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تقديم

تقديم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني،
أما بعد،

تشكل العالقات بني خمتلف اجلهات املعنية يف العمل اخلريي أبرز املجاالت

التي يوليها املركز الدويل لألبحاث والدراسات (مداد) العناية واالهتامم بالدراسة

والتحليل؛ ملا متثله هذه العالقات من فهم لواقع العمل اخلريي من ناحية ،واسترشاف

مستقبله من ناحية أخرى.

ولذا قصد مركز (مداد) ،عىل مدى السنوات املاضية ،إىل حماولة فحص العالقة

بني خمتلف العوامل واجلهات التي تؤثر عليه ،وتساعده يف القيام بدوره املنشود بأن
يكون مركز فكر هيتم بتطوير العمل اخلريي عىل مستوى اخلليج العريب .من هنا يأيت
هذا الكتاب ،والذي هو عبارة عن دراسة استطالعية آلراء قيادات اجلهات اخلريية يف
أداء املؤسسات اخلريية املانحة يف اململكة العربية السعودية.
وملّ�ا رأت إدارة مرك�ز (م�داد) التفاع�ل اإلجي�ايب م�ع االس�تطالع أثن�اء ع�رض

نتائج�ه يف ملتق�ى اجله�ات املانح�ة ،املنعق�د يف املدين�ة املن�ورة خلال الفترة م�ا بني
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1434/4/4-3ه�ـ ،املوافق 2013/2/14-13م ،وما يمكن أن تس�هم به نتائجه

يف نقل ما الذي تريده اجلهات اخلريية من املؤسس�ات املانحة الس�عودية بطريقة علمية

وحيادي�ة ،وبالتايل تطوير العالقة بين اجلهات اخلريية واملؤسس�ات املانحة يف مملكتنا
احلبيبية ،لتنعكس عىل مسرية العمل اخلريي بشكل عام؛ فقد تقرر نرش الكتاب بشكل

منفصل ،بعد االس�تفادة من النقاش�ات التي دارت حوهلا ،و ما جاء يف ورش�ة العمل
التي عقدت يف امللتقى ،وكانت بعنوان « ما الذي تريده اجلهات املمنوحة من اجلهات

املانحة «؟

يمكن القول بأن الكتاب قد تناول حماور عديدة وشاملة إىل حد كبري؛ ملحاولة فهم

رأي اجلهات املمنوحة يف اجلهات املانحة بام يتعلق بالصورة الذهنية ،وإجراءات املنح،

و األثر العام للمؤسسات املانحة ،ومصادر املعرفة ،وغريها من اجلوانب.

وبالرغم من أن النتائج العامة عكست نظرة إجيابية بني اجلهات اخلريية واملؤسسات

املانحة ،بام يمكن لكل طرف أن يعتز هبا ،إال أنه يف العديد من املحاور ما يستدعي إعادة

النظر والقراءة يف تفاصيل النتائج ،بغية االستفادة منها ،سواء من قبل اجلهات اخلريية
أو املؤسسات املانحة ،وهو ما يشكل جماال خصبا للباحثني والعاملني باالستناد إليها
لتقديم املقرتحات ،وعرض التفسريات املتنوعة حياهلا ،واستخدامها بطريقة إجيابية.

يطمح مركز (مداد) أن يستمر تنفيذ هذا االستطالع بشكل دوري ،سنوي أو كل

سنتني؛ حتى نحقق أعظم الفوائد املرجوة منه يف التعرف عىل التغريات يف االجتاهات
واآلراء ،وبالتايل يمكن الركون للنتائج يف رسم السياسيات واختاذ القرارات التي
من شأهنا االرتقاء بالعالقة بني طريف الدراسة ( اجلهات اخلريية واملؤسسات املانحة)

لتكون هذه العالقة مثالية تناسب الغايات السامية التي يسعى هلا كال الطرفني .كام
أن املركز سيكون حريصا يف هذا السياق عىل املزيد من التطوير واإلضافات اهلامة

املقرتحة لألسئلة ،وهو ما تم بالفعل من خالل ردود األفعال واملقرتحات التي وصلتنا
أثناء ملتقى املؤسسات املانحة ،ونتوقع املزيد منها بعد نرش هذا الكتاب ـ بإذن اهلل ـ.
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ويطمح املركز بأن تقوم اجلهات املختصة والباحثون يف املنطقة العربية بتنفيذ مثل

هذه الدراسات االستطالعية بكل شفافية وحيادية وعلمية؛ حتى تكون الرسول
األمني ملا تريده اجلهات املستفيدة من املنح من اجلهات املانحة.

ومما جتدر اإلشارة إليه أن هذه الدراسة وإن كان املستفيد األكرب منها هو

املؤسسات املانحة اخلريية يف السعودية وخارجها بشكل عام ،إال أنه يمكن جلهات

أخرى االستفادة مما جاء يف نتائجها ،و هو ما حاول الكاتب إبرازه يف هناية الكتاب

ضمن التوصيات .ولعلنا نضيف هنا بأن اجلهات اخلريية نفسها تستطيع االستفادة
منها يف حال نظرت إىل نفسها كجهة مانحة للمستفيد واملحتاج خلدماهتا ،من خالل
توظيف األفكار التي يمكن أن تنطبق عليها ،فمثال :إذا كانت اجلهات اخلريية تريد من
املؤسسات املانحة أن تكون العالقة مثالية وليست فوقية ،وتريد أن تكون إجراءات

املنح شفافة ،فكذلك جيب عىل اجلهات اخلريية أن تقوم هبذا بنفسها حني تتعامل مع

املستفيد املبارش من خدماهتا قدر املستطاع.

وال يفوتنا أن نش�كر رئيس فريق الدراس�ة ،والباحث الرئييس د .س�امر أبو رمان،

وأيض�ا فري�ق مرك�ز (م�داد) واملتعاونين معه على جهودهم الكبيرة يف إع�داد هذا

االستطالع.

واهلل نسأل السداد والتوفيق.

إدارة املركز
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توطئة

توطئة
تلعب املؤسسات املانحة اخلريية دورا هاما يف جمال العمل اخلريي يف اململكة

العربية السعودية؛ حيث تقوم برعاية العديد من املشاريع للجهات اخلريية ،وتقديم

الدعم هلا .ومن خالل سعيها لالرتقاء بالعمل اخلريي يف اململكة فهي تعد  -بال شك

 أحد املكونات األساسية للقطاع غري الربحي؛ حيث ينترش ما يقرب من تسعنيجهة مانحة رسمية يف أرجاء اململكة ،تتنوع أشكال الدعم فيها لتشمل كافة املجاالت
اخلريية والتطوعية.

وانطالقا مما سبق ،وبعد مرور ما يزيد عن عرش سنوات منذ إنشاء هذه املؤسسات

املانحة ،وما ختلل ذلك من عالقات تفاعلية مع اجلهات اخلريية؛ تظهر احلاجة املاسة
للتعرف عىل هذه العالقات بعمق .ومن هنا يأيت هذا االستطالع الدوري (كام هو
مأمول وخمطط له) ،للتعرف عىل أداء املؤسسات املانحة ،وإجراءاهتا ،وسياساهتا،

والصورة النمطية عنها ،من وجهة نظر اجلهات اخلريية؛ وذلك للمساعدة عىل معرفة
نقاط الضعف ومواطن القوة؛ من أجل جتنب األوىل وتعزيز الثانية.

وجتدر اإلشارة إىل أن هذا االستطالع تم تنفيذه بدعم من ملتقى اجلهات املانحة
- 15 -

المؤسسات الخيرية المانحة في عيون الجهات الخيرية في المملكة العربية السعودية

السعودية ،والذي عقد يف املدينة املنورة خالل الفرتة ما بني  1434/4/4-3هـ،

املوافق 2013/2/14-13م.

وجتدر اإلشارة إىل أن طريقة كتابة و عرض التقرير تتامهى مع طبيعة امللتقى من

جانب ،ورغبة اللجنة العلمية بأن تكون األوراق املقدمة منسجمة ،وذات طابع بحثي،
ولتقديم معلومات وأفكار إضافية للقارئ تتعدى جمرد عرض نتائج االستطالع؛ لذا

طرح العرض بأسلوب يزاوج بني األبحاث وتقارير استطالعات الرأي.
وعليه ،فقد تم تقسيم التقرير وفقا للمحاور الرئيسة اآلتية:
ً
أوال :مقدمات منهجية.

ثاني ًا :خصائص عينة االستطالع.
ثالث ًا :الدعم الذي تقدمه املؤسسات املانحة للجهات اخلريية.

رابع ًا :األثر العام للمؤسسات املانحة ،وعوامل الـتأثري فيها.
خامس ًا :مصادر املعرفة.

سادس ًا :إجراءات ورشوط تقديم املؤسسات املانحة الدعم للجهات اخلريية.
سابع ًا :الصورة الذهنية عن املؤسسات املانحة اخلريية.
ثامن ًا :العالقة بني املؤسسات املانحة واجلهات اخلريية.

وقبل الدخول يف صفحات ملخص التقرير ،ال بد من تسجيل الشكر للذين

سامهوا يف هذا التقرير باملشورة والتنفيذ والدعم من مركز (مداد) و خارجه ،و يمكن

اإلشارة إىل بعضهم :د .خالد الرسحيي ،د .أحالم فرهود ،بتول عبيد ،د .توفيق عيل،
عمر الرفاعي ،عادل إدريس ،أمحد عبد الرمحن ،أيمن الغامدي ،بشار كساب ،عدنان

اهلاليل ،حممد احلامتي ،د .منترص عالم ،حممد بركات العراقي ،باحثو ومرشفو مجع

البيانات ،وكام أشكر بعض العاملني يف املؤسسات املانحة واجلهات اخلريية الذين
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توطئة

سامهوا يف ورشة عمل صياغة االستامرة ،أو أرسلوا مالحظاهتم ،وهم :م.سعد بن
عبد اهلل القريش ،د.فهد بن سليامن الدعليج ،عبد املجيد بن أمحد رضوان ،د.يونس

بن رساج صلوايت ،د.عمر بن نصري الربكايت .كام أشكر د .إبراهيم احليدري عىل
مالحظاته بعد عرض نتائج االستطالع يف ملتقى املؤسسات املانحة يف املدينة املنورة.
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أوال :اإلجراءات المنهجية

أوال :اإلجراءات المنهجية
تتناول الدراسة يف هذا اجلزء مقدمات منهجية مهمة ملوضوع االستطالع ،مثل:

حتديد هدف االستطالع ،وأمهيته ،والعينة ،ونسبة االستجابة ،واملنطقة اجلغرافية،

ومدة مجع البيانات ،وغريها ،وذلك عىل النحو اآليت:

أهداف االستطالع:

يسعى االستطالع لتحقيق هدف عام هو التعرف عىل وجهة نظر اجلهات اخلريية

يف املؤسسات اخلريية املانحة داخل اململكة العربية السعودية ،ويف هذا السياق تربز

عدد من األهداف التفصيلية ،والتي تم االعتامد عليها يف إعداد وتصميم األسئلة.

ومن أهم هذه األهداف ما يأيت:

 -1التعرف عىل الصورة الذهنية لدى اجلهات اخلريية يف املؤسسات املانحة

والعاملني فيها؛ باعتبارها املستفيد األول من خدماهتا.

 -2التعرف عىل مدى اعتامد اجلهات اخلريية عىل متويل املؤسسات اخلريية املانحة.
 -3التعرف عىل رأي اجلهات اخلريية يف مستوى الدعم الذي تقدمه املؤسسات
- 19 -

المؤسسات الخيرية المانحة في عيون الجهات الخيرية في المملكة العربية السعودية

املانحة هلم ،وشكل هذا الدعم املرغوب.

 -4التعرف عىل رأي اإلدارات العليا للجهات اخلريية يف أكثر املؤسسات املانحة

أثرا وتفاعال وانتشارا وشهرة يف اململكة.

 -5التعرف عىل وجهة نظر اجلهات اخلريية يف اإلجراءات التنظيمية واإلدارية

واإلرشافية للمؤسسات املانحة.

 -6معرفة أبرز اإلجيابيات والسلبيات يف طريقة عمل املؤسسات املانحة من وجهة

نظر اجلهات اخلريية.

 -7التعرف عىل آراء اجلهات اخلريية حول سياسات املؤسسات املانحة يف املنح،

وما يتعلق هبا من جماالت و إجراءات و ضوابط.

 -8التعرف عىل طريقة املؤسسات املانحة يف نقل املعرفة واملعلومات من وجهة

نظر اجلهات اخلريية.

 -9التعرف عىل رأي اجلهات اخلريية يف دعم املؤسسات املانحة ألنشطة وجماالت

العمل اخلريي.

 -10التعرف عىل بعض املفاهيم املتعلقة بالعمل اخلريي ،ودرجة انتشارها

وتداوهلا بني املؤسسات املانحة و اجلهات اخلريية.

 -11التعرف عىل مدى فعالية املؤسسات املانحة يف األحداث املختلفة من وجهة

نظر اجلهات اخلريية.

 -12االطالع عىل طبيعة العالقة بني املؤسسات املانحة و اجلهات اخلريية ،ومدى

تطورها.

أهمية االستطالع:

تربز أمهية االستطالع يف التعريف بصورة املؤسسات املانحة لدى اجلهات اخلريية بشكل

عام واملجتمع السعودي بشكل خاص ،باإلضافة إىل مساعدة املؤسسات املانحة يف ترتيب
- 20 -

أوال :اإلجراءات المنهجية

أوضاعها ،وقواعد عملها ،وإجراءاهتا ،وأساليبها ،بام يعزز الثقة فيها ،والرقي بمستويات
عملها ،وتقوية عالقاهتا مع اجلهات اخلريية؛ وهو ما يسهم بدوره يف حتسني صورة

املؤسسات املانحة لدى هذه اجلهات اخلريية .ومما يكسب االستطالع أمهية أنه يواكب ازدياد
عدد املؤسسات اخلريية املانحة بتخصيصها بالدراسة والبحث يف الكثري من جوانبها.

بناء االستمارة:

تم إعداد مسودة االستامرة ،ومناقشة األفكار الواردة فيها ،مع جمموعة من

األكاديميني واخلرباء واملختصني يف العمل اخلريي يف مركز (مداد) ،كام تم إجراء

اختبار قبيل هلا عىل جمموعة من اجلهات ،من خالل تطبيق أنواع االختبارات األربعة إىل

حد كبري( ،)1وهي :الطريقة التقليدية ( ،)2والطريقة السلوكية ( ،)3والطريقة املعرفية(،)4
والطريقة املكتبية (.)5

وبلغ عدد أسئلة االستطالع الكيل ( )95سؤاال ،وتم تقسيم االستامرة إىل سبعة

أقسام.

تدريب الباحثين:

تم تدريب فريق العمل والباحثني امليدانيني من خالل تزويدهم بعدد من القواعد

واإلجراءات العلمية التي جيب التقيد هبا ،حيث تم التعريف باالستامرة ،ورشحها،
 -1انظر :جيوسبي آيرويس ،دليلك إىل تصميم استطالعات الرأي ،ترمجة حممد دبور ،املركز العلمي للدراسات السياسية،

 ،2008ص ص .143 – 140

 -2إجراء عدد صغري من املقابالت ،ومن ثم يتم إعداد تقارير لتبادل اخلربات وحتديد املشاكل.
 -3يشتمل عىل مقابالت موجهة ،حتت رقابة خبري يتوىل حتديد املشاكل وترميزها.
 -4يطلب من املستجيب إيراد كل ما خيطر عىل باله أثناء اإلجابة عىل السؤال أو بعدها.
 -5يستطيع اخلرباء املصممون من خالله مراجعة االستبيان وهم جالسون يف مكاتبهم.
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وتوجيه الباحثني إىل كيفية طرح األسئلة ،ورصد استجابات املبحوثني ،خاصة يف
األسئلة املفتوحة ،مع توضيح كيفية التفاعل مع املبحوثني ،والعمل عىل رفع نسبة

االستجابة ،و األسس املنهجية واألخالقية التي جيب مراعاهتا يف مجع البيانات .كام
حرصنا عىل انتقاء باحثني حمليني جييدون التحدث باللهجة املحلية ،وعىل دراية جيدة

بواقع العمل اخلريي داخل اململكة ،وقد حرص فريق البحث عىل تنبيه الباحثني
إىل توضيح بعض العبارات التي قد تلتبس عىل املبحوث ،خاصة يف بعض اجلهات
واملناطق النائية التي تتسم بانخفاض املستوى الثقايف والتعليمي.

أداة جمع البيانات:

تم مجع البيانات باستخدام أكثر من أسلوب؛ وذلك متاشي ًا مع طبيعة االستطالع،

وحرصا من القائمني عليه عىل االستفادة بأكرب قدر من االستجابات ،باإلضافة إىل
رغبة اإلدارات العليا للجهات اخلريية يف بعض األحيان ،لذا تم تطبيق االستامرة تارة

من خالل املقابلة اهلاتفية ،وتارة أخرى بالفاكس أو الربيد اإللكرتوين؛ لرغبة البعض
يف إطالع اإلدارات عليها مسبق ًا ،أو أنه وجد يف هذه الطريقة أهنا أسهل .وعليه ،فقد تم
مجع إجابات االستطالع من خالل املقابلة اهلاتفية بنسبة ()%65؛ أي ما يزيد عن الثلثني،

ومن خالل الفاكس بنسبة ( ،)%24ومن خالل الربيد اإللكرتوين بنسبة (.)%11

عينة االستطالع:

صممت عينة الدراسة اعتامدا عىل البيانات املتوفرة عن جمتمع الدراسة ،والتي

كان مصدرها جلان التنمية و دليل اللجان االجتامعية األهلية يف اململكة ،بتاريخ
1431/6/10هـ ،باإلضافة إىل دليل اجلمعيات اخلريية من موقع مركز (مداد) .وتم
تقدير حجم العينة باحتامل خطأ مسموح به ( )%5عند مستوى ثقة ( .)%95وبلغ
حجم العينة الكيل ( )437جهة خريية ،موزعة عىل مجيع املناطق ،باإلضافة إىل خمتلف

أنواع اجلهات اخلريية ،سواء كانت مجعيات ،أو مكاتب دعوة وإرشاد ،أو جلان تنمية.
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لذا؛ فعينة الدراسة هي عينة طبقية عشوائية ،حيث اعترب كل نوع من أنواع اجلمعيات

اخلريية حسب نشاطها طبقة مستقلة.

نسبة االستجابة:

بلغت نسبة االستجابة الفعلية ()%51( )6؛ نظرا لوجود مشكالت تتعلق باإلطار

اخلاص بالعينة من حيث عدم وضوح العناوين وأرقام اهلواتف اخلاصة بجهات
خريية ،و تغري بيانات االتصال بشكل كبري ،باإلضافة إىل الرفض واملامطلة التي بلغت
النسبة األكرب .وفيام ييل جدول يبني توزيع العينة حسب نتيجة املقابلة النهائية:
جدول ( )1نسبة االستجابة والرفض والتفاعل مع االستطالع

العدد نسبة االستجابة نسبة االستجابة املعدلة

نتيجة املقابلة

165

37.8

51.2

تامة  /مكتملة

عدم وجود موافقة من إدارة اجلهة اخلريية

7

1.6

2.2

عدم الرد حتى اآلن  /املامطلة

132

30.2

دائرة حكومية /وزارة األوقاف

4

0.9

عدم وضوح العناوين وأرقام اهلواتف

99

االنشغال وعدم التفرغ
الرفض /االعتذار

3

10

املوافقة املبدئية ثم الرفض بعد االطالع عىل االستامرة 5
مجعيات خريية مكررة
املجموع الكيل

0.7
2.3

1.1

12

2.7

437

100.0

22.7

 -6بعد استثناء مشاكل إطار جمتمع الدراسة ،مثل :التكرار ،واملؤسسات احلكومية ،و غريها.
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فترة جمع البيانات:

تم مجع البيانات خالل الفرتة ما بني ( 9حمرم 1433هـ ،املوافق 2011/12/4م) ،وحتى

( 8ربيع اآلخر 1433هـ ،املوافق2012/3/1م) ،وهي فرتة طويلة نسبيا؛ ويمكن تربير
ذلك لقلة عدد الباحثني ،وضعف االستجابة الفورية عند الكثري من املستجيبني ،وطلب
مواعيد مسبقة للمقابلة اهلاتفية ،أو انتظار االستجابة إذا كانت بالوسائل األخرى.

اختبار ثبات األداة:

من أجل اختبار ثبات أداة الدراسة ،واختبار صدقها الداخيل ،تم استخدام اختبار

(ألفا كرونباخ) الختبار االتساق الداخيل .وتشري النتائج يف اجلدول أدناه إىل درجة

ثبات يف استجابات املبحوثني؛ ألن قيمة (ألفا كرونباخ) املعيارية تساوي أكثر من
 ،%60وهي النسبة املقبولة يف بحوث اإلدارة ،حيث بلغت قيمة (ألفا كرونباخ)

املعيارية للدراسة ككل  ،%80باستثناء جمال الصورة الذهنية عن املؤسسات املانحة
يف أداة الدراسة.

جدول ( :)2نتائج اختبار ثبات أداة الدراسة (ألفا كرونباخ).
املجال

قيمة (ألفا كرونباخ)

الدعم الذي تقدمه املؤسسات املانحة للجهات اخلريية

%58.3

مصادر املعرفة عن املؤسسات املانحة

%62.6

األثر العام للمؤسسات املانحة

%71.0

إجراءات ورشوط تقديم املؤسسات املانحة الدعم للجهات اخلريية

%62.6

العالقة بني املؤسسات املانحة واجلهات اخلريية

%57.3

الصورة الذهنية عن املؤسسات املانحة
أداة الدراسة ككل
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مفاهيم االستطالع:

اجلهات اخلريية :نقصد هبا تلك الكيانات التطوعية غري اهلادفة للربح ،والتي

هتدف باألساس إىل إشباع احتياجات أفراد ومجاعات املجتمع ،وحتقيق التنمية
املستدامة ،دون الرغبة يف احلصول عىل نفوذ سيايس أو أرباح اقتصادية .وقد شمل
املفهوم يف هذا االستطالع الفئات اآلتية :اجلمعيات اخلريية ،و مكاتب الدعوة
واإلرشاد وتوعية اجلاليات ،و جلان التنمية االجتامعية األهلية.

املؤسسات املانحة :وهي املؤسسات اخلريية التي تقدم الدعم للجهات اخلريية

يف أي شكل من أشكال الدعم (مادي  -استشاري  -عيني) ،دون انتظار حتقيق أية

مكاسب مادية.
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ثانيا :خصائص عينة االستطالع
نتناول يف هذا اجلزء خصائص العينة التي استجابت لالستطالع ،مع األخذ بعني

االعتبار ما متت اإلشارة إليه سابقا من إشكاليات تعلقت بضعف نسبة االستجابة،
وعدم دقة بعض بيانات جمتمع الدراسة .و فيام يأيت أهم ما يمكن ذكره يف خصائص

عينة االستطالع ـ كام هي مبينة يف اجلدول (:)3

وصلت نسبة التعامل ما يقرب من ثالثة أرباع اجلهات اخلريية ( )% 73.3مع

املؤسسات املانحة ملدة أكثر من  6سنوات ،تليها فرتة ما بني  6-4سنوات ،وهو ما
يشكل أمهية قصوى يف درجة ثقة ومصداقية آراء وتوجهات اجلهات اخلريية حول

املؤسسات املانحة من طول فرتة العالقة بني الطرفني.

تتجه أكثر من ثلثي اجلهات اخلريية ( )% 66.7إىل العمل داخل املحافظة التي

توجد هبا ،و %25.5يف املنطقة التي توجد هبا اجلهة اخلريية ،يف حني تنخفض نسبة

العمل خارج نطاق املنطقة وداخل اململكة بشكل واضح ،وهو ما يدل عىل أن أغلب

اجلهات داخل نطاق العينة ذات طابع حميل.

شكلت منطقة مكة املكرمة أكثر املناطق تكرارا يف عينة االستطالع؛ حيث
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بلغت  ،%23تليها منطقة الرياض بنسبة  ،%15.8ثم منطقة عسري بنسبة .% 13.9
وشكلت منطقة نجران أقل نسبة باستامرة واحدة فقط ،وهو ما يشكل أقل من % 1؛
وقد يرجع ذلك لطبيعة املكان ،وبعده عن املدن الرئيسة يف اململكة ،وتدين عالقات
التعاون بني اجلهات اخلريية واجلهات املانحة .وعىل كل حال ،فقد عكست عينة

االستطالع -بشكل عام  -التوزيع اجلغرايف ملجتمع الدراسة.

تشري النتائج إىل اجتاه واضح لدى اجلهات اخلريية للعمل املحدود؛ حيث وجد

أن أكثر من ثلثي عينة اجلهات ( )% 63لدهيا فرع واحد فقط ،تليها اجلهات التي لدهيا

فرعان أو أكثر ،بفارق كبري ،وبنسبة  % 6.1و  %4.2عىل التوايل.
ّ
شكل املجال االجتامعي أكثر املجاالت انتشارا لدى جمتمع الدراسة؛ حيث
وصلت النسبة إىل الثلثني  ،%60يليه املجال الديني والدعوي بنسبة  ،% 20ثم

التعليمي والبحثي  ،%12.1وهو ما ينسجم بدرجة كبرية مع اجلهات اخلريية يف
اململكة ،حيث إن األغلبية هي اجلهات التي تعمل يف املجال االجتامعي.
جدول ( :)3توزيع عينة االستطالع حسب
العدد

النسبة

مدة التعامل مع املؤسسات املانحة
أقل من سنة

1

%0.6

( 3-1سنوات)

19

%11.5

( 6-4سنوات)

24

%14.5

أكثر من 6سنوات

121

%73.3

جمال أو نطاق عمل اجلهة اخلريية
املحافظة التي توجد هبا

110
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%66.7

ثانيا :خصائص عينة االستطالع

أكثر من حمافظة داخل املنطقة

7

%4.2

املنطقة التي توجد هبا

42

%25.5

كافة مناطق اململكة

4

%2.4

أخرى

2

%1.2

املنطقة التابعة هلا اجلهة اخلريية

()7

منطقة القصيم

15

%9.1

منطقة الرياض

26

%15.8

منطقة املدينة املنورة

13

%7.9

منطقة مكة املكرمة

38

%23.0

منطقة احلدود الشاملية

4

%2.4

منطقة حائل

8

%4.8

منطقة تبوك

3

%1.8

منطقة اجلوف

2

%1.2

منطقة جازان

14

%8.5

منطقة عسري

23

%13.9

منطقة نجران

1

%6

منطقة الباحة

7

%4.2

املنطقة الرشقية

11

%6.7

 -7يمثل هذا عدد اجلهات اخلريية التي استجابت حسب املنطقة ،وال يعني بالرضورة التمثيل احلقيقي للمناطق.
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عدد فروع اجلهة اخلريية
فرع واحد

104

%63

فرعان

10

%6.1

ثالثة فروع

7

%4.2

أربعة فروع فأكثر

4

%2.4

ال توجد إجابة

40

%24.2

النشاط الرئييس للجهة اخلريية ()7
اجتامعي

99

% 60

تنموي

2

%1.2

صحي

1

%6

تعليمي وبحوث

20

%12.1

ديني ودعوي

33

% 20

إغاثي

6

%3.6

أخرى

4

%2.4
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ثالثاً :الدعم الذي تقدمه المؤسسات المانحة للجهات الخيرية

ثالثاً :الدعم الذي تقدمه
المؤسسات المانحة للجهات الخيرية
تشري نتائج االستطالع إىل أن ما يقرب من ثلثي اجلهات اخلريية ترى أن مستوى

الدعم الذي تقدمه املؤسسات املانحة قليل ،وترغب يف احلصول عىل املزيد من الدعم

من جانب املؤسسات املانحة ،عىل حني يرى ما يقرب من الثلث أن مستوى الدعم

مناسب ،و اعترب ما يقرب من  %2أن الدعم
املقدم من املؤسسات املانحة كثري .وتعرب هذه

النتائج عن وجود رغبة ملحة لدى اجلهات
اخلريية يف احلصول عىل دعم املؤسسات املانحة،

وهي رغبة ترتبط  -دون شك  -باجتاه اجلهات
اخلريية نحو تعظيم نتائج العمل اخلريي من

خالل زيادة ما حتصل عليه من دعم.
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ثلثا اجلهات اخلريية

ترى أن الدعم هلا من

املؤسسات اخلريية املانحة قليل.

المؤسسات الخيرية المانحة في عيون الجهات الخيرية في المملكة العربية السعودية

جدول ( :)4توزيع اجلهات اخلريية حسب ما تراه يف مستوى الدعم الذي تتلقاه من املؤسسات املانحة.
مستوى الدعم

العدد

النسبة

مناسب

60

%36.4

كثري

قليل

3

102

%1.8

%61.8

ويف حماولة التعرف عىل الطرف املبادر يف طلب الدعم أو تقديم الدعم؛ جاء

السؤال املبارش عن أهيام أكثر مبادرة يف تقديم الدعم؟ وكانت اخليارات :املؤسسة

املانحة ،اجلهة اخلريية ،كالمها .وتشري نتائج االستطالع إىل أن ما يقرب من ثالثة
أرباع العينة يرون أن اجلهة اخلريية هي التي

ثالثة أرباع اجلهات اخلريية هي

التي تبادر بطلب الدعم من املؤسسات
اخلريية املانحة.

تبادر بطلب الدعم ،مقابل أكثر من الربع بقليل
ذكروا أن كال الطرفني عىل قدم املساواة ،يف حني

مل يتجاوز  %2من ذكروا أن اجلهة املانحة هي
التي تبادر بتقديم الدعم؛ وقد يرجع ذلك  -يف
جزء منه  -إىل عدم وجود دعاية كافية عن نشاط

تلك اجلهات بام يسمح بمبادرة املؤسسات املانحة إىل تقديم الدعم ،أو إىل عدم دراية

املؤسسات املانحة بأماكن تواجد تلك اجلهات أو جماالت نشاطها.

وربام تشكل هذه النتيجة دافعا إلعادة النظر يف أسلوب عمل املؤسسات املانحة،

بحيث تبادر إىل تقديم الدعم لبعض اجلهات اخلريية التي تقدم أفكارا إبداعية ،وتقوم
بأعامل مميزة ،وهذا بحد ذاته يعترب تطويرا مميزا يف عمل املؤسسات املانحة ،وحتفيزا

قويا للجهات اخلريية ،باإلضافة إىل أن هذا ينسجم مع االحرتافية يف العمل ،واملثالية

يف البحث عن املنجزين املتميزين.
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ثالثاً :الدعم الذي تقدمه المؤسسات المانحة للجهات الخيرية

جدول ( :)5توزيع اجلهات اخلريية حسب الرأي يف أهيام أكثر مبادرة يف تقديم أو طلب الدعم.
البند

العدد

النسبة

121

% 73.3

املؤسسة املانحة تبادر أكثر يف تقديم الدعم

3

كالمها عىل قدم املساواة

41

جهتكم اخلريية تبادر أكثر يف طلب الدعم

% 1.8

% 24.8

ويف حماولة التعرف عىل رؤية اجلهات اخلريية لدور

املؤسسات املانحة ،وما إذا كان يمكن اعتبار هذه املؤسسات
املانحة مموال فرعيا أو رئيسا للجهات اخلريية ،تبني أن األمر

مناصفة؛ حيث إن املؤسسات املانحة تعترب مموال رئيسا
لنصف اجلهات اخلريية ،ومموال ثانويا للنصف اآلخر تقريبا؛

وهو ما يدل عىل أن هناك جهات وداعمني آخرين من األفراد

املؤسسات اخلريية املانحة
ممول رئييس لنصف

اجلهات اخلريية ،وثانوي
للنصف اآلخر.

يشكلون نسبة ال بأس هبا يف دعم اجلهات اخلريية.

جدول ( :)6توزيع اجلهات اخلريية حسب إن كانت املؤسسات املانحة تعترب مموال
رئيسي ًا أو ثانوي ًا ملشاريعها اخلريية
البند

رئييس
ثانوي

العدد

النسبة

86

%52.4

78

%47.6

ويف سؤال حول أكثر الفرتات التي تشهد دعام مكثفا من جانب املؤسسات

املانحة للجهات اخلريية ،تشري النتائج اإلحصائية إىل تقارب واضح يف النسب
بالنسبة للبديلني (الثاين والرابع)،حيث رأى ما يقرب من النصف أن الدعم يرتبط
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برؤية املؤسسات املانحة  ،%47.6عىل حني رأى  %43.9أن املواسم الدينية ،مثل:
رمضان ،واملناسبات اخلريية ،تشكل أكثر الفرتات التي تتلقى فيها اجلهات اخلريية

دعام من املؤسسات املانحة .عىل حني ذكر  % 6.1أن املنح املقدمة من اجلهات
اجلهات اخلريية منقسمة

املانحة مستمرة طوال العام ،وذكر  % 2.4أن أكثر الفرتات

دعام هي فرتة الكوارث واألزمات ،وهو ما خيالف االجتاه

حول أكثر فرتة تدعم هبا

السائد والتيار العام العاملي بأن التربعات والدعم يزداد يف

بني « املواسم الدينية«،

إىل عدم تعرض املناطق املوجود هبا تلك اجلهات إىل أزمات

املؤسسات املانحة «.

اإلشارة إىل تعقد اإلجراءات الروتينية عند املؤسسات

املؤسسات املانحة ،ما
و» حسب ما حتدده

الكوارث واألزمات ،إال أنه يمكن تفسري انخفاض نسبتها
أو كوارث تستدعي ضخ املزيد من الدعم ،كام يمكن

املانحة ،بام يقلل من نسبة املشاركة اإلجيابية يف فرتة األزمة،
بعكس الداعمني األفراد  -مثال  -الذين تستثريهم األزمات

والكوارث بالتربع الرسيع والسخاء بتقديم املال (.)8

كام يمكن التوصية للمؤسسات املانحة بأن يكون يف ميزانيتها بند للحاالت الطارئة

واألزمات؛ فهذا منطقي جدا ،وله الكثري من اإلجيابيات يف حتسني صورة املؤسسات

املانحة ،فضال عن حتقيق دور فاعل يف العمل اخلريي يف مثل هذه الظروف.

 -8للمزيد حول أثر األزمات والكوارث عىل العمل اخلريي يف جمال التربعات اإللكرتونية ،انظر :د .سامر أبو رمان،
قياس سلوك التربع اإللكرتوين باستخدام استطالعات الرأي ،يف :التربعات اإللكرتونية ،املركز الدويل لألبحاث
والدراسات (مداد)2012 ،م.
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ثالثاً :الدعم الذي تقدمه المؤسسات المانحة للجهات الخيرية

جدول ( :)7توزيع اجلهات اخلريية حسب أكثر فرتة تدعم فيها املؤسسات املانحة اجلهات اخلريية
العدد

النسبة

فرتة الدعم

حسب املواسم الدينية واخلريية (رمضان واألعياد)

72

%43.9

حسب ما حتدده املؤسسات املانحة

78

مستمرة طوال العام

الكوارث واألزمات

10
4

%6.1

%2.4

%47.6

و يف حماولة للتعرف عىل مدى مالءمة الدعم املقدم من املؤسسات املانحة للزمن

الكيل للمرشوع ،خاصة وأن مسألة مناسبة تقديم الدفعات من املؤسسات املانحة
مع الفرتة الزمنية ملرشوع اجلهات اخلريية تعترب من القضايا التي تأخذ حيزا واسعا

من النقاش يف أوساط اجلهات اخلريية ،وقد كان هذا واضحا يف اجللسات النقاشية

أثناء مرحلة بناء األسئلة اخلاصة هبذا االستطالع ،فتشري النتائج إىل ارتفاع نسبة
رضا اجلهات اخلريية بشأن تقديم الدعم يف األوقات املناسبة ،حيث أقر ما يقرب

من  %81بمالءمة الدعم للفرتة :موزعة ما بني ( %66مالئم إىل حد ما) ،وما يقرب
من ( % 15مالئم بدرجة كبرية) .عىل حني أجاب ما يقرب من  % 19بعدم مالءمته

عىل اإلطالق.

جدول ( :)8توزيع اجلهات اخلريية حسب مدى مالءمة دعم املؤسسات املانحة للزمن الكيل
للمرشوع (أي :تقديم الدعم يف الفرتة املناسبة).
البند

العدد

النسبة

109

%66.1

مالئم بدرجة كبرية

25

غري مالئم عىل اإلطالق

31

مالئم إىل حد ما
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%15.2
%18.8
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اجلهات اخلريية ترغب

بكل أشكال الدعم من

املؤسسات املانحة ،ولكنها
ترغب أكثر بالدعم

املايل ،أكثر من الدعم

االستشاري والتدريبي
والتأهييل.

أما فيام يتعلق بأشكال الدعم حسب درجة تفضيلها،

فقد كان من الواضح تفضيل اجلهات اخلريية احلصول

عىل دعم مايل ،حيث بلغت نسبة من فضلوا الدعم املادي
بمختلف املستويات  ،%98.2ثم تال ذلك الدعم الوقفي
بنفس النسبة ،ولكن مع درجة أقل يف مستوى التفضيل

بدرجة كبرية ( ،)% 70.9مقابل ( .)%86.7ومن املالحظ

أن أقل نسبة يف تفضيل أشكال الدعم بطريقة كبرية هو
الدعم االستشاري ( .)% 40.9أما كل من الدعم التدريبي

واملعنوي واإلعالمي والعيني ،فقد جاء ترتيبهم من حيث

مستوى التفضيل عىل النحو اآليت %51.5 ،%51.8 ،%53.9 :ثم %48.5عىل

التوايل .ويمكن القول  -من خالل نظرة عامة ألشكال الدعم الذي تفضله اجلهات

اخلريية  -أن هناك تركيزا عىل احلاجات امللحة اآلنية ذات األثر الرسيع ،أكثر من
الرتكيز عىل احلاجات املرتبطة بالتطوير اإلداري أو املؤسيس أو التأهييل؛ وقد يكون

هذا مربرا إذا استحرضنا الغايات الرئيسية هلذه اجلهات ،وطبيعة العالقة مع املؤسسات
املانحة ،وما تقدمه األخرية من دعم وخدمات ،ولكنه يبقى من اجلوانب التي حتتاج

إىل وقفة بأن بعض اجلهات اخلريية ليس لدهيا محاس يف تلقي دعم استشاري و تدريبي

و تأهييل.
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ثالثاً :الدعم الذي تقدمه المؤسسات المانحة للجهات الخيرية

جدول ( :)9أشكال الدعم حسب درجة تفضيلها.

أفضله بدرجة كبرية

الدعم املايل

%86.7

أفضله

%11.5

ال أفضله
%0.6

ال أفضله عىل اإلطالق
%1.2

الدعم التدريبي
والتأهييل للعاملني
يف اجلهات اخلريية

%53.9

%39.4

%5.5

%1.2

الدعم االستشاري

%40.9

%49.4

%7.3

%2.4

دعم الوقف

%70.9

%27.3

%1.2

%42.7

%5.5

الدعم العيني

%48.5

% 43

الدعم اإلعالمي

%51.5

% 43

أخرى

%88.9

%11.1

الدعم املعنوي

%51.8
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%7.9

%6

%6

%3.6

%1.8

%0

%0

%0

رابعاً :األثر العام للمؤسسات المانحة وعوامل التأثير فيها

رابعاً :األثر العام للمؤسسات
المانحة وعوامل التأثير فيها
يتناول هذا اجلزء تأثري ما تقدمه املؤسسات املانحة من دعم عىل عمل اجلهات

اخلريية ،وبعض اإلجراءات التي تؤثر عىل قرارات املؤسسات املانحة يف تقديم الدعم.
يف حماولة التعرف عىل مدى تأثري دعم املؤسسات املانحة عىل اجلهات اخلريية،

رأت األغلبية الساحقة ( )%90.8أن هناك
تأثريا إجيابيا .ومل يظهر التأثري السلبي أو غياب
التأثري إال بنسبة ضئيلة .وهي نتيجة منطقية؛

نظرا العتامد األنشطة التي تقدمها تلك اجلهات

عىل ما يقدم هلا من دعم بنسبة كبرية ،وهو ما
يصب بدوره يف أمهية تفعيل دور املؤسسات

املانحة بالنسبة للجهات اخلريية.

- 39 -

األغلبية الساحقة من اجلهات اخلريية
ترى أن املؤسسات اخلريية املانحة هلا
أثر إجيايب عليهم.
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جدول ( :)10توزيع اجلهات اخلريية حسب الرأي يف مدى تأثري دعم املؤسسات
املانحة عليهم بشكل عام.
العدد

النسبة

التأثري

تأثري سلبي

2

%1.2

ال أعرف

3

تأثري إجيايب
ال تأثري

148
10

%90.8
%6.1
%1.8

وملعرفة تأثري بعض امليزات املتعلقة بدور جملس إدارة

الدعاة واملشايخ والقضاة
هم األكثر تأثريا يف قرار

املؤسسات اخلريية املانحة
لتقديم الدعم للجهات
اخلريية ،واملثقفون

واألكاديميون هم األقل
تأثريا.

اجلهة اخلريية وأثره يف قرارات املؤسسات املانحة يف جمال

تقديم الدعم ،جاء السؤال اآليت ،واملتعلق بأثر التشكيل
اإلداري ملجالس إدارات املؤسسات املانحة يف تقديم الدعم

للجهات اخلريية ،حيث تبني أن وجود شخصيات بارزة
من الدعاة والقضاة واملشايخ متثل واحدا من أكثر العوامل

تأثريا عىل قرار املؤسسات املانحة اإلجيايب الداعم للجهات

اخلريية ،بنسبة  ،% 81.8ثم ييل ذلك بنسبة كبرية إىل حد
ما وجود شخصية بارزة من املسؤولني احلكوميني بنسبة

 ،%53.9يليها الوجهاء ورجال األعامل بنسبة ،%49.7

ثم املثقفون واألكاديميون بنسبة %43؛ وهو ما يضع عالمات استفهام كربى حول
نطاق تأثري قادة الرأي يف املجاالت املختلفة يف مثل تلك األنشطة.
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رابعاً :األثر العام للمؤسسات المانحة وعوامل التأثير فيها

جدول ( :)11توزيع اجلهات اخلريية حسب مدى تأثري جمموعة من العوامل واملميزات يف جملس
إدارة اجلهة اخلريية يف قرار املؤسسات املانحة يف تقديم الدعم للجهات اخلريية.

وجود شخصية بارزة من
الدعاة والقضاة واملشايخ

تؤثر بدرجة
كبرية

تؤثر

ال تؤثر

ال تؤثر عىل
اإلطالق

ال أعرف

%81.8

%12.7

%3.6

%0

%1.8

وجود شخصية بارزة من
املثقفني واألكاديميني

%43

%47.3

%8.5

%6

%6

وجود شخصية بارزة من
الوجهاء ورجال األعامل

%49.7

%43

%4.8

%1.2

%1.2

وجود شخصية بارزة من
املسؤولني احلكوميني

%53.9

%33.9

%9.1

%1.8

%1.2

ويف السؤال عن العوامل األخرى ومدى تأثريها عىل قرار املؤسسات املانحة يف

جمال تقديم الدعم ،جاء جمال عمل اجلهة اخلريية بالدرجة األوىل بنسبة ،% 68.5
حيث ذكروا بأنه يؤثر بدرجة كبرية ،ثم حصول اجلهة عىل جائزة يف اجلودة ،مثل:

األيزو ،بنسبة  ،% 46.7ويف أن يكون

عدد العاملني كبريا بنسبة  ،% 76.9وقد

كان أقل العوامل هو عدد املتطوعني؛

حيث ذكر  % 28.4أنه مل يؤثر ،أو مل
يؤثر عىل اإلطالق.
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جمال عمل اجلهة اخلريية هو األكثر تأثريا يف
قرار املؤسسات املانحة لتقديم الدعم.
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جدول ( :)12توزيع اجلهات اخلريية حسب مدى تأثري جمموعة من العوامل يف قرار املؤسسات
املانحة يف تقديم الدعم للجهات اخلريية.

أن تكون اجلهة حاصلة عىل جائزة
يف اجلودة ،مثل :األيزو
أن يكون عدد العاملني كبريا

تؤثر بدرجة
كبرية

تؤثر

%46.7

%29.1

%15.2

%3.6

%5.5

%24.2

%52.7

%17.6

%4.2

%1.2

%68.5

%28.5

%0.0

%0.6

%2.4

أن يكون عدد املتطوعني كبريا

%31.5

أخرى

%50.0

جمال عمل اجلهة اخلريية

ال تؤثر عىل
ال تؤثر
اإلطالق

ال أعرف

%37.6

%33.3

%24.8
%0.0

%3.6

%0.0

%2.4

%16.7

ألقت أحداث سبتمرب  2001بظالهلا عىل العمل اخلريي بصفة عامة ،وعىل العمل

اخلريي السعودي بصفة خاصة ،وخاصة ما يتعلق منه بالدعم املايل .وطرح يف استامرة
االستطالع سؤال بقصد معرفة وجهة نظر اجلهات اخلريية يف أثر هذه اهلجامت عىل
الدعم املقدم من املؤسسات املانحة هلم ،وكان من الالفت للنظر أن ثمة تأثريا سلبيا

عىل مقدار الدعم بعد أحداث سبتمرب؛ حيث أجاب الثلثان بذلك ( ،)% 66.9يف

حني مل ير سوى ( )% 8.6أن التأثري إجيايب ،وأشار  % 14فقط أن ال تأثري .وذلك
عىل عكس املتوقع من أن الدعم املايل املحيل قد زاد؛ باعتبار أن ثمة قيودا فرضت عىل
العمل اخلريي السعودي اخلارجي.

وبالرغم من حساسية السؤال يف بيئة مثل بيئة اجلهات اخلريية ،إال أن نسبة الرفض

كانت مقبولة يف هذا السؤال ،كام أشار بعض باحثي مجع البيانات ،وكذلك بلغت

نسبة عدم املعرفة  % 9.8فقط.
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رابعاً :األثر العام للمؤسسات المانحة وعوامل التأثير فيها

جدول ( :)13توزيع اجلهات اخلريية حسب الرأي بشكل عام إن كانت أحداث احلادي عرش من
سبتمرب قد أثرت عىل املؤسسات املانحة يف مقدار دعمها للجهات اخلريية.
العدد

النسبة

التأثري

أثرت بشكل سلبي

109

%66.9

ال أعرف

16

%9.8

أثرت بشكل إجيايب
مل تؤثر

14

24
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%8.6

%14.7

خامساً :مصادر المعرفة

خامساً :مصادر المعرفة
من األمور املهمة للتعرف عىل طبيعة العالقة بني األطراف املختلفة هو حتديد

مصادر املعلومات واملعرفة التي حيصل هبا كل طرف من معلومات عن اآلخر ،وهو

ما حرصنا عىل معرفته من خالل هذا السؤال ،حيث تم رسد جمموعة من مصادر

املعرفة التي تتعلق باملؤسسات املانحة ،وطلب
من اجلهات اخلريية إبداء رأهيم بدرجة اعتامدهم

عليها ،وتبني أن أكثر مصادر املعرفة هو العالقات
الشخصية؛ حيث اعتمد عليه ثالثة أرباع اجلهات

اخلريية ( ،)%76.4ثم تأيت الزيارات التعارفية

بنسبة  ،% 46.3واملواقع اإللكرتونية للمؤسسات
املانحة بنسبة .% 41.2

األغلبية الساحقة من اجلهات
اخلريية تعتمد عىل العالقات

الشخصية كمصادر معرفة عن
املعلومات املتعلقة باملؤسسات
املانحة.

ومما تدل عليه النتائج ،عند مقارنة االعتامد عىل

املصادر اإللكرتونية مع الورقية للمؤسسات املانحة (املطبوعات) ،أن ثمة اعتامدا أكرب

عىل اإللكرتوين من الورقي؛ حيث نالحظ الفرق بينهام  .% 12.5وهو ما يشكل
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داللة وتطورا يف التعامل اإللكرتوين للجهات اخلريية ،سواء املؤسسات املانحة أو

اجلهات اخلريية.

وجاء االعتامد عىل وسائل اإلعالم بنسبة تقدر بـ  ،% 37.8وهو ما يشكل نسبة

كبرية حتتاج من املؤسسات املانحة إىل الوقوف عندها يف حماولة زيادة تغطية عملها يف
وسائل اإلعالم ،بالرغم من احتالهلا للمرتبة الرابعة من وسائل املعرفة.

وحرصا عىل تقديم نظرة متوازنة يف قراءة النتائج؛ من املناسب استحضار فيام

إذا كانت هذه املصادر تشكل يف غاياهتا ووظيفتها األساسية مصدرا للمعرفة حول

املؤسسات املانحة ،حيث إن بعض هذه املصادر لدهيا غايات أخرى ،وليس غاية

تقديم معلومات عن اجلهات املانحة من غاياهتا األساسية.
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خامساً :مصادر المعرفة

جدول ( :)14توزيع اجلهات اخلريية حسب مدى االعتامد عىل مصادر البحث
عن املعلومات التي تتعلق باملؤسسات املانحة.
املصدر
مواقع املؤسسات املانحة
اإللكرتونية
مطبوعات املؤسسات
املانحة
موقع وزارة الشؤون
االجتامعية
موقع مركز (مداد)

موقع اخلري الشامل

أعتمد عليها أعتمد عليها أعتمد عليها ال أعتمد عليها
بدرجة كبرية بدرجة قليلة إىل حد ما عىل اإلطالق
%41.2

%13.3

%27.3

%15.8

%2.4

%28.7

%31.7

%28.0

%11.0

%0.6

%32.9

%23.2

%20.1

%23.2

%0.6

%3.1

%2.5

%10.4

%8.6

%75.5

%6.1

%3.6

%19.4

%29.1

%35.8

%37.8

%26.2

%22.0

%14.0

%0

%0

العالقات الشخصية

%76.4

الزيارات التعارفية

%46.3

وسائل اإلعالم
أخرى

مل أسمع
عنها

%60.0

%13.9

%36.0
%40.0
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%10.4

%12.1

%3.6
%0
%0

%6.7

%0

%0

سادساً :إجراءات وشروط تقديم المؤسسات المانحة الدعم للجهات الخيرية

سادساً :إجراءات وشروط تقديم المؤسسات
المانحة الدعم للجهات الخيرية
متتاز اجلهات اخلريية بمجموعة من امليزات التي يمكن أن توليها املؤسسات

املانحة اهتامما أكثر لتقديم الدعم ،ولذا يأيت هذا السؤال يف حماولة للتعرف عىل رأي
اجلهات اخلريية يف هذه املعايري وامليزات ،ومدى تأييدها بأن تكون معيارا معتمدا.

ومن املالحظ أن املعايري األوىل كانت متقاربة ،وترتاوح ما بني  ،% 75-70حيث
أيد بدرجة كبرية ما يقارب ثالثة أرباع اجلهات اخلريية معايري وميزات :االستقرار
اإلداري واملايل ،مشاريع رضورية ملحة ،مشاريع استثامرية ،كفاءة املوارد البرشية،

ومن ثم تأيت اجلهات التي سبق هلا التعامل مع املؤسسات املانحة بمشاريع ناجحة
بنسبة  ،% 75ويف املرتبة األخرية جاءت ميزة املشاريع التي تشرتك فيها أكثر من جهة
خريية ،بنسبة تأييد بدرجة كبرية .% 49.4
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جدول ( :)15توزيع اجلهات اخلريية حسب تأييدها للمعايري و األسس التي توليها
املؤسسات املانحة أمهية عند تقديمها الدعم هلذه اجلهات.
املعايري /األسس

أؤيدها بدرجة كبرية

أؤيدها

%74.5

%20.6

كفاءة املوارد البرشية

%70.3

مشاريع رضورية ملحة

% .75

مشاريع استثامرية

اجلهات التي سبق هلا
التعامل مع املؤسسات
املانحة بمشاريع ناجحة

االستقرار اإلداري واملايل
املشاريع التي تشرتك فيها
أكثر من جهة خريية
أخرى

ال أؤيدها

ال أؤيدها مطلق ًا

%4.2

%0.6

%27.3

%2.4

%24.4

%0.6

%0

%0

%57

%37.6

%3

%2.4

% 75

%23.2

%1.2

%0.6

%49.4

%38.4

%9.1

%2.4

% 80

% 20

%0

%0

ويف إطار حتديد الرشوط اإلجرائية الواجب توافرها

األغلبية الساحقة من

لتقديم املؤسسات املانحة دعمها للجهات اخلريية؛ سألنا

رشوط املؤسسات املانحة

وتشري النتائج إىل أن االجتاه العام هو موافقة اجلهات اخلريية

تقديم الدعم.

إن األغلبية الساحقة وافقت بنسبة مل تقل عن  % 93عىل هذه

اجلهات اخلريية تؤيد

اإلجرائية والتنظيمية يف

اجلهات اخلريية عن مدى موافقتهم عىل هذه الرشوط.

عىل تلك الرشوط بفارق طفيف بني كل واحد منها ،حيث
الرشوط ،واحتل الرتخيص الرسمي نسبة .% 100
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سادساً :إجراءات وشروط تقديم المؤسسات المانحة الدعم للجهات الخيرية

جدول ( :)16توزيع اجلهات اخلريية حسب مدى املوافقة عىل الرشوط التي تشرتطها املؤسسات
املانحة لتقديم الدعم للجهات اخلريية.
ال أوافق

ال أعرف

أوافق

%95.2

%4.2

%0.6

تقديم حساب مايل ختامي معتمد للسنة املاضية

%93.3

%4.8

%1.8

أخرى

%77.8

%22.2

%0

تقديم طلب رسمي

وجود حساب مرصيف ساري املفعول

تقديم خطة عمل للمرشوع وفقا لآللية العلمية
الرتخيص الرسمي

%.97

%93.9
% 100

%3

%4.8
%0

%0

%1.2
%0

وكذلك احلال فيام يتعلق ببعض اإلجراءات التنظيمية املتعلقة بدعم املشاريع

اخلريية ،فنالحظ كذلك أن هناك تأييدا ساحقا هلذه اإلجراءات ،باستثناء «تقديم

الدعم عىل دفعات» ،حيث أيد ذلك الثلثان

( )%67.7مقابل الثلث ( )% 31.7رفضوا هذا
اإلجراء .ويشري هذا االجتاه إىل وجود توافق عام

بني املؤسسات املانحة واجلهات اخلريية حول

وجود بعض الرشوط التي تعظم من نتائج العمل
اخلريي ،ومتنح املؤسسات املانحة فرصة حتقيق

أقىص استفادة ممكنة من الدعم الذي تقدمه لتلك اجلهات.
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اإلجراءات التنظيمية تأييدا من
اجلهات اخلريية.
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جدول ( :)17توزيع اجلهات اخلريية حسب مدى التأييد ملجموعة اإلجراءات التنظيمية املتعلقة
بمشاريعهم اخلريية ،والتي وافقت املؤسسات اخلريية عىل دعمها.
أؤيد

اإلجراءات التنظيمية

تقديم الدعم عىل دفعات

%67.7

%31.7

%0.6

% 97

%3

%0

متابعة أعامل املرشوع من جانب املؤسسات املانحة

%90.9

التقارير اخلتامية

%96.4

توثيق املرشوع
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ال أؤيد

ال أعرف

%7.3
%3

%1.8

%0.6

سابعاً :الصورة الذهنية عن المؤسسات المانحة الخيرية

سابعاً :الصورة الذهنية
عن المؤسسات المانحة الخيرية
وملعرفة الصورة الذهنية للمؤسسات املانحة عند اجلهات اخلريية؛ سألنا اجلهات

اخلريية عن رأهيم يف التطور العام هلذه املؤسسات ،وقد تبني أن نصف اجلهات
( )%53.3يرون أن تطور أداء املؤسسات املانحة جيد ،و  % 23.6يرون أنه

ممتاز ،وهو ما يشكل نسبة  % 76.9إجيايب،
مقابل %14.5يرون أنه تطور مقبول ،و%8.5
يرونه ضعيفا؛ وهو ما يشكل رؤية سلبية لألداء،

وإن كانت النسبة ال تذكر( .جدول  .)18أي

أن ما يقرب من ثالثة أرباع العينة ترى أن أداء
املؤسسات املانحة يشهد تطورا ملحوظا؛ مما

يعظم من فائدة التعامل مع تلك املؤسسات.
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نصف اجلهات اخلريية رأت أن التطور

العام للمؤسسات املانحة جيد ،وربعها
ترى أنه ممتاز ،والربع اآلخر يرون أنه
مقبول وضعيف.
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جدول ( :)18توزيع اجلهات اخلريية حسب الرأي يف التطور العام ألداء املؤسسات
املانحة خالل السنوات املاضية.
البند

العدد

النسبة

جيد

88

%53.3

ممتاز

مقبول

ضعيف

األغلبية الساحقة من

39
24

14

%23.6
%14.5
%8.5

وحول أثر املشاريع اخلريية التي تدعمها املؤسسات

اجلهات اخلريية ترى أن

املانحة للجهات اخلريية عىل املجتمع ،جاء هذا السؤال،

دعمتها املؤسسات املانحة

وجهة نظر اجلهات اخلريية؛ حيث كانت النسبة % 95.7

للمشاريع اخلريية التي

أثرا إجيابيا عىل املجتمع.

ليتبني لنا من خالل النتائج أن األثر العام هو أثر إجيايب من
ما بني تأثري إجيايب وتأثري إجيايب إىل حد ما.

جدول ( :)19توزيع اجلهات اخلريية حسب الرأي يف أثر املشاريع التي قدمتها املؤسسات املانحة
لدعم مشاريع اجلهات اخلريية عىل املجتمع.
العدد

النسبة

البند

تأثري إجيايب إىل حد ما

39

%23.6

ليس هلا تأثري

4

تأثري إجيايب

تأثري سلبي

119
3
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ولقياس االجتاه العام نحو اجلهات

اخلريية جتاه املؤسسات املانحة؛ سألنا السؤال

اآليت « :عىل افرتاض وجود مقياس لشعورك
نحو املؤسسات املانحة من ( ،)5 -1بحيث

شعور إجيايب كبري من اجلهات اخلريية نحو
املؤسسات املانحة اخلريية السعودية.

( )1تعني شعورا سلبيا كبريا ،بينام ( )5تعني شعورا إجيابيا كبريا ،صف يل شعورك

نحو املؤسسات املانحة يف اململكة « .وقد بلغ املتوسط العام لشعور اجلهات اخلريية

نحو املؤسسات املانحة يف اململكة  ،3.76وهو شعور إجيايب ملقياس تكون من ()5
درجات ،حيث يعني ( )5شعور ًا إجيابي ًا كبري ًا.
جدول ( :)20توزيع اجلهات اخلريية حسب مقياس شعورها
نحو املؤسسات املانحة ،واملتوسط العام.
املقياس

العدد

النسبة

2

10

%6.1

63

%38.2

1

3
4
5

املتوسط العام

3

50
39

3.76

%1.8

%30.3
%23.6

وتشري نتائج األسئلة الثالثة السابقة إىل سيادة نظرة إجيابية ملا تقدمه املؤسسات

املانحة من دعم للجهات اخلريية؛ و هو ما يعكس الرغبة يف مزيد من التعاون بني

اجلهتني.

ويف سياق االنتقال من العام إىل اخلاص يف نظرة اجلهات اخلريية للمؤسسات
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اخلريية املانحة ،فقد سعينا إىل التعرف عىل أكثر املؤسسات املانحة نفعا وشهرة عىل
مستوى اململكة من وجهة نظر اجلهات اخلريية ،وحرصا عىل احليادية وعدم التأثري
عىل املستجيب؛ جاء هذا السؤال املفتوح والذي يليه ليطلب من املستجيبني االختيار

املناسب هلم دون أي تأثر بخيارات مسبقة ،وقد كان يسمح للمستجيبني طرح ثالثة
خيارات .ودلت النتائج عىل أن مؤسسة سليامن الراجحي اخلريية هي أكثر املؤسسات
نفعا وشهرة؛ حيث بلغت نسبة الذين ذكروا هذا اخليار من

إمجايل عدد املستجيبني  % 34نفعا ،و  % 33.1شهرة ،ييل ذلك

مؤسسة سليامن الراجحي

مؤسسة السبيعي؛ حيث أجاب  % 20.3بأهنا من أكثر

وتفضيال وشهرة عند

شهرة ،تالمها مؤسسات :اجلميح ،ومؤسسة صالح الراجحي،

هي املؤسسة األكثر نفعا

اجلهات اخلريية السعودية.

املؤسسات نفعا ،وأجاب  % 21.1بأهنا من أكثر املؤسسات
ومؤسسة األمرية العنود ،ومؤسسة الضحيان ،وهذه
املؤسسات اخلمس ُ
األ َول تشاهبت يف الرتتيب يف هذين
السؤالني ،وإىل حد كبري يف السؤال املتعلق بأكثر املؤسسات

املانحة التي تفضل اجلهات اخلريية التعامل معها.

والواقع أن نتيجة تصدر مؤسسة سليامن الراجحي يف إجابات اجلهات اخلريية

له عدة مربرات موضوعية؛ منها  -عىل سبيل املثال ال احلرص  :-التاريخ الطويل

هلذه املؤسسة يف العمل اخلريي ،وانتشار فروعها بمختلف مناطق اململكة ،ودورها
الواضح يف دعم اجلهات اخلريية .وتشري بعض املناقشات التي أجريناها مع عدد من

املهتمني بالعمل اخلريي  -أثناء كتابة هذا التقرير  -إىل أن النتيجة مل تكن مستغربة هلم؛

فهي متوقعة إىل حد كبري؛ ملا سبق أن ذكرنا من مربرات موضوعية.
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جدول ( :)21توزيع اجلهات اخلريية حسب أكثر املؤسسات املانحة نفع ًا عىل
مستوى اململكة العربية السعودية.
املؤسسات املانحة

العدد

مؤسسة سليامن الراجحي

139

مؤسسة اجلميح

40

مؤسسة السبيعي

83

29

مؤسسة صالح الراجحي

املشاهدات

النسبة
% 34

النسبة من عدد
املبحوثني
%92.1

%20.3

% 55

%7.1

%19.2

%9.8

%26.5

مؤسسة األمرية العنود اخلريية

15

%3.7

%9.9

مؤسسة وقف سعد وعبد العزيز املوسى

9

%2.2

%6

مؤسسة الثنيان

7

%1.7

%4.6

11

مؤسسة الضحيان

8

مؤسسة األمري سلطان اخلريية

7

مؤسسة عبد اللطيف مجيل

%2.7
%2

%1.7

%7.3
%5.3
%4.6

مؤسسة الشيخ إبراهيم آل إبراهيم

7

%1.7

%4.6

مؤسسة وقف فوزية اجلفايل

6

%1.5

%4

مؤسسة األمري الوليد بن طالل

2

% 5

%1.3

جمموع املشاهدات

409

أخرى

جمموع املبحوثني

46

151

%11.2
% 100

 -9نظرا ألن كل مستجيب كان يسمح له بذكر  3خيارات ولذا جتاوزت النسبة . % 100
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جدول ( :)22توزيع اجلهات اخلريية حسب أكثر املؤسسات املانحة شهرة عىل مستوى اململكة
العربية السعودية.
املؤسسات املانحة

العدد

مؤسسة سليامن الراجحي

135

مؤسسة اجلميح

39

مؤسسة السبيعي

86

29

مؤسسة صالح الراجحي

املشاهدات

النسبة

النسبة من
عدد املبحوثني

%33.1

%88.8

%9.6

%25.7

%21.1
%7.1

%56.6

%19.1

مؤسسة األمرية العنود اخلريية

18

%4.4

%11.8

مؤسسة عبد اللطيف مجيل

9

%2.2

%5.9

%1.7

%4.6

%1.5

%3.9

14

مؤسسة األمري سلطان اخلريية

%3.4

مؤسسة األمري الوليد بن طالل

8

%2

مؤسسة الثنيان

6

%1.5

7

مؤسسة الضحيان

6

مؤسسة الشيخ إبراهيم آل إبراهيم

مؤسسة وقف سعد وعبد العزيز املوسى

6

جمموع املشاهدات

408

أخرى

جمموع املبحوثني

45

152

%5.3

%3.9

%1.5

%3.9

% 100

%268.4

%11

 -10نظرا ألن كل مستجيب كان يسمح له بذكر  3خيارات ولذا جتاوزت النسبة .% 100
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ولقياس مستوى الثقة يف إجراءات الدعم الذي تقدمه املؤسسات املانحة للجهات

اخلريية ،عىل نفس املقياس الذي استخدم سابقا يف الشعور نحو املؤسسات املانحة؛
جاءت نتائج السؤال لتبني أن املتوسط العام لثقة اجلهات اخلريية يف إجراءات الدعم

الذي تقدمه املؤسسات املانحة للجهات اخلريية كان  ،3.85وهو شعور إجيايب كبري
ملقياس تكون من  5درجات ،حيث يعني املقياس ( )1شعور ًا سلبي ًا كبري ًا ،بينام املقياس
( )5يعني شعور ًا إجيابي ًا كبري ًا .وهذه النتيجة تنسجم مع ما ذكر سابقا من تأييد عام
إلجراءات ورشوط تقديم الدعم من املؤسسات املانحة.

جدول ( :)23توزيع اجلهات اخلريية حسب مقياس ثقتها يف إجراءات الدعم الذي تقدمه
املؤسسات املانحة للجهات اخلريية ،واملتوسط العام.
املقياس

العدد

النسبة

2

9

%5.5

1
3
4
5

املتوسط العام

2

%1.2

45

%27.3

44

%26.7

65
3.85
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ثامناً :العالقة بين المؤسسات
المانحة والجهات الخيرية
تعكس املفاهيم واملصطلحات املستخدمة نمطا من الثقافة السائدة وطبيعة

العالقة بني األطراف؛ لذا سعى االستطالع إىل التعرف عىل مدى انتشار بعض هذه
املصطلحات بني املؤسسات املانحة واجلهات اخلريية ،وقد تم اختيار ( )5مصطلحات

حسب ما جاء يف جمموعات املناقشة اخلاصة ببناء االستامرة ،وتركزت هذه الكلامت
عىل :الصدقة ،والزكاة ،والصدقة اجلارية ،والوقف اخلريي ،والتربع النقدي .وتشري

النتائج إىل اتساع نطاق التعريف هبذه املصطلحات بام ال يقل عن  %66يف كل هذه
املصطلحات ،وقد كان أبرزها هو الصدقة اجلارية بنسبة ( % 42.3منترش بدرجة

كبرية) ،و( % 33.7منترش) ،ثم التربع العيني بنسبة ( % 40.2منترش بدرجة كبرية)،
و( % 44.5منترش) ،ثم الوقف اخلريي بنسبة ( % 39.4منترش بدرجة كبرية)،
و( % 46.7منترش) .وعند مجع إجابات املنترش واملنترش بدرجة كبرية ،يتبني لنا أن

مصطلح الوقف اخلريي هو األكثر بنسبة  ،% 86.1ثم التربع العيني بنسبة ،%84.7

ثم الصدقة اجلارية بنسبة  .% 76يف حني تشري النتائج إىل أن أقل املصطلحات هي

الصدقة ،بنسبة  ،% 66.3ما بني (منترش بدرجة كبرية) و (منترش) .وقد أشار الثلث
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( )% 33.2بأنه (غري منترش) و (غري منترش عىل اإلطالق) .وأما بخصوص مصطلح

الزكاة ،فقد أشار  % 27.6بأنه (غري منترش) و (غري منترش عىل اإلطالق) .ومن
اجلدير مالحظته هنا أن الذين قالوا (ال أعرف) نسبتهم قليلة جدا.

جدول ( :)24توزيع اجلهات اخلريية حسب مدى انتشار استخدام
املصطلحات يف خطاباهتم مع املؤسسات املانحة.
املصطلح

منترش بدرجة كبرية

الزكاة

%30.1

الصدقة

%27.6

الصدقة اجلارية

%42.3

التربع العيني

%40.2

الوقف اخلريي

%39.4

منترش

غري منترش غري منترش عىل اإلطالق ال أعرف

%25.8 %38.7

%7.4

%0.6

%18.4 %33.7

%4.3

%1.2

%19.6 %41.7

%10.3 %46.7

%11.0 %44.5

%8.0

%3.0

%3.0

%0.6

%0.6

%1.2

متثل األحداث واجلهات واملناسبات بمختلف أصنافها عامال مؤثرا يف تشكيل

العالقة ما بني املؤسسات املانحة واجلهات اخلريية؛ لذا يأيت هذا السؤال ملحاولة

التعرف عىل هذه العنارص ،ومدى مسامهتها اإلجيابية أو السلبية ،أو عدم مسامهتها،
يف العالقة ما بني املؤسسات املانحة واجلمعيات اخلريية.

التفاعل والعالقات

املبارشة هي أكثر ما يؤثر
عىل العالقة اإلجيابية

بني املؤسسات املانحة
واجلهات اخلريية.

وكام يالحظ من اجلدول ( )25فإن العالقات الشخصية

تعترب من أبرز العوامل التي تسهم بشكل إجيايب يف العالقة بني
املؤسسات املانحة واجلهات اخلريية ،حيث جاءت يف املرتبة

األوىل بنسبة  ،% 90.9ثم جاءت الزيارات التعارفية باملرتبة
الثانية بنسبة  ،% 88.5وبعدها جاءت امللتقيات واملؤمترات

بنسبة  .% 83والواقع أن هذه العوامل الثالثة األوىل كلها
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تصب يف جمال العالقات والتفاعل املبارش بني الطرفني.

وأما أقل العنارص مسامهة إجيابية ،فقد بينت النتائج موقع مركز (مداد) بنسبة

 ،%7.3ثم موقع اخلري الشامل بنسبة  ،% 48.8ييل ذلك األزمات والكوارث
بنسبة  .% 22.4ولكن مما يالحظ ارتفاع نسبة من قالوا ال أعرف عند السؤال عن

موقع مركز (مداد) ،حيث بلغت نسبة  ،% 80.5وهو ما يمكن أن يفرس بالنسبة

ملوقع (مداد) بقلة نسبة من يعرفون عن املركز من بني اجلهات اخلريية ،وبعدم تعرض
اجلهات اخلريية يف الكثري من املناطق لكوارث وأزمات؛ مما رفع  -أيضا  -من نسبة
اإلجابة بعدم املعرفة .كام يمكن القول إن ارتفاع نسبة املسامهة اإلجيابية لبعض من

تلك العنارص يرجع إىل اعتبارها القنوات الرئيسية أو املتكررة يف التفاعل بني الطرفني؛
مما ساهم يف اختيار اجلهات اخلريية هلا بنسبة عالية .ويف املقابل ،فإن النتائج املتعلقة
بالعنرص السلبي كانت كلها متقاربة ،ونسبتها ضئيلة جدا؛ حيث مل تتعد  .% 3.6إال
أنه من الالفت للنظر وجود ناتج سلبي للملتقيات واملؤمترات ،وهو وإن انخفضت

نسبته بصورة واضحة إال أن الفكرة تتناقض يف حد ذاهتا مع مضمون تلك امللتقيات،

والتي يدرج ضمن أهدافها حتقيق التآلف بني املنتظمني فيها .ويالحظ  -أخريا  -أن
عددا من اجلهات اخلريية أدرجت بعض البدائل باعتبارها بدائل عديمة الفائدة ،وعىل

رأسها موقع اخلري الشامل بنسبة  ،% 37.8ثم إعالنات اجلهات اخلريية واملؤسسات
املانحة بنسبة  ،% 25.5وتراوحت نسبة البدائل األخرى ما بني  %9.1و ،%19.4
بفارق ضئيل ،ما عدا العالقات الشخصية التي بلغت نسبتها .%4.8
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جدول ( :)25توزيع اجلهات اخلريية حسب مسامهة أي من األحداث التالية يف العالقة بني
املؤسسات املانحة واجلهات اخلريية.
األحداث

ساهم بشكل إجيايب ساهم بشكل سلبي ال يوجد مسامهة ال أعرف

امللتقيات واملؤمترات

%83.0

%1.8

%10.3

%4.8

األزمات والكوارث

%57.0

%3.6

%17.0

%22.4

مرشوع موقع اخلري الشامل

%48.8

مذكرات التفاهم

العالقات الشخصية

%3.6

%70.9

%19.4

%90.9

%3.0

%4.8

%88.5

%0.6

%9.1

%1.2

%37.8

%10.4

إعالنات اجلهات اخلريية
واملؤسسات املانحة

%67.9

%3.6

%25.5

%3.0

مركز مداد

%7.3

%0.6

%11.6

%80.5

الزيارات التعارفية

%3.0

%6.1

%1.8

ولقياس مستوى تفضيل اجلهات اخلريية للتعامل مع أي من املؤسسات املانحة،

طرح سؤال حول :أكثر ثالث مؤسسات مانحة تفضل جهتكم اخلريية التعامل معها؟
وجاءت النتائج بشكل ينسجم مع السؤالني اآلخرين املتعلقني بأكثر املؤسسات

نفعا وشهرة ،حيث احتلت مؤسسة سليامن الراجحي املرتبة األوىل بنسبة ،% 34.3

من ثم جاءت مؤسسة السبيعي بنسبة  ،% 19.1بفارق  % 15.2عن مؤسسة سليامن
الراجحي ،ثم جاءت مؤسسة صالح الراجحي بنسبة  ،% 7.6بفارق  % 11.5عن

السبيعي ،ويف املرتبة الرابعة جاءت مؤسسة اجلميح اخلريية بنسبة  ،% 6.8بفارق

قليل عام قبلها ،تلتها مؤسسة الضحيان بنسبة  ،% 3.9ومؤسسة األمرية العنود بنسبة

.% 3.4
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جدول ( :)26توزيع اجلهات اخلريية حسب املؤسسات املانحة الفضىل لدهيم يف التعامل.
املؤسسات املانحة

العدد

مؤسسة سليامن الراجحي

131

مؤسسة صالح الراجحي

29

مؤسسة الضحيان

15

مؤسسة السبيعي
مؤسسة اجلميح

73

26

مؤسسة األمرية العنود اخلريية

13

مؤسسة وقف سعد وعبد العزيز املوسى

9

مؤسسة الشيخ إبراهيم آل إبراهيم

6

مؤسسة األمري الوليد بن طالل

3

أخرى

51

مؤسسة الثنيان

مؤسسة األمري سلطان اخلريية
مؤسسة وقف فوزية اجلفايل
مؤسسة عبد اللطيف مجيل
جمموع املشاهدات
جمموع املبحوثني

املشاهدات

النسبة

النسبة من عدد
املبحوثني

%34.3

%89.7

%7.6

%19.9

%19.1
%6.8

%3.9

%3.4

%50.0

%17.8

%10.3
%8.9

12

%3.1

%8.2

6

%1.6

%4.1

5
3

382

146

%2.4
%1.6

%1.3
%0.8

%0.8

%13.4

%100.0

 -11نظرا ألن كل مستجيب كان يسمح له بذكر  3خيارات ولذا جتاوزت النسبة .% 100
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%6.2
%4.1

%3.4
%2.1

%2.1

%34.9

%261.6
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وحول أسباب اختيار تلك املؤسسات ،أجاب النصف  % 51.7بأهنا ألسباب

تتعلق بالتعامل والتعاون ،ثم جاءت األسباب املتعلقة بالدعم بنسبة  .%42.8وأما
األسباب التي تتعلق باالستجابة فقد مثلت  % 5.5فقط.

جدول ( :)27توزيع اجلهات اخلريية حسب أسباب اختيار املؤسسات املانحة
التي يتم التعامل معها.
املؤسسات املانحة

العدد

أسباب متعلقة بالتعامل والتعاون

169

أسباب متعلقة باالستجابة

18

جمموع املبحوثني

143

أسباب متعلقة بالدعم
جمموع املشاهدات

املشاهدات

140

327

النسبة

النسبة من عدد
املبحوثني

%51.7

%118.2

%5.5

%12.6

%42.8
%100.0

%97.9

%228.7

()12

والستيضاح العالقة بني الطرفني (املؤسسات املانحة واجلهات اخلريية)؛ سألنا

اجلهات اخلريية عن بعض العبارات التي تساعدنا عىل فهم أكثر هلذه العالقة ،وقد
حاولنا قدر املستطاع التنويع يف عرض اجلانب اإلجيايب والسلبي ،أو جمرد السؤال عن

إجراء معني ،سواء كانت تقوم به املؤسسات املانحة أو ال.

فيام يتعلق بدور املؤسسات املانحة يف بناء مؤسسية العمل عند اجلهات اخلريية،

فقد وافقت األغلبية الساحقة ( )% 93.9من اجلهات اخلريية عىل هذا الدور ،ما بني

(موافق) و (موافق بشدة) .وفيام يتعلق باملوافقة عىل أن العالقة بني الطرفني عالقة
 -12نفس املالحظة السابقة.
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رشاكة ،فقد (وافق) و (وافق بشدة) ما جمموعه

( ،)% 80يف حني (مل يوافق) و (مل يوافق بشدة) ما

نسبته (.)% 17

ومن األفكار املنترشة بني حني وآخر قضية

النظرة الفوقية من العاملني يف املؤسسات املانحة
يف تعاملهم مع اجلهات اخلريية؛ لذا سألنا عنها،

رفضت أغلبية اجلهات

اخلريية مقولة أن العاملني
يف املؤسسات املانحة

ينظرون إليهم بفوقية.

بالرغم مما تثريه من حساسية وحرج أحيانا  -كام

متت مالحظة ذلك يف جلسات العصف الذهني

التمهيدية لالستطالع ،أو من خالل ما نقله باحثو مجع البيانات يف مركز (مداد)،-

وقد جاءت يف الواقع إجيابية إىل حد ما للمؤسسات املانحة؛ حيث مل يؤيد هذه العالقة

الفوقية سوى  % 17.6ما بني (موافق) و (موافق بدرجة كبرية) .ويف املقابل ،فقد
رفض نصف اجلهات بشدة هذه العبارة ( ،)%51.5و( )% 26.1رفضوا هذه
العبارة؛ مما يشكل جمموع الرافضني هلذه العبارة نسبة .% 77.6

وألن بعض املؤسسات املانحة تركز أو تدعم بعض املجاالت أكثر من غريها؛

حرصنا عىل معرفة رأي اجلهات من خالل السؤال عن مدى تأييد العبارة" :جيب
أن يكون جمال دعم املؤسسات املانحة شام ً
ال كل املجاالت دون االقتصار عىل جمال
معني" ،حيث تبني لنا أن األغلبية الساحقة  % 96.4أيدت هذه الفكرة ،وهو ما يدل

عىل رغبة اجلهات بمختلف أصنافها وجماالهتا بتلقي الدعم من املؤسسات املانحة.
ومن اجلدير باملالحظة أن املوافقني بدرجة كبرية عىل هذا املقرتح كانت نسبة عالية،

زادت عن ثالثة أرباع (.)% 78.2

ويف سياق السؤال عن رأي اجلهات اخلريية عن مدى متابعة املؤسسات اخلريية

املانحة فيام تقدمه األخرية من دعم ،نلحظ أن اجلهات اخلريية موافقة بدرجة كبرية

عىل هذا ،حيث وافق عىل هذه العبارة " :تقوم املؤسسات املانحة باملتابعة والتقويم
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ملا تقدمه من دعم للجهات اخلريية " ،ما نسبته ( ،)% 94.5ما بني موافق و موافق
بدرجة كبرية.

من األدوار التي يمكن أن تقوم هبا املؤسسات املانحة ،سواء بطريقة مبارشة أو

غري مبارشة ،هو نقل املعرفة واملعلومات للجهات اخلريية ،ولذا عندما سألنا اجلهات

اخلريية عن هذه املامرسة أجاب ما جمموعه  % 95.1باملوافقة ،ما بني موافق بدرجة
كبرية أو موافق ،وهي نسبة عالية جدا تدعمها العبارة التالية بأن هناك شفافية يف
إجراءات منح املؤسسات املانحة للجهات اخلريية ،حيث وافق ما نسبته % 95.2

عىل هذا ،ما بني موافق بدرجة كبرية وموافق.

وعىل غرار مطالبة اجلهات اخلريية للمؤسسات املانحة بالتنوع يف جمال الدعم،

كذلك جاءت النتائج مؤيدة يف التنوع يف املجال اجلغرايف للدعم ،وشموله كافة مناطق

اململكة دون حتديد منطقة بعينها ،حيث وافق ما نسبته  % 92.7عىل ذلك ،ما بني
موافق بدرجة كبرية وموافق ،إال أن املالحظ  -أيضا  -ارتفاع نسبة املؤيدين بدرجة

كبرية إىل  8من كل عرش مجعيات (.)% 79.9
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جدول ( :)28توزيع اجلهات اخلريية حسب إىل أي مدى املوافقة والتأييد للعبارات التي تصف
العالقة بني املؤسسات املانحة واجلهات اخلريية.
العبارات

أوافق
بدرجة
كبرية

أوافق

ال أوافق
ال أوافق عىل ال أعرف
اإلطالق

تساهم املؤسسات املانحة يف بناء مؤسسية
العمل عند اجلهات اخلريية

%3.6 %30.3 %63.6

%0.6

%1.8

العالقة بني اجلهات اخلريية واملؤسسات
املانحة عالقة رشاكة

%1.8 %15.2 %32.7 %47.3

%3.0

ينظر العاملون يف املؤسسات املانحة نظرة
فوقية يف تعاملهم مع اجلهات اخلريية

%4.8 %51.5 %26.1 %10.3 %7.3

جيب أن يكون جمال دعم املؤسسات املانحة
شام ً
ال كل املجاالت دون االقتصار
عىل جمال معني

%2.4 %18.2 %78.2

%1.2

%0

تقوم املؤسسات املانحة باملتابعة والتقويم
ملا تقدمه من دعم للجهات اخلريية

%3.0 %32.7 %61.8

%1.8

%0.6

تقوم املؤسسات املانحة بنقل املعرفة
واملعلومات فيام يتعلق بمرشوعاهتا مع
اجلهات اخلريية

%2.4 %31.5 %63.6

%0.6

%1.8

هناك شفافية يف إجراءات منح
املؤسسات املانحة

%3.0 %27.9 %67.3

%0.6

%1.2

ينبغي أن يكون عمل املؤسسات املانحة
عىل مستوى اململكة دون حتديد نطاقها
اجلغرايف يف منطقة بعينها

%4.9 %12.8 79.9

%1.8

%0.6
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وحول أهم القرارات التي يمكن أن تتخذها اجلهات املانحة جتاه اجلهات اخلريية

لو كانوا أصحاب قرار يف جهة مانحة ،تشري نتائج االستطالع إىل تنوع اإلجابات
بدرجة كبرية ،إال أن النسبة األكرب من القرارات كانت تتعلق بالدعم املايل ،وخاصة

زيادته ،حيث بلغت هذه النسبة  ،% 40.9و جاءت القرارات املتعلقة باملراقبة
واملتابعة والتوثيق لألنشطة والربامج يف املرتبة الثانية؛ حيث بلغت النسبة ،% 28.8
وبعدها قرارات تتعلق بالبناء املؤسيس واإلداري ،ويف النهاية  -وأقلها  -القرارات

املتعلقة بتنمية املوارد البرشية يف اجلهات اخلريية؛ حيث مل تتجاوز .% 8.6

جدول ( :)29توزيع اجلهات اخلريية حسب أهم القرارات التي ستتخذ جتاه اجلهات اخلريية.
القرارات
قرارات تتعلق بالدعم املايل وزيادته

العدد

النسبة

%40.9

%75.5

74

%28.8

%53.2

22

%8.6

%15.8

56

%21.8

%40.3

257

%100.0

105

قرارات تتعلق بمراقبة ومتابعة وتوثيق
األنشطة والربامج
قرارات تتعلق بتنمية املوارد البرشية
قرارات تتعلق بالبناء اإلداري
واملؤسيس باجلهات
جمموع املشاهدات
جمموع املبحوثني

املشاهدات

139

 -13نظرا ألن كل مستجيب كان يسمح له بذكر  3خيارات؛ لذا جتاوزت النسبة .% 100
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النسبة من
عدد املبحوثني

%184.9

()13

الخاتمة

الخاتمة
نورد فيام يأيت أهم النتائج العامة عىل النحو اآليت:

 -1يوجد اجتاه عام وموافقة ساحقة من قبل اجلهات اخلريية عىل إجراءات

ورشوط املنح التي تقدمها املؤسسات اخلريية املانحة هلم.

 -2أكثر ما ترفضه اجلهات اخلريية هو مسألة تقديم الدعم عىل دفعات.

 -3تشكل العالقات الشخصية أكثر العنارص التي تسهم إجيابيا يف العالقة بني

املؤسسات املانحة واجلهات اخلريية.

 -4عىل عكس املتوقع ،أثرت سلبا أحداث  11من سبتمرب عىل مقدار الدعم.

 -5كمصدر معلومات عن املؤسسات املانحة ،تعتمد اجلهات اخلريية عىل املواقع

اإللكرتونية أكثر من املطبوعات اخلاصة باملؤسسات املانحة.

 -6ثالثة أرباع اجلهات اخلريية هي التي تطلب الدعم أوال من املؤسسات املانحة.

 -7املشايخ و الدعاة والقضاة من أبرز املؤثرين عىل دعم املؤسسات املانحة

للجهات اخلريية.

 -8ثالثة أرباع اجلهات اخلريية رأت أن هناك تطورا إجيابيا يف األداء العام
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للمؤسسات املانحة.

 -9أيدت األغلبية الساحقة من اجلهات اخلريية أن للمؤسسات املانحة أثرا إجيابيا

عىل جمال عمل اجلهات اخلريية.

 -10بشكل عام ،هناك ثقة وشعور إجيايب  -بشكل عام  -من قبل اجلهات اخلريية

نحو املؤسسات املانحة.

 -11تصدرت مؤسسة سليامن الراجحي اخلريية قائمة املؤسسات املانحة التي

تفضلها اجلهات اخلريية من حيث الشهرة ،والتفضيل ،والرغبة يف التعامل معها ،تلتها
مؤسسة السبيعي ،اجلميح ،صالح الراجحي ،األمرية العنود ،الضحيان والثنيان.

 -12عكست األسباب التي ذكرهتا اجلهات اخلريية ألسباب تفضيلهم لبعض

املؤسسات املانحة أن التعاون والتعامل هو من أكثر هذه األسباب .و مما يمكن
قوله يف سياق تفسري هذه النتائج ،أن بعض املؤسسات املانحة حديثة عهد يف العمل
والتأسيس ،وبعضها اآلخر قد ركز عمله عىل املدن الكربى وليس عىل مستوى
اململكة؛ لذا ال تكون النتائج لصاحله عندما يكون االستطالع عىل مستوى اململكة.

 -13يالحظ بأن هناك عدة مفاهيم ومصطلحات تنترش بني املؤسسات املانحة

واجلهات اخلريية ،وقد كان من أبرزها ما يتعلق بالصدقة اجلارية ،والوقف اخلريي،

والتربع العيني.

 -14تبني من خالل الطلب من اجلهات تقديم رأهيا عىل بعض العبارات املوضحة

لعالقتها مع املؤسسات املانحة ،بأن ثمة تأييدا إجيابيا بأن املؤسسات املانحة تسهم يف
بناء مؤسسية العمل عند اجلهات اخلريية ،وأن العالقة بني الطرفني عالقة رشاكة ،وأن
املؤسسات املانحة تنقل املعرفة بشكل جيد للجهات اخلريية ،وأن هناك شفافية من

قبل املؤسسات املانحة ،وغريها من اجلوانب.

 -15أكثر اجلهات ترغب بأن يكون هناك زيادة يف الدعم املايل هلا من قبل

املؤسسات املانحة.
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الخاتمة

و انطالقا من أمهية نتائج استطالعات الرأي يف اختاذ القرارات ،وصنع السياسيات،

وإحداث التغيري جنبا إىل جنب مع أدوات أخرى؛ فإنا نورد يف هذا اجلزء توصيات

متنوعة مرتبطة بدرجة كبرية باملؤسسات اخلريية املانحة ،ثم للجهات اخلريية ،كام

يمكن ملختلف اجلهات االستفادة منها يف وضع مشاريعها وبراجمها املرتبطة بالعمل
اخلريي والعالقة بني أطرافه.
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التوصيات
فيام يتعلق بشكل عرض التوصيات ،فإننا نستند عىل النتائج التي حازت عىل

أغلبية  % 50يف أكثر األسئلة ،مع اإلشارة إىل النتائج التي حازت عىل أغلبية ساحقة،
كام نؤكد بأن هذه التوصيات وكأهنا موجهة من اجلهات اخلريية مبارشة للمؤسسات
املانحة ،أو موجهة من ذاهتا ملثيالهتا من اجلهات اخلريية األخرى.
ونعرض فيام يأيت أبرز هذه التوصيات:

أو ًال :على مستوى المؤسسات الخيرية المانحة:

 -1يمكن للمؤسسات اخلريية املانحة الكبرية دعم اجلهات بمختلف جماالهتا

وختصصاهتا ،دون االقتصار عىل جمال معني ،عىل أن يكون هذا بتنسيق مشرتك بني
خمتلف املؤسسات املانحة قدر املستطاع ،ويف املقابل ضمن هذه اجلهود التنسيقية

يمكن أن تقترص بعض املؤسسات املانحة عىل املنح املوجه بغية حتقيق أهداف منشودة

وحمددة مسبقا.

 -2عىل املؤسسات املانحة أن تكون واضحة وشفافة يف تبيان أكثر من يسهم يف
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قراراهتا بام يتعلق بسياسات الدعم والعالقة مع اجلهات اخلريية ،وليس فقط إجراءات

تقديم املنح أو طلب املنح.

 -3جيب أن يتم دراسة و قياس بعض األفكار من وجهة نظر املؤسسات املانحة،

وهنا يمكن أن يتم ختفيف الفجوة بني ما تعتقده اجلهات اخلريية وما تراه املؤسسات
املانحة ،ولعل أبرز مثال عىل ذلك ما يتعلق بمربرات أو دوافع الدعم.

 -4أن هتتم املؤسسات املانحة باملصادر اإللكرتونية للتعريف هبا ،و إيالئها مزيدا

من العناية باملقارنة بالوسائل التقليدية.

 -5ويف ضوء ما وصلنا من بعض ردود األفعال من مؤسسة مانحة بعد عرض

النتائج يف امللتقى من إشكالية مجع إجابات اجلهات اخلريية يف املؤسسات املانحة وكأهنا
كيان واحد ،دون التفريق بني مؤسسة مانحة وأخرى ،والواقع أن هذه اإلشكالية

ربام تعرتض كل دراسة حتاول مجع أكثر من كيان بدراسة واحدة ،ولذا يمكن القول

يف هذا السياق بأن عىل املؤسسات املانحة أن تقرأ النتائج بطريقة متوازنة وإجيابية،
فبعض النتائج ربام تنطبق عىل أحدها بشكل كبري ،مثل :إجراءات املنح ،وأخرى ال

تنطبق بدرجة كبرية ،فمثال :مسألة شهرة املؤسسات املانحة يف منطقة معينة من اململكة
وعدم شهرهتا يف منطقة أخرى ربام يعود إىل ختصص وتركيز تلك املؤسسة املانحة.
وعىل كل األحوال ،فإن الدراسة سعت بالسؤال عن املؤسسات اخلريية املانحة يف

اململكة بشكل عام ،ولقد حرصت عىل أن جتمع أكثر املحاور التي تنطبق عىل معظم
املؤسسات املانحة ،و بذات الوقت ،فإن هذا ال يمنع من تنفيذ دراسات متخصصة يف

مؤسسة مانحة بشكل منفصل ،بل هو ما نويص به بشدة ،وخاصة من قبل املؤسسات
اخلريية املانحة الكبرية ،والتي حازت عىل نتائج متقدمة إجيابية لدى اجلهات اخلريية.

 -6االستفادة مما جاء يف ورشة العمل التي عقدت يف ملتقى املؤسسات املانحة

الذي متت اإلشارة إليه ،و كذلك االستفادة مما يمكن أن يتبع من تفسريات معمقة

لنتائج الدراسة لتسهم يف فهم آراء اجلهات اخلريية.
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التوصيات

ثانياً :على مستوى الجهات الخيرية:

أن حترص اجلهات اخلريية عىل مشاركة املشايخ والدعاة والقضاة يف جمالس

إداراهتا؛ ملا فيه من أثر كبري يف كسب ثقة املؤسسات املانحة .وبالرغم من أن هذا ربام
يعزز اجلانب الشخصاين يف عمل املنظامت اخلريية عىل حساب الكفاءة واجلدارة ،إال

أن هذه التوصية تتوافق ـ عىل األقل ـ مع ما ورد عىل لسان اجلهات اخلريية.
عىل مستوى الرشكات واملؤسسات التجارية:

احلرص عىل تنمية العالقة مع اجلهات اخلريية ،بحيث يكون هلا دور وأثر يف

املجتمع ،وذلك من خالل تفعيل برامج املسؤولية االجتامعية.

نظرا ملا كشفت عنه نتائج هذا االستطالع من األثر اإلجيايب للمؤسسات املانحة

يف دعم العمل اخلريي؛ فمن املقرتح أن حترص الرشكات ورجال األعامل عىل تأسيس
مؤسسات مانحة لتسهم يف تنمية املجاالت اخلريية.
عىل مستوى الباحثني ومراكز الدراسات:

رضورة إجراء الدراسات واستطالعات الرأي بشكل دوري؛ للتعرف أكثر

عىل مدى قوة العالقة بني اجلهات اخلريية واملؤسسات املانحة؛ لضامن تفعيل العمل

اخلريي بشتى أشكاله.

إجراء دراسات تقترص عىل مؤسسة أو مؤسسات خريية مانحة بعينها؛ للتعرف

األعمق عىل رؤية اجلهات اخلريية هلذه املؤسسة أو املؤسسات.
عىل مستوى املؤسسات الرسمية واجلهات احلكومية:

دعوة اجلهات املعنية بتنظيم و اإلرشاف عىل عمل اجلهات اخلريية ،مثل :وزارة

الشؤون االجتامعية ،و وزارة الشؤون اإلسالمية ،إىل تسهيل توفري املعلومة للجهات
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البحثية ،وعدم االشرتاط عىل اجلهات اخلريية احلصول عىل مواقفتهم الرسمية لذلك.
أن حترص اجلهات الرسمية عىل حث ومتابعة اجلهات واملؤسسات املانحة

اخلريية يف توثيق املعلومات التي من شأهنا إيضاح العالقة بني اجلهات اخلريية

واملؤسسات املانحة من إجراءات املنح ورشوطه بشفافية.
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ملحق
استمارة

استطالع رأي الجهات الخيرية
حول المؤسسات المانحة في السعودية
إعداد

املركز الدويل لألبحاث والدراسات (مـــداد)
1432هـ 2011 -م

بيانات هذه الدراسة رسية ،وختضع لرشوط ،وال تستخدم
إال ألغراض البحث العلمي.
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السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،،،

يقوم املركز الدويل لألبحاث والدراسات (مداد) بدراسة ميدانية ،هبدف معرفة

آراء اجلهات اخلريية والدعوية يف املؤسسات املانحة؛ من أجل تطوير وتنمية العمل

اخلريي بشكل عام ،وأداء املؤسسات املانحة بشكل خاص.

وملا لرأي كبار العاملني والقيادات يف اجلهات اخلريية من أمهية بالغة يف هذه
الدراسة؛ نأمل من سعادتكم أن يتسع وقتكم لإلجابة عن األسئلة اآلتية ،عل ًام أن مدة
املقابلة ترتاوح ما بني  35 -30دقيقة.

ويلتزم مركز (مداد) بكافة املواثيق األخالقية املتعلقة باملستجيب يف املحافظة

عىل رسية بياناته ،وعدم استخدام املعلومات الواردة يف هذه االستامرة إال ألغراض

أكاديمية.

ونعلمكم بأن مركز (مداد) هو مركز دراسات غري ربحي ،هيدف لتنمية قطاع

العمل اخلريي ،ويرأس جملس إدارته معايل الشيخ /صالح بن عبدالرمحن احلصني.
شاكرين لكم كريم استجابتكم
واهلل حيفظكم ويرعاكم.

يف حالة وجود أي استفسار نأمل االتصال بالدكتور :سامر أبو رمان ـ مدير املرشوع ـ جوال

رقم ) 0501391961 ( :هاتف026285454 :

							

مدير عام مركز مداد

د .خالد بن عبد اهلل الرسحيي

يمكن إرسال االستامرة والتواصل من خالل فاكس رقم026285030 :

إيميلsurvey@medadcenter.com :
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وقت بدء المقابلة............................................ :
القسم األول:
الدعم الذي تقدمه المؤسسات المانحة للجهات الخيرية:

1

عند التفكري يف املشاريع التي تنفذها
جهتكم اخلريية ،كيف ترون مستوى
الدعم الذي تتلقونه من املؤسسات
املانحة؟

 .1كثري
 .2مناسب
.3قليل

2

يف رأيك ،أهيام أكثر مبادرة يف تقديم
أو طلب الدعم؟

 .1املؤسسة املانحة تبادر أكثر يف
تقديم الدعم.
 .2جهتكم اخلريية تبادر أكثر يف طلب
الدعم.
 .3كالمها عىل قدم املساواة.

3

بالنسبة جلهتكم اخلريية تعترب
املؤسسات املانحة مموال ......
ملشاريعها اخلريية.

 .1رئيسيا
 .2ثانويا

4

ما هي أكثر فرتة تدعم فيها
املؤسسات املانحة مجعيتكم اخلريية؟
)اختيار واحد فقط).

 .1مستمرة طوال العام.
 .2حسب املواسم الدينية واخلريية
(رمضان واألعياد).
 .3الكوارث واألزمات.
 .4حسب ما حتدده املؤسسات
املانحة.

5

ما مدى مالءمة دعم املؤسسات
املانحة للزمن الكيل للمرشوع؟
(أي تقديم الدعم يف الفرتة املناسبة).

 .1مالئم بدرجة كبرية.
 .2مالئم إىل حد ما.
 .3غري مالئم عىل اإلطالق.

- 83 -

المؤسسات الخيرية المانحة في عيون الجهات الخيرية في المملكة العربية السعودية

عند التفكري يف أشكال الدعم الذي تقدمه املؤسسات املانحة للجهات اخلريية،
من فضلك قل يل إىل أي درجة تفضل؟
6

الدعم املايل

7

الدعم التدريبي والتأهييل للعاملني يف
اجلهات اخلريية

8

الدعم االستشاري

10

دعم الوقف

12

الدعم املعنوي

9

11

13

الدعم العيني

 .1أفضله بدرجة كبرية
 .2أفضله
.3ال أفضله
 .4ال أفضله عىل اإلطالق

الدعم اإلعالمي

أخرى  ،اذكرها................................................................ :
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القسم الثاني:
األثر العام للمؤسسات المانحة:

14

عند التفكري يف جمال /جماالت عمل
جهتكم اخلريية ،كيف ترون تأثري
دعم املؤسسات املانحة عليه
بشكل عام؟

 .1تأثري إجيايب
 .2تأثري سلبي
 .3ال تأثري
 .4ال أعرف

فيام ييل جمموعة من املميزات يف جملس إدارة اجلهة اخلريية ،و التي يمكن أن تؤثر إجيابي ًا يف قرار
املؤسسات املانحة يف تقديم الدعم للجهات اخلريية ،إىل أي مدى تؤيد كل واحدة منها؟
15

وجود شخصية بارزة من الدعاة
والقضاة واملشايخ.

16

وجود شخصية بارزة من املثقفني
واألكاديميني.

17

وجود شخصية بارزة من الوجهاء
ورجال األعامل.

18

وجود شخصية بارزة من املسؤولني
احلكوميني.

- 85 -

 .1تؤثر بدرجة كبرية
 .2تؤثر
 .3ال تؤثر
 .4ال تؤثر عىل اإلطالق
 .5ال أعرف

المؤسسات الخيرية المانحة في عيون الجهات الخيرية في المملكة العربية السعودية

فيام ييل جمموعة من العوامل التي يمكن أن تؤثر إجيابي ًا يف قرار املؤسسات املانحة يف تقديم الدعم
للجهات اخلريية ،إىل أي مدى تؤيد كل واحدة منها؟
19

أن تكون اجلمعية حاصلة عىل جائزة
يف اجلودة ،مثل :األيزو.

20

أن يكون عدد العاملني كبريا.

22

جمال عمل اجلهة اخلريية.

21

23

24

أن يكون عدد املتطوعني كبريا.
أخرى ،اذكرها.................... :
....................................
....................................
بشكل عام ،هل أثرت أحداث
احلادي عرش من سبتمرب عىل
املؤسسات املانحة يف مقدار دعمها
للجهات اخلريية؟
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 .1تؤثر بدرجة كبرية
 .2تؤثر
 .3ال تؤثر
 .4ال تؤثر عىل اإلطالق
 .5ال أعرف

 .1أثرت بشكل إجيايب
 .2أثرت بشكل سلبي
 .3مل تؤثر
 .4ال أعرف

ملحق  ..استمارة استطالع رأي الجهات الخيرية حول المؤسسات المانحة في السعودية

القسم الثالث:
المعرفة عن المؤسسات المانحة:
فيام ييل جمموعة من مصادر البحث عن املعلومات التي تتعلق باملؤسسات املانحة ،من فضلك
قل يل إىل أي درجة تعتمد عليها يف ذلك؟
25

مواقع املؤسسات املانحة اإللكرتونية

26

مطبوعات املؤسسات املانحة

28

موقع مركز (مداد)

27
29
30
31
32
33

موقع وزارة الشؤون االجتامعية

 .1أعتمد عليها بدرجة كبرية
 .2أعتمد عليها بدرجة قليلة
 .3أعتمد عليها إىل حد ما
 .4ال أعتمد عليها عىل اإلطالق
 .5مل أسمع عنها

موقع اخلري الشامل

العالقات الشخصية
وسائل اإلعالم

الزيارات التعارفية

أخرى( ،اذكرها)......................... :
...........................................
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القسم الرابع:
إجراءات وشروط تقديم المؤسسات المانحة الدعم للجهات الخيرية:
فيام ييل جمموعة من املعايري /األسس املتوفرة يف اجلهات اخلريية ،والتي توليها املؤسسات املانحة
أمهية عند تقديمها الدعم هلذه اجلهات ،ما رأيك يف كل واحدة منها؟
34

كفاءة املوارد البرشية

36

مشاريع رضورية ملحة

35

مشاريع استثامرية

37

اجلهات التي سبق هلا التعامل مع املؤسسات املانحة
بمشاريع ناجحة

38

االستقرار اإلداري واملايل

40

أخرى( ،اذكرها)............................... :
..................................................

39

املشاريع التي تشرتك فيها أكثر من جهة خريية
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 .1أؤيدها بدرجة كبرية
 .2أؤيدها
 .3ال أؤيدها
 .4ال أؤيدها مطلقاً
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سأذكر لك بعض الرشوط التي تشرتطها املؤسسات املانحة لتقديم الدعم للجهات اخلريية،
هل توافق عىل هذه الرشوط أو ال توافق عليها؟
41

تقديم طلب رسمي

43

تقديم خطة عمل للمرشوع وفق اآللية العلمية

42
44
45
46

وجود حساب مرصيف ساري املفعول

تقديم حساب حايل ختامي معتمد للسنة املاضية

الرتخيص الرسمي

أخرى( ،اذكرها)..................................... :
.......................................................

فيام ييل جمموعة من اإلجراءات التنظيمية املتعلقة بمشاريعكم اخلريية ،والتي
وافقت املؤسسات اخلريية عىل دعمها ،من فضلك أخربين من خالل جتربتكم
العملية تأييدكم أو عدم تأييدكم لكل مما ييل:

47

تقديم الدعم عىل دفعات

49

توثيق املرشوع

48
50

 .1أوافق
 .2ال أوافق
 .3ال أعرف

متابعة أعامل املرشوع من جانب املؤسسات املانحة
التقارير اخلتامية
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 .1أؤيد
 .2ال أؤيد
 .3ال أعرف
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القسم الخامس:
الصورة الذهنية عن المؤسسات المانحة:

51

من خالل تعاملكم مع املؤسسات املانحة
خالل السنوات املاضية ،ما رأيك يف التطور
العام ألداء هذه املؤسسات؟

52

عند التفكري فيام قدمته املؤسسات املانحة من
دعم ملشاريع اجلهات اخلريية ،ما رأيك يف أثر
هذه املشاريع عىل املجتمع؟

53

عىل افرتاض وجود مقياس لشعورك نحو
املؤسسات املانحة من  ،5 -1بحيث ()1
تعني شعورا سلبيا كبريا ،بينام ( )5تعني
شعورا إجيابيا كبريا ،صف يل شعورك نحو
املؤسسات املانحة يف اململكة:

 .1ممتاز
 .2جيد
 .3مقبول
 .4ضعيف
 .1تأثري إجيايب
 .2تأثري إجيايب إىل حد ما
 -3تأثري سلبي
 .4ليس هلا تأثري
سلبي
1

إجيايب
2

3

4

من خالل انطباعك العام ،أي ثالث مؤسسات مانحة ترى أهنا أكثر نفع ًا عىل مستوى اململكة
العربية السعودية؟ (رتب حسب األكثر نفعا):
54
55
56
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عند التفكري يف املؤسسات املانحة ،ما هي أكثر ثالث مؤسسات شهرة يف اململكة العربية
السعودية؟ (رتب حسب األكثر شهرة ):
57
58
59

60

عىل افرتاض وجود مقياس لثقتك يف
إجراءات الدعم الذي تقدمه املؤسسات
املانحة للجهات اخلريية من ،5 -1
بحيث ( )1تعني ثقة سلبية بدرجة كبرية،
بينام ( )5تعني ثقة إجيابية بدرجة كبرية،
صف يل ثقتك نحو املؤسسات
املانحة يف اململكة:

سلبي
1

إجيايب
2

3

4

5

القسم السادس:
العالقة بين المؤسسات المانحة والجهات الخيرية:
إىل أي مدى ـ برأيك ـ ينترش استخدام املصطلحات التالية يف خطاباتكم مع املؤسسات املانحة؟

61

الصدقة

63

الصدقة اجلارية

65

التربع العيني

62

64

الزكاة

الوقف اخلريي

 .1منترش بدرجة كبرية
 .2منترش
 .3غري منترش
 .4غري منترش عىل اإلطالق
 .5ال أعرف
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بشكل عام ،يف رأيك هل ساهم أي من األحداث التالية يف العالقة بني
املؤسسات املانحة واجلهات اخلريية؟
66

امللتقيات واملؤمترات

68

األزمات والكوارث

67
69

مذكرات التفاهم

العالقات الشخصية

70

مرشوع موقع اخلري الشامل

71

الزيارات التعارفية

72
73

 .1ساهم بشكل إجيايب
 .2ساهم بشكل سلبي
 .3ال يوجد مسامهة
 .4ال أعرف

إعالنات اجلهات اخلريية
واملؤسسات املانحة
مركز مداد

من خالل جتربتكم العملية أي ثالث مؤسسات مانحة تفضل جهتكم اخلريية التعامل معها؟
(رتب حسب األولوية)
74
75
76
77

ما هي أسباب اختيارك هلذه املؤسسات؟

78
79
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إىل أي مدى توافق عىل العبارات اآلتية يف وصف العالقة بني املؤسسات
املانحة واجلهات اخلريية؟
80

تساهم املؤسسات املانحة يف بناء
مؤسسية العمل عند اجلهات
اخلريية.

81

العالقة بني اجلهات اخلريية
واملؤسسات املانحة عالقة
رشاكة.

82

ينظر العاملون يف املؤسسات
املانحة نظرة فوقية يف تعاملهم مع
اجلهات اخلريية.

جيب أن يكون جمال دعم املؤسسات
 83املانحة شام ً
ال كل املجاالت دون
االقتصار عىل جمال معني.
تقوم املؤسسات املانحة باملتابعة
 84والتقويم ملا تقدمه من دعم للجهات
اخلريية.

 .1أوافق بدرجة كبرية
 .2أوافق
 .3ال أوافق
 .4ال أوافق عىل اإلطالق
 .5ال أعرف

تقوم املؤسسات املانحة بنقل املعرفة
 85واملعلومات فيام يتعلق بمرشوعاهتا
مع اجلهات اخلريية.
86

هناك شفافية يف إجراءات منح
املؤسسات املانحة.

87

ينبغي أن يكون عمل املؤسسات
املانحة عىل مستوى اململكة دون
حتديد نطاقها اجلغرايف يف منطقة
بعينها.
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لو كنت صاحب قرار يف مؤسسة مانحة ،ما أهم القرارات التي ستتخذها جتاه اجلهات اخلريية؟

88
89
90
91

ما مدة السنوات التي تعاملت
جهاتكم
اخلريية فيها مع
املؤسسات املانحة؟

 .1أقل من سنة
 3-1( .2سنوات)
 6-4( .3سنوات)
 .4أكثر من  6سنوات
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القسم السابع:
معلومات عامة عن الجهة الخيرية:

92

جمال أو نطاق عمل اجلهة
اخلريية

93

املنطقة التابعة هلا اجلهة
اخلريية

94

عدد فروع اجلهة اخلريية

95

النشاط الرئييس للجهة
اخلريية ( يمكن اختيار
أكثر من نشاط )

 .1املحافظة التي توجد هبا
 .2أكثر من حمافظة داخل املنطقة
 .3املنطقة التي توجد هبا
 .4كافة مناطق اململكة
.5أخرى( .......................:اذكرها)
 .1منطقة القصيم
 .2منطقة الرياض
 .3منطقة املدينة املنورة
 .4منطقة مكة املكرمة
 .5منطقة احلدود الشاملية
 .6منطقة حائل
 .7منطقة تبوك
 .8منطقة اجلوف
 .9منطقة جازان
 .10منطقة عسري
 .11منطقة نجران
 .12منطقة الباحة
 .13املنطقة الرشقية

 .1اجتامعي
 .2تنموي
 .3ثقايف
 .4صحي
.5اقتصادي
.6تعليمي وبحوث
 .7ديني ودعوي
.8إغاثي
 .9أخرى ،اذكرها.............................:
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منفذ املقابلة

تاريخ املقابلة

وقت انتهاء املقابلة
مدة املقابلة
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