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 ملخص الدراسة: 

الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف التالية: التعرف على واقع التمويل الذاتي للجمعيات الخيرية بمحافظة جدة. والوسائل  تسعى  
والتعرف على معوقات التمويل الذاتي للجمعيات الخيرية بمدينة جدة والوصول   الذاتي. التي تستخدمها الجمعيات الخيرية لتنمية التمويل

نظور مهنة الخدمة االجتماعية لتفعيل آليات التمويل الذاتي للجمعيات الخيرية بمحافظة جدة. وكانت العينة: إلى تصور مقترح من م
المحور االول )واقع التمويل الذاتي للجمعيات وفق استجابات أفراد عينة الدراسة حول عبارات  -1وتوصلت الباحثة إلى النتائج التالية:  

د أن   الخيرية( لديهم  العينة  للجمعيات   - 2  رجة موافقة عالية،أفراد  الذاتي  التمويل  التي تواجه  )الصعوبات والمعوقات  الثاني  المحور 
مقترحات التمويل المحور الثالث )  -3المحور الثاني،  أفراد العينة لديهم درجة موافقة عالية على عبارات  أي يدل ذلك على أن  االهلية(

المحور الرابع   -4أفراد العينة لديهم درجة موافقة عالية على عبارات المحور الثالث،    يدل ذلك على أن الذاتي في الجمعيات الخيرية(
يدل ذلك على أن أفراد العينة لديهم درجة موافقة عالية ، وتناولت الباحثة العديد  )الوسائل التي تستخدمها الجمعية لتنمية تمويلها الذاتي(

 دراسة . من التوصيات التي استنتجتها بناء على نتائج ال

 مدينة جدة. -الجمعيات الخيرية -التمويل الذاتي-الخدمة االجتماعية الكلمات المفتاحية: 

 المقدمة: 

تلعب الجمعيات الخيرية دوًرا ايجابًيا على المجتمعات من خالل توفير فرصة ألفرادها في المساهمة في الرعاية االجتماعية 
والمالية لمساعدة من هم في أمس الحاجة إليها، مما يؤدي ذلك إلى تماسك المجتمع، وترسيخ مبدأ التكافل االجتماعي لديهم، وغرس قيم  

 ون والرحمة. العطاء والرحمة والتعا

المنظمات. ويتم تمويل  أجله  الذي ولدت من  العمل  لمواصلة  األساسية  الركائز  أحد  الحكومية  المنظمات غير  تمويل  ويعد 
يتم منحها من خالل   العامة،  العامة والخاصة. في حالة األموال  المبادرة  قناتين:  الحكومية بشكل رئيسي من خالل  المنظمات غير 

 المحلية أو اإلقليمية أو الحكومية أو الدولية.  -المختلفة   اإلعانات من اإلدارات

فالكثير منها يأتي من   الخاصة،  التبرعات  الرئيسي في  الثقل  الرغم من أن االتجاه يتغير ويبدأ  الخاص، على  التمويل  اما 
الحكومية من خالل تبرعات  المنظمات غير  الذين يرغبون في دعم عمل  بالتغير االجتماعي وأخرى تأتي من األفراد  شركات واعية 

ويل، تتلقى المنظمات غير الحكومية مساعدات أخرى مثل رأس المال البشري: التطوع ضروري للقيام متكررة. وباإلضافة إلى وسائل التم
بالعديد من المهام التي تطورها المنظمات، وبفضل هذا أيًضا يمكننا زيادة الوعي بالمهمة التي نطورها وأهمية مشاركة المواطن فيها  

 التغيير االجتماعي المنشود.

المملكة ال عربية السعودية من مكانة الجمعيات الخيرية من خالل تقديم الدعم المادي الحكومي والخاص، الذي  وقد عززت 
ر يجعل منها تسعى إلى تنمية مواردها البشرية والمالية لتحقيق ما يسمي باالستدامة المالية، فعليه يعتمد نجاح هذه المنظمات إلى حد كبي

والمالية وكذلك استمراريتها وفعاليتها في المجتمعات التي تعمل ضمنها؛ وما ستتناوله هذه   على مدى قدرتها على تنمية مواردها البشرية 
 الدراسة وتركز عليه هو أهمية تمويل العمل الخيري للجمعيات في محافظة جدة. 
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 مشكلة الدراسة: 

على يد سيد أبو بكر حسانين،    1977  يعتبر المدخل التنموي من األشكال الحديثة التي تناولها مجال الخدمة االجتماعية، وبدا عام 
في  وتناول فيها تحديات التنمية من اجل العمل على تذليلها لمساعده المجتمع نحو االنطالق الى التقدم والتطور وإزالة العقبات المتواجدة  

(. 2008االنسان )أبو النصر،  طريقه وبالتالي يكون هناك ارتفاع لنصيب الفرد من الدخل السنوي، ومعالجة قضايا الفقر والجهل وتنمية  
 وهذا هو مبدا العمل الخيري.

فيحتل العمل الخيري حيزا بالغ األهمية في الكيان االجتماعي والثقافي اإلسالمي، أين تظهر لنا بوادر المعامالت اإلنسانية التي حست 
د على اإلنسان بالمنفعة الخاصة والعامة، كالزكاة عليها السنة النبوية الشريفة والقرآن الكريم وذلك بصرف األموال في أمور صالحة تعي

( ، فعلى 2018خليل،  في نهاية كل حول وبذلك مساعدة المحتاجين لها وتطهير األموال والقيام بعمل الخير ذلك من باب اإلحسان)
غرار ما يميز المجتمعات الحديثة من تنظيمات اجتماعية وثقافية ضمن إطار الحركات االجتماعية التي تسعى إلى المطالبة بالحقوق 
والدفاع عن الوجبات والتعبير عن الرأي العام، لذا فإن الجمعيات الخيرية معروفة بمسعاها ومقصدها النبيل المتمثل في تقديم المساعدة  

وى للمحتاجين والمؤازرة للمنكوبين وكذا القيام بالعمل الخيري في شتى ميادين الحياة وضمن هذا اإلطار يتبين لنا المنحى اإلنساني والمست
 (. 2015ضيبي،  القالثقافي والفكري للقائمين والمسئولين على الجمعيات الخيرية وكل متطوع يسعى لعمل الخير) 

ألنها  (؛ ذلك  2015العوير، فتظهر لنا الجمعيات الخيرية في كافة أنحاء العالم كحركات جمعوية تسعى إلى تحقيق التنمية االجتماعية )
المكمالت   وأهم  أبرز  حاليا من  لتصبح  نشاطاتها،  في جميع  عليها  تعتمد  تحقيقها وموارد  إلى  تسعى  أهداف  لها  اجتماعية  تنظيمات 
فكري   ورقى  الجوهر وعي حضاري  في  فهي  الحكومي،  القطاع  جانب  إلى  التنمية  تحقيق  في  البلدان  تعتمدها  والقانونية  االجتماعية 

 (. 2018  الحمصي،)

م للنقاش بين قادة المنظمات غير الربحية خالل األوقات االقتصادية الصعبة. وذلك ألن قادة المنظمات غير فيعتبر المال موضوع دائ
الربحية يركزون على إنشاء البرامج بداًل من إيجاد مصادر تمويل لمنظماتهم، عالوة على ذلك، غالًبا ما ال يفهم فاعلو الخير تأثير 

 (. 2004)وقيود( منظماتهم )طبر وحنفي،  

وهذا االرتباك المالي له عواقب؛ ألنه عندما ال يتم تنسيق المنظمات غير الربحية ومصادر التمويل بشكل جيد مع بعضها البعض، لن  
يتم توجيه األموال إلى المناطق التي يمكن أن يكون لها فيها أكبر تأثير. نتيجة لذلك، يتم قطع البرامج الواعدة أو قطعها أو عدم بدء 

ا. أيًضا عندما يكون هناك نقص في المال، فمن المرجح أن يكون هناك صراع فوضوية لجمع التبرعات، ونادًرا ما ينخرط تشغيلها أبدً 
العالم غير الربحي في محادثات واضحة وموجزة حول استراتيجيات جمع التبرعات طويلة األجل، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن أنواع 

 . )2013الحوسني ،  (المنظمات لم يتم تحديدها بوضوح. قلة الفهم والتفكير الواضح التمويل المختلفة التي تغذي هذه

،  1970منظمة غير ربحية، تم إنشاؤها منذ عام    144ففي بحثنا عن المنظمات غير الربحية الكبيرة يؤكد هذا. في دراسة حديثة، حددنا  
وكان مصدر األموال، والتي انضموا معها إلى الجهود لدعم أنواع   مليون دوالر أو أكثر سنوًيا.  50على مستوى العالم والتي نمت إلى  

معينة من العمل. وقد صمم كل منهم مهارات داخلية عالية االحتراف في جمع التبرعات تركز على مصادرها. بعبارة أخرى، كان لكل  
 هـ( 1441من أكبر المنظمات غير الربحية نموذج تمويل متطور. )الدويش ،
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لموارد المطلوبة، زادت أهمية متابعة أسواق التمويل الموجودة مسبًقا، حيث يوجد صناع قرار لديهم دوافع ثابتة. فمجموعات فكلما زاد حجم ا
كبيرة من المتبرعين الفرديين، على سبيل المثال، متحدون بالفعل من االهتمامات المشتركة حول قضايا مختلفة، مثل أبحاث سرطان  

 (. 2018ديق التمويل الحكومية الرئيسية لديها بالفعل أهداف محددة، مثل نظام الحضانة )بامحمد،الثدي، وكمثال آخر، فإن صنا

فعلى الرغم من أن المنظمة غير الربحية التي تحتاج إلى بضعة ماليين من الدوالرات سنوًيا قد تقنع مجموعة من المؤسسات أو األفراد  
ها من قبل، إال أنها قد تكون مختلفة بالنسبة لمنظمة غير ربحية. الربح يحاول جني األثرياء بدعمها ببعض األهداف التي لم يتم تحديد

 . )2013الشخيلي، مئات الماليين من الدوالرات سنوًيا، ألنه نادًرا ما يصنعها )

ونظًرا ألهمية مشكلة الدراسة قررت الباحثة بتناول الموضوع وتناول منها التساؤل الرئيسي للدراسة وهو كالتالي: ما هو دور الخدمة  
 االجتماعية في تفعيل اليات التمويل الذاتي للجمعيات الخيرية بمدينة جدة؟  

 أهداف الدراسة: 

 تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف التالية:

 التعرف على واقع التمويل الذاتي للجمعيات الخيرية بمحافظة جدة. -1

 الذاتي.  الوسائل التي تستخدمها الجمعيات الخيرية لتنمية التمويل -2

 التعرف على معوقات التمويل الذاتي للجمعيات الخيرية بمدينة جدة  -3

 التمويل الذاتي للجمعيات الخيرية بمحافظة جدة.الوصول إلى تصور مقترح من منظور مهنة الخدمة االجتماعية لتفعيل آليات  -4

 أسئلة الدراسة: 

 ويمكن تحقيق أهداف الدراسة من خالل اإلجابة على التساؤالت التالية: 

 : ما واقع التمويل الذاتي للجمعيات الخيرية في بمحافظة جدة؟1س

 التمويل الذاتي؟ ما الوسائل الحالية التي تستخدمها الجمعيات الخيرية لتنمية -2س

 : ما معوقات التمويل الذاتي للجمعيات الخيرية بمدينة جدة؟ 3س

 أهمية الدراسة: 

إن العمل الخيري له قيمة إنسانية كبيرة يتم فيها إظهار وتجسيد العطاء بكل صوره، وقد ُعرف عن المجتمع اإلسالمي منذ بدايته الحث 
م على العمل الخيري لكونه سلوًكا حضارًيا يصف القيم اإلسالمية العظيمة والنبيلة في تعاون وتآخي المسلمين وفهم ووعي أفراده بمسؤوليته

االجتماعي  االجتما بجانبية  البناء  عملية  في  ساهمت  اإلسالمي،  المجتمع  تطوير  في  إيجابية  إسهامات  الخيري  للتمويل  وكان  عية، 
 واالقتصادي وكان سبًبا في تنمية إحساس أفراد المجتمع بالمسؤولية وترابطهم. 

المستخدم والمتبع في التمويل للجمعيات الخيرية أصبح  وفي يومنا هذا زادت أهمية العمل الخيري في بناء مجتمعنا الحديث إال أن المنهج  
به عدة مشاكل نتجت عن قلة فاعليته حيث عانت المؤسسات الخيرية من تهديدات من حيث : انخفاض الموارد والشفافية فضاًل على  

ن هنا جاءت األهمية في  أن هناك عدة جمعيات تعاني من عدم قدرتها علي إثبات فاعلية المساهمة وتحقيق أثرها في المجتمع، وم
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االهتمام بتفعيل التمويل الذاتي حتى تعمل تلك الجمعيات بشكل أفضل وتحت رقابة كاملة؛ وتؤدي دورها بفاعلية ونجاح وتتالشى األخطاء 
 التي تؤثر عليها في عدم القيام بمسؤوليتها الكاملة. 

 األهمية العملية: 

 وتكمن فيما يلي:

ى أن تصل بالبرامج الخاصة بها بصورة ثابتة وأساسية وذلك عن طريق معرفة كيفية تطبيق التمويل  إن الجمعيات الخيرية بحاجة إل  .1
 الذاتي لتلك الجمعيات وهذا ما سأحاول الوصول إليه. 

 بالجمعيات الخيرية كفيل لالهتمام بالتمويل الذاتي بتلك الجمعيات. 2030التزام المملكة العربية السعودية ورؤيتها الطموحة  .2

الموقرة  وجو  .3 الحكومة  قبل  اهتمام من  لوجود  الموضوع  ذلك  تفعيل  في محافظة جدة مما ساعد عليَّ  الجمعيات  د عدد كبير من 
 ومجتمعنا المتعاون بالقطاع التطوعي غير الربحي وكيفية تأثيره على التنمية االقتصادية واالجتماعية. 

اسة في تطوير العمل الخيري في الجمعيات الخيرية بصفة عامة من المأمول أن تستفيد الجهات المسؤولة من معطيات هذه الدر  .4
 وفي مجال فعالية التمويل الذاتي للجمعيات الخيرية بصفة خاصة. 

 األهمية العلمية: 

 وتكمن فيما يلي:

 قلة الدراسات التي تناولت التمويل الذاتي للجمعيات الخيرية بالمملكة العربية السعودية.  .1

جة ماسة إلجراء المزيد من األبحاث والدراسات على الجمعيات الخيرية وخصوًصا موضوع التمويل الذاتي إن الخدمة االجتماعية بحا .2
 لتلك الجمعيات.

اثراء البناء المعرفي النظري لمهنة الخدمة االجتماعية في مجال العمل الخيري بصفة عامة وفي مجال تمويل الجمعيات الخيرية   .3
 بصفة خاصة. 

 مفاهيم الدراسة:  

 الدور: مفهوم

يعرف مفهوم الدور بشكل لغوي وفق )معجم المعاني الجامع( بأنه: "مجموعة من المسئوليات واألنشطة والصالحيات الممنوحة لشخص 
أو فريق، وكما يمكن لشخص أو فريق أن يكون له عدة أدوار، على سبيل المثال دور مدير التهيئة ومدير التغيير يمكن أن يقوم بهما  

 شخص واحد 

صطالحا في يعرف مفهوم الدور بأنه: " مجموع طرق الحركة في مجتمع ما، التي تتسم بطابعها سلوك االفراد في ممارسة وظيفة أما ا
 (. 16، ص2018معينة" )الخفاجي، 

كما يعرف مفهوم الدور على أنه: "مجموعة من المطالب المعنية كالمعايير والتوقعات والمسئوليات وغيرها المرتبطة بوضع  
 (. 130، ص2016اجتماعي معين" )الشهراني،

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وأربعون  خمسة  العدد

 م 2022  –  تموز –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

524 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 (.78، ص2012ومن وجهه نظر أخرى ينظر الى أنه: "يرتبط المفهوم بالوظيفة أو الدور الذي يؤديه شخص ما أو شيء ما" )االزهر ،

والقواعد المرتبطة ويقصد بمفهوم الدور في هذه الدراسة: عبارة عن مجموعة من السلوكيات والحقوق وااللتزامات والمعتقدات  
كما هو مفهومي من ِقبل األشخاص في المواقف االجتماعية. إنه سلوك متوقع أو حر أو يتغير باستمرار وقد يكون له وضع اجتماعي  

 فردي أو وضع اجتماعي معين. إنه أمر حيوي للفهم الوظيفي والتفاعلي للمجتمع.

 مفهوم الخدمة االجتماعية:  

ية على أنها: "طريقه لمساعدة الناس على الوقاية من المشكالت االجتماعية وعالجها وتقوية أدائهم لوظائفهم  ينظر إلى الخدمة االجتماع
 (.28، ص2020االجتماعية، كما أنها تمارس من خالل مؤسسات وفق أساليب علمية وبتقنيات فنية لتحقيق أهداف مجتمعية" )فتحي،  

ائيين االجتماعيين على أن الخدمة االجتماعية نشاط مهني لمساعدة االفراد، والجماعات، وهناك تعريف اخر وفقا للجمعية القومية لإلخص
 , al Messiryوالمجتمعات على تعزيز او استعادة قدراتهم على األداء االجتماعي وخلق ظروف اجتماعية مالئمة لتحقيق الهدف  

2012, p11 .) ) 

الدرا الخدمة االجتماعية في هذه  الجامعة من خالله في المجتمع، وتحديد وأما ويقصد بمفهوم  الذي تشارك  المهني  النشاط  سة: هي 
 المشكالت والمساعدة في حلها. 

 مفهوم تمويل ذاتي:  

( التمويل أو التمويل هو تقديم المال واالئتمان لشركة أو مؤسسة أو فرد، أي المساهمة  393، ص2020تناول )عز الدين،  
 وع أو عمل أو نشاط. بالمال المطلوبة لبدء أو إكمال مشر 

ويقصد بمفهوم تمويل ذاتي في هذه الدراسة: هو نظام لتسويق السلع والخدمات، ويتكون من تكوين مجموعة من األشخاص  
 يساهمون بشكل دوري بمبالغ مالية في صندوق مشترك يديره طرف ثالث، وفي هذه الحالة الشركة التي يتم اتخاذ القرار معها للتعاقد.

 يات الخيرية:مفهوم الجمع

(: "المنظمات الخيرية هي منظمات غير ربحية هدفها الرئيسي هو  302، ص 2018وفي مصطلح الجمعيات الخيرية )خليل،
 مساعدة فئات اجتماعية معينة في أوقات معينة

قانون( أو منظمة ويقصد بمفهوم الجمعيات الخيرية في هذه الدراسة: الجمعية الخيرية أو جمعية المساعدة المتبادلة هي جمعية )
ات تطوعية تم تشكيلها لتقديم الدعم المتبادل، والمزايا، في مواجهة الصعوبات أو المضايقات المختلفة. يمكن تنظيم هذه األنواع من المنظم 
أن  كشراكات أو جمعيات فعلية، أو يمكن أن تنشأ وتخلق لحل أنواع معينة من االحتياجات في وقت ومكان معينين ومحددين، ويمكن  

 تقع على مجموعة معينة أو على المجتمع ككل. 

 حدود البحث: 

 الجمعيات الخيرية بمدينة جدة.المجال المكاني:  .1
 2021/2022تم تطبيق الدراسة في العام   المجال الزمني: .2
 أعضاء مجلس اإلدارة بجمعيات الخيرية المجال البشري:  .3
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

 المؤسسات الخيرية ونشأتها مفهوم 

أن المؤسسات الخيرية ليست هي الوحيدة التي تعزز التضامن مع اآلخرين أو رفاهية المجتمع؛ ألنه يوجد أيًضا في قطاع التضامن:  
عاون  جمعيات وشركات وتعاونيات وما قبل التعاونيات وصناديق الموظفين والجمعيات المشتركة، وكلها لها نفس الهدف المتمثل في الت

 (. 2007والمساعدة المتبادلة والرعاية االجتماعية. المهم في هذه المنظمات أنها ليست حكومية )منصوري ، 

الدولة. من االستراتيجيات أو االلتزامات التي لديهم مع الشركات، سواء كانت تطالبهم  القول إنها ال تعتمد بشكل مباشر على  يمكن 
السير جنًبا إلى جنب مع المؤسسات، مثل تحديد المصالح المشتركة للشركات والمؤسسات االجتماعية،  بمسؤولية اجتماعية للشركات، فإن  

هو السبيل لتوليد الصالح العام للمجتمع مصحوًبا من خالل االستثمار االجتماعي الخاص، مقابل المجتمع نفسه. لهذا السبب، من المهم 
 (. 2015ع اإلدارة التي ال هوادة فيها بهالة من الشفافية )طمبل ،أيًضا أن تتعامل المؤسسات أو أي منظمة خيرية م

وبهذه الطريقة نعتقد أن المؤسسات والمنظمات الخيرية، بغض النظر عن المجال الذي تعمل فيه، سواء في المجال الصحي أو التعليمي 
درين على نقل األفكار، فلهذا السبب، يعد تحدًيا كبيًرا أو األكاديمي أو الثقافي ... يجب علينا تمكين أنفسنا معها، في حالتنا، لنكون قا

وفي نفس الوقت فرصة للعمل على أهداف محددة لمجال كل مؤسسة من أجل التمكن من تنفيذ أقصى أداء مما هو مقصود، مما يجعل 
 (. 2019ب ،كل شيء فعااًل وعقالني في ضوء النمو والرفاهية االجتماعية للمؤسسة والمجتمع وفوق كل فرد )الخطا

 الخيرية وخصائصها  أنواع الجمعيات

تعد األسس عفوية وحرة وصحيحة للجمعيات، إليجاد تآزر مع المنظمات األخرى مع مراعاة أغراضها المتعددة، وتقديم المساعدة لآلخرين، 
ساب العائق الذي تضعه الدولة أمام سواء كان ذلك لتشجيع الفقراء، ومحاربة المركزية، والفساد، والديماغوجية )الشعبوية(. هذا دون احت 

 (. لذلك نحن بحاجة لمزيد من المؤسسات ودولة أقل 2019إنشاء هذه المنظمات للمجتمع المدني والمواطنين )الحطاب،

وبهذه الطريقة، تساهم المؤسسات وجميع المنظمات غير الهادفة للربح وتسمى أيًضا مراكز الفكر أو مراكز الفكر( في القضية، بحبة 
منظمة حول العالم. حسًنا، سيكون هذا في الجزء العالمي،   700مل لإلنسانية، ارتفع المهتمون بموضوع الحرية؛ يوجد اآلن أكثر من  ر 

 (. 2018ولكن من الجزء المحلي واإلقليمي يجب أن نركز علي: )مصطفي ،

األفكار، والحوارات، والمشاريع، وتحليل   توليد، وتعزيز، وعرض، وإنشاء، ونشر، وتسهيل، وترويج، والسعي، وضمان، وحل ونشر •
 األنشطة، والمقترحات، والمعرفة بالخبرات، والقيادة المحلية، وتعزيز المؤسسات، والتنمية االقتصادية واالجتماعية  

نا: ألنه بناًء على قيم الحرية والمجتمع المدني وسيادة القانون. نحن ملتزمون بنشر أفكار مجتمع حر ومزدهر. وهذا هو سبب شعار  •
بدون حرية ال يوجد ازدهار! إن التزامنا ليس محلًيا فقط، كما يتضح تعزيز سلسلة من المبادرات التي تركز على تعزيز القيم األساسية  

 ( 2019للفرد والمجتمع. )الجعفري وعبد الغفار ،

اصة. في حالة األموال العامة، يتم منحها من يتم تمويل المنظمات غير الحكومية بشكل أساسي من خالل قناتين: المبادرات العامة والخ
وإذا تحدثنا عن التمويل الخاص، على الرغم  - المحلية أو اإلقليمية أو الحكومية أو الدولية  -خالل المنح المقدمة من اإلدارات المختلفة  

تدرك التغيير االجتماعي وغيرها التي من أن االتجاه يتغير وبدأ الثقل الرئيسي في التبرعات الخاصة، فالعديد منها من الشركات التي  
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تأتي من األفراد الذين يرغبون في دعم عمل المنظمات غير الحكومية من خالل التبرعات المنضبطة والمتكررة أو ترك ميراثها أو إرثها 
 (. 2014)معمر، 

التمويل، تتلقى المنظمات غير الحكومية مساعدات أخرى مثل رأس المال البشري:   للقيام بالعديد من  باإلضافة إلى  التطوع ضروري 
التغيير  في  المواطن  وأهمية مشاركة  بها  نقوم  التي  بالمهمة  الوعي  زيادة  أيًضا  يمكننا  هذا  وبفضل  المنظمات،  بها  تقوم  التي  المهام 

 (. 2021االجتماعي المنشود )الشيخ ،

 التمويل العام للمنظمات غير الحكومية 

٪ على األقل من الناتج المحلي اإلجمالي للدول  0.7طاع والمجتمع الدولي لضمان تخصيص  على الرغم من الطلبات الواردة من الق
المتقدمة للمساعدة اإلنمائية الرسمية، انخفضت األرقام بشكل كبير خالل األزمة ولم تتعافى بعد. ومع ذلك، تواصل المؤسسات العامة 

 لمنظمات غير الحكومية أن تختارها.إطالق الدعوات وآليات التمويل للمشاريع التي يمكن لمختلف ا

 التمويل الخاص للمنظمات غير الحكومية

ينقسم التمويل الخاص للمنظمات غير الحكومية إلى صناديق خاصة في المجالين المادي والقانوني. يتلقى األول تبرعات لمرة واحدة 
ال أو  الشركات  من  تبرعات  أيًضا  هناك  جانبهم،  من  والرعاية:  العضوية  به  ورسوم  تقوم  الذي  العمل  تدعم  التي  االجتماعية  كيانات 

 المنظمات. 

 وفي الصناديق الخاصة من قبل األفراد، نجد أشكااًل مختلفة من التمويل تقدمها المنظمات غير الحكومية عادًة:

و مشاريع محددة. التمويل الجماعي من خالل حمالت التمويل الجماعي أو رعاية المحسوبية الصغيرة، والتي تتيح دعم كيانات أ •
 تمتلك بعض المنظمات أيًضا منصات تبرعات خاصة بها. 

 رسوم العضوية التي توفر استقرار مالي كبير للمنظمات غير الحكومية وتساعدنا على مواصلة عملنا. •

إجراء صغير. فهي إحدى  الرعاية، والتي تتيح لك إنشاء روابط بين األشخاص وتكون جزًءا من كيفية تغيير العالم لألفضل مع كل  •
 المنظمات غير الحكومية التنموية الرائدة في رعاية األطفال. 

 الوعي الجماعي

تلك المجموعة من القيم أو المعتقدات أو المثل أو المبادئ أو المشاعر التي توحد األشخاص الذين يشكلون المجتمع وتخلق روابط بينهم 
و جيد أو سيئ، صادق أو غير عادل، صواب أو خطأ بحيث تتدخل إلى حد كبير في  وهي التي تنشئ القيم األخالقية، وتحدد ما ه

 (. 2015تصرفات كل شخص )القضيبي، 

 تطور دور المنظمات غير الحكومية 

اكتسبت هذه األنواع من المنظمات مكانة بارزة منذ عقدين أو ثالثة عقود فقط، عندما اجتمعت مجموعات مختلفة من الخبراء والمتطوعين  
 ل االهتمامات االجتماعية واالقتصادية والبيئية والثقافية وغيرها، ال سيما في مناطق العالم ذات المستويات المنخفضة من التنمية.حو 
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من ميثاق األمم المتحدة بهذا   71فالمنظمة غير حكومية" تلعب المنظمات غير الحكومية اليوم دوًرا حاسًما في العالم. وتعترف المادة  
مجلسها االقتصادي واالجتماعي إلى الحفاظ على روابط مباشرة معهم وإشراكهم في المشاورات من أجل تنفيذ المشاريع   الدور وتدعو

 االجتماعية وتطويرها. 

وكان ظهور هذه المنظمات مهًما في العقدين الماضيين. تخصص الحكومة المركزية والمجتمعات المتمتعة بالحكم الذاتي ومجالس المدن  
زًءا من ميزانيتها كل عام لتمويل المشاريع االجتماعية في البلدان النامية، وكانت هذه النسبة تتراجع بشكل كبير عاًما بعد والمجالس ج

 (. 2010عام )الطاهر، 

 دعوة جديدة للعمل 

المجتمعات أو على هذا الكوكب تطور منظمة غير حكومية وظيفة اجتماعية ألن مشاريعها تسبب تغييرات إيجابية في العائالت أو  
 (. على الرغم من أن نشاطها ذو مصلحة مشتركة، إال أن مهمتها ليست استبدال عمل اإلدارة.2018)العتوم، 

. تعد المنظمات غير الحكومية فإنهم يستثمرون التبرعات التي يتلقونها في المجال االجتماعي الذي يعملون فيه، مما يؤكد طابعهم اإليثاري 
هذا بشكل أكبر في المشاريع التي يعمل فيها األشخاص الذين يشكلون المجتمع في تنفيذ المهام، وبالتالي فهم متلقون مباشرون    يتجلى
 للفوائد. 

 هم كيانات مستقلة •

 هم مستقلون في إدارتهم وفي قراراتهم.  •

التدخل في هذا الجانب. في الم • قابل ، يجب على المنظمات غير  ال يمكن ألي مؤسسة أو سلطة حكومية أو رسمية أو عامة 
 الحكومية االمتثال لسلسلة من المتطلبات واللوائح الخاصة بتكوينها وتشغيلها. 

 هي كيانات تحفز مشاركة المجموعات أو المجتمعات المستفيدة  •

ا، ويمكن للمنظمات غير وتعد المعلومات المتعلقة بوظائفها بشكل صحيح أو إدارتها الواضحة للدخل أمًرا ضرورًيا لتجنب عدم الثقة هذ
 الحكومية االستمرار في جمع الدعم لمواصلة نضالها. 

 اجعل أهدافك ورسالتك واضحة.  •

 يوفر معلومات على موقعه على اإلنترنت حول العمل الذي يقوم به.  •

المثال، مقدار األموال التي حصلوا عليها  قم بممارسة المساءلة عن طريق نشر التقارير أو التقارير السنوية، حيث يتم جمعها، على سبيل  
 وكيف تم استثمارها، ويخضع لعملية تدقيق تحدد درجة شفافيته. أداة الشفافية والحوكمة الرشيدة لمنسق منظمات التعاون اإلنمائية اآللية

 ن المعينون، المتطوعون ...(. التي تعكس للمجتمع أن المنظمة غير الحكومية واضحة تماًما في إدارتها )الموارد المالية، الموظفو 

وإذا كانت إحدى المنظمات غير الحكومية تتماشى مع قيمك وتطور مهمة تعتبرها أساسية وضرورية للمجتمع. فالمنظمة غير الحكومية 
ل واحد  هي كيان غير ربحي منظم على المستوى المحلي أو الوطني أو الدولي للتعامل مع قضايا محددة تتعلق بالرفاهية المشتركة. ك

 ( 2014له رؤيته الخاصة وهدفه. )قسوري ،
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 النظريات التي تخدم موضوع الدراسة:  

حاولت العديد من االتجاهات النظرية في علم االجتماع تقديم تفسيرات للعمل التطوعي، وعملت جاهدة على تقديم براهين واقعية تؤكد 
باعتباره يقدم وظائف ضرورية بالنسبة للمجتمع، وأصبحت وظائف ال تلك التفسيرات، فبعضها ذهب إلى تأكيد أهمية العمل التطوعي،  

يمكن االستغناء عنها في بعض الحاالت، بينما ترى اتجاهات أخرى أن العمل التطوعي ليس سوى أداة لخدمة النظام الرأسمالي حيث 
قيمة والقدرة التنموية في العمل التطوعي،  يحسن بعض مساوئه، ويساهم في عالج بعض مشكالته، ويذهب اتجاه ثالث إلى ضرورة تأكيد ال

التجاهات على رمزية التطوع، (، في حين تؤكد بعض ا2016ميتاني،  ويرى انه يمثل نوعا من رأس المال الضروري لتنمية المجتمع)
وانه في بعض المجتمعات يصبح ذا قيمة رمزية للمتطوعين، وفي ضوء ذلك البد من التأكيد على اختالق خصائص المجتمعات التي  

 ظهرت فيها تلك االتجاهات النظرية عن خصائص المجتمع العربي السعودي.  

بعض النظريات السوسيولوجية المختلفة وتفسيرها للعمل التطوعي، بما يتالءم وعليه ففي هذا الجزء من البحث سيتم التعرف على رؤية   
مع واقع العمل التطوعي في المجتمع السعودي، وينطلق هذا البحث في تأطيره النظري على االتجاه البنائي الوظيفي بصورة أساسية مع 

 .اإلشارة إلى بعض االتجاهات األخرى بصورة موجزة

 الوظيفي البنائياالتجاه  :أوال

هج ُتعرف الوظيفية أيًضا بالوظيفة البنيوية أو الوظيفية البنيوية، وتشير جميع األشكال الثالثة إلى نفس الحركة االجتماعية. ووفًقا للن
 الوظيفي، يمكن فهم المجتمع مجازًيا على أنه كائن حي يتكون من أعضاء أو هياكل مختلفة، لكل منها وظيفة أو وظائف ضرورية 

 مع بعضها البعض وتنتج توازًنا أو استقراًرا اجتماعًيا.-األنظمة الفرعية  -للكائن االجتماعي ليعيش. المجتمع نظام معقد تتناسب أجزائه  

اط وبالنسبة للتيار الرئيسي للوظيفة ، يتم توجيه حياتنا وفًقا لالتجاه الذي تحدده بعض الهياكل االجتماعية ، والتي ُتفهم على أنها أنم
ت مستقرة نسبًيا للعالقات االجتماعية ، على سبيل المثال ، العالقات األسرية ، والسلوكيات الطقسية ، وغيرها ، والتي تنطوي على سلوكيا

مستقرة نسبًيا وقابلة للتنبؤ ، حيث إنها تبدأ من أساس أن كل مجتمع له بنية اجتماعية محددة ، والتي بدونها ال يمكن أن تحيا ، يجب 
ون هناك طبقات أو طبقات اجتماعية ، باختصار ، نظام قائم على المساواة إلى حد ما في المواقف االجتماعية ، ولكن في جميع  أن تك

 الحاالت ، هناك نظام التنازل عن االمتيازات والوظائف لتلك المناصب.

كيف يتم توزيع المواقف االجتماعية، مع األخذ في    وتواجد االزدواجية حول البنية والوظيفة تقودنا إلى حل مشكلتين. في المقام األول،
االعتبار أن بعضها يؤدي وظائف أكثر أهمية للمجتمع من غيرها. يجيبون على ذلك بأن هناك استراتيجيات تحديد المواقع، ولكن أفضل  

جتماعية ليست واعية، وال يطور المجتمع  ما في األمر هو أنه بالنسبة للعديد من المؤلفين الوظيفيين، فإن استراتيجيات تحديد المواقع اال
م. طرًقا محددة لتحقيق اإلنجاز االجتماعي، ولكن بطريقة طبيعية، نوع من اليد الخفية تدفع األكثر تأهيال لشغل المناصب المثالية لقدراته

 بالطبع، ال يمكن ألي مجتمع أن يعيش دون تطبيق هذه االستراتيجيات الالواعية. 

ل منصب اجتماعي، ُيطرح السؤال حول كيفية جعل الناس يتخذون مثل هذه المواقف "شديدة الصعوبة وغير سارة"  ثانًيا، بمجرد احتال
باالستقالة وعدم االستقالة في الفرصة األولى، ولهذا السبب يبرر العاملون ذلك هذه المناصب لها امتيازات أكبر. كلما زادت مسؤولية 

 فآت في السلع المادية والهيبة والقوة. وأهمية الوظائف المؤداة، زادت المكا
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ا وأن بنية اجتماعية وظيفية، في هذه الوظيفية قريبة جًدا من نظرية التطور، يحدث التغيير نتيجة للعمليات التدريجية. وتجدر اإلشارة هن
ي له وظائف ضرورية لألداء  الي أن الوظيفية تنظر إلى المجتمع على أنه نظام معقد يتكون من أنظمة فرعية مترابطة. كل نظام فرع

النظام  تكيف  أنه  االجتماعي على  التغيير  ُيفهم  السياق،  الوجود. في هذا  في  النهاية  في  المجتمع  لكي يستمر  الطبيعي،  االجتماعي 
 االجتماعي المذكور مع بيئته ، من خالل عملية التمايز وزيادة التعقيد الهيكلي. 

سيولوجي بعيد المدى، ولذلك فهي تهتم بالخصائص الكلية للبناء االجتماعي، والطبيعة العامة ويركز االتجاه الوظيفي على التحليل السو 
النظر للمؤسسات االجتماعية، ويمكن فهم ما يعينه الوظيفيون بــــــ "العالقة المتداخلة أو المترابطة بين أجزاء النسق االجتماعي" من خالل  

ثال، والتي تكون أجزاء بنائية مترابطة فيه، فهناك المسئولون عن تذاكر السفر، والحجز، وطاقم  إلى األدوار البنائية الفاعلة في المطار م
الصيانة، والطيارون، والمضيفون، والمسافرون، ومسؤولي مراقبة خط الرحلة، والعاملون في المطعم، وحاملو حقائب السفر، وغير ذلك،  

التفكير في اختالل أحد هذه األدوار حتى ندرك االعتمادية المتبادلة بينها. هناك   إن جميع هذه األدوار مترابطة، وربما تحتاج فقط إلى
العديد من المتغيرات التي يمكن أن تقود إلى حالة من الالتوازن في المطار، مثل إغالق الخطوط الجوية بسبب الطقس، أو تعطل نظام 

 .معينة إلى تعطل مؤقت في النسق بأكملهأجهزة الرادار، أو غير ذلك من االضطرابات التي تؤدي عند درجة 

ويؤكد التحليل البنائي الوظيفي على أهمية العمل التطوعي للمجتمع، وللمتطوعين، والمطوعات على حدا سواء، فالمتطوعة تقوم ببعض 
ظائف الظاهرة التي يؤديها الوظائف الهامة يمكن تصنيفها وفقا لمفهومات البنائية الوظيفية إلى وظائف ظاهرة، ووظائف كامنة، وتقدم الو 

العمل التطوعي بالنسبة للمتطوعات، والمجتمع الكثير من الشواهد على أهميتها وتأكيدها، بينها تحتاج الوظائف الكامنة إلى بعض الجهد 
 ( 2013)الشمري ، .إلثباتها وهذا ما يقوم البحث على بحثه

 الدراسات السابقة:

 الذاتي  الدراسات العربية التي تناولت التمويل

واقع مصادر التمويل الذاتي للمنشآت (2021) الحكيم، كريم محمد محمود و  عبدالغني، محمد فتحيو  أبو الرب، أحمد علي محمد •
الرياضية في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية، هدف البحث الحالي التعرف على واقع مصادر التمويل الذاتي للمنشآت 

طواته  الرياضية في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية. عينة البحث: استخدم الباحث المنهج الوصفي )األسلوب المسحي( بخ
وإجراءاته، وذلك لمالءمته لطبيعة وأهداف البحث عن طريق وصف ما هو كائن وتحليله واستخالص الحقائق منه حيث تم اختيار 

( فردا من األكاديميين واإلداريين والموظفين ١١٠عينة البحث بالطريقة العشوائية، وبلغ حجم العينة التي طبق عليها االستبيان )
( فردا للدراسة األساسية. أهم النتائج ٨٠( فردا للدراسة االستطالعية، و)٣٠الفلسطينية بالضفة الغربية بواقع )والمشرفين بالجامعات  

. الجامعة تحتاج لزيادة مصادر  2. يوجد رقابة فاعلة على أوجه اإلنفاق على الصيانة والتشغيل للمنشآت الرياضية في الجامعة. 1
. الوضع السياسي الحالي يؤثر على  3تمرة في أعداد الطالب الممارسين لألنشطة الرياضية.  التمويل الذاتي لمواجهة الزيادة المس

. الحصار من قوات  5. الحصار الموجود على الضفة الغربية يؤثر على زيادة التمويل الذاتي.  4توفير تمويل ذاتي للجامعات.  
. توجد لوائح داخلية تنظم سير العمل بالمنشآت  6جامعة.  االحتالل يؤثر على ساعات التشغيل الخاصة بالمرافق الرياضية في ال

 .الرياضية الجامعية

ون بين الجماعات: نموذج للتمويل الذاتي المحلي،  تواجه الجماعات تحديات كبيرة، خصوصا مؤسسة التعا(2020) أحالمبوقديدة،   •
بعد أن عرفت توسيعا مهما الختصاصاتها وباألخص توفير اإلمكانيات الالزمة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة بالمجال الترابي، 
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حيات الممنوحة لها، فقد خولها المشرع اللجوء إلى أسلوب التعاون لكن ضعف وضآلة الوسائل المالية وعدم تناسبها مع حجم الصال
والتضامن لتحقيق التنمية. يساهم التعاون بين الجماعات في عقلنة تدبير الموارد المالية والبشرية باإلضافة إلى الرفع من القدرة  

الت اآلليات  أهم  إحدى  الجماعات  بين  التعاون  للجماعات. وتشكل مؤسسة  التنمية التنافسية  لتجسيد  الترابية  الجماعات  ي توظفها 
 .التشاركية بعناصرها ومفهومها الواسع نظرا للمزايا العديدة التي تحققها باالستجابة أكثر للحاجيات المتنامية للسكان

التمويل الذاتي في االستثمار الرياضي،  تقوم المنظمات الرياضية أو رجال (2019) لفتة، سارة صباحو  التميمي، مالك عبداللطيف •
ية بغرض الدعاية التجارية عن  األعمال أو النوادي الرياضية بالدعم المادي وتوفيره لكافة اإلمكانات التي تحتاجها األحداث الرياض

نفسه أو منتجه أو ألي سبب أخر يتعلق بنواحي المكانة االجتماعية، إذ تحتاج كل مؤسسة إلى موارد مالية لديمومة وتطوير أدائها 
الرياضية  وتحقيق أهدافها، وأن االعتماد المستمر على الدعم الحكومي غير كافي، لذا فإن االعتماد على التمويل الذاتي للمؤسسات  

يعد أحد المنافذ المهمة لتوفير تلك المتطلبات المالية المطلوبة، فالتسويق عملية تستهدف تبادل السلع والخدمات واألفكار التي تقوم 
بها المؤسسات أو األفراد من خالل آلية خدمات تعتمد على التخطيط الوظيفي لخلق السلع والخدمات المرغوبة وتحديد أسعارها 

يعها ووسائل الترويج المناسبة للتعريف بها لتحقيق أهداف طرفي التسويق وهما المستفيد والمنتج )المستثمر( على حد  وطرائق توز 
 .سواء

التعليم الجامعي الحكومي في جامعة طيبة، يتناول (2019) المغامسي، مها حمود فالح • التمويل الذاتي لدعم تمويل  سيناريوهات 
البحث الحالي أهمية تمويل التعليم العالي، وأزمة االعتماد على اإلنفاق الحكومي كمصدر أحادي للتمويل، وأنه يحتم على مؤسسات  

حو تنمية مواردها المالية الذاتية، لكي تتمكن من تحقيق موارد إضافية غير تقليدية، ويقدم البحث عدد التعليم العالي العمل الجاد ن
التعليم   في  الخاصة  والموازنات  الحكومي  التمويل  في مساندة  يساهم  الذي  الذاتي  التمويل  التمويل وخاصة  لمصادر  البدائل  من 

حقيق مخرجات إنتاجية، لتساهم بشكل دوري في تعزيز االحتياجات التدريسية  الجامعي، مما يحقق الكفاءة والجودة في المدخالت لت
واألنشطة القائمة حاليا والمستقبلية، ،وبناء على ذلك تم بناء سيناريوهات مقترحة لتحقيق التمويل الذاتي كمصدر للتمويل في جامعة 

ب األكبر من حجم الموارد المالية المخصصة للتعليم  طيبة. وقد خلصت الدراسة إلى أن التمويل الحكومي ما زال يستأثر بالنصي
العالي، وأن جامعة طيبة لديها توجه واضح لتبني فلسفة اإلنتاج الذاتي لدعم تمويلها، لذلك توصي الدراسة أن تتخذ جامعة طيبة 

 .الدراسات المستقبلية كمنهجية لتحقيق أفضل استخدام لكافة مواردها البشرية والمادية والمالية

 الدراسات العربية التي تناولت الجمعيات الخيرية:

دور المؤسسات والجمعيات الخيرية في المسؤولية االجتماعية: دراسة ميدانية مطبقة على العاملين    (2020) السركرار، المأمون   .1
في المؤسسات والجمعيات الخيرية بمدينة الرياض، هدفت هذه الدراسة التعرف على دور المؤسسات والجمعيات الخيرية في المسؤولية  

الدراسة بحثية وصفية تحليلية اعتمدت على منهج المسح االجتماعي. وقد طبقت على  االجتماعية بالمملكة العربية السعودية. وهذه 
( جمعية ومؤسسة خيرية بمدينة الرياض، وتوصل إلى عدد من النتائج من أهمها: أن درجة استخدام األساليب 320عينة قوامها )

التنمية االجتماعية كان بدرجة عالية. في حين    التي تتبعها المؤسسات في التواصل مع أصحاب المصلحة متوسطة. وأن ودورها في
جاء دور المؤسسات والجمعيات الخيرية في التنمية االقتصادية بدرجة متوسطة، أما دور المؤسسات والجمعيات الخيرية في المحافظة  

ما يعني أن تلك    على البيئة، فقد جاء بدرجة منخفضة. كما تبين أن معوقات المسؤولية االجتماعية حصلت على درجة عالية، 
 .المسؤولية تعاني من معوقات تنظيمية وإدارية وتشريعية كثيرة
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دور الجمعيات الخيرية في تنمية المجتمعات المحلية: دراسة من وجهة نظر المستفيدين    (2019) الفهمى، حمدى أحمد بن سالم .2
دور الجمعيات الخيرية في تنمية المجتمعات    من برامج وأنشطة جمعية البر الخيرية بمركز جدم، تهدف الدراسة إلى التعرف على 

المحلية دراسة من وجهة نظر المستفيدين من برامج وأنشطة جمعية البر الخيرية بمركز جدم. بما ان الجمعيات الخيرية تعتبر واحدة 
ل النشاطات والبرامج من تلك المؤسسات التي تلعب دورا مهما في تحقيق التنمية المحلية خاصة فيما يتعلق بالفقراء وذلك من خال

التي تقدمها فإننا سنسلط الضوء على نموذج من هذه المؤسسات وهي جمعية البر الخيرية بمركز جدم بوصفها واحدة من المؤسسات 
التي تعمل على تحقيق التنمية من خالل مجموعة من البرامج واألنشطة التي تقوم بتنفيذها لنتعرف على مدى تحقيقها للدور التنموي  

( مستفيدا وقد اقتصرت ٥١٢مأمول منها. ومجتمع الدراسة عبارة عن المستفيدين من جمعية البر الخيرية بمركز جدم وعددهم )ال
( مستفيدا، حيث تعذر الوصول إلى بعض المستفيدين. واعتمدت الدراسة على منهج المسح االجتماعي 189عينة الدراسة على ) 

البيانات. ومن أهم النتائج: أكدت نتائج الدراسة المتعلقة بمجال محاربة الفقر ان هناك    الشامل واستخدمت االستبانة كأداة لجمع
استفادة وكفاية من اغلب البرامج المقدمة إال ان أهم هذه البرامج هي )المواد الغذائية، المساعدات العينية، كسوة الشتاء، تفطير 

لى ان نسبة استفادة وكفاية افراد العينة من برامج المجال الدعوي كانت الصائمين، بناء وتحسين المساكن(. اكدت نتائج الدراسة ع 
 .عالية جدا

دراسة قانونية لشكل اإلعانات المالية الممنوحة للجمعيات من طرف الدولة والجماعات  (2018) زنقيلة، سلطان, إيدابير، عبدالقادر  .3
تمويل الجمعيات في النظم القانونية مجال كبير في الدراسات القانونية واالجتماعية واالقتصادية لما تتمتع   المحلية، يطرح موضوع 

به الجمعيات من دور كبير وحساس في المجتمعات البشرية، فقد حدد المشرع الجزائري شروط وإجراءات من أجل أن تتحصل 
مية، هذه الشروط التي تعتبر من جهة حق للدولة من أجل ضمان عدم تبذير الجمعيات على إعانات من الدول أو أحد هيئاتها العمو 

هذه األموال، ومن جهة أخرى يخشى من السلطة التقديرية التي تتمتع بها السلطات الوصية في منح أو عدم منح هذه اإلعانة، مع 
ألنواع مختلفة من الرقابة، منها رقابة المفتشية   العلم أن المشرع أخضع الجمعيات التي تحصلت على اإلعانات المالية من قبل الدولة 

العامة للمالية ورقابة مجلس المحاسبة، فمن خالل هذه الدراسة يستنج أن المشرع وهذه الهيئات وضعت شروط مختلفة ومتنوعة من  
ات كي تسرع في  اجل منح دعم مالي للجمعيات الخيرية ولكن كان على المشرع أن يمنح للجمعيات وسائل ضغط على هذه الهيئ

 .هذه اإلجراءات وتضمن عدم لجوء هذه السلطات إلى وسائل البيروقراطية

: الموارد واألهداف، في إطار التنمية االجتماعية والوعي الحضاري الذي الجمعيات الخيرية وسبل تطويرها(2018) بامحمد، رحمة .4
يميز المجتمعات الحديثة تظهر لنا مؤسسات المجتمع المدني ذات الطابع الخيري والتطوعي في مضمون أفكارها وأهدافها المرجوة  

م اإلنسانية في أوقات المحن واألزمات سوءا أكانت منها منذ تأسيسها، فعلى غرار ذلك تأتي الجمعيات الخيرية التي تمثل أهم الدعائ
اجتماعية أو اقتصادية أو طبيعية أو سياسية. فالجمعيات الخيرية ذات نشاط دائم يقوم على توفر موارد مادية وبشرية من اجل  

م على التعاون والتكافل تحقيق األهداف المرجوة، فغالبا ما تنصب هذه األهداف في إطار إنساني واجتماعي وتنموي، فقد حس اإلسال
بين أفراد المجتمع ومد يد المساعدة للمحتاجين وشجع على عمل الخير، فاألولويات الالزمة ألي مؤسسة تكمن في مواردها المادية  

رية والبشرية التي تعلب الدور األساسي لتحقيق أهدافها. فمن خالل هذا الطرح نورد اإلشكال التالي: فيما يكمل دور الجمعيات الخي
 كحركة جمعوية، وماهي سبل تطوير مواردها المادية والبشرية ومسعاها لتحقيق أهدافها؟

الية لتمويل الجمعيات الخيرية: الصدقة الجارية أنموذجا، الجمعيات الخيرية تجسد العمل  المقومات الم  (2018) اني، مصطفيمدي .5
الخيري في أرقى صوره وأبهى حلله، وهذا هو شأن المجتمع المؤمن إذ أنه مجتمع متراحم متضامن متعاون فيما بينه، مجتمع حريص  
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ديننا الحنيف أمورا كثيرة يتجسد فيها عمليا ذاك التودد والتراحم   على إحياء قيم التكافل االجتماعي، وتحقيق لهذه الرحمة فقد شرع
لها أهداف نبيلة ورؤية  -وإن اختلفت مسمياتها-والتعاطف، كالزكاة والوقف والكفارات وما إلى ذلك. وال شك أن الجمعيات الخيرية  

يكون التحدي الذي يحول بينهم وبين تحقيق أهدافهم بعيدة، تعمل لغيرها، ال لذاتها فقط، إال أن القائمين على الجمعيات الخيرية قد 
السامية هو التمويل الثابت الدائم، ولعل الصدقة الجارية والتي هي الوقف بجميع أنواعه، تغطي هذا التحدي، وتضمن االستمرارية 

 .للعمل الخيري 

الدين خير هللا .6 ت  (2015) العوير، محيي  الخيرية:  الخير واإلحسان الجمعيات  فعل  الوقفية،  بالمؤسسة  عريفها وتأصيلها وصلتها 
ضرورة لبقاء الجماعة واستمرارها وسادتها، وقد يقوم بعض األشخاص منفردين بذلك إال أن عملهم يكون محدودا وضعيفا وضيقا: 

تساندها فيما بينها. وقد استطاع خدمات مادية بسيطة فردية؛ وقد تقوم به فئات مجتمعة، فيتوقف مدى نجاحها على مدى قوتها و 
المسلمون أن يسبقوا غيرهم بأشواط بعيدة المدي في مجال التكافل االجتماعي، يدفعهم إلى ذلك طلب الرضا من هللا تعالى، والفوز  

وأصبحت باليوم اآلخر، وخدمة أفراد مجتمعهم. نشأت الخدمة االجتماعية منذ القديم من خالل مؤسسة الوقف التي توسعت ونظمت،  
علما قائما على أسس وقواعد، تقوم به جمعيات ومؤسسات منظمة، لها أهداف واضحة، وتشرف عليها وزارات حكومية أو منظمات  
إقليمية ودوليه. يبين هذا البحث حكم إنشاء الجمعيات والمؤسسات األهلية االجتماعية الخيرية في اإلسالم، كما يبرز أصالتها في 

واإلس العربي  الجمعيات المجتمع  ترابط  مدى  أيضا  يبين  كما  الغرب،  في  الخيرية  الجمعيات  من  الوجود  في  أسبق  وأنها  المي، 
والمؤسسات األهلية المعاصرة بالوقف الذي يجب إعادة تفعيله واستثماره في كافة مجاالت الحياة، وأهمية تكاملها معه في الوقت 

وقفية الحالية، من خالل أساليب جديدة معاصرة، وعلى ضرورة توفير قنوات الراهن. كما يؤكد البحث على أهمية تفعيل المؤسسة ال
التنسيق واالتصال والتعاون الوثيق بينها وبين الجمعيات األهلية، من أجل إقامة مشاريع اجتماعية وإغاثية وتنموية شاملة، بحيث 

مات بشكل مباشر لوجود بعض الثغرات، وأن يوطد  يمكن للوقف من خاللها أن يدعم الحكومات التي قد ال تستطيع تنفيذ بعض الخد
 .تأثيره في اهتمامه األساس الذي هو محاربة الفقر وتوفير االمن االجتماعي، والرقي والنهوض باألمة من جديد

الرحمن محمد .7 إلى  ف  (2014) الطريف، غادة بنت عبد  الدراسة  الخيرية، هدفت  بالجمعيات  المستدام  الخيري  العمل  برامج  اعلية 
الكشف عن فاعلية برامج العمل الخيري المستدام بالجمعيات الخيرية. كما سلط اإلطار النظري للدراسة على نظرية االنساق العامة.  

( عامال من العاملين  226ت مجموعة الدراسة من )واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي منهج المسح االجتماعي. وتكون
البيانات  التالية:  األبعاد  على  اشتملت  استبانة  إعداد  في  الدراسة  أدوات  وتمثلت  السعودية.  العربية  بالمملكة  الخيرية  بالمؤسسات 

ئج الدراسة إلى انه بالنسبة إلى  األولية، والتساؤالت حول مدي فاعلية برامج العمل الخيري المستدام بالجمعيات الخيرية. وتوصلت نتا
مدي قدرة البرامج المقدمة بالجمعيات الخيرية على تدريب وتأهيل المستفيدين تبين ان تحويل الفئات المستفيدة من مساعدات الجمعية  

رامج في  (، وتسهم الب2,57(، كما يعمل التدريب علي تحسين نوعية الحياة للمستفيدين بمتوسط)2,66إلى فئات منتجه بمتوسط )
(. فضال فاعلية برامج العمل 2،34إشباع الحاجات المادية للمستفيدين من خالل تأهيلهم للحصول على عمل مناسب بمتوسط)

الخيري المستدام بالجمعيات الخيرية علي تحسين الكفاءة الوظيفية للفئات المستفيدة. وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام برفع كفاءة  
الجمعيات لقاءات سنوية ودورية بين    العاملين في  الخاصة بكل جمعية. واقامة  التدريبية  الوحدات  إلى تأسيس  الخيرية، والسعي 

 العاملين بالجمعيات الخيرية على مستوي السعودية.

  تمويل الجمعيات الخيرية المتخصصة في األردن دراسة ميدانية آلراء العاملين والمتطوعين فيها، تلعب   (2006) العقيل إسماعيل، .8
الموارد المالية دورًا حاسمًا في قدرة الجمعيات الخيرية على تقديم خدماتها إلى الفئات المستهدفة. تسعى هذه الدراسة للتعرف إلى  
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وأهم   المالية،  اإليرادات  مصادر  أهم  إبراز  نحو:  المتخصصة  األردنية  الخيرية  الجمعيات  في  والمتطوعين  العاملين  اتجاهات 
لجمع التبرعات والمنح، وأهم العوامل المؤثرة في نسبة تحصيل المنح والتبرعات، ومدى توفر اإلمكانيات   االستراتيجيات والوسائل

( جمعية،  155لجمع المنح والتبرعات. تألفت عينة الدراسة من جميع الجمعيات الخيرية المتخصصة في االردن التي بلغ عددها ) 
بئتها من قبل الموظفين والمتطوعين. وتوصلت الدراسة إلى أن الجمعيات  استبانة صالحة للتحليل تمت تع  330حيث تم استرجاع  

الخيرية المتخصصة األردنية تعتمد بشكل أساسي على المنح والتبرعات من افراد المجتمع ومن ثم على دعم االتحاد العام للجمعيات 
بيع   المتخصصة على  الجمعيات  قبل  اعتمادًا ضعيفًا جدًا من  أكثر الخيرية، وأن هنالك  أن  تبين  ايراداتها. كما  لزيادة  منتجاتها 

االستراتيجيات استخدامًا لزيادة المنح والتبرعات هي إقامة عالقات مع الشخصيات البارزة في المجتمع، وأما استخدام االنترنت وسيلة 
سم تعتبر  كما  المبحوثة،  الجمعيات  في  استخدامًا  االستراتيجيات  أقل  من  أنه  فتبين  التبرعات  رئيسها لجمع  وسمعة  الجمعية  عة 

واعضائها من أكثر العوامل تأثيرا على نسبة تحصيل المنح والتبرعات. كما تبين أن لدى االناث اتجاهات أكبر نحو العوامل المؤثرة 
ام  في نسبة تحصيل المنح والتبرعات مقارنة بالذكور. وتبين أن المبحوثين في الجمعيات التي تقع في إقليم الوسط تأسست قبل ع

فأكثر يرون أن العوامل المذكورة في الدراسة تؤثر في نسبة    50موظفًا فأكثر ويبلغ عدد المشتركين فيها  11ويعمل فيها    1990
تحصيل المنح والتبرعات بدرجة عالية. أوصت الدراسة بضرورة اعتماد الجمعيات الخيرية المتخصصة على مصادر التمويل الذاتية 

 نتجاتها، واالهتمام بوسائل االعالم الحديثة والمتطورة لزيادة المنح والتبرعات.وذلك من خالل بيع سلعها وم

 الدراسات العربية التي تناولت التمويل الذاتي للجمعيات الخيرية:

جمعوي الخيري: صناديق القرض الحسن  آليات تعزيز وتطوير التمويل الذاتي المستدام في مجال العمل ال(2018) نعيمى، عبدالمنعم .9
وصناديق الوقف اإلستثماري، تمارس الجمعيات الخيرية، على تنوع أنشطتها واختالف مجاالت عملها، دورا مجتمعيا ودينيا هاما 

تعزيزه  في إطار تلبية حاجات المجتمع واالستجابة لطلباته وتطلعاته، وهي من خالل هذا الدور الهام تساهم في نشر قيم الخير و 
بين أفراده وجماعاته؛ وحتى تستمر الجمعيات الخيرية في عطائها ونشاطها؛ كان من الضروري تمكينها من مصادر التمويل الذاتي  

هامشا من االستقاللية المالية التي تتيح لها االستمرارية في العطاء    –ولو بصورة نسبية    –الذي يضمن الذاتي الذي يضمن لها  
ا اإلطار تعتبر صناديق القرض الحسن وصناديق الوقف الخيري أحد أهم آليات التمويل الذاتي المستدام، وهو  وفعل الخير، وفي هذ

 .ما تستهدف هذا المقال بحثه ودراسته

 الدراسات األجنبية: 

البحث ( التمويل الجماعي: مصدر تمويل جديد للمنظمات غير الحكومية، يتناول  2021دراسة مجدي حسن وابتسام الورتاتاني ) .10
لربط  أيًضا  الباحث  يذهب  العامة.  الظروف  وتحسين  الدولة  تنمية  في  الحالي  الحكومية ووزنها  غير  المنظمات  الفصل  هذا  في 
التحديات المالية التي تواجهها المنظمات غير الحكومية وكيف أن استخدام منصة التمويل الجماعي مهم بشكل خاص لطلب التمويل 

وسيعها. سوف يسلط الفصل الضوء على نماذج التمويل الجماعي المناسبة للمنظمات غير الحكومية على  لبدء أعمالها ومتابعتها وت
وجه التحديد للتمويل الجماعي والمنظمات غير الحكومية في البلدان النامية مع وصف سياسات ولوائح التمويل الجماعي. من خالل 

ى قصص نجاح المنظمات غير الحكومية. كما يستعرض هذا الفصل  ذلك، يساعد الباحث في تشكيل أفضل الممارسات بناًء عل
 الدراسات واإلحصاءات السابقة كدليل للباحث لتقديم التمويل الجماعي كأداة للقطاع غير الربحي. 
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11. ( التمويل 2016دراسة طاهر محمود علي وسناء جل  تأثير  تلقى  نقمة؟  أم  نعمة  الحكومية  للمنظمات غير  الحكومي  التمويل   )
ومي على المنظمات غير الحكومية من حيث المزايا والعيوب ردود فعل متباينة من العلماء. تحاول هذه الدراسة مراجعة وعود  الحك

ومخاطر التمويل الحكومي للمنظمات غير الحكومية وتهدف إلى جمع المعرفة المتناثرة من األدبيات في مكان واحد. أجريت مراجعة  
دراسة للمراجعة.    31ستخدام معايير االشتمال / االستبعاد المحددة لهذه المقالة، تم أخيًرا اختيار  األدب للدراسات ذات الصلة. با 

موضوعات رئيسية تتعلق بآثار التمويل الحكومي على المنظمات غير الحكومية   5باستخدام نهج التحليل الموضوعي، تم استخراج  
النظرية المؤسسية والتشابه والمساءلة وفقدان االستقاللية وانجراف المهمة   التي تمت مراجعتها. الموضوعات هي   31من الدراسات الـ  

والمزاحمة. ربط بعض العلماء والدراسات هذه المواضيع بقصور األداء بينما ربطها البعض اآلخر باستقرار المنظمات غير الحكومية. 
مات غير الحكومية، وفي الواقع تعتمد هذه اآلثار على  يصعب استخالص النتائج المحددة لتحديد آثار التمويل الحكومي على المنظ

 عدد من العوامل مثل العمر والحجم والقطاع والديموغرافيا والبيئات السياسية واالقتصادية واالجتماعية للمنظمات غير الحكومية

المناصرة: فهم ا2008دراسة توماس باركس،   .12 الحكومية  للمنظمات غير  المانحين  ألثر، غالًبا ما تواجه  ، صعود وسقوط تمويل 
المنظمات غير الحكومية في البلدان اآلسيوية تقلبات في التمويل بسبب األولويات المتغيرة باستمرار للمانحين الدوليين. بدون مصادر  

ويل.  محلية، تضطر المنظمات غير الحكومية اآلسيوية إلى إعادة مواءمة أولوياتها مع مصالح المانحين من أجل التنافس على التم
في حالة المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق اإلنسان، غالًبا ما يؤدي عدم التناسق الناتج في العالقات بين المانحين 
والممنوحين إلى أزمة في الشرعية وتدهور فاعلية المنظمة غير الحكومية. بسبب الطبيعة السياسية لعمل المناصرة، يجب على هذه 

ة أن تحافظ على سمعتها من حيث االستقالل والشرعية إذا كان لها أن تكون مؤثرة في العملية السياسية. المنظمات غير الحكومي
تحلل هذه المقالة تأثير تقلب مساعدات المانحين الدوليين للمنظمات غير الحكومية في كمبوديا والفلبين وتايالند، وتقدم توصيات  

ت موارد كبيرة على بناء قدرات المنظمات غير الحكومية المناصرة في جنوب شرق  للمانحين. في حين أن الجهات المانحة قد أنفق
 آسيا، فإن اتجاهات التمويل عادة ما تقوض فعالية الجهات المانحة لها قبل وقت طويل من انتهاء التمويل.

 التعليق:  

المجتمع السعودي بالقيم اإلسالمية والتي تحض علي  تعتبر ظاهره الجمعيات الخيرية في المجتمع السعودي ليست جديدة ، وذلك لتمسك  
( علي أهمية 2018ودراسة )نعيمي ،  2016) صوفي،, عبدالحميدودراسة )  2018) ياني،مدمساعده الغير وقد تناول دراسة كال من )

الدور اإليجابي من افراد المجتمع إزاء المجتمع المدني لذلك يجب ان يكون هناك جمعيات ذات مصادر معروفة ، وقد تناولت الباحثة 
بانواع التمويل ولكني اخص الذكر هنا التمويل الذاتي وكيفية مساعده االفراد للمجتمع المدني من خالل التمويل الذاتي وبهذه الطريقة 

 طبق تعاليم ديننا الحنيف والتكافل بين االخوة ي

 ومن خالل االستعراض والتحليل السابق للدراسات تبين أن أوجه التشابه تتمثل في: 

 اتباع المنهج الوصفي المسحي.  -

 أهدافها،االعتماد على االستبانة والمقابالت الشخصية كأدوات لجمع البيانات الالزمة إلجراء الدراسة وتحقيق  -

 أكدت كافة هذ الدراسات على ضرورة االهتمام بموضوع الجمعيات الخيرية  -

 مجتمع البحث الجمعيات الخيرية في المملكة العربية السعودية   -
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 وأوجه االختالف 

 .  2021حداثة الدراسة الحالية  •

 أغلب الدراسات السابقة هدفت إلى معرفة أهمية الجمعيات الخيرية.  •

النتائج   • الذاتي للجمعيات الخيرية بمدينة جدة، لتعمم  التمويل  يختلف هذا البحث عن الدراسات السابقة في أنه يسعى الي تفعيل 
 والتوصيات عند التوصل اليها على المملكة العربية السعودية للعمل بها بإذن هللا تعالى.  

دارسات التي ُأجريت بالمجتمع السعودي فيما يتعلق بموضوع  في ال- على حد علم الباحثة  -كما اتضح بشكل عام أن هناك ندرة •
التمويل الذاتي للجمعيات الخيرية رغم كونه من أهم الطرق من اجل تفعيل دور المجتمع المدني في خدمة المجتمع السعودي التي 

 انتشرت في المجتمع السعودي من اجل حل المشكالت االجتماعية وتفعيل دور الجمعيات الخيرية.
 تمع وعينة الدراسة: مج

المسح   أسلوب  على  االعتماد  تم  وقد  بمدينة جدة،  الخيرية  الجمعيات  في  اإلدارة  أعضاء مجلس  الدراسة من  يتمثل مجتمع 
االجتماعي الشامل الختيار عينة الدراسة، حيث تم إرسال االستبيان بصورته اإللكترونية إلى جميع أفراد المجتمع، وقد استجاب منهم 

، لتمثل عينة الدراسة، والتي تم االعتماد على أسلوب العينة العشوائية البسيطة دون تحيز في اختيار افراد العينة من إجمالي  ( فرداً 109)
 أفراد المجتمع.

 منهج الدراسة. 

 تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من أجل تحليل النتائج والوصول بالبحث إلى النتائج المطلوبة.

 الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة الخصائص 

 ( يوضح توزيع عينة الدراسة حسب المتغيرات الديموغرافية 1جدول رقم )

 % التكرارات  الوجه المتغير

 العمر

 47.7 52 عام   35- 25من

 27.5 30 عام  45- 36من 

 16.5 18 عام  59- 46من 

 8.3 9 عام فأكثر  60

 النوع 
 61.6 67 ذكر

 38.4 42 أنثي

 12.8 14 مؤهل متوسط 
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 % التكرارات  الوجه المتغير

 المؤهل التعليمي
 65.1 71 مؤهل عالي 

 22.0 24 دراسات عليا

 جهة العمل

 34.9 38 قطاع حكومي 

 33.9 37 قطاع خاص

 23.9 26 اعمال حرة

 7.3 8 متقاعد

 مدة العضوية بمجلس إدارة الجمعية

 30.3 33 اقل من سنة 

 31.2 34 من سنة الي أقل من خمسة سنوات

 23.9 26 خمسة سنوات الى أقل من عشرة سنوات

 14.7 16 سنوات فأكثر 10

 العضوية بالتنظيمات األخرى 
 78.9 86 عضو بإحدى الجمعيات األهلية

 21.1 23 عضو بنادي رياضي

   35  -25من% من افراد العينة  48( توزيع العينة بحسب المتغيرات الديموجرافية، حيث يتضح انه نحو  1يوضح جدول رقم ) 
، ويتضح ان  عام فأكثر  60% منهم  8، ونحو  عام  59- 46من  %  17، ونحو  عام  45  -36من  % من افراد العينة  28، ونحو  عام

مؤهل عالي،  % منهم  65من االناث، ونجد ان المشاركين في االستبيان نحو  % منهم  38% من المشاركين من الذكور ونحو  62نحو  
قطاع % من افراد العينة  35نجد انه نحو    جهة العمل، وبالنسبة لسؤال  % مؤهل متوسط13% منهم دراسات عليا، ونحو  22ونحو  

نجد انه نحو   مجلس إدارة الجمعيةمدة العضوية بوبالنسبة لسؤال    اعمال حرة،  %  24، ونحو  قطاع خاص% منهم  34، ونحو  حكومي
خمسة سنوات الى أقل من % 24، ونحو من سنة الي أقل من خمسة سنوات% منهم 31، ونحو ق اقل من سنة% من افراد العينة 30

انه نحو    10%  15عشرة سنوات، ونحو   بالتنظيمات األخرى نجد  العضوية  فأكثر، وبسؤال  الجمعيات 79سنوات  % عضو بإحدى 
 وتعرض الرسوم البيانية تلك البيانات:  % منهم عضو بنادي رياضي.21حو األهلية، ون
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 يوضح توزيع عينة الدراسة حسب المتغيرات الديموغرافية 1شكل 
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 .الدراسة حساب صدق وثبات أداة 

 سوف يتم التحقق من صدق وثبات أداة البحث باستخدام الطرق اآلتية: 

 الدراسة.  صدق أداة 

استمدت االستبانة صدقها الظاهري من خالل صدق المحكمين بعد إعداد الصورة المبدئية لالستبانة :  الصدق الظاهري لالستبانة ▪
المحكمين  األساتذة  على  المعدلة  الصورة  بغرض عرض  وتعديالته  بمالحظاته  األخذ  تم  ولقد   ، المشرف  األستاذ  على  وعرضها 

(  2دت على حساب الصدق الذاتي لألداة بحساب معامل ارتباط بيرسون وجاءت النتائج كما في جدول )والطريقة الثانية فقد اعتم
 كما يلي:

 ( معامل ارتباط بيرسون لمحاور االستبانة والدرجة الكلية2جدول )

 معامل االرتباط عدد العبارات المحور

 721.** 25 واقع التمويل الذاتي للجمعيات الخيرية

 865.** 10 الصعوبات والمعوقات التي تواجه التمويل الذاتي للجمعيات االهلية

 857.** 13 مقترحات التمويل الذاتي في الجمعيات الخيرية 

 928.** 8 الوسائل التي تستخدمها الجمعية لتنمية تمويلها الذاتي

، وللمحور الثالث  0.865، وللمحور الثاني نحو  0.721( تتراوح قيمة معامالت االرتباط للمحور األول نحو  2من الجدول رقم ) 
، وعليه يدل ذلك على مدي االتساق الداخلي لعبارات االستبانة وذلك يدل على ان االستبانة 0.928، وللمحور الرابع نحو 0.857نحو 

 متسقة داخليًا وإنها قابلة للتطبيق.

من صدق االتساق الداخلي لالستبانة من خالل تطبيقها على عينة سوف يتم التحقق    لعبارات االستبيان: صدق االتساق الداخلي ▪
استطالعية، وحساب قيمة معامالت االرتباط الخطي لبيرسون بين الدرجة الكلية لكل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكلية 

ات االستبانة، وبين الدرجة الكلية لالستبانة، وكذلك حساب قيمة معامالت االرتباط الخطي لبيرسون بين درجة كل عبارة من عبار 
 للمجال الذي يتمنى إليه هذه العبارة وكذلك الدرجة الكلية لالستبانة.

 ( معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور )واقع التمويل الذاتي للجمعيات الخيرية( 3جدول )

 الداللة اإلحصائية  معامل ارتباط بيرسون  العبارة 

 0.000 353.** الجمعية خطة استراتيجية لتدعيم مواردها الذاتية.تضع 

 0.000 393.** تستعين الجمعية بحملة المؤهالت العليا مما يساعد على تعبئة مواردها.

 0.000 385.** تستفيد الجمعية من أعضائها في جذب متبرعين جدد للجمعية.
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تعاون   بواسطة  جدد  أعضاء  الجمعية  الجمعيات  تستقطب  مع  أعضائها 
 األخرى.

**.395 0.000 

 0.000 362.** تتحمل الجمعية مسؤولية تنمية مواردها المالية. 

 0.000 351.** ينسق أعضاء مجلس اإلدارة مع أعضاء اللجان لزيادة الموارد المالية.

 0.000 414.** يساهم أعضاء مجلس اإلدارة بجمع التبرعات بأنفسهم.

 0.000 415.** مجلس اإلدارة بدورهم بشكل فعال في دعم تمويل الجمعية. يقوم أعضاء 

يقوم مجلس اإلدارة بتعبئة موارد الجمعية لتفعيل المناسبات المالئمة لجمع  
 التبرعات.

**.491 0.000 

 0.003 286.** يوجد برامج بالجمعية لتدريب العاملين على تنمية مواردها. 

 0.000 446.** باللوائح المالية لتنظيم عمليات الصرف. تلتزم الجمعية 

 0.000 400.** يتأثر تمويل الجمعية بسمعتها في المنطقة التي تقدم فيها الخدمات.

 0.000 360.** يتأثر تمويل الجمعية بالعالقات السائدة بين أعضائها.

 0.000 423.** الذاتي. تؤثر المشكالت المالية داخل الجمعية على تنمية تمويلها 

 0.020 167.* يتأثر تمويل الجمعية بمدى القدرات التسويقية لها.

 0.000 343.** يساعد تقسيم العمل داخل الجمعية على تنمية مواردها المالية. 

 0.000 356.** تدعم الجمعية االحتياجات المادية للمستفيدين.

 0.002 288.** المستمر من خالل انشطة أعضائها.تحتاج الجمعيات الخيرية الي الدعم 

 0.000 437.** تنمي الجمعية مواردها من خالل الشراكة المجتمعية.

وجود قنوات اتصال فعالة بين اإلدارة والعاملين يحل المشكالت ويزيد موارد  
 الجمعية.

**.332 0.000 

 0.000 397.** الذاتية للجمعية. يساعد إقامة معارض تسويقية على زيادة الموارد 

يؤدي تنوع الخدمات والمشروعات التي تنفذها الجمعية الى تنمية التمويل 
 الذاتي. 

**.457 0.000 

 0.000 440.** تساعد الدعاية ألنشطة الجمعية على تدعيم مواردها المالية. 
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بالخدمات   فيما يتعلق  الجمعيات األخرى  الجمعية مع  والمشروعات  تنسق 
 التي يتم تنفيذها مما يؤدي الى تنمية مواردها المالية. 

**.464 0.000 

تنفذ الجمعية مشروعات مشتركة مع الجمعيات األخرى مما يسهم في تنمية 
 مواردها المالية. 

**.537 0.000 

 0.000 637.** التعرف على واقع التمويل الذاتي للجمعيات الخيرية

 0.000 659.** اشتراك العضوية له تأثير في على التمويل.انخفاض قيمة 

 0.000 635.** عدم انتظام االفراد في دفع االشتراكات يؤثر سلبا على موارد الجمعية.

 0.000 749.** القائمون على تنمية الموارد المالية للجمعية ليس لديهم خبرة كافية.

الجمعيات   بين  التنسيق  توافر  بالشكل عدم  المالية  الموارد  لتنمية  االهلية 
 الكافي. 

**.706 0.000 

 0.000 628.** تعاني الجمعيات من قلة تبرعات المواطنين.

 0.000 636.** تقوم الجمعيات باالعتماد على ذاتها في تمويل مشروعاتها.

 0.000 573.** ضعف المهارات التسويقية لألعضاء يؤثر سلبًا على الموارد المالية.

ضعف تواصل ادارة العالقات العامة بالجمعية مع األفراد والمؤسسات التي  
 من الممكن أن تدعم الجمعية ماليًا.

**.580 0.000 

ال يوجد نظام للمساءلة المالية يؤدي الى الحفاظ على موارد الجمعية وبالتالي  
 تنميتها. 

**.593 0.000 

 0.000 663.** وصراعات داخل الجمعية.يتأثر تمويل الجمعية بوجود خالفات 

 مستوي معنوية 0.05** دالة إحصائيًا عند  

، والدرجة الكلية للمحور دالة إحصائيًا عند  المحورمن نتائج الجدول السابق نجد أن جميع معامالت ارتباط بيرسون بين عبارات  
 ليًا مما يثبت صدق االتساق الداخلي لجميع عبارات المحور.(، وعليه فإن جميع عبارات المحور متسقة داخ0,05,  0,01مستوى معنوية )
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 ( معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور )الصعوبات والمعوقات التي تواجه التمويل الذاتي للجمعيات االهلية( 4جدول )

 الداللة اإلحصائية  معامل ارتباط بيرسون  العبارة 

 0.000 659.** العضوية له تأثير في على التمويل.انخفاض قيمة اشتراك 

 0.000 635.** عدم انتظام االفراد في دفع االشتراكات يؤثر سلبا على موارد الجمعية. 

 0.000 749.** القائمون على تنمية الموارد المالية للجمعية ليس لديهم خبرة كافية.

لتنمية الموارد المالية بالشكل  عدم توافر التنسيق بين الجمعيات االهلية  
 الكافي. 

**.706 0.000 

 0.000 628.** تعاني الجمعيات من قلة تبرعات المواطنين.

 0.000 636.** تقوم الجمعيات باالعتماد على ذاتها في تمويل مشروعاتها.

 0.000 573.** ضعف المهارات التسويقية لألعضاء يؤثر سلبًا على الموارد المالية.

ضعف تواصل ادارة العالقات العامة بالجمعية مع األفراد والمؤسسات 
 التي من الممكن أن تدعم الجمعية ماليًا.

**.580 0.000 

ال يوجد نظام للمساءلة المالية يؤدي الى الحفاظ على موارد الجمعية 
 وبالتالي تنميتها. 

**.593 0.000 

 0.000 663.** وصراعات داخل الجمعية.يتأثر تمويل الجمعية بوجود خالفات 

 مستوي معنوية 0.05** دالة إحصائيًا عند  

، والدرجة الكلية للمحور دالة إحصائيًا عند  المحورمن نتائج الجدول السابق نجد أن جميع معامالت ارتباط بيرسون بين عبارات  
 ليًا مما يثبت صدق االتساق الداخلي لجميع عبارات المحور.  (، وعليه فإن جميع عبارات المحور متسقة داخ0,05,  0,01مستوى معنوية )

 ( معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور )مقترحات التمويل الذاتي في الجمعيات الخيرية(5جدول )

 الداللة اإلحصائية  معامل ارتباط بيرسون  العبارة 

 0.000 583.** تنمية الموارد المالية الثابتة لدى الجمعية.

تقديم الجمعية لدراسات جدوى مشروعات فعالة لتحصل على تمويل 
 من الجهات المانحة. 

**.601 0.000 

 0.000 675.** حث القطاع الخاص في تمويل الجمعيات الخيرية.
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في  االستقرار  من  جو  لتوفير  العاملين  بين  إيجابي  تفاعل  وجود 
 الجمعية.

**.666 0.000 

 0.000 703.** الموارد المالية مما يزيد من موازناتها.ترشيد إنفاق 

 0.000 691.** زيادة المنح والهبات والتبرعات الخارجية المقدمة للجمعيات الخيرية. 

 0.000 588.** االهتمام بالحمالت الناجحة لجمع التبرعات من القادرين. 

 0.000 639.** احتفاظ الجمعية بقوائم وسجالت خاصة بالمتبرعين.

التواصل المستمر والفعال مع المتبرعين في كل المناسبات لخلق نوع 
 من الثقة بين المتبرعين والجمعيات.

**.658 0.000 

تستعين الجمعية بآراء المستشارين والخبراء فيما يتعلق بأساليب تنمية 
 التمويل الذاتي. 

**.531 0.000 

 0.000 612.** المناسبة لتنمية مواردها المالية.حرص الجمعية على اختيار األوقات  

 0.000 701.** تكوين قاعدة بيانات عن المنطقة التي تخدمها الجمعية.

 0.000 626.** تحديد الفئات التي ستوجه اليها الجمعية جهودها لجمع التبرعات. 

 مستوي معنوية 0.05** دالة إحصائيًا عند  

، والدرجة الكلية للمحور دالة إحصائيًا عند  المحورمن نتائج الجدول السابق نجد أن جميع معامالت ارتباط بيرسون بين عبارات  
 (، وعليه فإن جميع عبارات المحور متسقة داخليًا مما يثبت صدق االتساق الداخلي لجميع عبارات المحور.  0,05,  0,01مستوى معنوية )

 معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور )الوسائل التي تستخدمها الجمعية لتنمية تمويلها الذاتي(( 6جدول )

 الداللة اإلحصائية  معامل ارتباط بيرسون  العبارة 

 0.000 710.** الرسائل النصية على الجوال 

 0.000 710.** الحفالت الخيرية

 0.000 835.** االسواق الخيرية 

 0.000 768.** إعالنات االذاعة والتليفزيون 

 0.000 425.** شبكات التواصل االجتماعي 

 0.000 732.** البريد االلكتروني
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 0.000 729.** النشرات

 0.000 813.** الالفتات

 مستوي معنوية 0.05** دالة إحصائيًا عند  

، والدرجة الكلية للمحور دالة إحصائيًا عند  المحورمن نتائج الجدول السابق نجد أن جميع معامالت ارتباط بيرسون بين عبارات  
 (، وعليه فإن جميع عبارات المحور متسقة داخليًا مما يثبت صدق االتساق الداخلي لجميع عبارات المحور.  0,05,  0,01مستوى معنوية )

 الدراسة. ثبات أداة 

 سوف يتم التحقق من ثبات أداة البحث:

طريقة ألفا كرونباخ: للتحقق من ثبات االستبانة، سوف يتم تطبيق االستبانة على عينة استطالعية، وسوف يتم حساب قيمة معامل  ▪
 ألفا كرونباخ، وذلك بالنسبة لالستبانة ولكل مجال من مجاالها.

 ( معامالت ثبات أداة الدراسة 7جدول )

 عدد العبارات ثبات المحور  حورالم

 25 0.927 واقع التمويل الذاتي للجمعيات الخيرية

 10 0.839 الصعوبات والمعوقات التي تواجه التمويل الذاتي للجمعيات االهلية

 13 0.877 مقترحات التمويل الذاتي في الجمعيات الخيرية 

 8 0.868 الذاتيالوسائل التي تستخدمها الجمعية لتنمية تمويلها 

 56 0.953 الثبات العام

، وبلغ معامل ثبات المحور االول )واقع التمويل 0.953( أن معامل الثبات العام لالستبيان بلغ نحو  4يتضح من الجدول رقم )
، فيما تراوح ثبات المحور الثاني )الصعوبات والمعوقات التي تواجه التمويل الذاتي للجمعيات  0.927الذاتي للجمعيات الخيرية( نحو  

، فيما تراوح ثبات 0.868ما تراوح ثبات المحور الثالث )مقترحات التمويل الذاتي في الجمعيات الخيرية( نحو ، في0.839االهلية( نحو 
، وهذا يدل على أن االستبيان يتمتع بدرجة عالية 0.839المحور الرابع )الوسائل التي تستخدمها الجمعية لتنمية تمويلها الذاتي( نحو  

 كحد أدنى للثبات.   0.70لتطبيق الميداني للدراسة بحسب مقياس نانلى والذى اعتمد من الثبات يمكن االعتماد عليه في ا

 األساليب اإلحصائية المستخدمة 

اعتمدت الدراسة على مجموعة من األساليب اإلحصائية من أجل استخالص النتائج من بيانات البحث الميداني، وكذلك لتحقيق 
 في تحليل البيانات وقامت باستخدام األساليب التالية:  SPSS version 26أهداف البحث، واستخدمت الباحثة برنامج 
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 . اختبار صدق وثبات االستبيان •

 قياس على قدرته  يعني االستبيان صدق أن أي للمشاركين،  ومفهومة واضحة تكون  االستبيان أسئلة أن إلى الصدق مفهوم يشير
 .لقياسها وضع التي األهداف

 الوصفية:بعض اإلحصاءات  •

الشخصية   العينة أفراد خصائص  وصف على للتعرف المعياري  واالنحراف الحسابي والوسط والتكرارات على النسبقد تم االعتماد  
 . وقد تم االستعانة ببعض الرسوم البيانية

 معادلة المدى: •

كل عبارة من عبارات المحاور الرئيسية  تم اختيار مقياس ليكرت الخماسي والثالثي والذي يشير الى مدى موافقة أفراد العينة على  
 للدراسة. 

 االرتباط الخطى البسيط )بيرسون(: •

االرتباط بين متغيرين كميين ويعكس هذا المحور درجة أو قوة العالقة بين المتغيرين واتجاه هذه العالقة. وتنحصر   يستخدم لقياس
 .  1-،  1قيمة معامل االرتباط )بيرسون( بين +  

للتعرف عن داللة الفروق اإلحصائية بين متوسطات استجابات   Independent sample T test-اختبار ت لعينتين مستقلتين 
 العينة.

 ( التعرف على داللة الفروق اإلحصائية بين متوسطات استجابات العينة.One-way ANOVA) - تحليل التباين أحادي البعد 

 ملخص النتائج:  

ونجد أن المتوسط الكلى  المحور االول )واقع التمويل الذاتي للجمعيات الخيرية(وفق استجابات أفراد عينة الدراسة حول عبارات   •
أفراد العينة لديهم درجة موافقة عالية على  ( ويعنى ذلك درجة موافقة )عالية( على البعد ككل، أي يدل ذلك على أن  4.51للمحور ) 

على  ونالحظ انخفاض االنحرافات المعيارية لعبارات البعد مما يدل   عبارات المحور االول )واقع التمويل الذاتي للجمعيات الخيرية(
 تمركز االجابات حول وسطها الحسابي. 

 المحور الثاني )الصعوبات والمعوقات التي تواجه التمويل الذاتي للجمعيات االهلية(وفق استجابات أفراد عينة الدراسة حول عبارات   •
أفراد العينة لديهم أن  ( ويعنى ذلك درجة موافقة )عالية( على البعد ككل، أي يدل ذلك على  4.37ونجد أن المتوسط الكلى للمحور )

الذاتي للجمعيات الخيرية( المعيارية  درجة موافقة عالية على عبارات المحور الثاني )واقع التمويل  ونالحظ انخفاض االنحرافات 
 لعبارات البعد مما يدل على تمركز االجابات حول وسطها الحسابي.  

ونجد أن المتوسط  مقترحات التمويل الذاتي في الجمعيات الخيرية() المحور الثالثوفق استجابات أفراد عينة الدراسة حول عبارات  •
( ويعنى ذلك درجة موافقة )عالية( على البعد ككل، أي يدل ذلك على أن أفراد العينة لديهم درجة موافقة عالية  4.53الكلى للمحور )

حظ انخفاض االنحرافات المعيارية لعبارات البعد ونال على عبارات المحور الثالث )مقترحات التمويل الذاتي في الجمعيات الخيرية(
 مما يدل على تمركز االجابات حول وسطها الحسابي.  
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ونجد أن   وفق استجابات أفراد عينة الدراسة حول عبارات المحور الرابع )الوسائل التي تستخدمها الجمعية لتنمية تمويلها الذاتي(  •
افقة )عالية( على البعد ككل، أي يدل ذلك على أن أفراد العينة لديهم درجة  ( ويعنى ذلك درجة مو 4.53المتوسط الكلى للمحور ) 

الذاتي( لتنمية تمويلها  الجمعية  التي تستخدمها  )الوسائل  الرابع  المحور  انخفاض االنحرافات  موافقة عالية على عبارات  ونالحظ 
   المعيارية لعبارات البعد مما يدل على تمركز االجابات حول وسطها الحسابي.

(، بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة حول المحور االول )واقع  0.05عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) •
عام فأكثر(،   60عام،    59- 46عام، من  45- 36عام، من   35-25التمويل الذاتي للجمعيات الخيرية( تعزي لمتغير العمر )من

 (. 0.05( أكبر من )0.094حيث ان قيمة الداللة اإلحصائية )

الثاني  0.05عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) • المحور  الدراسة حول  افراد عينة  (، بين متوسطات استجابات 
عام، من    45-36عام، من    35- 25)الصعوبات والمعوقات التي تواجه التمويل الذاتي للجمعيات االهلية( تعزي لمتغير العمر )من

 (. 0.05( أكبر من )0.139عام فأكثر(، حيث ان قيمة الداللة اإلحصائية )  60عام،    59- 46

الثالث  0.05عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى )  • الدراسة حول المحور  افراد عينة  (، بين متوسطات استجابات 
 60عام،    59- 46عام، من    45- 36عام، من    35-25)مقترحات التمويل الذاتي في الجمعيات الخيرية( تعزي لمتغير العمر )من

 (. 0.05( أكبر من )0.266عام فأكثر(، حيث ان قيمة الداللة اإلحصائية ) 

• ( ذات داللة احصائية عند مستوى  الرابع  0.05عدم وجود فروق  المحور  الدراسة حول  افراد عينة  استجابات  بين متوسطات   ،)
  59-46عام، من    45-36عام، من    35-25زي لمتغير العمر )من)الوسائل التي تستخدمها الجمعية لتنمية تمويلها الذاتي( تع

 (. 0.05( أكبر من )0.110عام فأكثر(، حيث ان قيمة الداللة اإلحصائية )  60عام، 

(، بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة حول المحور االول )واقع  0.05عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) •
 (. 0.05( أكبر من )0.403لجمعيات الخيرية( تعزي لمتغير النوع )ذكر، أنثي(، حيث ان قيمة الداللة اإلحصائية )التمويل الذاتي ل

الثاني  0.05عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) • المحور  الدراسة حول  افراد عينة  (، بين متوسطات استجابات 
الذاتي   التمويل  تواجه  التي  والمعوقات  الداللة  )الصعوبات  قيمة  ان  حيث  أنثي(،  )ذكر،  النوع  لمتغير  تعزي  االهلية(  للجمعيات 

 (. 0.05( أكبر من ) 0.343اإلحصائية )

الثالث  0.05عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى )  • الدراسة حول المحور  افراد عينة  (، بين متوسطات استجابات 
( أكبر 0.335تعزي لمتغير النوع )ذكر، أنثي(، حيث ان قيمة الداللة اإلحصائية ) )مقترحات التمويل الذاتي في الجمعيات الخيرية(  

 (. 0.05من )

• ( ذات داللة احصائية عند مستوى  الرابع  0.05عدم وجود فروق  المحور  الدراسة حول  افراد عينة  استجابات  بين متوسطات   ،)
(  0.015لمتغير النوع )ذكر، أنثي(، حيث ان قيمة الداللة اإلحصائية ))الوسائل التي تستخدمها الجمعية لتنمية تمويلها الذاتي( تعزي  

 (. 0.05أكبر من )
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(، بين متوسطات استجابات افراد عينة الدراسة حول المحور االول )واقع  0.05عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) •
ؤهل متوسط، مؤهل عالي، دراسات عليا(، حيث ان قيمة الداللة  التمويل الذاتي للجمعيات الخيرية( تعزي لمتغير المؤهل التعليمي )م

 (. 0.05( أكبر من ) 0.529اإلحصائية )

الثاني  0.05عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) • المحور  الدراسة حول  افراد عينة  (، بين متوسطات استجابات 
هلية( تعزي لمتغير المؤهل التعليمي )مؤهل متوسط، مؤهل عالي،  )الصعوبات والمعوقات التي تواجه التمويل الذاتي للجمعيات اال

 (.  0.05( أكبر من )0.455دراسات عليا(، حيث ان قيمة الداللة اإلحصائية )

الثالث  0.05عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى )  • الدراسة حول المحور  افراد عينة  (، بين متوسطات استجابات 
تي في الجمعيات الخيرية( تعزي لمتغير المؤهل التعليمي )مؤهل متوسط، مؤهل عالي، دراسات عليا(، حيث  )مقترحات التمويل الذا

 (. 0.05( أكبر من ) 0.707ان قيمة الداللة اإلحصائية )

• ( ذات داللة احصائية عند مستوى  الرابع  0.05عدم وجود فروق  المحور  الدراسة حول  افراد عينة  استجابات  بين متوسطات   ،)
سائل التي تستخدمها الجمعية لتنمية تمويلها الذاتي( تعزي لمتغير المؤهل التعليمي )مؤهل متوسط، مؤهل عالي، دراسات عليا(،  )الو 

 (. 0.05( أكبر من )0.086حيث ان قيمة الداللة اإلحصائية )

 التوصيات:  

 المختلفة.  العمل على تطوير الفكر المجتمعي تجاه دور االخصائي االجتماعي في حل المشكالت • 

العمل على تطوير فكر االنسان تجاه المؤسسات الخيرية والعمل على دعمها كال بمقدرته وليس حكرا على فئة معينة او مؤسسات   • 
 معينة. 

 العمل على تواجد دعم حكومي للجمعيات الخيرية. • 

 
Abstract: 

The current study seeks to achieve the following objectives: Identify the reality of self-financing of charitable societies in 

Jeddah. And the means used by charities to develop self-financing. And identifying the obstacles to self-financing of 

charitable societies in the city of Jeddah and reaching a proposed vision from the perspective of the social service profession 

to activate the mechanisms of self-financing for charities in Jeddah. The sample was: The researcher reached the following 

results: 1- According to the responses of the study sample members about the statements of the first axis (the reality of self-

financing for charitable societies) that the sample members have a high degree of approval, 2- The second axis (difficulties 

and obstacles facing self-financing of NGOs) i.e. This indicates that the sample members have a high degree of approval on 

the statements of the second axis, 3-The third axis (self-financing proposals in charitable societies) This indicates that the 

sample members have a high degree of approval on the statements of the third axis, 4- The fourth axis (the means that you 

use The Association for the Development of its Self-Finance) This indicates that the sample members have a high degree of 

approval, and the researcher dealt with many of the recommendations that she concluded based on the results of the study. 

Keywords: Social service - Self-finance - Charities - Jeddah city . 
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