات الدعم الفنـي الواجـب توافرهـا لتحقيـق التميـز المؤسسـي سة:   على التساؤل الرابع للدرا اإلجابة (4)

 ؟  : بالجمعيات األهلية
الواجــــب توافرهــــا لتحقيــــق التميــــز المؤسســــي متطلبــــات الــــدعم الفنــــي توصــــلت نتــــائج الدراســــة إلــــى أن مســــتوى 
 للمؤشرات التالية: وذلك وفقًا ( وهو معدل مرتفع، 2.42بالجمعيات األهلية كما يحددها المسئولون بلغ )

 دعم الجمعية لألفكار القابلة للتطبيق. -
 سعى الجمعية إلى تطوير أنظمة الدعم الفني لديها. -
 قيام الجمعية بالتقييم الدوري للبرامج والمشروعات التي تنفذها. -
 سعى الجمعية لتوفير األجهزة الفنية الالزمة لدعم برامجها ومشروعاتها. -
مـــا متطلبـــات إدارة البـــرامج الواجـــب توافرهـــا لتحقيـــق التميـــز س للدراستتتة:   اإلجابتتتة علتتتى التستتتاؤل الختتتام (5)

 ؟  : المؤسسي بالجمعيات األهلية
الواجــــب توافرهــــا لتحقيــــق التميــــز المؤسســــي متطلبــــات إدارة البــــرامج توصــــلت نتــــائج الدراســــة إلــــى أن مســــتوى 

 وذلك وفقًا للمؤشرات التالية: ( وهو معدل مرتفع، 2.56بالجمعيات األهلية كما يحددها المسئولون بلغ )
 قيام العاملون بالجمعية بوضع خطة عمل تنسجم مع رؤية وأهداف الجمعية. -
 وضوح إجراءات تقديم البرامج والمشروعات لصالح سكان المجتمع. -
 وجود الخبرة الالزمة لدى الجمعية لتنفيذ البرامج والمشروعات. -
 روعات.توفير الجمعية للموارد الالزمة للبرامج والمش -
الرؤيـة المسـتقبلية المقترحـة مـن منظـور  طريقـة تنظـيم المجتمـع لتـوفير تحديـد المحور السادس للدراسة:    (6)

 ؟  : المتطلبات التنظيمية لتحقيق التميز المؤسسي بالجمعيات األهلية
يميــة لتحقيــق ســيتم تنــاول الرؤيــة المســتقبلية المقترحــة مــن منظــور طريقــة تنظــيم المجتمــع لتــوفير المتطلبــات التنظ

 التميز المؤسسي بالجمعيات األهلية تفصيالع في المحور الخامس.
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الرؤيتة المستتقبلية المقترحتة متن منظتور طريقتة تنظتيم المجتمتع لتتوفير المتطلبتات المحور الختامس: 
 :التنظيمية لتحقيق التميز المؤسسي بالجمعيات األهلية

ـــة اإلســـتراتيجية المقترحـــة تؤكـــد علـــى أن ـــ الرؤي ـــز المؤسســـى اتمتطلب لتحقيـــق إحـــدى المرتكـــزات األساســـية  التمي
مــن إســهام فــى مواجهــة التحــديات والمتغيــرات المحليــة ، لمــا تقدمــة التطــوير والتحســين فــى أداء خــدمات الجمعيــات األهليــة
 . والعالمية المتالحقة التى تواجه تلك الجمعيات األهلية

فير المتطلبـات التنظيميـة لتحقيـق التميـز المؤسسـى بالجمعيـات لتو ويعتمد األساس النظري للرؤية المقترحة        
، علــى األســس النظريــة لطريقــة تنظــيم المجتمــع ومــا تــم عرضــه باإلطــار النظــري للدراســة الحاليــة ونتــائج الدراســات األهليــة

 السابقة وما أسفرت عنه نتائج الدراسة الميدانية الحالية.
 التالي:هذا ويمكن عرض الرؤية ، من خالل الجدول 

 المحتوى االبعاد
المســـلمات التـــى تنطلـــق منهـــا 
 الرؤية المستقبلية المقترحة.

 
 

الجمعيات األهلية احدى أجهزة تنظيم المجتمع التى يحقق من خاللها المنظم -
االجتماعى أهداف الطريقة، والمؤسسة، والمجتمع، من خالل دورها الفعـال فـى 

 تقديم الخدمات االجتماعية المتنوعة.
ــــدرات الجمعيــــات األهليــــة و  -  ــــة تطــــوير وتحســــين ق االهتمــــام المتزايــــد بأهمي

المتطلبات الواجب توافرها لرفع األداء المؤسسى بها،لتحقيق االستدامة التنموية 
 لهذه الجمعيات فى إطار الضرورة الملحة لتعيم أدائها فى اآلونة األخيرة.

ـــ -  ـــدنى مســـتوى الخـــدمات المقدمـــة مـــن الجمعيـــات األهلي ة مقارنـــة بـــاألدوار ت
 المرجوة منها واألهداف المعلنة والتى يعول عليها المجتمع

. 
.االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراتيجيات 2

 المستخدمة.
 استراتيجية تغيير السلوك. -
 استراتيجية التعليم والتدريب. -
 استراتيجية التمكين. -
 استراتيجية التعزيز. -
 استراتيجية المشاركة. -
 استراتيجية اإلقناع. -
 اتيجة تغيير االتجاهات.استر  -
 استراتيجية التطابق. -
 استراتيجية التفاوض. -

 .التكتيكات المستخدمة3
 

 تكتيك التعليم والتثقيف.-
 تكتيك التحفيز.-
 تكتيك تعزيز التوجيه الذاتى.-
 بناء قواعد بيانات ومعلومات دقيقة عن واقع األداء و احتياجات المجتمع.-
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 باالنساق المختلفة بالمجتمع.تعزيز العالقات واالرتباط -
 تعزيز الكفاءة االجتماعية والمقدرة على عمل اجتماعى ناجح.-
ـــادل الخبـــرات والمعلومـــات بشـــكل - تـــوفير شـــبكة مـــن االتصـــال االلكترونـــى لتب

 سريع ومستمر.
إصــدار النشــرات والكتيبــات التــى تــدعم الصــلة و مختلــف األنســاق مــن خــالل -

 تدفق المعلومات بينهم.
وار المــنظم االجتمــاعى . أد4
. 
 

 –المحـــــرك والمثيـــــر  –المخطـــــط  –مـــــنظم الخـــــدمات  –المجـــــدد  –الخبيـــــر  -
الوسـيط  –المنمـى  –منظم التغيير  –عضو الفريق  –مدير البرامج  –الممكن 

. 
.األدوات التـــــــــى يمكـــــــــن ان 5

يســـــــــــــــــــــــــــتخدمها المـــــــــــــــــــــــــــنظم 
 االجتماعى.

 -المــؤتمرات  –ات االجتماعــ –اللجــان  –المناقشــات الجماعيــة  –النــدوات  -
 الزيارات. –ورش العمل 

.المهـــــارات التـــــى يمكـــــن ان 6
يســـــــــــــــــــــــــــتخدمها المـــــــــــــــــــــــــــنظم 

 االجتماعى.

 المهارة فى تحديد احتياجات المجتمع. -
 المهارة فى تعبئة الجهود المجتمعية.-
 المهارة فى استخدام التكنولوجيا الحديثة.-
 المهارة فى تكوين العالقات االجتماعية. -
 ى القدرة على تدبير الموارد المؤسسية.المهارة ف -
 المهارة فى تشكيل اللجان والتنسيق. -
 مهارة التقويم. -
 مهارة المشورة. -
 مهارة االتصال. -
 مهارة بناء القدرة التدريبية.-
 مهارة العمل الفريقى. -
 مهارة التسجيل والتوثيق.-
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 المراجع العربية
فعالية متطلبات التطوير التنظيمى وإدارة التغيير لدى المؤسسات غير الحكومية الفلسطينية.رسالة (. 6002براهيم مرزوق. )ابتسام ا

 غزة: كلية التجازة.الجامعة اإلسالمية. ماجستير.غير منشورة.
 القاهرة: دار المعرفة. لسان العرب.(. 4891ابن منظور. )
 وت: دار إحياء التراث العربي.بير لسان العرب.(. 4882ابن منظور. )

 بيروت: مكتبة لبنان. معجم مصطلحات العلوم اإلجتماعية.(. 4881أحمد زكى بدوى. )
 األسكندرية: دار المعرفة الجامعية. قاموس الخدمة اإلجتماعية والخدمات اإلجتماعية.(. 6000أحمد شفيق السكرى. )
مجلة دراسات في الخدمة معيات األهلية لتحقيق أهداف التسويق اإلجتماعى. (. المتطلبات المؤسسية للج6002أحمد صادق رشوان. )

 .4402، اإلجتماعية والعلوم اإلنسانية.كلية الخدمة اإلجتماعية.جامعة حلوان
 األسكندرية: المكتب الجامعى الحديث. المجاالت".-مناهج الممارسة-الخدمة اإلجتماعية "نظرة تاريخية(. 6008أحمد مصطفى خاطر. )

(. المتطلبات التنظيمية الالزمة لنجاح الجمعيات األهلية الوسيطة في مواجهة مشكالت التمويل متناهى الصغر. 6040أسماء سعيد أحمد. )
 حلوان: كلية الخدمة اإلجتماعية.جامعة حلوان. المؤتمر العلمى الدولى الثالث والعشرون للخدمة اإلجتماعية.

ر فاعلية أنظمة تخطيط موارد المنظمة في تميز األداء المؤسسي دراسة تطبيقية في أمانة عمان أث(. 6046أسماء مروان الفاعورى. )
 األردن: كلية إدارة األعمال.جامعة الشرق األوسط. الكبرى.رسالة ماجستير.غير منشورة.

 ظمات األهلية.القاهرة: الشبكة العربية للمن التقرير السنوى للمنظمات األهلية العربية.(. 6002أمانى قنديل. )
 بيروت: دار الشروق. المنجد في اللغة العربية المعاصرة.(. 6006أنطوان نعمة، و عصام مدور. )

مجلة دراسات (. متطلبات دعم الشفافية بين القيادات التنفيذية وتأثيرها على برامج التنمية المحلية.بحث منشور. 6042حسن خميس نحلة. )
 (.23)1إلنسانية، في الخدمة اإلجتماعية والعلوم ا

 األسكندرية: المكتب الجامعى الحديث. نماذج ومهارات طريقة تنظيم المجتمع في الخدمة اإلجتماعية.(. 4888رشاد أحمد عبداللطيف. )
 القاهرة: عالم الكتب للنشر والتوزيع. إدارة التميز المؤسسي بين النظرية والتطبيق.(. 6046رضا إبراهيم المليجى. )

 األردن: دار اليازورى العلمية للنشر والتوزيع. اإلدارة اإلستراتيجية مفاهيم وعمليات وحاالت دراسية.(. 6040ى. )زكريا الدور
 القاهرة: مجموعة النيل العربية. الخدمة اإلجتماعية المعاصرة.(. 6002سرحان. )

 القاهرة: مركز ابن خلدون للدراسات اإلنمائية. ي.المجتمع المدنى والتحول الديموقراطى في الوطن العرب(. 4886سعدالدين ابراهيم. )
بغداد:  صناعة المعرفة واالغتراب الوظيفي وتأثيرهما في األداء المتميز.رسالة دكتوراه.غير منشورة.(. 6043سمية عباس الربيعى. )

 الجامعة المستنصرية.
 القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية. طريقة الخدمة اإلجتماعية في تنظيم المجتمع.(. 4893سيد أبو بكر حسانين. )
 القاهرة: مطبعة الدار الهندسية. إدارة اإلبداع والتميز التنافسي.(. 6042سيد محمد جادالرب. )

 القاهرة: دار الثقافة للطباعة والنشر. البحث في الخدمة اإلجتماعية.(. 4899عبد الحليم رضا عبدالعال. )
 األسكندرية: دار المعرفة الجامعية. ق البحث في الخدمة اإلجتماعية.طر(. 4883عبد العزيز عبدهللا مختار. )

 القاهرة: المنظمة العربية للتنمية اإلدارية. نحو منظومة متكاملة لتطوير أداء المنظمات غير الحكومية العربية.(. 6001عطية حسين أفندى. )
 دار المعرفة الجامعية. األسكندرية: علم اإلجتماع والمنهج العلمى.(. 4891على محمد على. )

 تطوير معايير تميز مقترحة لعضو هيئة التدريس الجامعى في األردن.رسالة دكتوراه.غير منشورة.(. 6008فاطمة عبد الحليم العبدالالت. )
 األردن: الجامعة األردنية.

 ؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع.األسكندرية: م التميز اإلدارى للعاملين بقطاع التربية والتعليم.(. 6008محمد الصيرفى. )
 القاهرة: الثقافة المصرية للطباعة والنشر. تقويم مشروعات تنمية المجتمع المحلى نماذج وحاالت تطبيقية.(. 4888محمد رفعت قاسم. )

 الحكيم للطباعة.القاهرة: دار  نماذج ومهارات وأدوار تنظيم المجتمع.(. 4882محمد رفعت قاسم، مالك الرشيدى، و فوزى بشرى. )
نحو بناء نموذج مهنى في تنظيم المجتمع لتحقيق التميز المؤسسي في إدارة خدمة المواطنين.رسالة (. 6041محمد زينهم حسن سيد. )

 القاهرة: كلية الخدمة اإلجتماعية.جامعة حلوان. دكتوراه غير منشورة.
 األسكندرية: المكتب الجامعى الحديث. الخدمة اإلجتماعية. اإلتجاهات التنموية في ممارسة(. 6006محمد عبد الفتاح محمد. )
 القاهرة: مجموعة النيل العربية. اإلعاقة العقلية سلسلة رعاية وتأهيل ذوى اإلحتياجات الخاصة.(. 6001مدحت محمد أبوالنصر. )
 القاهرة: مجموعة النيل العربية. ية والصحية.ادارة الجودة الشاملة في مجال الخدمات االجتماعية والتعليم(. 6009مدحت محمد أبوالنصر. )

 القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية. السياسة اإلجتماعية وإدارة المؤسسات.(. 6003مصطفى عبد العظيم فرماوى. )
عليا.جامعة الخرطوم: كلية الدراسات ال دور اإلدارة اإلستراتيجية في تحقيق التميز المؤسسي.بحث غير منشور.(. 6042نادية إبراهيم. )

 الزعيم األزهرى.
 القاهرة: دار الثقافة للطباعة والنشر. طريقة تنظيم المجتمع في الخدمة اإلجتماعية مدخل إسالمى.(. 4882نبيل محمد صادق. )

ات في مجلة دراس(. متطلبات تطبيق اإلدارة بالقيم كتوجه إدارى إلدارة الصراع التنظيمى.بحث منشور. 6041هناء عبد التواب ربيع. )
 (.21)9الخدمة اإلجتماعية والعلوم اإلنسانية، 

 المنامة: البحرين. التميز المؤسسي وفق معايير التميز األوروبية)برنامج تدريبي(.(. 6042وجدى عبد السالم أبوشباب. )
: 6020من رؤية مصر . تم االسترداد 6020استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر (. 6048، 1 49وزارة التخطيط والمتابعة. )

http://mpmar.gov.eg/NewsDetails.aspx 
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