
 

 

 
 



 
عىل واقع اجلمعيات اخلريية يف اململكة العربية السعودية هتدف الدراسة إىل التعرف   

من حيث تطبيقها لألسس التي دعا هلا كولن واملتعلقة برحلة التحول من جيد إىل رائع يف 
القطاع االجتامعي، وقد تم مجع البيانات بناء عىل استقصاء جمموعة من اجلمعيات اخلريية 

بينت النتائج أن وضع القطاع االجتامعي . لنيف اململكة باستخدام استبيان من تصميم كو
ًيف اململكة ممثال باجلمعيات اخلريية هو قطاع فعال ويؤدي عمله إىل حد كبري حسب 
األسس العلمية احلديثة، حيث أوضحت النتائج أن مستوى تبني اجلمعيات اخلريية حمل 

 ١.٨٠٠يتدرج من الدراسة للمامرسات التي يرى كولن أهنا من خصائص املنظامت الرائعة 
، مما يعني أن تلك اجلمعيات تتبني يف غالب ٢.١٤٦ وبمتوسط حسايب يبلغ ٢.١٦٤إىل 

ومع ذلك الواقع املشجع، إال أن اجلمعيات اخلريية حتتاج إىل .األحيان تلك املامرسات
تطوير كافة ممارساهتا وبالذات تلك التي حققت فيها مستويات أقل، كام أن لتحليل التباين 

 .اجلمعيات اخلريية تطبيقات هامة يمكن االستفادة منها يف اختاذ القراراتبني 
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Abstract 
 The objective of the study is to determine the levels of applying the 
standards of great organizations as suggested by Collins by the charity 
societies in Saudi Arabia. The data has been collected based on a survey 
of 32 societies. A questionnaire that was developed by Collins has been 
used as a measurement tool. The results suggest that the social sector in 
Saudi Arabia represented by the charity societies is effective and it often 
uses the practices of great organizations (mean 2.146). Although the 
results are encouraging, the charity societies need to improve all its 
practices, especially those score low. Moreover, the ANOVA analysis has 
provided results that have important implications on the societies.    
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ًهيدا للدراسة، وتوضيحا ملشكلة الدراسة واألسئلة املراد يعرض جزء املقدمة مت   ً

 :اإلجابة عليها، باإلضافة لبيان أهدافها وأمهيتها، وذلك عىل النحو التايل


عىل املنظامت الغري ) Colins, 2005(بناء عىل األبحاث املقارنة التي أجراها كولن   
 Good  to Great and(ًثر الكتب مبيعا ربحية والتي عرضها يف كتابه الذي يعترب من أك

the Social Sectors ( وجد أن الفكرة التي تدعو لتطوير القطاع العام والقطاع الغري
ربحي من خالل إدارهتام بأساليب إدارة القطاع اخلاص غري صحيحة، فاالختالف ليس 

سات بني املؤسسات اخلاصة واملؤسسات االجتامعية، بل هو بني مؤسسات جيدة ومؤس
ربحية كانت أم غري (ًرائعة، وقد اقرتح إطارا يتضمن مخس أسس لتحويل املنظامت 

. من عادية إىل استثنائية) ربحية
حتاول هذه الدراسة التعرف عىل واقع اجلمعيات اخلريية يف اململكة العربية السعودية  

ايل حتديد من حيث تطبيقها لألسس التي دعا هلا كولن ومعرفة مستوى التطبيق، وبالت
املرحلة التي متر هبا اجلمعيات اخلريية يف رحلة التحول من جيد إىل رائع، وقد تم مجع 
البيانات بناء عىل استقصاء جمموعة من اجلمعيات اخلريية يف اململكة باستخدام استبيان من 

 .تصميم كولن
الثاين منها  ويف اجلزء - تتكون هذه الورقة من عدة أجزاء تشمل باإلضافة إىل املقدمة   

إلطار العلمي الذي بنت عليه الدراسة أسئلتها ومناقشاهتا وتوصياهتا، بينام ًعرضا ل - 
يوضح اجلزء الثالث املنهجية التي اتبعتها الدراسة يف مجع وحتليل البيانات، ويعرض اجلزء 
 الرابع النتائج التي تم التوصل هلا، وتم مناقشة تلك النتائج واقرتاح بعض التوصيات يف
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ًاجلزء اخلامس، وأخريا ويف اجلزء السادس واألخري تم بيان املراجع التي اعتمدت عليها
 . الدراسة

 

تقوم اجلمعيات اخلريية يف اململكة بدور حيوي وهام يف حتقيق اململكة ألهدافها  
أكثر التنموية، وخاصة االقتصادية واالجتامعية منها، وقد وصل عدد هذه اجلمعيات إىل 

 مجعية، منترشة يف مناطق اململكة، ومع أمهية الدور الذي تقوم به، إال أنه ال يوجد ٥٠٠من 
هلذا القطاع معايري للجودة تعكس خصوصيته، وال توجد جهة معينة تشرتط االلتزام بمثل 
هذه املعايري، كام يالحظ قلة الدراسات العلمية املوجهة هلذا القطاع، وبالذات ما يتعلق 

يم أدائه من حيث اجلودة، ولذا تأيت هذه الدراسة مستفيدة من معايري جودة ومتيز بتقو
القطاع اخلريي واالجتامعي التي اقرتحها كولن، لتقدير مستوى أداء اجلمعيات اخلريية يف 

 .اململكة يف أبعاد وحماور األداء املختلفة
 

 :  ييلتسعى الدراسة إىل حتقيق عدة أهداف تشمل ما
التعرف عىل ممارسات وأداء اجلمعيات اخلريية يف اململكة العربية السعودية من حيث  •

.  استخدامها للمعايري واألسس التي دعت هلا أدبيات اإلدارة احلديثة واقرتحها كولن
ًحتسنا أو تدهورا(حتديد مستوى التغري  • يف أداء اجلمعيات اخلريية خالل الثالث) ً

.    يتعلق بتبنيها للمعايري واألسس التي دعى هلا كولنسنوات املاضية فيام
التعرف عىل مستوى التباين يف ممارسات وأداء اجلمعيات اخلريية والتي ترجع  •

الختالف تلك اجلمعيات من حيث نوع اجلمعية وطبيعة جملس اإلدارة ونوعية إدارهتا 
.التنفيذية

 

 :ابة عىل ثالث أسئلة رئيسة هييتطلب حتقيق األهداف السابقة اإلج
ما مدى تطبيق اجلمعيات اخلريية يف اململكة لألسس واملعايري التي دعا هلا كولن؟ •
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ما مدى التحسن أو التدهور يف أداء اجلمعيات اخلريية خالل الثالث سنوات املاضية •
.   فيام يتعلق بتبنيها للمعايري واألسس التي دعى هلا كولن

طبيق اجلمعيات اخلريية لألسس واملعايري التي دعا هلا كولن نتيجة هل يوجد تباين يف ت •
عمر اجلمعية واملنطقة التي تعمل (بعض العوامل الظرفية والتي تشمل؛ نوع اجلمعية 

عدد االجتامعات السنوية ونوعية (، طبيعة جملس اإلدارة )هبا وحجم إيراداهتا السنوية
ونوعية األمني أو املدير العام ) مأعضاء املجلس من حيث عدد األعضاء وختصصاهت

 ؟)املستوى العلمي والتخصص وسنوات العمل باجلمعية(
ينبثق من السؤال األول جمموعة من األسئلة الفرعية التي تتمحور حول األبعاد  

التسعة التي ضمنها كولن يف دراسته وتبناها يف استبيانه، والتي تقيس مدى توفر املعايري 
 :ت اخلرييةالتالية يف اجلمعيا

.القيادة الفاعلة •
.اختيار املوظف املناسب ووضعه يف املكان املناسب •
.مواجهة احلقائق القاسية •
رؤية واضحة ملا ينبغي الرتكيز عليه من خدمات، وكيفية احلصول (مفهوم القندس  •

).عىل املوارد الالزمة
.االلتزام بثقافة االنضباط •
).التغري التدرجيي املدروس واملتوافق مع الرؤية(ة تبني عجلة املحرك الثابتة وليست املشتت •
املحافظة عىل الكفاءة املحورية وحفز التطور •
.وضع الساعة ال اإلخبار بالوقت، وبناء وتطبيق النظام وحتديد املسئوليات والتفويض •
 قياس النتائج وحتقيق رسالة اجلمعية واهلدف الذي أنشئت من أجله •

 

 :ة بالغة وتأيت أمهيتها يف اجلوانب التاليةللدراسة أمهي
أمهية اجلمعيات اخلريية يف اململكة العربية السعودية، حيث يلغ عددها يف عام  •

 مجعية، وتقوم بأدوار هامة للمسامهة يف حتقيق أهداف اململكة التنموية ٥٦١ ه١٤٣٠
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تبنى تلك بشكل عام واألهداف االجتامعية بشكل خاص، وبالتايل فإن من املهم أن ت
تعرض هذه الدراسة . اجلمعيات األساليب واملفاهيم العلمية وتطبق معايري اجلودة

بالتحليل واملناقشة واقع اجلمعيات اخلريية من حيث تبنيها لألسس واملعايري التي أكد 
كولن أهنا من سامت املنظامت التي تتصف بالروعة واالستثنائية بغض النظر عن كوهنا 

.امة، ربحية أو غري ربحيةمنظامت خاصة أو ع
االستفادة من نتائج هذه الدراسة للتعرف عىل املجاالت التي ينبغي أن تركز عليها  •

اجلمعيات اخلريية لتطوير أدائها، وتصميم برامج التدريب والتطوير لتحسني جماالت 
.القصور

حسن إمكانية استخدام نتائج الدراسة كأساس يعتمد عليه لتقويم األداء من حيث الت •
والتطور، سواء كان ذلك عىل مستوى اجلمعيات اخلريية جمتمعة، أو عىل مستوى 

حسب (اجلمعية اخلريية الواحدة من خالل مقارنة أدائها بأداء اجلمعيات األخرى 
). نتائج الدراسة

 دعم املعرفة والنظريات العلمية والبحوث التطبيقية املتعلقة بمعايري اجلودة وأفضل  •
سني األداء يف القطاعات املختلفة بشكل عام ويف القطاع الغري ربحي املامرسات وحت
.بشكل خاص
 

 

أجرى كولن عدة دراسات مقارنة بني الرشكات واملؤسسات العاملة يف القطاع  
داء رائعة مقارنة بتلك أاخلاص والقطاع االجتامعي والتي حققت نجاحات ومستويات 

من املحافظة عىل مستويات أدائها وبقائها يف السوق، وقد وجد أن الفرق التي مل تتمكن 
بني جمموعة املؤسسات العادية و تلك الرائعة واالستثنائية يعود لتبني مخس أسس علمية 

 هي؛
يؤكد كولن عىل أمهية تعريف النجاح بناء عىل قياس .  تعريف النجاح:األساس األول •

 إيراداتت، فحجم األموال سواء كانت املخرجات واإلنجازات وليس املدخال
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ً هو من مقاييس املدخالت وال يعترب مقياسا دقيقا إنفاقهاتربعات يتم أو داخلة  ً
للحكم عىل نجاح وعظمة املؤسسة االجتامعية، فاملؤسسة العامة واخلريية الرائعة هي

ًالتي ترتك أثرا مميزا عرب فرتة ممتدة من الزمن ويقاس نجاحها بناء عىل  حتقيق رسالتهاً
. يف املجتمع واألثر الواضح الذي ترتكه فيه

فرق كولن بني نوعني من القيادات؛ .  إنجازات كثرية برقابة قليلة:األساس الثاين •
 تكفيه لكي يصنع ةواحدة تنفيذية وفيها يتمتع القائد بصالحيات وسلطات واسع
دم صدور القرارات القرارات ويضمن تطبيقها، والثانية قيادة اجتامعية تتضمن ع

املهمة عن قائد واحد بل تصدر باملشاركة وبعد اإلقناع وإثارة املصالح املشرتكة، 
واالختالف بني هذين النمطني هو ما يفرس فشل الكثري من رجال األعامل الذين 

.ينتقلون للعمل يف املؤسسات العامة لعدم متييزهم بني هذين النمطني
ثقافة التوظيف يف املنظامت .  يف املكان املناسب الشخص املناسب:األساس الثالث •

الرائعة تقوم عىل ثقافة أن املوظف يبقى يف عمله عندما يثبت أنه رائع واستثنائي وليس 
عندما ال خيطئ، وحيث أن إبعاد وفصل غري األكفاء صعب يف القطاع العام، كام أن 

 يف القطاع االجتامعي إمكانية دفع رواتب وتقديم مزايا جيدة للموظفني ليست متاحة
بل يف كثري من األحيان يكون العاملون من املتطوعني الذين ال يتقاضون رواتب (

 كام هو احلال يف القطاع اخلاص، لذا فهناك صعوبة يف اجتذاب أصحاب املواهب) ًأصال
 ومع هذا تؤكد نتائج دراسة كولن عىل أمهية اختيار العاملني اجليدين ووضعهم. الرائعة
الكثري من املؤسسات التي . ماكن املناسبة، فاملهم ليس كم تدفع بل ملن تدفعيف األ

فشلت من االنتقال من جيد إىل رائع أنفقت مبالغ كبرية عىل حتفيز أفراد ال يصلح 
ًمعهم التحفيز الفتقارهم أساسا لالنضباط وااللتزام، ينام استخدمت املؤسسات 

 تدفعهم لإلنتاجية وبذل أقىص ما لدهيم ألن ًالرائعة أفرادا يتميزون بغريزة داخلية
ذلك جزء من شخصياهتم، فاملوهبة مهمة يف القطاع العام واخلريي مثلها يف القطاع 
اخلاص، وال ينبغي أن يتخذ نقص املوارد ذريعة لالفتقار للموارد البرشية اجليدة 

.  االختياروأصحاب املواهب الفذة، بل عىل القطاع العام واخلريي أن يدقق أكثر يف

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



 

 

ثالث دوائر تعمل عىل ضوئها.  تشغيل املحركات االقتصادية:األساس الرابع •
. املؤسسات وينبغي للتحول من مؤسسة عادية إىل رائعة اختيار التقاطع املناسب بينها

الدائرة األوىل تتعلق بام تتحمس لعمله املؤسسة والدائرة الثانية تتعلق بام تتقنه والدائرة 
لق بتحديد مصادر املحركات االقتصادية، ومع أنه ال يوجد اختالف بني الثالثة تتع

املؤسسات اخلاصة والعامة يف الدائرتني األوىل والثانية حيث ينبغي أن ختتار املؤسسة 
جمال العمل الذي تتحمس معه والذي تتقنه بشكل أفضل من اآلخرين، إال أن 

اصة يف الدائرة الثالثة حيث املؤسسات العامة واخلريية ختتلف عن املؤسسات اخل
تعتمد املؤسسات اخلاصة عىل النقود واألرباح لتحريك حمركاهتا االقتصادية بينام 

. حتتاج املؤسسات العامة إىل مصادر وأشكال أخرى موازية للنقود
 هناك ثالث مصادر للمحركات االقتصادية يف املؤسسات االجتامعية تشمل؛ التمويالت

رسوم ومبيعات اخلدمات ( اخلريية واإليرادات االقتصادية احلكومية والتربعات
، وهنا يالحظ وجود تنوع كبري يف هذه املصادر )واملنتجات كمرشوعات األرس املنتجة

مما يستدعي رؤية واضحة لتخطيط طريقة عمل املحركات االقتصادية يف اجلمعيات 
جاح فيه يعتمد عىل توفر اختيار التمويالت احلكومية والن. اخلريية واملؤسسات العامة

مهارة التسويق السيايس وحشد تأييد الرأي العام وتنمية الشهرة، بينام يتطلب االعتامد 
ً وأخريا  مهارة مجع التربعات،وإتقانعىل التربعات اخلريية متيز يف العالقات الشخصية 

 . اخلاصةتشبه املؤسسات التي تعتمد عىل اإليرادات االقتصادية مثيالهتا يف املؤسسات 
 التي تضم ما تفعله اإلتقانأكدت دراسات كولن عىل أمهية ختطيط التقاطع بني دائرة   

املؤسسة بشكل أفضل من غريها وبني دائرة املوارد واملحركات، واستخدام املوارد إىل 
 لتقوية نقاط القوة، وقول ال لبعض مصادر التمويل التي اإلتقانزيادة الرتكيز يف دائرة 

.  هدفها وتشتت اهتاممها عن البقاء يف منطقة التقاطع املثىل للدوائر الثالثتزحيها عن
لن تستطيع املؤسسة اخلريية التحول من جيد إىل رائع إال عندما تلتزم بآليات دقيقة 
وحمددة جلذب مصادر التمويل املناسبة وتوجيهها لتنمية منطقة التقاطع الثالث مع 

.        ة التقاطعرفض املوارد التي تزحيها عن منطق
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يتم التعرف .  شحن القوة الدافعة من خالل االسم والسمعة الطيبة:األساس اخلامس •
عىل نجاح املؤسسات اخلاصة من قدرهتا عىل حتقيق الربح وزيادة حصتها السوقية 
واالستمرارية يف السوق، بينام يتم تقدير نجاح املؤسسات اخلريية بناء عىل سمعتها 

هان وثقة الناس هبا وحتقيقها لرسالتها، فال توجد عالقة واضحة وحصتها يف األذ
ومضمونة بني وضع املؤسسة اخلريية املايل وحصوهلا عىل األموال، بل قد تنعكس 

.العالقة فيحجم الناس عن التربع جلمعية لدهيا فائض من األموال
 

دمة يف جوائز اجلودة وأدبيات تأيت معايري كولن متفقة مع العديد من املعايري املستخ  
إدارة اجلودة الشاملة وستة سيجام، منها القيادة اإلدارية والتخطيط االسرتاتيجي واملوارد 
البرشية واملوردون والرشكاء وإدارة العمليات والرتكيز عىل املستفيد واملعلومات 

ودة الشاملة تتضمن مبادئ إدارة اجل. والتحليل والتأثري عىل املجتمع ونتائج األعامل
الرتكيز عىل احتياجات وتوقعات املستفيدين الداخلني واخلارجيني، متكني العاملني، 
القياس والتحليل كأساس يف اختاذ القرارات، التأكيد عىل أن التحسني والتطوير عملية 
مستمرة، دمج اجلودة بعملية التخطيط االسرتاتيجي لإلدارة، التأكيد عىل أن اجلودة 

أما بالنسبة ألهداف إدارة اجلودة الشاملة فتشمل حتقيق إرضاء. ميعمسؤولية اجل
املستفيدين الداخلني واخلارجيني، ترسيخ ثقافة العمل املؤسيس التي تدعم التحسني 
املستمر، زيادة اإلنتاجية، إرشاك كافة العاملني يف عملية التحسني، تقليل إجراءات العمل 

 ).Oakland and Heinemaa, 2000(والتكلفة الروتينية واختصارها من حيث الوقت 
ومما يؤكد عىل أمهية العناية بالعميل يف منظومة اجلودة ما حتويه اجلوائز العاملية للجودة  

 ٣٠٠من عنارص التقييم، فجائزة مالكوم بالدريج عىل سبيل املثال تضع ملعيار رضا العمالء 
 والتحليل،  هي القيادة، املعلومات معايري٧  درجة، ويقع هذا املعيار ضمن١٠٠٠درجة من 

التخطيط االسرتاتيجي، إدارة وتطوير العامل البرشي، إدارة عمليات اجلودة، اجلودة 
، وقد أيدت الدراسات وجود عالقة طردية بني )١٤٣٠الشهري، (والنتائج التشغيلية 

التي تتبنى واألداء، وأن اجلمعيات اخلريية ) تلبية رغبات العمالء(تبني مفهوم التسويق 

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



 

 

هذا املفهوم يف التعامل مع املتربعني تستخدم عادة نفس املفهوم يف التعامل مع املستفيدين
 ،)Bennett, 2005; Dolnicar and Lazarevski, 2009(من خدمات اجلمعيات اخلريية 

وأن استخدام رسائل موحدة للدعوة للتربع للجمعية اخلريية له أثر سلبي عىل املتربعني 
)Laufer, et al. 2010( ومع أمهية هذا املعيار، إال أن بعض الدراسات وجدت تدين ،

  مجعية٢٠٠اهتامم اجلمعيات اخلريية بتلبية رغبات املتربعني، حيث وجدت دراسة عىل أكرب 
) تلبية رغبات العمالء(خريية يف اململكة املتحدة أن تلك اجلمعيات تطبق مفهوم التسويق 

يف ازدياد ملحوظ خالل اخلمس سنوات املاضية، ومل يكن هناك بمستوى حمدود، وإن كان 
 عكسية اختالف يف تبني مفهوم التسويق يعود لنوع اجلمعية اخلريية، ووجدت الدراسة عالقة

 ). Balabanies, et al. 1997(بني تبني املفهوم وحجم املنظمة 
ا يمكن أن تتقنه ومن الدراسات التي أكدت عىل أمهية حتديد كفاءات حمورية معينة مل  

 املنظمة بشكل أفضل من املنافسني، والتطوير املستمر هلذه الكفاءات من خالل التغيري املتدرج،
 Mintzber, et (.Mintzberg et alو ) Hill and Jones )Hill and Jones, 1995 دراسات

al. 2005(حيث اقرتحت تلك الدراسات أن يكون لكل منظمة مكان حمدد يف الصناعة ، 
التي تعمل هبا تكون فيه خمتلفة عن املنافسني، وأن رشط نجاح أي منظمة يكمن يف الرتكيز 
عىل نوع واحد من التميز حيث أن توزع اجلهود عىل عدة مزايا يؤدي إىل تشتت اجلهود 

ويف إطار كيفية تأسيس منظامت مبنية عىل املعرفة وداعمة للتعلم، . واملوارد وضعف األداء
عة من اإلرشادات واإلجراءات شملت إعادة صياغة رسالة املنظمة  جمموZACKقدم 

وأهدافها بحيث تركز عىل املجاالت التي تتقنها بشكل أفضل من املنافسني ورسم خططها 
 ).Zack, 2003(بناء عىل ذلك 

أما أدبيات إدارة املوارد البرشية فقد أكدت عىل أمهية تبني أربع مفاهيم ضمن ما  
تيجيات املوارد البرشية هي وظف املناسبني، طور املوظفني لتقديم يسمى بعجلة اسرتا

خدمة ذات جودة، قدم نظم الدعم املناسبة، حافظ عىل أفضل املوظفني، وقد جاءت هذه 
املفاهيم من منطلق أن دوران العاملة مكلف ولذا ينبغي املنافسة الستقطاب األفضل 

ملعلوم أن تدريب وتطوير املوارد البرشية ومن ا). Liao, 2005(واملحافظة عىل املتميزين 
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، ويف )Young, 2006(يف القطاع اخلريي فيه حتدي نتيجة حمدودية املوارد املالية املتاحة 
دراسة أجريت يف الواليات املتحدة األمريكية، مستخدمة أسلوب احلاالت العملية جلمع 

بني أكثر بتحقيق أهداف البيانات، وجدت أن املدراء يف الصفوف األمامية أصبحوا مطال
حملية، مما يتطلب من اجلمعيات اخلريية أن تعمل عىل تطوير مهارات املسئولني فيها، سواء 

). Mangan, 2010(كانت تلك املهارات فنية أو شخصية، وعىل مستوى مجاعي أو فردي 
ويف دراسة أخرى أجريت عىل تسع مجعيات خريية قيادية يف اململكة املتحدة هدفت إىل 
التعرف عىل تأثري إعادة بناء هوية اجلمعية عىل املوظفني من حيث معارفهم ومواقفهم 
ًوسلوكياهتم، وجدت أن ظهور نتائج تبني برنامج إعادة اهلوية حيتاج وقتا، كام أن املحافظة 
ًعليه حيتاجا جهدا، مما يستدعي أن تقوم املنظامت بتقويم أدائها باستمرار لضامن امتالك  ً

للمعارف املطلوبة، وبقائهم متحفزين، وحمافظني عىل السلوكيات التي تبنوها املوظفني 
، ويف دراسة أخرى تتعلق بالقيم السائدة يف بيئة عمل )Hankinson, 2007(ًمؤخرا 

اجلمعيات اخلريية ونظم العمل السائدة هبا، أكدت عىل أن اجلمعيات اخلريية التي تتشابه 
يف املوظفني بنظام الدوام الكيل ينبغي عليها تبني نفس مع املنظامت الربحية من حيث توظ

ثقافة املنظامت الربحية ونظم العمل هبا لضامن حتقيق الفعالية والكفاءة يف إدارة املوارد 
 ).     Reche, et al. 2009(البرشية العاملة يف هذا القطاع 

اضيع التي أجريت قياس األداء سواء يف املنظامت الربحية وغري الربحية، هو من املو  
عليها العديد من الدراسات، ومن الدراسات احلديثة ذات العالقة بقياس األداء يف 
اجلمعيات اخلريية، دراسة أجريت عىل املتربعني األفراد للجمعيات اخلريية الدانمركية 
للتعرف عىل العوامل املؤثرة عىل قرار التربع، وقد وجدت الدراسة أمهية معرفة املتربعني 

ستوى أداء اجلمعية اخلريية، وأنه ال يوجد لدى اجلمعيات معايري موحدة لتقارير األداء، بم
وأن هناك حاجة لقيام إدارة اجلمعيات اخلريية بتطوير مقاييس للكفاءة الداخلية والفعالية 

 ).Iwaarden, et al. 2009(اخلارجية 
 

 يف القطاع احلكومي أو اخلاص يف كونه قائم عىل خيتلف العمل اخلريي عن العمل  
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. التطوع وبذل اجلهد والوقت واملال بناء عىل قناعة شخصية رغبة يف األجر وحتقيق الذات
وهذا القطاع ال هيدف للربح بل هيدف لتقديم خدمات جمتمعية ذات نفع عام هتم فئات 

ًدعم القطاع اخلريي ماديا ويقبل املجتمع عىل . من املجتمع بحاجة ماسة هلذه اخلدمات
ًومعنويا خاصة إذا نالت اجلمعية اخلريية ثقة الناس هبا وذلك بتحقيقها لرسالتها وأدائها ملا 

 .يتوقع منها وعملها بشفافية
تعمل اجلمعيات اخلريية يف اململكة العربية السعودية حتت مظلة وزارة الشؤون  

 ٥٦١ ه١٤٣٠شؤون االجتامعية يف عام االجتامعية، وبلغ عددها حسب إحصائية وزارة ال
مجعية، وبلغت إيراداهتا يف نفس العام نحو املليارين ريال، وقد أسهمت اجلمعيات اخلريية 
بشكل كبري يف رفع املستوى الثقايف واالجتامعي والصحي للمجتمع السعودي، حيث تنفذ 

عليم والتدريب هذه اجلمعيات العديد من الربامج واخلدمات واملرشوعات ومن ذلك؛ الت
والتأهيل، الرعاية الصحية، رعاية املعوقني وكبار السن، اإلسكان اخلريي وحتسني 

العامة كإنشاء املساجد  املسكن، الربامج الثقافية كتحفيظ القرآن، رعاية املرافق واخلدمات
 واملوسمية، إقامة املعسكرات النقدية والعينية والطارئة والعناية هبا، تقديم املساعدات

االجتامعية للشباب ومراكز األحياء، مجع وتوزيع فائض الوالئم  واملراكز الصيفية واملراكز
وتأمني وجبات إفطار للصائمني وتوزيع حلوم اهلدي واألضاحي وتوزيع التمور، إجراء 

. الدراسات والبحوث
 مع ًومشاريعها توافقا ًوإدراكا ألمهية استمرار اجلمعيات اخلريية يف تنفيذ براجمها  

ًاحتياجات املجتمع وحتقيقا لألهداف التنموية، فقد وضعت وزارة الشؤون االجتامعية هلا 
إسرتاتيجية هتدف إىل تطوير أداء اجلمعيات اخلريية وذلك بتبني جمموعة من املبادرات 

املعوقني وتلك التي تعالج بعض املشاكل  تشمل؛إنشاء مجعيات متخصصة كجمعيات
هتدف  عنف األرسي، دعم تبني اجلمعيات اخلريية ألنشطة وبرامجاالجتامعية كالطالق وال

إىل تأهيل املحتاجني وتدريبهم وسد حاجاهتم وحتويلهم من متلقني إىل منتجني، تنويع 
اإلعانات املقدمة فقط بل عىل إجياد موارد  املصادر املالية للجمعيات بحيث ال تعتمد عىل

لقائمني عىل اجلمعيات اخلريية والعاملني هبا، واالستثامر، تدريب ا ثابتة هلا كاألوقاف
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خيدم  استخدام التقنيات يف أعامل اجلمعيات اخلريية وإنشاء نظام معلومات متكامل
دليل امللتقى الثاين (اجلمعيات، وتطوير اللوائح واألنظمة ملواكبة التوسعات واملستجدات 

 ).ه١٤٣١للجمعيات اخلريية، 
عىل أن يكون العميل هو حمور قرارات املنظمة بحيث يعتمد مفهوم اجلودة الشاملة   

يتم حتويل أسلوب اإلدارة من تبني قرارات تعتمد عىل معرفة رغبات العمالء واملستفيدين 
 "اخلارج للداخل"إن التفكري من . ًمنها أوال، وليس تبني قرارات تعتقد مناسبتها للعمالء

جات بام يلبي تلك الرغبات يؤدي لزيادة ًومعرفة رغبات العمالء أوال ومن ثم تصميم املنت
ًالفعالية والكفاءة واللذان يعتربان مقياسا ملستوى النجاح، واملؤسسات اخلريية معنية 
بخدمة رشائح معينة من املجتمع ترى يف خدماهتا أمهية كبرية كسد حاجة الفقراء 

لك ختتلف عن واملساكني ورعاية األرامل واأليتام والعجزة واملعاقني وغريه، وهي بذ
املؤسسات الربحية وغري الربحية والتي تستهدف تنمية املجتمع من خالل بناء صداقة مع 

). ٢٠٠٠م، ظكا( به اإلرضاراملجتمع وعدم 
وقد أكد القريش عىل أمهية وجود معايري هتتم باجلودة يف العمل اخلريي واالجتامعي  

ية تضمن له البقاء واالستمرار واملنافسة ًيف اململكة، نظرا حلاجة هذا القطاع ملعايري مؤسس
ًونظرا ألمهية التقييم الذايت واخلارجي هلذا القطاع إلبراز دوره ونرش أفضل املامرسات 

ليستفيد منها اآلخرون، وليتم تطوير املنظامت اخلريية لتصل إىل مصاف املؤسسات الدولية  
). ه١٤٣٠القريش، (املتميزة  

عية خريية عىل مستوى اململكة  مج٢٠ناء عىل عينة من وتم قياس تطبيق اجلودة ب  
، وقد أظهرت النتائج أن تقديم املساعدات املبارشة املادية والعينية )ه١٤٣٠اخلرايش، (

، وهذا حسب رأي اخلرايش أمر طبيعي %)١٠٠- ٧٠(تشكل النشاط األساس للجمعيات 
والتوسع فيه دون التمييز بسبب طبيعة عمل مجعيات الرب، ولكن االقتصار عىل هذا النوع 

بني العاجزين عن العاملني والقادرين عليه يؤدي لنتائج عكسية كتكريس ثقافة اهلبات 
والتسول واالتكالية واالعتامد عىل الغري واالهنزامية ونقل هذه السلوكيات ألبنائهم، 

كام أظهرت النتائج دخول بعض. وبالتايل فهناك شك يف حتقيق اجلمعية لرسالتها

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



 

 

معيات يف جماالت عمل ليست من صميم عملها كدعم حلقات حتفيظ القرآن أو رعاية اجل
املساجد، وهناك خدمات أخرى تؤدهيا تتداخل مع خدمات مجعيات أخرى، وخيفف من 

وقد بينت النتائج تبني اجلمعيات لبعض %). ٥(اآلثار السلبية هلذا التطبيق حمدودية تبنيه 
ا لقدرات األرس الفقرية لتتمكن من احلصول عىل فرص الربامج املتميزة من حيث دعمه

، األرس %)٦٥(العمل وبالتايل االعتامد عىل نفسها، ومن تلك الربامج التأهيل والتدريب 
، ومن هذه النسب %)٢٠(، قروض املشاريع الصغرية %)٢٠(، التوظيف %)٥٠(املنتجة 

 .يتضح احلاجة للتوسع يف مثل هذه الربامج
 من ١١١ من املتربعني و ١٠٥ من مديري اجلمعيات اخلريية و ٦٩ ويف دراسة شملت  

أن التربعات متثل أهم مصادر التمويل : املستفيدين، توصلت إىل جمموعة من النتائج منها
هلذه اجلمعيات، يليها إعانات وزارة الشئون االجتامعية ثم اشرتاكات األعضاء، وأن 

ة األيتام واألرامل ورعاية املسنني واملعوقني مشاريع الرعاية االجتامعية املتمثلة بكفال
وغريه تأيت يف مقدمة األنشطة والربامج التي تركز عليها اجلمعيات اخلريية، وأن اجلمعيات 
يف حاجة إىل تطوير األنظمة اإلدارية واملالية لتــكـون أكــثر انضباطا، باإلضافة إىل 

، وحاجتها ملزيد من الشفافية حاجتها الستخدام أساليب حديثة الستقطاب املتربعني
وقد أوىص فريق الدراسة . واإلفصاح عن أسلوب أدائها ومصادر أمواهلا وجماالت رصفها

حتمية التدريب للعاملني باجلمعيات حتى يتسنى هلذه: بجملة من التوصيات تشمل
اجلمعيات أن تدار بمهنية واحرتافية، دعم إدارات اجلمعيات بكفاءات جديدة مؤهلة 

درة عىل استخدام التقنية احلديثة وتطبيق أسلوب التخطيط االسرتاتيجي، واستخدام وقا
وسائل االتصال العرصية وعىل رأسها اإلنرتنت بشكل أفضل، وإنشاء مواقع تعرف 
بجهود اجلمعيات وأنشطتها وتعرف املتربعني واملتطوعني باملجاالت التي يمكنهم من 

 ).١٤٢٥كوثر وآخرون، (ل خالهلا دعم اجلمعيات بشكل أرسع وأسه
التوصل إىل املعوقات التي حتد من أداء اجلمعيات اخلريية النسائية يف اململكة هي  

 مجعية خريية نسائية، ووجدت الدراسة أن إدارة اجلمعيات ٢٠دراسة أخرى، أجريت عىل 
القة اخلريية النسائية ال تواجه معوقات إدارية تنظيمية وبرشية ومالية وفنية ناجتة عن ع
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ًاجلمعيات باملجتمع ومؤسساته، مما ال يؤثر سلبا عىل أداء تلك اجلمعيات، ومما أوصت به
الدراسة ما ييل؛ عىل اجلمعيات تبني أهداف وبرامج واضحة وواقعية وتتسم بالشفافية 
وإمكانية التنفيذ لتحوز عىل ثقة املجتمع، االهتامم بالتنسيق والتكامل بني اجلمعيات من 

العمل عىل تنويع مصادر الدخل. تفادة من التقنيات احلديثة للمعلوماتخالل االس
كالصدقات والزكاة واألوقاف أو غري  للجمعيات وتفعيلها، سواء كانت مصادر تقليدية

التقليدية منها، مع احلرص عىل االستعانة باألساليب العلمية يف التخطيط املايل واالستعانة 
لك مثل امليزانيات التقديرية وبيانات التدفق النقدي بمختلف األدوات املساعدة عىل ذ

وغريها، والتعرف عىل االحتياجات التدريبية للعاملني باجلمعيات بكافة مستوياهتا العليا 
 ).١٤٢٣عامشة، (والوسطى والدنيا 
 

ًبناء عىل طبيعة العالقة بني املتغريات فإن البحث يعترب وصفيا حيث هيتم بوصف  
جلمعيات اخلريية من حيث األساليب اإلدارية التي تتبناها دون التعرض لألسباب واقع ا

ريية وتفسري العالقات، كام أنه تطبيقي فهو حياول التعرف عىل مدى تطبيق اجلمعيات اخل
وقد تم. لألسس التي تتصف هبا اجلمعيات االستثنائية والرائعة حسب معايري كولن

البيانات الرئيسة وذلك ملناسبة هذه الطريقة مقارنة استخدام االستقصاء للحصول عىل 
 ).Zikmund, 1994; Emory, 1980(بطريقة املالحظة أو التجربة 

 

بدأت الدراسة بمراجعة لألدبيات املتعلقة بموضوع الدراسة وعىل األخص دراسات  
ة التي كولن، وكان الغرض من ذلك هو اإلملام باجلوانب التفصيلية لألسس اخلمس

وتم استخدام نفس االستبيان الذي صممه كولن مع إضافة األسئلة. اقرتحها كولن
التصنيفية اخلاصة بنوع اجلمعية اخلريية وطبيعة جملس إدارهتا واإلدارة التنفيذية هبا من قبل 
الباحث وذلك للتعرف عىل إمكانية وجود تباين يف تطبيق أسس كولن اخلمسة بناء عىل 

 ).مرفق(ات اخلريية اختالف اجلمعي
وقد قسم االستبيان إىل ثالث أجزاء؛ اجلزء األول يتعلق بمدى تبني اجلمعية اخلريية  
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 سؤال، موزعة عىل ١٠١لألسس التي دعا هلا كولن وبلغ عدد األسئلة اخلاصة هبذا اجلزء  
ي  حماور وأبعاد هي نفسها املحاور التي تبناها كولن يف دراسته ويف أداة القياس الت٩

 : استخدمها، شملت تلك املحاور لتايل

املتغرياملحور
)٨- ١األسئلة (قيادة من الفئة اخلامسة  ١
)٢٢-٩األسئلة (ًأوال من ثم ماذا ٢
)٣٤- ٢٣األسئلة (مواجهة احلقائق القاسية ٣
)٤٤- ٣٥األسئلة (مفهوم القندس ٤
)٥٨- ٤٥األسئلة (ثقافة االنضباط ٥
)٧٢- ٥٩األسئلة (الثابتة وليس املتشتتة كن كعجلة املحرك ٦
)٨٨- ٧٣األسئلة (حافظ عىل الكفاءة املحورية وحفز التطور ٧
)٩٨-٨٩األسئلة (بناء الساعة ال اإلخبار بالوقت ٨
)١٠١-٩٩األسئلة (قياس النتائج ٩

 أسئلة تتعلق بمدى التحسن أو التدهور يف تطبيق ٩أما اجلزء الثاين فيتكون من   
معية اخلريية ألسس املامرسات الرائعة خالل الثالث سنوات املاضية، وذلك حسب اجل

ًاملحاور السابقة، وأخريا تناول اجلزء الثالث األسئلة التصنيفية، وشملت ثالث عنارص 
هي نوع اجلمعية من حيث عمرها وإيراداهتا السنوية واملصدر الرئيس لإليرادات، وجملس 

األعضاء وطبيعة عملهم وعدد االجتامعات السنوية التي إدارة اجلمعية من حيث عدد 
ًيعقدوهنا، وأخريا أمني عام اجلمعية أو مديرها العام من حيث املؤهل العلمي وطبيعة 

. عمله وسنوات عمله يف اجلمعية
اشتمل االستبيان عىل أسئلة ذات ردود مغلقة وبمقياس ليكرت املكون من مخس  

 :لجزء األول من االستبيان من التايلمستويات، وتكونت املستويات ل
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).ًدائام(تتبنى اجلمعية هذه الصفة بشكل متميز بحيث ال يوجد جمال إضايف للتحسني   ١
).ًغالبا(ًتتبنى اجلمعية غالبا هذه الصفة ومع هذا يوجد جمال للتحسني  ٢
).ًأحيانا(ل لدى اجلمعية بعض الشواهد بتبني هذه الصفة ولكن سجلها مقرص يف هذا املجا ٣
).ًقليال(لدى اجلمعية شواهد حمدودة بتبني هذه الصفة ولدهيا ما يناقضها بشكل واضح  ٤
).  ًأبدأ(ًتدار اجلمعية بشكل كامل تقريبا عىل نحو يتعارض مع هذه الصفة  ٥

أما بالنسبة للجزء الثاين من االستبيان والذي يقيس مستوى التغري يف املامرسة خالل  
: ث سنوات املاضية فكانت عىل النحو التايلالثال

.أنخفض أداء اجلمعية بشكل كبري يف هذا اجلانب خالل الثالث سنوات املاضية ٢- 
.انخفضا أداء اجلمعية بشكل تدرجيي يف هذا اجلانب خالل الثالث سنوات املاضية ١- 
.وات املاضيةظل مستوى اجلمعية عىل نفس املستوى يف هذا اجلانب خالل الثالث سن ٠
.ًحتسن أداء اجلمعية تدرجييا يف هذا اجلانب خالل الثالث سنوات املاضية ١+
.حتسن أداء اجلمعية بشكل كبري يف هذا اجلانب خالل الثالث سنوات املاضية ٢+

 

استخدام نفس االستبيان الذي صممه كولن، والذي بلغ عدد ) ًكام ذكر سابقا(تم   
 حماور، وقد حرص الباحث عىل دقة الرتمجة وتوضيح ٩ سؤال، موزعة عىل ١٠١أسئلته

، كام )من خالل إضافة بعض العبارات لرشح السؤال ووضعها بني أقواس(املطلوب 
ارتأى الباحث أن من األفضل اإلبقاء عىل كافة األسئلة لضامن تغطية كافة جوانب األداء 

 كولن وجرهبا عىل اجلمعيات اخلريية يف الواليات املتحدة الرائع ومعايري اجلودة كام حددها
ًاألمريكية، ولتكون هذه األسئلة وهذه اجلوانب أساسا يمكن البناء عليه لتقويم أداء 

كام تم عرض االستبيان عىل اثنني من املسئولني يف اجلمعيات . ًاجلمعيات اخلريية مستقبال
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. ألهداف الدراسة ودرجة مالءمته تبياناخلريية لدراسة مدى دقة صياغة عبارات االس
 . املقدمة من املحكمني إجراء التعديالت الالزمة يف ضوء املقرتحات وقد قام الباحث

 Cronbach(ولقياس مدى دقة نتائج الدراسة، فقد تم استخدام معادلة كرونباخ ألفا   

Alpha (ط جيد بني ، مما يشري إىل وجود عالقة اتساق وتراب%٩٨ حيث بلغ معامل ألفا
عبارات االستبيان وإمكانية احلصول عىل نتائج قريبة من نتائج هذه الدراسة يف حال إعادهتا 

 .Sekaran 1984)% (٦٠ًبنفس الظروف، فهذه النسبة تزيد عن النسبة املقبولة إحصائيا والبالغة 
 

ساهتا يف اململكة ن هذه الدراسة تبحث يف جوانب أداء اجلمعيات اخلريية وممارإحيث   
العربية السعودية، لذا فإن جمتمع البحث يشمل مجيع اجلمعيات اخلريية يف اململكة، وقد تم 
مراسلة مجيع اجلمعيات اخلريية باململكة التي مر عىل تأسيسها ثالث سنوات فأكثر 

ً، ومل يتم أخذ عينة منها نظرا إلمكانية مراسلة مجيع اجلمعيات )ه١٤٢٦أسست قبل عام (
ولضامن احلصول عىل أكرب عدد من املستجيبني، وقد بلغ عدد اجلمعيات التي تم مراسلتها 

.  مجعية٢٩٧
وذلك لضامن حتقيق ) مدراؤها العاميون(كام تم استقصاء أمناء اجلمعيات اخلريية   

معيار الثبات يف الدراسة، فأمناء اجلمعيات اخلريية هم األقدر عىل إجابة كافة أسئلة 
 استبيان واحد لكل مجعية بغض النظر عن عدد فروعها وذلك إرسالكام تم الدراسة، 

. لضامن اخلروج بنتائج دقيقة تصف واقع اجلمعيات اخلريية بشكل عام
 

تم االعتامد عىل عدة طرق إحصائية لتحليل البيانات التي تم مجعها، وذلك باستخدام  
صف العينة، واملتوسطات احلسابية لتقدير ، شملت النسب املئوية لوSPSSبرنامج 

مستوى تطبيق املامرسات املختلفة وحتديد ملستوى التغري يف تطبيق املامرسة خالل الثالث 
 لتقدير مدى وجود اختالف يف ANOVAسنوات املاضية، باإلضافة إىل حتليل التباين 

تالف اجلمعيات مستوى تطبيق املامرسات ومستوى التغري يف تطبيق املامرسة يعود الخ
 .اخلريية من حيث نوع اجلمعية وطبيعة جملس اإلدارة ونوعية إدارهتا التنفيذية
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للدراسة جمموعة من املحدودات التي ينبغي مراعاهتا عند األخذ بنتائج الدراسة،  
 :ومن ذلك ما ييل

جلمعيات استخدام نفس االستبيان الذي تبناه كولن واقرتحه لتقدير مستوى أداء ا •
اخلريية، ويف ذلك إمكانية الحتوائه عىل أسئلة وحماور ومصطلحات قد ال يستوعبها 

، وتم ١٠١املجيب عىل االستبيان، باإلضافة إىل طول االستبيان، حيث بلغت أسئلته 
.ترمجته من اللغة اإلنجليزية إىل اللغة العربية

ل أي بنسبة استجابة تبلغ  استامرة صاحلة لالستعام٣٢تدين حجم العينة، حيث تم مجع  •
 ،)ه١٤٢٦بعد عام (ً، كام مل تشتمل الدراسة عىل اجلمعيات التي أسست حديثا %١٠.٧٧

).املدير العام(واقترصت عىل استبيان واحد فقط من كل مجعية قام بتعبئته األمني العام 
 إال ًومع املحدودات السابقة والتي يمكن أن تؤثر سلبا عىل معياري الصدق والثبات،  

أن الباحث يرى أن الدراسة قدمت نتائج ومؤرشات يمكن االعتامد عليها لوصف واقع 
 .اجلمعيات اخلريية يف رحلة التحول من جيد إىل رائع حسب معايري كولن

 

ًكام ذكر سابقا، فقد تم استخدام الطرق اإلحصائية الوصفية لتحليل البيانات، شملت  
 :حلسابية وحتليل التباين، وقد كانت النتائج عىل النحو التايلالنسب املئوية واملتوسطات ا

 

 استامرة، ويوضح اجلدول ٣٢بلغت االستبيانات التي تم مجعها والصاحلة للتحليل   
من حيث عمرها وإيراداهتا ( توزيع العينة بناء عىل متغريات تتعلق بنوع اجلمعية ١رقم 

من حيث عدد األعضاء وطبيعة (بمجلس اإلدارة ، و)السنوية واملصدر الرئيس لإليرادات
، وبأمني عام اجلمعية أو مديرها العام )عملهم وعدد االجتامعات السنوية التي يعقدوهنا

، ويتضح من اجلدول .)من حيث املؤهل العلمي وطبيعة عمله وسنوات عمله يف اجلمعية(
. سةتنوع العينة مما يعني إمكانية تطبيق النتائج عىل جمتمع الدرا
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 عينة الدراسة): ١(جدول 
)مقربة(النسبة التكرار املتغري

نوع اجلمعية
%٨٢٥  سنوات٨-٤
%٧٢٢  سنة١٥-٩ عمر اجلمعية

%١٥٢٧  سنة١٥أكثر من 
%٢٢٦٩  ماليني ريال فأقل٥ اإليرادات 

%٦١٩  ماليني٥أكثر من السنوية
%٦١٩ ت حكوميةإعانا

%٢١٦٦ تربعات وهبات
%٠٠ إيرادات األوقاف اخلريية

املصدر الرئيس 
أكثر (لإليرادات 

ـــــــصادية  %)٥٠من  األرس(إيـــــــرادات اقت
)رياض األطفال/املنتجة

١٣%

جملس اإلدارة
%٧٢٢  فأقل٨
١٦٥٠ ١٢-٩% عدد أعضاء 

 جملس اإلدارة
%٧٢٢ ١٢أكثر من 

%٦١٩ فأكثر رجال أعامل% ٥٠
%٨٢٥ فأكثر أكاديميون% ٥٠ طبيعة عمل 

أعضاء جملس 
اإلدارة

ـــون يف القطـــاع % ٥٠ ـــأكثر موظف ف
)من غري األكاديميني(احلكومي 

١٦٥٠%

%٩٢٨  فأقل٩ عدد االجتامعات 
%٢٠٦٣  فأكثر١٠السنوية
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)مقربة(النسبة التكرار املتغري
املدير العام/أمني عام اجلمعية

%٧٢٢ أقل من اجلامعي
%١٧٥٣ جامعي  املؤهل العلمي

%٦١٩ دراسات عليا
%٤٤ ١٤ متفرغ %٥٠ ١٦ غري متفرغ طبيعة العمل

%٦١٩  سنوات فأقل٣
%٩٢٨  سنوات٨-٤ عدد سنوات 

 العمل يف اجلمعية
%١٥٤٧  سنوات٨أكثر من 

 

 أن مستوى تبني اجلمعيات اخلريية حمل الدراسة للمامرسات ٢يوضح اجلدول رقم   
 ٢.١٦٤ إىل ١,٨٠٠ظامت الرائعة يتدرج من التي يرى كولن أهنا من خصائص املن

، مما يعني أن تلك اجلمعيات تتبني يف غالب األحيان تلك ٢.١٤٦وبمتوسط حسايب يبلغ 
 هو األكثر  ممارسة "كن كعجلة املحرك الثابتة وليس املتشتتة"املامرسات، وقد كان متغري 

). ٢.١٦٤( هو األقل ممارسة "قيادة من الفئة اخلامسة"ومتغري ) ١.٨٠٠(
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املتوسط احلسايب ملحاور الدراسة  ):  ٢(جدول 
املتوسط احلسايب املتغري تسلسل
١,٨٠٠)٧٢- ٥٩األسئلة (كن كعجلة املحرك الثابتة وليس املتشتتة ١
١,٩٦٤)٣٤- ٢٣األسئلة (مواجهة احلقائق القاسية ٢
٢.٠٥٩)١٠١-٩٩األسئلة (قياس النتائج ٣
٢,١٣٢)٤٤- ٣٥األسئلة (مفهوم القندس ٤
٢,١٧١)٨٨- ٧٣األسئلة (حافظ عىل الكفاءة املحورية وحفز التطور ٥
٢,٢٨٠)٥٨- ٤٥األسئلة (ثقافة االنضباط ٦
٢,٣٧١)٢٢- ٩أألسئلة (ًأوال من ثم ماذا ٧
٢,٣٧٣)٩٨-٨٩األسئلة (بناء الساعة ال اإلخبار بالوقت ٨
٢,١٦٤ )٨- ١ األسئلة(قيادة من الفئة اخلامسة  ٩

٢,١٤٦املتوسط
 ً ال يتم تبني املامرسة أبدا٥... ً يتم تنبني املامرسة دائام ١

 

 املتغريات التي ترشح نمط القيادة، ويتضح من اجلدول ٣يوضح اجلدول رقم   
 عىل "الثقافة السائدة يف مجعيتنا تقدر اجلوهر ال املظهر وتقدر النتائج ال النوايا"حصول 

مما يعني أن اجلمعيات اخلريية تتبنى يف غالب األحيان هذه املامرسة  ٩.٦,١ توسط حسايبم
ًوأن هذا النوع من الثقافة هو األكثر انتشارا بني اجلمعيات حمل الدراسة، كام يتضح من 

بتهيئة قادة لدهيم كل اخلمس مستويات التالية؛ أفراد "ًاجلدول أن اجلمعيات تقوم أحيانا 
) أعىل منصب(ضاء فرق فاعلون، مدراء متمكنون، قادة فاعلون، تنفيذيون مؤهلون، أع

. ٨٧٥,٢  وبمتوسط حسايب"من الفئة اخلامسة
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املتوسط احلسايب للمتغريات املتعلقة بنمط القيادة ): ٣(جدول 
املتوسط احلسايب املامرسة تسلسل
الثقافة السائدة يف مجعيتنـا تقـدر اجلـوهر ال املظهـر وتقـدر ١

 .تائج ال النواياالن
٩.٦,١

٢
يتصف القادة الـذين يتولـون املناصـب الرئيـسة يف مجعيتنـا 
باحلامس للعمل والطموح لتطـوير اجلمعيـة ولـدهيم رغبـة 

. أكيدة يف عمل أي يشء لتحقيق ذلك الطموح
٩٦٧,١

٣
املصدر الرئيس لفاعلية القيـادة يف مجعيتنـا ترجـع للمعـايري 

ــادة مــن ح ــة هلــذه القي ــث اإلتقــان والعمــل اجلــاد العالي ي
. والتضحية واألمانة

٩٦٨,١

٤
لدى القادة الذين يتولون املناصب الرئيسة يف مجعيتنا سـجل 
ًحافل بقرارات اختذوها وحققت نجاحا جلمعيتنـا وعملهـا 

.عىل املدى البعيد
٠٣١,٢

٥
يقوم كافة أعضاء الفريق القيادي باجلمعية بعد اختاذ قرار ما 

لضامن نجاحه حتى من قبل األعضاء الذين مل بالتوحد حوله 
.يوافقوا عليه

٠٩٣,٢

٦
يتناقش فريق القيـادة يف مجعيتنـا بعمـق يف بحـثهم ألفـضل 

ليس بغرض أن يظهر الشخص بأنـه (اإلجابات والقرارات 
).ذكي أو بغرض كسب املصالح

٠٩٦,٢

٧
يرجع القـادة الـذين يتولـون املناصـب الرئيـسة يف مجعيتنـا 

للناس وللعوامل املختلفة دون أنفسهم، ويف حاالت النجاح 
. الفشل يتحملون املسئولية

٣٧٥,٢

٨
تدعم اجلمعية هتيئة قادة لدهيم كل اخلمس مستويات التالية؛ 
أفراد مؤهلون، أعضاء فرق فاعلون، مدراء متمكنون، قـادة 

. من الفئة اخلامسة) أعىل منصب(فاعلون، تنفيذيون 
٨٧٥,٢

 ً ال يتم تبني املامرسة أبدا٥... ًاملامرسة دائام  يتم تنبني ١
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أحد أبعاد املنظامت الرائعة هو اختيار املوظف املناسب ووضعه يف املكان املناسب،  
، ومن اجلدول ٤ًوقد قاس كولن هذا البعد بستة عرش متغريا كام هو مبني يف اجلدول رقم 

عندما نعالج خطأ اختيار أناس غري "ًني أن املتغري األكثر تطبيقا يف اجلمعيات اخلريية هو يتب
مناسبني فإننا صارمون يف ذلك ولكننا لسنا قساة القلب يف التنفيذ، حيث نقوم بمساعدهتم 
باخلروج بكرامة وامتنان لكي يكون لدى أغلب الناس يف هناية املطاف شعور إجيايب عن 

جزء كبري من وقت "ً، أما املتغري األقل تطبيقا فهو ٩٦٧,١ متوسط حسايب وب"اجلمعية
اجلمعية نقضيه يف قرارات تتعلق بالناس؛ توظيف املناسبني يف اجلمعية، وضع املوظف 
املناسب يف املكان املناسب، إخراج األشخاص الغري مناسبني من اجلمعية، تنمية األفراد 

، مما يعني أن ١٢٩,٣ بمتوسط حسايب "للتويل مناصب أكرب، والتخطيط لإلحال
.  ًاجلمعيات اخلريية تتبنى املتغري األول يف غالب األحيان بينام تتبنى الثاين أحيانا

املتوسط احلسايب للمتغريات املتعلقة باختيار املوظف املناسب ووضعه يف ): ٤(جدول 
 املكان املناسب 

املتوسط احلسايب املتغري تسلسل

١
ج خطأ اختيار أناس غري مناسبني فإننـا صـارمون يف عندما نعال

ــوم  ــث نق ــذ، حي ــب يف التنفي ــساة القل ــسنا ق ــا ل ــك ولكنن ذل
بمساعدهتم باخلروج بكرامة وامتنان لكي يكـون لـدى أغلـب 

.  الناس يف هناية املطاف شعور إجيايب عن اجلمعية
٩٦٧,١

٠٣١,٢. اجلمعية متشددة يف إجراءات تعيني املوظفني اجلدد٢

٣
عندما يكون لدى اجلمعية شك يف مناسبة املتقدم للعمل فال يتم 
ًتعينه حتى لو تم إبقاء املنصب شاغرا وحتمل املوجودون أعبـاء 

.إضافية
٠٦٢,٢

٠٦٤,٢ .تقوم اجلمعية بعمل جيد للمحافظة عىل املوظفني اجليدين معها ٤
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املتوسط احلسايب املتغري تسلسل

نــستفيد مــن دروس أخطــاء التوظيــف يف قــرارات التوظيــف٥
٠٩٦,٢ .قبيلاملست

عندما نعلم يف اجلمعية بوجود حاجة لتغيري األشـخاص لعـدم٦
١٦١,٢ .مناسبتهم فإننا ال نتوانى عن التعامل مع هذا األمر

٧
ًتعطي اجلمعية وقتا ليس بالقصري لتقييم املتقدمني للعمـل هبـا، 

 وسائل للتقييم كاملقابلة واالختبـار ٣حيث تستخدم عىل األقل 
. هاوالتزكيات وغري

٣٥٤,٢

٤٠٦,٢.من املناصب الرئيسة يف اجلمعية مشغولة بأشخاص مناسبني% ٨١٠٠

٩
تقوم اجلمعية قدر املستطاع بإعطاء الشخص فرصة إثبات نفسه 
يف مناصب خمتلفة يف اجلمعية قبل احلكم عليه بعـدم مناسـبته يف 

.اجلمعية
٤٥١,٢

فني واملتقـدمنينسبة القرارات التـي نتخـذها واملتعلقـة بـاملوظ ١٠
٥٠٠,٢ .للعمل هبا وأثبتت نجاحها هي يف ازدياد من عام آلخر

لدى اجلمعية نظام منضبط لتطوير نجاحها يف تعيني األشخاص ١١
٥٨٠,٢ . املناسبني فيها

الـشخص، فإهنـا تعطيـه عندما يظهر للجمعية إمكانية عدم مناسـبة ١٢
٦٤٥,٢ . الغري مناسبمزية أن تكون هي املخطئة لوضعها له يف املكان

١٣
عندما نواجه يف اجلمعية فرصة أو مـشكلة فإننـا معتـادون عـىل 

مـن هـو الـشخص " إىل "مـاذا علينـا عملـه"حتويل القرار من 
."املناسب لتحمل مسئولية حل املشكلة أو استغالل الفرصة

٧٥٠,٢

١٤
جزء كبري من وقت اجلمعية نقضيه يف قرارات تتعلـق بالنـاس؛ 

املكـان ناسبني يف اجلمعية، وضع املوظف املناسب يف توظيف امل
 تنميـة املناسب، إخراج األشخاص الغـري مناسـبني مـن اجلمعيـة،

. األفراد لتويل مناصب أكرب، والتخطيط لإلحالل
١٢٩,٣

 ً ال يتم تبني املامرسة أبدا٥...  ً يتم تنبني املامرسة دائام ١
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 أن وضع اجلمعيات اخلريية يف اململكة جيد من حيث تبني ٥م يقرتح اجلدول رق  
كان ملعيار ) ًأكثر تطبيقا(املعايري التي ترشح حمور مواجهة احلقائق القاسية، فأقل متوسط 

املتوسط احلسايب  ("ًال يتم يف مجعيتنا أبدا معاقبة أحد عىل قوله احلقيقة مهام كانت قاسية"
نقوم يف اجلمعية بدور جيد فيام "كان لصالح معيار ) ًاأقل تطبيق(وأعىل متوسط ) ٥٦٢,١

يتعلق باستعامل االجتاهات واملقارنات ملعرفة جماالت االنخفاض واالنحدار وذلك 
 ).٥٤٨,٢ املتوسط احلسايب ("الستكشاف احلقائق القاسية

 املتوسط احلسايب للمتغريات املتعلقة بمواجهة احلقائق القاسية ):٥(جدول 
املتوسط احلسايب تغريامل تسلسل
١.٥٦٢ .ًال يتم يف مجعيتنا أبدا معاقبة أحد عىل قوله احلقيقة مهام كانت قاسية ١
نحن نؤمن بأن العظمة والروعة ال تعتمد بـشكل أسـاس عـىل٢

 .الظروف واحلظ بل عىل االنضباط واختيار القرارات املناسبة
١.٥٩٣

١.٦٢٥ .ية مهام كانت احلقائق قاسيةلدينا إيامن راسخ بأننا سننترص يف النها ٣
ال يسمح قادتنا بأن متنع شخـصياهتم القويـة النـاس مـن قـول ٤

 .احلقائق حتى لو كانت تتعارض مع توقعاهتم وأرائهم
١.٦٧٧

١.٧٨١.نحن ال نتفاءل بشكل غري واقعي بل نواجه احلقائق٥
ال نفقد األمل برسعة عندما نواجه بعض املواقـف الـصعبة بـل ٦

 .نحاول ونحاول لتعديل األمور
١.٧٨١

عندما تسري األمور عـىل غـري املطلـوب يف أمـر مـا فإننـا نقـوم ٧
 .بالبحث عن األسباب وال نضع اللوم عىل أحد

٢.٠٩٣

٨
يسأل القادة يف مجعيتنا الكثري مـن األسـئلة وال يكتفـون بـسامع 
مجل خمترصة مما يـدعم ثقافـة النقـاش واحلـوار حـول احلقـائق 

.قاسيةال
٢.١٢٥
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املتوسط احلسايب تغريامل تسلسل

ًعندما يقدم شخص ما رأيا أو مقرتحا فإننـا نتوقـع منـه تقـديم ٩ ً
 .الدليل واحلقائق التي استند عليها

٢.١٨٧

نقوم يف اجلمعية بدور جيد فيام يتعلق باالستفادة من املعلومات ١٠
 . اخلاصة بالتحديات اخلارجية ونقاط الضعف الداخلية

٢.١٩٣

١١
ألشـخاص حـدس وختمـني بوجـود عندما يكون لـدى أحـد ا

خطئ ما فإننا نعريه االهتامم وإن كنا ال نتوقـف عنـد ذلـك بـل 
. نقوم بإجراء تقييم منظم للوضع

٢.٤٠٦

١٢
نقوم يف اجلمعية بـدور جيـد فـيام يتعلـق باسـتعامل االجتاهـات 
ــك  ــاض واالنحــدار وذل ــة جمــاالت االنخف ــات ملعرف واملقارن

.الستكشاف احلقائق القاسية
٢.٥٤٨

 ً ال يتم تبني املامرسة أبدا٥... ً يتم تنبني املامرسة دائام ١

 

تبني مفهوم القندس هو اآلخر أحد املحاور التي وجدت الدراسة أن اجلمعيات  
اخلريية يف وضع جيد من حيث تطبيق بعض املعايري التابعة هلذا املحور ويف وضع أقل 

،حيث تدرجت املتغريات من متوسط حسايب )٦جدول رقم (مستوى يف معايري أخرى 
ًعندما يكون لدينا خيارات لتحقيق هدف ما فإننا دائام نختار اخليار " لصالح ١.٨٤٣

 نحن نعرف بشكل جيد كيف نعظم " لصالح ٢.٦٢٥، إىل متوسط "األبسط وليس املعقد
مما جيعلنا ).ةدعم حكومي أم تربعات أم إيرادات اقتصادية كاألرس املنتج(مواردنا املالية 

. "نقيض وقت أقل يف احلصول عىل األموال مقابل وقت أطول لتحقيق رسالتنا
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 املتوسط احلسايب للمتغريات املتعلقة بتبني مفهوم القندس ):٦(جدول 
املتوسط احلسايب املتغري تسلسل

ًعندما يكون لدينا خيارات لتحقيق هدف ما فإننـا دائـام نختـار ١
 .س املعقداخليار األبسط ولي

١.٨٤٣

لدينا مفهوم واضح ومبسط ملا نريد أن نقـوم ونعـرف بـه أمـام ٢
 .اآلخرين ونقوم بعمل دءوب لتحقيقه

١.٩٦٨

٣
ــق العظمــة والروعــة دون احلــامس  نــؤمن بأنــه ال يمكــن حتقي
والتفاعل وعليه فإننا نحافظ يف اجلمعية عىل العمل الذي نحـن 

.  فيه متحمسون
١.٩٦٨

٤
لنتائج العظيمة تـأيت بنـاء عـىل اختيـار سلـسلة مـن نؤمن بأن ا

الـذي تتبنـاه اجلمعيـة ) الرؤية(القرارات التي تتوافق واملفهوم 
.وتتكامل تلك القرارات مع بعضها البعض لتحقيقه

٢.٠٣١

نؤمن بالرأي القائل أن املنظمة الرائعة التـي تركـز عـىل مفهـوم٥
 .ديدة وليس العكسًحمدد وبسيط هي يف الواقع ختلق هلا فرصا ع

٢.٠٣٢

أو(نواجه احلقائق القاسية ولدينا دراية وعلم بأن قراراتنا يمكن  ٦
 . أن نكون فيه األفضل يف العامل) يمكن ال

٢.٠٣٣

٧
نعمل يف دائرة عمل مناسبة من حيث اتصاف العمل الذي نركز 

د دائـرة املـوار(إتقاننا له وتوفريه املوارد املالية  عليه بحامسنا هلو
املالية قد تكون دعم حكومي أو تربعـات أو مـوارد اقتـصادية 

).كاألرس املنتجة
٢.١٨٧

٨
األفـضل يف (نحن نعلم بأننا يمكن أن نكون األفضل يف العـامل 

العامل ال يعني أن تكون للجمعية أعامل عىل مستوى العامل بل قد 
).  ًنقدم خدمة ملنطقة أو فئة حمدودة جدا

٢.٣١٢

٩
ًمجعيتنا بأهنا تتبني مفهوما يتصف بالبساطة فهـي يمكن وصف 

تركز يف عملها عىل أمر واحـد كبـري ولـيس التـشتت يف أعـامل 
. متنوعة صغرية

٢.٣٢٢
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املتوسط احلسايب املتغري تسلسل

١٠
دعـم (نحن نعرف بـشكل جيـد كيـف نعظـم مواردنـا املاليـة 
ممـا ).حكومي أم تربعات أم إيرادات اقتصادية كاألرس املنتجـة

ل عىل األمـوال مقابـل وقـت جيعلنا نقيض وقت أقل يف احلصو
.   أطول لتحقيق رسالتنا

٢.٦٢٥

 ً ال يتم تبني املامرسة أبدا٥... ً يتم تنبني املامرسة دائام ١

 

، حيث ٢.٧٠٩ إىل ١.٨٤٢تدرجت معايري بعد ثقافة االنضباط من متوسط حسايب   
ية تتبنى يف عملها بعد  أن اجلمعيات اخلري٧وجدت الدراسة كام يتضح من اجلدول رقم 

 يف أغلب األحيان، بينام "لدينا معرفة واضحة بالشخص املسئول عن كل نشاط مهم"
ً ال نستغرق يف اجلمعية وقتا طويال يف تدريب الناس عىل االنضباط بل "ًتتبنى أحيانا بعد  ً

. "نستقطب ونعني من يتمتعون باالنضباط الذايت وبعد ذلك ندير النظام وليس الناس

املتوسط احلسايب للمتغريات املتعلقة بثقافة االنضباط ): ٧(جدول 
املتوسط احلسايب املتغري تسلسل
١.٨٤٣.لدينا معرفة واضحة بالشخص املسئول عن كل نشاط مهم١
نحن ال ننمو يف أي جمال لغرض النمو ذاتـه بـل ننمـو يف جمـال٢

١.٩٠٣ . عملنا

 التـي نـرى عـدم مناسـبتهانقوم بعمل جيد يف حتديـد األعـامل٣
١.٩٠٣ .والتوقف عن عملها

 للفرص الكبرية التي ال تتوافـق"ًشكرا..ال "لدينا التزام بقول ٤
٢.٠٦٤ .مع مفهومنا الذي نتبناه ورؤيتنا التي نسعى لتحقيقها
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املتوسط احلسايب املتغري تسلسل

٥
الثقافة السائدة يف اجلمعيـة هـي مـزيج مـن احلريـة واملـسئولية 

الية والرتكيـز عـىل التوجهـات واالنضباط واإلبداع والرقابة امل
.والرؤية املحددة

٢.٠٦٤

نحن ملتزمون باالنضباط يف األوقات اجليدة كـام هـو احلـال يف٦
٢.١٥٦ . األوقات الصعبة، فال نجعل النجاح يؤدي للني والتساهل

تتسم الثقافة الـسائدة يف اجلمعيـة بقيـام النـاس ببـذل كـل مـا٧
٢.٣١٢ .حتقيق النتائجيستطيعونه لتنفيذ التزاماهتم و

نحــن مــستعدون أن نغــري جمــال عملنــا إذا مل نكــن نحــن فيــه٨
٢.٣٨٧ .األفضل

٩
ــب يف اجلمعيــة البريوقراطيــة التــي تفــرض قواعــد غــري  نتجن

ًرضورية عىل الناس املتحفزين ذاتيا واملنـضبطني ذاتيـا  النـاس (ً
). املناسبني ال حيتاجون لقواعد عديدة

٢.٤١٩

١٠
ظفون يف اجلمعية بأن لدهيم مسئوليات وليس وظائف يدرك املو

تنفذ املهام التي يكلفون هبا فقط وبني  ولدهيم معرفة بالفرق بني
. حتملهم ملسئولية نتائج جهودهم

٢.٤٣٧

الكلامت التالية تصف مجعيتنا بشكل جيد؛ االلتزام، االنضباط، ١١
٢.٥٠٠ .صعبة، الرصامةالدقة، اإلتقان، النظام، الرتكيز، املسئولية، طلبات 

ًلدى املوظفون حرية تامة يف اختاذ ما يرونه مناسبا مـن قـرارات ١٢
٢.٥٦٢.وأفكار إبداعية لتحمل مسئولياهتم ضمن إطار عام خاص باجلمعية

ًال نستغرق يف اجلمعية وقتا طويال يف حتفيز األفراد بل نستقطب ١٣ ً
٢.٦٥٦ .ليست معيقةونعني املتحفزين وهنيئ هلم بيئة عمل داعمة و

١٤
ًال نــستغرق يف اجلمعيــة وقتــا طــويال يف تــدريب النــاس عــىل  ً
االنضباط بل نستقطب ونعني من يتمتعـون باالنـضباط الـذايت 

.وبعد ذلك ندير النظام وليس الناس
٢.٧٠٩

 ً ال يتم تبني املامرسة أبدا٥... ً يتم تنبني املامرسة دائام ١
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كن كعجلة املحرك الثابتة "وجدت الدراسة أن اجلمعيات اخلريية تطبق معايري حمور   
 يف أغلب األحيان، وقد تدرجت املتوسطات احلسابية للمامرسات التي "وليست املتغرية

، مما يعني تقارب هذه املامرسات من حيث ٢.٠٩٣ إىل ١.٧٥٠تفرس هذا املحور من 
 ).٨جدول رقم (التطبيق 

املتوسط احلسايب للمتغريات املتعلقة بتبني عجلة املحرك الثابتة وليست املشتتة ): ٨(جدول 
املتوسط احلسايب املتغري تسلسل

نحن ندرك أن الناس عنـدما يـشعرون بـالقوة الدافعـة وزيـادة١
١.٧٥٠ . معدل النجاح فإهنم يزيدون من إنتاجيتهم وطاقاهتم للعمل

٢
رارات خمتلف من قرار آلخـر، إال أنـه ال يوجـد مع أن تأثري الق

قرار أو ترصف معني كان له التأثري األكرب يف نجاحنا، نـدرك أن 
النجاح يتأتى من العديد من القرارات اإلضافية لتحويـل قـرار 

. كبري إىل نجاح
١.٧٧٤

نبني العظمة والروعة من خالل عملية مرتاكمة مـن اخلطـوات٣
١.٨٠٦ .ًخرى ويوما بعد يومواملراحل واحدة بعد األ

٤
 وبعـد ١٠٠ إىل ٠نحن ال نبني ونكرب من خـالل التحـرك مـن 

 ١٠٠ إىل ٠ذلك نتوقف ونغري الوجهة، بل نقوم بالتـدرج مـن 
).خطوات متدرجة ويف اجتاه حمدد( وهكذا ١٠٠٠ إىل ١٠٠ومن 

١.٨٧٥

١.٩٣٥ .يمكن وصف مجعيتنا بأهنا تتحرك بثبات وتدرج وليس بتشتت ٥
نميل إىل عدم اإلعالن عن أدائنا ونتائجنا قبـل أن تكـون لـدينا٦

١.٩٣٥ . قناعة هبا

٧
نتمتع باملرونة والتكيف مع التغريات املختلفة، ولكن ذلك يـتم 
ضمن نطاق املفهوم الذي حددته اجلمعية والرؤية التـي تعمـل 

.عىل حتقيقها
١.٩٣٧
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املتوسط احلسايب املتغري تسلسل

 الناس بنا يف احلصولًال نقوم أبدا بالتعويل عىل شهرتنا ومعرفة ٨
٢.٠٠٠ .عىل أمر ما بل نستخدم نتائج عملنا لإلقناع

٩
عندما تظهر تقنية متقدمة فإننا نسارع بتبنيها واالستفادة منهاإذا 
كانت منسجمة وتتوافق مع وجهتنـا واملفهـوم الـذي اخرتنـاه، 

.وإذا مل تكن كذلك فإننا ال هنتم هبا
٢.٠٠٠

سل والقبول بأن حل أو ترصف واحدال نخضع يف اجلمعية للك ١٠
٢.٠٣١ .يؤدي للنجاح

ندرك بأن بناء العظمة والروعة ال يتحققان من قرار أو تـرصف ١١
٢.٠٣٢ .واحد

١٢
عندما ندرس سلوكنا يف اجلمعية فإن أفضل وصف ينطبق عليها 

قرارات مكملة لبعضها البعض و ال (هو االنسجام يف كل يشء 
جام الغرض، انسجام القيم، انسجام ؛ انس)يوجد بينها تعارض

....الرؤية واالجتاه، انسجام الناس
٢.٠٦٢

نجاحنا يأيت من قـرارات داعمـة لبعـضها الـبعض وعـىل فـرتة ١٣
٢.٠٦٢ .زمنية

ال نقوم يف اجلمعية بإثارة محاس الناس والتفـافهم مـع بعـضهم ١٤
٢.٠٩٣ البعض من خالل اآلمال والرؤى الغري واقعية

 ً ال يتم تبني املامرسة أبدا٥... ًبني املامرسة دائام  يتم تن١

 

بمراعاة قيمنا " أن التزام اجلمعيات اخلريية ٩وجدت الدراسة بناء عىل اجلدول رقم   
 ، وأن متكنها)١.٧١٨املتوسط احلسايب (ً هو األكثر تطبيقا "عند اختاذ القرارات املختلفة

بناء ثقافة يف اجلمعية تدفع الناس الذين ال يؤمنون هبا بالشعور بعدم الراحة ومن ثم "من 
). ٢.٨٧١املتوسط احلسايب ( هو األقل ممارسة "اخلروج من اجلمعية

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



 

املتوسط احلسايب للمتغريات املتعلقة باملحافظة عىل الكفاءة املحورية وحفز : )٩(جدول 
 التطور 
 احلسايباملتوسط املتغري تسلسل
١.٧١٨ لدينا التزام واضح بمراعاة قيمنا عند اختاذ القرارات املختلفة ١

٢
مع أننا نبقي قيمنا الرئيسة ثابتة، فإننا نحفز التطـوير والتغيـري 
والتجديد واالبتكار يف اسرتاتيجياتنا وتكتيكاتنـا وإجـراءات 

.العمل لدينا
١.٩٠٣

هنـتم فقـط قها والنسعى لتحقي) سبب وجودنا(لدينا رسالة ٣
١.٩٦٨ .بمجرد مجع األموال

) سـنة٢٥-١٠(ندرك الفرق بني األهـداف طويلـة األجـل ٤
١.٩٣٧ ). سنوات٥(واألهداف متوسطة األجل 

نحن نحرص عىل االستمرارية مع التغيـري، القـيم والنتـائج،٥
١.٩٣٧ .التامسك واالستقاللية، الثبات والرسعة

٦
نـا ال نــشعر بالراحـة والوصــول مهـام حققنـا مــن نجـاح فإن

ًللنهاية، بل ننظر دائام يف جوانب الـنقص وجمـاالت التطـوير 
. وزيادة اإلنتاجية

٢.٠٠٠

نحن أمناء فـيام نـدعي أنـه مـن قيمنـا وال نقلـق بـام يعتقـده٧
٢.٠٣١ . اآلخرون، فالقيم هي لإلرشاد الداخيل وليست للتسويق

ومـستويات نجـاح حققنا يف اجلمعيـة األهـداف بمعـدالت٨
٢.٠٣١ .واضحة

٢.١٢٥ .لدينا قيم وأعراف ثابتة ملتزمون هبا مهام تغري العامل من حولنا ٩

١٠

نضع األهداف بناء عـىل وعـي بـالفرص واإلمكانـات وبـام 
مفهـوم (يتوافق مع تقاطع الدوائر الثالث التي تم اختيارهـا 

املاليـة  ودائـرة املـوارد اإلتقانالقندس؛ دائرة احلامس ودائرة 
ــصادية كــاألرس " دعــم حكــومي أم تربعــات أم مــوارد اقت

)."املنتجة

٢.١٣٣
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 احلسايباملتوسط املتغري تسلسل

١١
التـي نحـافظ عليهـا (لدينا فهم واضح لالختالف بني القيم 

ــري ــراءات ) دون تغي ــات واإلج ــرتاتيجيات والتكتيك واالس
).التي نبقيها مفتوحة للتغيري والتطوير(واألهداف 

٢.١٩٣

١٢
ة تعطـى للمـوظفني الـذين التزمـوا الرتقية للمناصب القيادي

وعايشوا قيم اجلمعيـة الرئيـسة، وأمـا الـذين كـرروا خمالفـة 
. ًإحدى القيم فإهنم ال يستمرون طويال مع اجلمعية

٢.٣٥٤

ندرك أن وجود قائمة طويلة بالقيم الرئيسة تؤدي للتـشويش ١٣
٢.٤١٩ .وبالتايل لدينا قائمة بالقيم الرئيسة ال تتجاوز الست قيم

١٤
إذا مل تكن القيم الرئيسة للجمعية مناسبة وتدعم قدرتنا عـىل 
املنافسة يف وقت ما فإننا ال نتنـازل عنهـا ونـستمر باملحافظـة 

.عليها
٢.٤٦٨

١٥
وللوصـول )  سـنة٢٥-١٠(لدينا أهداف طويلة أجل جريئة 

ًإليها نضع أهدافا تغطي فرتات أقـل وتتوافـق مـع األهـداف 
.طويلة األجل

٢.٦٤٥

متكنا من بناء ثقافة يف اجلمعية تدفع الناس الـذين ال يؤمنـون ١٦
٢.٨٧١ .هبا بالشعور بعدم الراحة ومن ثم اخلروج من اجلمعية

 ً ال يتم تبني املامرسة أبدا٥... ً يتم تنبني املامرسة دائام ١

 

 تبنيها للمتغريات التي  واقع اجلمعيات اخلريية من حيث١٠يوضح اجلدول رقم   
وضع الساعة ال اإلخبار "تفرس روعة اجلمعيات اخلريية من عدمها من حيث بعد 

ً، فيتضح من اجلدول أن أكثر املعايري واملامرسات تطبيقا يف هذا اجلانب هو "بالوقت
مهام كانت الضغوط قصري األجل التي نواجهها فإننا نعمل واضعني العظمة "لصالح 

 "املدى البعيد نصب أعيننا، نحن نعمل ليس لربع السنة بل لربع القرنوالروعة عىل 
لدينا يف اجلمعية آليات ونظم عمل مصممة بشكل ال تتيح "ًوأقلها تطبيقا هو لصالح 
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أو أولئك الذين ال يرغبون يف سامع احلقائق القاسية عن أداء (ألصحاب املناصب القوية 
 .  للثاين٢.٧٤١ لألول و ٢.٠٩٣وسط حسايب  وذلك بمت"تعدهيا أو إفسادها) اجلمعية

املتوسط احلسايب للمتغريات املتعلقة بوضع الساعة ال اإلخبار بالوقت ): ١٠(جدول 
املتوسط احلسايب املتغري تسلسل

١
مهام كانت الضغوط قصري األجل التي نواجههـا فإننـا نعمـل 
واضعني العظمة والروعة عـىل املـدى البعيـد نـصب أعيننـا، 

. نعمل ليس لربع السنة بل لربع القرننحن
٢.٠٩٣

٢
القائد الرئيس يف اجلمعية يبني فريق عمـل عظـيم مـن أفـراد 
أقوياء وال يترصف عـىل أنـه الـشخص اخلـارق الـذي يتبعـه 

.  معاون وكل يشء يعتمد عليه١٠٠٠
٢.١٠٠

ًالقائد الرئيس يف اجلمعية يبني نظاما يمكن أن يزدهر ويـنجح٣
٢.٢٩٠ . د ذلك القائد ومتابعتهدون رشط وجو

لدينا يف اجلمعية آليات ونظـم تـشبه يف عملهـا دور املجلـس٤
٢.٢٨١ .الذي يرشد ويضبط اختاذ القرارات

لدينا يف اجلمعية آليات ونظم عمل تنبهنا للحقائق مهام كانـت٥
٢.٣١٢ . صعبة وقاسية

العمـلًلو مل يظهر أي من قـادة اجلمعيـة غـدا فـإن االلتـزام ب٦
٢.٣٣٣ .ًوالنظام سيظل قويا كام هو

لدينا يف اجلمعية آليـات ونظـم عمـل حتفـز وتـدفع للتطـوير٧
٢.٥١٦ .والتحسني املستمر

٨
يقيس قادة اجلمعية نجاحهم بمستوى أداء اجلمعية عندما تدار 

يرون أهنـم مـسئولون عـن تـوفري (عىل أيدي من جاء بعدهم 
).لهم عند احلاجةواختيار طاقم إداري مؤهل حيل حم

٢.٥١٦

٢.٥٨٠ .نحمل يف اجلمعية قادة اجلمعية مسئولية نجاح من ياـي بعدهم ٩
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املتوسط احلسايب املتغري تسلسل

١٠
لدينا يف اجلمعية آليات ونظم عمل مـصممة بـشكل ال تتـيح 

أو أولئـك الـذين ال يرغبـون يف (ألصحاب املناصب القويـة 
. تعدهيا أو إفسادها) سامع احلقائق القاسية عن أداء اجلمعية

٢.٧٤١

 ً ال يتم تبني املامرسة أبدا٥... ً يتم تنبني املامرسة دائام ١

 

، ووجدت الدراسة يف هذا "قياس النتائج"اقرتح كولن ثالث متغريات لرشح حمور   
تقدم اجلمعية مسامهة فريدة " لصالح ممارسة ١.٧٥٠اجلانب أن املتوسط احلسايب بلغ 

ًث سترتك فراغا واضحا يف حال عدم وجودها ال يمكن بحي) املستفيدين منها(للمجتمع  ً
الغرض الذي (رسالة اجلمعية " لصالح ١.٩٩٠، يليه متوسط "شغره بأي مؤسسة أخرى

ً وأخريا متوسط حسايب "هي حمور عملنا والنتائج التي نقوم بقياسها) أنشئت من أجله
االرتباط بقائد واحد أو تقدم اجلمعية نتائج رائعة عىل املدى البعيد دون " لصالح ٢.٤٣٧

). ١١اجلدول رقم  ("ًفكرة متميزة أو برنامج عمل ممول جيدا

املتوسط احلسايب للمتغريات املتعلقة بقياس النتائج ): ١١(جدول 
املتوسط احلسايب املتغري تسلسل

١
) املـستفيدين منهـا(تقدم اجلمعيـة مـسامهة فريـدة للمجتمـع 

ًبحيث سترتك فراغا واضحا يف حا ل عدم وجودهـا ال يمكـنً
.شغره بأي مؤسسة أخرى

١.٧٥٠

هـي حمـور ) الغرض الذي أنشئت مـن أجلـه(رسالة اجلمعية  ٢
١.٩٩٠ .عملنا والنتائج التي نقوم بقياسها

تقدم اجلمعية نتائج رائعة عىل املدى البعيد دون االرتباط بقائد  ٣
٢.٤٣٧ .ًواحد أو فكرة متميزة أو برنامج عمل ممول جيدا

 ً ال يتم تبني املامرسة أبدا٥... ً يتم تنبني املامرسة دائام ١
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وجدت الدراسة أن مستوى اجلمعيات اخلريية حتسن بشكل تدرجيي خالل الثالث  
 جماالت سنوات املاضية يف تطبيقها للعديد من حماور املنظامت الرائعة، وقد شمل التغيري

 و "مفهوم القندس" و "حافظ عىل الكفاءة املحورية وحفز التطور" و "قياس النتائج"
 و  لألول٤.١٨١، وقد كانت املتوسطات احلسابية لتلك املجاالت "مواجهة احلقائق القاسية"

، بعد ذلك بدأت املتوسطات )١٢اجلدول رقم ( للثالث والرابع ٤.٠٠٠ للثاين و ٤.٠٩٠
 مما يعني أن "قيادة من الفئة اخلامسة" لصالح ممارسة ٣.٦٨١ لتصل إىل احلسابية تنخفض

 .مستوى تطبيق هذه املامرسة ظل إىل حد ما دون تغري خالل الثالث سنوات املاضية

املتوسط احلسايب ملستوى التغري يف املامرسة خالل الثالث سنوات املاضية : )١٢(جدول 
املتوسط احلسايب املتغري تسلسل
٤.١٨١ )١٠١-٩٩األسئلة (اس النتائج قي١
٤.٠٩٠)٨٨- ٧٣األسئلة (حافظ عىل الكفاءة املحورية وحفز التطور ٢
٤.٠٠٠)٤٤-٣٥األسئلة (مفهوم القندس ٣
٤.٠٠٠)٣٤-٢٣األسئلة (مواجهة احلقائق القاسية ٤
٣.٨٥٧)٥٨-٤٥األسئلة (ثقافة االنضباط ٥
٣.٨٠٩)٧٢-٥٩األسئلة (ملتشتتة كن كعجلة املحرك الثابتة وليس ا٦
٣.٧٧٢)٩٨-٨٩األسئلة (بناء الساعة ال اإلخبار بالوقت ٧
٣.٧٣٦ )٢٢-٩أألسئلة (ًأوال من ثم ماذا ٨
٣.٦٨١ )٨-١األسئلة (قيادة من الفئة اخلامسة  ٩

 ظل مستوى األداء ٣ انخفض األداء بشكل تدرجيي، ٢ انخفض األداء بشكل كبري، ١
 اختالف املامرسات بناء ١٣- ٥) حتسن األداء بشكل كبري٥ًحتسن األداء تدرجييا،  ٤ًثابتا، 

 عىل اختالف العوامل الظرفية
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لألسس واملعايري التي دعا  للتعرف عىل مدى وجودتباين يف تطبيق اجلمعيات اخلريية  
ة عمر اجلمعية واملنطق(هلا كولن نتيجة بعض العوامل الظرفية والتي تشمل؛ نوع اجلمعية 

عدد االجتامعات السنوية (، طبيعة جملس اإلدارة )التي تعمل هبا وحجم إيراداهتا السنوية
ونوعية األمني أو املدير ) ونوعية أعضاء املجلس من حيث عدد األعضاء وختصصاهتم

فقد تم استخدام حتليل ) املستوى العلمي والتخصص وسنوات العمل باجلمعية(العام 
اجلدول رقم (، وبناء عىل النتائج اتضح التايل One-Way ANOVAالتباين األحادي 

١٣:( 
ال يتم "يوجد تباين بني اجلمعيات اخلريية بناء عىل عمر اجلمعية يف أربعة معايري هي  •

ال نفقد األمل "، "ًيف مجعيتنا أبدا معاقبة أحد عىل قوله احلقيقة مهام كانت قاسية
، "ل ونحاول لتعديل األموربرسعة عندما نواجه بعض املواقف الصعبة بل نحاو

لدينا مفهوم واضح ومبسط ملا نريد أن نقوم ونعرف به أمام اآلخرين ونقوم بعمل "
نتجنب يف اجلمعية البريوقراطية التي تفرض قواعد غري رضورية "، و"دءوب لتحقيقه

ًعىل الناس املتحفزين ذاتيا واملنضبطني ذاتيا  ٨اقل من (، فاجلمعيات حديثة املنشأ "ً
.ًهي أقل تبنيا للمعايري السابقة) اتسنو

.ال يوجد تباين بني اجلمعيات اخلريية مرتبط بحجم اإليرادات السنوية •
ال ختتلف اجلمعيات التي تعتمد عىل اإلعانات احلكومية بشكل رئيس عن اجلمعيات  •

التي تعتمد عىل التربعات واهلبات يف متغريات الدراسة، ويستثنى من ذلك معياران 
من بالرأي القائل أن املنظمة الرائعة التي تركز عىل مفهوم حمدد وبسيط هي يف نؤ"مها 

لدينا أهداف طويلة أجل جريئة " و"ًالواقع ختلق هلا فرصا عديدة وليس العكس
ًوللوصول إليها نضع أهدافا تغطي فرتات أقل وتتوافق مع األهداف )  سنة٢٥-١٠(

يات التي تعتمد عىل اإلعانات ، حيث يتضح من اجلدول أن اجلمع"طويلة األجل
.احلكومية تطبق هذين املعيارين بمستوى أعىل من بقية اجلمعيات

عدد أعضاء جملس اإلدارة هو أحد العوامل الظرفية التي يمكن أن تؤدي لتباين يف  •
تطبيق معايري الروعة التي دعا هلا كولن، وقد وجدت الدراسة أن حجم جملس اإلدارة 

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



 

كلام زاد مستوى )  فأعىل١٢(معايري، فكلام زاد عدد األعضاء عامل مؤثر يف أربعة 
يمكن "، "نجاحنا يأيت من قرارات داعمة لبعضها البعض وعىل فرتة زمنية"تطبيق 

مهام كانت الضغوط "، "وصف مجعيتنا بأهنا تتحرك بثبات وتدرج وليس بتشتت
املدى البعيد قصري األجل التي نواجهها فإننا نعمل واضعني العظمة والورعة عىل 

 رسالة اجلمعية "ً و أخريا "نصب أعيننا فنحن نعمل ليس لربع السنة بل لربع القرن
. "هي حمور عملنا والنتائج التي نقوم بقياسها

مقارنة (يبدو أنه كلام كانت تركيبة جملس اإلدارة ممثلة برجال وسيدات األعامل  •
كلام زاد تطبيق ممارسات ) ميبأقراهنم من األكاديميني والعاملني يف القطاع احلكو

 لدى القادة "املنظامت الرائعة، وقد كان ذلك ملجموعة شملت مخس عرش ممارسة هي 
الذين يتولون املناصب الرئيسة يف مجعيتنا سجل حافل بقرارات اختذوها وحققت 

يرجع القادة الذين يتولون املناصب "، "ًنجاحا جلمعيتنا وعملها عىل املدى البعيد
يف مجعيتنا النجاح للناس وللعوامل املختلفة دون أنفسهم، ويف حاالت الفشل الرئيسة 

الثقافة السائدة يف مجعيتنا تقدر اجلوهر ال املظهر وتقدر النتائج "يتحملون املسئولية، 
يتناقش فريق القيادة يف مجعيتنا بعمق يف بحثهم ألفضل اإلجابات "، "ال النوايا

حد األشخاص حدس وختمني بوجود خطئ ما عندما يكون لدى أ"، "والقرارات
، "فإننا نعريه االهتامم وإن كنا ال نتوقف عند ذلك بل نقوم بإجراء تقييم منظم للوضع

لدينا مفهوم "، "لدينا إيامن راسخ بأننا سننترص يف النهاية مهام كانت احلقائق قاسية"
 دءوب واضح ومبسط ملا نريد أن نقوم ونعرف به أمام اآلخرين ونقوم بعمل

، "نحن ال ننمو يف أي جمال لغرض النمو ذاته بل ننمو يف جمال عملنا"، "لتحقيقه
 مع أن تأثري "، "نحن مستعدون أن نغري جمال عملنا إذا مل نكن نحن فيه األفضل"

القرارات خمتلف من قرار آلخر، إال أنه ال يوجد قرار أو ترصف معني كان له التأثري 
ن النجاح يتأتى من العديد من القرارات اإلضافية لتحويل األكرب يف نجاحنا، ندرك أ

 وبعد ١٠٠ إىل ٠نحن ال نبني ونكرب من خالل التحرك من "، "قرار كبري إىل نجاح
 ١٠٠٠ إىل ١٠٠ ومن ١٠٠ إىل ٠ذلك نتوقف ونغري الوجهة، بل نقوم بالتدرج من 

نحن "، " من حولنالدينا قيم وأعراف ثابتة ملتزمون هبا مهام تغري العامل"، "وهكذا
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أمناء فيام ندعي أنه من قيمنا وال نقلق بام يعتقده اآلخرون، فالقيم هي لإلرشاد
لدينا فهم واضح لالختالف بني القيم واالسرتاتيجيات "، "الداخيل وليست للتسويق

 ندرك أن وجود قائمة طويلة بالقيم "، و "والتكتيكات واإلجراءات واألهداف
." وبالتايل لدينا قائمة بالقيم الرئيسة ال تتجاوز الست قيمالرئيسة تؤدي للتشويش

ً كثرة عدد اجتامعات جملس اإلدارة ال تعني أداء رائعا للجمعية اخلريية، حيث  •
أوضحت النتائج وجود تباين بني اجلمعيات من حيث عدد االجتامعات لصالح 

مس ممارسات هي ، وقد كان ذلك خل) اجتامعات يف السنة فأقل٩(االجتامعات األقل 
يمكن أن نكون  نواجه احلقائق القاسية ولدينا دراية وعلم بأن قراراتنا يمكن أو ال"

نحن ال ننمو يف أي جمال لغرض النمو ذاته بل ننمو يف جمال "، "فيه األفضل يف العامل
نتمتع "، "نجاحنا يأيت من قرارات داعمة لبعضها البعض وعىل فرتة زمنية"، "عملنا

التكيف مع التغريات املختلفة، ولكن ذلك يتم ضمن نطاق املفهوم الذي باملرونة و
لدينا أهداف طويلة أجل جريئة "، "حددته اجلمعية والرؤية التي تعمل عىل حتقيقها

ًوللوصول إليها نضع أهدافا تغطي فرتات أقل وتتوافق مع األهداف )  سنة٢٥-١٠(
."طويلة األجل

دور بارز يف إجياد تباين بني اجلمعيات اخلريية يف أوضحت النتائج أن للمؤهل العلمي  •
دراسات عليا يليها مؤهل (العديد من املامرسات لصالح املؤهالت األعىل 

، وقد كانت املتوسطات لتلك املامرسات )البكالوريوس ثم أقل من البكالوريوس
ت الفروق ، وفيام ييل بيان باملامرسات ذا)ًتتبنى اجلمعية غالبا هذه الصفة( فأقل ٢.٠٠
تدعم اجلمعية هتيئة قادة لدهيم كل اخلمس مستويات التالية؛ أفراد": املعنوية

مؤهلون، أعضاء فرق فاعلون، مدراء متمكنون، قادة فاعلون، تنفيذيون من الفئة 
 لدى اجلمعية نظام منضبط لتطوير نجاحها يف تعيني األشخاص املناسبني "، "اخلامسة

يتنا الكثري من األسئلة وال يكتفون بسامع مجل خمترصة مما يسأل القادة يف مجع"، "فيها
ال نفقد األمل برسعة عندما "، "يدعم ثقافة النقاش واحلوار حول احلقائق القاسية

ال نستغرق يف "، "نواجه بعض املواقف الصعبة بل نحاول ونحاول لتعديل األمور
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ًاجلمعية وقتا طويال يف حتفيز األفراد بل نستقطب ونعني ا ملتحفزين وهنيئ هلم بيئة ً
لدينا قيم وأعراف ثابتة ملتزمون هبا مهام تغري العامل من "، "عمل داعمة وليست معيقة

ًلو مل يظهر أي من قادة اجلمعية غدا فإن االلتزام بالعمل والنظام سيظل "، "حولنا
لدينا يف اجلمعية آليات ونظم عمل مصممة بشكل ال تتيح ألصحاب "، "ًقويا كام هو

أو أولئك الذين ال يرغبون يف سامع احلقائق القاسية عن أداء (ملناصب القوية ا
."تعدهيا أو إفسادها) اجلمعية

يوجد تباين واضح يف عرش ممارسات بني اجلمعيات اخلريية يف حال كان األمني العام  •
ًمتفرغا للعمل باجلمعية مقارنة بعمله غري متفرغا، فعندما يكون األ) املدير العام( منيً

تقوم اجلمعية بعمل ": ًالعام متفرغا فإن اجلمعية تطبق املامرسات التالية بدرجة أعىل
تقوم اجلمعية قدر املستطاع بإعطاء "، "جيد للمحافظة عىل املوظفني اجليدين معها

الشخص فرصة إثبات نفسه يف مناصب خمتلفة يف اجلمعية قبل احلكم عليه بعدم 
ًوظفون حرية تامة يف اختاذ ما يرونه مناسبا من قرارات لدى امل"، "مناسبته يف اجلمعية

تتسم الثقافة "، "وأفكار إبداعية لتحمل مسئولياهتم ضمن إطار عام خاص باجلمعية
السائدة يف اجلمعية بقيام الناس ببذل كل ما يستطيعونه لتنفيذ التزاماهتم وحتقيق 

لتزام، االنضباط، الدقة، الكلامت التالية تصف مجعيتنا بشكل جيد؛ اال"، "النتائج
نحن ملتزمون "اإلتقان، النظام، الرتكيز، املسئولية، طلبات صعبة، الرصامة، 

باالنضباط يف األوقات اجليدة كام هو احلال يف األوقات الصعبة، فال نجعل النجاح 
عندما ندرس سلوكنا يف اجلمعية فإن أفضل وصف ينطبق "، "يؤدي للني والتساهل

لدينا يف اجلمعية آليات ونظم تشبه يف عملها دور "، "ام يف كل يشءعليها هو االنسج
مهام كانت الضغوط قصري األجل "، "املجلس الذي يرشد ويضبط اختاذ القرارات

التي نواجهها فإننا نعمل واضعني العظمة والورعة عىل املدى البعيد نصب أعيننا، 
الغرض الذي أنشئت (معية رسالة اجل"، "نحن نعمل ليس لربع السنة بل لربع القرن

."هي حمور عملنا والنتائج التي نقوم بقياسها) من أجله
أربع ممارسات وجدت الدراسة وجود تباين ذو داللة معنوية فيها بني اجلمعيات  •
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نحن نعرف بشكل جيد كيف نعظم مواردنا املالية مما جيعلنا نقيض وقت "اخلريية هي 
نؤمن بالرأي "، " أطول لتحقيق رسالتناأقل يف احلصول عىل األموال مقابل وقت

القائل أن املنظمة الرائعة التي تركز عىل مفهوم حمدد وبسيط هي غي الواقع ختلق هلا 
نجاحنا يأيت من قرارات داعمة لبعضها البعض وعىل "، "ًفرصا عديدة وليس العكس

لتغيري والتجديد مع أننا نبقي قيمنا الرئيسة ثابتة، فإننا نحفز التطوير وا"، "فرتة زمنية
، وقد كانت هذه "واالبتكار يف اسرتاتيجياتنا وتكتيكاتنا وإجراءات العمل لدينا

 ٣املامرسات لصالح اجلمعيات التي كانت سنوات عمل األمني العام باجلمعية 
، تليها اجلمعيات التي ) عىل التوايل١.٣٣ و١.١٦ و ١.٣٣ و١.٦٦(سنوات فأقل 

 . سنوات٨- ٤ سنوات ثم التي عمل هبا من ٨كثر من عمل األمني العام باجلمعية أ

 

املنظامت املتميزة وغري االعتيادية هي التي تتبني املفاهيم اإلدارية والعلمية يف عملها   
بغض النظر عن نوعية املنظمة؛ صغرية أم كبرية، صناعية أم خدمية، حملية أم دولية، 

ربحية، وقد بينت النتائج أن وضع القطاع االجتامعي يف حكومية أم خاصة، ربحية أم غري 
ًاململكة ممثال باجلمعيات اخلريية هو قطاع فعال وحمرتف ويؤدي عمله إىل حد كبري حسب 
األسس العلمية احلديثة، حيث أوضحت النتائج أن مستوى تبني اجلمعيات اخلريية حمل 

نظامت الرائعة يتدرج من الدراسة للمامرسات التي يرى كولن أهنا من خصائص امل
، مما يعني أن تلك اجلمعيات تتبني يف ٢.١٤٦ وبمتوسط حسايب يبلغ ٢.١٦٤ إىل ١.٨٠٠

يمكن تفسري هذه النتيجة يف ضوء تويل إدارة اجلمعيات .غالب األحيان تلك املامرسات
انة سواء عىل مستوى جملس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية ممثلة باألم(اخلريية يف اململكة 

من قبل متطوعني هم يف األساس من املختصني واملؤهلني الذين يعملون ) العامة للجمعية
يف القطاعني احلكومي واخلاص، ويعملون يف اجلمعيات رغبة يف األجر والثواب من اهللا 

من اجلمعيات املمثلة لعينة الدراسة يعمل % ٥٠سبحانه وتعاىل، وقد وجدت الدراسة أن 
 .  من هؤالء األمناء حيملون عىل األقل درجة البكالوريوس% ٧٢رغون وهبا أمناء غري متف

ومع ذلك الواقع املشجع، إال أن اجلمعيات اخلريية واجلهات ذات العالقة كوزارة   
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الشؤون االجتامعية واجلامعات حتتاج إىل الدفع بتطوير أداء اجلمعيات وذلك عىل النحو
 :التايل

 

 اجلمعية اخلريية العمل عىل تطوير كافة ممارساهتا بحيث تكون ممارسات ينبغي عىل  
ًدائمة التطبيق، حتقيقا لإلتقان ومفهوم اجلودة الشاملة، ومع ذلك فهناك ممارسات ينبغي 

متوسط (ًإعطائها األولوية يف التطوير نظرا لتدين مستوى تطبيقها يف اجلمعيات اخلريية 
 جمموعة ١٤ملامرسات األخرى، حيث يوضح اجلدول رقم مقارنة با)  فأكثر٢.٥حسايب 

:من هذه املامرسات، ومن اجلدول يمكن اخلروج بالتوصيات التالية
االهتامم باملورد البرشي من حيث االختيار يف التوظيف أو التعيني لألعامل التطوعية،  •

 والتدريب، وهتيئة قيادات تدير اجلمعية تتصف باالحرتافية من حيث املؤهالت
.والعمل اجلامعي والقيادة

االلتزام برؤية واضحة للخدمات التي تقدمها اجلمعية ونوع التميز الذي تتصف به،  •
باإلضافة إىل مصدر تأمني االحتياجات املالية، بام حيقق رسالة اجلمعية واهلدف الذي 

.أنشئت من أجله
ني وسياسات تطوير نظم العمل، بحيث حتدد املناصب واملهام بدقة، مدعومة بقوان •

ًوإجراءات واضحة، مع منح ملوظفني حرية تامة يف اختاذ ما يرونه مناسبا من قرارات 
.وأفكار إبداعية لتحمل مسئولياهتم ضمن النظام

تطوير األداء املستمر، بناء عىل مقاييس موضوعية، تغطي كفة جوانب األداء، وحتفيز  •
وبناء . غري مناسبني من اجلمعيةأصحاب األداء اجليد واملتوقع، وإخراج املوظفني ال

.ثقافة تدعم تطوير األداء واإلتقان
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)  فأقل٢.٥(ًاملامرسات األقل تطبيقا يف اجلمعيات اخلريية : )١٤(جدول 
املتوسط احلسايب املامرسة تسلسل
نسبة القرارات التي نتخـذها واملتعلقـة بـاملوظفني واملتقـدمني  ١

٢.٥٠٠.ازدياد من عام آلخرللعمل هبا وأثبتت نجاحها هي يف 
ــزام،  ٢ ــد؛ االلت ــشكل جي ــا ب ــصف مجعيتن ــة ت ــامت التالي الكل

االنضباط، الدقة، اإلتقان، النظام، الرتكيز، املسئولية، طلبـات 
.صعبة، الرصامة

٢.٥٠٠

لدينا يف اجلمعيـة آليـات ونظـم عمـل حتفـز وتـدفع للتطـوير  ٣
٢.٥١٦.والتحسني املستمر

 نجاحهم بمستوى أداء اجلمعية عندما تدار يقيس قادة اجلمعية ٤
يرون أهنـم مـسئولون عـن تـوفري (عىل أيدي من جاء بعدهم 

).واختيار طاقم إداري مؤهل حيل حملهم عند احلاجة
٢.٥١٦

نقوم يف اجلمعية بدور جيد فـيام يتعلـق باسـتعامل االجتاهـات  ٥
واملقارنــات ملعرفــة جمــاالت االنخفــاض واالنحــدار وذلــك 

.ف احلقائق القاسيةالستكشا
٢.٥٤٨

ًلدى املوظفون حرية تامة يف اختاذ ما يرونه مناسبا من قـرارات  ٦
وأفكار إبداعية لتحمل مسئولياهتم ضـمن إطـار عـام خـاص 

.باجلمعية
٢.٥٦٢

ــني  ٧ ــا يف تعي ــوير نجاحه ــضبط لتط ــام من ــة نظ ــدى اجلمعي ل
٢.٥٨٠. األشخاص املناسبني فيها

٢.٥٨٠.اجلمعية مسئولية نجاح من ياـي بعدهمنحمل يف اجلمعية قادة ٨
دعـم (نحن نعرف بشكل جيـد كيـف نعظـم مواردنـا املاليـة  ٩

ممـا ).حكومي أم تربعات أم إيرادات اقتصادية كاألرس املنتجة
ًجيعلنا نقيض وقتا أقل يف احلصول عىل األمـوال مقابـل وقـت 

.   أطول لتحقيق رسالتنا
٢.٦٢٥

 الشخص، فإهنا تعطيـه إمكانية عدم مناسبةعندما يظهر للجمعية  ١٠
٢.٦٤٥.مزية أن تكون هي املخطئة لوضعها له يف املكان الغري مناسب
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املتوسط احلسايب املامرسة تسلسل
وللوصـول )  سـنة٢٥-١٠(لدينا أهداف طويلة أجل جريئـة ١١

ًإليها نضع أهدافا تغطي فـرتات أقـل وتتوافـق مـع األهـداف 
 .طويلة األجل

٢.٦٤٥

ــا  ١٢ ــة وقت ــستغرق يف اجلمعي ــل ًال ن ــراد ب ــز األف ًطــويال يف حتفي
نستقطب ونعني املتحفزين وهنيئ هلم بيئة عمل داعمة وليست

.معيقة
٢.٦٥٦

ًال نـستغرق يف اجلمعيـة وقتــا طـويال يف تــدريب النـاس عــىل  ١٣ ً
االنضباط بل نستقطب ونعني من يتمتعون باالنـضباط الـذايت 

.وبعد ذلك ندير النظام وليس الناس
٢.٧٠٩

اجلمعية آليات ونظم عمـل مـصممة بـشكل ال تتـيح لدينا يف  ١٤
أو أولئـك الـذين ال يرغبـون يف (ألصحاب املناصب القويـة 

. تعدهيا أو إفسادها) سامع احلقائق القاسية عن أداء اجلمعية
٢.٧٤١

عندما نواجه يف اجلمعية فرصة أو مشكلة فإننـا معتـادون عـىل  ١٥
ن هـو الـشخص مـ" إىل "ماذا علينا عملـه"حتويل القرار من 

."املناسب لتحمل مسئولية حل املشكلة أو استغالل الفرصة
٢.٧٥٠

متكنا من بناء ثقافة يف اجلمعية تدفع الناس الذين ال يؤمنون هبا  ١٦
٢.٨٧١.بالشعور بعدم الراحة ومن ثم اخلروج من اجلمعية

تدعم اجلمعية هتيئة قادة لدهيم كل اخلمس مـستويات التاليـة؛  ١٧
هلون، أعضاء فرق فاعلون، مـدراء متمكنـون، قـادة أفراد مؤ

. من الفئة اخلامسة) أعىل منصب(فاعلون، تنفيذيون 
٢.٨٧٥

جزء كبري من وقت اجلمعية نقضيه يف قرارات تتعلق بالنـاس؛  ١٨
توظيف املناسبني يف اجلمعية، وضع املوظف املناسب يف املكان 

معية، تنمية املناسب، إخراج األشخاص الغري مناسبني من اجل
. األفراد لتويل مناصب أكرب، والتخطيط لإلحالل

٣.١٢٩

  ال يتم تبني املامرسة أبدا٥...ً يتم تنبني املامرسة دائام 
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لنتائج حتليل التباين بني اجلمعيات اخلريية تطبيقات هامة يمكن االستفادة منها يف  
بالتايل هي أفضل يف بعض اختاذ القرارات، ومن ذلك أن اجلمعيات اخلريية التي تتصف 

 :جوانب األداء من اجلمعيات األخرى
.ً عضوا فأكثر١٢توىل جملس اإلدارة  •
تتكون تركيبة جملس اإلدارة من رجال وسيدات أعامل مقارنة باألكاديميني والعاملني  •

.يف القطاع احلكومي
). اجتامعات يف السنة فأقل٩(عقد اجتامعات أقل ملجلس اإلدارة  •
جملس اإلدارة من قبل أعضاء حيملون درجات علمية عليا أو عىل األقل تويل عضوية  •

.بكالوريوس
 ).املدير العام(تفرغ األمني العام  •

 

 يمكن لوزارة الشؤون االجتامعية أن حتسن من أداء اجلمعيات اخلريية،وذلك بأن تكون  
 : مل اخلريي، وذلك بتبني اآليات التاليةاملحرك الرئيس والالعب األساس يف منظومة الع

وضع ضوابط ورشوط تتفق ومعايري اجلودة، للمؤسسني الراغبني فتح مجعيات  •
خريية، وربط الدعم املايل الذي تقدمه الوزارة للجمعية اخلريية بمستوى أدائها 

.وبتطبيقها ملعايري اجلودة واألداء اجليد، كام بينته الدراسة
لوزارة، متنح ألفضل اجلمعيات اخلريية من حيث تطبيق معايري تنظيم جائزة باسم ا •

.اجلودة، ومنح اجلمعيات الفائزة الدعم املعنوي واملايل
 املال املعريف، من رأستسهيل تعلم اجلمعيات اخلريية من بعضها البعض وتطوير  •

. خالل تنظيم امللتقيات العلمية، وتوثيق ونرش أفضل املامرسات
ظمة الرائعة لدى قيادات اجلمعيات اخلريية واملوظفني، من خالل ترسيخ مفهوم املن •

إقامة الدورات املتخصصة وامللتقيات العلمية، وتنظيم زيارات لقيادات اجلمعيات 
.اخلريية للمنظامت املحلية والدولية الرائدة يف هذا املجال لالستفادة من جتارهبا
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اء ونرش املعرفة يف احلقول املعرفية املختلفة، ن للجامعات دور بارز يف إثرإحيث   
ومنها إدارة القطاع الغري ربحي، لذا فيمكن للجامعات أن تضطلع بدور هام، يسهم يف 

 :حتسني وتطوير عمل اجلمعيات اخلريية، ومما يمكم أن تقوم به ما ييل
ة، وإدارة عقد امللتقيات العلمية والدورات التدريبية املتخصصة يف جمال معايري اجلود •

.املنظامت الغري ربحية
تقديم برامج تعليمية، متنح درجة البكالوريوس أو الدبلوم يف جمال اإلدارة، مع  •

.إمكانية التخصص يف إدارة املنظامت الغري ربحية
نرش املعرفة اخلاصة بعمل اجلمعيات اخلريية، من خالل إجراء البحوث العلمية  •

املتعددة لعمل اجلمعيات اخلريية، باإلضافة إىل الرصينة، والتي تغطي جوانب األداء 
.تأليف وترمجة الكتب واملقاالت ذات العالقة

تزويد اجلمعيات اخلريية باملوارد البرشية املؤهلة، من خالل تزويد اجلمعيات بالطلبة  •
املتدربني ضمن برامج التدريب العميل، وتنمية احلس اخلريي والعمل التطوعي لدى 

بعض املبادرات كتقديم مقررات دراسية إلزامية أو اختيارية يف إدارة الطلبة من خالل 
. املنظامت غري الربحية

باإلضافة إىل التوصيات السابقة، يقرتح إجراء مزيد من الدراسات عىل اجلمعيات  
اخلريية يف اململكة، ومن ذلك دراسات تعتمد عىل حجم عينة أكرب، والنظر يف إمكانية 

 عىل أن تغطي األبعاد التسعة التي احتوهتا الدراسة، أو إجراء دراسات تقليل عدد األسئلة
تفصيلية عن كل بعد من األبعاد، وإجراء دراسات مقارنة بني اجلمعيات اخلريية يف اململكة 
وغريها من اجلمعيات العاملة يف العامل وبالذات دول اخلليج العريب، وبني اجلمعيات 

العاملة يف قطاعات اجتامعية وقطاعات أخرى، كام يمكن اخلريية يف اململكة واملنظامت 
استخدام نتائج الدراسة كأساس إلجراء املقارنات مع دراسات مستقبلية الحقة للتعرف 

 .عىل مستوى التغري

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



 

 

 

 

، اللقاء السنوي التاسع تطبيقات اجلودة يف اجلمعيات اخلريية، )ه١٤٣٠(اخلرايش، عبداهللا 
. هات اخلريية باملنطقة الرشقية، مجعية الرب باملنطقة الرشقيةللج

، مطابع مواردنا بني الواقع والطموح، )ه١٤٣١(دليل امللتقى الثاين للجمعيات اخلريية 
 .املطلق

، اللقاء السنوي املستفيد يف اجلمعيات اخلريية وحتقيق اجلودة، )ه١٤٣٠(الشهري، نوح 
 .ة الرشقيةالتاسع للجهات اخلريية باملنطق

معوقات أداء اجلمعيات اخلريية النسائية يف اململكة العربية ، )ه١٤٢٣(عامشة، انتصار 
رسالة مقدمة الستكامل متطلبات احلصول عىل  دراسة تطبيقية،: السعودية

 .درجة املاجستري يف اإلدارة العامة، جامعة امللك عبدالعزيز
، اللقاء السنوي التاسع خلريي املتميزمعايري اجلودة للعمل ا، )ه١٤٣٠(القريش، حسني 

 .للجهات اخلريية باملنطقة الرشقية، مجعية الرب باملنطقة الرشقية
، عامن، دار املسرية للنرش والتوزيع إدارة اجلودة الشاملة، )م٢٠٠٠(كاضم، خضري 

 .والطباعة
دراسة -  تقييم دور اجلمعيات اخلريية يف اململكة العربية السعودية، )١٤٢٥(كوثر، عصام 

 .، بحث ممول من جامعة امللك عبدالعزيزميدانية
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