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Abstract  
A study of the impact of programs provided by family associations on reducing problems 

and social empowerment of families, an evaluation study of family associations, in the Makkah 

Region 

The study problem: Determining the extent of the services and programs provided by 

associations working in the family field to suit the needs of families. The study problem also 

concerns the extent to which the outputs of the associations are consistent with the goals set by 

answering the questions that were formulated to fit the themes of the questionnaire and the 

interview guide . 

Study methodology: The current study is one of the descriptive and analytical studies, as the 

study relied on the anthropological method as an input to the field study, which is based on the 

qualitative analysis of actual data with the use of a number of methods and tools to collect 

scientific material 

As for the methods of analysis, the study relied on the method of statistical analysis and 

anthropological qualitative analysis 

The study sample included a number of workers in civil charitable societies and beneficiaries 

from families Study outcomes: A final report that includes the introduction and chapters of the 

study, the most important findings and recommendations, references and appendices 

Designing an evaluation guide for associations working in the family field that contributes to 

self-evaluation by those in charge of associations to improve performance and develop programs. 
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  : مقدمة الدراسة
الدول   سياسات  أولوايت  قمة  على  اخلريي  االجتماعي  اجملال  يف  العاملة  املدين  اجملتمع  ومنظمات  هيئات  بدور  االهتمام  ابت 

اإلسرتاتيجية املعنية بتحقيق الرخاء و االستقرار اجملتمعي ملا لتلك املؤسسات من دوٌر هاما بل وحتداي من حتدايت  املتقدمة وخططها  
إن   اليت  ملشاكلها  حلول  وإجياد  األسر  استقرار  تعيق  اليت  الضغوط  من  احلد  على  والعمل  واالقتصادي  االجتماعي  التمكني  حتقيق 

اجملتمعي خاصة   األمن  قد هتدد  والفكر والقيم  تفاقمت  الكيان  احلفاظ على  أجل  العربية من حتدايت  من  تشهده جمتمعاتنا  ما  مع 
العبث هبا والشك أن توجيه اهتمام األنظمة والسياسات حنو العمل على رخاء ورقى   العربية راسخة دوما يف وجه حماوالت  والثقافة 

يى  العربية  لألسرة  والفكرية  بل  واالقتصادية  االجتماعية  ملساندة  احلياة  األهداف  وتوحيد  الوطن  شركاء  بني  التكافل  ملبدأ  ترسيخا  عد 
أعضاءه لقد أصبح لدور منظمات اجملتمع املدين خاصة العاملة يف اجملال االجتماعي واألسري شأان تنمواي ترتكن إليه خطط التنمية   

عامل وقبول تلك املنظمات ومع تسليط الضوء على  فقد شهدت اخلريطة االجتماعية للعديد من دول العامل تغريا جذراي يف ثقافة الت
العديد من التجارب الناجحة لنماذج دولية وإقليمية تغريت معها منظومة تلك الدول االجتماعية  والثقافية، الصحية واالقتصادية  وما  

تمييز، حمو األمية التعليمية والثقافية  يتبع ذلك من متكني للمرأة، تفعيل حلقوق الطفل تفعيل أليات محاية األم و الطفل، القضاء على ال 
 ، القضاء على كافة أشكال العنف سواء اجلماعي أو الفردي. 

إن النماذج العاملية واإلقليمية زاخرة بتلك التجارب الناجحة فهناك "التقرير السنوي ملفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وتقارير  
بت املعين  العام  واألمني  السامية  اإلنسان) املفوضية  حقوق  مجيع  ومحاية  واالقتصادية    A/HRC/23/36)عزيز  والسياسية  املدنية 

واالجتماعية والثقافية مبا يف ذلك احلق يف التنمية حيث دعت تلك املنظمات  إىل ضرورة احلد من الفقر املدقع وتنمية حقوق اإلنسان  
الت  على  يقوم  إطاراً  وتقدمي  املشاركة  على  قائم  هنج  ابعتماد  وتقييم  وذلك  وتنفيذ  رسم  يف  اجملتمع  أعضاء  إشراك  بغية  والتطوير  غيري 

  السياسات والربامج االجتماعية بطريقة جمدية وفعالة مع مراعاة العقبات اليت يوجهوهنا ويعتمد اإلطار املقرتح بشدة على اتفاقية منظمة 
توى املعيشة اجتماعيا واقتصاداي خاصة االعتناء  ( واإلعالن بشأن حقوق الشعوب يف التمكني وحتسني مس169العمل الدولية رقم )

 1ابلفئات املهمشة من النساء والشباب واألطفال 
الغري رمسية مطالبة مبساندة وتقدمي   الرمسية و  املنظمات  القائمون على تلك  قبل  تعالت من  النداءات واألصوات قد  وإذا كانت 

لألسر   العون  يد  ومد  ابلرعاية  اأّلوىل  للفئات  من  املساعدة  االجتماعي  العوز  أطفال  ورعاية  النساء  من  املعيالت  ومساندة  الفقرية 
أصحاب احلاالت اخلاصة وإشهار العديد من اجلمعيات واملنظمات املعنية بتلك اخلدمات اإلنسانية االجتماعية فإن إسالمنا السمح  

جتاه األفراد واألسر وضرورة  مد يد العون  لألخرين   وتعاليم ديننا الوسطي كان سباقا يف احلث على تفعيل الدور االجتماعي اخلريي  
يف كافة  أشكال العوز االجتماعي مثل كفالة اليتيم ومساعدة احملتاج وإعالة املرأة وغريها من الضغوط   املسببة ملشكالت اجتماعية  

اإلس  اهتم  لقد  احلياة  اإلنسان واحلق يف  رقي  والعمل على  اإلسالمي على جتاوزها  الدين  اهتماما كبرياً  حثنا  االجتماعي  الم ابجلانب 
اِبلدِّ  يىَكذِّبى  الَِّذي  أََرأَْيَت  تعاىل:  قوله  املطهرة. من ذلك  الكرمي والسنة  القران  الكثرية من  للنصوص  تتبعنا  يِن  يتضح ذلك من خالل 

 

 3(: تقريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر بشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأن حقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوق الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعوب األصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلية، ص:2014مفوضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة األمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم املتحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدة السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةامية حلقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوق اإلنسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةان )  1)
http://www.globalpolicy.org/ngos/role/intro/growth2000.htm 

http://www.globalpolicy.org/ngos/role/intro/growth2000.htm
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ْلمىَصلِّنَي الَِّذيَن هىْم َعْن َصالهِتِْم َساهىوَن  الَِّذيَن هىْم يةىرَاءىوَن  َومَيْنَةعىوَن  َفَذِلَك الَِّذي َيدىعُّ اْلَيِتيَم  َوال ََيىضُّ َعَلى طََعاِم اْلِمْسِكنِي  فَةَوْيٌل لِ 
( بنّي هللا تعاىل أن الدليل على خراهبم النفسي وظالمهم الباطين أنك ال جتد لصالهتم أثراً يف  7:1،االية30اْلَماعىوَن )سورة املاعون ج:

على فساد قلوهبم ألهنم مينعون خريهم عن احملتاجني إىل معونتهم ومساعدهتم وال يقومون مبا جيب    حياهتم االجتماعية بل اآلاثر تدل 
 عليهم جتاه إخواهنم يف العقيدة من احملتاجني واملعوزين وذلك مبد يد العون كل حسب طاقته وما رزقه هللا.  

عليه من فيض رمحته ومن السنة قوله صلى هللا عليه وسلم )املؤمن  "إن اإلسالم وحده دون سواه هو الذي كرم اإلنسان وأنصفه وأسبغ  
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً( إن التكافل االجتماعي يف االصطالح يقصد به تعاون أبناء اجملتمع، فرادي ومجاعات منظمات و  

ل يف االصطالح "يقصد ابلتكافل االجتماعي  مؤسسات على حتقيق اخلري ودفع اجلور يقول الشيخ اإلمام حممد أبو زهرة معرفاً التكاف 
يف معناه اللفظي أن يكون آحاد الشعب يف كفالة مجاعتهم وأن يكون كل قادر أو ذي سلطان كفياًل يف جمتمعه ميده ابخلري وأن تكون  

دف على  احملافظة  مث  األضرار  ودفع  اآلحاد  مصاحل  على  احملافظة  يف  متالقية  اجملتمع  يف  اإلنسانية  القوى  البناء  كل  عن  األضرار  ع 
 1االجتماعي وإقامته على أسس سليمة" 

املعاانة وتعزيز   لتخفيف  مبتابعة كافة األنشطة  الدويل فهي "منظمات خاصة تعُن  البنك  قبل  املنظمات األهلية من  تعريف  وعن 
احمللي، لقد سامهت املنظمات غري احلكومية   مصاحل الفقراء ومحاية البيئة وتوفري اخلدمات االجتماعية األساسية أو أن تتوىل تنمية اجملتمع 

يف تنمية اجملتمعات يف مجيع أحناء العامل بل أصبحت شريكا مهما لكثري من الدول على أن تبقى مستقلة عن احلكومات "سياسيا"  
العامل بنسبة    ألف منظمة يف37(  2002حيث أشارت بعض التقارير أن إمجايل ما وصل اليه عدد املنظمات واملؤسسات اخلريية عام)

بلغت   )19.3منو  بعام  مقارنة  االجتماعية    ٪1990  الرفاهية  حتقيق  يف  املنظمات  تلك  به  تقوم  الذي  الدور  ملدي  مؤشر  وهو   )
 للمواطنني" 

اللفظي   املنظمات ابالختصار  تلك  أيضا ى  العاملي واحمللي "أبهنا     NGO,sعىرفت  املستوى  انتشار على  أكثر  الذي أصبح 
واملؤ  احتياجات  اجلمعيات  مباشرة إلشباع  غري  أو  مباشرة  بتقدمي خدمات  هتتم  اليت  الرمسية  الغري  التنظيمات   ذات  األهلية   سسات 

تنظيمها   يتولون  العامة  املهتمني ابخلدمة  األفراد  من  التطوعية جلماعة  اجلهود  األهلية على  واملؤسسات  اجلمعيات  تقوم  اجملتمع حيث 
القوانني والتشريعات اليت تنظم العمل االجتماعي داخل اجملتمع كما تعد اجلمعيات واملؤسسات األهلية    وإدارهتا يف إطار النظام العام أو

مؤسسات اجتماعية خارج السوق االقتصادية التنافسية فهي ال تسعى إىل الربح املادي كغرض أساسي للوجود بل على توفري اخلدمات  
 2اليت تقابل احتياجات املواطنني 

وليس مثة شك أن اجملتمعات احلديثة تضع ضمن خططها اإلسرتاتيجية عملية التقومي ابعتبارها مقياسا واقعيا ملدى ما حتققه تلك  
املؤسسات من أهداف تنموية تسعي من خالهلا الستقرار اجملتمع أبفراده ومجاعاته و اليت تشكل األسرة أساس هذه البنية االجتماعية  

التنمية املستدامة فالتقومي وكما جاء تعريفه يف بعض األدبيات العلمية هو "الوقوف على ما مت إجنازه فعليا من  وسعيا لتحقيق منظومة  
 

 االجتماعي يف الفقه االسالمي مقارن بنظام اململكة العربية السعودية، جملة منارة اإلسالم (: التكافل 1437عبد هللا، الطيار ) 1)

 https://ar.wikipedia.org/wiki ويكيبيداي املوسوعة احلرة، منظمات اجملتمع املدين، (2
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برامج   تنفيذ  اليت من خالهلا يتحسن وضع اجملتمع وذلك من خالل مدى  التغريات  برامج ومشروعات والوصول إىل مرحلة إحداث 
قبل وبعد تطبيق خططها كخطوة تنفيذية ملدى حتقيق الفائدة املرجوة من متكني األسر  وسياسات اجلمعيات العاملة يف اجملال األسري  

اجتماعيا واقتصادايت لتحقيق استقرارها واحلد من الضغوط اليت تواجهها وللوصول إىل ما هتدف إليه برامج وخطط تلك اجلمعيات  
 1ري التقومي املنهجي القائم على األساليب العلمية جيب الوقوف علي العملية التقوميية بشكل منظم وفعال مرتكزا على معاي

وذلك من أجل الوصول إىل النتائج املرجوة واحلد من املشاكل األسرية مع ضمان االنتقال ابألسر إىل مكانة أفضل وأكثر أمنا  
السلبية اخلارجة عن عقيدتنا اإلسالمية   املستجدات  تواجه األومحاية هلا من  اليت  التحدايت  بداية حتقيق  إن مواجهة  يىعد  العربية  سرة 

التمكني االجتماعي املنشود فاملشكالت االجتماعية واليت استحوذت على اهتمام العديد من الباحثني و الدارسني تعد اخلطر االول  
تماعية مما يعيق  الذي يهدد استقرار اجملتمعات خاصة عند إفراز تلك املشكالت للعديد من األمراض اجملتمعية  وتلويث مناخ البيئة االج

الدخيلة على   السلوكيات  انتشار  الطالق والفقر والبطالة و  ارتفاع يف نسب  أن هناك  الرقي فال يغيب عن وعينا  التقدم و  خطوات 
عاداتنا وتقاليدان وظهور أشكال عديدة من االحنرافات قد هتدد الكيان األسري واجملتمعي يف حالة اإلغفال عنها وعدم التصدي هلا  

أعضاء ومؤسسات اجملتمع للقضاء على تلك السلبيات واألخذ بيد األسر حلياة كرمية وحتقيقا ملبدأ التمكني االجتماعي الذي    بتكافل 
املناخ االجتماعي وعدم    يعُن"  التكيف مع  قادرين على  الغري  األفراد  التنمية اجملتمعية حيث مساندة اجلماعات جتاه  أحد أهم حماور 

نتيجة لظروف اقتصادية واجتماعية سلبية حتيط هبم هنا يصبح التمكني إسرتاتيجية تسهم خططها يف مساندة    القدرة على اختاذ القرار 
اة  أعضاء اجملتمع من قبل *هيئات تتحمل مسئولية توفري املستوى املعيشي املالئم لألفراد واجلماعات تطبيقا ملبدأ املساواة واحلق يف احلي

 2الكرمية 
الناجحة لد* التجارب  ور اجلمعيات و املنظمات األهلية  يف حتسني املستوى املعيشي لألسر  اليت تعاين ضغوطا اجتماعية  من 

أجفند    للتنمية  العريب  اخلليج  برانمج  مسامهات  العريب  الصعيد  وعلى  األسيوية  النمور  جتربة  األكوادور  املكسيك،  منوذج  اقتصادية 
من اجل العمل على مساندة األسر و    2016رايض ، اململكة العربية السعودية مايو،واجتماع جملس أمناء اجلامعة العربية املفتوحة ابل

متكني املرأة والذي حقق إسهامات اجتماعية و اقتصادية رائدة وعن سياسات اجلمعيات اخلريية فإن لكل مجعية أو مؤسسة فلسفة  
ه اللوائح طاملا أستلزم األمر يف سهولة ويسر أكثر من  تستمد سياستها من النظام األساسي هلا، وهلا حق تشريع اللوائح وتعديل هذ

املؤسسات احلكومية. واهليكل التنظيمي للجمعيات واملؤسسات األهلية يبدأ من القمة ممثلة يف اجلمعية العمومية كأعلى سلطة مث جملس  
اجلمعيات واملؤسسات األهلية يف متويلها على ما  اإلدارة واللجان املنبثقة عنه واجلهاز اإلداري والفين القائم على أداء اخلدمات. تعتمد  

جتمعه من تربعات وهبات ووصااي، وعلى ما حتصل عليه من اشرتاكات األعضاء، ابإلضافة إىل عوائد اخلدمات اليت تقوم هبا، وقد  
يف  عملها  اخلاصة  واملؤسسات  اجلمعيات  هذه  متارس  دولية.  هيئات  من  أو  احلكومية  اهليئات  من  دعم  على  السياسة    حتصل  إطار 

 االجتماعية العامة للدولة بعيدا عن التقلبات السياسية والصراعات الطائفية، ألهنا ممنوعة حبكم القانون. 
 

 9العلوم اإلنسانية، العدد األول، نوفمرب، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر. ص،(: األداء بني الكفاءة والفاعلية: مفهوم وتقييم، جملة 2001مزهوده، عبد املليك، ) -(  1
 
 12(: فعالية إشراك املؤسسات اخلريية لتعزيز ومتكني املرأة. ص2010صندوق األمم املتحدة، ) (2
 



       

 

 

 

 
 االجتماعية مجلة جامعة ام القرى للعلوم 

 ... األسرية على الحد من املشكالت تأثير البرامج املقدمة من الجمعيات

100 

 

 مشكلة الدراسة: 
إن للدراسات العلمية املنهجية أمهية كربي يف نقل الصورة الواقعية عن اجملتمع ومؤسساته العاملة يف العديد من اجملاالت ونظرا لتبُن  

من  امل احلاجة  واملعنوية  لذوي  العينية  املساعدات  بتقدمي  واملعين  االجتماعي اخلريي  ابلعمل  السعودية سياسة  االهتمام  العربية  ملكة 
أعضاء اجملتمع والذي يىعد االهتمام هبم واألخذ أبيديهم إيل بر األمان لكي يتجاوزوا الضغوط و املشاكل اليت تشكلت ببيئتهم نتيجة  

تكون قد  علي    لظروف  اجلمعيات  تلك  وانتشار  اجملتمعات  تنمية  يف  دورها  أمهية  مدي  الدراسات  أثبتت  واليت  اقتصاديه  اجتماعية 
أن عدد   اإلحصاءات  أوردت  "فقد  اجلمعيات  تلك  برامج وخدمات  من  املستفيدون  دائرة  واتساع  السعودية  العربية  اململكة  مستوي 

( جتاوز  قد  اخلريية ابململكة  مؤس748اجلمعيات   )  ( منها حوايل  بنسبة  38سة خريية  نسائية  الشؤون  5( مجعية  لوزارة  % خاضعة 
م/رايل( معونه لتلك املؤسسات ضمن ميزانية اململكة أما    753( مؤسسة خريية خاصة وقد مت رصد حوايل )89االجتماعية وحوايل)

 1( من أعضاء جملس اإلدارات   500بعضوية )( ألف عامل و 16عن الطاقة البشرية بتلك املؤسسات فقد جتاوز عدد العاملني هبا )
العاملة يف اجملال األسري من   تقدمه تلك اجلمعيات  الوقوف على مدي ما  أمهية  تتحدد من خالل  الدراسة  فان مشكلة  وعليه 

املكانة   وحتقيق  مشكالهتا  من  واحلد  األسر  بتلك  النهوض  طريق  يف  وختطو  األسر  احتياجات  تالئم  وبرامج  االجتماعية  خدمات 
واالقتصادية بل ووصوال إىل مرحلة التمكني االجتماعي ألفرادها وضمان قدرهتم على التنمية الذاتية أيضا تىعُن مشكلة الدراسة مبدي  

وعليه فان مشكلة الدراسة تتحدد من خالل أمهية الوقوف علي مدي ما تقدمه    توافق خمرجات اجلمعيات مع ما مت وضعه من أهداف
ات العاملة يف اجملال األسري  من خدمات وبرامج تالئم احتياجات األسر وختطو يف طريق النهوض بتلك األسر واحلد من  تلك اجلمعي

التنمية   على  قدرهتم  ألفرادها وضمان  االجتماعي  التمكني  مرحلة  إىل  بل ووصوال  واالقتصادية  االجتماعية  املكانة  وحتقيق  مشكالهتا 
 اسة مبدي توافق خمرجات اجلمعيات مع ما مت وضعه من أهدافالذاتية  أيضا تىعُن مشكلة الدر 

 
 أهداف الدراسة 

  التعرف على رؤية وأهداف ورسالة اجلمعيات -
 الوقوف على ألية قياس جودة التخطيط والعمل يف اجلمعيات -
 التعرف على مدي رضا األسر عن اخلدمات املقدمة -

 أسئلة الدراسة 

 وأهداف ورسالة واضحة؟ هل متتلك اجلمعية رؤية  -

 هل يتم قياس جودة التخطيط يف اجلمعية؟ -
 

 العربية السعودية (: تقرير وزارة الشؤون االجتماعية، اململكة 2014وزارة العمل والتنمية االجتماعية ) ( 1
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 هل يتم قياس التنظيم اإلداري والقيادي للجمعية؟ -

 هل يتم قياس مدي رضا األسر عن اخلدمات؟ -

 أمهية الدراسة 

 تسليط الضوء من قبل الباحثني على القضااي اجملتمعية.  -

 عند دراسة ما يتعلق بظواهر اجملتمع.   أمهية دمج اجلانب النظري مع اجلانب التطبيقي  -

 اخلروج ببعض النتائج والتوصيات اليت قد تفيد املعنيني من أصحاب الشأن اجملتمعي.  -

التعرف بشكل واقعي على الدور الذي تلعبه املؤسسات واجلمعيات اخلريية الستكمال منظومة التساند االجتماعي ومساعدة   -
 لتمكني. أفراد اجملتمع على االستقرار وا 

 تىربز مثل تلك الدراسات مدى امتالك اجلمعيات ألليات العمل االجتماعي الصحيح.  -

 تسهم يف رسم مالمح خريطة التنمية اجملتمعية.  -

 إبراز مدي توافق أهداف تلك اجلمعيات اخلريية مع خمرجاهتا.  -

 سري. رصد مدي رضا املستفيدين مما تقدمه اجلمعيات خاصة العاملة يف اجملال األ -

 حدود الدراسة: 
( مفردة من األسر  10( مفردة من العاملني ابجلمعيات اخلريية )102( مفردة موزعة كالتايل )112احلدود البشرية: عينة قوامها )-

 املستفيدة من خدمات اجلمعيات. 
 احلدود املكانية: منطقة مكة املكرمة. -

 منهجية الدراسة:  
طريقة   أبنه  العلمي  املنهج  أسس  يىعرف  لوضع  املتنوعة  العلوم  من  معني  موضوع  لكتابة  الباحث  يستخدمها  منظمة  وإجراءات 

الدراسة   ،استعانت  التحليلية  الوصفية  الدراسات  من  تىعد  احلالية   الدراسة  فإن  وعليه  األسس  تلك  على  املعارف  واستنتاج  الدراسة 
التحليل الكيفي للبياانت الفعلية اليت مت جتميعها من خالل الدراسة    ابملنهج األنثروبولوجي كمدخل للدراسة امليدانية والذى يعتمد على 

العلمية " الدراسة واالستعانة ابملالحظة  الصلة مبوضوع  " والذي تشتمل على  scientific observationالنظرية وامليدانية ذات 
 1املالحظة املباشرة واملالحظة غري املباشرة واملقابلة بنوعيها 

 

 10(: مناهج البحث األنثروبولوجية، الشبكة العربية لألبحاث والنشر، موقع أنتروبوس لألبحاث والدراسات. ص2010الحاجي، على ) (1
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وهي طريقة تعتمد على إعداد دليل مقابلة مبين على عدد من األسئلة وتصاغ األسئلة    Guided Interview  املقابلة املوجهة 
بدقة وتكون حماورها مرتبطة بصورة مباشرة مبوضوع الدراسة وحتليلها كيفيا، املقابلة غري املوجهة وهي تعترب من الطرق اليت تعزز مجع  

الدراسة واليت َيرص الباحث على مقابلة البعض منهم و اختيارهم بدقة وهو ما يطلق  املعلومات من األطراف ذات الصلة مبوضوع  
اجملتمع منه  يتكون  الذي  البناء  طبيعة  لفهم  موضوعية  بطريقة  وذلك  اإلخباريون"   " الكيفية  الدراسات  يف   social عليهم 

structureألهداف اجلمعيات وذلك من خالل الوقوف    اعتمدت الدراسة أيضا علي تطبيق معايري التقومي واليت تناولت املسح
على ما تنتهجه اجلمعية من أليات وما تتبناه من رؤية ورسالة وأهداف وحتليل تلك املعايري من خالل تصميم استمارة استبيان تتناول  

 تلك احملاور. 

ابلتغريات الطارئة على اجملتمع وانعكاس  أما عن طرق القياس فجاء ابالستعانة ابألسلوب املقارن للنظم السائدة ابجلمعيات ومقارنتها  
من   لكي حتد  لألسر  من خدمات  تقدميه  يتم  وما  إمكاانت وموارد  من  اجلمعيات  متتلكه  ما  أيضا  اجلمعيات  ذلك على خمرجات 

 مشاكلها وترفع من شأهنا اجتماعيا واقتصاداي وهو ما سوف يتضح يف اجلانب التحليلي للدراسة. 

 التوجه النظري للدراسة: 
على  يسى  واإلجابة  األهداف  من  والتحقق  ا  النتائج  تفسري  اىل  الوصول  يف  العلمية  والبحوث  الدراسات  يف  النظري  التوجه  هم 

تساؤالت الدراسة وذلك من خالل التوظيف املنهجي ملبادئ النظرية وعليه فقد اعتمدت الدراسة احلالية على النظرية التفاعلية الرمزية  
Symbolic Interactionist Theory  واليت تىعد من النظرايت االجتماعية املعنية إبيضاح طبيعة التفاعل بني االفراد واجملتمع

فالتفاعل الرمزي من النظرايت املصنفة على املستوى اجلزئي حيث تركز على الكيفية اليت يفهم هبا الناس عواملهم االجتماعية وأدراك  
 1طبيعة البناء االجتماعي 

 مصطلحات الدراسة: 
التأثري من   :Effectأتثري  أثةََّر يف ويشري أيضا إىل قوة  أثةََّر على /  بة /  أثةََّر  "األصل يف املصطلح يعود إىل االسم أثري ومصدره 

ين  خالل نفوذ طرف على األخر سواء أتثريا إجيابيا أو سلبيا التَّأثري يف العلوم النفسية يعين إحساس قوّي مىْلَحق بعواقب فّعالة ويف مع 
يات يقصد هبا تشغيل اخلدمة، انتقال اخلدمة وهو قياس لتأثري حادثة أو مشكلة أو تغيري على عمليات العمل وينبين التأثري عادًة  العمل 

 2على كيف ستتأثر مستوايت اخلدمة ويتم حتديد األولوية يف جمال العمل أو اخلدمات بواسطة التأثري  

 بح املصطلح ذو صفة عملية. كأن نقول أتثري الربامج على املستفيدين هنا يص 
 

1   ( Sociological Paradigm #3: Symbolic Interactionist Theory Module 1: Foundations of 

Sociologyhttps://courses.lumenlearning.com/alamo-sociology/chapter/reading-symbolic- 

 http://www.almaany.com/ar/dict/ar-arاملعجم العريب الوسيط:  (  2
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"مؤسسة أو منظمة أو احتاد من عدة أشخاص اجتمعت أفكارهم على تقدمي املساعدات لألفراد   Charitiesاجلمعيات اخلريية: 
واجلماعات واألسر حتت مظلة شعار َيمل الرؤية واهلدف والرسالة  تشرتط مبادئ أتسيس اجلمعية اخلريية على أال يرتبط إشهارها  

ز للعرق، العقيدة أو الشأن السياسي فقد تكون اجتماعية تساهم يف رفع املعاانة عن كاهل األسر أو األفراد وقد تكون قانونية  ابلتحي 
إيل   احلاجة  أصبحت  احلديث حيث  العصر  يف  الدول  شهدهتا  اليت  التحوالت  نتيجة  اجلمعيات  ظهرت  وقد  مهنية   أو  نقابية  أو 

وض حيث متىكن منظمات ومؤسسات اجملتمع املدين األفراد من االلتفاف حول جماالت ونواحي  الالمركزية ملساعدة الدول يف النه 
خمتلفة هلويتهم بدال من التعرف عليهم من خالل طبقاهتم أو فئاهتم االجتماعية، الدينية السياسية أو العرقية وعليه فمؤسسات اجملتمع  

منظمة غري رحبية تركز على األهداف اخلريية وكذلك الرخاء االجتماعي مثل:    املدين تىعد من القوى املعتدلة املهمة يف اجملتمع وهي
 1اخلدمات التعليمية، االنسانية، الدينية، الصحية، املهنية، أو غريها من املساعدات اليت ختدم املصاحل العامة  

إزاؤها ابحلرية   الفرد  ويشعر  منشود  عائق يف سبيل هدف  واملشكلة هي  املألوف،  والسلوك  السابقة  اخلربات  معهود ال يكفي حللِه 
 2والرتدد والضيق مما يدفعهى للبحث عن حل للتخلص من هذا الضيق  

ملعايري االجتماعية يف حالة عدم التصدي هلا  وقد أشار العامل مريتون ودوركامي أن املشكالت االجتماعية قد تؤدي إىل االحنراف عن ا
وذلك ابلوقوف على أسباهبا ودوافعها وعلية فإن تكاتف مؤسسات اجملتمع يف تعقب الظواهر االجتماعية وحماولة إَياد احللول األمنة  

 ملن أهم أدوار الباحثني واملتخصصني االجتماعيني. 

 Empowerment التمكني: 
"التمكةةةةةني يف اللغةةةةةة هةةةةةو التقويةةةةةة أو التعزيةةةةةز والتمكةةةةةني دعةةةةةم البنيةةةةةة التحتيةةةةةة يف املنظمةةةةةة وذلةةةةةك بتقةةةةةدمي املصةةةةةادر الفنيةةةةةة وتعزيةةةةةز 

( 2000االسةةةةةةتقاللية واملسةةةةةةؤولية الذاتيةةةةةةة والرتكيةةةةةةز علةةةةةةى العةةةةةةاملني ومةةةةةةنحهم القةةةةةةوة أمةةةةةةا اصةةةةةةطالحا فقةةةةةةد عةةةةةةرف مةةةةةةورال ومرديةةةةةةث )
Meredith and Murrel ليةةةة الةةةيت يةةةتم فيهةةةا متكةةةني شةةةخص مةةةا ليتةةةوىل القيةةةام مبسةةةؤوليات أكةةةرب مةةةن التمكةةةني أبنةةةه العم

ل  Ginnodo( 1997خةةةةةةالل التةةةةةةدريب والثقةةةةةةة والةةةةةةدعم وعرفةةةةةةه جينةةةةةةدو ) أنةةةةةةه القةةةةةةدرة علةةةةةةى حةةةةةةل املشةةةةةةاكل املستعصةةةةةةية مةةةةةةن قبةةةةةةّ
فةةةةةةةةاع أن التمكةةةةةةةةني يفيةةةةةةةةد كةةةةةةةال مةةةةةةةةن املؤسسةةةةةةةةة والفةةةةةةةةرد مةةةةةةةةن خةةةةةةةةالل ارتUmiker( 1992املسةةةةةةةئولني والعةةةةةةةةاملني ويةةةةةةةةرى إمييكةةةةةةةةري )

 3اإلنتاجية وحتسني جودة اخلدمات وارتفاع القدرات االبتكارية وإشباع حاجات الفرد من تقدير وإثبات الذات 
"مصةةةةةةةةطلح التقةةةةةةةةومي مصةةةةةةةةدره االسةةةةةةةةم قةةةةةةةةومي واجلمةةةةةةةةع تقةةةةةةةةاوميى وللتقةةةةةةةةومي اسةةةةةةةةتخدامات عديةةةةةةةةدة ختتلةةةةةةةةف Evaluationالتقووووووووو : 

لو  ومي السةةةةةةى ديرىها َوحَتْديةةةةةةدىها وهنةةةةةةاك ابخةةةةةةتالف اهلةةةةةةدف منةةةةةةه فهنةةةةةةاك علةةةةةةى سةةةةةةبيل املثةةةةةةال تَةقةةةةةةْ َلِع أي تَةقةةةةةةْ ومي السةةةةةةِّ ِك أي تَةْعديلةةةةةةهى أو تَةقةةةةةةْ
ل  علةةةةى انفةةةةراد   تقةةةةومي البلةةةةدان أي تعيةةةةني مواقعهةةةةا وبيةةةةان  ة تقةةةةومي أداء وسةةةةلوك املةةةةوظَّفني كةةةةى ظواهرهةةةةا وتقةةةةومي األداء والةةةةيت تعةةةةين عمليةةةةّ

 
 31صWFP ،2012ساانم انراجي، جودي البشرا، تقرير منظمة املرأة من أجل االزدهار ( 1
 http://www.almaany.com/ar/dict/ar-arاملعجم العريب الوسيط:   (2

 23ص.(: أثر إسرتاتيجية متكني العاملني على حتقيق الرضا الوظيفي داخل املؤسسات، جامعة قاصدي مرابح، كلية العلوم االقتصادية والتجارية، 2013قدور، حممد بديدة ) (3
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ملرتّبةةةةةات مثةةةةةل تقةةةةةومي آاثر املشةةةةةروع بعةةةةةّد فةةةةةرتة مةةةةةن تنفيةةةةةذه وذلةةةةةك لتقةةةةةدير احتياجةةةةةات العمةةةةةل أو لالحتفةةةةةاظ ابملةةةةةوظّفني أو لتعةةةةةديل ا
 1impact evaluation reportوتعين ابإلجنليزية

 أساليب الدراسة 

اعتمدت الدراسة احلالية على عدد من األساليب العلمية منها األسلوب الكمي من خالل االعتماد على استمارة استبيان خاصة  
داخل   املعنية  خدمات  ابلفئات  من  املستفيدون  من  عدد  مع  املتعمقة  املقابالت  على  ارتكز  الذي  الكيفي  واألسلوب  اجلمعيات 

 اجلمعيات اخلريية 

 F.G.Dإىل جانب تطبيق عدد من مجاعات النقاش البؤرية 

  دوات الدراسة أ

ية لالستبيان من حيث الصدق  تصميم استمارة استبيان تقيس حماورها رؤية وأهداف الدراسة مع احلرص على اخلصائص السيكو مرت 
 والثبات واملوضوعية 

 تصميم دليل عمل للمقابالت املتعمقة تتناول حماورة موضوع الدراسة 

 أسلوب حتليل بياانت الدراسة 

  .أسلوب التحليل الكيفي األنثروبولوجي لبياانت الدراسة -

 بيان. أسلوب التحليل اإلحصائي من خالل برانمج إحصائي يتوافق مع حماور االست -

 عينة الدراسة: 

 العاملني ابجلمعيات االهلية اخلريية. -

 املستفيدون من األسر. وقد مت الوصول اىل عينة الدراسة من خالل اجلمعيات مقدمة اخلدمة اىل جانب تطبيق منهج كرة الثلج  -

 خمرجات الدراسة: 

 تقرير هنائي يشتمل على مقدمة وفصول ونتائج وتوصيات الدراسة. -1
 

 https://ar.wikipedia.org/wikiويكيبيداي املوسوعة احلرة، التقومي، ( 1
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م يف التقومي الذايت من قّبل القائمون على اجلمعيات  تصميم دليل إرشادي تقوميي للجمعيات العاملة يف اجملال األسري يساه -2
قدّمة لألسر. 

ى
 لتحسني األداء وتطوير الربامج واحلد من املشكالت ويساهم يف تطوير اخلدمات امل

 اإلطار النظري للدراسة 
البحث مع احلرص على    يّقصد ابإلطار النظري يف البحوث والدراسات االجتماعية تقدمي عرضا واضحا لكافة املفاهيم اليت يتضمنها 

عرض تلك املفاهيم وفق التصورات النظرية اليت تسهم يف تفسري تلك املقاصد وأمهيتها يف إعطاء اخللفية النظرية عن ماهية الدراسة  إيل  
مبا خي السابقة  للدراسات  املنهجي  االهتمام ابلتوظيف  مع  الدراسة  املفاهيم حمل  تلك  لتصوره عن  الباحث  إمكانية عرض  دم  جانب 

ويساهم يف حتديد اإلطار املفاهيمي الضابط  للدراسة  وعليه فاالطار النظري للدراسة احلالية َيتوي على بعض من تلك املفاهيم  إىل  
الدراسات من أهداف   تلك  تتضمنه   ما  الدراسة وحتديد  الصلة مبوضوع  العربية واألجنبية وثيقة  السابقة  الدراسات  جانب عدد من 

الدراسات والتعليق عليها مع طرح اجلديد الذي ميكن أن تضيفه    م النتائج والتوصيات ومدى االستفادة من تلك ،مناهج ،أدوات، أه
الدراسة احلالية وعليه سينقسم هذا الفصل إىل قسمني األول : مباحث الدراسة وتضم ثالث مباحث القسم الثاين خاص ابلدراسات  

 السابقة والتعليق عليها. 
 ت ومنظمات اجملتمع املدين: املبحث االول: مؤسسا

سياسية ختضع   أرسطو ابعتباره جمموعة  إليه  أشار  القدمي حيث  اليوانين  الفكر  يف  مرة  املدين ألول  اجملتمع  نشأة  مراحل  "بدأت 
للقوانني أما يف القرن التاسع عشر فقد حدث التحول الثاين يف مفهوم اجملتمع املدين حيث أعترب كارل ماركس أن اجملتمع املدين هو  

 ساحة الصراع الطبقي  
ىف القرن العشرين طرح جرامشى مسألة اجملتمع املدين يف إطار مفهوم جديد فكرته أن اجملتمع املدين هو من حيث املبدأ نسيج  و 

متشابك من العالقات اليت تقوم بني أفراده من جهة وبينهم وبني الدولة من جهة أخرى وهي عالقات تقوم على تبادل املصاحل واملنافع  
 "1تفاهم واحلقوق والواجبات واملسئوليات والتعاقد والرتاضي وال

وينظر البنك الدويل إىل اجملتمع املدين مبا يستطيع أن يقوم به من مساعدة يف تعبئة املوارد ابلطرق اليت تعجز الدولة أو ابلتعاون  
ات شعبية تعرب عن مصاحل  معها أما على مستوي خريطة اجملتمعات العربية فحىت هناية السبعينيات من القرن العشرين يف صورة منظم

  فئات اجتماعية معينة كالنقاابت العمالية واملهنية واالحتادات الطالبية واملنظمات النسائية والشبابية، أو منظمات غري حكومية دفاعية 
مع أو أندية  أو مجعيات أهلية خريية وثقافية واجتماعية تقدم ألعضائها خدمات متنوعة كما تقدم خدماهتا للفئات الضعيفة يف اجملت

 2رايضية وثقافية واجتماعية تشبع احتياجات أعضائها ألنشطة متطورة يف هذه اجملاالت وكذلك اجلمعيات التعاونية 
لقد كان ظهور العوملة بداية تغري جذري يف نوعية االهتمامات االجتماعية حيث ظهرت على خريطة اجملتمعات قضااي جديدة  

م  البيئة  محاية  مثل  جديدة  واإلرهاب  ومشاكل  واملخدرات  األصليني  والسكان  العنف  وضحااي  والالجئني  واهلجرة  والفقر  التلوث  ن 
أساسي يف   بدور  الدولة  قيام  يستبعد  العوملة  منطق  والعرقية، وألن  الدينية  األقليات  والطفولة وحقوق  املرأة  اإلنسان وحقوق  وحقوق 

 
 3( مفهوم اجملتمع املدين: نشأة وتطور اجملتمع املدين، مكوانته وإطاره التنظيمي، ديوان أصدقاء املعرب، الرابط، ص2011شكر، عبد الغفار )( 1

 .19كتوبر، ص. (: دور املنظمات األهلية العربية يف تنمية اجملتمعات احمللية، جملة أفريقية عربية، مركز البحوث العربية ابلقاهرة، اجمللد الثالث أ2000الباز، شهيده ) ( ( 2
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ومية للتعامل معها كما أن نشطاء اجملتمع املدين سارعوا يف كثري من  مواجهة هذه املشكالت فإهنا شجعت على قيام منظمات غري حك
 1األقطار لتكوين منظمات غري حكومية ملواجهة هذه املشكالت والتخفيف من حدهتا 

لة  أما هويدا عديل فقد عرفت اجملتمع املدين أبنه" أحد املنظمات الوسيطة واملستقلة اليت متأل الفضاء االجتماعي القائم بني الدو 
قانونياً    والسوق واألسرة حيث يقوم اجملتمع املدين على أساس رابطة اختيارية يدخلها األفراد طواعية كما يتطلب اجملتمع املدين نظاماً 

 "2َيدد جمموعة احلقوق اليت تكفل استقالل هذا اجملتمع وتنظم العالقة بينه وبني الدولة 
احلرة إىل" أنه كل أنواع األنشطة التطوعية اليت تنظمها اجلماعة حول مصاحل وقيم وأهداف  وجاء تعريف اجملتمع املدين ابملوسوعة  

مشرتكة وتشمل هذه األنشطة املتنوعة الغاية اليت ينخرط فيها اجملتمع املدين لتقدمي اخلدمات حيث يضم اجملتمع املدين جمموعة واسعة  
 3حلياة العامة وتنهض بعبء التعبري عن اهتمامات وقيم أعضائها أو اآلخرين النطاق من املنظمات غري الرحبية اليت هلا وجوٌد يف ا

" أبهنا هيئة مؤلفة من  2هة مادة "1395لسنة    610أما عن اجلمعية اخلريية فيمكن تعريفها وكما جاء يف قرار جملس الوزراء رقم  
ا لتحقيق اخلدمات االجتماعية للمواطنني دون أن  مخسة أشخاص فأكثر مسجلة رمسياً لدى الوزارة، وغرضها األساسي تنظيم مساعيه

تستهدف الربح املادي أو املنفعة الشخصية أو أية أهداف أخرى تتعارض مع أحكام نظام اجلمعيات اخلريية والالئحة األساس، لقد  
اليت   (charity organization) سامهت التغريات اليت طالت اجملتمعات يف نشأة اجلمعيات  فظهرت حركة مجعيات اإلحسان

لقيام حةركةة احملةالت االجتماعية1869بدأت عام   اليت ادت  لندن إبجنلرتا كما ظهرت حةركةة اإلصالح يف اجلامعةات   م يف مدينة 
(social settlement movement)   ينتشر الفقرية اليت  واحمللة االجتماعية هي مؤسسة اجتماعية تنشأ يف األحياء الشعبية 

  االجتماعية األخرى  اىل أن أتثرت البالد العربية هباتني احلركتني فيها الفقر واآلفات 
القاهرة اجلمعية اخلريية اإلسالمية، مث اجلمعية   فأنشئت يف  اليت نشأت هبا اجلمعيات اخلريية  العربية  الدول  أوائل  وتةىعُّد مصر من 

ول اخلليجية، فإن نشأة اجلمعيات األهلية يف البحرين والكويت  القبطية ومجعية العروة الوثقى، مث مجعية املواساة اإلسالمية، أما يف الد
م اليت شهدت نشأة معظم  1985م وعام  1968تعود إىل الفرتة ما بني اخلمسينيات والستينيات، وتةىعُّد احلقبة املمتدة ما بني عامي  
 4السعودية اجلمعيات األهلية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة وسلطنة عىمان واململكة العربية 

يؤمنون   االعضاء  من  قبل جمموعة  من  اختياري  بشكل  قائمة  الدولة  املدين هو مؤسسات داخل  اجملتمع  مفهوم  أن  الباحثة  تري 
الصحية،   االقتصادية،  االجتماعية  اجملاالت  يف كافة  أبدمتيهم  تليق  اليت  الكرمية  ابحلياة  أفراده  يتمتع  العوز  من  خايل  جمتمع  بوجود 

قافة واليت تلخص مبدأ احلق يف احلياة وذلك عن طريق اشهار مؤسسة أو مجعية لتكون مظلة لتلك االعمال وقائمة على  التعليمية، الث 
 

 11(: مفهوم اجملتمع املدين، مرجع سبق ذكره، ص2011شكر، عبد الغفار) 1)
 4، ص2005فعالية مؤسسات اجملتمع املدين وأتثريه على بلورة سياسة إنفاق للخدمات االجتماعية، مركز دراسات الوحدة العربية، القاهرة،(:  2005هويدا، عديل )2) 
 https://ar.wikipedia.org/wikiويكيبيداي املوسوعة احلرة، اجملتمع املدين  3) 
 5(: اجتاهات الصحافة السعودية حنو اجلمعيات اخلريية، مركز الدراسات اجلامعية، جامعة امللك سعود،ص،1435الزامل)عزة ، عبد الاله عثمان، اجلوهرة  4) 
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معايري يضعها الرؤساء ويطبقها مجيع االعضاء وصوال لتحقيق هدف ورؤية ورسالة اجلمعية بتقدمي أفضل خدمة للمواطن ورضاه عن  
 تلك اخلدمات.  

 االجتماعي لألسر املبحث الثاين: التمكني 
لألسرة دورا كبريا يف إصالح شان اجملتمعات واستقرارها االمين نظرا لكوهنا اللبنة االويل اليت يتشكل من خالهلا اجملتمع فإن صلح  
التنشئة   االسرة ألعضائها  هيأت  فان  ابجملتمعات  الضعف  تفشى  األسرة  فسدت  وإن  اجملتمعي  األساس  معه  األسري صلح  األساس 

لصحيحة والتعاليم اإلسالمية السمحاء يضمن اجملتمع أعضاء أصحاء الفكر و العقيدة قادرين على التصدي  االجتماعية وفق املعايري ا 
يف  حملاوالت الغرب من زعزعة اهلوية العربية وتشويش عقول شبابنا ابألفكار املتطرفة وذلك مرجعه أن األسرة تىعد التجربة األويل لألبناء  

 مواجهة احمليط اخلارجي  
ألمهية أن تنظر الدولة مبؤسساهتا الرمسية والغري رمسية إىل األسرة من أجل املساندة والتمكني والعمل على رفع الشأن  وعليه فمن ا

األسري من خالل الوقوف على أسباب اهنيار األسر اجتماعيا واقتصاداي وقيميا جانب دور املنظمات واجلمعيات اخلريية يف مساندة  
ال تواجه صعوابت يف  اليت  ثقافية  األسر  توعوية،  اجتماعية،  نفسية،  مادية،  متطلبات  اليومية سواء كانت  احلياة  متطلبات  مع  تكيف 

تعليمية وذلك هبدف حتقيق درجة من درجات التمكني االجتماعي لألسر ان مصطلح التمكني بشقيه االجتماعي واالقتصادي يىعد  
عية ومن خالل املسح األديب ملا أورده الباحثون عن التمكني ميكن  من املصطلحات حديثة العهد يف اجملاالت البحثية خاصة االجتما

 تعريفه يف النقاط التالية: 
( ملنكلر وولسرتين  َوفًقا  مرة عام  1997"  التمكني ألول  مفهومى  بدأ  1950( ظهر  الفرتة  تلك  الكتاابت ويف  العديد من  م يف 

اختالل   معاجَلة  على  الرتكيز  حيث كان  االجتماعي  العمل  )تنظيمى  بني  الفرتة  ويف  القوى  مفهوم  1970-  1960موازين  تعمَّق  م( 
التمكني وأصبح له جذوٌر يف العمل االجتماعي وأكثر أتثريًا وكان ذلك بسبب ظهور حركات احلقوق املدنيَّة وحركات املرأة وحقوق  

( الثمانينيات  املرتِكزة على اجملتمع. وخالل فرتة  النفس  م( ظه 1980املعاقني وغريها من احلركات  ِعلم  التمكني يف كتاابت  ر مفهوم 
 1على أنه عملية تشارىكيَّة من خالهلا يتحكَّم األفراد يف حياهتم وبيئتهم

احمللي   املستوى  القرار على  اختاذ  املشارَكة يف  أبنفسهم من خالل  تقرير مصريهم  الفقراء يف حقِّ  لتقوية  إسرتاتيجية  التمكني  يىعد 
و  قدراهتم  تنمية  لألفراد حىت  والقدرة على  االقتصادية  الشخصيَّة واالجتماعية  القوة  تعزيِز  فهو عملية  التطوير وابلتايل  أجل  من  العمل 

 :يتمكَّنوا من اختاذ إجراءات لتحسن نوعية واسلوب حياهتم وهناك مخسة أبعاد للتمكني

  يف حياته  التمكني الشخصي: يركِّز على إعطاء َنَسق العميل القوة والقدرات إلحداث أتثري إجيايب .1

التمكني االجتماعي: يركِّز على إعادة الرتتيب والتغيري اجلذري للقيم واملعتقدات املرتِبطة بصنع القرار ويتضمَّن إعطاء   .2
   األمل يف إحداث تغيريات وحتوُّالت يف مؤسسات اجملتمع 

 

 16، ص،6/2/2013(: التمكني يف اخلدمة االجتماعية، شبكة األلوكة، اتريخ اإلضافة: 2013عطية، سامية، نبيوه، )1) 
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يش حياة كرمية ويستطيع تلبية  التمكني االقتصادي: هو قدرة كلِّ فرد يف اجملتمع يف احلصول على الدخل الكايف ليع .3
  احتياجاته األساسية 

التمكني التعليمي: يركِّز على تنمية املوارد اإلنسانية من خالل الَفهم الكامل للنََّسق التعليمي والقضاء على مشكلة   .4
 التسرُّب من التعليم، حمو األمية، إعداد املشاريع التعليمية 

تكوين   .5 على  يركِّز  السياسي:  يؤثِّر يف ختطيِط  التمكني  قد  أبسلوب  املواطنون  يىشارِك  من خالله  الذي  السياسي  النظام 
 1السياسة اليت تؤثِّر يف حياهتم ويكون على املستوى القومي واجملتمعي 

املستدام   التمكني  للتمكني ظهور مصطلح  ويقصد به متكني اجملتمع يف منظومة    Sustainableومن االستخدامات احلديثة 
احل العمرانية واإلدارية  التنمية  اجلوانب  من  بكل  التنمية  مراحل عملية  فعال يف مجيع  للقيام بدور  للمجتمع  الفرصة  إاتحة  ضرية مبعُن 

لتنمية اجملتمعات  املستدام مدخل  التمكني  املتابعة والتقييم ويعترب  التنفيذ،  التخطيط،  القرار  اختاذ    واالجتماعية واالقتصادية من حيث 
قيق التنمية احلضرية املستدامة حيث يدرك هذا املدخل أمهية تلبية االحتياجات احلالية للسكان مع مراعاة متطلبات  العمرانية هبدف حت

 NGOs2األجيال املستقبلية ويؤكد على دعم وتطوير دور اجلهات الوسيطة
 املبحث الثالث: تقو  أداء اجلمعيات اخلريية 

التقييم والتقومي رغم أن الفارق بينهما كبري، اال ان هذا التباين بني طبيعة املفهومني ال  هناك خلط لدي البعض فيما يتعلق مبفهوم  
يقلل من أمهية أحدمها عن االخر فكالمها هاما لتحقيق االدارة اجليدة للجمعيات وابلتايل تطبيق اخلطط االسرتاتيجية اهلادفة من اجل  

اليت  حتقيق رؤية ورسالة املؤسسات وتوافق أهدافها مع خم  للتغريات  فالتقومي دراسة  للمواطن،  التنمية االجتماعية  رجاهتا وابلتايل حتقيق 
اثناء وبعد تطبيق برامج العمل االجتماعي، وحتديد للجوانب املؤثرة ىف الربانمج وقد تكون فرص جناح الربانمج أكرب لو ان   حدثت 

للربانمج ابعتباره خ التخطيط  البداية ضمن  منذ  الشيء وتقديره  التقييم قد أدرج  التنفيذية احلكم على قيمة  طوة اساسية من خطواته 
 3لتقوميه 

ويستخدم مفهوم "التقومي" كهدف يف حد ذاته أو كعملية فهو كهدف َيدد العائد أو الفائدة االجتماعية للربامج أما كعملية فهو  
نبان يف التقومي ميثالن املكوانت املنهجية والتصورية لعملية  يقيس الدرجة اليت تعكس العائد املرغوب أو الفائدة من الربانمج وهذان اجلا

 4التقومي 
 

 218اري معاصر، املنظمة العربية للتنمية، ص،(: التمكني. مفهوم إد2009ملحم، َيي سليم )1) 
ية يف تنمية البيئة العمرانية، جامعة حلوان، القاهرة،  رَيان، اميان و غادة، )بدون(دور اجملتمع يف حتقيق التنمية العمرانية املستدامة: التمكني املستدام كمدخل دراسة ألحد التجارب العامل 2)

 10ص،
 www//socialar.comودية لعلم االجتماع واخلدمة االجتماعية  امللتقي الرمسي للجمعية السع( 3
 ،19/4/1434 -ميالدي  2/3/2013(: الفرق بني مصطلحي التقومي والتقييم، شبكة االلوكة، اتريخ اإلضافة: 1443( خضر، امحد إبراهيم )4

http://www.alukah.net/web/khedr/0/50989/#ixzz4JaQlhykk 
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 * OCAT ( )(PONAT (SWOT)وان يتوفر لدي اجلمعية األدوات التقوميية املناسبة مثل )
 يةةةةتم تطبيةةةةق اسةةةةاليب التقةةةةومي الداخليةةةةة واخلارجيةةةةة لبيئةةةةة العمةةةةل ويقةةةةوم املختصةةةةني بعمليةةةةة التقةةةةومي بتطبيةةةةق وإعةةةةالن نتةةةةائج التقةةةةومي

بشةةةةةةفافية، تطبيةةةةةةق خطةةةةةةوات دليةةةةةةل إرشةةةةةةادي للتقةةةةةةومي، اختيةةةةةةار أعضةةةةةةاء حمايةةةةةةدون للقيةةةةةةام بعمليةةةةةةة التقةةةةةةومي تقسةةةةةةيم اسةةةةةةرتاتيجية عمةةةةةةل 
اجلمعيةةةةةةةة وأقسةةةةةةةامها والبةةةةةةةدء بعمليةةةةةةةة التقةةةةةةةومي املسةةةةةةةتقل وتقةةةةةةةومي البيئةةةةةةةة الداخليةةةةةةةة للجمعيةةةةةةةة وتليهةةةةةةةا البيئةةةةةةةة اخلارجيةةةةةةةة مةةةةةةةع تقةةةةةةةومي أداء 

( OCAT)سةةةةةةتفيدون مةةةةةةن أجةةةةةةل تطةةةةةةوير األداء حيةةةةةةث أن لكةةةةةةل أداة وظيفةةةةةةة خاصةةةةةةة هبةةةةةةا العةةةةةةاملني ابجلمعيةةةةةةة واسةةةةةةتطالع رأي امل
organizational capacity assessment tool ،هةةةةةةي أداة تقةةةةةةةومي االحتياجةةةةةةات التنظيميةةةةةةةة للمؤسسةةةةةةةة

((PONAT participatory organizational need assessment tool هةةةةي أداة تقةةةةومي القةةةةدرات
 أداة تقومي عوامل القوة والضعف والفرص والتهديدات.swot analysis( SWOTالتنظيمية، )

من أهداف التقييم إمكانية الوصول بسهولة اىل البياانت واملعلومات ذات الصلة من أجل تقدمي حتليل وتقييم األثر، مبا يف ذلك  
 1تقييم واملناهج املستخدمة كفاءة وفعالية التدخالت اإلمنائية للمنظمات غري احلكومية، وتقدمي حتليل وتقييم طرق ال

املاحنون   يهتم  وان  املدين،  اجملتمع  مفهوم  جتاه  التوعوي  الفكر  نشر  يف  للثقافة  الشامل  االنثروبولوجي  املدخل  يسهم  كذلك 
 2للمساعدات ابحرتام طبيعة وثقافات اجملتمعات احمللية، وان يتم تقدمي املالئم للبناء العقائدي والفكري للمجتمع 

م متزايد يف حتقيق التكامل بني األساليب املختلفة للتقييم، والتقييم يف منهجية تقييم األثر واملمارسة حيث يساهم ذلك  هناك اهتما 
 3يف وضع منهجية قابلة لالستعمال إلجراء تقييم األثر املتكامل اليت تسمى أحياان تقييم متكامل 

مالئمة للتدريب داخل املؤسسات ووضع خطة للمتابعة قبل وأثناء وبعد انتهاء  مع أمهية وجود قاعدة معرفية صاحلة لبناء نظرية  
 .4العملية التدريبية ومناقشة االاثر املتعلقة بقدرات العاملني لضمان بناء املهارات وتقدم املؤسسة. واالرتقاء ابملستفيدين 

 
 
 

 
 

1) Impact and Methods: NGO Evaluation Synthesis) Study, Report Prepared for the OECD/DAC Expert Group on 
Evaluation, 2000 
2( C. Nhan.elizabeth Dunn, civil society, challenging western models, European association of social anthropologists, 
London and New York 1996 
3( Bond, Johanna Curran, Colin Kirkpatrick Norman Lee Paul Francis, Integrated Impact Assessment for Sustainable 
Development: A Case Study Approach, World Development, Volume 29, Issue 6, June 2001, Pages 1011–1024 
4  ( Martin Mulder Wim, corporate training for effective performance: Kluwer academic, Boston, 1995 
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 الدراسات السابقة ومدي االستفادة منها 
 أوال الدراسات العربية  

،حصة)1 (1) املنيف  هدفت  1426دراسة  السعودية  العربية  اململكة  يف  النسائية  اخلريية  اجلمعيات  يف  الرتبوية  اجلهود  :تقومي   )
نسائي ابململكة العربية السعودية من  الدراسة اىل حماولة التعرف على طبيعة العمل داخل اجلمعيات اخلريية العاملة يف اجملال ال 

أجل معرفة اجلهود املبذولة ،طبيعة اخلدمات، اهليكل التنظيمي للجمعية، طبيعة العمل التطوعي و شروط العضوية التعرف  
ئدها  على نشأة و تطور اجلمعيات اخلريية ابململكة، ايضا التعرف على مدى االلتزام بعملية التقومي، و كيفية القيام هبا و عوا

التحليل   أسلوب  استخدام  مع  التحليلي  الوصف  مبنهج  الباحثة  استعانت  املعوقات،  على  التغلب  و  األداء  هبدف حتسني 
االحصائي للبياانت اخلاصة ابجلمعيات الواردة ابلدراسة وعددها تسعة عشر مجعية موزعة على أرجاء اململكة من النتائج اليت  

ات اليت حتول دون الفاعلية الرتبوية للجمعيات اخلريية النسائية يف اململكة هي: االفتقار  توصلت اليها الدراسة أن أبرز املعوق
 إىل اجلهود التطوعية املناسبة ألداء املهام الرتبوية عدم توفر الدعم املادي والتمويل الالزم للنشاطات الرتبوية. 

املنظمات غري الرحبية هدفت الدراسة ايل التعرف على مدي  ( :التخطيط اإلسرتاتيجي يف  2007دراسة عوض ،عاطف )2 (2)
توفر خطط اسرتاتيجية قابلة للتطبيق داخل منظمات اجملتمع املدين،ايضا التعرف على مدى ارتباط تلك اخلطط ابلتغريات  

الدراسة على    االجتماعية تبنت الدراسة منهج الوصف التحليلي مع االعتماد منهج دراسة احلالة الحدي املنظمات اعتمدت
أداة االستبيان جلمع البياانت واستخدام اساليب التحليل االحصائي لعينة الدراسة من نتائج اليت توصلت اليها الدراسة :  
وجود فروق ذات داللة أحصائية يف درجة توفر واعتماد املنظمات على منهج التخطيط اإلسرتاتيجي أما عن اهم التوصيات  

فك الدراسة  هبا  التطوير  اليت جاءت  على  للتنفيذ حفاظا  قابلة  إسرتاتيجية  الرحبية  غري  املنظمات  تتبين كافة  أن  انت ضرورة 
 . واالستمرارية

(:العمل التطوعي و عالقته أبمن اجملتمع هدفت الدراسة اىل معرفة عالقة العمل التطوعي  1426دراسة الشهراين، عبد هللا )3 (3)
التعرف على جماالت العمل التطوعي يف اململكة كما احتوت الدراسة على عدد    ابملؤسسات اخلريية ، أبمن اجملتمع و سالمته

من االسئلة منها: ماهي األدوار األمنية للعمل التطوعي؟،ماهي اهم جماالت العمل التطوعي ؟اعتمدت الدراسة على منهج  
ها: توجد صعوابت تواجه العاملني  الوصفي التحليلي وابستخدام أداة االستبيان ،وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج من

ابجملال التطوعي منها عدم فهم اجملتمع لطبيعة العمل، عدم توفري الدعاية االعالمية الالزمة للوعي  بدور العمل التطوعي ، ان  
 للعمل التطوعي دورا هاما يف استتباب االمن داخل اجملتمع.   

 
 

 دارة امللك عبد العزيز للنشر، الرايض  (: تقومي اجلهود الرتبوية يف اجلمعيات اخلريية النسائية، جامعة امللك سعود، كلية الرتبية، رسالة ماجستري، 1426املنيف، حصة ) (1
 (: التخطيط اإلسرتاتيجي يف املنظمات غري الرحبية، اجلامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، كلية األعمال والتمويل، سورية. 2006عوض، عاطف ) (2
 7للعلوم االمنية، الرايض(: العمل التطوعي وعالقته أبمن اجملتمع، جامعة انيف 1427الشهراين، عبد هللا، ) (3
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 اثنيا الدراسات األجنبية 
 الدراسة األوىل: 

Impact and Methods: NGO Evaluation1 
حتمل الدراسة عنوان: أتثري وطرق تقييم املنظمات غري احلكومية، يهدف التقرير اىل ابراز أمهية الدراسات التقييمية القائمة على  

إنفاق املعوانت املقدمة اىل   OECD / DACاملنهج العلمي، حيث قام إبعداد التقرير فريق اخلرباء املكلف إبجراء تقييم شامل لكيفية
. وكان الغرض من أهداف التقييم إمكانية الوصول  1997واالنتهاء منها يف أوائل أبريل    1996املنظمات االهلية وذلك يف أكتوبر  

اإلمن التدخالت  وفعالية  ذلك كفاءة  يف  مبا  األثر،  وتقييم  حتليل  تقدمي  أجل  من  الصلة  ذات  واملعلومات  البياانت  اىل  ائية  بسهولة 
للمنظمات غري احلكومية، وتقدمي حتليل وتقييم طرق التقييم واملناهج املستخدمة والرتكيز الرئيسي على أثر املشاريع املنفصلة، على أن  
تستكمل من قبل بعض املناقشات من املبادرات املؤسسية وبناء القدرات. وقد مت جتميع تقرير من نوعني من مصادر البياانت: التقييم  

رير ذات الصلة، اليت هتيمن عليها دراسات بتكليف اجلهات املاحنة، ومجع معلومات )من خالل التقارير واملقابالت( من دراسات  والتقا
بلد / املاحنة، واليت اتسعت مصادرها لتشمل البياانت من املنظمات غري احلكومية وبعض منظمات اجملتمع احمللي، مت إجراء    13احلالة  

ا  التشاركي )القسم  بعض املناقشات حول  الناجحة ملنظمات اجملتمع  7.3لتقييم  : تقييم املشاركة( وتضم ملحقني الستعراض اخلربات 
 املدين يف الربازيل وتشيلي 

 الدراسة الثانية: 
  C.Nhan.elizabth Dunn, civil society 2 

رتكيز على دور منظمات اجملتمع املدين كقوة فاعلة  حتمل الدراسة عنوان اجملتمع املدين والتحدايت، دراسة انثروبولوجية هدفت اىل ال
ة  جبانب قوي اجملتمع سواء السياسية، األقتصادية،ابراز دور املنظمات املدنية يف الشراكة و حتمل املسئولية منهج الدراسة: دراسة حتليلي

من   احمللي  للمجتمع  املتعمقة  اجملتمعية  البناءات  املدين وحتليل  اجملتمع  مفهوم  االنثروبولوجي  ألدبيات  االسلوب  و  احلالة  دراسة  خالل 
  الشامل توصلت الدراسة ان للثقافة دورا هاما يف نشر الفكر التوعوي جتاه مفهوم اجملتمع املدين، وان يهتم املاحنون للمساعدات ابحرتام

للمجتمع الفكري  و  العقائدي  للبناء  املالئم  تقدمي  يتم  وان  احمللية،  اجملتمعات  ثقافات  و  الشراكة    طبيعة  ان  أيضا  الدراسة  توصلت 
اجملتمعية تعد مرحلة من مراحل االنضمام يف املسئولية اعتمدت الباحثة على التأصيل النظري لكتاابت العلماء االنثروبولوجني من أمثال  

 ادوارد اتيلور للوصول للفهم العميق لطبيعة اجملتمع 

 

 
 

1   ( Impact and Methods: NGO Evaluation Synthesis) Study, Report Prepared for the OECD/DAC Expert Group on 
Evaluation, 2000 
2( C. Nhan.elizabeth Dunn, civil society, challenging western models, European association of social anthropologists, 
London and New York 1996 
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 الدراسة الثالثة: 
Integrated Impact Assessment for Sustainable Development: A Case Study Approach1 

أن حتقيق    التأكيد على  الرئيسي هو  الدراسة  املستدامة: مدخل دراسة احلالة، هدف  للتنمية  املتكامل  األثر  تقييم  الدراسة:  عنوان 
املناه تلك  ومن  التطوير  مقرتحات  أتثري  لتقييم  علمية  مناهج  استخدام  يتطلب  املستدامة  ،توصلت  التنمية  احلالة  دراسة  ،منهج  ج 

الدراسة اىل أن حتقيق األبعاد الالزمة للتقييم  جيب أن يتم من خالل الدراسة الواقعية وقد أدى ذلك احلاجة إىل اهتمام متزايد يف  
قابلة لالستعمال  حتقيق التكامل بني األساليب املختلفة للتقييم ،والتقييم يف منهجية تقييم األثر واملمارسة يساهم يف وضع منهجية  

الدراسة امليدانية   تقييم متكامل( ابستخدام اخلربات ومنهج دراسة احلالة ، طبقت  تقييم األثر املتكامل )اليت تسمى أحياان  إلجراء 
  ثالث دراسات حالة، كل منها له أبعاد اقتصادية وبيئية واجتماعية كبرية، خلصت الدراسة اىل ان هناك العديد من مناهج التقييم مع 

 الرتكيز على منهج دراسة احلالة و ان االستفادة من تلك املناهج لتحقيق التنمية املستدامة 

 أوجه االتفاق مع الدراسات العربية: 
  االتفاق على حرص غالبية الدراسات السابقة على مبدأ توحيد املفاهيم املتعلقة مبوضوع الدراسة ▪
   الدراسة ومنها املنهج الوصفي التحليلي، منهج دراسة احلالة االتفاق مع الدراسات السابقة على اختيار منهج  ▪
 االتفاق مع الدراسات السابقة يف اعتمادها على أدوات مالئمة جلمع البياانت منها استمارة االستبيان املقابالت املتعمقة  ▪
  ممثلةاالتفاق مع الدراسات السابقة على التطبيق امليداين ابجلمعيات اخلريية واختيار عينة  ▪
 االتفاق على ما توصلت اليه الدراسات من نتائج وما تضمنته من توصيات  ▪

 أما عن أوجه االختالف فترتكز يف النقاط التالية 
 عدم احتواء بعض الدراسات على التحليالت املفسرة للنتائج بشكل أكثر عمقا  ▪
 انت لتصبح أكثر مالئمة نظرا لطبيعة الدراسة عدم االستفادة من أسلوب الدراسة األنثروبولوجية يف بعض الدراسات واليت ك ▪
 مل حتتوي بعض دراسات احلالة على البياانت الكافية عن املؤسسات حمل الدراسة  ▪
  مل تفرق بعض الدراسات بني ماهية اجملتمع املدين واملؤسسات اخلريية  ▪
 عدم احتواء بعض الدراسات على األدبيات احلديثة العربية واألجنبية  ▪

 السابقة ومدي االستفادة منها  نتائج الدراسات
 استخلصت الدراسات السابقة عدد من النتائج واليت أمكن االستفادة منها ونوجزها يف التايل:  ▪
 أمهية دور املؤسسات اخلريية يف أتكيد التساند والتضامن االجتماعي  ▪

 
1( Bond, Johanna Curran, Colin Kirkpatrick, Norman Lee Paul Francis, Integrated Impact Assessment for Sustainable 
Development: A Case Study Approach, World Development, Volume 29, Issue 6, June 2001, Pages 1011–1024 
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 ضرورة أن متتلك اجلمعيات رؤية ورسالة وأهداف واضحة  ▪
 ملدين وفق إسرتاتيجية قابلة للتنفيذ أمهية أن تعمل مؤسسات اجملتمع ا ▪
 أن يتم استخدام أداة التقومي مالئما لطبيعة عمل املؤسسة او اجلمعية  ▪
 أمهية إعالن نتائج التقومي بشفافية على العاملني لتفادي األخطاء وحتسني األداء ▪

 اثنيا: أوجه االتفاق مع الدراسات االجنبية 
 طبيعة الدراسة االتفاق على مالئمة منهجية البحث مع   ▪
  احتواء غالبية الدراسات على األدبيات النظرية احلديثة ▪
 االتفاق مع الدراسات يف أسلوب عرض النماذج والتجارب التطبيقية الواقعية  ▪
 اختيار مناذج من الدول املالئمة اجتماعيا لطبيعة عمل منظمات اجملتمع املدين ▪
 سطية مراعاة ثقافة وقيم جمتمعات الدراسة خاصة الشرق أو  ▪
 االهتمام ابجلانب التطبيقي والنظري بشكل متوازن خلدمة أهداف الدراسة خاصة الدراسات ذات اهلدف التنموي  ▪
 التعرف على الفكر الغريب يف تناول الدراسات املتعلقة مبؤسسات اجملتمع املدين ▪
املساواة يف تقدمي اخلدمة للمجتمعات بغض  حرص بعض الدراسات على تطبيق مبادئ قانون العمل ابملنظمات املدنية ومنها  ▪

 النظر عن اجلنسية أو العقيدة 
 أوجه االختالف مع الدراسات االجنبية 

الدراسات على مناذج من اجملتمعات ذات الظروف اخلاصة "كالواقعة حتت االحتالل، الالجئني واألجدى ان   ▪ تركيز بعض 
 الظروف السياسية تشمل مثل تلك الدراسات كافة اجملتمعات بغض النظر عن 

 إدراج النواحي السياسية جملتمع الدراسة ضمن أهداف الدراسة وهو ما يتناىف مع مبادئ وقانون منظمات اجملتمع املدين  ▪
 نتائج الدراسات االجنبية ومدي االستفادة منها

 أن اهلدف الرئيسي لألهداف منظمات اجملتمع املدين هو حتقيق التنمية املستدامة  ▪
 ملية تقومي املؤسسات تعد أوىل خطوات حتسني وتطوير األداء أن االهتمام بع ▪
  أن تناول الدراسات املتعلقة بظواهر اجملتمعات احمللية جيب أن يتم بصورة إمربيقية  ▪
 لضمان عملية تطوير األداء جيب الرتكيز يف عملية التقومي على البيئة الداخلية واخلارجية  ▪
 مع طبيعة املنظمة وأهدافهاضرورة اختيار مقياس التقومي مبا يتالءم  ▪
 احلرص على تفعيل مبدأ املشاركة احمللية ألعضاء اجملتمع ابعتبارهم شريك فعال يف التغيري  ▪

 اجلديد يف الدراسة احلالية 
أن الدراسات السابقة وما يزخر به الرتاث األديب من معارف ومفاهيم يفيد الباحث ويضعه على اخلىطى املنهجية الصحيحة   ▪

 واجلديد املتعلق ابلدراسة احلالية نوجزه يف االيت 
 الوقوف بواقعية على آلية عمل اجلمعيات اخلريية مبنطقة مكة املكرمة  ▪
 دمج وتوظيف املنهج الكمي واملنهج الكيفي خلدمة أهداف هذه الدراسة ▪
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  والدولية احلديثة حتوت الدراسة احلالية على عدد من النماذج والتقارير التطبيقية اإلقليمية  أ ▪
 طرحت الدراسة عدد من األدوات العاملية احلديثة اخلاصة بتقومي اجلمعيات اخلريية  ▪
 طرحت الدراسة أداة جديدة لتقومي اجلمعيات وهي أداة االستكتاب لتقومي املؤسسات  ▪
 تصميم دليل إرشادي لتقومي اجلمعيات تقوميا ذاتيا هبدف التطوير وحتسني األداء  ▪

 نتائج البحث   مناقشة وحتليل 
 أوال نتائج الدراسة الكمية: 

اإلحصائي وذلك ابستخدام التكرارات والنسب    ( SPSSاعتمدت الدراسة احلالية يف حتليل البياانت الكمية على استخدام برانمج )
( واختبار  عبارات  T.testاملئوية  حول  املبحوثني  استجاابت  بني  الفروق  ملعرفة  وذلك  الواحدة  للعينة  حملاور  (  ابلنسبة  القياس 

 : االستبيان وقد خلصت النتائج إىل ما يلي

 
 71ن=                        ( يوضح توزيع املبحوثني حسب املؤهل العلمي1جدول )

 الرتتيب  %  املؤهل م

 1 69.6 عال  1

 3 13 متوسط 2

 2 17.4 مؤهالت أخرى 3

 - 100 اجملموع 

 

 
 
 
 
 
 

 املؤهل الدراسي للمبحوثني ( رسم توضيحي يوضح 1)
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متوسط وتتوزع   احلاصلني على مؤهل  نسبة  تليها  عال  لديهم مؤهل  املبحوثني  األعلى من  النسبة  ان  السابق  اجلدول  من  يتضح 
 النسبة الباقية بني املؤهالت األدىن. 

يكون   أن  على  اخلريي  اجملال  يف  العاملة  اجلمعيات  حرص  نالحظ  املؤشر  هلذا  الكيفية  من  "وابلرؤية  املؤسسة  داخل  العاملني 
أصحاب املؤهالت العليا وذلك حرصا من اإلدارة على تزويد اجلمعية ابلكفاءات العلمية ضماان جلودة املخرج حيث أن هناك معايري  

ي َيمله  تتخذها اجلمعيات تتعلق مبنسوبيها منها احلرص على الكفاءة العلمية ومحل الشهادات العليا السيما عندما يتناسب املؤهل الذ
 الشخص مع وظيفته إذ أن كثرياً من مسببات اهنيار املؤسسات وضعف خمرجاهتا عدم تناسب املؤهل مع حاجة العمل" 

 70( يوضح توزيع املبحوثني حسب الوظيفة              ن=  2جدول )

 الرتتيب  % وظيفة املبحوثني  م

 1 52.9 شؤون إدارية 1

 3 5.9 شؤون مالية  2

البحوث إدارة   3  41.2 2 

 - 100 اجملموع 

 

 يوضح توزيع املبحوثني حسب الوظيفة ( رسم توضيحي 2)

 
( أن النسبة االكرب من املبحوثني يعملون ابلشؤون اإلدارية تليها نسبة العاملني إبدارة البحوث وأخرياً  2يتضح من اجلدول السابق )

 العاملني ابلشؤون املالية. 
"ويشري التنوع الوظيفي للجمعيات على امتالكها هيكل تنظيمي يضم التخصصات املتنوعة اليت ختدم أهداف ورؤية اجلمعية حيث  
تّوفر هيكلة  وكادر وظيفي قائم على التخصص مهين من شأنه ضمان استمرارية اجلمعية وتوفري ألية قياس خمرجات األقسام إال أن ما  

تحليل اإلحصائي أن النسبة األكرب من العاملني مرتكزة يف الشؤون اإلدارية و هو سالح ذو حدين  األول  مت مالحظته حسبما نتائج ال
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إجيايب ويفهم منه قوة اهليكل اإلداري داخل اجلمعية والثاين سليب حيث قلة عدد املنتسبني إبدارة البحوث وهو ما قد يقلل من قوة دفع  
 العلمي واملنهجي يف دراسة احلاالت بصورة علمية داخل اجلمعية"  اجلانب البحثي وأمهيته يف تقدم احلانب 

 
 حمل الدراسة( يوضح اجلمعيات 3جدول )

 اسم اجلمعية  م اسم اجلمعية  م

 املودة للتنمية األسرية  14 الرب اخلريية  1

 مركز التدريب اخلريية  15 الوفاء اخلريية  2

 اخلريية مبكة اخلريية  16 خيرب اخلريية  3

 أم القرى اخلريية  17 وادي خنلة اخلريية  4

 رعاية األيتام اخلريية  18 وادي خنلة للتنمية  5

 النهضة اخلريية  19 الفيصلية النسائية اخلريية  6

 الرب اخلريية  20 النهضة اخلريية 7

 احلريف اخلريية   21 اإلميان اخلريية  8

 الرب بوادي القد    22 أم القري اخلريية  9

 فتاة ثقيف اخلريية  23 رضوى اخلريية  10

 الوفاء اخلريية  24 التقوى اخلريية 11

 خريية وادي قبا   25 الرضوي اخلريية   12

 احلرميالء اخلريية  26 اهليامت اخلريية 13
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 احملور االول: رؤية وأهداف ورسالة اجلمعية 
  استجاابت املبحوثني حول مدى وضوح رؤية وأهداف ورسالة اجلمعية                                                                   ( يوضح داللة الفروق يف 4جدول )

 102ن= 

 العبارة  م
 ال إىل حد ما  نعم 

T-Test  الداللة 
 %  %  % 

** 0.03 1.17 0 22.2 77.8 رسالة اجلمعية واضحة وحمددة تعرب عن رؤية اجلمعية 1  

** 0.02 1.28 30 25 45 يشارك األعضاء يف وضع إسرتاتيجية اجلمعية    2  

** 0.05 1.98 0 58.4 41.6 أهداف ورسالة اجلمعية قابلة للقياس    3  

 0.20 1.63 2.1 33.3 64.6 يقوم مسؤويل اجلمعية مبراجعة األهداف بشكل دوري     4

تشتمل أهداف اجلمعية على املخرجات املتوقعة ومالئمتها   5
 الحتياج املستفيدين                           

78.2 21.8 0 1.17 0.05 **  

يتحدد اهلدف الرئيس للجمعية يف رفع املعاانة عن األسر   6
 واحلد من مشاكلها 

93.1 6.9 0 2.15 0.03 **  

** 0.03 3.12 - - - اجملموع   

 0.05** داله عند                       0.01*داله عند 
 

( لصاحل كل العبارات اليت تقيس مدى وضوح رؤية  0.05جاءت دالة عند )  T-Test( أن قيمة  4يتضح من اجلدول السابق )
ية املعروفة  وأهداف ورسالة اجلمعية ما عدا قيام مسؤويل اجلمعية مبراجعة األهداف بشكل دوري فجاءت غري دالة عند مستوايت املعنو 

 يدلل ذلك على أن اجلمعيات لديها وضوح يف رسالتها وأهدافها انعكس على استجاابت أعضاء هذه اجلمعيات.  وقد
"وميكن القول أن التحليل الكيفي للمحور السابق يضعنا عند ركيزة أساسية مؤداها أن مقدار ما تقدمة اجلمعيات العاملة يف اجملال  

اء اجملتمع احمللي ممن يعانون من كافة أشكال العوز االجتماعي وأن ضمان حتسني املستوى االجتماعي و  اخلريي يؤهلها للنهوض أبعض
ت  االقتصادي هلم يىعد قائما وحمقق خبطى قوية اثبتة وذلك عائداً اىل امتالك غالبية املؤسسات العاملة يف اجملال اخلريي واألسري ملقوما

ل ما لديها من رؤية ،رسالة وأهداف قابلة للتحقق إال أن ضمان استمرار هذا العطاء وحتقيقا  اثبتة من البناء املؤسسي وذلك من خال
لألهداف جيب أن يتبعه نظام من الرقابة واملتابعة الدورية لكافة النظم والوقوف على مدي مالئمة خمرجات اجلمعية مع أهدافها حيث  

 كانية استمرار اجلمعية ككيان خدمي تنموي.  أن قصور هذا احملور يف بعض اجلمعيات مؤشر على عدم  إم
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 احملور الثاين: قياس جودة التخطيط يف اجلمعية 
                                                 ( يوضح داللة الفروق يف استجاابت املبحوثني حول قياس جودة التخطيط يف اجلمعية.                                                  5جدول )

 102ن= 

 العبارة  م
 ال إىل حد ما  نعم 

T-Test  الداللة 
 %  %  % 

توجد إسرتاتيجية عمل مستقبلية للجمعية متكنها من حتقيق   1
 أهدافها   

50 4501 4.9 2.33 0.15 

 0.14 2.34 5 45.5 49.5 تقوم اجلمعية مبراجعة خططها وتعديلها بشكل دوري     2

يتعلق اجلانب الرئيس من خطط اجلمعية بتوفري احتياجات   3
 ودعم األسر 

91.2 8.8 0 1.14 0.04 

 0.5 1.81 01.18 36.6 63.4 هتتم اجلمعية ابجلانب البحثي والتطبيقي اخلاص بدعم األسر  4

نظام للتدقيق الداخلي لنتائج اخلطط ابجلمعيةيتوفر  5  27.7 58.4 13.9 2.54 0.13 

 0.16 2.20 - - - اجملموع 

 0.05** داله عند                                           0.01*داله عند 
( للعبارات اليت تقيس  0.01،  005جاءت غري دالة عند مستوايت املعنوية    T-Test( أن قيمة  5يتضح من اجلدول السابق )

جودة التخطيط يف اجلمعيات األهلية ابستثناء عبارة )يتعلق اجلانب الرئيس من خطط اجلمعية بتوفري احتياجات ودعم االسر( فجاءت  
الدراسة إبتباع أسلوب التخطيط كأسلوب علمي يف   ( وقد تدلل هذه النتائج على عدم اهتمام اجلمعيات األهلية حمل 0.05دالة عند )
 أداء دورها. 

"للتخطيط اإلسرتاتيجي سواء أكان طويل املدى أم قصري املدى دوراً هاما يف حفاظ اجلمعيات على دورها االجتماعي التنموي  
ئم على إسرتاتيجية قوية من أهم قواعد بناء  فالتنمية البشرية وحتسني نوعية احلياة ملن أصعب الربامج التنموية ويىعد التخطيط اجليد القا 

  املؤسسات اخلريية فهي داللة على وجود حوكمة ذات عقلية خمططة هيكل تنظيمي يهدىف إىل حتقيق األهداف كفاءة عاملني يسّعون 
متخصص تستوجب  األليات  تلك  ولعل  هادفة  ملخرجات  زمنية  مدد  للتحقق  قابلة  تنفيذية  برامج  العمل  آلية  تطوير  لوضع  إىل  ني 

إسرتاتيجية اجلمعيات وخرباء لدراسة مدي مالئمة وتوافق تلك اإلسرتاتيجية واخلطط مع أهداف اجلمعية إىل جانب تقومي تلك اخلطط  
لقياس مدى جودة تلك اخلطط مع برامج اجلمعية التنفيذية وهل يتم توجيه تلك اخلطط يف املسار الصحيح خلدمة املستفيد أم ال وهي  

 يىبين عليها هل يستوجب تغيري خطط اجلمعية أم أن خططها متوافقة مع أهدافها و براجمها. اخلطوة اليت  
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 احملور الثالث: قياس التنظيم اإلداري والقيادي للجمعية     

                                                        ( يوضح داللة الفروق يف استجاابت املبحوثني حول قياس التنظيم اإلداري والقيادي للجمعية                          6جدول )
 102ن= 

 العبارة  م
 ال إىل حد ما  نعم 

T-Test  الداللة 
 %  %  % 

ميتلك رئيس املؤسسة خصائص قيادية تناسب رؤية وأهداف   1
 ورسالة اجلمعية

92.2 7.8 0 1.03 0.04 

إلجناح خطط  حيرص رئيس اجلمعية على بناء كوادر املهنة  2
 اجلمعية املستقبلية

98 32 0 1.39 0.03 

توظف الكوادر البشرية واالمكاانت التقنية بشكل خيدم   3
 أهداف اجلمعية   

56 41 3 1.92 0.02 

حيرص رئيس اجلمعية على تزويد املؤسسة بكوادر علمية   4
 ومهنية مناسبة   

58.4 40.6 0 1.74 0.23 

يهتم قادة اجلمعية ابلبحث العلمي واالستفادة من نتائجه يف   5
 0.20 1.86 1 52.9 46.1 دعم األسر الفقرية 

تراجع اجلمعية هيكلها التنظيمي للتأكد من مالئمته لرسالتها   6
 واهدافها    

35.4 58.6 6 1.99 0.18 

يتوفر توصيف وظيفي ألعضاء اجلمعية للعمل وفق صالحية   7
 التخصص   

68.6 31.4 0 1.53 0.04 

يقوم رئيس اجلمعية بتفويض ما ينوب عنه الختاذ القرارات عند   8
 احلاجة   

56.7 17.6 16.7 2.07 0.17 

يعمل اجلهاز اإلداري ابجلمعية على خلق بيئة مالئمة للعاملني   9
 لتطوير وحتسني األداء 

70 30 0 1.49 0.05 

 0.19 01.89 - - - اجملموع 

 0.05** داله عند                                                  0.01داله عند *
( لبعض العبارات  0.01,    0.05جاءت غري دالة عند مستوايت املعنوية )  T-Test( أن قيمة  6يتبني من اجلدول السابق )

نية مناسبة,  اليت تقيس التنظيم اإلداري والقيادي للجمعيات األهلية وهي )َيرص رئيس اجلمعية على تزويد املؤسسة بكوادر علمية ومه 
يهتم قادة اجلمعية ابلبحث العلمي واالستفادة من نتائجه يف دعم األسر الفقرية, تىراجع اجلمعية هيكلها التنظيمي للتأكد من مالئمته  

دالة عند   T-Testلرسالتها وأهدافها, يقوم رئيس اجلمعية بتفويض ما ينوب عنه الختاذ القرارات عند احلاجة (. فيما جاءت قيمة  
َيرص رئيس  ،  ( للعبارات االخرى وهي )ميتلك رئيس املؤسسة خصائص قيادية تناسب رؤية وأهداف ورسالة اجلمعية 0.05وى )مست

املستقبلية  اجلمعية  خطط  إلجناح  املهنة  بناء كوادر  على  أهداف  ،  اجلمعية  خيدم  بشكل  التقنية  واإلمكاانت  البشرية  الكوادر  توظف 
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ء اجلمعية للعمل وفق صالحية التخصص، يعمل اجلهاز اإلداري ابجلمعية على خلق بيئة مالئمة  يتوفر توصيف وظيفي ألعضا،  اجلمعية 
 ( للعاملني لتطوير وحتسني األداء 

التنظيم اإلداري والقيادي للجمعيات األهلية ما زال يف حاجة إىل توعية املسؤولني ابجلمعيات أبمهية  "وقد يدلل ذلك علي أن   
ليت تساعد علي خلق بيئة مالئمة للعاملني لتطوير وحتسني األداء أن بعض اجلمعيات تفتقر إىل أمهية عملية  احتيار القيادة املناسبة ا

التشبيك االجتماعي مع املؤسسات العلمية يف اجملتمع لالستفادة من أصحاب اخلربات العلمية للنهوض ابجلمعية يشري لتحليل الكيفي  
يكون التوظيف للكوادر داخل اجلمعية يتوافق مع احتياجات اجلمعية وأال تدخل فيها  أيضا أن على قادة اجلمعيات احلرص على أن  

اجملامالت من اجلوانب شديدة اخلطورة مركزية اإلدارة فعدم قبول فكرة من ينوب عن رئيس اجلمعية يف اختاذ بعض القرارات يىعد نّوع  
 دارة املؤسسية  األن هي الالمركزية اإلدارية. من أنواع اإلدارة األوتوقراطية اليت تستوجب التغيري فنجاح اإل

 احملور الرابع: مقياس خدمات األسر   

 102( يوضح داللة الفروق يف استجاابت املبحوثني حول مقياس خدمات األسر= 7جدول )

 العبارة  م
 ال إىل حد ما  نعم 

T-Test  الداللة 
 %  %  % 

احتياجات األسر حترص اجلمعية على إجراء دراسات حتدد   1  54.5 40.6 5 1.01 0.42 

 0.02 1.74 0 33.7 66.3 توفر اجلمعية املعلومات واإلرشادات الالزمة لألسر 2

 0.05 4.47 37 44 19 توفر اجلمعية املساعدات النفسية والتأهيلية لألسر 3

جتري اجلمعية استطالعات رأي لقياس مدي مالئمة خدماهتا   4
األسر مع احتياجات   28.7 47.5 23.8 4.61 0.04 

 0.39 1.06 - - - اجملموع 

 0.05** داله عند                                                      0.01*داله عند 
( لصاحل كل العبارات اليت خدمات األسر ابستثناء عبارة  0.05جاءت دالة عند )  T-Test( أن قيمة  7يتضح من جدول )

 )حترص اجلمعية على إجراء دراسات حتدد احتياجات األسر( 
ويدلل ذلك علي اهتمام اجلمعيات وحرصها على توفري اخلدمات لألسر احملتاجة وهو مؤشر جيد يؤكد على حرص اجلمعيات   

ا خلدمة احملتاجني من أعضاء اجملتمع وجيب أال يتوقف دور اجلمعيات والقائمون عليها على تقدمي ما هو  اليت وجهت أعماهلا وجمهوداهت 
متوفر فقط من اخلدمات بل ضرورة العمل على تطوير تلك اخلدمات مبا يتوافق مع املتغريات اجملتمعية والضغوط اليت تزيد تعقيداً يوما  

ر أما ما توصلت اليه الدراسة من نتائج تعلق ابلقصور يف إجراء الدراسات لتحديد احتياجات  بعد يوم و تىلقي آباثرها على كاهل األس
األسر فهو جانب يستوجب على القائمون على إدارة اجلمعيات االنتباه أن ابلبحث العلمي و الدراسات املتخصصة تنهض العملية  

ال  وجود  من  اجلمعيات  إدارة  توفره  ما  مع  خاصة  واخلدمية  النظرية  املهنية  الدراسات  من  املزيد  معه  يستوجب  واملتخصصني  باحثون 
 والتطبيقية  لتحديد احتياجات األسر الفقرية.  
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: اجلانب الكيفي يف دراساتنا احلالية ارتكز على تفسري وحتليل ما مت استخالصه من معلومات توصلت  نتائج الدراسة الكيفية
صورة كيفية أو من خالل حتليل نتائج املقابالت املتعمقة لعينة من األسر املستفيدة من  اليها الدراسة سواء قراءة اجلداول اإلحصائية ب

ة  اخلدمات املقدمة من اجلمعيات اخلريية مبنطقة الدراسة*اشتمل دليل املقابلة املتعمقة مع األسر املستفيدة على عدد من احملاور الرئيسي 
 و لقاء مجاعات النقاش  وحتليلها أنثروبولوجياً سواء ابملقابلة املتعمقة أ

خلصت نتائج املقابالت املتعمقة إىل أن هناك الكثري من األسر السعودية مبنطقة الدراسة و الغري سعودية بنسبة أقل تستفيد من  
اجلريان، املعارف  اخلدمات املقدمة )الربامج(من اجلمعيات اخلريية وأن وصول األسر أو األفراد هلذه اجلمعيات جاء من خالل احلوار مع  

الناس الطيبني كما أورد البعض وأن الوصول لتلك اجلمعيات عن طريق امليداي أو غريها من وسائل التواصل غري وارد نظرا لعدم إملام  
م وحسن  الغالبية  من املستفيدون بتلك التقنية ويري أفراد العينة أن التواصل مع املسؤولون ابجلمعيات ليس ابألمر الصعب فالتواصل قائ

املقابلة متوفر وال داعي للتواصل عن طريق األجهزة أو مواقع التواصل فمن خالل احلوارات تبني أن املستفيدون بشكل عام ال يهتمون  
ابلتعرف على موقع اجلمعية اإللكرتوين أما فيما يتعلق إبجراءات وشروط تقدمي اخلدمة إىل األسر فقد أشاروا أن املطلوب من أوراق  

املعنية    وثبوتيات اجلهات  مع  ابلتواصل  يقومون  اجلمعية  موظفو  فإن  األوراق  فقد  حباالت  إال  وتقدميها  عليها  احلصول  سهل  رمسية 
األخرى من   اجلنسيات  ،األيتام أصحاب  املسجونني  االجتماعية كأسر  احلساسية  ذات  احلاالت  األوراق خاصة يف بعض  الستخراج 

عي املستفيدون بطبيعة عمل اجلمعية اليت يتلقون منها اخلدمات فقد أوضح البعض أهنم  الواقعني حتت ظروف اجتماعية قاسية وعن و 
على دراية أبن اجلمعية تقدم املساعدات لألسر مثل نفقات تعليم األبناء الغري قادرين  املسامهة يف نفقات زواج الفتيات، املساعدات  

غطية مؤن املنزل ولعل تلك املعلومات جاءت من واقع ما يتالقاه األهايل من  املالية الشهرية املساعدات العينية كاملالبس الشتوية واأل
خدمات فيما عدا ذلك فقد أوضح أفراد العينة أن املعرفة بعمل واختصاص اجلمعية فيما عدا اخلدمات اليت تقدم هلم أمراً ال يعنيهم  

أوضحت املقابالت أن احلوار الفعال بني مسئويل تقدمي  ففرتة تواجدهم داخل اجلمعية ال يتعدى وقت احلصول على املساعدات فقط و 
 اخلدمة واألسر تقريبا غري متوفر  فاملقابلة تتم فقط لتستلم كل أسرة مستحقاهتا من املساعدات

ولعل تلك نقطة يف غاية األمهية فافتقاد احلوار الفعال مع املرتددين على اجلمعية من شأنه عدم الوقوف عل االحتياجات الفعلية  
لألسر مع عدم املعرفة مبدي رضا األسر عن اخلدمة اليت تقدم هلم وهل تلك اخلدمات يف حاجة إىل التحسني أم ال إىل جانب أن  

 هناك  
القائمني ابلعمل داخل اجلمعيات من مقدمي   به اجملتمع من تغريات تىلزم  نتيجة ملا مير  من املستجدات ما قد يطرأ على األسر 

تغريات والعمل على تطوير األداء مبا يالئم االحتياجات وهنا جيب اال تقتصر الربامج املقدمة على املساعدات  اخلدمة اإلملام بتلك ال 
 العينية فقط بل توفر عدد من الربامج التأهيلية والتثقيفية واحلرفية وبرامج خاصة بفن التعامل وغريها من الربامج التأهيلية  

سر ترغب أن تكون مواعيد  احلضور إيل اجلمعية أكثر مرونة لتلقي املساعدات وأال  أوضحت نتائج املقابالت أيضا أن بعض األ
تشرتط اجلمعية موعدا حمدد جمليء األهايل خاصة و أن البعض يقطن يف مناطق تبعد عن مقر اجلمعية ،من النتائج الكيفية اليت توصلت  

اجلم اجلمعيات ال خيرج عن حدود  بعض  أدوار  أن  أيضا  الدراسة  األسر وشؤهنم خارج  اليها  عن  مسئولة  اجلمعية غري  وأن  فقط  عية 
اجلمعية ولعل هذا املطلب ابلنسبة لألسر مطلب هام خاصة عند تعرض األبناء ملشاكل تعليمية أو تعثر األسر يف دفع نفقات املسكن  

 هلا   أو مواجهة أاي من املشاكل اخلارجية خاصة بعد تلقي األسرة ملستحقاهتا من املساعدات املقررة
أي أن األسر تريد استمرارية عملية التواصل بينها واجلمعية بغض النظر عن موعد تلقي اخلدمة احملدد وعن مدي مالئمة األماكن  
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وحتسن   بل  اخلدمة  متلقي  على خصوصية  حترص  اجلمعيات  أن  العينة  أفراد  أمجع  فقد  اخلدمة  لتلقي  اجلمعية  مقر  داخل  املخصصة 
من النقاط اليت تشجع األسر على احلضور إىل اجلمعيات بثقة وسرية إال أن ضيق مساحة بعض اجلمعيات    معامالهتم وأن تلك النقطة

 يشكل عبأ على األسر يف التعامل داخل اجلمعية بشكل أكثر أرَيية 
املوظف    فيما يتعلق مبوظفي اخلدمة ومن يف موقعهم ممن يتعاملون مع األسر فقد أشارت النتائج أن بعض اجلمعيات ليس لديها

الضخم وتعدد   املؤسسي  تتميز ابلتنظيم  اليت  يىقدم اخلدمة هلم فقط اجلمعيات  يتواجد  دائم فمن  املختص ابلتعامل مع األسر بشكل 
األقسام وهنا يطلق عليها مؤسسة خريية فلديها من مقدمي اخلدمة الكثري وهناك العديد من التخصصات واإلدارات وإن كانت تلك  

 سر كثرياً حيث أن تقدمي اخلدمة هو ما يعنيهم بغض النظر عن تغرّي مقدمها النقطة ال تىعين األ
من النتائج اليت جيب الوقوف عندها عدم استطالع رأي األسر يف نوعية اخلدمة املقدمة هلم وعدم توفر آلية لقياس مدى رضا  

سر يف نوعية املساعدات قد يتسبب يف عدم  املستفيدون من اخلدمات وتلك نقطة غاية يف األمهية حيث أن عدم استطالع رأي األ
على   بناءاً  املقدمة  تغيري وتعديل خريطة اخلدمات  إىل  الوصول  الفعلية وابلتايل عدم  بواقعية على مشاكل واحتياجات األسر  الوقوف 

 نتائج استطالعات حقيقة.  
ن هناك أحاديث حتاك حول نوعية اخلدمات اليت  ال شك أن عامل املقارنة بني هذا وذاك ملن طبائع البشر وقد أشار أفراد العينة أ

تقدمها اجلمعيات األخرى خاصة وأن األسر أصبح لديها خربات ومعلومات جيدة عن اجلمعيات ونوعية اخلدمات اليت تقدمها بل  
األفضل يف حالة    وحجمها أو كميتها وتتم املفاضلة بني اجلمعيات بل قد تسعي األسرة إىل حماولة نقل تلقي مساعداهتا إىل اجلمعية

وقوع اجلمعية يف النطاق السكين لألسرة تفتقر األسر إىل الرعاية النفسية داخل بعض اجلمعيات لعدم توفر وحدة نفسية حلل مشاكل  
قبل   من  إليه  االنتباه  جيب  األسر  رعاية  جوانب  من  هام  جانب  وهو  النفسي  األخصائي  هبا  يتوفر  ال  اجلمعيات  فبعض  املرتددين 

أيضا عدم توفر الرعاية الصحية هلم كتوفر مركزاً صحياً اتبع للجمعية يتوىل الرعاية الصحية لألسر إال أن بعض اجلمعيات    املسئولني، 
تسب للقائمني على هذه   تتويل صرف بطاقات عالجية لألسر كنوع من التأمني الصحي أو جمانية العالج وهو جانب قيمي وإنساين َيى

الدراسة أيضا أن غالبية اجلمعيات املرتدد عليها أفراد العينة ال يتوفر هبا جانب *التدريب املهين على أية  األعمال اخلريية ،ما خرجت به  
أعمال مهارية كالتطريز، احلياكة، جتفيف الزهور وغريها من األعمال اليت ميكن أن تىدر عليهم دخال اثبتا واليت قد تساعد بال شك يف  

 والذي من شأنه احلد من املشكالت األسرية . احلد من الضغوط االقتصادية لألسر 
ومن خالل التحليل الكيفي للدراسة احلالية يتبني ان هناك نوعا من التكافل االجتماعي حيث حترص مؤسسات اجملتمع العاملة يف  

مبادئ   تطبيق  من خالل  وذلك  اجملتمع  واملعيشي ألعضاء  االجتماعي  التوازن  توفر  على  اخلريي  واليت  اجملال  اجلمعيات  تلك  ورسالة 
اململكة برؤية  ما جاء  تتناسب مع  لتحقيق خمرجات  مبا َيقق    2030تسعي  االسر ورعايتها  لتمكني  اإلمكانيات  توفر كافة  وضرورة 

 األمان االجتماعي جلميع املواطنني 
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 من التوصيات اليت خرجت هبا الدراسة  
ل األسري على وضوح رؤيتها وأهدافها من خالل اإلعالن املرئي والدعاية  أن حترص اجلمعيات اخلريية خاصة العاملة يف اجملا •

 االلكرتونية 
 تفعيل الشراكة اجملتمعية مع مؤسسات اجملتمع احمللي.  •
االسرة • املعيلة هجر رب  املرأة  مثل مشاكل  واالقتصادي  االجتماعي  العوز  ذات  االسرة  متخصصني حلل مشاكل    -وجود 

 املقيمة بدون مصدر دخل اثبت.  االسر  -االسرة مطلقة االبوين
 أن ختصص كل مجعية وحدة تعليم " حمو أمية األسر "والنهوض ابألسر ثقافيا.  •
 أمهية تقدمي الرعاية النفسية والتأهيلية للمستفيدين. مع ضرورة توفري عيادة طبية بكل مجعية   •
 ماعية ابجلامعات تعزيز أقسام اجلمعية ابلكوادر العلمية والبحثية خاصة خرجيي األقسام االجت •
 أمهية تطبيق ألية التقومي الذايت للعاملني ابجلمعية والوقوف على السلبيات ومعاجلتها.   •
اال تقتصر برامج اجلمعيات على ما تقدمة من مساعدات سواء مادية او عينية بل متتد املساعدات لكي تصبح برامج فعالة   •

 والتوعوية  يف جوانب متعددة منها التثقيفية، التعليمية، الصحية 
 االستفادة من نتائج البحوث والدراسات العلمية يف تطوير األداء وحتسني اخلدمات.  •
اململكة • رؤية  مببادئ  تتعلق  للعاملني ابجلمعيات  التثقيفية  الدورات  من  مع    2030عقد حزمة  االسري  التمكني  لربط حمور 

 اجملتمع اهداف اجلمعية وحتقيق التحول النوعي يف حياة أعضاء 
 تدريب ارابب االسر على االعمال واحلرف وإقامة املشاريع متناهية الصغر لتحسني املستوي االقتصادي  •
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