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المستخلص:
التعرف ﻋلى مدى تأثير شفاﻓية الجمعية الخيرية ﻋلى ثﻘة المتبرع
إن الغرض من إجراء ﻫذه الدراسة ﻫو
ّ
وسلوكﻪ من حيث ممارسة التسويق الشفهي للجمعية الخيرية ونيتﻪ المستﻘبلية للتبرع .ومن أجل إجراء ﻫذه
الدراسة وتطبيﻘها كان من الضروري تحليل ودراسة كل ﻋامل من ﻋوامل ﻫذه الدراسة ﻋلى حدة ومراجعة
األدﺑيات الساﺑﻘة حولﻪ .ومن ث ّﻢ تﻢ اتباع المنهج الكمي ،حيث تﻢ استﻘصاء آراء ﻋينة من المتبرﻋين من خالل
توزيع استبانة وتحليل ما مجموﻋﻪ  85استبانة ﻋن طريق ﺑرنامج  SPSSﺑاستخدام األساليب اإلحصائية
والنسب المئوية ،وﻫذا يثري المساﻫمات العلمية ﻓي ﻫذا المجال ويساﻋد الجمعيات الخيرية ﻓي المحاﻓظة
ﻋلى منهجية واضحة نحو جهودﻫا لتحﻘيق التنمية المستدامة لمواردﻫا المالية .خلُصت ﻫذه الدراسة إلى
أﻫمية تبني معايير الشفاﻓية من قبل الجمعيات الخيرية لتعزيز ثﻘة المتبرﻋين وداﻓعيتهﻢ للتبرع وسلوكهﻢ
لممارسة التسويق الشفهي للجمعية الخيرية.
الكلمات المفتاحية :الشفاﻓية ،الجمعيات الخيرية ،الثﻘة ﻓي الﻘطاع الخيري ،النية للتبرع ،التسويق الشفهي.
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Abstract:
The main purpose of this study is to identify the extent to which the transparency
of charities can affectdonors’ trust and behavior in terms ofword of mouth
(WOM)and future intention to donate.A quantitative research approach was
adopted by surveying a convenientsample of donors through a questionnaire and
then applying the statistical analysis to 85 questionnaires through the SPSS
program. This study enriches scientific contributions in this field and assists
charities in maintaining a clear methodology towards their efforts to achieve the
sustainable development of their financial resources. This study emphasizes the
importance of adopting transparency standards by charities to enhance donors'
trust and behavior in terms of word of mouth (WOM) and intention to donate.
Key words: Transparency, Charities, Trust in Charitable Sector, intention to
Donate, Word of Mouth (WOM).
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أوال :المقدمة
يعتبر الﻘطاع الخيري من أﻫﻢ الﻘطاﻋات التي تلعب
دورا جوﻫريا ﻓي تحﻘيق تنمية اقتصادية و
اجتماﻋية ال تﻘل أﻫمية ﻋما تﻘدمﻪ األجهزة
الحكومية و مؤسسات الﻘطاع الخاص ،ﺑالرغﻢ من
أن المساﻫمة الفعلية لهذا الﻘطاع ال تتجاوز (0.3
 )%من الناتج المحلي ﺑالمملكة العرﺑية السعودية
؛حيث تعتبر ﻫذه المساﻫمة متواضعة إذا ما ت ّﻢ
مﻘارنتها ﺑالمتوسط العالمي (kingdom ( )%6
 .)of Saudi Arabia, 2016و تتشاﺑﻪ مؤسسات
الﻘطاع الخيري مع كل من الﻘطاع العام والﻘطاع
الخاص ،ﻓهي تشبﻪ األول من حيث تﻘديمها
للخدمات للجمهور من المستفيدين دون الحصول
ﻋلى مﻘاﺑل أو ﻋائد مﻘاﺑل ذلك ،ﺑينما تشبﻪ الﻘطاع
الخاص ﻓي رغبتها ﻓي تعظيﻢ مصادر دخلها
ومواردﻫا المالية التي تساﻋدﻫا ﻋلى مباشرة
مهامها وأﻋمالها حيث يعدّ ذلك ﻫو الهدف األساسي
لمؤسسات الﻘطاع الخاص(الشباني.)2009 ،
ﻓمؤسسات الﻘطاع الخيري تسعى جاﻫدة للحصول
ﻋلى ﻫذه األموال من مصادر متعددة من أﺑرزﻫا:
اإلﻋانات الحكومية و الهبات و التبرﻋات ﻓي سبيل
الﻘيام ﺑالدور المنوط ﺑها تجاه المجتمع .و لعل من
التحول الوطني "رؤية
أﺑرز التزامات ﺑرنامج
ّ
متطوع
 "2030أن يتﻢ الوصول إلى ( 1مليون)
ّ
ﻓي الﻘطاع غير الرﺑحي سنويا ً ﺑدالً من ( 11ألفاً)
اآلن ،وﺑالتالي رﻓع مساﻫمة الﻘطاع ﻓي إجمالي
الناتج المحلي من أقل من ( )%1حاليا ً إلى (،)%5
و ذلك ﻋن طريق تحفيز الﻘطاع غير الرﺑحي لتبني
مفهوم الشفاﻓية ( kingdom of Saudi Arabia
 .), 2016حيث إنَ وجود معايير محاسبية خاصة
ﺑالﻘطاع الخيري وممارسة الشفاﻓية ﻓي اإلﻓصاح
المحاسبي و إﻋداد قوائﻢ مالية تمتاز ﺑدرجة ﻋالية
من الدقة يعد حاجة و ضرورة الﺑدَ منها لتعزيز ثﻘة
المجتمع و جمهور المستفيدين كعامل وسيط يد َﻋﻢ

التطوع لدى
التبرع و
و يحفَز رغبتهﻢ ﻓي
ّ
ّ
الجمعيات الخيرية .وﺑالرغﻢ من أن تحﻘيق
االستدامة المالية ﻫو ﻫدف ومطلب للجمعيات
الخيرية لمساﻋدتها ﻓي الﻘيام ﺑأﻋمالها إال أنها ﻓي
الواقع ﻋادة ما تﻘوم ﺑتغيير استراتيجياتها التنموية
ردا ً ﻋلى ازدياد وانخفاض التبرﻋات من
المتبرﻋين ﺑحسب الظروف االقتصادية
)ّ .(Olszewski, 2012
إن ﻓهﻢ دواﻓع األﻓراد
التبرع للجمعيات
والشركات و المؤسسات نحو
َ
الخيرية أمر ﺑالغ األﻫم َية ،ألنﻪ ﻓي نهاية المطاف
يحﻘق االستﻘرار المالي الذي يتحﻘق ﻋن طريق
تلبية احتياجات المتبرﻋين).(Olszewski, 2012
وﻓي ﻫذه الدراسة سنتطرق لتحليل و اختبار أثر
شفاﻓية الجمعيات الخيرية ﻋلى ثﻘة المتبرﻋين
وسلوكهﻢ ،ﻋن طريق استطالع آراء ﻋينة من
المجتمع ،لتحديد التغيّرات السلوكيّة ،ﺑما ﻓي ذلك
درجة الثﻘة ﻓي كفاءة أداء ﻫذه الجمعيات ،والتسويق
الشفهي لهذه الجمعيات والنية المستﻘبلية للتبرع
لهذه الجمعيات.
 .1مشكلة الدراسة
التبرﻋات التي يمنحها المتبرﻋون سوا ًء كانوا
تُعدَ
َ
أﻓراداً أم شركات و مؤسسات خاصة للجمعيات
الخيرية أحد أﻫﻢ مصادر الدخل ﺑالنسبة لتلك
الجمعيات ،و تمثّل مساﻫمتهﻢ جزءاً جوﻫريا ً ضمن
إجمالي اإليرادات .وﻓي ظل التغيَرات االقتصادية
يمر ﺑها اقتصاد المملكة العرﺑية السعودية
التي ّ
التحول الوطني "رؤية "2030
،أطلق ﺑرنامج
َ
مبادرة لتحفيز الﻘطاع الخيري لتبني مفهوم
الشفاﻓية .والتي ﺑدورﻫا يمكن أن تكون وسيلة ﻓاﻋلة
ﻓي تعزيز ثﻘة المستفيدين من خدمات الجمعيات
الخيرية من المتبرﻋين ومن ث ّﻢ تحفيزﻫﻢ ﻋلى
التبرع وتوظيﻒ أكبر قدر من األموال المتاحة
ّ
المرجوة
االجتماﻋية
و
االقتصادية
التنمية
لتحﻘيق
ّ
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من ﻫذه اإلسهامات .و ﺑالرغﻢ من أنَ ﻫناك كثيرا
التبرع ﺑأنواﻋﻪ
من الدراسات قد تناولت محفزات
َ
كالتبرع ﺑالدّم)،(Andaleed & Basu, 1995
ّ
والتبرع ﺑاألﻋضاء)،(Nadel & Nadel, 2005
ّ
متنوﻋة و مختلفة كعلﻢ النفس
ومن تخصصات
ّ
االجتماﻋي)،(Sura, Ahn, & Lee, 2017و
،(Bennett,و
المتبرﻋين)2009
سلوك
التسويق)ّ (Savas, 2016إال أن ﻫذه الدراسات ﻓي
للتبرع لﻢ تضع
متبرﻋين ّ
مجملها ﻓي مجال تحفيز ال ّ
أساسا ً نظريا ً واحدًا يمكن الوثوق ﺑﻪ و االﻋتماد
ﻋليﻪ)(Olszewski, 2012لذلك ﻓإننا ﻓي ﻫذه
الدراسة سنتناول مدى إمكانية تحفيز التبرع النﻘدي
المتبرﻋين من خالل تطبيق
ﻋن طريق زيادة ثﻘة
ّ
الشفاﻓية.
 .2أهمية الدراسة
تنبع أﻫمية ﻫذا البحث من كونﻪ من البحوث التي
تختبر و تعكس مدى جدوى تطبيق معايير الشفاﻓية
ﻋلى الجمعيات الخيرية و التي تعد من أﺑرز
التحول الوطني "رؤية "2030
التزامات ﺑرنامج
ّ
ﻓي تعزيز ثﻘة المتبرﻋين و من ث ّﻢ زيادة داﻓعيتهﻢ
للتبرع للﻘطاع الخيري .وﺑالتالي ﻓهو أداة يمكن
ّ
استخدامها من قبل الجمعيات الخيرية ﻋند المفاضلة
ﺑين قراري تطبيق معايير الشفاﻓية الرشيدة أو ﻋدم
التطبيق ،السيما ﻓي ظل الشكوك المثارة حول
مزايا تطبيق الشفاﻓية ﻋلى الجمعيات الخيرية –من
ﻋدم وجودﻫا -ﻓي تنظيﻢ الﻘطاع الخيري والعودة
ﻋليﻪ ﺑالنفع من خالل ﻫذا االلتزام & (Perego
)Verbeeten, 2015كما تُعدّ ﻫذه الدراسة من
أولى اإلضاﻓات العلمية العرﺑية ﻓي ﻫذا المجال من
صل ألي دراسة تﻢ
البحوث ،حيث لﻢ يتﻢ التو ّ
إجراؤﻫا ﻓي العالﻢ العرﺑي للرﺑط ﺑين متغيرات ﻫذه
الدراسة وتطبيﻘها ﻋلى الﻘطاع الخيري.
ومن ﺑين الدراسات المتعددة التي تناولت تأثّر
سلوك المتبرﻋين وتسويﻘهﻢ الشفهي للمنظمة لوحظ
ان تلك الدراسات أُجريت ﻋلى ﻋينات من
المنظمات الرﺑحية مثل دراسة Kang
&Hustvedt
(Maxham&Netemeyer (2003)،)2013
و .)2007( Wang & Huffﺑينما لﻢ يتﻢ الوصول
إلى أي دراسة ﻓي ﻫذا المجال ﻋلى المنظمات
الخيرية .وﻋند تناول تأثر التسويق الشفهي
للمتبرﻋين ﻋلى وجﻪ التحديد ﻓإن الباحثة الحظت
ﻋدم وجود أﺑحاث واﻓية ﻓي ﻫذا المجال سوى
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دراسة  )2013( Bennettالذي قام ﺑﻘياس
التسويق الشفهي للمتبرﻋين كمتغير تاﺑع لدرجة
ارتباط المتبرع ﺑالجمعية الخيرية ﺑعالقة جيدة.
وﺑذلك ﻓإن ﻫذه الدراسة ﻫي واحدة من أولى
المبادرات البحثية التي جاءت ردًا ﻋلى الجهود
الحكومية لتحفيز الﻘطاع الخيري لتبنّي مفهوم
الشفاﻓية لدراسة آثار ﻫذا التطبيق.
 .3سؤال الدراسة وأهدافها
تسعى الجمعيات الخيرية إلى الوصول ألكبر قدر
من التبرﻋات التي تساﻋدﻫا ﻋلى تنفيذ ﺑرامجها
ﺑكفاءة وتحﻘيق أﻫداﻓها ،لذا ﻓﻘد تﻢ صياغة مشكلة
البحث لدﻋﻢ ﻫذا التو ّجﻪ والرد ﻋلى السؤال التالي:
 ما أثر تبني مفهوم الشفاﻓية ﻓي الجمعيات
الخيرية ﻋلى ثﻘة المتبرﻋين وسلوكهﻢ ؟
ّ
إن الغرض الرئيسي من إجراء ﻫذا البحث ﻫو
دراسة أثر تطبيق معاييرالشفاﻓية ﻓي الﻘطاع
الخيري ﻋلى ثﻘة المتبرﻋين وسلوكهﻢ.
و سيتﻢ دراسة ﻫذا الهدف ﻋن طريق:
 دراسة أثر تطبيق معايير الشفاﻓية ﻓي الﻘطاع
الخيري ﻋلى ثﻘة المتبرﻋين ﻓي الجمعية
الخيرية.
 دراسة أثر تطبيق معايير الشفاﻓية ﻓي الﻘطاع
الخيري ﻋلى سلوك المتبرﻋين من حيث نيتهﻢ
المستﻘبلية للتبرع
 دراسة أثر تطبيق معايير الشفاﻓية ﻓي الﻘطاع
الخيري ﻋلى سلوك المتبرﻋين من حيث
تسويﻘهﻢ الشفهي للجمعية الخيرية.

ثانيا :الدراسات السابقة
 .1الشفافية
ّ
إن تبنّي الشفاﻓية قد يشجع المؤسسات الخيرية ﻋلى
التواصل ﺑفعالية مع أصحاب المصلحة ،وإﻋداد
التﻘارير المفيدة ذات الجودة العالية ﺑالنسبة
للمعلومات التي يمكن الوصول إليها وتﻘييمها من
قبل الجمهور ،وﻫذه المشاركة ﺑدورﻫا يمكن أن تفيد
المنظمة حسب األدلة التجريبية التي أجريت ﻓي
الﻘطاع غير الهادف للرﺑح ،والتي أوضحت أنﻪ
يمكن لتﻘارير الشفاﻓية أن تشجع المزيد من التمويل،
وتخفيض تكاليﻒ الوكالة ،والمساﻫمة ﻓي تحسين
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النتائج االجتماﻋية (Saxton, Kuo, & Ho,
أقر ﺑأنﻪ يمكن للمنظمة
)َ Heald(2006) .2012
أن تتبنى الشفاﻓية كاستراتيجية شرﻋية ،وأنَ إقناع
أصحاب المصلحة الخارجيين ﺑالشرﻋية أمر مهﻢ
خصوصا ﻓي قطاع يعتمد ﻋلى ثﻘة العا َمة لدﻋﻢ
وتطوير أنشطتﻪ (Saxton, Kuo, & Ho,
) .2012إن احتياجات الشفاﻓية ﻓي المنظمات غير
الرﺑحية تتمثل ﻓي تﻘديﻢ المعلومات المفيدة
للمساﻫمين ومﻘدمي الموارد الحاليين والمحتملين
وكذلك للمستخدمين اآلخرين من ذوي التأثير ﻋلى
قرارات تخصيص الموارد لتلك المنظمات
& (Khumawala
وأنشطتها المختلفة
).Gordon, 1997
تعتبر الشفاﻓية واحدة من أﻫﻢ الشروطاألساسية ﻓي
تأسيس العالقات اإليجاﺑية ﺑين المنظمات و
جمهورﻫا ).(Reynolds & Yuthas, 2008
كما أشار )2013( Kang &Hustvedtإلى أن
الشفاﻓية ﻫي جانب مهﻢ من العالقة التي ﺑُنيت من
قبل ثﻘة العامة ﻓي العالمة التجارية ،جنبًا إلى جنب
مع التواصل الفعّال .ﻓكون المنظمة تتصﻒ
ﺑالمساءلة ﻫو أحد أﻫﻢ أسس الشفاﻓية ( Waddock
 .)and Bodwell 2007كذلك ﻓﻘد اقترح
 )2004( Waddockأن الشفاﻓية تبدو ﺑبساطة
ﻋلى أنها جانب من حوكمة سلوك المنظمات ،جنبًا
إلى جنب مع مكاﻓحة الفساد والتمسك ﺑسيادة الﻘانون
وﻫي ﻓي الواقع أحد قيﻢ الشركات التي تؤثر مباشرة
ﻋلى جميع المجاالت االقتصادية واالجتماﻋية
والبيئية من سلوك الشركات.
 )1999( Balkinحدد ثالثة أنواع من الشفاﻓية
والتي تعمل جنبًا إلى جنب ،إال أن لكل منها
خصائص تحليلية مستﻘلة وﻫي اإلﻓصاح،
المشاركة ،والمساءلة ،وﻋند ﺑذل المنظمة لجهودﻫا
نحو الشفاﻓية ﻓإنها ﺑحاجة لتلك الصفات لبناء
واستعادة ثﻘة الجمهور وأصحاب المصلحة .لذلك
ﻋلى المنظمة التي تتبنى مفهوم الشفاﻓية أن تحرص
ﻋلى أن تكون المعلومات ال ُمفصح ﻋنها صادقة،
جوﻫرية ومفيدة ،وأن يتﻢ مشاركة أصحاب
المصلحة ﻓي تحديد المعلومات التي يحتاجون إليها،
واإلﻓصاح ﻋن أنشطة المنظمة وسياساتها .وحتى
نتمكن من تحديد ما إذا كانت المنظمة تتصﻒ
ﺑالشفاﻓية من ﻋدمها ﻓإن المعلومات المفصح ﻋنها
يجب أن تشتمل ﻋلى ﻋناصر حددﻫا Balkin
( )1999وﻫي ( االكتمال ،المالءمة ،الوضوح،

التوقيت المناسب ،المصداقية ،الموثوقية ،الدقة،
الﻘاﺑلية للمﻘارنة ).
وقد أظهر التحليل االستراتيجي لموقﻒ الجمعيات
الخيرية ﺑالمملكة العرﺑية السعودية والذي قام ﺑﻪ
الرشيد ( )2007أن ﻫناك حاجة لتبنّي وتصميﻢ
وصياغة توج ّهات إدارية تسويﻘية حديثة ،تهدف
لتحﻘيق التعامل الفعال للجمعيات الخيرية مع
معطيات الوقت الحالي ،حيث تواجﻪ الجمعيات
الخيرية الكثير من الحمالت المنظمة التي تسعى
لزﻋزﻋة الثﻘة ﻓي أنشطتها وتشكك ﻓي أﻫداﻓها.
ﻓجاء من ﺑين االستراتيجيات المﻘترحة سياسة
تحﻘيق الشفاﻓية والتي تسعى تحﻘيق درجة ﻋالية من
الشفاﻓية والمصداقية ﻓي تﻘديﻢ الحﻘائق من خالل
الحرص المستمر ﻋلى ﻋرض التﻘارير السنوية
ألﻋمال الجمعية وتوضيح الموارد المالية التي
حصلت ﻋليها ومصادرﻫا وطرق تخصيصها ﻋلى
مختلﻒ األنشطة التي تخدم المجتمع .وتوضيح
األﻫداف المستﻘبلية التي تسعى الجمعية الخيرية
لتحﻘيﻘها .وتوضيح العﻘبات التي تواجﻪ الجمعيات
الخيرية ﻓي الفترة الحالية ومساﻋيها للتغلب ﻋلى
تلك العﻘبات والمحاﻓظة ﻋلى استمراريتها(الرشيد،
.)2007
 .2الثقة
إن التحليل الذي أجراه (Morgan & Hunt,
) 1994يﻘدم أحد أﻫﻢ التعاريﻒ المستخدمة للثﻘة
ﺑاﻋتبارﻫا مدى اإليمان ﺑموثوقية ونزاﻫة الطرف
اآلخر ،حيث قاما ﺑوصﻒ الموثوقية والنزاﻫة ﺑكل
من كفاءة المنظمة وصدقها وإنصاﻓها ومسؤوليتها
واستعدادﻫا للمساﻋدة وﻋمل الخير .كما يرى
(Delgado-Ballester,
Munuera) Aleman, & Yague-Guillen, 2003أن
الثﻘة ﻓي العالمة التجارية تعني اﻋتﻘاد المستهلك
ﺑأن المنظمة ستلبي احتياجاتﻪ وأنها تعمل ﺑسلوكيات
إيجاﺑية تهدف ﺑالنهاية إلى مصلحة المستهلك
ورﻓاﻫيتﻪ.
وكما أشار Wiele, Iwaarden, Williams,
 )2009( &Moxhamﻓإن معظﻢ المتبرﻋين
للجمعيات الخيرية يرغبون ﻓي معرﻓة المزيد من
المعلومات حول طريﻘة التصرف ﻓي تبرﻋاتهﻢ من
قبل الجمعية الخيرية ،من ﻫنا جاء التحول من كون
الجمعيات الخيرية ﻫي من تطالب متبرﻋيها
ﺑالوثوق ﻓيها ليصبح المتبرﻋون ﻫﻢ من يطالبون
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الجمعيات ﺑمزيد من الشفاﻓية ﻓي استعراض
اإلنجازات .ومن أجل الحفاظ ﻋلى ثﻘة المتبرﻋين
ﻓإن أنظمة اﻋتماد الجمعيات الخيرية قد تكون أداة
ﻓعالة وذلك يﻘود ﻓي النهاية إلى رﻓع مستوى
ﻋطائهﻢ تبعا الزدياد تلك الثﻘة .وحسب ما ذكر
Wiele,
Iwaarden,
Williams,
 )2009( &Moxhamﻓي دراستهﻢ أنﻪ الرئيس
التنفيذي ألحد أكبر الشركات األمريكية أشارﻓي-
خطاب ألﻘاه-إلى أن ثلث األمريكيين ﻓﻘط يثﻘون ﻓي
المنظمات الخيرية أكثر مما يثﻘون ﻓي المنظمات
الهادﻓة للرﺑح ،ﺑينما وجدت الدراسة االستﻘصائية
التي أجرتها يونايتد وي األمريكية ( ،)2005أن
السبب الرئيسي الﻓتﻘار ﺑﻘية األمريكيين لتلك الثﻘة
والتي أشار إليها  %71من المستجيبين لتلك
الدراسة ﻫو أن ﻫؤالء المتبرﻋين "ال يعرﻓون كيﻒ
تنفق الجمعيات الخيرية أموالهﻢ" .كذلك ﻓإن الوضع
مشاﺑﻪ ﻓي المملكة المتحدة ،حيث أﻓاد مسح أجرتﻪ
ميديا ترست ﻓي ﻋام  2001أن  %73من
المتبرﻋين سيكونون أكثر اندﻓاﻋًا للتبرع والعطاء
للجمعيات الخيرية إذا كان لديهﻢ معلومات كاﻓية
حول أدائها ،كما أشار نسبة  %67من المتبرﻋين
إلى أنﻪ من الضروري أن يكون ﻫناك ترتيب
للجمعيات الخيرية حسب أدائها.
 .3النية المستقبلية للتبرع
يعتﻘد الباحثون أن األﻓراد الذين يتبرﻋون للجمعيات
الخيرية يدﻓعهﻢ ﻋادة دواﻓع متنوﻋة لتﻘديﻢ ﻫذه
التبرﻋات وإال لﻢ يكونوا ليﻘدموا تلك التبرﻋات،
يتمثل أحد ﻫذه الدواﻓع ﻓي رغبة األشخاص
المتبرﻋين ﺑأن يتﻢ استهالك حاج ٍة ما من قبل
األشخاص الذين ﻫﻢ ﺑحاجة إلى ذلك التبرع ،ويكون
ذلك ﻋن طريق تبرع ﻫؤالء األشخاص ﺑتلك
األشياء لدى الجمعيات الخيرية ،لذا ﻓإننا قد نرى
ﻋلى سبيل المثال أن أحدﻫﻢ يﻘوم ﺑالتبرع ﺑما يجد
أن اآلخرين ﻫﻢ ﺑحاجة إلى استهالكﻪ ﺑينما ال يكون
المنتج
ﻫذا
يستخدم
الشخص
ذلك
لنفسﻪ) .(Marudas, 2002كما اتفق الباحثون
ﻋلى أن النية المستﻘبلية للتبرع تأتي غالبا من
الشعور ﺑالحاجة لمساﻋدة اآلخرين ،والذي ﻋادة ً ما
يتأثر ﺑالمبادئ والﻘيﻢ الشخصية لألﻓراد (Webb,
) .Green, & Brashear, 2000إن تنوع دواﻓع
المتبرﻋين للتبرع يجعل من مهمة ﻓهﻢ دواﻓع
أمرا ضروريا لنجاح خطط تنمية
المتبرﻋين
ً
الموارد ﻓي الﻘطاع الخيري .لذلك نجد أن كثيرا من
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الجمعيات الخيرية ﺑدأت تعمل كالمنظمات الهادﻓة
للرﺑح ،وتعامل جمهور المتبرﻋين كعمالء،
ﻓاتجهت نحو إنشاء ﻋالقات مع المتبرﻋين ﻋن
طريق تطوير مبادرات تسويﻘية استراتيجية تركز
ﻋلى المتبرع كعميل وشريك تجاري .إن ﺑناء
الجمعيات الخيرية للعالقة ﻓيما ﺑينها وﺑين
المتبرﻋين ﺑشكل أو ﺑآخر ﻫو ﺑحد ذاتﻪ تسويق يعزز
دواﻓع المتبرﻋين للتبرع أو يرﻓع مستوى تبرﻋاتهﻢ
ﻓي المستﻘبل ).(Olszewski, 2012
تﻘوم المنظمات غير الرﺑحية ﺑتﻘديﻢ المعلومات
المالية وغير المالية ﻋلى حد سواء للمتبرﻋين،
وتشتمل المعلومات غير المالية ﺑرامج ﻫذه
المنظمات ،وتوصيفها ،ورؤيتها ،ورسالتها،
وأﻫداﻓها ،واستراتيجياتها المتبعة لتحﻘيق تلك
األﻫداف ،ومﻘاييسها المعتمدة لﻘياس ﻓعاليتها ﻓي
تحﻘيق أﻫداﻓها ،وتشملمعلومات حول موظفيها
وغيره .ووﻓﻘًا لألﺑحاث التي تﻢ إجراؤﻫا ﻓي
الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة ﻓإن
المتبرﻋين سيحتاجون إلى استخدام ﻫذه المعلومات
غير المالية قبل احتياجهﻢ للمعلومات المالية لتحفيز
وتعزيز قراراتهﻢ للتبرع & (McDowell, Li,
Hyndman
..Smith,
)2013
()1991ويحتاجون أيضًا إلى معلومات غير مالية
ﻋن الجمعية الخيرية ،وذلك ألن ﻫؤالء المتبرﻋين
تدﻓعهﻢ دواﻓع حب المساﻋدة واإليثار لتﻘديﻢ تبرﻋهﻢ
وليس دواﻓع اقتصادية.
من ﺑين األﺑحاث المحدودة التي تناولت أﻫمية
المعلومات الغير المالية ﻓي تحفيز المتبرﻋين
وتعزيز نيتهﻢ المستﻘبلية للتبرع قام Hyndman
)(1997
and
Khumawala
and
 )1991(Gordonﺑمسح المتبرﻋين ﻋن طريق
مطالبتهﻢ ﺑتﻘييﻢ أﻫمية المعلومات التي تفصح ﻋنها
الجمعيات الخيرية ،وكانت النتائج أن المتبرﻋين
يﻘيمون وصﻒ البرامج ،والرسالة ،ومدى تحﻘيق
األﻫداف لتكون أكثر المعلومات أﻫمية لدﻓعهﻢ
للتبرع مستﻘبال.
(Glaser, 1994);(Herzlinger,
أيضا
1996),(Khumawala,
Parsons,
&
Gordon,
;)2005
(Thompson,
;) Robinson, & Kenny, 2003قاموا ﺑاختبار
المتبرﻋين ومطالبتهﻢ ﺑتﻘييﻢ الﻘضايا التي تهمهﻢ
أكثر ،ووجدوا أن المتبرﻋين يهتمون أكثر ﺑأن
يكونوا مطمئنين لمعرﻓة المكان الذي تذﻫب إليﻪ
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أموالهﻢ التي تبرﻋوا ﺑها أكثر من اﻫتمامهﻢ ﺑكيفية
إنفاق تبرﻋاتهﻢ.
 .4التسويق الشفهي
تعود جذور التسويق الشفهي إلى ﻋام ،1950
حينما أدرك الباحثون والمختصون أﻫمية
المعلومات التي يتﻢ تبادلها ﺑين األصدقاء،
واألقارب ،والمعارف ،وتأثيرﻫا ﻋلى توقعات
وقرارات العمالء الشرائية ).(Al-Nsour, 2017
وﻋرﻓت ﻋلى أنها ﻋملية تأثير اجتماﻋي يﻘوم
ّ
ﺑموجبها مجموﻋة من األﻓراد ﺑالتأثير ﻋلى اآلخرين
من خالل تبادل المعلومات (Al-Nsour, 2017).
وقد أقرت الدراسات البحثية التأثير الﻘوي للتسويق
الشفهي ﻓي ﻋملية اتخاذ قرارات الشراء والتعامل
مع المنظمات ،كما أكدت الدراسات أن التسويق
الشفهي من أﻫﻢ االﻋتبارات التي تﻘود ماﺑين %20
إلى  %50من جميع قرارات الشراء لدى مستهلكي
السلع والخدمات ،لذا نجد أن كثيرا من المستهلكين
والعمالء ينظرون إلى التسويق الشفهي ﺑاﻋتباره
مصدرا موثوقًا للمعلومات ﻋن المنتج أو الخدمة،
ً
وذلك ﺑسبب ﻋدم وجود مصلحة تجارية وراء
التسويق الشفهي الذي يمارسﻪ العمالء إذا ما تمت
مﻘارنتﻪ ﺑتلك المنظمات التي تسيطر ﻋلى وسائل
اإلﻋالم لعمل حمالت إﻋالنية أو تسويﻘية
).(Chawdhary & Riley, 2015
إن للتوصيات االجتماﻋية الناجمة ﻋن التسويق
الشفهي طاﺑع التأثير االجتماﻋي ﻋلى األﻓراد
الواقعين ضمن الدائرة االجتماﻋية المباشرة للفرد.
لذلك تكون الرسائل الصادرة منها أكثر مصداقية
وثﻘة إذا ما قورنت ﺑالتوصيات التجارية ،وﻫذا
دورا أكثر أﻫمية ﻓي تشكيل
يعني إمكانية أن تلعب ً
اتجاﻫات المستهلكين ﻋن المؤسسة ومنتجاتها
).(Al-Nsour, 2017
وﻓيما يتعلق ﺑسلوك التسويق الشفهي لدى
المتبرﻋين ﻓي الجمعيات الخيرية تحديدًا ،ﻓإنﻪ
وﺑحسب ا َ
طالع الباحثة تﻢ التوصل ألحد األﺑحاث
الﻘليلة ﻓي ﻫذا المجال )(Bennett, 2013التي
تطرقت إلى تتبَع سلوك التسويق الشفهي الذي
ّ
يمارسﻪ المتبرﻋون لصالح الجمعيات الخيرية ﺑعد
تأثره ﺑدرجة ارتباط المتبرع ﺑعالقة جيدة مع
أقرت الدراسة ﺑأﻫمية توطيد العالقة
الجمعية .حيث ّ
ﻓيما ﺑين الجمعية الخيرية وجمهورﻫا من
المتبرﻋين للحصول ﻋلى تسويق شفهي إيجاﺑي من

قبل المتبرﻋين.

ثالثا :بناء فرضيات الدراسة
 .1العالقة بين الشفافية والثقة
إن الحوكمة الفعالة للجمعيات الخيرية تحد من
إساءة استخدام األصول الخيرية ،كما أنها تحﻘق
أﻫداﻓا ً أﻓضل للجمعيات الخيرية و الجمهور الذي
تخدمﻪ ،حيث إن إﺑداء المعلومات المتعلﻘة ﺑحوكمة
الجمعيات الخيرية يمكن أن تساﻋد المتبرﻋين ﻓي
تﻘييﻢ مدى استخدام الجمعية الخيرية لتبرﻋاتهﻢ
ﺑشكل مالئﻢ و ﻓ ّعال & (Harris, Petrovits,
).Yetman, 2014أشارت الدراسات الساﺑﻘة إلى
أن الجهات المؤسسية المانحة للتبرﻋات (Harris,
) Petrovits, & Yetman, 2014واألﻓراد
األثرياء (Winter, 2002); (Bernstein,
) 2008يأخذون ﻓي اﻋتباراتهﻢ ،ﺑل وﻓي ﺑعض
األحيان يعملون لدﻋﻢ أنظمة الحوكمة وشفاﻓية
المنظمات الخيرية المتلﻘية للتبرﻋات .كما أشارت
الدراسة التجريبية )Flynn(2011إلى أن
المتبرﻋين ال يمنحون إال الﻘليل للمنظمات الخيرية
التي تمارس مستويات أقل من الحوكمةوالشفاﻓية
ﻓي أﻋمالها.كما اﻋتبر ) Auger(2014أن الشفاﻓية
ﻫي الحل األمثل للمشاكل األخالقية ﻓي المنظمات
حيث تساﻋد ﻋلى استعادة ثﻘة الجمهور وتﻘلل من
مخاطر ﻓﻘدان السمعة و األضرار الناجمة ﻋنها،
وقد تناول ﻓي دراستﻪ العالقة ﺑين نوﻋي الشفاﻓية
(سمعة المنظمة من حيث شفاﻓيتها ،و جهود
المنظمة نحو ممارسة الشفاﻓية) وثﻘة أصحاب
المصلحة ونواياﻫﻢ السلوكية نحو تلك المنظمة،
وأثبتت نتائج الدراسة أن ﻫناك ﻋالقة إيجاﺑية ﺑين
كل من الشفاﻓية – ﺑنوﻋيها -وثﻘة أصحاب المصلحة
و نواياﻫﻢ السلوكية ،حيث إن شفاﻓية المنظمة تحﻘق
ضعﻒ الثﻘة لدى أصحاب المصلحة.
أقروا
وﻓﻘا ً لما ذكره  (2014( Augerﻓإن الباحثين َ
ﺑأن الثﻘة ﻫي أساس المؤسسات الناجحة ،وﻓي ظل
وجود أنواع مختلفة من المنظمات إال أن ثﻘة
المتبرﻋين ﺑالمؤسسات الخيرية تشكل جزءاً مهما
جداً ،حيث يجب أن يثق ﻫؤالء المتبرﻋون
ﺑالمنظمات الخيرية ﺑالﻘدر الذي يثق ﻓيﻪ المساﻫمون
ﺑمديري استثماراتهﻢ وكذلك أصحاب العمل
ﺑموظفيهﻢ .يذكر  (2014( Augerأن شفاﻓية
المنظمات تعزز مستويات الثﻘة و تخفﻒ من
مخاطر تزﻋزع ﻫذه الثﻘة ،لذلك ﻓإن جميع
36

أثر شفافية الجمعية الخيرية على ثقة المتبرع وسلوكه :دراسة تطبيقية على إحدى الجمعيات الخيرية السعودية

سﻢ ﺑالشفاﻓية تحظى ﺑمستويات
المنظمات التي تت َ
أﻋلى من ثﻘة أصحاب المصلحة ،وﺑالتالي ﻫﻢ أكثر
إيجاﺑية من الناحية السلوكية تجاه تلك المنظمات
ﻋنها ﻓي المنظمات التي ال تتمتع ﺑالﻘدر الكاﻓي من
الشفاﻓية.

محصورة و محدودة ،وقد يكون ذلك إما ﺑسبب ﻋدم
إمكانية قياس تلك المعلومات غير المالية أو ﺑسبب
كون تلك المعلومات غالبا غير منشورة
) (McDowell, Li, & Smith, 2013وﺑالرغﻢ
من محدودية الدراسات ﻓي ﻫذا الصدد ،إال أن
أغلبها قدَم دليالً واضحا ً ﻋلى أﻫمية تلك المعلومات
و اإلﻓصاحات واحتياج المتبرﻋين واستخدامهﻢ لها
ﻋند شروﻋهﻢ ﻓي تﻘديﻢ تبرﻋات للجمعيات الخيرية
( .)McDowell & Smith ,2013ﻓعلى سبيل
Hyndmanو
)(1990
قام
المثال
) Khumawala and Gordon (1997ﺑمسح
ﻋينة من المتبرﻋين من خالل مطالبتهﻢ ﺑتﻘييﻢ
مجموﻋة من المعلومات التي تفصح ﻋنها
الجمعيات الخيرية وتوصلت الدراستان إلى أن
المتبرﻋين قاموا ﺑإﻋطاء أﻫمية أكبر للمعلومات
غير المالية مثل توصيﻒ البرامج التي تﻘدمها تلك
الجمعيات والﻘضايا التي تخدمها و الرؤية والرسالة
واألﻫداف التي تسعى لتحﻘيﻘها من خالل تلك
البرامج و اإلنجازات ،لتكون ﺑذلك أكثر أﻫمية
ﺑالنسبة لعامة المتبرﻋين من المعلومات المالية.
ﺑينما تناولت أﺑحاث أخرى ﺑشكل كبير وجود ﻋالقة
ﺑين المعلومات المالية للجمعيات الخيرية –خاصة
تلك المتعلﻘة ﺑتحليل نسب الكفاءة -والتبرﻋات
الفردية و أﻋدَت تلك األﺑحاث دليالً ﻋلى احتياج
المتبرﻋين واستخدامهﻢ للمعلومات المالية ﻋندما
يكونون ﺑصدد تﻘديﻢ تبرﻋات لتلك الجمعيات
)(Bhattacharya & Tinkelman, 2009

) Kitching(2009من خالل دراستﻪ أثبت وجود
ﻋالقة ﺑين قيام الجمعية الخيرية ﺑمراجعة حساﺑاتها
و إخضاﻋها للمساءلة من قبل مراجعي الشركات
الخمس الكبرى (  ) Big 5وحجﻢ التبرﻋات التي
تستﻘبلها الجمعية وخلُصت الدراسة إلى أن ﻫناك
ﻋالقة إيجاﺑية ﺑين المتغيرين ،مما يؤكد أن تعزيز
ثﻘة المتبرﻋين ﺑمزيد من الشفاﻓية يؤدي إلى حصد
أقرت دراسة )(2014
مزيد من التبرﻋات .كما َ
Saxton, Neely, and Guoﺑوجود ﻋالقة
إيجاﺑية ﺑين اإلﻓصاح ﻋلى مواقع شبكة اإلنترنت
كمﻘياس للشفاﻓية وحجﻢ التبرﻋات لعينة من 400
منظمة غير رﺑحية .وﻋلى الرغﻢ من أن الدراسات
النظرية تناولت أﻫمية شفاﻓية المنظمات الخيرية
ﺑالنسبة للمتبرﻋين وما تﻘدمﻪ من معلومات و
إﻓصاحات ،إال أن الدراسات التجريبية لمعرﻓة مدى
كيفية استفادة المتبرﻋين من تلك المعلومات ظلت

 ف :2كلما زاد مستوى الشفاﻓية الذي يحصل
ﻋليﻪ المتبرع كلما زادت نية المتبرع المستﻘبلية
للتبرع للجمعية الخيرية.

إن استخدام المتبرﻋين المحتملين للمعلومات
الخاصة ﺑالجمعيات الخيرية يحدث ﻋلى مرحلتين:
الحصول ﻋلى المعلومات وﻫو المتعلق ﺑشفاﻓية تلك
الجمعيات ومدى إمكانية الوصول للمعلومات
المنشورة ﻋنها ،وتحليل وتﻘييﻢ المعلومات
) .(Frederickson & Miller, 2004وﻋلى
ضوء ذلك نعتزم ﻓي ﻫذا البحث تسليط الضوء ﻋلى
المرحلة األولى لمعرﻓة مدى تأثر قرارات
المتبرﻋين حول تﻘديﻢ التبرع من ﻋدمﻪ ،ومستوى
التبرع المﻘدّم ﺑناء ﻋلى ما يُتاح ويفصح لهﻢ ﻋنﻪ من
معلومات من قبل الجمعية الخيرية .إن شفاﻓية
المنظمات الخيرية و إﻓصاحها الطوﻋي ﻋن
معلوماتها الخاصة يلعب دورا ً مهما ﻓي تعزيز
سمعة تلك المنظمات لدى أصحاب المصلحة
والمتبرﻋين ).(Buchheit & Parsons, 2006
وﻫذا يﻘودنا لصياغة الفرضية األولى ﻓي ﻫذا
البحث كالتالي:
 ف :1كلما زاد مستوى الشفاﻓية الذي يحصل
ﻋليﻪ المتبرع كلما زادت ثﻘة المتبرع ﺑالجمعية
الخيرية.
 .2العالقة بين الشفافية والنية المستقبلية للتبرع
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 .3العالقة بين الشفافية والتسويق الشفهي
إن التسويق الشفهي الذي يمارسﻪ ﻋمالء أية منظمة
يتأثر ﺑتصور ﻫؤالء العمالء للجهود التي تبذلها
المنظمات لممارسة الشفاﻓية & (Kang
Maxham
and .Hustvedt,
)2014
) Netemeyer(2003ﻓي دراستهما وجدا أن
العمالء الذين يتلﻘون درجة أكبر من اإلشراك ﻓي
الﻘضايا األساسية للمنظمة ﻫﻢ أكثر احتماالً
لالنخراط ﻓي ﻋملية التسويق الشفهي ﺑشكل إيجاﺑي
لتلك المنظمة ،حيث إن تلك المنظمة قامت ﺑأخذ
اﻫتماماتهﻢ ﺑعين االﻋتبار ﻋند ممارستها ألنشطتها
الرئيسية أكثر من غيرﻫا من المنظمات التي ال تلﻘي
ﺑاالً الﻫتمامات واحتياجات العمالء(2007) .
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 Sichtmannوجد أيضا أن المصداقية التي تشكل
جز ًءا من جهود المنظمة نحو ممارسة الشفاﻓية
قادرة ﻋلى إنتاج ثﻘة لدى العمالء والتي تنتج
ﺑدورﻫا تسويﻘًا شفهيًا إيجاﺑيًا للمنظمة من قبل
ﻋمالئها .من ناحية أخرى ﺑحث Wang and
 )2007(Huffﻓي التأثير السلبي الذي ينعكس
ﻋلى التسويق الشفهي ﻋند انتهاك الثﻘة ﺑالممارسات
التي تفتﻘر للنزاﻫة ،وخلُصت نتائجهﻢ إلى أن
انتهاكات الثﻘة وخاصة تلك التي يُر َجح تكرارﻫا
ً
مستﻘبال تنعكس ﺑشكل سلبي و واضح ﻋلى التسويق
الشفهي الذي يمارسﻪ العمالء .وﻓيما يتعلق ﺑتأثر
سلوك المتبرﻋين وتسويﻘهﻢ الشفهي للجمعيات

الخيرية التي تتبنى مفهوم الشفاﻓية ،ﻓإنﻪ وإلى حدّ
ا َ
طالع الباحثة لﻢ يتﻢ التوصل إلى أي من الدراسات
الساﺑﻘة التي تناولت ذلك الرﺑط ﺑين شفاﻓية
الجمعيات الخيرية وأثره ﻋلى سلوك المتبرع
للتسويق الشفهي لتلك الجمعية .ومن خالل
استعراضنا لتلك الدراسات ﻓإننا نتوقع العالقة
التالية:
 ف :3كلما زاد مستوى الشفاﻓية الذي يحصل
ﻋليﻪ المتبرع كلما زادالتسويق الشفهي
اإليجاﺑي من قبل المتبرع للجمعية الخيرية.

رسم توضيحي :1نموذج الدراسة

رابعا :منهجية الدراسة
اﻋتمدت ﻫذه الدراسة ﺑشكل رئيسي ﻋلى المنهج
الكمي حيث إنﻪ األكثر تواﻓﻘا مع موضوع البحث
وتحديد خصائص الظاﻫرة ووصﻒ طبيعتها
ونوﻋية العالقة ﺑين متغيراتها وأسباﺑها واتجاﻫاتها.
يتمثل مجتمع الدراسة ﻓي جميع المتبرﻋين الذين
سبق لهﻢ التبرع لدى إحدى الجمعيات الخيرية
ﺑمدينة جدة والبالغ ﻋددﻫﻢ حوالي( )120متبرﻋا
ونظرا لما أشارت
حسب إﻓادة الجمعية الخيرية،
ً
إليﻪ الدراسات الساﺑﻘة )Wang & Tong(2015
من ّ
أن اإلﻋالن و اإلﻓصاح ﻋن ﺑيانات و تبرﻋات
المتبرﻋين من قبل الجمعيات الخيرية يتسبب ﻓي
المتبرﻋين و مضايﻘتهﻢ،وألن ديننا الكريﻢ
إزﻋاج
ّ
يﻘوم ﻋلى مبدأ السرية ﻋمل الخير لتجنّب الرياء و

السمعة ،ﻓلن يتﻢ اإلشارة إلى اسﻢ تلك الجمعية
الخيرية ،وسيتﻢ أخذ ﻋينة غير ﻋشوائية ﺑطريﻘة
العينة المريحة ()Convenience Sampling
لتمثل مجتمع الدراسة وتبلغ ( )92متبرﻋا وذلك
ﺑالرجوع لجدول (Krejcie & Morgan,
)1970لتحديد حجﻢ العينات .حيث استطاﻋت
الباحثة الحصول ﻋلى استجاﺑة من ﻋدد ( )85ﻓردًا
من أﻓراد العينة المستهدﻓين ﺑالدراسة والذين تﻢ
التوصل إليهﻢ من خالل ﻋدد من المتبرﻋين الذين
ترﺑطهﻢ ﻋالقات اجتماﻋية ﺑالباحثة وطلب
مساﻋدتهﻢ ﻓي نشر االستبانةة لغيرﻫﻢ من
المتبرﻋين ،وﺑذلك تكون نسبة االستجاﺑة  %92من
حجﻢ العينة المستهدﻓة .اﻋتمدت الباحثة ﻓي ﻫذا
البحث ﻋلى جمع البيانات من خالل توزيع
االستبانة ﻋلى العينة المحددة ﻋن طريق تصميﻢ
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اإللكتروني
الموقع
ﻋبر
االستبانة
ثﻢ توزيعها
ومن
)
www.googledrive.c
(om
َ
ﻋلى أﻓراد العينة المستهدﻓين ﺑالدراسة من خالل
وسائل التواصل االجتماﻋي .و تﻢ تصميﻢ االستبانة
لتحﻘيق أﻫداف الدراسة حيث تكونت من ﺑيانات
أولية (شخصية) ألﻓراد العينة حيث شملت
المتغيرات التالية( :النوع ،العمر ،مستوى الدخل ،
مﻘدار التبرع األخير للجمعية الخيرية ،ﻋدد مرات
التبرع للجمعية الخيرية  ،وإجمالي التبرع للجمعية

الخيرية خالل العام الماضي) .أما الﻘسﻢ الثاني من
االستبانةﻓاحتوى ﻋلى ( )24ﻓﻘرة لﻘياس أﺑعاد
الشفاﻓية والتي تمثلت ﻓي الشفاﻓية ﺑالمشاركة ،
الشفاﻓية ﺑالمشاركة وجوﻫرية المعلومات ،
والشفاﻓية التي تتمثل ﻓي جوﻫرية المعلومات،
ﺑاإلضاﻓة إلى ﺑعد الشعور ﺑالثﻘة  ،والنية المستﻘبلية
للعطاء وأخيرا التسويق الشفهي (نﻘل التجرﺑة).تﻢ
اﻋتماد المﻘاييس المستخدمة لﻘياس متغيرات ﻫذه
الدراسة حسب الجدول التالي:

جدول :1أسئلة االستبانة و مقاييسها
م

المحور
الجنس:
o
o

ذكر
أنثى

العمر:
o
o
o
o
o

ما دون  15سنة.
 20 – 15سنة.
 25 – 20سنة.
 30 – 25سنة.
أكثر من  30سنة.

مستوى الدخل:
أقل من  5,000ر.س.
o
 10,000 - 5000ر.س.
o
 15,000 – 10,000ر.س.
o
 20,000 – 15,000ر.س.
o
أﻋلى من  20,000ر.س.
o

ﻋامة

2
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ﻓيما يتعلق ﺑالجمعية الخيرية التي قمت ﺑالتبرع لديهاﺑأكبر مبلغ من المال
خالل السنة الماضية:
كﻢ كان مﻘدار التبرع األخير لك؟
أ)
أقل من  5,000ر.س.
o
 10,000 - 5000ر.س.
o
 15,000 – 10,000ر.س.
o
 20,000 – 15,000ر.س.
o
أﻋلى من  20,000ر.س.
o
ب) كﻢ ﻋدد المرات التي قمت ﻓيها ﺑالتبرع لهذه الجمعية الخيرية خالل
السنة الماضية؟
مرة واحدة.
o
 4 – 2مرات.
o
 7 – 5مرات.
o
 10 – 8مرات.
o
أكثر من  10مرات.
o
ج) كﻢ ﺑلغ تﻘريبا إجمالي تبرﻋاتك لهذه الجمعية الخيرية خالل السنة
الماضية؟
أقل من  5,000ر.س.
o
 10,000 - 5000ر.س.
o
 15,000 – 10,000ر.س.
o
 20,000 – 15,000ر.س.
o

Bennett, R. (2013). Elements, causes and effects of donor engagement among supporters of
UK charities. International Review on Public and Nonprofit Marketing, 10(3), 201-220.

1

العبارات

المرجع
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o

الشفاﻓية (المشاركة)

5
6

8

الشفاﻓية
(المشاركة +
جوﻫرية
المعلومات)

7

9
10

12
13
14

الشفاﻓية (جوﻫرية المعلومات)

11

15

توﻓر ﻫذه الجمعية معلومات يسهل ﻋلى المتبرﻋين مثلي ﻓهمها
)(understandable
توﻓر ﻫذه الجمعية معلومات صحيحة لألشخاص مثلي
)(accurate
توﻓر ﻫذه الجمعية معلومات موثوقة لألشخاص مثلي
)(reliable
تستعرض ﻫذه الجمعية المعلومات ال ُمفصح ﻋنها للمتبرﻋين مثلي ﺑلغة
واضحة
)(understandable

الشعور ﺑالثﻘة

Bennett, R. (2013). Elements,
causes and effects of donor
engagement among supporters of
UK charities. International
Review on Public and Nonprofit
Marketing, 10(3), 201-220.

18

تأخذ ﻫذه الجمعية آراء المتبرﻋين مثلي قبل اتخاذ ﺑعض قراراتها ( ask
)opinion + involvement
تستﻘطع ﻫذه الجمعية من وقتها للتعرف ﻋلى المتبرﻋين مثلي وماﻫي
احتياجاتنا
()understand me
استجاﺑة ﻫذه الجمعية ﻓورية الحتياجات األشخاص مثلي للحصول ﻋلى
معلومات معينة
()timely
توﻓر ﻫذه الجمعية المعلومات ﻓي الوقت المناسب لألشخاص مثلي
()timely
توﻓر ﻫذه الجمعية المعلومات المالئمة للمتبرﻋين مثلي
()relevant
توﻓر ﻫذه الجمعية معلومات يمكن مﻘارنتها ﺑأدائها الساﺑق
)(comparable
توﻓر ﻫذه الجمعية معلومات كاملة وغير مستﻘطعة
)(complete

يمكنني دائما الوثوق ﺑهذه الجمعية ﻓي إنجاز التزاماتها

16

17

تس ّهل ﻫذه الجمعية للمتبرﻋين مثلي الوصول إلى المعلومات التي
التبرع
نحتاجها ﻓي قرارات ّ
()involvement + find information

Rawlins, B. (2008). Give the emperor a mirror: Toward developing a stakeholder
measurement of organizational transparency. Journal of Public Relations
Research, 21(1), 71-99.

تسأل ﻫذه الجمعية ﻋن آراء المتبرﻋين مثلي حول جودة المعلومات
المفصح ﻋنها ()feedback

3
4

أﻋلى من  20,000ر.س.

ﻫذه الجمعية ﻫي دائما صادقة ومخلصة ﻓي التعامل مع المتبرﻋين مثلي

يمكن دائما االﻋتماد ﻋلى ﻫذه الجمعية ﻓي كونها تتصرف ﺑمسؤولية تجاه
المجتمع
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19

أشعر ﺑالثﻘة تجاه قدرة ﻫذه الجمعية ﻋلى الوﻓاء ﺑرسالتها

20

ي ،ﻫذه الجمعية تمتلك مصداقية ﻋالية
ﺑالنسبة إل ّ

النية
المستﻘبلية
للتبرع

أنا سأرﻓع من مستوى دﻋمي لهذه الجمعية ﻓي المستﻘبل قدر اإلمكان

22

23

25

التسويق الشفهي (نﻘل التجرﺑة)

24

كثيرا ما أتحدث ﺑتأييد ومحاﺑاة ﻋن ﻫذه الجمعية الخيرية ﻓي المناسبات
والمواقﻒ االجتماﻋية.
أنا أنﻘل معلومات إيجاﺑية ﻋن ﻫذه الجمعية الخيرية ﻓي المحادثات التي
أجريها مع األصدقاء والعائلة.
أنا أسترسل ﻓي الحديث ﻋن ﻫذه الجمعية ﺑشكل إيجاﺑي كلما أُتيحت لي
الفرصة
أنا أُوصي المتبرﻋين الذين أﻋرﻓهﻢ ﺑدﻋﻢ ﻫذه الجمعية

26

خامسا :عرض نتائا الدراسة
 .1ثبات أداة الدراسة
تﻢ التحﻘق من ثبات أداة الدراسة ﻋن طريق
حساب معامل ألفا كرونباخ  ،حيث تﻢ حساب
معامل الثبات لكل ﻓﻘرات االستبانة وﻫو ما
يطلق ﻋليﻪ الثبات الكلي لألداة ،حيث ﺑلغت
قيمتﻪ ( )0.989ويمثل ذلك وجود درجة ﻋالية
من الثبات ألداة الدراسة إذا أﻋيد تطبيﻘها مرة

Bennett, R. (2013). Elements, causes and effects of
donor engagement among supporters of UK
charities. International Review on Public and Nonprofit
Marketing, 10(3), 201-220.

21

أنا سأستمر ﻓي دﻋﻢ ﻫذه الجمعية ﻓي المستﻘبل

أخرى .كما ﺑينت النتائج ﺑالجدول أدناه أن
محاور االستبانة كذلك حﻘﻘت درجة ﻋالية من
الثبات حيث تراوحت قيﻢ معامالت الثبات
للمحاور ما ﺑين ( .)0.982 -0.921وﺑالتالي
نستنتج من ذلك أن أداة الدراسة حﻘﻘت ثباتا
ﻋاليا يفوق الحد المسموح ﺑﻪ لثبات أدوات
الﻘياس ،مما يدﻋﻢ الوثوق ﺑالنتائج التي تتوصل
إليها ،وﺑالتالي يمكن تعميمها.

جدول  :2يوضح معامل الثبات الكلي وثبات المحاور عن طري معامل ألفا كرونباخ
المحاور

41

عدد البنود

معامل ألفا كرونباخ

المحور األول  :الشفاﻓية ﺑالمشاركة

4

0.921

المحور الثاني  :الشفاﻓية ﺑالمشاركة وجوﻫرية المعلومات

2

0.958
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المحور الثالث  :جوﻫرية المعلومات

7

0.972

المحور الراﺑع  :الشعور ﺑالثﻘة

5

0.982

المحور الخامس  :النية المستﻘبلية

2

0.949

المحور السادس  :التسويق الشفهي

4

0.974

24

0.989

الثبات الكلي لالستبانة

 .2اإلحصاء الوصفي
ﻫدﻓت الباحثة من إجراء ﻋمليات اإلحصاء
الوصفي ﻓي ﻫذا الجزء من تحليل ﺑيانات الدراسة
إلى تﻘدير اتجاﻫات أﻓراد العينة من المتبرﻋين

للجمعيات الخيرية حول أﺑعاد ﻓﻘرات الدراسة
المتعلﻘة ﺑتطبيق معايير الشفاﻓية ﻓي الﻘطاع
الخيري ،حيث تناولت تحليل استجاﺑة أﻓراد العينة
كما سيرد ﻓي الجداول اآلتية:

جدول  :3يوضح استجابة أفراد العينة حول أثر تطبي بُعد المشاركة كأحد أبعاد الشفافية على سلوك
المتبرعين ودافعيتهم للتبرع
خيارات اإلجابة

ن%

31.8

32.9

15.3

14.1

5.9

ت

25

31

12

13

4

ن%

29.4

36.5

14.1

15.3

4.7

ت

19

29

10

21

6

رقم الفقرة

موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

ت

27

28

13

12

5

1

تسأل ﻫذه الجمعية ﻋن آراء المتبرﻋين مثلي
حول جودة المعلومات التي يتﻢ اإلﻓصاح ﻋنها
من قبل الجمعية

2

تس ّهل ﻫذه الجمعية للمتبرﻋين مثلي الوصول
إلى المعلومات التي نحتاجها ﻓي قرارات
التبرع
ّ

3

تأخذ ﻫذه الجمعية آراء المتبرﻋين مثلي قبل
اتخاذ ﺑعض قراراتها

4

تستﻘطع ﻫذه الجمعية من وقتها للتعرف ﻋلى
المتبرﻋين مثلي وماﻫي احتياجاتنا

ﺑينت النتائج ﺑالجدول ( )3استجاﺑة أﻓراد العينة من

ن%

22.4

34.1

11.8

24.7

7.1

ت

16

32

12

20

5

ن%

18.8

37.6

14.1

23.5

5.9

المتبرﻋين للجمعيات الخيرية حول أثر تطبيق
42
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معيار المشاركة كأحد أﺑعاد الشفاﻓية ،ﻋلى سلوك
المتبرﻋين وداﻓعيتهﻢ نحو التبرع للجمعيات
الخيرية  ،وﻓيما يلي نتناول أثر معيار المشاركة
ﻋلى سلوك المتبرﻋين وداﻓعيتهﻢ نحو التبرع
للجمعيات الخيرية وذلك من خالل تحليل وتفسير
استجاﺑة أﻓراد العينة حول ﻋناصر معيار الشركة
الموضحة ﺑالجدول رقﻢ ( )9أﻋاله كما يلي :
أظهرت النتائج ﺑالجدول ( )3أﻋاله أن الفﻘرة رقﻢ
( )1والتي نصت ﻋلى (تسأل ﻫذه الجمعية ﻋن آراء
المتبرﻋين مثلي حول جودة المعلومات التي يتﻢ
اإلﻓصاح ﻋنها من قبل الجمعية) قد حازت ﻋلى
المرتبة األولي من ﺑين ﻓﻘرات ﺑعد المشاركة،
حيث تشير النتائج إلى أن أﻓراد العينة ﺑنسبة
 %31.8يواﻓﻘون ﺑشدة ﻋلى ذلك ،ﺑينما %32.9
يواﻓﻘون ،ﻓي حين ﺑلغت نسبة المحايدين ،%14.1
ﺑينما أشارت النتائج أن  %20.0جاءت ليس لديهﻢ
سلوك إيجاﺑي نحو التبرع للجمعيات الخيرية حينما
تسأل ﻫذه الجمعية ﻋن آراء المتبرﻋين حول جودة
المعلومات التي يتﻢ اإلﻓصاح ﻋنها من قبل الجمعية.
وﺑالتالي نستنتج مما سبق أن غالبية أﻓراد العينة
وﺑنسبة  %64.7يعتﻘدون أن ﻫناك أﻫمية كبيرة
للمتبرع ﻋندما تسألﻪ الجمعية حول جودة
المعلومات المفصح ﻋنها من قبل الجمعية.
كما ﺑينت النتائج ﺑالجدول رقﻢ ( )3أن الفﻘرة الثانية
والتي نصت ﻋلى (تس ّهل ﻫذه الجمعية للمتبرﻋين
مثلي الوصول إلى المعلومات التي نحتاجها ﻓي
التبرع) قد نالت المرتبة الثانية ،حيث ﺑينت
قرارات ّ
النتائج أن أﻓراد العينة ﺑنسبة  %29.4يواﻓﻘون
ﺑشدة ﻋلى أن الجمعية تسهل الوصول إلى
المعلومات التي يحتاجها المتبرع ﻓي قرارات
التبرع ،ﺑينما  ،%36.5يواﻓﻘون ،ﻓي حين ﺑلغت
نسبة المحايدين  ،%14.1ومن جانب آخر ﻓﻘد
أشارت النتائج إلى أن الذين جاءت استجاﺑةﻫﻢ

سلبية يشكلون نسبة .%20.0وﺑالتالي نستنتج من
المؤشرات الساﺑﻘة أن ﻫناك أثرا واضحا لدور
الجمعية ﻓي تسهيل الوصول إلى المعلومات التي
يحتاجها المتبرع من أجل تعزيز سلوك المتبرع
إيجاﺑا ودﻋﻢ اتخاذ قراره التبرع للجمعية الخيرية .
كما ﺑينت النتائج ﺑالجدول رقﻢ ( )3أنﻪ ﻓيما يتعلق
ﺑاستجاﺑة أﻓراد العينة من المتبرﻋين للجمعيات
الخيرية حول الفﻘرة الثالثة والتي نصت ﻋلى (تأخذ
ﻫذه الجمعية آراء المتبرﻋين مثلي قبل اتخاذ ﺑعض
قراراتها) قد نالت المرتبة الثالثة ،حيث ﺑينت النتائج
أن أﻓراد العينة ﺑنسبة  %56.5جاءت استجاﺑتهﻢ
داﻋمة أن الجمعية تأخذ آراء المتبرﻋين قبل اتخاذ
ﺑعض قراراتها  ،كما أشارت النتائج أن أﻓراد العينة
ﺑنسبة  %11.8محايدون ﺑينما ﺑلغت نسبة
المعترضين ﻋلى ذلك  .%31.8وﺑالتالي نستنتج
من ذلك أن ﻫناك نسبة مﻘدرة من الجمعيات الخيرية
ال تأخذ آراء المتبرﻋين قبل اتخاذ ﺑعض قراراتها،
مما يتطلب أن تعمل ﻫذه الجمعيات وﻓق معيار
المشاركة من خالل األخذ ﺑآراء المتبرﻋين من أجل
تعزيز سلوكهﻢ اإليجاﺑي ﻓي اتخاذ قرار التبرع.
وﺑالتالي نستخلص من خالل تحليل وتفسير استجاﺑة
أﻓراد العينة والمتعلﻘة ﺑأثر تطبيق معيار المشاركة
كأحد أﺑعاد الشفاﻓية ﻓي الﻘطاع الخيري ﻋلى سلوك
المتبرﻋين وداﻓعيتهﻢ نحو التبرع  ،ﻓﻘد ﺑينت النتائج
أن ﻫناك أﻫمية ﺑدرجة كبيرة وأثرا لمعيار
المشاركة ﻋلى سلوك المتبرع وداﻓعيتﻪ نحو التبرع
للجمعيات الخيرية ،ومن أﻫﻢ ما يشير إلى ذلك أن
غالبية أﻓراد العينة يتفﻘون أن غالبية الجمعيات
الخيرية تسأل ﻋن آراء المتبرﻋين حول جودة
المعلومات التي يتﻢ اإلﻓصاح ﻋنها من قبل
الجمعية ،كما أن الجمعية تعمل ﻋلى تسهيل
الوصول إلى المعلومات التي يحتاجها المتبرع ﻓي
اتخاذ قرارات التبرع.

جدول  :4يوضح استجابة أفراد العينة حول أثر تطبي بعد المشاركة وجوهرية المعلومات كأحد أبعاد
الشفافية على سلوك المتبرعين ودافعيتهم للتبرع
رقم
الفقرة
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موافق بشدة

كما ﺑينت النتائج ﺑالجدول ( )4أﻋاله أن الفﻘرة رقﻢ
( )5والتي نصت ﻋلى (استجاﺑة ﻫذه الجمعية
ﻓورية الحتياجات األشخاص مثلي للحصول ﻋلى
معلومات معينة) أن أﻓراد العينة ﺑنسبة %22.4

موافق

أظهرت النتائج ﺑالجدول ( )4أﻋاله أن الفﻘرة رقﻢ
( )6والتي نصت ﻋلى (توﻓر ﻫذه الجمعية
المعلومات ﻓي الوقت المناسب لألشخاص مثلي)
أن أﻓراد العينة ﺑنسبة  %23.5يواﻓﻘون ﺑشدة ﻋلى
أن الجمعية الخيرية توﻓر المعلومات ﻓي الوقت
المناسب لألشخاص المتبرﻋين ،ﺑينما %40.0
يواﻓﻘون ﻋلى ذلك ،ﻓي حين ﺑلغت نسبة أﻓراد العينة
الذين ال يدﻋمون ذلك  .%30.5وﺑالتالي نالحظ
من ذلك أن ﻫناك أﻫمية ﺑدرجة كبيرة لتوﻓير
المعلومات ﻓي الوقت المناسب للمتبرﻋين
للجمعيات الخيرية ،مما يساﻫﻢ ﻓي تعزيز الداﻓعية
لديهﻢ للتبرع للجمعيات الخيرية ،وﻫذا يمثل درجة
ﻋالية من الشفاﻓية والوضوح ﻓي كشﻒ المعلومات
وتوﻓيرﻫا ﻓي الوقت المناسب للمتبرع مما يكون ﻓي
مصلحة الجمعية نفسها.

محايد

ﺑينت النتائج ﺑالجدول ( )4استجاﺑة أﻓراد العينة من
المتبرﻋين للجمعيات الخيرية حول أثر تطبيق
معيار المشاركة وجوﻫرية المعلومات كأحد أﺑعاد
الشفاﻓية ،وﻓيما يلي تناولت الباحثة آراء أﻓراد العينة
المتعلﻘة ﺑأثر تطبيق ﺑعد المشاركة وجوﻫرية
المعلومات وأثرﻫا ﻋلى سلوك المتبرﻋين كما سيرد
ﻓيما يأتي:

غير موافق

6

توﻓر ﻫذه الجمعية المعلومات ﻓي الوقت المناسب
لألشخاص مثلي

غير موافق بشدة

5

استجاﺑة ﻫذه الجمعية ﻓورية الحتياجات
األشخاص مثلي للحصول ﻋلى معلومات معينة

ت

19

29

19

12

6

ن%
ت
ن%

22.4
20
23.5

34.1
34
40.0

22.4
15
17.6

14.1
11
12.9

7.1
5
5.9

يواﻓﻘون ﺑشدة ﻋلى أن ﻫناك استجاﺑة ﺑدرجة ﻋالية
وﻓورية من الجمعيات الخيرية الحتياجات
المتبرﻋين للحصول ﻋلى معلومات معينة ،ﺑينما
 %34.1يواﻓﻘون ،ﻓي حين ﺑلغت نسبة المحايدين
 ،%22.4ومن جانب آخر ﻓﻘد أشارت النتائج أن
أﻓراد العينة الذين جاءت استجاﺑةﻫﻢ سلبية يشكلون
نسبة  .%21.2وﺑالتالي نستنتج مما سبق أن
غالبية أﻓراد العينة من المتبرﻋين للجمعيات
الخيرية يتفﻘون أن ﻫناك أﻫمية كبيرة لالستجاﺑة
الفورية للجمعيات الخيرية ﺑشأن احتياجات
األشخاص المتبرﻋين لمعلومات معينة.
وﺑالتالي تستنتج الباحثة مما سبق أن سرﻋة
الجمعيات الخيرية ﻓي توﻓير المعلومات ﻓي الوقت
المناسب لألشخاص المتبرﻋين ودرجة االستجاﺑة
الفورية الحتياجات المتبرﻋين للحصول ﻋلى
معلومات معينة ،تعتبر ذات أﻫمية كبيرة لدى
المتبرﻋين ،مما يعزز من داﻓعيتهﻢ للتبرع
للجمعيات الخيرية .كما تشير الباحثة ﻫنا إلى أن
ﻫناك ﺑعض الجمعيات الخيرية ليست لها االستجاﺑة
الفورية لتﻘديﻢ المعلومات التي يحتاجها المتبرﻋون
مما يضع ﺑعض الشكوك لدى المتبرع حول اتخاذ
قرار التبرع ﻓي الوقت المناسب .وﺑالتالي ﻫناك
أﻫمية كبيرة ألن تهتﻢ الجمعيات الخيرية ﺑتكوين
قاﻋدة ﺑيانات ذات صلة ﺑالمعلومات التي يحتاج
إليها المتبرﻋون من أجل اتخاذ قرارات التبرع
ﺑشكل سليﻢ.

جدول  :5يوضح استجابة أفراد العينة حول أثر تطبي بعد جوهرية المعلومات كأحد أبعاد الشفافية على
سلوك المتبرعين ودافعيتهم للتبرع
رقم
الفقر
ة

خيارات اإلجابة
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موافق بشدة

موافق

محايد

غير موافق

غير موافق بشدة

ن%

21.2

43.5

15.3

11.8

8.2

ت

22

32

14

12

5

ن%

25.9

37.6

16.5

14.1

5.9

ت

18

34

13

14

6

ن%

21.2

40.0

15.3

16.5

7.1

21
24.7
19
22.4
22
25.9

34
40.0
39
45.9
32
37.6

12
14.1
12
14.1
17
20.0

12
14.1
10
11.8
8
9.4

6
7.1
5
5.9
6
7.1

38

14

8

4

44.7

16.5

9.4

4.7

7

توﻓر ﻫذه الجمعية المعلومات المالئمة
للمتبرﻋين مثلي

8

توﻓر ﻫذه الجمعية معلومات يمكن
مﻘارنتها ﺑأدائها الساﺑق

9

توﻓر ﻫذه الجمعية معلومات كاملة وغير
مستﻘطعة

10

توﻓر ﻫذه الجمعية معلومات يسهل ﻋلى
المتبرﻋين مثلي ﻓهمها
توﻓر ﻫذه الجمعية معلومات صحيحة
لألشخاص مثلي
توﻓر ﻫذه الجمعية معلومات موثوقة
لألشخاص مثلي

ت
ن%
ت
ن%
ت
ن%

تستعرض ﻫذه الجمعية المعلومات
ال ُمفصح ﻋنها للمتبرﻋين مثلي ﺑلغة
واضحة

ت

21

ن%

24.7

11
12
13

أظهرت النتائج ﺑالجدول ( )5أﻋاله أن الفﻘرة رقﻢ
( )13والتي نصت ﻋلى (تستعرض ﻫذه الجمعية
المعلومات ال ُمفصح ﻋنها للمتبرﻋين مثلي ﺑلغة
واضحة) قد حازت ﻋلى المرتبة األولي من ﺑين
ﻓﻘرات ﺑعد جوﻫرية المعلومات ،ويعزز ذلك أن
أﻓراد العينة ﺑنسبة  %24.7يواﻓﻘون ﺑشدة ﻋلى
ذلك ،ﺑينما  %44.7يواﻓﻘون ﻋلى مدى أﻫمية
استعراض الجمعية للمعلومات المصفح ﻋنها
للمتبرﻋين ﺑلغة واضحة ،ﻓي حيث ﺑلغت نسبة
المحايدين  ، %16.5ﺑينما ﺑلغت نسبة أﻓراد العينة
الذين ال يدﻋمون قيام الجمعية ﺑاستعراض
المعلومات ﻋنها للمتبرﻋين ﺑلغة واضحة .%14.1
وﺑالتالي نستنتج من المؤشرات الساﺑﻘة أن غالبية
أﻓراد العينة وﺑنسبة  %65.4يؤكدون أن الجمعيات
الخيرية تﻘوم ﺑاستعراض المعلومات المفصح ﻋنها
للمتبرﻋين ﺑلغة واضحة ،مما يعزز من سلوك
المتبرﻋين اإليجاﺑي ويدﻋﻢ الداﻓعية لديهﻢ للتبرع
للجمعيات الخيرية.
كما ﺑينت النتائج ﺑالجدول رقﻢ ( )5أن الفﻘرة رقﻢ
( )11والتي نصت ﻋلى (توﻓر ﻫذه الجمعية
45

ت

18

37

13

10

7

معلومات صحيحة لألشخاص مثلي) قد نالت
المرتبة الثانية ،حيث ﺑينت النتائج أن أﻓراد العينة
ﺑنسبة  %22.4يواﻓﻘون ﺑشدة ﻋلى أن الجمعية
توﻓر معلومات صحيحة لجميع األشخاص
المتبرﻋين ،ﻓي حين ﺑلغت نسبة المحايدين
 ،%14.1ﺑينما ﺑلغت نسبة أﻓراد العينة الذين ال
يعتﻘدون ﺑأن ذلك صحيحا ً  .%17.7وﻋليﻪ يتبين
من المؤشرات الساﺑﻘة أن غالبية أﻓراد العينة من
المتبرﻋين وﺑنسبة  %68.3يرون أن الجمعية
الخيرية تعمل ﻋلى توﻓير معلومات صحيحة لكاﻓة
األشخاص .وﺑالتالي نستنتج من المؤشرات الساﺑﻘة
أن توﻓير معلومات صحيحة للمتبرﻋين من قبل
الجمعيات الخيرية لﻪ أﻫمية كبيرة ﻓي تحفيز
المتبرﻋين وزيادة داﻓعيتهﻢ نحو العمل الخيري من
خالل الدﻋﻢ المادي والمالي .
كماأظهرت النتائج ﺑالجدول رقﻢ ( )5أن الفﻘرة رقﻢ
( )7التي نصت ﻋلى (توﻓر ﻫذه الجمعية
المعلومات المالئمة للمتبرﻋين مثلي) تشير إلى أن
أﻓراد العينة ﺑنسبة  %21.2يواﻓﻘون ﺑشدة ﻋلى أن
الجمعيات الخيرية توﻓر المعلومات المالئمة
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للمتبرﻋين ،ﺑينما  %43.5يواﻓﻘون ،ﻓي حين ﺑلغت
نسبة المحايدين  ، %15.3ﺑينما ﺑلغت نسبة الذين
ال يدﻋمون ذلك  . %20.0وﺑالتالي يتبين من
المؤشرات الساﺑﻘة أن غالبية أﻓراد العينة ﺑنسبة
 %64.7يدﻋمون أن توﻓير المعلومات المالئمة
للمتبرﻋين لﻪ أﻫمية كبيرة للمتبرع ،حيث يعتبر
الضمان األكثر أﻫمية لتعزيز السلوك اإليجاﺑي
للمتبرﻋين وتعزيز الداﻓعية لديهﻢ للتبرع للجمعيات
الخيرية.

أﺑعاد الشفاﻓية وأثرﻫا ﻋلى سلوك المتبرع وداﻓعيتﻪ
نحو التبرع للجمعيات الخيرية ،ومن أﻫﻢ ما يعزز
وجود أثر لجوﻫرية المعلومات يتمثل ﻓي:
استعراض الجمعية المعلومات المفصح ﻋنها
للمتبرﻋين ﺑلغة واضحة ،توﻓر الجمعية معلومات
صحيحة للمتبرﻋين ،توﻓر الجمعية معلومات
موثوقة للمتبرﻋين ،ﺑاإلضاﻓة إلى ذلك توﻓر
الجمعية معلومات يمكن مﻘارنتها ﺑأدائها الساﺑق.

ﺑينما كشفت النتائج ﺑالجدول رقﻢ ( )5أن الفﻘرة رقﻢ
( )9حيث نصت ﻋلى (توﻓر ﻫذه الجمعية معلومات
كاملة وغير مستﻘطعة) قد نالت المرتبة األخيرة من
ﺑين ﻓﻘرات ﺑعد جوﻫرية المعلومات ،حيث ﺑينت
النتائج أن أﻓراد العينة ﺑنسبة  %21.2يواﻓﻘون
ﺑشدة أن الجمعية توﻓر معلومات كاملة وغير
مستﻘطعة للمتبرﻋين  ،ﺑينما  %40.0من أﻓراد
العينة يواﻓﻘون  ،ﻓي حين ﺑلغت نسبة المحايدون
 ،%15.3وﻓي الجانب اآلخر ﻓﻘد ﺑينت النتائج أن
 %23.6من المتبرﻋين ال يعتﻘدون أن الجمعية
توﻓر معلومات كاملة وغير مستﻘطعة لجميع
المتبرﻋين .وﺑالتالي ﻫناك أثر إيجاﺑي لتوﻓير
معلومات كاملة وغير مستﻘطعة ﻋلى المتبرﻋين
وداﻓعيتهﻢ للتبرع  ،حيث أشارت النتائج أن أﻓراد
العينة ﺑنسبة  %61.2يعتﻘدون ﺑشكل إيجاﺑي ﻓي
ذلك.

اختبار فرضيات الدراسة

وﺑالتالي تستخلص الباحثة من خالل تحليل وتفسير
استجاﺑة أﻓراد العينة من المتبرﻋين للجمعيات
الخيرية نحو مدى أﻫمية جوﻫرية المعلومات كأحد

خصصت الباحثة ﻫذا الجزء من تحليل البيانات
الختبار صحة ﻓرضيات الدراسة التالية:
الفرضية األولي" :كلما زاد مستوى الشفاﻓية الذي
يحصل ﻋليﻪ المتبرع كلما زادت ثﻘة المتبرع
ﺑالجمعية الخيرية"
الفرضية الثانية":كلما زاد مستوى الشفاﻓية الذي
يحصل ﻋليﻪ المتبرع كلما زادت نية المتبرع
المستﻘبلية للتبرع للجمعية الخيرية"
الفرضية الثالثة" :كلما زاد مستوى الشفاﻓية الذي
يحصل ﻋليﻪ المتبرع كلما زاد التسويق الشفهي
اإليجاﺑي من قبل المتبرع للجمعية الخيرية".
والختبار ﻫذه الفرضيات تﻢ إجراء اختبار معامل
االرتباط ﺑيرسون وذلك لﻘياس درجة العالقة
وقوتها ﺑين المتغير المستﻘل والمتغيرات التاﺑعة،
ولﻘد جاءت نتائج اختبار الفرضيات الثالثة أﻋاله ،
كما ﻫو مبين ﺑالجدول رقﻢ ( )2التالي:

جدول  :6عالقة االرتباط بين مستوى الشفافية الذي يحصل عليه المتبرع وثقة المتبرع بالجمعية
الخيرية
المتغير المستقل
مستوى الشفافية

رقم
الفرضية

الفرضية

المتغيرات
التابعة

1

كلما زاد مستوى الشفاﻓية الذي يحصل ﻋليﻪ المتبرع
كلما زادت ثﻘة المتبرع ﺑالجمعية الخيرية

ثﻘة
المتبرع

**0.875

كلما زاد مستوى الشفاﻓية الذي يحصل ﻋليﻪ المتبرع
كلما زادت نية المتبرع المستﻘبلية للتبرع للجمعية
الخيرية
كلما زاد مستوى الشفاﻓية الذي يحصل ﻋليﻪ المتبرع
كلما زاد التسويق الشفهي اإليجاﺑي من قبل المتبرع
للجمعية الخيرية

نية
المتبرع

**0.853

0.00

التسويق
الشفهي

**0.858

0.00

2
3

معامل
االرتباط

الداللة
اإلحصائية

القرار

0.00

قبول
الفرضية
قبول
الفرضية
قبول
الفرضية
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**تشير إلى أن معامل االرتباط دال إحصائيا ً ﻋند مستوى المعنوية ()0.01

وﻓيما يلي نتناول تحليل وتفسير نتائج اختبار
الفرضيات:
نتائج اختبار الفرضية األولي:
ﻓيما يتعلق ﺑنتائج اختبار الفرضية األولي والتي
نصت ﻋلى " كلما زاد مستوى الشفاﻓية الذي
يحصل ﻋليﻪ المتبرع كلما زادت ثﻘة المتبرع
ﺑالجمعية الخيرية" ﻓﻘد أظهرت النتائج ﺑالجدول رقﻢ
( )2أن قيمة معامل االرتباط ﺑين المتغيرين:
مستوى الشفاﻓية وثﻘة المتبرع ﺑالجمعية الخيرية قد
ﺑلغت ( )0.875وﻫي قيمة ﻋالية وموجبة ودالة
إحصائيا ً ﻋند مستوى المعنوية ( . )0.01وﺑالتالي
نستنتج من ذلك أن ﻫناك ﻋالقة ارتباط طردي ودال
إحصائيا ً ﺑين مستوى الشفاﻓية الذي يحصل ﻋليها
المتبرع من الجمعية الخيرية وثﻘة المتبرع
ﺑالجمعية الخيرية .وﺑالتالي كلما زاد مستوى
الشفاﻓية الذي يحصل ﻋليﻪ المتبرع من الجمعية
الخيرية ،كما زادت ثﻘة المتبرع ﺑالجمعية
الخيرية،وﻋليﻪ ﻓإن النتيجة الساﺑﻘة تدﻋﻢ قبول
الفرضية األولى من الدراسة.

سادسا :مناقشة نتائا الدراسة و التوصيات

نتيجة اختبار الفرضية الثانية:

 .1مناقشة النتائج

وتنص الفرضيييية الثانية ﻋلى " كلما زاد مسيييتوى
الشفاﻓية الذي يحصل ﻋليﻪ المتبرع كلما زادت نية
المتبرع المستﻘبلية للتبرع للجمعية الخيرية ".

ﻓي ضوء تحليل وتفسير ﺑيانات الدراسة واختبار
ﻓرضياتها  ،ﻓﻘد خلصت الدراسة إلى ﻋدة نتائج،
لعل من أﺑرزﻫا :أن ﻫناك أﻫمية ﺑدرجة كبيرة وأثرا
لمعيار المشاركة كأحد أﺑعاد الشفاﻓية ﻋلى سلوك
المتبرﻋين ونيتهﻢ نحو التبرع للجمعيات الخيرية،
ومن أﻫﻢ ما يشير إلى ذلك أن غالبية أﻓراد العينة
يتفﻘون ﻋلى أن غالبية الجمعيات الخيرية تسأل ﻋن
آراء المتبرﻋين حول جودة المعلومات التي يتﻢ
اإلﻓصاح ﻋنها من قبل الجمعية ،كما أن الجمعية
تعمل ﻋلى تسهيل الوصول إلى المعلومات التي
يحتاجها المتبرع ﻓي قرارات التبرع  .كما كشفت
الدراسة أن ﻫناك أثرا إيجاﺑي لتطبيق معيار ﺑُعد
المشاركة وجوﻫرية المعلومات ﻋلى سلوك
المتبرﻋين ونيتهﻢ المستﻘبلية نحو التبرع للجمعيات
الخيرية .وﺑالتالي ﻓإن سرﻋة الجمعية الخيرية ﻓي
توﻓير المعلومات ﻓي الوقت المناسب لألشخاص
المتبرﻋين ودرجة االستجاﺑة الفورية الحتياجات
المتبرﻋين للحصول ﻋلى معلومات معينة ،تعتبر
ذات أﻫمية كبيرة لدى المتبرﻋين ،مما يعزز من
داﻓعيتهﻢ للتبرع للجمعيات الخيرية .وقد أسفرت
الدراسة من خالل نتائجها ﻋن وجود مؤشرات

ﺑينت النتائج ﺑالجدول رقﻢ ( )2الساﺑق أن قيمة
معامل االرتباط ﺑين المتغيرين :مستوى الشفاﻓية
وداﻓعية المتبرع للتبرع للجمعية الخيرية قد ﺑلغت
( )0.853وﻫي قيمة ﻋالية وموجبة ودالة إحصائيا ً
ﻋند مستوى المعنوية ( . )0.01وﺑالتالي نستنتج
من ذلك أن ﻫناك ﻋالقة ارتباط طردي ودال
إحصائيا ً ﺑين مستوى الشفاﻓية الذي يحصل ﻋليها
المتبرع من الجمعية الخيرية ونية المتبرع للتبرع
للجمعية الخيرية.
وﺑالتالي ﻓإن ﻫذه النتيجة تدﻋﻢ قبول الفرضية الثانية
من الدراسة.
نتيجة اختبار الفرضية الثالثة:
وتنص ﻋلى " كلما زاد مسييييييتوى الشييييييفاﻓية الذي
يحصيييل ﻋليﻪ المتبرع كلما زاد التسيييويق الشيييفهي
اإليجاﺑي من قبل المتبرع للجمعية الخيرية ".
كشييييييفت النتائج ﺑالجدول رقﻢ ( )2أن قيمة معامل
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االرتباط ﺑين المتغيرين مسييييييتوى الشييييييفاﻓية الذي
يحصيييييل ﻋليﻪ المتبرع (متغير مسيييييتﻘل) والمتغير
التاﺑع التسيييويق الشيييفهي للجمعية الخيرية قد ﺑلغت
( )0.858وﻫي قيمة ﻋالية وموجبة ودالة إحصائيا ً
ﻋند مستوى المعنوية ( . )0.01وﺑالتالي نستخلص
من ذلييك أن ﻫنيياك ﻋالقيية ارتبيياط موجبيية وداليية
إحصييائيا ً ﺑين مسييتوى الشييفاﻓية الذي يحصييل ﻋليﻪ
المتبرع والمتغير التاﺑع الت سويق ال شفهي للجمعية.
وﻫذا يبين أنﻪ كلما كانت ﻫناك شييييييفاﻓية ﺑدرجة
كبيرة يحصيل ﻋليها المتبرع من الجمعية الخيرية،
أدى ذلك لﻘيام المتبرع للتسييييويق الشييييفهي للجمعية
الخيرية.
وﺑالتالي ﻓإن النتيجة أﻋاله تدﻋﻢ قبول الفرضية الثالثة
من الدراسة ،والتي تنص ﻋلى " كلما زاد مستوى
الشفاﻓية الذي يحصل ﻋليﻪ المتبرع كلما زاد التسويق
الشفهي اإليجاﺑي من قبل المتبرع للجمعية الخيرية ،
وخاصة من خالل نﻘل المعلومات اإليجاﺑية ﻋن
الجمعية الخيرية وتوصية اآلخرين للتبرع لها.
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إيجاﺑية تدﻋﻢ مدى أﻫمية جوﻫرية المعلومات كأحد
أﺑعاد الشفاﻓية وأثرﻫا ﻋلى سلوك المتبرع ونيتﻪ
نحو التبرع للجمعيات الخيرية ،ومن أﻫﻢ ما يعزز
وجود أثر لجوﻫرية المعلومات يتمثل ﻓي:
استعراض الجمعية المعلومات المفصح ﻋنها
للمتبرﻋين ﺑلغة واضحة ،توﻓر الجمعية معلومات
صحيحة للمتبرﻋين ،توﻓر الجمعية معلومات
موثوقة للمتبرﻋين  ،ﺑاإلضاﻓة إلى ذلك توﻓر
الجمعية معلومات يمكن مﻘارنتها ﺑأدائها الساﺑق.
كذلك ﺑينت النتائج أن ﻫناك مؤشرات ﻋديدة تدﻋﻢ
توﻓر درجة ﻋالية من الشعور ﺑالثﻘة لدى المتبرﻋين
تجاه الجمعيات الخيرية ،ومن أﻫﻢ ما يشير إلى
وجود تلك الثﻘة أن غالبية المتبرﻋين يشعرون ﺑالثﻘة
تجاه قدرة الجمعية ﻋلى الوﻓاء ﺑرسالتها ،كما أن
الغالبية دائما يثﻘون ﻓي الجمعية ﻓي إنجاز
التزاماتها ،كما أنهﻢ دائما يعتمدون ﻋلى ﻫذه
الجمعية ﻓي كونها تتصرف ﺑمسؤولية تجاه
المجتمع ،ﺑاإلضاﻓة إلى ذلك ﻓإن الغالبية يؤكدون
ﺑدرجة كبيرة أن ﻫذه الجمعيات تمتلك ثﻘة ﻋالية.
كما كشفت الدراسة أن غالبية أﻓراد العينة يعتﻘدون
أنهﻢ سيستمرون ﻓي دﻋﻢ الجمعيات الخيرية ﻓي
المستﻘبل مما يؤثر ﻋلى مستوى العطاء ،كما
أشارت النتائج إلى أن ﻫناك نسبة مﻘدرة من
المتبرﻋين سيرﻓعون مستوى الدﻋﻢ للجمعية
الخيرية ﻓي المستﻘبل قدر اإلمكان .وﻓيما يتعلق
ﺑالتسويق الشفهي ،أظهرت الدراسة أن ﻫناك
مؤشرات إيجاﺑية تدﻋﻢ قيام المتبرﻋين للجمعيات
الخيرية ﺑالتسويق الشفهي لهذه الجمعيات ،ومن أﻫﻢ
ما يشير إلى ذلك :يعمل المتبرﻋون ﻋلى نﻘل
معلومات إيجاﺑية ﻋن الجمعية الخيرية ﻓي
المحادثات التي يجرونها مع األصدقاء والعائلة،
كما أن المتبرﻋين يﻘدمون التوصية للمتبرﻋين
الذين يعرﻓونهﻢ تجاه دﻋﻢ الجمعية الخيرية.
ﻫذا وقد أثبتت الدراسة أن ﻫناك ﻋالقة ارتباط
طردي ودال إحصائيا ً ﺑين مستوى الشفاﻓية الذي
يحصل ﻋليها المتبرع من الجمعية الخيرية وثﻘة
المتبرع ﺑالجمعية الخيرية .وﺑالتالي كلما زاد
مستوى الشفاﻓية الذي يحصل ﻋليﻪ المتبرع من
الجمعية الخيرية ،كما زادت ثﻘة المتبرع ﺑالجمعية
الخيرية .وﻫذا يؤكد ما جاءت ﺑﻪ الدراسة التجريبية
) Flynn(2011والتي ناقشت العالقة ﺑين مستوى
الشفاﻓية ﻓي المنظمات الخيرية و ثﻘة المتبرﻋين
وانحيازﻫﻢ لها والتي أثبتت أن المتبرﻋين ينحازون

ﺑشكل أكبر للجمعيات الخيرية التي تمارس
مستويات أﻋلى من الحوكمة و الشفاﻓية ﻓي أﻋمالها.
كما تتواﻓق أيضًا ﻫذه النتيجة مع ما توصل لﻪ
) Auger, G. A,(2014الذي تناول ﻓي دراستﻪ
العالقة ﺑين نوﻋي الشفاﻓية (سمعة المنظمة من
حيث شفاﻓيتها و جهود المنظمة نحو ممارسة
الشفاﻓية) وثﻘة أصحاب المصلحة ونواياﻫﻢ
السلوكية نحو تلك المنظمة وأ ّكد من خالل تلك
الدراسة أن الطريﻘة الوحيدة للمنظمات الخيرية
الستعادة ثﻘة الجمهور ﻫي ممارسة الشفاﻓية ﻓي
أﻋمالها.
ﺑينت نتائج الدراسة أيضًا أن ﻫناك ﻋالقة ارتباط
طردي ودال إحصائيا ً ﺑين مستوى الشفاﻓية الذي
يحصل ﻋليها المتبرع من الجمعية الخيرية ونية
المتبرع المستﻘبلية للتبرع للجمعية الخيرية.
وﺑالتالي كلما زاد مستوى الشفاﻓية لدى المتبرع،
أدى ذلك لزيادة نيتﻪ نحو التبرع للجمعية الخيرية.
وﻫذا يوازي ما أثبتتﻪ الدراسات الساﺑﻘة التي تمت
مراجعتها وتحديدّا دراسة Saxton, Neely,
) and Guo(2014والتي أثبتت وجود ﻋالقة
إيجاﺑية ﺑين اإلﻓصاح ﻋلى مواقع شبكة اإلنترنت
كمﻘياس للشفاﻓية وحجﻢ التبرﻋات التي تتحصل
ﻋليها الجمعيات الخيرية.
خلُصت الدراسة إلى أن ﻫناك ﻋالقة ارتباط موجبة
ودالة إحصائيا ً ﺑين مستوى الشفاﻓية الذي يحصل
ﻋليﻪ المتبرع والمتغير التاﺑع التسويق الشفهي
للجمعية .وﻫذا يبين أنﻪ كلما كانت ﻫناك شفاﻓية
ﺑدرجة كبيرة يحصل ﻋليها المتبرع من الجمعية
الخيرية ،أدى ذلك لﻘيام المتبرع ﺑالتسويق الشفهي
للجمعية الخيرية .وﻫذا يتواﻓق مع ما أثبتتﻪ دراسة
)Kang &Hustvedt(2014ﺑأن التسويق
الشفهي الذي يمارسﻪ ﻋمالء أي منظمة يتأثر
ﺑإدراك ﻫؤالء العمالء حول مساﻋي تلك المنظمات
وجهودﻫا لممارسة الشفاﻓية .كما يؤيّد ذلك أيضًا ما
Maxham
and
لﻪ
توصل
) Netemeyer(2003ﻓي دراستهما ،حيث وجدا
أنﻪ كلما قامت المنظمة ﺑإشراك ﻋمالئها ﻓي
قضاياﻫا الرئيسية ﺑشكل أكبر كلما كانوا أكثر
ً
احتماال لالنخراط ﻓي التسويق الشفهي اإليجاﺑي
لتلك المنظمة.
و ﺑعد االنتهاء من إجراء وتطبيق ﻫذه الدراسة ﻓإنﻪ
يمكناإلجاﺑة ﻋلى سؤال البحث األساسي الذي ينص
ﻋلى " ما أثر تبني مفهوم الشفاﻓية ﻓي الجمعيات
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الخيرية ﻋلى ثﻘة المتبرﻋين وسلوكهﻢ ؟" ،حيث
أظهرت نتائج التحليل أن ثﻘة المتبرﻋين تتأثر
إيجاﺑيًا ﺑشكل كبير كلما زادت شفاﻓية الجمعية
الخيرية ،كما وأن ﻫناك ﻋالقة طردية واضحة ﺑين
ك ٍل من مستوى شفاﻓية الجمعية الخيرية و نية
المتبرﻋين للعطاء والتبرع ،ﺑما ﻓي ذلك مستوى
ﻋطائهﻢ المستﻘبلي ﺑالنسبة لمﻘدار آخر تبرع لهﻢ.
ﻓكلما زادت الشفاﻓية زادت نية المتبرع للعطاء
وزاد مستوى ﻋطائﻪ للجمعية الخيرية والعكس
صحيح .كذلك ﺑالنسبة لسلوك المتبرﻋين ﻓيما يخص
ممارستهﻢ للتسويق الشفهي للجمعية الخيرية ونﻘل
تجرﺑتهﻢ لمحيطهﻢ من األشخاص ﻓﻘد أظهرت
النتائج أنﻪ يتأثر ﺑشفاﻓية الجمعية الخيرية .وﺑذلك
يمكن اإلجاﺑة ﻋلى سؤال البحث ﺑأن تبنّي الجمعيات
الخيرية لمفهوم الشفاﻓية ينعكس ﺑشكل إيجاﺑي ﻋلى
ك ٍل من ثﻘة المتبرﻋين ،وسلوكهﻢ من حيث نيتهﻢ
المستﻘبلية للتبرع و ممارستهمللتسويق الشفهي.
وﻫذا يعطي داللة واضحة ﻋلى أن قرارات التبرع
التي يتخذﻫا المتبرﻋون تمر ﺑعدة مراحل أﻫمها ﻫو
تﻘييﻢ شفاﻓية الجمعية الخيرية ودرجة مشاركتها
لمعلوماتها الجوﻫرية مع جمهورﻫا من المتبرﻋين
ﺑاﻋتبارﻫﻢ أحد أﻫﻢ أصحاب المصلحة ومصادر
التمويل ﻓيها.
 .2التوصيات
ﻓي ضوء النتائج التي خلصت إليها الدراسة ،ومن
أجل الحصول ﻋلى دﻋﻢ متواصل من المتبرﻋين
للجمعيات الخيرية توصي الدراسة ﺑضرورة أن
تأخذ الجمعيات الخيرية ﻓي االﻋتبار أﻫمية تعزيز
ﻋامل الشفاﻓية كأحد العوامل المؤثرة ﻋلى سلوك
المتبرع وداﻓعيتﻪ نحو التبرع للجمعيات الخيرية،
وﻋلى وجﻪ الخصوص ﺑُعد مشاركة المعلومات
الجوﻫرية مع المتبرﻋين .حيث إ ّن المعلومات التي
ﺑحوزة الجمعيات الخيرية تعتبر ذات أﻫمية كبيرة
ّ
ﻓإن ﻋلى الجمعيات الخيرية
للمتبرﻋين ،لذا
الحرص ﻋلى استعراض المعلومات المفصح ﻋنها
للمتبرﻋين ﺑلغة واضحة ،و أن توﻓر الجمعية
معلومات صحيحة وموثوقة للمتبرﻋين ،ﺑاإلضاﻓة
إلى توﻓير معلومات يمكن مﻘارنتها ﺑاألداء الساﺑق.
كما ّ
أن حرص الجمعيات الخيرية ﻋلى التزامها
ﺑالعمل ﻋلى تعزيز الثﻘة المتواﻓرة لدى المتبرﻋين
من خالل مزيد من الوﻓاء ﺑأداء رساالتها و إنجاز
التزاماتها ﻓي الوقت المحدد يتﻢ إدراكﻪ من قبل
المتبرﻋين ﺑدرجة ﻋالية من االﻫتمام ﻋند اتخاذ
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قرارات التبرع .كما يمكن أيضًا استخدام تجرﺑة
المتبرﻋين ﻓي التعامل مع الجمعية الخيرية التي
تتبنى مفهوم الشفاﻓية من خالل المشاركة وجوﻫرية
المعلومات ﻋلى أنها أداة للتسويق الشفهي لتلك
الجمعية من قبل المتبرع نفسﻪ ﻋن طريق نﻘل
تجرﺑتﻪ إلى محيطﻪ وﺑالتالي حصول الجمعية ﻋلى
ﻋدد أكبر من المتبرﻋين والتبرﻋات.
ويعد ﻫذا البحث ﺑمثاﺑة نﻘطة انطالق قوية للمزيد
من األﺑحاث ﻓي ﻫذا المجال وذلك ﺑعد أن أ ّكدت
نتائج ﻫذا البحث أﻫمية الشفاﻓية ﺑالنسبة للمتبرﻋين،
ﻓأصبحت مهمة األﺑحاث الالحﻘة ﻫي دراسة
وتحديد ماﻫية المعلومات التي يحرص المتبرﻋون
ﺑاالطالع ﻋليهاويهتمون ﺑها ،والتي تعتبر من
المدخالت المهمة ﺑالنسبة لهﻢ لبناء الثﻘة ﻓي الجمعية
الخيرية وﻋند اتخاذ قرار التبرع وتحديد مﻘداره.
لذا ﻓإنالدراسة يمكن أن توصي
ﺑضرورة األخذ ﻓي االﻋتبار أﻫمية تضمين نوع
الخدمات التي تﻘدمها الجمعيات الخيرية ﻋند مسح
آراء المتبرﻋين إلجراء أﺑحاث ودراسات ﻓي ﻫذا
المجال ،الحتمالية تأثير ذلك ﻋلى أﻫمية شفاﻓية
الجمعية الخيرية وتأثيرﻫا ﻋلى قرار المتبرع
ﺑحسب مجال الجمعية ونطاق خدماتها .كما أن أحد
أﻫﻢ التوصيات التي تﻘدمها ﻫذه الدراسة للباحثين
ً
مستﻘبال ﻫو استطالع رأي
ﻓي ﻫذا المجال
المتبرﻋين حول طبيعة المعلومات التي يهتﻢ
المتبرع ﺑاالطالع ﻋليها ﻋند اتخاذ الﻘرارات
المتعلﻘة ﺑالتبرع وما إذا كانوا يهتمون أكثر
ﺑالمعلومات المالية كنسب الكفاءة للمنظمة ﻋلى
سبيل المثال ،أو المعلومات غير المالية كرسالة
المنظمة وأﻫداﻓها وﺑرامجها وإنجازاتها .ومن
الضروري أيضًا أن تهتﻢ األﺑحاث الالحﻘة ﻓي ﻫذا
المجال ﺑاستطالع تﻘييﻢ المتبرﻋين ألﻫمية
المعلومات ﺑالنسبة لهﻢ ،وذلك ﻋن طريق ترتيب
المعلومات المفصح ﻋنها من ناحية درجة أﻫمية
المعلومة وتأثيرﻫا ﻋلى قرار التبرع ،مما يس ّهل
ﻋلى الجمعيات الخيرية استعراض المعلومات
المستهدﻓة من قبل الجمهور لتوﻓير الوقت والجهد
لكال الطرﻓين.
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