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يمكن النظر إىل العمل اخلريي عىل أنه مشاركة إنسانية، غرضها األسايس املسامهة يف أعامل 
اإلغاثة، ومساعدة الفئات ذات االحتياج، ومساندة الربامج االجتامعية، وتوصيل املعونات 
اخلريية ملستحقيها يف صورة عينية أو نقدية، أو يف شكل دعم للمرشوعات اخلدمية املساندة 

للربامج احلكومية، مثل: أعامل مكافحة املخدرات، أو مكافحة اجلريمة. 
 من جانب آخر يشكل العمل اخلريي رافدا مهام من روافد العطاء الفردي للمجتمع، وال 
تكاد ختلو حضارة إنسانية إال وفيها دور للعمل التطوعي بأشكال وأنواع وأساليب خمتلفة، 
ينظم أحيانا، وأحيانا يكون مبادرات ذاتية ال حتكمها ضوابط، إال أنه مع تطور األمم وتعقد 

احلياة برزت احلاجة لتنظيم هذا العمل سعيا ألقىص استفادة ممكنة. 
احلصول  دون  املجتمع  خلدمة  اإلنسان  يبذهلا  التي  اجلهود  بأنه  اخلريي  العمل  ويعرف   
عىل فوائد مادية بدافع إنساين بتحمل مسؤولياته، ويشرتك يف أعامل تستغرق وقتًا وجهدًا 
بأنه واجب جيب  برغبته واختياره، معتقدا  املتطوع كل ذلك  وتضحيات شخصية، ويبذل 

التمهيد



تأديته، فهو بمثابة خدمة إنسانية نبيلة يقدمها اإلنسان إىل أخيه اإلنسان إذا أملت به نازلة أو 
فف عنه آالمها وآثارها، ويشاركه أحزاهنا. وقد عرف اإلنسان التعاون  كارثة معينة، حيث يخُ
واملساعدة بمختلف أنواعها وأشكاهلا منذ أن خلقه اهلل سبحانه وتعاىل يف هذا الكون. وتزداد 
أوارص هذا التعاون وتلك املساعدة يف املجتمعات البسيطة والصغرية؛ إذ حيرص أعضاؤها 
عىل تقديم املساعدات العينية البسيطة لبعضهم البعض يف مواسم حصاد الزرع، أو عندما 
حيدث هجوم عىل أحدهم. ومع تطور املجتمعات والتقدم التكنولوجي الذي أدى إىل كثرة 
وأشكاهلا،  وأنواعها  املساعدات  أساليب  تطورت  وأمنهم  الناس  حياة  دد  تخُ التي  املخاطر 
فظهرت املساعدات املالية العينية واإلغاثية، وأخُنشئت مجاعات ومنظامت غري حكومية تتوىل 

تقديم املساعدات لضحايا الكوارث عىل املستويات املحلية واإلقليمية والدولية.
من  اخلليجي  التعاون  جملس  دول  جمتمعات  من  وغريه  السعودي  العريب  املجتمع  ويعترب 
املجتمعات اإلسالمية التي هلا إسهاماتا املشهودة لفرتة طويلة تقارب القرن من الزمان يف 
جمال العمل التطوعي؛ حيث تأيت املنظامت اخلريية يف هذا املجتمع لتمثل ركيزة أساسية تقوم 
عليها برامج الرعاية االجتامعية للفئات ذات االحتياج، باإلضافة إىل كوهنا أحد املجاالت 
اهلامة التي متثل قناة رئيسية مرشوعة للمشاركة من قبل أفراد املجتمع يف تقديم املساعدات 
للمحتاجني إليها؛ هلذا نحاول يف هذه الدراسة بيان توجهات العمل اخلريي داخل جمتمعات 
جملس التعاون اخلليجي؛ لبيان مسارها ضمن حمتوى السياسة العامة للرعاية يف املجتمع، 
وبالصورة التي نتمكن هبا من إجياد رؤية علمية لكيفية االستفادة من البحث العلمي وأدواته 
املختلفة يف إجياد تصور ألهم األولويات البحثية التي يمكن توفريها كموضوعات رئيسية 
وأمام  ناحية،  من  القطاع  هبذا  واملهتمني  الباحثني  أمام  لوضعها  اخلريي  بالعمل  لالهتامم 
العاملة يف املجال من ناحية أخرى؛ لتوفري قاعدة معلوماتية قائمة عىل  اجلمعيات اخلريية 
البحث العلمي املقنن؛ بحثا عن تنظيم العمل هبذا القطاع احليوي، وإبعاده عن العشوائية 
واالرجتال يف العمل، بام حيقق أعىل مستوى من الفاعلية والنجاح، ونحاول أن نعرض هلذا 

املضمون عىل النحو التايل:
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المدخل لمشكلة الدراسة

املبحث

إن نمو أي جمتمع من املجتمعات يعتمد اعتامدا كبريا عىل ما ينتهجه هذا املجتمع من سياسات 
تستهدف نموه وتطوره، معتمدا يف ذلك عىل ما ينتهجه من سياسة عامة، وسياسات فرعية 
نوعية، وبام يقدمه من توفري خلدمات متنوعة ومتكاملة ألفراده ككل ولفئاته األكثر احتياجا 
عىل وجه اخلصوص، هذا كله هبدف حتقيق قدر متزايد من العدالة االجتامعية، وقدر من 

التنمية التي متثل اهلدف الرئييس لكل املجتمعات.
الدول، ومنها  الكثري من  انتهجتها  التي  السياسات احلكومية   وقد ظهر ذلك بوضوح يف 
دول اخلليج العريب، لتطوير برامج الرعاية االجتامعية فيها، والتي شكلت اجلزء األسايس 
بالقطاع األهيل؛ فاختذت أعامل اخلري  اهتامم آخر  من سياستها االجتامعية. وقد كان هناك 
التطوعية يف هذه املجتمعات أشكاال كثرية متعددة، وتطورت يف املجتمع السعودي الذي 
بدأت  حيث  كبريا؛  تطورا  السكان  يف  وعددًا  مساحة  العريب  اخلليج  دول  أكرب  من  يعد 

المدخل لمشكلة الدراسة
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باجلهود الفردية يف اإلطار العائيل والقبيل، ثم تطورت إىل ما يعرف بصناديق الرب، حيث 
ذلك  بعد  امتدت  وقد  املحتاجني،  عىل  توزع  ثم  املواسم  يف  والصدقات  األموال  جتمع 
لتشمل املرافق العامة، واخلدمات الصحية، ومساعدات الزواج، وغري ذلك من أعامل الرب 

)الردادى، 2002(.
السعودي،  املجتمع  العمل والشؤون االجتامعية عام 1380هـ يف  أنشئت وزاره  وعندما 
األهلية  احلركة  لتنشيط  التوعية  عاتقها  عىل  أخذت  حاليا(  االجتامعية  الشؤون  )وزارة 
املستوى  رفع  يف  تسهم  التي  اخلريية  اجلمعيات  من  عدد  قيام  إىل  أدى  مما  التطوعية، 
نظاما  الوزارة  وضعت  1384هـ  عام  ويف  األرس.  من  لكثري  واالقتصادي  االجتامعي 
للجمعيات واملؤسسات اخلريية األهلية هبدف تنظيم اجلهود التطوعية وأعامل الرب واخلري، 
اخلريية  اجلمعيات  بتأسيس  اخلاصة  والتعليامت  اللوائح األساسية  كام أصدرت عددا من 
من  العديد  إنشاء  إىل  ذلك  أدى  وقد  فنيا،  ودعمها  ومعنويا  ماديا  ومساعدتا  وتسجيلها 
احلاجة.  ذوي  إخواهنم  جتاه  بمسؤولياتم  املواطنني  إلحساس  ترمجة  األهلية  اجلمعيات 
املباديء اإلسالمية  ملبدأ مهم من  وتأكيدا  النجار، 1988،:7(،  )البلوي،2002، ص2، 

أال وهو التكافل االجتامعي.
اخلدمات  توفر  التي  املالية  املساعدات  تقديم  جمال  يف  املنظامت  هذه  خدمات  نمت  وقد 
املبارشة وغري املبارشة لكي تساعد األفراد عىل االعتامد عىل النفس من خالل تنمية مهاراتم 
عن طريق برامج التأهيل والتعليم، ومل يكن العمل التطوعي يف املجال االجتامعي قارصا 
عىل الرجل؛ فقد شاركت املرأة السعودية الرجل يف هذا املجال، وقامت بدور فاعل يف جمال 
النشاط االجتامعي التطوعي؛ فاجلمعيات النسائية هي أول املنظامت التي سجلت رسميا يف 

اململكة وعددها آنذاك أربع مجعيات.
 وقد تطور هذا العدد إىل نحو )294( مجعية ومؤسسة خاصة، مع زيادة واسعة يف أعداد 
املنظامت النسائية )وزارة الشؤون االجتامعية، 1426هـ(. وتعمل هذه املنظامت يف العديد 
األمومة  املسنني،  رعاية  املعاقني،  رعاية  املجتمع،  خدمة  الرب،  جمال  مثل:  املجاالت  من 

املبحث
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والطفولة، رعاية الفتيات. 
االجتامعية  الروافد  من  أساسيا  رافدَا  أصبح  اخلريي  العمل  أن  نجد  املنطلق  هذا  ومن 
مر عرب  بل  اللحظة  وليد  ليس  املجتمعات، وهو  الشاملة يف مجيع  التنمية  املهمة يف عملية 
املجاالت  أصبح جمااَل من  منها شيئا جديدًا حتى  اكتسب يف كل مرحلة  بمراحل  تطوره 
االجتامعية املهمة، حتكمه أطر علمية ونظرية مستقاة من العلوم اإلنسانية األخرى، ومن 

اخلربة واملامرسة املهنية يف امليدان. 

 صياغة مشكلة الدراسة: 
 وفقا ملا تم عرضه مسبقا نجد أن هناك اهتامما بالغا بالعمل اخلريي التطوعي بكافة أشكاله 
فإن كثريًا من  العمل اخلريي  تلقاه مؤسسات  الذي  بالرغم من هذا االهتامم  ومواطنه، لكن 
متارس  زالت  ما  التي  الذاتية  واملبادرات  الفردي،  الشكل  تأخذ  زالت  ما  به  املبذولة  اجلهود 
بشكل عفوي مستمد من تراكم خربات قديمة، ومن هنا ظل العمل اخلريي حبيس وجهات 
النظر اخلاصة سواء يف ختطيطه أو يف إدارته أو يف متويله، حيث مل يكن وليد دراسات عميقة 
قادرة عىل تصوير الواقع وبيان قوته وضعفه وفرصه وحتدياته، ومثل هذه الدراسات كفيلة 
ببيان اجتاهاته، وإمكانيات تطويره بام يشكل خريطة بحثية مستقبلية متكاملة يمكن من خالهلا 
تناول أوضاع اجلمعيات اخلريية يف دول جملس التعاون اخلليجي، وفق تطلعاته واحتياجاته 
هناك  تكن  مل  ما  املرجوة  األهداف  أن حيقق  يمكن  العشوائي ال  فالعمل  واملستقبلية؛  احلالية 
أسلوب  وفق  ثابتة  بخطى  والعمل  مدروس،  علمي  أسلوب  وفق  وتنظيم  وختطيط  دراسة 

مهني. 
 ومن هنا فإن االهتامم بالبحث العلمي يشكل نواة أساسية للعمل اخلريي املنظم. ويرى 
البعض أن أمهية البحث العلمي للمامرسة تعود إىل دوره يف بقاء ممارسة العمل واستمراريته؛ 
حيث إن غياب األساس العلمي للمامرسة ونقص حماوالت القياس الكمي العلمي عىل 
املدى البعيد تقلل من مصداقيتها، كام أن أمهية البحث العلمي يساعد يف تأكيد املسامهة يف 

المدخل لمشكلة الدراسة
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املامرسات  يقود  فالبحث  الفعالة؛  املهنية  املامرسة  أساليب  وتقنني  النظرية  املعارف  تطوير 
املهنية ويوجهها، كام أنه حيقق قدرة املهن عىل تقويم أداء ممارسيها، باإلضافة إىل بناء نامذج 

فاعلة للمامرسة، والتأكد من فاعلية نامذج ممارسة جديدة.

 االهتمام بالبحث العلمي في تنظيم العمل الخيري:
 من خالل حتليل منظومة العمل اخلريي نجد هناك العديد من املشاهدات بشأن البحث 

العلمي، تتضمن:
أوال: إن املامرسات املهنية بمؤسسات العمل اخلريي حتتاج إىل االهتامم باملعرفة العلمية يف 

تقديم خدماتا وصوال ملستوى عال من الفاعلية والتنظيم.
اخلريية  املؤسسات  أن  ترى  العلمية  الدراسات  إىل  باإلضافة  املحسوسة  الشواهد  إن  ثانيا: 
هبذه  للعمل  البحث  فائدة  بمدى  يرتبط  اجتاه  هناك  إن  حيث  فاعلية؛  أزمة  إىل  تتعرض 
املؤسسات، فعندما تتعدد البحوث وتتنوع نتائجها فإهنا تنتظر من يستفيد من تلك النتائج.

ثالثا: إن من وجهة نظر الباحثني فإن األمر حيتاج إىل مزيد من الدراسات التي جيب أن تركز 
عىل كيفية ربط عملية العمل باملؤسسات اخلريية باحتياجات فعلية للعمل حيتاجها املجتمع 

من ناحية، واملؤسسات نفسها من ناحية أخرى. 

 المقصود بالبحث العلمي:
 يقصد بالبحث العلمي بصفة عامة مجلة اجلهود املبذولة للتوصل إىل معرفة جديدة أو لتطوير 
عمليات جديدة. كام أن وظيفة البحث تتمثل يف التحقق من موضوع معني وذلك بطريقة 
منهجية، كام يمكن اعتباره بمثابة مجلة اجلهود التي يقوم هبا الباحث باستخدام األسلوب 
العلمي، والقواعد العلمية، بام يؤدي إىل زيادة سيطرته عىل البيئة املحيطة به، باإلضافة إىل 

اكتشاف الظواهر والعالقات بينها. 
 ولقد سار املنهج العلمي قدمًا بعد ذلك مع ازدياد االهتامم بالعلم، بحيث أصبح يتضمن 

املبحث
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ص15(   ،1996 )رضا،  اإلنسانية،  العلوم  أو  الطبيعية،  العلوم  يف  سواء  خطوات،  عدة 
والتي هي: 

1- اإلحساس بوجود مشكلة تستدعي البحث والدراسة. 
2- حتديد املشكلة. 

3- مجع املعلومات حول املشكلة. 
4- التوصل إىل فروض. 

5- اختيار الفروض. 
6- التوصل إىل نتائج. 

7- اختبار النتائج. 

ولكي يصبح البحث علميًا جيب عىل الباحث أن يلتزم بخطوات وطرق املنهج العلمي يف 
البحث، وتتضمن هذه اخلطوات ما ييل:

أوال: حتديد املشكلة:
يعترب حتديد املشكلة أهم اخلطوات عىل اإلطالق. و حيتاج حتديد املشكلة إىل خربة ودراية من 
الباحث، وهي أمور تكتسب باملامرسة العلمية والعملية للبحوث ومن القراءات املتعمقة. 
وقد يتضح لنا أن املشكلة حمل البحث يمكن جتزئتها إىل عدة أجزاء ومواضيع بحث، وكل 
يمكن  وبذلك  واستعدادهم،  قدراتم  حسب  باحثني  جمموعة  أو  باحث  يبحثه  موضوع 

ترشيد الوقت واجلهد والتكلفة.
ثانيا: مجع املعلومات:

املعلومات  مصادر  وختتلف  املشكلة.  عن  املتاحة  املعلومات  بجمع  الباحث  يقوم  حيث 
باختالف طبيعة البحث نفسه.

ثالثا: وضع الفروض:
وهي مرحلة الربط بني هذه املعلومات؛ وذلك ملعرفة األسباب احلقيقية وليست الظاهرية للمشكلة.

المدخل لمشكلة الدراسة
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 خصائص البحث العلمي واالستفادة منه يف دراسات العمل اخلريي:
يتميز األسلوب العلمي عن بقية األساليب الفكرية بعدة خصائص أساسية أمهها: 

1- املوضوعية:
 وتعني املوضوعية هنا: أن الباحث يلتزم يف بحثه املقاييس العلمية الدقيقة، ويقوم بإدراج احلقائق 
 والوقائع التي تدعم وجهة نظره، وكذلك احلقائق التي تتضارب مع منطلقاته وتصوراته.

2- استخدام الطريقة الصحيحة واهلادفة:
ويقصد بذلك: أن الباحث عندما يقوم بدراسة مشكلة أو موضوع معني، ويبحث عن حل، 
 جيب أن يستخدم طريقة علمية صحيحة وهادفة للتوصل إىل النتائج املطلوبة حلل هذه املشكلة. 

3- االعتامد عىل القواعد العلمية:
حيث إن جتاهل أو إغفال أي عنرص من عنارص البحث العلمي يقود إىل نتائج خاطئة، أو 

خمالفة للواقع.
4- االنفتاح الفكري:

 ويقصد بذلك: أنه يتعني عىل الباحث احلرص عىل التمســك بالروح العلمية، والتطلع دائام 
إىل معرفة احلقيقة فقط، واالبتعـاد قدر اإلمكان عن التزمـت والتشبث بالرؤية األحادية.

5- االبتعاد عن إصدار األحكام النهائية:
أهم خصائص األسلوب العلمي يف البحث التي ينبغي عىل الباحث التقيد هبا، أي بمعنى 
أدق: رضورة اعتامد الباحث عىل أدلة كافية قبل إصـدار أي حكم، أو التحدث عن نتائج 

تم التوصل إليها.
ويمكن توقع عدة وظائف هامة حيققها البحث العلمي، ويستفاد منها يف أداء املؤسسات 

اخلريية، وتتمثل يف:
1- حتديد املشكالت واالحتياجات االجتامعية حمور عمل هذه املؤسسات. 

2- التوصل إىل أفضل االسرتاتيجيات التي حتقق أداء عايَل الفاعلية. 

املبحث
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3- تقييم اخلدمات التي تؤدهيا املؤسسات. 
4- ابتكار أنامط جديدة للخدمات االجتامعية املقدمة من هذه املؤسسات. 

5- تنويع وسائل الضبط داخل هذه املؤسسات. 

- تحديد مشكلة الدراسة:
العمل يف  تنظيم  العلمي يف  للبحث  الكبرية  األمهية  السابق تالحظ  العرض   ومن خالل 
املؤسسات اخلريية وتفعيلها بالصورة التي تؤكد عىل رسيان العمل هبا بطريقة علمية منظمة 
إال  والتي ال يمكن حتديدها  األولوية،  املجتمعية ذات  املتطلبات  أهدافها يف حدود  حتقق 
من خالل بحث علمي مقنن. ومن هنا تتشكل مشكلة هذه الدراسة يف »وصف وحتديد 
اخلريي  العمل  جمال  يف  العلمية  والبحوث  الدراسات  وأولويات  واجتاهات  جماالت  أهم 
املؤسيس، والتي متهد للوصول إىل إطار تصوري مقرتح ملستقبلية وأولوية الدراسات التي 

يمكن أن يتم تبنيها يف جمال العمل اخلريي يف دول جملس التعاون اخلليجي«.

- أهداف الدراسة: 
 تتشكل أهداف هذه الدراسة فيام ييل:

1- التعرف عىل أهم االحتياجات والقضايا البحثية لتنظيم العمل داخل املؤسسات اخلريية 
باملجتمع اخلليجي.

2- حتديد أولويات الدراسات والبحوث وفق احلاجة الفعلية هلا.
3- حماولة التوصل إىل رؤية اسرتاتيجية ملا جيب أن هيتم به الباحثون من دراسات وبحوث 

يمكن أن تفيد يف تنظيم وتطوير العمل يف املؤسسات اخلريية.

- تساؤالت الدراسة:
 تتشكل تساؤالت الدراسة فيام ييل:

المدخل لمشكلة الدراسة
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1. التساؤل الرئييس األول، ومؤداه: ما هي املنطلقات العلمية الدافعة لتنظيم العمل اخلريي 
من وجهة نظر املبحوثني؟

2. التساؤل الرئييس الثاين، ومؤداه: ما هي مناطق االهتامم الرئيسة للبحوث والدراسات 
بمؤسسات العمل اخلريي، والتي يمكن أن تساهم يف تطوير العمل هبذه املؤسسات؟ 

 وينبثق عن هذا التساؤل الرئيس عدة تساؤالت فرعية تشمل:
- ما هي مناطق االهتامم الرئيسة للبحوث والدراسات بمؤسسات العمل اخلريي، واخلاصة 

بمداخل دراستها؟
- ما هي مناطق االهتامم الرئيسة للبحوث والدراسات بمؤسسات العمل اخلريي، واخلاصة 

بمجاالت العمل املرغوب تغطيتها؟
- ما هي مناطق االهتامم الرئيسة للبحوث والدراسات بمؤسسات العمل اخلريي، واخلاصة 

بتنظيم وإدارة اجلمعيات اخلريية؟
- ما هي مناطق االهتامم الرئيسة للبحوث والدراسات بمؤسسات العمل اخلريي، واخلاصة 

ببناء القدرات الفنية للخدمات يف اجلمعيات اخلريية؟
- ما هي مناطق االهتامم الرئيسة للبحوث والدراسات بمؤسسات العمل اخلريي، واخلاصة 

بتنظيم املتطوعني لتقوية عمل اجلمعيات اخلريية؟
- ما هي مناطق االهتامم الرئيسة للبحوث والدراسات بمؤسسات العمل اخلريي، واخلاصة 

بالتحديات التي تواجه اجلمعيات اخلريية وتعيقها عن العمل؟
3.  التساؤل الرئييس الثالث، ومؤداه: هل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف استجابات 
املبحوثني عينة الدراسة حول حماور األولويات البحثية لدراسات العمل اخلريي باختالف 

بعض خصائصهم الشخصية؟
4. التساؤل الرئييس الرابع، ومؤداه: ما هو التصور املقرتح ملا يمكن أن تكون عليه أولويات 
البحوث والدراسات اخلاصة، والتي يمكن اقرتاحها للباحثني إلعدادها يف جماالت العمل 

اخلريي؟

املبحث
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-  أهمية الدراسة:
تتبلور أمهية هذه الدراسة فيام ييل:

1. تنبع أمهية هذه الدراسة من كوهنا تستهدف إجياد صور لتضييق الفجوة بني الدراسات 
العلمية واملامرسة امليدانية فيام يتعلق بأداء املؤسسات اخلريية، بام يضمن سري هذه املؤسسات 

عىل أساس علمي مقنن حمدد املعامل، وفق احتياجات حقيقية للمجتمع.
املؤسسات  عمل  تنظيم  معارف  لتطوير  العلمي  البحث  استخدام  خصائص  أول  إن   .2
اخلريية هي أن تكون من نتائج البحث العلمي، ومن ثم تعقد اآلمال عىل نجاح أداء هذه 

املؤسسات تدرجييًا يف تكوين قاعدة علمية متطورة تشكل سبال لتطويرها. 
3. تساهم الدراسة يف توجيه نظر املهتمني نحو إعداد صياغة جديدة لإلجراءات والسياسات 

املتعلقة بالبحوث والدراسات يف خمتلف جماالت العمل اخلريي.
واملشكالت  القضايا  ألهم  مقرتحة  حلول  تقديم  يف  الدراسة  هذه  معطيات  تساهم   .4

والتحديات التي تواجه العمل اخلريي ومؤسساته.
العمل  عن  أساسية  بيانات  قاعدة  بتكوين  منها  اإلفادة  يف  الدراسة  معطيات  تساهم   .5

اخلريي وخصائصه يف نطاق دول جملس التعاون اخلليجي.
أولوية  وحتديد  البحوث  ملجاالت  مقرتح  تصور  ببناء  تتم  احلالية  الدراسة  كانت  ملا   .6
إجرائها ومدى قابليتها للتطبيق ومدى احلاجة إليها، فإن ذلك يمكن أن يساهم يف مساعدة 
عىل  اخلريية  املرشوعات  من  العديد  بناء  يف  اخلريي  العمل  عىل  والقائمني  القرار  متخذي 
أساس علمي، ودراسة واقعية للتطلعات واالحتياجات الفعلية للمستفيدين احلقيقيني من 

العمل التطوعي اخلريي.
7. تسهيل مهمة الباحثني يف اختيار املواضيع األكثر إحلاحا وفق اهتامماتم يف خدمة املجتمع 

اخلليجي يف املرحلة القادمة.

المدخل لمشكلة الدراسة
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-  مصطلحات الدراسة:
 ترتكز مصطلحات هذه الدراسة عىل ما ييل:

1. مصطلح البحث العلمي.
2. مصطلح األولويات.

3. مصطلح العمل اخلريي.
4. مصطلح املؤسسة اخلريية.

ونسعى إىل حتديد هذه املصطلحات وفقا ملا ييل:

أوال: مصطلح البحث العلمي:
 يعترب البحث العلمي بمثابة استخدام املنهج العلمي للتوصل إىل نتائج تفيد يف إثراء القاعدة 
العلمية للتخصصات املختلفة ولتنمية إمكانياتا التقنية؛ كي تصبح أكثر مقدرة عىل حتقيق 
أهدافهـا، حيث يرتكز نمو أي ختصص عىل قدرته يف إثراء ما يقدمه من إسهامات تعتمد 
هلذه  وفقا  العلمي  البحث  مفهوم  وحيدد   .)2:p،1999،Fortune( العلمي  البحث  عىل 
الدراسة يف مجلة اإلجراءات العلمية التي يمكن االعتامد عليها لتحديد أولويات البحوث 

يف جمال العمل اخلريي بالصورة التي تساهم يف إثراء العمل يف هذا املجال. 

ثانيا: مصطلح األولويات:
درجة  أو  األسبقية  درجة  حتديد  يعني:  األولويات  حتديد  أن   )2002 )الرسوجي،  يرى   
أخرى.  أو مرشوعات  برامج  أو مرشوع عىل  لربنامج  األمهية  املبنية عىل درجة  األفضلية 
وهي عملية جيب أن تعتمد عىل املنهج العلمي، كام تعترب بمثابة قرار رشيد بتحديد أفضلية 
مرشوع ما عىل آخر، فهذه العملية متثل ترتيبًا ما لقضايا حسب درجة أمهيتها يف ضوء معايري 
يتم االتفاق عليها مسبقا. وحيدد هذا املفهوم وفقا ملعطيات هذه الدراسة عىل اعتباره حتديد 
درجة األسبقية أو درجة األفضلية املبنية عىل درجة األمهية للقضايا املتعلقة بالبحث العلمي 

املبحث
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يف جماالت العمل اخلريي، وذلك باالعتامد عىل البحث العلمي يف ذلك التحديد.

ثالثا: مصطلح العمل اخلريي:
 يعرف العمل اخلريي بأنه اجلهود التي يبذهلا اإلنسان خلدمة املجتمع دون احلصول عىل فوائد 
مادية، بدافع إنساين بتحمل مسؤولياته، ويشرتك يف أعامل تستغرق وقتًا وجهدًا وتضحيات 
شخصية، ويبذل املتطوع كل ذلك عن رغبته وباختياره، معتقدا بأنه واجب جيب تأديته؛ 
فهو بمثابة خدمة إنسانية نبيلة يقدمها اإلنسان إىل أخيه اإلنسان إذا أملت به نازلة أو كارثة 
فف عنه آالمها وآثارها، ويشاركه أحزاهنا. ويتحدد مفهوم العمل اخلريي  معينة، حيث يخُ
وفقا هلذه الدراسة يف مجلة األنشطة املبذولة من خالل مؤسسات العمل اخلريي وأعضائها 

يف خدمة املحتاجني والقضايا التي متثل حمور االهتامم بالنسبة لتفعيل هذا العمل. 

رابعا : مصطلح املؤسسة اخلريية:
خالهلا.  من  التطوعي  العمل  متارس  التي  التنظيامت  أهم  من  اخلريية  املؤسسات  تعترب   
يطلقون  وآخرون  األهلية،  املنظامت  عليها  يطلق  من  فهناك  هلا؛  خمتلفة  مسميات  وهناك 
عليها منظامت النفع العام، بينام يسميها البعض املنظامت التطوعية، أو غري الربحية، وهناك 

من يطلق عليها منظامت القطاع الثالث غري الربحي.
 ويتحدد مصطلح املؤسسة اخلريية وفقا هلذه الدراسة يف:

1. أهنا منظمة، وليست مجاعة غري رسمية.
2. ال تؤسس بواسطة الدولة.

3. عدم وجود دافع للربح يف أعامهلا.
4. التمويل الذايت ألنشطتها يف أغلب األحوال.)مع نوع من الدعم احلكومي(.

المدخل لمشكلة الدراسة
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 -  اإلجراءات المنهجية للدراسة:
 أوال: نوع الدراسة :

 تنتمي هذه الدراسة إىل الدراسات الوصفية التي تصف وحتلل الواقع؛ حيث إهنا تتضمن 
البيانات  من  موفورا  قدرا  هناك  أن  كام  الدراسة،  بموضوع  متصلة  راهنة  حقائق  دراسة 
عن مشكلة البحث، وذلك من خالل الدراسات السابقة واألطر النظرية التي أوضحت 
وأكدت عىل رضورة تنظيم العمل اخلريي التطوعي باستخدام منهج البحث العلمي املقنن، 
ومن البحوث والدراسات العلمية. كام أكدت عىل أمهية االستفادة من اخلربات العلمية يف 
تدعيم اجلوانب املعرفية املهنية ألداء عمل املؤسسات اخلريية، مما أثار يف الباحثني رضورة 
التي يمكن من خالهلا تدعيم االستفادة يف االجتاهني  البحث عن جمموعة من األساليب 

النظري والتطبيقي.

ثانيا : املدخل املنهجي للدراسة:
أكثر  من  باعتباره  هلا  منهجي  كمدخل  االجتامعي  املسح  منهج  عىل  الدراسة  هذه  تعتمد   
املناهج استخداما يف البحوث االجتامعية، مستخدمة يف ذلك املسح االجتامعي من خالل 
العينة للخرباء من القائمني عىل املؤسسات اخلريية بدول جملس التعاون اخلليجي، وكذلك 
اخلرباء األكاديميني العاملني باملؤسسات األكاديمية املتخصصة من ذوي االهتامم بالعمل 

اخلريي.

ثالثا: وحدات املعاينة:
 تم اختيار عينة الدراسة باستخدام أسلوب العينة العشوائية البسيطة للخرباء واألكاديميني 
واملامرسني املهتمني بربامج العمل اخلريي التطوعي. وقد بلغ عددهم نحو)140( مبحوثا، 
وصل منهم استجابات لنحو )112( مبحوثا، استبعد منها )6( استامرات لعدم استكامل 
التعاون  جملس  دول  يف  املتخصصني  بعض  العينة  تشمل  أن  روعي  قد  أنه  علام  بياناتا. 

املبحث
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العربية  اململكة  يف  اخلريي  العمل  وخرباء  املتخصصني  الدراسة  غطت  كام  اخلليجي. 
السعودية، بحيث تم تغطية معظم مناطق اململكة.

رابعا: حدود الدراسة:
 من املتوقع تطبيق النتائج امليدانية هلذه الدراسة عىل املؤسسات اخلريية بدول جملس التعاون 

اخلليجي.

خامسا: جماالت الدراسة:
1. املجال املكاين: املؤسسات اخلريية واألكاديمية بدول جملس التعاون اخلليجي.

جملس  بدول  اخلريي  بالعمل  املهتمني  واألكاديميني  اخلرباء  من  عينة  البرشي:  املجال   .2
التعاون اخلليجي.

3. املجال الزماين: أنجزت الدراسة يف فرتة زمنية بلغت اثني عرش شهرا، شمل ذلك فرتة 
الدراسة النظرية والدراسة امليدانية.

سادسا: أدوات الدراسة:
املبحوثني  آراء  الستطالع  للدراسة)1(؛  رئيسية  كأداة  استبيان  بتصميم  الباحث  قام  أوال: 
يف القضايا التي يمكن تناوهلا يف جمال العمل اخلريي. وقد قام الباحث بتقسيم االستامرة 
البيانات األولية عن املبحوثني أسئلة تضمنت:  إىل عدة أجزاء، تناول اجلزء األول بعض 
الدولة، املدينة، اجلنس، السن، نوع التعليم، املؤهل العلمي، الوظيفة احلالية، مدة اخلربة، 
احلصول عىل دورات، طبيعة االهتامم بمجاالت العمل اخلريي. أما اجلزء الثاين فقد ارتكز 
وقد  اخلريي،  العمل  لدراسات  البحثية  األولويات  حول  املبحوثني  رأي  استطالع  عىل 

ارتكزت عىل سبعة أبعاد أساسية تضمنت:
1. التعرف عىل رأي املبحوثني حول أمهية تنظيم العمل اخلريي.

1- انظر مالحق الدراسة ملحق رقم )1(

المدخل لمشكلة الدراسة
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2. التعرف عىل األولويات البحثية للمداخل العلمية لدراسات العمل اخلريي.
3. التعرف عىل األولويات البحثية للمجاالت ذات األمهية يف دراسات العمل اخلريي.

يتعلق  فيام  عليها  الرتكيز  جيب  التي  االهتامم  جلوانب  البحثية  األولويات  عىل  التعرف   .4
بتنظيم وإدارة العمل باجلمعيات اخلريية.

5. التعرف عىل األولويات البحثية جلوانب االهتامم التي جيب الرتكيز عليها فيام يتعلق ببناء 
القدرات الفنية للخدمات باجلمعيات اخلريية.

يتعلق  فيام  عليها  الرتكيز  جيب  التي  االهتامم  جلوانب  البحثية  األولويات  عىل  التعرف   .6
باملتطوعني لتقوية عمل اجلمعيات اخلريية.

يتعلق  فيام  عليها  الرتكيز  جيب  التي  االهتامم  جلوانب  البحثية  األولويات  عىل  التعرف   .7
بالتحديات املعارصة التي تواجه اجلمعيات اخلريية.

 وبعد حرص هذه األبعاد قام الباحث برتمجتها إىل جمموعة من األسئلة، والتي راعى فيها أن 
تتضمن أسئلة مغلقة وأخرى مفتوحة؛ لكي جتمع بني مميزات هذين النوعني، حيث تم ترك 

خانات كأسئلة مفتوحة.

- اختبار أداة الدراسة:
 استخدم الباحث نوعني من االختبارات ألداة الدراسة، وقد تم التحقق من معامل الصدق 
أساتذة  من  املتخصصني  بعض  عىل  االستامرة  عرض  خالل  من  الدراسة  ألداة  الظاهري 
األسئلة  وارتباط  االستبيان،  حمتويات  يف  رأهيم  لتحديد  االجتامعية؛  واخلدمة  االجتامع 
وتم  املجال،  يف  املامرسني  املهنيني  املحكمني  من  جمموعة  عىل  عرضها  تم  كام  باملتغريات. 
قياس مدى القدرة عىل االسرتجاع أو مدى األخطاء الشائعة يف التطبيق، وهو ما يسمى: 
»Reproducibility”. وقد كان مدى األخطاء الشائعة املقابل مساويا )،89(، وهو معامل 

مقبول إىل درجة كبرية، كام تم إجياد معامل الصدق اإلحصائي وكان )94 ،%(. 

املبحث
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ثانيا: ورش العمل:
الكربى  املدن  من  ثالثًا  غطت  عمل  ورش  متثل  للنقاش  حلقات  ثالث  عقد  تم  حيث   
باملنطقة  باملنطقة الوسطى، مدينة اخلرب  الرياض  العربية السعودية، شملت مدينة  باململكة 
واملتخصصني  اخلرباء  من  عدد  استضافة  تم  حيث  الغربية،  باملنطقة  جدة  مدينة  الرشقية، 
يمكن  التي  البحثية  األولويات  قضية  لطرح  وذلك  اخلريي؛  العمل  بمجاالت  واملهتمني 
السري عليها وحيتاجها العمل اخلريي لتكون بمثابة دراسات علمية تسعى إىل تطوير هذا 

العمل وتنظيمه. 

اجلمعيات  عمل  جمال  يف  وامليدانية  النظرية  البحثية  والدراسات  األدبيات  مراجعة  ثالثا: 
العمل اخلريي ومؤسساته،  تتناول  التي  املجاالت واالجتاهات  أهم  للوقوف عىل  اخلريية 
وذلك من خالل حرص شامل جلميع الدراسات التي تناولت هذا االهتامم، متهيدا لتحليلها 

وتصنيفها)1(. 

سادسا: املعامالت اإلحصائية املستخدمة:
 تم االعتامد عىل الربنامج اإلحصائي للعلوم االجتامعية SPSS لتحليل البيانات باستخدام 
معامالت النسب املئوية، املتوسطات احلسابية، األوزان املرجحة، واختبارات حتليل التباين 
التباين يف استجابات املبحوثني حول األولويات  األحاديONE WAY ANOVA لتحليل 

البحثية لدراسات العمل اخلريي.

1- انظر مالحق الدراسة ملحق رقم )2(

المدخل لمشكلة الدراسة
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توجهات العمل التطوعي بدول مجلس التعاون الخليجي 
المملكة العربية السعودية” نموذجا “

 تمهيد:
 لقد قرر اإلسالم مباديء توجيه سلوك األفراد نحو املسار الصحيح، ومن تلك املباديء 
واجليل  واجلامعة،  والفرد  وأرسته،  الفرد  بني  االجتامعي  التكافل  مبدأ  اإلسالم  إقرار 
كأنه  اجلامعة  مصالح  يرعى  بأن  مكلفًا  فرد  كل  جيعل  التكافل  فمبدأ  التالية،  واألجيال 
حارس هلا، والتعاون بني مجيع األفراد واجب ملصلـحة اجلامعة يف حدود الـرب واملعروف 
والركائز  األسس  أحد  االجتامعي  فالتكافل  هنا  ومن   .)15 ص:   ،1997 )الفرماوي، 
سارت  كام  اإلسالم،  سار  فلقد  اإلسالمي؛  االجتامعي  النظام  عليها  يقوم  التي  اجلوهرية 
من قبله األديان الساموية، يف احلث عىل اإلحسان، غري أن نظام اإلحسان ال يمكن أن يقيم 
وحدة عدالة اجتامعية يف أي جمتمع؛ ألنه يرتك للقادر منح غري القادر عن طيب خاطر ما ال 

حيدده أحد سواه.

املبحث
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 ومن هنا وضع اإلسالم أيديولوجية جديدة متطورة للرعاية االجتامعية هي مفهوم التكافل 
االجتامعي )رضا، 1999، ص208(، قائمة عىل اعتباره واجبا رشعيا ورضورة اجتامعية 
البناء  تقع عىل عاتق مجيع أفراد املجتمع حتى يتوفر القدر الالزم من التوازن الذي حيفظ 
التكافل  مفهوم  أن  نجد  الكريم  القرآن  آيات  استقراء  فعند  ومتكاماًل،  سليام  االجتامعي 
ورد يف أكثر من موضوع بمعنى الضم والعطف عىل من حيتاج، قال تعاىل: )ذلك من أنباء 
الغيب نوحيه إليك وما كنت لدهيم إذ يلقون أقالمهم أهيم يكفل »مريم« وما كنت لدهيم إذ 
يتصمون( )آل عمران آية 44(. ويرد الكفل يف هذه اآلية بمعنى الضم والتعهد والرعاية. 
هل  فتقول  أختك  متيش  )إذ  تعاىل:  قوله  يف  الرعاية  بمعنى  آخر  موضوع  يف  الكفل  ويأيت 
أدلكم عىل من يكفله( )طه آية 40(. ويكفله هنا جاءت بمعنى: هل أدلكم عىل من تضمه 
بمعنى  وارد  الكفل  أن  الكريمتني  اآليتني  هاتني  يف  ونجد  وتربيه.  وترضعه  فتحفظه  إليه 

الضم والرعاية والعطف، حيث كان املكفول ضعيفًا حيتاج للكفالة والعناية. 
باإلضافة إىل ذلك فإن مفهوم التكافل يربز واضحًا جليًا يف أحاديث الرسول صىل اهلل عليه 
وسلم يف أكثر من موضوع: )ترى املؤمنني يف ترامحهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل اجلسد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى(. )اليوسف، 2000، ص:12 وما 

بعدها بترصف(. 
 وقد حدد البعض املعنى االصطالحي للتكافل االجتامعي عىل كونه يعني: » أن يتضامن 
أبناء املجتمع ويتساندوا فيام بينهم سواء أكانوا أفرادا أم مجاعات، حكاما أم حمكومني، عىل 
اختاذ مواقف إجيابية كرعاية اليتيم بدافع من شعور وجداين عميق ينبع من أصل العقيدة 
يتعاون  الفرد، حيث  الفرد يف كفالة اجلامعة، وتعيش اجلامعة بمؤازرة  ليعيش  اإلسالمية؛ 
أفراده. )علوان، 1983،  الرضر عن  األفضل، ودفع  املجتمع  اجلميع ويتضامنون إلجياد 

ص 15(.
التكافل  التطوعي يعد تدعيام وترمجة حقيقية إلحداث   وهلذا فإننا نرى أن مفهوم العمل 
بمثابة وظيفة أساسية لتحقيق مقاصد  التطوع  اعتبار  نؤيد  االجتامعي، ونحن نستطيع أن 

املبحث
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هذا التكافل، خاصة إذا ما كان يف اإلطار املؤسيس.
 واملجتمع السعودي وهو جمتمع يقوم عىل التعاليم اإلسالمية ووفقا ملا سبق تشكل منظومة 

الفكر التطوعي فيه عدة توجهات تبني حارضه ومستقبله)1(:

1. التوجه األول:
 وهو ارتباط كافة صور اجلهود التطوعية يف املجتمع باملنظور اإلسالمي القائم عىل اإليامن 
لدفع  الالزمة  والروحية  املعنوية  القوة  هلا  يوفر  الذي  هو  االرتباط  ذلك  وأن  تعاىل،  باهلل 
اإلنسان للقيام هبا طائعا وبطريقة اختيارية، وال تغفل الرؤية اإلسالمية أي عمل مهام كان 
حجمه صغريا، بدءًا من إماطة األذى عن الطريق، وهناية بالتضحية بالنفس يف سبيل اهلل 
تعاىل. وهذا يعطي الداللة إلطار شديد االتساع يف منظومة العمل التطوعي الذي حيض 
بمثابة دور هاميش يف  اعتبارها  يمكن  اجلهود ال  تلك  أن  يدلل عىل  عليه اإلسالم. وهذا 
احلياة االجتامعية، وإنام هي متثل مكوَن أساٍس هلا، وأداه قوية مقننة لتحقيق الغايات وإشباع 

االحتياجات املتعددة.

2.  التوجه الثاني: 
 استناد هذه املنظومة عىل نسق شديد التامسك من البناءات القيمية واألخالقية التي تزيد من 
شأن مبادرات فعل اخلري، وتزيد من اإلحساس باملسؤولية االجتامعية جتاه املجتمع، لتمثل 
النطاق أيضا وجود  القيام هبا. ويدخل يف هذا  بناءات مرغوبة يسعى أعضاء املجتمع إىل 
املامرسات  وعرب  الواقع،  يف  توظفيها  تم  التي  التنظيمية  واألطر  األبنية  من  مؤسس  نظام 
االجتامعية من أجل نقل كل فكرة أو عمل خري إىل حيز الواقع، ومن ضمن هذه املؤسسات 

اجلمعيات اخلريية بمختلف أنواعها.

1- اعتمد الباحث يف التحليل الذي تضمنه هذا املبحث عىل حتليل لكل املعطيات النظرية املتاحة لدى املكتبة العلمية حول العمل التطوعي 
يف اململكة العربية السعودية. انظر يف ذلك مراجع الدراسة، ومالحق الدراسة ـ ملحق رقم)2(. 

توجهات العمل التطوعي بدول مجلس التعاون الخليجي السعودية” نموذجا “
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3. التوجه الثالث:
 إن منظومة العمل التطوعي يف املجتمع السعودي تعرب عن قيمة اجتامعية إسالمية وسياسية 

يف نفس الوقت، وهي قيمة التكافل والتضامن االجتامعي كأساس اسرتاتيجي.

4. التوجه الرابع:
 إن جهود العمل التطوعي يف اململكة العربية السعودية تصبح ذات قيمة فاعلة إذا كانت 
يف صورة مؤسسية منظمة ومقننة العمل، ذات رشعية يف املجتمع يعرتف هبا ويدفعها بناء 
عىل رشعيتها إىل األمام، ولذلك انتقل العمل التطوعي يف اململكة من اإلطار الفردي القائم 
عىل الرب واخلري والصدقة واإلحسان إىل شكل أكثر دقة وهو صورة املنظامت أو اجلمعيات 
تطورات  مع  التوافق  عىل  والقدرة  التنظيم  من  عالية  درجات  ذات  نجدها  والتي  اخلريية 
من  عالية  بدرجة  تتمتع  أهنا  كام  وثقافيا،  وسياسيا  واجتامعيا  اقتصاديا  املجتمع  يف  احلياة 
االستقالل اإلداري واملرونة بعيدا عن األطر البريوقراطية املتمثلة يف املنظامت احلكومية؛ 
التطوعي من  العمل  التي متارس  التنظيامت  املنظامت األهلية اخلريية من أهم  حيث تعترب 
وآخرون   ، األهلية  املنظامت  عليها  يطلق  من  فهناك  هلا،  خمتلفة  مسميات  وهناك  خالهلا. 
يطلقون عنها منظامت النفع العام ، وآخرون يسموهنا املنظامت التطوعية ، أو غري الربحية، 

وهناك من يطلق عليها منظامت القطاع الثالث غري الربحي .
 وبشكل عام فإن هذه املنظامت ينطبق عليها نفس التعريفات التي يتضمنها مفهوم املنظمة، 

ولكن هناك بعض السامت التي تتصف هبا، فتتضمن كوهنا:
- تنظيام طوعيا غري حكومي، غري هادف إىل الربح، بغرض حتقيق منفعة خاصة بأعضائها، 

)60:P،1995،Brillant( .أو منفعة عامة للمجتمع
جمموعة  من  منتخب  إدارة  جملس  بواسطة  حيكم  إداري،  بناء  أهنا  يراها  من  وهناك   -
ومهنيون.  متطوعون  أشخاص  اخلدمات  يقدم  ما  وغالبا  املجتمع،  أو  األعضاء  من 

.)9:P،1981،Kramer(

املبحث
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ومن جانبنا نؤكد أن هذه املنظامت هلا تعريف يمكن صياغته يف:
1. أهنا منظمة، وليست مجاعة غري رسمية.

2. ال تؤسس بواسطة الدولة.)1(
3. عدم وجود دافع للربح يف أعامهلا.

4. التمويل الذايت ألنشطتها )يف غالبية األحوال( مع نوع من الدعم احلكومي(.

وبصفة عامة نستطيع أن نحدد اخلصائص العامة هلا يف:
1. أهنا يف الغالب ما تستخدم كجرس بني البناءات الرسمية وغري الرسمية يف نسق اخلدمات 

اإلنسانية يف املجتمع.
ومشكالت  بحاجات  اإلحساس  يف  معا  يشرتكون  للمنظمة  املؤسسني  األعضاء  أن   .2

املجتمع.
3. أن التربع والتطوع يعدان العنرصان األساسيان حليوية هذه املنظامت.

وتعترب املنظامت التطوعية إحدى القنوات اهلامة التي يتم من خالهلا تدعيم أسس املشاركة 
هبا  تقوم  التي  الوظائف  وتتلخص  املعارصة.  للمجتمعات  هاما  مطلبا  متثل  التي  الشعبية 

املنظامت التطوعية يف عدة جوانب )بارح، 1993(:
فهناك من  األفراد؛  لتنسيق رغبات  التطوعية كمجال  تتعلق بوجود اجلمعيات  1. وظيفة 

يريد مساعدة اآلخرين ويكون التطوع يف تلك املنظامت املجال املناسب هلم.
بالتعاون مع  التطوعية  املنظامت  اجتامعية، حيث تتم هذه  برامج  بتنفيذ  تتعلق  2. وظيفة 
احلكومات يف تنفيذ برامج للرعاية االجتامعية، وقد استخدمت هذه الوظيفة يف املجتمعات 
املعارصة بحيث تتم املنظامت التطوعية بإشباع حاجات املجتمع االقتصادية واالجتامعية.

3. وظيفة تتعلق بقدرة هذه املنظامت عىل تقديم اخلدمات بشكل أيرس من املنظامت احلكومية 
1- إال أن الدولة ترشف عليها من خالل الوزارة املسؤولة عن العمل االجتامعي هبا . 
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البريوقراطية، باإلضافة إىل عوامل املرونة ورسعة األداء واإلتقان وقلة التكلفة.
5. التوجه الخامس:

اجلمعيات  خالل  من  الداخيل  التعامل  عىل  باململكة  التطوعي  العمل  برامج  تركز  ال   
التالحم  من  نوع  إىل حتقيق  األمر  يتوسع  وإنام  املختلفة،  اململكة  مناطق  داخل  اخلريية 
اخلارجي مع قضايا املسلمني يف مجيع أنحاء العامل وأينام يوجد احتياج، وهذا يؤكد الدور 
احليوي الذي تلعبه اململكة العربية السعودية يف توسيع خدماتا اخلريية من خالل إتاحة 
فهناك  اململكة،  نطاق  خارج  للعمل  للتنظيم  املؤسسية  اخلريية  للجمعيات  الفرصــة 
العديد من املؤسسات السعودية التي تعمل يف اخلارج وفق مهام حمددة، ومن أبرز هذه 

املؤسسات:
1. جلنة األمري سلطان اخلاصة لإلغاثة.

2. رابطة العامل اإلسالمي.
3. الندوة العاملية للشباب اإلسالمي.

4. املنتدى اإلسالمي.

5. الوقف اإلسالمي.
6. هيئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية.

7. مؤسسة مكة املكرمة لكفالة األيتام.
8. إدارة املساجد واملشاريع اخلريية.

9. مؤسسة اإلعامر اخلريية.

ومن أمثلة اجلمعيات اخلريية العاملة يف الداخل:
1. مؤسسة امللك خالد بن عبد العزيز اخلريية.

2. مؤسسة األمري سلطان بن عبد العزيز اخلريية.
3. مرشوع األمري سلامن لإلسكان اخلريي.
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4. مرشوع ابن باز اخلريي إلعانة الشباب عىل الزواج.
5. مؤسسة احلرمني اخلريية.

6. الوقف اإلسالمي.

7. املنتدى اإلسالمي.
8. مجعية دار األيتام بالرياض.

9. مجعيات الرب اخلريية، وعددها )245( مجعية.
10. الضامن االجتامعي.

6. التوجه السادس:
تتحدد سامت املنظامت التطوعية يف اململكة العربية السعودية يف:

- االستقالل الذايت للهياكل التنظيمية يف اجلمعيات اخلريية عن الدولة.
- توافر مبادرة ذاتية من املواطنني لتشكيل مثل هذه اجلمعيات.

- تتصف بعدم الربحية.
- إذا حققت هذه اجلمعيات عائدا أو فائضا، فإنه يستخدم لصالح تطوير هذه املنظامت.

- إن فلسفة هذه اجلمعيات تركز عىل تطوير نفسها لتشكل مرتكزا رئيسيا من مرتكزات 
التنمية االجتامعية والنهوض بالبيئات املحلية.

7. التوجه السابع:
 تركز املنظامت اخلريية باملجتمع السعودي عىل عدة مقومات تبني فائدهتا تنطلق من:

األجهزة  مع  التعاون  عىل  املجتمع  مجاعات  قدرات  تعزيز  عىل  اجلمعيات  هذه  قدرة   -
احلكومية بخصوص التعامل مع قضايا ومشكالت املجتمع.

- قدرة هذه اجلمعيات عىل مساعدة املواطنني يف احلصول عىل ما هم بحاجة إليه للعيش 
بصورة أفضل، من حيث تأمني املوارد للمساعدة الذاتية، أو من خالل املطالبة هبا.
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املحيل مع  املجتمع  تفاعل مجاعات  وزيادة  التعاون  املساعدة عىل  اجلمعيات  - حتقق هذه 
الدولة من خالل زيادة املعارف واملعلومات.

املرونة والتنظيم اإلداري والدعم لتحقيق  آليات جتمع بني  - حتقق هذه اجلمعيات توفري 
أهداف التنمية يف املجتمع.

وتسعى املنظامت التطوعية داخل اململكة إىل تطوير بناءاتا من خالل:
1. استيعاب وتطويع األفكار القائمة لرتمجتها إىل برامج تطوعية يمكن االعتامد عليها. 

الدينية اإلسالمية  تتناسب واخللفية  التطوعي  للعمل  العامة  2. حتديد جمموعة من األطر 
للمجتمع. 

3. حتديد برامج متجددة لالستفادة من املتطوعني يف ضوء التطورات املرتقبة لنمو النظرة 
املجتمعية للعمل التطوعي.

8.  التوجه الثامن:
 حتقق هذه املنظامت أهدافها االجتامعية واالقتصادية من خالل:

العمل  أبعاد  حتديد  يف  خدماتا  من  املستفيدة  والقطاعات  التطوعية  املنظامت  تعاون   .1
والسعي إلنجازه.

2. وضع خطة حمددة وملزمة لألهداف املطلوب حتقيقها من العمل التطوعي.
3. السعي إلجياد عاملة فنية مدربة عىل أعىل مستوى من الكفاءة، سواء كانت هذه العاملة يف 

صورة أخصائيني اجتامعيني، أو مقدمي خدمات يف كافة املجاالت، أو إداريني. 
4. نشأة مراكز بحثية تتم بالعمل التطوعي وإجياد سبل تطويره.

5. إجياد تفاعل بني اجلهات احلكومية واملنظامت التطوعية بحثا عن سبل التنسيق واملراقبة. 
إىل  التطوعية  املنظامت  خدمات  لتوصيل  املناسبة  التسويقية  السبل  إلجياد  السعي   .6

املستفيدين.
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9. التوجه التاسع: 
التي  آليات حماسبية اخلدمات  التطوعية يف املجتمع السعودي عىل تقنني   تركز اجلمعيات 
تقدمها، كذلك آليات املحاسبية املجتمعية للجمعية ككل، مما يوفر هلا قدرا من املصداقية 
فيام تقدمه من خدمات بام حيقق هلا الكفاءة والفاعلية يف آن واحد)1(، وبالتايل فإن املنظامت 

التطوعية باململكة تتوخى:
1. االلتزام بتوفري خدمات حيتاج إليها املستفيدون واملجتمع، وليس توفري خدمات خاضعة 

العتبارات أخرى غري االحتياج احلقيقي.
من  حيرم  ال  التي  وبالصورة  يستحق  من  كل  اخلدمات  هذه  عىل  حيصل  بأن  االلتزام   .2

احلصول عليها أحد طاملا أنه حيتاجها.
3. االلتزام الكامل من اجلمعيات بتطوير اخلدمات املتاحة، بحيث تتوخى اجلمعية أن تعدل 

هذه اخلدمات كلام دعت الرضورة ذلك.

10. التوجه العاشر:
 التحول العلمي يف رؤية اجلمعيات اخلريية يف النظم اإلدارية اخلاصة هبا، خاصة فيام يتعلق 
الرئيسية للجمعيات اخلريية)2(، ومن هنا  العمل  الذين يمثلون قوه  املتطوعني،  باستخدام 

1- يقصد بالفاعلية: عمليات إنجاز األهداف باجلمعية والنتائج املرغوبة، فهي تعرب عن املدى الذي حتقق فيه برامج اجلمعية وأهدافها، وهذا 
يتلف عن مفهوم الكفاءة الذي يتضمن اإلنجاز النهائي باستخدام أقل موارد متاحة وحتقيق األهداف بأقل تكلفة، ومن ثم فالكفاءة تركز 

عىل التكلفة، بينام الفاعلية ترتبط بقدرة اجلمعية عىل حتديد أهدافها. 
ولالستزادة: انظر، حلبي، 1986ص: 240، يعقوب،1993

 Lawless, 1972, p:32, Holland,1988,p:1972, Roberts 1993, p:59, Koontz, 1988, p:656, Scott,1992, p.p:352-358,:  ,
2- يشري هذا املفهوم إىل الفرد سواء كان رجاًل أو امرأة  أو شابًا أو مسنًا أو طالبًا أو عاماًل، وما يبذله من جهد تطوعي، واختياره للعمل 
اإلسالمي  املجتمع  وثروة  املواطنني  وممتلكات  أرواح  ذلك صيانة  وراء  من  مستهدفا  االجتامعي  أو  اإلسالمي  العمل  يف جمال من جماالت 

واملسلمني؛ ابتغاء األجر والثواب من اهلل سبحانه وتعاىل.
   كام عرف املتطوع بأنه »الفرد القائم بذلك التربع، أي الفاعل لألنشطة«. )الباز، 1422: 67(. فاملتطوع هو الشخص الذي يسخر نفسه عن 

طواعية ودون إكراه أو ضغوط خارجية ملساعدة ومؤازرة اآلخرين؛ قصد القيام بعمل يتطلب اجلهد وتعدد القوى يف اجتاه واحد.
   ويرى » رضا » أن املتطوع من رؤية اخلدمة االجتامعية ليس باملهني ) أي ال يكون أخصائيا اجتامعيا إال إذا كان األخصائي نفسه قد تطوع 
يف عمل  ما (، ولكن املتطوع هو املواطن الذي يعطي وقتًا وجهدًا بناًء عىل اختياره احلر وحمض إرادته إلحدى منظامت الرعاية االجتامعية، 

وبدون أن حيصل أو يتوقع أن حيصل عىل عائد مادي نظري جهده التطوعي. ) رضا، 1986، ص. 220 (.
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دأبت هذه اجلمعيات يف تطوير املهام واألدوار األساسية للمتطوعني والرشوط التي جيب 
أن تنطبق عليهم كمتطوعني)1( لتمثل عملية التعامل معهم عملية علمية مقننة، ويتضمن 
ص143-135،  ص   ،2005، )يعقوب  خالل  من  عملهم  تنظم  اهتاممات  عدة  ذلك 

الوباري،1424،ص ص 12-14، اللحياين، 1997(:

1. وضع معايري حمددة ألداء العمل.
2. املراقبة املستمرة من خالل املالحظة املبارشة أو من خالل التسجيالت لسري العمل.

3.  تصميم سجالت خاصة باملتطوعني.
4. االجتامعات بشكل منتظم مع كل متطوع؛ ملعرفة مدى تقدمه فيام أوكل إليه من أعامل.

- تصميم الوظائف التطوعية واختيار املتطوعيـن، من خالل حتديد:
1. الواجبات التي يتوقع أن يقوم هبا املتطوعون.

2. الوقت الالزم للعمل.
3. سلطات املتطوع عندما يكون مسؤواًل.
4. من الذي سيحدد مهام التنفيذ للعمل.

5. املؤهالت اخلاصة التي حتتاجها الوظيفة التطوعية.
6. التدريب الالزم.

7. الفوائد التي سيتم احلصول عليها.

1- ويقدم إبراهيم عبد الرمحن رجب وزمالؤه رشوطًا حمددة جيب توفرها فيمن يرغب يف االنضامم إىل العمل التطوعي، وهي كالتايل: 
1. احرتامه للناس، وتقبل فروقهم الفردية، والرغبة يف مساعدتم. 

2. النضج العقيل واالنفعايل الذي يمّكنه من العمل. 
3.     القدرة عىل العمل مع الناس بأسلوب شوري تعاوين. 

4. القدرة عىل حتمل املسؤولية واالعتامد عليه يف القيام باألعامل التي يف حدود طاقته. 
5.    توفر القدر الكايف من املستوى الثقايف واملهارات اخلاصة التي متكنه من حتمل مسؤولياته التطوعية. 

6. أن يكون لديه االستعداد ليعطي من وقته القدر الالزم للعمل التطوعي. 
7. أن يكون لديه املعرفة بموارد املجتمع. 
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- أساليب اختيار المتطوعين: 
 هناك مجلة من األساليب التي يمكن االستعانة هبا يف اختيار املتطوعني من خالل املنظامت 

العاملة يف جمال الرعاية االجتامعية، تتضمن:

1. املقابالت الشخصية: 
متابعة  يعترب  حيث  املتطوعني،  انتقاء  عند  املهمة  األمور  من  بالشخص  االتصال  يعترب 
املتطوعني وإسناد األعامل إليهم من مسؤوليات املنظمة، وهذه املقابالت تؤدي إىل تدعيم 
الدقيق  والتحديد  هلا،  اجليد  اإلعداد  من  البد  وبالتايل  واملتطوعني،  املنظمة  بني  ما  الثقة 
حتى  القبول  ينال  أن  إىل  املتطوع  وحيتاج  اللجنة.  أعضاء  اختيار  حسن  مع  ألهدافها، 
يتمكن من القيام بعمله عىل الوجه األكمل، كام جيب أن يدرك أن له مكانته واحرتامه يف 

املجتمع.

2. االتصاالت الربيدية:
وذلك  املجتمع،  أفراد  من  ممكن  عدد  أكرب  إىل  للوصول  بالربيد  االستعانة  يمكن  حيث 
من خالل عمل قائمة هبا أسامء املتطوعني الذين لدهيم اهتاممات حقيقية، وأن ترسل هلم 
األنشطة  يف  للمشرتكني  الصور  بعض  هبا  مفيدة  معلومات  هبا  جذابة  بصوره  املكاتبات 
املختلفة، ونبذة عن املنظمة، وعن الربامج واألنشطة التي تقوم هبا، وتوضيح للمركز املايل 

للمنظمة، مما يزيد من الثقة يف نفوس املتطوعني.

3. وسائل اإلعالم:
 يعترب استخدام وسائل اإلعالم املختلفة من العوامل املهمة التي تسهم يف زيادة اإلقبال عىل 
التطوع؛ حيث تساعد املعلومات التي تنرش يف الصحف واملجالت، واحلديث يف وسائل 

اإلعالم يعطي نوعا من املصداقية أكثر مما تعطيه النرشات أو االتصاالت الربيدية.

توجهات العمل التطوعي بدول مجلس التعاون الخليجي السعودية” نموذجا “



40

4. االستعانة باملصادر:
خدماتا،  من  املستفيدين  وكذلك  باملنظمة،  والعاملني  واملعارف  واألصدقاء  كاألقارب   

ويضاف إىل ذلك الشخصيات العامة.

5. استخدام بعض املقاييس املوضوعية: 
 حيث يمكن لبعض املؤسسات استخدام املقاييس املوضوعية ملعرفة املعلومات املهمة عن 
املتطوعني، وهذه الطريقة للتعرف عىل نقطة البداية مع املتطوع وحتديد النقاط التي يمكن 

تدريبه عليها فيام بعد، ويشمل ذلك: 
- الكشف الطبي حتى يكون أكثر صحة للقيام باألعامل املطلوب منه القيام هبا.

- الكشف عن خصائص املتطوع من خالل املقابالت الشخصية التي سبق اإلشارة إليها.
اخلربات  حتديد  إىل  تدف  األسئلة  من  جمموعة  من  تتكون  وهي  التطوع،  استامرات   -

واملهارات لدى املتطوع.

- تدريب المتطوعين:
كفاءة  ورفع  املهامت،  أداء  عىل  القدرة  لزيادة  فاعلة  أداة  املعارص  وقتنا  يف  التدريب  يعترب 

العاملني، وتزويدهم باملهارات األساسية التي تعينهم عىل اإلنجاز األفضل.
 وهيدف التدريب غالبا إىل إحداث تغيري يف السلوك البرشي عن طريق إكساب مهارات 
أو معارف أو اجتاهات بام جيعل مستوى األداء لدهيم أفضل مما هو عليه، فالتدريب وسيلة 

وليس غاية؛ فهو استثامر وليس استهالكا. )عامل، 1991،ص:3(.
 ويالحظ أن اختيار املتطوعني والعمل عىل تدريبهم من أهم واجبات املشتغلني يف حقل 

التنمية، بل هو من أهم واجبات األخصائيني االجتامعيني العاملني يف امليدان.
تدريبهم  من  البد  باملؤسسة  تكون  التي  اللجان  أو  الربامج  يف  إحلاقهم  بعد  واملتطوعون   
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التي يقدموهنا، وجيب أن يراعى  ملعاونتهم عىل فهم وممارسة أدوارهم، ونوعية اخلدمات 
تدريب  جيب  لذلك  احلديثة،  واملهارات  املعارف  إطار  يف  تكون  أن  التدريب  برامج  يف 
املتطوعني لكي يؤدون عملهم التطوعي بشكل مفيد هلم وللمنظمة وللمجتمع، وجيب أن 

حيتوي الربنامج التدريبي عىل حمتوى يتضمن:
- كيفية التعريف باملؤسسة ورشح رسالتها.

- التدريب الفني عىل تقديم اخلدمات.
- التدريب عىل مهارات االتصال.

- التدريب عىل اإلجراءات اإلدارية.
 ونعرض هلذا املحتوى تفصيليا كام ييل:

 
 أوال: التدريب عىل رسالة املؤسسة ووظائفها: 

 يمكن هلذا التدريب أن يتم يف جمموعات يف حالة وجود العديد من املتطوعني املنضمني إىل 
املنظمة، وفيه يتم تعريف املتطوعني باملنظمة أهدافها، أمهيتها، تاريها االجتامعي، نوعية 

املستفيدين، براجمها ويتم التدريب من خالل املشاركة املبارشة معهم.
 ثانيا: التدريب الفني عىل تقديم اخلدمات التي تقدمها املنظمة: 

ألي  احليوية  األمور  من  املنظمة  تقدمها  التي  اخلدمات  عىل  الفني  التدريب  يعترب  حيث   
متطوع، ويشمل ذلك عددا من املهارات مثل: أعامل السكرتارية، أعامل متصلة بتصميم 
بالنسبة  األولويات  حتديد  أسلوب  املجتمعية،  االحتياجات  دراسة  أسلوب  الربامج، 

للخدمات املقدمة، وكيفية االستفادة من املوارد.

 ثالثا: التدريب عىل مهارات االتصال:   
 يعترب االتصال من األمور املهمة للمتطوع سواء فيام يتعلق بمهارات االتصال مع القيادات 
املوجودة يف املنظمة، أو مهارات االتصال مع أفراد املجتمع، واملهارة يف تكوين عالقات 

توجهات العمل التطوعي بدول مجلس التعاون الخليجي السعودية” نموذجا “
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حيوية وفعالة مع املنظامت التي تتصل براجمها باملنظمة املتطوع هبا، ويشمل ذلك التدريب 
عىل أساليب االتصال البرصي، وكذلك أساليب التأثري.

 رابعا: التدريب عىل اإلجراءات اإلدارية:
من  وخاصة  للمتطوعني،  بالنسبة  أيضا  اهلامة  األمور  من  اإلدارية  العمل  أساليب  تعترب   

يتصل منهم هبذه اجلوانب، مثل: 
- اإلجراءات التي تتخذ للحصول عىل اخلدمات من املؤسسة.

- إجراءات تقويم الربامج.
- إجراءات احلصول عىل متويل.

- إجراءات إعداد امليزانية.
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العرض الجدولي لنتائج الدراسة 
الميدانية وتحليل البيانات

تمهيد:
 نحاول وفق العرض التايل إبراز أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة امليدانية، وذلك 

من خالل عرض جدويل يمكن أن نستعرضه وفق ما ييل:

املبحث

العرض الجدولي لنتائج الدراسة الميدانية وتحليل البيانات
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أوال: العرض الجدولي للنتائج المتعلقة بالبيانات األولية للمبحوثين:

- جدول رقم ) 1 (
يبني توزيع املبحوثني وفق متغري الدولة

التوزيع
%العدد

الدولة
9993.4السعودية
21.9البحرين

43.8اإلمارات
10.9اليمن

106100املجموع

 بالنسبة ملعطيات اجلدول رقم)1( والذي يتناول توزيع املبحوثني عينة الدراسة وفقا ملتغري 
الدولة، فقد جاءت النتائج لتبني أن نحو )93.4%( من إمجايل املبحوثني الذين استجابوا 
من  اململكة  كون  إىل  ذلك  يعود  وقد  السعودية؛  العربية  اململكة  من  كانوا  البيانات  جلمع 
أكرب جمتمعات اخلليج العريب من حيث الكثافة السكانية، وكذلك املساحة اجلغرافية، والتي 
جاء  حني  يف  هبا.  العاملني  عدد  ثم  ومن  هبا،  اخلريية  اجلمعيات  أعداد  زيادة  منها  يتوقع 
اليمن يف املرتبة األخرية بنسبة قلت عن )1%( من مجلة املبحوثني، أما اإلمارات والبحرين 
 ،)%3.8( التوايل  عىل  بلغت  بنسب  والثالثـة،  الثانية  املرتبة  عىل  مبحوثوهم  حصل  فقد 

.)%1.9(

املبحث
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- جدول رقم ) 2 (
يبني توزيع املبحوثني وفق متغري املدينة حمل سكنهم

املتغريات
%العدد

 املدينة
4037.7الرياض

21.9املنامة
.190صنعاء

.190القريات
2927.4جدة

21.9ديب
32.8املدينة املنورة

32.8اجلبيل
76.6مكة
.190أهبا

54.7خرب
21.9طريف
87.5الدمام

.190تبوك
.190خليص

106100.0املجموع

حيث  يقطنوهنا،  التي  للمدينة  وفقا  الدراسة  عينة  املبحوثني  توزيع  السابق  اجلدول  يبني 
مدينة  يف  املوجودون  يليهم  الرياض،  مدين  يف  يقطنون  املبحوثني  غالبية  أن  النتائج  بينت 
جدة، ومها من املدن كبرية احلجم يف اململكة العربية السعودية، والتي من املتوقع زيادة عدد 

العرض الجدولي لنتائج الدراسة الميدانية وتحليل البيانات
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املهتمني فيهام بالعمل اخلريي التطوعي. وقد تراوح بقية املبحوثني عىل بقية املدن بالرتتيب: 
تيل  النسبة،  بنفس  طريف  املنامة،  ثم  اخلرب،  اجلبيل،  املنورة،  املدينة  املكرمة،  مكة  الدمام، 

ذلك صنعاء، القريات، أهبا، تبوك، خليص.

- جدول رقم ) 3 (
يبني توزيع املبحوثني وفق متغري اجلنس

التوزيع
%العدد

املتغريات
8883.0ذكـور

1817.0إناث
106100املجموع

تبني معطيات اجلدول رقم )3( توزيع املبحوثني عينة الدراسة وفق متغري اجلنس، حيث 
نحو  بلغت  بنسبة  الذكور  من  كانوا  املبحوثني  من  العظمى  الغالبية  أن  النتائج  أوضحت 

)83%(، بينام كانت اإلناث النسبة األقل، والتي بلـغت )%17(.

- جدول رقم ) 4 (
يبني توزيع املبحوثني وفق متغري السن

التوزيع
%العدد

املتغريات
1109.4. أقل من 30 سنة.

املبحث
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24946.2. من 30-أقل من 40 سنة.
33533.0. من 40- أقل من 50 سنة

41211.3. من 50 فام فوق.
106100املجموع

 يبني اجلدول رقم)4( توزيع املبحوثني عينة الدراسة وفق متغري السن. وقد أوضحت النتائج 
التباين العمري يف أعامر املبحوثني من الذكور واإلناث من عينة الدراسة؛ حيث بلغت نسبة 
من تقع أعامرهم بني )30-أقل من 40 سنة( يف املرتبة األوىل من أعامر املبحوثني، بنسبة 
قاربت من نصف املبحوثني تقريبا، يليهم من كانت أعامرهم بني)40 -أقل من 50 سنة(، 
وهذا من شأنه أن يدلل عىل ارتفاع املستوى العمري للمبحوثني، مما قد يشري إىل مستوى 
اخلربة التي يتمتعون هبا يف جمال العمل اخلريي، حيث بلغ من تقع أعامرهم بني )30-أقل 
تقع  من  بني  مقارنة  كبرية  نسبة  وهي  املبحوثني،  مجلة  من   )%79.2( نحو  سنة(   50 من 
من  وكذلك   ،)%9.4( نحو  نسبتهم  بلغت  والذين  سنة(،   30 من  )أقل  فئة  يف  أعامرهم 
هم أكثر من )50 سنة(، والذين بلغت نسبتهم نحو)11.3%(. إال أنه بصفة عامة يمكن 
اإلشارة إىل أن الغالبية العظمى من املبحوثني يقعون يف فئة أعامر سنية متقدمة؛ مما يتوقع 

الستجاباتم الدقة والوضوح.

- جدول رقم ) 5 (
يبني توزيع املبحوثني وفق متغري نوع التعليم

التوزيع
%ع

املتغريات
1109.4. تعليم قبل اجلامعي.

العرض الجدولي لنتائج الدراسة الميدانية وتحليل البيانات
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22725.5. بكالوريوس.
31110.4. دبلوم عايل.

43028.3. ماجستري.
52826.4. دكتوراة.

106100املجموع

أوضحت نتائج اجلدول رقم )5( والذي يبني توزيع املبحوثني وفق متغري نوع التعليم أن 
أكثر من نصف املبحوثني هم ممن حصلوا عىل درجات علمية أعىل من درجة البكالوريوس، 
نحو  وصلت مجلتهم  والذين  والدكتوراة،  واملاجستري  العايل  الدبلوم  بني  تراوحت  والتي 
فقط  البكالوريوس  درجة  لديه  من  كان  بينام   ،)%65.1( بلغت  بنسبة  مفردة،   )69(
النتائج أن من تقل درجتهم العلمية عن  نحو )25،5%( أي ربع املبحوثني. بينام أشارت 
البكالوريوس أي من هم يف فئة التعليم قبل اجلامعي كانت نسبتهم نحو )9.4%( وهي أقل 
نسبة. وبصفة عامة توضح النتائج أن هناك ارتفاعا يف مستوى التعليم لدى عينة الدراسة، 
بأولويات  يتعلق  فيام  هلا  يستجيبوا  أن  يمكن  التي  للمعلومات  واسع  إثراء  عنه  يتوقع  مما 

دراسات العمل اخلريي، والتي متثل املحور الرئيس هلذه الدراسة.

- جدول رقم ) 6 (
يبني توزيع املبحوثني وفق متغري نوع املؤهل العلمي

املتغريات
%العدد

املؤهل العلمي
2119.8إدارة أعامل

2523.6دراسات إسالمية

املبحث
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2321.7خدمة اجتامعية
54.7هندسة

98.5علوم
1312.3دراسات تربوية

10.9تاريخ وحضارة إسالمية
54.7دراسات قانونية

21.9إعالم
10.9علوم سياسية

10.9دراسات نفسية
106100.0املجموع

تعرب نتائج اجلدول رقم )6( عن توزيع املبحوثني عينة الدراسة وفق متغري نوع املؤهل العلمي 
الذي يتمتعون به. وبصفة عامة يالحظ وجود نوع من التنوع الواضح يف أشكال املؤهالت 
النصيب  اإلسالمية  الدراسات  عىل  منهم  للحاصلني  كان  والتي  للمبحوثني،  العلمية 
األكرب، يليهم من حيملون مؤهالت تتعلق بالدراسات اخلاصة باخلدمة االجتامعية، ثم من 
حيملون مؤهالت جتارية، ثم من حيملون مؤهالت تربوية، وذلك بنسب عىل التوايل بلغت 
)23.6%(، )21.6%(، )19.8%(، )12.3%(. يف حني كان من حيملون مؤهالت ذات 
طبيعة علمية نحو )13.2%(، وتنوعت بني العلوم التقنية واهلندسية، يأيت بعد ذلك من هم 
حيملون مؤهالت تتعلق بالدراسات القانونية بنسبة بلغت نحو)4.7%(، يليهم الدراسات 
اإلسالمية،  واحلضارة  التاريخ  ختصصات  أخريا  ثم   ،)%1.9( بلغت  بنسبة  اإلعالمية 
 .)%0.9( منهم  لكل  بلغت  متساوية  بنسب  النفسية  والدراسات  السياسية،  والعلوم 
عينة  اخلربات متيزت هبا  تنوع واسع من  إىل وجود  اإلشارة  يمكن  التوزيع  وبتحليل هذا 
الدراسة، ومن ثم يمكن توقع تنوع يف استجاباتم، حيث يتوقع أن تتنوع اآلراء اخلاصة 

هبم لتشمل رؤية كل ختصص، مما قد يثري نتائج هذه الدراسة.

العرض الجدولي لنتائج الدراسة الميدانية وتحليل البيانات
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- جدول رقم ) 7 (
يبني توزيع املبحوثني )عينة الدراسة( وفق الوظيفة احلالية

التوزيع
%العدد

 الوظيفة احلالية
3129.2أكاديمي

3028.3مدير مؤسسة
1413.2موظف إداري

98.5رئيس قسم
54.7مدرب

10.9رئيس جملس إدارة
87.5منسق برامج

21.9صحفي
21.9باحث اجتامعي

32.8مستشار
10.9كاتب عدل

106100.0املجموع

 )7( رقم  جدول  معطيات  جاءت  الدراسة  عينة  أفراد  يشغلها  التي  احلالية  الوظيفة  وعن 
لتبني ذلك؛ حيث أوضحت النتائج أيضا نوعا من التنوع الواضح بني املبحوثني يف املسمى 
الوظيفي الذي يشغلونه، وقد كان لألكاديميني منهم النصيب األكرب؛ حيث بلغت نسبتهم 
نحو )29.2%(، يليهم من هم من مديري املؤسسات بنسبـة بلغت نحو )28.3%(، ثم 
املوظـفون اإلداريـون بنسبـة )13.2%(، ثم رؤساء األقسام ومنسق الربامج بنسب عىل 
التوايل بلغـــت )8.5%(، )7.5%(. وقد تراوحت بقية الوظائف لتشمل تنوعا يف مسامها 

املبحث
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االجتامعي،  والباحث  مؤسسة،  إدارة  جملس  ورئيس  واملستشار،  املدرب،  منهم  فكان 
والصحفي، وكتاب العدل. ويصفه عامة يتضح لنا أن الغالبية العظمى من املبحوثني ممن 
يشغلون وظائف يمكن أن يطلق عليها بالوظائف القيادية بمؤسسات العمل اخلريي؛ مما 
يتوقع أن يكونوا أقرب إىل وضع السياسات التي ختص هذه املؤسسات، والتي منها قضية 
حتديد أولويات البحث يف هذه املؤسسات، وهذا من شأنه أن يثري هذه الدراسة، خاصة 

وأهنم من أقرب الناس يف ممارسة العمل اخلريي واإلرشاف عليه.

- جدول رقم ) 8 (
يبني توزيع املبحوثني وفق متغري مدة اخلربة يف العمل اخلريي

التوزيع
%ع

املتغــــــــريات
11413.2. أقل من 5 سنوات.

22927.4. من 5- أقل من 10 سنوات.
36359.4. من 10 سنوات فام فوق.

106100املجموع

 يبني اجلدول رقم )8( توزيع املبحوثني عينة الدراسة وفق متغري مدة اخلربة التي يتمتعون هبا يف 
العمل اخلريي. وقد جاءت النتائج لتبني ارتفاعا كبريا يف مستويات اخلربة للمبحوثني يف جمال 
عملهم اخلريي؛ حيث بلغ من ترتاوح خربتم بني )5 سنوات 10 سنوات فام فوق( غالبية 
املبحوثني بنسبة بلغت )86.8%( من مجلتهم، بينام كان نحو )13.2%( منهم ممن قلت خربته 
عن )5 سنوات(. وبصفة عامة يالحظ ارتفاع اخلربة لدى املبحوثني يف جمال العمل اخلريي؛ مما 

يتوقع منهم معلومات أكرب يف التعرف عىل قضايا هذا املجال، وأولويات االهتامم هبا.

العرض الجدولي لنتائج الدراسة الميدانية وتحليل البيانات
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- جدول رقم )9(
يبني توزيع املبحوثني وفق متغري احلصول عىل دورات  يف جمال العمل اخلريي

التوزيع
%ع

املتغريات
7469.8نعم

3230.2ال
106100املجموع

متغري  وفق  الدراسة  عينة  املبحوثني  بتوزيع  واخلاص   )9( رقم  جدول  معطيات  عن  أما 
احلصول عىل دورات، جاءت النتائج لتبني أن ما يقرب من )70%( منهم قد حصلوا عىل 
املعلومايت  تأثري عىل مستواهم  لذلك  يكون  أن  يتوقع  مما  العمل اخلريي؛  دورات يف جمال 

واملهاري يف جمالت العمل اخلريي.
 

- جدول رقم )10(
يبني توزيع املبحوثني وفق متغري طبيعة الدورات

العددالتوزيع
%

طبيعة الدورة
198.5. تنمية املنظامت اخلريية

221.9. التنسيق بني اجلمعيات اخلريية
321.9. تطوير املوارد البرشية باملؤسسات اخلريية

43230.2. مل حيصلوا عىل دورات 

املبحث
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52321.7. دورات متنوعة يف العمل اخلريي
61110.4. تنمية قدرات قيادات العمل التطوعي

798.5. تنمية املوارد املالية باملنظامت اخلريية
81817.0. التخطيط، إدارة الفرق، إدارة املتطوعني

106100.0املجموع

 وعن طبيعة الدورات التي حصل عليها املبحوثون فقد جاءت النتائج لتبني تنوعا واضحا 
صميم  يف  كانت  الدورات  هذه  معظم  أن  عامة  بصفة  ويالحظ  الدورات.  هذه  نوعية  يف 
عمل اجلمعيات اخلريية؛ حيث تضمنت فنيات العمل اخلريي من حيث: إدارته، ومتويله، 
املوارد  وتطوير  املتطوعني،  مع  والعمل  فيه،  بالعمل  اخلاصة  الفرق  وبناء  له،  والتخطيط 
إلخ.  به..  العمل  ومهارات  مشاريعه،  وإدارة  اخلريي،  العمل  برامج  وتسويق  البرشية، 
أن  يتوقع  ثم  العمل اخلريي؛ ومن  املتخصصة يف  الدورات  الدورات من  وتعترب كل هذه 
تكون خربة هؤالء املبحوثني عالية يف هذا املجال، والذي يؤكد املعطيات التي أتت هبا نتائج 

اجلداول السابقة، ويؤكد أن ذلك سيفيد بشكل أو بآخر نتائج هذه الدراسة.

- جدول رقم )11(
يبني توزيع املبحوثني وفق متغري طبيعة االهتامم بمجاالت العمل اخلريي

التوزيع
%العدد

املجاالت
132.8. جمال الرعاية الصحية.

22018.9. جمال الرعاية اإلنسانية واإلغاثية.
31211.3. املجال اإلصالحي.
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432.8. جمال رعاية الطفولة.

51.9. جمال رعاية املدمنني.
643.8. جمال حمو األمية وتعليم الكبار.

765.7. جمال مساعدة الفقراء.
81211.3. جمال رعاية شباب

943.8. جمال خدمة الفئات خاصة
102624.5. املجاالت اإلنسانية+اإلصالحية+الشباب.

1198.5. مجيع املجاالت.
1243.8. جماالت املدمنني+األمية+تعليم الكبار+الشباب.

1321.9. البحث العلمي يف جماالت العمل اخلريي
106100.0املجموع

تبني معطيات اجلدول السابق رقم)11( واخلاص بتوزيع املبحوثني وفق متغري طبيعة االهتامم 
بمجاالت العمل اخلريي تنوعا يف االستجابات فيام يتعلق بمجاالت االهتامم بني املبحوثني؛ 
املبحوثني،  بني  اهتامما  املجاالت  أكثر  من  واإلغاثية  اإلنسانية  اخلدمات  جمال  كان  حيث 
فقد حصل عىل أعىل نسبة لالهتامم بلغت )18.9%( من مجلة االستجابات، يليه يف ذلك 
املجاالت وفق الرتتيب التايل: املجال اإلصالحي، جمال رعاية شباب، جمال مساعدة فقراء، 
جمال حمو األمية وتعليم الكبار، جمال خدمة الفئات خاصة، جمال رعاية الطفولة، جمال الرعاية 

الصحية، جمال رعاية املدمنني، وفق ترتيب النسب املئوية التي حصل عليها كل جمال.
 وقد بينت النتائج أيضا وجود بعض من املبحوثني ممن كانت هلم اهتاممات ليس بمجال 
واحد بل أكثر من جمال، فقد بلغ من هيتم منهم باملجاالت اإلنسانية، اإلصالحية، الشباب 
املهتمني  من  هم  ممن   )%3.8( نحــو  كان  كـذلك  املبحوثني،  مجلة  من   )%24.5( نحو 
الكبار، الشباب، يف حني كان من هيتم بمجال البحث  بمجاالت املدمنني، األمية، تعليم 

العلمي نحو )1.9%( فقط.

املبحث
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- جدول رقم )12(
يبني توزيع املبحوثني وفق رؤيتهم ألمهية تنظيم العمل اخلريي

التوزيع
%ع

املتغريات
10498.1كبرية

10.9متوسطة
10.9قليلة

106100املجموع

 تبني معطيات اجلدول السابق رقم )12( واخلاص بتوزيع املبحوثني وفق رؤيتهم ألمهية 
تنظيم العمل اخلريي أن هناك شبه اتفاق عام بني مجيع املبحوثني عىل رضورة تنظيم العمل 
اخلريي، وهذا يتفق مع أهداف هذه الدراسة التي تركز عىل الكيفية التي يمكن من خالهلا 

إجياد آليات لتحديد أولويات البحوث يف جمال العمل اخلريي. 
البحثية  املتعلقة برؤية املبحوثني حول حمددات األولويات  للنتائج  ثانيا: العرض اجلدويل 

لدراسات العمل اخلريي. ونحاول توضيحها من خالل العرض اجلدويل التايل:
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- جدول رقم)13(
يبني توزيع استجابات املبحوثني حول املنطلقات العلمية الدافعة إىل  تنظيم العمل اخلريي، 

والتي تستدعي إجياد أولويات للدراسة 

االستجابات
التدرج

املنطلقات العلمية لتنظيم العمل 
نعماخلريي

إىل حد

ما
بعس/ال

رتي
ت

والتنظيم  املسبق  1.التخطيط 
الدقيق ألنشطة العمل اخلريي عىل 

أساس علمي.

-1015ك
2.950.211

%95.34.7-

2. بيان نوعية األعامل التي يمكن 
أن يقوم هبا املتطوع.

-8917ك
2.830.364

%84.016.0-

النادرة  الكفاءات  3.حماولة جذب 
للجمعيات  باالنضامم  وإقناعهم 

اخلريية 

-8521ك

2.800.407
%80.219.8-

املهتمني  بني  للثقة  معايري  بناء   .4
بالعمل اخلريي ومنظامته.

-9214ك
2.860.342

%86.813.2-

ملواجهة  معنويا  املتطوعني  5.دعم 
العمل  عىل  املستمرة  اهلجامت 

اخلريي.

83221ك

2.770.449
%78.320.80.9
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اجلهات  بني  مقننة  صلة  إجياد   .6
اخلريية والرسمية لإلفادة القصوى 

من العمل اخلريي.

-8620ك
2.810.396

%81.118.9-

7. حتديد الكيفية التي جيب أن تتم 
هبا صياغة وتشكيل سياسة للعمل 

اخلريي.

85201ك
2.790.438

%80.218.90.9

األساسية  املقومات  حتديد   .8
السرتاتيجية العمل اخلريي.

93112ك
2.850.403

%87.710.41.9

لإلفادة  االقتصادية  احلاجة   .9
للعمل  املوجهة  املوارد  من  املطلقة 

اخلريي.

-8719ك

2.820.385
%82.117.9-

10. احلاجة السياسية لتقنني آليات 
ال  التي  بالصورة  اخلريي  العمل 
السياسية  التوجهات  مع  تتعارض 

للدولة.

82222ك
2.750.4710

%77.420.81.9

العمل  لربط  الدينية  احلاجة   .11
الدينية  بالتوجهات  اخلريي 

للمجتمع اإلسالمي.

81214ك
2.720.5211

%76.419.83.8

الدور  لبيان  التاريية  12.احلاجة 
يف  اخلريي  للعمل  التنموي 
مع  جنب  إىل  جنبا  املجتمعات 

الدور احلكومي.

59425ك

2.500.5812
%55.739.64.7

 
تأيت معطيات اجلدول رقم )13( واخلاص بتوزيع استجابات املبحوثني حول أمهية حتديد 
أولويات للبحث يف جمال العمل اخلريي لتبني مجلة من اآلراء يف هذا املجال، حيث أوضح 
أوضحت  وقد  تنظيمه.  إىل  املجال  هذا  يف  القائمني  تدفع  أسباب  عدة  وجود  املبحوثون 
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العمل اخلريي عىل أساس علمي  الدقيق ألنشطة  والتنظيم  املسبق  التخطيط   « أن  النتائج 
» يعترب من أهم األسباب من وجهة نظرهم الدافعة لتنظيم هذا العمل؛ حيث حصل عىل 
السبب نحو )313( درجة،  املرجحة هلذا  املرتبة األوىل يف األمهية، وبلغت مجلة األوزان 
 « سبب  كان  حني  يف   .)0.21( بلغ  معياري  وانحراف   ،)2.95( بلغ  حسايب  بمتوسط 
احلاجة التاريية لبيان الدور التنموي للعمل اخلريي يف املجتمعات جنبا إىل جنب مع الدور 
احلكومي« يف ذيل قائمة األسباب الدافعة لتنظيم العمل اخلريي من وجهة نظر املبحوثني، 
حسايب  بمتوسط  درجة،   )266( نــحو  السبب  هلــذا  املرجحة  األوزان  مجلة  بلغت  فقد 
بلغ )2.50(، وانحراف معيــاري بلـــغ )0.58(. يف حني تراوحت بقية األسباب وفقا 
هذا  أوضح  وقد  مرجحة.  وأوزان  حسابية  متوسطات  من  عليه  حصلت  الذي  للرتتيب 

الرتتيب األولويات التي يرى املبحوثون رضورة الرتكيز عليها لتنظيم العمل اخلريي.

- جدول رقم)14(
يبني توزيع استجابات املبحوثني حول أنسب املداخل العلمية لبحوث العمل اخلريي

االستجابات
التدرج

املداخل العلمية لدراسات العمل 
مناسب اخلريي

جدا
إىل 

حد ما
غري 

عس/مناسب

ب
رتتي

ال

1. املدخل التاريي الذي هيتم 
بتاريخ اجلمعيات اخلريية.

454516ك

2.270.7110
%42.542.515.1

املبحث
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2. املدخل السيايس املرتبط 
بالوضع السيايس 

للجمعيات.

45556ك
2.360.599

%42.551.95.7

3. املدخل االقتصادي الذي 
يسعى وراء اقتصاديات 

العمل اخلريي. 

70306ك
2.600.607

%66.028.35.7

4. املدخل التنظيمي اإلداري.
82231ك

2.760.442
%77.421.70.9

5. املدخل الديني، وهو ما
يرتبط باألصول الدينية 

للجمعيات.

77245ك
2.670.565

%72.622.64.7

6. املدخل الفني، أي ما يرتبط 
بتقديم برامج ومرشوعات 

اجلمعيات اخلريية.

-7135ك
2.660.476

%67.033.0-

7. املدخل التنموي الذي هيتم 
بالدور التنموي للجمعيات 

اخلريية.

83185ك
2.730.533

%78.317.04.7

8.املدخل القانوين الذي يركز 
عىل ترشيعات ولوائح 

العمل اخلريي.

78253ك
2.700.514

%73.623.62.8

9. املدخل االجتامعي الذي 
هيتم بدور مجعيات العمل 
اخلريي يف تدعيم الروابط 
االجتامعية يف املجتمع من 

خالل املستفيدين.

-8323ك

2.800.411

%78.321.7-

العرض الجدولي لنتائج الدراسة الميدانية وتحليل البيانات



60

10. املدخل التقني الذي هيتم 
بأدوات التكنولوجيا 

واستخدامها يف مجعيات 
العمل اخلريي.

63394ك

2.550.578

%59.436.83.8

11. املدخل التفاعيل الذي جيمع 
بني اهتاممات املداخل 

السابقة.

70324ك
2.620.556

%66.030.23.8

أنسب  حول  املبحوثني  استجابات  بتوزيع  واخلاص   )14( رقم  اجلدول  معطيات  تأيت 
لتبني مجلة من اآلراء يف  العمل اخلريي  الرتكيز عليها لبحوث  التي جيب  العلمية  املداخل 
الرتكيز عليها  التي جيب  للمداخل  أولويات  املبحوثون وجود  املجال، حيث أوضح  هذا 
يف تناول الباحثني لدراسات العمل اخلريي. وقد جاءت النتائج وفق ما حصلت عليه هذه 
املداخل من مجلة أوزان مرجحة، ومتوسطات حسابية، وانحرافات معيارية لتبني أن أكثر 
العمل اخلريي هو  الباحثني لدراسة احتياجات  الرتكيز عليها من قبل  التي جيب  املداخل 
املدخل االجتامعي، الذي هيتم بدور مجعيات العمل اخلريي يف تدعيم الروابط االجتامعية 
املبحوثني،  أولوية استجابات  املدخل يف  فقد كان هذا  املستفيدين؛  املجتمع من خالل  يف 
وحصل عىل املركز األول يف الرتتيب بجملة من األوزان املرجحة بلغت )295( درجة، 
ومتوسط حسايب بلغ )2.78(، وبانحراف معياري قدر بنحو )0.41(، وهذا يؤكد عىل 
التاريي  املدخل  أن  النتائج  أوضحت  بينام  املبحوثني.  نظر  وجهة  من  املدخل  هذا  أمهية 
الذي هيتم بتاريخ اجلمعيات اخلريية يأيت يف هناية قائمة األولويات من حيث الرتكيز عليه يف 
دراسات العمل اخلريي؛ حيث حصل عىل املرتبة األخرية من األولوية، بجـملة من األوزان 
املرجحـة بلـغت )241( درجة، ومتوسط حسايب بلغ )2.27( بانحــراف معياري قدر 
أن  نظرهم عىل  املبحوثني من وجهة  تركيزا من  هناك  أن  إىل  يشري  بنحو )0.47(. وهذا 
دراسات العمل اخلريي يف الوقت املعارص جيب أن تركز يف تناوهلا عىل اجلوانب االجتامعية 

املبحث
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من حيث أهدافه ودوره االجتامعي، أما النظرة التاريية فهم مل يقللوا من أمهيتها، ولكنهم 
املداخل  بقية  الرتكيز عليها. وقد تدرجت  أكثر أمهية جيب  أن هناك مداخل أخرى  يرون 
وفقا للرتتيب الذي حصلت عليه من متوسطات حسابية وأوزان مرجحة، وقد أوضح هذا 
أن  الرتكيز عليها كمداخل علمية جيب  املبحوثون رضورة  يرى  التي  الرتتيب األولويات 

يكز عليها الباحثون عند تناول دراسات العمل اخلريي.

- جدول رقم)15(
يبني توزيع استجابات املبحوثني حول أنسب املجاالت التي جيب أن يركز عليها الباحثون 

يف جمال بحوث العمل اخلريي 

االستجابات
التدرج

املجاالت ذات األمهية يف 
مهمة دراسات العمل اخلريي

جدا
إىل حد 

ما
غري 
ترتيبعسمهمة

1. املجال الصحي 
65401ك

2.620.548
%61.337.70.9

2.  املجال التعليمي
86173ك

2.800.501
%81.116.02.8

3. املجال الديني
-7432ك

2.710.492
%70.830.2-
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4. املجال الثقايف
67345ك

2.600.619
%73.232.14.7

5. املجال اإلصالحي
69352ك

2.630.527
%65.133.01.9

6. جمال رعاية الفئات اخلاصة
42622ك

2.370.5216
%39.658.51.9

7. جمال رعاية األمومة والطفولة
47545ك

2.390.5815
%44.350.94.7

8.  جمال رعاية املسنني
46582ك

2.410.5314
%43.454.71.9

ك9. جمال رعاية الشباب
75256

2.650.586
70.823.65.7

10. جمال رعاية مدمني 
املخدرات واملسكرات

51532ك
2.460.5313

%48.150.01.9

11. جمال اإلغاثة
67381ك

2.620.508
%63.235.81.9

املبحث
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12. جمال التدريب والتأهيل
73312ك

2.660.515
%68.929.21.9

13. جمال املعلومات والتقنيات 
التكنولوجية

65365ك
2.560.5812

%61.334.04.7

14. املجاالت التنموية
73321ك

2.670.484
%68.930.21.9

15. جماالت الرتمجة واالستفادة 
من جتارب الدول

63412ك
2.570.5311

%59.438.71.9

16. جمال اقتصاديات العمل 
اخلريي

78235ك
2.680.553

%73.621.74.7

17. جمال البحث العلمي
68335ك

2.590.5810
%64.231.14.7

18. جمال العالقات الدولية
603511ك

2.460.6717
%56.633.010.4

التي  املجاالت  أنسب  املبحوثني حول  استجابات  بتوزيع  السابق واخلاص  اجلدول  يبني   
أولويات  العمل اخلريي وجود  الباحثون يف جمال بحوث ودراسات  يركز عليها  أن  جيب 
وقد  اخلريي.  العمل  لدراسات  الباحثني  تناول  يف  عليها  الرتكيز  جيب  التي  للمجاالت 
جاءت النتائج وفق ما حصلت عليه هذه املجاالت من مجلة أوزان مرجحة، ومتوسطات 
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حسابية، وانحرافات معيارية لتبني أن أكثر هذه املجاالت التي يرى املبحوثون الرتكيز عليها 
الرتتيب بجملة  املركز األول يف  باختالف مستوياته؛ وحصل عىل  التعليمي«  هو »املجال 
من األوزان املرجحة بلغت )297( درجة، ومتوسط حســايب بلــغ )2.80( بانحراف 
معياري قدر بنحو )0.51( وهذا يؤكد عىل أمهية هذا املجال من وجهة نظر املبحوثني. 
بينام أوضحت النتائج أن »جمال العالقات الدولية« يأيت يف هناية قائمة األولويات من حيث 
األولوية،  املرتبة األخرية من  العمل اخلريي؛ حيث حصل عىل  الرتكيز عليه يف دراسات 
 )2.46( بلغ  حسايب  ومتوسط  درجة،   )261( بلـغت  املرجحـة  األوزان  من  بجـملة 
بانحــراف معياري قدر بنحو )0.67(، وهذا قد يدلل عىل تركيز املبحوثني عىل املجاالت 
أوىل  أهنم  يرون  حيث  املجتمع،  داخل  هم  ممن  املستفيدين  مع  املبارش  بالتعامل  تتم  التي 
باخلدمات اخلريية. أما بقية املجاالت فقد نالت أيضا ترتيبا لألولوية من حيث األمهية يف 
الرتكيز عليها من قبل الباحثني كمجاالت للعمل اخلريي. وقد اتضح ترتيبها وفقا ملا وضح 

يف اجلدول.
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- جدول رقم)16(
يبني توزيع استجابات املبحوثني حول جوانب االهتامم التي جيب الرتكيز عليها فيام يتعلق 

بمجاالت تنظيم وإدارة العمل باجلمعيات اخلريية 

االستجابات
التدرج

جوانب االهتامم لتنظيم 
وإدارة العمل باجلمعيات 

إىل حد نعماخلريية
بعس/الما

رتي
ت

1.  اجلوانب املرتبطة بأهداف 
اجلمعيات وسبل 

حتقيقها.

91141ك
2.840.382

%85.813.20.9

2. اجلوانب املرتبطة باإلمكانيات 
والتسهيالت اخلاصة 

بتقديم خدمات 
اجلمعيات.

-7531ك
2.700.459

%70.829.2-

3. اجلوانب املرتبطة بتمويل 
اجلمعيات وسبل 
تنميتها وإدارتا.

-9115ك
2.850.351

%85.814.2

4. اجلوانب املرتبطة بربامج 
اجلمعيات وطريقة 

تقديمها.

-8125ك
2.760.426

%76.423.6-

5. اجلوانب املرتبطة بأداء العاملني 
وخصائصهم.

85201ك
2.790.435

%80.218.90.9
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6. اجلوانب املرتبطة بسبل 
االتصال وتطويرها 

داخل وبني اجلمعيات.

75301ك
2.690.4810

%70.828.30.9

7. اجلوانب املرتبطة بأشكال 
العالقات داخل 

اجلمعيات، وتقسيم 
العمل.

59461ك

2.540.5112
%55.743.40.9

8. اجلوانب املرتبطة بعالقة 
املستفيدين باجلمعيات، 

وطرق تقديم اخلدمة 
إليهم.

81232ك

2.740.478

%76.421.71.9

9. اجلوانب املرتبطة بوسائل 
الدعم املجتمعي. 

-7729ك
2.720.448

%72.627.4-

10. اجلوانب املرتبطة بآليات 
كالتنسيق بني اجلمعيات.

72331
2.660.4911

67.931.10.9

11. اجلوانب املرتبطة بمعوقات 
العمل داخل اجلمعيات 

اخلريية.

81241ك
2.750.457

%76.422.60.9

12. اجلوانب املرتبطة بالتطوير 
الدائم للوائح العمل 

باجلمعيات.

76291ك
2.700.479

%71.727.40.9

13. اجلوانب املرتبطة بسبل حتقيق 
اجلودة باجلمعيات اخلريية.

-8620ك
2.810.394

%81.118.9-
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14. اجلوانب املرتبطة بمحاسبة 
اجلمعيات اخلريية.

82231ك
2.760.446

%77.421.70.9

15. اجلوانب املرتبطة بتكوين 
صورة إجيابية عن 

اجلمعيات اخلريية.

-8818ك
2.830.373

%83.017.0-

16. اجلوانب املرتبطة بتطوير 
استخدام التكنولوجيات 

احلديثة باجلمعيات اخلريية.

76291ك
2.700.479

%71.727.40.9

التي  االهتامم  جوانب  حول  املبحوثني  استجابات  بتوزيع  واخلاص  السابق  اجلدول  يبني 
وجود  اخلريية  باجلمعيات  العمل  وإدارة  تنظيم  بمجاالت  يتعلق  فيام  عليها  الرتكيز  جيب 
تناول  يف  عليها  الرتكيز  جيب  التي  اخلريية  للجمعيات  التنظيمية  للمجاالت  أولويات 
الباحثني لدراسات العمل اخلريي. وقد جاءت النتائج وفق ما حصلت عليه هذه املجاالت 
التنظيمية من مجلة أوزان مرجحة، ومتوسطات حسابية، وانحرافات معيارية لتبني أن أكثر 
هذه املجاالت التي يرى املبحوثون الرتكيز عليها هي » اجلوانب املرتبطة بتمويل اجلمعيات 
األوزان  من  بجملة  الرتتيب  يف  األول  املركز  عىل  حصل  فقد  وإدارتا«؛  تنميتها  وسبل 
معياري  بانحراف   ،)2.85( بلــغ  حســايب  ومتوسط  درجة،   )303( بلغت  املرجحة 
قدر بنحو )0.35(، وهذا يؤكد عىل أمهية هذا املجال التنظيمي من وجهة نظر املبحوثني. 
بينام أوضحت النتائج أن » اجلوانب املرتبطة بأشكال العالقات داخل اجلمعيات، وتقسيم 
العمل » تأيت يف هناية قائمة األولويات من حيث الرتكيز عليه يف دراسات العمل اخلريي؛ 
حيث حصل عىل املرتبة األخرية من األولوية، بجـملة من األوزان املرجحـة بلـغت )286( 
درجة، ومتوسط حسايب بلغ )2.69(، بانحــراف معياري قــدر بنحــو )0.67(، وهذا 
قد يشري إىل تركيز املبحوثني عىل املجاالت التنظيمية التي تتم بدعم وتنمية املوارد املالية 
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التي متثل عصب العمل يف اجلمعيات اخلريية باعتبارها مجعيات خريية تطوعية يمثل التمويل 
التطوعي األساس الذي تقوم عليه مواردها، حيث يرون أهنم أوىل باخلدمات اخلريية. أما 
بقية املجاالت فقد نالت أيضا ترتيبا لألولوية من حيث األمهية يف الرتكيز عليها من قبل 

الباحثني كمجاالت للعمل اخلريي، وقد اتضح ترتيبها وفقا ملا تم توضيحه يف اجلدول.

- جدول رقم)17(
يبني توزيع استجابات املبحوثني حول جوانب االهتامم التي جيب الرتكيز عليها فيام يتعلق 

ببناء القدرات الفنية للخدمات باجلمعيات اخلريية

االستجابات
التدرج

القضايا اخلاصة ببناء القدرات 
الفنية للخدمات 
إىل حدنعمباجلمعيات اخلريية

بعس/الما
رتي

ت

بالقدرة  املرتبطة  اجلوانب   .1
النوعية للربامج.

-9214ك
 2.86 0.341

%86.813.2-

بقدرة  املرتبطة  اجلوانب   .2
براجمها  تطوير  عىل  اجلمعيات 

باستمرار.

-8620ك
2.810.392

%81.118.9-

بقدرة  املرتبطة  اجلوانب   .3
اجلمعيات عىل تنويع براجمها.

72313ك
2.650.534

%67.929.22.8

املبحث



69

بالفرص  املرتبطة  اجلوانب   .4
يف  للمشاركة  للمستفيدين  املتاحة 

اختيار الربامج.

-6640ك
2.620.485

%62.337.7-

5. اجلوانب املرتبطة بتقويم العائد 
االجتامعي من الربامج.

75301ك
03؟2.6948

%70.828.30.9

6. اجلوانب املرتبطة بتقويم العائد 
االقتصادي واالجتامعي

65374ك
2.570.566

%61.334.93.8

 يبني اجلدول السابق واخلاص بتوزيع استجابات املبحوثني حول جوانب االهتامم التي جيب 
الرتكيز عليها فيام يتعلق ببناء القدرات الفنية للخدمات باجلمعيات اخلريية وجود أولويات 
فيام يتعلق بدراسة اجلوانب املرتبطة بالقدرات الفنية للجمعيات اخلريية التي جيب الرتكيز 
عليها يف تناول الباحثني لدراسات العمل اخلريي. وقد جاءت النتائج وفق ما حصلت عليه 
معيارية  وانحرافات  حسابية،  ومتوسطات  مرجحة،  أوزان  مجلة  من  الفنية  البناءات  هذه 
لتبني أن أكثر هذه اجلوانب الفنية التي يرى املبحوثون الرتكيز عليها هي« اجلوانب املرتبطة 
األوزان  من  بجملة  الرتتيب  يف  األول  املركز  عىل  حصل  فقد  للربامج«؛  النوعية  بالقدرة 
املرجحة بلغت )304( درجة، ومتوسط حســايب بلــغ )2.86(، بانحراف معياري قدر 
االقتصادي  العائد  بتقويم  املرتبطة  اجلوانب   « أن  النتائج  أوضحت  بينام   .)0.34( بنحو 
العمل  الرتكيز عليها يف دراسات  قائمة األولويات من حيث  تأيت يف هناية   « واالجتامعي 
املرجحـة  األوزان  من  بجـملة  األولوية،  من  األخرية  املرتبة  عىل  حصل  حيث  اخلريي؛ 
بلـغت )273( درجة، ومتوسط حسايب بلغ )2.57(، بانحــراف معياري قــدر بنحـــو 
)0.56(، إال أن ذلك ال يقلل من أمهية دراسة اجلوانب املرتبطة بتقويم العائد االجتامعي 
واالقتصادي للخدمات اخلريية، لكن املبحوثني يضعوهنا يف املرتبة األخرية؛ حيث يرون 
أن هناك موضوعات أخرى يمكن الرتكيز عليها ضمن البناءات الفنية للجمعيات اخلريية 
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كمجال درايس يمكن الرتكيز عليه. أما بقية املجاالت فقد نالت أيضا ترتيبا لألولوية من 
اتضح  وقد  اخلريي،  للعمل  كمجاالت  الباحثني  قبل  من  عليها  الرتكيز  يف  األمهية  حيث 

ترتيبها وفقا ملا تم توضيحه يف اجلدول.

- جدول رقم)18(
يبني توزيع استجابات املبحوثني حول جوانب االهتامم التي جيب الرتكيز عليها فيام يتعلق 

باملتطوعني وتنظيمهم

االستجابات
التدرج

القضايا اخلاصة باملتطوعني 
إىل حدنعموتنظيمهم

بعس/الما
رتي

ت

1. االلتزامات األخالقية 
للمتطوعني.

80215ك
2.700.556

%75.519.84.7

2. القدرات التسويقية 
للمتطوعني.

77272ك
2.700.496

%72.625.51.9

3.املهارات املطلوبة يف 
املتطوعني.

-7729ك
2.720.445

%72.627.4-
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4. املسؤولية االجتامعية 
للمتطوعني.

-8026ك
2.750.433

%75.524.5-

5. عمليات وطرق جذب 
املتطوعني.

-7729ك
2.720.445

%72.627.4-

6. معايري تقويم املتطوعني.
-6838ك

07؟2.6448
%64.235.8-

7. سبل تدريب املتطوعني.
-8422ك

2.790.401
%79.220.8-

8. أساليب حتفيز املتطوعني.
83212ك

2.760.462
%78.319.81.9

9. واجبات ومسؤوليات 
املتطوعني.

-7828ك
2.730.444

%73.626.4-

10. سلطات املتطوع يف حال 
املسؤولية.

66391ك
2.610.508

%62.336.80.9

11. توفري قواعد بيانات عن 
املتطوعني.

83203ك
2.750.493

%78.318.92.8

العرض الجدولي لنتائج الدراسة الميدانية وتحليل البيانات



72

12. تطوير سبل ووسائل وطرق 
اختيار املتطوعني.

79252ك
2.720.485

%74.523.61.9

التي  االهتامم  جوانب  حول  املبحوثني  استجابات  بتوزيع  واخلاص  السابق  اجلدول  يبني   
بدراسة  يتعلق  فيام  أولويات  وجود  وتنظيمهم  باملتطوعني  يتعلق  فيام  عليها  الرتكيز  جيب 
اجلوانب املرتبطة باالهتامم باملتطوعني وقضاياهم يف اجلمعيات اخلريية، والتي جيب الرتكيز 
عليها من قبل الباحثني لدراسات العمل اخلريي. وقد جاءت النتائج وفق ما حصلت عليه 
معيارية  وانحرافات  حسابية،  ومتوسطات  مرجحة،  أوزان  مجلة  من  الفنية  البناءات  هذه 
لتبني أن أكثر القضايا املرتبطة باملتطوعني والتي يرى املبحوثون رضورة الرتكيز عليها هي: 
الرتتيب بجملة من األوزان  املركز األول يف  املتطوعني«؛ فقد حصل عىل  » سبل تدريب 
املرجحة بلغت )296( درجة، ومتوسط حســايب بلــغ )2.79(، بانحراف معياري قدر 
النتائج أن » سلطات املتطوع يف حال املسؤولية » تأيت يف  بنحو )0.40(. بينام أوضحت 
هناية قائمة األولويات من حيث الرتكيز عليها يف دراسات العمل اخلريي؛ حيث حصلت 
عىل املرتبة األخرية من األولوية، بجـملة من األوزان املرجحــة بلـــغت )277( درجة، 
بقية  أما   .)0.50( بنحـــو  قــدر  معياري  بانحــراف   ،)2.61( بلغ  حسايب  ومتوسط 
القضايا فقد نالت أيضا ترتيبا لألولوية من حيث األمهية يف الرتكيز عليها من قبل الباحثني 

كمجاالت للعمل اخلريي. وقد اتضح ترتيبها وفقا ملا تم توضيحه يف اجلدول.
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- جدول رقم)19(
يبني توزيع استجابات املبحوثني حول جوانب االهتامم التي جيب الرتكيز عليها فيام يتعلق 

بالتحديات املعارصة التي تواجه اجلمعيات اخلريية

االستجابات
التدرج

جوانب االهتامم املرتبطة 
بالتحديات املعارصة التي
 تواجه اجلمعيات اخلريية 

مهمة 
جدا

إىل 
بعس/ال حد ما 

رتي
ت

التنظيمية  البيئة  حتديات   .1
الداخلية.

77281ك
2.710.475

%72.626.40.9

2. حتديات القيادة واإلدارة 
داخل اجلمعيات.

-9610ك
2.900.291

%90.69.4-

4. حتديات املوارد البرشية داخل 
اجلمعيات وتوافرها.

-8818ك
2.830.373

%83.017.0-

5. حتديات املوارد املالية.
-8917ك

2.830.362
%84.016.0-

6. التحديات السياسية املعيقة 
لنرش العمل اخلريي.

65392ك
2.590.539

%61.336.81.9
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7. التحديات املرتبطة بالتسويق 
االجتامعي لربامج 

اجلمعيات.

54493ك
2.480.5512

%50.946.22.8

8. التحديات االقتصادية. 
62404ك

2.540.5711
%58.537.73.8

9. حتديات الرؤية 
واسرتاتيجيات العمل.

81241ك
2.750.454

%76.422.60.9

10. حتديات القدرات التسويقية 
للجمعية.

72331ك
2.660.496

%67.931.10.9

11. حتديات األنظمة واللوائح 
وقوانني العمل

67363ك
2.600.548

%63.234.02.8

12. حتديات األداء والرضا 
الوظيفي واملهني. 

70333ك
2.630.547

%66.031.12.8

13. التحديات الثقافية التي حتد 
من املشاركة التطوعية

68308ك
2.560.6310

%64.228.37.5

يبني اجلدول السابق واخلاص بتوزيع استجابات املبحوثني حول جوانب االهتامم التي جيب 
الرتكيز عليها فيام يتعلق بالتحديات املعارصة التي تواجه اجلمعيات اخلريية وجود أولويات 
فيام يتعلق بدراسة هذه التحديات التي تواجه اجلمعيات اخلريية، والتي جيب الرتكيز عليها 
من قبل الباحثني لدراسات العمل اخلريي. وقد جاءت النتائج وفق ما حصلت عليه هذه 
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أن  لتبني  معيارية  وانحرافات  حسابية،  ومتوسطات  مرجحة،  أوزان  مجلة  من  التحديات 
أكثر التحديات والتي يرى املبحوثون رضورة الرتكيز عليها هي » حتديات القيادة واإلدارة 
الرتتيب بجملة من األوزان املرجحة  املركز األول يف  داخل اجلمعيات »، وحصلت عىل 
بلغت )308( درجة، ومتوسط حســــــايب بلــغ )2.90(، بانحراف معياري قدر بنحو 
لربامج  االجتامعي  بالتسويق  املرتبطة  التحديات   « أن  النتائج  أوضحت  بينام   .)0.29(
العمل  دراسات  يف  عليها  الرتكيز  حيث  من  األولويات  قائمة  هناية  يف  تأيت   « اجلمعيات 
اخلريي، حيث حصلت عىل املرتبة األخرية من األولوية، بجـملة من األوزان املرجحــة 
قــدر  معياري  بانحــراف   ،)2.48( بلغ  حسايب  ومتوسط  درجة،   )263( بلـــغت 
بنحـــــــو )0.55(. أما بقية القضايا فقد نالت أيضا ترتيبا لألولوية من حيث األمهية 
يف الرتكيز عليها من قبل الباحثني كمجاالت للعمل اخلريي. وقد اتضح ترتيبها وفقا ملا تم 

توضيحه يف اجلدول.

- جدول رقم)20(
يبني متوسط االتفاق العام عىل أولويات بحوث ودراسات العمل اخلريي من وجهة نظر 

املبحوثني

التوزيع
املتوسط العام

ب
رتتي

ال

حمكات األولويات

12.615. املداخل العلمية.

22.586. املجاالت املرغوب العمل هبا.

32.741. تنظيم وإدارة مجعيات العمل اخلريي.

العرض الجدولي لنتائج الدراسة الميدانية وتحليل البيانات
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42.703. بناء القدرات الفنية للخدمات باجلمعيات اخلريية

52.722. قضايا تنظيم املتطوعني.

62.674. قضايا التحديات التي تواجه العمل اخلريي.

 تشري نتائج اجلدول السابق واخلاص بمتوسط االتفاق العام عىل أولويات بحوث ودراسات 
العمل اخلريي من وجهة نظر املبحوثني إىل أن أهم اجلوانب التي جيب أن هيتم هبا الباحثون 
وإدارة  بتنظيم  املرتبطة  تلك  هي  اخلريي  العمل  جمال  يف  والدراسات  للبحوث  املتناولون 
مجعيات العمل اخلريي؛ حيث حصلت عىل أعىل متوسط لالتفاق، يليها القضايا اخلاصة 
ثم  اخلريية،  باجلمعيات  للخدمات  الفنية  القدرات  ببناء  اخلاصة  القضايا  ثم  باملتطوعني، 
القضايا اخلاصة بالتحديات التي تواجه العمل اخلريي، ثم القضايا اخلاصة بنوعية املداخل 

العلمية التي جيب الرتكيز عليها، يليها نوعية املجاالت املرغوب العمل هبا.

ثالثا: العرض اجلدويل للنتائج املتعلقة برؤية املبحوثني حول حمددات األولويات البحثية 
من  توضيحها  ونحاول  الشخصية.  متغرياتم  بعض  باختالف  اخلريي  العمل  لدراسات 

خالل العرض اجلدويل املبني يف الصفحة التالية:

املبحث
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- جدول رقم )21(
يبن حتليل التباين األحادي الستجابات املبحوثني حول األولويات البحثية الالزمة لدراسات 

العمل اخلريي باختالف متغري الدولة

 جمموعالتوزيع
املربعات

 درجات
احلرية

 متوسط
املربعات

الداللةف
األولويات البحثية

 منطلقات تنظيم
العمل

17.05435.6851.040.0378بني املجموعات

557.437102داخل املجموعات
5.465

574.491105 املجموع

املداخل
املناسبة

35.840311.9471.2530.295بني املجموعات

972.386102داخل املجموعات
9.533

1008.226105املجموع

 املجاالت
املناسبة

110.015336.6722.0940.106بني املجموعات

1786.588102داخل املجموعات
17.516

1896.604105املجموع

 تنظيم وإدارة
العمل

48.033316.011.9890.401بني املجموعات

1650.505102داخل املجموعات
16.181

1698.538105املجموع

 بناء القدرات
الفنية

1.1293.376.1490.930بني املجموعات

257.437102داخل املجموعات
2.524

258.566105املجموع

العرض الجدولي لنتائج الدراسة الميدانية وتحليل البيانات
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تنظيم املتطوعني
31.012310.337.8910.448بني املجموعات

1183.073102داخل املجموعات
11.599

1214.085105املجموع

 التحديات التي
تواجه العمل

21.91837.306.6270.599بني املجموعات

1188.960102داخل املجموعات
11.656

1210.877105املجموع

 تشري نتائج اجلدول السابق واخلاص بتحليل التباين األحادي الستجابات املبحوثني حول 
األولويات البحثية الالزمة لدراسات العمل اخلريي باختالف متغري الدولة التي ينتمون 
أولويات  حمكات  حول  املبحوثني  استجابات  يف  إحصائية  فروق  وجود  عدم  إىل  إليها 
البحوث والدراسات اخلاصة بالعمل اخلريي، واملتضمنة رؤيتهم ألمهية ورضورة تنظيم 
املداخل  اخلريي،  العمل  لتنظيم  الدافعة  العلمية  املنطلقات  عليه:  يطلق  ما  وهو  العمل، 
العلمية التي جيب الرتكيز عليها، أهم املجاالت التي جيب التطرق إليها للقيام بالبحوث، 
تنظيم وإدارة العمل باجلمعيات اخلريية، بناء القدرات الفنية ملنظامت العمل اخلريي، قضايا 
تنظيم املتطوعني، قضايا التعامل مع التحديات التي تواجه العمل اخلريي ومنظامته، حيث 

مل تظهر قيمة )ف( املحسوبة أية فروق بني املبحوثني وفق متغري الدولة.

املبحث
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- جدول رقم )22(
يبن حتليل التباين األحادي الستجابات املبحوثني حول األولويات البحثية الالزمة لدراسات 

العمل اخلريي باختالف متغري املدينة

 جمموعالتوزيع
املربعات

 درجات
احلرية

 متوسط
املربعات

الداللةف
األولويات البحثية

 منطلقات تنظيم
العمل

65.094144.650.8310.635بني املجموعات

509.39691داخل املجموعات
5.598

574.491105املجموع

املداخل
املناسبة

141.9561410.1401.0650.399بني املجموعات

866.27091داخل املجموعات
9.519

1008.226105املجموع

 املجاالت
املناسبة

283.8611420.2761.1440.332بني املجموعات

1612.74391داخل املجموعات
17.722

1896.604105املجموع

 تنظيم وإدارة
العمل

166.0081411.858.7040.765بني املجموعات

1532.53091داخل املجموعات
16.841

1698.538105املجموع

 بناء القدرات
الفنية

24.728141.766.6870.781بني املجموعات

233.83891داخل املجموعات
2.570

258.566105املجموع

العرض الجدولي لنتائج الدراسة الميدانية وتحليل البيانات
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تنظيم املتطوعني
160.3291411.452.989.471بني املجموعات

1053.75691داخل املجموعات
11.580

1214.085105املجموع

 التحديات التي
تواجه العمل

112.242148.017.664.803بني املجموعات

1098.63691داخل املجموعات
12.073

1210.877105املجموع

تشري نتائج اجلدول السابق واخلاص بتحليل التباين األحادي الستجابات املبحوثني حول 
األولويات البحثية الالزمة لدراسات العمل اخلريي باختالف متغري املدينة التي يعيشون 
فيها إىل عدم وجود فروق إحصائية يف استجابات املبحوثني حول حمكات أولويات البحوث 
والدراسات اخلاصة بالعمل اخلريي، واملتضمنة رؤيتهم ألمهية ورضورة تنظيم العمل، وهو 
ما يطلق عليه: املنطلقات العلمية الدافعة لتنظيم العمل اخلريي، املداخل العلمية التي جيب 
الرتكيز عليها، أهم املجاالت التي جيب التطرق إليها للقيام بالبحوث، تنظيم وإدارة العمل 
باجلمعيات اخلريية، بناء القدرات الفنية ملنظامت العمل اخلريي، قضايا تنظيم املتطوعني، 
قضايا التعامل مع التحديات التي تواجه العمل اخلريي ومنظامته، حيث مل تظهر قيمة )ف( 
اتفاقا  املدينة، وقد يؤكد ذلك عىل أن هناك  املبحوثني وفق متغري  أية فروق بني  املحسوبة 
مؤكدا من قبل املبحوثني عىل مجيع هذه املحكات واألولويات التي تم وضعها من قبلهم 
دخُ علميا من رضورة التعامل مع هذه القضايا كمحكات جيب  ًيَؤكَّ لعنارصها الفرعية، بام 

االسرتشاد هبا عند القيام بأية دراسات وبحوث تتعلق بالعمل اخلريي.

املبحث
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- جدول رقم )23(
يبن حتليل التباين األحادي الستجابات املبحوثني حول األولويات البحثية الالزمة لدراسات 

العمل اخلريي باختالف متغري السن

 جمموعالتوزيع
املربعات

 درجات
احلرية

 متوسط
املربعات

الداللةف
األولويات البحثية

 منطلقات تنظيم
العمل

20.79436.9311.2770.286بني املجموعات

553.697102داخل املجموعات
5.428

574.491105املجموع

املداخل
املناسبة

49.365316.4551.7500.161بني املجموعات

958.861102داخل املجموعات
9.401

1008.226105املجموع

 املجاالت
املناسبة

10.42133.474.1880.904بني املجموعات

1886.183102داخل املجموعات
18.492

1896.604105املجموع

 تنظيم وإدارة
العمل

56.130318.7101.1620.328بني املجموعات

1642.408102داخل املجموعات
16.102

1698.538105املجموع

 بناء القدرات
الفنية

13.30534.4351.8450.144بني املجموعات

245.261102داخل املجموعات
2.405

258.566105املجموع

العرض الجدولي لنتائج الدراسة الميدانية وتحليل البيانات
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تنظيم املتطوعني
72.582324.1942.1620.097بني املجموعات

1141.503102داخل املجموعات
11.191

1214.085105املجموع

 التحديات التي
تواجه العمل

29.00739.669.8340.478بني املجموعات

1181.871102داخل املجموعات
11.587

1210.877105املجموع

تشري نتائج اجلدول السابق واخلاص بتحليل التباين األحادي الستجابات املبحوثني حول 
البحثية الالزمة لدراسات العمل اخلريي باختالف متغري السن إىل عدم وجود  األولويات 
فروق إحصائية يف استجابات املبحوثني حول حمكات أولويات البحوث والدراسات اخلاصة 
عليه:  يطلق  ما  وهو  العمل،  تنظيم  ورضورة  ألمهية  رؤيتهم  واملتضمنة  اخلريي،  بالعمل 
املنطلقات العلمية الدافعة لتنظيم العمل اخلريي، املداخل العلمية التي جيب الرتكيز عليها، 
باجلمعيات  العمل  وإدارة  تنظيم  بالبحوث،  للقيام  إليها  التطرق  جيب  التي  املجاالت  أهم 
اخلريية، بناء القدرات الفنية ملنظامت العمل اخلريي، قضايا التعامل مع التحديات التي تواجه 
العمل اخلريي ومنظامته، حيث مل تظهر قيمة )ف( املحسوبة أية فروق بني املبحوثني وفق متغري 
السن، وقد يؤكد ذلك عىل أن هناك اتفاقا مؤكدا من قبل املبحوثني عىل مجيع هذه املحكات 
واألولويات التي تم وضعها من قبلهم لعنارصها الفرعية بام يؤكد علميا من رضورة التعامل 
تتعلق  وبحوث  دراسات  بأية  القيام  عند  هبا  االسرتشاد  جيب  كمحكات  القضايا  هذه  مع 
بالعمل اخلريي، وذلك رغم اختالف متغري السن هلم. وهذا يؤكد أنه بالرغم من اختالف 
أعامر املبحوثني إال أهنم مل يكن لدهيم أي اختالف مؤثر يف االتفاق عىل هذه املحكات؛ مما 
يؤكد بصورة أخرى عىل آرائهم. بينام أشار اجلدول إىل وجود فروق بني املبحوثني فيام يتعلق 
بنظرتم ملحك قضايا املتطوعني فقط، وهذا يشري إىل وجود اختالف بينهم يف االتفاق عىل 
هذه  لبيان   Tukey”»اختبار وبتطبيق  الفروق،  مصادر  لبيان  دقة  أكثر  وبتحليل  اجلزء،  هذا 

املصادر وجدت بني الفئة العمرية من30 - أقل من 40 سنة، حيث بلغت قيمة ألفا 0.3.

املبحث
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- جدول رقم )24(
يبن حتليل التباين األحادي الستجابات املبحوثني حول األولويات البحثية الالزمة لدراسات 

العمل اخلريي باختالف متغري نوع التعليم

 جمموعالتوزيع
املربعات

 درجات
احلرية

 متوسط
املربعات

الداللةف
األولويات البحثية

 منطلقات تنظيم
العمل

19.41444.853.8830.477بني املجموعات

555.0771015.496داخل املجموعات

574.491105املجموع

املداخل
املناسبة

30.92547.731.7990.529بني املجموعات

977.3011019.676داخل املجموعات

1008.226105املجموع

 املجاالت
املناسبة

21.43545.359.2890.885بني املجموعات

1875.16910118.566داخل املجموعات

1896.604105املجموع

 تنظيم وإدارة
العمل

40.137410.034.6110.656بني املجموعات

1658.40010116.420داخل املجموعات

1698.538105املجموع

 بناء القدرات
الفنية

2.0224.506.1990.938بني املجموعات

256.5441012.540داخل املجموعات

258.566105املجموع

العرض الجدولي لنتائج الدراسة الميدانية وتحليل البيانات
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تنظيم املتطوعني
5.80441.451.1210.975بني املجموعات

1208.28110111.963داخل املجموعات

1214.085105املجموع

 التحديات التي
تواجه العمل

64.769416.1921.4270.231بني املجموعات

1146.108101داخل املجموعات
11.348

1210.877105املجموع

املبحوثني  الستجابات  األحادي  التباين  بتحليل  واخلاص  السابق  اجلدول  نتائج  تشري 
التعليم  نوع  متغري  باختالف  اخلريي  العمل  لدراسات  الالزمة  البحثية  األولويات  حول 
البحوث  إىل عدم وجود فروق إحصائية يف استجابات املبحوثني حول حمكات أولويات 
العمل،  تنظيم  ورضورة  ألمهية  رؤيتهم  واملتضمنة  اخلريي،  بالعمل  اخلاصة  والدراسات 
وهو ما يطلق عليه املنطلقات العلمية الدافعة لتنظيم العمل اخلريي، املداخل العلمية التي 
جيب الرتكيز عليها، أهم املجاالت التي جيب التطرق إليها للقيام بالبحوث، تنظيم وإدارة 
العمل باجلمعيات اخلريية، قضايا املتطوعني، بناء القدرات الفنية ملنظامت العمل اخلريي، 
قضايا التعامل مع التحديات التي تواجه العمل اخلريي ومنظامته، حيث مل تظهر قيمة )ف( 
التعليم اخلاص هبم رغم تنوعه، وقد يؤكد  املبحوثني وفق متغري  أية فروق بني  املحسوبة 
املحكات واألولويات  املبحوثني عىل مجيع هذه  قبل  اتفاقا مؤكدا من  هناك  أن  ذلك عىل 
التي تم وضعها من قبلهم لعنارصها الفرعية، بام يؤكد علميا من رضورة التعامل مع هذه 
بالعمل  تتعلق  وبحوث  دراسات  بأية  القيام  عند  هبا  االسرتشاد  القضايا كمحكات جيب 

اخلريي، وذلك رغم تنوع تعليمهم.

املبحث
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جدول رقم )25(
يبن حتليل التباين األحادي الستجابات املبحوثني حول األولويات البحثية الالزمة لدراسات 

العمل اخلريي باختالف متغري املؤهل العلمي

 جمموعالتوزيع
املربعات

 درجات
احلرية

 متوسط
املربعات

الداللةف
األولويات البحثية

 منطلقات تنظيم
العمل

35.856103.586.6320.783بني املجموعات

538.63595داخل املجموعات
5.670

574.491105املجموع

املداخل
املناسبة

91.551109.155.9490.493بني املجموعات

916.67595داخل املجموعات
9.649

1008.226105املجموع

 املجاالت
املناسبة

270.0631027.0061.5770.125بني املجموعات

1626.54095داخل املجموعات
17.121

1896.604105املجموع

 تنظيم وإدارة
العمل

84.139108.414.4950.889بني املجموعات

1614.39995داخل املجموعات
16.994

1698.538105املجموع

 بناء القدرات
الفنية

10.774101.077.4130.937بني املجموعات

247.79295داخل املجموعات
2.608

258.566105املجموع
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تنظيم املتطوعني
118.2431011.8241.0250.429بني املجموعات

1095.8429511.535داخل املجموعات

1214.085105املجموع

 التحديات التي
تواجه العمل

65.966106.597.5470.852بني املجموعات

1144.91295داخل املجموعات
12.052

1210.877105املجموع

املبحوثني  الستجابات  األحادي  التباين  بتحليل  واخلاص  السابق  اجلدول  نتائج  تشري   
حول األولويات البحثية الالزمة لدراسات العمل اخلريي باختالف متغري املؤهل العلمي 
البحوث  إىل عدم وجود فروق إحصائية يف استجابات املبحوثني حول حمكات أولويات 
العمل،  تنظيم  ورضورة  ألمهية  رؤيتهم  واملتضمنة  اخلريي،  بالعمل  اخلاصة  والدراسات 
وهو ما يطلق عليه املنطلقات العلمية الدافعة لتنظيم العمل اخلريي، املداخل العلمية التي 
جيب الرتكيز عليها، أهم املجاالت التي جيب التطرق إليها للقيام بالبحوث، تنظيم وإدارة 
العمل باجلمعيات اخلريية، قضايا املتطوعني، بناء القدرات الفنية ملنظامت العمل اخلريي، 
قضايا التعامل مع التحديات التي تواجه العمل اخلريي ومنظامته، حيث مل تظهر قيمة )ف( 
املحسوبة أية فروق بني املبحوثني وفق متغري املؤهل خلاص هبم رغم تنوعه، وقد يؤكد ذلك 
عىل أن هناك اتفاقا مؤكدا من قبل املبحوثني عىل مجيع هذه املحكات واألولويات التي تم 
وضعها من قبلهم لعنارصها الفرعية، بام يؤكد علميا من رضورة التعامل مع هذه القضايا 
بالعمل اخلريي،  تتعلق  بأية دراسات وبحوث  القيام  كمحكات جيب االسرتشاد هبا عند 

وذلك رغم تنوع مؤهلهم العلمي.
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- جدول رقم )26(
يبن حتليل التباين األحادي الستجابات املبحوثني حول األولويات البحثية الالزمة لدراسات 

العمل اخلريي باختالف متغري الوظيفة احلالية

 جمموعالتوزيع
املربعات

 درجات
احلرية

 متوسط
املربعات

الداللةف
األولويات البحثية

 منطلقات تنظيم
العمل

40.809104.081.726.698بني املجموعات

533.68295داخل املجموعات
5.618

574.491105املجموع

املداخل
املناسبة

101.3041010.1301.061.400بني املجموعات

906.92395داخل املجموعات
9.547

1008.226105املجموع

 املجاالت
املناسبة

108.7231010.872.578.828بني املجموعات

1787.88195داخل املجموعات
18.820

1896.604105املجموع

 تنظيم وإدارة
العمل

129.0661012.907.781.647بني املجموعات

1569.47295داخل املجموعات
16.521

1698.538105املجموع

 بناء القدرات
الفنية

39.971103.9971.737.083بني املجموعات

218.59595داخل املجموعات
2.301

258.566105املجموع
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تنظيم املتطوعني
146.3981014.6401.303.240بني املجموعات

1067.68795داخل املجموعات
11.239

1214.085105املجموع

 التحديات التي
تواجه العمل

154.2221015.4221.387.198بني املجموعات

1056.65695داخل املجموعات
11.123

1210.877105املجموع

املبحوثني  الستجابات  األحادي  التباين  بتحليل  واخلاص  السابق  اجلدول  نتائج  تشري 
التي  الوظيفة  باختالف متغري  العمل اخلريي  الالزمة لدراسات  البحثية  حول األولويات 
يشغلوهنا إىل عدم وجود فروق إحصائية يف استجابات املبحوثني حول حمكات أولويات 
البحوث والدراسات اخلاصة بالعمل اخلريي، واملتضمنة رؤيتهم ألمهية ورضورة تنظيم 
املداخل  اخلريي،  العمل  لتنظيم  الدافعة  العلمية  املنطلقات  علية  يطلق  ما  وهو  العمل، 
العلمية التي جيب الرتكيز عليها، قضايا املتطوعني، أهم املجاالت التي جيب التطرق إليها 
التحديات  التعامل مع  باجلمعيات اخلريية، قضايا  العمل  تنظيم وإدارة  بالبحوث،  للقيام 
بني  فروق  أية  املحسوبة  )ف(  قيمة  تظهر  مل  حيث  ومنظامته،  اخلريي  العمل  تواجه  التي 
املبحوثني وفق متغري الوظيفة، وقد يؤكد ذلك عىل أن هناك اتفاقا مؤكدا من قبل املبحوثني 
عىل مجيع هذه املحكات واألولويات التي تم وضعها من قبلهم لعنارصها الفرعية، بام يؤكد 
علميا من رضورة التعامل مع هذه القضايا كمحكات جيب االسرتشاد هبا عند القيام بأية 
دراسات وبحوث تتعلق بالعمل اخلريي، وذلك رغم اختالف متغري الوظيفة هلم، وهذا 
مؤثر  اختالف  أي  لدهيم  يكن  مل  أهنم  إال  املبحوثني  وظيفة  اختالف  من  بالرغم  أنه  يؤكد 
يف االتفاق عىل هذه املحكات، مما يؤكد بصورة أخرى عىل آرائهم. بينام أشار اجلدول إىل 
وجود فروق بني املبحوثني فيام يتعلق بنظرتم ملحك »بناء القدرات الفنية ملنظامت العمل 
بينهم يف االتفاق عىل هذا اجلزء. وبتحليل  اخلريي« فقط، وهذا يشري إىل وجود اختالف 

املبحث
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أكثر دقة لبيان مصادر الفروق، وبتطبيق اختبار«”Tukey لبيان هذه املصادر وجدت بني من 
يشغل وظيفة أكاديمي.

- جدول رقم )27(
يبن حتليل التباين األحادي الستجابات املبحوثني حول األولويات البحثية الالزمة لدراسات 

العمل اخلريي باختالف متغري اخلربة

 جمموعالتوزيع
املربعات

 درجات
احلرية

 متوسط
املربعات

الداللةف
األولويات البحثية

 منطلقات تنظيم
العمل

11.04125.5201.0090.368بني املجموعات

563.450103داخل املجموعات
5.470

574.491105املجموع

املداخل
املناسبة

9.68224.841.4990.608بني املجموعات

998.544103داخل املجموعات
9.695

1008.226105املجموع

 املجاالت
املناسبة

19.15129.575.5250.593بني املجموعات

1877.453103داخل املجموعات
18.228

1896.604105املجموع

 تنظيم وإدارة
العمل

23.678211.839.7280.485بني املجموعات

1674.859103داخل املجموعات
16.261

1698.538105املجموع
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 بناء القدرات
الفنية

7.66723.8341.5740.212بني املجموعات

250.899103داخل املجموعات
2.436

258.566105املجموع

تنظيم املتطوعني
64.533232.2672.8910.060بني املجموعات

1149.551103داخل املجموعات
11.161

1214.085105املجموع

 التحديات التي
تواجه العمل

41.331220.6651.8200.167بني املجموعات

1169.547103داخل املجموعات
11.355

1210.877105املجموع

 
تشري نتائج اجلدول السابق واخلاص بتحليل التباين األحادي الستجابات املبحوثني حول 
األولويات البحثية الالزمة لدراسات العمل اخلريي باختالف متغري اخلربة التي يتمتعون 
هبا إىل عدم وجود فروق إحصائية يف استجابات املبحوثني حول حمكات أولويات البحوث 
العمل،  تنظيم  ورضورة  ألمهية  رؤيتهم  واملتضمنة  اخلريي،  بالعمل  اخلاصة  والدراسات 
وهو ما يطلق عليه املنطلقات العلمية الدافعة لتنظيم العمل اخلريي، املداخل العلمية التي 
جيب الرتكيز عليها، أهم املجاالت التي جيب التطرق إليها للقيام بالبحوث، بناء القدرات 
الفنية ملنظامت العمل اخلريي تنظيم وإدارة العمل باجلمعيات اخلريية، قضايا التعامل مع 
أية  املحسوبة  )ف(  قيمة  تظهر  مل  حيث  ومنظامته،  اخلريي  العمل  تواجه  التي  التحديات 
من  مؤكدا  اتفاقا  هناك  أن  عىل  ذلك  يؤكد  وقد  اخلربة.  متغري  وفق  املبحوثني  بني  فروق 
قبل املبحوثني عىل مجيع هذه املحكات واألولويات التي تم وضعها من قبلهم لعنارصها 
الفرعية، بام يؤكد علميا من رضورة التعامل مع هذه القضايا كمحكات جيب االسرتشاد 
متغري  اختالف  بالعمل اخلريي، وذلك رغم  تتعلق  دراسات وبحوث  بأية  القيام  هبا عند 
اخلربة هلم. وهذا يؤكد أنه بالرغم من اختالف وظيفة املبحوثني إال أهنم مل يكن لدهيم أي 
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اختالف مؤثر يف االتفاق عىل هذه املحكات، مما يؤكد بصورة أخرى عىل آرائهم. بينام أشار 
اجلدول إىل وجود فروق بني املبحوثني فيام يتعلق بنظرتم ملحك » قضايا املتطوعني« فقط، 
لبيان  أكثر دقة  بينهم يف االتفاق عىل هذا اجلزء، وبتحليل  وهذا يشري إىل وجود اختالف 
مصادر الفروق، وبتطبيق اختبار«”Tukey لبيان هذه املصادر وجدت بني من فئة اخلربة من 

5 سنوات- أقل من 10 سنوات.

رؤية  بشأن  إجراؤها  تم  التي  النقاش  حلقات  لنتائج  التحلييل  الوصفي  العرض  خامسا: 
لدراسات  البحثية  األولويات  ماهية  يف  واملامرسني  واملتخصصني  اخلرباء  من  املشاركني 

وبحوث العمل اخلريي. ونتناوهلا وفقا ملا ييل:
 تم عقد ثالث حلقات موسعة للنقاش عىل مدار ثالثة شهور، وقد تناولت هذه اجللسات 
خالل  من  عليها  اتفق  موضوعات  عدة  يف  تشكلت  والتي  البحثية،  األولويات  من  مجلة 

املناقشني، تضمنت ما ييل:
- قانونية العمل اخلريي.

- ثقافة العمل اخلريي.
- العمل اخلريي عىل املستوى الدويل.

- سبل تنمية املوارد املالية.
- مهددات العمل اخلريي املؤسيس.

- تنمية املنظامت اخلريية وأقسامها الداخلية.

- تنمية املوارد البرشية يف اجلمعيات اخلريية.
- سبل تنمية الثقة بني اجلمعيات اخلريية واملتربعني باختالف أنواعهم.

- حتسني صورة العمل اخلريي.
- نرش العمل اخلريي يف كافة املجاالت .

- حتديد حتديات العمل اخلريي، وسبل التعامل معها.

العرض الجدولي لنتائج الدراسة الميدانية وتحليل البيانات
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- معايري تقييم اجلمعيات اخلريية.
- االحتياجات املجتمعية من مؤسسات العمل اخلريي. 

- كيفية تصميم مرشوعات جديدة مبتكرة للعمل اخلريي.
- التشبيك بني مؤسسات العمل اخلريي.

- دور اإلعالم يف جمال العمل اخلريي.
- كفايات مدراء اجلمعيات اخلريية.

- صورة اجلمعيات اخلريية لدى العامة.
- التخطيط االسرتاتيجي لربامج اجلمعيات اخلريية.

- تنظيم األوقاف لصالح العمل اخلريي.
- تطوير لوائح العمل باجلمعيات اخلريية.

- أساليب االتصال بني اجلمعيات اخلريية.
- بناء قواعد بيانات باملؤسسات املشاركة يف العمل اخلريي.

- بناء معايري إلنشاء اجلمعيات اخلريية.
- إنشاء املجالت العلمية عن العمل اخلريي، وتطوير البحث العلمي يف هذا املجال.

- تنمية الربامج التدريبية للعمل اخلريي والعاملني به.
- تفعيل العمل اخلريي النسائي.

- تنمية القيادات يف جمال العمل اخلريي.
- التسويق لربامج العمل اخلريي.

سادسا: العرض الوصفي التحلييل لنتائج مراجعة األدبيات والدراسات البحثية النظرية 
وامليدانية يف جمال عمل اجلمعيات اخلريية؛ للوقوف عىل أهم املجاالت واالجتاهات التي 
التي  الدراسات  العمل اخلريي ومؤسساته، وذلك من خالل حرص شامل جلميع  تتناول 
تناولت هذا االهتامم. وقد بني املسح املكتبي ارتكاز األفكار البحثية التي تم تناوهلا يف جمال 

املبحث



93

العمل اخلريي يف عدة أبعاد بحثية رئيسية نحاول أن نتناوهلا وفقا ملا ييل:

- اقتصاديات العمل اخلريي.
- ترشيعات العمل اخلريي.
- إدارة املؤسسات اخلريية.

- التطوع واملتطوعون بمجاالت العمل اخلريي.
- التنسيق بني مؤسسات العمل اخلريي.

- استخدام تكنولوجيا املعلومات يف جماالت العمل اخلريي.
- تربوية العمل اخلريي.

- اإلعالم والعمل اخلريي.
- نشاطات العمل اخلريي.
- مرجعية العمل اخلريي.

- العمل اخلريي وحتديات العوملة.
منها  ليشمل كل  األبعاد  بعد من هذه  التي تضمنها كل  املوضوعات  تنوعت طبيعة   وقد 

نوعية متخصصة من الدراسات.
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 يسعى هذا املبحث لإلجابة عىل التساؤالت الرئيسة التي طرحتها هذه الدراسة، وسوف 
يتم اإلجابة عليها من واقع الدراسة امليدانية التي تم القيام هبا متهيدا لتفسريها، ويتضح ذلك 

وفقا ملا ييل:

العلمية  المنطلقات  ما هي  ومؤداه:  األول،  الرئيسي  التساؤل  على  اإلجابة  أوال: 
الدافعة لتنظيم العمل الخيري من وجهة نظر المبحوثين؟

حيث  التساؤل؛  هذا  عىل  لتجيب   )13( رقم  جدول  خالل  من  امليدانية  النتائج  جاءت   
أوضحت مجلة مرتبة وفقا لألمهية للمنطلقات العلمية التي يرى املبحوثون أهنا ذات أولوية 
لتنظيم اجلهود اخلريية، فكان منطلق » التخطيط املسبق ألنشطة العمل اخلريي عىل أساس 
املنطلقات، والتي أعطاها املبحوثون األولوية األوىل من خالل ما  علمي« يف مقدمة هذه 

اإلجابة على تساؤالت الدراسة
وتفسير النتائج
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التاريية  حصلت عليه من متوسط حساب، ومجلة أوزان. يف حني كان منطلق » احلاجة 
لبيان الدور التنموي للعمل اخلريي يف املجتمعات جنبا إىل جنب مع الدور احلكومي« يف 
هناية قائمة املنطلقات. وقد وضع املبحوثون بقية قائمة املنطلقات يف ترتيب يعرب عن وجهة 
القائمة  هذه  وضع  تم  وقد  ومؤسساته،  التطوعي  العمل  لتنظيم  دافعا  يرونه  عام  نظرهم 
وفقا ملا حصلت عليه من متوسطات حسابية وأوزان مرجحة، فكانت هذه املنطلقات كام 

الرتتيب التايل:
- أولوية ثانية: منطلق بناء معايري للثقة بني املهتمني بالعمل اخلريي ومنظامته.
- أولوية ثالثة: منطلق حتديد املقومات األساسية السرتاتيجية العمل اخلريي.

- أولوية رابعة: منطلق بيان نوعية األعامل التي يمكن أن يقوم هبا املتطوع.
للعمل  املوجهة  املوارد  من  املطلقة  لإلفادة  االقتصادية  احلاجة  منطلق  خامسة:  أولوية   -

اخلريي.
- أولوية سادسة: منطلق إجياد صلة مقننة بني اجلهات اخلريية والرسمية لإلفادة القصوى 

من العمل اخلريي.
النادرة وإقناعهم باالنضامم للجمعيات  - أولوية سابعة: منطلق حماولة جذب الكفاءات 

اخلريية.
- أولوية ثامنة: منطلق حتديد الكيفية التي جيب أن تتم هبا صياغة وتشكيل سياسة للعمل 

اخلريي.
العمل  عىل  املستمرة  اهلجامت  ملواجهة  معنويا  املتطوعني  دعم  منطلق  تاسعة:  أولوية   -

اخلريي.
التي ال  بالصورة  اخلريي  العمل  آليات  لتقنني  السياسية  احلاجة  منطلق  أولوية عارشة:   -

تتعارض مع التوجهات السياسية للدولة.
الدينية  بالتوجهات  اخلريي  العمل  لربط  الدينية  احلاجة  منطلق  عرشة:  حادية  أولوية   -

للمجتمع اإلسالمي.
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بقضايا  اهتاممهم  يالحظ  الباحثون  حددها  التي  لألولويات  وفقا  الرتتيب  هذا  وبتحليل   
الثقة وإجياد معايري حمددة للثقة بني املهتمني بالعمل اخلريي ومؤسساته«، بام يشمله  »بناء 
ذلك من العالقة مع املتربعني واملتطوعني وكل من يساهم يف العمل اخلريي، حيث يشكل 
بناء الثقة عامال هاما يف إنجاح العمل اخلريي، فمن املتوقع أن توافر حمددات وحمكات للثقة 
تعترب عامال هاما يف ربط املؤسسة اخلريية بجمهور عمالئها، وقد تيل ذلك يف األمهية رؤية 
العلمي الذي يدفع لرضورة تنظيم العمل اخلريي، واخلاص بأن  املنطلق  املبحوثني حول 
ذلك حيقق حتديدا للمقومات األساسية السرتاتيجيات العمل اخلريي«، أي أن حتقق تنظيم 
ومتطلباته،  بمعطياته  التنبؤ  من  يمكن  بام  للعمل  اسرتاتيجية  رؤية  يضفي  اخلريي  العمل 
األمر الذي يمكن من إنجاحه. كام كان بيان نوعية األعامل التي يمكن أن يقوم هبا املتطوع 
من أولويات االهتامم لدى املبحوثني كمنطلق علمي لتنظيم العمل اخلريي، وهذا يرتبط مع 
األولوية السابقة؛ فوجود اسرتاتيجيات بعيدة املدى للعمل اخلريي ال يمكن حتقيقها إال من 
خالل توافر تكتيكات تنفيذية، والتي يوفرها هذا املقوم. كام أوضح الباحثون أيضا منطلقا 
من  املطلقة  لإلفادة  االقتصادية  احلاجة  وهو«  األمهية  يف  اخلامسة  املرتبة  احتل  آخر  علميا 
املوارد املوجهة للعمل اخلريي«. أما عن العالقة الرسمية بني اجلهات اخلريية والرسمية فقد 
أوالها الباحثون املرتبة السادسة لألمهية، مما يؤكد أمهيتها كمحدد لتنظيم العمل اخلريي؛ 
فالتنسيق بني املؤسسات اخلريية والرسمية من املوضوعات اهلامة التي تؤدي لنجاح العمل 
ثم  ذلك.  لتحقيق  هام  عامل  اخلدمات  تقديم  يف  واالزدواجية  التضارب  فمنع  اخلريي، 
مثل:  اخلريية،  األعامل  تنظيم  يف  أمهية  ذات  وكلها  املنطلقات،  من  مجلة  الباحثون  أوضح 
»حماولة جذب الكفاءات النادرة وإقناعهم باالنضامم للجمعيات اخلريية«، »حتديد الكيفية 
معنويا  املتطوعني  »دعم  اخلريي«،  للعمل  سياسة  وتشكيل  صياغة  هبا  تتم  أن  جيب  التي 
العمل  آليات  لتقنني  السياسية  »احلاجة  اخلريي«،  العمل  عىل  املستمرة  اهلجامت  ملواجهة 
اخلريي بالصورة التي ال تتعارض مع التوجهات السياسية للدولة«، »احلاجة الدينية لربط 
اهتامم  يالحظ  ذلك  وبتحليل  اإلسالمي«.  للمجتمع  الدينية  بالتوجهات  اخلريي  العمل 
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عىل  يؤكد  مما  اخلريي،  العمل  لتنظيم  والدينية  والسياسية  االقتصادية  بالعوامل  املبحوثني 
األبعاد االقتصادية والدينية والسياسية للعمل اخلريي، والتي جيب أن تنظم منعا لتعارضها 

مع هذه التوجهات.
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ثانيا: التساؤل الرئيسي الثاني، ومؤداه: ما هي مناطق االهتمام الرئيسة للبحوث 
والدراسات بمؤسسات العمل الخيري، والتي يمكن أن تساهم في تطوير العمل 

بهذه المؤسسات؟ 
 يمكن اإلجابة عن هذا التساؤل من خالل اإلجابة عىل مجلة التساؤالت الفرعية له، والتي 

تشمل ما ييل:

 التساؤل الفرعي األول للتساؤل الرئيس الثاني، ومؤداه:
 )ما هي مناطق االهتامم الرئيسة للبحوث والدراسات بمؤسسات العمل اخلريي، واخلاصة 

بمداخل دراستها؟(

وقد ركز هذا التساؤل عىل قضية هامة تتعلق بتحديد أولويات الدراسات والبحوث التي 
عند  الباحثون  عليها  يركز  أن  جيب  التي  املداخل  أهم  وهي  اخلريي،  العمل  عليها  يقوم 
تناوهلم لقضايا العمل اخلريي من ناحية الدراسة والبحث والتحليل. وقد جاءت النتائج 
امليدانية يف هذا النطاق من خالل جدول رقم)14( مؤكدة تنامي االهتامم لدى املبحوثني 
برضورة وجود تركيز ملن يقوم ببحوث ودراسات تتعلق بالعمل اخلريي عىل مداخل بعينها 
األولوية  تركيز  موضحة  النتائج  جاءت  حيث  لالهتامم.  أولويات  عىل  حصلت  للدراسة 
يف  اخلريي  العمل  مجعيات  بدور  هيتم  الذي  االجتامعي«  »املدخل  عىل  املبحوثني  قبل  من 
عىل  املدخل  هذا  وحصل  املستفيدين،  خالل  من  املجتمع  يف  االجتامعية  الروابط  تدعيم 
أولوية اهتامم بلغت مجلة أوزاهنا املرجحة )295( درجة، وبمتوسط حسايب بلغ )2.80(، 
فكانت  االهتامم  أولوية  حيث  من  القائمة  هناية  أما  بلغ)0.41(.  معيــاري  بانحراف 
عىل  املدخل  هذا  حصل  حيث  اخلريية؛  اجلمعيات  بتاريخ  هيتم  الذي  التاريي  للمدخل 
أولوية اهتامم بلغت مجلة أوزاهنا املرجحة )241(درجة، ومتوسط حسايب بلغ )2.27(، 
بانحراف معيــاري بلغ)0.71(. وقد تدرجت أولوية االهتامم للمبحوثني حول املداخل 
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العلمية التي جيب أن يركز عليها املبحوثون يف جمال دراسات العمل اخلريي، لتشمل قائمة 
تم حتديد أولويتها يف ضوء ما حصل عليه كل مدخل من أوزان مرجحة له. ويتضح هذا 

التدرج هلذه املداخل العلمية يف الرتتيب اآليت: 
- أولوية ثانية: املدخل التنظـيمي اإلداري.

- أولوية ثالثة: املدخل التنموي الذي هيتم بالدور التنموي للجمعيات اخلريية.
- أولوية رابعة: املدخل القانوين الذي يركز عىل ترشيعات ولوائح العمل اخلريي.

- أولوية خامسة: املدخل الديني، وهو ما يرتبط باألصول الدينية للجمعيات.
اجلمعيات  ومرشوعات  برامج  بتقديم  يرتبط  ما  أي  الفني،  املدخل  سادسة:  أولوية   -

اخلريية.
- أولوية سابعة: املدخل االقتصادي الذي يسعى وراء اقتصاديات العمل اخلريي.

مجعيات  يف  واستخدامها  التكنولوجيا  بأدوات  هيتم  الذي  التقني  املدخل  ثامنة:  أولوية   -
العمل اخلريي.

- أولوية تاسعة: املدخل السيايس املرتبط بالوضع السيايس للجمعيات.
 وبمتابعة املعطيات التي أتت هبا نتائج هذا اجلزء يتضح لنا تكامال يف استجابات املبحوثني 
حول أهم املداخل العلمية التي يمكن الرتكيز عليها كمنطلقات لدراسة القضايا اخلاصة 
هبذه  يتعلق  فيام  لألولويات  ترتيب  وجود  من  الرغم  فعىل  ومؤسساته،  اخلريي  بالعمل 
املدخل  كان  فإذا  املداخل؛  هذه  بني  ترابط  عىل  مجيعا  تؤكد  االستجابات  أن  إال  املداخل 
االجتامعي هو األساس يف األولوية إال أن املبحوثني أشاروا إىل أمهية الدراسات التي تركز 
عىل املدخل الذي يركز عىل إدارة وتنظيم مؤسسات العمل اخلريي، وما يرتبط بذلك من 
عمليات داخلية كالتعيني والتوظيف، والتدريب، واستقطاب املتطوعني، ووضع السياسات 
للجمعيات ....إلخ، وكلها تندرج حتت اجلوانب اإلدارية والتنظيمية باملؤسسات اخلريية. 
عىل  يركز  الذي  املدخل  استخدام  إىل  الدراسات  توجيه  برضورة  اهتامم  هناك  كان  كام 
اجلمعيات  تنموية  عىل  بالرتكيز  دراساته  تتم  الذي  املدخل  ذلك  وهو  التنموي،  اجلانب 
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حيث  املجتمع،  يف  التنمية  بحركة  اخلريية  اجلمعيات  ربط  تربز  التي  تلك  بمعنى  اخلريية، 
املجتمع،  يف  واالقتصادية  االجتامعية  التنمية  خطط  حتقق  يف  اخلريي  العمل  مشاركة  تربز 
والتي تتواءم أهدافها مع األهداف التنموية للمجتمع. كام كان هناك اهتامم من املبحوثني 
باملداخل القانونية، التي تركز عىل ترشيعات ولوائح العمل اخلريي. كذلك املدخل الديني، 
وهو ما يرتبط باألصول الدينية للجمعيات، أي ربط الدراسات بعالقة اجلمعيات اخلريية 
املجتمع، وما  التكافل االجتامعي يف  بنظام  يتعلق  ما  الدافعة هلا، خاصة  الدينية  باجلوانب 
حتققه اجلمعيات اخلريية يف تنفيذ هذا النظام ونرشه يف املجتمع. كام كان هناك اهتامم باملدخل 
الفني، أي ما يرتبط بتقديم برامج ومرشوعات اجلمعيات اخلريية، حيث يكون الرتكيز هنا 
يمكن  التي  وبالصورة  املختلفة،  تقديم خدماتا  اخلريية يف  اجلمعيات  فاعلية وكفاءة  عىل 
أن يتحقق من خالهلا إجراء عملية حماسبية اجتامعية مناسبة. أما املدخل االقتصادي الذي 
يسعى وراء اقتصاديات العمل اخلريي، فقد حظي باهتامم املبحوثني، يليه يف ذلك املدخل 
مثل:  اخلريي،  العمل  مجعيات  يف  واستخدامها  التكنولوجيا  بأدوات  هيتم  الذي  التقني 
احلاالت،  التسجيل، وطرق دراسة  املختلفة، وتكنولوجيات  اآللية ووسائطها  احلاسبات 
والتقويم ....إلخ. أما املدخل السيايس املرتبط بالوضع السيايس للجمعيات فقد نال أيضا 
درجة من األولوية، ويرتكز هذا املدخل عىل الوضع الذي تشغله اجلمعيات اخلريية بالنظام 

السيايس يف عالقتها التعاونية والتنافسية.
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 التساؤل الفرعي الثاني للتساؤل الرئيس الثاني، ومؤداه:
 )ما هي مناطق االهتامم الرئيسة للبحوث والدراسات بمؤسسات العمل اخلريي، واخلاصة 

بمجاالت العمل املرغوب تغطيتها؟(

 وقد ركز هذا التساؤل عىل قضية هامة تتعلق بتحديد أولويات الدراسات والبحوث التي 
الباحثون عند  عليها  يركز  أن  التي جيب  املجاالت  أهم  العمل اخلريي، وهي  عليها  يقوم 
تناوهلم لقضايا العمل اخلريي من ناحية الدراسة والبحث والتحليل. وقد جاءت النتائج 
امليدانية يف هذا النطاق من خالل جدول رقم)15( مؤكدة تنامي االهتامم لدى املبحوثني 
برضورة وجود تركيز ملن يقوم ببحوث ودراسات تتعلق بالعمل اخلريي عىل جماالت بعينها 
أولوية  أعىل  عىل  التعليمي  املجال  حصل  فقد  لالهتامم.  أولويات  عىل  حصلت  للدراسة 
العمل  تركيز جهود  األول يف رضورة  الرتتيب  أعطوه  الذين  املبحوثني  لدى  االهتامم  من 
اخلريي عليه؛ فقد حصل عىل أعىل متوسط حسايب بلغ )2.80(، وأقل انحراف معياري 
بلغ )0.50(، بجملة أوزان مرجحة وصلت إىل )297(؛ مما يؤكد رضورة توجيه القسم 
من  النطاق  واسعة  قطاعات  يوجد يف  الذي  املجال  هلذا  اخلريي  العمل  األكرب من جهود 
املستفيدين، أما جمال العالقات الدولية فقد حصل عىل الرتتيب األخري من األولوية؛ فقد 
العالقات  املبحوثني، وقد حصل جمال  نظر  أخرى من وجهة  أولوية ملجاالت  هناك  كان 
الدولية عىل أقل متوسط حسايب من املوافقة بلغ )2.46(، وأعىل انحراف بلغ )0.67(. 
وتدرجت أولوية االهتامم للمبحوثني حول املجاالت التي جيب أن يركز عليها الباحثون يف 
جمال دراسات العمل اخلريي لتشمل قائمة تم حتديد أولويتها يف ضوء ما حصل عليه كل 
مدخل من أوزان مرجحة له، ويتضح هذا التدرج هلذه املداخل العلمية يف الرتتيب اآليت: 

- أولوية ثانية: املجال الديني.
- أولوية ثالثة: جمال اقتصاديات العمل اخلريي.

- أولوية رابعة: املجاالت التنموية.
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- أولوية خامسة: املدخل الديني.
- أولوية سادسة: جمال التدريب والتأهيل.

- أولوية سابعة: جمال رعاية الشباب.
- أولوية ثامنة: املجال اإلصالحـي.

- أولوية تاسعة: املجال الصحي.
- أولوية عارشة: املجال الثقايف.

- أولوية حادية عرشة: جمال رعاية املسنني.
- أولوية ثانية عرشة: جماالت الرتمجة واالستفادة من جتارب الدول.

- أولوية ثالثة عرشة: جمال رعاية املسنني.
- أولوية رابعة عرشة: جمال رعاية األمومة والطفولة.
- أولوية خامسة عرشة: جمال رعاية الفئات اخلاصة.

يرى  التي  املجاالت  أهم  شأن  يف  الدراسة  إليها  توصلت  التي  االستجابات  وبتحليل   
اخلريي،  العمل  ودراسات  بحوث  حمتوى  ضمن  إليها  التطرق  جيب  أنه  املبحوثون 
الديني والدعوة  املجال  يليه  املجاالت أمهية،  أكثر  التعليمي من  املجال  أن  النتائج  أكدت 
له وقضايا  التنموي  الدور  يتضمن  العمل اخلريي. وهذا  اقتصاديات  ثم جمال  واإلرشاد، 
التمويل وتوفري اإلمدادات التمويلية وتطويرها. كام اهتم املبحوثون باملجاالت التنموية، 
جمال التدريب والتأهيل، جمال رعاية الشباب، املجال اإلصالحي، املجال الصحي، و جمال 
اإلغاثة، والتي وضعها املبحوثون يف نفس األولوية. وقد تىل ذلك املجال الثقايف، والذي 
جاء يف املرتبة العارشة يف قائمة املجاالت، ثم جمال رعاية املسنني، فمجال رعاية األمومة 
والطفولة، فمجال رعاية الفئات اخلاصة. ويالحظ أنه عىل الرغم من وجود هذا الرتتيب 
فكل  أقل؛  مرجحة  درجات  عىل  حصلت  التي  املجاالت  أمهية  من  يقلل  ال  ذلك  أن  إال 
عن  املبحوثون  عرب  حيث  للمبحوثني،  بالنسبة  األمهية  من  درجة  عىل  حصلت  املجاالت 

أمهية كل هذه املجاالت، إال أهنم أعطوها مجيعا ترتيبا متقاربا يف املتوسطات احلسابية. 
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 التساؤل الفرعي الثالث للتساؤل الرئيس الثاني، ومؤداه:
)ما هي مناطق االهتامم الرئيسة للبحوث والدراسات بمؤسسات العمل اخلريي، واخلاصة 

بتنظيم وإدارة اجلمعيات اخلريية؟(

 وقد ركز هذا التساؤل عىل قضية أو حمك آخر يتعلق بتحديد أولويات الدراسات والبحوث 
التي يقوم عليها العمل اخلريي، وهي أهم جوانب االهتامم املتعلقة بتنظيم وإدارة العمل 
والبحث  الدراسة  ناحية  من  الباحثون  عليها  يركز  أن  جيب  والتي  اخلريية،  باجلمعيات 
النتائج  الداخلية. وقد جاءت  لتطوير جمتمع هذه اجلمعيات وتنظيامتا  والتحليل، وذلك 
تنامي االهتامم لدى  النطاق من خالل معطيات جدول رقم)16( مؤكدة  امليدانية يف هذا 
عىل  اخلريي  بالعمل  تتعلق  ودراسات  ببحوث  يقوم  ملن  تركيز  وجود  برضورة  املبحوثني 
إىل  يدفع  الباحثني  اهتامم  أن وضعها حمل  يرون  والتي  األمهية،  ذات  اجلوانب  من  العديد 
الداخيل. وقد جاءت هذه اجلوانب  تنظيمها  فاعلية  العمل هبذه اجلمعيات، وزيادة  تنمية 

وفقا ملا حصلت عليه من أوزان مرجحة ومتوسطات حسابية عىل الرتتيب التايل: ـ
- اجلوانب املرتبطة بتمويل اجلمعيات وسبل تنميتها وإدارتا.

- اجلوانب املرتبطة بأهداف اجلمعيات وسبل حتقيقها.
- اجلوانب املرتبطة بتكوين صورة إجيابية عن اجلمعيات اخلريية.

- اجلوانب املرتبطة بسبل حتقيق اجلودة باجلمعيات اخلريية. 
- اجلوانب املرتبطة بأداء العاملني وخصائصهم. 

- اجلوانب املرتبطة بربامج اجلمعيات وطريقة تقديمها. 
- اجلوانب املرتبطة بمحاسبة اجلمعيات اخلريية.

- اجلوانب املرتبطة بمعوقات العمل داخل اجلمعيات اخلريية. 
- اجلوانب املرتبطة بعالقة املستفيدين باجلمعيات.

- اجلوانب املرتبطة بالتطوير الدائم للوائح العمل باجلمعيات.

املبحث
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-  واجلوانب املرتبطة باإلمكانيات والتسهيالت اخلاصة بتقديم خدمات اجلمعيات.
- اجلوانب املرتبطة بسبل االتصال وتطويرها داخل وبني اجلمعيات.

- اجلوانب املرتبطة بآليات التنسيق بني اجلمعيات.
- اجلوانب املرتبطة بأشكال العالقات داخل اجلمعيات، وتقسيم العمل. وبتحليل معطيات 
اتفاقا  هناك  أن  أمهها:  املالحظات،  من  مجلة  لنا  يتضح  املبحوثون  أوضحه  الذي  الرتتيب 
العمل  مؤسسات  يف  واإلدارية  التنظيمية  القضايا  مع  التعامل  رضورة  عىل  املبحوثني  بني 
قد  املبحوثني  أن  ويالحظ  اجلمعيات.  هذه  وفاعلية  كفاءة  من  تزيد  التي  بالصورة  اخلريي 
التمويل يف اجلمعيات اخلريية، ورضورة االهتامم بإجياد آليات  أعطوا أولوية كبرية لقضايا 
نتائج  مع  أيضا  يتفق  وهذا  اخلريية،  اجلمعيات  عمل  إلنجاح  الرئيس  املقوم  املايل  للتدعيم 
بني  كبري  اتفاق  هناك  كان  كام  النطاق.  هذا  يف  إجراؤها  تم  التي  واملناقشات  العمل  ورش 
وسبل  اجلمعيات  بأهداف  املرتبطة  واجلوانب  القضايا  مع  البحثي  التعامل  عىل  املبحوثني 
وقضايا  اخلريية،  اجلمعيات  عن  إجيابية  صورة  تكوين  بقضايا  املرتبطة  واجلوانب  حتقيقها، 
املرتبطة  اجلوانب  كذلك  اخلريية،  باجلمعيات  اجلودة  حتقيق  بسبل  املرتبطة  اجلوانب  تنمية 
بأداء العاملني وخصائصهم، اجلوانب املرتبطة بربامج اجلمعيات وطريقة تقديمها، اجلوانب 
العمل داخل اجلمعيات  املرتبطة بمعوقات  املرتبطة بمحاسبة اجلمعيات اخلريية، اجلوانب 
إليهم،  اخلدمة  تقديم  وطرق  باجلمعيات،  املستفيدين  بعالقة  املرتبطة  اجلوانب  اخلريية، 
اجلوانب املرتبطة بالتطوير الدائم للوائح العمل باجلمعيات، واجلوانب املرتبطة باإلمكانيات 
والتسهيالت اخلاصة بتقديم خدمات اجلمعيات، اجلوانب املرتبطة بسبل االتصال وتطويرها 
داخل وبني اجلمعيات، اجلوانب املرتبطة بآليات التنسيق بني اجلمعيات، اجلوانب املرتبطة 
العمل. ويالحظ أن مجيع هذه املوضوعات  بأشكال العالقات داخل اجلمعيات، وتقسيم 
يمثل التعامل معها أمهية للجمعيات اخلريية هبدف تطويرها وزيادة قدراتا التنظيمية، ومن 

ثم فجميع هذه القضايا متثل موضوعات ذات أولوية هلذا التنظيم جيب التعامل معها. 

اإلجابة على تساؤالت الدراسة وتفسير النتائج
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 التساؤل الفرعي الرابع للتساؤل الرئيس الثاني، ومؤداه:
 )ما هي مناطق االهتامم الرئيسة للبحوث والدراسات بمؤسسات العمل اخلريي، واخلاصة 

ببناء القدرات الفنية للخدمات يف اجلمعيات اخلريية؟( 

 ركز هذا التساؤل عىل قضية أو حمك آخر يتعلق بتحديد أولويات الدراسات والبحوث 
اجلمعيات  يف  للخدمات  الفنية  القدرات  ببناء  واخلاصة  اخلريي،  العمل  عليها  يقوم  التي 
اخلريية، والتي جيب أن يركز عليها الباحثون من ناحية الدراسة والبحث والتحليل، وذلك 
لتطوير السبل التي يتم هبا تطوير طرق وفنيات ونوعية اخلدمات التي يتم تقديمها من خالل 
جدول  معطيات  خالل  من  النطاق  هذا  يف  امليدانية  النتائج  جاءت  وقد  اخلريية.  اجلمعية 
ببحوث  يقوم  ملن  تركيز  املبحوثني برضورة وجود  لدى  االهتامم  تنامي  مؤكدة  رقم)17( 
أن  يرون  والتي  األمهية،  ذات  اجلوانب  من  العديد  اخلريي عىل  بالعمل  تتعلق  ودراسات 
هذه  خالل  من  تقدم  التي  اخلدمات  وتطوير  تنمية  إىل  يدفع  الباحثني  اهتامم  حمل  وضعها 
التي  وبالصورة  للمستفيدين،  احلقيقية  االحتياجات  عن  تعرب  التي  وبالصورة  اجلمعيات 
تصمم هبا هذه اخلدمات لتحقق التغطية القصوى ألكرب عدد من املستفيدين. وقد جاءت 
هذه اجلوانب وفقا ملا حصلت عليه من أوزان مرجحة ومتوسطات حسابية عىل الرتتيب 

التايل: 
- األولوية األوىل: اجلوانب املرتبطة بالقدرة النوعية للربامج.

- األولوية الثانية: اجلوانب املرتبطة بقدرة اجلمعيات عىل تطوير براجمها باستمرار.
- األولوية الثالثة: اجلوانب املرتبطة بتقويم العائد االجتامعي من الربامج.
- األولوية الرابعة: اجلوانب املرتبطة بقدرة اجلمعيات عىل تنويع براجمها.

اختيار  للمشاركة يف  للمستفيدين  املتاحة  بالفرص  املرتبطة  اخلامسة: اجلوانب  األولوية   -
الربامج.

- األولوية السادسة: اجلوانب املرتبطة بتقويم العائد االقتصادي واالجتامعي.

املبحث
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للدراسة  ختضع  أن  جيب  التي  القضايا  ماهية  حول  املبحوثني  لرؤية  عمقا  أكثر  وبنظرة   
والبحث من قبل املتخصصني لتنمية العمل يف اجلمعيات اخلريية فيام يتعلق ببناء القدرات 
الفنية للخدمات يف اجلمعيات اخلريية، فقد أوضحت النتائج إىل وجود اهتامم من املبحوثني 
بقضية القدرة النوعية للربامج، وهذا يعني إعطاءهم أولوية كبرية لنوعية هذه الربامج أو 
وراء  البحث  وحماولة  وتطويرها  الربامج  هذه  تناول  عىل  الباحثون  يعمل  بحيث  تنوعها 
للمستفيدين،  حقيقية  احتياجات  عن  تعرب  التي  وبالصورة  منها،  املستمر  اجلديد  ابتكار 
وتغطي يف نفس الوقت أكرب عدد منهم. ومن ناحية أخرى عرب املبحوثون عن أمهية توجيه 
نظر من يقوم بدراسة عن العمل اخلريي يف هذا املجال لالهتامم بدراسة اجلوانب اخلاصة 
إن  حيث  السابقة؛  باألولوية  ترتبط  وهي  باستمرار،  براجمها  تطوير  عىل  اجلمعيات  بقدرة 
من  أعىل  معدالت  لتحقيق  اخلريية  اجلمعية  قبل  من  اخلدمات  لتطوير  دائمة  حاجة  هناك 
الرضا لدى املبحوثني. ومن جانب آخر كان هناك اهتامم باجلوانب املرتبطة بتقويم العائد 
االجتامعي من الربامج، حيث يمثل التقويم هنا حتديدا للقيمة الفعلية للجهود املبذولة يف 
جماالت العمل اخلريي، ويأيت هنا العائد االجتامعي من عمل اجلمعيات اخلريية من حيث 
أولوية االهتامم به، ويتفق ذلك مع ما أشار إليه املبحوثون من الرتكيز عىل املدخل االجتامعي 
كمدخل علمي للدراسات والبحوث يف هذا املجال. { أنظر يف ذلك جدول )14( } ومن 
برضورة  وأيضا  براجمها،  تنويع  عىل  اجلمعيات  هذه  بقدرة  اهتامم  هناك  كان  أخرى  ناحية 
توجيه نظر املبحوثني إىل التعامل مع دراسات تستهدف اجلوانب املرتبطة بالفرص املتاحة 
للمستفيدين للمشاركة يف اختيار الربامج، وهذا يؤكد رضورة االهتامم بالكيفية التي يمكن 
للمستفيدين املشاركة من خالهلا يف تصميم الربامج التي يامرسوهنا أو حيصلون عليها، وهي 
عملية هامة ضمن إشباع أي احتياج إنساين. وقد أهنى املبحوثون قائمة األولويات البحثية 
فيام يتعلق باجلوانب املرتبطة بتقويم العائد االقتصادي، وهذا يؤكد عىل أمهية العمل اخلريي 

ضمن املحتوى االقتصادي لعمليات التنمية.

اإلجابة على تساؤالت الدراسة وتفسير النتائج
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 التساؤل الفرعي الخامس للتساؤل الرئيس الثاني، ومؤداه:
 )ما هي مناطق االهتامم الرئيسة للبحوث والدراسات بمؤسسات العمل اخلريي، واخلاصة 

بتنظيم املتطوعني لتقوية عمل اجلمعيات اخلريية؟(

 ركز هذا التساؤل عىل قضية أو حمك آخر يتعلق بتحديد أولويات الدراسات والبحوث 
التي يقوم عليها العمل اخلريي، واخلاصة بتنظيم املتطوعني لتقوية عمل اجلمعيات اخلريية، 
والتي جيب أن يركز عليها الباحثون من ناحية الدراسة والبحث والتحليل، وذلك لتطوير 
السبل التي يتم هبا اكتشافهم وآليات جذهبم، وانتقائهم، وكذلك تدريبهم يف ذات الوقت. 
النطاق من خالل معطيات جدول رقم)18( مؤكدة  امليدانية يف هذا  النتائج  وقد جاءت 
تتعلق  ودراسات  ببحوث  يقوم  ملن  تركيز  وجود  برضورة  املبحوثني  لدى  االهتامم  تنامي 
بالعمل اخلريي عىل العديد من اجلوانب ذات األمهية املرتبطة بقضايا املتطوعني، ومن هنا 
إلحداث  حقيقية  وترمجة  تدعيام  يعد  واحتياجاتم  املتطوعني  قضايا  تناول  أن  نرى  فإننا 
التكافل االجتامعي وتنميته، ونحن نستطيع أن نتجه إىل اعتبار قضية التطوع بمثابة وظيفة 
أساسية لتحقيق مقاصد هذا التكافل، ولذلك فقد كان اهتامم املبحوثني بالغا، ويظهر ذلك 
يف الرتتيب الذي تناولوه لألولويات البحثية وفق القائمة التالية، والتي تم ترتيبها حسب ما 
حصلت عليه املوضوعات البحثية من متوسطات حسابية، وانحرافات معيارية، وأوزان 

مرجحة، كام ييل: 
- املرتبة األوىل: سبل تـدريب املتطـوعني.
- املرتبة الثانية: أساليب حتفيز املتطـوعني.

- املرتبة الثالثة: املسؤولية االجتامعية للمتطوعني.
- املرتبة الرابعة: واجبات ومسؤوليات املتطوعني.
- املرتبة اخلامسة: املهارات املطلوبة يف املتطوعني.

- املرتبة السادسة: عمليات وطرق جذب املتطوعني.

املبحث
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- املرتبة السابعة: تنمية القدرات التسويقية للمتطوعني.
- املرتبة الثامنة: االلتزامات األخالقية للمتطوعني.

- املرتبة التاسعة: معايري تقويم املتطوعني.
- املرتبة العارشة: سلطات املتطوع يف حال املسؤولية.

املبحوثون  أوالها  التي  املوضوعات  من  العديد  وجود  يالحظ  القائمة  هذه  وبتحليل   
االهتامم. واملتطوعون يف اجلمعيات اخلريية يقومون بجهود عظيمة ملساعدة هذه املنظامت 
لتحقيق أهدافها، إال أنه من األمهية بمكان أن يتم تقنني عملية اختيار املتطوعني والعمل 
عىل تدريبهم لضامن نجاح العمل، وهذا ما أواله املبحوثون اهتاممهم. وقد تدرجت بقية 
املوضوعات ذات األمهية للدراسة وفق ترتيب منطقي؛ فكان حتفيزهم، وحتديد مسؤولياتم 
وااللتزامات  التسويقية،  وقدراتم  جذهبم،  وطرق  ومهاراتم،  وواجباتم،  االجتامعية، 
ذات  موضوعات  كلها  املسؤولية  حال  يف  وسلطاتم  تقويمهم،  ومعايري  هلم،  األخالقية 
للعمل  متزايدا  نموا  التي حتقق  بالصورة  لتقنينها وتطويرها  والدراسة عنها  للبحث  أمهية 

اخلريي ومجعياته. 

اإلجابة على تساؤالت الدراسة وتفسير النتائج
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 التساؤل الفرعي السادس للتساؤل الرئيس الثاني، ومؤداه:
 )ما هي مناطق االهتامم الرئيسة للبحوث والدراسات بمؤسسات العمل اخلريي، واخلاصة 

بالتحديات التي تواجه اجلمعيات اخلريية وتعيقها عن العمل؟(

اجلدول  تناول  حيث  التساؤل،  هذا  عىل  لتجيب   )19( رقم  جدول  معطيات  جاءت   
تواجه  التي  بالتحديات  ترتبط  التي  الرئيسة  بالقضايا  يتعلق  فيام  املبحوثني  استجابات 
اجلمعيات اخلريية وتعيقها عن العمل. وقد بينت النتائج قائمة من القضايا التي متثل حتديات 
أمام العمل اخلريي ومؤسساته، بحيث يلف النظر إىل رضورة التعامل معها للتعرف عىل 
وقد  معها.  للتعامل  توفريها  يمكن  التي  واإلمكانيات  وتفصيالتا  التحديات  هذه  أبعاد 
اشتملت قائمة هذه التحديات وفق ما حصلت عليه من متوسطات حسابية، وانحرافات 

معيارية، وأوزان مرجحة كام ييل: 
- األولوية األوىل: حتديات القيادة واإلدارة داخل اجلمعيات.

- األولوية الثانية: حتديات املوارد البرشية داخل اجلمعيات وتوافرها.
- األولوية الثالثة: حتديات الرؤية واسرتاتيجيات العمل.

- األولوية الرابعة: حتديات البيئة التنظيمية الداخلية.
- األولوية اخلامسة: حتديات القدرات التسويقية للجمعية.

- األولوية السادسة: حتديات األداء والرضا الوظيفي واملهني.
- األولوية السابعة: حتديات األنظمة واللوائح وقوانني العمل.

- األولوية الثامنة: التحديات السياسية املعيقة لنرش العمل اخلريي. 
- األولوية التاسعة: التحديات الثقافية التي حتد من املشاركة التطوعية.

- األولوية العارشة: التحديات االقتصادية.
- األولوية احلادية عرشة: التحديات املرتبطة بالتسويق االجتامعي لربامج اجلمعيات.
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ثالثا: التساؤل الرئييس الثالث، ومؤداه: هل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف املبحوثني 
)عينة الدراسة( حول حماور األولويات البحثية لدراسات العمل اخلريي، باختالف بعض 

خصائصهم الشخصية؟ 
اجلداول رقم  التساؤل، وذلك من خالل  اإلجابة عىل هذا  امليدانية  الدراسة  نتائج  بينت   
)21(، )22(، )23(، )24(، )25(، )26(، )27(، حيث أوضحت النتائج عدم وجود 
فروق بني املبحوثني حول األولويات البحثية الالزمة لدراسات العمل اخلريي باختالف 
متغريات الدولة، املدينة، نوع التعليم، املؤهل العلمي. وهذا يؤكد اتفاق املبحوثني برغم 
اختالف مناطق تواجدهم )دولة، ومدينة( ونوع تعليمهم ومؤهلهم العلمي عىل األولويات 
البحثية  األولويات  هذه  ووضعية  أمهية  عىل  يؤكد  مما  اخلريي،  العمل  لدراسات  البحثية 
املطروحة لدراسات العمل اخلريي وفق ما حصلت عليه من موافقات بام يضمن أن تشكل 

وفق الرتتيب الذي حصلت عىل أمهيتها بالنسبة لتناوهلا بالدراسة.
املبحوثني حول أولويات  النتائج وجود نوع من االختالف يف استجابات   كام أوضحت 
احلالية،  الوظيفة  السن،  متغريات:  وهي  املتغريات،  لبعض  وفقا  اخلريي  العمل  دراسات 
اخلربة، لكن كانت فقط حول بعض االهتاممات فيام يتعلق بمتغريي )السن واخلربة(، كان 
االختالف فقط حول قضايا تنظيم املتطوعني، وذلك لصالح الفئة العمرية )من 30- أقل 
من40 سنة(. أما متغري الوظيفة احلالية فقد كان االختالف حول متغري بناء القدرات الفنية 

للجمعيات اخلريية فقط، وكان ذلك االختالف لصالح األكاديميني.
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رابعا: اإلجابة على التساؤل الرئيسي الرابع، ومؤداه: ما هو التصور المقترح لما 
يمكن أن تكون عليه أولويات البحوث والدراسات الخاصة والتي يمكن اقتراحها 

للباحثين إلعدادها في مجاالت العمل الخيري؟

 التمهيد لإلطار التصوري
لشؤون  رعاية  من  به  تقوم  ملا  اخلريية  واجلمعيات  واملؤسسات  اخلريي  العمل  أمهية  تأيت 
يف  املسلمة  األقليات  رعاية  أو  املحيل،  املستوى  عىل  اإلسالمية  املجتمعات  يف  املسلمني 
ملشكالتا،  وحال  الحتياجاتا،  وإشباعا  هويتها،  عىل  حفاظا  اإلسالمية؛  غري  املجتمعات 

وتثبيتا للعقيدة اإلسالمية يف نفوس أبنائها إسهاما يف تقدم األمة وتعزيًزا لشوكتها.
إن هذه املؤسسات واجلمعيات اخلريية وما تقوم به من دور ريادي إلغاثة امللهوف ونرصة 
الضعيف ورعاية اليتيم ومساعدة املسكني وذوي احلاجة والعناية باملرىض وإيواء املرشدين 
دوًرا  لتؤدي  املختلفة  االجتامعية  الرعاية واخلدمات  ألوان  ..إىل غري ذلك من  والالجئني 
يف  مؤثرين  فاعلني  ليكونوا  بأنفسهم  للنهوض  مكان  كل  يف  املسلمون  إليه  يتطلع  هاما 
ليستعيدوا دورهم  تقدم احلضارة؛  أنفسهم، واملشاركة اإلجيابية يف  القوى؛ حلامية  موازين 
الريادي كأمة أرادها اهلل أن تكون خري أمة أخرجت للناس: »كنتم خري أمة أخرجت للناس 

تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنون باهلل…اآلية.
أسس  تدعيم  خالهلا  من  يتم  التي  اهلامة  القنوات  إحدى  متثل  اخلريية  املؤسسات  أن  كام   
املشاركة الشعبية التي متثل مطلبا هاما للمجتمعات املعارصة، وبالتايل فإن تطوير املنظامت 
حيتاج إىل جمموعة من األساليب الفنية التي تعمل يف تكامل وبنظام وترتيب خاص يف إطار 
شامل للمنظمة ككل، فمنظامت العمل اخلريي يف حاجة مستمرة إىل التطوير حتى يمكن 
حل مشكالتا وحتقيق أهدافها، ويتم ذلك من خالل قيام املنظامت بعمليات تغيري وتنمية 

وجتديد املنظمة.
 ومن هنا تأيت أمهية البحث العلمي واستخدامه يف التحديد الدقيق والتعامل املستمر مع 
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قضايا العمل اخلريي ومنظامته. ومن هنا تنبثق أمهية العلم يف تطوير العمل وتنميته، ومن 
هنا تنبع فلسفة هذا التصور الذي نحدد حمتوياته فيام ييل:

أوال : األسس التي يقوم عليها التصور المقترح
1. اإلطار النظري للخدمة االجتامعية بصفة عامة، ومعطيات وخربات العمل اخلريي، وما 

يتعلق بنتائج الدراسات التي أجريت وكان هلا اهتامم بقضية العمل اخلريي وتنظيمه.
2. نتائج البحث املكتبي، ونتائج ورش العمل التي تم تنظيمها.

3. النتائج التي توصلت إليها الدراسة امليدانية.

ثانيا: الهدف العام من اإلطار المقترح
 يستهدف هذا اإلطار حماولة إجياد أسس علمية لتنمية وتقنني جماالت تطوير العمل اخلريي 
وتنظيمه، من خالل إجياد خلفية عن أهم األولويات البحثية التي يرى من خالل البحث 
العلمي أمهيتها وأولويتها، والتطرق إليها بالدراسة من قبل الباحثني واملهتمني لتكون نواة 
للدراسة  وإخضاعها  تناوهلا  يمكن  ومؤسساته  اخلريي  العمل  لتطوير  بحثية  ملوضوعات 
اخلريي،  العمل  وبحوث  لدراسات  احلالية  األولوية  متثل  باعتبارها  النظرية  أو  امليدانية 
حيث يرتكز البحث عىل فلسفة أساسية مؤداها أن أمهية البحث العلمي واستخدامه تأيت يف 
التحديد الدقيق والتعامل املستمر مع قضايا العمل اخلريي ومنظامته، حيث تنبثق أمهية العلم 

واستخدام املنهج العلمي وخطواته يف تطوير العمل وتنميته داخل املؤسسات اخلريية.

ثالثا: *الفلسفة التي يستند عليها اإلطار التصوري المقترح*
 يستند هذا اإلطار عىل جمموعة من احلقائق:

1. يعترب تقديم وتوفري قائمة ذات أولوية لبحوث ودراسات العمل اخلريي رضورة فردية، 
شأهنا يف حالة صالحيتها أن تساعد املستفيد من خدمات اجلمعيات اخلريية للحصول عىل 
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أعىل مستوى من اخلدمات من حيث اجلودة والشمول.
رضورة  اخلريي  العمل  ودراسات  لبحوث  أولوية  ذات  قائمة  وتوفري  تقديم  يعترب   .2
املجتمع  املجتمع ومتاسكه وقوة أجهزته حتتاج إىل تطوير ألنظمة  اجتامعية؛ حيث إن قوة 

وبناءاته، والتي يعترب العمل اخلريي جزء منها.
رضورة  اخلريي  العمل  ودراسات  لبحوث  أولوية  ذات  قائمة  وتوفري  تقديم  يعترب   .3
تتطلب  املعارص  جمتمعنا  حيتاجها  التي  الرسيعة  االقتصادية  التنمية  إن  حيث  اقتصادية؛ 
مؤسسات ومناهج عمل خمططة يستفاد فيها من مجيع اإلمكانيات واملوارد املادية والبرشية 

والتنظيمية، والتي ال يمكن أن تتحقق إال باستخدام العلم ومناهجه إلحداث التطوير.
4. يعترب تقديم وتوفري قائمة ذات أولوية لبحوث ودراسات العمل اخلريي رضورة سياسية 
حيتاج  وهذا  سياسيا،  بعدا  تأخذ  وتطويره  اخلريي  العمل  قضايا  مع  فالتعامل  وفكرية؛ 
بالرضورة إىل التعامل املبارش مع اجلوانب السياسية واالقتصادية واالجتامعية والتنظيمية 
يتطلب  مما  العشوائية،  عن  وإبعاده  اخلريي،  العمل  عىل  تؤثر  والتي  املجتمع،  يف  املتفاعلة 
بالرضورة إحداث تغيري اجتامعي جذري يف آليات التنظيم، وهي لن تأيت إال إذا أخضعنا 

العمل اخلريي وقضاياه إىل البحث العلمي.
5. يعترب تقديم وتوفري قائمة ذات أولوية لبحوث ودراسات العمل اخلريي رضورة دينية؛ 
نظرا الرتباط العمل اخلريي دائام باجلوانب الدينية، فإن البحث العلمي يف قضاياه يمكن أن 

يظهر دور الدين يف توجيه العمل اخلريي ونرش أفكار التكافل االجتامعي.

رابعا: المنطلقات النظرية التي يستند عليها اإلطار التصوري المقترح
 يعتمد هذا اإلطار التصوري عىل املنطلق النظري التايل:

- نظرية التبادل:
 وفقًا للرتمجة املعرفية ملصطلح التبادل فإهنا تعني عملية استبدال أو عملية أخذ وعطاء، ويف 
اخلدمة االجتامعية يستخدم هذا املفهوم للداللة عىل عالقة بني وحدات مرتبطة يف بعض 
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األحيان يتم بينها نوع من تبادل املوارد مثل ] األشخاص، العمالء، أو املعلومات[ وذلك 
تبعًا لتحــقيق أهـداف مشـرتكة. ويرى »رضا« نقال عن »بالو« أن عملية التبادل تعتمد 

عىل عدة مباديء هامة هي: 
التوقعات املتغرية: عندما حيقق اإلنسان مستوى معينا من اإلنجاز فإن توقعاته تعترب   -1

تبعًا ملدى ما حققه من إنجازات. 
يتمكن  ما  مدى  مع  هناية  ال  ما  إىل  باطراد  التوقعات  مستوى  يرتفع  ال  احلدية:  مبدأ   -2

اإلنسان من إنجازه؛ إذ إن مستوى التوقعات قد ال يقف عند مستوى معني. 
3- مبدأ املنفعة االجتامعية: ال يمكن املقارنة بني التبادل االجتامعي والتبادل االقتصادي، 

إذ إنه ال يوجد يف التبادل االجتامعي كسب مادي يمكن حسابه.
4- مبدأ التبادل املعادل: حيث يشعر اإلنسان بأن التبادل كان عاداًل إذا كان ما قد حصل 

عليه من جراء عملية التبادل ال يشعره بخيبة األمل. 
5- مبدأ الفائدة املتساوية: عندما تتساوى الفائدة من التبادل مع تكاليف هذا التبادل فإن 
ما  التكاليف  هذه  بدفع  ياطر  وال  التبادل،  عملية  عىل  اإلقدام  إىل  ينزع  ما  عادة  اإلنسان 

دامت الفائدة متساوية التكلفة. 
 فلقد نجحت النظرية يف توجيه اهتامم الباحثني إىل العمليات التي يتم بواسطتها تشكيل 
العالقات االجتامعية يف صورها املختلفة، والتي يمكن االستفادة منها يف حتليل العالقة بني 
البحث العلمي واستخدام مناهجه يف إطار بحوث ودراسات العمل اخلريي، وما يمكن 
أن يقدمه البحث العلمي لتطوير العمل ومؤسساته. ويالحظ أن عالقات التبادل الناجحة 
أي التي حتقق اإلشباع املطلوب ملختلف األطراف متثل جوهر عملية تبادل ينطوي عليها 
العلمي  فالبحث  شيئا،  يمتلك  التبادلية  العملية  أطراف  من  طرف  فكل  التباديل،  النشاط 
بالعمل  واملهتمني  للباحثني  العلمي  توجيهه  يف  يتمثل  قيمة  ذا  شيئا  اخلريي  للعمل  حيقق 
اخلريي،  العمل  جمال  يف  والتحليل  للدراسة  يضعوه  أن  يمكن  ملا  علمية  بآليات  اخلريي 

كذلك الكيفية التي يمكن أن يتم هبا معاجلة هذه القضايا من الناحية العلمية.
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- نظرية األنساق العامة:
 تقوم نظرية األنساق العامة عىل جمموعة من الفرضيات، فهي تفرتض بأن األنساق احلية 
living systems وغري احلية non-living systems يمكن النظر إليها والتعامل معها عىل 

أساس أهنا أنساق هلا مواصفاتا اخلاصة والتي تستحق الدراسة والتمعن.
التحلييل،  االجتاه  رئيسيني:  اجتاهني  تأخذ  أهنا  إىل  تشري  العامة  األنساق  نظرية  طبيعة  إن   
معني،  مستوى  عىل  ما  نسق  مع  العمل  طبيعة  التحلييل  االجتاه  ويأخذ  الشامل.  واالجتاه 
ودراسته إلجياد ما إذا كان له خصائص معينة حتكمه، والتعرف عىل طبيعة العالقات بني 
أجزاء ذلك النسق، ومن ثم االنتقال إىل نسق آخر عىل مستوى آخر للتعرف عىل إذا ما كان 
له نفس اخلصائص والسامت؛ لذا فإن حقيقة ما أو ظاهرة ما عىل مستوى معني قد تقود 
إىل تكوين فرضية أو جمموعة من الفرضيات لتخترب يف مستوى آخر. وباستخدام االجتاه 
التحلييل، من املمكن اختبار جمموعة من الفرضيات والوصول إىل نظرية جديدة. أما االجتاه 
الشامل فهو يتلف؛ حيث إن هناك حماولة إلجياد نموذج عام، فبدال من الرتكيز عىل مستوى 
واحد فقط، يتم التعامل مع عدة مستويات يف أنساق خمتلفة يف نفس الوقت، وحماولة تقنينها 

داخل نموذج نظري موحد قادر عىل وصفها كل عىل حدة، وكذلك عىل وصفها جمتمعة.
وأن  له،  املكونة  األجزاء  جمموع  من  أكرب  الكل  بأن  العامة  األنساق  نظرية  تفرتض  كام   
االرتباط القائم بني األجزاء املكونة ألي نسق يؤدي إىل وجود خصائص جديدة يف النسق 

هي بالرضورة نتيجة هلذا االرتباط واالعتامدية املتبادلة بني األجزاء املكونة للنسق. 
 وتفرتض النظرية كذلك بأن أي تغيري يطرأ عىل أي من األجزاء املكونة للنسق فإنه يؤدي 
بالرضورة إىل حدوث تغيري يف النسق بصفة عامة، كام يؤدي إىل حدوث تغيري يف األجزاء 
األخرى املكونة لنفس النسق. وتفرتض نظرية األنساق العامة بأنه يوجد لكل نسق إطار 
مرجعي حمدد، ويقصد باإلطار املرجعي جمموعة العادات والتقاليد والقيم وكل ما من شأنه 
أن حيدد سلوك األفراد داخل النسق، لذا فإن حتديد اإلطار املرجعي يكون رضوريًا لفهم 

األنساق.
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 ويمكن االستفادة من هذه النظرية يف حتليل نظام العمل اخلريي هبدف حتليل عالقاته باملوارد 
اخلارجية، وحتليل مدخالته وعملياته التحويلية، والتي يمكن النظر فيها إىل املوضوعات 
البحثية التي سيتم التعامل معها عىل كوهنا نسقا متكامال، وعليه ال يمكن فصل الدراسات 

عن بعضها فجميع مكونات العمل اخلريي ونظمه متداخلة.

خامسا: المحتوى الذي يتضمنه اإلطار التصوري المقترح
 يستند هذا اإلطار عىل حمتويات أساسية تتضمن جمموعة من القوائم للبحوث والدراسات 
التي يمكن وضعها أمام الباحثني واملهتمني بالعمل اخلريي لوضعها قيد البحث والدراسة 
النهج  العشوائية يف  به عن  العمل اخلريي والبعد  تنظيم  العلمي؛ هبدف  املنهج  باستخدام 
واملامرسة والتوجه. ويمكننا عرض هذه القوائم وحمتوياتا بناء عىل التوجهات التي أتت 
هبا الدراسة امليدانية واملكتبية وورش العمل التي تم عقدها يف هذا الصدد، وبناء عىل ترتيب 

األولوية واألمهية التي حصلت عليه، وذلك وفقا ملا ييل:

أوال: قائمة القضايا التي يمكن التطرق إليها يف جمال تنظيم وإدارة العمل باجلمعيات اخلريية، 
مرتبة وفقا ألولويتها:

1. اجلوانب املرتبطة بتمويل اجلمعيات وسبل تنميتها وإدارتا.
2. اجلوانب املرتبطة بأهداف اجلمعيات وسبل حتقيقها.

3. اجلوانب املرتبطة بتكوين صورة إجيابية عن اجلمعيات اخلريية.
4. اجلوانب املرتبطة بسبل حتقيق اجلودة باجلمعيات اخلريية.

اجلودة  حتقيق  بسبل  املرتبطة  اجلوانب  وخصائصهم.  العاملني  بأداء  املرتبطة  اجلوانب   .5
باجلمعيات اخلريية.

6. اجلوانب املرتبطة بربامج اجلمعيات وطريقة تقديمها.
7. اجلوانب املرتبطة بمحاسبة اجلمعيات اخلريية.
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8. اجلوانب املرتبطة بمعوقات العمل داخل اجلمعيات اخلريية.
9. اجلوانب املرتبطة بعالقة املستفيدين باجلمعيات، وطرق تقديم اخلدمة إليهم.

10. اجلوانب املرتبطة بوسائل الدعم املجتمعي.
11. اجلوانب املرتبطة باإلمكانيات والتسهيالت اخلاصة بتقديم خدمات اجلمعيات.

12. اجلوانب املرتبطة بالتطوير الدائم للوائح العمل باجلمعيات.
13. اجلوانب املرتبطة بتطوير استخدام التكنولوجيات احلديثة باجلمعيات اخلريية.

14. اجلوانب املرتبطة بسبل االتصال وتطويرها داخل وبني اجلمعيات.
15. اجلوانب املرتبطة بآليات التنسيق بني اجلمعيات.

ثانيا: قائمة القضايا التي يمكن التطرق إليها يف املتطوعني )قوة عمل العمل اخلريي املساعدة 
باجلمعيات اخلريية( مرتبة وفقا ألولويتها:

1. عمليات تدريب املتطوعني.
2. أساليب حتفيز املتطوعني. 

2. توفري قواعد بيانات عن املتطوعني.
3. واجبات ومسؤوليات املتطوعني.

4. املهارات املطلوبة يف املتطوعني.
5. تطوير سبل ووسائل وطرق اختيار املتطوعني.

6. عمليات وطرق جذب املتطوعني.
7. االلتزامات األخالقية للمتطوعني.

8. القدرات التسويقية للمتطوعني.
9. معايري تقويم املتطوعني.

10. سلطات املتطوع يف حال املسؤولية.
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للخدمات  الفنية  القدرات  ببناء  واخلاصة  إليها  التطرق  يمكن  التي  القضايا  قائمة  ثالثا: 
للجمعيات اخلريية، مرتبة وفقا ألولويتها:

1. اجلوانب املرتبطة بالقدرة النوعية للربامج.
2. اجلوانب املرتبطة بقدرة اجلمعيات عىل تطوير براجمها باستمرار.

3. اجلوانب املرتبطة بتقويم العائد االجتامعي من الربامج.
4. اجلوانب املرتبطة بقدرة اجلمعيات عىل تنويع براجمها.

5. اجلوانب املرتبطة بالفرص املتاحة للمستفيدين للمشاركة يف اختيار الربامج.
6. اجلوانب املرتبطة بتقويم العائد االقتصادي واالجتامعي.

رابعا: قائمة القضايا التي يمكن التطرق إليها واخلاصة بالتحديات التي تواجه اجلمعيات 
اخلريية، مرتبة وفقا ألولويتها:

1. حتديات القيادة واإلدارة داخل اجلمعيات.
2. حتديات املوارد املالية وتوافرها واحلصول عليها.

3. حتديات املوارد البرشية داخل اجلمعيات وتوافرها.
4. حتديات الرؤية واسرتاتيجيات العمل.

5. حتديات البيئة التنظيمية الداخلية.
6. حتديات القدرات التسويقية ملنتجات اجلمعيات.

7. حتديات األداء والرضا الوظيفي واملهني.
8. حتديات األنظمة واللوائح وقوانني العمل.

9. التحديات السياسية املعيقة لنرش العمل اخلريي. 
10. التحديات الثقافية التي حتد من املشاركة التطوعية.

11. التحديات االقتصادية.
 12.التحديات املرتبطة بالتسويق االجتامعي للربامج.
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خامسا: قائمة القضايا التي يمكن التطرق إليها واخلاصة باملداخل التي جيب الرتكيز عليها 
لتناول قضايا العمل اخلريي واجلمعيات اخلريية، مرتبة وفقا ألولويتها:

1. املدخل االجتامعي، الذي هيتم بدور مجعيات العمل اخلريي يف تدعيم الروابط االجتامعية 
يف املجتمع من خالل املستفيدين.

2. املدخل التنظـيمي اإلداري.
3. املدخل التنموي، الذي هيتم بالدور التنموي للجمعيات اخلريية. 
4. املدخل القانوين الذي يركز عىل ترشيعات ولوائح العمل اخلريي.

5. املدخل الديني، وهو ما يرتبط باألصول الدينية للجمعيات.
6. املدخل الفني، أي ما يرتبط بتقديم برامج ومرشوعات اجلمعيات اخلريية.

7. املدخل التفاعيل، الذي جيمع بني املداخل املختلفة.
8. املدخل االقتصادي، الذي يسعى وراء اقتصاديات العمل اخلريي.

العمل  مجعيات  يف  واستخدامها  التكنولوجيا  بأدوات  هيتم  الذي  التقني،  املدخل   .9
اخلريي.

10. املدخل السيايس، املرتبط بالوضع السيايس للجمعيات.
11. املدخل التاريي، الذي هيتم بتاريخ اجلمعيات اخلريية.

سادسا: قائمة القضايا التي يمكن التطرق إليها واخلاصة باملجاالت ذات األولوية التي جيب 
الرتكيز عليها لتناول قضايا العمل اخلريي واجلمعيات اخلريية، مرتبة وفقا ألولويتها:

1. املجال التعليمي.
2. املجال الديني.

3. جمال اقتصاديات العمل اخلريي. 
4. املجاالت التنموية.

5. جمال التدريب والتأهيل.
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6. جمال رعاية الشباب.
7. املجال اإلصالحـي.

8. املجال الصحي. 
9. جمال اإلغاثة.

10. املجال الثقايف.
11. جمال البحث العلمي.

12. جماالت الرتمجة واالستفادة من جتارب الدول.
13. جمال املعلومات والتقنيات التكنولوجية.

14. جمال رعاية مدمني املخدرات واملسكرات.
15. جمال رعاية املسنني.

16. جمال رعاية األمومة والطفولة.
17. جمال رعاية الفئات اخلاصة.

18. جمال العالقات الدولية.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

سعادة األستاذ الفاضل/ األستاذة الفاضلة....................................
السالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاته

 
يسعد الفريق البحثي بأن تسهم معه بخربتك العلمية والعملية يف استكامل متطلبات هذه الدراسة العلمية، 

والتي جاءت بعنوان:
) أولويات بحوث ودراسات العمل اخلريي بدول جملس التعاون اخلليجي »دراسة ميدانية (

واالستفادة  تفعيله  وراء  سعيا  اخلريي؛  العمل  برامج  وتقنني  تطوير  وهو  مهم  هدف  لتحقيق  وذلك 
القصوى من هذه اجلهود. ونظرا ملا للبحث العلمي من فائدة عظيمة يف توجيه أي عمل فإننا نرغب من 
خالل خربتكم الكريمة يف التفاعل مع معطيات هذا االستبيان، والتي تبحث حول رؤية اخلرباء يف العمل 
اخلريي فيام يص أهم املوضوعات والقضايا التي جيب االهتامم هبا لتكون حمور االهتامم البحثي خالل 
متهيدا  اخلريي؛  العمل  حول  علمية  دراسات  من  عليه  الرتكيز  يمكن  بام  يتعلق  وفيام  القادمة،  السنوات 
لوضع اسرتاتيجية بحثية علمية هلذا العمل خالل السنوات القادمة، وبالصورة التي يتم من خالهلا التأكد 

بأن هذا العمل يسري وفق احتياجات فعلية تتطلبها منطقة جملس التعاون اخلليجي.

  وسوف نقوم من خالل هذا االستبيان بعرض جمموعة من القضايا العامة والفرعية التي تشكل مجلة من 
االهتاممات التي يمكن التعامل معها بحثيا حول العمل اخلريي، راجني منكم وضع عالمة )ü( أمام ما 

ترونه مناسبا وفق التدرج املتاح أمام كل سؤال أو عبارة.

هذا  بيانات  استكامل  يف  الفاعلة  مشاركتك  أن  الفاضلة  األستاذة   / الفاضل  األستاذ  سعادة  شك  وال 
االستبيان سوف يساعد بإذن اهلل عىل حتقيق أهداف هذا البحث علميا وعمليا، علام أنه سيكون لرأيك 

اهتامم خاص، وعناية شديدة.
 واهلل ويل التوفيق ،،،،،،،،،،،،،،
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أوال: البيانات األولية:

ـ االسم: .............................................................................................
................................. )اختياري(.

 
1. الدولـة:
2. املدينة :

3. اجلنس: ذكر )(  أنثى )(.

4. السن: 

) (من 30 إىل أقل من 40سنة ـ) (أقل من 30 سنة-

) (من 50 سنة فام فوق ـ) (من 40 إىل أقل 50 سنةـ

5. نوع التعليم:
 تعليم قبل اجلامعي    )(   بكالوريوس )(

 دبلوم عايل    )(   ماجستري )(
 دكتوراة    )(

6. املؤهل العلمي: ............................................................ )يذكر(
7. الوظيفة احلالية:........................................................... )تذكر(

8.مدة اخلربة يف العمل اخلريي 
 ٌأقل من 5 سنوات                    )(. 

 من 5 سنوات إىل أقل من 10 سنوات   )(.
 من 10 سنوات فام فوق                   )(.

9. هل حصلت عىل دورات يف جمال العمل اخلريي؟
 نعم )(   ال )(
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10. يف حال اإلجابة بـ)نعم(، ما هي طبيعة هذه الدورات؟ )يذكر موضوع الدورة(.
-
-
 -

11. ما هي طبيعة اهتاممك بمجاالت العمل اخلريي؟ )يمكن اختيار أكثر من إجابة(
 جمال الرعاية الصحية              )(. 
 جمال اخلدمات اإلنسانية واإلغاثية               )(. 
 املجال اإلصالحي                           )(.
 جمال رعاية الطفولة                                      )(.
 جمال رعاية املدمنني             )(.
 جمال حمو األمية وتعليم الكبار                      )(.
 جمال مساعدة الفقراء                           )(.
 جمال رعاية الشباب                                        )(.
 جمال خدمة الفئات اخلاصة             )(.

 جماالت أخرى )تذكر(.
....................................................................................................
....................................................................................................
......................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

ملحق



129

ثانيا: األولويات البحثية لدراسات العمل الخيري:

12. هل ترى أن تنظيم العمل اخلريي مهم بدرجة: 
 كبرية )(   متوسطة )(        قليلة )( 

13. ما هي أمهية كل مما يأيت؟ )أرش أمام اإلجابة املناسبة(

االستجابات
التدرج

أمهية تنظيم العمل اخلريي
الإىل حد مانعم

العمل اخلريي عىل أساس  الدقيق ألنشطة  1.التخطيط املسبق والتنظيم 
علمي.

2. بيان نوعية األعامل التي يمكن أن يقوم هبا املتطوع.

للجمعيات  باالنضامم  وإقناعهم  النادرة  الكفاءات  جذب  3.حماولة 
اخلريية. 

4. بناء معايري للثقة بني املهتمني بالعمل اخلريي ومنظامته.

5.دعم املتطوعني معنويا ملواجهة اهلجامت املستمرة عىل العمل اخلريي.

6. إجياد صلة مقننة بني اجلهات اخلريية والرسمية لإلفادة القصوى من 
العمل اخلريي.

للعمل  سياسة  وتشكيل  صياغة  هبا  تتم  أن  جيب  التي  الكيفية  حتديد   .7
اخلريي.
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8. حتديد املقومات األساسية السرتاتيجية العمل اخلريي.

9. احلاجة االقتصادية لإلفادة املطلقة من املوارد املوجهة للعمل اخلريي.

ال  التي  بالصورة  اخلريي  العمل  آليات  لتقنني  السياسية  احلاجة   .10
تتعارض مع التوجهات السياسية للدولة.

للمجتمع  الدينية  بالتوجهات  اخلريي  العمل  لربط  الدينية  احلاجة   .11
اإلسالمي.

12.احلاجة التاريية لبيان الدور التنموي للعمل اخلريي يف املجتمعات 
جنبا إىل جنب مع الدور احلكومي.

14. من وجهة نظرك، ما هي أنسب املداخل العلمية التي جيب أن يركز عليها الباحثون يف جمال بحوث 
العمل اخلريي؟ 

االستجابات
التدرج

مناسب املداخل العلمية لدراسات العمل اخلريي
جدا

إىل 
حد ما

غري 
مناسب

6. املدخل التاريي الذي هيتم بتاريخ اجلمعيات اخلريية.

7. املدخل السيايس املرتبط بالوضع السيايس للجمعيات.
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8. املدخل االقتصادي الذي يسعى وراء اقتصاديات العمل اخلريي.

9. املدخل التنظيمي اإلداري.

10. املدخل الديني، وهو ما يرتبط باألصول الدينية للجمعيات.

11. املدخل الفني، أي ما يرتبط بتقديم برامج ومرشوعات اجلمعيات 
اخلريية.

12. املدخل التنموي الذي هيتم بالدور التنموي للجمعيات اخلريية.

العمل  ولوائح  ترشيعات  عىل  يركز  الذي  القانوين  13.املدخل 
اخلريي.

يف  اخلريي  العمل  مجعيات  بدور  هيتم  الذي  االجتامعي  املدخل   .14
تدعيم الروابط االجتامعية يف املجتمع من خالل املستفيدين.

15. املدخل التقني الذي هيتم بأدوات التكنولوجيا واستخدامها يف 
مجعيات العمل اخلريي.

16. املدخل التفاعيل الذي جيمع بني اهتاممات املداخل السابقة.
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15. من وجهة نظرك، ما هي أنسب املجاالت ذات األمهية التي جيب أن يركز عليها الباحثون يف جمال 
بحوث العمل اخلريي؟ 

االستجابات
التدرج

مهمة املجاالت ذات األمهية يف دراسات العمل اخلريي
جدا

إىل حد 
ما

غري 
مهمة

1. املجال الصحي 

2.  املجال التعليمي

3. املجال الديني

4. املجال الثقايف

5. املجال اإلصالحي

6. جمال رعاية الفئات اخلاصة

7. جمال رعاية األمومة والطفولة

8.  جمال رعاية املسنني

9. جمال رعاية الشباب

10.  جمال رعاية مدمني املخدرات واملسكرات

11.  جمال اإلغاثة

12.  جمال التدريب والتأهيل

13.  جمال املعلومات والتقنيات التكنولوجية

14.  املجاالت التنموية

15.  جماالت الرتمجة واالستفادة من جتارب الدول

16.  جمال اقتصاديات العمل اخلريي
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17.  جمال البحث العلمي

18.  جمال العالقات الدولية

16. من وجهة نظرك، ما هي جوانب االهتامم التي جيب الرتكيز عليها فيام يتعلق بتنظيم وإدارة العمل 
باجلمعيات اخلريية؟

االستجابات
التدرج

جوانب االهتامم لتنظيم وإدارة العمل باجلمعيات اخلريية
إىل حد نعم

الما

1.  اجلوانب املرتبطة بأهداف اجلمعيات وسبل حتقيقها.

2. اجلوانب املرتبطة باإلمكانيات والتسهيالت اخلاصة بتقديم خدمات 
اجلمعيات.

3. اجلوانب املرتبطة بتمويل اجلمعيات وسبل تنميتها وإدارتا.
4. اجلوانب املرتبطة بربامج اجلمعيات وطريقة تقديمها.

5. اجلوانب املرتبطة بأداء العاملني وخصائصهم.
6. اجلوانب املرتبطة بسبل االتصال وتطويرها داخل وبني اجلمعيات.

وتقسيم  اجلمعيات،  داخل  العالقات  بأشكال  املرتبطة  اجلوانب   .7
العمل.

تقديم  وطرق  باجلمعيات،  املستفيدين  بعالقة  املرتبطة  اجلوانب   .8
اخلدمة.

9. اجلوانب املرتبطة بوسائل الدعم املجتمعي. 
10. اجلوانب املرتبطة بآليات التنسيق بني اجلمعيات.
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11. اجلوانب املرتبطة بمعوقات العمل داخل اجلمعيات اخلريية.

12. اجلوانب املرتبطة بالتطوير الدائم للوائح العمل باجلمعيات.
13. اجلوانب املرتبطة بسبل حتقيق اجلودة باجلمعيات اخلريية.

14. اجلوانب املرتبطة بمحاسبة اجلمعيات اخلريية.
15. اجلوانب املرتبطة بتكوين صورة إجيابية عن اجلمعيات اخلريية.

16. اجلوانب املرتبطة بتطوير استخدام التكنولوجيات احلديثة باجلمعيات 
اخلريية.

 

الفنية  القدرات  ببناء  يتعلق  فيام  الرتكيز عليها  التي جيب  17. من وجهة نظرك، ما هي جوانب االهتامم 
للخدمات باجلمعيات اخلريية؟

االستجابات
التدرج

قدراتا  بناء  عىل  اخلريية  اجلمعيات  بقدرة  املرتبطة  االهتامم  جوانب 
مهمة اخلدمية 

جدا
إىل

 حد ما
غري 
مهمة

1. اجلوانب املرتبطة بالقدرة النوعية للربامج.
2. اجلوانب املرتبطة بقدرة اجلمعيات عىل تطوير براجمها باستمرار.

3. اجلوانب املرتبطة بقدرة اجلمعيات عىل تنويع براجمها.

4. اجلوانب املرتبطة بالفرص املتاحة للمستفيدين للمشاركة يف اختيار 
الربامج.

5. اجلوانب املرتبطة بتقويم العائد االجتامعي من الربامج.
6. اجلوانب املرتبطة بتقويم العائد االقتصادي من الربامج.
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18. من وجهة نظرك، ما هي جوانب االهتامم التي جيب الرتكيز عليها فيام يتعلق باملتطوعني لتقوية عمل 
اجلمعيات اخلريية؟

االستجابات
التدرج

مهمة جوانب االهتامم املرتبطة بتنمية دور املتطوعني
جدا

إىل
 حد ما

غري 
مهمة

1. االلتزامات األخالقية للمتطوعني.
2. القدرات التسويقية للمتطوعني.
3. املهارات املطلوبة يف املتطوعني.

4. املسؤولية االجتامعية للمتطوعني.
5. عمليات وطرق جذب املتطوعني.

6. معايري تقويم املتطوعني.

7. سبل تدريب املتطوعني.
8. أساليب حتفيز املتطوعني

9. واجبات ومسؤوليات املتطوعني
10. سلطات املتطوع يف حال املسؤولية
11. توفري قواعد بيانات عن املتطوعني

12. تطوير سبل ووسائل وطرق اختيار املتطوعني 
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19 . من وجهة نظرك، ما هي جوانب االهتامم التي جيب الرتكيز عليها فيام يتعلق بالتحديات املعارصة 
التي تواجه اجلمعيات اخلريية؟

االستجابات
التدرج

اجلمعيات  تواجه  التي  املعارصة  بالتحديات  املرتبطة  االهتامم  جوانب 
مهمة اخلريية 

جدا
إىل 

 حد ما 
غري 
مهمة

1. حتديات البيئة التنظيمية الداخلية.
2. حتديات القيادة واإلدارة داخل اجلمعيات.

3. حتديات املوارد البرشية داخل اجلمعيات وتوافرها.
4. حتديات املوارد املالية.

5. التحديات السياسية املعيقة لنرش العمل اخلريي.
6. التحديات املرتبطة بالتسويق االجتامعي لربامج اجلمعيات.

7. التحديات االقتصادية. 
8. حتديات الرؤية واسرتاتيجيات العمل.
9. حتديات القدرات التسويقية للجمعية.

10. حتديات األنظمة واللوائح وقوانني العمل.
11. حتديات األداء والرضا الوظيفي واملهني.

12. التحديات الثقافية التي حتد من املشاركة التطوعية.
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الدراسات  تغطية  العمل اخلريي، وذلك من خالل  البحثية يف جمال  األدبيات  العديد من  مراجعة   متت 
املوجودة يف املراكز البحثية املختلفة، وتم خالهلا استخالص العديد من األفكار البحثية، فضاًل عن تفتيح 
الباحث  ابتكار جمموعة من األفكار. هذا وقد مّن اهلل سبحانه وتعاىل عىل  الباحث عىل  القراءات لذهن 

بخروج البحث بأفكاره بالصورة الراهنة.
*عدد املصادر التي تم الرجوع إليها هي 42 مصدرا بحثيا.

*عدد األفكار البحثية املطروحة هي 108 أفكار بحثية. 
وقد تم تصنيف املجاالت التي تندرج حتتها األفكار البحثية فيام ييل: 

1- اقتصاديات العمل اخلريي.
2- ترشيعات العمل اخلريي.
3- إدارة املؤسسات اخلريية.
4- التطوع والعمل اخلريي.

5- التنسيق بني املؤسسات اخلريية.
6- العمل اخلريي وتكنولوجيا املعلومات.

7- تربوية العمل اخلريي.
8-  اإلعالم والعمل اخلريي.
9-  نشاطات العمل اخلريي.
10- مرجعية العمل اخلريي.

11- العمل اخلريي وحتديات عرص العوملة.

أوال : اقتصاديات العمل الخيري:
هلا  تضمن  والتي  اخلريي،  العمل  ملؤسسات  املناسبة  االستثامرية  املرشوعات  عن  تفصيلية  دراسات   .1

االستمرارية واالعتامد عىل الذات.
2. دراسة سياسات اإلنفاق يف العمل اخلريي الواقع وآليات التطوير.

3. دراسة السبل التمويلية املتاحة حاليًا للعمل اخلريي.
4. قياس حجم مسامهة املواطن اخلليجي يف العمل اخلريي ماليًا وجهدًا.

5. بحث آليات جذب الداعمني املسلمني للعمل اخلريي اإلسالمي.
6. قياس وحرص حلجم املعونات احلكومية للعمل اخلريي، وعمل خريطة تفصيلية للدعم احلكومي.

7. وضع آليات تنظيم محالت مجع التربعات العينية والنقدية.
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8. بحث تسويق برامج العمل اخلريي اإلسالمي، وذلك بوضع تصورات للخطط التسويقية والرتوجيية 
ألنشطة املنظامت ومرشوعاتا.

9. بحث طرائق جذب زكاة مستخرجات باطن األرض لصالح العمل اخلريي.
10. دراسة انعكاسات اتفاقية التجارة الدولية عىل العمل اخلريي اإلسالمي.

11. بحث مدى تأثر العمل اخلريي اإلسالمي بالطفرة النفطية اجلديدة.
املشاريع  عىل  اإلنفاق  حجم  يفوق  حيث  والتنظيمية،  اإلدارية  األعامل  عىل  اإلنفاق  حجم  ارتفاع   .12

والربامج التنموية – دراسة تلك الظاهرة وسبل ترشيدها.
13. دراسة سلبيات املامرسة االجتامعية لألوقاف عرب التاريخ وحاليًا؛ وذلك للعمل عىل عالجها وجتنبها 

مستقباًل.
14. دراسة إشكالية العالقة بني الدولة واألوقاف.

15. وضع تصورات منهجية إلدارة األوقاف؛ من أجل حتقيق االستفادة املثىل يف األعامل اخلريية.
16. دراسة حالة املؤسسات اخلريية واملضاربة يف سوق االستثامر، وذلك بإنشاء أقسام خاصة لالستثامر، 
وبيان أهيام أجدى الدخول بأسهم يف الرشكات أو إقامة مرشوعات خاصة هبا، وتقديم دراسات جدوى 
تفصيلية يف ذلك، وطرح نامذج للمرشوعات الناجحة التي يمكن االستثامر فيها وتتناسب مع طبيعة العمل 

اخلريي، ودراسة اإلطار الرشعي هلذه االستثامرات.
17. دراسة السبل املثىل إلدارة التربعات وختصيصها ملرشوعات بعينها مسبقًا.

حسبان  يف  الشفافية  مبدأ  ووضع   – اخلريي  العمل  ملؤسسات  احلكومي  الدعم  إدارة  آليات  دراسة   .18
الدارس.

19. دراسة أسباب ضعف دعم »رشكات املسامهة العامة« للعمل اخلريي اإلسالمي باملقارنة مع الرشكات 
العائلية - مع وضع نظم حتفيزية جلذهبا مليدان العمل اخلريي.

20. دراسة حجم اإلنفاق الفعيل عىل خدمات املؤسسات اخلريية، وحجم العرض أو اإلمكانيات الفعلية 
هلذه اخلدمات، أي ما يمكنها تقديمه، وعندها يمكن تقدير حجم الفائض أو عجز اخلدمات، وهذا يساعد 
عىل معرفة حال اجلمعيات، ومعرفة حجم التمويل املطلوب، ويساعد يف جمال التفكري يف طرائق استمرار 

التمويل واإلقناع بالتمويل عن طريق املتربعني، كام يساعد عىل وضع أولويات املؤسسات اخلريية.
21. دراسة حد الكفاف الذي يستلزم صاحبه العون دراسة رشعية.

22. دراسة إمكانية إنشاء جهة مستقلة إلدارة املعونات العربية، وأن تكون موجهة للمؤسسات اخلريية 
اإلسالمية مبارشة دون مرورها عىل الصناديق الدولية.

العربية  الدول  من  املقدمة  املساعدات  حجم  عن  وتفصيلية  دقيقة  وبيانات  معلومات  قاعدة  توفري   .23
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املانحة، وتوزيعاتا عىل الصعيدين اجلغرايف والقطاعي، سواء عىل املستوى احلكومي أو غري احلكومي، 
املناطق  عىل  وانعكاساتا  املساعدات  هذه  وكفاءة  وفاعلية  دور  حول  دوري  تقويم  إجراء  ثم  وحتليلها، 

املعانة.
24. ثورات اخلبز التي حدثت يف مرص وتونس بعد رفع الدعم عن اخلبز، وهو الرشط الذي وضعه صندوق 
النقد الدويل لتقديم املساعدات هلاتني الدولتني. ونفس السيناريو يريد أن يطبقه البنك الدويل يف اشرتاطه 
إلغاء البطاقة التنموية مقابل تقديمه للمساعدات للعراق، األمر الذي يمكن أن حيدث ثورة شعبية؛ ومن 

ثم فمن الرضوري دراسة االنعكاسات السلبية للمساعدات الدولية عىل الشعوب اإلسالمية.
25. دراسة تقاطع العمل اخلريي اإلسالمي مع مؤسسات التمويل الدولية، وسلبيات هذا التقاطع.

وآليات  العربية،  القوانني  يف  اخلريية  للمؤسسات  املمنوحة  لإلعفاءات  اقتصادية  دراسات  عمل   .26
تفعيلها، واملعوقات التي تواجه املؤسسات يف هذا الصدد، ودراسة احلدود القصوى لإلعفاءات التي يمكن 
احلصول عليها من الرسوم احلكومية والتخفيضات يف أسعار التذاكر والشحن واجلامرك، واإلعالنات يف 

وسائل اإلعالم لإلعالن عن نشاطاتا وبراجمها.
27. إجراء دراسات لوضع هيكل مايل لنظم األجور واملكافآت داخل مؤسسات العمل اخلريي؛ األمر 
الذي من شأنه أن يساعد يف حتقيق الفوائد املزدوجة للعاملني وللمؤسسات، وينعكس يف النهاية عىل مستوى 
وكفاءة اخلدمة اخلريية املقدمة، خاصة وأنه من الواضح ظاهرة قلة أجور العاملني يف العمل اخلريي؛ مما 
يؤدي إىل ترسب أصحاب اخلربة والكفاءة للبحث عن الكفاية املعيشية، وربام يكون هذا وضعًا طبيعيًا 
يعيشه العمل اخلريي، لكن ال يتوقع معه اإلبداع والتميز واملنافسة، يف ظل عدم تفرغ الكوادر وكفايتها 

وتأهيلها ورفعها إىل املستوى املرجو حلجم املنافسة املطلوبة من املنظامت اخلريية.
28. دراسة إشكالية الشائعات املصاحبة حلمالت مجع التربعات، وسبل التغلب عليها وتفادهيا.

ثانيا: تشريعات العمل الخيري:
1.  دراسات تفصيلية حتليلية لكافة الترشيعات والقوانني املنظمة للعمل اخلريي يف املجتمع اخلليجي.

2. دراسة وحتليل القوانني املنظمة للعمل اخلريي يف الدول التي تعمل هبا املؤسسات اخلريية اإلسالمية؛ 
من أجل الوقوف عىل نقاط الضعف والقوة فيها.

3.  دراسة وحتليل وضع العمل اخلريي اإلسالمي يف املواثيق الدولية واملواثيق اإلقليمية.
4. حتليل البنية الترشيعية القانونية لنظام الوقف من حيث: تطورها التاريي، وواقعها الراهن يف املجتمع 
املناخ  تيئة  أجل  من  البنية  هذه  عىل  إدخاهلا  الواجب  اإلصالحات  حول  مستقبلية  إطاللة  مع  العريب، 
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بالنظرة  ال  اخلريية  املؤسسات  بنظرة  وذلك  اخلريي،  العمل  دعم  يف  دوره  وتفعيل  بالوقف،  للنهوض 
الفردية.

5.  دراسة إشكاليات التحويالت املالية اخلاصة باملؤسسات اخلريية يف القوانني الدولية.
6.  دراسة سبل تطوير أساليب وإجراءات العمل واللوائح الداخلية املنظمة لعمل املؤسسات اخلريية.

ثالثا: إدارة المؤسسات الخيرية:-
1. غياب الديمقراطية داخل املنظامت اخلريية، فتظل القيادات نفسها مسيطرة لفرتات طويلة، وحيدث نوع 
من تقنني السلطة ينتقل تأثريه إىل العاملني يف املنظمة، فيرتاخون عن حماوالت التغيري، رغم سامح النظم 
التنظيامت بذلك، وهذا بدوره ينعكس عىل أداء العمل اخلريي، وهي مشكلة بحاجة إىل  األساسية هلذه 
معاجلة بحثية موضوعية توضح كيفية االستفادة من خربات القيادات، مع استحداث قيادات جديدة؛ مما 

يضمن تداول السلطة داخل املؤسسة.
2. هناك بعض املشاكل اإلدارية يف املنظامت األهلية العربية تنتج عن التأثري السلبي للبريوقراطية احلكومية، 
وتدخلها يف تسيري أعامهلا. وكذلك المتداد العالقات القبلية والعشائرية السائدة يف بعض األقطار العربية 
مظاهر  بعض  وكذلك  االختصاصات،  وضوح  وعدم  السليمة،  العلمية  األسس  عن  اإلدارية  يبعد  مما 
الفساد اإلداري، ومن ثم فإن العمل اخلريي بحاجة إىل دراسات تفصيلية لتلك املعيقات اإلدارية، ووضع 

إطار عمل ملعاجلتها.
3. دراسة سبل تنظيم وتفعيل العضوية داخل اجلمعيات اخلريية.

4. دراسة آليات إصدار التقارير داخل اجلمعيات اخلريية.
5. وضع خطوط اسرتاتيجية للدورات التدريبية اهلادفة لرفع مهارات القائمني عىل العمل اخلريي.

املؤسيس،  والفكر  املؤسسة  ملعنى  املؤسسات  القائمني عىل  استيعاب  لقياس مدى  استقصائية  دراسة   .6
ومن ثم وضع األطر التطويرية هلم. 

“اإلدارة  7. دراسة نظام اإلدارة باالسرتاتيجيات وآليات تطبيقه عىل املؤسسات اخلريية، أو بمعنى آخر 
واجتاه  طبيعة  توضح  أهنا  املستقبل...أي  إطار  يف  ملركزها  املنظمة  تصور  إىل  تشري  والتي  االسرتاتيجية” 
طرائق  كذلك  تصف  بحيث  املدى،  بعيدة  اختيارات  إىل  يرشد  إطار  فهي  األساسية؛  أهدافها  و  املنظمة 
واإلمكانيات  املوارد  و  بالبيئة  الفرص  و  التهديدات  االعتبار  بعني  األخذ  مع  ألهدافها،  املنظمة  حتقيق 

احلالية هلذه املنظمة.
8.  تقديم رؤية فنية هلندسة املوارد البرشية يف قطاع العمل اخلريي.
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9. دراسة مشاكل جملس اإلدارة، ومدى رضورته وفاعليته وكفاءته.
10. دراسة إشكالية شخصنة إدارة املؤسسات اخلريية وتركزها يف يد شخص واحد، والذي غالبًا ما يكون 

مؤسس اجلمعية، وانعكاس ذلك عىل أداء املنظمة، وتقديم الرؤية االستشارية للوضع األنسب.
11. اهليكل اإلداري للمؤسسات اخلريية يضم أشخاصًا متطوعني، وفنيني بأجر، وموظفني لبعض الوقت 
أو كله. ويؤدي ذلك يف كثري من األحيان إىل عدم التجانس وعدم التكامل بني أعضاء الفريق؛ ما يساعد يف 

حدوث توترات كثرية تؤثر عىل العمل. ومن هنا يتم دراسة طرائق حتفيز وجتانس فريق العمل اخلريي.
12. اإلحصائيات الدقيقة للجمعيات اخلريية النشطة يف اخلليج وفق معايري تصنيفية يضعها املركز مع بناء 

قاعدة بيانات شاملة ملؤسسات العمل اخلريي يف دول اخلليج العريب.
13. دراسة االمتيازات والتسهيالت املمنوحة للعاملني باملنظامت اخلريية، وانعكاساتا عىل أداء املنظمة 

وحتقيقها ألهدافها، وضوابط تلك االمتيازات.
جمال  يف  والدراية  والعلم  واملعرفة  اخلربة  أهل  من  اخلريية  للمنظامت  استشارية  جمالس  قيام  دراسة   .14

العمل العام؛ لتلعب دور الرقابة والتقويم املعنوي، وتشجيع تشبيك هذه املجالس االستشارية.
15. دراسة اجلوانب الشكلية للمؤسسات، واملتمثلة يف املقرات غري املالئمة ألنشطة املنظمة، وعدم وجود 
اإلمكانيات  ضوء  يف  اإلشكاليات  تلك  ملعاجلة  رؤى  وطرح  والنائية،  الريفية  املناطق  يف  للمنظمة  فروع 

املتاحة للمؤسسات.
16.  دراسة إشكالية الظهور املوسمي والركود بقية العام ملؤسسات العمل اخلريي – األسباب والعالج.

17. دراسة نظم العاملني داخل املؤسسات اخلريية من تأمني ورعاية صحية ومعاشات؛ لضامن استقرر 
العاملني داخل املؤسسات.

رابعا: التطوع والعمل الخيري:
التطوع  بني  فجوة  هناك  أصبحت  فقد  املتطوعني،  الختصاصات  بالنسبة  للرؤية  وضوح  عدم  هناك   .1
الفني. باإلضافة إىل غياب  املتطوعون جمرد مساعدين للجهاز  التطبيق أدت إىل أن يصبح  كفلسفة وبني 
بالعمل ومراقبتهم  التطوعية من حيث تدبريهم وإحلاقهم  بتنظيم احلركة  وعدم كفاءة اخلدمات اخلاصة 
وتتبع أعامهلم، لذا فإن هناك حاجة إلجراء دراسات عن آليات تنظيم احلركة التطوعية داخل املؤسسات 

اخلريية.
2. بحث آليات زيادة قاعدة التطوع واملتطوعني.

3. العمل اخلريي بني العمل الفردي واملؤسيس، دراسة االختالفات وأسباب غياب املؤسسية عند مفضيل 
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الفردية.
4. وضع آليات تنظيم الزيارات امليدانية للمتربعني؛ ملعرفة مصري تربعاتم “ بناء الثقة “ من أجل مزيد من 

البذل.
5. قياس ثقافة التطوع والعمل اخلريي لدى املجتمع وآليات تدعيمها.

6. دراسة أسباب حمدودية العضوية يف املنظامت اخلريية وآليات تفعيلها.
7. دراسة إشكالية عدم دفع اشرتاكات األعضاء، وآليات حتفيز األعضاء لسداد االشرتاكات.

مكان  عن  املنظامت  وبعد  الوقت،  وقلة  اقتصادي،  ضعف  من  التطوع  ومعوقات  صعوبات  دراسة   .8
املتطوع - تعارض وقت املتطوع مع وقت العمل أو الدراسة، مما يفوت عليه فرصة املشاركة يف العمل 

اخلريي وتقديم املقرتحات لتاليش تلك الصعوبات.

خامسًا: التنسيق بين المؤسسات الخيرية:
1. دراسة آليات تكوين ائتالفات ملؤسسات العمل اخلريي اإلسالمي.

2. دراسة معوقات تكامل املؤسسة اخلريية مع املؤسسات األخرى داخل املجتمع.
3. دراسة جدوى عن إنشاء شبكة خليجية للمنظامت اخلريية عىل مستوى دول جملس التعاون اخلليجي؛ 

هبدف تنسيق جهودها اخلريية يف تقديم املساعدات عىل نطاق أكرب وأشمل.
4. دراسة بناء مظلة للعمل اخلريي تنبثق عن جامعة الدول العربية أو منظمة املؤمتر اإلسالمي، واقرتاح 

األدوار التي من املمكن أن تقدمها تلك املنظامت الدولية خلدمة العمل اخلريي اإلسالمي.
املنظامت املختلفة، وبصفة خاصة املختلفة عىل  املنظامت اخلريية، وحرص  5. دراسة أسباب اخلالف بني 

أسس مذهبية، وتقديم طرائق لتجاوز تلك اخلالفات وتذويبها.

سادسًا: العمل الخيري وتكنولوجيا المعلومات:
1. آليات استفادة املؤسسات اخلريية من ثورة تكنولوجيا املعلومات.
2. دراسة انعكاسات الفجوة الرقمية عىل العمل اخلريي اإلسالمي.

التكنولوجية  البيانات  برامج األرشفة والتوثيق واإلحصاء، وتكوين قواعد  3. تقديم دراسات البتكار 
املناسبة لطبيعة العمل اخلريي ومؤسساته.
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سابعًا: تربوية العمل الخيري:
1. دراسة كيفية إدماج العمل التطوعي يف املناهج الدراسية واألدبيات الفكرية، وتكوين اآلليات املنهجية 

للتطوع.
2. وضع آليات لتنشئة وتربية األبناء عىل البذل والعطاء.

3. تضمني مفاهيم العمل اخلريي ضمن املقررات الدراسية لطالب املراحل التعليمية املختلفة، ووضع 
التصورات لكيفية التضمني.

ثامنًا: اإلعالم والعمل الخيري:
1. بحث آليات توثيق العالقة والتبادل بني املنظامت والصحافة، وإرشاك الصحفيني يف الدورات التدريبية 
شباب  وملساعدة  بشفافية،  املنظامت  عىل  املجتمعي  الرقايب  دورها  الصحافة  لتلعب  اخلريية  للمنظامت 
الصحفيني يف التخصص يف جماالت عمل املنظامت، ولينرش هؤالء الشباب ثقافة العمل اخلريي التطوعي 

داخل املجتمع.

تاسعًا: نشاطات العمل الخيري:
1. دراسة عن أولويات أنشطة العمل اخلريي، وابتكار أنشطة جديدة.

العمل  املستفيدون من  يقوم هبا  أن  التي يمكن  الصغرية  أدلة ودراسات جدوى للمرشوعات  2. وضع 
اخلريي بدعم من املؤسسات اخلريية.

3. من أفضل السبل لتحديد أهداف النشاط هو حتديدها حمليًا بواسطة اجلامعات املستهدفة ذاتا، وليس 
صياغة  يف  مبارشة  التدخل  دون  املبادرات  وتعزيز  مساندة  دورها  يكون  التي  األهلية  املنظامت  بواسطة 
من  للمجتمع  الفعلية  االحتياجات  الستقصاء  ميدانية  دراسات  إىل  حيتاج  وهذا  تشكيلها،  أو  األهداف 
خالل املستفيدين أنفسهم. وهنا يكون دور املراكز البحثية تدريب املؤسسات عىل آليات إجراء البحوث 

امليدانية، مع وضع أدلة اسرتشادية إلجراء البحوث وتكوين االستامرات االستقصائية.
4. العمل اخلريي والبطالة ورؤية املؤسسات اخلريية يف التعاطي مع تلك املشكلة.

5. دراسة اآلليات التنظيمية لتحويل املسجد إىل مركز خريي داخل األمة.
6. االستثامر األمثل للعمل اخلريي اإلسالمي يف الدعوة إىل اهلل، وبحث التباين يف برامج الدعوة من منطقة 

ألخرى.
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صفوفها،  إىل  املستهدفة  الفئات  اجتذاب  أجل  من  اخلريية؛  املؤسسات  قدرات  تطوير  سبل  دراسة   .7
املبادرات  تشجيع  مع  االجتامعية،  وواجباتم  حقوقهم  يعون  أفراد  إىل  للمساعدة  متلقني  من  وحتويلهم 

الذاتية للمستهدفني واالعتامد عىل الذات، وحماولة القضاء عىل التبعية والتواكل.
8. دراسة دور العمل اخلريي يف االستثامر يف العلم.

9. دراسة آليات إنشاء وحدات لالبتكار داخل املؤسسات اخلريية.
10. دراسة توفري آليات لتوحيد اجلهود الدعوية، والعمل عىل شمولية أكرب للعمل الدعوي من خالل 

العمل اخلريي.
11. دراسة آليات حترك العمل اخلريي يف مناطق الرصاع.

12. دراسة تعاطي العمل اخلريي مع أزمات الكوارث واحلروب، وسبل تطوير أداء املنظامت اخلريية يف 
هذا امليدان، وعمل دراسات لوضع االسرتاتيجيات يف ضوء اإلمكانيات.

13. دراسة تباين املسلمني من منطقة ألخرى، وانعكاس ذلك عىل العمل اخلريي اإلسالمي اخلارجي، 
وتكوين أدلة ترشيدية جغرافية تساعد املؤسسات اخلريية يف التعامل مع حاالت التباين.

14. دراسة التنوعات الثقافية وانعكاساتا عىل أداء العمل اخلريي اإلسالمي.
بيانات  املؤسسات اخلريية داخل وخارج منطقة اخلليج، وتكوين قاعدة  15. عمل حرص شامل جلهود 

لتلك اجلهود.
16. بحث أدوار املنظامت اخلريية يف دعم العملية التعليمية وتطويرها، وسبل رفع كفاءات املنظامت يف 

هذا املجال.
17. بحث اهتامم العمل اخلريي اإلسالمي بربامج املرشوعات الصغرية، وآليات استحداثها وتطويرها.

وبمعنى  احلقيقي،  مسارها  عن  وانحرافها  اخلريية  املنظامت  بعض  عمل  تسييس  إشكالية  دراسة   .18
أوضح: إشكالية التقاطع بني مؤسسات العمل اخلريي واملعرتك السيايس.

19. وضع دراسات تطبيقية للمعايري الرقابية عىل أداء مؤسسات العمل اخلريي.
20. تكوين آليات لقياس مردود نشاطات املؤسسات اخلريية من خالل املستفيدين أنفسهم.

عاشرًا: مرجعية العمل الخيري:
1. العمل اخلريي العريب بني العلامنية واإلسالم، ودراسة مدى تأثر العمل اخلريي اإلسالمي بالعلامنية.

2. فروق البذل يف العمل اخلريي بني التوجه اإلسالمي والتوجه اإلنساين.
3. حترير مفاهيم العمل اخلريي وهيئاته.
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4. العمل اخلريي اإلسالمي اخلارجي بني الوالء القبيل والوالء الديني.
5. تكوين قاعدة بيانات حرصية ملصطلحات العمل اخلريي.

اإلسالمية،  املرجعية  إىل  استنادها  هو  العريب  املجتمع  يف  التطوعي  العمل  ثقافة  مرجعية  يف  األصل   .6
هذه  وتتسبب  العلامنية،  الوضعية  املرجعية  إىل  والرشق  الغرب  من  الوافد  قسمها  يف  تستند  نجدها  بينام 
املتناقضات  من  كثرًيا  تسبب  والتي  امليدان  هذا  يف  املعرفية  املرجعية  ازدواجية  ظهور  يف  االزدواجية 
واالنقسامات داخل خطاب الثقافة السائدة للتطوع والعمل اخلريي، ومن ثم فمن الرضوري دراسة تلك 
االزدواجية دراسة رشعية حتليلية متعمقة، وتقديم رؤية رشعية منضبطة تنقي املرجعية اإلسالمية من كافة 

الشوائب العلامنية. 

حادي عشر: العمل الخيري وتحديات عصر العولمة:
1. تأثري العوملة عىل العمل اخلريي اإلسالمي.

العمل اخلريي اإلسالمي » 6 سنوات عىل احلدث »،  لتداعيات احلادي عرش من سبتمرب عىل  تقييم   .2
ودراسة كيف يستفيد العمل اخلريي من تلك األزمة وتوظيفها لصاحله.

نرصة  وسبل  اللوائح،  تلك  جتنب  وآليات  األمريكية،  التجميد  لوائح  يف  اإلسالمية  املنظامت  حرص   .3
املنظامت املجمدة.

اجلديد،  الفقر  يف  دراسة  العوملة:  انعكاسات  عن  الناتج  الفقراء  عدد  وتضاعف  اخلريي  العمل   .4
وإحصائياته، ومظاهره، وتبعاته، ودور العمل اخلريي يف تدارك فجواته.

5. دراسة تشعب مشكالت الفقر، وانعكاس ذلك عىل العمل اخلريي.
6. هل من ثمة انعكاسات ليربالية عىل العمل اخلريي اإلسالمي نتيجة احتكاك بعض العرب باملجتمعات 

الغربية؟ قياس تلك االنعكاسات وكيفية القضاء عليها.
التنصريية  واملؤسسات  اإلسالمي  اخلريي  العمل  ملؤسسات  التنظيمي  األداء  بني  الفروق  دراسة   .7

والعلامنية األخرى.
للدفاع. ودراسة  للعمل اخلريي اإلسالمي، واهلجوم خري وسيلة  الغربية  االتامات  الرد عىل  آليات   .8

أنسب التكتيكات املنهجية الفعالة يف هذا اإلطار.
تأثر  ومدى  إفريقيا  يف  الفرانكفوين  املرشوع  حتديات  ظل  يف  اإلسالمي  اخلريي  العمل  عن  دراسات   .9

العمل اخلريي اإلسالمي هبذا املرشوع.
10. دراسة حتديات املرشوع التنصريي للعمل اخلريي اإلسالمي، وانعكاساته عىل أدائه.

ملحق
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عىل  وانعكاساتا  والديني،  والتعليمي  واالقتصادي  االجتامعي  التخلف  مؤرشات  تفاقم  دراسة   .11
العمل اخلريي اإلسالمي.

12. العمل اخلريي اإلسالمي والطرق الصوفية، وهل من تأثري هلذه الطرق عىل مسار العمل اخلريي ذي 
املرجعية الرشعية املنضبطة.

13. عمل دراسات ملعيقات العمل اخلريي اإلسالمي يف املناطق غري اإلسالمية.

ملحق محتوى المسح المكتبي لدراسات العمل الخيري


