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  التميزفي ضوء مدخل إدارة  جمعيات تحفيظ القرآن الكريمأداء  جودة

 د. حييى مصطفى كمال الدين

 املبحث األول: اإلطار العام للبحث

 .البحث مقدمة

تسعى الؤسسات على اختالف أمناطها إىل أن تتسم خمرجاهتا باجلودة، األمر الذي يقودها إىل حتقيق متيزها بني نظرياهتا من 
ومتابعة  ،مستمرإال أن الوصول إىل اجلودة وحتقيق التميز، يتطلب من إدارة تلك املؤسسة أن تقوم بعملية تقييم املؤسسات األخرى،  

والوقوف ، أدائهايف  التعرف على نقاط القوة والضعفو ، بشكل صحيح تم تنفيذهاي هاللتأكد من أن أهدافوذلك ؛ ئهادائمة ألدا
 تناسب نتائج العمل مع اجلهود املبذولة.على مدى 

 بذلكأوىل ومنها مجعيات حتفيظ القرآن الكرمي،  املؤسسات اخلريية؛ فإن اماملؤسسات بشكل عوإن كان ذلك ينطبق على 
مصداقا  ،كل ما يقوم به اإلنسان من عملتبىن احلث على املنافسة املتقنة يف   ،إسالميملنهج  ،امتداد حضاريذلك أهنا ؛ من غريها

 أخرجه أبو يعلى والطبراني}إن اهلل حيب إذا عمل أحدكم عمالً أن يتقنه{.  لقول النيب الكرمي:

يتيح يف أنه  -استنادا إىل التقييم املستمر واملتابعة الدائمة  - معيات حتفيظ القرآن الكرميجب حتقيق جودة األداءتكمن أمهية و 
من حتقيق  متمكنمراجعة أداء املؤسسات من قبل إداراهتا والعاملني فيها، وجتاوز األخطاء والسلبيات، ووضع سياسات جديدة 

ا ومستوى جناحه ،ية تلك املؤسساتمدى جد علىلع املتربع أو الشخص الذي ينوي التربع ط  . ومن جانب آخر، ي  األهداف املرجوة
 (2015)أمهية تقييم أداء املؤسسات اخلريية يف النطاق التطوعي،  .عمن خالل األرقام يف ساحة الواق

إىل وجود إدارة جيدة  ،نب توافر اإلمكانات املادية والبشريةاوحتقيق التميز يف األداء حيتاج إىل ج ،إن القدرة على املنافسة
وتوجيهها حنو حتقيق األهداف املنشودة، ويأيت مدخل إدارة التميز كأحد املداخل  ،وواعية تتمكن من توظيف تلك اإلمكانات

 مستويات ترضي وتطويره والوصول به إىل ،اإلدارية اليت تأخذ على عاتقها مهمة البحث عن أجنع الطرق لالرتقاء بأداء املنظمات
 (2004)الرشيد،  طرافخمتلف األ

 أسس على املنظمات بناء ومقومات عناصر جيمع ،شامل مدخل إىل احلاجة عن للتعبري" التميز إدارة"  مفهوم هذا وقد نشأ
 الكامل والتناسق الرتابط حتقيق هلا تكفل كما ،هبا احمليطة اخلارجية واألوضاع املتغريات مواجهة يف متعالية قدرات هلا حتقق ،متفوقة

 من املصلحة ألصحاب واملنافع الفوائد وحتقيق األسواق يف بذلك والتفوق ،احملورية قدراهتا واستثمار الذاتية ومكوناهتا عناصرها بني
 (2016)العزيز،  .بأسره واجملتمع معها ومتعاملني هبا وعاملني للمنظمة مالكني

 حسن مث ومن ،املنظمة عمليات يف والتشابك الرتابط تكريس بفعل تتحقق" التميز إدارة"  وقد أشارت الدراسات إىل إن
 .للقياس وقابلة واضحة أسس وفق باملخرجات املدخالت وربط املوارد استثمار

 ،مدى حتقيقها ألهدافهاللوقوف على  ،البد وأن تعمل على تقييم إدارهتا ،ومن هنا فإن املنظمات الراغبة يف حتقيق التميز
وما تطبقه من  ،ن تقوم بعملية تقييم مستمر ملا تقوم به من مناشطة قابلة للقياس، مما يفرض عليها أوفق معايري وأسس واضح



2 
 

سسة من جبمعيات حتفيظ القرآن الكرمي باعتبارها مؤ تقييمه ميكن وقد يسأل البعض ما الذي سياسات أو تتتبعه من أساليب إدارية، 
إن مؤسسات العمل اخلريي كغريها من املؤسسات العاملة يف جماالت أخرى صناعية أو جمتمعية أو مؤسسات العمل اخلريي، والرد هو 

ورؤى تسعى  ،ونظام مايل ،من أن يكون هلا هيكل إداري ،غريها، تقوم على عدد من األسس املتعارف عليها يف أي مؤسسة
وأنشطة تنفذها، كل هذا وأكثر البد وأن يكون حمل تقييم داخلي  ،وبرامج تديرها ،داف ختطط لتنفيذهاوأه ،وقيم تتمثلها ،لتحقيقها

 حكومية وطنية أو أهلية عاملية. ةوخارجي من قبل جهات مسؤول ،من قبل املؤسسة ذاهتا

 مشكلة البحث.

تها، وأن عم حتقيق التميز يف أنشطيدمما سبق بيانه، يتضح جليا أن وجود معايري واضحة للعمل داخل املؤسسات اخلريية، 
وقد دارة فاعلة وواعية تأخذ باملداخل واالجتاهات احلديثة يف اجلودة واإلدارة واليت من بينها إدارة التميز، هذا التميز يتطلب وجود إ
عدم قدرة من بينها هناك العديد من األسباب اليت حتول دون األداء الفاعل للمنظمات اخلريية، ىل أن إأشارت إحدى الدراسات 

 .(1427)الربكايت،  باجلمعية.اإلدارة العليا يف اجلمعية على التعامل مع املتطوعني، عدم وضوح اإلجراءات واللوائح املتعلقة 

البناء املؤسسي للمنظمات اخلريية، فإن هناك مشكالت تتعلق بالبنية التنظيمية، مثل: ضعف البناء  كما أنه على صعيد
عدم وضوح املهام والصالحيات اإلدارية ألفراد املنظمة، و  ضعف التوافق بني اهلياكل اإلدارية وأهداف املنظمة،و املؤسسي بشكل عام، 

شكالت يف القيادة واإلدارة، منها: ضعف أهلية أكثر جمالس إدارة املنظمات، واملركزية، وضعف أسلوب التفويض. كما أن هناك م
 (2007)عطية،  وغريها.ضعف املعايري الرقابية املرتبطة برسالة وأهداف املنظمة، و ضعف الرقابة والتقومي املستمر ألعمال املنظمة، و 

 حماولة اإلجابة عن السؤال التايل:لذا تتمثل مشكلة البحث احلايل يف 
  ؟مدخل إدارة التميزباململكة العربية السعودية يف ضوء  مجعيات حتفيظ القرآن الكريمأداء  جتويدكيف ميكن 

 ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة التالية:

 ما األسس النظرية إلدارة التميز املؤسسي يف ضوء الفكر اإلداري املعاصر؟ .1

 يف اململكة العربية السعودية؟ مجعيات حتفيظ القرآن الكرميما واقع نظام عمل  .2

 ما اإلجراءات املقرتحة لتحقيق جودة أداء مجعيات حتفيظ القرآن الكرمي يف ضوء مدخل إدارة التميز .3
 أهداف البحث:

 اليت تقدمها.، وأهدافها، وأهم الربامج واألنشطة حتفيظ القرآن الكرميمجعيات ماهية التعرف على  .1

 داء املؤسسي يف ضوء مدخل إدارة التميز.جتويد األالوقوف على آليات  .2

 د أداء مجعيات حتفيظ القرآن الكرمي يف ضوء مدخل إدارة التميز.يالوصول لعدد من اإلجراءات املقرتحة لتجو  .3

 أهمية البحث:

يف كيفية تطبيق مدخل إدارة التميز يف حتقيق جودة  مجعيات حتفيظ القرآن الكرميمن املتوقع أن تفيد الدراسة القائمني على  -
 األداء باجلمعيات.
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 ذهه ىلع إجياباً  ينعكس مما التنمية، يف دور مجعيات حتفيظ القرآن الكرمي زيادة يف البحث اذه همتس نأ الباحث يتوقع -

 .واحد ن  آ يف اجملتمع ىلوع اجلمعيات

 حدود البحث:

 .، ويمقصدكمتغري تابع  وجودة أداء مجعيات حتفيظ القرآن الكرميتناول البحث متغريين مها: إدارة التميز كمتغري مستقل،  -
 منهج البحث: 

 هو للبحث املالئم املنهجد األداء املؤسسي وإدارة التميز، يرى الباحث أن يودراسته للعالقة بني جتو يف ضوء طبيعة البحث 
 كمياً، أو كيفياً  تعبرياً  عنها ويعرب دقيقاً، بوصفها وصفاً  ويهتم الواقع يف توجد كما الظاهرة دراسة على" يعتمد حيث املنهج الوصفي
 وصف هبدف وذلك منهم، كبرية عينة أو جمتمع البحث أفراد مجيع استجواب بواسطة يتم الذي البحوث من النوع حيث أنه ذلك

  (37، صفحة 2000)العساف،  ". وجودها ودرجة طبيعتها حيث من املدروسة الظاهرة
 :البحثمصطلحات 

 :مؤسسات العمل الخيري  .1

مجعيات حتفيظ القرآن الكرمي، واليت تقدم جمموعة من ومنها  ""اجلمعيات اخلريية يمقصد مبؤسسات العمل اخلريي يف هذا البحث
 ."الكرمي وحفظه وترتيله، وخدمة صحيح الديناخلدمات اليت هتدف إىل تعلم القرآن 

 :إدارة التميز .2

هي جمموعة القواعد واألساليب املنطقية واحلكيمة اليت توازن بني األهداف والقدرات واملمارسات يف املنظمة وتقودها إىل حنو 
 (31، صفحة 2006)الدويري،  حتقيق أفضل اإلجنازات.

 للبحث النظري : اإلطار الثانياملبحث 

 األسس النظرية إلدارة التميز المؤسسي في ضوء الفكر اإلداري المعاصر.أوال: 

إن احمللل ملراحل تطور مفهوم اجلوة تناوال وتطبيقا، سوف يلحظ أنه مر  مبراحل عدة حىت وصل إىل ما هو عليه اآلن ومل يأيت 
وبالتحديد فإن كافة األدبيات اليت حتدثت عن اجلودة تقسم مراحل هذا التطور إىل ثالث فرتات فجأة كغريه من املفاهيم األخرى، 

ديث انتقالية تبدأ مبرحلة املنهج التقليدي إلدارة اجلودة تليها مرحلة املنهج املعدل إلدارة اجلودة الشاملة، وانتهاء مبرحلة املنهج احل
ج التميز(، وتعترب هذه املرحلة امتدادا لتفرة التوجه الغريب حنو إدراك الوعي مبفهوم إدارة إلدارة اجلودة الشاملة واملعروفة باسم )منه

اجلودة الشاملة، األمر الذي بزغ عنه ما يمعرف مبناهج جوائز إدارة اجلودة، وهو ما يتضح معه أن األساس النظري ملفهوم التميز يف 
 األداء هو اجلودة.

 مفهوم إدارة التميز  (1)

يمعرف التميز بأنه تلك املمارسة املتأصلة يف إدارة املنظمة وتؤدي إىل حتقيق النتائج املستهدفة، لذا يقوم منهج التميز يف األداء 
جودة القيادة وخدمة املنتفعني وفاعلية العاملني ومناسبة األداء، وحىت يتسىن تتمثل يف: على فلسفة ترتكز على أربعة مبادئ أساسية 
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مدى حتقق تلك املبادئ األربعة فإن تقييم األداء وفقا ملنهج التميز يقوم على قياس أربعة عناصر رئيسية من نتائج األداء الوقوف على 
 (156، صفحة 2011)مجيل،  تتمثل يف العمالء والعاملني وأصحاب املصلحة )املالكني( واجملتمع احمليط.

ولتحقيق التميز يف املنظمات واملؤسسات على اختالف أمناطها، فالبد من وجود إدارة تقود هذا التميز وتأصله يف مجيع 
بأهنا نظام  Excellence Managementتمعرف إدارة التميز لذا مناشطها وتعمل على حتقيقه بل وتقيم مدى حتققه فعال، 

إداري مستمر إلجناز أهداف املنظمة واسرتاتيجياهتا وعملياهتا، حبيث يقوم كل فرد بالقيام باألداءات املناسبة بالشكل املناسب ويف 
  (19، صفحة 2009)فاطمة،  الوقت املناسب.

أيدولوجية تسري عليها املنظمة فيقوالن: إن إدارة التميز أكرب من أن تكون جمرد يعتربها كال من )كولنز وبوراس( مبثابة كما 
جمموعة اسرتاتيجيات وخطط تسري عليها املنظمة، إمنا هي أيدلوجية وتوجه فكري حيوي جمموعة من القيم واملعتقدات اليت ال ميكن 

والذي يفوق جمرد حتقيق أهداف مالية أو تنافسية معينة  التنازل عنها بأي حال من األحوال واليت تشكل الغرض من وجود املنظمة
كولنز، جيمس& بوراس، جريي، البناء من أجل ) وبالتايل فإهنا تنسحب على ممارسات اإلدارة يف تثمني مقومات النجاح والتفوق.

 (.155، ص 1999االستمرار، ترمجة مكتبة جرير، الرياض، 

  (80، صفحة 2001)السلمي،  إىل أن إلدارة التميز بمعدين أساسيني مها:يشري السلمي يف كتابه إدارة التميز هذا و 

بالتميز، إدارة املؤسسة من أعمال وقرارات، وما تعتمده من نظم وفعاليات جيب أن تتسم  البعد األول: ويتناول كل ما يصدر عن
ال ترتك جماال للخطأ أو االحنراف، وهتيئ الفرص احلقيقية كي يتحقق تنفيذ  وهو ما يمعرف باجلودة الفائقة الكاملة اليت

 األعمال الصحيحة من أول مرة.

 البمعد الثاين: إجناز نتائج غري مسبوقة تتفوق هبا املنظمة على منافسيها، وحىت على نفسها )مقارنة بنتائجها السابقة( مبنطق التعلم.

 نشأة إدارة التميز وتطورها. (2)

الواقع الذي نعيشه إىل أن الكثري من املنظمات واملؤسسات تبحث عن التميز، لكن القليل منها هو الذي يتمكن من يشري 
حتقيق هذا اهلدف، والغالب أن ذلك يعود إىل أن إدارة تلك املنظمات ال تعي بشكل كامل معىن التميز، ومبا أن التميز عبارة عن 

املعايري، فقد تطورت هذه املعايري مع تطور علم اإلدارة وظهور املدارس واملداخل الفكرية  إطار منهجي للتطوير من خالل جمموعة من
 املتلفة، فاالهتمام بالتميز ليس حديث العهد، وميكن إمجال التطور الذي طرأ على فكر ومناذج إدارة التميز على النحو التايل:

 (22-20ت ، الصفحا2013)اهلاليل، 

املتكون من سبعة  (7S)منوذجهما املعرف باسم  Peters & Watermanقد م كل من بيرتز وواترمان  1980يف عام  .أ 
 عناصر مهمة لوصول إىل التميز مت تقسيمها إىل:

واالسرتاتيجيات  Structuresواهلياكل  Systems، وتتكون من األنظمة Hardwareعناصر ملموسة  -
Strategies 
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 Shared، والقيم املشرتكة Style culture، وتتكون من النمط الثقايف السائد Softwareعناصر غري ملموسة  -
Values واملهارات ،Skills واملوظفني ،Staff. 

 Inبتطوير هذا النموذج من خالل كتاهبما الشهري  Peters & Watermanقام بيرتز وواترمان  1982ويف عام  .ب 
Search of Excellence ، حيث أكدا على ضرورة اهتمام املنظمات بالعناصر السابقة باإلضافة إىل االهتمام باإلبداع

 والقدرة على التغيري والقيادة.

أن  The Passion for Excellenceيف كتاهبما  Austin & Petersأكد أوسنت وبيرتز  1985ويف عام  .ج 
املنظمات املتميزة هي اليت تعتمد يف جناحها على البشر بشكل أساسي من خالل االهتمام باملنتفعني من خدماهتا واإلبداع 

 والقيادة اليت تتابع ما يدور حوهلا.

باالستفادة من مبادئ دمينج وحركة اجلودة، لتطوير منوذج للتميز اإلداري يتكون من  Xeroxقامت شركة  1990ويف عام  .د 
ستة معايري هي: إدارة املوارد البشرية، وإدارة عمليات األعمال، والرتكيز على الزبون والسوق، واستخدام املعلومات، وأدوات 

 اجلودة ونتائج األعمال.

 Dahlagaard-Park & Dahlgaardبمذلت جهود من قبل الباحثني  2003إىل عام  1999ويف الفرتة من عام  .ه 
، يشمل معايري ملموسة وغري ملموسة للوصول إىل التميز التنظيمي (4P)ل أمطلق عليه منوذج أمثرت عن منوذج مبسط ومتكام

. Products، املنتجات Processes، العمليات People، البشر Building Leadershipهي: بناء قيادة 
املوارد البشرية الداعمة  ويركز النموذج بشكل أساسي على املوارد البشرية؛ حيث يؤكد أن التميز يتحقق من خالل قيادة

 للمشاركة، وفرق العمل اليت تدير عمليات إلنتاج املخرجات.

يتكون هو اآلخر من أربعة  (4P)منوذجا شبيها على غرار منوذج  Likertطور ت شركة تويوتا من قبل  2004يف عام  .و 
وحل  People/Partners، واالفراد املنضمني Processesالعمليات  Philosophyالفلسفة معايري هي: 

 .Problem solving املشكالت

ذات عالقة باإلدارة املتميزة أمطلق بتطوير منوذج مكون سبع حماور  Craig Stevens، قام كراج ستيفن 2006ويف عام  .ز 
ذلك أنه  عليه منوذج "التليفون احملمول لإلدارة املتميزة"، وقد شبه ستيفن اإلدارة املتميزة يف هذا النموذج بالتليفون احملمول؛

يرى أن اإلدارة لكي تكون متميزة البد وأن تكون متوازنة مثل التليفون احملمول. على أساس أننا إذا استبعدنا أي حمور من 
لإلدارة املتميزة يف املنظمة سوف خيتل توازن املنظمة مبا حيد من فعالية أدائها بشكل كامل، وتتكون احملاور  احملاور السبعة

 :تميزة كما يراها ستيفن منالسبعة لإلدارة امل

 إعداد فريق من القادة الفعالني. -
 بناء ثقافة تنظيمية فع الة. -
 الرتكيز الفع ال على العميل. -
 حل املشكالت وتطوير املهارات. -
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 بناء فرق العمل ومساعدة اآلخرين على العمل املشرتك. -
 التحسني املستمر وإدارة التغيري. -
 اخلطوات السبع لقياس األداء. -

 ؤية حتليلية لتطور إدارة التميز لتقود إىل عدد من النقاط اهلامة وهي:إن ر 
أن حتقيق التميز يتطلب إدارة واعية ومتجددة ال تركن إىل ما وصلت إليه فهي دائما يف حالة حراك تعم على التحسني  -

تقوم به وما ينتج عنها من  الذي يتلمس خطاه من خالل عمليات التقييم املستمرة لكل مااملستمر وتقود التغيري الواعي 
 خمرجات.

أن حتقيق التميز يتطلب وجود إدارة تؤمن مببدأ العمل اجلماعي ومتهد لذلك الطريق من خالل نشر ثقافة تساعد على  -
 ذلك، يدعم هيكل إداري يسمح بالتواصل بني مجيع أجزائه مبرونة ويسر.

 يف ضوئها اسرتاتيجيات عملها، بل وتسبق ذلك بأن أن حتقيق التميز يتطلب إدارة ترصد احتياجات عمالئها وتبين -
 تفاجئ عمالئها مبخرجات تفوق الرغبات وحتقق األحالم.

أن حتقيق التميز يتطلب إدارة تؤمن تفيد مما قد يصيبها من مشكالت وما قد يواجهها من حتديات لتعزيز مهاراهتا  -
 باسرتاتيجيات استباقية.مستعدة لكل ما هو آت ومهارات فريق العمل هبا، لتكون دائما 

 خصائص إدارة التميز. (3)

 بعدد من السمات تتمثل يف:تتصف إدارة التميز 

 التحسني والتطوير املستمر، األمر الذي يضع املؤسسة بشكل دائم يف موقف أفضل مع املنافسني. .أ 

سواء املادية أو  –حتقيق املكاسب املتوازنة للممولني والعاملني واملنتفعني باخلدمة، فاملمولون يرغبون يف حتقيق األرباح  .ب 
 والعاملون يرغبون يف رؤية نتيجة جهدهم، واملنتفعون يرغبون يف جودة أفضل للمخرجات اليت حيصلون عليها.-املعنوية

اف الذين ترتبط هبم املنظمة، وتوظيف هذه العالقات يف سبيل تعظيم فرص بناء وتنمية العالقات مع خمتلف األطر  .ج 
 املنظمة للوصول إىل غايتها وأهدافها.

االنطالق من مبدأ أن ما ال ميكن قياسه ال ميكن إدارته والسيطرة عليه، ومن مث التأكيد على مبدأ القياس وحتديد العناصر  .د 
 واآلليات والعالقات الداخلة يف األداء.

حتديد النتائج املستهدفة من حيث يبدأ  ة؛تفكري اإلدار يف والنهاية أكيد على أن املستفيدين من اخلدمة هم نقطة البداية الت .ه 
 ، ويكون رضاهم عن اخلدمة املقدمة هو الفيصل يف احلكم على متيز اإلدارة.حتليل رغبات واهتمامات العمالء

بغض النظر عن اختالفها يف األحجام أو النشاط او كوهنا مؤسسة انسجام مفاهيم إدارة التميز مع مجيع املؤسسات  .و 
 حكومية أو خاصة.
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اعتماد التقومي الذايت؛ حيث تقوم املؤسسة مبراجعة أوضاعها بصفة مستمرة دون انتظار عمليات التقومي اخلارجي،  .ز 
القوة ومدى استثمارها واإلفادة وتكشف عن أوجه الضعف فيها وتأثرياهتا على األداء والنتائج املتحققة، وكذا مصادر 

 منها يف بناء وتنمية القدرات احملورية والقوة التنافسية للمؤسسة.

، والتخلص من األنشطة املنخفضة العائد، وذلك بإسنادها إىل جهات الرتكيز على األنشطة ذات القيمة املضافة األعلى .ح 
أقل، ومن مث الرتكيز على األنشطة املعرفية باعتبارها خارجية متخصصة، تقوم هبا حلساب املؤسسة بكفاءة أعلى وتكلفة 

 األعلى يف حتقيق القيمة املضافة.

الكشف عن الطاقات الكامنة اليت تعرب يف أغلب األحيان عن طاقات وإمكانيات أساسها الفكر اإلنساين واملعرفة  .ط 
 يق لتفوق عليها.املتميزة اليت متيز املؤسسة عن منافسيها، والعمل على تنميتها وتوظيفها لتحق

 أسس إدارة التميز  (4)

تقوم إدارة التميز على سبعة أسس متثل املتطلبات واملرتكزات األساسية الالزمة لتوافر إدارة متميزة تتمكن من بلوغ النتائج 
 (7-6، الصفحات 2010/نوفمرب/10-8)شوقي،  املتفوقة واملتفردة، وتتمثل هذه األسس يف:

: ويمقصد به تلك التوجهات اليت تعكس رؤية املنظمة أو املؤسسة ومنهج عملها، ويتضمن ذلك البناء البناء االستراتيجي -
جمموعة من العناصر الضرورية والواجب اعتمادها والعمل هبا وهي: رسالة املؤسسة ورؤيتها وقيمها وأهدافها االسرتاتيجية اليت 

 تحقيق أهدافها.تسعى لتحقيقها وخطتها ل

: فالزبون أو متلقي اخلدمة هو احملرك الرئيسي ألنشطة املنظمة واحتياجاته هي سبب وجودها، كما ان ردود فعله التوجه بالزبائن -
الرئيس السابق لشركة فورد  –اإلجيابية والسلبية هي احملددة لبقاء املنظمة أو زواهلا، ويف هذا اإلطار يقول دونالد برتسون 

إذ مل نكن موجهني حنو الزبائن فلن تكون سياراتنا كذلك، وبالتايل ال ميكن لنا ان نضمن بقاءنا يف السوق داخليا  –للسيارات 
تمامها بتوفري املخرجات اليت ، ويتجسد تركيز املنظمة على الزبائن من خالل اه(105، صفحة 2001)أشتون،  .أو خارجيا

 حتقق أو تفوق توقعاهتم.
: إن األساس ألي إدارة متميزة هو أن ننظر للكيان املؤسسي على أنه جمموعة من العمليات املرتابطة واملتداخلة فيما العمليات -

بينها، ويمقصد بالعملية هنا الطريقة اليت تتم هبا أعمال املنظمة، واليت جيب أن تكون حمددة وواضحة للعاملني حىت يتسىن هلم 
املرتكزات التالية: السلطة والوضوح والقيمة والرقابة اإلدارية بأن تتوافر لكل العمليات فهمها والتحكم فيها، ويتحقق ذلك 

 والتحسني املستمر.
تعترب املوارد البشرية مصدر الثروة يف املنظمة وأغلى أصوهلا على اإلطالق، مبا حيملونه من قدرات ومهارات : الموارد البشرية -

ظمة، فإن ذلك يقتضي االستثمار فيهم من خالل االستغالل اجليد لتلك اخلصائص وكفاءات وخربات، وكوهنم أهم موارد املن
 والعمل على تنميتها من خالل إدارة حتقق هلم التقدير والتمكني والتنمية البشرية والتوجيه وااللتزام وإدارة األداء، وغريها.
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العالقات اليت يتم تكوينها داخليا بني العاملني فيها، جدير بالذكر أن نتائج املنظمة تتحدد وتتأثر جبودة العالقات المؤسسية:  -
وإن بناء شبكة من العالقات املؤسسية اجليدة يتطلب من إدارهتا أن تعمل على توافر:  وخارجيا بينها وبني اجملتمع احمليط،

 الثقة والعمل اجلامعي واالتصال والتشابك.
يدة من السلوك )املمارسات واألنشطة( نتيجة لتعرضها ملواقف أنواعا جدإن املنظمة املتعلمة هي اليت تكتسب التعلم:  -

معينة تفرض عليها التخلي أو تعديل أمناط السلوك القدمية واليت مل تعد تساير متطلبات املواقف اجلديدة واملتغرية، 
ميكن من الكشف واملنظمة هبذه الطريقة تكون بصدد القيام بالتعلم التنظيمي الذي ميثل أساس التميز اإلداري؛ ألنه 

واالستيعاب السريع للمعلومات، واحملافظة على مسايرة التغريات يف البيئة، وإجياد مناخ عمل يدعم التقييم واالبتكار، 
 باإلضافة إىل التحسني املستمر والتطوير املتواصل للممارسات وجتنب التعثرات السابقة.

الست السابقة لتعظيم إمكانيات املنظمة والعمل يف توافق جتاه رسالتها والنظيم بني األسس  ويعين الربطالمواءمة واالنسجام:  -
 وأهدافها االسرتاتيجية، وتثمني املوارد وتعبئتها حنو بلوغ النتائج املرغوبة.

 
 ( أسس حتقيق إدارة التميز 1شكل )

 مداخل تحقيق إدارة التميز. (5)

اإلداري مداخل متعددة جتسد مفهوم إدارة التميز من خالل مسامهتها الكبرية يف حتقيق األسس واملرتكزات عرف الفكر 
ومن بني هذه املداخل، أربعة مداخل أساسية حتظى باالهتمام والتشجيع من قبل -واليت سبقت اإلشارة إليها –األساسية الالزمة هلا 

 ها بالتوجهات احلديثة يف حتقيق اجلودة، وهذه املداخل:وذلك الرتباطاملنظمات على اختالف أمناطها، 

: وهي من املناهج الفكرية اليت تتسم باحلداثة والريادة يف تناوهلا، وتعرف على أهنا طريقة يف التفكري اإلدارة االستراتيجية -
وحتديد غاياهتا على املدى البعيد، والتصرف تؤدي إىل رسم االجتاه العام وتصور الرؤى املستقبلية للمنظمة، وتصميم رسالتها 

وحتديد أبعاد العالقات املتوقعة بينها وبني بيئتها مبا يسهم يف بيان الفرص والتهديدات احمليطة هبا، ونقاط القوة والضعف 
هذا املدخل جند أنه وبالنظر إىل  املميزة هلا، مما يتبعه اختاذ القرارات االسرتاتيجية املؤثرة على املدى البعيد ومراجعتها وتقييمها.

أسس إدارة  

 التميز

البناء 

 االسرتاتيجي

التوجه 

 بالزبائن

 العمليات 

املوارد 

 البشرية

العالقات 

 املؤسسية

 التعلم 

املواءمة 

 واالنسجام
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حتقيق مكونات البناء االسرتاتيجي وتنظيم عالقاهتا يعمل على حتقيق عدد من األسس اليت أشرنا إليها سابقا واليت منها 
 .املؤسسية

: وهي فلسفة إدارية ومدخل فكري لتأمني جودة العمل يف مجيع مراحله ابتداء باملواصفات اليت تقبل إدارة الجودة الشاملة -
املستفيد مرورا بالتصميم والتكنولوجيا وعمليات اإلنتاج، معتمدة يف ذلك على منهج تكامل األنشطة ومشاركة طلبات 

وحياكي هذا املدخل الفكري  (81، صفحة 2001)علوان،  اجلميع يف ذلك لكي يؤدي إىل التحسني والتطوير املستمر.
 األساس القائم على التعلم من أساس إدارة التميز، فالتحسني املستمر ألداء املنظمة لن يتأتى دون تعلم املنظمة.

: وهي طريقة جديدة للتفكري وتغيري جذري هبدف التطوير، تعين البدء من الصفر؛ أي ليس إصالح أو ترميم إعادة الهندسة -
الوضع القائم أو إجراء تغيريات جتميلية، وإمنا التخلي التام عن إجراءات العمل القدمية الراسخة والتفكري بصورة جديدة خمتلفة 

ويعزز هذا املدخل األساس املتعلق بالعمليات لتحقيق رغبات املستفيدين. حول كيفية تصنيع املنتجات أو تقدمي اخلدمات 
 من أسس إدارة التميز.

: وهو عملية حبث مستمرة لقياس ومقارنة أداء املنتجات واخلدمات اليت تقدمها املنظمة أو املؤسسة بأفضل ما القياس المقارن -
ا بأن تقارن املنظمة أداءها يف السنة احلالية مع أدائها يف سنوات يقدمه الرواد يف نفس اجملال، وميكن أن يكون القياس داخلي

 سابقة حققت فيها مستويات أفضل من األداء.

يتطلب وجود معايري واضحة وحمددة ومعلنة يتم يف وحتقيق التميز غين عن البيان أن احلكم املنطقي على جودة األداء كما أنه 
املؤسسات اخلريية، فإن هذا املعايري قد تكون عامة يف بعض جوانبها، وخاصة يف اختالف ضوئها تقييم األداء، وفيما يتعلق بعمل 

 .أنشطة هذه املؤسسات، مثل حتفيظ القرآن وتقدمي العون املادي أو املعنوي أو برامج التأهيل اجملتمعي

 التميز المؤسسي.وإدارة تقييم األداء  (6)

ل طاملا أن ما تقوم و بالقبدائما أن ما تقوم به من خدمات سيحظى  (طوعيةأو التمنها اخلدمية اخلريية ) ترى بعض املنظمات
نه ال حة هذا القول يف بعض جوانبه إال أ، واحلقيقة أنه بالرغم من صيدفعه املستفيد من اخلدمة به من جهد ليس له مقابل مادي

وطلبا لألجر من رب العاملني، كما أنه ال ينطبق ينطبق بتاتا على املؤسسات واملنظمات اليت تقدم خدماهتا للمجتمع خدمة للدين 
وأنه كلما أتقنت ما تقوم به من عمل بل وكلما ما  ،على املؤسسات واملنظمات اليت تعي جيدا أن خمرجاهتا تنعكس على اجملتمع

تقييم األداء ليس بضرورة  سعت إىل أن تكون خمرجاهتا أفضل وأحسن، كان اجملتمع أكثر نقاًء واستقرارا ووعيا، ومن مث فإن القول بأن
 للمؤسسات اخلريية أمر مردود عليه، هذا من جانب.

وهو ما وجود نظام لتقومي األداء املؤسسي،  ،من متطلبات الرئيسية إلدارة التميز هتشري أدبيات اإلدارة إىل أنومن جانب آخر 
لألداء واملنتجات واخلدمات اليت تقدمها  بالقياس املقارنيتسق مع ما سبقت اإلشارة إليه إىل أنه من مداخل إدارة التميز القيام 

حتقيق العديد من خاص، يؤدي إىل تقييم أداء املؤسسات بشكل عام ومؤسسات العمل اخلريي بشكل املؤسسة أو املنظمة، كما أن 
)أمهية تقييم أداء  :نب هذا التميزالفوائد اليت تنعكس أثارها إجيابيا على كل من املؤسسة واملنتفعني منها والداعمني هلا، ومن جوا

 (2015املؤسسات اخلريية يف النطاق التطوعي، 
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 .حتسني املخرجات، واحلرص على القيمة املضافة، خاصة يف ظل وجود الكثرة من اجلمعيات اخلريية -

 .احلرص على املدخالت -
 .يتوافق مع متطلبات اجلودة العاملية يف األداءإعادة رسم السياسات الداخلية واخلارجية مبا  -
 .جودةما يتسم به من إجناز و ما يتحقق من العاملني من خالل أداء قياس  -

 احمليط هبا. جملتمعهلا أو ا الداعمونأو  املتعاملونأو  العاملونأو  املؤسسةاجلميع سواء الثقة اليت سيكسبها  -
 ؟جوانب تقييم أداء املؤسسات اخلرييةإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ما هي 

إن مؤسسات العمل اخلريي كغريها من املؤسسات العاملة يف جماالت أخرى صناعية أو جمتمعية أو غريها، تقوم على عدد من 
ط األسس املتعارف عليها يف أي مؤسسة من أن يكون هلا هيكل إداري ونظام مايل ورؤى تسعى لتحقيقها وقيم تتمثلها وأهداف ختط

لتنفيذها وبرامج تديرها وأنشطة تنفذها، كل هذا وأكثر البد وأن يكون حمل تقييم داخلي من قبل املؤسسة ذاهتا وخارجي من قبل 
 حكومية وطنية أو أهلية عاملية. ةجهات مسؤول

 معايير تقييم جودة أداء عمل المؤسسات الخيرية (7)

وجود معايري واضحة وحمددة ومعلنة يتم يف ضوئها تقييم األداء،  غين عن البيان أن احلكم املنطقي على جودة األداء يتطلب
وفيما يتعلق بعمل املؤسسات اخلريية، فإن هذا املعايري قد تكون عامة يف بعض جوانبها، وخاصة يف اختالف أنشطة هذه املؤسسات، 

 مثل حتفيظ القرآن وتقدمي العون املادي أو املعنوي أو برامج التأهيل اجملتمعي

 فقد تنقسم معايري تقييم جودة أداء املؤسسات اخلريية إىل:ولذا 

 ،اإلدارة الفاعلةوهو ما يرتبط ب معايري متعلقة جبودة إدارهتا. 

 املؤسسة، وهو ما يتعلق بفاعلية معايري متعلقة بتحقيق أهدافها. 

  درجة اإلفادة من تلك املشاريع(-حجم تشغيل تلك املشاريع –معايري متعلقة جبودة خمرجاهتا )حجم املشاريع املنفذة 

 وهو ما بتعلق بالقياس املقارنمعايري متعلقة بتميزها بني نظرياهتا من املؤسسات األخرى ، 

جتربة جائزة السبيعي للتميز، واليت اشتملت على تسعة معايري رئيسة؛ ستة منها يف قسم املنهجيات على ذلك  مثالوخري 
وإدارة واملمكنات، وهي: القيادة اإلدارية واالسرتاتيجيات، وإدارة املوارد البشرية واملتطوعني، وتنمية وإدارة املوارد املالية واألوقـاف، 

نتائج املوارد البشرية، ونتائج املستفيدين  معايري جبانب  واخلدمات، واحلوكمة والشفافية. املوارد والشراكات، وإدارة العمليات
وقد فتح ذلك األفق للتنافس بني املؤسسات اليت شاركت، حىت وإن مل حيصل مجيعها على  الرئيسة،واملتعاملني، ونتائج األداء 

 (2015أمهية تقييم أداء املؤسسات اخلريية يف النطاق التطوعي، ) ."الدرجات الكاملة، لكن ذلك كان
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 في المملكة العربية السعودية. واقع نظام عمل مؤسسات العمل الخيريثانيا: 

 :تمهيد
 اختذ العمل التطوعي منذ القدم أشكااًل خمتلفة حيث بدأ باجلهود الفردية مث العائلية فالقبيلة وعندما أنشئت وزارة العمل

هـ أخذت بأسلوب تنمية اجملتمع احمللي حينما أنشأت أول مركز للتنمية االجتماعية يف بلدة الدرعية  1380والشئون االجتماعية عام 
من ضمن املهام األساسية ألعمال املركز تشكيل جلان أهلية متخصصة كان و  ،كم تقريباً   10اليت تبعد عن العاصمة الرياض حوايل 

 .وقد تزامن ذلك مع إنشاء أول مجعية تعاونية يف اململكة بالدرعية ،لعمل التطوعيتعمل معه يف جماالت ا
اجلمعيات اخلريية مل تكن حديثة عهد إذ أن الوزارة عند إنشائها قامت بتنظيم صناديق الرب اخلريية املوجودة  هذا ومل تكن

صدرت الئحة اجلمعيات واملؤسسات اخلريية بقرار وسجلتها كجمعيات خريية وفق لوائح نظمت عملها وإجراءات تأسيسها إىل أن 
 .الهـ مشجعة لالستمرار والتوسع يف هذا اجمل 25/6/1410يف  107جملس الوزراء رقم 

وقد حظي بدعم الدولة  ،يف اململكة العربية السعودية من مبادئ وتعاليم الدين اإلسالمي احلنيف اخلرييوينطلق العمل 
هود احلكومية واألهلية وأصبح للعمل االجتماعي مكانته يف خطط التنمية وبرامج الدولة اليت ركزت وتشجيعها ورعايتها وبتظافر اجل

 بأن يكون اإلنسان السعودي وسيلة التنمية وغايتها. ومبا توفر هلذا النشاط من مناخ إجيايب ساعد على سرعة منوه رأسياً وأفقياً.
االجتماعية وإدارة عامة للمؤسسات واجلمعيات األهلية. هاتان اإلدارتان وقد دعم هذا النشاط بإنشاء إدارة عامة للتنمية 

تعمالن على تنظيم جهود األفراد واجلماعات وتوجيههم للعمل املشرتك مع اجلهود احلكومية ملقابلة احتياجاهتم وحل مشكالهتم 
قتصادية واالجتماعية للمجتمعات احمللية وحتقيق واالنتفاع بإمكاناهتم وطاقاهتم من أجل النهوض بصورة متكاملة جبوانب احلياة اال

التكامل بينها من أجل التقدم االقتصادي واالجتماعي للدولة عن طريق املؤسسات التطوعية األهلية هبدف الرفع من مستوى احلياة 
اإلمكانات املادية لتلك وإحداث تغيري مفيد يف أسلوب العمل واملعيشة يف اجملتمعات احمللية )ريفية وحضرية( مع االستفادة من 

 اجملتمعات وطاقاهتا البشرية بأسلوب يوائم بني حاجات اجملتمع وتقاليده وقيمه الدينية واحلضارية.

  الجمعيات الخيرية: (1)

لقد متكنت اجلمعيات جبهودها التطوعية من أداء دور واضح يف جمال الرعاية والتنمية االجتماعية واستطاعت شق طريقها 
( 748) 2014وفقا إلحصائية عام ويبلغ عدد اجلمعيات اخلريية ، منها مثااًل حيتذىوحتقيق أهدافها بشكل ملفت للنظر جعل 

( ألف 16كما يبلغ عدد العاملني والعامالت هبا حنواً من )  ،( عضواً ألف 153ها حنو )مجعية نسائية عدد أعضائ (83مجعية منها )
 .( مليون لاير753) جتاوزتموظف وموظفة كما أن مصروفاهتا 

 :جمعيات تحفيظ القرآن الكريممفهوم  (2)

 اخلاص، قطاعلل التابعة الرحبية املؤسسات أو الدولة مبؤسسات اهل ةصل ال رحبية غري منظمات" ابأهن تعرف اجلمعيات اخلريية
 سواء احلريات، لكته ب تتاح الذي وبالقدر ،نلإلنسا الطبيعية احلريات نم اقوهت تستمد جمموعات أو لك املؤسسات أفرادت يف لويعم
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 جمموعات حلماية أو معينة فداهأ خلدمة أو اديةصواالقت السياسية قاحلقو  حلماية مدين جمتمع إلقامة تسعى املؤسسات ذهه أكانت
  (30م، صفحة  2015)األغا، ". والنساء لافواالط ياتلكاألق اهبعين

كل مجعية خريية أنشئت على مستوى املنطقة طبًقا ألحكام النظام بأهنا " يقصد باجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرميو 
الكرمي، هبدف تعليم القرآن الكرمي: تالوة وحفظًا وجتويًدا، وما يتصل بذلك أو يتفرع عنه األساسي للجمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن 

من أغراض، ويكون مقرها يف عاصمة املنطقة. ويقصد بفرع اجلمعية كل فرع تابع للجمعية أنشئ أو ينشأ يف حمافظات املنطقة أو 
  (17ه، صفحة  1429)البدر،  ".ظ القرآن الكرميمراكزها طبًقا ألحكام النظام األساسي للجمعيات اخلريية لتحفي

 بالمملكة العربية السعودية: تحفيظ القرآن الكريمأهداف جمعيات  (3)

 هتدف مجعيات حتفظ القرآن الكرمي على اختالف أماكن تواجدها باململكة إىل حتقيق عدد من اهلداف لعل من أمهها:
 (2010)الشربمي، 

 .األرضربط املسلم بكتاب اهلل تعاىل علماً وعمالً إذ هو مصدر عزه احلقيقي ومتكينه يف  -
 "خريكم من تعلم القرآن وعلمه" وسلم:حتقيق اخلريية املوعود هبا يف قوله صلى اهلل عليه  -
 .بهومرتبته السنية لكي ينزله املسلم مكانه الالئق  العلمية،التذكرة مبنزلة القرآن الكرمي  -
 األكفاء،مساعدة النشء يف التخلق بأخالق القرآن الكرمي وتطبيقه يف مجيع شؤوهنم بتهيئة البيئة املناسبة واختيار املدرسني  -

 .واملعنويةورصد اجلوائز التشجيعية املادية 
 .األلسن وتقوى امللكة اللغوية وحثهم على تعليمه لتستقيم اهلل،ربط الناشئة بكتاب  -
 .وإشعار املسلمني بأمهيته يف اإلسالم املسجد،إحياء دروس  -
 .التجويدونطقه نطقاً صحيحاً حسب قواعد التالوة املعروفة يف كتب  اهلل،إتقان تالوة كتاب  -
 .العزيزويف تعليم كتاب اهلل  املساجد،يقوم بدوره يف إمامة  الكرمي،وجمود للقرآن  حافظ،العمل على ختريج جيل  -
 .وغريهاكمدارس حتفيظ القرآن الكرمي   الغرض،التعاون مع اجلهات اليت تسعى لنفس  -
 .خدمة كتاب اهلل وتعليمه ميدان األموالإتاحة الفرصة لذوي الثراء وأهل اخلري باإلنفاق والبذل يف خري ميدان تبذل فيه  -
 .ملساجد وتدريس القرآن الكرميختريج جمموعة من الطالب املؤهلني إلمامة ا -
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 :نظام إدارة مسئوليات جمعيات تحفيظ القرآن الكريم (4)

، وقد تناول القانون مسؤوليات اجلمعيات تددطبًقا ألحكام النظام األساسي للجمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي، حم 
 هـ( 1419القرآن الكرمي ومسريهتا املباركة، )اجلمعيات اخلريية لتحفيظ النقاط التالية: 

جيوز للجمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي أن تنشئ يف دائرة املنطقة فروًعا هلا مىت اقتضت احلاجة، ويرفع اقرتاح : اإلنشاء .أ 
إنشاء الفرع إىل األمانة العامة للمجلس األعلى للجمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي، موضًحا فيه أسباب الطلب، واملوارد 

ه، وتعرض األمانة العامة الطلب على اجمللس األعلى للجمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن اليت متكن الفرع من مباشرة نشاط
 الكرمي، للبت فيه. 

 : حبيث تكون السنة املالية للجمعية هي السنة املالية للدولة. الشئون المالية .ب 
معية وفروعها يف املنطقة الذين : يكون للجمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي، مجعية عمومية، تتكون من أعضاء اجلالعضوية .ج 

 وفوا بالتزاماهتم، وفًقا للنظام الداخلي للجمعية أو فروعها. 
 : ختتص اجلمعية العمومية للجمعية بالنظر يف كل ما من شأنه حتقيق أهداف اجلمعية وفروعها يف املنطقة. نظام العمل .د 
: تعقد اجلمعية العمومية اجتماًعا سنويًا خالل مدة ال تزيد على ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء سنتها املالية، وجيوز الجتماعاتا .ه 

أن تعقد اجتماًعا غري عادي إذا تطلبت ذلك مصلحة اجلمعية، ويكون انعقاد اجلمعية بناء على دعوة من جملس إدارة 
االجتماع إذا قدم إليه طلب بذلك موقع من ثلث األعضاء الذين تتكون منهم  اجلمعية، ويتعني على جملس اإلدارة دعوهتا إىل

اجلمعية، يوضح فيه الغرض من االجتماع، فإذا مل يوجه جملس اإلدارة الدعوة إىل االجتماع يف هذه احلالة، جاز توجيه الدعوة 
قد االجتماعات يف مقر املركز الرئيس من األمني العام للمجلس األعلى للجمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي. وتع

للجمعية، ما مل حيدد خطاب الدعوة مكانًا آخر لالجتماع. وتـمبـ لَّغ األمانة العامة للمجلس األعلى للجمعيات اخلريية لتحفيظ 
 القرآن الكرمي بنسخة من الدعوة، ومعها جدول األعمال قبل املوعد احملدد لالجتماع بأسبوعني على األقل. 

: ختتار اجلمعية العمومية للجمعية سبعة أعضاء من بني األعضاء العاملني فيها، ليكوِّنوا مع األعضاء اآلخرين جملس العضوية .و 
 إدارة اجلمعية، وذلك ملدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وفق املادة احلادية عشرة. 

)رئيًسا(. نائب رئيس اجلمعية )نائًبا  : يكون للجمعية يف املنطقة جملس إدارة يتكون من: رئيس اجلمعيةمجلس اإلدارة .ز 
للرئيس(. املسؤول املايل )عضًوا(. أربعة من أعضاء اجلمعية العمومية )أعضاء(. اثنني من ذوي اخلربة يف التعليم يعينهم اجمللس 

ة )أعضاء(. مدير األعلى للجمعيات بناء على اقرتاح اجلمعية العمومية )عضوين(. رؤساء جلان اإلدارة يف فروع اجلمعية باملنطق
 فرع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقات والدعوة واإلرشاد يف املنطقة )عضًوا(. 

يقرتح جملس إدارة اجلمعية باملنطقة من بني أعضاء اجلمعية العمومية املقيمني باملدينة اليت هبا مقر اجلمعية  :مجلس اإلدارة .ح 
يس، ونائب للرئيس، ومسؤول مايل، وأربعة أعضاء، ويصدر بتعيينهم قرار الرئيسة، جلنة إلدارة عمل اجلمعية هبا، تتكون من رئ

 تعلقة بلجنة إدارة فروع اجلمعية.من رئيس اجمللس األعلى. وتسري على اللجنة أحكام الالئحة امل
جيتمع جملس اإلدارة يف مقر اجلمعية، أو يف أحد الفروع مرة كل شهرين على األقل بناء على دعوة رئيسه،  :مجلس اإلدارة .ط 

وتصدر قرارات اجمللس بأغلبية أصوات احلاضرين، وإذا تساوت األصوات يرجح اجلانب الذي فيه الرئيس، وال يعد االجتماع 
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د أعضاء جملس اإلدارة عن حضور اجتماعات اجمللس ثالث صحيًحا إال حبضور أكثر من ثلثي األعضاء، وإذا ختلف أح
مرات متتالية، بدون عذر مقبول، اعترب مستقياًل، وحل حمله من يليه يف احلصول على أكثر األصوات، ويصدر بذلك قرار من 

 جملس اإلدارة. 
تاريخ عقد االجتماع، فإذا مل قرارات اجمللس إىل رئيس اجمللس األعلى للجمعيات خالل أسبوعني من  : ترفعاإلدارةمجلس  .ي 

خيتص جملس إدارة اجلمعية باإلشراف على شؤون اجلمعية ، و  من وصوهلا إليه، اعتربت نافذةيرد عليها اعرتاض خالل أسبوعني
 قيق أهدافها.وفروعها يف املنطقة إداريًا ومالًيا وعملًيا، واختاذ القرارات الالزمة لتح

فروع اجلمعية باملنطقة جلنة إلدارة أعمال الفرع تتكون من رئيس، ونائب للرئيس، ومسؤول يكون لكل فرع من : إدارة الفروع .ك 
مايل، وأربعة أعضاء، يقرتحهم جملس إدارة اجلمعية باملنطقة من بني أعضاء اجلمعية العمومية املقيمني مبنطقة الفرع، وذلك 

 جمللس األعلى.نهم قرار من رئيس املدة ثالث سنوات قابلة للتجديد، ويصدر بتعيي
رات الالزمة ختتص جلنة إدارة فرع اجلمعية باملنطقة بإدارة شؤون الفرع إداريًا ومالًيا وعلمًيا، وهلا اختاذ القرا: للفرع اإلدارة المالية .ل 

 لتحقيق أهداف الفرع.
املرخص هلا مبزاولة املهنة يكون لكل مجعية، ولكل فرع من فروعها، ميزانية سنوية، ويتوىل أحد مكاتب احملاسبة : إدارة الفروع .م 

 ه السنوي بثالثة أشهر على األقل.يف اململكة فحص حساهبا اخلتامي قبل اجتماع اجلمعية العمومية يف اجتماع
احملددة يف  باألهداف-ممارسة أعضائها والعاملني فيها ألعمال اجلمعية  يف-تلتزم اجلمعية يف املنطقة وفروعها : األهداف .ن 

ائحه، وبأنظمة اململكة، وتتوخى يف أعضائها والعاملني فيها التحلي باألخالق اإلسالميـة، والتمسك نظامها األساسي، ولو 
 بأحكام الشرع. 

 اإلجراءات المقترحة لتحقيق جودة أداء جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في ضوء مدخل إدارة التميزثالثا: 
مدخل إدارة التميز يف حتقيق جودة األداء اإلداري جلمعيات  يف سبيل الوصول إىل اإلجراءات أو النموذج املقرتح لتطبيق

حتفيظ القرآن الكرمي، البد من الوقوف على أهم التحديات اليت تواجه تطبيق مدخل إدارة التميز جبمعيات حتفيظ القرآن الكرمي، وكذا 
 لنموذج على أسس صحيحة.املداخل املختلفة املمكنة التطبيق حىت يتسىن لنا وضع تلك اإلجراءات أو بناء ذلك ا

 أهم التحديات التي تواجه تطبيق مدخل إدارة التميز بجمعيات تحفيظ القرآن الكريم. (1)

يتميز العصر الذي نعيشه واملعروف بعصر الثورة املعرفية خبصائص كثرية جتعله خيتلف اختالفا كليا عن كافة العصور اليت 
املؤسسات اخلدمية التعليمية منها والرتبوية، ومما هو معروف أن مجعيات حتفيظ سبقته، وقد أصبحت هذه اخلصائص متثل حتديا لكل 

القرآن الكرمي تقوم بكال الدورين الرتبوي والتعليمي، مبا تضطلع به من أدوار هتدف إىل حتقيق اكتساب املنتفعني من خدماهتا 
، وميكن إمجال التحديات اليت تواجه املؤسسات العمل ظه وتالوتهبالسلوكيات الرتبوية املرغوبة دينيا وجمتمعيا، وتعليمهم كتاب اهلل وحف

 اخلريي بعامة ومجعيات حتفيظ القرآن بشكل خاص فيما يلي:

جماالت احلياة املختلفة تكنولوجيا واقتصاديا وفكريا، والتحوالت اليت تشهدها  يفالتغري السريع يف كل شيء والتطور اهلائل  .أ 
املنطقة العربية، والتيارات الفكرية املختلفة واليت انتشرت بشكل كبري، كل ذلك البد وأن يكون له انعكاسه على املمارسات 
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دافها سواء يف كيفية اإلدارة أو طبيعة االسرتاتيجيات ألهالتعليمية والرتبوية اليت تضطلع مجعيات حتفيظ القرآن الكرمي حتقيقا 
 التيس تنتهجها.

التكنولوجيا اإلدارية؛ إذ مل تعد اإلدارة يف الوقت احلايل تعتمد على الوسائل واألساليب التقليدية اليت كان يمعتمد عليها يف  .ب 
وأدى االعتماد على املستحدثات التكنولوجية  السابق يف مجع وحتليل البيانات والوصول إىل املعلومات وبناء السيناريوهات،

إىل ضرورة البحث عن التميز اإلداري يف التعامل مع التكنولوجيا احلديثة فكرا وتطبيقا، وهو ما يتطلب كفاءات بشرية قادرة 
 على إدارة التكنولوجيا وتوظيفها بالشكل األمثل مبا حيقق للمؤسسات متيزها اإلداري.

غين عن البيان أن اململكة ويف ظل اخنفاض أسعار البرتول عامليا وحالة  ،على املوارد املتاحةذلك  ترشيد اإلنفاق وانعكاس .ج 
التوتر على احلدود اجلنوبية، تتجه حاليا إىل ترشيد االنفاق وانتهاج سياسة إنفاق جديدة من شأهنا أن ينعكس أثرها على 

 طلب إدارة متميز ميكنها التعامل مع املتغريات االقتصادية اجلديدة. من اخلدمات اليت تدعمها الدولة، وهو ما يتمتويل الكثري

 متطلبات تطبيق مدخل إدارة التميز بجمعيات تحفيظ القرآن الكريم. (2)

قبل عقد أو عقدين من الزمان كانت الكفاءة من املمكن أن تقود املؤسسة إىل موقع قيادي بني نظرياهتا، ولكن اليوم أصبح 
ضرورة ال ميكن االستغناء عنها يف املؤسسات الناجحة، وملا كانت إدارة التميز تعين فن جتميع حاجات أصحاب  التميز التشغيلي ميثل

املصلحة من الداخل واخلارج، من خالل إطار عمل يتضمن كل مكونات املؤسسة، فإنه لكي يتحقق ذلك فالبد من توافر املقومات 
 أو املتطلبات التالية:

 إدارة التميز.اإلحاطة والفهم ملفهوم  .أ 

 توافر بناء اسرتاتيجي للمؤسسة وتفعيله بشكل يعرب عن توجهاهتا الرئيسة ورؤيتها املستقبلية. .ب 

 بناء منظومة كاملة من السياسات حتكم عمل املؤسسة وتوفر األسس والقواعد اليت ميكن اختاذ القرارات يف ضوئها. .ج 

 التعديل والتكيف مع املتغريات الداخلية اخلارجية. استحداث هياكل تنظيمية تتناسب مع متطلبات األداء وتقبل .د 

 بناء نظام متطور لتأكيد اجلودة الشاملة وتفعيله بكل مستويات اجلمعية. .ه 

 بناء شبكة متكاملة لالتصاالت ونظم املعلومات تضم آليات لرصد املعلومات وتوظيفها لدعم اختاذ القرار. .و 

 آليات وقواعد ختطيط واستقطاب وتكوين املوارد البشرية وتنميتها وتوجيه أدائها.بناء نظام متطور إلدارة املوارد البشرية يضم  .ز 

بناء نظام إلدارة األداء املؤسسي املتكامل وتشغيله، يتضمن قواعد وآليات ختطيط األداء املستهدف وحتديد معدالته  .ح 
 ومستوياته وحتديد األعمال والوظائف املطلوبة لتنفيذه وتقوميه.

د وتنمية وتطوير القيادات اإلدارية الفع الة القادرة على وضع األسس واملعايري وتوفري مقومات التنفيذ السليم بناء نظام إلعدا .ط 
 للخطط والربامج اليت تركز على:

 االلتزام مبنهجية علمية يف حبث املشكالت واختاذ القرارات. -
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 تنمية االبتكار يف إدارة شئون اجلمعية ويف عملها ومنهجياهتا املتبعة. -

 تفعيل التوجه حنو إرضاء العمالء. -

 توظيف الرصيد املعريف املتجدد للعمالء وتنميته. -

تنمية آليات التفكري املنظومي وتفعيل فرص التعلم التنظيمي، مما يؤدي إىل اكتساب العاملني مهارات اإلدارة  -
 .اجليدة والتعامل مع املواقف املختلفة

يرى القائمون على شئون مجعية حتفيظ القرآن الكرمي أن ما يقومون االهتمام املتوازن بأصحاب املصلحة، حبيث  -
به من جهد وما يتخذونه من إجراءات وما يطبقونه من سياسات ينعكس إجيابيا على املخرجات، كما يرى 
العاملون باجلمعية أن ما يقومون به من جهد يؤيت ومثاره، وأخريا يرى املنتفعون من أنشطة اجلمعية أهنا حتقق 

 ياهتم بأقصى ما ميكن حتقيقه من اجلودة.غا

 أهم النماذج الشائعة في تطبيق إدارة التميز. (3)

شهد العقدان املاضيان سعي كثري من األكادمييني بل وحىت الدول إىل وضع منوذج إلدارة التميز، ومن مث أصبح يف العامل أكثر 
معظمها يف املفاهيم اليت تقوم عليها، وهتدف إىل رفع كفاءة األداء ومن مث من مثانني دولة لديها مناذج وطنية للتميز اإلداري تتشابه 

 القدرة التنافسية، ومن بني هذه النماذج:

 )نموذج بالدريج( The American Excellence Modelالنموذج األمريكي إلدارة التميز  .أ 

نطق العام، واملدخل والعناصر األساسية للتقومي، يتشابه النموذج األمريكي جلائزة بالدريج للجودة مع نظريه األورويب يف امل
، ويتحدد اهلدف األساسي للنموذج يف ترويج وتدعيم 1987منذ عام وحيظى هذا النموذج بتقدير كبري يف الواليات املتحدة 

ب الناجحة إىل املفاهيم املتصلة بعناصر ومكونات متيز األداء يف املؤسسات وتنمية قدراهتا التنافسية ونقل اخلربات والتجار 
نظرياهتا من املؤسسات األخرى. وميثل النموذج األمريكي أداة مهمة تستعني هبا املؤسسات يف إجراء عمليات التقومي الذايت 

 باالستناد إىل جمموعة املعايري واألدوات ونظم القياس اليت يتضمنها النموذج.

 )نموذج ديمنج( .The Japanese Excellence Modelالنموذج الياباني إلدارة التميز  .ب 

ها، وحتدد املعايري اليت يتم هو منوذج يركز فقط على العمليات املؤدية إىل اجلودة الشاملة دون النظر إىل النتائج املرتتبة علي
يم قياس األداء عليها لنيل اجلائزة يف: السياسات املتبعة، التنظيم والتنمية، املعلومات، والتحليل، التخطيط للمستقبل، التعل

 والتدريب، تأكيد اجلودة، تأثريات اجلودة، املعايرة )القياس(، الرقابة.

 .Scottish Quality Management Systemالنموذج األسكتلندي في الجودة  .ج 

يتكون النموذج األسكتلندي من عشرة معايري حتدد خصائص نظام إدارة املؤسسات بصورة شاملة، وتتمثل هذه املعايري يف: 
رتاتيجية، وإدارة اجلودة، والتسويق ورعاية العميل، واملوارد البشرية، وتكافؤ الفرص، والصحة والسالمة، واالتصال اإلدارة االس

 واإلدارة، وخدمات اإلرشاد، وتصميم برنامج العمل وتنفيذه، والتقييم ومنح الشهادات.
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 .The Europe Excellence Modelالنموذج األوروبي إلدارة التميز  .د 

بواسطة املنظمة األوروبية إلدارة اجلودة، ويتم استخدامه اآلن بشكل واسع يف  1992عن منوذج مت تطويره عام هو عبارة 
أوروبا كإطار مؤسسايت، وكأساس للعديد من جوائز اجلودة الوطنية واإلقليمية، وعلى الرغم من أن معظم استخدامات هذا 

تظهر بوضوح عند استخدامه كأداة ونظام إدارة، وبصفة خاصة فيما يمعرف  النموذج تتم يف جمال جوائز اجلودة، إال أن فعاليته
األن يف جمال اإلدارة بالتقييم الذايت املؤسسي الذي أصبح يمطبق بشكل واسع داخل املؤسسات سواء كانت كبرية أو صغرية، 

 عامة أم خاصة.

النموذج سوف يساعدها على حتقيق التميز عن ويف حال تطبيق هذا النموذج على مجعيات حتفيظ القرآن الكرمي فإن هذا 
طريق قياس أين هي على طريق التميز ومساعدهتا على فهم القصور يف أدائها ومعاجلته، ذلك أن النموذج ميثل مرجعية عاملية 

 يف جمال تقييم االمتياز والتميز، وميكن استخدامه بطرق متعددة منها:

خمرجات اجلمعيات املناظرة هلا أو  إىلخرى املناظرة، كأن تنظر اجلمعية ضوء املؤسسات األكأداة للتقييم الذايت يف  -
 دة خمرجاهتا جبودة خمرجات تلك اجلمعياتو املؤسسات اليت تقوم مبثل أو بعض أدوارها وتقارن ج

كمعيار نوعي، إذ أن لكل نشاط معايري خاصة به، ومن مث تنتقي اجلمعية املعايري اليت تناسبها للحكم على  -
 هتا.خمرجا

كدليل للتعرف على املناطق اليت حتتاج إىل حتسني يف املؤسسة؛ إذ أنه ليس بالضرورة أن حتتاج كل جوانب عمل  -
 اجلمعية إىل تطوير فلرمبا يكون اخللل يف جانب دون اآلخرين.

 إذ تعتمد اجلمعية عملية التقومي الذايت والقياس املقارن منهجا لعملها.كهيكل لنظام إدارة املؤسسة؛  -
 كقاعدة ملفردات مشرتكة وطريقة تفكري. -

يمقدم كما أداة مهمة لتقييم الوضع املهين، ومدى تقدمه وقوته للعاملني باملؤسسة،  النموذج األورويب إلدارة التميز يمعد و 
النموذج وسيلة لدعم املؤسسات هبدف موازنة أولوياهتا بشكل أفضل، وتوظيف املوارد البشرية ووضع خطط عمل واقعية 

، ومن مث عندما تقوم اجلمعية مبراجعة األداء على مستوى اجلمعية كهيكل وعلى مستوى العاملني كأفراد ستتمكن إلدارهتا
 حينها من حتديد مدى استفادهتا من العاملني لديها وجودة أدائهم.

 ،Results ئجاملستخدم يف النموذج أداة تقييم تتكون من أربعة عناصر هي: النتا (RADAR)وميثل منهج رادار 
كما يعتمد   Assessment & Review  ، واملراجعة والتقييمDeployment والتطبيق ،Approach واملنهج

النموذج على تسعة معايري متثل مخسة منها املسببات، تتضمن ما تفعله اجلمعية واما تقوم به من أداءات، ومتثل األربعة 
 سببات.األخرى النتائج تتضمن ما حتققه اجلمعية بفعل امل
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ومن الشكل يالحظ كيف ميكن تطبيق مكونات هذه النموذج، فاملسببات اليت تبدأ بالقيادة ومتثل منها القيادة القائمة على 
إدارة شئون اجلمعية ينعكس أثر فاعليتها على األفراد العاملني وهي اليت ترسم سياسات العمل داخل اجلمعية وتضع االسرتاتيجيات 

لتنفيذها، إال أن هذا كله يتطلب موارد الزمة وكافية للتنفيذ يأيت عن طريق التمويل احلكومي من الدولة بعض منها، لكن املناسبة 
اجلانب األكرب البد وأن يعتمد على دعم اجملتمع احملي ألنشطتها، وهذا الدعم لن يأيت إال من خالل إحساس الشركاء بفاعلية 

 تيجية واملوضوعة وكفاءة األفراد.القيادة وجودة السياسات واالسرتا

لتعطينا أثر هذا العمل  مث تأيت بعد ذلك جمموعة من العمليات التشغيلية للموارد تقود إىل حتقيق اجلمعية للمخرجات املطلوبة
العمالء والذين والذي يمرى على األفراد العاملني من تعلم وتطوير للمهارات وعوائد مادية ومعنوية، كما يمرى هذا األثر كنتائج على 

 هم حفظة القرآن الذين يرون أهنم قد تعلموا القراءة الصحية وحفظوا القرآن الكرمي واكتسبوا السلوكيات الرتبوية السليمة ،،، اخل، أما
 اجملتمع فريى خمرجات اجلمعية ظاهرة على الفتيان والفتيات الذين ارتادوا هذه اجلمعيات.

ستفادة من العمل إما مبمارسات إجيابية يتم تعزيزها أو إخفاقات تتم معاجلتها وال مينع ذلك أن تكون هناك دروس م
 وتفاديها، وهو ما يقود إىل التعلم مما كان واإلبداع فيما هو آت بتعظيم اإلجيابيات وتفادي السلبيات.

 .The Mobile of Excellent Managementنموذج الهاتف النقال إلدارة التميز  .ه 

قام بتطوير منوذج مكون سبع حماور ذات عالقة باإلدارة املتميزة  Craig Stevensأن كراج ستيفن سبقت اإلشارة إىل 
ه يرى أمطلق عليه منوذج "التليفون احملمول لإلدارة املتميزة"، وقد شبه ستيفن اإلدارة املتميزة يف هذا النموذج بالتليفون احملمول؛ ذلك أن

كون متوازنة مثل التليفون احملمول. على أساس أننا إذا استبعدنا أي حمور من احملاور السبعة أن اإلدارة لكي تكون متميزة البد وأن ت
لإلدارة املتميزة يف املنظمة سوف خيتل توازن املنظمة مبا حيد من فعالية أدائها بشكل كامل، وتتكون احملاور السبعة كما يراها ستيفن 

 من:  وميكن تطبيقها على مجعيات حتفيظ القرآن الكرمي

 :يالمحور األول: إعداد فريق من القادة الفعالين يفهمون ويستوعبون اآلت

 كيف يكون شكل القيادة اجليدة باجلمعية؟ -



19 
 

 ما هي خطوات التمكني اإلداري للقادة األفراد داخل اجلمعية؟ -

 ما هي القوانني اليت حتكم عمل القيادات داخل اجلمعية وال ميكن اخلروج عنها؟ -

 املوقفية داخل اجلمعية وما هي املفاهيم املرتبطة هبا؟ ما شكل القيادة -

 أين حنن اآلن وكيف ننتقل من الوضع التنظريي ملا ينبغي أن يكون إىل الوضع التطبيقي؟ -

 المحور الثاني: بناء ثقافة تنظيمية فّعالة، وذلك من خالل:

 حتديد اإلطار التنظيمي للثقافة املؤسسية داخل اجلمعية. -

 افة التنظيمية اجليبة واملناسبة للعمل داخل اجلمعية مبا يؤدي إىل قيام اجلميع بعمله وهو راض عنه.حتديد شكل الثق -

 الوقوف على مناذج الثقافة التنظيمية اجليدة والسيئة )املرغوبة وغري املرغوبة للعمل داخل اجلمعية(. -

 لتنظيمية املرغوبة.أين حنن وكيف ننتقل من النظرية إىل التطبيق للتحول إىل بناء الثقافة ا -

 المحور الثالث: التركيز الفّعال على العميل، وذلك من خالل: 

 حتديد املقصود بالرتكيز الفعال على العميل. -

 حتديد كيف يكون شكل الرتكيز الفع ال على العميل. -

 الوقوف على مناذج الرتكيز الفع ال وغري الفع ال على العميل. -

  التطبيق يف الرتكيز الفعال على العميل.أين حنن وكيف ننتقل من النظرية إىل -

 المحور الرابع: بناء فريق عمل ومساعدة اآلخرين على العمل معا، وذلك من خالل:

 حتديد عناصر بناء الفريق. -

 التمكن من مفاهيم وممارسات إدارة الصراع. -

 حتقيق أسس ومبادئ إدارة اإلنتاجية. -

 اجلماعة.اكتساب مهارات حتريك دوافع وبناء ميكانيزمات  -

 .لبناء فرق العمل اجلماعيأين حنن وكيف ننتقل من النظرية إىل التطبيق  -

 المحور الخامس: حل المشكالت وتطوير المهارات.

 التمرس على ديناميكيات استبعاد العوائق وجتاوز احلواجز. -

 استيعاب الكفاءات األساسية. -

 بناء فرق مربع األدوات. -
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 مقدمة لألدوات العشر املطلوبة. -

 محور السادس: التحسين المستمر وإدارة التغيير، وذلك من خالل فهم:ال

 املراحل الثالث إلدارة التغيري. -

 حتليل قوى العمل امليدانية. -

 المحور السابع: الخطوات السبع لقياس األداء وذلك من خالل:

 إعداد مقدمة للخطوات السبع لقياس األداء التنظيمي. -

 حتديد قواعد قياس األداء. -

 مقدمة لألداء الفردي. إعداد -

 .تحفيظ القرآن الكريممتطلبات تطبيق إدارة التميز بجمعيات  (4)

بعد أن انتهى البحث من عرض أبرز مناذج تطبيق إدارة التميز املؤسسي وكيفية تطبيقها يف جتويد أداء مجعيات حتفيظ القرآن 
تطبيقها لتحقيق فاعلية إدارة التميز جبمعيات حتفيظ القرآن الكرمي، الكرمي، البد من اإلشارة إىل أن هناك عدد من املتطلبات الواجب 

 وهذه املتطلبات حتاكي املكونات األساسية إلدارة التميز وذلك على النحو التايل:

  المكون األول: القيادة الفعالة.

 وينبغي على القيادة الفع الة أن:

 تكون واضحة للقائمني بالتخطيط ومتفق عليها عند التنفيذ. وغايات اجلمعية حبيثتلعب دوراً حموريا يف صياغة أهداف  -

 تتوىل وضع األسس واملعايري اليت سيسري عليها العمل داخل اجلمعية وتوفري مقومات التنفيذ السليم للخطط والربامج. -

 وكافة أفرعها.تتخذ قرارات التطوير يف ضوء مناقشة نتائج التقومي الذايت على خمتلف املستويات اإلدارية للجمعية  -

تتخذ قراراهتا يف ضوء معطيات الظروف واإلمكانات الذاتية للجمعية وفهمها للمتغريات اخلارجية واليت تنعكس بشكل أو  -
 أخر على قدرة اجلمعية على العمل وحتقيق األهداف.

 رتام قواعد ونظم اجملتمع.تدرك املسئولية االجتماعية والدينية والرتبوية للجمعية والتأكيد يف ذات الوقت على أمهية اح -

 تلتزم بقيم وأخالقيات العمل اإلجيابية. -

ومكوناهتا واستثمار  -سواء األفراد أو الفروع التابعة  –تركز على حتقيق الرتابط والتناسق الكامل بني عناصر اجلمعية  -
 قدراهتا يف حتقيق أهدافها بشكل أفضل.
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 .ياالستراتيج البناءالمكون الثاني: 

للجمعية وتفعيله  يللجمعية عدد من النقاط اليت من شأهنا توفري البناء االسرتاتيجاالسرتاتيجي  تشييد البناءيراعى عند 
بشكل يعرب عن توجهاهتا الرئيسة ورؤيتها املستقبلية، مع بناء منظومة كاملة من السياسات اليت حتكم عمل اجلمعية وتوفر األسس 

 والقواعد اليت ميكن اختاذ القرارات يف ضوئها، وتتمثل هذه النقاط يف:

للتخطيط والتوجيه يف كافة جماالت النشاط داخل التحديد الدقيق والواضح للغايات واالهداف واعتمادها كأساس  -
 اجلمعية.

حتليل املشكالت اليت تواجه حتقيق اجلودة يف أنشط اجلمعية، والتعامل معها وفقا ألوليات حمددة، وبناء خطط التعامل  -
 معها يف ضوء األهداف املوضوعة.

القائمني مبسئوليات األداء وقواعد وأسس  وجود منظومة متكاملة من السياسات اليت حتكم وتنظم عمل اجلمعية وترشد -
 اختاذ القرارات.

تفهم املناخ احمليط والكشف عن الفرص واملخاطر وهتيئة املقومات الذاتية باجلمعية الستثمار تلك الفرص والتعامل مع  -
 املخاطر )اإلدارة االسرتاتيجية(.

 ة وذلك من أجل بناء خطط التحسني يف املستقبل.حتديد املوقف احلايل للجودة، أي ما مستوى اجلودة املتحقق للجمعي -

 حتليل الفجوة بني حركة ومعدالت األداء الفعلي واملستويات املعيارية املستهدفة. -

 )المستفيدون(. التوجه بالزبائنالمكون الثالث: 

 اجلمعيةفالزبون أو متلقي اخلدمة هو احملرك الرئيسي ألنشطة أحد املكونات األساسية إلدارة التميز،  الزبائنميثل الرتكيز على 
ولذا  وتغيريها، أو زواهلا أنشطتها واستمراريتها،ن ردود فعله اإلجيابية والسلبية هي احملددة لبقاء أواحتياجاته هي سبب وجودها، كما 

 ما يلي: ينبغي من أجل حتقيق إدارة التميز يف مجعيات حتفيظ القرآن الكرمي التأكيد على

القناعة بأن اجلودة الشاملة تمعد ركنا أساسياً يف إدارة املؤسسة، ومن مث استخدام أساليب خمتلفة للتأكد من جودة اخلدمات  -
 .اليت تقدمها اجلمعية لعمالئها

 ا.الرتكيز على العمالء وتنمية عالقات التعامل معهم واالحتفاظ برغبتهم الدائمة يف التعامل مع اجلمعية وأنشطته -

 تنمية وتفعيل التوجه حنو إرضاء العمالء. -

العمل على حتقيق عوائد ومنافع متوازنة ملختلف أصحاب املصلحة وذوي العالقة باجلمعية، سواء القائمون على دعم  -
 أشطتها من جهات حكومية وأهلية، أو العاملون هبا أو عمالئها.

 ارجيني أو الداخليني.التأكد من أن العمل يتم باملستوى الذي يمرضي العمالء اخل -
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وهذا النقاط تتفق مع القول بأن من مداخل إدارة التميز األساسي التأكيد على اجلود الشاملة للمؤسسة واليت من مكوناهتا 
 األساسية العمالء أو املنتفعون خبدماهتا.

 المكون الرابع: إدارة المعرفة واإلبداع.

أنواعا جديدة من السلوك )املمارسات واألنشطة( نتيجة لتعرضها املنظمة املتعلمة هي اليت تكتسب  سبقت اإلشارة إىل أن
، واملنظمة هبذه الطريقة تكون بصدد القيام بالتعلم ي أو تعديل أمناط السلوك القدميةمعينة تفرض عليها التخلخمتلفة ملواقف 

من الكشف واالستيعاب السريع للمعلومات، واحملافظة على مسايرة التنظيمي الذي ميثل أساس التميز اإلداري؛ ألنه ميكن 
التغريات يف البيئة، وإجياد مناخ عمل يدعم التقييم واالبتكار، باإلضافة إىل التحسني املستمر والتطوير املتواصل للممارسات 

 .وجتنب التعثرات السابقة

قق التعلم التنظيمي من خالل:لذلك جيب على إدارة مجعيات حتفيظ القرآن الكرمي تفعيل إدار   ة املعرفة واإلبداع مبا حيم

 إدارة العمليات واإلدارة باملعلومات. -

 تفعيل نظم املعلومات اإلدارية الشاملة كأساس لتنمية فرص التميز. -

 مجع املعلومات من مجيع أفرعها باستخدام طرق خمتلفة يف التقومي للتعرف على واقع العمل ومشكالته وحتدياته. -

ري نظام معلومات متكامل يضم آليات لرصد املعلومات املطلوبة وقواعد معاجلتها فضال من آليات وقواعد توظيفها توف -
 لدعم اختاذ القرارات املختلفة.

 الرتكيز على األنشطة املعرفية على اعتبار أهنا متثل األساس يف حتقيق القيمة املضافة. -

 المكون الخامس: العاملين.

القرآن تفعيل مشاركة العاملني يف كل ما تقوم به من مناشط إدارية أو تعليمية أو تربوية، وذلك من على مجعيات حتفيظ 
 خالل:

 ويف ضوء معايري وأسس موضوعية ختدم حتقيق أهداف اجلمعية.اختيار العاملني هبا بعناية فائقة  -

 توفري فرص التنمية املستمرة والتدريب ملنسوبيها. -

 ريف املتجدد ملنسوبيها.تنمية وتوظيف الرصيد املع -

 تنمية ومتكني منسوبيها لتكوين الصف الثاين من القيادات وكذا دعم فرص اإلبداع. -

 تيسري وتوفري فرص التعلم التنظيمي. -

 المكون السادس: العمليات.



23 
 

إن األساس ألي إدارة متميزة هو أن ننظر للكيان املؤسسي على أنه جمموعة من العمليات املرتابطة واملتداخلة فيما بينها، واليت 
 لذا على إدارة اجلمعية أن تعمل على:جيب أن تكون حمددة وواضحة للعاملني حىت يتسىن هلم فهمها والتحكم فيها، 

 وليس فقط عند مواجهة املشكالت. التطوير والتحسني املستمر لعملياهتا -

تطبيق منهجية إدارة العمليات اليت تركز على تكريس الرتابط والتشابك بني عمليات اجلمعية، ومن مث حسن استثمار وربط  -
 املدخالت باملخرجات.

 تنمية وحفز االبتكار يف ممارسات اجلمعية. -

 األنشطة األقل عائد.الرتكيز على النشطة ذات القيمة املضافة األعلى والتخلص من  -

 انتهاج منهج مدخل النظم يف التفكري واإلدارة. -

 المكون السابع: النتائج.

 ويراعى عند قياس النتائج أو املخرجات ما يلي:

التقومي الذايت املستمر ألنشطة اجلمعية واحلكم على كفاءة العمل ومستويات اإلجناز بالقياس إىل املعايري املوضوعة من قبل  -
 دة باجلمعية وكيفية تطبيقها وأساليب حتديثها دون انتظار عمليات التقومي اخلارجي للجمعية.نظام اجلو 

الرتكيز على املستفيدين من أنشطة اجلمعية كنفطة بداية يف التفكري عند بناء األنشطة وكنقطة هناية يف قياس مدى حتقق  -
 األهداف.

املؤسسة ومستويات األداء والفعالية هبا مع غريها من اجلمعيات االعتماد على منهجية القياس املرجعي مبقارنة إجنازات  -
 املتفوقة.

التأكيد يف عمليات القياس على مبدأ هام سبقت اإلشارة إليه وهو أن ما ال ميكن قياسه ال ميكن إدارته والسيطرة عليه،   -
 ومن مث البد وأن تكون لكل أنشطة اجلمعية معايري ومستويات أداء للحكم عليها.

اد نظام متكامل لتقييم األداء الفردي وأداء اجملموعات وفرق العمل ووحدات األعمال االسرتاتيجية واألداء املؤسسي إجي -
 بغرض تقومي اإلجنازات بالقياس إىل األهداف ومعايري الداء املقررة.

  

  



24 
 

 قائمة المراجع.

 .مبيكإصدارات  :القاهرة .تقييم األداء اإلسرتاتيجي( 2001، كريس. )أشتون .1

 :فلسطني .مدى مسامهة اجلمعيات اخلريية يف التنمية مبحافظة غزة، رسالة ماجستري غري منشورة .(م 2015) .أ .م ,األغا .2
 .جامعة األقصى بغزة -أكادمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا 

 -كلية أصول الدين :الرياض .لسعوديةاجلمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي باململكة العربية ا .(ه 1429) .ن .ب ,البدر .3
 .جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

 .124 ,جملة البيان .استقطاب املتطوعني يف العمل اخلريي .(1427) .ب .ع ,الربكايت .4

 .جامعة الريموك :األردن .إدارة التميز يف القطاع العام األردين .(2006) .غ .غ ,الدويري .5

املؤمتر العريب "، من حبوث حنو بناء إطار منهجي لالبداع ومتيز األعمال يف املنظمات العربية" (2004). صاحل سليمان. الرشيد .6
 .23، ص املنظمة العربية للتنمية اإلدارية :مصر -شرم الشيخ، السنوي اخلامس يف اإلدارة

 .دار غريب :القاهرة .خواطر يف اإلدارة املعاصرة .(2001) .ع ,السلمي .7

 .حبوث .مجعيات حتفيظ القرآن الكرمي واملستقبل املستشرف .(27نوفمرب  ,2010) .ا .ع ,الشربمي .8

 :املنتدى العريب إلدارة املوارد البشرية": إدارة التميز( "2016) العزيزأو عبد  .9
https://hrdiscussion.com/hr17506.html 

 .مكتبة العبيكان :الرياض .املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية .(2000) .ص .ح ,العساف .10

وزارة الشؤون اإلسالمية  :الرياض .اجلمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي ومسريهتا املباركة .(هـ 1419) .ا .ا ,الكرمي .11
 .واألوقاف والدعوة واإلرشاد

 .وزارة الرتبية والتعليم :اململكة العربية السعودية -الرياض .الدليل التفسريي ملعايري التميز اإلداري .(هـ 1436) .اللجنةالعلمية .12

 ,(20)83 ,مستقبل الرتبية العريب .مدخل إدارة التميز ومتطلبات تطبيقه يف جامعة املنصورة .(أبريل ,2013) .ا .ا ,اهلاليل .13
pp. 11-141. 

"،  أمهية تقييم أداء املؤسسات اخلريية يف النطاق التطوعي( "2015املركز الدويل لألحباث والدراسات )مداد( ) .14
http://www.medadcenter.com/investigations/588 



25 
 

البناء من أجل االستمرار، ترمجة مكتبة جرير  In .البناء من أجل االستمرار، ترمجة مكتبة جرير .(1999) .ك .ج ,بوراس .15
(p. 155). مكتبة جرير :الرياض. 

منو املؤسسات واالقتصاديات بني حتقيق  .ماهيته وكيف ميكن حتقيقه يف املنظمات :التميز يف األداء .(2011) .ا ,مجيل .16
 .امللتقى الدويل الثاين حول األداء املتميز للمنظامت واحلكومات :اجلزائر .(p. 156)األداء املايل وحتديات األداء البيئي 

تقى املل .الفلسفة احلديثة لنجاح املنظمات يف عصر العوملة واملنافسة :إدارة التميز .(2010/نوفمرب/10-8) .ق ,شوقي .17
 .pp)املنافسة واالسرتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدول العربية  :الدويل الرابع حول

 .جامعة اجلزائر :اجلزائر .(6-7

 .18 ,حبوث .الواقع وآفاق التطوير :املنظمات اخلريية .(2007) .ن .م ,عطية .18

 .دار الفاء للنشر :عم ان .لة ومتطلبات األيزوإدارة اجلودة الشام .(2001) .ن .ق ,علوان .19

 .جامعة اجلزائر :اجلزائر .إدارة التميز من مدخلي اإلبداع واملعرفة، رسالة ماجستري غري منشورة .(2009) .ل ,فاطمة .20


