
 

 
 

 

 
لدراسة إىل معرفة واقع األنشطة التسويقية يف املنشآت اخلريية املسموح هلاهتدف ا  

لقد . بجمع الزكاة، وهل هلذه األنشطة دور يف  حتفيز وتشجيع أفراد املجتمع يف دفع زكاهتم
اعتمد الباحث يف منهجية بحثه عىل أسلوب الدراسة االستكشافية، والتي تتطلب إتباع 

لذلك كانت املقابلة الشخصية هي . ية يف مجع البيانات وحتليلهاالطريقة النوعية أو الكيف
 أما جمتمع الدراسة فهي كافة اهليئات. الوسيلة املناسبة جلمع املعلومات املطلوبة هلذا البحث

واجلمعيات التي تتوىل مجع الزكاة من األفراد يف املجتمع السعودي، واختار الباحث 
لقد بلغ إمجايل املنشآت اخلريية التي مجعت . مع وعينة لهحمافظة األحساء نموذجا هلذا املجت

  .من جمتمع البحث%) ٨٧(، أي بنسبة ) منشأة٣١(من بني )  منشأة٢٧(منها البيانات 
أن املنشآت املسموح هلا بجمع : كام حققت الدراسة جمموعة من النتائج من أبرزها  

ة التسويقية، إال أن أغلب هذه الزكاة من األفراد تقوم بمجموعة ال بأس هبا من األنشط
 التسويقية كام أثبتت الدراسة وجود عالقة بني األنشطة. األنشطة ليست لربنامج مجع الزكاة

سواء رسميني أم (باملنشآت وبني متغرياهتا األساسية، فكلام زاد عدد املوظفني باملنشأة 
يف أساليب تشجيع أفراد ، أو زاد عدد فروع املنشأة، كلام زاد النشاط التسويقي )متعاونني

أما العمر الزمني لتأسيس املنشأة املسموح هلا بجمع الزكاة ال يؤثر . املجتمع يف دفع الزكاة
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يف حني أثبتت الدراسة أن . يف مقدار األنشطة التسويقية وتنوعها يف املنشأة جلمع الزكاة
 ودرجة التطبيق هناك عالقة إجيابية بني درجة التعاون والتنسيق عند املنشآت اخلريية

 . لألنشطة التسويقية
العمل مسئويل وزارة ) ١(وأخريا قدم الباحث جمموعة من التوصيات لكل من؛   

) ٣(ومسئويل املنشآت اخلريية، ) ٢(املرشفة عىل املنشآت اخلريية، والشئون االجتامعية 
 .واملوظفني العاملني فيها وخاصة يف جمال التسويق

 

. األنشطة التسويقية، الزكاة ، املنظامت اخلريية، حمافظة األحساء  
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The reality of marketing activities in carrot Muslim to pay 
zakat: An Application to charitable organizations 

authorized to collect Zakat in Al-Ahsa

Abstract:
 The study aims to know the reality of marketing activities in 
enterprises are allowed to charitable donations are collected, and whether 
these activities play a role in motivating and encouraging members of the 
community to pay Zakat. The researcher adopted the methodology of his 
research on the method of exploratory study, which requires a qualitative 
manner, or how to collect and analyze data. So it was a personal interview 
is the appropriate way to gather information required for this search. The 
populations of the study are all the organizations, and associations which 
collect and receive zakat from individuals in Saudi society. The 
researcher chose Al Ahsa as a model for this community and samples it. 
The total charitable institutions which data collected were (27 institutions) 
among (31 institutions), by (87%) of the research community.The study 
also made a set of results, notably: facilities are allowed to collect Zakat 
from individuals is a good range of marketing activities, but most of these 
activities is not a program to collect Zakat. The study found a relationship 
between the marketing activities of enterprises and the basic variables, the 
more the number of staff the facility (whether formal or collaborators), or 
the number of branches established, the more marketing activity in the 
means of encouraging members of the community in the payment of 
Zakat. The chronological age of the founding of the facility are allowed to 
collect Zakat does not affect the amount and variety of marketing 
activities at the facility for the collection of Zakat.While the study proved 
that there is a positive relationship between the degree of cooperation and 
coordination at the charities and the degree of application of the 
marketing activities.Finally, the researcher presented a set of 
recommendations for each of; (1) officials of the Ministry of Labor and 
Social Affairs supervises the charitable enterprises, (2) and officials of 
charitable enterprises, (2) and staff, especially in the field of marketing.

Keywords: 
 Marketing activities, zakat, charitable organizations, Al Ahsa. 
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 .احلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا وبعد  
مازال العلامء والباحثون يثبتون أن القوة االقتصادية هي القوة احلقيقية للدول، وهي  

وأن التدفق النقدي يعد أهم املدخالت التي . السبيل إىل رقيها وتقدمها يف عاملنا املعارص
لذا يلعب النظام الرضيبي.  عليها التنمية االقتصادية يف املجتمعات اإلنسانيةتعتمد

املستخدم يف دول العامل، واحلجم املايل من الزكاة يف املجتمعات اإلسالمية، دورا رئيسا يف 
جفري، (التأثري عىل حجم التدفق النقدي يف املنشآت االقتصادية بالزيادة أو النقصان 

ذا كانت الزكاة هي مؤسسة التكافل االجتامعي الرئيسة يف البيئة وإ). م١٩٩١وآخرون 
، فإن التقليل أو التحايل عن دفعها سيقلل أو يلغي حتقيق )ه١٤٢٥حجازي، (اإلسالمية 

مستوى الكفاية احلقيقية ألفراد املجتمع املسلم للعيش الكريم؛ لذا تعد كافة الوسائل 
زيادة دفع الزكاة من أصحاهبا إىل مستحقيها واألساليب احلديثة والقديمة املشجعة يف 

ومن هنا يربز الدور . مطلبا متجددا من املجتمع، ووسيلة مرغوبة من الراعي والرعية
الذي يمكن أن يامرسه التسويق وأنشطته املتنوعة يف التوجيه واإلقناع واحلث عىل دفع 

 .الزكاة، والتعريف بأمهية وخطورة االمتناع أو التهرب من دفعها
 

يف اململكة العربية السعودية، أن إيرادات الزكاة بلغت  أعلنت حمصلة الزكاة والدخل  
 ١٠٠ إىل ٦٠مليارات ريال، فيام قدر العلامء واملختصني بأن حجم الزكاة يرتاوح بني  ٥,٦

يف حني تؤكد  ).م٢٠٠٩عبد العزيز، (مليار ريال مقارنة بالدخل الكبري يف البالد 
ات واملقاالت املتخصصة أن هناك رشحية من األثرياء ال يدفعون الزكاة وال رقيب الدراس

ولو دفع األثرياء زكاهتم ما بقي فقري يف املجتمع  ،)٢٠١١وافيه، (عليهم سوى اهللا 
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إن هذا التدين يف دفع الزكاة يف أكثر املجتمعات ). م٢٠٠٩؛ عبد العزيز، ٢٠١١دحالن، (
ال هاما عن طبيعة وواقع األساليب املتبعة يف تعليم وتذكري اإلسالمية تدينا يثري تساؤ

وهل األساليب والطرق . وحتفيز أفراد املجتمع للقيام هبذه الفريضة كأحد أركان اإلسالم
احلالية أصبحت عقيمة يف تشجيع أصحاب املال يف زيادة دفع الزكاة املستحقة عليهم، 

ساعد وتشجع أفراد املجتمع عىل وهل لدى رجاالت التسويق طرق وأساليب حديثة ت
 .اإلقدام يف دفع زكاة أمواهلم؟

من هذا اجلانب يرى الباحث عظم هذه املشكلة من منظور التسويق االجتامعي  
)Social Marketing(سواء-  ؛ واملتمثل يف عدم قدرة األساليب واألنشطة احلالية 

من أفراد املجتمع السعودي،  يف الرتغيب لتحصيل الزكاة - التسويقية أم غري التسويقية
وكذلك أمهية السعي يف البحث عن حلول وطرق وأساليب تسويقية حديثة تساعد يف 

وبناء عىل ذلك حتاول هذه الدراسة اإلجابة عىل التساؤالت . زيادة اإلقبال عىل دفع الزكاة
 :التالية

املجتمع ما هي طبيعة املنشآت اخلريية املسموح هلا بجمع الزكاة من األفراد يف  -١
السعودي وفق املتغريات الرئيسة؛ كسنة التأسيس، والنطاق اجلغرايف، وحجم املنشأة 

. بناء عىل معيار عدد املوظفني باملنشأة؟
ما مدى توافر املناشط املساعدة لكسب ثقة أفراد املجتمع يف دفع زكواهتم للمنشآت  -٢

.املسموح هلا بجمع الزكاة يف املجتمع السعودي؟
نشأة اخلريية املسموح هلا مجع الزكاة من األفراد يف املجتمع السعودي هل يوجد بامل -٣

. األدوات واملناشط التسويقية للتشجيع يف دفع الزكاة، وما مدى جدواها؟
املسموح هلا بجمع الزكاة، اخلريية هل هناك إعالنات تروجيية مستخدمة يف املنشأة  -٤

 .وما أنواعها، وما مدى وجود ميزانية سنوية هلا؟
هل هناك أساليب تروجيية أخرى مستخدمة يف املنشأة املسموح هلا بجمع الزكاة، وما  -٥

. مدى درجة التنسيق بني املنشآت يف أدائها؟
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عالقة بني وجود األنشطة التسويقية باملنشآت املسموح هلا بجمع الزكاة هل هناك  -٦
 والنطاق وبني املتغريات األساسية للمنشأة، كالعمر الزمني، وعدد املوظفني،

 اجلغرايف لتلك املنشآت؟
 

يف ) إن وجدت(هيدف البحث إىل معرفة واقع األساليب واألنشطة التسويقية احلالية   
املنظامت واجلمعيات املرصح هلا مجع الزكاة يف املجتمع السعودي، ومدى قدرهتا عىل 

اهلم، وجعلهم يقبلون عىل دفعها التأثري والتحفيز واإلقناع  ألفراد املجتمع يف دفع زكاة أمو
كام هيدف إىل معرفة طبيعة العالقة احلقيقة بني املنظامت اخلريية . بقدر من الرضا والطمأنينة

املسموح هلا بجمع الزكاة وكافة أفراد املجتمع سواء علامئها، أم الشخصيات البارزة فيها، 
 . أم دافعي الزكاة، ودورهم يف حتقيق أهداف تلك املنظامت

 

 أهداف املنظامت غري الربحية، كاجلمعيات اخلريية إنجاحقدرة املناشط التسويقية يف  -١
. املرصح هلا مجع الزكاة يف املجتمع السعودي، عرب منظور التسويق االجتامعي

 حول املنظامت يف املجتمع السعوديحمدودية الدراسات األكاديمية التي أجريت  -٢
.الزكاة يف ممارستها لألنشطة التسويقية املوجة لدفع الزكاةمجع املسئولة عن اخلريية 

 إىل اتباع أساليب علمية ومناشط جديدة يف العرص احلارضحاجة تلك املنظامت  -٣
وذلك إيامنا منا بأن الزكاة هلا . تضمن الزيادة يف جلب الزكاة يف املجتمعات املسلمة

 عية واألخالقية والروحية ألفراد املجتمعدور بارز يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتام
)Bakar, 2010; Nur Barizah, 2007( وذلك من خالل التكافل االجتامعي وحتقيق ،

).ه١٤٢٥حجازي، (االستقرار االقتصادي يف املجتمع 
أثبتت الدراسات امليدانية العاملية أن املجهودات الفردية من املتطوعني للجمعيات  -٤

، وأن اجلوانب )Brooks,2004(يرادات تلك اجلمعيات غري الربحية تزيد من إ
، وأن املنظامت )Guo,2006(التسويقية  توفر املوارد املالية اهلائلة للجمعيات اخلريية 
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غري الربحية يف الدول املتقدمة كأمريكا واململكة املتحدة واسرتاليا يستخدمون
 Dolnicar(جها أمام عمالئها األنشطة التسويقية لزيادة ميزهتا التنافسية وحتسني نتائ

& Katie, 2009( مما يدفعنا نحن املسلمني إىل االهتامم بزيادة املوارد غري احلكومية ،
.للجمعيات اخلريية وأمهها مورد الزكاة عرب املجهودات واملناشط التسويقية

لعل هذا البحث وما يتوصل به من نتائج وتوصيات وفق املنظور التسويقي يفيد  -٥
.لقائمني عىل تلك اجلمعيات اخلريية كمنظامت غري ربحية يف حتقيق أهدافهاويساعد ا



تواجه الدراسة احلالية، كغريها من الدراسات امليدانية، بعض القيود واملحددات،  
 :والتي قد تزيدها عمقا وختصصا يف جملها الدرايس، وتتمثل حمددات الدراسة فيام ييل

 راسة امليدانية عىل املؤسسات واملنشآت الرسمية واملرصح هلا نظاميااقترصت الد 
 : باستقبال الزكوات ومجعها من األفراد يف املجتمع السعودي، لذا خرجت من الدراسة

  املسئولة عن مجع زكاة الرشكات واملؤسسات اهلادفة للربح"مصلحة الزكاة والدخل" -١
 .  ال تستقبل أو جتمع زكاة األفرادفمصلحة الزكاة والدخل. يف املجتمع السعودي

كافة املؤسسات واملراكز اخلريية التي ال جتمع الزكاة ألن نشاطها بعيد عن مصارف  - ٢
.الزكاة كمركز إكرام املوتى، ومركز الدعوة واإلرشاد، ومجعية مكافحة التدخني وغريها

ة لبيئتها كام خرجت من الدراسة أغلب التنظيامت غري الرسمية والتي قد جتمع الزكا -٣
اخلاصة؛ كالصناديق العائلية اخلاصة والتي تنشئها العائالت الكبرية وبعض القبائل 
لتنفقها عىل األفراد املستحقني يف تلك العوائل أو القبائل، وقد استبعد الباحث تلك 

. املنظامت لعدم معرفته بأسامئها وأماكنها ونشاطاهتا
اء بالتحديد دون املناطق واملحافظات  انحرصت الدراسة عىل حمافظة األحس
: للمملكة لألسباب التاليةاألخرى

 تعد حمافظة األحساء من أكرب حمافظات اململكة، وأكرب من بعض املناطق جغرافيا وإداريا -١
). ه١٤١٩الطاهر، (واقتصاديا واجتامعيا 
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ق يوجد هبا من اجلمعيات واملراكز املسئولة عن مجع الزكاة ما يفوق أغلب مناط -٢
 . اململكة لكرب مساحتها اجلغرافية وتعدادها السكاين

 الباحث من أهل املنطقة فاختارها لعلمه بإمكانياته يف احلصول عىل البيانات واملعلومات -٣
 . أكثر من أي منطقة أو حمافظة أخرى، استنادا عىل مبدأ العالقات الشخصية

ة اجلمعيات واملنشآت كام أن وقت وجهد الباحث ال يؤهالنه يف مقابلة موظفي كاف -٤
.اخلريية املسموح هلا بجمع الزكاة يف مناطق وحمافظات اململكة

 أو اقترصت الدراسة عىل مقابلة رجال التسويق العاملني يف تلك املنشآت،  كام
الشخص املسئول عن األنشطة التسويقية، أو مديرها العام يف حالة عدم وجود مدير 

آراء املستفيدين والدافعني للزكاة إىل تلك رج من الدراسة كافة لذا خ. تسويق هلذه املنشأة
ولعل الباحث أن يرزقه اهللا الوقت واجلهد ليقوم ببحث مستقل لتلك الفئتني . املنشأة

 .املؤثرتني يف مجع الزكاة
 

 الرتغيب دور النشاط التسويقي يف"بناء عىل املسح املكتبي الذي قام به الباحث حول   
مل جيد دراسات ميدانية تطرقت أو مجعت بني ) ويف حدود علمه( فإن الباحث "لدفع الزكاة

جمايل الزكاة والتسويقي، يف حني أن هناك دراسات تناولت واقع النشاط التسويقي يف 
عموم اجلمعيات واملراكز اخلريية ومل تركز عىل الزكاة، ودراسات تناولت أمهية الزكاة 

مفهوم:  املجتمع املسلم ومل تتطرق للتسويق، لذا سيتناول الباحث؛ أوالوأثرها عىل
. اجلمعيات اخلريية وممارساهتا الرئيسة يف املجتمع، وعنارص املزيج التسويقي اخلدمي فيها

 .أهم الدراسات التي تناولت النشاط التسويقي يف اجلمعيات اخلريية: والثاين
 

 اخلريية منظامت خدمية يف جمال العمل املدين، تعتمد عىل اجلهود التطوعية تعد اجلمعيات  
لألفراد، غرضها األسايس تنظيم مساعيها لتقديم اخلدمات االجتامعية للمواطنني من دون 
ة أن تستهدف من نشاطها أو عملها جني الربح املادي واقتسامه أو حتقيق املنفعة الشخصي
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 :ومتارس اجلمعيات اخلريية دورين رئيسني مها). ٢٠٠٧الراوي، (أو حتقيق أهداف سياسية 
جذب املوارد البرشية واملالية كالزكاة، وتنفيذ الربامج االجتامعية التي ختدم الفئات ذات 

اخلريية تعد منظامت خدمية،  ونظرا ألن اجلمعيات). ه١٤٢٧الرشيد، (احلاجة يف املجتمع 
ثني يف النشاط التسويقي يتفقون عىل أن عنارص املزيج التسويقي لتلك املنظامت فإن الباح

وهم؛ املنتج والتسعري ) 4Ps(لن يرتكز عىل العنارص التقليدية فقط واملسمى اختصارا 
، وإنام يضيفون ثالث عنارص جديدة للمزيج )Barion,  2006(والرتويج ومكان التوزيع 

) participants(والعنارص املضافة هم؛ املشاركون ) 7Ps(ا التسويقي اخلدمي ليسمى اختصار
 & physical  evidence) (Lancaster( املادي للخدمة واإلظهار) process(العملية 

Massingham, 1993; Jonathan, 2008, .( 
 

 يات التي يمتلكها الفكر التسويقي تتيح له إمكانيةلقد أكددت بعض الدراسات أن اآلل  
 املواجه الفاعلة للتحديات واملشكالت التي تواجه العمل يف املنظامت واملراكز اخلريية بوجه

إال أن هذا النشاط التسويقي قد تأخر ). ه١٤٢٧الرشيد، (عام ويف اململكة بوجه خاص 
ختصصية  ف اجلمعيات واملراكز اخلريية بصورةيف االعتامد أو االهتامم به يف حتقيق أغلب أهدا

 اإلعالمي كأدوات غري تقليدية، وذلك العتامد تلك اجلمعيات واملراكز اخلريية عىل النشاط
؛ ٢٠٠٣السلومي،  م؛٢٠١١الزيود ، (أساسية يف بناء العالقة الوطيدة بينه وبني أفراد املجتمع 

املنظامت الربحية وغري  اإلعالمي يف كافة ومع إيامن الباحث بأمهية الدور). ه١٤٢٥املاجد، 
التسويق،  جماالهتا دون ذكر الربحية، إال أن املنظامت اخلريية عولت عىل اإلعالم يف أغلب

رغم العالقة املتداخلة بني اإلعالم واملجال التسويقي، وذلك لعدم املعرفة باملزيج املتكامل من 
لذا أظهرت بعض . األهدافساعد يف حتقيق العنارص واألدوات الرئيسة يف علم التسويق امل

 اخلريية بسبب ضعف االهتامم بنشاط الدراسات حمدودية توفر إدارات التسويق يف اجلمعيات
الذي يمكن أن تقوم به إدارة التسويق التسويق، وعدم معرفة اإلدارة باجلمعيات اخلريية للدور 

ملوارد املالية أو البيع، باإلضافة إىل نقص  وتنمية ايف العمل اخلريي، وعدم التفريق بني التسويق
). ه١٤٢٨الرتكستاين، (الكوادر املتخصصة للعمل يف جمال التسويق اخلريي 
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ومع هناية القرن املايض بدأت اجلمعيات اخلريية تقلد وتساير العامل الغريب الذي يفرق  
ا يعرف بتسويق  أو م"التسويق اخلريي"بني األعالم والتسويق، وخاصة بعد ظهور مفهوم 

األعامل اخلريية، بصوره املتنوعة واملتعددة، والذي يقوم عىل مساعدة أغلب القطاعات 
). Bruce, 1998(التطوعية لتصبح أكثر فعالية يف حتديد وتلبية احلاجات لتلك املنظامت 

فبدأت اجلمعيات اخلريية يف نشاطاهتا التمييز بني املجال التسويقي واملجال اإلعالمي 
نتفاع من عنارص وأدوات املجالني، فظهرت املؤمترات واملقاالت والبحوث التي واال

ورغم تعدد عنارص . التسويق ودوره يف املؤسسات اخلريية بصورة كبرية يف املجتمع املسلم
املزيج التسويقي، إال أن أغلب الباحثني ركز عىل عنرص الرتويج وعملية االتصال كأداة 

ملاذا حتتاج املنظامت اخلريية إىل زيادة االهتامم بعملية من بني فمنهم . للنشاط الرتوجيي
أن تغري املنظامت من وجهة نظرهتا  أوىص برضورة االتصال والنشاط الرتوجيي؟، لذا

السلبية جتاه األنشطة الرتوجيية وتدرك أن أنشطة الرتويج تساعد عىل زيادة اإليرادات 
رة متخصصة تكون مسئولة عن هذا النشاط كام أوىص بإنشاء إدا. وحتسني وضع املنظمة

وذات ميزانيات مستقلة لتتمكن املنظامت اخلريية من حتقيق أهدافها النبيلة وخدمتها 
فقد ) م٢٠١٢امللحم، (أما ). ه١٤٢٢الرشيد، (اجلليلة التي تقدمها لألفراد واملجتمعات 

داخل اجلديدة للنشاط قدم دراسة ميدانية لدور االتصاالت التسويقية املتكاملة، كأحد امل
الرتوجيي يف زيادة استقطاب املتطوعني كموارد برشية متخصصة للعمل يف املؤسسات 

. اخلريية وكذلك التشجيع يف زيادة املوارد املالية لتلك املؤسسات
كام حث الباحثون مسئويل املنظامت اخلريية عىل االستفادة من املفاهيم والعنارص املتنوعة  

فعرب مفهوم التسويق بالعالقات تناول . سويقي للمساعدة يف حتقيق األهدافيف النشاط الت
 "إدارة عالقات العمالء"إمكانية تطبيق األفكار املتعلقة بمنهج ) ه١٤٢٥نور ورايض، (

يف املؤسسات اخلريية، وذلك لضامن دعم العالقة اإلجيابية طويلة األجل مع كافة عمالء 
كام استخدم. مراقبني عىل تلك املؤسسات اخلرييةاملؤسسة من مستفيدين ومانحني و

مفهوم التسويق اخلريي يف حتديد العقبات التي تواجه اجلهات) ه١٤٢٥احليدري، (
عوائق تتعلق باملنتج : اخلريية يف عملية مجع التربعات ليتناوهلا من خالل ثالث جمموعات

. حيطة باملنظمة اخلرييةالتسويقي، وعوائق تتعلق باملسوق، وعوائق تتعلق بالبيئة امل
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اعتمد الباحث يف منهجية بحثه عىل أسلوب الدراسة االستكشافية أو االستطالعية  
)Exploratory Research ( والذي يتطلب اتباع الطريقة النوعية)Qualitative ( يف مجع

نطلق من فرضيات معينة تم حتديدها مسبقا، ولكنه فهو ال ي. البيانات امليدانية وحتليلها
فالدراسات النوعية تسعى ملعرفة . هيدف إىل تصوير الواقع كام يامرسه األفراد يف املنظمة

دقائق التجارب العملية التي يعيشها األفراد املعنيون بالدراسة، وبالتايل يكونون املصدر 
لدراسة من خالل هؤالء األشخاص احلقيقي واملنطقي للمعلومات حول التجربة حمل ا

قنديلجي (الذي عاشوا التجربة بتفاصيلها ومروا باألحداث واملواقف من البداية 
عىل الباحثني يف العلوم اإلنسانية ًواملنهج النوعي أيضا يفضله ). ٢٠٠٩والسامرائي، 

 اسة،املنهج الكمي عندما ال تتوفر املعلومات الكافية من دراسات سابقة عن موضوع الدر
، أن احلاجة )Sekaran & Bougie, 2009; Cresweel, 2007(حيث يشري كل من 

وافية عن للبحث النوعي تصبح أكثر رضورة يف حالة عدم توافر معلومات وأبحاث 
ًوتأسيسا عىل ما سبق، وألن اهلدف من الدراسة احلالية هو التعرف عىل  . موضوع الدراسة

ًت اخلريية املرصح هلا مجع الزكاة، ونظرا ندرة الدراسات وقع األنشطة التسويقية يف املنظام
حول موضوع دور األنشطة التسويقية يف ترغيب املسلم لدفع الزكاة، كانت أسلوب 
 .الدراسة االستكشافية النوعية هي املنهجية املناسبة جلمع املعلومات املطلوبة هلذا البحث

 

 in-depthت أسلوب املقابلة الشخصية املعمقة استخدم الباحث جلمع البيانا  

interview مع أفراد جمتمع البحث، والتي تبدأ باألسئلة العامة واملفتوحة، إلعطاء 
املتحدث الفرصة يف عرض كل ما لديه عن املنشأة التي يعمل فيها، وليتمكن الباحث من 

ة املغلقة واملحصورة املداخلة واملناقشة والتمهيد لألسئلة املطلوبة، ثم طرح األسئل
كام استخدم الباحث وسيلة . ألهداف البحث ولتوضيح بعض النقاط التي قد يساء فهمها

اهلاتف كطريقة للمقابلة عند تعذر الوصول إىل املنشأة أو صعوبة مقابلة مسئوليها إما 
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النشغاهلم أو ألن كافة من يعمل يف املنشاة من النساء كجمعية فتاة األحساء اخلريية
 . يصعب عىل الباحث إجراء املقابلة الشخصية معهمو

لقد تركزت املقابالت عىل اهلدف العام للدراسة واملتمثل يف معرفة طبيعة األساليب  
 لدى املؤسسات واهليئات املسئولة-  إن وجدت- واملناشط التسويقية املتبعة واملستخدمة 

تها وتقييمها واستنباط عن استقبال ومجع الزكاة يف املجتمع السعودي، هبدف دراس
أساليب ومناشط تسويقية جديدة تشجع املجتمع السعودي املسلم يف دفع زكاة أمواله 

. بقدر من الرضا والطمأنينة، وبصورة مستمرة مدى احلياة
 

 يف البحوث النوعية خيتلف عن ما validity and reliabilityاختبار الصدق والثبات   
دوات واختبارات يف البحوث الكمية، ألن البحث الكمي مبني عىل يتم تطبيقه من أ

بينام ينبني البحث النوع عىل الصيغة التفسريية  positivist paradigmالصيغة الوضعية 
interpretive paradigm .لذا يرى الباحثون أن حتقيق الصدق والثبات يف البحوث

دقيق للمعلومات من خالل مراجعة النوعية يكون باستخدام كل من النقل احليادي وال
املشاركني للبيانات، وكذلك تقديم وصف تفصييل ملسار مجع معلومات البحث وحتليلها 

)Creswell, 2007; Priest, 2002 .( ،ولضامن حتقيق الصدق والثبات يف الدراسة احلالية
اركون يف الدراسة فقد قام الباحث بإجراء املقابالت يف البيئة الطبيعية التي يتواجد هبا املش

وهو مقر العمل، وتم إعطاء الوقت الكاف جلميع األفراد التحدث واإلجابة عىل أسئلة 
كذلك قام الباحث للتأكد من معيار. البحث وتقديم صورة كاملة عن جممل أعامهلم

الصدق بعرض تفاصيل ونصوص املقابلة عىل كل مشارك لضامن نقل اآلراء بشكل دقيق 
 .خل من الباحثوسليم ودون أي تد

 

متثل جمتمع الدراسة كافة املنظامت اخلريية التي تتوىل استقبال ومجع الزكوات من أفراد  
واعتامدا عىل اإلصدار احلادي عرش ملذكرة األحساء اهلاتفية، . املجتمع يف حمافظة األحساء

مل أسامء متعددة ، حت) منشأة٣١(فقد وصل حجم تلك املنظامت وقت إجراء الدراسة إىل 
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كجمعية أو مركز أو هيئة أو ندوة أو مؤسسة، توزعت يف كافة مدن وقرى وهجر املحافظة
ونظرا لصغر عدد جمتمع الدراسة، أعتمد الباحث عىل أسلوب . )ه١٤٣٢السلطان، (

 باملنشأة، "املدير التسويقي"احلرص الشامل، وحدد وحدة املعاينة للمقابلة الشخصية يف 
عدم وجود مدير تسويق توجه املقابلة إىل مديرها العام أو من يفوضه ويكون ويف حالة 

. مسئوال عن األنشطة التسويقية يف املنشأة
 

لقد بلغ إمجايل املنشآت التي مجع منها البيانات؛ سواء من املقابالت الشخصية أم عرب  
فقد تعذر.  من جمتمع البحث%)٨٧(، أي بنسبة )٣١(من بني )  منشأة٢٧(اهلاتف 

الوصول أو االتصال بمنشأتني، وأغلقت احلكومة الثالثة بأمر من وزارة الداخلية وعىل 
يف حني ألغى. مستوى املنطقة، واعتذرت الرابعة عن املقابلة لظروف خاصة باملنشأة

ياسة الباحث ثالث مقابالت؛ األوىل بياناهتا ناقصة جدا لعدم معرفة املقابل عن أغلب س
ومناشط املنشأة التي يعمل هبا، واالثنتني أغلب البيانات التي مجعها يف املقابلة كانت 

وبذلك . مناقضة ملا شاهده الباحث يف املنشأة وما اطلع عليه من إصداراهتم وأنشطتهم
مقابلة من ) ٢٤(يصبح عدد املقابالت املقبولة، والتي اعتمد الباحث عليها يف دراسته، 

ويوضح . من جمتمع البحث، وهي نسبة مقبولة ومرضية %) ٧٧.٤(أي بنسبة منشأة ) ٣١(
توزيع عدد املنشآت حلجم املجتمع، وعدد املقابالت يف تلك املنشآت، ) ١(اجلدول رقم 

 .وعدد املقابالت املستبعدة وكذلك املستخدمة للدراسة
عدة واملستخدمة توزيع عدد املنشآت حلجم املجتمع، ونسبة املقابالت املستب: )١(جدول 
 للدراسة

حجم 
املجتمع

جممل 
املقابالت

املقابالت 
املستبعدة

املقابالت املستخدمة 
للدراسة

٣١٢٧٣٢٤ العدد
 %٧٧,٤ %٩,٦%٨٧,٠%١٠٠ النسبة
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مجعية : ويمكن إمجال املنشآت التي اعتمد الباحث عليها يف دراسته عىل النحو التايل  
ية الرميلة اخلريية، مجعية اجلفر اخلريية، الندوة العاملية للشباب الشعبية اخلريية، مجع

اإلسالمي، مجعية حتفيظ القران الكريم، اجلمعية اخلريية لتيسري الزواج، مجعية فتاة 
األحساء اخلريية، مركز التنمية األرسية، مؤسسة مكة اخلريية، مركز الرب باملزروعية، مركز 

ني باألحساء، مركز الرب باملربز، مجعية املراح اخلريية، مجعية الرب بالصاحلية، مجعية املعاق
العمران اخلريية، مجعية العيون اخلريية، مؤسسة الوقف اخلريية، إدارة املشاريع والعناية 
باملساجد، مكتب توعية اجلاليات، مجعية املركز اخلريية، مركز مجعية الرب بالشقيق، مركز 

.  اخلريية، مجعية البطالية اخلرييةالرب بالفيصلية، مجعية احلليلة
كام جتدر اإلشارة إىل أن الباحث استبدل يف حتليله كافة األسامء احلقيقية لتلك  

املؤسسات واجلمعيات واملراكز واهليئات املسموح هلا بجمع الزكاة بأسامء مستعارة، وذلك 
تعرف عىل واقع لتحفظ تلك املنشآت عىل ذكر أسامئها احلقيقية، وألن هدف الدراسة ال

النشاط التسويقي يف املنشآت املسموح هلا بجمع الزكاة وليس املقارنة واملفاضلة بني تلك 
 .املنشآت

 

 

 اتبع الباحث يف حتليل البيانات التي مجعها من املقابالت عىل أسلوب العرض واالستنباط  
فقد تم تفريغ ما دار يف املقابلة من نقاش عىل شكل مقاالت حوارية، . الستنتاجومن ثم ا

ومن ثم قام الباحث بأخذ املعلومات املطلوبة ألهداف البحث من املقاالت احلوارية لكل 
حالة وتدوينها يف جداول حمددة لسهولة فرزها وحتليل احلاالت هبدف احلصول عىل نقاط 

نهام، والذي يوصل إىل النتائج النهائية للبحث، ويعد هذا التشابه واالختالف فيام بي
األسلوب من أكثر األساليب العلمية استخداما لتحليل البيانات األولية املجموعة 

ويمكن ). م٢٠٠٣ عبيدات ، ؛Malhotra & Birks, 2007(بواسطة املقابالت الشخصية 
 :عرض ومناقشة النتائج كام ييل
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قبل البدء يف استعراض ومناقشة نتائج البحث؛ فإنه يستحسن إعطاء صورة واضحة  
سنة التأسيس: عن املنشآت املسموح هلا بجمع الزكاة يف حمافظة األحساء؛ من حيث

فكام بني . وحجم املنشأة بناء عىل عدد موظفيها، وعدد فروعها ملعرفة واقع نطاقها اجلغرايف
التوزيع النسبي، فإن العمر الزمن يف ) ٣(الوصف العام، واجلدول رقم ) ٢(ول رقم اجلد

فقبل بداية القرن اهلجري . تأسيس تلك املنشآت قد حوى قرابة أربعني عاما من الزمن
ُيف حمافظة األحساء تعنى بالعمل اخلريي %) ٢٠,٨(احلايل مل يوجد إال مخس منشآت  

ويف العقد األول من القرن احلايل تأسست ست منشآت . وتستقبل الزكوات من املجتمع
أخرى، ثم ست منشآت جديدة يف العقد الثاين، أما العقد الثالث من هذا القرن فقد أسس 

إن هذه الزيادة املطردة يف املنشآت مع كل %). ٢٩,٢(املجتمع سبع منشآت أخرى جديدة 
إلجيايب يدل عىل زيادة الوعي فاملؤرش ا. عقد جديد من الزمن له مؤرشان؛ إجيايب وسلبي

االجتامعي من الدولة واملجتمع بأمهية العمل اخلريي عموما ومنها مجع الزكاة وتوزيعها 
أما املؤرش السلبي فإنه يدل . ملستحقيها، وذلك إلحساسهم بمفهوم التكافل االجتامعي

مال الزكاة، وإن عىل استمرار وتزايد حاجة املجتمع السعودي لإلغاثة املادية واالنتفاع من 
إن هذين املؤرشين خيلقان لدى. كانوا يف بلد برتويل غني كاململكة العربية السعودية

الباحثني الرغبة بالقيام بمزيد من الدراسات امليدانية حول هذه املنشآت وطبيعة أعامهلا، 
 .وفق معايريها املالية واإلدارية واالجتامعية واإلنسانية

  للمنشآت املسموح هلا بجمع الزكاة من األفراد يف املجتمع السعوديالوصف العام: )٢(جدول 
عدد املوظفني )لقب(اسم  م

 *املنشأة 
سنة 
املتطوعني املتعاونني الرسمني التأسيس

عدد الفروع 
التابعة للمنشأة

ال يوجد فروع٤٠٠٠٠ه١٤١٧األماين١
فروع) ٧(يوجد ١٣٥١٢٠٤٨ه١٤٠٠اإلحسان٢
ال يوجد فروع٩٠٠٩ه١٣٩٩ةاألخو٣
يوجد فرعني٩٨٠٠ه١٤١٠اإليامن٤
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عدد املوظفني ) لقب(اسم م
*املنشأة 

سنة 
املتطوعني املتعاونني الرسمني التأسيس

عدد الفروع 
التابعة للمنشأة

ال يوجد فروع١٢٧٠٠ه١٤٠٢الرتاحم٥
ال يوجد فروع٣٨٢ه١٤١٨التساوي٦
فروع) ٥(يوجد ١٣٢٠٠٣٠ه١٤٠١التفاين٧
ال يوجد فروع١٣٢٠٠٠ ه١٤٢٦التقوى٨
ال يوجد فروع٨٣٠٠ه١٤٢٧التكافل٩

يوجد فرع واحد٢٠١٠٠٠ه١٤١٢عالتواض١٠
يوجد فرع واحد٤١٠٠٠ه١٤٢٥الثقة١١
ال يوجد فروع١١٥٠٠ه١٤٢٨الريادة١٢
ال يوجد فروع١٨٧٠٠ه١٤١٤السامحة١٣
يوجد فرع واحد١٠٢٩٠٠ه١٤٠٣الشهامة١٤
ال يوجد فروع١٨٣١٤ه١٤٠٠الفضيلة١٥
ال يوجد فروع٣٣٠٠٩ه١٤٠٥املحبة١٦
ال يوجد فروع٠٠٤٦ه١٤٢٥ملودةا١٧
ال يوجد فروع٣٣٠٠ه١٤١٦النزاهة١٨
يوجد فرعني٢٧١٣٢٥ه١٤١٠الوفاق١٩
ال يوجد فروع٣٣٢٠ه١٤٢٩الشعلة٢٠
ال يوجد فروع٠٠٢٢ه١٤١٥الكرامة٢١
ال يوجد فروع٤١٥٨٥ه١٤١٣اجلامل٢٢
ال يوجد فروع٤٢٠٠٢٥ه١٣٩٦البسمة٢٣
ال يوجد فروع٦٠٠٦٤ه١٣٩٦الفرحة٢٤

 .مجيع األسامء مستعارة وذلك لتحفظ تلك املراكز واجلمعيات عىل ذكر أسامئها احلقيقية* 
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أما عدد املوظفني لكل منشأة فقد فرق الباحث بني ثالثة أنواع من املوظفني يف تلك  
ام جزئي دو(، واملوظف املتعاون )دوام كامل براتب(املنشآت؛ فهناك املوظف الرسمي 

 إن السبب). بال دوام ثابت وبدون راتب أو مكافأة حمددة(، واملوظف املتطوع )بمكافأة ثابتة
يف تفرقة الباحث هلذه األنواع من الوظائف كانت بمالحظته عند املقابلة والتجوال يف 

ن يعملون غالبا يف املساء ويشاركو) املتعاونني(فقد وجد الباحث عددا من املوظفني . املنشآت
املوظفني الرسميني يف رسم سياسة املنشأة وحتقيق أهدافها، وهم عىل درجة عالية من 
التأهيل األكاديمي، ويعملون بدافع الرغبة يف حتقيق الذات ولشعورهم باملسؤولية 
االجتامعية جتاه أفراد جمتمعهم، وهذا ما أكدته أيضا بعض الدراسات احلديثة يف املجتمع 

وباملقابل أوضح بعض املسئولني يف بعض تلك املنشآت ). ه١٤٣١النعيم، (السعودي 
بوجود عدد من األفراد يأتون كموظفني متطوعني يف أوقات) كالوفاق، والفرحة(

املناسبات وازدحام األعامل باملنشأة، كأوقات رمضان يف توزيع زكاة الفطر أو ذي احلجة 
لذا فرق الباحث بني . لس املنشأةيف توزيع األضاحي، بينام ال يشاركون يف اجتامعات وجما

هؤالء األنواع من املوظفني باملنشأة، وركز يف دراسته عىل  املوظفني الرسميني واملتعاونني 
. ني للمنشأةيفقط واعتربهم املوظفني احلقيق

ولتحديد حجم املنشآت، بناء عىل معيار عدد موظفيها، اعتمد الباحث معيار النظام  
)  عامل٥٠(، ومتوسطة ) عامل١٠٠(نشأة كبرية إذا فاق موظفيها السعودي الذي تعترب امل

التقرير االقتصادي (فأقل، وصغرية جدا أقل من عرشة عامل )  عامل٢٠(فأكثر، وصغرية 
فإن أغلب املنشآت ) ٣ & ٢(وبناء عىل بيانات اجلدولني ). م٢٠٠٤للمركز االستشاري، 

. د ضمن املنشآت الصغرية والصغرية جدااملسموح هلا بجمع الزكاة يف حمافظة األحساء تع
فاق عدد موظفيها الرسميني %) ٨,٣(منشأة كانت هناك منشأتان  فقط ) ٢٤(فمن بني 

، بينام عدمت املنشآت املتوسطة لعدم وجود أية منشأة ) موظف١٠٠(واملتعاونني عىل 
) منشأة١٥ (ويف املقابل هناك أكثر من نصف املنشآت. لدهيا موظفون بني اخلمسني واملائة

ذات احلجم الصغري، وثلث املنشآت ذات احلجم الصغري جدا لوجود أقل من %) ٦٢,٣(
. عرشة موظفني يف املنشأة الواحدة
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إن هذه النتيجة تدل عىل أن أغلب املنشآت املسموح هلا بجمع الزكاة يف حمافظة  
قص الكبري يف وملعرفة سبب هذا الن. األحساء تعد ضمن املنشآت الصغرية والصغرية جدا
إن العمر "السبب بقوله ) اإلحسان(عدد املوظفني لدى أغلب املنشآت، أوضح مسئول 

الزمني للمنشأة، ومدى النطاق اجلغرايف الذي ترشف عليه، وكذلك طبيعة اخلدمات التي 
. "تقوم هبا كل منشأة، هلا دور يف حتديد العدد الفعيل من املوظفني لكل منشأة

 األحساء تعد من أكرب حمافظات اململكة يف النطاق اجلغرايف وذات ونظرا ألن حمافظة  
، أكدت الدراسة )ه١٤١٩الطاهر، (مساحة وكثافة سكانية تفوق أكثر مناطق اململكة 

ومن هنا برزت . رغبتها يف معرفة النطاق اجلغرايف التي ترشف عليه وختدمه تلك املنشآت
فكلام ملكت .  عليه وختدمه تلك املنشآتاحلاجة يف معرفة النطاق اجلغرايف التي ترشف

املنشأة فروعا هلا يف مدن وقرى وهجر املحافظة، كلام زاد نطاق خدماهتا اجلغرافية وزاد 
) ٣ & ٢(لقد جاءت نتائج املقابالت خمالفة للتوقعات، فبيانات اجلدولني . عدد موظفيها

%) ٧٠,٩(أي ما نسبته )  منشأة١٧(تظهر أن أغلب املنشآت املسموح هلا بجمع الزكوات 
ليس لدهيا أي فرع داخل أو خارج املحافظة، وإنام ذات نطاق جغرايف حمدود قد ينحرص يف 

يف حني ال يوجد إال منشأتان زادت فروعها عن . قرية أو هجرة أو حي من أحياء املدينة
%). ٨,٣(مخسة، ومنشأتان لدهيا فرعان، أي بنسبة 

ئص العامة للمنشآت املسموح هلا بجمع الزكاة من التوزيع النسبي للخصا: )٣(جدول 
 أفراد املجتمع 

%النسبة عدد املنشآت املتغريات البيان م
%٥٢٠,٨ ه١٤٠٠ما قبل 

%١٢٥٠ ه١٤٢٠ إىل ه١٤٠٠من  ١ 
سنة التأسيس 
 للمنشأة

%٧٢٩,٢ ه١٤٢٠من بعد 
%٢٨,٣ ) فأكثر١٠٠(كبري حجم املنشأة بناء  ٢
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%النسبة عدد املنشآتاملتغرياتالبيان م
%٠٠) فأكثر٥٠(متوسط 

%١٥٦٢,٥) فأكثر١٠(صغري 
عىل عدد 
املوظفني

%٧٢٩,٢)١٠أقل من (صغري جدا 
%٢٨,٣)مخسة فروع فأكثر(كبري 

%٢٨,٣) فروع٤ إىل ٢من (متوسط 
%٣١٢,٥)فرع واحد(صغري  ٣ 

حجم املنشأة بناء 
 عىل عدد الفروع

%١٧٧٠,٩)ال يوجد فروع(صغري جدا 

لنتيجة تؤكد أن أغلب املنشآت اخلريية املسموح هلا بجمع الزكاة من األفراد ن هذه ا  
يف حمافظة األحساء ذات احلجم الصغري والصغري جدا، وتتوافق مع عيار عدد املوظفني يف 

كام أن هذه النتيجة، واملتعلقة بكثرة أعداد املنشآت وقلة فروعها، وما يرتتب . كل منشأة
ودية نطاقها اجلغرايف، ختلق نوعا من االنطباع لدى الفرد بأن عليه من صغر حجمها وحمد

األعداد الكثرية من املنشآت املتشاهبة يف األهداف يف املجتمع الواحد ال تعني بالرضورة 
ًكثرة النشاط وتنوعه، وإنام تظهر نوعا من التنافس بني املنشآت وتشتيت اجلهود البرشية 

 .وزيادة يف اإلنفاق العام لكل منشأة
 

مجع أغلب العلامء والباحثني يف جمال التسويق بأن األنشطة التسويقية يمكن أن تطبق  
 & Andreasen(لدى املنشآت اهلادف للربح، واملنشآت غري اهلادف للربح عىل حد سواء 

Kotler, 2003 .(نشآت يف الدول املتقدمة سواء اهلادفة للربح أم غري لذا اعتمدت كافة امل
اهلادفة للربح عىل االستفادة من التسويق ومناشطه منذ زمن ليس بالقليل، لدوره اإلجيايب 

لذا تسعى الدراسة احلالية ). م٢٠٠٩سويدان والربواري، (يف حتقيق أهداف تلك املنشآت 
 املسئولة عن مجع الزكاة من األفراد يف يف التعرف عىل واقع النشاط التسويقي يف املنشآت
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عرب معرفة مدى توفر أدوات رئيسة أو ) كمنشآت غري هادفة للربح(املجتمع السعودي 
مساعدة للنشاط التسويقي كإدارة للتسويق، أو موظف متخصص، أو متدرب يف جمال 

 التسويق، أو قواعد معلومات شاملة لدافعي الزكاة؟ 
نية هلذا البحث أن طبيعة العالقة بني املنشآت املسئولة عن مجع قد أثبتت الدراسة امليدا  

وبني األدوات الرئيسة للنشاط التسويقي ضعيفة ) كمنشآت غري هادفة للربح(الزكوات 
ال يوجد إدارة للتسويق سوى ) منشأة٢٤(فمن بني ). ٤(جدا كام يوضحه اجلدول رقم 

 املنشآت التي تقوم ببعض املناشط ، وأما باقي%)٤,٢(منشأة واحدة فقط، أي ما نسبته 
حتت بعض اإلدارات -  إن وجدت -التسويقية فقد جعلوا تلك املناشط التسويقية 

اخلاصة كاإلعالم أو العالقات العامة، وهذه ظاهرة تؤكدها بعض الدراسات السابقة يف 
إن سبب عدم وجود ). ١٩٩٦الرتكستاين، (املجتمع السعودي عن املنشآت اخلريية 

ات متخصصة كالتسويق يف تلك املنشآت يكمن يف صغر املنشآت وقلة عدد املوظفني إدار
لذا نالحظ أن إدارة التسويق ال توجد إال يف منشأة ).  اإليامن(فيها، وهذا ما أكده مسئول 

. ذات العدد الكبري يف املوظفني وتعدد فروعها يف املحافظة) اإلحسان(
إليراد والتربعات يف جمال العمل لدى اجلمعيات لوجود العالقة الطردية بني جممل ا  

واملنشآت اخلريية وبني درجة التخصص لدى املوظفني واملتطوعني فيها، كام أثبتته بعض 
، سعت الدراسة احلالية ملعرفة مدى وجود )Hager et al., 2002(الدراسات العاملية 

لقد . سموح هلا بجمع الزكاةاألفراد املتخصصني يف جمال التسويق لدى املنشآت اخلريية امل
 ، أنه ال يوجد لدى املنشآت)٤(أظهرت املقابالت الشخصية، والتي أوضحها  اجلدول رقم 

املسئولة عن مجع الزكوات أفراد متخصصون يف جمال التسويق إال يف أربع منشآت فقط، 
، ومجيعهم من املوظفني املتعاونني وذلك بسبب ضعف الرواتب %)١٦,٧(أي ما نسبته 

املقدمة للموظفني يف املنشأة، وأن أغلب املوظفني إما من ذوي التخصصات الرشعية أو 
إن هذه . ذوي الشهادات دون اجلامعية، وهذا ما أكده كافة املسئولني يف تلك املنشآت

النتيجة كام يراها الباحث منطقية ألن أغلب الرواتب واألجور املقدمة للموظفني يف 
النعيم، (ال تصل إىل درجة الرضا الذي يطمح إليه املوظفون املنشآت اخلريية ضعيفة و
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، لذا ينأى كثري من ذوي التخصصات املطلوبة كتخصص التسويق يف قبول تلك )ه١٤٣١
يف حني أثبتت. الوظائف بتلك املرتبات أو األجور، إال أن يكون متعاونا أو متطوعا

ن مجع الزكوات يف حمافظة املقابالت الشخصية أن أكثر من ثلث املنشآت املسئولة ع
لدهيا أفراد تدربوا عىل برامج ومفاهيم بعض األنشطة %) ٣٧,٥(أي )  منشآت٩(األحساء 

التسويقية كدورات يف صياغة اإلعالن ومهارة التعامل مع العمالء وغريها، إما بتشجيع 
 .من املنشأة أو ببوادر شخصية من املوظف لتحسني أداء عمله

 لدى الباحث جانبا إجيابيا وآخر سلبيا لدى املنشآت املسئولة عن إن هذه النتيجة تربز  
 فاجلانب اإلجيايب وفق هذه النتيجة، يربز بوادر التوجه احلقيقي. مجع الزكاة يف حمافظة األحساء

 للتسويق للمنشآت نحو األنشطة التسويقية والسعي يف تطبيقها لدهيم ولو مل تكن هناك إدارة
لك إليامهنم بأمهيتها يف حتقيق أهداف املنشأة والتي منها حث أو موظف خمتص فيها، وذ

أما اجلانب السلبي هلذه النتيجة فيربز افتقار املنشآت يف . املجتمع عىل دفع كافة زكواهتم
 االلتحاق تبني وإقامة مثل تلك الدورات التدريبية، واقتصارها فقط عىل التشجيع ملوظفيها يف

خاصة عندما نعلم أن كافة املنشآت التي لدهيا موظف بأماكن أخرى وخارج الدوام، و
.  التسويقيةمتخصص يف التسويق مل يدرب أحدا من املوظفني اآلخرين عىل بعض املهارات

كثرة األعامل اليومية املطلوبة من املنشأة، وعزوف "بررها بقوله ) اجلامل(ومع أن مسئول 
أضعف اهلمة يف تدريب الغري، ولكن قد أغلب األفراد يف املنشأة عن الدورات إال بمقابل؛ 

 خارج تتحسن األوضاع يف السنوات القادمة ونخطط لدورات تسويقية يف املستقبل داخل أو
. ورغم هذا املربر، تبقى النتيجة سلبية وجيب عىل املنشآت تالفيها. "املنشأة

نشأة ونظرا ألمهية توفر قواعد معلومات يف أية منشأة لعمالئها، ألنه يضمن للم  
جاد الرب، (استمرار التواصل مع العمالء واستمرار بناء العالقة معهم مدى احلياة 

، أكدت الدراسة رغبتها يف معرفة مدى توفر معلومات شاملة ودقيقة لدافعي )م٢٠٠٩
 .الزكاة يف تلك املنشآت، باعتبارهم األفراد املرتقبني لتحقيق هدف مجع الزكاة
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ت الرئيسة للنشاط التسويقي يف املنشأة املسموح هلا بجمع مدى توافر األدوا:)٤(جدول 
 الزكاة من األفراد يف حمافظة األحساء 

يوجد باملنشأة
إدارة للنشاط  البيان

التسويقي
موظف 

متخصص يف 
جمال التسويق

موظف 
متدرب يف 
جمال التسويق

قواعد معلومات 
شاملة لدافعي 

 ؟الزكاة
 عدد نعم

(%)النسبة 
١ 

)٤,٢(%
٤ 

)١٦,٧(%
٩ 

)٣٧,٥(%
٤ 

)١٦,٧(%
 عدد ال

(%)النسبة 
٢٣ 

)٩٥,٨(
٢٠ 

)٨٣,٣(%
١٥ 

)٦٢,٥(%
٢٠ 

%)٨٣,٣(

أن أغلب املنشآت املسموح هلا بجمع الزكاة يف ) ٤(لقد أظهرت بيانات اجلدول رقم   
) ةمنشأ٢٤(فمن بني . حمافظة األحساء ليس لدهيا قواعد معلومات شاملة لدافعي الزكاة
كام أن كافة %). ١٦,٧(ال يوجد قواعد معلومات لدافعي الزكاة إال يف أربع منشآت فقط 

هذه املعلومات ليست شاملة ملجمل دافعي الزكاة يف املحافظة، وإنام لبعض من األفراد 
املتعاملني مع املنشأة، مما يدل عىل افتقار تلك املنشآت ألهم وسائل االتصال بينها وبني 

إن هذه النتيجة تتوافق مع بعض الدراسات األخرى يف إثبات عدم توفر . ادهؤالء األفر
قواعد املعلومات الشاملة واحلديثة للمتربعني واملستفيدين يف املنشآت اخلريية باململكة 

وملعرفة سبب عدم توفر قواعد معلومات لدافعي الزكاة يف تلك ). ه١٤٢٧الرشيد، (
تركيزنا عىل قواعد املعلومات للمنتفعني من "له بقو) الريادة(املنشآت، أوضح مسئول 

الزكاة والصدقات، أما دافعو الزكاة فتقل اجلهود يف وضع قاعدة أو بيانات هلم، ألهنم غري 
دائمي التعامل مع املنشأة، إما لتحول زكاهتم ملنشأة أخرى، أو باعتذارهم بعدم وجوب 

 ."الزكاة عليه هذا العام
نشاط التسويقي فهي بعض أساليب التسويق املبارش كمقابلة أما األدوات املساعدة لل  
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أو مراسلة األفراد املستهدفني لدفع الزكاة وتزويدهم باملعلومات والبيانات عن املنشأة
ومنجزاهتا ومرشوعاهتا املستقبلية وتذكريهم بفعاليات املنشأة، وذلك لضامن التواصل مع 

لقد أثبتت الدراسات امليدانية دور أغلب . شأةاألفراد ولزيادة الثقة يف نفوسهم نحو املن
أساليب التسويق املبارش عىل زيادة الثقة لدى العمالء املستهدفني وتأثريها عىل أهداف 

لذا حدد الباحث بعض األدوات املساعدة يف زيادة ). ه١٤٢٣الشميمري، (املنشآت 
املنشأة  لدافعي الزكاة التفاعل بني املنشأة ودافعي الزكاة، وسعى يف معرفة مدى مراسلة 

أخبار املنشأة ومنجزاهتا ": عرب الربيد العادي أو اإللكرتوين أو اجلوال وإمدادهم  هبا؛ منها
خطابات الشكر السنوية لدفع " و "املرشوعات اجلديدة املتعلقة بالزكاة" و "السنوية
 . "التذكري بموعد وقت الزكاة وقيمتها" و "الزكاة
أن أغلب املنشآت يف ) ٥(امليدانية والتي يوضحها  اجلدول رقم لقد أثبتت املقابالت   

تقوم بتزود دافعي الزكاة بأخبار %) ٨٣,٣(أي ما نسبته )  منشأة٢٠(حمافظة األحساء 
تراسل دافعي الزكاة %) ٧٠,٨(أي ما نسبته )  منشأة١٧(اجلمعية ومنجزاهتا السنوية، و

%) ٨٧,٥(إي ما نسبته )  منشأة٢١(لزكاة، وومتدهم بأنواع املرشوعات اجلديدة املتعلقة با
أي ما نسبته )  منشآت٥(ترسل خطابات الشكر السنوية لدافعي الزكاة، بينام ال يوجد إال 

إن هذه النتيجة تعد. فقط تذكر دافعي الزكاة بموعد وقت الزكاة وقيمتها%) ٢٠,٨(
واملرشوعات اجلديدة غريبة يف جمملها؛ فهي وإن كانت جيدة فيام يتعلق بأخبار املنشأة 

وخطابات الشكر، إال أهنا ضعيفة ومتدنية يف مراسلة دافعي الزكاة وتذكريه بموعد وقت 
وملعرفة السبب قام الباحث بزيارة أخرى ومقابلة جديدة لبعض املنشآت، وسأل . الزكاة

لدهيم إصدار ) وخاصة املتوسطة والكبرية(عن هذا التباين، فأوضحوا أن أغلب املنشآت 
 .وي عن املنشأة وأعامهلاسن
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مدى توافر األدوات املساعدة للنشاط التسويقي يف املنشأة املسموح هلا بجمع : )٥(جدول 
 الزكاة من األفراد يف حمافظة األحساء 

مراسلة دافعي الزكاة عرب الربيد العادي أو اإللكرتوين أو اجلوال وإمدادهم
بإخبار اجلمعية  البيان

ومنجزاهتا 
السنوية

باملرشوعات 
اجلديدة املتعلقة 

 بالزكاة

بخطابات 
الشكر 
السنوية

بالتذكري ملوعد 
وقت الزكاة 
 وقيمتها

 عدد دائام
(%)النسبة 

٨ 
)٣٣,٣(%

٥ 
)٢٠,٨(%

١٤ 
)٥٨,٣(%

١ 
)٤,٢(%

عدد نادرا 
(%)النسبة 

١٢ 
)٥٠(%

١٢ 
)٥٠(%

٧ 
)٢٩,٢(%

٤ 
)١٦,٧(%

 عدد مل يتم
(%)النسبة 

٤ 
)١٦,٧(%

٧ 
)٢٩,٢(%

٣ 
)١٢,٥(%

١٩ 
)٧٩,١(%

فعند استقبال املنشأة لعموم املتربعني ومنهم دافعي الزكاة يسعى املوظف يف أخذ رقم  
اجلوال أو العنوان الربيدي، وذلك إلمدادهم بأخبار املنشأة ومنجزاهتا ومرشوعاهتا 

ربع عن إعطائه أما إذا اعتذر املت. املستقبلية وكذلك خطابات الشكر عىل تعاوهنم معها
 عنوانه، زوده املوظف بام لديه من املنشورات املتوفرة لديه عن األشهر أو السنوات املاضية،

يف حني انخفض عدد املنشآت التي تقوم بالتذكري . والتي فيها أخبار ومنجزات املنشأة
 بموعد وقت أداء الزكاة بسبب عدم وجود هذا البند يف اإلصدار السنوي، ألن أوقات دفع
الزكاة بني األفراد متغري حسب طبيعة أعامهلم، كام أن أغلب املنشآت ال متلك قواعد 
معلومات وبيانات خاصة لدافعي الزكاة، وإنام متلك جممل األسامء املتعاملة مع املنشأة 

لذا فاألساليب املتبعة يف املنشأة ليست لدافعي الزكاة وإنام نشاط عام جلميع . خالل العام
. مع املنشأةاملتعاونني 
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وإذا كانت األدوات الرئيسة واملساعدة يف النشاط التسويقي مطلبا لكسب ثقة دافعي  
الزكاة كعمالء مستهدفني،  فإن توفر املناشط املساعدة يف جمال التسويق يعد مطلبا لكسب 

وإذا كان كسب ثقة العميل املستهدف هدفا . قبنيثقة عموم أفراد املجتمع كعمالء مرت
نسعى لتحقيقه يف احلارض، عن طريق خدمته الستمرار املعاملة معه وتسهيل االتصال به 

، فإن كسب ثقة العميل املرتقب يعد مطلبا )م٢٠٠٨منصور، (وتصدق املعلومة املعلنة له 
 & Pride(رارها ونموها رئيسا نسعى لتحقيقه يف املستقبل لضامن بقاء املنشأة واستق

Ferrell, 2000) .( لذا حددت الدراسة بعض املناشط املساعدة يف كسب ثقة املجتمع
) عرب وسائل اإلعالم(لتقبل أهداف املنشأة والتعاون يف حتقيقها، منها؛ التأكيد من املنشآت 

ات توضيح الطموح" و "نرش التقارير السنوية إليراد الزكاة وإنفاقه"بـ بأهنا تقوم 
"ائج املثمرة بعد دفع الزكاة عرض النت" و "واألهداف املستقبلية عند زيادة الزكاة 

). ٦(كام يوضحه اجلدول رقم . "إبراز األرضار املحتملة للمستفيدين لو مل تدفع الزكاة"و

مدى توافر املناشط املساعدة لكسب ثقة أفراد املجتمع للمنشأة املسموح هلا : )٦(جدول 
 ة يف املجتمع السعودي بجمع الزكا

تقوم بـــ) عرب وسائل اإلعالم(هل املنشأة 
نرش التقارير البيان

السنوية إليراد 
الزكاة وإنفاقه

توضيح الطموحات 
واألهداف املستقبلية 
 عند زيادة الزكاة

عرض النتائج 
املثمرة بعد 
دفع الزكاة

إبراز األرضار 
املحتملة 

للمستفيدين لو 
مل تدفع الزكاة
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 عدد مل تقم به مطلقا
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نرش التقارير السنوية إليراد الزكاة "لقد أثبتت املقابالت أن كافة املنشآت تتوىل   
، بينام يقل عدد املنشآت %)٦٦,٧ منشأة، أي ما نسبته ١٦(، وأغلبها بصفة دائمة "وإنفاقه

توضيح الطموحات واألهداف املستقبلية عند زيادة "التي تتوىل عرب وسائل اإلعالم 
بني دائم ونادر )  منشأة١٤( وتصل إىل "عرض النتائج املثمرة بعد دفع الزكاة " و"الزكاة 

إبراز " عرب وسائل اإلعالم بــ -أما عدد املنشآت التي تتوىل %). ٥٨,٣أي ما نسبته (
أي ما ( فلم تتجاوز مخس منشآت فقط "األرضار املحتملة للمستفيدين لو مل تدفع الزكاة

تعد منطقية ومقبولة لدى ) ٦(إن هذه النتيجة كام يعرضها اجلدول رقم  %). ٢٠,٨نسبته 
 تقاريرها املالية وحساباهتا اخلتامية والتي من الباحث، ألن كافة املنشآت ملزمة بنرش

أما املنشآت التي تعتمد يف إيرادها عىل . بنودها التقارير السنوية إليراد الزكاة وإنفاقها
توضيح الطموحات واألهداف املستقبلية عند زيادة "الزكاة تسعى عرب وسائل اإلعالم يف 

يف حني تضعف املنشآت وربام ترتدد يف  . " عرض النتائج املثمرة بعد دفع الزكاة" و"الزكاة 
 عرب وسائل اإلعالم ألهنا يف " إبراز األرضار املحتملة للمستفيدين لو مل تدفع الزكاة"

جمتمع غني وحتت إرشاف حكومة غنية تسد كافة األرضار املحتملة للمستفيدين لو مل تدفع 
.  الزكاة، وهذا ما أكده بعض املسئولني يف تلك املنشآت

وإذا كانت سمعة مسئويل املنشآت اخلريية وأعضائها املنتسبني إليها واملحبوبني يف  
املجتمع تعد من أكثر العوامل تأثريا عىل نسبة حتصيل املنح والتربعات للمنشآت اخلريية 

قد أوضح أن أكثر من ثلثي املنشآت يف ) ٧(، فإن اجلدول رقم )٢٠٠٦عبابنة والعقيل، (
لدهيا ومن ضمن أعضائها شخصيات حمببة يف املجتمع) نشأة م١٩(جمتمع الدراسة 

كأعضاء يف املنشأة؛ سواء كانوا مشايخ يف علوم الرشيعة أم معلمني تربويني أم شخصيات 
ومع أن هذه النتيجة تربز قوة أو ضعف العالقة بني املنشأة واملجتمع، . إدارية يف املجتمع

 أن الباحث ال يسلم هبذه النتيجة عىل إطالقها ومدى ثقة أفراد املجتمع بتلك املنشأة، إال
كام أن بعض. لعلمه بأسلوب املجاملة املتبعة يف املجتمع وخاصة يف املنشآت اخلريية

مسئويل تلك املنشآت يسجل أعضاء رشف لبعض شخصيات املجتمع ولو بزيارة واحدة 
مرشفا أو عضو للمنشأة، فقد عرض أكثر من مسئول لتلك املنشآت عىل الباحث أن يكون 

 .رشف بمجرد املقابلة التي قام هبا هلذه الدراسة
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التسهيل لألفراد يف دفع زكاهتم وقبوهلا عرب الرصاف اآليل "ومن الوسائل املساعدة يف   
) ٧(، فقد أوضحت نتائج املقابالت الشخصية والتي يوضحها  اجلدول رقم "أو االنرتنت

 استفادت من التقنيات احلديثة وسهلت إجراءات)  منشأة١٨(أيضا؛ أن قرابة ثلثي املنشآت 
كام يالحظ أن أغلب املنشآت التي . دفع الزكاة لألفراد عرب الرصاف اآليل أو االنرتنت

قبلت تلك التقنيات منشأة حديثة اإلنشاء، أو إدارة جديدة ملنشأة قديمة، كام ذكره مسئول 
ديدة والشابة يف املنشأة القديمة هي حداثة املنشأة وسياستها، أو الدماء اجل"بقوله ) الثقة(

لذا أدركنا أمهية االستفادة . التي تتبنى كل وسيلة علمية أو تقنية جديدة لتحقيق أهدافها
من الرصاف اآليل أو االنرتنت يف تسهيل التربعات والصدقات املالية ومنها دفع الزكاة من 

. "لكقبل أفراد املجتمع، وقد تبنينا هذه الوسائل ونجحنا يف ذ

 مدى توافر الوسائل املساعدة لكسب ثقة أفراد املجتمع وتسهيل دفع الزكاة: )٧(جدول 
هل لدى املنشأة قنوات 
حديثة لتقبل الزكاة كــ ؟ البيان

هل يوجد 
شخصيات حمببة يف 
املجتمع كأعضاء 
 يف املنشأة؟

الرصاف
اإلنرتنت اآليل

هل توجد يف 
املنشأة ميزانية 
سنوية لإلعالن؟

 عدد نعم
(%)النسبة 

١٩ 
)٧٩,١(%

١٨ 
)٧٥(%

١٦ 
)٦٦,٧(%

٧ 
)٢٩,٢(%

 عدد ال
(%)النسبة  

٥ 
)٢٠,٨(%

٦ 
)٢٥(%

٨ 
)٣٣,٣(%

١٧ 
)٧٠,٨(%

 

سويقي التي تعتمد يعد اإلعالن أحد أهم العنارص الرتوجيية ضمن املزيج والنشاط الت  
عليها أغلب منشآت األعامل اهلادفة للربح واملنشآت غري اهلادفة للربح عىل حد سواء، 

الغالبي والعسكري، (وذلك هبدف التعريف أو اإلخبار أو التذكري أو اإلقناع ملنتجاهتا 
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وبسبب مقدرة اإلعالن عىل إيصال رسائل فعالة وبتكلفة قليلة نسبيا، فإن له ). م٢٠٠٣
كاال كثرية كال منها موجه إىل فئة معينة من اجلمهور أفرادا ومنشآت، ومن بينها أش

لذا تسعى الدراسة احلالية يف إظهار واقع النشاط ). م٢٠٠١سلوم، (املنشآت اخلريية 
اإلعالين يف املنشآت املسئولة عن مجع الزكاة، عن طريق معرفة؛ هل حتدد تلك املنشآت 

 . ا هي أنواع اإلعالنات وأكثرها استخداما يف املنشأة؟ميزانية سنوية لإلعالن؟ وم
وإلظهار واقع النشاط اإلعالين يف املنشآت املسئولة عن مجع الزكاة، يف معرفة وجود  

امليزانية السنوية لإلعالن وحتدد أنواع اإلعالنات املستخدمة يف تلك املنشآت، يوضح 
ال %) ٧٠,٨ منشأة، أي ما نسبته ١٧(بأن أغلب املنشآت موضع الدراسة ) ٧(اجلدول رقم 

 وفق املناسبة التي –حتدد ميزانية مسبقة إلعالناهتا السنوية، وإنام حتدد نشاطها اإلعالين 
ض من مسئويل والسبب كام ذكره البع.   ثم تسعى لتوفري املورد املايل هلذا النشاط-تعيشها 

 إال يف وقت احلاجة إليها، ثم أن طبيعة األنشطة اإلعالنية ال حتدد يف املنشأة"املنشآت 
كام أن أغلب املنشآت التي حتدد ميزانية لإلعالنات . "يطلب املخصص املايل هلذا اإلعالن

تكون إعالناهتا مشرتكة لكافة مناشطها من الصدقات واهلبات وتوزيع املستحقات، لذا 
. فجميع تلك املنشآت ال ختصص ميزانية خاصة لإلعالنات املتعلقة بالزكاة

أما أنواع اإلعالنات فقد متحورت كافة بيانات املقبالت الشخصية حول مناشط  
واحد أو أكثر من مخسة أنواع رئيسية حددها رجال التسويق يف أبحاثهم أو كتبهم، 
واألنواع هي؛ اإلعالن املوسمي واإلعالن التذكريي واإلعالن التعاوين واإلعالن 

؛ ٢٠٠٨ ؛ نارص، O'Guinn et al., 2009 (واإلعالن التحذيري) اإلقناعي(التحفيزي 
لقد أظهرت الدراسة أكثر أنواع اإلعالنات استخداما ). ٢٠٠٥؛ أبو قحف، ٢٠٠٩العامل، 

، بأن )٨(لدى املنشآت املسئولة عن مجع الزكاة وأقلها استخداما، كام يوضحه اجلدول رقم 
ني املنشآت، بينام اإلعالن اإلعالنات املوسمية والتذكريية مها أكثر اإلعالنات استخداما ب

التحذيري هو أقل اإلعالنات استخداما، يف حني يعد نسبة استخدام اإلعالن التعاوين 
 ٢٤(فمن بني . واإلعالن التحفيزي لدى املنشآت املسئولة عن مجع الزكاة نسبة متوسطة

 تخدمتس)  منشأة١١(تستخدم اإلعالنات املوسمية والتذكريية، و)  منشأة١٦(هناك ) منشأة
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تستخدم اإلعالن التعاوين، بينام ال يوجد إال مخس )  منشآت٨(اإلعالن التحفيزي، و
إن هذه. تستخدم اإلعالن التحذيري وبصورة نادرة%) ٢٠,٨أي ما نسبته (منشآت 

النتيجة تعد إثباتا لوجود النشاط اإلعالين واستخدامه يف كافة املنشآت املسئولة عن مجع 
.  متفاوتة بني املنشآت من جهة، ونوع اإلعالنات من جهة أخرىالزكاة، وإن كانت بنسب

كام أن هذه النتيجة متوقعة يف اإلعالنات املوسمية والتذكريية، ومنطقية يف اإلعالنات 
فهي متوقعة يف. التحفيزية والتعاونية، بينام تعد خميبة لآلمال يف اإلعالنات التحذيرية

غلب اإلعالنات التي تقوم هبا املنشآت إعالنات يف اإلعالنات املوسمية والتذكريية ألن أ
املواسم كرمضان أو فصل الشتاء أو األضاحي للتذكري بمناشط املنشأة اخلريية ومشاريعها 

  ال - كام يراها الباحث- إضافة إىل أن اإلعالنات املوسمية والتذكريية . ومنها مجع الزكاة
وات ماضية سواء كانت لوحات ثابتة أم تكلف املنشأة الكثري ألهنا إعالنات مكررة لسن

 . منشورات ورقية، مما جيعلها موجودة ومستخدمة يف أغلب املنشآت

أنواع اإلعالنات املستخدمة يف املنشآت املسموح هلا بجمع الزكاة : )٨(جدول 
نوع اإلعالن الذي تقدمه املنشأة جلمع الزكاة ودرجة القيام هبم التحذيري التحفيزي تعاوينال التذكريي املوسميالبيان

 عدد دائام
(%)النسبة 

٧ 
)٢٩,٢(%

٢ 
)٨,٣(%

٢ 
)٨,٣(%

٢ 
)٨,٣(%

٠ 
)٠(%

عدد نادرا 
(%)النسبة 

٩ 
)٣٧,٥(%

١٣ 
)٥٤,٢(%

٦ 
)٢٥(%

٩ 
)٣٧,٥(%

٥ 
)٢٠,٨(%

عدد مل تقم 
 به
(%)النسبة 

٨ 
)٣٣,٣(% 

٩ 
)٣٧,٥(%

١٦ 
)٦٦,٧(%

١٣ 
)٥٤,٢(%

١٩ 
)٧٩,١(%

۲۰١٤م - المجلد )١( العدد )١( ، ١٤۳٥ھـ مجلة جامعة الملك خالد للعلوم اإلنسانیة



 

 

باحث أن نتيجة اإلعالنات التحفيزية والتعاونية منطقية؛ ألهنا تربز كذلك يرى ال  
عجز املنشآت يف استنباط صيغ حتفيزية متجددة كإعالنات خاصة لدافعي الزكاة، وكذلك 
 عجز وتكاسل املنشآت يف التعاون فيام بينها الستنباط إعالنات موحدة حتقق اهلدف املشرتك

 الباحث يف حني اعترب.  يف إخراج الزكاة ودفعها ملستحقيهايف املسامهة يف إقناع وحث األفراد
 مضمون أن نتيجة اإلعالنات التحذيرية خميبة لآلمال، ألن أغلب مسئويل املنشآت مل يعرفوا

وجمال اإلعالن التحذيري، وهذا ما الحظه الباحث يف مقابالته امليدانية، رغم أن الزكاة 
ا عىل تعليمها وتذكريه هبا وترغيبه وترهيبه يف من الفرائض والعبادات التي يقبل صاحبه

 كام أن أغلب مسئويل املنشآت عدوا اإلعالن التحذيري نوعا من األساليب. دفعها
 التحذيري االستفزازية أو التهديدات الشخصية ألفراد املجتمع، وهذا خمالف ملفهوم اإلعالن

لذا يرى الباحث . وليس الدنياألنه متعلق بالتحذير لعموم املسلمني بالعواقب يف اآلخرة 
 األعامل لكافة) من كتاب اهللا وصحيح السنة(رضورة استغالل صيغ اإلعالنات التحذيرية 

. )م٢٠٠٨األرشف،  (املتعلقة بالعبادات وخاصة يف املجتمعات املتدينة


 

ى الباحث يف معرفة مدى استخدام املنشآت املسموح هلا بجمع الزكاة بعضا كام سع  
من األساليب الرتوجيية يف ترغيب أفراد املجتمع يف دفع الزكاة املفروضة عليهم؟ فاختار 

 اإلرشاف": وسائل ومناشط تناسب طبيعة الزكاة ومكانتها كفريضة يف املجتمع املسلم، وهي
املشاركة يف "، و "ملساجد والتي تتناول الزكاة وأحكامهاعىل املحارضات والدروس يف ا

السعي يف ابتكار وتبني " و "املهرجانات الصيفية والتعليمية إلبراز رسالة وأهداف املنشأة
. "املرشوعات اجلديدة جلمع الزكاة

ضعف وحمدودية استخدام تلك األساليب يف املنشآت ) ٩(لقد أوضح اجلدول رقم   
اإلرشاف عىل "ال يستخدم وسيلة )  منشأة٢٤(فمن بني .  الزكاةاملسموح هلا بجمع

أي )  منشآت٩( إال يف "املحارضات والدروس يف املساجد التي تتناول الزكاة وأحكامها
، رغم سهولة استخدام هذا األسلوب من جهة، وأمهيته وقوة تأثريه عىل أفراد %)٣٧,٥(

لنتيجة ولدت لدى الباحث انطباعا إن هذه ا). ه١٤٠٧قادري، (املجتمع من جهة أخرى 
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سلبيا مفاده ضعف العالقة والتعاون بني تلك املنشآت وطالب العلم واملشايخ يف حمافظة
املشاركة يف "أما استخدام وسيلة . األحساء إلقامة مثل هذه الدروس واملحارضات

 ٧( يف  فلم متارس إال"املهرجانات الصيفية والتعليمية إلبراز رسالة وأهداف املنشأة
فقط، مما يظهر بجالء افتقار أغلب املنشآت لألساسيات األولية ملناشط التسويق، ) منشآت

أما نتيجة الوسيلة الثالثة . أو لعدم املعرفة بأمهية  التسويق من قبل مسئويل تلك املنشآت
بأهنا مل ) ٩( فقد أوضحها اجلدول رقم "ابتكار املرشوعات اجلديدة وتبنيها جلمع الزكاة"
من جمتمع البحث، مما خيلق انطباعا لدى %) ٨,٣(طبق أو تستخدم إال يف منشأتني فقط أي ت

الباحث بأن أغلب املنشآت املسموح هلا بجمع الزكاة ال تويل الزكاة اهتامما كبريا وال 
متوسطا يف براجمها الرتوجيية، وإنام تركيزها عىل جلب الصدقات والتربعات من عموم 

من جهة . يف مقابلته) الرتاحم( املجتمع،  وهذا ما أكده مسئول األفراد والرشكات يف
أخرى، وبناء عىل النتيجة الضعيفة واملتدنية يف استخدام األساليب الرتوجيية يف سبيل مجع 
الزكاة، أثارت هذه النتيجة تساؤالت حول طبيعة العالقة بني املنشآت يف جمال التنسيق 

ة للمنشأة أم لتبادل املعلومات املطلوبة واملفيدة بني والتعاون سواء يف األنشطة اخلارجي
. املنشآت
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ة املستخدمة جلمع الزكاة، ودرجة التنسيق بني املنشآت يف ياألساليب الرتوجي: )٩(جدول 
  أدائها

هل املنشأة تقوم بـــ

البيان
اإلرشاف عىل 
املحارضات 
أو الدروس 
يف املساجد 

والتي تتعلق 
 بالزكاة

 املشاركة يف
املهرجانات 

الصيفية 
والتعليمية إلبراز 
رسالة وأهداف 

 املنشأة

تبني 
املرشوعات 

اجلديدة 
واملبتكرة 

واستخدامها 
جلمع الزكاة

التنسيق بني 
املنشآت حول 
املحارضات 
والدروس 

والتي تتعلق 
 بالزكاة

تبادل 
املعلومات  
بني املنشآت 
حول دافعي 
 الزكاة

 عدد دائام
(%)النسبة 

٤ 
)١٦,٧(%

٣ 
)١٢,٥(%

٠ 
)٠(%

٠ 
)٠(%

٠ 
)٠(%

عدد أحيانا 
(%)النسبة 

٥ 
)٢٠,٨(%

٤ 
)١٦,٧(%

٢ 
)٨,٣(%

٩ 
)٣٧,٥(%

٨ 
)٣٣,٣(%

 عدد مل تقم به
(%)النسبة 

١٥ 
)٦٢,٥(%

١٧ 
)٧٠,٨(%

٢٢ 
)٩١,٧(%

١٥ 
)٦٢,٥(%

١٦ 
)٦٦,٧(%

 الزكاة يف أن أغلب املنشآت املسموح هلا بجمع) ٩(لقد أظهرت بيانات اجلدول رقم   
حمافظة األحساء ليس لدهيا تنسيق فيام بينها حول املحارضات والدروس يف املساجد والتي 
. تتعلق بالزكاة، كام ال يوجد تبادل للمعلومات حول دافعي الزكاة لدى أغلب املنشآت

 بني املنشآت حول املحارضات والدروس يف التنسيقال يوجد )  منشأة٢٤(فمن بني 
، كام ال يوجد تبادل للمعلومات بني ) منشآت٩(تتعلق بالزكاة إال يف املساجد والتي 

فكام نالحظ يف اجلدول أن منشأة . فقط)  منشآت٨(املنشآت حول دافعي الزكاة إال يف 
هي املنشأة الوحيدة التي قامت باستخدام كافة األساليب الرتوجيية وكذلك ) اإلحسان(

. وإن كانت بدرجات متفاوتة لتلك األساليبالتنسيق والتعاون بينها وبني املنشآت، 
نجد أهنا منشأة تتصف ) ١(عرب اجلدول رقم ) اإلحسان(وبالنظر إىل خصائص منشأة 

بكربها وتعدد فروعها وكثرة موظفيها، مما خيلق انطباعا لدى الباحث أن املنشآت الصغرية 
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مكانات املادية قد يصعب عليها القيام باألساليب واملناشط التسويقية لعدم توفر اإل
 .والبرشية لدهيا

بناء عىل البيانات الواردة يف كافة اجلداول السابقة، وبناء عىل ما تم فيها من حتليل  
لتلك البيانات عن وجود أدوات التسويق ومناشطه وأساليبه يف املنشآت املسموح هلا 

ا من األنشطة بجمع الزكاة، يمكن أن نستنتج أن أغلب املنشآت تقوم بمجموعة ال بأس هب
التسويقية، إال أن أغلب هذه األنشطة ليست خاصة بجمع الزكاة، أي أن برنامج مجع 
الزكاة يف أغلب املنشآت املسموح هلا جيمع الزكاة يفتقر إىل مناشط تسويقية خاصة بالزكاة 

. تساعد مسئويل املنشأة يف تذكري أفراد املجتمع أو إقناعه أو تشجيعه يف دفع الزكاة
 

هناك ثالث متغريات رئيسة يف الدراسة للمنشأة املسموح هلا بجمع الزكاة وهي؛  
عمرها الزمني، وحجمها وفق معيار عدد املوظفني فيها، وحجمها وفق نطاق نشاطها 

يف املنشآت املسموح هلا بجمع الزكاة أما العالقة بني وجود األنشطة التسويقية . اجلغرايف
 حتى ٤(مقارنة باجلداول ) ٢(وبني تلك املتغريات، يمكن معرفتها بدراسة اجلدول رقم 

فكام نالحظ تفاوت وتذبذب املناشط التسويقية يف املنشآت ). ٩ و٨ و٤(وخاصة ) ٩
طى أم املسموح هلا بجمع الزكاة، وفق العمر الزمني، سواء كانت منشأة قديمة أم وس

وعليه يمكن أن نستنتج أن . مقارنة باجلداول األخرى) ٢(حديثة كام بينة اجلدول رقم 
العمر الزمني للمنشأة ال يؤثر يف وجود األنشطة التسويقية من عدمه يف املنشآت املسموح 

 .هلا بجمع الزكاة
عيار أما العالقة بني وجود جممل  املناشط التسويقية يف املنشأة وبني حجمها وفق م  

مقارنة باجلداول األخرى أن املنشآت ) ٢(عدد املوظفني، فإننا نالحظ وعرب اجلدول رقم 
ذات احلجم الكبري واملتوسط هي أكثر املنشآت تطبيقا للنشاطات التسويقية يف جمال مجع 
الزكاة، بينام املنشآت الصغرية وخاصة الصغرية جدا ال تكاد جتد مناشط تسويقية بارزة 

 يمكن أن نستنتج أنه كلام كربت املنشأة وزاد عدد موظفيها، كلام ساعد يف وعليه. فيها
وباملقارنة بني . وجود مناشط تسويقية تساعد عىل إقناع املجتمع وحثه عىل دفع الزكاة
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عن (وجود النشاط التسويقي باملنشأة املسموح هلا بجمع الزكاة وبني نطاقها اجلغرايف 
حظ أن املنشآت ذات الفروع املتعدد قامت بمجموعة من ، نال)طريق عدد الفروع للمنشاة

األنشطة التسويقية، والتي مل نجدها يف املنشآت املحصورة يف املنطقة أو القرية الواحدة كام 
لذا يمكن أن نستنتج أنه كلام تعددت . مقارنة باجلداول األخرى) ٢(يوضحه اجلدول رقم 

ليها القيام بمناشط وبرامج متنوعة منها الربامج فروع املنشأة وزاد نطاقها اجلغرايف، حتتم ع
 .واألساليب التسويقية

أما طبيعة العالقة بني درجة التعاون والتنسيق بني املنشآت وبني درجة التطبيق  
ووجود فئة من املنشآت لدهيا ) ٩(للمناشط التسويقية، فكام نالحظ بيانات اجلدول رقم 

 املنشآت األخرى، وأن هذه املنشآت هي أكثر نسبة من التعاون والتنسيق بينها وبني
املنشآت تطبيقا للمناشط التسويقية، أما املنشآت املنعزلة عن الغري فهي ختلوا من أغلب 

لذا يمكن أن نستنتج أن هناك عالقة بني درجة. األنشطة شهرة يف العمل التسويقي
إن هذه النتيجة . ويقيةالتعاون والتنسيق بني املنشآت وبني درجة التطبيق للمناشط التس

منطقية، ألن التعاون والتنسيق بني املنشآت يساعد عىل تبني وتقليد كل وسيلة تساعد عىل 
 .حتقيق أهداف املنشأة

 

: يمكن إمجال النتائج التي توصلت إليها الدراسة يف النقاط التالية
 

 أظهرت الدراسة أن العمر الزمني للجمعيات اخلريية مل يتجاوز مخسني عاما، وأن أغلبها  
كام . ذات األحجام الصغرية والصغرية جدا وفقا للنظام السعودي بمعيار عدد املوظفني

أثبتت الدراسة أن النطاق اجلغرايف ألغلب تلك اجلمعيات ضيق جدا وحمصور يف قرية أو 
 من مدينة، رغم أن املساحة اجلغرافية ملحافظة األحساء تعد من أكرب هجرة، أو جزء

. املحافظات مساحة عىل مستوى اململكة
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أثبتت الدراسة افتقار اجلمعيات اخلريية املسموح هلا بجمع الزكاة لبعض اإلدارات  
إدارة نظم املعلومات، فال يوجد قواعد: داء أعامهلا بالصورة املرضية منهااملساعدة أل

بيانات ومعلومات عن دافعي الزكاة يف اغلب تلك اجلمعيات، مما يعيق وسائل االتصال 
كام أثبتت الدراسة أن أغلب تلك اجلمعيات ال . بني املنشأة واألفراد الذين يدفعون الزكاة

 اهليكل التنظيمي كإدارة التسويق، وال يوجد أفراد يوجد هبا إدارات مساعدة يف
 .متخصصون يف جمال التسويق إال يف أربع مجعيات فقط

 

أثبتت الدراسة أن أغلب اجلمعيات اخلريية املسموح هلا بجمع الزكاة تقوم ببعض  
 ودفعها ية املساعدة لزيادة ثقة املجتمع بمناشط اجلمعية ومنها مجع الزكاةاألساليب التسويق

 : ملستحقيها، ومن أكثر األساليب التسويقية استخداما يف جمال مجع الزكاة
نرش التقارير السنوية إليراد الزكاة وإنفاقها، وتوضيح الطموحات واألهداف  -١

 ثمرة بعد دفع الزكاة، وذلك عرب وسائلاملستقبلية عند زيادة الزكاة، ثم عرض النتائج امل
 .اإلعالم

. االنرتنتتسهيل دفع الزكاة وغريها من التربعات بقبوهلا عرب الرصاف اآليل أو  -٢
تزويد العمالء واملراجعني بأخبار اجلمعية ومنجزاهتا السنوية، ومرشوعاهتا اجلديدة،  -٣

. وذلك عرب إصدار سنوي تنرشه تلك املنشأة
ني ودافعي الزكاة وبخطابات الشكر وبعض املنشورات كالتقاويم تزويد كبار الداعم -٤

 .السنوية
 :أما أقل األساليب التسويقية استخداما يف جمال مجع الزكاة

القليل والقليل جدا من املنشآت من يقوم بتذكري دافعي الزكاة ملوعد وقت الزكاة  -١
 . وقيمتها، لعدم وجود بيانات ومعلومات خاصة عن دافعي الزكاة

القليل من املنشآت من يقوم بإبراز األرضار املحتملة للمستفيدين لو مل تدفع الزكاة  -٢
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 ألهنم يف جمتمع غني وحتت إرشاف حكومة غنية تسد كافة األرضار املحتملة للمستفيدين
. لو مل تدفع الزكاة

 

آت املسموح هلا بجمع الزكاة من األفراد يف املجتمع السعودي أثبتت الدراسة أن املنش  
تقوم بمجموعة ال بأس هبا من األنشطة التسويقية، إال أن أغلب هذه األنشطة ليست 

أي أن أغلب املنشآت التي تتوىل استقبال ومجع الزكوات ال تقوم . لربنامج أو جمال الزكاة
 رغم إيامن كافة مسئويل تلك املنشآت بأنشطة ومحالت تسويقية خاصة لفريضة الزكاة،

 .بأمهية الزكاة وفريضتها عىل كافة املسلمني
 

 أثبتت الدراسة أن أغلب اجلمعيات املسموح هلا بجمع الزكاة تركز عىل عنرص اإلعالن  
 ): منشأة٢٤(وجيي، فمن بني دون غريه من عنارص املزيج الرت

 .استخدم اإلعالنات وبعض أنواعها يف كافة اجلمعيات املسموح هلا بجمع الزكاة -١
اإلرشاف عىل املحارضات والدروس "مل يستخدم مفهوم البيع الشخيص عن طريق  -٢

، ) منشآت٩( إال يف "يف املساجد التي تتناول الزكاة وأحكامها
املشاركة يف املهرجانات الصيفية " عن طريق مل يستخدم مفهوم تنشيط املبيعات -٣

). منشآت٧( إال يف "والتعليمية إلبراز رسالة وأهداف املنشأة
ابتكار وتبني املرشوعات اجلديدة جلمع "مل يستخدم جمال العالقات العامة عن طريق  -٤

. إال يف منشأتني فقط"الزكاة
خدام كافة األساليب هي املنشأة الوحيدة التي قامت باست) اإليامن(تعد منشأة  -٥

.الرتوجيية، والتي تتصف تلك املنشأة بكربها وتعدد فروعها وكثرة موظفيها
 

 أثبتت الدراسة أن اجلمعيات املسموح هلا بجمع الزكاة من األفراد يف املجتمع السعودي  
: ضعيفة التأثري عىل أفراد املجتمع ألسباب منهاتقدم أنواعا من اإلعالنات، إال أهنا
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اإلعالنات املوسمية واإلعالنات التذكريية، : االعتامد عىل نوعني من اإلعالنات مها -١
 .واللذان يتصفان يف كل عام بالتكرار يف الصيغة والوسيلة ومكان ووقت اإلعالن

 ، لعجز مسئويل املنشآتحمدودية التقديم يف اإلعالنات التحفيزية واإلعالنات التعاونية -٢
يف استنباط صيغ حتفيزية متجددة، أو تكاسلهم يف التعاون الستنباط إعالنات موحدة 

.حتقق اهلدف املشرتك فيام بينهم
ندرة عرض اإلعالن التحذيري املؤثر يف نفوس املجتمع، العتقاد مسئويل املنشآت  -٣

ألفراد املجتمع، يف حني بأنه نوع من األساليب االستفزازية أو التهديدات الشخصية 
يعد هذا النوع من أكثر األنواع مالئمة خلاصية ومكانة الزكاة يف املجتمع املسلم ألنه 

.يتعلق بتحذيره يف الدنيا واآلخرة معا
أما اجلانب الكمي يف اإلعالنات فإهنا حمدودة ألن أغلب اجلمعيات ال حتدد ميزانية  -٤

ي حتدد ميزانية لإلعالنات تكون إعالناهتا مسبقة إلعالناهتا السنوية، واملنشآت الت
مشرتكة لكافة مناشطها من الصدقات واهلبات وتوزيع املستحقات، لذا فجميع تلك 

.املنشآت ال ختصص ميزانية خاصة لإلعالنات املتعلقة بالزكاة


        
 

 زاد النشاط التسويقي) سواء رسميني أم متعاونني(أنه كلام زاد عدد العاملني باجلمعية  -١
. وتنوع يف أساليب تشجيع أفراد املجتمع يف دفع الزكاة

اق اجلغرايف التي ترشف عليه اجلمعية هلا دور وتأثر يف مقدار األنشطة أن اتساع النط -٢
التسويقية وتنوعها جللب الزكاة، فكلام زاد عدد الفروع للجمعية كلام زاد النشاط 

.التسويقي وتنوع يف أساليب تشجيع أفراد املجتمع يف دفع الزكاة
 يف حمافظة األحساء أن العمر الزمني لتأسيس اجلمعية املسموح هلا بجمع الزكاة -٣

.ال يؤثر يف مقدار األنشطة التسويقية وتنوعها جللب الزكاة) قديمة كانت أم حديثة(
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كام أثبتت الدراسة أن هناك عالقة بني درجة التعاون والتنسيق بني اجلمعيات وبني -٤
 درجة التطبيق للمناشط التسويقية، فكلام زادت درجة التعاون والتنسيق بني اجلمعيات

.وح هلا بجمع الزكاة زادت درجة التطبيق للمناشط التسويقية يف املنشأةاملسم
 

يف ضوء النتائج التي توصلت إليه الدراسة، يمكن تقديم مجلة من التوصيات  
: واالقرتاحات للمرشفني عىل املنشآت ومسئوليها والعاملني فيها، وذلك عىل النحو التايل

 والشئون االجتامعية تتوىل اإلرشاف والرقابة عىل أغلب  إذا كانت وزارة العمل
املنشآت واهليئات اخلريية يف املجتمع السعودي، فإن الباحث يويص املرشفني من موظفي 

 : الوزارة عىل تلك املنشآت باآليت
رضورة السعي يف إعادة هيكلة الوظائف يف تلك املنشآت واهليئات اخلريية لتحويلها  -١

ات أجور وحوافز مقننة تتوافق مع سلم األجور يف القطاعات إىل وظائف رسمية ذ
إن هذا اإلجراء . احلكومية، وذلك بالتعاون مع وزارة املالية، ووزارة اخلدمة املدنية

تشجيع خرجيي اجلامعات من ذوي التخصصات : سيحقق للمجتمع فائدتني؛ أوهلا
 وقبول العمل يف تلك العلمية املرغوبة يف املجتمع كالتسويق وغريها يف االلتحاق

وثانيها خلق وظائف جديدة . املنشآت بشكل دائم، لوجود األمان والرضا الوظيفي
وكثرية وثابتة يف قطاع خدمي مل يطرق بابه بصورة كبرية من قبل، وهبذه الوظائف 

. اآلمنة وقبوهلا نضمن التقليل من نسبة البطالة يف املجتمع السعودي
وزارة بعدم الترسع والقبول الفتتاح أي منشأة خريية كام يويص الباحث مسئويل ال -٢

تكون صغرية يف نشاطها أو يف نطاق إرشافها أو عدد العاملني فيها، وإنام قبوهلا كفرع 
ألحد املنشآت اخلريية الكبرية يف منطقتها أو أحد املناطق املجاورة هلا، فإذا توسعت يف 

لتتمكن  ، حولتها الوزارة إىل منشأة مستقلةأعامهلا وتعدد أنشطتها وزاد عدد العاملني فيها
 منشآت إن هذه السياسة ستضمن للمجتمع. من فتح فروع هلا يف قرى أو هجر املنطقة

خريية تستطيع أن تقدم اخلدمات التي أنشأت من أجلها بصورة جيدة ومرضية، بدل 
االعتامد عىل منشآت صغرية احلجم بمناشط ضعيفة وإمكانات متواضعة أنشأهتا 
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. الوزارة جماملة وتقليدا وتنافسا بني القرى واهلجر
عىل الوزارة أن تتبنى بعض املناشط التسويقية العامة والنافعة لكافة املنشآت اخلريية  -٣

التابعة هلا، كإخراج إعالنات تعليمية عامة عن فريضة وأمهية الزكاة ودورها يف 
رض طرقت وأساليب  دفع املجتمع املسلم، وكذلك إعالنات تعليمية وتذكريية يف ع

إن هذا . الزكاة، وأسامء املنشآت املخولة بجمعه يف كل حمافظة أو منطقة من املجتمع
النشاط سيحقق منافع جمانية لتلك املنشآت وخاص الصغرية منها، ويكون صورة 

.عامة ومتقاربة يف ذهن الفرد نحو تلك املنشآت
ح هلا بجمع الزكاة باآليت كام يويص الباحث مسئويل املنشآت املسمو: 

 لتحقيق التوازن بني حاجة املنشآت إىل متخصصني يف جمال التسويق من جهة، وصعوبة -١
توفري الرواتب املجزية هلم من جهة أخرى، يويص الباحث مسئويل تلك املنشآت 

، عىل )دوام جزئي بمكافأة(بتوظيف متخصصني يف جمال التسويق عىل وظيفة متعاون 
 د املوظفني للمنشأة عن ثالثني موظفا، ليسهل انتقاء وتدريب وتعليم عددأن ال يقل عد

وبذلك يتكون فريق العمل املتخصص يف جمال. منهم يف جمال ومناشط التسويق
 .  التسويق دون تكلفة عالية

عىل كافة مسئويل املنشآت الصغرية املخولة بجمع الزكاة، والتي مل يتجاوز موظفيها  -٢
، أن تسعى لالندماج مع أقرب املنشآت هلا ) موظفا٢٠(نني عن الرسميني واملتعاو

كام يويص الباحث أن يكون االندماج ألكثر من . جغرافيا أو فكريا أو طبيعة نشاط
منشأة، وأن تكون املواقع اجلغرافية للمنشآت املندجمة فروعا للمنشأة اجلديدة لتحوي 

.  املدنيف نشاطها أعدادا من القرى أو اهلجر أو بعض مناطق
كام يويص الباحث كافة مسئويل املنشآت املخولة بجمع الزكاة برسعة التوجه نحو بناء  -٣

قاعدة للمعلومات عن كافة املتعاملني مع املنشأة، وخاصة من يمدها باملعونة املالية 
سواء كان متربعا أم متصدقا أم دافعا للزكاة، والسعي يف حتديثها ومراجعة بياناهتا كل 

تني يف كل عام، ألهنا األداة الرئيسة يف جمال االتصال والتواصل مع عمالء عام أو مر
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. املنشأة وخاصة من يدعمها ماليا
عىل املنشآت التي لدهيا أفراد متخصصون يف جمال التسويق أن تستغل هذه امليزة  -٤

التنافسية عن غريها، بأن ال تشغل رجل التسويق بأعامل إدارية روتينية يمكن أن يقوم 
ا غريه من املوظفني، وإنام توفر له الوقت واملوارد املادية لتشجيعه يف ابتكار مهارات هب

ألن . ومناشط تسويقية تتوافق مع إمكانات وسياسة املنشأة وتساعد يف حتقيق أهدافها
اآلليات التي يمتلكها الفكر التسويقي تتيح للمتخصص إمكانية ابتكار األساليب 

قق أهداف املنشآت ومنها زيادة اإلقبال عىل دفع الزكاة من واملناشط التي تساعد يف حت
. وطمأنينةاأفراد املجتمع بكل رض

: السعي يف زيادة الثقة لدى أفراد املجتمع نحو املنشأة ومسئوليها وذلك عن طريق -٥
التواصل الدائم مع العمالء عرب جمموعة من األنشطة التفاعلية كاللقاءات وإقامة  •

كة يف املهرجانات، أو عرب الوسائل اإلعالمية يف نرش أخبار املحارضات واملشار
. املنشأة ومرشوعاهتا يف اجلرائد واملجالت وعرب االنرتنت

رضورة االهتامم باملقرتحات أو الشكاوى التي يقدمها دافعو الزكاة مهام كانت  •
طبيعتها أو وسيلة إيصاهلا، والسعي يف دراستها ومراسلة صاحبها وشكره 

بام توصلت إليه املنشأة، وذلك لتشجيعه يف التواصل مع املنشأة، ولزيادة وتبليغه 
.تدفق املقرتحات وحتويلها إىل أفكار ملشاريع جديدة تتميز هبا املنشاة عن غريها

عىل مسئويل املنشآت استقطاب الشخصيات املشهورة واملحبوبة يف املجتمع، وذلك  -٦
: وفق معيارين

 املجتمع هلؤالء األشخاص ومعرفة الناس هبم، وليس بناء عىل نظرة وتزكية أفراد •
فأفراد املجتمع بمنظورنا التسويقي هم. نظرة املسئول يف املنشأة وتزكيته هلم

العمالء املرتقبني للمنشأة، وهم الذين يراد كسب ثقتهم واقتناعهم بدور املنشأة 
. والعاملني فيها

 .مع جمال وطبيعة العمل باملنشأةأن تكون شخصية وشهرة املراد استقطابه متوافقة  •
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فمنشأة كجمعية حتفيظ القرآن تستقطب أفضل القراء وأئمة املساجد، بينام منشأة
كمركز توعية اجلاليات تسعى الستقطاب الشخصيات البارزة يف جمال العمل 
والعامل واألشخاص الذين جييدون اللغة اإلنجليزية، وذلك لزيادة ثقة أفراد 

. نشأة والعاملني فيها بناء عىل مفهوم التخصصاملجتمع هلذه امل
كام يويص الباحث كافة مسئويل املنشآت اخلريية، وخاصة الكبرية منها، واملتطلعة إىل  -٧

 اإلعالنات توسيع وتنويع نشاطاهتا، بالقيام بحملة إعالنية مدروسة ومرتبة بمجموعة من
 وذلك عىل النحو منهم خاصة،املتنوعة ألفراد املجتمع عامة واملستهدفني جلمع الزكاة 

 :التايل
إضافة لإلعالنات التذكريية واإلعالنات املوسمية املستمرة واملتكررة يف املنشآت  •

اخلريية املسموح هلا بجمع الزكاة، يويص الباحث موظفي تلك املنشآت بالرتكيز 
يف إعالناهتا عىل أنواع أخرى من اإلعالنات كاإلعالن التحذيري واإلعالن 

مي واإلعالن التعاوين، وذلك للنقص الشديد الذي تعاين منه أغلب تلك التعلي
لذا يعد اإلعالن التحذيري . املنشآت، وحلاجة األفراد يف املجتمع إىل هذه األنواع

اخلطوة والوسيلة األوىل املقرتحة للمنشآت املسئولة عن مجع الزكاة يف املجتمع 
علومة للمتلقي بصيغة التخويف ونعني باإلعالن التحذيري إبراز امل. السعودي

من عقاب اهللا يف الدنيا وعذابه يف اآلخرة عند ترك الزكاة، سواء جاءت عرب 
 الوسائل املقروءة أو املسموعة أو املشاهدة، أو جاءت يف خطب اجلمعة أو الدروس

. واملحارضات أو امللصقات عند أبواب املساجد والطرقات
كثري من املعامالت املالية احلديثة التي طرأت يف أما اإلعالن التعليمي؛ فإن هناك  •

املجتمع السعودي خالل العقدين املاضيني، والقليل من األفراد يعلم أن يف تلك  
املعامالت املالية زكاة؛ كاملسامهات العقارية، ومجعيات املوظفني التعاونية، 

. هم وغريهاواملضاربني يف األسهم أو املشاركني يف الصناديق االستثامرية لألس
لذا ال بد من وضع محلة إعالنية تعليمية دورية يف مناطق وحمافظات اململكة عن 
طريق امللصقات ووسائل اإلعالم املنظورة واملسموعة واملقروءة، وكذلك 
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املحارضات املتنوعة لعلامء متخصصني تناقش هذه القضايا وترشد املستمع
 .ثهم عىل دفع هذه األنواع من الزكواتواملتلقي الذين تعاملوا هبذه املعامالت وحت

كام يويص الباحث املوظفون العاملون باملنشآت املسموح هلا بجمع الزكاة باآليت : 
عىل األفراد املتخصصني يف جمال التسويق تدريب غريهم من املوظفني وتعليمهم  -١

. صصةألغلب املهارات واملناشط التسويقية، والتي يمكن أن تكتسب يف دورات متخ
وذلك لزيادة الوعي بأمهية التسويق بني العاملني من جهة، والسعي يف تطبيقه لتحقيق 
أهداف املنشأة من جهة أخرى، وذلك أن املتدرب ألي نشاط جديد تعلمه أو مهارة 
مكتسبة أتقنها سيكون عونا ملدربه عىل كل فكرة أو وسيلة أو نشاط يرغب يف تطبيقها 

. لفكري أو املايل ممن معه يف املنشأةوحتتاج الدعم الشخيص أو ا
ولكسب ثقة دافعي الزكاة نحو املنشأة ومسئوليها جيب عىل املوظفني باملنشأة إعادة  -٢

فبدال من التعامل معهم . أسلوب التعامل مع دافعي الزكاة وتغيري النظرة نحوهم
بجفاء أو عدم مباالة وكأهنم مراجعني وأصحاب حاجة، أو يعدهم صيدا خيشى 

اعه، ال بد من التعامل معهم كرشكاء يف حتقيق أهداف املنشأة، وأهنم أصحاب ضي
لذا جيب عىل موظفني تقبل أي اقرتاح أو . الفضل يف إنجاح مشاريع وأعامل املنشأة

توضيح أي استفسار أو استقبال أي شكوى، كام جيب عىل املوظف الرد بكل شفافية 
اجاهتا، وما يمكن أن تقوم به وفق وضوح وبيان واقع املنشأة وطموحاهتا واحتي

.نظامها املعتمد
ولتسهيل عملية دفع الزكاة للمنشأة، يؤكد الباحث عىل االستمرار يف إعطاء دافع  -٣

الزكاة اخليار يف طريقة الدفع سواء عرب الرصاف أم االنرتنت أم زيارة اجلمعية والدفع 
وطبيعة عمل دافع نقدا أو أي أسلوب خيتاره دافع الزكاة، وذلك وفقا لظروف 

. الزكاة
عىل األفراد العاملني يف املنشآت املوكلة باستقبال الزكاة وخاصة املتدربني عىل بعض  -٤

املهارات التسويقية القيام بالزيارة امليدانية لبعض األفراد البارزين يف املجتمع، والذين 
 واالستفادة يتوقع مجع الزكاة منهم، ثم عرض أفكار وبرامج املنشأة يف جمال الزكاة
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وذلك باعتبار املنشأة . منها واألساليب واإلجراءات الدقيقة يف دفعها إىل مستحقيها
حماضن آمنة حتقق املنافع امللموسة لكافة األفراد الراغبة لدفع الزكاة ومن ليس لدهيم 

ني واملستحقني ألموال يالوقت يف البحث والتحري عن الفقراء واملساكني احلقيق
ملنشأة تقوم هبذا العمل نيابة عنهم وفق معياري األمانة والتخصص يف الزكاة، وأن ا
إن هذا األسلوب سيساعد مسئويل املنشآت اخلريية عىل زيادة الرضا . هذا املجال

لدى األفراد يف دفع الزكاة، وكذلك زيادة الثقة واالقتناع بأن زكواهتم ستدفع إىل 
. مستحقيها

 

 
 .   ، هندسة اإلعالن، دار اجلامعة، اإلسكندرية)٢٠٠٥(حف، عبد السالم أبو ق

 جملة البيان العدد "املفهوم واألنواع.. اإلعالن اإلسالمي") م٢٠٠٨(األرشف، حسن 
 . م٢٠٠٨ -٧ املوافق شهر ه١٤٢٩ السنة الثالثة العرشون رجب ٢٥٠

ويق يف تنمية املوارد املالية  دور نشاط التس") ه١٤٢٨(حبيب اهللا حممد رحيم ، الرتكستاين
، بحث مقدم للملتقى السنوي السابع للجهات اخلريية "يف اجلمعيات اخلريية

/ ٣/ ١٧ - ١٥: تنمية املوارد يف اجلهات اخلريية، الدمام: باملنطقة الرشقية
. ٩٣- ٦٦: ، ص صه١٤٢٨

ويق يف تطبيق املفهوم االجتامعي للتس") م١٩٩٦(الرتكستاين، حبيب اهللا حممد رحيم 
، اإلدارة العامة "اجلمعيات اخلريية باململكة العربية السعودية دراسة استطالعية

، مايو ه١٤١٧حمرم (، العدد األول ٣٦، السنة)معهد اإلدارة العامة، الرياض(
 ).م١٩٩٦

 " تنمية املنشآت الصغرية واملتوسطة") م٢٠٠٤(التقرير االقتصادي للمركز االستشاري، 
 . ٢٠٠٤ - ٧، ٦١: لالستثامر والتمويل، الرياض، عدداملركز االستشاري

 األساسيات والتطبيقات اإلدارة؛: نظم املعلومات اإلدارية) م٢٠٠٩(جاد الرب، سيد حممد 
 .٤٢٠- ٤١٩: دار السحاب، القاهرة، ص
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 "، )م١٩٩١(جفري، يارس عبد الرمحن و غازي عبيد مدين و عبد الرمحن حممد با شيخ، 
رضيبية يف اململكة العربية السعودية عىل حجم التدفق أثر نظام الزكاة وال

االقتصاد اإلسالمي، :  جملة جامعة امللك عبد العزيز"دراسة مقارنة: النقدي
 . ٢٢ - ٣: م، ص١٩٩١ - ه١٤٠١املجلد الثالث، السنة 

 جملة جامعة امللك "الزكاة والتنمية يف البيئة اإلسالمية") ه١٤٢٥(حجازي، املريس السيد 
 .٣٦ -٣: ، ص٢، ع١٧االقتصاد اإلسالمي، م : عزيزعبد ال

 العقبات التي تواجه اجلهات اخلريية يف عملية ") ه١٤٢٥(احليدري، إبراهيم بن سليامن 
، بحث مقدم للملتقى السنوي اخلامس للجهات اخلريية "مجع التربعات

/ ١١/ ٤ - ٢: تنمية املوارد يف اجلهات اخلريية، الدمام: باملنطقة الرشقية
 .١١٠-١٠٣: ، ص صه١٤٢٥

، " لو دفع األثرياء زكاهتم ما بقي فقري يف اململكة") م٢٠١١(دحالن، عبد اهللا صادق 
 ١٣ املوافق - ه ١٤٣٢ رمضان ١٤جريدة الوطن أون الين، متت زيارته يف 

 م، ٢٠١١أغسطس 
http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleId=6911

نافذة عىل :  راجع موقع"اجلمعيات واملنظامت غري الربحية") ٢٠٠٧(الراوي، حكمت 
: العلوم اإلدارية

http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=106683
 نحو اسرتاتيجية تسويقية شاملة للمؤسسات اخلريية") ه١٤٢٧(الرشيد، صالح بن سليامن 

اإلمام حممد بن سعود  جملة جامعة "السعودية يف إطار املستجدات العاملية
 .٦٢ - ١٥: العلوم اإلنسانية واالجتامعية، العدد األول، ص: اإلسالمية

 ورقة عمل "النشاط الرتوحيي للمنظامت اخلريية") ه١٤٢٢(الرشيد، صالح بن سليامن 
اخلرب، الرشقية، باملنطقة الثاين للجهات اخلريية مقدمة إىل امللتقى السنوي

 . ٦٦ - ٥٤: ، صه١٤٢٢ رجب
 مستقبل اإلعالم والعمل اخلريي يف ظل الثورة ") م٢٠١١(لزيود، غسان عبدالكريم ا

 ٢٥ -  ٠١/٠١/٢٠١١، )مداد( املركز الدويل لألبحاث والدراسات، "الرقمية
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:  ، متوفر يف ه١٤٣٢حمرم 
http://medadcenter.com/Researches/show.aspx?Id=15

ء اهلاتفية، مجعية الرب باألحساء، ، مذكرة األحسا)ه١٤٣٢(السلطان، بندر بن عىل 
 .اإلصدار احلادي عرش 

اخلريية املؤسسات عىل اإلعالمية احلملة دوافع" )م٢٠٠٣(عبد اهللا  السلومي، حممد
اإلنسانية للمنظامت الدويل باريس مؤمتر إىل مقدمة عمل  ورقة"اإلسالمية
 .م٢٠٠٣يناير  .واخلريية

إدارة التسويق يف املنظامت غري ") ٢٠٠٩(واري سويدان، نظام موسى و عبد املجيد الرب
 .األردن: ، دار احلامد للنرش والتوزيع، عامن"لربحية
بعض العوامل املحيطة باستخدام التسويق املبارش يف دول ") ه١٤٢٣(الشميمري، أمحد 

 اإلداري، "جملس التعاون اخلليجي وأثره يف حتقيق أهداف املنشآت التجارية
 . ١٠٣ - ٨٥:  ص،٨٩: ، ع٢٤:م: مسقط

، فن اإلعالن، سلسلة الدار العربية للتعليم املفتوح الدراسات )٢٠٠٩(العامل، صفوة 
 .اإلعالمية

متويل اجلمعيات اخلريية املتخصصة ") م٢٠٠٦( عبابنة رائد إسامعيل وحممد عيل العقيل،
  املجلة األردنية يف"دراسة ميدانية آلراء العاملني واملتطوعني فيها: يف األردن

 .   ٥٥٧ - ٥٣٠: ، ص ص٤: ، العدد٢:إدارة األعامل، دامعة األردن، املجلد
 التطبيقات،-  املراحل- األسس: بحوث التسويق) م٢٠٠٣(عبيدات، حممد إبراهيم 

 . ٧٣: ص، عامن، دار وائل للنرش والتوزيع: األردن
لعرب زكاة جتار السعودية ومرص تكفي إلنقاذ الفقراء ا") م٢٠٠٩(عيد العزيز، عمر 

متوفرة . م٢٠٠٩) مارس( آذار ٢٨ األسواق العريب، "والعقار أكثر املتهربني
www.alaswaq.net/save_print.php?save=1&cont_id=14361: يف

العدد : ، اإلعالن من منظور إسالمي، كتاب األمة)م١٩٩٩(عيساوي، أمحد حممود عيل 
 . قطر ، وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات،٧١
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، اإلعالن مدخل تطبيقي، دار )م٢٠٠٣(، طاهر حمسن وأمحد شاكر العسكري الغالبي
 .١٨: وائل للنرش والتوزيع، عامن؛ األردن، ص

 دور املسجد يف الرتبية و التعليم و عالج انحراف ") ه١٤٠٧(قادري، عبداهللا بن امحد 
 أبحاث الندوة العلمية "األحداث و صلته باملؤسسات الرتبوية األخرى

:  عن معاجله الرشيعة اإلسالمية ملشاكل انحراف األحداث، الرياض السابعة
 . املركز العريب للدراسات األمنية و التدريب

، البحث العلمي الكمي والنوعي، )٢٠٠٩(قنديلجي،عامر إبراهيم و السامرائي، إيامن 
 .عامن، دار اليازوري

، امللتقى السنوي "رييةواقع اإلعالم يف اجلهات اخل") ه١٤٢٥(املاجد، ماجد بن حممد 
تنمية املوارد يف اجلهات اخلريية، : اخلامس للجهات اخلريية باملنطقة الرشقية

 .١٢٤-١١١، ه١٤٢٥/ ١١/ ٤ - ٢: الدمام
 دور االتصاالت التسويقية املتكاملة يف استقطاب "، )٢٠١٢(امللحم، صالح بن عبد اهللا 

دراسة : ية يف املجتمع السعودياملتطوعني وزيادة املوارد املالية للجمعيات اخلري
 بحث مقدم للنرش يف " يف حمافظة األحساء "مركز إكرام املوتى اخلريي"حالة 

 .جامعة امللك عبد العزيز: جملة جامعة امللك عبد العزيز، جدة
: ، إدارة خدمة العمالء، دار كنوز املعرفة العلمية، عامن)م٢٠٠٨(منصور، إياد شوكت 

 .األردن
، الدعاية واإلعالن والعالقات العامة، دارجمدالوي ، )م٢٠٠٨(دة نارص، حممد جو
 م٢٠٠٨

الرضا الوظيفي لدى العاملني يف مؤسسات ") ه١٤٣١(النعيم، عبد اللطيف بن صالح 
، العلوم ٢١، جملة جامعة امللك سعود، م"العمل اخلريي يف حمافظة األحساء

 ).ه١٤٣١/ م٢٠١٠(، ١٦١- ١١٩: ، الرياض، ص ص)٢) (١(اإلدارية، 
 إدارة "اخلطوات األساسية نحو") ه١٤٢٥(نور، هاشم محزة ومصطفى محدي رايض 

 اخلامس ، بحث مقدم للملتقى السنوي"يف املؤسسات اخلريية"عالقات العمالء 
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- ٢: تنمية املوارد يف اجلهات اخلريية، الدمام: للجهات اخلريية باملنطقة الرشقية
 .١٠٢- ٩٢: ، ص صه١٤٢٥/ ١١/ ٤

، "السعودية ال يدفعون الزكاة»أثرياء«ً رشحية كبرية جدا من") م٢٠١١( عبد اهللا وافيه،
 ١٣ املوافق -  ه ١٤٣٢ رمضان ١٤صحيفة الوئام اإللكرتونية، متت إضافته يف 
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