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تقييم دور الجمعيات الخيرية في المملكــــــــــــــــــــة العربيــــــــة الســــــــــعوديــة
من وجهة نظر المتبرعين والمستفيدين – دراسة ميدانيــــــــة
خالد منصور الشعيبي

قسم إدرة االعمال

ياسر عبدالحميد الخطيب

قسم التسويق

عصام حسن كوثر

قسم إدارة االعمال

كلية االقتصاد واإلدارة  ،جامعة الملك عبدالعزيز  ،جدة  ،المملكة العربية السعودية

المستخلص :تهدف هذه الدراسة الى تقييم دور الجمعيات الخيرية في المملكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة العربيـ ـ ـ ــة السـ ـ ـ ـ ــعوديــة وذلك من
خالل التعرف على اتجاهات كل من المتبرعين للجمعيات الخيرية والمستفيدين من خدماتها وت ـتـمحور تلك االتجاهات

نحو طبيعة نشاطها وأسلوب أدارتها وتمويلها ومشاكلها .كما تناولت الدراسة كذلك تأثير خصائص كل من
المتبرعين والمستفيدين على اتجاهاتهم، .ولتحقيق ذلك ،تم القيام بدراسة ميدانية شارك فيها  232من المتبرعين
للجمعيات الخيرية و  220من المستفيدين من خدماتها في داخل المملكة العربية السعودية .وقد وجدت الدراسة أن

اتجاهات المتبرعين ايجابية وقوية للغاية نحو مجموعة من المتغيرات ومنها :االهتمام باالبتكار وتطوير مشاريع خيرية
جديدة تالئم مطالب المحتاجين ،والبحث عن أساليب مبتكرة للحصول على المزيد من التبرعات .وكذا وجد أن

اتجاهات المستفيدين ايجابية وقوية للغاية نحو مجموعة من المتغيرات ومنها :احتياج الجمعيات الخيرية إلى ابتكار
وتطوير برامجها ومشاريعها الخيرية وتعزيزها ببرامج هادفة مثل برامج األسر المنتجة  ،وأن تسعى الجمعيات الخيرية

إلى تحقيق االكتفاء واالعتماد على النفس .وقد كشفت الدراسة عن تأثير خصائص كل من المتبرعين والمستفيدين

على اتجاهاتهم وفقا الختالف شرائح كل من العمر  ،وعدد الجمعيات الخيرية التي يقدم لها الدعم  ،والفترة الزمنية
لبدء دعم الجمعية  ،ونوع المستفيد من الخدمات  ،وعدد الجمعيات الداعمة له  ،وفترة الحصول على الدعم .و
أوصت الدراسة بتبني سياسة "االحتفاظ بالمتبرع مدى الحياة" واقامة مشاريع مبتكرة ومساعدة المستفيدين إلقامة

مشاريع مجزية لهم.

الكلمات المفتاحية :االتجاهات  ،الجمعيات الخيرية  ،دور  ،المستفيدون  ،المتبرعون
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المقدمة

مشكلة البحث

تلعب المنظمات الخيرية في جميع أنحاء العالم دو ار

أش ــارت مجموع ــة م ــن الد ارس ــات ال ــى ان الجمعي ــات

لتشمل أطيافا متعددة بدءا بتلك الخدمات التقليدية

أجمـل ( )Helmig et. al., 2004هـذه المشـكلة

على سبيل المثال المأوى والدواء والتعليم والتدريب

الن ــوع م ــن المنظم ــات يكم ــن ف ــي تح ــول إدارته ــا م ــن

حيويا في خدمة مجتمعها .وتتسع دائرة أنشطتها
مثل مساعدة الفقراء والمحتاجين إلى تلك التي تقدم
والصحة والبيئة .ويحث الدين االسالمي على عمل

الخير ،ويساهم في ذلك أفراد المجتمع المقتدرين -
المتبرعين .ويرتبط العمل الخيري بشريحة المجتمع

ذات الدخل المنخفض التي أمر اهلل سبحانه وتعالى
باإلحسان أليها  -المستفيدين.

وعلى الرغم من أن العمل الخيري

في المملكة

العربية السعودية بدأ قبل  03عاما (و ازرة الشئون
أالجتماعية 1401هـ) ،ونظ ار لضخامة الدور الذي
تقوم به الجمعيات الخيرية

وتفرع أعمالها وتعدد

انشطتها وتنامي اعداد المتبرعين لها والمستفيدين
من خدماتها ،فقد أصبحت هناك حاجة ماسة الى

أجراء مزيد من الدراسات في هذا المجال لتساعد
تلك الجمعيات على ممارسة اعمالها بطريقة مهنية.

وتأتي هذه الدراسة التي تتناول تقييم دور الجمعيات

الخيرية من وجهة نظر المتبرعين و المستفيدين
لتمثل تعزي از وامتدادا لدراسة سابقة قام بها فريق

البحث وتناولت "د ارسة وتحليل العوامل المؤثرة على
تطوير نشاط الجمعيات الخيرية في المملكة العربية

السعودية  -د ارس ــة ميدانيــة".

الخيرية بشكل عام تفتقر الى المهنية في العمل .وقد

فــي خالصــة بحثــه عنــدما ذكــر أن التحــدي أمــام هــذا
إدارة هـ ـ ـواة ال ـ ــى إدارة مهني ـ ــة خاص ـ ــة ف ـ ــي مج ـ ــال
استقطاب األموال واستثماراتها.

كمــا أكــدت الد ارســة االســتطالعية التــي قــام بهــا فريــق

البح ــث والمتمثل ــة ف ــي ش ــكل مق ــابالت شخص ــية م ــع
عينـ ـ ــة مـ ـ ــن المتبـ ـ ــرعين والمسـ ـ ــتفيدين مـ ـ ــن خـ ـ ــدمات

الجمعي ـ ــات الخيري ـ ــة أنه ـ ــم غي ـ ــر ارض ـ ــين ع ـ ــن أداء
بع ــض الجمعي ــات وي ــرون أنه ــا بحاج ــة ال ــى تط ــوير
أدائه ــا واإلفص ــار عـ ــن مواردهـــا ونفقاتهـــا والتواصـ ــل

المســـتمر مـ ــع المتبـ ــرعين والبح ــث عـــن االحتياجـ ــات
الحقيقــة للمســتفيدين وســرعة تلبيتهــا .لــذا ف ـإن مشــكلة

هـ ــذه الد ارسـ ــة تتمحـ ــور حـ ــول تقيـ ــيم الـ ــدور الحقيقـ ــي

للجمعيـ ـ ــات الخيريـ ـ ــة مـ ـ ــن وجهـ ـ ــة نظـ ـ ــر المتبـ ـ ــرعين
والمستفيدين على حد سواء.
تساؤالت البحث
تسعى هذه الدراسة الى اإلجابة على التساؤالت

التاليـ ـ ـ ـ ــة:

-1ماهي خصائص المتبرعين للجمعيات الخيرية ؟
-2ماهي خصائص المستفيدين من الجمعيات
الخيرية؟
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-0ماهي اتجاهات المتبرعين للجمعيات الخيرية

مراكز البحوث العلمية في الدول المتقدمة

ومشاكلها؟

ويمكن القول ان هذه الدراسة على مستوى المملكة

نحو طبيعة نشاطها وأسلوب إدارتها

وتمويلها

(.)Salamon and Anheier, 1997

-4ماهي اتجاهات المستفيدين من الجمعيات

العربية السعودية تعتبر من الدراسات الهامة واألولى

وتمويلها ومشاكلها؟

تتمخض عنه من توصيات في تقديم فوائد هامة

الخيرية نحو طبيعة نشاطها وأسلوب إدارتها

-0ماهو تأثير خصائص كل من المتبرعين
والمستفيدين على اتجاهاتهم؟

أهمية البحث

تسـتمد هذه الد ارســة أهميتها من أهمية قطاع

الجمعيات الخيرية في المملكة العربية السعودية
الذي

يساهم بدور فعال في تشجيع أعمال البر

والخير وتعميق مفهوم التكافل االجتماعي بين أفراد
المجتمع وذلك تأكيدا

لما تدعو اليه الشريعة

اإلسالمية السـمحاء فقد قال اهلل تعالى في كتابه

الكريم (وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على
اإلثم والعدوان – سورة المائدة  ،آية .)2

وعلى الرغم من الدور الحيوي للجمعيات الخيرية
ومالها من أثر كبير في حث األفراد على التبرع من

أجل توفير الموارد التي يمكن توجيهها إلقامة

المشروعات الخيرية  ،اإل أن هذا المجال يفتقد الى
الدراسات التي تعكس واقعه في المملكة العربية

السعودية بوجه خاص وعلى خارطة الوطن العربي

بوجه عام وتحديدا دراسات عن المتبرعين

والمستفيدين .وفي المقابل شهد قطاع الجمعيات

الخيرية في العقود الثالثة األخيرة اهتماما كبي ار من

من نوعها التي يمكن ان تساهم نتائجها وما
لألطراف التالية:

 المتبرعين للجمعيات الخيرية

التعرف على الوضع الحالي للجمعيات الخيرية
وأسلوب ممارستها ألنشطتها مما يساعد على

المفاضلة الموضوعية بين الجمعيات وترشيد

التبرعات والمشاركة في مجالس ادارتها.

 المستفيدين من خدمات الجمعيات الخيرية

تعظيم رضاء المستفيدين من تلك الخدمات في حال
ترشيد الجمعيات الخيرية إلنفاقها لتوفير الحياة
الكريمة للمحتاجين ومساعدتهم على تطوير قدراتهم

االنتاجية (دعم مشاريع األسر المنتجة).

 المسئولين عن الجمعيات الخيرية

تساهم في الكشف عن السلبيات و أوجه القصور

التي تشوب أداء الجمعيات الخيرية وتحفزهم على
ترشيد سياساتهم مما يترتب عليه تحقيق المزيد من

الرضا للمتبرعين والمستفيدين من خدماتهم.
 الباحثين

يمكن ان تساهم هذه الدراسة في فتح آفاق مستقبلية
للباحثين إلجراء دراسات مماثلة لهذه الدراسة لتأكيد
نتائجها أو التعمق في أجزاء محددة من هذه الدراسة
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أو تركيزها على منطقة جغرافية محددة في المملكة

الشخصية عن طريق قوائم االستقصاء للحصول

أهداف البحث

مجتمع البحث

العربية السعودية.

يهدف هذا البحث الى تحقيق األهداف التالية:

على البيانات المطلوبة.

يتكون مجتمع البحث من شريحتين هما شريحة

 )1تحديد خصائص المتبرعين للجمعيات

المتبرعين للجمعيات الخيرية وشريحة المستفيدين

 )2تحديد خصائص المستفيدين من الجمعيات

السعودية .ونظ ار ألن كلتا الشريحتين من الشرائح

 )0التعرف على اتجاهات المتبرعين للجمعيات

الخيري لشريحة المتبرعين في سبيل ابتغاء تعظيم

الخيرية.
الخيرية.

الخيرية نحو طبيعة نشاطها وأسلوب إدارتها
وتمويلها ومشاكلها.

 )4التعرف على اتجاهات المستفيدين من
الجمعيات الخيرية نحو طبيعة نشاطها

وأسلوب إدارتها وتمويلها ومشاكلها.

 )0بيان تأثير خصائص كل من المتبرعين
والمستفيدين على اتجاهاتهم.

منهج البحث

تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي

المبني على اسلوبين  ،يتمثل األول في األسلوب

النظري الذي يلقي الضوء على واقع وطبيعة دور
الجمعيات الخيرية وأساليب تمويلها وسبل انفاقها
والتحديات التي تواجهها .وذلك من خالل اإلطالع

على الكتب والدوريات المختلفة والدراسات والنشرات
الخاصة بهذا الموضوع.

ويشمل الثاني األسلوب الميداني الذي يعد الركيزة
األساسية لهذه الدراسة حيث تم استخدام المقابالت

من الجمعيات الخيرية في

المملكة العربية

التي يصعب الوصول اليهما بسبب سرية العمل

اآلجر من الخالق ،وبسبب عفة النفس في شريحة

المستفيدين  ،فقد تم التواصل مع مدراء الجمعيات

الخيرية للحصول على قائمة محدثة لكل شريحة

تشمل أسماء

وعناوين هاتين الفئتين (البريد

االليكتروني وارقام الهواتف) .والجمعيات الخيرية

التي تم التواصل معها هي تلك الجمعيات العاملة

في داخل المملكة العربية السعودية والمرخص لها

من الجهة المختصة  -و ازرة الشئون االجتماعية -

وعددها  220جمعية حتى نهاية شهر ربيع الثاني
لعام

1403هـ

1401هـ).

(و ازرة

الشئون

االجتماعية،

عينة البحث
تتك ـ ــون عين ـ ــة البح ـ ــث ايض ـ ــا م ـ ــن شـ ـ ـريحتين هم ـ ــا
المتب ــرعين والمس ــتفيدين .ونظـ ـ ار الن حج ــم ك ــل م ــن
المتب ـ ــرعين والمس ـ ــتفيدين له ـ ــذه الجمعي ـ ــات يمك ـ ــن أن
يقـ ـ ــدر بـ ـ ــالماليين أو فـ ـ ــي أقـ ـ ــل تقـ ـ ــدير يصـ ـ ــل الـ ـ ــى
 033333متبـ ــرع أو مسـ ــتفيد  ،فإنـ ــه وفقـ ــا لجـ ــدول
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العينــات الخــاص بحســاب حجــم العينــة وعنــد مســتوى

المتبــرعين والمســتفيدين .وبنــاء علــى ذلــك قــام فريــق

العينة الخاصة بهذه الدراسة لكـل شـريحة هـي 024

مس ـ ــتفيدين م ـ ــن ك ـ ــل قائم ـ ــة لك ـ ــل جمعي ـ ــة .ويوض ـ ــح

ثـق ــة Confidence( 50%

 )Level ofتكـون

متبرع  /مستفيد (القحطاني وآخرون.)1420 ،

البحث بسحب عينة عشوائية قوامها  0متبرعين 0 ،

جــدول رقــم ( )1عينــة البحــث الفعليــة المشــاركة فــي

الدراسة لكال الشريحتين  :المتبرعين والمستفيدين وقد

ونتيجــة للتواصــل مـع مــدراء الجمعيــات الخيريــة كمــا

بلغ ـ ـ ـ ــت  %02.14 ، %02.50عل ـ ـ ـ ــى التـ ـ ـ ـ ـوالي.

حي ــث ق ــاموا بإرس ــال قـ ـوائم متفاوت ــة الع ــدد لك ــل م ــن

هذا الموضوع.

ذكــر آنفــا  ،تجــاوب مــع فريــق البحــث  101جمعيــة

وتعتبــر نســبة التجــاوب تقريبــا ممتــازة نظ ـ ار لحس ــاسية

جدول رقم ( :)1عينــة البحث
عينة الدراسة

بيــان
المخطط

الموجه لها الدعوة*

الفعلية

%

المتبرعون

024

050

232

02.50

المستفيدون

024

050

220

02.14

اإلجمالي

122

122

401

04.20

*العينة الموجه لها الدعوة للمشاركة في االستبيان =  101جمعية 050 = 0 x
أدوات جمع البيانات
لقد تم جمع البيانات الخاصة بهذه الد ارســة عن

طريـق قائمة االستقصاء وذلك باستخدام المقابالت
الشخصية للحصول على البيانات المطلوبة .وتعد
قـائـمـة

االســتبيـان أداة مالئـمة لهـذا النـوع من

الد ارسـ ــة ألنها تخفي شخصية المشاركين في

الد ارسـ ــة مما يترتب عليـه إعطاؤهم الحرية الكاملة

في اإلجابة .ومن الجانب اآلخر ،فإن هذا النوع من
أدوات جمع البيانات يتيح الفرصـة للباحثين اسـتخدام
بعض األساليب اإلحصائـيـة لـتحقـيق أهـداف الـد ارسـة

(عبيدات وآخرون  ،1552 ،القحطاني وآخرون
.)1520،

خالد منصور الشعيبي  ،ياسر عبدالحميد الخطيب  ،عصام حسن كوثر
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تصميم قائمة االستبيان
فـي هـذا البحـث تـم تطـوير قـائمتي اسـتبيان مـن قبــل

فريـ ـ ــق البحـ ـ ــث موجهـ ـ ــة إلـ ـ ــى ك ـ ـ ـل مـ ـ ــن ش ـ ـ ـريحة

لتحليل البيانات .وقد تم إجراء التحليل وفقا للخطوات

التالية:

صدق وثبات أداة البحث

المتب ــرعين للجمعي ــات الخيري ــة وشـ ـريحة المس ــتفيدين

للتحقق من مصـداقية المحتـوى Content Validity

القــائمتين اســتنادا الــى المعــايير التــي تــم استخالصــها

البيان ــات -ت ــم عرض ــها عل ــى  2م ــن أعض ــاء هيئ ــة

مــن اإلطــار النظــري للد ارس ــة .كمــا تــم االســتفادة فــي

التـ ــدريس بقسـ ــم إدارة األعمـ ــال بجامعـ ــة الملـ ــك عبـ ــد

مـن المتبـرعين للجمعيـات  5 ،مـن

قوامه ـ ـ ــا  5م ـ ـ ــن المتب ـ ـ ــرعين للجمعي ـ ـ ــات  0 ،م ـ ـ ــن

م ـ ــن الجمعي ـ ــات الخيري ـ ــة .وق ـ ــد ت ـ ــم تص ـ ــميم ه ـ ــاتين

ه ــذا المج ــال م ــن نت ــائج المق ــابالت الشخص ــية الت ــي

أجريـت مـع 9

لق ـ ـ ــائمتي االس ـ ـ ــتبيان قب ـ ـ ــل اس ـ ـ ــتخدامها ف ـ ـ ــي جمــ ـ ــع

العزيــز ،كمــا تــم عرضــها وللغــرض نفســه علــى عينــة

المســتفيدين مــن الجمعيــات الخيريــة – فــي المملكــة

المس ـ ــتفيدين م ـ ــن الجمعي ـ ــات الخيري ـ ــة .وقــ ــد وردت

مســح لتجــارب بعــض الجمعيــات الخيريــة فــي الــدول

في الحسبان لتحسين مصداقية قائمتي االستبيان.

بالمتبرعين تضمنت مجموعة من األسئلة مدرجة فـي

حسـاب معامـل كرونبـاك ألفـا Cronback Alpha

عل ـ ــى  21عب ـ ــارة تعك ـ ــس مرئي ـ ــات المتب ـ ــرعين تج ـ ــاه

تـ ــم توزيـ ــع  01 ،40أسـ ــتبانة علـ ــى عينـ ــة كـ ــل مـ ــن

 -في مرحلة مبكرة من تطوير قائمة االسـتبيان وكـذا

الغربيـ ـ ــة .وعلي ـ ـ ــه فـ ـ ــإن قائم ـ ـ ــة االسـ ـ ــتبيان الخاص ـ ـ ــة

 0أجـزاء .يشــتمل الجـزء األول مــن قائمـة االســتبيان

مالحظــات جيــدة مــن كلتــا المجمــوعتين تــم أخــذها

أما بالنسبة " لثبات أداة البحث  Reliabilityفقد تم
لمجموعة من المتغيرات الرئيسية فـي البحـث  ،حيـث

الجمعيات الخيرية  ،ويضم الجـزء الثـاني منهـا 14

المتبــرعين و المســتفيدين علــى الت ـوالي –

التبرعات ،ويقدم الجزء األخير من االستبانة بيانـات

لهـ ـ ــذه المتغي ـ ـ ـرات وهـ ـ ــي :مرئيـ ـ ــات المتبـ ـ ــرعين فـ ـ ــي

الجــزء األول منهــا علــى  12عبــارة تعكــس مرئيــات

علــى التبرعــات  ، 3.11و مرئيــات المس ــتفيدين نحــو

عبـ ــارة ألهـ ــم االسـ ــاليب المسـ ــتخدمة للحصـ ــول علـ ــى

عامة .أما استبانة المستفيدين فتشمل جزئين .يشتمل

.Pilot

 studyوقد أظهرت النتائج ارتفاع قيم درجة الثبـات
الجمعيـ ــات الخيريـ ــة  ، 3.24و أسـ ــاليب الحصـ ــول

المستفيدين تجاه خدمات الجمعيـات الخيريـة والثـاني

مشاريع وخدمات الجمعيات الخيرية  ،3.21وتعتبـر

األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات

وق ــد ت ــم إجـ ـراء تحلي ــل وص ــفي للبيان ــات ع ــن طري ــق

– تم استخدام البرنامج اإلحصائي ()SPSS

المرجح ــة لقي ــاس ق ــوة االتج ــاه .وك ــذلك ت ــم اســـتخدام

على بيانات عامة.

في هذه الدراسة – وبعد إتمام عملية جمع البيانات

هذه القيم قيما جيدة.

حسـ ـ ـ ــاب التك ـ ـ ـ ـرار والنسـ ـ ـ ــب المئويـ ـ ـ ــة والمتوسـ ـ ـ ــطات

تقييم دور الجمعيات الخيرية في المملكة العربية السعودية

تحليل التباين األحادي  ANOVAوتحليـل T-test
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مصطلح يعكس جانبا من الحقيقة ،ولكنه يفضل
للقطاع غير الربحي التعاريف التالية:

" -مجموعة المنظمات الرسمية الخاصة التي ال

حدود الدراسة الزمانية والمكانية
تم جمع البيانات الميدانية الخاصة بهذه الدراسة

خالل الفترة من 1404/0/15 - 0/1هـ وذلك عن

طريق االتصال الشخصي بالمتبرعين للجمعيات

الخيرية وشريحة المستفيدين من الجمعيات الخيرية

توزع أرباحا والتي تدير شئونها التطوعية بنفسها"
( قرشي .) 0 :1411،

 " تلك المنظمات القائمة وفقا لألنظمة والتيتعتبر ضمن الهيئات أو المنظمات الحكومية

بالمملكة العربية السعودية.

والتي تشكل لغير هدف تحقيق األربار وتتميز

تختلف المسميات التي تطلق على المنظمات غير

تقديم خدمات عامة ،ويتم تنظيمها على شكل

االطار النظري للبحث
الحكومية

)(NGOs

بعدة خصائص وهي أن لديها رسالة تتمثل في

Non Governmental

منظمة خيرية أو غير هادفة للربح ،كما أنها

 .Organizationsويمكن القول انه ليس هناك

تكـون معفاة من الض ارئـب على الدخل واألربــار

اتفاق كامل حول المقصود بالمنظمات غير

الحكومية .ويبـين

 Salamonفي استعراضه

لمشروع جامعة جون هوبكنز للبحث المقارن للقطاع

غير الربحي في  12دولة ،أن قطاع المنظمات
غير الحكومية أو المنظمات األهلية -القطاع الثالث

 -أو القطاع غير الربحي لم تعرف بعد مالمحه

األساسية في تلك الدول مثل

حجمه وهياكله

التنظيمية ومصادر تمويله وعالقاته مع الحكومة

والقطاع الخاص ( قرشي  .) 0 :1411،كذلك
أوضح الباحث مدى االختالفات في مسميات هذا

التجاريــة والصناعي ـة" ( .)Wolf, 1990: 9
-

وفي الفقه اإلداري المعاصر هي "مؤسسات
مستقلة عن الحكومة وتتميز باألهداف اإلنسانية
والتعاونية والتنموية أوهي منظمات أهلية

تمارس نشاطا خيريا أو تطوعيا يستهدف
المساهمة في التنمية ورفع المعاناة عن أفراد

المجتمع وال يستهدف الربح" ( ساعاتي ،
.)1 : 1415
 -وتعرف و ازرة الشئون االجتماعية ()5:1403

القطاع من دولة ألخرى وأحيانا في نفس الدولة،

الجمعيات الخيرية "بأنها تلك المؤسسات التي

تعريف المؤسسات غير الربحية حيث أن كل

عينا -والخدمات التعليمية  ،أو الثقافية  ،أو

وقد أوضح  Salamonكذلك أن هناك صعوبة في

تهدف إلى تقديم الخدمات االجتماعية – نقدا أو

خالد منصور الشعيبي  ،ياسر عبدالحميد الخطيب  ،عصام حسن كوثر
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الصحية مما له عالقة بالخدمات اإلنسانية دون

أن يكون هدفها الحصول على الربح المادي".
-

ويتبنى فريق البحث في هذه الدراسة تعريفا

للجمعيات الخيرية يشير الى أنها تلك
"المنظمات الخيرية غير الحكومية التي ال

تستهدف تحقيق الربح" (ساعاتي : 1415 ،

.)22

وتصنف الجمعيات الخيرية ضمن قطاع الخدمات
حيث يمكن تعريف الخدمة

على أنها نشاط أو

منفعة أو إنجاز مقدم من قبل موفر الخدمة للمستـفيد
منها وهي غير ملموسة والينتج عنها أي ملكية وان

إنتاجها قد يكون أو ال يكون مرتبطا بمنتج مادي

ملموس (الطائي والعالقHeizer and 2335 ،

Render, 2011 ; Andreasen and Kotler,

; .)2007

إن المنظمات غير الحكومية انتشرت بشكل واسع
في الدول الغنية أكثر من الدول الفقيرة  ،وأصبح

لهذه المنظمات دو ار بار از وملموسا في قطاعات

التنميـة المختلفة .ففي الواليات المتحدة األمريكية

توجد أكبر قاعدة في العالم للمنظمات غير

الحكومية مع العلم أنها أغنى دولة في العالم

وبالمثل في اليابان ودول االتحاد األوربي.

والمالحظ أنه في الدول الغنيـة كالمملكة العربية

السعودية والواليات المتحدة األمريكية واليابان

تتناسب أعدد المنظمات غير الحكومية طرديا مع

زيادة الثروة وارتفاع مستوى المعيشة .ويمكن القول
أنه بزيادة معدالت الغنى في المجتمع السعودي فان

التوسع في حجم انتشار المنظمات غير الحكومية
أخذ يتزايد بشكل كبير بل إن اكبر المنظمات غير

الحكومية في المملكة العربية السعودية هي تلك

التي نشأت في عصر الرخاء والتنمية ( جمعية البر

بالمنطقة الشرقية .)40:1421 ،

وتصنف المنظمات غير الحكومية في المملكة

العربية السعودية الى ثالثـة أقســام هــي :الجمعيات
الخيرية (مجال بحثنا) ،الجمعيات التعاونية،
والمؤسسات االجتماعية ،حيث تعمل األولى في

المجاالت اإلنسانية والخيرية مثل جمعية المسنين ،
و الثانية تعمل في أنشـطة

اإلسكان ،بينما الثالثة

متنوعة مثل جمعية

تعمل في تقيم مشروعات

خيرية ذات صبغة حضارية تخدم المجتمعات

العربية واإلسالمية والعالمية مثل مؤسسة الملك

فيصل الخيرية (ساعاتي .)1415 ،
الدراسات السابقة

من خالل المسح الذي تم ألدبيات هذا الموضوع

أتضح قلة الدراسات في مجال المتبرعين وندرتها في

مجال المستفيدين .وفيما يلي عرض لهذه الدراسات.
قام

)(Leeuwen and Wiepking, 2013

بأجراء أول مقارنة ألكثر من  033حملة وطنية
لألعمال الخيرية في كل من هولندا واسبانيا والسويد
والواليات المتحدة

األمريكية للفترة -1503

تقييم دور الجمعيات الخيرية في المملكة العربية السعودية
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2311م .وهذه المقارنة شملت  0جوانب هي :حجم

وبكم ؟ .وجد ) )Breeze, 2013أن عملية صنع

والحمالت الخيرية الناجحة والفاشلة  ،ومراجعة

رئيسي بذوق المتبرع وخبرته الشخصية وان الجمود

الخيري .وعليه توصل الباحثان الى تصنيف

وعلى الرغم من التسليم بالمعتقدات الشعبية التي

في  0مجموعات

تشير الى ان العطاء الخيري ينبغي ان يوجه في

ومعدل تكرارها ،

المبالغ المالية التي تم جمعها

الدراسات السابقة فيما يتعلق بمحددات النجار للعمل

محددات نجار العمل الخيري

القرار في المنظمات الخيرية تكون متأث ار بشكل
والتبعية يوضح الكثير من الق اررات الخيرية الحالية.

هي :خصائص المستفيدين  ،و خصائص المتبرعين

المقام األول للمحتاجين  ،إال أن المتبرعين غالبا ما

 ،و خصائص هيكلية للنظام الخيري (أنظمة ولوائح

يدعمون المنظمات التي تروج تفضيالتهم الخاصة

جمع التبرعات).

وفي دراسة ميدانية حديثة شارك فيها  55من مدراء
الجمعيات الخيرية وجد (الشعيبي وآخرون ،

 – )1400باستخدام التحليل العاملي –  13عوامل

لتطوير نشاط الجمعيات الخيرية .من قائمة هذه

العوامل  :زيادة موارد الجمعيات الخيرية المالية ،
واستخدام االنترنت الستقطاب المتبرعين  ،وتعزيز

ثقة المتبرعين للجمعيات الخيرية  ،واستقطاب مزيد

من المتطوعين .وقدم الباحثون مجموعة من
التوصيات والتي منها تطوير اساليب حديثة لجمع

التبرعات  ،واستقطاب رجال أعمال لتمويل مشاريع
خيرية معينة  ،وانشاء مواقع تعرف بجهود
الجمعيات وأنشطتها وبالمثل تعرف المتبرعين
والمتطوعين بالمجاالت المختلفة التي يمكن من

خاللها مساعدة الجمعيات الخيرية.
وفي دراسة  -شملت  23متبرعا منتظما في المملكة
المتحدة  -تبحث في مسألة كيف يقرر المتبرعون
دعم الجمعيات الخيرية بدال من هل يتم التبرع ؟

وذلك بمساعدة الناس الذين يشعرون ببعض التقارب

معهم وهذا يؤيد االسباب المتعلقة بتجارب الحياة
الخاصة.

(2011
)2008

ويالحظ أن هذه الدراسة مع دراستي
Wiepking,

Henley,

and

and

)Bekkers

(Ranganathan

تعطينا مساحة كبيرة لفهم شريحة المتبرعين.

وفي دراسة تهدف الى معرفة لماذا يتبرع الناس
بالمال للمنظمات الخيرية ؟  ،قام ( Bekkers and

 )Wiepking, 2011بمراجعة أكثر من 033
دراسة في مجال العطاء الخيري .وتوصل الباحثان

الى  2آليات تشجع على التبرع الخيري وهي:

 )1الوعي  )2 ،االلتماس  )0 ،التكلفة والمنفعة ،

 )4اإليثار  )0 ،السمعة  )2 ،فوائد نفسية ،
 )1القيم  )2 ،الفعالية .وفيما يتعلق بااللتماس فإن
الدراسات تشير الى أنه كلما زاد حجم االلتماس ،

كلما زاد حجم التبرع للمنظمات الخيرية ( Bekkers,
.)2005; Van Diepen et. al., 2009

خالد منصور الشعيبي  ،ياسر عبدالحميد الخطيب  ،عصام حسن كوثر
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وفي دراسة شملت  0منظمات هولندية كبيرة  ،وجد

( Modelingأسلوب هجين يشمل التحليل العاملي

( – )Meijer, 2009من خالل فرضيتين  -أن

التأكيدي  ،وتحليل المسار واالنحدار)  -لمحددات

هناك عالقة ايجابية بين سمعة الجمعيات الخيرية

نوايا التبرع الخيرية يشمل المتغيرات التالية  :التدين

تتمكن من إثبات العالقة بين سمعة الجمعيات

المنظمات الخيرية  ،والموقف من اإلعالن ،

و عملية جذب المتبرعين .اإل أن هذه الدراسة لم
الخيرية

وضخامة األموال التي يتم التبرع بها ،

 ،والموقف تجاه مساعدة اآلخرين  ،و الموقف من

والنوايا السلوكية .وقد توصل الباحثان الى مجموعة

وهذه النتيجة تناقض نتائج دراسة ( Bennett and

من النتائج من أهمها  :أن "الموقف تجاه مساعدة

.)Gabriel, 2003

اآلخرين" هو في حد ذاته ال يسبب "النوايا السلوكية"

وفي تقرير قام به ( Sherlock and Gravelle,
 )2009يتحدث عن مصادر تمويل المنظمات
الخيرية ،ذكر الباحثان أن مصادر التمويل تتمثل

في :رسوم الخدمات (مثل المجال الطبي والتعليمي)
( ، )%45المنح المالية الحكومية ( ، )%25التبرع
( ، )%12استثمارات الدخل ( ، )%1ومصادر

 ،أن شريحة األفراد الذين يميلون الى اإليثار يجب

أن يستهدفوا برسالة إعالنية مناسبة  ،أن تجزئة
واستهداف الشريحة المتدينة يساهم في "الموقف
تجاه مساعدة اآلخرين"  ،وأخي ار

االهتمام البالغ

بالموقف من المنظمات الخيرية .
وقام ( )O’Neil, 2007بدراسة ميدانية شملت

أخرى (مثل العضوية ومناسبات متنوعة) (.)%0

 210متبرعا لمنظمة غير ربحية .وتهدف الدراسة

الخدمات و المنح الحكومية هما األعلى في

في المنظمة ودعم المتبرعين .وقد وجد الباحث –

ومن خالل األرقام السابقة يتضح أن شريحتي رسوم

مصادر التمويل.

عن طريق استخدام اسلوب التباين األحادي – عدم

وذكر )(Ranganathan and Henley, 2008
أن الجمعيات الخيرية

الى قياس العالقة بين أدراك قسم العالقات العامة

ينبغي

عليها حاليا أن

تعتمد على األفراد المتبرعين أكثر من اعتمادها
على الحكومة للحصول على التمويل .ولذا يجب

فهم المتبرعين و ما يحفزهم على المساهمة في
الجمعيات الخيرية وهذا هو مجال اهتمام القطاع
غير الربحي .ونتيجة لذلك قام الباحثان بتطوير

نموذج المعادلة الهيكلية Structural Equation

وجود عالقة بين أدراك قسم العالقات العامة في
المنظمة وحجم التبرع  ،اال ان العالقة القـوية وجدت

مع عدد سنوات التبرع  ،والسعادة في االستمرار

بالتبرع  ،والسعادة في توصية وتشجيع اآلخرين على

التبرع.
وفي دراسات قام بها (الوهيبي  ، 2334 ،عطية ،
 )2331تهدف الى استطالع أهم التحديات التي
تعرقل مسيرة العمل الخيري .وجد الباحثان أن أبرز

تقييم دور الجمعيات الخيرية في المملكة العربية السعودية

التحديات التى تواجه العمل الخيري تتمثل في

اآلتي:

 )1الضغط الغربي (األمريكي) على العمل الخيري
والدعوي اإلسالمي.

 )2الهجوم الصهيوني عن طريق وسائل اإلعالم
والمنشورات.

11

وفي دراسة ميدانيـ ـ ـ ـ ــة بعنوان Do Charitable
Donors Know Enough - and Care
Government

-About

Enough

Subsidies to Affect Private Giving to

?Nonprofit Organizations

قام ( )Horne et. al., 2005باختبار فرضية أن
الدعم الحكومي يحد من دعم المتبرعين للمنظمات

 )0أحجام وتخوف الكثير من الموسرين عن
االستمرار في دعم العمل الخيري.

غير الربحية .وذكر الباحثون ان هناك الكثير من
الدراسات التي تشير الى أن المتبرعين يكونوا على

 )4الضعف المؤسسي باإلضافة الى ضعف جودة

علم بمقدار الدعم الحكومي لهذه المنظمات وان

تنفيذ المشاريع الخيرية.
 )0الحملة العلمانية والليبرالية التي يقودها مجموعة
من الكتّاب.
ولمواجهة هذه التحديات ،أقترر عطية

مقدار تبرعهم يكون مبنيا على هذه المعلومة .اال أن

الدراسة المسحية التي شملت  210متبرعا أوضحت
أن اهتمام المتبرع بمقدار الدعم الحكومي كان

ضعيفا جدا.
()2331

مجموعة من الحلول تتمثل في اآلتي:
 )1تحديد أولويات العمل الخيري .
 )2ترشيد العمل الخيري -نظرة اقتصادية.
 )0اتجاهات مهمة لتعظيم الموارد المالية .
 )4فن خدمة المتبرعين واالهتمام بهم.
 )0نصائح لالحتفاظ بالمتبرع مدى الحياة .
 )2تجنب األخطاء القاتلة في جمع التبرعات.

وفي دراسة قام بها ( Sargeant and Lee,

 )2004الستكشاف العالقة بين الثــقة ،وااللتزام ،
وسلوك التبرع في المملكة المتحدة .قام الباحثان

باستخدام أسلوب المعادلة الهيكلية

Structural

 Equation Modelingلكي يحددوا فيما اذا كانت

الثقة تؤثر بشكل مباشر على سلوك التبرع أو أن

تأثير الثقة يكون عن طريق الوسيط وهو االلتزام.

وخلص الباحثان الى أن االلتزام يلعب دور الوسيط

في هذا الجانب .باإلضافة الى ذلك ناقش الباحثان
اآلثار المترتبة على الممارسة المهنية لجمع األموال.

خالد منصور الشعيبي  ،ياسر عبدالحميد الخطيب  ،عصام حسن كوثر
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وقامت هيئة اإلغاثة اإلسالمية العالمية ()2330

 )1تنسيق أعالمي مستمر بين المنظمات

بعد أحداث  11سبتمبر بدراسة تناولت التحديات

والجمعيات الخيرية واإلغاثية .وتقوم المجموعة

التى تواجه العمل التطوعي فى المملكة العربية

الثانية على إجراءات تتصل بعمل المنظمات

السعودية والعالم اإلسالمي وأساليب واستراتيجيات

التعامل مع الحمالت االعالمية الموجهة ضد
المنظمات الخيرية االسالمية .وقد توصلت الدراسة
إلى أنه يمكن التصدي لهذه الحمالت الجائرة عن

طريق مجموعتين من اإلجراءات .تتمثل األولى في

إجراءات خاصة بالهجمة اإلعالمية على هذه

المنظمات مثل:

 )1رصد كل ما ينشر في وسائل اإلعالم والرد
عليها في حينها.

 )2اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية الالزمة لمقاضاة
كل من يتسبب في إيذاء أو تشويه سمعة هيئة

خيرية إسالمية أو من ينتسب إليها.
 )0وضع الحقائق أمام الرأي العام.

الخيرية اإلسالمية عموما مثل:

 )1أن تشرك هذه المنظمات الدول اإلسالمية في
عملها إشراكا فاعال بحيث يعطيها غطاء رسمي
وحماية دولية وهو ما تقوم به بعض المنظمات

نسق مع سفارات المملكة
الخيرية السعودية عندما تُ ّ
العربية السعودية وممثلياتها.
 )2أن تحرص هذه المنظمات على أن يكون عملها

إنسانيا بحتا.

 )0أن يكون عمل هذه المنظمات قائما على نظام
إداري ومالي دقيقين لكي تكسب احترام وثقة جميع

المتعاملين معها داخليا وخارجيا.

وفي دراسة قامت بها موسى ( )2332عن أساليب
الدعوة لعمل الخير العربي المعاصر في األردن ،

 )4رفع التقارير الدورية عن إنجازات ونشاطات

توصلت الباحثة الى مجموعة من االسباب التي

الجمعيات والهيئات الخيرية إلى المسؤولين والعلماء

تعوق العمل الخيري .وأكدت الدراسة على ضرورة

والكتّاب والصحفيين وكبار المتبرعين لطمأنتهم
ولتمكينهم من الرد على االتهامات السلبية.

فالجهة التي ال تعطي اليوم قد تعطي في المستقبل.

تجهيز حمالت اغاثية مشتركة مع منظمات

وفي دراسة قام بها الخطيب ( ، )2332وجد أن من

)0

خيرية عالمية.
 )2تعاون المنظمات الخيرية اإلسالمية في العالم
فيما بينها.

االهتمام "بفلسفة االقتراب" من الجهات الممولة

أبرز الوسائل التي يمكن اتباعها للوصول إلى

تبرعات األفراد هي :االتصاالت الشخصية المباشرة،

حمالت طرق الباب  ،التبرع من خالل الحمالت في

تقييم دور الجمعيات الخيرية في المملكة العربية السعودية
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الشوارع واألسواق  ،الخطابات الشخصية ،

وأن هناك تنوع في األنشطة التي يساهم فيها رجال

اإلعالنات  ،تغطية نفقات الخدمة (كفالة اليتيم-

الصدقات  ،دعم الهيئات الخيرية ،المناسبات

السنوية  ،مقترحات المشاريع  ،االشتراكات ورسوم

دعمها من أجمالي األنشطة ،% 13.5 ، %22.5

االتصاالت التليفونية  ،المناسبات الخاصة ،

عالج مريض -تعليم طالب – معاق)  ،الحفالت

األعمال السعوديين .ومن أهم هذه األنشطة
والمهرجانات  ،وتشيد المساجد حيث بلغت نسبة

العضوية  ،األسواق الخيرية والبا ازرات  ،المعارض

 %5 ،%5.2على التوالي .وأشارت الدراسة الى أن

الشهرية  ،الحمالت البريدية ،الحمالت اإلعالمية ،

السعوديين من أهمها تنظيم رحالت جوية مجانية

األسواق /المدارس)  ،ترويج االسم ،والتليفزيون،

اإليجارات السنوية لبعض األسر الفقيرة ،الدعوة

وطابع الخير والكوبونات  ،والمسابقات الرياضية.

واإلرشاد لنشر تعاليم الدين اإلسالمي ،حفر آبار

الفنية ،دكاكين وأسواق الخير ،االستقطاعات

المزادات الخيرية ،حصالة الخير (توضع في

و اوضح (  )Sargeant, 2331كيف ان استخدام
مفهوم "التسويق بالعالقات " وطرقه المتنوعة في
جمع التبرعات قد يساعد في المحافظة على بقاء
والء المتبرعين للمنظمات غير الربحية .ففي دراسة

هناك أنشطة أخرى يقوم بها رجال األعمال

ألداء الحج والعمرة لغير القادرين ،دفع قيمة

مياه الشرب في بعض الدول اإلسالمية ،والمساعدة
في حاالت الكوارث الطبيعية وقد تصل هذه اإلعانة

إلى  % 23من إجمالي المشروع أو المصروفات.

ويذكر قرشي ( )1551في بحثه أن قطاعات

ميدانية شملت  13333متبرع  ،وجد الباحث ان

المجتمع األربعة  -األسري (بما فيه األفراد) ،و

تغيير في أوضاعه المالية أو توجيه دعمه لمنظمة

مصادر خصبة لتنمية الموارد المالية للجمعيات

للمتبرع تلعب دو ار في بقاء والء المتبرع.

المصدر الرئيس ألغلبية التبرعات في العالم بما فيها

واحد من خمسة من المتبرعين قد يحول والئه بسبب

اخرى .وأشار الباحث الى ان جودة الخدمة المقدمة

وفي دراسة أجراها مجلس الغرف التجارية ()2331
وتهدف الى تسليط الضوء على دور ومساهمة

القطاع الخاص السعودي في األعمال التطوعية
بالمملكة العربية السعودية .توصلت الدراسة الى أن
رجال األعمال يساهمون في العديد من األنشطة

التي تهم وتخدم المجتمع السعودي وغير السعودي

الخاص  ،و غير الربحي  ،و الحكومي -تشكل

والمؤسسات األهلية .ويعد القطاع األسري واألفراد
اإلسالمي .وأن من أبرز مصادر التمويل المرتبطة
باألفراد واألسر هي :زكاة المال ،و الفطر،
والصدقات والتبرعات النقدية ،و العينية ،واألوقاف،

والوصايا.
وذكر

) (Schlegelmilchet. al.,1997أن

الطلب على الخدمات الخيرية يتزايد بينما التبرعات
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للجمعيات الخيرية تبقى ثابتة .وعليه فأن بقاء

يوضـ ــح جـ ــدول رقـ ــم ( )2تصـ ــنيف عينـ ــة المتبـ ــرعين

األموال والدقة في استهداف المتبرعين .ففي دراسة

أن النسبة األكبر من المتبرعين تـنـتمي للفئـة العمريـة

كانت الخصائص المختلفة للمتبرعين تؤثر على

عمره ــا م ــن  03ألق ــل م ــن  40س ــنة .وعلي ــه يمك ــن

مستويات التبرع وفقا ألسباب مختلفة .وقدم الباحثون

القول أن  % 78من عينة الد ارسـة لـديهم الرغبـة فـي

هذه الخصائص في تبسيط استراتيجيات جمع

العمريـ ــة أقـ ــل مـ ــن  03سـ ــنة هـ ــي الش ـ ـريحة األدنـ ــى

المؤسسات الخيرية يتطلب الحذر في استخدام
مسحية لسلوك المتبرع  ،تساءل الباحثون فيما اذا

مجموعة من المقترحات التي توضح كيفية استخدام
األموال.

ومن واقع استعراض نتائج الدراسات السابقة

للجمعيـات الخيريــة وفقــا العمـر .ومــن الجــدول يتضــح
األعلى وهي  40سنة فأكثر ويليها الفئة التـي يتـراور

التبــرع مــن عمــر  03ســنة فــأكثر .ويالحــظ أن الفئــة
بالنسبة للتبرع للجمعيات الخيرية.

جدول رقم ( :)2تصنيف المتبرعين للجمعيات
الخيرية وفقاً للعمر

وتوصياتها يمكن القول انه ليست هناك أي دراسة

ميدانية تناولت تقييم دور الجمعيات الخيرية من

التكرار

%

البيان

42

22.1

15

02.3

 40سنة فأكثر

20

05.5

اإلجمالي

232

133

وجهة نظر المتبرعين والمستفيدين من خدماتها في

المملكة العربية السعودية وهو ما جعل فريق البحث
يستشعر أهمية هذا الموضوع

لدراستهم.

محور
ا
واتخاذه

خصائص عينة البحث
فيمــا يلــي اســتعراض لخصــائص عينــة البحــث والتــي
تش ـ ــمل المتبـ ـ ــرعين والمسـ ـ ــتفيدين .فقــ ــد تـ ـ ــم توضـ ـ ــيح

خص ـ ـ ــائص عين ـ ـ ــة المتب ـ ـ ــرعين وفق ـ ـ ــا للعم ـ ـ ــر وع ـ ـ ــدد
الجمعيات الخيرية التي يتم دعمها وفترة الـدعم لهـا ،
أم ــا بالنس ــبة لخص ــائص عين ــة المس ــتفيدين فق ــد ت ــم
تصنيفهم وفقا لنـوعهم وعـدد الجمعيـات التـي تـدعمهم

وفترة تلقيهم لهذا الدعم.

تصنيف المتبرعين للجمعيات الخيرية وفقا للعمر

أقل من  03سنة
 03ألقل من  40سنة

عـــدد الجمعيـــات الخيريـــة التـــي يـــدعمها المتبـــرعين
سنويا

يالح ــظ م ــن ج ــدول رق ــم ( )0أن النس ــبة األكب ــر م ــن
المتبــرعين ( )% 40.1يقــدمون دعمــا ســنويا لجمعيــة
خيريـ ــة واح ـ ــدة  ،ويليه ـ ــا بنس ـ ــبة تقت ـ ــرب م ـ ــن النس ـ ــبة

تقييم دور الجمعيات الخيرية في المملكة العربية السعودية

جدول رقم ( :)4توزيع المتبرعين وفقاً لفترة

الســابقة(  )% 42.0مــن يتبرعــون الــى  0-2جمعيــة
خيريـ ــة بينمـ ــا هنـ ــاك ش ـ ـريحة صـ ــغيرة ( )% 12مـ ــن

دعمهم للجمعيات الخيرية

المتبرعين تدعم  2جمعيات فأكثر.

البيان

التكرار

%

منذ أقل من  0سنوات

133

42.1

جدول قم (:)3عدد الجمعيات الخيرية التي يدعمها
المتبرعون سنويا
التكرار

%

البيان
جمعية خيرية واحدة

50

40.1

 5-2جمعية خيرية

22

42.0

 2جمعيات فأكثر

20

12.3

اإلجمالي

232

133

 0ألقل من  13سنوات

عن خمسة سـنوات والنصـف اآلخـر مـنهم يـدعمون

الجمعيات الخيرية ألكثر من خمس سنوات.
نوع المستفيدين من الجمعيات الخيرية

كشــفت الد ارســة كمــا هــو موضــح فــي جــدول رقــم ()0
أن غالبيــة المســتفيدين )(%75.9

ومشـاريع

مــن خــدمات

الجمعيـات الخيريـة هـم مـن األسـر بينمـا

شكل األفراد ما يقارب من  20%فقط.

40

اإلجمالي

232

03.1
21.2
133

جدول رقم ( :)5نوع المستفيدين من خدمات
ومشاريع الجمعيات الخيرية
التكرار

%

البيان
فرد

04

24.1

أسرة

125

10.5

-

-

بالنسـ ــبة لفتـ ــرة دعـ ــم المتبـ ــرعين للجمعيـ ــات الخيريـ ــة

الدراسة يـدعمون الجمعيـات الخيريـة منـذ فتـرة ال تزيـد

20

 13سنوات فأكثر

توزيع المتبرعين وفقا لفترة دعمهم للجمعيات
فيظهـ ــر جـ ــدول رقـ ــم (  )4أن ح ـ ـوالي نصـ ــف عينـ ــة

15

مؤسسة
اإلجمالي

220

133
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16

عدد الجمعيات التي يحصل منها المستفيدون علـ
دعم

تش ـ ـ ـ ــير نت ـ ـ ـ ــائج الد ارس ـ ـ ـ ــة أن غالبي ـ ـ ـ ــة المس ـ ـ ـ ــتفيدين

المسـ ـ ــتفيدين مـ ـ ــع زيـ ـ ــادة سـ ـ ــنوات تلقـ ـ ــى الـ ـ ــدعم مـ ـ ــن

الجمعيات الخيرية.

جدول رقم ( :)7فترة الحصول عل الدعم من
الجمعيات الخيرية

( )% 22.2يحصلون على دعم من جمعية خيرية
واح ــدة بينم ــا يحص ــل م ــا يق ــارب م ــن % 11.2عل ــى

التكرار

%

البيان
منذ أقل من  0سنوات

112

02

 0سنوات  13 -سنوات

22

21.2

 13سنوات فأكثر

40

23.2

اإلجمالي

220

133

دع ــم م ــن أكث ــر م ــن جمعي ــة خيري ــة وه ــذا م ــا يظهـ ـره

جدول رقم (.)2

جدول رقم ( :)6عدد الجمعيات التي يحصل منها
المستفيدون عل دعم
التكرار

%

البيان
جمعية خيرية واحدة

152

22.2

أكثر من جمعية خيرية

20

11.2

مرئيــــات المتبــــرعين فــــي أهــــم األســــاليب الواجــــب

المجموع

220

133

جــ ـ ــدول رق ـ ـ ــم ( )2يب ـ ـ ــين أه ـ ـ ــم األســ ـ ــاليب الواجـ ـ ـ ــب

استخدامها لجمع التبرعات

اسـ ـ ـ ــتخدامها لجمـ ـ ـ ــع التبرعـ ـ ـ ــات مـ ـ ـ ــن وجهـ ـ ـ ــة نظـ ـ ـ ــر

المتب ــرعين .فم ــن خـ ــالل الج ــدول يتضـ ــح أن أهـــم 0
فترة الحصول عل الدعم من الجمعيات الخيرية
يوضــح جــدول رقــم ( )1فت ـرة تلقــى المســتفيدين للــدعم

من الجمعيات الخيرية .فيالحظ أن الشـريحة األكبـر
( )%02مــن المســتفيدين يحصــلون علــى الــدعم منــذ
أق ــل م ــن خم ــس س ــنوات وتتن ــاقص بع ــد ذل ــك نس ــبة

أس ــاليب لجم ــع التبرع ــات ه ــي :االتص ــال الشخص ــي
بـ ـ ــالمتبرعين  ،ويليـ ـ ــه جمـ ـ ــع التبرعـ ـ ــات مـ ـ ــن خـ ـ ــالل
االشـ ـ ـ ــتراكات أو رسـ ـ ـ ــوم العضـ ـ ـ ــوية واالسـ ـ ـ ــتقطاعات

الش ـ ـ ــهرية م ـ ـ ــن روات ـ ـ ــب المتب ـ ـ ــرعين  ،ث ـ ـ ــم التواص ـ ـ ــل
المسـ ـ ــتمر مـ ـ ــع المتبـ ـ ــرعين لتعزيـ ـ ــز ثقـ ـ ــتهم فـ ـ ــي إدارة

الجمعي ـ ــة وخ ـ ــدماتها .وف ـ ــي الجان ـ ــب اآلخ ـ ــر ،يش ـ ــير

تقييم دور الجمعيات الخيرية في المملكة العربية السعودية

الجدول الى أن أقل  0اسـاليب لجمـع التبرعـات هـي:

جم ــع التبرع ــات مـــن خ ــالل دكـ ــاكين الخي ــر ،وجمـ ــع

17

التبرع ـ ــات م ـ ــن خ ـ ــالل المـ ـ ـزادات الخيري ـ ــة  ،وجم ـ ــع
التبرعات عن طريق اإلنترنت.

جدول رقم ( :)8مرئيات المتبرعين في أهم األساليب التي يجب عل الجمعيات الخيرية استخدامها للحصول
عل التبرعات
التكرار

%

األساليب
 )1االتصال الشخصي بالمتبرعين.

122

23.2

 )2جمع التبرعات من خالل االشتراكات أو رسوم العضوية واالستقطاعات الشهرية من رواتب المتبرعين.

122

23.2

 )0التواصل المستمر مع المتبرعين لتعزيز ثقتهم في إدارة الجمعية وخدماتها.

102

10.1

 )4الدعوات الموجهة للمتبرعين لتمويل مشاريع خيرية معينة.

145

11.2

)0الخطابات الشخصية الموجهة للمتبرعين.

105

22.2

)2الدعوة للتبرع من خالل اإلعالنات.

102

20.4

 )1االتصال الهاتفي بالمتبرعين.

123

01.1

 )2الدعوة للتبرع من خالل الحمالت اإلعالنية

110

04.0

)5الحفالت السنوية التي تقيمها الجمعيات

112

00.2

 )13جمع التبرعات من خالل األسواق الخيرية

55

41.2

 )11جمع التبرعات عن طريق اإلنترنت

50

40.1

 )12جمع التبرعات من خالل المزادات الخيرية

12

02.0

 )10جمع التبرعات من خالل دكاكين الخير

20

01.0

 )14أساليب أخرى

24

11.0

18
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قياس قوة االتجاه

(ج) االتجاه يعتبر ضعيفا ومحدودا عند متوسط

تم استخدام مقياس ليكرت  Likert scaleالمكون

مرجح من  0ألقل من  0.0وقوة االتجاه تقل عن

من خمس مستويات وهي موافق تماما  ،موافق ،
محايد  ،غير موافق  ،غير موافق إطالقا وتم ترجيح

اإلجابات باألوزان  1،2،0،4،0بالترتيب وبالتالي
تزداد أهمية وقيمة كل متغير كلما زادت قيمة

المتوسط المرجح .وقد تم قياس قوة االتجاه ايجابيا
أو سلبيا للعبارات الموضحة في جدولي رقم

( ) 13 ، 5وفقا للمعادلة التالية (Elawter,

:)1993

قوة االتجاه=((المتوسط المرجح – )133( )2 ÷ )0

 .%20وهذا يعني أن المبحوثين يوافقون ويؤيدون
بدرجة محدودة تقترب الى الحياد مضمون تلك

العبارات.

(د) االتجاه يعتبر سلبيا عند متوسط مرجح أقل
من  0وقوة االتجاه سلبيه وأقل من صفر .وهذا
يعني أن المبحوثين ال يؤيدون ويرفضون مضمون
تلك العبارات .وعليه فأنه كلما اقتربت قوة االتجاه

الى الصفر يعتبر االتجاه أقرب الى الحياد.

اتجاهات المتبرعين نحو الجمعيات الخيرية
تم التعرف على اتجاهات المتبرعين نحو دور
الجمعيات الخيرية وأنشطتها وقد كشفت الدراسة كما

وعليه يتم تصنيف االتجاهات في  4مجموعات

هو موضح في الجدول رقم ( )5ان اتجاهات

النحو التالي:

تصنيفها على النحو التالي :

لتوضيح أهميتها وذلك وفقا لقوة االتجاه عل

المتبرعين – على المستوى اإلجمالي – يمكن

( أ ) االتجاه يعتبر ايجابيا وقويا للغاية عند متوسط

أوالً :إن اتجاهات المتبرعين ايجابية وقوية للغاية

يعني أن المبحوثين يوافقون ويؤيدون الى حد كبير

متوسط

مرجح  4إلى  0وقوة االتجاه  %03فأكثر .وهذا

مضمون تلك العبارات.

(ب) االتجاه يعتبر ايجابيا وقويا إلى حدما عند
متوسط مرجح  0.0ألقل من  4وقوة االتجاه من

 %20ألقل من  .%03وهذا يعني أن المبحوثين
يوافقون ويؤيدون الى حد ما مضمون تلك العبارات.

نحو ( 8عبارات):

(االتجاه يعتبر ايجابيا وقويا للغاية عند

مرجح  4إلى  0وقوة االتجاه  %03فأكثر .وهذا
يعني أن المبحوثين يوافقون ويؤيدون الى حد كبير

مضمون تلك العبارات)
•

يجب االهتمام باالبتكار وتطوير مشاريع

خيرية جديدة تالءم مطالب المحتاجين12% .

(العبارة )13

تقييم دور الجمعيات الخيرية في المملكة العربية السعودية

•

من المهم أن تبحث الجمعيات عن أساليب

•

19

يجب إعطاء صالحيات أكبر إلدارات

مبتكرة للحصول على المزيد من التبرعات% 14 .

الجمعيات والحد من التدخالت الخارجية سواء

(العبارة )11

مجالس اإلدارة أو المتبرعين( 41 % .العبارة )0

•

انه ال بد من التجديد ودعم مجالس إدارات

•

•

العاملين في الجمعيات الخيرية يحتاجون

(العبارة )12

•

الجمعيات تحتاج إلى أنظمة إدارية ومالية

في المملكة( 02.0% .العبارة )21

•

الجمعيات الخيرية بحاجة لمزيد من الشفافية

للتواصل مع المتبرعين وتعزيز ثقتهم فيها01.0% .

الجمعيات الخيرية بكفاءات شابة( 22% .العبارة )2
الى برامج تدريبية( 21% .العبارة )2

أكثر انضباطا( % 23.0 .العبارة )11

واإلفصار الدوري للرأي العام والجهات المعنية.
( % 23العبارة )12

•

وتعزيز

يجب أن يكون للمرأة دور أكبر في دعم
جهود

(العبارة )10
•

الجمعيات

الخيرية.

00%

تعتمد الجمعيات الخيرية على اإلنترنت

كوسيلة الستقطاب التبرعات لألعمال الخيرية.
( 02.0%العبارة )15

ثانياً :إن اتجاهات المتبرعين ايجابية وقوية إل

حد ما نحو ( 5عبارات):

مؤسسات القطاع الخاص ال تساهم بالشكل

المطلوب في دعم وتعزيز جهود الجمعيات40% .
•
•

أنا راضي تماما عن أداء الجمعيات الخيرية
الجمعيات ال تستخدم التقنية المتطورة

(العبارة )23

•

افتقار الجمعيات الخيرية للكفاءات اإلدارية

القادرة على االستثمار األمثل لموارد لمالية المتاحة.
( 22%العبارة )0

ثالثاً :إن اتجاهات المتبرعين ضعيفة ومحدودة نحو

( 2عبارة):

(االتجاه يعتبر ضعيفا ومحدودا عند متوسط مرجح
من  0ألقل من  0.0وقوة االتجاه تقل عن .%20

وهذا يعني أن المبحوثين يوافقون ويؤيدون بدرجة

محدودة تقترب الى الحياد مضمون تلك العبارات)

(االتجاه يعتبر ايجابيا وقويا إلى حدما عند متوسط

•

ألقل من  .%03وهذا يعني أن المبحوثين يوافقون

(العبارة )12

مرجح  0.0ألقل من  4وقوة االتجاه من %20
ويؤيدون الى حد ما مضمون تلك العبارات)

الجمعيات الخيرية ال تحسن استقطاب

المتطوعين للعمل لديها لتخفيض نفقاتها% 5.0 .
•

أ شعر بعد أحداث  11سبتمبر أن هناك

تخوفا لدى الكثيرين من تقديم الدعم المالي

للجمعيات الخيرية( % 5 .العبارة )1

خالد منصور الشعيبي  ،ياسر عبدالحميد الخطيب  ،عصام حسن كوثر

21

رابعاً :إن اتجاهات المتبرعين سلبية نحو

تم التعرف على اتجاهات المستفيدين نحو أداء

(االتجاه يعتبر سلبيا عند متوسط مرجح أقل من

الدراسة كما هو موضح في الجدول رقم ( )13ان

( 5عبارات):

 0وقوة االتجاه سلبيه وأقل من صفر .وهذا يعني أن

المبحوثين ال يؤيدون

ويرفضون مضمون تلك

العبارات .وعليه فأنه كلما اقتربت قوة االتجاه الى

الصفر يعتبر االتجاه أقرب الى الحياد).
•

ال تساهم المشاريع التي تقدمها الجمعيات

في توصيل الدعم المالي للمستفيدين الحقيقيين.
( -21%العبارة )5

•

ال

تهتم الجمعيات بدراسة االحتياجات

الجمعيات الخيرية وأنشطتها وخدماتها وقد كشفت
اتجاهات المستفيدين – على المستوى اإلجمالي –
يكمن تصنيفها عل النحو التالي :

أوالً :إن اتجاهات المستفيدين ايجابية وقوية للغاية
نحو ( 5عبارات):

(االتجاه يعتبر ايجابيا وقويا للغاية عند

متوسط

مرجح  4إلى  0وقوة االتجاه  %03فأكثر .وهذا

يعني أن المبحوثين يوافقون ويؤيدون الى حد كبير

مضمون تلك العبارات)

الحقيقية للمستفيدين من خدماتها( .العبارة )1

 أسلوب تعامل العاملين في الجمعيات الخيرية يتسم

عجز قيادات الجمعيات الخيرية بصفة

 تهتم الجمعية الخيرية بالنواحي اإلنسانية في تعاملها

ضعف عالقة الجمعيات الخيرية بالمتبرعين

 الجمعيات الخيرية في حاجة إلى ابتكار وتطوير

-22%

•

عامة عن التطوير واالرتقاء ( 1.0% -العبارة )4

•

وانقطاعها بمجرد حصولها على الدعم منهم.

( -4%العبارة )14

•

وجود إهدار في موارد الجمعيات الخيرية

بالود والتعاطف بدرجة كبيرة معنا(.12 %العبارة )2

معنا( .25 %العبارة )0

برامجها ومشاريعها الخيرية وتعزيزها ببرامج هادفة

مثل برامج األسر المنتجة( .20.0 %العبارة )13

 ال بد أن تسعى الجمعيات الخيرية إلى تحقيق

ناتج عن المبالغة في المصاريف التشغيلية-2% .

االكتفاء واالعتماد على النفس( %00العبارة )5

اتجاهات المستفيدين من الجمعيات الخيرية

( .%04.0العبارة )12

(العبارة )10

 راضي تماما عن ما تقدمه الجمعيات الخيرية لنا

تقييم دور الجمعيات الخيرية في المملكة العربية السعودية

21

جدول رقم ( : )9اتجاهات المتبرعين نحو دور الجمعيات الخيرية وأنشطتها
العبارات

 (1أ شــعر بعــد أحــداث  11ســبتمبر أن هنــاك تخوفــا لــدى

موافق تماما

محايد

موافق

غير موافق

غير موافق
إطالقا

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

41

19.7

62

29.7

28

13.5

47

22.6

30

14.4

االنحراف
المعياري

1.37

المتو
سط

قوة

المرجح

االتجاه

3.18

%9

الكثيرين من تقديم الدعم المالي للجمعيات الخيرية.
 )2اســتهداف الجمعيــات الخيري ـة ومواجهتهــا لحملــة إعالميــة

25

42.8

71

34.1

17

8.2

21

10.1

10

4.8

1.16

4.00

%50

شرسة لتقويض أعمالها وتصفيتها.
 ) 0افتقار الجمعيـات الخيريـة للكفـاءات اإلداريـة القـادرة علـى

47

22.6

75

36.1

31

14.9

49

23.6

6

2.9

1.16

3.52

%26

االستثمار األمثل لموارد لمالية المتاحة.
 ) 4عج ـ ــز قي ـ ــادات الجمعي ـ ــات الخيري ـ ــة بص ـ ــفة عام ـ ــة ع ـ ــن

11

5.3

73

35.3

21

10.1

77

37.2

25

12.1

1.18

2.85

%7.5 -

التطوير واالرتقاء
 ) 0يجــب إعطــاء صــالحيات أكبــر إلدارات الجمعيــات والحــد

84

40.4

64

30.8

28

13.5

27

13

5

2.4

1.13

3.94

%47

من التدخالت الخارجية سواء مجالس اإلدارة أو المتبرعين.
 ) 2أنــه ال بــد مــن التجديــد ودعــم مجــالس إدارات الجمعيــات

119

57.2

61

29.3

14

6.7

12

5.8

2

1

0.91

4.36

%68

الخيرية بكفاءات شابة
 ) 1ال تهـ ـ ـ ــتم الجمعيـ ـ ـ ــات بد ارسـ ـ ـ ــة االحتياجـ ـ ـ ــات الحقيقيـ ـ ـ ــة

13

6.3

43

20.8

29

14

83

40.1

39

18.8

1.19

2.56

%22-

للمستفيدين من خدماتها.
 ) 2الع ــاملين ف ــي الجمعي ــات الخيري ــة يحت ــاجون ال ــى بـ ـرامج

112

54.1

64

30.9

22

10.6

8

3.9

1

0.5

0.86

4.34

%67

تدريبية.
 ) 5ال تســاهم المشــاريع التــي تقــدمها الجمعيــات فــي توصــيل

14

6.7

26

12.7

37

18.1

89

43.6

38

18.6

1.14

2.46

%27-

الدعم المالي للمستفيدين الحقيقيين.
 )13يجب االهتمام باالبتكار وتطـوير مشـاريع خيريـة جديـدة

140

67.3

48

23.1

10

4.8

8

3.8

2

1

0.83

4.52

%76

تالءم مطالب المحتاجين.
 ) 11الجمعي ـ ــات تحت ـ ــاج إل ـ ــى أنظم ـ ــة إداري ـ ــة ومالي ـ ــة أكث ـ ــر
انضباطا.

114

54.8

46

22.1

26

12.5

21

10.1

1

0.5

1.04

4.21

%60.5
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تابع جدول رقم ( :)9اتجاهات المتبرعين نحو دور الجمعيات الخيرية وأنشطتها

العبارات

 ) 12الجمعي ـ ــات الخيري ـ ــة بحاج ـ ــة لمزي ـ ــد م ـ ــن الش ـ ــفافية

موافق تماما

محايد

موافق

غير موافق

غيــــــــر موافــــــــق
إطالقا

االنحراف
المعياري

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

88

42.3

89

42.8

18

8.7

11

5.3

2

1

0.88

المتوسط
المرجح

4.20

قوة
االتجاه

%60

واإلفصار الدوري للرأي العام والجهات المعنية .
 ) 10وج ــود إه ــدار ف ــي مـ ـوارد الجمعي ــات الخيري ــة ن ــاتج

26

12.5

45

21.6

59

28.4

50

24

28

13.5

1.22

2.96

% 2-

عن المبالغة في المصاريف التشغيلية .
 ) 14ضـ ـ ــعف عالقـ ـ ــة الجمعي ـ ـ ـات الخيريـ ـ ــة بـ ـ ــالمتبرعين

20

10

67

33.3

19

9.5

66

32.8

29

14.4

1.28

2.92

%4-

وانقطاعها بمجرد حصولها على الدعم منهم .
 ) 10يجب أن يكون للمـرأة دور أكبـر فـي دعـم وتعزيـز

100

49.3

55

27.1

22

10.8

13

6.4

13

6.4

1.20

4.06

%53

جهود الجمعيات الخيرية
 ) 12الجمعيات الخيرية ال تحسن استقطاب المتطـوعين

41

19.8

50

24.2

44

21.3

52

25.1

20

9.7

1.28

3.19

%9.5

للعمل لديها لتخفيض نفقاتها.
 ) 11من المهم أن تبحث الجمعيات عن أساليب مبتكرة

138

66.7

46

22.2

9

4.3

13

6.3

1

0.5

0.88

4.48

%74

للحصول على المزيد من التبرعات .
 ) 12مؤسسـ ـ ــات القطـ ـ ــاع الخـ ـ ــاص ال تسـ ـ ــاهم بالشـ ـ ــكل

64

31.1

89

43.2

24

11.7

19

9.2

10

4.9

1.10

3.86

%43

المطلوب في دعم وتعزيز جهود الجمعيات .
 ) 15تعتمــد الجمعيــات الخيريــة علــى اإلنترنــت كوســيلة

87

41.8

72

34.6

27

13

16

7.7

6

2.9

1.06

4.05

%52.5

الستقطاب التبرعات لألعمال الخيرية.
 ) 23الجمعي ــات ال تس ــتخدم التقني ــة المتط ــورة للتواص ــل

51

24.5

86

41.3

40

19.2

29

13.9

2

1

1.01

3.75

%37.5

مع المتبرعين وتعزيز ثقتهم فيها.
 ) 21أنــا ارضــي تمامــا عــن أداء الجمعيــات الخيريــة فــي
المملكة .

28

18.3

126

60.6

7

3.4

32

15.4

5

2.4

1.00

3.77

%38.5
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ثانياً :إن اتجاهات المستفيدين ايجابية وقوية إل

حد ما نحو (عبارة واحدة):

(االتجاه يعتبر ايجابيا وقويا إلى حدما عند متوسط

مرجح  0.0ألقل من  4وقوة االتجاه من %20
ألقل من  .%03وهذا يعني أن المبحوثين يوافقون
ويؤيدون الى حد ما مضمون تلك العبارات)

•

من األفضل أن تقدم الجمعيات مساعداتها

في إقامة مشاريع ذات عائد بدال من تقديم المعونات
العينية والمالية شهريا( 42% .العبارة )1

ثالثاً :إن اتجاهات المستفيدين ضعيفة ومحدودة
نحو 0( :عبارة)

(االتجاه يعتبر ضعيفا ومحدودا عند متوسط مرجح
من  0ألقل من  0.0وقوة االتجاه تقل عن .%20

وهذا يعني أن المبحوثين يوافقون ويؤيدون بدرجة

محدودة تقترب الى الحياد مضمون تلك العبارات)
•

ال توجد أي عبارة

رابعاً :إن اتجاهات المستفيدين سلبية نحو

( 6عبارات):

(االتجاه يعتبر سلبيا عند متوسط مرجح أقل من
 0وقوة االتجاه سلبيه وأقل من صفر .وهذا يعني أن
المبحوثين ال يؤيدون

ويرفضون مضمون تلك

العبارات .وعليه فأنه كلما اقتربت قوة االتجاه الى
الصفر يعتبر االتجاه أقرب الى الحياد)

 برامج ومشاريع الجمعيات الخيرية غير موجهة
للمحتاجين الحقيقيين ( %01.0-العبارة )2

23

 الجمعيات الخيرية ال تهتم بدراسة احتياجات

%23-

المستفيدين الفعلية والعمل على تلبيتها.

(العبارة )0

 تقديم الجمعيات الخيرية لمساعداتها بطئ ويمر
%10-

بالكثير من التعقيدات والروتين.

(العبارة )4

 أسلوب توزيع الجمعيات الخيرية لإلعانات يدفع
الكثير من المستفيدين إلى االتكالية وعدم اإلنتاجية.

( %1-العبارة )2

 عالقة الجمعيات الخيرية بالمستفيدين تنقطع بمجرد
تقديم مساعداتها لهم(%4.0- .العبارة )11

 تلبية

الجمعيات

الخيرية

لمطالب

واحتياجات

المستفيدين تراجع إلى حد كبير بعد أحداث 11

سبتمبر.

( %2.0-العبارة )1
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جدول رقم ) :(10اتجاهات المستفيدين نحو الخدمات المقدمة إليهم من الجمعيات الخيرية

العبارات

غير موافق

غير موافق
إطالقا

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

ت

%

موافق تماما

محايد

موافق

االنحراف
المعياري

المتو
سط
المرج
ح

قوة االتجاه

 1إن تلبي ـ ـ ـ ــة الجمعي ـ ـ ـ ــات الخيري ـ ـ ـ ــة لمطال ـ ـ ـ ــب واحتياج ـ ـ ـ ــات
المستفيدين ترجع إلى حد كبير بعد أحداث  11سبتمبر.

34

15.6

30

13.8

79

36.2

40

18.3

35

16.1

1.32

2.95

% 2.5-

 ( 2أس ــلوب تعام ــل الع ــاملين ف ــي الجمعي ــات الخيري ــة يتس ــم
بالود والتعاطف بدرجة كبيرة معنا.

143

64.4

64

28.8

6

2.7

5

2.3

4

1.8

0.86

4.52

%76

 ) 0تهــتم الجمعيــة الخيريــة بــالنواحي اإلنســانية فــي تعاملهــا
معنا.

112

50.7

92

41.6

7

3.2

8

3.6

2

0.9

0.89

4.38

%69

 ) 4تقديم الجمعيات الخيرية لمساعداتها بطئ ويمر بالكثير
من التعقيدات والروتين.

19

8.6

70

31.5

14

6.3

72

32.4

47

21.2

1.34

2.74

%13-

 ) 0الجمعيات الخيرية ال تهتم بدراسة احتياجـات المسـتفيدين
الفعلية والعمل على تلبيتها.

19

8.6

49

22.1

28

12.6

76

34.2

50

22.5

1.29

2.60

20%-

 ) 2ب ـ ـ ـرامج ومشـ ـ ــاريع الجمعيـ ـ ــات الخيريـ ـ ــة غيـ ـ ــر موجه ـ ـ ــة
للمحتاجين الحقيقيين.

9

4.1

42

19.2

39

17.8

61

27.9

68

31.1

1.25

2.37

%31.5-

 ) 1مــن األفضــل أن تقــدم الجمعيــات مســاعداتها فــي إقامــة
مشــاريع ذات عائــد بــدال مــن تقــديم المعونــات العينيــة والماليــة
شهريا.

88

41.1

76

35.5

14

6.5

25

11.7

11

5.1

1.40

3.96

%48

 ) 2أسلوب توزيع الجمعيات الخيرية لإلعانـات يـدفع الكثيـر
من المستفيدين إلى االتكالية وعدم اإلنتاجية.

23

10.7

53

24.8

44

20.6

60

28.0

34

15.9

1.36

2.86

%7-

 ) 5ال بد أن تسعى الجمعيات الخيرية إلـى تحقيـق االكتفـاء
واالعتماد على النفس

97

44.9

67

31.0

33

15.3

17

7.9

2

0.9

1.22

4.11

%55.5

 ) 13الجمعي ــات الخيري ــة ف ــي حاج ــة إل ــى ابتك ــار وتط ــوير
برامجها ومشاريعها الخيرية وتعزيزها ببرامج هادفة

116

53.7

55

25.5

41

19.0

4

1.9

0

0

1.12

4.31

%65.5

 ) 11عالقــة الجمعيــات الخيريــة بالمســتفيدين تنقطــع بمجــرد
تقديم مساعداتها لهم.

22

10.1

74

34.1

22

10.1

61

28.1

38

17.5

1.38

2.91

%4.5-

 ) 12راضي تماما عن ما تقدمه الجمعيات الخيرية لنا.

99

44.6

84

37.9

7

3.1

25

11.3

7

3.1

1.13

4.09

%54.5
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بيان

تأثير

خصائص

والمستفيدين عل اتجاهاتهم

كل

المتبرعين

من

فيما يلي استعراضاً لتأثير خصائص كل من

المتبرعين والمستفيدين عل اتجاهاتهم:

 تأثير خصائص المتبرعين على اتجاهاتهمالختالف شرائح العمر

وفقا

يوضح جدول رقم ( )11نتائج تحليل التباين

األحادي

( )ANOVAلمعرفة مدى وجود فروق

جوهرية بين اتجاهات المتبرعين نحو طبيعة نشاط
الجمعيات

الخيرية

وأسلوب

ومشاكلها وفقا الختالف شرائح

أدارتها

وتمويلها

العمر .ومن

الجدول يالحظ أن هناك فروق ذات داللة احصائية

بين أفراد عينة المتبرعين للجمعيات الخيرية في 12

عبارة وهي:

 فروق ذات داللة معنوية عند مستوى ()3.31
للعبارات 12 ،11 ،4 ،2 :

 فروق ذات داللة معنوية عند مستوى ()3.30
للعبارات 11 ،12 ،12 ،1 ،2 ،0 ،0 ،1 :

وباستعراض تلك العبارات يالحظ انه كلما زادت

أعمار شريحة المتبرعين  ،كلما كانوا أكثر دراية

وتقدي ار وتفهما لوضع الجمعيات الخيرية وأسلوب
أدارتها ومشاكلها والتحديات التي تواجهها (كلما

زادت قيمة المتوسط الحسابي  ،كلما زادت درجة

التأييد والموافقة على العبارة والعكس صحيح).
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 -تأثير خصائص المتبرعين عل

اتجاهاتهم

وفقاً

الختالف عدد الجمعيات الخيرية التي يقدم لها

الدعم

يوضح جدول رقم ( )12نتائج تحليل التباين

األحادي

( )ANOVAلمعرفة مدى وجود فروق

جوهرية بين اتجاهات المتبرعين نحو طبيعة نشاط
الجمعيات

الخيرية

وأسلوب

أدارتها

وتمويلها

ومشاكلها وفقا الختالف عدد الجمعيات الخيرية
التي يقدم لها الدعم .ومن الجدول يالحظ أن هناك
فروق ذات داللة احصائية بين أفراد عينة المتبرعين

للجمعيات الخيرية في  3عبارات وهي:

 فروق ذات داللة معنوية عند مستوى ()3.31
للعبارة 1 :

 فروق ذات داللة معنوية عند مستوى ()3.30
للعبارات 10،14 :

وباستعراض تلك العبارات يالحظ انه كلما زاد عدد

الجمعيات الخيرية المدعومة من قبل المتبرعين ،

كلما كانوا أكثر دراية وتقدي ار وتفهما لوضع
الجمعيات الخيرية وأسلوب أدارتها ومشاكلها

والتحديات التي تواجهها.
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جدول رقم ( :)11نتائج تحليل التباين األحادي ( )ANOVAلمعرفة مدى وجود فروق بين اتجاهات المتبرعين نحو طبيعة نشاط
الجمعيات الخيرية وأسلوب أدارتها وتمويلها ومشاكلها وفقاً الختالف شرائح العمر
الفئات العمرية
العبارات

المتوسطات الحسابية

درجة
الحرية

أقل من 30

45-30

 45سنة

سنة

سنة

فأكثر

 (1أ شعر بعد أحداث  11سبتمبر أن هنـاك تخوفـا لـدى الكثيـرين مـن تقـديم الـدعم المـالي
للجمعيات الخيرية.

2.78

3.08

3.49

()230 ،2

 )2اس ــتهداف الجمعي ــات الخيري ــة ومواجهته ــا لحمل ــة إعالمي ــة شرس ــة لتق ــويض أعماله ــا
وتصفيتها.

3.67

3.72

4.45

()230 ،2

 ) 0افتقــار الجمعيــات الخيريــة للكفــاءات اإلداريــة القــادرة علــى االســتثمار األمثــل لم ـوارد
لمالية المتاحة.

3.22

3.46

3.75

()230 ،2

 ) 4عجز قيادات الجمعيات الخيرية بصفة عامة عن التطوير واالرتقاء

2.51

2.72

3.14

()204 ،2

 ) 0يجب إعطاء صالحيات أكبر إلدارات الجمعيات والحد من التدخالت الخارجية سواء
مجالس اإلدارة أو المتبرعين.

3.96

3.70

4.16

()230 ،2

 ) 2أنه ال بد من التجديد ودعم مجالس إدارات الجمعيات الخيرية بكفاءات شابة

4.09

4.33

4.54

()230 ،2

 ) 1ال تهتم الجمعيات بدراسة االحتياجات الحقيقية للمستفيدين من خدماتها.

2.56

2.32

2.78

()204 ،2

قيمة F

*

الداللة
االحصائية

0.012

4.51
**

0.00

11.17
*

0.038

3.33
**

0.007

5.06
*

0.034

3.45
*

0.022

3.87
*

0.044

3.16
 ) 2العاملين في الجمعيات الخيرية يحتاجون الى برامج تدريبية.

4.15

4.36

4.43

()204 ،2

1.64

0.197

 ) 5ال تس ــاهم المش ــاريع الت ــي تق ــدمها الجمعي ــات ف ــي توص ــيل ال ــدعم الم ــالي للمس ــتفيدين
الحقيقيين.

2.54

2.23

2.63

()201 ،2

2.59

0.078

 )13يجب االهتمام باالبتكار وتطوير مشاريع خيرية جديدة تالءم مطالب المحتاجين.

4.41

4.49

4.60

()230 ،2

0.82

0.441
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تابع جدول رقم (:)11
الفئات العمرية
العبارات

المتوسطات الحسابية

درجة الحرية

أقل من 30

45-30

 45سنة

سنة

سنة

فأكثر

 ) 11الجمعيات تحتاج إلى أنظمة إدارية ومالية أكثر انضباطا.

3.83

4.14

4.48

()230 ،2

 ) 12الجمعيات الخيرية بحاجة لمزيد مـن الشـفافية واإلفصـار الـدوري للـرأي العـام والجهـات
المعنية .

3.93

4.16

4.39

()230 ،2

قيمة F

**

الداللة
االحصائية

0.002

6.47
*

0.017

4.14

 ) 10وجود إهدار في موارد الجمعيات الخيرية ناتج عن المبالغـة فـي المصـاريف التشـغيلية
.

2.96

2.73

3.17

()230 ،2

2.59

0.078

 ) 14ضــعف عالقــة الجمعيــات الخيريــة بــالمتبرعين وانقطاعهــا مجــرد حصــولها علــى الــدعم
منهم

2.87

2.92

2.94

()230 ،2

0.04

0.96

 ) 10يجب أن يكون للمرأة دور أكبر في دعم وتعزيز جهود الجمعيات الخيرية.

3.89

4.10

4.13

()230 ،2

0.62

0.54

 ) 12الجمعيات الخيرية ال تحسن استقطاب المتطوعين للعمل لديها لتخفيض نفقاتها.

3.22

2.89

3.48

()204 ،2

*

0.013

 ) 11مـ ــن المهـ ــم أن تبحـ ــث الجمعيـ ــات عـ ــن أسـ ــاليب مبتك ـ ـرة للحصـ ــول علـ ــى المزيـ ــد مـ ــن
التبرعات .

4.17

4.51

4.63

()204 ،2

 ) 12مؤسسـ ــات القطـ ــاع الخـ ــاص ال تسـ ــاهم بالشـ ــكل المطلـ ــوب فـ ــي دعـ ــم وتعزيـ ــز جهـ ــود
الجمعيات .

3.57

3.76

4.13

()203 ،2

4.41
*

0.016

4.20
**

0.010

4.67

 ) 15تعتمـ ــد الجمعيـ ــات الخيريـ ــة علـ ــى اإلنترنـ ــت كوسـ ــيلة السـ ــتقطاب التبرعـ ــات لألعمـ ــال
الخيرية.

3.76

4.10

4.16

()230 ،2

2.26

0.107

 ) 23الجمعيات ال تستخدم التقنية المتطورة للتواصل مع المتبرعين وتعزيز ثقتهم فيها.

3.48

3.78

3.86

()230 ،2

2.18

0.115

 ) 21أنا راضي تماما عن أداء الجمعيات الخيرية في المملكة .

3.72

3.59

3.96

()230 ،2

2.89

0.056

تم احتساب قيمة  Fالجدولية عند مستوى معنوية  0.05ودرجات حرية كما هو موضح بالجدول أعاله حيث بلغت قيمتها 3.00
* :فروق ذات داللة معنوية عند مستوى ()0.05
** :فروق ذات داللة معنوية عند مستوى ()0.01
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جدول رقم ( : )12نتائج تحليل التباين األحادي( )ANOVAلمعرفة مدى وجود فروق بين اتجاهات

المتبرعين نحو طبيعة نشاط الجمعيات الخيرية وأسلوب أدارتها وتمويلها ومشاكلها وفقاً الختالف عدد
الجمعيات الخيرية التي يقدم لها الدعم

عدد الجمعيات الخيرية
العبارات

المتوسطات الحسابية

درجة الحرية

قيمة
F

الداللة
االحصائية

2.45

0.09
0.35

واحدة

أثنان

ثالث فأكثر

 (1أ شعر بعد أحداث  11سبتمبر أن هناك تخوفا لدى الكثيرين من تقـديم الـدعم المـالي للجمعيـات
الخيرية.

2.98

3.27

3.60

()230 ،2

 )2استهداف الجمعيات الخيرية ومواجهتها لحملة إعالمية شرسة لتقويض أعمالها وتصفيتها.

3.87

4.09

4.16

()230 ،2

1.07

 ) 0افتق ــار الجمعي ــات الخيري ــة للكف ــاءات اإلداري ــة الق ــادرة عل ــى االس ــتثمار األمث ــل لمـ ـوارد لمالي ــة
المتاحة.

3.55

3.50

3.48

()230 ،2

0.05

0.94

 ) 4عجز قيادات الجمعيات الخيرية بصفة عامة عن التطوير واالرتقاء

3.01

2.68

2.80

()204 ،2

1.79

0.17

 ) 0يجب إعطاء صالحيات أكبر إلدارات الجمعيات والحد مـن التـدخالت الخارجيـة سـواء مجـالس
اإلدارة أو المتبرعين.

4.05

3.78

4.04

()230 ،2

1,41

0.25

 ) 2أنه ال بد من التجديد ودعم مجالس إدارات الجمعيات الخيرية بكفاءات شابة

4.36

4.40

4.24

()230 ،2

0.29

0.75

 ) 1ال تهتم الجمعيات بدراسة االحتياجات الحقيقية للمستفيدين من خدماتها.

2.71

2.23

3.12

()204،2

**

0.001

7.38
 ) 2العاملين في الجمعيات الخيرية يحتاجون الى برامج تدريبية.

4.45

4.26

4.20

()204 ،2

1.51

0.22

 ) 5ال تساهم المشاريع التي تقدمها الجمعيات في توصيل الدعم المالي للمستفيدين الحقيقيين.

2.52

2.38

2.52

()201 ،2

0.39

0.68

 )13يجب االهتمام باالبتكار وتطوير مشاريع خيرية جديدة تالءم مطالب المحتاجين.

4.63

4.45

4.32

()230 ،2

1.86

0.16

 ) 11الجمعيات تحتاج إلى أنظمة إدارية ومالية أكثر انضباطا.

4.20

4.19

4.28

()230 ،2

0.07

0.93

 ) 12الجمعيات الخيرية بحاجة لمزيد من الشفافية واإلفصار الـدوري للـرأي العـام والجهـات المعنيـة
.

4.29

4.10

4.20

()230 ،2

1.10

0.33
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تابع جدول رقم ( :)12نتائج تحليل التباين األحادي ( )ANOVAلمعرفة مدى وجود فروق بين اتجاهات
المتبرعين نحو طبيعة نشاط الجمعيات الخيرية وأسلوب أدارتها وتمويلها ومشاكلها
وفقاً الختالف عدد الجمعيات الخيرية التي يقدم لها الدعم
عدد الجمعيات الخيرية
العبارات

المتوسطات الحسابية

درجة الحرية

قيمة
F

الداللة
االحصائية

*

0.05

واحدة

أثنان

ثالث فأكثر

 ) 10وجود إهدار في موارد الجمعيات الخيرية ناتج عن المبالغة في المصاريف التشغيلية .

3.18

2.74

2.88

()205 , 2

 ) 14ضعف عالقة الجمعيات الخيرية بالمتبرعين وانقطاعها بمجرد حصولها على الدعم منهم.

2.69

3.05

3.40

()205 , 2

3.7
*

0.03

3.44
 ) 10يجب أن يكون للمرأة دور أكبر في دعم وتعزيز جهود الجمعيات الخيرية.

4.26

3.89

3.90

()205 , 2

2.50

0.08

 ) 12الجمعيات الخيرية ال تحسن استقطاب المتطوعين للعمل لديها لتخفيض نفقاتها.

3.32

3.03

3.29

()204 ،2

1.19

0.31

 ) 11من المهم أن تبحث الجمعيات عن أساليب مبتكرة للحصول على المزيد من التبرعات .

4.42

4.52

4.60

()204 ،2

0.52

0.60

 ) 12مؤسسات القطاع الخاص ال تساهم بالشكل المطلوب في دعم وتعزيز جهود الجمعيات .

3.97

3.81

3.64

()203 ،2

1.03

0.36

 ) 15تعتمد الجمعيات الخيرية على اإلنترنت كوسيلة الستقطاب التبرعات لألعمال الخيرية.

4.07

4.05

3.96

()205 ،2

0.11

0.89

 ) 23الجمعيات ال تستخدم التقنية المتطورة للتواصل مع المتبرعين وتعزيز ثقتهم فيها.

3.63

3.75

4.16

()203 ،2

2.75

0.07

 ) 21أنا راضي تماما عن أداء الجمعيات الخيرية في المملكة .

3.69

3.78

4.00

()205 ،2

.94

0.39

(كلمـ ــا زادت قيمـ ــة المتوسـ ــط الحسـ ــابي  ،كلمـ ــا زادت

الجمعيــات الخيريــة  ،وان هــذا االعتقــاد يتالشــى لــدى

درجة التأييد والموافقة على العبارة والعكس صحيح).

المتبرعين ألكثر من جمعية خيرية.

يالحــظ أن العبــارة رقــم  10تشــير الــى ان المتبرعــون

الختالف الفترة الزمنية منذ بـدء دعـم الجمعيـة يظهـر

وهـ ــذا ينطب ـ ــق علـ ــى العب ـ ــارتين رقـ ــم  ،11،14بينم ـ ــا

لجمعيـ ــة واحـ ــدة يعتقـ ــدون بوجـ ــود أهـ ــدار فـ ــي م ـ ـوارد

تـ ــأثير خصـ ــائص المتبـ ــرعين علـ ــى اتجاهـ ــاتهم وفقـ ــا

ج ـ ــدول رق ـ ــم ( )10نت ـ ــائج تحلي ـ ــل التب ـ ــاين األح ـ ــادي
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( )ANOVAلمعرفة مدى وجود فروق جوهريـة بـين

الجدول يالحظ أن هنـاك فـروق ذات داللـة احصـائية

الخيريـ ــة وأسـ ــلوب أدارتهـ ــا وتمويلهـ ــا ومشـ ــاكلها وفقـ ــا

عبارات وهي:

بـين أفـراد عينـة المتبـرعين للجمعيـات الخيريـة فـي 4

اتجاهــات المتبــرعين نحــو طبيعــة نشــاط الجمعيــات
الختالف الفترة الزمنية منـذ بـدء دعـم الجمعيـة .ومـن

جدول رقم ( : )13نتائج تحليل التباين األحادي ( )ANOVAلمعرفة مدى وجود فروق بين اتجاهات
المتبرعين نحو طبيعة نشاط الجمعيات الخيرية وأسلوب أدارتها وتمويلها ومشاكلها
وفقاً لفترة الحصول عل الدعم من الجمعيات الخيرية
الفترة الزمنية

المتوسطات الحسابية

العبارات

 (1أ شعر بعد أحداث  11سبتمبر أن هنـاك تخوفـا لـدى الكثيـرين مـن تقـديم الـدعم المـالي

 10سنوات

أقل من 5
سنوات

سنوات

فأكثر

2.99

3.10

3.69

()205 ،2

4.31

()205 ،2

3.84

()205 ،2

F

*

االحصائية

0.02

4.29
3.91

3.90

وتصفيتها.
 ) 0افتقــار الجمعيــات الخيريــة للكفــاءات اإلداريــة القــادرة علــى االســتثمار األمثــل لم ـوارد

الحرية

10-5

للجمعيات الخيرية.
 )2اس ــتهداف الجمعي ــات الخيري ــة ومواجهته ــا لحمل ــة إعالمي ــة شرس ــة لتق ــويض أعماله ــا

درجة

قيمة

الداللة

3.42

3.42

لمالية المتاحة.

2.14

2.35

0.12

0.10

 ) 4عجز قيادات الجمعيات الخيرية بصفة عامة عن التطوير واالرتقاء

2.71

2.89

3.07

()205 ،2

1.42

0.25

 ) 0يجب إعطاء صالحيات أكبر إلدارات الجمعيات والحد من التدخالت الخارجية سواء

3.84

4.08

3.91

()205 ،2

0.88

0.42

مجالس اإلدارة أو المتبرعين.
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تابع جدول رقم ( :)13نتائج تحليل التباين األحادي ( )ANOVAلمعرفة مدى وجود فروق بين
اتجاهات المتبرعين نحو طبيعة نشاط الجمعيات الخيرية وأسلوب أدارتها وتمويلها ومشاكلها
وفقاً لفترة الحصول عل الدعم من الجمعيات الخيرية
الفترة الزمنية

العبارات

المتوسطات الحسابية

درجة الحرية

قيمة
F

الداللة
االحصائية

0.50

0.61
0.06

أقل من 5
سنوات

10-5
سنوات

10
سنوات
فأكثر

 ) 2أنه ال بد من التجديد ودعم مجا لس إدارات الجمعيات الخيرية بكفاءات شابة

4.34

4.29

4.47

()205 ،2

 ) 1ال تهتم الجمعيات بدراسة االحتياجات الحقيقية للمستفيدين من خدماتها.

2.44

2.42

2.91

()205 ،2

2.96

 ) 2العاملين في الجمعيات الخيرية يحتاجون الى برامج تدريبية.

4.30

4.23

4.57

()205 ،2

2.23

0.11

 ) 5ال تســاهم المشــاريع التــي تقــدمها الجمعيــات فــي توصــيل الــدعم المــالي للمســتفيدين
الحقيقيين.

2.42

2.39

2.51

()205 ،2

0.16

0.85

 )13يجـ ـ ــب االهتمـ ـ ــام باالبتكـ ـ ــار وتطـ ـ ــوير مشـ ـ ــاريع خيريـ ـ ــة جديـ ـ ــدة تـ ـ ــالءم مطالـ ـ ــب
المحتاجين.

4.47

4.44

4.71

()205 ،2

1.64

0.20

 ) 11الجمعيات تحتاج إلى أنظمة إدارية ومالية أكثر انضباطا.

4.04

4.24

4.49

()205 ،2

2.99

0.06

 ) 12الجمعي ــات الخيري ــة بحاج ــة لمزي ــد م ــن الش ــفافية واإلفص ــار ال ــدوري للـ ـرأي الع ــام
والجهات المعنية .

4.15

4.18

4.33

()205 ،2

0.69

0.51

 ) 10وجــود إهــدار فــي مـ ـوارد الجمعي ـات الخيريــة نــاتج ع ــن المبالغــة فــي المص ــاريف
التشغيلية .

2.95

2.76

3.24

()205 ،2

2.06

0.13

 ) 14ضــعف عالقــة الجمعيــات الخيريــة بــالمتبرعين وانقطاعهــا بمجــرد حصــولها علــى
الدعم منهم.

2.83

2.64

3.53

()205 ،2

**

0.002

6.49

 ) 10يجب أن يكون للمرأة دور أكبر في دعم وتعزيز جهود الجمعيات الخيرية.

4.07

3.97

4.25

()205 ،2

0.67

0.51

 ) 12الجمعيات الخيرية ال تحسن استقطاب المتطوعين للعمل لديها لتخفيض نفقاتها.

3.08

3.09

3.61

()205 ،2

2.96

0.06

 ) 11مــن المهــم أن تبحــث الجمعيــات عــن أســاليب مبتك ـرة للحصــول علــى المزيــد مــن
التبرعات .

4.34

4.54

4.69

()205 ،2

2.63

0.08
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تابع جدول رقم ( :)13نتائج تحليل التباين األحادي ( )ANOVAلمعرفة مدى وجود فروق بين
اتجاهات المتبرعين نحو طبيعة نشاط الجمعيات الخيرية وأسلوب أدارتها وتمويلها ومشاكلها
وفقاً لفترة الحصول عل الدعم من الجمعيات الخيرية
الفترة الزمنية

المتوسطات الحسابية

العبارات

درجة الحرية

 10سنوات

أقل من 5

10-5

سنوات

سنوات

فأكثر

3.64

4.25

3.89

()205 ،2

4.04

()205 ،2

 ) 23الجمعيات ال تستخدم التقنية المتطورة للتواصل مع المتبرعين وتعزيز ثقتهم فيها.

3.56

3.79

4.13

()205 ،2

 ) 21أنا راضي تماما عن أداء الجمعيات الخيرية في المملكة .

3.88

3.73

3.62

()205 ،2

 ) 12مؤسســات القطــاع الخــاص ال تســاهم بالشــكل المطلــوب فــي دعــم وتعزيــز جهــود
الجمعيات .

قيمة
F

**

الداللة
االحصائية

0.003

6.01

 ) 15تعتمــد الجم عيــات الخيريــة علــى اإلنترنــت كوســيلة الســتقطاب التبرعــات لألعمــال

3.91

4.26

الخيرية.

2.09

**

0.13

0.006

5.31
1.14

0.32

تم احتساب قيمة  Fالجدولية عند مستوى معنوية  0.05ودرجات حرية كما هو موضح بالجدول أعاله حيث بلغت قيمتها 3.00
** :فروق ذات داللة معنوية عند مستوى ()0.01
* :فروق ذات داللة معنوية عند مستوى (0.05

والجدول يكشف أن هناك فروق ذات داللة احصائية

 -تأثير خصائص المستفيدين عل اتجاهاتهم وفقاً

بين أفراد عينة المستفيدين للجمعيات الخيرية في 2

يوضح جدول رقم ( )14نتائج تحليل

 فروق ذات داللة معنوية عند مستوى ()0.01

الختالف نوع المستفيد من الخدمات

اختبار ( )T-testلمعرفة مدى وجود فروق

جوهرية بين اتجاهات المستفيدين نحو طبيعة نشاط
الجمعيات

الخيرية

وأسلوب

أدارتها

وتمويلها

ومشاكلها وفقا الختالف نوع المستفيد من الخدمات.

عبارات وهي:

للعبارات 12 ،11،1،2 :

 فروق ذات داللة معنوية عند مستوى ()0.05
للعبارات 1،5 :

تقييم دور الجمعيات الخيرية في المملكة العربية السعودية

كذلك يوضح الجدول مايلي:

أن هناك فروق ذات داللة احصائية بين أفراد عينة

 من العبارة رقم  :1يتضح أن األفراد المستفيدين
أكثر استشعا ار لتراجع دعم الجمعيات الخيرية لهم.

 من العبارة رقم  :2يتفق األفراد واألسر المستفيدة في

ان برامج ومشاريع الجمعيات الخيرية موجهة الى

حدما الى المحتاجين الحقيقين.

 من العبارتين رقم  : 5 ،1يتفق األفراد واألسر
المستفيدة على أهمية تحقيق
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المستفيدين للجمعيات الخيرية في  4عبارات وهي:
 فروق ذات داللة معنوية عند مستوى ()0.01
للعبارات 0 ،2 :

 فروق ذات داللة معنوية عند مستوى ()0.05
للعبارات 12 ،2 :

كذلك يوضح جدول رقم  15مايلي:

الجمعيات الخيرية

 من العبارتين  :0 ،2يالحظ أن المستفيدين

لالكتفاء الذاتي لهم وذلك من خالل مساعدتهم في

من جمعية واحدة كانوا أكثر شعو ار بالود

اقامة مشاريع ذات عائد بدال من تقديم المعونات

والتعاطف نحو الجمعيات الخيرية.

لهذا التوجه.

يحصلون على دعم من أكثر من جمعية

العينية والمالية والشهرية وتبدو االسر أكثر تأييدا
 من العبارة رقم  :11يالحظ أن األفراد المستفيدين

 من العبارة  :2يالحظ أن المستفيدين الذين
خيرية يرون ان اسلوب تقديم الجمعيات

أكثر استشعا ار من االسر السعودية بانقطاع

الخيرية للدعم يدفعهم لإلتكالية.

المساعدة.

جمعية واحدة كانوا أكثر رضا من تلك

عالقاتهم مع الجمعيات الخيرية فور حصولهم على

 من العبارة رقم  :12يتفق األفراد واألسر المستفيدة

في الميل نحو الرضا لما تقدمه الجمعيات الخيرية

لهم وتبدو االسر أكثر رضاء.

 تأثير خصائص المستفيدين عل اتجاهاتهم وفقاًالختالف عدد الجمعيات الخيرية

يظهر جدول رقم ( )10نتائج تحليل اختبار

 من العبارة  :12يالحظ أن المستفيدين من
المجموعة المستفيدة من خدمات اكثر من

جمعية.

 -تأثير خصائص المستفيدين عل

وفقاً الختالف فترة الحصول عل

الجمعيات الخيرية

اتجاهاتهم

الدعم من

 -يوضح جدول رقم ( )12نتائج تحليل اختبار

( )T-testلمعرفة مدى وجود فروق جوهرية بين

التباين األحادي ( )ANOVAلمعرفة مدى وجود

الخيرية وأسلوب أدارتها وتمويلها ومشاكلها وفقا

طبيعة نشاط الجمعيات الخيرية وأسلوب أدارتها

اتجاهات المستفيدين نحو طبيعة نشاط الجمعيات
الختالف عدد الجمعيات الخيرية .والجدول يكشف

فروق جوهرية بين اتجاهات المستفيدين نحو
وتمويلها ومشاكلها وفقا الختالف فترة الحصول

خالد منصور الشعيبي  ،ياسر عبدالحميد الخطيب  ،عصام حسن كوثر
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على الدعم من الجمعيات الخيرية .والجدول

 فروق ذات داللة معنوية عند مستوى

أفراد عينة المستفيدين للجمعيات الخيرية في 2

 فروق ذات داللة معنوية عند مستوى

يكشف أن هناك فروق ذات داللة احصائية بين

عبارات وهي:

( )3.31للعبارات 12 ،13 ،0 ،4 :
( )3.30للعبارات 5 ،1 :

جدول رقم ( : )14نتائج تحليل اختبار ( )T-testلمعرفة مدى وجود فروق بين اتجاهان المستفيدين نحو

طبيعة نشاط الجمعيات الخيرية وأسلوب أدارتها وتمويلها ومشاكلها وفقاً الختالف نوع المستفيد من الخدمات
نوع المستفيد

العبارات

المتوسطات الحسابية

فرد

أسرة

درجة
الحرية

قيمة T

الداللة
االحصائية

 ( 1إن تلبيــة الجمعيــات الخيريــة لمطالــب واحتياجــات المســتفيدين ترجــع إلــى حــد كبيــر بعــد أحــداث 11
سبتمبر.

3.25

2.85

216

*
2.01

0.05

 ( 2أسلوب تعامل العاملين في الجمعيات الخيرية يتسم بالود والتعاطف بدرجة كبيرة معنا.

4.41

4.56

220

-1.15

0.25

 ) 0تهتم الجمعية الخيرية بالنواحي اإلنسانية في تعاملها معنا.

4.30

4.40

219

-0.85

0.40

 ) 4تقديم الجمعيات الخيرية لمساعداتها بطئ ويمر بالكثير من التعقيدات والروتين.

2.81

2.71

220

0.48

0.63

 ) 0الجمعيات الخيرية ال تهتم بدراسة احتياجات المستفيدين الفعلية والعمل على تلبيتها.

2.67

2.58

220

0.44

0.66

 ) 2برامج ومشاريع الجمعيات الخيرية غير موجهة للمحتاجين الحقيقيين.

2.76

2.26

217

**
2.64

0.009

 ) 1من األفضل أن تقدم الجمعيات مساعداتها في إقامة مشاريع ذات

3.52

4.09

212

**
-3.03

0.003

 ) 2أسلوب توزيع الجمعيات الخيرية لإلعانات يدفع الكثير من المستفيدين إلى االتكالية وعدم اإلنتاجية.

2.86

2.87

212

-0.03

0.98

 ) 5ال بد أن تسعى الجمعيات الخيرية إلى تحقيق االكتفاء واالعتماد على النفس

3.80

4.21

214

*
-2.55

0.02

4.20

4.35

214

-1.11

0.27

 ) 11عالقة الجمعيات الخيرية بالمستفيدين تنقطع بمجرد تقديم مساعداتها لهم.

3.35

2.78

215

 ) 12راضي تماما عن ما تقدمه الجمعيات الخيرية لنا.

3.65

4.24

220

**
2.78
**
-3.52

0.006

عائد بدال من تقديم المعونات العينية والمالية شهريا.

 ) 13الجمعيات الخيرية في حاجة إلى ابتكار وتطوير برامجها ومشاريعها الخيرية وتعزيزها ببرامج هادفة

تم احتساب قيمة  Tالجدولية عند مستوى معنوية  0.05ودرجات حرية كما هو موضح بالجدول أعاله حيث بلغت قيمتها 1.645
* :فروق ذات داللة معنوية عند مستوى ()0.05
** :فروق ذات داللة معنوية عند مستوى ()0.01

0.001

تقييم دور الجمعيات الخيرية في المملكة العربية السعودية
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جدول رقم ( : )15نتائج تحليل اختبار ( )T-testلمعرفة مدى وجود فروق بين اتجاهات المستفيدين نحو
طبيعة نشاط الجمعيات الخيرية وأسلوب أدارتها وتمويلها ومشاكلها وفقاً الختالف عدد الجمعيات الخيرية
عدد الجمعيات الخيرية
المتوسطات الحسابية

العبارات

درجة
الحرية

قيمة
T

الداللة
االحصائية

-0.90

0.37

**

0.00

واحدة

أكثر من
واحدة

 ( 1إن تلبية الجمعيات الخيرية لمطالب واحتياجات المستفيدين ترجع إلى حد كبيـر بعـد أحـداث
 11سبتمبر.

2.88

3.13

203

 ( 2أسلوب تعامل العاملين في الجمعيات الخيرية يتسم بالود والتعاطف بدرجة كبيرة معنا.

4.58

3.83

207

 ) 0تهتم الجمعية الخيرية بالنواحي اإلنسانية في تعاملها معنا.

4.44

3.74

206

4.27
**

0.00

4.10
 ) 4تقديم الجمعيات الخيرية لمساعداتها بطئ ويمر بالكثير من التعقيدات والروتين.

2.77

3.13

207

-1.21

0.23

 ) 0الجمعيات الخيرية ال تهتم بدراسة احتياجات المستفيدين الفعلية والعمل على تلبيتها.

2.61

3.13

207

-1.84

0.07

 ) 2برامج ومشاريع الجمعيات الخيرية غير موجهة للمحتاجين الحقيقيين.

2.39

2.57

204

-0.63

0.53

 ) 1مــن األفضــل أن تقــدم الجمعيــات مســاعداتها فــي إقامــة مشــاريع ذات عائــد بــدال مــن تقــديم
المعونات العينية والمالية شهريا.

3.91

4.04

205

-0.49

0.62

 ) 2أسلوب توزيع الجمعيات الخيرية لإلعانـات يـدفع الكثيـر مـن المسـتفيدين إلـى االتكاليـة وعـدم
اإلنتاجية.

2.81

3.35

204

*

0.05

-1.94

 ) 5ال بد أن تسعى الجمعيات الخيرية إلى تحقيق االكتفاء واالعتماد على النفس

4.11

3.95

206

0.70

0.49

 ) 13الجمعيــات الخيريــة فــي حاجــة إلــى ابتكــار وتطــوير برامجهــا ومشــاريعها الخيريــة وتعزيزهــا
ببرامج هادفة

4.32

4.00

206

1.74

0.08

 ) 11عالقة الجمعيات الخيرية بالمستفيدين تنقطع بمجرد تقديم مساعداتها لهم.

2.87

3.22

207

-1.20

0.23

 ) 12راضي تماما عن ما تقدمه الجمعيات الخيرية لنا.

4.17

3.57

207

*2.5
2

0.02

تم احتساب قيمة  Tالجدولية عند مستوى معنوية  0.05ودرجات حرية كما هو موضح بالجدول أعاله حيث بلغت قيمتها 1.645
* :فروق ذات داللة معنوية عند مستوى ()0.05
** :فروق ذات داللة معنوية عند مستوى ()0.01

كذلك

يوضح

جدول

رقم

15

مايلي:

من العبارتين  :0 ،2يالحظ أن المستفيدين من

جمعية واحدة كانوا أكثر شعو ار بالود والتعاطف نحو
الجمعيات الخيرية.
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 من العبارة  :2يالحظ أن المستفيدين الذين يحصلون

 من العبارتين  :0 ،4يالحظ أن المستفيدين من

اسلوب تقديم الجمعيات الخيرية للدعم يدفعهم

بالروتين والبيروقراطية وعدم اهتمام الجمعيات بتلبية

 من العبارة  :12يالحظ أن المستفيدين من جمعية

 من العبارتين  :13 ،5يالحظ أنه كلما زادت فترة

واحدة كانوا أكثر رضا من تلك المجموعة المستفيدة

حصول المستفيدين على الدعم  ،كلما زادت

على دعم من أكثر من جمعية خيرية يرون ان

لإلتكالية.

من خدمات اكثر من جمعية.

 تأثير خصائص المستفيدين عل اتجاهاتهم وفقاًالختالف فترة الحصول عل

الخيرية

الدعم من الجمعيات

 يوضح جدول رقم ( )12نتائج تحليل اختبار التبايناألحادي ( )ANOVAلمعرفة مدى وجود فروق

جوهرية بين اتجاهات المستفيدين نحو طبيعة نشاط
الجمعيات

الخيرية

وأسلوب

أدارتها

وتمويلها

ومشاكلها وفقا الختالف فترة الحصول على الدعم
من الجمعيات الخيرية .والجدول يكشف أن هناك

فروق ذات داللة احصائية بين أفراد عينة

المستفيدين للجمعيات الخيرية في  2عبارات وهي:
 فروق ذات داللة معنوية عند مستوى ()0.01
للعبارات 12 ،13 ،0 ،4 :

 فروق ذات داللة معنوية عند مستوى ()0.05
للعبارات 5 ،1 :

كذلك يوضح جدول رقم  16مايلي:

 من العبارة  :1يالحظ انه كلما زادت الفترة الزمنية
في دعم الجمعيات الخيرية للمستفيدين  ،كلما كان
المستفيدون اكثر ميال لإلحساس بتراجع الدعم.

الدعم ألكثر من  13سنوات يشعرون الى حدما

احتياجاتهم.

مناشدتهم للجمعيات الخيرية لتطوير برامجهم
ومشاريعهم من اجل تحقيق االكتفاء الذاتي لهم.

 من العبارة  :12يالحظ انه كلما زادت فترة حصول

المستفيدين على الدعم ،كلما كانوا اكثر رضا عن

ما تقدمه الجمعيات الخيرية.

الخالصــة

استهدفت هذه الدراسة تقييم دور الجمعيات الخيرية
في المملكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة العربيـ ـ ـ ــة السـ ـ ـ ـ ــعوديــة وذلك من

خالل التعرف على اتجاهات كل من المتبرعين

للجمعيات

الخيرية

والمستفيدين

من

خدماتها

وتتمحور تلك االتجاهات نحو طبيعة نشاطها

وأسلوب أدارتها وتمويلها ومشاكلها .كما تناولت

الدراسة كذلك تأثير خصائص كل من المتبرعين
والمستفيدين على اتجاهاتهم .فبعد استعراض جزء
الدراسات السابقة  ،تم القيام بدراسة ميدانية شارك

فيها  232من المتبرعين للجمعيات الخيرية و 220
من المستفيدين من خدماتها في داخل

العربية السعودية.

المملكة

تقييم دور الجمعيات الخيرية في المملكة العربية السعودية
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جدول رقم ( : )16نتائج تحليل اختبار التباين األحادي ( )ANOVAلمعرفة مدى وجود فروق بين اتجاهات
المستفيدين نحو طبيعة نشاط الجمعيات الخيرية وأسلوب أدارتها وتمويلها ومشاكلها
وفقاً لفترة الحصول عل الدعم من الجمعيات الخيرية
الفترة الزمنية

المتوسطات الحسابية
العبارات

أقل من 5

10-5

سنوات

سنوات

2.69

3.07

10
سنوات

درجة
الحرية

قيمة F

الداللة
االحصائية

فأكثر
 1إن تلبيــة الجمعيــات الخيريــة لمطالــب واحتياجــات المســتفيدين ترجــع إلــى حــد كبيــر بعــد أحــداث

3.29

()202 ،2

 11سبتمبر.

*

0.02

4.11

 ( 2أسلوب تعامل العاملين في الجمعيات الخيرية يتسم بالود والتعاطف بدرجة كبيرة معنا.

4.47

4.48

4.55

()206 ،2

0.14

0.87

 ) 0تهتم الجمعية الخيرية بالنواحي اإلنسانية في تعاملها معنا.

4.44

4.26

4.31

()230 ،2

1.03

0.36

 ) 4تقديم الجمعيات الخيرية ل مساعداتها بطئ ويمر بالكثير من التعقيدات والروتين.

2.59

2.90

3.31

()206 ،2

**

0.009

 ) 0الجمعيات الخيرية ال تهتم بدراسة احتياجات المستفيدين الفعلية والعمل على تلبيتها.

2.53

2.55

3.17

()206 ،2

4.82
**

0.01

4.09
 ) 2برامج ومشاريع الجمعيات الخيرية غير موجهة للمحتاجين الحقيقيين.

2.38

2.24

2.76

()203 ،2

2.33

0.10

 ) 1م ــن األفض ــل أن تق ــدم الجمعي ــات مس ــاعداتها ف ــي إقام ــة مش ــاريع ذات عائ ــد ب ــدال م ــن تق ــديم

4.00

4.07

3.55

()204 ،2

2.78

0.06

3.19

()203 ،2

4.33

()205 ،2

المعونات العينية والمالية شهريا.
 ) 2أسـلوب توزيــع الجمعيــات الخيريــة لإلعانـات يــدفع الكثيــر مــن المسـتفيدين إلــى االتكاليــة وعــدم

3.83

2.70

اإلنتاجية.
 ) 5ال بد أن تسعى الجمعيات الخيرية إلى تحقيق االكتفاء واالعتماد على النفس

3.94

4.23

1.92

*
3.10
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0.15

0.06
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تابع جدول رقم ( : )16نتائج تحليل اختبار التباين األحادي ( )ANOVAلمعرفة مدى وجود فروق بين
اتجاهات المستفيدين نحو طبيعة نشاط الجمعيات الخيرية وأسلوب أدارتها وتمويلها ومشاكلها
وفقاً لفترة الحصول عل الدعم من الجمعيات الخيرية
الفترة الزمنية

العبارات

 ) 13الجمعيــات الخيريــة فــي حاجــة إلــى ابتكــار وتطــوير برامجهــا ومشــاريعها الخيريــة

المتوسطات الحسابية
أقل من 5

10-5

سنوات

سنوات

4.27

4.52

 10سنوات

درجة الحرية

قيمة F

الداللة
االحصائية

فأكثر
4.62

()205 ،2

وتعزيزها ببرامج هادفة مثل برامج األسرة المنتجة.

**

0.01

4.33

 ) 11عالقة الجمعيات الخيرية بالمستفيدين تنقطع بمجرد تقديم مساعداتها لهم.

2.92

2.74

3.10

()206 ،2

0.88

0.42

 ) 12راضي تماما عن ما تقدمه الجمعيات الخيرية لنا.

3.88

4.07

4.69

()206 ،2

**

0.00

9.00
تم احتساب قيمة  Fالجدولية عند مستوى معنوية  0.05ودرجات حرية كما هو موضح بالجدول أعاله حيث بلغت قيمتها 3.00
** :فروق ذات داللة معنوية عند مستوى ()0.01
* :فروق ذات داللة معنوية عند مستوى ()0.05

وقد تم التوصل ال النتائج التالية:
 .1إن النسبة األكبر من المتبرعين للجمعيات الخيرية
تـنـتمي للفئة العمرية األعلى وهي  40سنة فأكثر ،

وبنسبة مقاربة لذلك ( )% 02هي شريحة  03ألقل

من  40سنة .و يرجع ذلك إلدراك واستشعار الفرد
ألهمية المسارعة في فعل الخيرات مع التقدم في

العمر والرغبة في استدراك التقصير في مقتبل

حياته .وينبغي مالحظة أن التبرع للجمعيات الخيرية
عمل انساني يبتغي من ورائه المتبرع األجر والثواب

من اهلل عز وجل ولهذا فإن هذا العمل يجب أن ال
يقتصر على فئة عمرية معينة دون غيرها.

 .2إن النسبة األكبر من المتبرعين تقدم دعما سنويا

لجمعية خيرية واحدة ،وبنسبة مقاربة لذلك

( )%42.0يدعم المتبرعين
خيرية.

من  0-2جمعية

 .0إن حوالي نصف عينة الدراسة يدعمون الجمعيات
الخيرية منذ فترة ال تزيد عن خمسة سنوات.
والنصف اآلخر منهم يدعمون الجمعيات الخيرية
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ألكثر من خمس سنوات .وهذا مؤشر جيد أن

الغير متوقعة في هذه الدراسة هو ان استخدام

 .4إن غالبية المستفيدين( ) % 10.5من خدمات

وربما يعزى السبب في ذلك الى التخوف من سلبيات

يستمر المتبرعين مع الجمعيات الخيرية لفترة طويلة.

ومشاريع

الجمعيات الخيرية هم من األسر بينما

يمثل األفراد ما يقارب من  %20فقط .وهذا يؤكد

االنترنت كانت في ذيل قائمة اساليب جمع التبرعات

االنترنت كوسيلة مباشرة لجمع التبرعات .اال أن هذا
ال يعني التغاضي عن هذه الوسيلة على األقل كأداة

أن الجمعيات الخيرية تركز دعمها لألسر باعتبار

تعريف بمجهودات الجمعيات الخيرية.

األفراد قد يصل عددهم إلى  13أشخاص في بعض

)وهذا يعني أن المبحوثين يوافقون ويؤيدون الى حد

ان دعم األسرة يعني ضمنيا دعم مجموعة من
الحاالت التي قد تفقد فيها األسرة لعائلها أو تتعرض

لكارثة إنسانية.

 .2إن اتجاهات المتبرعين ايجابية وقوية للغاية نحو
كبير مضمون تلك العبارات(:

 -االهتمام باالبتكار وتطوير مشاريع خيرية جديدة

 .0إن غالبية المستفيدين ( )% 22.2يحصلون على

تالءم مطالب المحتاجين.

من % 11.2على دعم من أكثر من جمعية خيرية.

على المزيد من التبرعات.

دعم من جمعية خيرية واحدة بينما يحصل ما يقارب

 -أن تبحث الجمعيات عن أساليب مبتكرة للحصول

 .2إن الشريحة األكبر ( )%02من المستفيدين

 -تجديد ودعم مجالس إدارات الجمعيات الخيرية

 .1إن أهم  0أساليب لجمع التبرعات من وجهة نظر

 -احتياج العاملين في الجمعيات الخيرية الى برامج

ويليه جمع التبرعات من خالل االشتراكات أو رسوم

 -احتياج الجمعيات إلى أنظمة إدارية ومالية أكثر

المتبرعين  ،التواصل المستمر مع المتبرعين لتعزيز

 -احتياج الجمعيات الخيرية لمزيد من الشفافية

يحصلون على الدعم منذ أقل من خمس سنوات.

المتبرعين هي :االتصال الشخصي بالمتبرعين،

العضوية واالستقطاعات الشهرية من رواتب
ثقتهم في إدارة الجمعية وخدماتها .وبمقارنة هذه

النتائج مع دراسة (الشعيبي وآخرون )1400 ،التي
تمحورت حول مرئيات مدراء الجمعيات الخيرية

يتضح أن هناك اتفاق بين المتبرعين ومدراء

الجمعيات الخيرية على اهمية األسلوب األول
والثاني في عملية جمع التبرعات .و من النتائج

بكفاءات شابة.

تدريبية.

انضباطا.

واإلفصار الدوري للرأي العام والجهات المعنية.

 أن يكون للمرأة دور أكبر في دعم وتعزيز جهودالجمعيات الخيرية.

 اعتماد الجمعيات الخيرية على اإلنترنت كوسيلةالستقطاب التبرعات لألعمال الخيرية.
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 .5إن اتجاهات المستفيدين ايجابية وقوية للغاية نحو

ان المتبرعون لجمعية واحدة يعتقدون بوجود أهدار

)وهذا يعني أن المبحوثين يوافقون ويؤيدون الى حد

في موارد الجمعيات الخيرية  ،وان هذا االعتقاد

كبير مضمون تلك العبارات(:

يتالشى لدى المتبرعين ألكثر من جمعية خيرية

 -أن أسلوب تعامل العاملين في الجمعيات الخيرية

وربما يعزى السبب في ذلك الى خبرتهم في توجيه

 -اهتمام الجمعية الخيرية بالنواحي اإلنسانية في

 -كلما زادت عدد سنوات دعم الجمعية من قبل

 -احتياج الجمعيات الخيرية إلى ابتكار وتطوير

لوضع الجمعيات الخيرية وأسلوب أدارتها ومشاكلها

يتسم بالود والتعاطف بدرجة كبيرة معنا.

تعاملها معنا.

برامجها ومشاريعها الخيرية وتعزيزها ببرامج هادفة

مثل برامج األسرة المنتجة.

تبرعاتهم الى الشرائح المناسبة.

المتبرعين  ،كلما كانوا أكثر دراية وتقدي ار وتفهما
والتحديات التي تواجهها.

.11

اتضح

أن

هناك

تأثير

لخصائص

 -أن تسعى الجمعيات الخيرية إلى تحقيق االكتفاء

المستفيدين على اتجاهاتهم وذلك وفقا الختالف

 -رضا المستفيدين تماما عن ما تقدمه الجمعيات

الجمعيات الخيرية  ،وفترة الحصول على الدعم من

اتضح أن هناك تأثير لخصائص المتبرعين

 -اتفاق األفراد واألسر المستفيدة على أهمية تحقيق

على اتجاهاتهم وذلك وفقا الختالف شرائح كل من

الجمعيات الخيرية لالكتفاء الذاتي لهم وذلك من

الدعم  ،والفترة الزمنية لبدء دعم الجمعية وذلك على

من تقديم المعونات العينية والمالية والشهرية وتبدو

 -كلما زادت أعمار شريحة المتبرعين  ،كلما كانوا

األفراد المستفيدين أكثر استشعا ار من االسر

أكثر دراية وتقدي ار وتفهما لوضع الجمعيات الخيرية

السعودية بانقطاع عالقاتهم مع الجمعيات الخيرية

 -كلما زاد عدد الجمعيات الخيرية المدعومة من قبل

 -إن المستفيدين من جمعية واحدة كانوا أكثر شعو ار

واالعتماد على النفس.

الخيرية لنا.

.13

العمر ،

وعدد الجمعيات الخيرية التي يقدم لها

النحو التالي:

وأسلوب أدارتها ومشاكلها والتحديات التي تواجهها.

المتبرعين  ،كلما كانوا أكثر دراية وتقدي ار وتفهما
لوضع الجمعيات الخيرية وأسلوب أدارتها ومشاكلها

والتحديات التي تواجهها .و كذلك اوضحت الدراسة

شرائح كل من :نوع المستفيد من الخدمات  ،وعدد
الجمعيات الخيرية وذلك على النحو التالي:

خالل مساعدتهم في اقامة مشاريع ذات عائد بدال
االسر أكثر تأييدا لهذا التوجه .كما يالحظ أن

فور حصولهم على المساعدة.

بالود والتعاطف نحو الجمعيات الخيرية .كما يالحظ
أن المستفيدين الذين يحصلون على دعم من أكثر
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من جمعية خيرية يرون ان اسلوب تقديم الجمعيات

نكون بالقرب من المتبرع على الدوام حتى في حالة

 -انه كلما زادت الفترة الزمنية في دعم الجمعيات

 .4إن تقوم الجمعيات الخيرية بتحديد احتياجاتها من

الخيرية للدعم يدفعهم لإلتكالية.

عدم تبرعه لفترة معينة.

الخيرية للمستفيدين  ،كلما كان المستفيدون اكثر

الموارد المالية ليتم عرضها على شريحة المتبرعين.

الدعم ألكثر من  13سنوات يشعرون الى حد ما

على راس العمل ومن خالل الحاقهم بدورات تدريبية

ميال لإلحساس بتراجع الدعم .وأن المستفيدين من
بالروتين والبيروقراطية وعدم اهتمام الجمعيات بتلبية

احتياجاتهم .ويناشدون الجمعيات الخيرية لتطوير
برامجهم ومشاريعهم من اجل تحقيق االكتفاء الذاتي

لهم.

التوصيات

 .0االهتمام بتدريب العاملين في الجمعيات الخيرية
لصقل مهاراتهم وقدراتهم وجعلهم أكثر فاعلية.

 .2إن تسعى الجمعيات الخيرية الى وضع الضوابط
والقيام بالبحوث االجتماعية التي تكفل تحديد

المستفيدين الحقيقين الذين ال يتلقون الدعم من عدة
جمعيات خيرية ومن ثم تقديم الدعم المناسب الذي

 .1إن تقوم الجمعيات الخيرية باستخدام وسائل
االتصاالت الحديثة ومن بينها االنترنت وكذا مفهوم
التسويق بالعالقات في عملية جمع التبرعات من
خالل أدوات متعددة مثل

االشتراكات أو رسوم

المتبرعين  ،وان تركز في

ذلك على شريحة 03

العضوية واالستقطاعات الشهرية من رواتب
سنة فأكثر .و أن تعمل على التواصل المستمر مع
المتبرعين لتعزيز ثقتهم في إدارة الجمعية وخدماتها.

 .2ضرورة بحث الجمعيات الخيرية عن أساليب مبتكرة

للحصول على المزيد من التبرعات واالهتمام
باالبتكار وتطوير مشاريع خيرية جديدة تالئم

مطالب المحتاجين.

 .0إن تقوم الجمعيات الخيرية بتبني سياسة "االحتفاظ
بالمتبرع مدى الحياة" .ويتم ذلك عن طريق تطبيق

"مفهوم االقتراب" (موسى ،)2332 ،وهذا يعني أن

يساعدهم في االعتماد على انفسهم وتحويلهم

تدريجيا من أفراد اتكالين الى أفراد منتجين.

 .1ضرورة

اهتمام

الجمعيات

الخيرية

بمساعدة

المستفيدين وبخاصة االسر الفقيرة على اقامة

مشاريع تدرلهم عائدا مجزيا بدال من االتكالية على

الجمعيات الخيرية .وفي هذا المجال فإنه من
المتوقع ان تكون طبيعة تلك المشاريع الصغيرة
تتوافق مع امكانيات وقدرات أفراد كل اسرة وحجمها

وظروفها.

 .2إن تحرص الجمعيات الخيرية على كسر الروتين
والسرعة في تقديم اعاناتها للمحتاجين من خالل

االستفادة من التقنيات الحديثة.

 .5اج ارء مزيد من الدراسات في مجال الجمعيات
الخيرية بشكل عام وعلى وجه الخصوص في مجال

خصائص المتبرعين وخصائص المستفيدين.
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Evaluation The role of Charities in Saudi Arabia
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Abstract: The aim of this study is to evaluate the role of Charities in Saudi Arabia
via the identification of trends regarding the donors to charity and its beneficiaries. These
trends revolve around its: activity, style of management, funding, and problems. The
study also considered the impact of the characteristics of both donors and beneficiaries
on their attitudes.
To achieve this, a field study was conducted involving 208 donors , and 223 of the
beneficiaries of its services in the Kingdom of Saudi Arabia. The study found that donors
have very powerful positive trends about a range of variables including: focus on
innovation and the development of new charitable projects, and search for innovative
ways to get more donations. Moreover, it was found that beneficiaries have very strong
positive trends towards a set of variables including: charities need to innovate and
develop programs as well as projects such as Productive Families, and Charities seeking
to achieve sufficiency and self-reliance. The study revealed the influence of the
characteristics of both donors and beneficiaries on their attitudes according to different
categories: age, supported charities, starting time for support , type of beneficiaries , a
number of Charities supporting beneficiaries, and the period of getting support. The study
recommended adopting the concept of "keeping the donor for life" and the establishment
of innovative projects as well as assisting beneficiaries to set up projects rewarding them.
Key words: Beneficiaries, Charities, Donors, Role, Trends

