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كثريا طيبًا مبارًكا فيه ،كما يليق جبالل وجهه وعظيم سلطانه ،والصالة والسالم على البشري
احلمد هللً ،
محدا ً
النذير ،وخمرج الناس من الظلمات إىل النور ،حممد بن عبد اهلل ،عليه وعلى آله وصحبه افضل الصالة
والتسليم...أما بعد،،،
فيطيب لرئيسة الفريق البحثي بداية أن ينسب الفضل ألهله ،وقد كان الفضل األول يف إخراج هذا
البحث هلل سبحانه وتعاىل ،فحمداً وشكراً له على توفيقه وامتنانه.
ويتقدم الفريق البحثي بأمسى آيات الشكر والتقدير والعرفان اجلميل للقائمني على االدارة العامه
للمنح البحثيه  ،والذي أتاح للفريق البحثي فرصة إجراء هذا البحث العلمي اهلام ،الذي يرصد واقع
مؤسسات العمل اخلريي واملأمول  ،والذي يأمل الفريق البحثي أن يكون مردوده علمياً يسهم يف إثراء الرتاكم
املعريف يف جمال الدراسة .ومن ناحية أخرى يأمل الفريق البحثي أن يكون للتوصيات العلمية اليت خرج هبا،
واليت بنيت على النتائج امليدانية للبحث أمهية يف بناء اخلطط ،واالسرتاتيجيات ،واآلليات الوقائية والعالجية
اليت يسعى إليها متخذو القرار يف اجملتمع السعودي؛ لتفعيل دور املؤسسات اخلرييه للمشاركة اإلجيابية يف رفع
مستوى املعيشي للفرد  ،وحتقيق أهدافه التنموية يف كافة اجملاالت.
والشكر والتقدير موصول ألعضاء الفريق البحثي على اجلهود اليت بذلوها جلمع املادة العلمية من امليدان
وإدخاهلا،
" هلم مجيعاً خالص الشكر والتقدير"
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English summary
This study sought to identify the reality of charities for the Kingdom of Saudi Arabia, which is determined by identifying
the current status of the foundations, and the target groups that Aljerihbaladavh institutions to the difficulties faced by
these institutions, and to try to develop ways to address and expand its activities, and to find mechanisms cooperation
with charities and finally try to put proposals to utilize them in the application of the findings of the study.

Theoretical framework also included a survey of the literature that describes the reality of charities through the
understanding of reality, and includes a discussion of the employment of some perceptions theory that contributed to the
understanding of the outcomes and interpretation of the results of the study, including: organization theory, and the
theory of formats, and analysis of Swat. Also, several previous studies that focused on the subject of the current study
review.

The methodological procedures Vtad current study, descriptive study was the use of social sample survey methodology.
The study identifies community workers in those institutions, where the study sample of this community pulling manner
comprehensive inventory. It was used suitable for study data and research tools: the tool questionnaire, and refer to the
documentation and statistical published sources, in addition to the focus groups and statistical transactions and rely in this
study on descriptive statistics and inferential of percentages, duplicates and standard deviations and averages, and global
analysis of standards.

And ensure the latter part of the study presentation, analysis and discussion of the most important results of the study in
light of the theoretical framework and previous studies, which confirmed the importance of the quality of work in charity
work Aaladavh to the importance of an electronic system that includes monitoring and control of all labor organizations
Aljeri.obina the study provides some scientific recommendations of the establishment a guide to the quality of work in
charity work and Homa has been done in this study, which in turn can enrich the theoretical knowledge and heritage in
the field of social studies.
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الملخص بالعربي

ُّ
التعرف على الوضع
سعت الدراسة إلى التعرف على واقع مؤسسات العمل الخيري ملناطق اململكة العربية السعودية ،والتي تحددت من خالل
الراهن ملؤسسات العمل الخيري،والفئات التي تستهدفها تلك املؤسسات الخيرية والصعوبات التي تواجه هذه املؤسسات،و وضع وسائل
ملعالجة وتوسيع نشاطاتها و ايجاد آليات لتعاون مع مؤسسات العمل الخيري ووضع املقترحات لالستفادة منها في تطبيق ما تتوصل إليه
الدراسة.
كما شمل اإلطار النظري مسح ألدبيات التي تصف واقع مؤسسات العمل الخيري من خالل فهم واقعها ،ويتضمن ذلك مناقشة لتوظيف
مخرجات والتصورات النظرية التي ساهمت في فهم وتفسير نتائج الدراسة ومنها تحليل سوات .
أما في اإلجراءات املنهجية فتعد الدراسة دراسة وصفية،وتم استخدام منهج املسح االجتماعي .وتحدد مجتمع الدراسة بالعاملين في تلك
املؤسسات،حيث تم سحب عينة الدراسة من هذا املجتمع بطريقة الحصر الشامل .وتم استخدام االدوات البحثية أداة االستبيان ،والرجوع
إلى الوثائق واملصادر اإلحصائية املنشورة،و تم االعتماد على مقاييس اإلحصاء الوصفي واالستداللي من النسب املئوية والتكرارات
واالنحرافات املعيارية واملتوسطات الحسابية و تحليل العاملي.
و كما استعرضت الدراسة النتائج في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة والتي اكدت على اهمية وجود جودة العمل في املجال الخيري
والى أهمية وجود نظام االلكتروني يشمل متابعه ورقابة جميع مؤسسات العمل الخيري.وبناء عليه تقدم الدراسة بالتوصيات العلمية التي
يمكن ان تثري التراث النظري واملعرفي في ميدان الدراسات االجتماعية

-1موضوع الدراسة :
ارتبط مفهوم الرعاية االجتماعية قدمياً مبا يقوم به اإلنسان من مساعدة أخيه اإلنسان يف وقت الشدة ،حيث عجزت قدراته الشخصية عن مواجهة احتياجاته
اإلنسانية مثل :رعاية فئات املسنني ،واليتامى ،واألرامل .أي أهنا ارتبطت بنوع من اإلحسان من القادرين لغري القادرين دون أن تكون منظمة أو مسئولية للمجتمع ،ومنها أوجه
الرعاية االجتماعية ومظاهرها املتضمنة نظم اإلحسان يف احلضارات القدمية ،وهي مرحلة اإلحسان غري املنظم للمساعدات التلقائية ،وقد قامت هذه املرحلة على أساس الوازع
الديين ،والنزعة الفطرية التلقائية للمساعدة ،وفعل اخلري من األفراد لبعضهم البعض( .على)41-41 ,0229:
وكان االهتمام بالرعاية االجتماعية لألفراد احملتاجني للمساعدة فقط ،وكانت تقدم من خالل املبادرات الفردية واجلماعية ،كما كانت تقدم من خالل احلكومات
املسلمة اليت تستشعر  -بدرجات متفاوتة  -مسئوليتها أمام اهلل – سبحانه وتعاىل  -عن رعاية مواطنيها ،وقد كانت املفاهيم والقيم اإلسالمية النبيلة -اليت تؤكد على أخوة
خري موجه لتلك اجلهود الفردية واجلماعية واحلكومية ،وهذا يؤدى بالضرورة إىل "تكامل" اجلهود التكافلية على مستوى اجملتمع جبميع
املسلمني ووحدهتم العضوية كاجلسد الواحدَ -
وحداته ،وقد جسدت مؤسسة "بيت مال املسلمني" فكرة التكامل هذه فيما يتصل باإلنفاق على مصاحل املسلمني عامة مبا يف ذلك الرعاية االجتماعية للمحتاجني ،كما
جتسدت فكرة "التكامل" بينهم من خالل نظم دقيقة جلمع الزكاة من مواردها ،وإنفاقها يف املصارف اليت حددها الشارع احلكيم العليم مبا حُيقق مصلحة العباد.
أما الصدقات الفردية وحقوق األقارب وصلة األرحام وحقوق اجلريان وأبناء السبيل  ..وغريها فقد فتحت الباب على مصراعيه لوصول اخلري  -من كل الناس -إىل
مستحقيه دون حدود  ،ذلك أن فكرة الصدقة ال تقتصر على احلقوق املالية أو التطوع باملال ،ولكنها تتجاوز ذلك إىل كل أنواع اخلري ومجيع أشكال الرتاحم بني أفراد املسلمني،
مع مراقبة اهلل -عز وجل -يف كل ذلك ،والطمع فيما عند اهلل من الثواب مما هو خري وأبقى.
ويف ضوء الظروف املتغرية اليت مير هبا أفراد اجملتمع وطبيعة التطور االجتماعي توسعت على جماالت العمل اخلريي ،وأسست اجلمعيات اخلريية أو مجعيات اجملتمع املدين أو
اجلمعيات األهلية ،وكلها مسميات للجمعيات القائمة بالعمل اخلريي ،وبداء للعيان أن العمل اخلريي هو أحد أعمدة بناء اجملتمع املعاصرة وعنصر مهم من عناصر تطويره وهنضته
وتقدمه ،وهي نوع من التنظيمات االجتماعية غري الرحبية ( اخلدمية) اليت تقوم مبمارسة العمل االجتماعي وتقدمي أمناط متعددة من الرعاية االجتماعية ،واليت تعطى العديد من
الفئات الفقرية أو غري القادرة بصورة عامة (عبد الرمحن.)142 ،0229 :
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ومن هنا اتسع مفهوم العمل اخلريي ليشمل كل عمل يسهم يف خدمة اجملتمع بأي صورة من الصور ،وتطورت أساليب العمل اخلريي فلم يعد حمصوراً يف دائرة األفراد
ومسامهاهتم الشخصية للمحتاجني من األقارب واجلريان وحدهم ،بل امتد العطاء اإلنساين إىل آخرين قد يكونون بعيدين عن دائرة الضوء اليت يراها هؤالء الكرماء (منصور:
.)9 ،0222
وتعد اململكة العربية السعودية يف مقدمة الدول اليت كان هلا -وما زالت -دور كبري يف اجملال اخلريي سواء كان يف الداخل أم اخلارج ،وسواء كان على املستوى احلكومي أم
جعلت ذلك من أول اهتماماهتا حيث استحدثت  -منذ سنوات طويلة  -ما يسمى بالضمان االجتماعي ،وأسندت مسؤوليته إىل وزارة العمل والشؤون االجتماعية
الشعيب .وقد
ْ
اليت أنشئت عام 4822ه وبعد إنشائها قامت بتنظيم صناديق الرب اخلريية املوجودة يف تلك الفرتة ،ومن مث سجلتها كجمعيات خريية وفق الئحة اجلمعيات اخلريية واملؤسسات
اخلريية يف عهد امللك فهد – رمحه اهلل – بقرار جملس الوزراء رقم 421 :بتاريخ 01 :مجاد الثاين يف عام 4142ه مشجعة االستمرار والتوسع يف هذا اجملال ,كما كانت الوزارة
تقوم بدراسة حاالت احملتاجني وختصص هلم إعانات سنوية وفق شروط وضوابط معينة ،ويستفيد من ذلك قطاع كبري من كبار السن واألرامل واملطلقات وغريهم من احملتاجني،
وأصبح هناك ما يقرب من  849مجعية خريية مسجلة لدى وزارة الشؤون االجتماعية وموزعة على خمتلف مناطق اململكة ،وأصبح هذا العدد يف تزايد مستمر حىت أصبح يف عام
4102ه4109/ه عدد اجلمعيات اخلريية  120مجعية ،أما يف عام 4182ه 4184/ه بلغ عدد اجلمعيات  161مجعية ،منها  82مجعية نسائية ،و 106مجعية رجالية.
كما يتضح من ذلك مظاهر العمل اخلريي ودورها يف حتقيق االستقرار االجتماعي ،املتمثل يف  :القضاء على العديد من الظواهر االجتماعية السلبية ،وتقدمي البدائل الفعالة
هلا ،ونشر املودة واحملبة والرمحة ،وربط صالت األخوة بني أفراد اجملتمع ،وزرع الفرحة على شفاه املعوزين من الفقراء واملساكني ممن ال حرفه هلم ،وكذا األرامل واأليتام ممن ال كافل
هلم وال معيل ،وتركيز االهتمام على شرائح ذوي االحتياجات اخلاصة كاملسنني والعجزة ،واملسامهة يف القضاء على اخلصومات واملشاحنات ،واإلسهام يف القضاء على األمراض
الفتاكة اليت تعصف بسالمة أفراد اجملتمع؛ وذلك بتفعيل العمل التطوعي لألطباء واملختصني لفحص املرضى باإلضافة إىل أنه يساهم يف القضاء على األمية والتخلف الفكري بني
أبناء اجملتمع اإلسالمي (مركز مداد.)81 ،4180 :
وقد أوصى ملتقى التجارب املتميزة للجمعيات اخلريية السعودية عام 0240م إىل:
 ضرورة مواكبة العمل اخلريي املتغريات اليت حتدث للمجتمع من خالل الربامج واملشاريع واألفكار املتميزة ،واليت تح ْس ِهم يف تطوير العمل وجودته واستمراره.
 البد من االهتمام و ِ
العناية مبجاالت التمويل واالستثمار واألوقاف ،كوهنا من الروافد اهلامة يف استمرارية العمل اخلريي وقدرته – أي العمل اخلريي  -على التفاعل
اإلجيايب مع اجملتمع.
ائح اإلدارية.

بتبين األنظمة اإلدارية احلديثة ،والتخطيط االسرتاتيجي ،واالهتمام بالنُّظح ِم واللو ِ
ي
 إيضاح األدلة واإلجراءات وقواعد العمل الالزمة ،وتنظيم احلقوق والواجبات ،مما يح ْس ِهم يف تنمية العمل املؤسسي ،وحتقيق االحرتافية واملهنية العالية يف آليات العمل
اخلريي .




شدد على أمهية التوظيف األمثل الستخدامات التقنية ،والتحول الشامل للتعامالت اإللكرتونية يف مجيع جماالت العمل اخلريي ،وتطوير آليات عمله وبراجمه.
ضرورة مبادرة مؤسسات العمل اخلريي إىل تعزيز دورها يف اجملتمع ،والتواصل مع كافة شرائحه ،والتسويق لرباجمها ،وخدماهتا ،وجناحاهتا.
كما أوصوا بأمهية إجياد شراكة حقيقية بني مؤسسات العمل اخلريي وبني اجلامعات باعتبار أن ال حـمْنتِج األول للربامج واألفكار الناجحة هو البحث العلمي ،وذلك من
خالل :مذكرات التعاون ،والكراسي البحثية؛ مما يح ْس ِهم يف تلمس حاجات اجملتمع ،وخدمة أفراده.
فتح قنوات التواصل اإلجيايب مع وسائل اإلعالم مما يـح َعيزز الصورة الذهنية اإلجيابية.
إجياد ٍ
جملس تنسيق ٍي ملؤسسات العمل اخلريي يف اململكة لتبادل األفكار والرؤى واخلربات والتجارب ،وفق أساليب علمية قابلة للتطبيق والتعميم.




 وأوصوا بإنشاء الشبكة السعودية للجمعيات اخلريية.
وجهوا دعوهتم لوزارة الشؤون االجتماعية إىل ِ
إنشاء ٍ
بنك للتجارب املتميزة للجمعيات اخلريية السعودية.
كما َّ
وفيما يلي جدول توضيحي ملدى تطور وتزايد عدد اجلمعيات اخلريية يف اململكة العربية السعودية خالل السنوات 4822 :هـ 4181-هـ
السنة

المجموع

عدد الجمعيات الخيرية
رجالية

نسائية

4822ه_4892ه

2

1

40

 4892ه4891-ه

40

1

46

4891ه4122-ه

01

9

88

4122ه4121-ه

10

41

61

4121ه4142-ه

21

02

421

400

02

410

4142ه 4141-ه
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4141ه4102-ه

461

02

421

4102ه4100-ه

021

00

006

4100ه4108-ه

016

08

049

4108ه4181-ه

069

08

090

( وزارة الشؤون االجتماعيه  )4181شكل 4
بالنظر إىل معطيات اجلدول السابق حيث التطور الذي مرت به اجلمعيات اخلريية من حيث العدد يالحظ وجود قفزة واسعة يف أعداد هذه اجلمعيات ،فقد بلغت الزيادة حنو
( )022مجعية خريية مشهرة وفقا ألسس اإلشهار اليت وضعتها وزارة الشئون االجتماعية ،وهي زيادة ملموسة ومتطورة باطراد ،ويالحظ أن حركة التطور قد زادت بصورة واسعة
يف العشرين السنة املاضية ،وهي زيادة مواكبة حلركة النمو والتطور الواسع يف نطاق اململكة اليت تبنتها احلكومة ،إذ بلغ التطور يف هذه املرحلة فقط زيادة ( )490مجعية ما يؤكد
النمو املتزايد يف هذه اجلمعيات وقد بلغ إمجايل ما أنفق على هذه الربامج اليت تقدمها هذه اجلمعيات حنو :مخسة عشر مليار لاير تقريباً(مركز ايفاد)0241:
كما أن وجود املنظمات اخلريية له أمهية كربى يف تعزيز االستقرار االقتصادي والذي يؤدي بدوره إىل االستقرار االجتماعي ،ويكمن ذلك من خالل أبعادها اآلتية:
 -4يسهم العمل اخلريي يف مكافحة ظاهره الفقر سواءً كان ذلك من خالل تقدمي املساعدات املالية املباشرة أم عن طريق تقدمي الدارسات للفقراء بشكل مباشر أو غري
مباشر من خالل تنمية مهارات الفقراء عن طريق :التعليم ،والتثقيف ،والتأهيل .
 -0أن العمل اخلريي املقدم من منظمات اجملتمع البد أن تتسم بكفاءة .
 -8تعترب كثري من أعمال اخلري اليت تؤدي إىل تقدمي إعانات مباشرة أو غري مباشرة للفقراء كالزكاة والصدقات  -مثال  -مبثابة عملية إلعادة توزيع الدخل أو عملية
إلعادة توزيع الثروة بني فئات اجملتمع .
 -1تعد كثري من أعمال الرب كالزكاة  -مثال  -مبثابة حافز مباشر بدفع األغنياء الستثمار أمواهلم وعدم تركها دون عوائد.
 -1أن إعادة توزيع الدخل من األغنياء للفقراء يزيد من الوفاء االجتماعي ككل  (.انظر :مالوي)4180:
-2تحديد مشكلة الدراسة:
إن هذه اجلمعيات اخلريية تستند على مصادر لتمويلها من مسامهات األفراد ،واجلماعات واملؤسسات سواء كان تربع نقدي أم عقاري أم عينية ،وأيضا الزكاة اليت جتمع من األفراد
والشركات ،وما يوصي به البعض من تركاهتم للجمعيات اخلريية ،وريع األوقاف وأرباح املشاريع االستثمارية اليت تقوم هبا اجلمعيات اخلريية والدعم احلكومي يف اململكة العربية
السعودية يقسم إىل ثالث أنواع وهي  :إعانة تأسيسية وهي متنح للجمعية بعد فحتها مبدة التزيد عن ثالث أشهر ،أما اإلعانة السنوية  :وهي متنح بعد سنتها املالية وبعد وضع
تقرير وايف عن اجلمعية ،أما اإلعانة االنشائية :فهي اليت تسهم يف تكاليف املباين اليت تقيمها اجلمعيات كما أن هناك إعانات طارئة وإعانات فنية وإعانات العينية حيث هذه
اإلعانات تصرف حبسب ما تراه احلكومة (باعلوي 0222:م)
وعلى ذلك البد من االهتمام بتلك اجلمعيات واملؤسسات اخلريية ،والسعي لتحقيق رفاهية اجملتمع ،واحملاول الدائمة الستجابة للمتغريات اليت مير هبا جمتمعنا حىت يكون هلا
دورها فعال ملواجهة اآلثار السلبية الناجتة عن تلك املتغريات ،و االستفادة من اجيابيتها واليت تؤثر على حياة األفراد من ناحية ،و اجملتمع من ناحية أخرى خاصة (عبد اهلل
وآخرون.)0046 ,0221:
حيث ان اجلمعية الوطنية حلقوق االنسان باململكة العربية السعوديه املوافق 4101-4-42هـ املوافق 0221-8-9م انشئت فرص العمل اخلريي الواعد واليت تاخذ نوعا من
التنظيم واليت حددهتا يف املساعدة السعودية واهليئة السعودية لالزمات والكوراث وبيت الزكاة السعودي وشركة خري السعودية لالستشارات والتدريب واالكادميية الوطنية للعمل
اخلريي وجملس سياسات العمل اخلريي واملراجعه اخلارجية واجلائزة الوطنية للعمل اخلريي ومركز املعلومات املوحد باالضافه اىل امللتقى الوطين السنوي للعمل اخلريي .وهذا بدوره
سيساهم يف تفعيل دور اجلمعيات واملؤسسات اخلرييه من خالل ما مت التنظيم له .
ويف ضوء ما سبق ،فقد حتدد مشكلة الدراسة بــ :التعرف على واقع املؤسسات العمل اخلريي يف اململكة العربية السعودية ،والفئات املستفيدة من هذه املؤسسات ،وأهم الصعوبات
اليت تواجها يف أداء وظائفها ،والتعرف على دور املؤسسات احلكومية يف مواجهة هذه الصعوبات.
-3أهمية الدراسة:

-1األهمية العلمية:
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تتمثل يف إثراء اجلانب العلمي للدراسات العلمية يف ختصص التنمية االجتماعية بشكل عام،وادارة املؤسسات بشكل خاص ،خصوصاً يف ظل ندرة الدراسات العلمية املتخصصة
يف جماالت التنميه وادارة املؤسسات يف اجملتمع السعودي .والمهية رصد هذا االجتاه بالنسبة الفراد اجملتمع ,باالضافه اىل االهتمام املتزايد من قبل املسؤولني يف جماالت التنمية
أصبح من الضروري دراسة واقع املؤسسات اخلرييه واملامؤل منها حيث تعد الدراسة احلالية إضافه علمية يف جماهلا
-2األهمية العملية:
تكمن أمهيتها العملية يف وضع خطط لتوعية كل من العاملني يف املؤسسة والعمالء باإلضافة إىل اجملتمع.كما تساهم الدراسة ايضا يف التعرف احتياجات املستفيدين وفق
إلمكانيات املؤسسات واجلمعيات اخلريية املوجودة يف اململكة العربية السعودية .وتفيد هذه الدراسة املؤسسات اخلريية يف تكوين رؤية متكاملة هلا من خالل التعرف على نقاط
القوة والضعف ،ومن مث املسامهة يف عملية التطوير املستمر هلا.كما توضح مدى استفادة املؤسسات واملراكز اليت ختدم وترعى أفراد اجملتمع من نتائجها مبا يسهم يف تطوير الرعاية
واخلدمات االجتماعية املقدمة للمستفيدين.
-4أهداف الدراسة:

حتدد اهلدف الرئيس يف :التعرف على مؤسسات العمل اخلريي يف اململكة :الواقع واملأمول .وقد تفرع من هذا اهلدف األهداف الفرعية التالية:
التعرف على الوضع الراهن ملؤسسات العمل اخلريي يف اململكة العربية السعودية.
-4
التعرف على فئات اجملتمع اليت تستهدفها خدمات العمل اخلريي.
-0
التعرف على الصعوبات اليت تواجه مؤسسات العمل اخلريي يف اململكة العربية السعودية.
-8
التعرف على دور اجلهات احلكومية اليت تسهم يف حل مشاكل مؤسسات العمل اخلريي.
-1
حماولة وضع وسائل ملعاجلة وتوسيع نشاطات اجلمعيات اخلريية.
-1
التعرف على آليات التعاون فيما بني اجلهات املستفيدة ومؤسسات العمل اخلريي.
-6
حماولة وضع املقرتحات لالستفادة منها يف تطبيق ما تتوصل إليه الدراسة.
-1

-1تساؤالت الدراسة:

حتدد التساؤل الرئيس يف :ما واقع مؤسسات العمل اخلريي يف اململكة وما املأمول منها؟ وقد تفرع من هذا التساؤل التساؤالت الفرعية التالية:
س -4ما الوضع الراهن ملؤسسات العمل اخلريي يف اململكة العربية السعودية ؟
س -0ما فئات اجملتمع اليت تستهدفها خدمات العمل اخلريي يف اجملتمع السعودي؟
س -8ما الصعوبات اليت تواجه مؤسسات العمل اخلريي يف اململكة العربية السعودية؟
س -1ما دور اجلهات احلكومية يف حل املشاكل اليت تواجه مؤسسات العمل اخلريي؟
س -1ما آليات التعاون فيما بني اجلهات املستفيدة ومؤسسات العمل اخلريي؟
س -6ما املقرتحات اليت يكمن تطبيقها لالستفادة من جهود مؤسسات العمل اخلريي؟
-6مفاهيم الدراسة :

مفهوم المؤسسات الخيرية :
ميكن حتديد مفهوم املؤسسة على أهنا عمل مجاعي منظم ,موزع على إدارات متخصصة  ,لتحقيق أهداف معينة ,بناء على أسس ومبادئ وأركان وقيم حمددة  .أما مفهوم اخلري
فهو كل ما كان مرغوبا فيه ومنتفعا به(.السكين  ,0240:ص)6
وميكن حتديد مفهوم املؤسسات اخلريية بأهنا منظمات غري حكومية أي :تتكون من اجملتمع ملصلحته دون تدخل احلكومة ،وهي اليت تشمل :املنظمات اخلريية ،واملنظمات
األخرى اليت تعد أنشطة وبرامج ثقافية واقتصادية واجتماعية ،وهي اليت هتتم مبعاجلة األسباب الرئيسة واجلذرية للمشكالت وحتاول حتسني نوعية احلياة للفئات احملتاجة
) و ميكن تعريفها  -أيضا :-أهنا بناء من األفراد املتفاعلني معا يستخدمون املهارات واملصادر لتأدية أعمال وإنتاج خدمات بواسطة أنظمة اتصال ،كما (Charles.1998
ميكن تعريفها :أهنا تنظيم االجتماعي أو اجلهة أو اهليئة أو اإلدارة اليت تعىن بتقدمي خدمات اجتماعية لألفراد أو اجلماعات أو اجملتمعات ،ويعرف أنه نسق اجتماعي له بناء وظيفية
 ,بينه بني البيئة احمليطة به تفاعل؛ لتحقيق أهداف حمددة للنسق ،ومن هنا ميكن التعرف على املكونات الرئيسية للمنظمة االجتماعية وهي :
 بناء  :يتكون من وحدات اجتماعية (أنساق فرعية ) مرتبطة بنائيا ووظيفيا ،وهو اإلطار الذي ينظم األنشطة والعلميات اليت تؤديها املنظمة لتحقيق هدفها من خالل التفاعلبني تلك الوحدات.
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 وظيفية  :أو مهام وأهداف حيث إن أي منظمة تقوم من أجل إنتاج سلعة أو تقدمي خدمة؛ لتحقيق أهداف معنية . جمموعة من األفراد  :ميثلون متغريا من املتغريات احملددة للسلوك التنظيمي للمنظمة ،ويعملون معا؛ لتحقيق هدف مشرتك على أساس جمموعة من القواعد املتفق عليها. املوارد  :ويقصد هبا :املواد اخلام واملعدات واآلالت اليت متلكها املنظمة ،أي :مدخالت املنظمة اليت حتوهلا من خالل العمليات املختلفة إىل أنشطة وبرامج وخدماتللمستفيدين منها .
 األنشطة  :حيث متارس املنظمة عددا من األنشطة أو العمليات اليت تستهدف احلصول على املوارد الالزمة وحتويلها إىل سلع وخدمات ،باإلضافة إىل صيانة تلك املوارد وحسناستثمارها وتنميتها مبا ُيقق أهدافها.
 وجود اعتماد متبادل بني املنظمة والبيئة  :وذلك لتحقيق أهدف كل من املنظمة والبيئة  ,خاصة أن أي منظمة تعتمد على بيئتها من أجل احلصول على املوارد والفرصالضرورية لوجودها  ,كما أن البيئة حتدد أنشطة املنظمة .
كما توفر املنظمة للبيئة ما حتتاجه من خدمات متمثلة يف خمرجاهتا أي االجنازات والنتائج املتحققة عن العلميات واألنشطة اليت متت باملؤسسة (علي )0242 :
وميكن تصنيف املؤسسات من حيث:
أ .اهلدف.
ب .التبعية.
ت .جمال خدماهتا األساسية.
التصنيف من حيث اهلدف ،ميكن تصنيفها إىل نوعني:
أ .مؤسسة أولية.
ب .مؤسسة ثانوية.
املؤسسات األولية هي :اليت متثل مهنة اخلدمة االجتماعية اجلانب الغالب من األنشطة مثل :إدارة الشؤون االجتماعية ،كما تعرف املؤسسات األولية :بـ املؤسسات املتخصصة
أساساً يف اخلدمة االجتماعية بطرقها املختلفة قد متارس فيها طريقة معنية أكثر من الطرق األخرى ،ولكنها مجيعا متخصصة يف تقدمي نوع معني من اخلدمات االجتماعية
(عثمان.)14 ,4992:
أما املؤسسات الثانوية :هي اليت تقوم مهنة اخلدمة االجتماعية فيها بدور مؤيد ومساعد ألنشطة املؤسسة االجتماعية وعملياهتا مثل :املدرسة ،واملستشفى.
أما تصنيفها من حيث التبعية:
أ .مؤسسات أهلية :هي تلك املؤسسات اليت ال ختضع مباشرة إلشراف الدولة  .بل تدار ومتول من األهايل أنفسهم وتكون على هيئة مجاعات تطوعية أو هيئات وتنظيمات
خاصة ،وهى عادة ما تعتمد يف متويلها على التربعات واهلبات واالشرتاكات واالكتتابات وما إىل ذلك.
ب .مؤسسات شبه حكومية  :هي تتقاسم فيها كل من الدولة والتنظيمات األهلية نسبة معنية من املسؤولية سواء يف إدارهتا أم متوهلا األجهزة احلكومية مبا متتلك من إمكانيات
مادية وفنية ،وبني مزايا اإلدارة األهلية املتحررة من التعقيدات الروتينية والبريوقراطية اهلرمية املعقدة.
ت .مؤسسات دولية :هي اليت تتعلق بالرفاهية االجتماعية حيث متثل اخلدمة االجتماعية دورا مهما يف أنشطتها.
أما تصنيفها من حيث جمال خدماهتا األساسية:
مثل مؤسسات رعاية األسرة ،أو رعاية الطفولة ،أو األحداث ورعاية املرضى (....عثمان)18 ,10 ,4992:
وهناك تقسيمات أخرى للمؤسسة االجتماعية ،تتضمن:
 oمؤسسة حكومية .
 oمؤسسة أهلية .
 oمؤسسة لتحقيق األرباح .
 oمؤسسة كفاية ذاتية (غري هادفة لتحقيق األرباح) .
وهناك ما يطلق عليه "مؤسسة اخلدمة" حيث تعرف بأهنا املؤسسة الرمسية ذات التنظيم البريوقراطي املوجه إىل خدمة العمالء ،وهذه املؤسسة تعمل على تغيري نفسها يف عالقاهتا
مع البيئة املوجودة فيها ،ويرجع ذلك إىل تغيري احلاجات :اليت تتطلب خدمات املؤسسة إلشباعها ،كما يرجع إىل العمالء :الذين يلجئون إليها ،ويرجع أيضا إىل املدعمني من
سكان اجملتمع الذين ميدوهنا باملوارد سواء منها املادية كل ذلك يف ضوء السياسة املقررة(.رجب.)000 ,4928:
وأيضا هي عبارة عن :وحدة اقتصادية قائمة على أساس التعاون االجتماعي ،هتدف إىل تقدمي اخلدمات لفئة معينه من اجملتمع وال هتدف إىل حتقيق أرباح ،وإمنا هتدف إىل زيادة
إيراداهتا من خالل جمموعة من األنشطة املتنوعة ذات العوائد اجملزية اليت تساعدهم على حتقيق أهدافهم.
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وكما تعرف أيضا بأهنا مؤسسة أهلية هتدف إىل تقدمي اخلدمات االجتماعية للفئات احملتاجة دون أن تستهدف الربح املادي(.احلريب :بدون )6,كما أهنا" جتمع جلهود جمتمعية
جتمع متطوعني مؤمنني مبجتمعاهتم وبالقضايا اإلنسانية ومبسئولياهتم اجملتمعية عكفوا على دراسة احتياجات اجملتمع ،ووجهوا جهودهم وأمواهلم للعمل اخلريي (بركات 0221:
)82,
والبد من توافر عدة معايري للمؤسسة حىت ميكن إدراجها حتت مسمى "املؤسسات غري احلكومية" وهي:
 .4أن يتوافر للمؤسسة شكل رمسي له مسة الدوام.
 .0أن تكون املؤسسة غري هادفة للربح.
 .8أن تكون املؤسسة غري حكومية أي غري مرتبطة هيكليا باحلكومة ،ولكن بإمكاهنا أن حتصل على دعم أو مساندة من احلكومة مالية وفنية.
 .1أن تتبع اإلدارة الذاتية للمؤسسة من داخلها ومن مث يتم استبعاد أية منظمة تدار من جانب احلكومة أو من قوى خارجية .
 .1توافر قدر من املشاركة التطوعية سواء يف إدارة املؤسسة أم يف أنشطتها .
 .6أن تكون املؤسسة غري حزبية ،أي ال ترتبط أساسا حبزب معني .
 .1أن تقوم املؤسسة بعمل مبادرات وأفكار مناسبة سواء كانت اجتماعية أم ثقافية أم مهنية هتدف يف النهاية إىل حتسني نوعية احلياة ،وختفيف معاناة هواهنا ،تتوجه هبذه
األشياء اجليدة إىل أعضائها وإىل مجاعات أخرى من الفقراء واملهمشني واملضطهدين يف خمتلف املناطق احلضرية أو الريفية سواء داخل الدولة اليت تنتمي إليها املنظمة
أو خارجها ( .عبد احلفيظ , 0222:ص)6
كما أن هناك العديد من برامج و األنشطة مؤسسات العمل اخلريي يف اململكة العربية السعودية حيث تنوع األنشطة حسب منطقة عمل اجلمعية اخلريية أو اجلهة اخلريية ،وميكن
تصنيفها إىل األنواع التالية:
 -4أنشطة دينية  :ومنها  :توعية اجلاليات  ،وتوزيع الكتب واألشرطة السمعية  ،وإقامة احملاضرات والندوات الدينية ،مجعيات حتفيظ القرآن الكرمي .
 -0أنشطة تعليمية :كإقامة دورات تدريبية تؤهل املنتسبني للقيام بأعمال مهنية خمتلفة ،أو تقدمي إعانات للطلبة يف صور احلقائب املدرسيـة وغريهـا ،ومنهـا -
أيضاً -توفيـر منح دراسية ،أو رعاية الطالب املوهوبني وغري ذلك من األنشطة.
 -8أنشطة صحية :ومنها القيام بتفقد أحوال املرضى ومواساهتم وتقدمي املساعدة للمحتاجني منهم ،ومنها كذلك القيام بالتوعية ضد بعض ما يضر بالصحة
كالتدخني.
 -1أنشطة اجتماعية :مثل :كفالة األيتام ،رعاية كبار السن وذوي العاهات ،رعاية األطفال ،رعاية األرامل واملطلقات ،ومساعدة الفقراء ،وتقدمي مساعدات
للراغبني يف الزواج ،إصالح ذات البني ،رعاية السجناء وأسرهم ،إيواء األحداث.
 -1أنشطة إغاثية :ومنها توزيع املساعدات العينية على املستحقني ،وإيواء املتضررين من الكوارث ،وإصالح املساكن املتضررة والبالية ،وتقدمي كسوة الشتاء.
 -6أنشطة إنشائية :ومنها :بناء املساجد وترميمها ،وحفر اآلبار ،وتوفري املياه.

 -7أنشطة مومسية :مثل :األضاحي ،وإطعام احلجاج ،وإفطار الصائمني ،وتقدمي كسوة العيدين (انظر :الغريب .)0221,
يف الئحة اجلمعيات اخلريية لعام 0241م مت تنفيذ العديد من األنشطة والربامج املختلفة مثل :
 -4تقدمي املساعدات النقدية والعينية لألسر احملتاجة .
 -0تنفيذ برامج التعليم والتدريب والتأهيل لتحويل األفراد من متلقني لإلعانات إىل أعضاء فاعلني يف اجملتمع من خالل إحلاقهم بدورات تدريبيه ُيتاجها سوق العمل.
 -8تنفيذ برامج الرعاية الصحية .
 -1دعم برامج األسر املنتجة.
 -1تنفيذ برامج اإلرشاد األسري وإصالح ذات البني .
 -6دعم الشباب وراغيب الزواج وتأهيلهم للحياة الزوجية .
 -1دعم أسر السجناء وعائالهتم.
 -2رعاية املعوقني وكبار السن .
 -9برامج التوعية الصحية واالجتماعية والثقافية .
 -42برامج احلماية االجتماعية واحلد من ظاهرة العنف األسري .
كما أن هناك مجعيات ختتص بتقدمي املساعدات النقدية وأعمال ،كما يوجد مجعيات ختتص بالتوعية والتأهيل االجتماعي ومجعيات هتتم باجملال الصحي والتوعية الصحية واأليتام
واملعوقني وغري ها من اجلمعيات ذات األنشطة والتخصصات.
ويوضح اجلدول توزيع عدد اجلمعيات حسب نشاطها وختصصها:
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نشاط اجلمعية وختصصها

العدد

مجعيات الرب

121

التوعوية

41

بيئية

4

الزواج والتنمية األسرية

09

معوقني

80

إسكان

8

صحية

11

إيواء

44

املسنني

0

هندسية

4

مراكز اجتماعية

8

أيتام

41

أسر منتجه

8

تراثية

4

أمومة وطفولة

1

اإلمجايل

612

الئحة وزارة الشئون االجتماعية رمضان 4181هـ شكل 0
حددت اجلمعيات واملؤسسات اخلريية يف املادة اخلامسة منها مشتمالت الئحة النظام األساس للجمعية وقد نصت على أنه جيب أن تشمل :
 -4اسم اجلمعية ومقرها الرئيسي والنطاق اجلغرايف خلدماهتا.
 -0الغرض الذي أنشئت من أجله.
 -8اسم كل من أعضاء املؤسسني وسنه ومهنته وحمل إقامته.
 -1شروط العضوية وأنواعها وحقوق األعضاء وواجباهتم.
 -1موارد اجلمعية وكيفيه التصرف فيها .
 -6حتديد بداية وهناية السنة املالية .
 -1طرق املراقبة املالية.
 -2األحكام املتعلقة باهليئات اليت متثل اجلمعية واختصاص كل منها وكيفية اختيار أعضائها وكيفيه إهناء عضويتهم.
 -9كيفية تعديل نظام اجلمعية وكيفية إدماجها وتكوين فروع هلا.
 -42القواعد اليت تتبع يف حالة حل اجلمعية حال اختياريا واجلهة اليت تؤول إليها أمواهلا.
 -44أي بيانات ال تتعارض مع أحكام هذه الالئحة والقرارات الصادرة مبقتضاها.
التنظيم اإلداري للجمعية الخيرية شكل 3
الجمعية العمومية

مجلس اإلدارة

اللجان الدائمة

 وهي مجاعه من األفراد مت اختيارهم يتم قيامهم تتكون من األعضاء العاملني الذين مضت على  -البد من معرفه كيفية اختيار اجمللس اإلدارة حبسب املادةبأعمال إدارية وفنية لصاحل املؤسسة االجتماعية ،وقد
الثامنة يتم االختيار كالتايل:
عضويتهم سنة فأكثر.
- يتم اختيارهم من قبل اجلمعية العمومية بطريقة تكون اللجان متعددة تبعا حلاجه املؤسسة :
مهام اجلمعية العمومية:
االقرتاع السري وُيضر مندوب ميثل الوزارة .قد تكون حبسب الوظيفية أو قد تكون حبسب اهليكل
 - تعقد اجتماعاهتا يف مقر اجلمعية
ُ- يدد النظام األساسي للجمعية مدة جملس التنظيمي أو قد يكون يف الدوام أو للجان من غرض
بعد موافقة وزير الشئون االجتماعية
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هبدف حتديد القواعد التنفيذية.
إبالغ وزير الشئون االجتماعية بكلاجتماع للجمعية العمومية قبل 41
يوما من عقد االجتماع والبد من
مندوب ُيضر االجتماع -وجيب
إبالغ الوزارة بصورة حماضر
االجتماعات يف مدة ال تزيد  82يوم
من انتهاء االجتماع

Maha Hamdan ALANAZi
اإلدارة على أال تتجاوز  1سنوات .ومن حيث العضوية.




يتم إبالغ الوزارة بأمساء املرشحني للعضوية جملساإلدارة ب8أشهر على األقل.
البد على املندوب أن ُيضر عملية االنتخاب .




البد من تبليغ الوزارة بصوره من حمضر
االجتماعات

البد من توضيح قواعد سري العمل يف اجمللس

ويمكن تعريف المؤسسات الخيرية اجرائياً:
 جهة ذات تنظيم إداري معتمد من وزارة العمل والتنمية االجتماعية. ان تكون غري رحبية. تسعى ملساعدة أفراد اجملتمع ملواجهة متطلبات احلياة املتغرية -تتحدد املساعدة يف كوهنا مادية أو معنوية.

المبحث الثاني :النظريات والنماذج العلمية :

أوال  :نموذج الجودة الشاملة:

ترجع أمهية تطبيق اجلودة الشاملة على اخلدمات كأساس لتحسني اخلدمات ،وحتقيق رضا العمالء ومقدمي اخلدمة إىل عدة عوامل منها :أن اجلودة الشاملة نظام
متكامل؛ يؤدى إىل فاعلية األداء من خالل :االستخدام األمثل للموارد املادية والبشرية والتنظيمية اخلاصة باخلدمات ,وحتسني العالقات بني العاملني وبعضهم البعض وبينتهم وبني
العمالء املستفيدين من اخلدمات ,إىل جانب تطوير قنوات االتصال بينهم ،واالهتمام بالتدريب واإلبداع يف العمل مبا يؤدى إىل توفر ظروف عمل أكثر راحة وطمأنينة تنعكس

على أداء أفضل وحتسني اخلدمات وجودهتا  ( .انظر :السروجي6002:م)
إن اجلودة الشاملة أصبحت مطلبا من مطالب عمالء اخلدمة االجتماعية الذين يستفيدون من اخلدمات االجتماعية  ,خاصة بعد أن زاد وعى هؤالء العمالء بأمهية
التحسني املستمر جلودة اخلدمات اليت ُيصلون عليها؛ لتليب أي تغريات تطرأ على احتياجاهتم ،وتواجه مشكالهتم املتجددة واملعقدة مبا يقلل من شكواهم ويزيد من ثقتهم يف
املؤسسات االجتماعية املسئولة عن تلك اخلدمات ،وإن اجلودة الشاملة حتقق إنتاجية أعلى من اخلدمات االجتماعية مع ضمان جودهتا ومطابقتها تلك الحتياجات العمالء يف
احلصول على أفضل خدمة مبا ينعكس على زيادة مصداقية تلك اخلدمات ومصداقية املؤسسات االجتماعية املسؤولة عنها والتقدير اجملتمعي خلدماهتا ،بل وُيقق زيادة مشاركة
املواطنني يف مجيع مراحل العمل ختطيطا وتنفيذا ومتابعة وتقوميا ودعمهم ألنشطتها ،باإلضافة إىل أن اجلودة الشاملة أساس حلسن استثمار املوارد املالية واملادية واملعلومات والعاملني
املسئولني عن اخلدمات واإلجراءات املرتبطة مبراحل العمل املختلفة مبا يسهم يف حسن استثمار املدخالت واجلودة يف العلميات التحويلية مبا يضمن أداء أفضل وحتقيق أدق

لألهداف اليت وضعت اخلدمات لتحقيقها ( .انظر:علي (6000م))
إن اجلودة الشاملة تؤكد مبادئ التعامل مع العمالء املستفيدين من اخلدمات االجتماعية يف حقهم يف احلصول على أفضل خدمة يف أقصر وقت وبأقل تكلفة ،مع ضمان
العدالة يف توزيع تلك اخلدمات على أساس أولوية احتياجات كل منهم هلذه اخلدمات كما تقلل من شكاوى العمالء وتضمن زيادة إقباهلم على اخلدمات االجتماعية .وإن اجلودة
الشاملة حتقق التعاون بني العاملني املسؤولني عن اخلدمات من كافة التخصصات على أساس من التكامل بني جهود فريق العمل  ,وهو أساس من األسس اليت جيب أن تقوم
عليها اخلدمات االجتماعية ضماناً لنجاحها يف حتقيق أهدافها .وأن تزيد الطلب بضرورة حتديد مواصفات قياسية ملستوى جودة اخلدمات االجتماعية مبا يسهم يف تقوميها

وتطويرها لتحقيق أهدافها بصورة أفضل ( .انظر :عبدالموجود (5002م))

ثانياً:مبررات تطبيق الجودة الشاملة :
-4
-0

تعاظم وتعقد املشكالت الفردية واجلماعية واجملتمعية .
زيادة عدد شكاوى العمالء.
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زيادة الوقت املقرر لعمليات املساعدة وحلصول العمالء على اخلدمات .
كثرة حاالت إلقاء اللوم على اآلخرين .
انتشار مفاهيم احلرية والدميقراطية .
زيادة الوعي لدى العمالء حبقوقهم .
الطلب غري احملدود على اخلدمات االجتماعية .
األخطاء الشخصية واملهنية (املمارسات غري السليمة ) لبعض القائمني على ختطيط وتنفيذ وتقدمي وتقومي اخلدمات االجتماعية .

 -9عدم مالحقة أنظمة التعليم يف اخلدمة االجتماعية للتقدم العلمي والتطور التقين الذي ُيدث يف العلوم املهن األخرى  ( .انظر :السروجي6002:م)
ثالثاً:المنطلقات الفكرية الجودة الشاملة :

من األخطاء الشائعة يف التطبيق اإلداري اعتبار " إدارة اجلودة الشاملة " جمرد تقنية جديدة  ,والتوجه إىل التعامل معها بنفس املنطلق الذي تتعامل به اإلدارة حني تشرتى جهازا
جديدا مثال ,أو حني تستخدم إصدارا جديدا من برجميات احلاسب اآليل  ,وتعترب القضية هي جمرد احلصول على تلك التقنية و الضغط على زر فيتم تشليها وتفعليها.
ويتضح السبب يف خطأ هذا التوجه حني تتمثل املنطلقات الفكرية األساسية وراء انتشار وجناح تقنية " إدارة اجلودة الشاملة" واليت توضح أن قبول اإلدارة املعاصرة لفكرة اجلودة
الشاملة ال يتحقق إال إذا جنحت يف تكوين فلسفة إدارية شاملة تقوم على األسس التالية  ,يرصدها" علي السلمي" كالتايل:

أ.

االعرتاف حبقيقة املتغريات احلاصلة واملتوقعة وقبول مبدأ التغيري باعتباره حقيقة يتوجب التعامل معها بإجيابية  ,أي تطبيق مفاهيم إدارة التغيري change

management

ب .االقتناع بأمهية املناخ احمليط باملنظمة و أمهية استحداث أساليب تطبيق مفهوم اإلدارة على املناخopen management
ت .إدراك الواقع اجلديد الناشئ عن العوملة وانفتاح الفرص إمام املواطنني من دول العامل املختلفة؛ للحصول على معلومات وخدمات من أي مكان يف العامل مبستويات جودة
متعالية ومتطورة باستمرار  ،أي ضرورة التعامل بفكر اإلدارة املعوملة.
ث .االعرتاف بالسوق وآلياته باعتباره أساس جناح اإلدارة حىت يف املنظمات احلكومية والتعامل مبنطق األعمال يف تقدمي اخلدمات للمواطنني .
ج .أمهية استيعاب التقنيات اجلديدة واملتجددة خاصة تقنيات االتصاالت واملعلومات واستثمارها يف تقدمي خدمات أفضل  ,وهذا ما يتم اآلن حتت شعار "التحول حنو املنظمة
االلكرتونية".
ح .االهتمام بالعمالء وضرورة حتقيق رضاءهم  ,وإتباع منهجية ومفاهيم اإلدارة املواجهة برغبات العمالء سواء كانوا العمالء اخلارجيني (الزبائن) أم العمالء الداخليني ،وهم
العاملون الذين يتبادلون املنافع من خالل ما يقوم به كل منهم من أعمال يعتمد عليها آخرون يف إهناء إعماهلم .
خ .االعرتاف بأمهية املورد البشري وقيمة املسامهات اليت يوفرها يف حتسني األداء وتطوير اخلدمات للمستفيدين إذا أعطوا الفرصة .
د .االقتناع مبفهوم النظم والنظر إىل املنظمة باعتبارها منظومة متناغمة ،ومن مث ضرورة جتانس مستويات اجلودة يف كل أجزاءها.
ذ .التخلي عن االعتقاد بأن املنظمة احلكومية هي املصدر الوحيد لتقدمي اخلدمات للمواطنني وقبول فكرة املنافسة على إرضاء العمالء ،وإتباع أساليب تنافسية تعتمد اجلودة
أساسا هلا .
ر .اعتبار حتقيق األهداف والنتائج هو الغاية األساسية للمنظمات ,وأن العلميات واألنشطة املختلفة إمنا هي وسائل وآليات  ,أي إن اإلدارة تتوجه بالنتائج .
(انظر:محمود(6002م))

بعض نماذج تقييم وتقويم المؤسسات االجتماعية
يف البداية هناك فرق بني التقومي والتقييم ،فالتقومي أهم وأمشل من التقييم ،حيث أن التقييم يتوقف عند جمرد إصدار احلكم على قيمة األشياء ,بينما يتضمن مفهوم التقومي
عملية تعديل وتصحيح األشياء اليت تصدر بشأهنا األحكام.
مبعىن أن التقييم هو إحدى خطوات التقومي  ,وهدفه حتديد املستوى احلايل لربنامج أو مشروع أو خلدمة أو ملنظمة  ,أما التقومي فهو املرحلة الالحقة اليت هتدف إىل حتسني وتعديل
وتطوير هذا املستوى احلايل هلذا الربنامج أو املشروع أو اخلدمة أو املنظمة (قاسم 0221:م)
النموذج االول  :النموذج البنائي الوظيفي
يف هذا النموذج يتم تقومي املنظمات االجتماعية بناء على العنصرين التاليني :
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أ -تقومي بناء املنظمة :
وهنا يتم تقومي األبعاد أو املؤشرات التالية :
 االتصاالت الرمسية داخل املنظمة . التدرج التنظيمي للمنظمة . سياسات املنظمة . قواعد وإجراءات املنظمة .ب -تقومي وظيفية املنظمة:
وهنا يتم تقومي اإلبعاد أو املؤشرات التالية :
 مهمة املنظمة . رسالة املنظمة. أهداف املنظمة. أغراض املنظمة . العمليات اليت بواسطتها تتغري عن طريقها (االبتكار  ,واالخرتاع) األحداث الرئيسة اليت تؤثر على عملية صنع القرارات يف املنظمة. االتصاالت غري الرمسية داخل املنظمة .النموذج الثاني :نموذج (رينوباتى)
يهتم النموذج من خالل ما يوفره برناجمه للمستفيدين منه ،وذلك من خالل متغريات فعالية الربنامج وأخرى تقيس كفاءة الربنامج .
أ -مؤشرات تقيس فعالية الربنامج :
 -4مدى قدرة اخلدمات اليت يتضمنها الربنامج على إحداث تغيري يف أمناط سلوك املستفيدين .
 -0مدى قدرة اخلدمة على تنمية وإثراء معارف املستفيدين .
 -8مدى قدرة اخلدمة على تعديل أو تغيري اجتاهات املستفيدين .
 -1مدى قدرة اخلدمة على إكساب املستفيدين خربات وإتقان مهارات جديدة.
 -1مدى قدرة اخلدمة على إحداث تغيري يف املكانة االجتماعية للمستفيدين.
 -6مدى قدرة اخلدمة على إحداث تغيري أو تعديل يف الظروف البيئية املعوقة واليت حتول دون حتقيق الربنامج ألهدافه.
 -1مدى قدرة اخلدمة من الناحية الفنية على إشباع حاجة من احلاجات األساسية للمستفيدين .
 -2مدى قدرة اخلدمة على مواجهة وحل مشكلة حمددة يواجهها أفراد اجملتمع.
 -9سهولة وبساطة حصول أفراد اجملتمع على اخلدمات اليت يتيحها الربنامج .
 -42احلصول الفوري على اخلدمة أو يف اقل وقت ممكن .
 -44مدى توافق اخلدمة اليت يتيحها الربنامج مع توقعات املستفيدين .
 -40مدى إتاحة اخلدمة اليت يوفرها الربنامج للمستفيدين احلقيقيني ووضع ضوابط وحمددات تكفل حتقيق ذلك.
 -48مدى مراعاة االعتبارات اإلنسانية عند تقدمي اخلدمة ملستحقيها .
 -41مدى مراعاة األخالقيات واملبادئ املهنية واجملتمعية عند تقدمي اخلدمة اليت يتضمنها الربنامج ملستحقيها .
ب -مؤشرات تقيس كفاءة الربنامج :
 -4مدى اتساق خمرجات الربنامج مع املخرجات املتوقعة من أفراد اجملتمع.
 -0مدى اتساق املخرجات مع ظروف واحتياجات اجملتمع .
 -8معدالت أداء العاملني بالربنامج.
 -1إنتاجية العاملني بالربنامج.
 -1مدى القدرة على توفري اإلمكانات واملوارد املطلوبة للربنامج.
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 -6مدى إمكانية التقليل من الفاقد أو اهلدر الزمين أو املادي أو البشري.
 -1مدى توافر نظم املعلومات اليت تتضمن بيانات ومعلومات كافية ودقيقة وحديثة الختاذ وصنع قرارات .
نماذج نظرية علمية تفسيرية:
-1

تحليل سوات :

ميكن معرفة واقع امل ؤسسات اخلريية وذلك من خالل تقييم السالمة الكلية لنموذج العمل السليم ويقسم إىل أربع أقسام وهو يستخدم لتحليل نقاط القوة ونقاط الضعف يف
املؤسسات اخلريية وحتديد الفرص والتهديدات الكامنة ومن خالل الدراسات السابقة :
العوامل الداخلية
نقاط ضعف

نقاط قوة
-4
-0
-8
-1
-1
-6
-1
-2

-9

 رؤية رسالة واضحة املعامل واألهداف اسرتاتيجية حمددة يتمترمجتها يف صوره برامج وآليات عمل مفصله.
 التمويل من الدولة وهلا منظمه قائمه بذاهتا (وزارة الشؤوناالجتماعية ) .
 ختدم مجيع أفراد اجملتمع وخاصة الفئات احملتاجة . حتقيق هدف من أهداف التنمية وفقا خلطط التنمية .تساهم يف الرخاء االقتصادي يف اململكة العربية السعودية. أصبح االهتمام العاملي والقومي باجلمعيات األهلية يف معاجلةمشكالت احلاضر ومواجهة حتديات املستقبل.
 الرتكيز على التنمية املستدامة. النظر إىل اجملاالت معاصره للعمل التطوعي أي من تغري النظرةللعمل اخلريي من اقتصاره على الدور اخلدمي واخلريي الضيق الذي
ُيكم األداء حاليا إىل نظرة جديدة تقوم على اعتبار العمل اخلريي
شريكا أساسيا يف تنمية اجملتمع شانه يف ذلك ال يقل عن شان
الدور احلكومي.
 تفعيل دور اإلعالم يف اجملتمع بطرح قضايا اجملتمع وحماولة إجيادحلول.
 -تساهم يف االجتاه حنو سياسة اإلصالح االقتصادي.

 عدم وجود قاعدة بيانات موحده للمستفيدين للجميع املؤسسات اخلريية. بعض مقر املؤسسات اخلريية ال يناسب مع اخلدمات اليت يقدمها. بعض العاملني غري متخصصني يف اجملال االجتماعي واإلداري . -غياب املؤسسية أدى إىل الرتكيز على جوانب حمددة يف العمل اخلريي.

 ينبغي يف املؤهالت اخلاصة بالعمل اخلريي والبد للعاملني يف احلقل اخلريي من ادراكمبدأ انسانية البشرية ،وأن الناس متساوون يف أصل خلقتهم ويف تكرميهم.
 زيادة أعداد العمالء. اخنفاض مستوى كفاءة مقدمي اخلدمة كمحدد جلودة مبجال التضامن االجتماعي. اخنفاض مستوى كفاءة مقدمي اخلدمة كمحدد جلودة واقع املمارسة املهنية . عدم وجود صالحيه كاملة حلل املشكالت اليت توجه املؤسسات اخلريية . -عدم وجود جوافز ماديه ومعنويه للعاملني يف املؤسسات اخلريية.

العوامل الخارجية
تهديدات

فرص
 العمل على عقد لقاءات وورش عمل مشرتكة بني العاملني يف مؤسسات اخلريية. إجياد أرضية مشرتكة للتعاون البناء والتكامل العمال بني اجلانبيني على الرغم من أنكليهما يعملون يف نفس اجملال ويسعون ألهداف مشرتكة
 عقد اجتماعات مشرتكة بني إدارات املنظمات واملسؤولني على اإلشراف عليهاوالقيام بتبسيط إجراءات املتابعة والرقابة.

 - -4وضع خطة لالستفادة من وسائل اإلعالم يف تنمية الوعي بأمهية
العمل التطوعي والتشجيع عليه .
 -إجياد مصادر متويل أخرى للجمعيات اخلريية.
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إجياد نظام االلكرتوين حمدث باستمرار.
تضخيم اإلعالمي لبعض القضايا يف اجملتمع السعودي.
عدم وجود نظام خاص بالتنمية املستدامة.
 عدم تقبل العاملني لألنظمة احلديثة يف آليات العمل. تشابه بعض اجلمعيات اخلريية يف تقدمي اخلدمات لنفس الفئةاحملتاجة.
 رسم سياسات واضحة للعمل التطوعي وتوضيح احلقوقوالواجبات.
 عدم تطبيق مفهوم اجلودة بشكل الصحيح. -استخدام اهلندرة يف املؤسسات اخلريية بأسلوب مبهم.
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المبحث الثالث :الدراسات السابقة:
من خالل استعراض أدبيات مؤسسات العمل اخلريي يالحظ تعدد األطر النظرية واملنهجية لدراسة املؤسسات العمل اخلريي حبسب اجتاهات الباحثني واختالف ختصصاهتم
العلمية .وتتخذ هذه الدراسة من املنظور االجتماعي إطاراً تصورياً تنطلق منه ،حيث يعد العمل اخلريي يف ضوء هذا املدخل إفرازاً اجتماعياً ناجتاً عن مظاهر السلوك والتفاعالت
والعمليات االجتماعية املتنوعة اليت حتدث داخل اجملتمع .حيث تعددت الدراسات اليت تناولت موضوع العمل اخلريي:

-1الدراسات التي تناولت المؤسسات الخيرية بشكل عام:

) وهدف الدراسة :حتديد قيمة العمل  -Eleanor Brown, Assessing the value of volunteer activity in unitedstatesدراسة (

التطوعي لدى بعض اجملتمعني به داخل الواليات املتحدة ،وقدرت القيمة االقتصادية للعمل التطوعي لعام  4996بالواليات املتحدة حبوايل  222بليون دوالر أمريكي وهتدف
الدراسة إىل تقدمي تقديرات بديلة تراعي جوانب االختالف بني أسواق عمل تراعي جوانب االختالف بني أسواق عمل املتطوعني يف القطاع غري احلكومي عن العمل بأجر يف
اهليئات اليت تعمل هبدف الربح ،أما نتائج البحث ،فمن أمهها :
 يستمد املتطوعون قيمتهم من العمل التطوعي على العكس بالنسبة للعاملني بأجر الذين يفرتض أهنم يعملون من أجل احلصول على رواتب وهناك أدلة على أن العمال يقدرونوقتهم غري املخصص للسوق بقيمة أقل من أجر السوق أو رواتبه .
 ويفرتض ذلك أن العمل بأجر ليس املصدر الوحيد لإلشباع ،ولكن العمل غري اهلادف للربح الذي يسعى خلدمة اجملتمع حيث إن القطاع التطوعي يتمتع بكفاءة يف تكييفخمرجاته وفقا لظروف املستفيدين منه .
وما توصلت إليه دراسة عبداهلل الرشود عام (2003م) واليت هدفت إىل حتديد اجلمعيات األهلية يف دعم الربامج التأهيلية يف املؤسسات اإلصالحية ،وتنتمي الدراسة
إىل منط الدراسات الوصفية التحليلية واليت كشفت عن أنه رغم ضعف اجلمعيات األهلية للربامج إال أن دعمها ومشاركتها يعترب ذو أمهية عالية حيث يرى ( )%22.4من أفراد
العينة أمهية مشاركتها ويعتربوهنا مهمة ،يف حني يرى ( )%44,9أنه مهم إىل حد ما ،وال يرى أحد من أفراد العينة عدم أمهية هذه املشاركة ،وهذا يدلل على أمهية هذا الدعم
ألسباب أمهها :أهنا تقدم خدماهتا أسرع من اجلهات احلكومية ،وألهنا مكملة يف بعض اجلوانب للخدمات احلكومية ،وألهنا تساعد أسر السجناء وتقدم الدعم املايل.
أما دراسة مختار عجوة عام (1411هـ) هدفت إىل التعرف على قدرة املنظمات االجتماعية يف اململكة العربية السعودية على توظيف ما أتيح هلا من موارد،

تنتمي الدراسة إىل منط الدراسات االستطالعية الوثائقية ،وتوصلت الدراسة إىل أن الرخاء االقتصادي يف اململكة وفر قدرا كبريا من التربعات النقدية والعينية للجمعيات اخلريية
لدرجة أن معظم تلك اجلمعيات ال تستطيع إنفاق مجيع ما يصلها من موارد يف كل عام ،ودعت إىل مشاركة أكثر فاعلية يف تقدمي خدمات يف جماالت متعددة كرعاية املعوقني
واملسنني ،وكذلك العمل على جذب املتطوعني.
وفي دراسة فوزي شحاتة (2006م )كان من أبرز نتائجها:
 اتضح اخنفاض مستوى كفاءة مقدمي اخلدمة كمحدد للجودة مبجال التضامن االجتماعي. -كما اتضح اخنفاض مستوى كفاءة مقدمي اخلدمة كمحدد جلودة واقع املمارسة املهنية .

وهدفت دراسة محمد عبد الرحيم( 2007م ) إىل التعرف على طبيعة اجملتمع وحتديد احلاجات اجملتمعية اليت ُيتاجها الفقراء مبنطقة الدراسة .ومن أبرز نتائجها استخالص

مسات الفقراء مبناطق الدراسة وحتديد حاجات الفقراء من وجهة نظرهم ,ومن وجهة نظر املتخصصني جبمعيات تنمية اجملتمع مبنطقة الدراسة ومعوقات إشباعها ،وإفادة مجعيات
تنمية اجملتمع يف الوصول إىل ترتيب أولوية تلك احلاجات وفقا ألمهيتها ودرجة حاجة السكان إليها وفقا ملوارد اجلمعية وإمكانيات املنطقة املتاحة.

ووصفت دراسة حصة العبد الكريم(2007م )العالقة التبادلية كعملية حتدث بني اجلمعيات اخلريية والوقوف على العوامل املؤثرة على الدخول يف عالقات تبادلية

هبدف الوصول إىل متطلبات تفعيل عملية التبادل بني اجلمعيات اخلريية النسائية.

وفي دراسة عبد العزيز الغريب (2007م) اليت هدفت إىل الوصول إىل أمنوذج ملعايري الثقة كما يراها رجال األعمال يف املنظمات اخلريية .ومن أبرز نتائجها:

حتول يف مفاهيم العمل اخلريي بصورته احلديثة ،أو النظر له كقطاع ثالث له أدواره التنموية اليت ال تقل عن دور القطاعني العام واخلاص؛ إذ يتضح أمهية التخصص العلمي املناسب
إلدارة الربامج واملشروعات اخلريية .حيث نلحظ أن العلوم اإلنسانية الرئيسة جاءت يف املراتب العليا.
وما ذكرته دراسة أحمد العرابي (2007م) عن عدد اجلمعيات اخلريية اخلليجية اليت توجد هلا مواقع إلكرتونية على اإلنرتنت بلغ ( )421مجعية ،منها)61( :

موقعا يف اململكة العربية السعودية ،و( )41موقعا يف اإلمارات العربية املتحدة ،و( )48موقعا يف مملكة البحرين ،و( )6مواقع يف دولة الكويت ،و( )1مواقع يف دولة قطر،
جاءت املؤسسات اخلريية بدولة قطر يف املركز األول من حيث متوسط درجات التقييم ،حيث بلغ متوسط درجات مواقع املؤسسات القطرية حيث.وموقعان يف سلطنة عمان
( )16درجة بنسبة ( ) %68.0من إمجايل درجات التقييم ،تليها مواقع املؤسسات اخلريية بدولة الكويت بنسبة ( ، )%11.01مث مواقع املؤسسات السعودية بنسبة(
 ) %18.49.وجاءت املؤسسات اخلريية بسلطنة عمان يف املركز األخري بنسبة ( )%81.28من إمجايل درجات التقييم
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وتوصلت الدراسة إىل قائمة مرتبة تنازلياً مبواقع اجلمعيات اخلريية اخلليجية  ،حسب الدرجات اليت حصلت عليها يف عمليات التقييم  ،وحصل موقع اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام
(إنسان) بالرياض على املركز األول من بني مواقع مجعيات الدراسة حيث حصل على(  )%18.28من إمجايل درجات التقييم ،ويف املركز الثاين كل من مجعية الرب بالرياض وقطر
اخلريية بنسبة ( ) %14.94لكل منهما ،واملراكز اخلمسة األخرية كانت ملواقع اهلالل األمحر لدولة اإلمارات ،وصندوق كرزكان اخلريي بالبحرين ،ومجعية املرأة العمانية بصاللة
وبلغ عدد املواقع اليت تتيح التفاعل مع روادها ( )89موقعا بنسبة ( ، )%81.1وختتلف بسلطنة عمان ،وصندوق سرتة اخلريي بالبحرين ،وصندوق سار اخلريي بالبحرين كذلك
.طريقة التفاعل من موقع آلخر؛ حيث تتيح بعض املواقع إضافة تعليقات ،والبعض اآلخر يتيح للرواد إضافة مقاالت ،ويوجد ( )41موقعا يتيح التفاعل من خالل منتدى للموقع
وأكدت دراسة عبد العزيز الدخيل (2002م )على ضرورة اتصاف الجمعيات بالمعايير كعامل رئيس في تقييم مستوى جودة الخدمات المهنية التي تقدمها.

وكان من أبرز نتائجها :توافر معايير محددة للمحاسبية في نظم المعلومات التي تقدمها المنظمات الخيرية للمستفيدين منها ،أو المتبرعين ،أو على مستوى أفراد

المجتمع ككل ،وكذلك توصلت إلى ارتفاع مستوى درجة المحاسبية كما يعبر عنها مسؤولو المنظمات الخيرية.

وتوصلت دراسة أبو الوفاء محمد أبو الوفاء (2002م) إىل نتائج يف تقدمي يد املساعدة ألسر املسجونني املعوزين مبا يعود بالنفع على اجملتمع ،حيث ميهد ذلك
السبيل لالستقرار النفسي للمسجونني مما ميكن معه أن يعيدوا تقييم نظرهتم للمجتمع الذي استمر يف رعاية أسرهم بالرغم مما ارتكبوه من جرم يف حقه .كما توصل إىل أن العمل
اخلريي ملساعدة أسر املسجونني يعد صورة من صور التكافل االجتماعي ،وهو يشمل التأمني االجتماعي والضمان االجتماعي بعد أن تقدم الدولة جهدها وال يبقى عندها ما
تقدمه للمحتاجني ،وعندئذ تكون مسامهتها يف تنسيق التعاون بني األفراد يف تقدمي املساعدة للمحتاجني إليها.
وذكر في دراسة عبد الملك منصور( 2002م ) أنه البد من استحداث جماالت معاصرة للعمل التطوعي ،أي البد من تغري النظرة إىل العمل اخلريي من اقتصاره

على الدور اخلدمي واخلريي الضيق الذي ُيكم األداء حاليا إىل نظرة جديدة تقوم على اعتبار العمل اخلريي شريكا أساسيا يف تنمية اجملتمع ،شأنه يف ذلك ال يقل عن شان الدور
احلكومي.

وحاولت دراسة خالد صالح محمد باجحر( 2002م )توضيح دور تفعيل اإلعالم واستثماره االستثمار اإلجيايب؛ إلفادة املتلقي يف اجملتمع االسالمي ويف اجملتمع
اإلنساين كله ،واستخدام معايري النجاح اإلعالمي .ومنها استخدام احلكمة يف تقدمي احللول ملا تعاين منه اإلنسانية ،والتشويق السليم الذي جيذب االنتباه وُيرك احلس اجلمايل يف
نفوس املستقبلني ،والتزام احلقيقة يف الطرح اإلعالمي واملوضوعية يف احملتوى القائمة على أسس منطقية مقنعة ،وأيضا الدقة والتثبت من سالمة املعلومة ،وصحتها والتاهيل العلمي
والثقايف واملهين لرجل اإلعالم؛ ليتمكن من األداء السليم للرسالة اإلعالمية ،مث التكرار اهلادف للمحتوى اإلعالمي يف األوقاف املناسبة للمتلقي.
وتوصلت دراسة عالء الدين البدري( 2002م ) إىل أن معظم املؤسسات اخلليجية اليت عملت يف املنطقة ملتزمة بربامج حمددة ولعدة سنوات ،مما انعكس سلبا

على التطوير ،فاالكتفاء ببعض الربامج دون دراسة ملدى أمهية االستمرار فيها ،أو مدى حاجة اجملتمع هلا؛ وقد أدى ذلك إىل اجلمود ،وعدم حتقيق مكاسب كبرية .وقد تبني أن
غياب املؤسسة سببه الرئيس ضعف أو انعدام التأهيل العلمي لقادة املؤسسات اخلريية يف هذه الدول ،وبالتايل أدى إىل تذبذب عمل املؤسسات ،وضعف االنتاج مقارنة بغريها من
املؤسسات الغربية العاملة هنا يف آسيا الوسطى .كما أن غياب املؤسسية أدى إىل الرتكيز على جوانب حمددة يف العمل اخلريي وعدم التطرق للكثري من اجملاالت.
وفي دراسة أحمد مالوي(  2002م) أوضح أن االخنراط يف العمل التطوعي يعترب مبثابة استثمار لوقت الفراغ جلميع املتطوعني بشكل عام وفئة الشباب املتعطلني

عن العمل أو الطلبة خالل العطل الصيفية بشكل خاص.

وتوصلت دراسة معهد كامز( 2002م )إىل نتائج ،من أمهها :اإلحساس بأمهية العمل التطوعي ودوره باجملتمع وفهم سلوك عمالء املشروعات اخلريية ،والسيطرة على توجيه
عمالء املشروعات اخلريية لصاحل هذه املشروعات وصاحل اجملتمع ،ودراسة أسواق العمل اخلريي من خالل وضع الربامج التسويقية املالئمة للمشروعات اخلريية.

وتوصلت دراسة العدوي (2002م) إىل جمموعة من اإلجراءات اليت تساهم يف النهوض باجلمعيات واملؤسسات اخلريية ،ومنها تنظيم ندوات للتوعية بضرورة هتيئة مناخ
دميقراطي واالرتقاء باملعلومات واملعارف لدى السكان يف االماكن العشوائية.

وكشفت نتائج دراسة عبد الهادي (2002م) من خالل رؤية مجيع املتطوعني يف عينة الدراسة أن هناك عالقة بني اإلسالم والعمل التطوعي ،وكان هلذه الدراسة السبق يف إمجاع

أفراد العينة وبنسبة  %422باملوافقة على ذلك ،مما يؤكد أمهية العامل الديين يف الدافعية حنو العمل التطوعي.

وتذهب دراسة المجالي (2002م) إىل أنه ينبغي للمؤهالت اخلاصة بالعمل اخلريي أن تتجاوز املهنية الضيقة إىل رحابة الفكر واملشاعر وعلم النفس وطبائع الناس ،والبد
للعاملني يف احلقل اخلريي من إدراك مبدأ إنسانية البشرية ،وأن الناس متساوون يف أصل خلقتهم ويف تكرميهم.

وتؤكد دراسة عبد الجواد (2002م) على أمهية تعاظم دور اجلمعيات األهلية يف اآلونة األخرية وخاصة مع االجتاه حنو سياسة اإلصالح االقتصادي .فقد انتشرت الدعوة إىل
تفعيل دور املنظمات األهلية يف جمال محاية البيئة ،وأن اجلمعيات األهلية تشكل جوهر العمل التطوعي حيث تقوم على اجلهود التطوعية؛ مما يؤكد على إمكانية االستفادة من
املوارد البشرية ،وإعداد قيادات تتحمل مسئولية العمل البيئي.
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ويف جمال الدراسات اليت عنيت بالبحث حول موضوع اجلمعيات اخلريية املهتمة يف اجملال البيئي واملعنونة بـ "اإلدارة البيئية ومساعدة اجلمعيات األهلية العاملة يف جمال البيئة

على حتقيق أهدافها" والتي قامت بها نيفين توفيق (2002م) كان من أبرز نتائجها :أنه جيب على اإلدارة البيئية مراعاة التعرف على االحتياجات البيئية املتغرية؛ وذلك نتيجة
الهتمامها مبشكالت اجملتمع.

وتذهب دراسة عائشة إمام (2002م) اليت حبثت عن اجتاه اجلمعيات األهلية حنو تكوين بناء لتبادل املعلومات ومنع تكرار اخلدمات الدليل اإلرشادي للبناء ،وتوصلت إىل
األيت:

 هناك حاجة ملنع التكرار يف عمل اجلمعيات اخلريية ،وذلك يتطلب اإلشهار باجلمعيات اخلريية القائمة على اعتبار أن ذلك قد يسبب نقص اخلدمات يف حال
تكرارها.
 أن إعالن اجلمعيات اخلريية يعد من احلاجات األكثر مساعدة للعمالء حىت يتمكنوا من االستفادة من خدماهتا.

وترى سناء حجازي و نيفين توفيق ( 2002م) يف دراستهما لقواعد البيانات باملنظمات األهلية كمدخالت لنظم املعلومات أن من أهم املشكالت اليت تواجهها هذه

اجلمعيات نقص اإلمكانيات املادية لدى املنظمات األهلية ،إضافة إىل نقص اخلربة الفنية لدى هذه املنظمات.
ما توصلت اليه دارسة ملي (0229م) المهية وجود رقابة حكومية باالضافة اىل التوسع يف برامج اخلدمة الوطنية وهذا بدوره يؤدي اىل منو العمل اخلريي واضافه صفة االستمرارية
يف العمل اخلريية وحتديدا ضمان ادارة اجلودة الشاملة.
وتهدف دراسة خالد باحجرز  2010م إىل تناول مشكلة ضعف الثقافة للعمل التطوعي ،وهي املشكلة اليت تتواجد يف غالبية جمتمعاتنا العربية ،وتعىن بتعزيز ثقافة
العمل التطوعي ،ودعم ثقافة التطوع لدى طالهبا .وقد وقع اختيار الدراسة على عدد  11قائدا وأستاذا جامعيا ممن هلم صلة بدور اجلامعة يف تنمية ثقافة التطوع .
وأبرز النتائج اليت توصل إليها يف دراستها:
 .4ضعف ثقافة التطوع لدى طالب جامعة الكويت يف اآلونة الراهنة .
 .0قلة التفاف اجلامعة على تعزيز ثقافة التطوع لدى طالهبا بالقدر الواجب .
 .8نقص وجود برامج جامعية تقوم على الشراكة والتحالف بني اجلامعات ومؤسسات اجملتمع املدين وتؤسس ملفهوم العمل التطوعي .
 .1توجد فجوة معرفية حول مضمون ثقافة التطوع لدى الطالب وتتعلق بغياب الوعي مبكانة العمل التطوعي يف الدين اإلسالمي .
وما ذكر في دراسة حسين آل غزوي في 2011م من أنشطة وبرامج اجلمعيات اخلريية اليت حددها كالتايل :

برامج التعليم والتدريب والتأهيل؛ وتشمل :أعداد املربيات لرياض األطفال ،واستعمال احلاسب ،وتعليم التفصيل واخلياطة والفنون ،وتدريب األسر وغريها .برامج الصحة؛ واليت تشمل :املستوصفات ،ومراكز العالج الطبيعي ،والعيادات الطبية ،ودعم جلان أصدقاء املرضى ،وغريها.برامج رعاية املعوقني ورعاية كبار السن؛ واليت تشمل :الدور اإليوائية والتعليم اخلاص هبم وغريها .برامج اإلسكان اخلريي وحتسني املسكن؛ واليت تشمل :شراء وحتسني املسكن لبعض الفئات احملتاجة.برامج ثقافية؛ واليت تشمل :املكتبات العامة ،وإقامة الندوات ،واملؤمترات ،ونشر وتوزيع الكتب .رعاية اخلدمات العامة؛ واليت تشمل :نقل املرضى ،وإنشاء املساجد ،وترميمها وغريها .برامج تقدمي املساعدات املتنوعة :من إفطار صائم و مشاريع الكفالة وتقدمي املساندة يف حال الكوارث. -أقامة املراكز االجتماعية للشباب ومراكز التنمية األحياء.

وذهبت دراسة مركز مداد (1432ه) إىل نتائج منها :وجوب تفعيل العمل اخلريي ،وترقيته من عمل فردي تكون دائرة نفعه ضيقه النطاق إىل عمل مؤسسايت منظم،
يعم ريعه إىل شرائح أوسع من اجملتمع ،وضرورة تفعيل دور املسجد واملدرسة ووسائل اإلعالم يف حث الناس على تدعيم وممارسة العمل اخلريي؛ وذلك ببيان فوائدة الدنيوية
واألخروية على األفراد واجملتمعات املسلمة.
وتوصلت دراسة كريغ وكيري (2012م) إىل إمكانية دعم العمل اخلريي من خالل دعم نساء الشعوب األصلية والفتيات للتغلب على التحديات اليت يواجهوهنا

من قبل أنشطة التمويل اليت تعمل مع األفراد واألسر واجملتمعات احمللية ،ومقدمي التعليم وأصحاب العمل ،وتعزيز وتدعيم النساء من السكان األصليني والفتيات حىت تكن قادرة
على حتسني وعيهم ،واحلصول على التعليم وخيارات العمل ،وتوسيع شبكاهتم املهنية والثقافية .

وتذهب دراسة أزون (2012م) إىل أن الثقة هي العنصر احلاسم بعمل اجلمعيات اخلريية .كما أكدت هذه الدراسة أن قيمة العالمة التجارية تسهل حتسني
االتصال والوصول إىل وسائل اإلعالم ،والشبكات االجتماعية والدراية .وأن العالمة التجارية املشرتكة والتغطية اإلعالمية تسهم يف بناء العالمة التجارية اخلريية .من ناحية أخرى،
وتقرتح الدراسة سبل إلعادة التفكري يف التفاوض على عالقات القوة اليت توازن ما بني املصلحة العامة واالستثمار التجاري يف عمل املوسسات اخلريية .وينبغي االهتمام بنظام
لرصد املنظمات غري الرحبية لضمان املسؤولة والرؤية اليت تؤكد على املصلحة العامة .كما تشري النتائج أيضا إىل أن االستثمار يف تدريب وتطوير مهارات التواصل مع املستفيدين
من األمور املهمة يف عمل مؤسسات الرعاية االجتماعية.
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وما توصلت اليه دراسة بيت النسيم (0241م) من حتديد الفئات اليت تستهدف املؤسسات اخلريية وهي كالتايل (:احملتاجني واحملرمني واالشخاص الذي ال يستطعون الدفاع عن
انفسهم و وضحايا الظروف )

كما اوصت دراسة ليلى بيكر 2013م اىل باستخدام االستثمار االجتماعي الذي بدوره بتحدد كتجربة يف جمال املشوره وايضا وضع االمناء واملوظفني كوسيط لدعم البنية
التحتيه للمعلومات اليت ُيتاج اليها كل من الداعم و املستفيد.

أما دراسة شمس (2012م )فقد هدفت إىل حبث دور النشاط التطوعي يف تنمية اجملتمع وحبث الدور الذي تقوم به مجعية الرسالة يف تنمية املوارد اجملتمعية يف مصر
,حيث أحج ِري البحث يف فرع اجلمعية يف حلوان الذي يوجد به تسعة عشرة نشاطا ،وبلغ عدد املتطوعني  42متطوعني ،وأسفرت نتائج البحث عن ما يلي:

 .4إن هناك تفاوت يف موقف املؤسسات اجملتمع املدين إزاء قضيتني هي :العدل االجتماعي ومكافحة الفقر من جهة  ،وقضية الدميقراطية واحرتام حقوق اإلنسان من
جهة أخرى .
 .0كشف البحث عن وجود قصور شديد يف مؤسسات اجملتمع املدين يف عملية الدمج االجتماعي حيث إن هناك أزمة فيما يتعلق بوجود املرأة والشباب ومشاركتهما يف
اجملتمع املدين .
 .8أسفر البحث عن ضرورة تعميق الثقافة املدنية؛ ألهنا ثقافة احلوار والتسامح واحرتام الدميقراطية وحقوق اإلنسان .

ودراسة اجريت من خالل مؤسسة العنود 2012م واليت ظهرت الوضع الراهن للمنظمات الغري الرحبيه وهي اليت كاالتايل :

تفتقد املنظمات غري اهلادفة للربح اىل الشفافية حىت على املستوى الداخلي .هناك نقص متزايد يف املوارد البشرية واملالية .يعيب املنظمات غري اهلادفة للربح االفتقار اىل التغيريات االجيابية وقصور الرؤية والتوقعات غري الواقعية من جانب املدراء وقلة عدم االلتزام بالكتيبات االرشادية والسياساتالداخلية واالجراءات.
دراسة مركز البحوث التعاونية الغري رحبيه (0241م) واليت توصلت اىل العوامل اليت تؤثر على مجع التربعات اخلاصة باملؤسسة وهي كالتايل:
وسائل االعالم جلمع التربعات على االنرتنت واالجتماعي. االستفادة الفعاله من عملية جتديد السرتاتيجيه وصول إىل األجيال اجلديدة ،من خالل وسائل االعالم . -توفر خطة اسرتاتيجية واضحة وشاملة.

كما ناقشت دراسة برايس س ماكيفر 2011م اىل ان االجتاهات اخلريية املالية حتدد يف املساعدات اخلريية والعمل اخلريي حيث اتضح ان دائرة االيرادات الداخلية
الغري رحبيه ما يقرب  4142222دوالر

وما ذكرته دراسة مركز البحوث التعاونية الغري رحبيه واليت اجريت يف كندا وأمريكا (2016م) واليت مشلت املقارنه بني مجع التربعات لعام  0241-0241حيث ظهرت الزيادة
بنسبة  %61وهذه الزيادة متثل قدرة اجملتمع على القيام مبا يسمى بالتكافل االجتماعي الذي يوفر احلياة الكرمية لفرد.

وما اقرتحه دراسة ترانز كارتر(2016م) حيث ركزت على عديد من مبادرات البنية التحتية منها حتسني االستثمار ملدة مخس سنوات ابتداء من عام 0241-0246م وتشمل

استثمارات الظروف االجتماعية واالقتصادية والتعليم واإلسكان بأسعار معقولة وجتديد مرافق املستخدمة لتعليم املبكر والرتفيه وهذا بدوره ميكن جعل االستثمار فعاال تبعا لعمل
ألفراد جمتمعه.
-2الدراسات التي تناولت مشكالت العمل الخيري:
وقد حددت دراسة مها العنزي 0244م الصعوبات اليت تواجه املؤسسات االجتماعية يف  :صعوبات مرتبطة باإلدارة ،وصعوبات مرتبطة بعملية االتصال بني األخصائي
والعميل ،وصعوبات مرتبطة قيمة اخلدمة ومدى كفايتها ،وصعوبات مرتبطة بأداء اخلدمة ،وصعوبات مرتبطة بالعميل نفسه ،وصعوبات مرتبطة بالعاملني مبؤسسة ،وصعوبات
مرتبطة باجملتمع.
الصعوبات اإلدارية
تضارب القرارات اإلدارية وتكرارها وأحيانا االزدواجية يف العمل.

 عدم مناسبة مكان العمل .
 احلاجات أكرب من إمكانيات املؤسسة.


حمدودة عمل املؤسسة واقتصارها على خدمات معينة .



ضعف اخلربات ومهارات العاملني.

 االعتماد على التربعات من فعلني اخلري أي عدم وجود ميزانية سنوية .
 اقتصار عمل بعض اجلمعيات على تقدمي املعونات العينية أو املادية فقط.
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عدم وجود دليل العمل لالسرتشاد به.
عدم ربط املؤسسة مبراكز املعلومات .

صعوبات مرتبطة بعملية  تفسري االتصال الفظي وغري الفظي بطريقة غري صحيحة .
االتصال بني األخصائي والعميل  عدم وضوح اللغة بني األخصائي والعميل مما يؤدى إىل الفهم اخلطأ.
 عدم التعامل مع أساليب املقاومة من قبل العميل بشكل صحيح مما يؤدى إىل إعاقة العالقة املهنية .
 عدم إعطاء الفرصة للعميل للتعبري اهلادف عن مشاعره.
 عدم إتباع األساليب واألسس املهنية بشكل الصحيح حني االتصال مع العميل.

 عدم إدراك األخصائي االجتماعي أمهية بدء العميل من حيث هو أي من بؤرة اهتمامه.
 عدم حتديد الطرق االتصال والوقت الذي تناسب العميل.
خلدمة
صعوبات مرتبطة بقيمة ا 
كفايتها
ومدى


 قلة االستفادة من اخلدمة املقدمة للعميل . -عدم عرض البدائل للخدمات املوجودة وقد يرجع لقلة اخلدمات أو توفر اخلدمة ليس على الوجه املطلوب.



 -قد تكون اخلدمة املقدمة ال تتفق بشكل الذي ُيقق اإلشباع التام للعميل




 قد يكون يف بعض املؤسسات االجتماعية بعض الصعوبات اليت تتعلق يف استغراق الوقت واجلهد للحصول علىاخلدمة.
 قد تكون لدى بعض املؤسسات االجتماعية قلة االهتمام براحة العميل حني طلبه للخدمة. -عدم حتديد وقت لبداية إعطاء اخلدمة وإهناء اخلدمة.



دمة
صعوبات مرتبطة باألداء اخل 




* قلة تفاعل األخصائي االجتماعي مع العميل حني طلب اخلدمة .
* عدم استخدام املهارات اليت تؤدى إىل اكتساب ثقة العميل.
* عدم منو العالقة املهنية اليت تبث الطمأنينة للعميل.
* عدم دافعية األخصائي مبساعدة العميل .



* عدم تطبيق األساليب املهنية اليت تناسب العميل.



* تواكل األخصائي على العميل يف حل مشكلة بنفسه دون مساعدة اآلخرين له ،أي :عدم مشاركة العميل.

نفسه
صعوبات مرتبطة بالعميل 


 حتايل بعض العمالء للحصول على اخلدمة انطالقا من العادات والتقاليد لبعض العمالء أن معلومات عن وضع األسري سواء اقتصادي أم اجتماعي ،أمريف غاية السرية ،وال ُيق ألي شخص االطالع عليه.
 بعض العمالء يعانون من أمراض سيكوباتية ،وهم ميتازون بذكاء والتشكك باآلخرين وتعاطي املخدرات،ويرتكبون اجلرائم جبميع أنواعها.





 عدم الثقة يف األخصائي االجتماعي. -قلة معرفة العميل باخلدمات اليت تقدمها املؤسسة االجتماعية.



 عدم االستمرار يف طلب اخلدمة لنظرا لعدم توفرها أو عدم إشباعها بصورة كفاية وقد يكون اإلجراءات معقدةللحصول على اخلدمة.



 -االهتمام بعض العمالء جبانب املادي فقط أي ما يعني العميل على إشباع احتياجه بالصورة اليت يراها.

صعوبات مرتبطة بالعاملني
مبؤسسة
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* عدم شعور العاملني باالطمئنان على مستقبلهم .
* غالبية العاملني ليس لديهم وعى بطبيعة دورهم .
* عدم وجود زيادة يف املرتبات منذ التعيني .
* قلة العالقات اجليدة بني العاملني باملؤسسة .
* عدم وجود دورات تدريبية ختتص بتطوير العالقات بني العاملني يف املؤسسة.
* عدم توفر بيئة صاحلة للعمل بكفاءة وفعالية .
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صعوبات مرتبطة باجملت 
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 عدم وجود لوحات إرشادية للمستفيدين من املؤسسة االجتماعية. عدم علم املواطنني باألماكن اليت توجد هبا املؤسسات االجتماعية. -جهل بعض املواطنني بطبيعية الدور الذي تؤديه تلك املؤسسات .

ويمكن إيجاز الصعوبات التي تواجه المؤسسات االجتماعية في دراسة عبد اهلل الخراشي 1430ه حيث قامت بوضع الصعوبات ضمن مجاالت الجودة ،وحددها في

:

-4
-0

-8

-1
-1

جمال الربامج :حيث إن اجلمعيات اخلريية منتج متغري ،فالربامج غري حمددة وثابتة (كتنظيم).
يف جمال املستفيدين :حيث إن اجلمعيات اخلريية تقدم خدماهتا لكافه الشرائح (رجال  ,نساء ,أطفال  ,مطلقات ,أرمل ,أيتام ,معاقني ،لذا إن واقع تعامل
اجلمعيات مع املستفيد ُيتاج إىل تطوير أكرب فإجراءات استقبال الطلبات وإجراءات البحث عن املستفيد وتقدير املساعدة املمنوحة أصبحت إجراءات روتينية
ذات أثر حمدود على املستفيد ،وال تعاجل أساس املشكلة.
يف جمال القوى العاملة  :حيث إن واقع جمالس اإلدارة يف اجلمعيات اخلريية تقوم بدور فاعل يف إدارة إعمال اجلمعية ،وهنا يظهر تفاوت مستويات أعضاء
جمالس اإلدارة من حيث :الكفاءة ،واخلربة اإلدارية واالهتمام ،وعدم تفرغهم للعمل ،واعتمادهم على التنفيذيني باجلمعية أما ما يتعلق بالعاملني التنفيذيني
املعنيني بشكل رمسي فهناك خلل يف عدة جوانب تتعلق بالكفاءة والتأهيل ومستوى األجور.
يف جمال املوارد املالية :حيث تتفاوت مقدرات ا جلمعيات املالية العتبارات كثرية من أمهها :قدرة اجلمعية على الوصول للمتربعني وكسب ثقتهم ،وقدرهتا على
االستثمار ،فهذان املصدران يشكالن اجلانب األهم يف تنمية موارد اجلمعيات.
يف جمال التنظيم اإلداري :حيث إن اجلمعيات اخلريية ال ختضع لتنظيم موحد ،وإمنا يتم وضعه من قبل جملس اإلدارة املنتخب وهلا نلمس التفاوت بني
اجلمعيات اخلريية يف هيكلها اإلداري ونظامها.

كما ظهر ان ابرز النتائج في المشكالت اإلدارية في المؤسسات االجتماعية هي :
ظهور القوى االحتكارية اليت تؤثر على املؤسسات يف ارتفاع أسعار السلع؛ وبالتايل التأثري على الفئات احملتاجة ،وأيضا تقييد كميات املنتجة من السلع
-4
واخلدمات؛ وبالتايل تقلص العمالة .
نقص املعلومات .
-0
تعارض نتائج السوق احلرة مع بعض القيم االجتماعية .
-8
ضعف اجلاز اإلداري باملؤسسة .
-1
عدم التنسيق بني املؤسسات وبعضها .
-1
الصدمات اخلارجية.
-6
عدم تفويض السلطة داخل املؤسسة.
-1
املمارسة السلبية لعادة اجملاملة عند خدمة أو مساعدة أفراد على حساب آخرين
-2
أما دراسة عبدالمحسن القحطاني (2002م) فقد أكدت من أهم الصعوبات اليت تواجه العاملني يف القطاع اخلريي :إما أن تكون صعوبات إدارية أو ثقافه املنظمة ،وأما

ما يتعلق بالصعوبات اإلدارية مت حتددها يف :
 عدم وجود صالحيه كاملة حلل املشكلة .
 نقص املعلومات عن املشكلة .
 عدم وجود جوافز مادية ومعنوية .
 التداخل يف التخصصات .
 القوانيني واللوائح اإلدارية اليت تعارض اخلطة املوضوعه حلل املشكلة .
أما ما يتعلق بثفاقة املنظمة :
 التمسك بالراي .
 عدم االقتناع بالراي االخر .
 اخلوف من حتمل النتائج .
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 احملسوبية .
 عدم تقبل األفكار أو احللول من املوظفني األصغر سنا .
 تغليب املصاحل الشخصية على املصلحة العامة.

أما بالنسبة لدراسة عزيزة عبدالرحمن النصار (1422ه )اليت تطرقت إىل معوقات العمل اخلريي ،فقد قسمت املعوقات إىل :معوقات اإلدارية والتنظيمية ،واملعوقات املالية،
واملعوقات البشرية.

وأما دراسة نوره محمد الرشيد 1422(,ه) فقد اقرتحت العديد من احللول ملواجهة صعوبات العمل اخلريي ،ومنها :دعم املؤسسات واهليئات اليت تعمل يف جمال العمل
اخلريي ماديا ومعنويا مبا ميكنها من تأدية رسالتها ،وإقامة دورات تدريبية للعاملني يف هذه اهليئات واملؤسسات التطوعية مما يؤدي إىل إكساهبم اخلربات واملهارات املناسبة ،وأمهية أن
تقوم وسائل اإلعالم املختلفة بدور أكثر تأثريا يف تعريف أفراد اجملتمع ماهية العمل التطوعي ومدى احلاجة إليه ،وتدعيم جهود الباحثني إلجراء املزيد من الدراسات والبحوث
حول العمل اخلريي التطوعي مما يسهم يف حتسني واقعه.
وقد استهدفت دراسة ياسر الشهري ( 1421ه ) ما يتعلق بالعوامل املؤثرة يف تقدم املؤسسات واجلمعيات اخلريية حنو آليات التسويق االجتماعي ،وأظهرت نتائج االختبارات

أن أربعة عوامل لذلك ،وحددها يف :درجة كثافة األنشطة اليت متارسها املؤسسة أو اجلمعية ،وهذا مؤثر ،على أن هذا العامل خيتزل العوامل املؤثرة يف مفهوم االتصال لدى
املؤسسة ،وعدد العاملني يف وحدات االتصال ،وحجم اإليرادات اليت متكن املؤسسة من توسيع نشاطها وزيادة حجمها ،وأيضا التنظيم اإلداري وهو وجود إدارة عالقات العامة يف
املؤسسة ،ووجود إدارة إعالن مستقلة هلا مهمة مكتوبة ومعلنة للعاملني.

وقد أشارت دراسة عالء عبد الحفيظ (0222م) إىل أن من أهم عوامل جناح مؤسسات العمل اخلريي :أن يكون مؤسسايت ،مبعىن :أن ميتلك رؤية رسالة واضحة املعامل،
واألهداف االسرتاتيجية حمددة ،يتم ترمجتها يف صوره برامج وآليات عمل مفصلة ،باإلضافة إىل متاسك اهليكل اإلداري ،وتنظيم وامتالك العاملني لقدرات عالية على العمل
الفردي اجلماعي ،وأيضا االستقالل يف التمويل ،مبعىن :حيازة وقفية تتمكن املؤسسة من خالل عوائد استثمارها من تأمني دخل مستمر لصاحل خدمة أهدافها وتشغيل براجمها،
باإلضافة إىل االهتمام بالتمويل طويل األجل ،وهو الرتكيز على تقدمي املنح لسنوات طويلة وممتدة نظرا لطبيعة االستثمارات يف العنصر البشري واملعرفة العلمية ،واحرتام
التخصصات حيث يتكون لدى املؤسسة فريق من العاملني املتخصصني من ذوي القدرة على فهم مواضع التأثري والتأثر فيما يتعلق بالقضايا واألنشطة االجتماعية حمل اهتمام
املؤسسة ،والتعامل مع املؤسسة اخلريية على أهنا مؤسسة اقتصادية .

ومن أهم ما طرحته دراسة رياض حمزواي (2012م )من مقرتحات ملواجهة الصعوبات اليت توجه مؤسسات اجملتمع ،ما يلي:
 العمل على عقد لقاءات وورش عمل مشرتكة بني العاملني يف منظمات اخلدمات اإلنسانية وخاصة أعضاء جمالس اإلدارات واملدراء التنفيذيني من جهة ،والعاملني يف
الدوائر احلكومية املشرفة على هذه املنظمات من جهة أخرى؛ بغرض إجياد أرضية مشرتكة للتعاون البناء والتكامل العمال بني اجلانبيني على الرغم من أن كليهما يعملون
يف نفس اجملال ،ويسعون لتحقيق أهداف مشرتكة .
 عقد اجتماعات مشرتكة بني إدارات املنظمات واملسؤولني على اإلشراف عليها والقيام بتبسيط إجراءات املتابعة والرقابة ما أمكن ذلك .
 وضع خطة لالستفادة من وسائل اإلعالم يف تنمية الوعي بأمهية العمل التطوعي والتشجيع عليه .
 مسامهه اجلهات املعنية يف تذليل الصعوبات اليت تعاين منها منظمات اخلدمات اإلنسانية يف جماالت التمويل وامليزانية ،وتدريب أعضاء جمالس اإلدارات والعاملني املعنيني
باملسائل املالية على وضع املوازنات وتصميم خطط متويل املنظمات واملشروعات واملقرتحات.
 تبسيط إجراءات محالت مجع املال وقبول التربعات من األفراد واملؤسسات والشركات حبيث تتمكن هذه املنظمات من توفري احتياجتها املالية يف أقل وقت ممكن،
واملعروف أن املال يعد عصب أنشطة وبرامج عمل منظمات اخلدمات اإلنسانية حيث إن صعوبة هذه اإلجراءات وإطالة أمدها يؤدي كما أفاد بعض أعضاء جمالس
اإلدارات إىل  :ضعف محاس املتربعني وهبوط عزميتهم جتاه العمل اخلريي والتطوعي ،وزيادة اجلهود واالعباء اليت تبذهلا فرق العمل باملنظمات ،وشعور االطراف املختلفة
املعنية بعملية التربع بالربية والتشكك أحيانا يف مقاصد ونوايا العمل التطوعي واخلريي.

وما ظهرت يف دراسة روبرت جي 2016م واليت ركزت على وسائر االعالم الغري هادفة للربح واليت ظهرت بشكل كبري لدى اململكة املتحدة والواليات املتحدة وعدد قليل

كندا وايرلندا حيث ظهرت العديد من االسباب من ابرزها هو وجود اطار قانوين يف االعالم باالضافة اىل وجود بعض الشكوك يف تلك املؤسسات مبقابل هناك اعفاء ضربيي

وما توصلت اليه تقرير مركز ادارة السياسية الضربية 2014م والذي ظهر االستخدام السيئ للجمعيات اخلريية لغسيل االموال والذي بدورة يؤدي االساءة وعدم املصداقية

للبعض اجلمعيات اخلريية وكما ظهر يف تقرير 0222م لوجدو 49دولة تعىن من االساء للجمعيات اخلريية منها اوصت الدراسة بوجود اسرتتيجيه ملواجهة االساءة لتلك
اجلمعيات.

وما طرحته دراسة مار ومندي ( 2016م)واليت توصلت اىل تأثر امناط العطاء اخلريي بسبب الرتكيبية السكانية يف الواليات املتحدة ايضا مسامهة اسهم شركة الفيسبوك اليت
سامهت يف العطاء اخلريية ودمج احلياة املهنية مع االستثمار وريادة االعمال باإلضافة اىل االستعانة مبساعدي العمل اخلريي يف املشاركة يف العمل اخلريي بشكل اكثر فعالية واليت
بدوره يؤدي اىل االستقرار االقتصادي.
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-3التعليق على الدراسات السابقة في ضوء أهداف الدراسة الحالية:

يف ضوء الدراسات السابقة اليت مت استعرضها  ,وعالقة الدراسة احلالية هبا من حيث االتفاق واالختالف يظهر التايل :
-

ظهــرت الدراســات الســابقة كدراســة أحمــد رشــوان (2007م) و دراســة محمــد عبــد الــرحيم( 2007م ) ودراســة إمــام (2002م) و دراســة ســامي الــدامغ

(2014م) لتؤكد على حتديد احلاجات اجملتمعية ،وتشري إىل ضرورة أن تتجه حبوث طريقة تنظيم اجملتمع حنو دراسة املشكالت واملعوقات الـيت تواجـه هـذه اجلمعيـات ،والـيت
حتد من فاعليتها يف ظل الظروف واملتغريات اجملتمعيـة اجلديـدة ،وذلـك مـن خـالل حتليـل واقـع هـذه املنظمـات بنائيـا ووظيفيـا علـى املتطلبـات متكنهـا مـن حتقيـق أهـدافها وأداء

وظائفها .و حتديد خط الكفاية ،وهو الحد الذي يمكن عنده لألفراد أو لألسر أن يعيشوا حياة كريمة  ،وال يحتاجوا ألي مساعدات إضافية.
-

ومما تركز عليه الدراسة الحالية أمهية العمل اخلريي حيث تساهم الدراسة من الناحية العملية يف التعرف احتياجات املستفيدين وفقا إلمكانيات املؤسسات واجلمعيات

اخلريية املوجودة يف اململكة العربية السعودية.
-

أكدت الدراسات السابقة أهمية العمل التطوعي كدراسة ( Eleanor Brown, Assessing the value of volunteer activity in

 )united statesودراسة عبد الملك منصور( 2002م ) ودراسة شمس (2012م ) ونتائج دراسة عبد الهادي (2002م)ودراسة أحمد مالوي( 2002

م) ودراسة معهد كامز( 2002م ) و دراسة عبد الجواد (2002م) حيث إن استحداث جماالت معاصرة للعمل التطوعي ،واعتبار العمل اخلريي شريكا أساسيا يف
تنمية اجملتمع ،شأنه يف ذلك ال يقل عن شأن الدور احلكومي .

وحتاول الدراسة الحالية أن تساهم يف وضع أسس وقواعد للعمل التطوعي وفقا للدليل عمل املؤسسات اخلريية .

-

وتتطرقت الدراسات السابقة إلى آليات ودعم ودور األنشطة والبرامج كدرسة كريغ وكيري (2012م) ودراسة حسين ال غزوي 2011م ودراسة الرشود

عام (2003م) ودراسة عجوبة عام (1411هـ)و دراسة حصة العبد الكريم(2007م )ودراسة عبد العزيز الغريب (2007م) ودراسة أبو الوفاء محمد أبو الوفاء
(2002م) ودراسة خالد صالح محمد باجحر( 2002م ) ودراسة دانيل )2002م( ودراسة سوين (2001م) حيث ذكرت دور اجلمعيات األهلية يف دعم

الربامج و أنشطة وبراجمها ،كما تتطرقت إىل تفسري احلركات االجتماعية وما ذكره بعض الدراسات السابقة من عدد الجمعيات ،والتطرق لبعض العناصر األساسية

لعمل البرامج كدراسة أحمد العرابي (2007م) ودراسة خالد صالح محمد باجحر (2002م) ودراسة عالء عبد الحفيظ( 2002م ) ودراسة عالء الدين

البدري( 2002م ) ودراسة نيفين توفيق (2002م) ودراسة إمام (2002م) ودراسة حجازي وتوفيق ( 2002م) ودراسة محمد باعلوي 2002م وما

توصلت إليه من مراعاة االحتياجات البيئية املتغرية وذلك نتيجة الهتمام مبشكالت اجملتمع .كما أوضحت مسامهات األفراد واجلماعات واملؤسسات سواء كان تربعا نقديا
أم عقاريا أم عينيا.
-

أما الدراسة الحالية تساهم يف تقدمي جتربة ناجحة للعمل اخلريي .وعدم إغفال إجياد مصدر ثابت للتمويل للجمعيات اخلريية واملؤسسات اخلريية.

كما ذكرت الدراسات الصعوبات التي تواجه المؤسسات الخيري كدراسة السكني (2012م) ودراسة فخرو  2010م ودراسة عزيزة عبد الرحمن النصار

(1422.ه ) ودراسة عبدالمحسن القحطاني (2002م) ودراسة ياسر الشهري ( 1421ه ) من العوامل املؤثرة يف تقدم املؤسسات واجلمعيات اخلريية حنو آليات
التسويق االجتماعي ونقص وجود برامج جامعية تقوم على الشراكة والتحالف بني اجلامعات ومؤسسات اجملتمع.

-

أما الدراسة الحالية قد تفيد يف تكوين رؤية متكاملة للمؤسسات واجلمعيات اخلريية من خالل التعرف على نقاط القوة والضعف ومن مث املسامهة يف عملية التطوير

املستمر هلا.

 -وما حرصت عليه الدراسات من تطبيق الجودة كدراسة فوزي شحاتة (2006م ) ودراسة منال محمود (2006م) ودراسة عبد العزيز الدخيل (2002م )ودراسة

العدوي (2002م) ودراسة أزون (2012م) من اخنفاض مستوى كفاءة مقدمي اخلدمة كمحدد جلودة مبجال التضامن االجتماعي .واخنفاض مستوى كفاءة مقدمي اخلدمة
كمحدد جلودة واقع املمارسة املهنية وضرورة اتصاف اجلمعيات باملعايري كعامل رئيس يف تقييم مستوى جودة اخلدمات املهنية اليت تقدمها .وأمهية وجود قيمة العالمة التجارية
تسهل حتسني االتصال والوصول إىل وسائل اإلعالم ،والشبكات االجتماعية والدراية.

كما أن الدراسة الحالية توضح مدى استفادة املؤسسات واملراكز اليت ختدم أفراد اجملتمع وترعاه مبا يسهم يف تطوير الرعاية واخلدمات االجتماعية املقدمة هلم ،ووضع خطط
لتوعية كل من العاملني يف املؤسسة والعمالء باإلضافة إىل اجملتمع .والوصول إىل اجلودة الشاملة للمؤسسات واجلمعيات اخلريية.
-

ومـا اقترحتـه بعـض الدراسـات السـابقة كدراسـة نـوره محمـد الرشـيد 1422(,ه) ودراسـة المجـالي (2002م) ودراسـة ريـاض حمـزواي (2012م ) ودراسـة تنـغ

تشوان (2012م) ودراسة مركز مداد (1432ه) و دراسة عالء عبد الحفـيظ (2002م) مـن أهـم عوامـل جنـاح مؤسسـات العمـل اخلـريي أن يكـون مؤسسـايت ،مبعـىن
أن ميتلك رؤية ورسالة واضحة املعامل واألهداف اإلسرتاتيجية حمددة يتم ترمجتها يف صورة برامج وآليات عمل مفصلة ،وعقد لقاءات وورش عمل مشرتكة بني العاملني .

-

كما أن الدراسة الحالية تسعى للوصول إىل أفضل خدمة مقدمة للمستفيدين من مؤسسات العمل اخلريي حىت ميكن مواجهة الصعوبات اليت يتعرض هلا األفراد بالكفـاءة
والفعالية املطلوبة .ووضع إسرتاتيجية تسعى إىل توحيد اجتاه اجلمعيات واملؤسسات اخلريية .
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منهجية البحث
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Research Methodology

 -1منهجية الدراسة.

تعبر منهجية الدراسة أو المنهجية العلمية للدراسة عن " مجموعة من األساليب واإلجراءات المنظمة والمرتبة التي يؤدي إتباعها إلى اإلجابة عن التساؤالت أو التأكد

من صحة الفرضيات ومن ثم تحقيق األهداف (معتوق ،1113،ص .)231 :ونظراً لكون الدراسة الحالية تستهدف العمل الخيري وعلى التوصل مقترح لوضع وسائل

لمعالجة وتوسيع نشاطات الجمعيات الخيرية و الوصول إلى آليات التعاون مع مؤسسات العمل الخيري ،فإنه تم استخدام كل من المنهج الكيفي والمنهج الكمي
وذلك وفقاً لما يليQuantitative & Qualitative:

(Qualitative methodology) :أوالً :المنهج الكيفي

ويؤكد النذير (2004م) على أن أسلوب دلفي يعد أحد المناهج الوصفية والمعيارية ،وموجها ضمن منظومة واحدة قادرة على استشراف علمي للمستقبل ،وهو بذلك
يُ ِّ
مكن من تنظيم وصقل وزيادة إجماع الخبراء في قرار ما أو قضية معينة ،على أساس أن مجموعة آراء أفضل من رأي واحد حيال صنع ذلك الموضوع أو القرار .وهذا
األسلوب لقي رواجاً كأحد طرق بحوث التنبؤ خاصة في العديد من الجامعات بالواليات المتحدة األمريكية (ص.) 110

ما يلي  :ومن مميزات أو سمات أسلوب دلفي

 -الحاجة إلى تسهيل حل مشكلة ما عن طريق أحكام جماعية لجماعة أو أكثر.

الحصول على آراء الخبراء وذي الرأي

 -إذا كانت تلك المجموعات التي تقدم األحكام ليس بينها اتصال أو تدخل كاف .حيث يسهل أسلوب دلفي

المنفصلين جغرافياً.
 إذا كان الحل سيصبح أكثر قبوالً إذا اشترك عدد أكبر من الخبراء في تطويره بدون مواجهة وجهاً لوجه. -إذا كانت جماعة أو جماعات من المشاركين أكثر بروزاً من األخرى.

 التكرار وهدفه التركيز على جوهر الموضوع ،واستبعاد المعلومات التي ليس لها عالقة بالموضوع المطروح للدراسة . -التحكم في التغذية المرتدة للمعلومات واآلراء التي تنبع من االتفاق الجماعي عن أجزاء الموضوع المكررة .

تعتمد على تكوين عملية اتصال بين الخبراء تمر بالخطوات التالية  :ويضيف زاهر ( 2002م ) أن منهجية دلفي








تكوين القضية التي يمكن األخذ بها .
وضع الخيارات األكثر فائدة .
تحديد المواقف األولية للمشتركين في القضية ،من حيث الموافقة والمعارضة على الخيارات المطروحة .
شرح أسباب عدم الموافقة أي تحديد وجهات النظر .
تقييم األسباب وذكر اآلراء والمقارنة .
الوصول إلى اتفاق عام .

نظراً لكون الدراسة الحالية تستهدف العمل الخيري وعلى التوصل مقترح لوضع وسائل لمعالجة وتوسيع نشاطات الجمعيات الخيرية و الوصول إلى آليات التعاون مع
حيث تتم مقابلة الخبراء الذين تم اختيارهم للعمل في )(Focus groupsمؤسسات العمل الخيري،.و تطبق الدراسة أسلوب مقابالت المجموعات المركزة

المجال العمل الخيري وفق أسلوب دلفي في أماكن عملهم.على أن يتم أخذ موافقتهم على إجراء مقابله لهم في وضع النموذج المقترح لتشكيل آليات التعاون مع

المؤسسات الخيرية وسائل وتوسيع نشاطات مؤسسات العمل الخيري في المملكة العربية السعودية.

باعتباره أسلوب علمي مثالي مبني على أراء الخبراء والمتخصصين في موضوع الدراسة ،وذلك للوصول إلى Delphi Methodوقد تم اختيار أسلوب دلفي

النموذج التنظيمي لتشكيل آليات التعاون مع المؤسسات الخيرية وسائل وتوسيع نشاطات مؤسسات العمل الخيري في المملكة العربية السعودية ،حيث يعمل على

أساس أن اآلراء المتعددة أفضل من الرأي الواحد عند وضع التصور أو الموضوع ،ويستهدف أسلوب دلفي عموماً تنظيم وصقل وزيادة اإلجماع واالتساق بين الخبراء

في توقعه للمستقبل على ما يتنبأ به مجموع من األشخاص المشتغلين بمجال البحث ،أو ما يطلق عليهم مصطلح في قرار أو قضية مستقبلية .واعتمد أسلوب دلفي
"الخبراء".

وقد تم استخدام هذا المنهج من خالل التالي:
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 -مراجعة اللوائح واألنظمة واإلحصاءات الخاصة بالعمل الخيري في المملكة العربية السعودية.

 -مسح األدبيات الخاصة بالعمل الخيري وتشمل األطر النظرية والدراسات السابقة المحلية والعربية واألجنبية.

 :وتم تنفيذ المجموعات المركزة .وتكون مجموعات من الخبراء والمختصين في مجال العمل الخيري في ) -(Focus groupsمقابالت المجموعات المركزة
المملكة العربية السعودية ،وذلك من خالل المراحل التالية:

تحديد الخبراء والمتخصصين في بعض مناطق المملكة والعتبارات جغرافية وبشرية وتم التركيز على كل من منطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية.

وتكونت المجموعات وبلغ عددهم  21خبير .

حيث تم اعتماد عبارات االستبيان وتكونت من خمس محاور تمثلت بالتالي :

المحور االول :البيانات االولية :وشملت على ( )1تساؤالت .

المحورالثاني :الصعوبات التي تواجه عمل المؤسسات الخيريه  :وشملت ( )6محاور فرعيه وشمل المحور الفرعي االول على ()12عباره والمحور الفرعي الثاني شمل

على( )4عبارات والمحور الثالث شمل على ()6عبارات والمحور الرابع شمل على ()7عبارات اما المحور الخامس شمل على ()4عبارات بينما المحور السادس

شمل على ( )7عبارات.

المحور الثالث :دور الجهات الحكومية التي تسهم في حل مشاكل مؤسسات العمل الخيري :وشمل على ( )1عبارات

المحور الرابع  :محاولة وضع وسائل لمعالجة وتوسيع نشاطات المؤسسات الخيرية :وشمل على ()6محاور فرعيه حيث ان المحور الفرعي االول شمل على

()12عباره والمحور الفرعي الثاني شمل على ()4عبارات .اما المحور الفرعي الثالث شمل على ()1عبارات والمحور الفرعي الرابع شمل على ()3عبارات اما
المحور الفرعي الخامس شمل على ()1عبارات والمحور الفرعي السادس شمل على ()3عبارات.

المحور الخامس  :التعرف على آليات التعاون مع مؤسسات العمل الخيري :وشمل على ()12عباره
(Quantitative methodology):ثانياً :المنهج الكمي

استخدم الفريق البحثي منهج المسح االجتماعي لقياس متغيرات الدراسة ورصد العالقات فيما بينها واإلجابة عن تساؤالتها بشكل موضوعي .ويتميز هذا

المنهج بقدرته على جمع البيانات من مصادرها األولية ،وعرضها في صورة يمكن اإلفادة منها للوصول إلى األهداف .ويعد علماء المنهج البحثي الكمي منهج المسح
االجتماعي من أنسب المناهج العلمية مالءمة للدراسات التحليلية ،وذلك ألنه ِّ
يمكن الباحثين من تسجيل وتحديد وتفسير الظاهرة محل الدراسة في وضعها الراهن،
كما يسمح بدراسة واختبار عدد كبير من المتغيرات في وقت واحد( .عبد الحميد،1113،ص.)122

 -2مجتمع الدراسة واختيار العينة:

 George A, 2000, 504تشكل مجتمع البحث من جميع الوحدات أو العناصر التي تقبل تعميم النتائج عليها وهو يشمل العينة المستهدفة من الدراسة( .

) .ويتكون مجتمع الدراسة الحالية من الخبراء والعاملين بمؤسسات العمل الخيري  .إضافة إلى المتخصصين والخبراء التابعين للجهات المستهدفة في الدراسة.

وتم سحب عينة الدراسة من مجتمع البحث والتي ستتكون من فئتين أساسيتين:

وفقاً لما يلي :تتشكل العينة المستهدف دراستها من مفردات )(Multi-stagesأوال) فئة مجتمع الدراسة :حيث تم استخدام العينة العشوائية متعددة المراحل

البحث التي سيتم سحبها من مجتمع الدراسة من مناطق المملكة المختلفة والتي يتحدد عددها بثالث عشر منطقة جغرافية وبالشكل الذي يقبل تعميم النتائج على
) .تم تحديد أكثر تفصيال لطريقة سحب هذه العينة في الدراسةJeermy.2002. P 6.مختلف مفردات المجتمع (

ثانيا) فئة الخبراء :حيث أن هذه الدراسة صممت للتوصل إلى تصور مقترح لتشكيل آليات التعاون مع المؤسسات الخيرية وسائل وتوسيع نشاطات مؤسسات العمل

الخيري في المملكة العربية السعودية باستخدام أسلوب دلفي كأسلوب علمي أمثل لمعرفة آراء الخبراء والباحثين المختصين حول النموذج المقترح .وتم اختيار هذه
.1
.2

الخبرة العلمية والعلمية .

العينة قصديا ال عشوائياً وتم االختيار وفقا لما يلي :

االستعداد للتعاون مع الفريق البحثي ،وسهولة الوصول إليه.

مع مراعاة أن العينة الجيدة هي التي تمثل مجتمع الدراسة أفضل تمثيل ،وذلك ألنه كلما كانت العينة قريبة الشبه بالمجتمع أمكن للفريق البحثي تعميم النتائج التي
يحصل عليها من دراسته وأبحاثه ،وتقتصر عينة الدراسة الراهنة على عينة من العاملين بمؤسسات العمل الخيري والخبراء العاملين في المنظمات االجتماعية.
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 -3أداة الدراسة:

-1مصادر أداة الدراسة :

المصدر األول  :البحوث والدراسات في مجال العمل الخيري.

المصدر الثاني  :البحوث والدراسات في مجال التنظيم والهيكلة اإلدارية في المؤسسات الخيريه.

المصدر الثالث  :نظريات العلميه .

المصدر الرابع  :الخبراء بواسطة أسلوب دلفي .

المصدر الخامس  :تجارب الدول وخططها في مجال العمل الخيري.

-2بناء أداة الدراسة :

بعد االطالع على أدبيات الدراسة في مجال العمل الخيري في المملكه العربية السعوديه بشكل خاص وبعد مطالعة أبحاث في التخطيط والخطط

االستراتيجية للدول واستراتيجيات التعليم والتعلم اإللكتروني واإلطالع على نتائج بحوث ودراسات المنظمات االجتماعية وطريقة عملها وصعوباتها وبرامجها.
حيث تم االعتماد على االستبيان وتم تقسيم األداة إلى جزأين  :الجزء األول عبارة عن معلومات عامة عن أفراد العينة المشاركة في الدراسة الميدانية

وتشمل  ،الجنس  ،العمل الحالي  ،والدرجة العلمية والخبرة  ،واألبحاث.

أما الجزء الثاني فيشمل محاور الدراسة والتصور المقترح ويتكون من واقع أساليب العمل والصعوبات التي تواجه العاملين في المؤسسات الخيريه في المملكة العربية

السعودية ،ومحاور التصور وهي األسس الفلسفية والتنظيمية واألهداف والتخطيط والبرامج التي يشملها التصور المقترح
والتي تحدد بالتالي :

المحور االول  :وهو البيانات االولية وشمل على( )1عبارات .

المحور الثاني :وهو الصعوبات التي تواجه مؤسسات العمل الخيري في المملكة العربية السعودية ,وشمل على ستة عناصر ولكل عنصر عناصر فرعية وشمل عدد من

العبارات حيث احتوى على ( )31عبارة.

المحور الثالث :وهو دور الجهات الحكومية التي تسهم في حل مشاكل مؤسسات العمل الخيري ,وشمل على ()6عبارات.

المحور الرابع  :وهو وضع وسائل لمعالجة وتوسيع نشاطات مؤسسات العمل الخيري.وشمل على ستة عناصر ولكل عنصر عناصر فرعية وشمل عدد من العبارات
حيث احتوى على ( )36عبارة.

المحور الخامس  :وهو التعرف على آليات التعاون مع مؤسسات العمل الخيري ,وشمل على ()12عبارات.
 -3صدق أداة الدراسة.

يشير الصدق إلى أي درجة تقيس أداة الدراسة المستخدمة ما صممت لقياسه فعالً وال شيء غير ذلك ( .القحطاني ،1421 ،ص)230 :

بعد أن ينتهي الفريق البحثي من إعداد أداة الدراسة وصياغتها بالشكل الذي يخدم أغراض وأهداف الدراسة تمهيداً للتطبيق الميداني ،يتم االلتزام بالخطوات

العلمية التالية:

)Face Validityأ .الصدق الظاهري( :

يهتم الصدق الظاهري بشكل االستبانة وما إذا كانت معقولة أو مقبولة  ،وأن فقراتها لها ارتباط بالسلوك المراد قياسه  ،وأنها سهلة التطبيق وجيدة اإلخراج( .عبيدات

وآخرون 1124 ،ص)164 :

حيث تعرض االستبانة على الخبراء والمتخصصين في مجاالت النظام والخدمة االجتماعية واالعالم بهدف االستفادة من آرائهم واألخذ بها حول طبيعة األسئلة

ومدى إحاطتها لعناصر الموضوع ،ومدى كفايتها أو حاجتها إلضافة بعض األسئلة أو الفقرات أو الكلمات ،أو إجراء بعض التعديالت  ،وكذلك مدى وضوح وسالمة

.صياغة األسئلة من الناحية اللغوية وعالقتها المباشرة بموضوع الدراسة بهدف التحقق من الصدق الظاهري وصدق المحتوى
)Trustees Validity :ب .صدق المحكمين( :

المتخصصين في الخدمة االجتماعية وذلك للتأكد من سالمة صياغة

يتم الحصول على صدق المحكمين عن طريق عرض االستبانة على مجموعه من المحكمين

للمجال المراد قياسه من ناحية أخرى ،على أن يطلب من المحكمين اإلجابة على مدي وضوح العبارة ومدي مالئمتها لقياس ما البنود من ناحية ومدى مناسبتها
وضعت من أجله ،ومناسبتها للمستجيبين ( الصياد1121 ،م ،ص.)136 :

www.iksad.org 23

Institution of Economic Development & Social Researches

King Abdulaziz City for Science and Technology

Maha Hamdan ALANAZi

 -4ثبات أدوات الدراسة.

يشير الثبات إلى التوثق من مدى فاعلية األداة في الحصول على بيانات تعكس دقة وموضوعية متغيرات الدراسة والتأكد من ثبات األداة يهدف إلى التأكد من قدرة

األداة في الحصول على ذات البيانات من المبحوثين في حالة تكرار تطبيق األداة( .صالح ،2007 ،ص.)124 :

) وظهر 0,1وهذا يدل على ثبات عبارات االستبانة  Cronbach Alpha .للتحقق من ثبات االستبانة تم استخدم معامل ألفا كرونباخ (

 -4حدود الدراسة.

تتمثل حدود الدراسة في الحدود التي يمكن أن تقبل تعميم نتائج البحث من حيث الزمان والمكان والموضوع المدروس( .القحطاني1421 ،هـ ،ص)131 :

أ .الحدود المكانية:

في ضوء قدرات الفريق البحثي وإمكانيتها العلمية والمادية  ،وفي ضوء الحيز الزمني المتاح والمسموح ،سوف اقتصرت إجراء الدراسة الراهنة على العاملين في

المؤسسات االجتماعية في المملكه العربية السعوديه
ب .الحدود البشرية:

تمثلت الحدود البشرية في عينة من الخبراء والعاملين في مجاالت العمل الخيري.

ج .الحدود الزمنية:

وتحدد حدود الدراسه وهي في الفترة 1431-11-1هـ.وحتى 1437-11-1ه

 -1األساليب اإلحصائية المستخدمة.

spss :استخدم الفريق البحثي في هذه الدراسة الميدانية األساليب والمعايير اإلحصائية التالية وفقا لنظام
.1

التكرارات والنسب المئوية الستجابات أفراد العينة المشاركين في المجموعات المركزه التي تجري للخبراء ،التي تضمنت آراء الخبراء حول وضع النموذج

.2

التكرارات والنسب المئوية لتحديد خصائص عينة الدراسية .

.4

المقترح.

يتم قبول العبارات التي حققت متوسط وزن نسبي قيمته (  ) %58من قيمة األهمية النسبية الستجابات أفراد العينة المشاركة في الدراسة الميدانية في
أي جولة من جوالت تطبيق أسلوب دلفي.

.3

يتم رفض العبارات التي حققت متوسط وزن نسبي أقل من (  ) %58من قيمة األهمية النسبية الستجابات أفراد العينة المشاركة في الدراسة الميدانيـة فـي

.8

يتم استخدام التحليل العاملي ؛ لوصف خصائص عينة الدراسة ،واإلجابة عن أسئلة الدراسة.

أي جولة من جوالت تطبيق أسلوب دلفي .
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نتائج الدراسة
توصلت الدراسة الى العديد من النتائج والتي تتمثل في :
أوالً :البيانات االولية للدراسة :
جدول رقم ( )4العمر
العمر

التكرار

النسبة المئوية

أقل من  30سنه

145

25.8

من  30سنه إلى أقل من  31سنه

130

23.1

من  31سنه إلى أقل من  40سنه

95

16.9

من  40سنه إلى أقل من  41سنة

83

14.8

من  41سنه إلى أقل من  10سنة

41

7.3

من  10سنه فأكثر

68

12.1

المجموع

562

100.0

يشري بيانات اجلدول السابق اىل العمر حيث أيت يف المرتبة االولى الفئة العمرية من أقل من  82سنه بنسبة  %25.8ويف المرتبة الثانية من  82سنه إىل أقل
من  81سنه بنسبة  %23.1ويف المرتبة الثالثة من  81سنه إىل أقل من  12سنه بنسبة  % 16,9ويف المرتبة الرابعة من  12سنه إىل أقل من  11سنة نسبة %14.8

ويف المرتبة الخامسة من  12سنه فأكثر بنسبة %12,1ويف المرتبة السادسة من  11سنه إىل أقل من  12سنة بنسبة . %7.3

ويتضح من ذلك بان نسبة الشباب هي العاملة في مجال الخيري وهذا يؤكد فعالية وديناميكية العمل في المجال الخيري.
جدول رقم ( )0اجلنس
الجنس

التكرار

النسبة المئوية

ذكر

342

60.9

أنثى

220

39.1

المجموع

562

100.0

يشري بيانات اجلدول السابق اىل اجلنس حيث ايت يف المرتبة االولى الذكور بنسبة  %60.9ويف المرتبة الثانية االناث بنسبة .%39.1ويتضح من ذلك بان

القوى العاملة هي من فئة الذكور .
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جدول رقم( )8نوع العمل
نوع العمل

النسبة المئوية

التكرار

اداري

327

58.2

ميداني

14

1.8

اداري وميداني

151

26.9

متعاون

43

7.7

المجموع

562

422

يشري بيانات اجلدول السابق اىل نوع العمل حيث ايت يف المرتبة االولى من هم يف اجملال االداري بنسبة  %12.0ويف المرتبة الثانية ممن هم يف اجملال االداري وامليداين معاً
بنسبة  %06.9اما المرتبة الثالثة وهم املتعاونني يف اجملال االجتماعي بنسبة  %1.1يف حني المرتبة الرابعة وهم يف اجملال امليداين بنسبة .%1.8
ويتضح من ذلك بان العاملين في مقر المؤسسة الخيري أكثر من الذين يعاملون في الميدان من هنا البد من توفير البيئة المناسبة في مقر المؤسسة الخيرية بهدف
ضمان تقديم الخدمة للعمالء كما يتضح بان نسبة المتعاونين والميدانين متقارب اال ان الكثير من المؤسسات الخيرية ليس لديها قسم او وحدة خاصة بالمتعاونين او
المتطوعين.
جدول رقم ( )4سنوات الخبرة
سنوات الخبره

النسبة المئوية

التكرار

أقل من  1سنوات

221

39.3

من  1سنوات إلى أقل من  10سنوات

160

28.5

من  10سنوات إلى أقل من  11سنوات

74

13.2

من  11سنوات إلى أقل من  20سنه

45

8.0

من  20سنه إلى أقل من  21سنه

25

4.4

من  21سنه فأكثر سنوات

37

6.6

المجموع

562

100.0

يشري بيانات اجلدول السابق اىل سنوات اخلربة حيث ايت يف المرتبة االولى أقل من  1سنوات بنسبة  %89.8وفي المرتبة الثانية من  1سنوات إىل أقل من  42سنوات
بنسبة %02.1وفي المرتبة الثالثة من  42سنوات إىل أقل من  41سنوات بنسبة %48.0وفي المرتبة الرابعة من  41سنوات إىل أقل من  02سنه بنسبة  %2وفي المرتبة
الخامسة من  01سنه فأكثر سنوات بنسبة  % 6,6وفي المرتبة السادسة من  02سنه إىل أقل من  01سنه بنسبة %1.1
وهذا يؤكد بان الفئة العمرية غالبيتهم من الشباب كما هو موضح في جدول رقم  1الخاص بالعمر حيث ان غالبية العينة خبرة الوظيفية تقل عن  1سنوات
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جدول رقم ( )1جمال عمل املؤسسة

مجال عمل المؤسسة

النسبة المئوية

التكرار

رعاية الفئات احملتاجة من املطلقات واملهجورات واألرمل

138

24.6

رعاية حمدودي الدخل

47

8.4

رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة (حسيا وجسديا)

41

7.3

رعاية األيتام وذوي الظروف اخلاصة

50

8.9

رعاية كبار السن

11

2.0

رعاية املرضى

34

6.0

استشارات أسرية

7

1.2

دورات تدريبيه

47

8.4

إنشاء املساكن

18

3.2

مراكز األحياء االجتماعية

39

6.9

أعمال إغاثة

7

1.2

طبع الكتب وتوزيع النشرات الدينية

13

2.3

توفري قاعات

10

1.8

مجيع ما سبق

422

41.9

المجموع

160

422

يشري بيانات اجلدول السابق اىل جمال عمل املؤسسة حيث ايت يف المرتبة االولى جمال رعاية الفئات احملتاجة من املطلقات واملهجورات واألرمل بنسبة  , %01.6ويف

المرتبة الثانية من هم يف مجيع جمال العمل اخلريي بنسبة  , %41.9ويف المرتبة الثالثة من هم يف جمال رعاية األيتام وذوي الظروف اخلاصة بنسبة  %2.9ويف المرتبة

الرابعة من هم يف جمال رعاية حمدودي الدخل وجمال دورات تدريبيه بنسبة  %2.1ويف المرتبة الخامسة من هم يف جمال رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة (حسيا وجسديا)
بنسبة  %1.8ويف المرتبة السادسة من هم يف جمال مراكز األحياء االجتماعية بنسبة , %6.9يف المرتبة السابعة من هم يف جمال رعاية املرضى بنسبة  , %6ويف المرتبة

الثامنة من هم يف جمال إنشاء املساكن بنسبة  %8.0ويف المرتبة التاسعة من هم يف جمال طبع الكتب وتوزيع النشرات الدينية بنسبة  %0.8ويف المرتبة العاشر من هم يف

جمال رعاية كبار السن بنسبة  %0ويف المرتبة الحادية عشر من هم يف جمال توفري القاعات بنسبة  %4.2ويف املرتبة الثانية عشر أعمال اغاثة وجمال استشارات االسرية بنسبة
.%4.0
مما يؤكد ازدواجية العمل الخيري وتكراره حيث ان بعض المؤسسات الخيرية تقدم الخدمات لجميع الشرائح المستهدفة دون تخصيص فئة محددة بهذا

بدوره يؤدي الى وجود خلل في الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات من هنا البد من جودة العمل والذي يفي بإيجاد منظومه متناسقة ومترابطة منعا الزدواجية

والتكرار في اعمال مؤسسات العمل الخيري
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جدول رقم ( )6مسماه الوظيفي
املسمى الوظيفي

التكرار

النسبة املئوية

عضو جملس إدارة

54

9.6

االمني العام

8

1.4

املدير التنفيذي

68

12.1

مدير مجعية

56

10.0

مدير فرع

20

3.6

أخصائي اجتماعي

70

12.5

مدير املالية

30

5.3

أخصائي نفسي

10

1.8

خدمة عمالء

40

7.1

سكرتري

43

7.7

عالقات عامه و اعالم

39

6.9

شؤون موظفني

68

12.1

باحث

28

5.0

متعاون

8

1.4

مدرس

17

3.0

3
562

.5
000

مدرب
اجملموع

يشري بيانات اجلدول السابق اىل مسماه الوظيفي للعينة الدراسة حيث ظهر يف المرتبة االولى االخصائيني االجتماعيني بنسبة  ,%40.1ويف المرتبة الثانية من هم يف

شؤون املوظفني و املدراء التنفيذيني بنسبة  %40.4اما المرتبة الثالثة هم مدراء اجلمعيات بنسبة  %42اما المرتبة الرابعة هم اعضاء جملس االدارة بنسبة %9.6اما

المرتبة الخامسة هم من السكرتري بنسبة  %1.1اما المرتبة السادسة هم خدمة العمالء بنسبة  %1.4و المرتبة السابعة هم من العالقات العامة واإلعالم بنسبة %6.9
وفي المرتبة الثامنة هم من االدارة املالية بنسبة  %1.8وفي المرتبة التاسعة هم الباحثني بنسبة .%1ويف المرتبة العاشرة من هم مدراء الفروع بنسبة  %8.6ويف المرتبة

الحادية عشر هم من املدرسيني بنسبة %8ويف المرتبة الثانية عشر هم من االمناء و املتعاونني بنسبة %4.1ويف المرتبة الثالثة عشر هم من املدربني بنسبة %2.1

ويتضح من ذلك بان هناك شمول القسام او (الواحدات )التي البد ان تتوفر في المؤسسة التي تعمل في المجال الخيري وهذا بدوره يؤكد قدرة المؤسسة

الخيرية بان تعمل كانساق مترابطة مكلمه لبعضها عندما تتوفر الخطة المناسبة التي ترتكزه على الهندرة التي بدوره تعيد تقسيم وتوزيع االعمال داخل المؤسسة الخيرية
.
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جدول رقم ( )1املدينة االدارية
املدينة االدارية

التكرار

النسبة املئوية

الرياض واحملافظات التابعة هلا وضواحيها

71

12.6

مكة املكرمة واحملافظات التابعة هلا وضواحيها

220

39.1

املدينة املنورة واحملافظات التابعة هلا وضواحيها

48

8.5

القصيم واحملافظات التابعة هلا وضواحيها

41

7.3

املنطقة الشرقية واحملافظات التابعة هلا وضواحيها

68

11.0

عسري واحملافظات التابعة هلا وضواحيها

17

3.0

جازان واحملافظات التابعة هلا وضواحيها

7

1.2

جنران واحملافظات التابعة هلا وضواحيها

36

6.4

الباحة واحملافظات التابعة هلا وضواحيها

10

1.8

حائل واحملافظات التابعة هلا وضواحيها

5

.9

تبوك واحملافظات التابعة هلا وضواحيها

38

6.8

احلدود الشمالية واحملافظات التابعة هلا وضواحيها

6

1.1

اجملموع

562

422

تشير بيانات الجدول السابق الى المدينة االدارية للعينة الدراسة حيث ظهر في المرتبة االول مكة املكرمة واحملافظات التابعة هلا وضواحيها بنسبة

 ,%89.4وفي المرتبة الثانية الرياض واحملافظات التابعة هلا وضواحيها بنسبة  %40.6اما المرتبة الثالثة املنطقة الشرقية واحملافظات التابعة هلا وضواحيها بنسبة %44.0

اما المرتبة الرابعة املدينة املنورة واحملافظات التابعة هلا وضواحيها بنسبة  %2.1اما المرتبة الخامسة القصيم واحملافظات التابعة هلا وضواحيها بنسبة  %1.8اما المرتبة

السادسة تبوك واحملافظات التابعة هلا وضواحيها بنسبة  %6.2وفي المرتبة السابعة جنران واحملافظات التابعة هلا وضواحيها بنسبة  %6.1وفي المرتبة الثامنة عسري
واحملافظات التابعة هلا وضواحيها بنسبة  %8وفي المرتبة التاسعة الباحة واحملافظات التابعة هلا وضواحيها بنسبة  . %4.2وفي المرتبة العاشرة جازان واحملافظات التابعة هلا

وضواحيها نسبة  %4.0ويف المرتبة الحادي عشر احلدود الشمالية واحملافظات التابعة هلا وضواحيها بنسبة  %4.4والمرتبة الثانية عشر حائل واحملافظات التابعة هلا
وضواحيها بنسبة %2.9

حيث تظهر ان غالبية العينه من المناطق االدارية الرئيسية الثالثة وهي (الرياض ,مكة المكرمه ,المنطقة الشرقية ) وهذا بحكم انها اكبر المناطق جغرفيا

وعدد المؤسسات الخيرية اكثر من المناطق االخرى .
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ثانيا :الصعوبات التي تواجه مؤسسات العمل الخيري في المملكة العربية السعوديه:

جدول رقم ( )8الصعوبات اليت تواجه مؤسسات العمل اخلريي يف اململكة العربية السعوديه
(أ) راجعة إلى مكونات الجمعية الخيريه أو المؤسسة الخيريه

ثانيا  :الصعوبات التي تواجه مؤسسات العمل الخيري في المملكة العربية

السعودية.
م

(أ) راجعة إلى مكونات الجمعية الخيريه أو المؤسسة

موافق

موافق

بشدة

أحيانا

غير

موافق

غير

موافق
بشدة

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

12.3

101

18.0

188

33.5

133

23.7

71

12.6

12.1

121

21.5

154

27.4

152

27.0

67

11.9

1

الخيريه
ضعف كفاءة جملس اإلدارة .

69

2

ضعف خربة جملس اإلدارة.

68

3

عدم تفرغ جملس اإلدارة من للعمل.

%

154

27.4

136

24.2

126

22.6

109

19.4

36

6.4

4

وجود خلل يف التنفيذ تتعلق بالكفاءة.

68

12.1

137

24.4

184

32.7

133

23.7

40

7.1

5

وجود خلل يف التنفيذ تتعلق بالتأهيل.

65

11.6

145

25.8

183

32.6

140

24.9

29

5.2

6

وجود خلل يف التنفيذ تتعلق بعدم التأهيل الكايف ملن يتوىل األعمال
اليومية

7

وجود خلل يف التنفيذ تتعلق مبستوى األجور.

8
9

81

14.4

157

27.9

154

27.4

133

23.7

37

6.6

167

29.7

161

28.6

129

23.0

81

14.4

24

4.3

عدم مناسبة مقر املؤسسة /وحجمه  /وتوفر اجلوانب الصحية به.

89

15.8

109

19.4

146

26.0

155

27.6

63

11.2

صعوبة التواصل مع أفراد اجملتمع.

58

10.3

107

19.0

197

35.1

144

25.6

56

10.0

83

14.8

114

20.3

139

24.7

158

28.1

68

12.1

108

19.2

127

22.6

160

28.5

111

19.8

56

10.0

 11عدم وضوح القيم اخلاصة مبجلس اإلدارة واملؤسسني .
 11ضعف الربامج واخلطط وطريقة التنفيذ واملتابعة والتقومي.

تشري بيانات اجلدول السابق املتعلق بالصعوبات اليت تواجه مؤسسات العمل اخلريي يف اململكة العربية السعودية واليت ترجع اىل مكونات اجلمعية اخلريية او املؤسسة اخلريية

 %ومث في المرتبة الثانية عدم تفرغ جملس اإلدارة من  ,29.7حيث ايت يف المرتبة االولى من حيث التأييد بشدة وجود خلل يف التنفيذ واليت تتعلق مبستوى االجور بنسبة

بنسبة %01.1وفي المرتبة الثالثة ضعف الربامج واخلطط وطريقة التنفيذ واملتابعة والتقومي بنسبة  %49.0وأما في المرتبة الرابعة عدم مناسبة مقر املؤسسة /وحجمه  /للعمل
وتوفر اجلوانب الصحية به بنسبة  %41.2وفي المرتبة الخامسة عدم وضوح القيم اخلاصة مبجلس اإلدارة واملؤسسني بالنسبة  %41,2وفي المرتبة السادسة وجود خلل يف
التنفيذ تتعلق بعدم التأهيل الكايف ملن يتوىل األعمال اليومية بنسبة  %41.1وفي المرتبة السابعة ضعف كفاءة جملس اإلدارة بنسبة  %40.8وفي المرتبة الثامنة ضعف

خربة جملس اإلدارة و وجود خلل يف التنفيذ تتعلق بالكفاءة بنسبة  %40.4وفي المرتبة التاسعة وجود خلل يف التنفيذ تتعلق بالتأهيل بنسبة  %44.6وفي المرتبة العاشرة
صعوبة التواصل مع أفراد اجملتمع بنسبة %42.8
وأوضحت التأييد للصعوبات اليت تواجه مؤسسات العمل اخلريية واليت ترجع اىل مكونات اجلمعية اخلريية حيث ايت في المرتبة االولى وجود خلل يف التنفيذ تتعلق

مبستوى األجور .بنسبة ,% 02.9وفي المرتبة الثانية وجود خلل يف التنفيذ تتعلق بعدم التأهيل الكايف ملن يتوىل األعمال اليومية بنسبة  %01.9اما المرتبة الثالثة وجود

خلل يف التنفيذ تتعلق بالتأهيل بنسبة  %01.2وفي المرتبة الرابعة وجود خلل يف التنفيذ تتعلق بالكفاءة بنسبة  %01.1ويف المرتبة الخامسة عدم تفرغ جملس اإلدارة من

للعمل بنسبة  %01.0ويف المرتبة السادسة ضعف الربامج واخلطط وطريقة التنفيذ واملتابعة والتقومي بنسبة  %00.6وفي المرتبة السابعة ضعف خربة جملس اإلدارة بنسبة

 %04.1وفي المرتبة الثامنة عدم وضوح القيم اخلاصة مبجلس اإلدارة واملؤسسني بنسبة  %02.8وفي المرتبة التاسعة عدم مناسبة مقر املؤسسة /وحجمه  /وتوفر اجلوانب
الصحية به بنسبة  %49.1وفي المرتبة العاشرة صعوبة التواصل مع أفراد اجملتمع بنسبة  %49وفي المرتبة الحادي عشر ضعف كفاءة جملس اإلدارة بنسبة %42

وأوضح اجلدول السابق من احملايدين للصعوبات اليت تواجه مؤسسات العمل اخلريية واليت ترجع اىل مكونات اجلمعية اخلريية حيث ايت في المرتبة االولى صعوبة التواصل

مع أفراد اجملتمع بنسبة  %81.4اما المرتبة الثانية ضعف كفاءة جملس اإلدارة بنسبة  %88.1وفي المرتبة الثالثة وجود خلل يف التنفيذ تتعلق بالكفاءة بنسبة %80.1

اما المرتبة الرابعة وجود خلل يف التنفيذ تتعلق بالتأهيل بنسبة  %80.6وفي المرتبة الخامسة ضعف الربامج واخلطط وطريقة التنفيذ واملتابعة والتقومي بنسبة  , %02.1وفي

المرتبة السادسة ضعف خربة جملس اإلدارة و وجود خلل يف التنفيذ تتعلق بعدم التأهيل الكايف ملن يتوىل األعمال اليومية بنسبة  %01.1ويف المرتبة السابعة عدم مناسبة
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مقر املؤسسة /وحجمه  /وتوفر اجلوانب الصحية به بنسبة  %06اما في المرتبة الثامنة عدم وضوح القيم اخلاصة مبجلس اإلدارة واملؤسسني بنسبة  %01,1وفي المرتبة
التاسعة وجود خلل يف التنفيذ تتعلق مبستوى األجور بنسبة  %08اما المرتبة العاشرة عدم تفرغ جملس اإلدارة من للعمل.%00,6 .

وأوضح اجلدول السابق من املعارضني للصعوبات اليت تواجه مؤسسات العمل اخلريية واليت ترجع اىل مكونات اجلمعية اخلريية حيث ايت يف املرتبة االوىل عدم وضوح
القيم اخلاصة مبجلس اإلدارة واملؤسسني بنسبة  %02.4ويف املرتبة الثانية عدم مناسبة مقر املؤسسة /وحجمه  /وتوفر اجلوانب الصحية به بنسبة  %01.6ويف املرتبة الثالثة
ضعف خربة جملس اإلدارة بنسبة  %01ويف املرتبة الرابعه صعوبة التواصل مع أفراد اجملتمع بنسبة  %01.6ويف املرتبة اخلامسة وجود خلل يف التنفيذ تتعلق بالتأهيل بنسبة
 %01.9ويف املرتبة السادسة ضعف كفاءة جملس اإلدارة و وجود خلل يف التنفيذ تتعلق بالكفاءة و وجود خلل يف التنفيذ تتعلق بعدم التأهيل الكايف ملن يتوىل األعمال اليومية
بنسبة  %08.1ويف املرتبة السابعة ضعف الربامج واخلطط وطريقة التنفيذ واملتابعة والتقومي بنسبة  %49.2ويف املرتبة الثامنه عدم تفرغ جملس اإلدارة من للعمل بنسبة %49.1
ويف املرتبة التاسعه وجود خلل يف التنفيذ تتعلق مبستوى األجور بنسبة .%41.1
وأوضح اجلدول السابق من املعارضني بشدة للصعوبات اليت تواجه مؤسسات العمل اخلريية واليت ترجع اىل مكونات اجلمعية اخلريية حيث ايت يف املرتبة االوىل ضعف
كفاءة جملس اإلدارة بنسبة  %40.6ويف املرتبة الثانية عدم وضوح القيم اخلاصة مبجلس اإلدارة واملؤسسني بنسبة %40.4ويف املرتبة الثالثة ضعف خربة جملس اإلدارة بنسبة
 %44.9ويف املرتبة الرابعه عدم مناسبة مقر املؤسسة /وحجمه  /وتوفر اجلوانب الصحية به بنسبة  %44.0ويف املرتبة اخلامسة صعوبة التواصل مع أفراد اجملتمع و ضعف
الربامج واخلطط وطريقة التنفيذ واملتابعة والتقومي بنسبة  %42ويف املرتبة السادسة وجود خلل يف التنفيذ تتعلق بالكفاءة بنسبة  %1.4ويف املرتبة السابعه وجود خلل يف التنفيذ
تتعلق بعدم التأهيل الكايف ملن يتوىل األعمال اليومية بنسبة  %6.6ويف املرتبة الثامنه عدم تفرغ جملس اإلدارة من للعمل بنسبة  %6.1ويف املرتبة التاسعه وجود خلل يف التنفيذ
تتعلق بالتأهيل بنسبة  %1.0ويف املرتبة العاشره وجود خلل يف التنفيذ تتعلق مبستوى األجور بنسبة .%1.8
جدول رقم ( )1الصعوبات التي تواجه مؤسسات العمل الخيري في المملكة العربية السعوديه
(ب) راجعة إلى أهداف المؤسسات في مجال العمل الخيري

ثانيا  :الصعوبات التي تواجه مؤسسات العمل الخيري في المملكة
العربية السعودية.
م

(ب) راجعة إلى أهداف الجمعية الخيريه أو المؤسسة

موافق
بشدة
ك

موافق

أحيانا

بشدة

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

17.3

165

29.4

177

31.5

101

18.0

22

3.9

147

26.2

160

28.5

153

27.2

38

6.8

138

24.6

176

31.3

155

27.6

29

5.2

1

الخيريه
ضعف وضوح األهداف بالنسبة ألفراد اجملتمع.

97

2

ضعف وضوح األهداف بالنسبة للعاملني باملؤسسة.

64

11.4

3

أن تكون االهداف تفوق قدرات العاملني باملؤسسة.

64

11.4

4

الرتكيز على أهداف معينه وإمهال اهداف األخرى.

102

غير موافق

غير موافق

18.1

165

29.4

158

28.1

104

18.5

33

%

5.9

تشري بيانات اجلدول السابق املتعلق بالصعوبات اليت تواجه مؤسسات العمل اخلريي يف اململكة العربية السعودية واليت ترجع اىل أهداف اجلمعية اخلريية حيث ظهر

يف المرتبة االولى من املؤيدين بشدة الرتكيز على أهداف معينه وإمهال اهداف األخرى بنسبة  %42.4والمرتبة الثانية ضعف وضوح األهداف بالنسبة ألفراد اجملتمع بنسبة
 %41.8وفي المرتبة الثالثة ضعف وضوح األهداف بالنسبة للعاملني باملؤسسة و أن تكون االهداف تفوق قدرات العاملني باملؤسسة بنسبة . %44.1

وأوضحت التأييد للصعوبات اليت تواجه مؤسسات العمل اخلريية واليت ترجع اىل أهداف اجلمعية اخلريية حيث ظهر يف المرتبة االولى من املؤيدين الرتكيز على

أهداف معينه وإمهال اهداف األخرى و ضعف وضوح األهداف بالنسبة ألفراد اجملتمع بنسبة  %09.1وفي المرتبة الثانية ضعف وضوح األهداف بالنسبة للعاملني باملؤسسة

بنسبة  %06.0اما المرتبة الثالثة أن تكون االهداف تفوق قدرات العاملني باملؤسسة بنسبة .%01.6

وأوضح اجلدول السابق من احملايدين للصعوبات اليت تواجه مؤسسات العمل اخلريية واليت ترجع اىل أهداف اجلمعية اخلريية حيث ظهر يف المرتبة االولى ضعف

وضوح األهداف بالنسبة ألفراد اجملتمع بنسبة  %84.1ويف المرتبة الثانية أن تكون االهداف تفوق قدرات العاملني باملؤسسة بنسبة  %84.8ويف المرتبة الثالثة ضعف

وضوح األهداف بالنسبة للعاملني باملؤسسة بنسبة  %02.1ويف المرتبة الرابعة الرتكيز على أهداف معينه وإمهال اهداف األخرى بنسبة .%02.4

وأوضح اجلدول السابق من املعارضني للصعوبات اليت تواجه مؤسسات العمل اخلريية واليت ترجع اىل أهداف اجلمعية اخلريية حيث ظهر يف المرتبة االولى أن تكون

االهداف تفوق قدرات العاملني باملؤسسة بنسبة  %01.6ويف المرتبة الثانية ضعف وضوح األهداف بالنسبة للعاملني باملؤسسة بنسبة  %01.0ويف المرتبة الثالثة الرتكيز

على أهداف معينه وإمهال اهداف األخرى بنسبة  %42.1وفي المرتبة الرابعة ضعف وضوح األهداف بالنسبة ألفراد اجملتمع بنسبة . %42
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وأوضح اجلدول السابق من املعارضني للصعوبات اليت تواجه مؤسسات العمل اخلريية واليت ترجع اىل أهداف اجلمعية اخلريية حيث ظهر يف المرتبة االولى ضعف

وضوح األهداف بالنسبة للعاملني باملؤسسة بنسبة  %6.2ويف المرتبة الثانية الرتكيز على أهداف معينه وإمهال اهداف األخرى بنسبة  %1.9وفي المرتبة الثالثة أن تكون
االهداف تفوق قدرات العاملني باملؤسسة بنسبة  %1.0ويف المرتبة الرابعة ضعف وضوح األهداف بالنسبة ألفراد اجملتمع بنسبة . %8.9
جدول رقم ( )42الصعوبات اليت تواجه مؤسسات العمل اخلريي يف اململكة العربية السعوديه
(ج) راجعة إلى عمليات التنسيق في مؤسسات العمل الخيري
ثانيا  :الصعوبات التي تواجه مؤسسات العمل الخيري في المملكة العربية
السعودية.
م (ج) راجعة إلى عمليات التنسيق في الجمعية الخيريه أو

المؤسسة الخيريه
 1عدم السعي لعملية التنسيق بني العاملني باملؤسسة اخلريية .
 2تعارض األهداف بني املؤسسات اخلريية .
 3عدم وجود جهاز ينسق بني املؤسسات وبعضها.
 4وجود نوع من الصراع بني العاملني يف املؤسسة اخلريية .

 5وجود نزاع من الصراع بني املؤسسة اخلريية واملؤسسات اخلريية االخرى .
 6ال يوجد لقاءات تنسيقية بني املؤسسات

موافق

موافق
بشدة

غير موافق

أحيانا

غير

موافق
بشدة

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

105

18.7

148

26.3

165

29.4

112

19.9

32

5.7

73

13.0

143

25.4

182

32.4

132

23.5

32

5.7

152

27.0

185

32.9

119

21.2

84

14.9

22

3.9

84

14.9

101

18.0

167

29.7

165

29.4

45

8.0

56

10.0

79

14.1

175

31.1

195

34.7

57

10.1

131

23.3

157

27.9

160

28.5

86

15.3

28

5.0

تشري بيانات اجلدول السابق املتعلق بالصعوبات اليت تواجه مؤسسات العمل اخلريي يف اململكة العربية السعودية واليت ترجع اىل عمليات التنسيق يف اجلمعية اخلريية

حيث ظهر في المرتبة االولى من املؤيدين بشدة عدم وجود جهاز ينسق بني املؤسساتوبعضها بنسبة  %01وفي المرتبة الثانية ال يوجد لقاءات تنسيقية بني املؤسسات بنسبة

 %08.8وفي المرتبة الثالثة عدم السعي لعملية التنسيق بني العاملني باملؤسسة اخلريية بنسبة  %42.1وفي المرتبة الرابعة وجود نوع من الصراع بني العاملني يف املؤسسة
اخلريية بنسبة  %41.9وفي المرتبة الخامسة تعارض األهداف بني املؤسسات اخلريية بنسبة  . %48وفي المرتبة السادسة وجود نزاع من الصراع بني املؤسسة اخلريية
واملؤسسات اخلريية االخرى بنسبة .%42
واوضحت بيانات اجلدول السابق املتعلق بالصعوبات اليت تواجه مؤسسات العمل اخلريي يف اململكة العربية السعودية واليت ترجع اىل عمليات التنسيق يف اجلمعية

اخلريية حيث ظهر يف المرتبة االولى من املؤيدين عدم وجود جهاز ينسق بني املؤسسات وبعضها بنسبة  %80.9وفي المرتبة الثانية ال يوجد لقاءات تنسيقية بني املؤسسات

بنسبة  %01.9وفي المرتبة الثالثة عدم السعي لعملية التنسيق بني العاملني باملؤسسة اخلريية بنسبة  %06.8وفي المرتبة الرابعة تعارض األهداف بني املؤسسات اخلريية

بنسبة  %01.1وفي المرتبة الخامسة وجود نوع من الصراع بني العاملني يف املؤسسة اخلريية بنسبة  %42وفي المرتبة السادسة وجود نزاع من الصراع بني املؤسسة اخلريية
واملؤسسات اخلريية االخرى بنسبة . %41.4
واوضحت بيانات اجلدول السابق املتعلق بالصعوبات اليت تواجه مؤسسات العمل اخلريي يف اململكة العربية السعودية واليت ترجع اىل عمليات التنسيق يف اجلمعية
اخلريية حيث ظهر يف المرتبة االولى من احملايدين تعارض األهداف بني املؤسسات اخلريية بنسبة  %80.1وفي المرتبة الثانية وجود نزاع من الصراع بني املؤسسة اخلريية

واملؤسسات اخلريية االخرى بنسبة  %84.4وفي المرتبة الثالثة وجود نوع من الصراع بني العاملني يف املؤسسة اخلريية بنسبة  %09.1وفي المرتبة الرابعة عدم السعي لعملية

التنسيق بني العاملني باملؤسسة اخلريية بنسبة  %09.1وفي المرتبة الخامسة ال يوجد لقاءات تنسيقية بني املؤسسات بنسبة  .%02.1وفي المرتبة السادسة عدم وجود جهاز
ينسق بني املؤسسات وبعضها بنسبة .%04.0
واوضحت بيانات اجلدول السابق املتعلق بالصعوبات اليت تواجه مؤسسات العمل اخلريي يف اململكة العربية السعودية واليت ترجع اىل عمليات التنسيق يف اجلمعية
اخلريية حيث ظهر في المرتبة االولى من املعارضني وجود نزاع من الصراع بني املؤسسة اخلريية واملؤسسات اخلريية االخرى بنسبة  %18.1وفي المرتبة الثانية وجود نوع من

الصراع بني العاملني يف املؤسسة اخلريية بنسبة  %09.1وفي المرتبة الثالثة تعارض األهداف بني املؤسسات اخلريية بنسبة  %08.1وفي المرتبة الرابعة عدم السعي لعملية
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التنسيق بني العاملني باملؤسسة اخلريية بنسبة  %49.9وفي المرتبة الخامسة ال يوجد لقاءات تنسيقية بني املؤسسات بنسبة  %41.8وفي المرتبة السادسة عدم وجود جهاز

ينسق بني املؤسسات وبعضها بنسبة .%41.9
واوضحت بيانات اجلدول السابق املتعلق بالصعوبات اليت تواجه مؤسسات العمل اخلريي يف اململكة العربية السعودية واليت ترجع اىل عمليات التنسيق يف اجلمعية

اخلريية حيث ظهر يف المرتبة االولى من املعارضني بشدة وجود نزاع من الصراع بني املؤسسة اخلريية واملؤسسات اخلريية االخرى بنسبة %42.4اما المرتبة الثانية وجود نوع من

الصراع بني العاملني يف املؤسسة اخلريية بنسبة  . %2وفي المرتبة الثالثة عدم السعي لعملية التنسيق بني العاملني باملؤسسة اخلريية و تعارض األهداف بني املؤسسات اخلريية

بنسبة  %1.1ويف المرتبة الرابعة ال يوجد لقاءات تنسيقية بني املؤسسات بنسبة  %1ويف المرتبة الخامسة عدم وجود جهاز ينسق بني املؤسسات وبعضها بنسبة .%8.9
جدول رقم ( )44الصعوبات اليت تواجه مؤسسات العمل اخلريي يف اململكة العربية السعوديه
(هـ) ترجع إلى اللوائح والقوانين التي تعمل في إطارها المؤسسات الخيرية
ثانيا  :الصعوبات التي تواجه مؤسسات العمل الخيري في المملكة العربية
السعودية.
م

(هـ) ترجع إلى اللوائح والقوانين التي تعمل في إطارها

1

موافق

موافق
بشدة
ك

%

ك

أحيانا

%

ك

غير موافق

%

ك

%

غير

موافق
بشدة

ك

%

المؤسسات الخيرية
تقييد قدرة املؤسسات يف عمليات مجع املال.

156

27.8

185

32.9

124

22.1

76

13.5

21

3.7

2

الوصول للمتربعني وكسب ثقتهم.

153

27.2

200

35.6

146

26.0

49

8.7

14

2.5

3

منح اجلهة اإلدارية حق حل املؤسسة دون اللجوء للسلطة القضائية.

91

16.2

151

26.9

159

28.3

120

21.4

41

7.3

4

فرض تطبيق االنظمة على املؤسسات اخلريية

122

21.7

196

34.9

135

24.0

88

15.7

21

3.7

5

عدم فهم اللوائح واألنظمة يف املؤسسات اخلريية

106

18.9

159

28.3

184

32.7

93

16.5

20

3.6

6

تسجيل االعمال اليت تقوم هبا املؤسسة اخلريية

120

21.4

176

31.3

169

30.1

81

14.4

16

2.8

7

عدم الرتخيص باستخدام الرسائل النصية للتعريف باملؤسسة

105

18.7

150

26.7

136

24.2

127

22.6

44

7.8

تشري بيانات اجلدول السابق املتعلق بالصعوبات اليت تواجه مؤسسات العمل اخلريي يف اململكة العربية السعودية واليت ترجع اىل اللوائح والقوانيني اليت تعمل يف اطارها

املؤسسات اخلريية حيث ظهر يف المرتبة االولى من املؤيدين بشدة تقييد قدرة املؤسسات يف عمليات مجع املال بنسبة  %27.8ويف المرتبة الثانية الوصول للمتربعني وكسب

ثقتهم بنسبة  %01.0اما المرتبة الثالثة فرض تطبيق االنظمة على املؤسسات اخلريية بنسبة  %04.1اما المرتبة الرابعة تسجيل االعمال اليت تقوم هبا املؤسسة اخلريية بنسبة
 .%04.1ويف المرتبة الخامسة عدم فهم اللوائح واألنظمة يف املؤسسات اخلريية بنسبة  %42.9ويف المرتبة السادسة عدم الرتخيص باستخدام الرسائل النصية للتعريف

باملؤسسة بنسبة  %42.1وفي المرتبة السابعة منح اجلهة اإلدارية حق حل املؤسسة دون اللجوء للسلطة القضائية بنسبة .%46.0
كما تشري بيانات اجلدول السابق املتعلق بالصعوبات اليت تواجه مؤسسات العمل اخلريي يف اململكة العربية السعودية واليت ترجع اىل اللوائح والقوانيني اليت تعمل يف

اطارها املؤسسات اخلريية حيث ظهر يف المرتبة االولى من املؤيدين الوصول للمتربعني وكسب ثقتهم بنسبة  %81.9وفي المرتبة الثانية فرض تطبيق االنظمة على املؤسسات

اخلريية بنسبة  %81.9وفي المرتبة الثالثة تقييد قدرة املؤسسات يف عمليات مجع املال بنسبة  %80.9ويف المرتبة الرابعة تسجيل االعمال اليت تقوم هبا املؤسسة اخلريية

بنسبة  %84.8ويف المرتبة الخامسة عدم فهم اللوائح واألنظمة يف املؤسسات اخلريية بنسبة  %02.8ويف المرتبة السادسة منح اجلهة اإلدارية حق حل املؤسسة دون اللجوء

للسلطة القضائية بنسبة  %06.9ويف المرتبة السابعة عدم الرتخيص باستخدام الرسائل النصية للتعريف باملؤسسة بنسبة .%06.1

كما تشري بيانات اجلدول السابق املتعلق بالصعوبات اليت تواجه مؤسسات العمل اخلريي يف اململكة العربية السعودية واليت ترجع اىل اللوائح والقوانيني اليت تعمل يف

اطارها املؤسسات اخلريية حيث ظهر يف المرتبة االولى من احملايدين عدم فهم اللوائح واألنظمة يف املؤسسات اخلريية بنسبة  %80.1ويف المرتبة الثانية تسجيل االعمال اليت

تقوم هبا املؤسسة اخلريية بنسبة  %82.4ويف المرتبة الثالثة منح اجلهة اإلدارية حق حل املؤسسة دون اللجوء للسلطة القضائية .بنسبة  %02,8اما المرتبة الرابعة الوصول

للمتربعني وكسب ثقتهم بنسبة  %06اما المرتبة الخامسة عدم الرتخيص باستخدام الرسائل النصية للتعريف باملؤسسة بنسبة  %01,0اما المرتبة السادسة فرض تطبيق
االنظمة على املؤسسات اخلريية بنسبة  %01والمرتبة السابعة تقييد قدرة املؤسسات يف عمليات مجع املال بنسبة %00,4
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كما تشري بيانات اجلدول السابق املتعلق بالصعوبات اليت تواجه مؤسسات العمل اخلريي يف اململكة العربية السعودية واليت ترجع اىل اللوائح والقوانيني اليت تعمل يف

اطارها املؤسسات اخلريية حيث ظهر يف المرتبة االولى من املعارضني عدم الرتخيص باستخدام الرسائل النصية للتعريف باملؤسسة بنسبة  %00.6ويف المرتبة الثانية منح اجلهة

اإلدارية حق حل املؤسسة دون اللجوء للسلطة القضائية بنسبة %04.1ويف المرتبة الثالثة عدم فهم اللوائح واألنظمة يف املؤسسات اخلريية بنسبة  %46.1اما المرتبة الرابعة

فرض تطبيق االنظمة على املؤسسات اخلريية بنسبة  .%41.1ويف المرتبة الخامسة تسجيل االعمال اليت تقوم هبا املؤسسة اخلريية بنسبة  %41.1ويف المرتبة السادسة تقييد

قدرة املؤسسات يف عمليات مجع املال بنسبة  %48.1ويف المرتبة السابعة الوصول للمتربعني وكسب ثقتهم بنسبة .%2.1
كما تشري بيانات اجلدول السابق املتعلق بالصعوبات اليت تواجه مؤسسات العمل اخلريي يف اململكة العربية السعودية واليت ترجع اىل اللوائح والقوانيني اليت تعمل يف اطارها
املؤسسات اخلريية حيث ظهر يف املرتبة االوىل من املعارضني بشدة عدم الرتخيص باستخدام الرسائل النصية للتعريف باملؤسسة بنسبة  %12ويف املرتبة الثانية منح اجلهة اإلدارية
حق حل املؤسسة دون اللجوء للسلطة القضائية بنسبة  %1.8ويف املرتبة الثالثة تقييد قدرة املؤسسات يف عمليات مجع املال و فرض تطبيق االنظمة على املؤسسات اخلريية بنسبة
 %8.1ويف املرتبة الرابعة عدم فهم اللوائح واألنظمة يف املؤسسات اخلريية بنسبة  %8.6ويف املرتبة اخلامسة تسجيل االعمال اليت تقوم هبا املؤسسة اخلريية بنسبة  %0.2ويف
املرتبة السادسة الوصول للمتربعني وكسب ثقتهم بنسبة %0.1
جدول رقم ( )40الصعوبات اليت تواجه مؤسسات العمل اخلريي يف اململكة العربية السعوديه
(و) ترجع إلى المجتمع المحيط

ثانيا  :الصعوبات التي تواجه مؤسسات العمل الخيري في المملكة
العربية السعودية.
م

موافق
بشدة
ك

1

(و) ترجع إلى المجتمع المحيط
وجود خالف بني أفراد اجملتمع احمللي واملؤسسة اخلريية.

2

غياب املشاركة أفراد اجملتمع يف أعمال املؤسسة اخلريية ككل .

119

3
4

موافق

غير موافق

أحيانا

غير موافق
بشدة

%

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

63

11.2

111

19.8

176

31.3

157

27.9

55

9.8

21.2

164

29.2

174

31.0

83

14.8

22

3.9

غياب املشاركة يف أعمال املؤسسة من قبل العنصر النسائي .

113

20.1

129

23.0

153

27.2

134

23.8

33

5.9

اخنفاض املستوى الثقايف واالجتماعي ألفراد اجملتمع احمليط.

122

21.7

170

30.2

157

27.9

86

15.3

27

4.8

تشري بيانات اجلدول السابق املتعلق بالصعوبات اليت تواجه مؤسسات العمل اخلريي يف اململكة العربية السعودية واليت ترجع اىل اجملتمع احمليط حيث ظهر يف

المرتبة االولى من املؤيدين بشدة اخنفاض املستوى الثقايف واالجتماعي ألفراد اجملتمع احمليط بنسبة  %04,1وفي المرتبة الثانية غياب املشاركة أفراد اجملتمع يف أعمال املؤسسة

اخلريية ككل بنسبة  %04.0ويف المرتبة الثالثة غياب املشاركة يف أعمال املؤسسة من قبل العنصر النسائي بنسبة  %02.4ويف المرتبة الرابعة جود خالف بني أفراد اجملتمع
احمللي واملؤسسة اخلريية .بنسبة .%44.0
كما تشري بيانات اجلدول السابق املتعلق بالصعوبات اليت تواجه مؤسسات العمل اخلريي يف اململكة العربية السعودية واليت ترجع اىل اجملتمع احمليط حيث ظهر يف

المرتبة االولى من املؤيدين اخنفاض املستوى الثقايف واالجتماعي ألفراد اجملتمع احمليط بنسبة  %82.0ويف المرتبة الثانية غياب املشاركة أفراد اجملتمع يف أعمال املؤسسة اخلريية

ككل بنسبة  %09.0ويف المرتبة الثالثة غياب املشاركة يف أعمال املؤسسة من قبل العنصر النسائي بنسبة  %08ويف المرتبة الرابعة وجود خالف بني أفراد اجملتمع احمللي

واملؤسسة اخلريية .بنسبة .%49,2
كما تشري بيانات اجلدول السابق املتعلق بالصعوبات اليت تواجه مؤسسات العمل اخلريي يف اململكة العربية السعودية واليت ترجع اىل اجملتمع احمليط حيث ظهر يف

المرتبة االولى من احملاييدين وجود خالف بني أفراد اجملتمع احمللي واملؤسسة اخلريية بنسبة  %84.8ويف المرتبة الثانية غياب املشاركة أفراد اجملتمع يف أعمال املؤسسة اخلريية

ككل بنسبة  .%84اما المرتبة الثالثة اخنفاض املستوى الثقايف واالجتماعي ألفراد اجملتمع احمليط بنسبة  %01.9يف حني المرتبة الرابعة غياب املشاركة يف أعمال املؤسسة من
قبل العنصر النسائي بنسبة .%01.0
كما تشري بيانات اجلدول السابق املتعلق بالصعوبات اليت تواجه مؤسسات العمل اخلريي يف اململكة العربية السعودية واليت ترجع اىل اجملتمع احمليط حيث ظهر يف
المرتبة االولى من املعارضني وجود خالف بني أفراد اجملتمع احمللي واملؤسسة اخلريية بنسبة  %01.9ويف المرتبة الثانية غياب املشاركة يف أعمال املؤسسة من قبل العنصر

النسائي بنسبة  %08.2اما المرتبة الثالثة اخنفاض املستوى الثقايف واالجتماعي ألفراد اجملتمع احمليط بنسبة  %41.8ويف المرتبة الرابعة غياب املشاركة أفراد اجملتمع يف أعمال
املؤسسة اخلريية ككل بنسبة %41.2
كما تشري بيانات اجلدول السابق املتعلق بالصعوبات اليت تواجه مؤسسات العمل اخلريي يف اململكة العربية السعودية واليت ترجع اىل اجملتمع احمليط حيث ظهر يف

المرتبة االولى من املعارضني بشدة وجود خالف بني أفراد اجملتمع احمللي واملؤسسة اخلريية بنسبة  %9.2ويف المرتبة الثانية غياب املشاركة يف أعمال املؤسسة من قبل العنصر
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النسائي بنسبة  %1.9ويف المرتبة الثالثة اخنفاض املستوى الثقايف واالجتماعي ألفراد اجملتمع احمليط بنسبة  %1.2ويف المرتبة الرابعة غياب املشاركة أفراد اجملتمع يف أعمال
املؤسسة اخلريية ككل بنسبة .%8.9

جدول رقم ( )48الصعوبات اليت تواجه مؤسسات العمل اخلريي يف اململكة العربية السعوديه
(هـ) ترجع إلى اللوائح والقوانين التي تعمل في إطارها المؤسسات الخيرية
ثانيا  :الصعوبات التي تواجه مؤسسات العمل الخيري في المملكة
العربية السعودية.
م (هـ) ترجع إلى اللوائح والقوانين التي تعمل في إطارها المؤسسات

الخيرية
 1عدم خضوع املؤسسات اخلريية لتنظيم موحد
 2عدم وجود قاعدة بيانات للمستفيدين.

موافق

موافق
بشدة
ك

%

ك

أحيانا

%

ك

غير موافق

%

ك

%

غير

موافق
بشدة

ك

%

175

31.1

169

30.1

103

18.3

88

15.7

27

4.8

156

27.8

158

28.1

101

18.0

104

18.5

43

7.7

157

27.9

156

27.8

111

19.8

106

18.9

32

5.7

106

18.9

139

24.7

165

29.4

108

19.2

44

7.8

 5وجود ازمات اخلارجية هتدد عمل املؤسسة اخلريية.
 6عدم تفويض السلطة للعاملني داخل املؤسسة اخلريية ومركزية اإلدارة.

93

16.5

139

24.7

168

29.9

124

22.1

38

6.9

117

20.8

151

26.9

171

30.4

100

17.8

23

4.1

 7اجملاملة عند تقدمي اخلدمة ألفراد على حساب آخرين.

110

19.6

119

21.2

144

25.6

121

21.5

68

12.1

 3عدم وجود قاعدة بيانات للمتربعني.
 4ضعف اجلهاز اإلداري باملؤسسة.

تشري بيانات اجلدول السابق املتعلق بالصعوبات اليت تواجه مؤسسات العمل اخلريي يف اململكة العربية السعودية واليت ترجع إىل اللوائح والقوانني اليت تعمل يف

إطارها املؤسسات اخلريية حيث ظهر في المرتبة االولى من املؤيدين بشدة عدم خضوع املؤسسات اخلريية لتنظيم موحد بنسبة  %84.4وفي المرتبة الثانية عدم وجود

قاعدة بيانات للمتربعني بنسبة  %01.9ويف المرتبة الثالثة عدم وجود قاعدة بيانات للمستفيدين بنسبة  %01.2ويف المرتبة الرابعة عدم تفويض السلطة للعاملني داخل
املؤسسة اخلريية ومركزية اإلدارة بنسبة  %02.2وفي المرتبة الخامسة اجملاملة عند تقدمي اخلدمة ألفراد على حساب آخرين بنسبة  %49.6ويف المرتبة السادسة ضعف اجلهاز

اإلداري باملؤسسة بنسبة  %42.9وفي المرتبة السابعة وجود ازمات اخلارجية هتدد عمل املؤسسة اخلريية بنسبة . %46.1
كما تشري بيانات اجلدول السابق املتعلق بالصعوبات اليت تواجه مؤسسات العمل اخلريي يف اململكة العربية السعودية واليت ترجع إىل اللوائح والقوانني اليت تعمل يف إطارها
املؤسسات اخلريية حيث ظهر يف المرتبة االولى من املؤيدين عدم خضوع املؤسسات اخلريية لتنظيم موحد بنسبة  %82.4اما يف المرتبة الثانية عدم وجود قاعدة بيانات

للمستفيدين بنسبة  %02,4اما المرتبة الثالثة عدم وجود قاعدة بيانات للمتربعني بنسبة  %01.2اما المرتبة الرابعة عدم تفويض السلطة للعاملني داخل املؤسسة اخلريية
ومركزية اإلدارة بنسبة  %06.9اما المرتبة الخامسة وجود ازمات اخلارجية هتدد عمل املؤسسة اخلريية و ضعف اجلهاز اإلداري باملؤسسة بنسبة  %01.1اما المرتبة السادسة

اجملاملة عند تقدمي اخلدمة ألفراد على حساب آخرين بنسبة .%04.0
كما تشري بيانات اجلدول السابق املتعلق بالصعوبات اليت تواجه م ؤسسات العمل اخلريي يف اململكة العربية السعودية واليت ترجع إىل اللوائح والقوانني اليت تعمل يف

إطارها املؤسسات اخلريية حيث ظهر يف المرتبة االولى من احملايدين عدم تفويض السلطة للعاملني داخل املؤسسة اخلريية ومركزية اإلدارة بنسبة  %82.1ويف المرتبة الثانية

وجود ازمات اخلارجية هتدد عمل املؤسسة اخلريية بنسبة  %09.9اما المرتبة الثالثة ضعف اجلهاز اإلداري باملؤسسة بنسبة  %09.1اما المرتبة الرابعة اجملاملة عند تقدمي
اخلدمة ألفراد على حساب آخرين بنسبة  %01,6اما المرتبة الخامسة عدم وجود قاعدة بيانات للمتربعني بنسبة  %49.2اما المرتبة السادسة عدم خضوع املؤسسات

اخلريية لتنظيم موحد بنسبة  %42.8ويف المرتبة السابعة عدم وجود قاعدة بيانات للمستفيدين بنسبة . %42

كما تشري بيانات اجلدول السابق املتعلق بالصعوبات اليت تواجه مؤسسات العمل اخلريي يف اململكة العربية السعودية واليت ترجع إىل اللوائح والقوانني اليت تعمل يف

إطارها املؤسسات اخلريية حيث ظهر يف المرتبة االولى من املعارضني وجود ازمات اخلارجية هتدد عمل املؤسسة اخلريية بنسبة  %00.4ويف المرتبة الثانية اجملاملة عند تقدمي
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اخلدمة ألفراد على حساب آخرين بنسبة %04.1ويف المرتبة الثالثة ضعف اجلهاز اإلداري باملؤسسة بنسبة  %49.0ويف المرتبة الرابعة عدم وجود قاعدة بيانات للمتربعني

بنسبة  %42.9اما يف المرتبة الخامسة عدم وجود قاعدة بيانات للمستفيدين بنسبة  %42.1ويف المرتبة السادسة عدم تفويض السلطة للعاملني داخل املؤسسة اخلريية

ومركزية اإلدارة بنسبة  %41.2ويف المرتبة السابعة عدم خضوع املؤسسات اخلريية لتنظيم موحد بنسبة .%41.1

كما تشري بيانات اجلدول السابق املتعلق بالص عوبات اليت تواجه مؤسسات العمل اخلريي يف اململكة العربية السعودية واليت ترجع إىل اللوائح والقوانني اليت تعمل يف

إطارها املؤسسات اخلريية حيث ظهر يف المرتبة االولى من املعارضني بشدة اجملاملة عند تقدمي اخلدمة ألفراد على حساب آخرين بنسبة  %40.4ويف المرتبة الثانية ضعف
اجلهاز اإلداري باملؤسسة بنسبة  %1.2ويف المرتبة الثالثة عدم وجود قاعدة بيانات للمستفيدين بنسبة  %1.1ويف المرتبة الرابعة وجود ازمات اخلارجية هتدد عمل املؤسسة

اخلريية بنسبة  %6.9ويف المرتبة الخامسة عدم وجود قاعدة بيانات للمتربعني بنسبة  %1,1ويف المرتبة السادسة عدم خضوع املؤسسات اخلريية لتنظيم موحد بنسبة %1.2

ويف المرتبة السابعة عدم تفويض السلطة للعاملني داخل املؤسسة اخلريية ومركزية اإلدارة بنسبة .%1.4

ثالثا :دور الجهات الحكومية التي تسهم في حل مشاكل مؤسسات العمل الخيري

جدول رقم ( )41برأيك من المهم ان يكون هناك دور الجهات الحكومية التي تسهم في حل مشاكل مؤسسات العمل الخيري.
ثالثا  :برأيك من المهم ان يكون هناك دور الجهات الحكومية التي تسهم

موافق

في حل مشاكل مؤسسات العمل الخيري.

بشدة

موافق

غير موافق

أحيانا

غير
موافق
بشدة

1

تأسيس هيئة متخصصة على مستوى عايل من الكفاءة اإلدارية تتواىل

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

292

52.0

182

32.4

46

8.2

31

5.5

11

2.0

االشراف على املؤسسات اخلريية.
2

الشفافية من خالل االفصاح عن الدخل واملصروفات واملستفيدين يف هناية

287

51.1

190

33.8

59

10.5

15

2.7

11

2.0

كل سنه مالية.
3

النشر على مواقع املؤسسة أو اجلهة املشرفة توضح عمل كل مؤسسة

285

50.7

193

34.3

58

10.3

21

3.7

.9

5

واجنازاهتا والتقييم اللي حصلت عليه من اجلهة املشرفة واملتربعني
واملستفيدين وال يكون هناك تدخل بشري يف هذا العمل.
4

ختفيف اجراءات افتتاح املؤسسات اخلريية ،ويف املقابل اغالقها فورا يف

218

38.8

182

32.4

90

16.0

57

10.1

15

2.7

حالة التقصري او التالعب واخلروج عن هدفها املعلن وحماسبة املسؤولني
مع االعالن عن ذلك.
5

فتح جمال التطوع باإلعارة سواء كان من القطاع احلكومي او القطاع

254

45.2

180

32.0

81

14.4

33

5.9

14

2.5

اخلاص لرفع مستوى اجلودة.
تشري بيانات اجلدول السابق املتعلق دور اجلهات احلكومية اليت تسهم يف حل مشاكل مؤسسات العمل اخلريي حيث ظهر يف املرتبة االوىل من املؤيدين بشدة تأسيس
هيئة متخصصة على مستوى عايل من الكفاءة اإلدارية تتواىل االشراف على املؤسسات اخلريية بنسبة  %10ويف املرتبة الثانية الشفافية من خالل االفصاح عن الدخل
واملصروفات واملستفيدين يف هناية كل سنه مالية بنسبة  %14.4ويف املرتبة الثالثة النشر على مواقع املؤسسة أو اجلهة املشرفة توضح عمل كل مؤسسة واجنازاهتا والتقييم اللي
حصلت عليه من اجلهة املشرفة واملتربعني واملستفيدين وال يكون هناك تدخل بشري يف هذا العمل بنسبة  %12.1ويف املرتبة الرابعة فتح جمال التطوع باإلعارة سواء كان من
القطاع احلكومي او القطاع اخلاص لرفع مستوى اجلودة بنسبة  %11.0ويف املرتبة اخلامسة ختفيف اجراءات افتتاح املؤسسات اخلريية ،ويف املقابل اغالقها فورا يف حالة التقصري او
التالعب واخلروج عن هدفها املعلن وحماسبة املسؤولني مع االعالن عن ذلك بنسبة .%82.2
كما تشري بيانات اجلدول السابق املتعلق دور اجلهات احلكومية اليت تسهم يف حل مشاكل مؤسسات العمل اخلريي حيث ظهر يف املرتبة االوىل من املؤيدين النشر
على مواقع املؤسسة أو اجلهة املشرفة توضح عمل كل مؤسسة واجنازاهتا والتقييم اللي حصلت عليه من اجلهة املشرفة واملتربعني واملستفيدين وال يكون هناك تدخل بشري يف هذا
العمل بنسبة  %81.8ويف املرتبة الثانية الشفافية من خالل االفصاح عن الدخل واملصروفات واملستفيدين يف هناية كل سنه مالية بنسبة  %88.2ويف املرتبة الثالثة تأسيس هيئة
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متخصصة على مستوى عايل من الكفاءة اإلدارية تتواىل االشراف على املؤسسات اخلريية و ختفيف اجراءات افتتاح املؤسسات اخلريية ،ويف املقابل اغالقها فورا يف حالة التقصري
او التالعب واخلروج عن هدفها املعلن وحماسبة املسؤولني مع االعالن عن ذلك بنسبة  %80.1ويف املرتبة الرابعة فتح جمال التطوع باإلعارة سواء كان من القطاع احلكومي او
القطاع اخلاص لرفع مستوى اجلودة بنسبة .%80
كما تشري بيانات اجلدول السابق املتعلق دور اجلهات احلكومية اليت تسهم يف حل مشاكل مؤسسات العمل اخلريي حيث ظهر يف املرتبة االوىل من احملايديني
ختفيف اجراءات افتتاح املؤسسات اخلريية ،ويف املقابل اغالقها فورا يف حالة التقصري او التالعب واخلروج عن هدفها املعلن وحماسبة املسؤولني مع االعالن عن ذلك بنسبة %46
ويف املرتبة الثانية فتح جمال التطوع باإلعارة سواء كان من القطاع احلكومي او القطاع اخلاص لرفع مستوى اجلودة بنسبة  %41.1ويف املرتبة الثالثة الشفافية من خالل االفصاح
عن الدخل واملصروفات واملستفيدين يف هناية كل سنه مالية بنسبة  %42.1ويف املرتبة الرابعة النشر على مواقع املؤسسة أو اجلهة املشرفة توضح عمل كل مؤسسة واجنازاهتا
والتقييم اللي حصلت عليه من اجلهة املشرفة واملتربعني واملستفيدين وال يكون هناك تدخل بشري يف هذا العمل بنسبة  %42.8ويف املرتبة اخلامسة تأسيس هيئة متخصصة على
مستوى عايل من الكفاءة اإلدارية تتواىل االشراف على املؤسسات اخلريية بنسبة .%2.0
كما تشري بيانات اجلدول السابق املتعلق دور اجلهات احلكومية اليت تسهم يف حل مشاكل مؤسسات العمل اخلريي حيث ظهر يف املرتبة االوىل من املعارضني
ختفيف اجراءات افتتاح املؤسسات اخلريية ،ويف املقابل اغالقها فورا يف حالة التقصري او التالعب واخلروج عن هدفها املعلن وحماسبة املسؤولني مع االعالن عن ذلك بنسبة
 %42.4ويف املرتبة الثانية فتح جمال التطوع باإلعارة سواء كان من القطاع احلكومي او القطاع اخلاص لرفع مستوى اجلودة بنسبة  %1.9ويف املرتبة الثالثة تأسيس هيئة
متخصصة على مستوى عايل من الكفاءة اإلدارية تتواىل االشراف على املؤسسات اخلريية بنسبة  %1.1ويف املرتبة الرابعة النشر على مواقع املؤسسة أو اجلهة املشرفة توضح عمل
كل مؤسسة واجنازاهتا والتقييم اللي حصلت عليه من اجلهة املشرفة واملتربعني واملستفيدين وال يكون هناك تدخل بشري يف هذا العمل بنسبة  %8.1ويف املرتبة اخلامسة الشفافية
من خالل االفصاح عن الدخل واملصروفات واملستفيدين يف هناية كل سنه مالية بنسبة .%0.1
كما تشري بيانات اجلدول السابق املتعلق دور اجلهات احلكومية اليت تسهم يف حل مشاكل مؤسسات العمل اخلريي حيث ظهر يف املرتبة االوىل من املعارضني بشدة
ختفيف اجراءات افتتاح املؤسسات اخلريية ،ويف املقابل اغالقها فورا يف حالة التقصري او التالعب واخلروج عن هدفها املعلن وحماسبة املسؤولني مع االعالن عن ذلك بنسبة
 %0.1ويف املرتبة الثانية فتح جمال التطوع باإلعارة سواء كان من القطاع احلكومي او القطاع اخلاص لرفع مستوى اجلودة بنسبة  %0.1ويف املرتبة الثالثة تأسيس هيئة متخصصة
على مستوى عايل من الكفاءة اإلدارية تتواىل االشراف على املؤسسات اخلريية و الشفافية من خالل االفصاح عن الدخل واملصروفات واملستفيدين يف هناية كل سنه مالية بنسبة
 %0ويف املرتبة الرابعة النشر على مواقع املؤسسة أو اجلهة املشرفة توضح عمل كل مؤسسة واجنازاهتا والتقييم اللي حصلت عليه من اجلهة املشرفة واملتربعني واملستفيدين وال يكون
هناك تدخل بشري يف هذا العمل بنسبة .%2.9
رابعا :وضع وسائل لمعالجة وتوسيع نشاطات مؤسسات العمل الخيري

جدول رقم ( )11محاولة وضع وسائل لمعالجة وتوسيع نشاطات المؤسسات العمل الخيري.
(أ) بناء وتقبل للتغيير :

رابعا  :محاولة وضع وسائل لمعالجة وتوسيع نشاطات المؤسسات العمل
الخيري.
1

(أ) بناء وتقبل للتغيير :
تغيير في أهداف المؤسسات الخيرية ورسالتها
وأغراضها .
توفير أجهزة ومعدات جديدة.

م

3

استقطاب كفاءات ادارية.

2

موافق
بشدة
ك

موافق

غير موافق

أحيانا

غير موافق
بشدة

%

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

163

29.0

224

39.9

106

18.9

56

10.0

13

2.3

278

49.5

225

40.0

46

8.2

9

1.6

4

.7

313

55.7

185

32.9

47

8.4

12

2.1

5

.9

4

إدخال نظم معالجة معلومات متطورة.

303

53.9

188

33.5

51

9.1

12

2.1

8

1.4

5
6

الدمج مع المؤسسات الصغيرة

226

40.2

179

31.9

101

18.0

42

7.5

14

2.5

تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين.

315

56.0

175

31.1

59

10.5

9

1.6

4

.7
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ارتفاع نسبة الدوران الوظيفي.

8

وجود برامج لعالج االزمات في المؤسسات الخيرية من
خالل ادارة عالقات عامة متميزة
اعتماد المؤسسات الخيرية على ايجاد وقف خاص
واستثماره
إصدار قوانين وتشريعات حكومية جديدة تتعلق بتقديم
الخدمات للمستفيدين.
وجود االتحادات والنقابات المهنية /العمالية خاصة
بمؤسسات العمل الخيري.
نشر ثقافة المنافسة بين العاملين في المؤسسة الخيرية .

9
11
11
12

Maha Hamdan ALANAZi

232

41.3

200

35.6

93

16.5

29

5.2

8

1.4

281

50.0

204

36.3

64

11.4

8

1.4

5

.9

316

56.2

164

29.2

60

10.7

17

3.0

5

.9

238

42.3

228

40.6

69

12.3

20

3.6

7

1.2

247

44.0

216

38.4

70

12.5

20

3.6

9

1.6

291

51.8

206

36.7

50

8.9

12

2.1

3

.5

تشري بيانات اجلدول السابق املتعلق حماولة وضع وسائل ملعاجلة وتوسيع نشاطات املؤسسات العمل اخلريي واليت تتعلق ببناء وتقبل للتغيري حيث ظهر يف المرتبة

االولى من املؤيدين بشدة اعتماد املؤسسات اخلريية على اجياد وقف خاص واستثماره بنسبة  %16.0ويف المرتبة الثانية حتقيق الرضا الوظيفي للعاملني بنسبة  %16ويف المرتبة

الثالثة استقطاب كفاءات ادارية بنسبة  %11.1ويف المرتبة الرابعة إدخال نظم معاجلة معلومات متطورة بنسبة  %18.9وفي المرتبة الخامسة نشر ثقافة املنافسة بني

العاملني يف املؤسسة اخلريية بنسبة  %14.2وفي المرتبة السادسة وجود برامج لعالج االزمات يف املؤسسات اخلريية من خالل ادارة عالقات عامة متميزة بنسبة  %12وفي

المرتبة السابعة توفري أجهزة ومعدات جديدة بنسبة  %19.1وفي المرتبة الثامنة وجود االحتادات والنقابات املهنية /العمالية خاصة مبؤسسات العمل اخلريي بنسبة  %11وفي
المرتبة التاسعة إصدار قوانني وتشريعات حكومية جديدة تتعلق بتقدمي اخلدمات بنسبة  %10.8وفي المرتبة العاشرة ارتفاع نسبة الدوران الوظيفي بنسبة  %14.8وفي

المرتبة الحادية عشر الدمج مع املؤسسات الصغرية بنسبة  %12.0وفي المرتبة الثانية عشر تغيري يف أهداف املؤسسات اخلريية ورسالتها وأغراضها بنسبة .%09

كما تشري بيانات اجلدول السابق املتعلق حماولة وضع وسائل ملعاجلة وتوسيع نشاطات املؤسسات العمل اخلريي واليت تتعلق ببناء وتقبل للتغيري حيث ظهر في المرتبة

االولى من املؤيدين إصدار قوانني وتشريعات حكومية جديدة تتعلق بتقدمي اخلدمات للمستفيدين بنسبة  %12.6وفي المرتبة الثانية توفري أجهزة ومعدات جديدة بنسبة

 %12وفي المرتبة الثالثة تغيري يف أهداف املؤسسات اخلريية ورسالتها وأغراضها بنسبة  %89.9ويف المرتبة الرابعة وجود االحتادات والنقابات املهنية /العمالية خاصة

مبؤسسات العمل اخلريي بنسبة  %82.1ويف المرتبة الخامسة نشر ثقافة املنافسة بني العاملني يف املؤسسة اخلريية بنسبة  %86.1وفي المرتبة السادسة وجود برامج لعالج
االزمات يف املؤسسات اخلريية من خالل ادارة عالقات عامة متميزة بنسبة  %86.8وفي المرتبة السابعة ارتفاع نسبة الدوران الوظيفي بنسبة  %81.6وفي المرتبة الثامنة

إدخال نظم معاجلة معلومات متطورة بنسبة  %88.1وفي المرتبة التاسعة استقطاب كفاءات ادارية بنسبة  %80.9وفي المرتبة العاشرة الدمج مع املؤسسات الصغرية بنسبة

 %84.9ويف المرتبة الحادية عشر حتقيق الرضا الوظيفي للعاملني بنسبة  %84.4ويف المرتبة الثانية عشر اعتماد املؤسسات اخلريية على اجياد وقف خاص واستثماره بنسبة
.%09.0

كما تشري بيانات اجلدول السابق املتعلق حماولة وضع وسائل ملعاجلة وتوسيع نشاطات املؤسسات العمل اخلريي واليت تتعلق ببناء وتقبل للتغيري حيث ظهر في المرتبة

االولى من احملايدين تغيري يف أهداف املؤسسات اخلريية ورسالتها وأغراضها بنسبة  %42.9وفي المرتبة الثانية الدمج مع املؤسسات الصغرية بنسبة  %42وفي المرتبة الثالثة
ارتفاع نسبة الدوران الوظيفي بنسبة  %46.1وفي المرتبة الرابعة وجود االحتادات والنقابات املهنية /العمالية خاصة مبؤسسات العمل اخلريي بنسبة  %40.1وفي المرتبة

الخامسة إصدار قوانني وتشريعات حكومية جديدة تتعلق بتقدمي اخلدمات للمستفيدين بنسبة  %40.8وفي المرتبة السادسة وجود برامج لعالج االزمات يف املؤسسات اخلريية

من خالل ادارة عالقات عامة متميزة بنسبة  %44.1وفي المرتبة السابعة اعتماد املؤسسات اخلريية على اجياد وقف خاص واستثماره بنسبة  %42.1وفي المرتبة الثامنة

حتقيق الرضا الوظيفي للعاملني بنسبة  %42.1وفي المرتبة التاسعة إدخال نظم معاجلة معلومات متطورة بنسبة  %9.4ويف المرتبة العاشرة نشر ثقافة املنافسة بني العاملني يف
املؤسسة اخلريية بنسبة  %2.9ويف المرتبة الحادية عشر استقطاب كفاءات ادارية بنسبة  %2.1ويف المرتبة الثانية عشر توفري أجهزة ومعدات جديدة بنسبة .%2.0

كما تشري بيانات اجلدول السابق املتعلق حماولة وضع وسائل ملعاجلة وتوسيع نشاطات املؤسسات العمل اخلريي واليت تتعلق ببناء وتقبل للتغيري حيث ظهر يف المرتبة

االولى من املعارضني تغيري يف أهداف املؤسسات اخلريية ورسالتها وأغراضها بنسبة  .%42ويف المرتبة الثانية الدمج مع املؤسسات الصغرية بنسبة  %1.1ويف المرتبة الثالثة

ارتفاع نسبة الدوران الوظيفي بنسبة  %1.0ويف المرتبة الرابعة إصدار قوانني وتشريعات حكومية جديدة تتعلق بتقدمي اخلدمات للمستفيدين و وجود االحتادات والنقابات املهنية

/العمالية خاصة مبؤسسات العمل اخلريي بنسبة  %8.6ويف المرتبة الخامسة اعتماد املؤسسات اخلريية على اجياد وقف خاص واستثماره بنسبة  %8ويف المرتبة السادسة
استقطاب كفاءات ادارية و إدخال نظم معاجلة معلومات متطورة و نشر ثقافة املنافسة بني العاملني يف املؤسسة اخلريية بنسبة  %0.4وفي المرتبة السابعة توفري أجهزة

ومعدات جديدة و حتقيق الرضا الوظيفي للعاملني بنسبة  %4.6وفي المرتبة الثامنة وجود برامج لعالج االزمات يف املؤسسات اخلريية من خالل ادارة عالقات عامة متميزة
بنسبة .%4.1
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كما تشري بيانات اجلدول السابق املتعلق حماولة وضع وسائل ملعاجلة وتوسيع نشاطات املؤسسات العمل اخلريي واليت تتعلق ببناء وتقبل للتغيري حيث ظهر في المرتبة

االولى من املعارضني بشدة الدمج مع املؤسسات الصغرية بنسبة  %0.1ويف المرتبة الثانية تغيري يف أهداف املؤسسات اخلريية ورسالتها وأغراضها بنسبة  %0.8وفي المرتبة

الثالثة وجود االحتادات والنقابات املهنية /العمالية خاصة مبؤسسات العمل اخلريي بنسبة  %4.6وفي المرتبة الرابعة إدخال نظم معاجلة معلومات متطورة و ارتفاع نسبة الدوران
الوظيفي بنسبة  %4.1وفي المرتبة الخامسة إصدار قوانني وتشريعات حكومية جديدة تتعلق بتقدمي اخلدمات للمستفيدين بنسبة  %4.0ويف المرتبة السادسة استقطاب

كفاءات ادارية و وجود برامج لعالج االزمات يف املؤسسات اخلريية من خالل ادارة عالقات عامة متميزة و اعتماد املؤسسات اخلريية على اجياد وقف خاص واستثماره بنسبة

 %2.9ويف المرتبة السابعة توفري أجهزة ومعدات جديدة و حتقيق الرضا الوظيفي للعاملني بنسبة  %2.1ويف المرتبة الثامنة نشر ثقافة املنافسة بني العاملني يف املؤسسة اخلريية
بنسبة .%2.1

جدول رقم ( )16محاولة وضع وسائل لمعالجة وتوسيع نشاطات المؤسسات العمل الخيري.
(ب) تشجيع األفكار الجديدة:

رابعا  :محاولة وضع وسائل لمعالجة وتوسيع نشاطات المؤسسات العمل
الخيري.
م (ب) تشجيع األفكار الجديدة:
البحث عن افكار سهلة التنفيذ ومبتكرة تفيد املؤسسة اخلريية
1
فهم املشكالت اليت تواجه املستفيدين من اخلدمة اليت تقدمها املؤسسة
2
اخلريية.
 3توليد األفكار والبحث حول العامل عن مناذج رائدة وحماولة تطبيقها.
وجود اخلطط تنفيذية تضمن مساعدة املؤسسة اخلريية يف حل ما
4
تواجه من التغيريات اليت تطرأ على اجملتمع .

موافق

موافق
بشدة

غير موافق

أحيانا

غير

موافق
بشدة

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

340

60.5

191

34.0

23

4.1

5

.9

3

.5

320

56.9

201

35.8

33

5.9

5

.9

3

.5

318

56.6

201

35.8

35

6.2

4

.7

4

.7

325

57.8

197

35.1

31

5.5

6

1.1

3

.5

تشري بيانات اجلدول السابق املتعلق حماولة وضع وسائل ملعاجلة وتوسيع نشاطات املؤسسات العمل اخلريي واليت تتعلق بتشجيع االفكار اجلديدة حيث ظهر يف

المرتبة االولى من املؤيدين بشدة البحث عن افكار سهلة التنفيذ ومبتكرة تفيد املؤسسة اخلريية بنسبة  %62.1ويف المرتبة الثانية وجود اخلطط تنفيذية تضمن مساعدة

املؤسسة اخلريية يف حل ما تواجه من التغيريات اليت تطرأ على اجملتمع بنسبة  %11.2ويف المرتبة الثالثة فهم املشكالت اليت تواجه املستفيدين من اخلدمة اليت تقدمها املؤسسة

اخلريية بنسبة  %16.9ويف المرتبة الرابعة توليد األفكار والبحث حول العامل عن مناذج رائدة وحماولة تطبيقها بنسبة .%16.6

كما تشري بيانات اجلدول السابق املتعلق حماولة وضع وسائل ملعاجلة وتوسيع نشاطات املؤسسات العمل اخلريي واليت تتعلق بتشجيع االفكار اجلديدة حيث ظهر يف

المرتبة االولى من املؤيدين فهم املشكالت اليت تواجه املستفيدين من اخلدمة اليت تقدمها املؤسسة اخلريية و توليد األفكار والبحث حول العامل عن مناذج رائدة وحماولة تطبيقها

بنسبة  %81,2وفي المرتبة الثانية وجود اخلطط تنفيذية تضمن مساعدة املؤسسة اخلريية يف حل ما تواجه من التغيريات اليت تطرأ على اجملتمع بنسبة  %86.4وفي المرتبة

الثالثة البحث عن افكار سهلة التنفيذ ومبتكرة تفيد املؤسسة اخلريية بنسبة .%81
كما تشري بيانات اجلدول السابق املتعلق حماولة وضع وسائل ملعاجلة وتوسيع نشاطات املؤسسات العمل اخلريي واليت تتعلق بتشجيع االفكار اجلديدة حيث ظهر يف
المرتبة االولى من احملايدين توليد األفكار والبحث حول العامل عن مناذج رائدة وحماولة تطبيقها بنسبة  %6.0ويف المرتبة الثانية فهم املشكالت اليت تواجه املستفيدين من

اخلدمة اليت تقدمها املؤسسة اخلريية بنسبة  %19وفي المرتبة الثالثة وجود اخلطط تنفيذية تضمن مساعدة املؤسسة اخلريية يف حل ما تواجه من التغيريات اليت تطرأ على اجملتمع

بنسبة  %1.1وفي المرتبة الرابعة البحث عن افكار سهلة التنفيذ ومبتكرة تفيد املؤسسة اخلريية بنسبة . %1.4

كما تشري بيانات اجلدول السابق املتعلق حماولة وضع وسائل ملعاجلة وتوسيع نشاطات املؤسسات العمل اخلريي واليت تتعلق بتشجيع االفكار اجلديدة حيث ظهر

يف المرتبة االولى من املعارضني وجود اخلطط تنفيذية تضمن مساعدة املؤسسة اخلريية يف حل ما تواجه من التغيريات اليت تطرأ على اجملتمع بنسبة  %4,4ويف المرتبة الثانية

البحث عن افكار سهلة التنفيذ ومبتكرة تفيد املؤسسة اخلريية و فهم املشكالت اليت تواجه املستفيدين من اخلدمة اليت تقدمها املؤسسة اخلريية بنسبة  %2.9وفي المرتبة الثالثة
توليد األفكار بنسبة %2,1
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كما تشري بيانات اجلدول السابق املتعلق حماولة وضع وسائل ملعاجلة وتوسيع نشاطات املؤسسات العمل اخلريي واليت تتعلق بتشجيع االفكار اجلديدة حيث ظهر

يف المرتبة االولى من املعارضني بشدة توليد األفكار والبحث حول العامل عن مناذج رائدة وحماولة تطبيقها بنسبة  %2.1وفي المرتبة الثانية البحث عن افكار سهلة التنفيذ

ومبتكرة تفيد املؤسسة اخلريية و فهم املشكالت اليت تواجه املستفيدين من اخلدمة اليت تقدمها املؤسسة اخلريية و وجود اخلطط تنفيذية تضمن مساعدة املؤسسة اخلريية يف حل
ما تواجه من التغيريات اليت تطرأ على اجملتمع بنسبة .%2.1
جدول رقم ( )17محاولة وضع وسائل لمعالجة وتوسيع نشاطات المؤسسات العمل الخيري.
(ج) السماح بمزيد من تفاعل بين األفراد في نفس المؤسسة والجماعات األخرى:
رابعا  :محاولة وضع وسائل لمعالجة وتوسيع نشاطات المؤسسات العمل

الخيري.

م (ج) السماح بمزيد من تفاعل بين األفراد في نفس المؤسسة
والجماعات األخرى:
أن تكون إدارة املؤسسة مسؤولة للتأكد من ظروف العمل ومناسبتها مع
1
رؤية ورسالة املؤسسة.
2

أن تكون إدارة املؤسسة مسؤولة عن قواعد العمل وإجراءاته وتيسريها
أمام املستفيدين.

3

أن ال تتعارض قواعد العمل مع األنظمة العامة أو أنظمة الدولة.

4

أن تعطى إدارة املؤسسة اهتماما عظيما بالقواعد اخلاصة باألشخاص
الذين ليسوا موظفني مبوجب قانون العمل والعمال.

5

تطوير العاملني مهنيا وإداريا من اجلوانب احليوية املهمة حبكم تغري
التعامالت وتغري حاجات املستفيدين.

6

أن يتلقى العاملون الدعم واملساندة الالزمني لتيسري إجراءات العمل من
جهة ،وتوفر الرغبة الذاتية للعاملني يف توفري اجلو املناسب الذي يضمن
تفاعل األفراد مع بعضهم ومع من يتعاملون معهم.

7

تطوير جهاز البحث والدراسات االجتماعية

8

اعتماد برامج املسؤولية االجتماعية من خالل الشراكات مع املؤسسات
االقتصادية واالجتماعية وغريها.

 9تنظيم يوم مفتوح دوري للمستفيدين مع قيادات وموظفي املؤسسات
العمل اخلريي

موافق

موافق
بشدة
ك

%

ك

أحيانا

%

ك

غير موافق

%

ك
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غير

موافق
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ك

%

286
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231

41.1

38

6.8

5

.9

2

.4
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216

38.4
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6.9

5

.9

2

.4

310

55.2

204

36.3

36

6.4

10

1.8

2

.4

290

51.6

192

34.2

64

11.4

10

1.8

6

1.1

321
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34.7

42

7.5

2

.4

2

.4

321

57.1
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34.7
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7.5

2

.4

2

.4

331

58.9

194

34.5

31

5.5

3

.5

3

.5

318

56.6

193

34.3

44

7.8

4

.7

3

.5

315

56.0

177

31.5

47

8.4

19

3.4

4

.7

تشري بيانات اجلدول السابق املتعلق حماولة وضع وسائل ملعاجلة وتوسيع نشاطات املؤسسات العمل اخلريي واليت تتعلق بالسماح مبزيد من تفاعل بني األفراد يف

نفس املؤسسة واجلماعات األخرى حيث ظهر يف المرتبة االولى من املؤيدين بشدة تطوير جهاز البحث والدراسات االجتماعية بنسبة  % 58.9ويف المرتبة الثانية تطوير
العاملني مهنيا وإداريا من اجلوانب احليوية املهمة حبكم تغري التعامالت وتغري حاجات املستفيدين و أن يتلقى العاملون الدعم واملساندة الالزمني لتيسري إجراءات العمل من جهة،

وتوفر الرغبة الذاتية للعاملني يف توفري اجلو املناسب الذي يضمن تفاعل األفراد مع بعضهم ومع من يتعاملون معهم بنسبة  %11.4ويف المرتبة الثالثة اعتماد برامج املسؤولية

االجتماعية من خالل الشراكات مع املؤسسات االقتصادية واالجتماعية وغريها بنسبة  %16.6ويف المرتبة الرابعة تنظيم يوم مفتوح دوري للمستفيدين مع قيادات وموظفي
املؤسسات العمل اخلريي بنسبة  %16ويف المرتبة الخامسة أن ال تتعارض قواعد العمل مع األنظمة العامة أو أنظمة الدولة بنسبة  %11.0ويف المرتبة السادسة أن تكون

إدارة املؤسسة مسؤولة عن قواعد العمل وإجراءاته وتيسريها أمام املستفيدين بنسبة  %18.1وفي المرتبة السابعة أن تعطى إدارة املؤسسة اهتماما عظيما بالقواعد اخلاصة
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باألشخاص الذين ليسوا موظفني مبوجب قانون العمل والعمال بنسبة  %14.6ويف المرتبة الثامنة أن تكون إدارة املؤسسة مسؤولة للتأكد من ظروف العمل ومناسبتها مع رؤية

ورسالة املؤسسة بنسبة .%12.9
كما تشري بيانات اجلدول السابق املتعلق حماولة وضع وسائل ملعاجلة وتوسيع نشاطات املؤسسات العمل اخلريي واليت تتعلق بالسماح مبزيد من تفاعل بني األفراد
يف نفس املؤسسة واجلماعات األخرى حيث ظهر يف المرتبة االولى من املؤيدين أن تكون إدارة املؤسسة مسؤولة للتأكد من ظروف العمل ومناسبتها مع رؤية ورسالة املؤسسة

بنسبة  %14.4ويف المرتبة الثانية أن تكون إدارة املؤسسة مسؤولة عن قواعد العمل وإجراءاته وتيسريها أمام املستفيدين بنسبة  % 38.4وفي المرتبة الثالثة أن ال تتعارض

قواعد العمل مع األنظمة العامة أو أنظمة الدولة بنسبة  %86.8ويف المرتبة الرابعة تطوير العاملني مهنيا وإداريا من اجلوانب احليوية املهمة حبكم تغري التعامالت وتغري حاجات
املستفيدين و أن يتلقى العاملون الدعم واملساندة الالزمني لتيسري إجراءات العمل من جهة ،وتوفر الرغبة الذاتية للعاملني يف توفري اجلو املناسب الذي يضمن تفاعل األفراد مع

بعضهم ومع من يتعاملون معهم بنسبة  %81.1ويف المرتبة الخامسة تطوير جهاز البحث والدراسات االجتماعية بنسبة  %81.1ويف المرتبة السادسة اعتماد برامج

املسؤولية االجتماعية من خالل الشراكات مع املؤسسات االقتصادية واالجتماعية وغريها بنسبة  %81.8وفي المرتبة السابعة أن تعطى إدارة املؤسسة اهتماما عظيما بالقواعد

اخلاصة باألشخاص الذين ليسوا موظفني مبوجب قانون العمل والعمال بنسبة  %81.0ويف المرتبة الثامنة تنظيم يوم مفتوح دوري للمستفيدين مع قيادات وموظفي املؤسسات

العمل اخلريي بنسبة .%84.1
كما تشري بيانات اجلدول السابق املتعلق حماولة وضع وسائل ملعاجلة وتوسيع نشاطات املؤسسات العمل اخلريي واليت تتعلق بالسماح مبزيد من تفاعل بني األفراد
يف نفس املؤسسة واجلماعات األخرى حيث ظهر يف المرتبة االولى من احملايديني أن تعطى إدارة املؤسسة اهتماما عظيما بالقواعد اخلاصة باألشخاص الذين ليسوا موظفني

مبوجب قانون العمل والعمال بنسبة  %44.1ويف المرتبة الثانية تنظيم يوم مفتوح دوري للمستفيدين مع قيادات وموظفي املؤسسات العمل اخلريي بنسبة  %2.1ويف المرتبة

الثالثة اعتماد برامج املسؤولية االجتماعية من خالل الشراكات مع املؤسسات االقتصادية واالجتماعية وغريها بنسبة  %1.2ويف المرتبة الرابعة تطوير العاملني مهنيا وإداريا من
اجلوانب احليوية املهمة حبكم تغري التعامالت وتغري حاجات املستفيدين و أن يتلقى العاملون الدعم واملساندة الالزمني لتيسري إجراءات العمل من جهة ،وتوفر الرغبة الذاتية
للعاملني يف توفري اجلو املناسب الذي يضمن تفاعل األفراد مع بعضهم ومع من يتعاملون معهم بنسبة  %1.1وفي المرتبة الخامسة أن تكون إدارة املؤسسة مسؤولة عن قواعد

العمل وإجراءاته وتيسريها أمام املستفيدين بنسبة  %6.9وفي المرتبة السادسة أن تكون إدارة املؤسسة مسؤولة للتأكد من ظروف العمل ومناسبتها مع رؤية ورسالة املؤسسة

بنسبة  %6.2ويف المرتبة السابعة أن ال تتعارض قواعد العمل مع األنظمة العامة أو أنظمة الدولة بنسبة  %6.1ويف المرتبة الثامنة تطوير جهاز البحث والدراسات

االجتماعية بنسبة .%1.1
كما تشري بيانات اجلدول السابق املتعلق حماولة وضع وسائل ملعاجلة وتوسيع نشاطات املؤسسات العمل اخلريي واليت تتعلق بالسماح مبزيد من تفاعل بني األفراد يف

نفس املؤسسة واجلماعات األخرى حيث ظهر في المرتبة االولى من املعارضني تنظيم يوم مفتوح دوري للمستفيدين مع قيادات وموظفي املؤسسات العمل اخلريي بنسبة %8.1

ويف المرتبة الثانية أن ال تتعارض قواعد العمل مع األنظمة العامة أو أنظمة الدولة و أن تعطى إدارة املؤسسة اهتماما عظيما بالقواعد اخلاصة باألشخاص الذين ليسوا موظفني

مبوجب قانون العمل والعمال بنسبة  % 4.2وفي المرتبة الثالثة أن تكون إدارة املؤسسة مسؤولة للتأكد من ظروف العمل ومناسبتها مع رؤية ورسالة املؤسسة و أن تكون إدارة
املؤسسة مسؤولة عن قواعد العمل وإجراءاته وتيسريها أمام املستفيدين بنسبة  %2.9ويف المرتبة الرابعة اعتماد برامج املسؤولية االجتماعية من خالل الشراكات مع املؤسسات

االقتصادية واالجتماعية وغريها بنسبة  %2.1ويف املرتبة اخلامسة تطوير جهاز البحث والدراسات االجتماعية بنسبة  %2.1ويف المرتبة السادسة تطوير العاملني مهنيا وإداريا
من اجلوانب احليوية املهمة حبكم تغري التعامالت وتغري حاجات املستفيدين و أن يتلقى العاملون الدعم واملساندة الالزمني لتيسري إجراءات العمل من جهة ،وتوفر الرغبة الذاتية
للعاملني يف توفري اجلو املناسب الذي يضمن تفاعل األفراد مع بعضهم ومع من يتعاملون معهم بنسبة .%2.1
كما تشري بيانات اجلدول السابق املتعلق حماولة وضع وسائل ملعاجلة وتوسيع نشاطات املؤسسات العمل اخلريي واليت تتعلق بالسماح مبزيد من تفاعل بني

األفراد يف نفس املؤسسة واجلماعات األخرى حيث ظهر يف المرتبة االولى من املعارضني بشدة أن تعطى إدارة املؤسسة اهتماما عظيما بالقواعد اخلاصة باألشخاص الذين ليسوا

موظفني مبوجب قانون العمل والعمال بنسبة  %4.4ويف المرتبة الثانية تنظيم يوم مفتوح دوري للمستفيدين مع قيادات وموظفي املؤسسات العمل اخلريي بنسبة  %2.1وفي

المرتبة الثالثة اعتماد برامج املسؤولية االجتماعية من خالل الشراكات مع املؤسسات االقتصادية واالجتماعية وغريها و تطوير جهاز البحث والدراسات االجتماعية بنسبة

 %2.1وفي المرتبة الرابعة أن تكون إدارة املؤسسة مسؤولة للتأكد من ظروف العمل ومناسبتها مع رؤية ورسالة املؤسسة و أن تكون إدارة املؤسسة مسؤولة عن قواعد العمل
وإجراءاته وتيسريها أمام املستفيدين و أن ال تتعارض قواعد العمل مع األنظمة العامة أو أنظمة الدولة و تطوير العاملني مهنيا وإداريا من اجلوانب احليوية املهمة حبكم تغري
التعامالت وتغري حاجات املستفيدين و أن يتلقى العاملون الدعم واملساندة الالزمني لتيسري إجراءات العمل من جهة ،وتوفر الرغبة الذاتية للعاملني يف توفري اجلو املناسب الذي
يضمن تفاعل األفراد مع بعضهم ومع من يتعاملون معهم بنسبة %2.1
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جدول رقم ( )12محاولة وضع وسائل لمعالجة وتوسيع نشاطات المؤسسات العمل الخيري.
(هـ) وضع أهداف واضحة للمؤسسات العمل الخيري وتوفير الحرية لها:
رابعا  :محاولة وضع وسائل لمعالجة وتوسيع نشاطات المؤسسات العمل

الخيري.
م

1

(هـ) وضع أهداف واضحة للمؤسسات العمل الخيري وتوفير
الحرية لها:
أن تكون أهداف املؤسسة حمل احرتام جلميع العاملني.

2

أن تصاغ األهداف بوضوح وتعلن للجميع سواء كانوا عاملني أو
أفراد جمتمع.

3

أن يتم العمل على حتقيق وإعطاء أولوية للعمليات اليت تتحدد من
خالهلا أهداف املنظمة حلشد الطاقات الفردية واجلماعية والتنسيق
بينها مبا يؤدى إىل حتقيق أهداف املؤسسة اخلريية .
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68.0

155

27.6

21

3.7

2

.4

2

.4

359

63.9

161

28.6

30

5.3

8

1.4

4

.7

324

57.7

199

35.4

34

6.0

3

.5

2

.4

تشري بيانات اجلدول السابق املتعلق حماولة وضع وسائل ملعاجلة وتوسيع نشاطات املؤسسات العمل اخلريي واليت تتعلق بوضع أهداف واضحة للمؤسسات العمل

الخيري وتوفير الحرية لها حيث ظهر يف المرتبة االولى من املؤيدين بشدة أن تكون أهداف املؤسسة حمل احرتام جلميع العاملني بنسبة  %62والمرتبة الثانية أن تصاغ

األهداف بوضوح وتعلن للجميع سواء كانوا عاملني أو أفراد جمتمع بنسبة  %68.9ويف المرتبة الثالثة أن يتم العمل على حتقيق وإعطاء أولوية للعمليات اليت تتحدد من خالهلا
أهداف املنظمة حلشد الطاقات الفردية واجلماعية والتنسيق بينها مبا يؤدى إىل حتقيق أهداف املؤسسة اخلريية بنسبة .%11.1
كما تشري بيانات اجلدول السابق املتعلق حماولة وضع وسائل ملعاجلة وتوسيع نشاطات املؤسسات العمل اخلريي واليت تتعلق بوضع أهداف واضحة للمؤسسات

العمل الخيري وتوفير الحرية لها حيث ظهر يف المرتبة االولى من املؤيدين أن يتم العمل على حتقيق وإعطاء أولوية للعمليات اليت تتحدد من خالهلا أهداف املنظمة حلشد
الطاقات الفردية واجلماعية والتنسيق بينها مبا يؤدى إىل حتقيق أهداف املؤسسة اخلريية بنسبة  %81.1ويف المرتبة الثانية أن تصاغ األهداف بوضوح وتعلن للجميع سواء كانوا
عاملني أو أفراد جمتمع بنسبة  %02.6ويف المرتبة الثالثة أن تكون أهداف املؤسسة حمل احرتام جلميع العاملني بنسبة .%01.6
كما تشري بيانات اجلدول السابق املتعلق حماولة وضع وسائل ملعاجلة وتوسيع نشاطات املؤسسات العمل اخلريي واليت تتعلق بوضع أهداف واضحة للمؤسسات
العمل الخيري وتوفير الحرية لها حيث ظهر في المرتبة االولى من احملايديني أن يتم العمل على حتقيق وإعطاء أولوية للعمليات اليت تتحدد من خالهلا أهداف املنظمة حلشد
الطاقات الفردية واجلماعية والتنسيق بينها مبا يؤدى إىل حتقيق أهداف املؤسسة اخلريية بنسبة  %6وفي المرتبة الثانية أن تصاغ األهداف بوضوح وتعلن للجميع سواء كانوا
عاملني أو أفراد جمتمع بنسبة  %1.8ويف المرتبة الثالثة أن تكون أهداف املؤسسة حمل احرتام جلميع العاملني بنسبة . %8.1

كما تشري بيانات اجلدول السابق املتعلق حماولة وضع وسائل ملعاجلة وتوسيع نشاطات املؤسسات العمل اخلريي واليت تتعلق بوضع أهداف واضحة للمؤسسات

العمل الخيري وتوفير الحرية لها حيث ظهر من املعارضني يف المرتبة االولى أن تصاغ األهداف بوضوح وتعلن للجميع سواء كانوا عاملني أو أفراد جمتمع بنسبة  %4,1ويف
المرتبة الثانية أن يتم العمل على حتقيق وإعطاء أولوية للعمليات اليت تتحدد من خالهلا أهداف املنظمة حلشد الطاقات الفردية واجلماعية والتنسيق بينها مبا يؤدى إىل حتقيق

أهداف املؤسسة اخلريية بنسبة  %2,1ويف المرتبة الثالثة أن تكون أهداف املؤسسة حمل احرتام جلميع العاملني بنسبة .%2.1

كما تشري بيانات اجلدول السابق املتعلق حماولة وضع وسائل ملعاجلة وتوسيع نشاطات املؤسسات العمل اخلريي واليت تتعلق بوضع أهداف واضحة للمؤسسات

العمل الخيري وتوفير الحرية لها حيث ظهر من املعارضني في المرتبة االولى أن تصاغ األهداف بوضوح وتعلن للجميع سواء كانوا عاملني أو أفراد جمتمع بنسبة  %2,1وفي
المرتبة الثانية أن يتم العمل على حتقيق وإعطاء أولوية للعمليات اليت تتحدد من خالهلا أهداف املنظمة حلشد الطاقات الفردية واجلماعية والتنسيق بينها مبا يؤدى إىل حتقيق

أهداف املؤسسة اخلريية و أن تكون أهداف املؤسسة حمل احرتام جلميع العاملني بنسبة .%2.1
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جدول رقم ( )11محاولة وضع وسائل لمعالجة وتوسيع نشاطات المؤسسات العمل الخيري.
(و) منح االعتراف والتقدير للمؤسسات العمل الخيري :

رابعا  :محاولة وضع وسائل لمعالجة وتوسيع نشاطات المؤسسات العمل
الخيري.

م (و) منح االعتراف والتقدير للمؤسسات العمل الخيري :
تقدير األفراد وتشجيعهم وزرع الثقة فيهم نظري قيامهم بعمل عظيم.
1
 2تدعيم األداء االجيايب لتطوير الربامج اليت تستند على اجلودة الشاملة يف
املؤسسة واستمراريتها.
3

تعزيز محاس املشاركني يف التحسني من خالل :احلوافز املالية واملعنوية
املشجعة.

4

تنمية الشعور باالنتماء للمؤسسة اخلريية وبأمهية الدور املوكل إليهم يف تطبيق
اجلودة

5

رفع مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملني باملؤسسات اخلريية من خالل املزايا
املادية واملعنوية.
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تشري بيانات اجلدول السابق املتعلق حماولة وضع وسائل ملعاجلة وتوسيع نشاطات املؤسسات العمل اخلريي واليت تتعلق بمنح االعتراف والتقدير للمؤسسات العمل
الخيري حيث ظهر يف المرتبة االولى من املؤيدين بشدة تنمية الشعور باالنتماء للمؤسسة اخلريية وبأمهية الدور املوكل إليهم يف تطبيق اجلودة بنسبة  %61.1ويف المرتبة الثانية
تقدير األفراد وتشجيعهم وزرع الثقة فيهم نظري قيامهم بعمل عظيم بنسبة  .%61.4ويف المرتبة الثالثة تعزيز محاس املشاركني يف التحسني من خالل :احلوافز املالية واملعنوية
املشجعة بنسبة  %61.2ويف المرتبة الرابعة تدعيم األداء االجيايب لتطوير الربامج اليت تستند على اجلودة الشاملة يف املؤسسة واستمراريتها بنسبة  %68.1ويف المرتبة الخامسة
رفع مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملني باملؤسسات اخلريية من خالل املزايا املادية واملعنوية بنسبة .%60.8
كما تشري بيانات اجلدول السابق املتعلق حماولة وضع وسائل ملعاجلة وتوسيع نشاطات املؤسسات العمل اخلريي واليت تتعلق بمنح االعتراف والتقدير للمؤسسات
العمل الخيري حيث ظهر يف المرتبة االولى من املؤيدين تدعيم األداء االجيايب لتطوير الربامج اليت تستند على اجلودة الشاملة يف املؤسسة واستمراريتها بنسبة  %82.4ويف
المرتبة الثانية تقدير األفراد وتشجيعهم وزرع الثقة فيهم نظري قيامهم بعمل عظيم بنسبة  %01.9ويف المرتبة الثالثة تعزيز محاس املشاركني يف التحسني من خالل :احلوافز املالية
واملعنوية املشجعة بنسبة  %01.0ويف المرتبة الرابعة رفع مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملني باملؤسسات اخلريية من خالل املزايا املادية واملعنوية بنسبة  %01.0ويف المرتبة
الخامسة تنمية الشعور باالنتماء للمؤسسة اخلريية وبأمهية الدور املوكل إليهم يف تطبيق اجلودة بنسبة 01
كما تشري بيانات اجلدول السابق املتعلق حماولة وضع وسائل ملعاجلة وتوسيع نشاطات املؤسسات العمل اخلريي واليت تتعلق بمنح االعتراف والتقدير للمؤسسات
العمل الخيري حيث ظهر يف المرتبة االولى من احملايديني رفع مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملني باملؤسسات اخلريية من خالل املزايا املادية واملعنوية بنسبة  %6.1ويف
المرتبة الثانية تنمية الشعور باالنتماء للمؤسسة اخلريية وبأمهية الدور املوكل إليهم يف تطبيق اجلودة بنسبة  %6.0وفي المرتبة الثالثة تعزيز محاس املشاركني يف التحسني من
خالل :احلوافز املالية واملعنوية املشجعة بنسبة  %1.8ويف المرتبة الرابعة تدعيم األداء االجيايب لتطوير الربامج اليت تستند على اجلودة الشاملة يف املؤسسة واستمراريتها بنسبة
 %1.6ويف المرتبة الخامسة تقدير األفراد وتشجيعهم وزرع الثقة فيهم نظري قيامهم بعمل عظيم بنسبة .%8.6
كما تشري بيانات اجلدول السابق املتعلق حماولة وضع وسائل ملعاجلة وتوسيع نشاطات املؤسسات العمل اخلريي واليت تتعلق بمنح االعتراف والتقدير للمؤسسات
العمل الخيري حيث ظهر في المرتبة االولى من املعارضيني رفع مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملني باملؤسسات اخلريية من خالل املزايا املادية واملعنوية بنسبة  %6.0وفي
المرتبة الثانية تنمية الشعور باالنتماء للمؤسسة اخلريية وبأمهية الدور املوكل إليهم يف تطبيق اجلودة بنسبة  %0وفي المرتبة الثالثة تدعيم األداء االجيايب لتطوير الربامج اليت
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تستند على اجلودة الشاملة يف املؤسسة واستمراريتها بنسبة  %4.1وفي المرتبة الرابعة تعزيز محاس املشاركني يف التحسني من خالل :احلوافز املالية واملعنوية املشجعة بنسبة
 %4.0وفي المرتبة الخامسة تقدير األفراد وتشجيعهم وزرع الثقة فيهم نظري قيامهم بعمل عظيم بنسبة .%4.4
كما تشري بيانات اجلدول السابق املتعلق حماولة وضع وسائل ملعاجلة وتوسيع نشاطات املؤسسات العمل اخلريي واليت تتعلق بمنح االعتراف والتقدير للمؤسسات
العمل الخيري حيث ظهر يف المرتبة االولى من املعارضيني بشدة رفع مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملني باملؤسسات اخلريية من خالل املزايا املادية واملعنوية بنسبة %2.9
وفي المرتبة الثانية تقدير األفراد وتشجيعهم وزرع الثقة فيهم نظري قيامهم بعمل عظيم و تدعيم األداء االجيايب لتطوير الربامج اليت تستند على اجلودة الشاملة يف املؤسسة
واستمراريتها و تعزيز محاس املشاركني يف التحسني من خالل :احلوافز املالية واملعنوية املشجعة و تنمية الشعور باالنتماء للمؤسسة اخلريية وبأمهية الدور املوكل إليهم يف تطبيق اجلودة
بنسبة .%2.1

جدول رقم ( )20محاولة وضع وسائل لمعالجة وتوسيع نشاطات المؤسسات العمل الخيري.
(ع) التأكيد على إعادة هندسة نظم العمل في المؤسسة والجودة:

رابعا  :محاولة وضع وسائل لمعالجة وتوسيع نشاطات المؤسسات
العمل الخيري.
م (ع) التأكيد على إعادة هندسة نظم العمل في المؤسسة والجودة:
البدء من جديد من نقطة الصفر وليس إصالح وترميم الوضع القائم
1
للمؤسسة العمل اخلريي.
 2إجراء تغيريات ثانويه ترتك البىن األساسية ألهداف ورسالة املؤسسة
اخلريية.
3

التخلي عن إجراءات العمل القدمية الراسخة لدى املؤسسة اخلريية.

موافق

موافق
بشدة

غير موافق

أحيانا

غير

موافق
بشدة

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

139

24.7

165

29.4

131

23.3

95

16.9

32

5.7

164

29.2

224

39.9

112

19.9

53

9.4

9

1.6

207

36.8

174

31.0

117

20.8

57

10.1

7

1.2

تشري بيانات اجلدول السابق املتعلق حماولة وضع وسائل ملعاجلة وتوسيع نشاطات املؤسسات العمل اخلريي واليت تتعلق بالتأكيد على إعادة هندسة نظم العمل

في المؤسسة والجودة حيث ظهر يف المرتبة االولى من املؤيدين بشدة التخلي عن إجراءات العمل القدمية الراسخة لدى املؤسسة اخلريية بنسبة  %86.2ويف المرتبة الثانية

إجراء تغيريات ثانويه ترتك البىن األساسية ألهداف ورسالة املؤسسة اخلريية بنسبة  %09.0ويف المرتبة الثالثة البدء من جديد من نقطة الصفر وليس إصالح وترميم الوضع القائم
للمؤسسة العمل اخلريي بنسبة .%01.1
كما تشري بيانات اجلدول السابق املتعلق حماولة وضع وسائل ملعاجلة وتوسيع نشاطات املؤسسات العمل اخلريي واليت تتعلق بالتأكيد على إعادة هندسة نظم

العمل في المؤسسة والجودة حيث ظهر يف المرتبة االولى من املؤيدين إجراء تغيريات ثانويه ترتك البىن األساسية ألهداف ورسالة املؤسسة اخلريية بنسبة  %89.9ويف المرتبة

الثانية التخلي عن إجراءات العمل القدمية الراسخة لدى املؤسسة اخلريية بنسبة  %84ويف المرتبة الثالثة البدء من جديد من نقطة الصفر وليس إصالح وترميم الوضع القائم
للمؤسسة العمل اخلريي بنسبة . %09.1
كما تشري بيانات اجلدول السابق املتعلق حماولة وضع وسائل ملعاجلة وتوسيع نشاطات املؤسسات العمل اخلريي واليت تتعلق بالتأكيد على إعادة هندسة نظم العمل
في المؤسسة والجودة حيث ظهر في المرتبة االولى من احملايديني البدء من جديد من نقطة الصفر وليس إصالح وترميم الوضع القائم للمؤسسة العمل اخلريي بنسبة
 %08.8وفي المرتبة الثانية التخلي عن إجراءات العمل القدمية الراسخة لدى املؤسسة اخلريية بنسبة  %02.2وفي المرتبة الثالثة إجراء تغيريات ثانويه ترتك البىن األساسية
ألهداف ورسالة املؤسسة اخلريية بنسبة .%49.9
كما تشري بيانات اجلدول السابق املتعلق حماولة وضع وسائل ملعاجلة وتوسيع نشاطات املؤسسات العمل اخلريي واليت تتعلق بالتأكيد على إعادة هندسة نظم
العمل في المؤسسة والجودة حيث ظهر يف المرتبة االولى من املعارضيني البدء من جديد من نقطة الصفر وليس إصالح وترميم الوضع القائم للمؤسسة العمل اخلريي بنسبة
 %46.9ويف المرتبة الثانية التخلي عن إجراءات العمل القدمية الراسخة لدى املؤسسة اخلريية بنسبة  %42.4ويف المرتبة الثالثة إجراء تغيريات ثانويه ترتك البىن األساسية
ألهداف ورسالة املؤسسة اخلريية بنسبة .%9.1
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كما تشري بيانات اجلدول السابق املتعلق حماولة وضع وسائل ملعاجلة وتوسيع نشاطات املؤسسات العمل اخلريي واليت تتعلق بالتأكيد على إعادة هندسة نظم
العمل في المؤسسة والجودة حيث ظهر يف المرتبة االولى من املعارضيني بشدة البدء من جديد من نقطة الصفر وليس إصالح وترميم الوضع القائم للمؤسسة العمل اخلريي
بنسبة  %1.1وفي المرتبة الثانية إجراء تغيريات ثانويه ترتك البىن األساسية ألهداف ورسالة املؤسسة اخلريية بنسبة  %4.6وفي المرتبة الثالثة التخلي عن إجراءات العمل
القدمية الراسخة لدى املؤسسة اخلريية بنسبة .%4.0
خامسا :التعرف على اليات التعاون مع مؤسسات العمل الخيري

جدول رقم ( )21التعرف على آليات التعاون مع مؤسسات العمل الخيري.
خامسا  :التعرف على آليات التعاون مع مؤسسات العمل الخيري.

موافق

موافق
بشدة

أحيانا

ك

%

ك

%

ك

%

ك

318

56.6

189

33.6

42

7.5

10

1.8

3

.5

347

61.8

168

29.9

40

7.1

5

.9

2

.4

337

60

175

31.1

40

7.1

8

1.4

2

.4

330

58.7

176

31.3

42

7.5

12

2.1

2

.4

56.8

189

33.6

42

7.5

10

1.8

2

.4

180

32.0

30

5.3

4

.7

2

.4

31.1

28

5.0

6

1.1

2

.4

32

5.7

9

1.6

2

.4

35

6.2

8

1.4

2

.4

2

فتح قنوات التواصل اإلجيايب مع وسائل اإلعالم مما يـح َعيزز الصورة
الذهنية اإلجيابية.
إجياد ٍ
جملس تنسيق ٍي ملؤسسات العمل اخلريي يف اململكة لتبادل

4

إنشاء الشبكة السعودية للمؤسسات اخلريية.
ِ
إنشاء ٍ
بنك للتجارب املتميزة للمؤسسات اخلريية السعودية.

319

6

انشاء قاعدة بيانات بالعاملني باملؤسسات اخلريية.

346

61.6

7

تدريب الكوادر العاملة باملؤسسات اخلريية
قياس فاعلية املؤسسات اخلريية يف تقدمي خدماهتا من خالل
إنشاء برنامج االلكرتوين للمتابعة.

351

62.5

175

328

58.4

191

34.0

9

استخدام األساليب العلمية احلديثة اليت تعني على سرعه أداء

332

59.1

185

32.9

5

8

بشدة

%

1

األفكار والرؤى واخلربات والتجارب ،وفق أساليب علمية قابلة
للتطبيق والتعميم.

موافق
ك

إجياد شراكة حقيقية بني مؤسسات العمل اخلريي وبني اجلامعات
وذلك من خالل :مذكرات التعاون ،والكراسي البحثية؛ مما يح ْس ِهم يف
تلمس حاجات اجملتمع ،وخدمة أفراده.

3

غير موافق

غير

%

اخلدمات باملؤسسات اخلريية.
11

انشاء وحدة خرباء لتقييم العمل املؤسسي اخلريي

11

أن تكون لدى املؤسسة اخلريية خطط للتكيف مع املتغريات
والتطورات اخلارجية

326

12

رفع مستوى قدرة املؤسسة اخلريية من خالل زيادة مصادر التمويل
هبدف تغطيه كافة حاجة املستفيدين.

368

65.5

13

إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين  /املتطوعني /املاحنني .....

14

تفعيل احلضور االعالمي يف وسائل التواصل االجتماعي.

351

62.5

176

15

وضع نظام إلدارة التطوع يف املؤسسات اخلريية.

359

63.9

166

29.6

335

59.6

182

32.4

www.iksad.org 45

324

57.7

192

34.2

36

6.4

8

1.4

2

.4

58.0

199

35.4

29

5.2

5

.9

2

.4

161

28.6

27

4.8

4

.7

2

.4

31.3

31

5.5

2

.4

2

.4

32

5.7

3

.5

2

.4

39

6.9

3

.5

3

.5

Institution of Economic Development & Social Researches

King Abdulaziz City for Science and Technology

Maha Hamdan ALANAZi

تشري بيانات اجلدول السابق املتعلق التعرف على آليات التعاون مع مؤسسات العمل الخيري حيث ظهر يف المرتبة االولى من املؤيدين رفع مستوى قدرة

املؤسسة اخلريية من خالل زيادة مصادر التمويل هبدف تغطيه كافة حاجة املستفيدين بنسبة  %61.1وفي المرتبة الثانية تفعيل احلضور االعالمي يف وسائل التواصل

االجتماعي بنسبة  %68.9ويف المرتبة الثالثة إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين  /املتطوعني /املاحنني  .....و تدريب الكوادر العاملة باملؤسسات اخلريية بنسبة  %60.1ويف

المرتبة الرابعة فتح قنوات التواصل اإلجيايب مع وسائل اإلعالم مما يـح َعيزز الصورة الذهنية اإلجيابية بنسبة  %64.2ويف المرتبة الخامسة انشاء قاعدة بيانات بالعاملني
باملؤسسات اخلريية بنسبة  %64.6وفي المرتبة السادسة إجياد ٍ
جملس تنسيق ٍي ملؤسسات العمل اخلريي يف اململكة لتبادل األفكار والرؤى واخلربات والتجارب ،وفق أساليب

علمية قابلة للتطبيق والتعميم بنسبة  %62ويف املرتبة السابعة وضع نظام إلدارة التطوع يف املؤسسات اخلريية بنسبة  %19.6ويف املرتبة التاسعة استخدام األساليب العلمية

احلديثة اليت تعني على سرعه أداء اخلدمات باملؤسسات اخلريية بنسبة  .%19.4ويف المرتبة الثامنة إنشاء الشبكة السعودية للمؤسسات اخلريية بنسبة  %12.1وفي المرتبة

التاسعة قياس فاعلية املؤسسات اخلريية يف تقدمي خدماهتا من خالل إنشاء برنامج االلكرتوين للمتابعة بنسبة  %12.1ويف المرتبة العاشرة انشاء وحدة خرباء لتقييم العمل
ِ
إنشاء ٍ
بنك للتجارب املتميزة للمؤسسات اخلريية السعودية بنسبة  %16.2وفي المرتبة الثانية عشر إجياد شراكة
املؤسسي اخلريي بنسبة  %11.1ويف المرتبة الحادية عشر
حقيقية بني مؤسسات العمل اخلريي وبني اجلامعات وذلك من خالل :مذكرات التعاون ،والكراسي البحثية؛ مما يح ْس ِهم يف تلمس حاجات اجملتمع ،وخدمة أفراده بنسبة %16.6
كما تشري بيانات اجلدول السابق املتعلق التعرف على آليات التعاون مع مؤسسات العمل الخيري حيث ظهر يف المرتبة االولى من املؤيدين أن تكون لدى

املؤسسة اخلريية خطط للتكيف مع املتغريات والتطورات اخلارجية بنسبة  %81.1ويف المرتبة الثانية انشاء وحدة خرباء لتقييم العمل املؤسسي اخلريي بنسبة  %81.0ويف

المرتبة الثالثة قياس فاعلية املؤسسات اخلريية يف تقدمي خدماهتا من خالل إنشاء برنامج االلكرتوين للمتابعة بنسبة  %81ويف المرتبة الرابعة إجياد شراكة حقيقية بني
مؤسسات العمل اخلريي وبني اجلامعات وذلك من خالل :مذكرات التعاون ،والكراسي البحثية؛ مما يس ِهم يف تلمس حاجات اجملتمع ،وخدمة أفراده و ِ
إنشاء ٍ
بنك للتجارب
حْ
املتميزة للمؤسسات اخلريية السعودية بنسبة  . %33.6ويف المرتبة الخامسة استخدام األساليب العلمية احلديثة اليت تعني على سرعه أداء اخلدمات باملؤسسات اخلريية بنسبة
 %80.9ويف المرتبة السادسة وضع نظام إلدارة التطوع يف املؤسسات اخلريية بنسبة  %80.1ويف المرتبة السابعة انشاء قاعدة بيانات بالعاملني باملؤسسات اخلريية بنسبة

 %80ويف المرتبة الثامنة إنشاء الشبكة السعودية للمؤسسات اخلريية و إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين  /املتطوعني /املاحنني  .....بنسبة  %84.8ويف المرتبة التاسعة
إجياد ٍ
جملس تنسيق ٍي ملؤسسات العمل اخلريي يف اململكة لتبادل األفكار والرؤى واخلربات والتجارب ،وفق أساليب علمية قابلة للتطبيق والتعميم و تدريب الكوادر العاملة

باملؤسسات اخلريية بنسبة  %84.4ويف المرتبة العاشرة فتح قنوات التواصل اإلجيايب مع وسائل اإلعالم مما يـح َعيزز الصورة الذهنية اإلجيابية بنسبة  %09.9ويف المرتبة الحادية

عشر تفعيل احلضور االعالمي يف وسائل التواصل االجتماعي بنسبة  %09.6ويف المرتبة الثانية عشر رفع مستوى قدرة املؤسسة اخلريية من خالل زيادة مصادر التمويل
هبدف تغطيه كافة حاجة املستفيدين بنسبة .%02.6

كما تشري بيانات اجلدول السابق املتعلق التعرف على آليات التعاون مع مؤسسات العمل الخيري حيث ظهر يف المرتبة االولى من احملايدين إجياد شراكة
حقيقية بني مؤسسات العمل اخلريي وبني اجلامعات وذلك من خالل :مذكرات التعاون ،والكراسي البحثية؛ مما يح ْس ِهم يف تلمس حاجات اجملتمع ،وخدمة أفراده و إنشاء الشبكة
ِ
إنشاء ٍ
بنك للتجارب املتميزة للمؤسسات اخلريية السعودية بنسبة  %1.1وفي المرتبة الثانية فتح قنوات التواصل اإلجيايب مع وسائل اإلعالم مما
السعودية للمؤسسات اخلريية و
يـح َعيزز الصورة الذهنية اإلجيابية و إجياد ٍ
جملس تنسيق ٍي ملؤسسات العمل اخلريي يف اململكة لتبادل األفكار والرؤى واخلربات والتجارب ،وفق أساليب علمية قابلة للتطبيق والتعميم
بنسبة  %1.4وفي المرتبة الثالثة وضع نظام إلدارة التطوع يف املؤسسات اخلريية بنسبة  %6.9ويف المرتبة الرابعة انشاء وحدة خرباء لتقييم العمل املؤسسي اخلريي بنسبة

 %6.1ويف المرتبة الخامسة استخدام األساليب العلمية احلديثة اليت تعني على سرعه أداء اخلدمات باملؤسسات اخلريية بنسبة  %6.0ويف المرتبة السادسة قياس فاعلية
املؤسسات اخلريية يف تقدمي خدماهتا من خالل إنشاء برنامج االلكرتوين للمتابعة و تفعيل احلضور االعالمي يف وسائل التواصل االجتماعي بنسبة  %1.1ويف المرتبة السابعة
إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين  /املتطوعني /املاحنني  .....بنسبة  %1.1ويف المرتبة الثامنة انشاء قاعدة بيانات بالعاملني باملؤسسات اخلريية بنسبة  %1.8ويف المرتبة
التاسعة أن تكون لدى املؤسسة اخلريية خطط للتكيف مع املتغريات والتطورات اخلارجية بنسبة  %1.0ويف المرتبة العاشرة تدريب الكوادر العاملة باملؤسسات اخلريية بنسبة
 %1ويف المرتبة الحادية عشر رفع مستوى قدرة املؤسسة اخلريية من خالل زيادة مصادر التمويل هبدف تغطيه كافة حاجة املستفيدين بنسبة %1.2
كما تشري بيانات اجلدول السابق املتعلق التعرف على آليات التعاون مع مؤسسات العمل الخيري حيث ظهر يف المرتبة االولى من املعارضيني إنشاء الشبكة
السعودية للمؤسسات اخلريية بنسبة  %0.4ويف المرتبة الثانية إجياد شراكة حقيقية بني مؤسسات العمل اخلريي وبني اجلامعات وذلك من خالل :مذكرات التعاون ،والكراسي
البحثية؛ مما يس ِهم يف تلمس حاجات اجملتمع ،وخدمة أفراده و ِ
إنشاء ٍ
بنك للتجارب املتميزة للمؤسسات اخلريية السعودية بنسبة  .%4.2وفي المرتبة الثالثة قياس فاعلية
حْ

املؤسسات اخلريية يف تقدمي خدماهتا من خالل إنشاء برنامج االلكرتوين للمتابعة بنسبة  %4.6ويف المرتبة الرابعة إجياد ٍ
جملس تنسيق ٍي ملؤسسات العمل اخلريي يف اململكة
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لتبادل األفكار والرؤى واخلربات والتجارب ،وفق أساليب علمية قابلة للتطبيق والتعميم و استخدام األساليب العلمية احلديثة اليت تعني على سرعه أداء اخلدمات باملؤسسات
اخلريية و انشاء وحدة خرباء لتقييم العمل املؤسسي اخلريي بنسبة  %4.1وفي المرتبة الخامسة تدريب الكوادر العاملة باملؤسسات اخلريية بنسبة  %4.4وفي المرتبة
السادسة فتح قنوات التواصل اإلجيايب مع وسائل اإلعالم مما يـح َعيزز الصورة الذهنية اإلجيابية و أن تكون لدى املؤسسة اخلريية خطط للتكيف مع املتغريات والتطورات اخلارجية

بنسبة  .%2.9وفي المرتبة السابعة رفع مستوى قدرة املؤسسة اخلريية من خالل زيادة مصادر التمويل هبدف تغطيه كافة حاجة املستفيدين و انشاء قاعدة بيانات بالعاملني
باملؤسسات اخلريية بنسبة  %2.1وفي المرتبة الثامنة تفعيل احلضور االعالمي يف وسائل التواصل االجتماعي و وضع نظام إلدارة التطوع يف املؤسسات اخلريية بنسبة %2.1
وفي المرتبة التاسعة إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين  /املتطوعني /املاحنني  .....بنسبة %2.1
كما تشري بيانات اجلدول السابق املتعلق التعرف على آليات التعاون مع مؤسسات العمل الخيري حيث ظهر في المرتبة االولى من املعارضني بشدة
وضع نظام إلدارة التطوع يف املؤسسات اخلريية و إجياد شراكة حقيقية بني مؤسسات العمل اخلريي وبني اجلامعات وذلك من خالل :مذكرات التعاون ،والكراسي البحثية؛ مما
يح ْس ِهم يف تلمس حاجات اجملتمع ،وخدمة أفراده بنسبة  %2.1وفي المرتبة الثانية فتح قنوات التواصل اإلجيايب مع وسائل اإلعالم مما يـح َعيزز الصورة الذهنية اإلجيابية و إجياد ٍ
جملس

تنسيق ٍي ملؤسسات العمل اخلريي يف اململكة لتبادل األفكار والرؤى واخلربات والتجارب ،وفق أساليب علمية قابلة للتطبيق والتعميم و إنشاء الشبكة السعودية للمؤسسات اخلريية

ِ
إنشاء ٍ
بنك للتجارب املتميزة للمؤسسات اخلريية السعودية و انشاء قاعدة بيانات بالعاملني باملؤسسات اخلريية و تدريب
و إنشاء الشبكة السعودية للمؤسسات اخلريية و

الكوادر العاملة باملؤسسات اخلريية و تدريب الكوادر العاملة باملؤسسات اخلريية و قياس فاعلية املؤسسات اخلريية يف تقدمي خدماهتا من خالل إنشاء برنامج االلكرتوين للمتابعة
و استخدام األساليب العلمية احلديثة اليت تعني على سرعه أداء اخلدمات باملؤسسات اخلريية و انشاء وحدة خرباء لتقييم العمل املؤسسي اخلريي و أن تكون لدى املؤسسة
اخلريية خطط للتكيف مع املتغريات والتطورات اخلارجية و انشاء وحدة خرباء لتقييم العمل املؤسسي اخلريي و أن تكون لدى املؤسسة اخلريية خطط للتكيف مع املتغريات
والتطورات اخلارجية و رفع مستوى قدرة املؤسسة اخلريية من خالل زيادة مصادر التمويل هبدف تغطيه كافة حاجة املستفيدين و إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين  /املتطوعني/
املاحنني  .....و تفعيل احلضور االعالمي يف وسائل التواصل االجتماعي بنسبة %2.1
ثانيا ً  :تحليل العاملي للدراسة:

شكل ( )1أوالً :الصعوبات التي تتعلق بمكونات مؤسسات العمل الخيري

أظهر شكل ( )4باستخدام التحليل العاملي للصعوبات اليت تواجه مؤسسات العمل اخلريي من ناحية املكونات بأن األكثر تأثرياً على مؤسسات العمل اخلريي وجود
خلل يف التنفيذ الذي يتعلق بالكفاءة بقيمة ( ,)2,26وتتفق هذه النتيجة مع دراسة فوزي شحاتة (0226م ) وهي اخنفاض مستوى كفاءة مقدمي اخلدمة كمحدد للجودة بواقع
املمارسة املهنية .كما أشارت دراسة عبد اهلل اخلراشي 4182ه إىل وضع الصعوبات يف مؤسسات العمل اخلريي وحدد منها جمال القوى العاملة واليت يتفرع منها :عدة جوانب
تتعلق بالكفاءة والتأهيل ومستوى األجور للعاملني التنفيذيني وقد يرجع اخللل يف قلة عدد سنوات اخلربة للعاملني يف مؤسسات العمل اخلريي والذي يتفق مع الدراسة احلالية يف
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جدول ( )1واليت تتعلق بسنوات اخلربة  ,وميكن تفعيل كفاءة العاملني يف مؤسسات العمل اخلريي من خالل نتيجة دراسة العدوي (0222م) إىل أن هناك جمموعة من
اإلجراءات تساهم يف النهوض باجلمعيات واملؤسسات اخلريية ،ومنها تنظيم ندوات للتوعية بضرورة هتيئة مناخ دميقراطي واالرتقاء باملعلومات واملعارف.
كما اثبتت نظرية املنظمات بانه البد من اكساب العاملني مهارات عديده منها التدريب املستمر للعاملني يف املؤسسات اخلريية وإكساهبم املهارات الالزمة إلجناز عملهم
بصوره جيدة والذي بدوره يؤدي اىل ضمان كفاءة وفاعلية العاملني.
شكل ()0الصعوبات اليت تتعلق بأهداف مؤسسات العمل اخلريي

أظهر شكل ( )0باستخدام التحليل العاملي للصعوبات اليت تواجه مؤسسات العمل اخلريي من ناحية االهداف بأن األكثر تأثرياً على مؤسسات العمل اخلريي ,هو
اخنفاض وضوح االهداف بالنسبة للعاملني يف املؤسسة بقيمة (.)2,21وميكن التغلب على قلة وضوح األهداف أن متلك املؤسسة اخلريية رؤية ورسالة واضحة املعامل ،وأن تكون
األهداف االسرتاتيجية حمددة ،ويتم ترمجتها يف صورة برامج وآليات عمل مفصلة ،باإلضافة إىل متاسك اهليكل اإلداري .وهذا ما توجه اليه دارسة عالء عبد احلفيظ (0222م).
وقد يرجع ذلك إىل عوامل أخرى تؤثر على قلة وضوح األهداف وتداخلها منها ( :كثره نشاطات املؤسسة -تركيز املؤسسة على أهداف حمددة -قلة معرفة املعلومات للعاملني
اليت تتعلق بأهداف املؤسسات اخلريية ) ,كما أن هناك عوامل أخرى أشارت إليها دراسة ياسر الشهري ( 4109ه ) فيما يتعلق بالعوامل املؤثرة يف تقدم املؤسسات واجلمعيات
اخلريية حنو آليات التسويق االجتماعي ،وأظهرت نتائج االختبارات أن أربعة عوامل لذلك ،وحددها يف :درجة كثافة األنشطة اليت متارسها املؤسسة أو اجلمعية ،وهذا مؤثر ،على
أن هذا العامل خيتزل العوامل املؤثرة يف مفهوم االتصال لدى املؤسسة ،وعدد العاملني يف وحدات االتصال ،وحجم اإليرادات اليت متكن املؤسسة من توسيع نشاطها وزيادة
حجمها.
ومن خالل حتليل سوات ميكن التغلب على الصعوبات بعقد اجتماعات مشرتكة بني اإلدارة العليا واالدارة التنفيذية يف املؤسسة اخلريية ,لإلشراف والقيام بتبسيط إجراءات
املتابعة والرقابة ,باإلضافة إىل أتاحه الفرص للعاملني بالتواصل مع االدارة العليا ملعرفة املعلومات اليت تتعلق باملؤسسات اخلريية .كما ميكن مواجهة الصعوبات اليت توجه مؤسسات
اجملتمع من خالل دراسة رياض محزاوي (0240م )من مقرتحات ملواجهة الصعوبات اليت توجه مؤسسات اجملتمع ،ما يلي:






العمل على عقد لقاءات وورش عمل مشرتكة بني العاملني يف منظمات اخلدمات اإلنسانية وخاصة أعضاء جمالس اإلدارات واملدراء التنفيذيني من جهة ،والعاملني يف
الدوائر احلكومية املشرفة على هذه املنظمات من جهة أخرى؛ بغرض إجياد أرضية مشرتكة للتعاون البناء والتكامل العمال بني اجلانبيني على الرغم من أن كليهما
يعملون يف نفس اجملال ،ويسعون لتحقيق أهداف مشرتكة.
عقد اجتماعات مشرتكة بني إدارات املنظمات واملسؤولني على اإلشراف عليها والقيام بتبسيط إجراءات املتابعة والرقابة ما أمكن ذلك.
وضع خطة لالستفادة من وسائل اإلعالم يف تنمية الوعي بأمهية العمل التطوعي والتشجيع عليه.
مسامهه اجلهات املعنية يف تذليل الصعوبات اليت تعاين منها منظمات اخلدمات اإلنسانية يف جماالت التمويل وامليزانية ،وتدريب أعضاء جمالس اإلدارات والعاملني
املعنيني باملسائل املالية على وضع املوازنات وتصميم خطط متويل املنظمات واملشروعات واملقرتحات.
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تبسيط إجراءات محالت مجع املال وقبول التربعات من األفراد واملؤسسات والشركات حبيث تتمكن هذه املنظمات من توفري احتياجاهتا املالية يف أقل وقت ممكن،
واملعروف أن املال يعد عصب أنشطة وبرامج عمل منظمات اخلدمات اإلنسانية حيث إن صعوبة هذه اإلجراءات وإطالة أمدها يؤدي كما أفاد بعض أعضاء جمالس
اإلدارات إىل  :ضعف محاس املتربعني وهبوط عزميتهم جتاه العمل اخلريي والتطوعي ،وزيادة اجلهود واالعباء اليت تبذهلا فرق العمل باملنظمات ،وشعور االطراف
املختلفة املعنية بعملية التربع بالربية والتشكك أحيانا يف مقاصد ونوايا العمل التطوعي واخلريي.
شكل ()8الصعوبات اليت تتعلق بعمليات التنسيق يف مؤسسات العمل اخلريي

أظهر شكل ( )8باستخدام التحليل العاملي للصعوبات اليت تواجه مؤسسات العمل اخلريي من ناحية عمليات التنسيق بأن األكثر تأثرياً على املؤسسة هو وجود الصراع
بني العاملني بقيمه ( . )2.24وقد يرجع اىل البريوقرطيه االدارية التنظيمية اليت ال حتفز العاملني للعمل بروح الفريق واليت ظهرت بدراسة عبداحملسن القحطاين (0222م) حيث
تكون الصعوبات إدارية (وجود صالحيه كاملة حلل املشكلة  -نقص املعلومات عن املشكلة  -عدم وجود جوافز مادية ومعنوية  -التداخل يف التخصصات  -القوانيني واللوائح
اإلدارية اليت تعارض اخلطة املوضوعه حلل املشكلة ) ,أو ترجع لثقافة املنظمة (التمسك بالراي -عدم االقتناع بالراي االخر -اخلوف من حتمل النتائج -احملسوبية -عدم تقبل
األفكار أو احللول من املوظفني األصغر سنا -تغليب املصاحل الشخصية على املصلحة العامة).
ك ما أن هناك بعض العاملني ليسوا من ذو االختصاص يف اجلانب اجتماعي مما يظهر يف تعامالهتم مع العمالء ,وعدم تقبلهم للمستفيد الذي بدوره يؤدي إىل نزوح
العميل اىل موظف اخر اكثر اختصاصاً مما يسبب بعض الصراعات بني من هنا البد من التخصصية يف العمل االجتماعي ,حيث ظهرت بدراسة عبد العزيز الغريب (0221م)
حنو حتول مفاهيم العمل اخلريي بصورته احلديثة ،أو النظر له كقطاع ثالث له أدواره التنموية اليت ال تقل عن دور القطاعني العام واخلاص؛ إذ يتضح أمهية التخصص العلمي
املناسب إلدارة الربامج واملشروعات اخلريية .حيث نلحظ أن العلوم اإلنسانية الرئيسة جاءت يف املراتب العليا .و اكدت دراسة اجملايل (0222م) إىل أنه ينبغي للمؤهالت اخلاصة
بالعمل اخلريي أن تتج اوز املهنية الضيقة إىل رحابة الفكر واملشاعر وعلم النفس وطبائع الناس ،والبد للعاملني يف احلقل اخلريي من إدراك مبدأ إنسانية البشرية ،وأن الناس
متساوون يف أصل خلقتهم ويف تكرميهم.
شكل ()1الصعوبات اليت تتعلق اللوائح والقوانني اليت تعمل يف اطارها مؤسسات العمل اخلريي
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أظهر شكل ( )1باستخدام التحليل العاملي للصعوبات اليت تواجه مؤسسات العمل اخلريي من ناحية اللوائح والقوانني اليت تعمل يف اطارها أن األكثر تأثرياً على
املؤسسة هو فرض تطبيق االنظمة على مؤسسات العمل اخلريي بقيمه ( ,)2,16عند استخدام النظام املفتوح ميكن التغلب على هذه الصعوبة حيث تكون الفائدة من خالل
(حتقيق اهلدف  :وتكون املؤسسة اخلريية قادرة على حتديد األهداف حتديداً مسبقاً حىت تتضح فائدة هذا األمر من خالل القدرة على قياسها وحمددة بإطار زمين معلوم .والنظم :
من أجل احلصول على اخلدمة وهنا البد من أن تكون املداخالت واضحة والتنبؤ باملخرجات اليت ميكن أن تستخدم كمداخالت مره أخرى .والعناصر االسرتاتيجية  :وهي القدرة
على استخدام كافه األساليب سواء كان على الشكل األفقي أم الشكل العمودي ،وهو بدوره ميكن التأثري به على قوة املؤسسة اخلريية  .والقيم التكاملية :وهي التأكيد على
املؤسسة اخلريية من حتقيق كل ما سبق من عناصر (حتقيق اهلدف والنظم والعناصر االسرتاتيجية) وهنا ميكن االستفادة من هذا األمر عندما تكون املؤسسة اخلريية ال متلك وضوحا
يف اهتمامها أو عندما يتغري أحد معايري فاعلية املؤسسة اخلريية ويتضح من استخدام الزمن.
شكل ()1حتليل العاملي للصعوبات اليت تتعلق يف اجملتمع احمليط يف مؤسسات العمل اخلريي

أظهر شكل ( )1باستخدام التحليل العاملي للصعوبات اليت تتعلق يف اجملتمع احمليط يف مؤسسات العمل اخلريي من ناحية اجملتمع احمليط بأن األكثر تأثرياً على املؤسسة هو
غياب مشاركة أفراد اجملتمع يف أعمال املؤسسة ككل بقيمه ( ,)2.21قد يرجع ذلك إىل اقتصار نظرة بعض من أفراد اجملتمع بأن العمل خدمي وليس تطوعي ,حيث أن
احتياجات هؤالء االفراد تقتصر على االحتياجات األساسية وكيفية إشباعها بعيداً عن تنمية اجملتمع من ناحية العمل التطوعي يف املؤسسات اخلريية ,من البد من تغيري هذه النظرة
من خالل استحداث جماالت معاصرة للعمل التطوعي واليت ظهرت يف دراسة عبد امللك منصور( 0222م ) استحداث جماالت معاصرة للعمل التطوعي ،أي البد من تغري
النظرة إىل العمل اخلريي من اقتصاره على الدور اخلدمي واخلريي الضيق الذي ُيكم األداء حاليا إىل نظرة جديدة تقوم على اعتبار العمل اخلريي شريكا أساسيا يف تنمية اجملتمع،
شأنه يف ذلك ال يقل عن شان الدور احلكومي .ويف حال وجود مشاركة من افراد اجملتمع سيظهر العديد من االجيابيات اليت تظهر على الفرد نفسه وعلى اجملتمع ومن هنا ما ذكر
يف دراسة أمحد مالوي(  0222م) ان االخنراط يف العمل التطوعي يعترب مبثابة استثمار لوقت الفراغ جلميع املتطوعني بشكل عام وفئة الشباب املتعطلني عن العمل أو الطلبة
خالل العطل الصيفية بشكل خاص .وما توصلت اليه دراسة رينية بيكرز (0221م) بأمهية وجود الفوائد االجتماعية اىل جانب الفوائد النفسية حيث حتث على التخفيف من
الشعور بالذنب ,وباإلضافة اىل اإلجيابية اليت تساعد الفرد على العطاء االجتماعية املطلوب ,وباإلضافة اىل تقومي سلوك الفرد االخالقي.
شكل ()6حتليل العاملي للصعوبات اليت تتعلق باللوائح والقوانني يف مؤسسات العمل اخلريي
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أظهر شكل ( )6باستخدام التحليل العاملي للصعوبات اليت تتعلق باللوائح والقوانني يف مؤسسات العمل اخلريي بأن األكثر تأثرياً على املؤسسة هو ضعف اجلهاز اإلداري
مبؤسسات العمل اخلريي بقيمة (  .)0.80هناك العديد من املؤشرات اليت تظهر الضعف االداري (عدم جتديد اخلطة السنوية للمؤسسة اخلريي ,عدم االستعانة مستشارين وخرباء
,عدم وجود قاعدة بيانات حمدثة سواء للمستفيدين او العاملني او الربامج اليت مت عملها ,االعتماد على االسلوب التقليدي يف االدارة ) .حيث أن دراسة عالء عبد احلفيظ(
0222م )قام بتصنيف األنشطة يف املنظمات غري احلكومية .حيث صنفها إىل :منظمات تعمل من أجل حتقيق الرفاهية ،فرتكز على تقدمي اخلدمات املختلفة إىل احملتاجني ،
ومنظمات خريية :واليت تضم املنظمات اليت تسعى ملواجهة احلاجات للفقراء ،مثل :توزيع األغذية  ،واملالبس ،واالدوية .وتقوم هذه املنظمات أيضا بأنشطة إمنائية خالل الكوارث
الطبيعية وغري الطبيعية باعتبارها منظمات إمنائية ،وتركز بصفة أساسية على اجلماعات الفقرية ،ومتثل التنمية االقتصادية هدفا هنائيا بالنسبة هلا ،ومنظمات تسعى للدفاع عن قضايا
معينة مثل :البيئة وحقوق اإلنسان ،ومنظمات استشارية تقوم بتقدمي خدمات استشارية ,ودراسات حبثية سواء ملشروعات خاصة أم حكومية ،ومنظمات لالبتكار التقين مثل:
املنظمات اليت تقوم بإدارة مشروعات خاصة هبا من أجل ابتكار وتطوير مقرتبات جديدة أو حتسني املقرتبات القائمة حلل املشكالت املوجودة يف جمال معني.
وهذا بدوره يؤدي اىل تنظيم العمل اليت جتعل هناك خطة واضحه واليات عمل واضحه هبدف حوكمة العمل اخلريي الذي يؤدي اىل تقويه اجلهاز االداري  .كما اكدت
دراسة عبد اهلل اخلراشي 4182ه يف جمال التنظيم اإلداري :إن اجلمعيات اخلريية ال ختضع لتنظيم موحد ،وإمنا يتم وضعه من قبل جملس اإلدارة املنتخب وهلا نلمس التفاوت بني
اجلمعيات اخلريية يف هيكلها اإلداري ونظامها.ودراسة اجريت من خالل مؤسسة العنود 0240م واليت ظهرت الوضع الراهن للمنظمات الغري الرحبيه وهي اليت كالتايل :
تفتقد املنظمات غري اهلادفة للربح اىل الشفافية حىت على املستوى الداخلي .هناك نقص متزايد يف املوارد البشرية واملالية .يعيب املنظمات غري اهلادفة للربح االفتقار اىل التغيريات االجيابية وقصور الرؤية والتوقعات غري الواقعية من جانب املدراء وقلة عدم االلتزام بالكتيبات االرشادية والسياساتالداخلية واالجراءات.
شكل ()1حتليل العاملي ألبرز العوامل اليت تؤثر يف العمل اخلريي فيما يتعلق بوسائل توسيع نشاطات مؤسسات العمل اخلريي
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أظهر شكل ( ) 1باستخدام التحليل العاملي ألبرز العوامل اليت تؤثر يف العمل اخلريي فيما يتعلق بوسائل توسيع نشاطات مؤسسات العمل اخلريي بأن األكثر تأثرياً على
املؤسسة هو أن تكون أهداف املؤسسة اخلريية حمل احرتام جلميع العاملني بقيمة ( .)2.22هبدف بناء اجملتمع ككل  ,وعدم استخدام تلك املؤسسات بأعمال غري شرعية منها
تقرير مركز ادارة السياسية الضريبة 0241م ,الذي ظهر االستخدام السيئ للجمعيات اخلريية لغسيل االموال والذي بدورة يؤدي االساءة وعدم املصداقية للبعض اجلمعيات
اخلريية .وباإلضافة اىل تقرير 0222م لوجدو 49دولة تعىن من اإلساء للجمعيات اخلريية منها أوصت الدراسة بوجود اسرتاتيجية ملواجهة االساءة لتلك اجلمعيات.
شكل ()2حتليل العاملي لدور اجلهات احلكومية يف حل مشكالت مؤسسات العمل اخلريي

أظهر شكل ( )2باستخدام التحليل العاملي لدور اجلهات احلكومية يف حل مشكالت مؤسسات العمل اخلريي بأن األكثر تأثرياً على املؤسسة هو نشر على مواقع
املؤسسة أو اجلهة املشرفة توضح عمل كل مؤسسة واجنازاهتا وتقييمها من اجلهة املشرفة واملتربعني واملستفيدين بقيمة ( ,)2.11لتأكد من مصداقية عمل املؤسسة واحلفاظ على
تطويرها واستمراريتها باإلضافة اىل تعزيز االجيابيات والتغلب على الصعوبات .ما أظهرته هذه النتيجة من امهية وجود نظام االلكرتوين يهتم جبميع جوانب املؤسسة ولعلل افضل ما
يطبق هو نظام احلوكمة اليت تعمل على هندرة املؤسسات اخلريية .كما دراسة حممد باعلوي 0222م أن مصادر متويل اجلمعيات اخلريية يكون من خالل (:من مسامهات األفراد
واجلماعات واملؤسسات سواء كان ذلك تربعا نقديا أم عقاريا أم عينيا .الزكاة اليت جتمع من األفراد والشركات .وما يوصي به البعض من تركاهتم للجمعيات اخلريية .ووريع األوقاف
وأرباح املشاريع االستثمارية اليت تقوم هبا اجلمعيات اخلريية .الدعم احلكومي يف اململكة العربية السعودية يقسم إىل ثالثة أنواع وهي  :اإلعانة التأسيسية وهي متنح للجمعية بعد
فتحها ملدة ال تزيد عن ثالثة أشهر ،أما اإلعانة السنوية  :وهي متنح بعد سنتها املالية وبعد وضع تقرير وايف عن اجلمعية ،أما اإلعانة اإلنشائية :فهي اليت تساهم يف تكاليف
املباين اليت تقيمها اجلمعيات ،كما أن هناك إعانات طارئة ،وإعانات فنية ،وإعانات عينية ،وهذه اإلعانات تصرف حبسب ما تراه احلكومة.
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شكل ()9حتليل العاملي لتعاون مع مؤسسات العمل اخلريي

أظهر شكل ( )9باستخدام التحليل العاملي لدور اجلهات احلكومية يف حل مشكالت مؤسسات العمل اخلريي بأن األكثر تأثرياً على املؤسسة هو استخدام االساليب
العلمية احلديثة اليت تعني على سرعة اداء اخلدمات مبؤسسات العمل اخلريي بقيمه ( .)2.21هنا يؤكد أمهية استخدام نظام االلكرتوين يسهل من اداء اخلدمات حيث ظهرت
دراسة أمحد العرايب (0221م) عن عدد اجلمعيات اخلريية اخلليجية اليت توجد هلا مواقع إلكرتونية على اإلنرتنت بلغ ( )421مجعية ،منها )61( :موقعا يف اململكة العربية
حيث.السعودية ،و( )41موقعا يف اإلمارات العربية املتحدة ،و( )48موقعا يف مملكة البحرين ،و( )6مواقع يف دولة الكويت ،و( )1مواقع يف دولة قطر ،وموقعان يف سلطنة عمان
جاءت املؤسسات اخلريية بدولة قطر يف املركز األول من حيث متوسط درجات التقييم ،حيث بلغ متوسط درجات مواقع املؤسسات القطرية ( )16درجة بنسبة ( ) %68.0من
إمجايل درجات التقييم ،تليها مواقع املؤسسات اخلريية بدولة الكويت بنسبة ( ، )%11.01مث مواقع املؤسسات السعودية بنسبة(  ) %18.49وجاءت املؤسسات اخلريية
وتوصلت الدراسة إىل قائمة مرتبة تنازلياً مبواقع اجلمعيات اخلريية اخلليجية  ،حسب الدرجات اليت .بسلطنة عمان يف املركز األخري بنسبة ( )%81.28من إمجايل درجات التقييم
حصلت عليها يف عمليات التقييم  ،وحصل موقع اجلمعية اخلريية لرعاية األيتام (إنسان) بالرياض على املركز األول من بني مواقع مجعيات الدراسة حيث حصل على(
 )%18.28من إمجايل درجات التقييم ،ويف املركز الثاين كل من مجعية الرب بالرياض وقطر اخلريية بنسبة ( ) %14.94لكل منهما ،واملراكز اخلمسة األخرية كانت ملواقع اهلالل
األمحر لدولة اإلمارات ،وصندوق كرزكان اخلريي بالبحرين ،ومجعية املرأة العمانية بصاللة بسلطنة عمان ،وصندوق سرتة اخلريي بالبحرين ،وصندوق سار اخلريي بالبحرين كذلك
وبلغ عدد املواقع اليت تتيح التفاعل مع روادها ( )89موقعا بنسبة ( ، )%81.1وختتلف طريقة التفاعل من موقع آلخر؛ حيث تتيح بعض املواقع إضافة تعليقات ،والبعض اآلخر
يتيح للرواد إضافة مقاالت ،ويوجد ( )41موقعاً يتيح التفاعل من خالل منتدى للموقع .ما توصلت اليه دارسة ملي (0229م) ألمهية وجود رقابة حكومية باإلضافة اىل التوسع
يف برامج اخلدمة الوطنية وهذا بدوره يؤدي اىل منو العمل اخلريي واضافه صفة االستمرارية يف العمل اخلريية وحتديدا ضمان ادارة اجلودة الشاملة.
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Conclusions and Recommendations

االستنتاجات:
 -1ظهرت نتائج الدراسة االولية بان غالبية العينه من الفئة العمرية من أقل من  82سنه وهذا يؤكد تطبيق اسرتاتيجية اقتصاد املعرفة واليت توكد على امهية وجود فئات
شابه يف العمل .كما ظهرت نتائج الدراسة االولية بان غالبية العينه من الذكور  .كما ظهرت نتائج الدراسة االولية بان غالبية العينه ممن ُيملون اخلربة الوظيفي أقل
من  1سنوات ,كما ظهرت نتائج الدراسة االولية بان غالبية العينه من املدراء التنفيذيني.
 -2ظهرت نتائج الدراسة بان غالبية العينة تبحث يف ابرز الصعوبات اليت تواجه مؤسسات العمل اخلريي يف اململكة العربية السعودية واليت ترجع اىل مكونات اجلمعية
اخلريية او املؤسسة اخلريية من خالل الرتكيز على أهداف معينه وإمهال اهداف األخرى و ظهر ضعف وضوح األهداف بالنسبة للعاملني باملؤسسة .وما أكد من
صعوبة يف ضعف وضوح األهداف بالنسبة ألفراد اجملتمع ,و أن تكون األهداف تفوق قدرات العاملني املؤسسة.

 -3ظهرت نتائج الدراسة بان غالبية العينة تبحث يف ابرز الصعوبات اليت تواجه مؤسسات العمل اخلريي يف اململكة العربية السعودية واليت ترجع اىل أهداف اجلمعية
اخلريية من خالل وجود نوع من الصراع بني العاملني يف املؤسسة اخلريية وحاجه اىل تتدخل مهين ,وعدم السعي لعملية التنسيق بني العاملني باملؤسسة اخلريية  ,و
ال يوجد لقاءات تنسيقية بني املؤسسات ,وظهر أيضا عدم وجود جهاز ينسق بني املؤسسات وبعضها  ,وظهر وجود نزاع من الصراع بني املؤسسة اخلريية
واملؤسسات اخلريية االخرى ,و تعارض األهداف بني املؤسسات اخلريية.
 -1ظهرت نتائج الدراسة بان غالبية العينة تبحث يف ابرز الصعوبات اليت تواجه مؤسسات العمل اخلريي يف اململكة العربية السعودية واليت ترجع اىل عمليات التنسيق
يف اجلمعية اخلريية من خالل عدم الرتخيص باستخدام الرسائل النصية للتعريف باملؤسسة و أن منح اجلهة اإلدارية حق حل املؤسسة دون اللجوء للسلطة القضائية
,و تقييد قدرة املؤسسات يف عمليات مجع املال و ,وفرض تطبيق االنظمة على املؤسسات اخلريية وعدم فهم اللوائح واألنظمة يف املؤسسات اخلريية ,و تسجيل
االعمال اليت تقوم هبا املؤسسة اخلريية  ,باإلضافة اىل الوصول للمتربعني ,وكسب ثقتهم.
 -1ظهرت نتائج الدراسة بان غالبية العينة تبحث يف ابرز الصعوبات اليت تواجه مؤسسات العمل اخلريي يف اململكة العربية السعودية واليت ترجع اىل اللوائح والقوانني
اليت تعمل يف اطارها املؤسسات اخلريية من خالل غياب املشاركة يف أعمال املؤسسة من قبل العنصر النسائي ,و وجود خالف بني أفراد اجملتمع احمللي واملؤسسة
اخلريية ,و اخنفاض املستوى الثقايف واالجتماعي ألفراد اجملتمع احمليط  ,و غياب املشاركة أفراد اجملتمع يف أعمال املؤسسة اخلريية ككل.
 -6ظهرت نتائج الدراسة بان غالبية العينة تبحث يف ابرز الصعوبات اليت تواجه مؤسسات العمل اخلريي يف اململكة العربية السعودية واليت ترجع اىل اجملتمع احمليط من
خالل ضعف اجلهاز اإلداري باملؤسسة ,و عدم وجود قاعدة بيانات للمستفيدين ,و اجملاملة عند تقدمي اخلدمة ألفراد على حساب آخرين ,وعدم خضوع
املؤسسات اخلريية لتنظيم موحد  ,و عدم تفويض السلطة للعاملني داخل املؤسسة اخلريية ومركزية اإلدارة ,و عدم وجود قاعدة بيانات للمتربعني ,و وجود ازمات
اخلارجية هتدد عمل املؤسسة اخلريية .
 -7ظهرت نتائج الدراسة بان غالبية العينة تبحث يف دور اجلهات احلكومية اليت تسهم يف حل مشاكل مؤسسات العمل اخلريي ختفيف إجراءات افتتاح املؤسسات
اخلريية ،ويف املقابل إغالقها فوراً يف حالة التقصري أو التالعب ,واخلروج عن هدفها املعلن وحماسبة املسؤولني مع االعالن عن ذلك .و فتح جمال التطوع باإلعارة
سواء كان من القطاع احلكومي أو القطاع اخلاص لرفع مستوى اجلودة ,و تأسيس هيئة متخصصة على مستوى عايل من الكفاءة اإلدارية تتواىل األشراف على
املؤسسات اخلريية ,و الشفافية من خالل األفصاح عن الدخل واملصروفات واملستفيدين يف هناية كل سنه مالية ,و النشر على مواقع املؤسسة أو اجلهة املشرفة توضح
عمل كل مؤسسة واجنازاهتا والتقييم اللي حصلت عليه من اجلهة املشرفة واملتربعني واملستفيدين وال يكون هناك تدخل بشري يف هذا العمل.
 -2ظهرت نتائج الدراسة بان غالبية العينة تبحث يف ابرز وسائل ملعاجلة وتوسيع نشاطات املؤسسات العمل اخلريي واليت تتعلق ببناء وتقبل للتغيري من خالل تغيري يف
أهداف املؤسسات اخلريية ورسالتها وأغراضها  ,و الدمج مع املؤسسات الصغرية ,و ارتفاع نسبة الدوران الوظيفي ,و وجود االحتادات والنقابات املهنية /العمالية
خاصة مبؤسسات العمل اخلريي  ,و إصدار قوانني وتشريعات حكومية جديدة تتعلق بتقدمي اخلدمات للمستفيدين ,و اعتماد املؤسسات اخلريية على اجياد وقف
خاص واستثماره  ,و إدخال نظم معاجلة معلومات متطورة  ,وجود برامج لعالج االزمات يف املؤسسات اخلريية من خالل ادارة عالقات عامة متميزة و استقطاب
كفاءات ادارية  ,و حتقيق الرضا الوظيفي للعاملني ,و نشر ثقافة املنافسة بني العاملني يف املؤسسة اخلريية ,و توفري أجهزة ومعدات جديدة .
 -9ظهرت نتائج الدراسة بان غالبية العينة تبحث يف ابرز وسائل ملعاجلة وتوسيع نشاطات املؤسسات العمل اخلريي واليت تتعلق بتشجيع االفكار اجلديدة من خالل
توليد األفكار والبحث حول العامل عن مناذج رائدة وحماولة تطبيقها .كما أن غالبية العينة االخرى أوضحت نسبة متوسطة حول فهم املشكالت اليت تواجه
املستفيدين من اخلدمة اليت تقدمها املؤسسة اخلريية ,و وجود اخلطط تنفيذية تضمن مساعدة املؤسسة اخلريية يف حل ما تواجه من التغيريات اليت تطرأ على
اجملتمع ,و البحث عن افكار سهلة التنفيذ ومبتكرة تفيد املؤسسة اخلريية .
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 -42ظهرت نتائج الدراسة بان غالبية العينة تبحث يف ابرز وضع وسائل ملعاجلة وتوسيع نشاطات املؤسسات العمل اخلريي واليت تتعلق السماح مبزيد من تفاعل بني األفراد يف
نفس املؤسسة واجلماعات األخرى من خالل أن تنظيم يوم مفتوح دوري للمستفيدين مع قيادات وموظفي املؤسسات العمل اخلريي ,و أن تعطى إدارة املؤسسة اهتماما

عظيما بالقواعد اخلاصة باألشخاص الذين ليسوا موظفني مبوجب قانون العمل والعمال .و أن ال تتعارض قواعد العمل مع األنظمة العامة أو أنظمة الدولة ,و اعتماد برامج
املسؤولية االجتماعية من خالل الشراكات مع املؤسسات االقتصادية واالجتماعية وغريها .كما أن غالبية العينة االخرى أوضحت نسبة متوسط حول أن تكون إدارة

املؤسسة مسؤولة عن قواعد العمل وإجراءاته وتيسريها أمام املستفيدين  ,و تطوير العاملني مهنيا وإدارياً من اجلوانب احليوية املهمة حبكم تغري التعامالت وتغري حاجات
املستفيدين  ,وأن يتلقى العاملون الدعم واملساندة الالزمني لتيسري إجراءات العمل من جهة ،وتوفر الرغبة الذاتية للعاملني يف توفري اجلو املناسب الذي يضمن تفاعل األفراد مع
بعضهم ومع من يتعاملون معهم  ,و تطوير جهاز البحث والدراسات االجتماعية .
 -11ظهرت نتائج الدراسة بان غالبية العينة تبحث يف ابرز وضع وسائل ملعاجلة وتوسيع نشاطات املؤسسات العمل اخلريي واليت تتعلق بوضع أهداف واضحة
للمؤسسات العمل اخلريي وتوفري احلرية هلا من خالل أن تصاغ األهداف بوضوح وتعلن للجميع سواء كانوا عاملني أو أفراد جمتمع .كما أن غالبية العينة االخرى
أوضحت نسبة متوسطة حول العمل على حتقيق وإعطاء أولوية للعمليات اليت تتحدد من خالهلا أهداف املنظمة حلشد الطاقات الفردية واجلماعية والتنسيق بينها مبا
يؤدى إىل حتقيق أهداف املؤسسة اخلريية ,وأن تكون أهداف املؤسسة حمل احرتام جلميع العاملني .

 -40ظهرت نتائج الدراسة بان غالبية العينة تبحث يف ابرز وسائل ملعاجلة وتوسيع نشاطات املؤسسات العمل اخلريي واليت تتعلق مبنح االعرتاف والتقدير للمؤسسات
العمل اخلريي من خالل تقدير األفراد وتشجيعهم وزرع الثقة فيهم نظري قيامهم بعمل عظيم كما ان الغالبية االخرى ذكرت بنسبة متوسطة حول تنمية الشعور
باالنتماء للمؤسسة اخلريية ,وبأمهية الدور املوكل إليهم يف تطبيق اجلودة ,و رفع مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملني باملؤسسات اخلريية من خالل املزايا املادية
واملعنوية و تدعيم األداء االجيايب لتطوير الربامج اليت تستند على اجلودة الشاملة يف املؤسسة واستمراريتها .
 -48ظهرت نتائج الدراسة بان غالبية العينة تبحث يف ابرز وضع وسائل ملعاجلة وتوسيع نشاطات املؤسسات العمل اخلريي واليت تتعلق بالتأكيد على إعادة هندسة نظم
العمل يف املؤسسة واجلودة من خالل البدء من جديد من نقطة الصفر وليس إصالح وترميم الوضع القائم للمؤسسة العمل اخلريي وضرورة التخلي عن اجراءات
العمل القدمية و بإجياد اجراءات ثانوية ترتك البىن االساسية ألهداف ورسالة املؤسسة اخلريية .
 -41ظهرت نتائج الدراسة بان غالبية العينة تبحث يف آليات التعاون مع مؤسسات العمل اخلريي من خالل إنشاء الشبكة السعودية للمؤسسات اخلريية و أثر يف إجياد
شراكة حقيقية بني مؤسسات العمل اخلريي وبني اجلامعات وذلك من خالل :مذكرات التعاون ،والكراسي البحثية؛ مما يح ْس ِهم يف تلمس حاجات اجملتمع ،وخدمة
أفراده وان ِ
إنشاء ٍ
بنك للتجارب املتميزة للمؤسسات اخلريية السعودية و فعالية يف إجياد ٍ
جملس تنسيق ٍي ملؤسسات العمل اخلريي يف اململكة لتبادل األفكار والرؤى
واخلربات والتجارب ،وفق أساليب علمية قابلة للتطبيق ووجود وحدة خرباء لتقييم العمل املؤسسي اخلريي و استخدام األساليب العلمية احلديثة اليت تعني على سرعه
أداء اخلدمات باملؤسسات اخلريية ,و قياس فاعلية املؤسسات اخلريية يف تقدمي خدماهتا من خالل إنشاء برنامج االلكرتوين للمتابعة و فتح قنوات التواصل اإلجيايب
مع وسائل اإلعالم مما يـح َعيزز الصورة الذهنية اإلجيابية و وجود نظام إلدارة التطوع يف املؤسسات اخلريية والتدريب الكوادر العاملة باملؤسسات اخلريية و إنشاء قاعدة
بيانات بالعاملني باملؤسسات اخلريية و تفعيل احلضور االعالمي يف وسائل التواصل االجتماعي و رفع مستوى قدرة املؤسسة اخلريية من خالل زيادة مصادر التمويل
هبدف تغطيه كافة حاجة املستفيدين و ضرورة وجود قاعدة بيانات للمستفيدين  /املتطوعني /املاحنني.
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إما التوصيات :


البد من تكثيف الدروات التدريبية وامللتقيات و املؤمترات للمدراء التنفيذين واالستعانة باخلرباء هبدف ارتكاز املؤسسة اخلريية على اساس صحيحه.





املسامهة يف حتديد االهداف اليت ميكن للمؤسسة اخلريية تنفيذها ويتحدد ذلك من خالل حتديد رؤية ورسالة وضحه واسرتاتيجية حمدده.





تشجيع العاملني على العمل بروح الفريق وتفعيل ما يسمى بالتدوير الوظيفي هبدف قله من الصراع اليت حتدث بني العاملني انفسهم.
البد من للجوء اىل اسرتاتيجيته تفئ بالتنسيق بني مؤسسات العمل اخلريي باستخدام التكنولوجيا كاستخدام احلوكمة بني مؤسسات العمل اخلريي.
تفعيل دور االقسام النسائي يف مؤسسات العمل اخلريي حيث يوجد بعض من املؤسسات مل تفعيل هذا الدور برغم توجهات رؤية  0282تدعم
عمل املرأة.
املسامهة يف تقوية اجلهاز اإلداري من خالل تقييم عمل املؤسسة والوقوف على السلبيات ومعاجلتها وتدعيم االجيابيات وصوال اىل اجلودة الشاملة .
حث رجال االعمال واملهتمني يف اجملال اخلريي بتسهيل اإلجراءات اليت تتعلق بافتتاح مؤسسات العمل اخلريي مبقابل متابعة عمل املؤسسات
واالشراف عليها لضمان جودة العمل اخلريي وحماسبة املقصرين.



لبناء ومعاجله املشكالت اليت تواجه مؤسسات العمل اخلريي البد من وضع أهداف اسرتاتيجية تتناسب مع املتغريات العصر مع االلتزام بالوضوح





والتحديد.
تشجيع عمل اجملموعات املركزة للوصول افكار وجتارب رائدة اليت ميكن االستفادة منها ومن مث تفعيلها مبا يناسب مع عمل املؤسسة اخلريية.
وضع جملس تنسيقي دوري للقيادات والعاملني يف اجملال اخلريي هبدف التعاون واملسامهة بالتشبيك االجتماعي والبحث مبا يسمى بالعائد االجتماعي .
استخدام الشفافية عند وضوع االهداف امام املستفيدين والعاملني هبدف توعيه املستفيدين وتوضيح ماهلم وما عليهم .



وضع اللوائح والقوانني اليت متنح االحرتام والتقدير للعمل يف مؤسسات العمل اخلريي ووضع من يتطاول على تلك املؤسسات العقوبات اليت حتفظ




حقوق املؤسسة اخلريية .
ميكن اعادة هندسة النظم االدارية (هندرة ) من خالل استخدام دليل اجلودة العمل يف مؤسسات العمل اخلريي من خالل املرفق مع الدراسة
مواصلة الدعم من اجلامعات اىل مؤسسات العمل اخلريي هبدف اجراء التطوير املستمر لعملها وتفعيل سوق العمل الذي خيدم الشباب وخيدم املؤسسة
اخلريية .
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ماجستري منشور.جامعة األمري نايف للعلوم األمنية بالرياض
.81

بركات .وجدي حممد ( 0221م).تفعيل اجلمعيات اخلريية التطوعية يف ضوء سياسات اإلصالح االجتماعي باجملتمع العريب املعاصر .جامعة حلون .القاهرة .

 .86حجـازي ,ســناء حممــد و آخـرون 0222.م .دراســة لقواعــد البيانـات باملنظمــات األهليــة كمـداخالت لــنظم املعلومــات ( دراسـة مطبقــة علــى عينـه مــن املنظمــات األهليـة مبنطقــة مشــال القـاهرة),
املؤمتر العلمي الدويل احلادي العشرون للخدمة االجتماعية  ,كلية اخلدمة االجتماعية  ,جامعة حلوان  ,اجمللد السادس
.81
.82

حسان  ,مصطفى امحد  4994(.م) .الرعاية االجتماعية يف اإلسالم  .ندوة اخلدمة االجتماعية يف اإلسالم  .القاهرة .مكتبة العبيكان.
حسن.عبد الباسط حممد(4992م).أصول البحث االجتماعي.القاهرة  .مكتبة وهبه .

.89
.12

حرمي,حسني (0242م).ادارة املنظمات من منظور كلي ,دار حامد للنشر والتوزيع االردن,عمان
محزة  ,امحد  0226(.م) ,املتطلبات املعرفية لألخصائي االجتماعي املدرسي كمؤشر جلودة تعليم اخلدمة االجتماعية  ,جملة دراسات يف اخلدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية العدد

احلادي والعشرون  ,جامعة حلوان .
محزواي ,رياض ( 0240م) .دراسة مقارنه ملعوقات إدارة منظمات اخلدمات اإلنسانية يف دولة اإلمارات العربية وسلطنة عمان وكيفيه إجياد احللول هلا  .متويل مشرتك بني جامعة
.14
اإلمارات العربية املتحدة وجامعة السلطان قابوس  .عمان  .اإلمارات
محيد,حممد حممود مصطفى (0221م) .االتصال اإلنساين و اخلدمة االجتماعية املعاصرة ,جملة القاهرة للخدمة االجتماعية العدد الثامن عشر ,معهد العايل للخدمة االجتماعية
.10
بالقاهرة
.18
.11

خاطر ,امحد مصطفى (4992م) .اخلدمة االجتماعية (نظرة تارخيية – مناهج املمارسة – اجملاالت) ,إسكندرية  :املكتب اجلامعي احلديث
راجح,امحد عزت(0222م).أصول علم النفس,القاهرة:دار املعارف ,الطبعة الثالثة عشرة.

.11
.16

رجب  ,إبراهيم وآخرون 4928(.م).أساسيات تنظيم اجملتمع  ,الرياض :دار عامل الكتب
رشـوان ,امحــد صـادق 0221.م .العالقــة بــني متطلبـات بنــاء القــدرات املؤسسـية للجمعيــات األهليــة وحتقيـق أهــداف التنميــة املسـتدامة" املـؤمتر العلمــي الـدويل العشــرون للخدمــة

االجتماعية  ,كلية اخلدمة االجتماعية  ,جامعة حلوان  ,اجمللد اخلامس
زاهران,حامد عبد السالم(0222م).علم النفس االجتماعي ,القاهرة:عامل الكتاب.
.11
.12
.19

سليمان  ,حسني حسن وآخرون( 0221م)  .املمارسة العامة يف اخلدمة االجتماعية مع اجلماعة املؤسسة واجملتمع ,بريوت  :املؤسسة اجلامعية ,الطبعة األوىل
شحاتة  ,فوزي حممد اهلادي منصور ( 0226م) .حتديد مستوى جودة اخلدمات االجتماعية وفق رضا العميل عنها ,جملة دراسات يف اخلدمة االجتماعية و العلوم اإلنسانية العدد

العشرون  ,اجلزء الثالث  ,جامعة حلوان
.12
حلوان .

شعراوي  ,منرية  0221(,م) ,جودة اخلدمة االجتماعية يف التأهيل الشامل لألحداث اجلاحنني  ,جملة دراسات يف اخلدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية العدد الثاين والعشرون  ,جامعة

شليب  ,نعيم وآخرون ( 0222م) .تقييم جودة التعليم العملي لطالب اخلدمة االجتماعية يف اجملال املدرسي  ,جملة دراسات يف اخلدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية  .العدد اخلامس
.14
والعشرون  ,جامعة حلوان .
عبد اجلواد  .سلوى 0222,م  .دور اجلمعيات األهلية يف التخفيف من حدة املشكالت البيئية " دراسة مطبقة على عينة من اجلمعيات األهلية مبحافظة اإلسكندرية" .
.10
املؤمتر العلمي الدويل احلادي العشرون للخدمة االجتماعية  ,كلية اخلدمة االجتماعية  ,جامعة حلوان  ,اجمللد الثالث عشر.
عبد احلفيظ ,عالء(0222م ) .دور املؤسسات اخلريية يف تنمية العالقا ت الدولية وتقوية اجملتمع املدين العاملي  .حبث مقدم إىل مؤمتر العمل اخلريي اخلليجي الثالث .دائرة الشؤون
.18
اإلسالمية والعمل اخلريي . .ديب .اإلمارات العربية املتحدة.
 .11عبد الرمحن ,عبد اهلل حممد (. )0229إدارة املؤسسات االجتماعية بني االجتاهات النظرية و املمارسات الواقعية,بريوت:دار املعرفة اجلامعية.
عبد الرحيم ,حممد امحد حممود ( 0221م) .تقدير حاجات الفقراء من اخلدمات اجملتمعية للجمعيات األهلية ,جملة دراسات يف اخلدمة االجتماعية و العلوم اإلنسانية العدد الثالث و
.11
العشرون  ,اجلزء األول  ,جامعة حلوان
.16

عبد اللطيف ,رشاد امحد  0221(.م).تنمية املنظمات االجتماعية مدخل مهين لطريقة تنظيم اجملتمع ,اإلسكندرية ودار الوفاء الدنيا الطباعة والنشر.
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عبد املوجود  ,مىن امحد ( 0221م)  .التقييم كخطوة من خطوات التدخل املهين مع احلاالت الفردية ,جملة دراسات يف اخلدمة االجتماعية و العلوم اإلنسانية ,العدد الثامن عشر

 ,جامعة حلوان
.12

عبد اهلادي .زكريا حممد0222.م .اإلميان كدافعية لتشجيع العمل التطوعي اهلالل األمحر اإلمارايت أمنوذجـا دراسـة ميدانيـة .مـؤمتر العمـل اخلـريي اخلليجـي الثالـث ,دائـرة الشـؤون

اإلسالمية والعمل اخلريي .ديب .اإلمارات العربية املتحدة.
عبيدات ،ذوقان0221 .م .البحث العلمي ( مفهومه وأدواته وأساليبه ) ،الرياض :دار أسامة.
.19
عثمان  ,عبد الفتاح(.)4992خدمة الفرد يف اجملتمع النامي ,القاهرة:مكتبة األجنلو املصرية .
عجوة ،خمتار 4141.هـ .القاعدة النظرية لألنشطة التطوعية اخلريية يف اململكة العربية السعودية ،دراسة وثائقية لتجربة اجلمعيات اخلريية ،جملة التعاون ،العدد .81

.62
.64

عدس,عبد الرمحن وآخرون (0221م).البحث العلمي مفهومة أدواته أساليبه,دار أسامة للنشر والتوزيع.
علي  ,ماهر أبو املعاطي 0242(.م) .تقومي برامج ومشروعات املنظمات االجتماعية  ,الرياض  ,مكتبة الزهراء.

.60
.68

علي ,ماهر أبو املعاطي (.)0222إدارة املؤسسات االجتماعية مع مناذج تطبيقية من اجملتمع السعودي ,الرياض  :دار الزهراء ,الطبعة الثانية.

.61

علي ,ماهر أبو املعاطي (0229م) .مقدمة يف الرعاية االجتماعية واخلدمة االجتماعية .دار الزهراء ,الرياض .
عويس  ,مىن وآخرون  4996(.م) .التخطيط االجتماعي والسياسة االجتماعية بني النظرية والتطبيق  ,مصر  :دار الفكر العريب .

.61
.66

 .61فتح اهلل ,عصام عبد الرازق (  0229م) .محاية حقوق املمارسني  ,الندوة الثالثة عشر للخدمة االجتماعية وحقوق اإلنسان  ,الرياض
فريدريك ،معتوق4998،م ,معجم العلوم االجتماعية ،أكادمييا ،بريوت.
.62
 .69قاســم  ,حممــد رفعــت و آخــرون ( 0226م).رؤيــة علميــة ومهنيــة ملصــادر معــايري اجلــودة واالعتمــاد يف تعلــيم املمارســة املهنيــة لطــرق اخلدمــة االجتماعيــة ,جملــة دراســات يف اخلدمــة االجتماعيــة و
العلوم اإلنسانية العدد العشرون  ,جامعة حلوان
 .12قاسم ,حممد رفعت و آخرون ( 0221م) .مناذج تقييم وتقومي املنظمات االجتماعية ,جملة دراسات يف اخلدمة االجتماعية و العلوم اإلنسانية العدد التاسع عشر ,جامعة حلوان .
الئحة اجلمعيات اخلريية وزارة الشئون االجتماعية 0241م
.14
حممد  ,املدين وآخرون 0226(.م ) ,مؤشرات ختطيطية لزيادة جودة خدمة التعليم مبدارس الفصل الواحد لتحسني نوعية احلياة ,جملة دراسات يف اخلدمة االجتماعية و العلوم
.10
اإلنسانية العدد العشرون  ,جامعة حلوان.
.18

حممود  ,منال طلعت ( 0226م) .متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة مبؤسسات الرعاية الجتماعية  ,جملة دراسات يف اخلدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية العدد احلادي والعشرون

 ,جامعة حلوان .
مرسي  ,حممد عبد العليم(4991م)  .الرتبية ومشكالت اجملتمع ,الرياض ,دار اإلبداع الثقايف
.11
.11
.16

مركز إيفاد للدراسات واالستشارات  0241(.م ) .تصنيف اجلمعيات اخلريية يف اململكة العربية السعودية,مؤسسة امللك خالد اخلريية .الرياض
مركز مداد 4180.ه .العمل اخلريي وأثره على االستقرار االجتماعي .مركز مداد الدويل لألحباث والدراسات .

.11
املتحدة.

معهد كامز للتدريب الكوييت 0222,م  .التنمية الثقافية والعمل اخلـريي املتكامـل.مؤمتر العمـل اخلـريي اخلليجـي الثالـث ,دائـرة الشـؤون اإلسـالمية والعمـل اخلـريي .ديب .اإلمـارات العربيـة

.12
العربية املتحدة.

مــالوي  .أمحــد ابـراهيم 0222.م  .دور مؤسســات اجملتمــع املــدين يف التنميــة الشــاملة .مـؤمتر العمــل اخلــريي اخلليجــي الثالــث ,دائــرة الشــؤون اإلســالمية والعمــل اخلــريي .ديب .اإلمــارات

.19

مالوي ,أمحد (4180ه).دور العمل اخلريي يف تعزيز االستقرار االقتصادي .مركز الدويل مداد ,األردن

.22
.24

ملتقى التجارب املتميزة للجمعيات اخلريية السعودية 0240 .م .جامعة اجملمعة.
منصـور ,عبـد امللـك 0222.م  .العمـل اخلــريي تكافـل اجتمـاعي وعطـاء إنسـاين.مؤمتر العمــل اخلـريي اخلليجـي الثالـث ,دائـرة الشــؤون اإلسـالمية والعمـل اخلـريي .ديب .اإلمـارات العربيــة

املتحدة.
.20

نيازي  ,عبد اجمليد  0229(.م) .معايري اجلودة يف اخلدمة االجتماعية  ,جملة اخلدمة االجتماعية  ,العدد الثالث  ,مستشفى امللك خالد التخصصي للعيون  ,قسم اخلدمة

االجتماعية.
.28

وزارة الشؤون االجتماعية ( .)4184-4182بيان باجلمعيات واملؤسسات اخلريية يف مناطق اململكة العربية السـعودية .بيـان غـري منشـور ،اإلدارة العامـة للمؤسسـات واجلمعيـات

األهلية ،الرياض.
يونس  ,زكى الفاروق(4921م)  .اخلدمة االجتماعية والتغري االجتماعي  ,القاهرة :عامل الكتب  .الطبعة األوىل.
.21
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