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 إسهامات املنظامت غري الربحية يف تنمية املجتمع املحيل

 )دراسة وصفية للمنظامت غري الربحية يف مركز الواسطة يف منطقة املدينة املنورة(

 حسن بن مرشد معتق الذبياين

 أستاذ التنمية االجتامعية املشارك، قسم العلوم االجتامعية، كلية اآلداب والعلوم االنسانية، جامعة طيبة

 هـ(3/5112 /3 هـ، وقبل للنرش يف7/9/5115 )قدم للنرش يف

  

هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن مسامهة املنظامت غري الربحية يف تنمية املجتمع املحيل يف مركز  :البحث ملخص

الواسطة، ولتحقيق هذا اهلدف تم استخدام املنهج الوصفي التحلييل، وتم تصميم استبانة حتوي أربعـة اـاور: هـي 

( 292حور الصحي. بلـ  عـدد أفـراد العينـة )املحور االجتامعي، واملحور التعليمي، واملحور االقتصادي وأخرًيا امل

يف عملية حتليـل  SPSSمستفيًدا من املنظامت غري الربحية باملركز، وقد تم اختيارهم عشوائًيا، وتم استخدام برنامج 

البيانات. وقد توصلت الدراسة إىل أن مستوى الرضا من أفراد العينة عن املسامهات املقدمة متوسط، وأن هناك تنوًعا 

ا يف املسامهات املقدمة من املنظامت، ولكنها ال تـدعم مشـاركة املجتمـع املحـيل يف صـنع التنميـة املحليـة، أتـت جيدً 

املسامهات االجتامعية يف الدرجة األوىل، ثم تلتها اخلدمات التعليمية، ثم املسامهات االقتصادية، فاخلدمات الصحية، 

توسطات االجتاه العام لتقييم أفراد العينة للخدمات التـي تقـدمها وقد تبني أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني م

املنظامت غري الربحية، وبني بعض اخلصائص الديموغرافية وااور الدراسة. وقـد أوصـت الدراسـة بةـورة رفـع 

وبـاقي املستوى الثقايف للمستفيدين حول دورهم بالتنمية املحلية، ورفع مستوى التواصل بني املنظامت غري الربحيـة 

املنظامت األخرى، ووضع اخلطط اإلسرتاتيجية للمنظامت غـري الربحيـة بالرشـاكة مـع املجتمـع املحـيل واملـنظامت 

 .بداخله

 .املنظامت غري الربحية، التنمية املحلية، املجتمع املحيل، التنمية التشاركية الكلامت املفتاحية:

  

 هـ(5115م/2020جامعة امللك سعود، الرياض ) ،512-521ص ص  (،3، ع )(32) ، مججملة اآلداب

Journal of Arts, Vol. 32 (3), pp 125-146, © King Saud University, Riyadh (2020 /1441H.) 

 امللك سعودجامعة 

 كلية اآلداب

 جملة اآلداب

 5058 – 3220:ردمد )ورقي(

 5218-8339ردمد )النرش اإللكرتوين(: 

King Saud University 

College of Arts 
Journal of Arts 
ISSN (Paper):1018-3620 

ISSN (Electronic):1658-8339 



 ... إسهامات املنظامت غري الربحية يف تنمية املجتمع املحيل: حسن بن مرشد معتق الذبياين

 

522 

  

 

 

The contribution of non-profit organizations to the development of the local 

community 

(A descriptive study of non-profit organizations in Al-Wasita Center in Al-

Madinah Al-Munawwarah) 
 

Hasan Murshid Mutaq al-Thobyani 
Associated Professor of Social Development,  Department of Social Sciences, Taibah University. 

(Received:7/9/1441 H, Accepted for publication  3/ 3/1442 H) 
 

Abstract. This study aimed to explore the contributions of Non-Profit Organizations (NPO) to community 

development in the Wasitah Center, and to achieve this goal a descriptive analytical approach was used, and a 
questionnaire was designed containing four facets: the social axis, the educational axis, the economic axis and 

finally the health axis. The number of the sample members reached (296) who benefited from the center's NPO. 

They were randomly chosen. The SPSS program was used for data analysis. The study found that there is an 
average level of satisfaction from the respondents about the provided contributions, and that there is good diversity 

with the contributions provided by the NPO, but it does not support the participatory development in the 

community, It was found that there is a statistically significant relationship between the averages of the general 
trend for assessing sample members for the services provided by non-profit organizations between some 

demographic characteristics and the study themes. The study recommended the necessity of raising the cultural 

level for the beneficiaries about their role in local development, raising the level of communication between NPO 
and other organizations, and setting strategic plans for NPO in partnership with the local community and the 

organizations inside it. 

Keywords: non-profit organizations, local development, local community, participatory development. 
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  املقدمة:

يؤكد املنظور احلديث للتنمية عىل أن اإلنسان اور  

العملية التنموية واملحرك هلا، من خالل شحذ قدراته وطاقته 

وتغيري ثقافته ليكون قادًرا عىل اختاذ القرار واخليار األمثل 

لتغيري وضعه ويكون فاعاًل يف عملية التنمية ملجتمعه، فالفرد 

ية، واملرض، واالعتامد الذي يواجه مشاكل مثل )الفقر، واألم

عىل غريه.....( لن يكون قادًرا عىل املشاركة يف بناء جمتمعه 

املحيل بالشكل املتوقع منه. وأيامًنا بدور الفرد واملجتمع 

بالتنمية املحلية فقد أصبح هناك حتول تدرجيي يف املبادرات 

التنموية عىل املستوى الدويل، حيث بدأت إجراءات التخطيط 

 و املجتمع، التي تدار من األعىل إىل األسفل )املوجهة نح

(Top-down إىل التحول إىل اإلسرتاتيجيات التشاركية من

( وهذا يعطي ضامًنا أكرب Bottom-upاألسفل إىل األعىل )

 Admassie)لنجاح املشاريع وتعزيز نتائج التنمية املحلية، 

and Abebaw 2014) فتنمية املجتمع املحيل هي العملية .

ي يتمكن من خالهلا أفراد املجتمع املحيل من حتديد الت

احلاجات واألهداف وترتيبها وفًقا ألولوياهتم، وهو ما 

 .Ross, 1955)يشجع روح التعاون والتضامن يف املجتمع )

كقطاع ثالث  فاعاًل  ااملنظامت غري الربحية دورً  وتؤدي 

اخلاص يف تنمية املجتمعات واحلكومي  نيبجانب القطاع

وتنظم  ،تنبع من داخل املجتمع تكمن أمهيتها يف أهناية، واملحل

مما جيعلها أكثر قدرة وواقعية عىل مالمسة  به، العمل التطوعي

بتكامل مع ما يقدمه  املحيل، املجاالت التي حيتاجها املجتمع

كساب املجتمع إهبدف  ،القطاع احلكومي والقطاع اخلاص

عىل مواكبة ركب التنمية الشاملة  اجيعله قادرً  اتنمويً  تأهياًل 

فالعمل التطوعي أصبح أحد ا، ا وعامليً ، إقليميً ومشارًكا به

تلعب و (.5135 ،)الشاجييمقاييس تقدم الشعوب 

يف حفظ توازن  اهامً  ااملؤسسات واجلمعيات األهلية دورً 

املجتمعات من خالل غرس املبادرات اخلريية والتطوعية 

ور للمجتمع والفئات املحتاجة لتحقيق أهداف النمو والتط

عن طريق االرتقاء باألساليب والوسائل التي تؤدي من 

خالهلا هذا الدور، مثل بناء القدرات وتنمية املهارات، 

مثل التخطيط  ،والتدريب يف خمتلف املجاالت التنموية

االسرتاتيجي وصياغة وتنفيذ الربامج التنموية، واالهتامم 

التنمية من خالل تعزيز املشاركة بالبعد االجتامعي لعملية 

(، كام أهنا ال 2052عثامن، وعرفان، ) عهلية يف املجتماأل

ىل حتريك القيادة التشاركية باملقام إبل تسعى  ،ىل الربحإهتدف 

 ،دارهتا بشكل احرتايفإاألول من خالل إعداد املوارد و

ومتكني أصحاب املصلحة لطرح احتياجاهتم يف رسم 

من العملية التنموية  مهاًم  اة بجعلهم جزءً السياسات التنموي

  (.2002الطقز،  ،2008التي تالمس مصاحلهم )قنديل، 

اجلمعيات  كّونتيف اململكة العربية السعودية  

واملؤسسات اخلريية البناء املؤسيس للقطاع اخلريي 

حتت مظلة وزارة املوارد البرشية والتنمية  ،والتطوعي

عية متعددة لتنمية املجتمع االجتامعية، لتقدم خدمات نو

احلالة واملحيل يشمل )الصحة، التعليم، احلالة االقتصادية، 

حداث توازن تنموي إ( ويكون اهلدف منها ....االجتامعية

 اإصالحيً  اتنمويً  ابناء عىل حاجات املجتمع إلكسابه طابعً 

، يصدر من الداخل وبجهد خاص تطوعي ملواكبة امستمرً 

 ،ومالمسة الطموحات الوطنية ،املستجدات العاملية

، التي ُدعمت من (2030)ااور رؤية اململكة يف ا وخصوًص 

( بأن 2002املجيد ) مجيع قطاعات الدولة، ويشري عبد

ىل حتقيق التنمية املستدامة يف املجتمع إالقطاع اخلريي هيدف 

فراد واجلامعات بكونه حلقة شباع حاجات األإعن طريق 

 اودفع املجتمع ليكون رشيكً  وصل بني مكونات املجتمع،

التخطيط التنموي الفّعال يرتكز عىل  كام أن بالعملية التنموية.

ا التي جتعله قادرً  ،ملجتمعداخل اتكامل املامرسات التنموية 

املجتمع، أفراد  مشاركة عىل اللحاق بركب التنمية من خالل

دعم عىل  هواململكة العربية السعودية حرصت احلرص كل

 وتكامله مع باقي قطاعات املجتمع األخرى ثالثالقطاع ال

لك رؤية اململكة ذعن طريق اخلطط التنموية اخلمسية، وك

التي من خالهلا حرصت عىل أن يكون للمنظامت ، 2030

كون يغري الربحية دور أكرب مما سبق يف تنمية املجتمع، وأن 

خيضع للحوكمة من أن ية، ووعملية التنماليف  فاعاًل  ارشيكً 

إجياد آلية مستدامة لتقييم أداء ب"اجلهات املعنية  خالل

)وزارة املوارد البرشية  "اجلمعيات األهلية وحوكمة أدائها

  .(2020والتنمية االجتامعية، 

 
 مشكلة الدراسة:

 يف حتقيق التنمية اًم مها املنظامت غري الربحية دورً  ؤديت 

املحلية كرشيك مهم وفاعل مع باقي القطاعات داخل 
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 :مثل ،للحد من السلبيات التي قد تتلبس املجتمع ،املجتمع

 ،الفقر، واألمية، واملرض، والوعي ببعض املشاكل االجتامعية

الطالق، وانحراف األحداث، وهدر طاقة الشباب،  :مثل

التي هلا دور كبري يف التأثري املبارش عىل نمو املجتمع الذي حتل 

. يف العملية التنموية ، وحتد من قدرة أفراده عىل املشاركةبه

ومن خالل الربامج التي تقدمها اجلمعيات واملؤسسات 

تسهم بشكل كبري يف حتقيق التنمية االجتامعية التي اخلريية 

بالتوازي مع االجتاه العاملي بتحقيق العدالة االجتامعية عن 

طريق حتسني أحوال املجتمعات املحلية والنهوض هبا 

 والوصول إىل التنميةرئيسة بمختلف املحاور التنموية ال

املستدامة، ومن خالهلا يمكن للدولة حتقيق  االجتامعية

، والوصول إىل تنفيذ عدد من فرادمستوى تنموي أفضل لأل

إال أن هذه  .براجمها التنموية داخل املجتمعات املحلية

ا فيام تقدمة من خدمات تنموية، ا كبريً املنظامت تتفاوت تفاوتً 

منهجية حتديد يقة رسم السياسات وختتلف كذلك يف طرو

األولويات واحتياجات املجتمعات، والتعامل مع املستفيدين 

منها. قد حظي بعضها بدراسات تفصيلية عن دورها بخدمة 

 الفتةاملجتمع، ولكن هناك بعض املنظامت تتميز بأنشطة 

مثل  ،حسب وجهة نظر الباحث، تستحق الدراسة ،للنظر

دينة املنورة، لذلك ستحاول هذه مركز الواسطة بمنطقة امل

لقاء الضوء عىل ما يقدمه املجّمع اخلريي يف مركز إالدراسة 

من  ،ربحيةالمن املنظامت غري  االذي يضم عددً  ،الواسطة

 مسامهات تنموية للمجتمع املحيل.

 
 أمهية الدراسة:

لقاء الضوء عىل ما تقدمة إ يفتكمن أمهية الدراسة  

ا نمية املجتمع املحيل خصوًص املنظامت غري الربحية لت

املجتمعات الريفية يف مركز الواسطة التابع ملحافظة بدر يف 

مسامهتها  نوعية منطقة املدينة املنورة، من خالل الوقوف عىل

الكشف و ،يف تنمية املجتمع املحيل من وجهة نظر املستفيدين

الربامج التي تقدمها املنظامت غري  مسامهات عن فاعلية

، ومدى دعمها ملبدأ الربحية يف التنمية املحلية بمركز الواسطة

، وارتباطها بالقضايا املجتمعية التنمية التشاركية للمستفيدين

امللّحة وإبراز دورها وتوجهها التنموي داخل املجتمع املحيل، 

والتعرف عىل مكامن القوة والضعف لدهيا من خالل 

ستجابة املستفيدين منها، وااولة لفت نظر املسؤولني إىل ا

تقديم  من خالل أوجه القصور وتطوير ما هو متميز منها

توصيات لدعم جوانب القوة واحلد من جوانب الضعف 

مركز بلدى املنظامت غري الربحية جتاه تنمية املجتمع املحيل 

 مسامهة لرفد الدراسة هذه دهة أخرى تعتجالواسطة. ومن 

املكتبة املتخصصة يف تنمية املجتمعات املحلية بتجارب 

وتناول عدد املنظامت غري الربحية باملسامهة يف التنمية املحلية، 

من املفاهيم ذات العالقة يف التنمية املحلية واملنظامت غري 

 . الربحية

 
 أهداف الدراسة:

تسعى الدراسة إىل التعرف عىل مسامهة املنظامت غري  

تنمية املجتمع املحيل يف مركز الواسطة يف منطقة  الربحية يف

املدينة املنورة كهدف رئيس للدراسة، ومن خالل ذلك اهلدف 

 ينبثق عدد من األهداف الفرعية كام ييل:

الكشف عن أهم اخلصائص الديموغرافية .5

 للمستفيدين من املنظامت غري الربحية بمركز الواسطة. 

غري الربحية يف  التعرف عىل واقع إسهامات املنظامت.2

 تنمية املجتمع املحيل بمركز الواسطة.

 وينبثق منه األهداف الفرعية التالية:

  املنظامت غري الربحية  إسهاماتواقع التعرف عىل

 . باملجال االجتامعي يف مركز الواسطة

   املنظامت غري الربحية  إسهاماتواقع التعرف عىل

  .باملجال الصحي يف مركز الواسطة

   املنظامت غري الربحية  إسهاماتواقع التعرف عىل

  .باملجال التعليمي يف مركز الواسطة

   املنظامت غري الربحية  إسهاماتواقع التعرف عىل

  .باملجال االقتصادي يف مركز الواسطة

الكشف عن العالقة بني اخلصائص الديمغرافية لعينة .3

غري الدراسة ومستوى االستفادة من إسهامات املنظامت 

 الربحية بالتنمية االجتامعية يف مركز الواسطة.

 

 تساؤالت الدراسة:

ما أهم اخلصائص الديموغرافية للمستفيدين من .5

 املنظامت غري الربحية بمركز الواسطة؟ 

املنظامت غري الربحية يف التنمية  إسهاماتما واقع .2

 املحلية يف مركز الواسطة؟



 هـ(5115م/2020جامعة امللك سعود، الرياض ) (،3، ع )(32) ، مجاآلدابجملة 

 

529 

 ت:ويتفرع من هذا التساؤل عدد من التساؤال 

  املنظامت غري الربحية باملجال  إسهاماتما واقع

 ؟ يف مركز الواسطة االجتامعي

  املنظامت غري الربحية باملجال  إسهاماتما واقع

 يف مركز الواسطة ؟ الصحي

  املنظامت غري الربحية باملجال  إسهاماتما واقع

 يف مركز الواسطة ؟ التعليمي

  املنظامت غري الربحية باملجال  إسهاماتما واقع

 يف مركز الواسطة ؟ االقتصادي

هل هناك عالقة بني اخلصائص الديمغرافية لعينة .3

الدراسة ومستوى االستفادة من إسهامات املنظامت غري 

 الربحية بالتنمية االجتامعية يف مركز الواسطة ؟

 

 مفاهيم الدراسة:

ة، من أجل من املهم أن يتم حتديد املفاهيم ذات العالق 

توضيح املعاين واألفكار املرتبطة بالدراسة للقارئ، لذلك 

سوف يقوم الباحث باستعراض املفاهيم ذات العالقة 

 بالدراسة:

 

 Nonprofitاملنظامت غري الربحية مفهوم -5

Organizations):) 

من  احيمل مصطلح املنظامت غري الربحية عددً  

)القطاع الثالث، والقطاع اخلريي، والقطاع  :مثل ،املسميات

التطوعي، والقطاع املستقل، واملؤسسات واملنظامت 

اخلريية...( وما تشرتك به هو عدم هدفها إىل الربح باملقام 

عرف البنك (. وقد Carroll، 2018 ،2001شكر، األول )

مؤسسات ومجاعات "الدويل املنظامت التطوعية بكوهنا 

 ،ا عن احلكومةا أو جزئيً إما مستقلة كليً  ،متنوعة االهتاممات

وليس لدهيا أهداف  ،وتتسم بالعمل اإلنساين والتعاون

)االحتاد العام للجمعيات واملؤسسات اخلاصة،  "جتارية

( املنظامت غري Carrollيعرفها كارول )(. و50:5997

ها ؤنشاإالتي تم  ،الربحية بأهنا املنظامت املعفاة من الةائب

املصلحة العامة، وهي منظامت يعمل معها لغرض خدمة 

القطاع اخلاص للسعي بالوفاء بمسؤولياته االجتامعية لتحقيق 

ليها بعدة إالعمل اخلريي وحتسني العالقات املجتمعية، ويشار 

مثل القطاع املستقل، أو القطاع الثالث، أو القطاع  ،مسميات

املنظامت غري الربحية  د. تعCarroll) (2018, التطوعي

كيانات غري هادفة للربح تنشأ بشكل مستقل عن القطاع 

احلكومي والقطاع اخلاص، تؤطر األعامل اخلريية واملسامهات 

التطوعية لتحقيق أهداف مرشوعة للمجتمع، تستقبل 

 ،املسامهات املجتمعية والتربعات اخلريية يف جماالت عديدة

مع مثل الصحة والتعليم ورعاية املحتاجني هبدف تنمية املجت

 Nasr, 2005 ،2052احللو،  ، Boadi, 2006الذي تقوم فيه )

أن املنظامت غري إىل  Padronأشار (. وقد 2050األرسج،  ،

ومل  ،ا من احلكومةأي منظمة ال تعترب جزءً "الربحية هي 

وقد تكون منظامت  ،تؤسس بناًء عىل اتفاق بني احلكومات

ختصصية أو نقابات أو احتادات عاملية وجتارية أو أية منظامت 

  (.Padron :20,1987) "أخرى ليس هلا طبيعة حكومية

 ربحية فقد أشارالومن املنظور التنموي للمنظامت غري  

(52-51 :1991) Brawn  إىل بعض الوظائف العامة املرتبطة

 ة:باالجتاه التنموي للمنظامت اخلريي

  حل املشكالت املحلية باملجتمع عن طريق تنظيم

املجتمع وتقديم اخلدمات واملساعدات الفنية والعلمية 

 للجامعات املحلية.

  إعطاء املنظامت التطوعية فرصة أكرب ملا لدهيا من

إمكانات أكرب من غريها لتعبئة الطاقات االجتامعية التطوعية 

 وحل املشكالت املستجدة. 

 لتطوعية العاملة يف جمال التنمية رفد املنظامت ا

سرتاتيجية باملساعدات الفنية والتدريبية وصياغة اخلطط اإل

 هلا.

 نشاء خطة عمل مشرتكة بني املنظامت واملؤسسات إ

لتفادي التكرار بالعمل وتضارب  نفسه العاملة يف املجال

 األهداف.

  العمل عىل رفع مستوى وعي القادة والرأي العام حول

للمنظامت التطوعية، وأن هلا أمهية املسامهات التنموية 

 . خصوصية يف العمل التنموي

من خالل ما سبق يمكن تعريف املنظامت غري الربحية  

عىل حاجة أفراده، غري  بأهنا كيانات تنشأ داخل املجتمع بناءً 

ولكنها  ،و حكوميأاع خاص وهي ليست قط ،هادفة للربح

متكاملة معه، هتدف إىل خدمة املجتمع والعمل عىل تنميته من 
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خالل األعامل التطوعية واخلريية، ووضع خطط عمل 

سرتاتيجية لتحديد األولويات، والعمل عىل دفع عجلة إ

فراده أعداد وتدريب إالتنمية داخل املجتمع من خالل 

 هذه الدراسة تشري للوصول إىل االستدامة التنموية. ويف

املنظامت غري الربحية إىل املجمع اخلريي بمركز الواسطة 

مجعية -5الذي يضم يف جنباته مخس منظامت غري ربحية هي: 

املكتب التعاوين  -3املستودع اخلريي.  -2الرب اخلريية. 

مجعية  -1جلنة التنمية االجتامعية.  -1للدعوة واإلرشاد. 

 حتفيظ القرآن الكريم. 

 

 :Local Development)التنمية املحلية )هوم مف-2

فقد  ؛امفهوم التنمية املحلية من املفاهيم احلديثة نسبيً  ديع 

كان أول ظهور له بعد احلرب العاملية الثانية يف مؤمتر أرشدج 

(Ashridge للتنمية االجتامعية الذي عقد يف بداية أغسطس )

داخل م، هبدف مناقشة املشاكل اإلدارية 5911لعام 

حركة "املستعمرات اإلنجليزية، وقد تم تعريفه يف املؤمتر بأنه 

الغرض منها حتسني األحوال املعيشية للمجتمع املحيل ككل 

عىل مبادرة  وبناءً  ،عىل أساس املسامهة اإلجيابية هلذا املجتمع

أو عن طريق االستثارة  ،أهايل املجتمع كلام أمكن ذلك

(، 32: 2058)البص،  "معلتشجيع االستجابة من قبل املجت

ويشري هذا املفهوم كذلك إىل العمليات االجتامعية التي 

 ءةيمكن من خالهلا للمجتمع املحيل أن يكون أكثر قدرة وكفا

من خالل الدعم  ،ومتطلباته األساسية هعىل مواجهة مشاكل

واملعونة من احلكومات املحلية واملنظامت اخلريية 

(.(Dunham العمليات "ية املحلية بأهنا وقد تم تعريف التنم

التي يمكن هبا توحيد جهود املواطنني واحلكومة لتحسني 

األحوال االقتصادية واالجتامعية والثقافية يف املجتمعات 

املحلية ومساعدهتا عىل االندماج يف حياة األمة واملسامهة يف 

: 2051)احليايل وآخرون،  "تقدمها بأقىص قدر مستطاع

 جمموعة" يأن التنمية املحلية هإىل  ميدعبداحل(. ويشري 538

 الذاتية تضافر اجلهود خالهلا من يمكن التي العمليات

 االقتصادية احلياة نوعية لتحسني احلكومية، واجلهود

 املحلية، للمجتمعات والثقافية واحلضارية واالجتامعية

 لتشارك الشاملة، الوطنية التنمية منظومة يف وإدماجها

، عبداحلميد) " الوطني املستوى عىل التقدم يف مشاركة فعالة

2005: 53).  

عىل  احكرً  دن مفهوم التنمية املحلية بالتصور العام ال يعإ 

قطاع بعينة، فقد سامهت احلكومات والقطاع اخلاص بشكل 

كبري يف التنمية املحلية، ولكن احلاجة إىل اجلهود املحلية يف 

عملية التنمية  من املحاور املهمة يف دعملية التنمية تع

ن جلهود القطاع احلكومي إا املحلية منها، حيث وخصوًص 

قد ال تصل هبا إىل  ،وتوجهات تنموية اواخلاص حدودً 

بسبب أهنا عملية تبدأ من  ؛حاجات املجتمعات اخلاصة

، أما التنمية املحلية عىل Top-dow) ) األعىل إىل األسفل

 األعىل العكس من ذلك فهي عملية تبدأ من األسفل إىل

(Bottom-up ) مما يضمن حتقيق حاجات املجتمع املحيل

للربامج  هامللّحة واخلاصة به، وكذلك ضامن دعم املجتمع نفس

 ,ODI) التنموية باالعتامد عىل ما لديه من موارد وإمكانات

2009; Admassie and Abebaw, 2014) ومن خالل ،

أن تكون  املنظامت غري الربحية يمكن جلهود املجتمع املحيل

ا لتحقيق توجهه التنموي املحيل وحتسني  وانضباطً أكثر تنظياًم 

 أحواله املعيشية. 

من خالل ما سبق يمكن اإلشارة إىل أن التنمية املحلية  

هي عملية النهوض باملجتمع املحيل بكافة قطاعاته من خالل 

تنمية قدرات أفراده ومهارهتم وتنظيمهم، واالستفادة من 

تشري التنمية واملقدرات املتاحة هلم ليتمكنوا من تطويره. 

ا املنظامت غري تبذهل تيهذه الدراسة إىل اجلهود اليف املحلية 

املجتمع من خالل بالربحية يف مركز الواسطة للنهوض 

اجتامعًيا، واقتصادًيا، وتعليمًيا،  املستفيدين من خدماهتا

 .وصحًيا

 
 :Local Community)املجتمع املحيل )مفهوم -3

جمموعة من الناس " إىليشري مصطلح املجتمع املحيل  

رض وتربطهم الذين يقيمون عادة عىل رقعة معينة من األ

ا وليست من النوع العارض املؤقت وهلم عالقات دائمة نسبيً 

 ،نشاط منظم وفق قواعد وأساليب وأنامط متعارف عليها

 منهم ينتمي هلذا وتسود بينهم روح مجعية تشعرهم بأن كاًل 

(، وما يميز املجتمع املحيل هو 73: 5982)بدوي،  "املجتمع

من األدوار املصطلح وجود التفاعل بينهم من خالل جمموعة 

تربطهم  ،عليها، وتدور أنشطتهم بنظام حيكمه العقل اجلمعي
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روح اجلامعة وتشعرهم بانتامئهم إىل املجتمع )زيتون 

ويعرف اخلشاب املجتمع املحيل بأنه  (.5998وعبداملقصود، 

عبارة عن جمموعة من األفراد يعيشون يف منطقة أو بيئة "

ب أن تتوفر ثالث رشوط ادودة النطاق واملعامل... وجي

املكان املحدود  :أساسية يف تكوين املجتمع املحيل من أمهها

النطاق واملعامل، االشرتاك يف مجيع وجوه النشاط اجلمعي، 

 "ا جيب أن يكون للمجتمع املحيل تكوين مميزوأخريً 

 (557: 2002)اخلشاب، 

من خالل التعريفات السابقة ملصطلح املجتمع املحيل  

حيل تعبري عن جمموعة من األفراد ل بأن املجتمع امليمكن القو

وهلم نسيج اجتامعي  ،الذين يعيشون يف نطاق جغرايف ادد

وتسود فيام بينهم أوجه من األنشطة املشرتكة  ،خاص

واملتعارف عليها. وجتدر اإلشارة إىل أن هذا املصطلح ال 

بل كل نطاق جغرايف يتوفر به نه، خيص نطاق جغرايف بعي

فيمكن أن يكون املجتمع املحيل  ،ااملشار اليها سابقً  الرشوط

مثل القرية أو اهلجرة. ويف هذه  ،داخل املدينة أو يف الريف

الدراسة يشري املجتمع املحيل إىل مركز الواسطة وما يتبع له 

 ا من قرى وهجر.إداريً 

 

 النظري للدراسة: طاراإل

من خالل ما تقدم من عرض ملفاهيم الدراسة وطبيعة  

الدراسة فإن الباحث يتبنى مدخاًل نظرًيا متكاماًل ، من خالله 

يتم طرح تفسري للمسامهة التي تقوم هبا املنظامت غري الربحية 

يف تنمية املجتمع املحيل، من خالل الكشف عن الوظيفة التي 

تقوم هبا املنظامت غري الربحية املحّركة لعملية التنمية املحلية، 

مع غريها من املنظامت داخل ورضورة تكامل وظائفها 

املجتمع للوصول إىل دور جيد يف عملية التنمية املحلية 

للمجتمع، مما يساهم يف استقراره، إضافة إىل تفسري ما تقدمه 

املنظامت غري الربحية يف إعداد أفراد املجتمع للمشاركة يف 

 عملية التنمية املحلية. 

 

 Functional Structural)النظرية البنائية الوظيفية 

Theory): 

من خالل كون املنظامت  النظرية البنائية الوظيفيةتنطلق  

غري الربحية هي نظام له دور ووظيفة داخل النسق االجتامعي 

العام، يتكامل مع باقي األنظمة لتحقيق االنسجام بني أجزاء 

النسق، وبالتايل التخلص من عوائق تنمية املجتمع املحيل، 

ه واملشاكل التي تواجه املجتمع بشكل والتخلص من مسببات

عام، مثل: األمية، والبطالة، والفقر، وضعف الوعي الصحي 

والثقايف، هبدف الوصول إىل استقرار املجتمع وهو ما يشري 

هنا إىل نمو املجتمع وتطوره. ينظر أصحاب االجتاه البنائي 

(  Talcoltt Parsons) "تالكوت بارسونز"الوظيفي ويمثلهم 

جتمع باعتباره نسًقا اجتامعًيا مرتابط ترابًطا داخلًيا، إىل امل

يؤدي كل جزء منه دوًرا أو وظيفة اددة، وبحسب هذا 

الرتابط فإن أي خلل يف وظائف األجزاء يؤثر فيام عداه من 

 احلفاظ كيفية بدراسة األجزاء األخرى. اهتمت هذه النظرية

 ما هذا ا،الداخيل للمجتمعات وتفسري متاسكه االستقرار عىل

 من الكالسيكيني االجتامع علم أفكار رواد يف يتمثل

 هربرت" ،"دوركايم ايميل"، " كونت أوجست": أمثال

 االجتامع، علامء من العديد وكذلك آراء ، " سبنرس

 رواد من "مريتون روبرت" و"، بارسونز تالكوت": مثل

 امتدت الذين الرأسامليني، االجتامع علامء من الثاين اجليل

(. يأيت 2002)مكاري والسيد،  العرشين حتى القرن آراؤهم

توظيف هذه النظرية من خالل الكشف عن الدور الذي 

تلعبه املنظامت غري الربحية، والوظيفة التي تؤدهيا داخل 

جمتمع الدراسة، من خالل الكشف عن إسهاماهتا يف تنميته، 

وذلك باعتبارها نظاًما يتكامل مع باقي األنظمة داخل 

 ملجتمع لتحقيق االنسجام مع باقي أجزاء النسق االجتامعي. ا

 

 Participatory Development):التنمية التشاركية )

من خالل كون األفراد  التنمية التشاركيةيرتكز مفهوم  

داخل املجتمع املحيل هم األساس يف العملية التنموية داخل 

جمتمعاهتم، حيث تعد التنمية التشاركية أحد أهم املقاربات 

التي تتبناها املنظامت العاملية والدول مؤخًرا لتنمية املجتمع 

املحيل وحتسني أحوال املعيشة ألفراده من خالل إرشاكهم 

موية، وجعلهم فاعلني بداية من النقاش مع بالعملية التن

اخلرباء واملسؤولني وحتديد أهدافهم اإلنامئية وبناء خططها 

 ,Ross, 1955 :Batten)وصواًل إىل تنفيذها عىل أرض الواقع 

، وتكمن أمهية التنمية التشاركية بأهنا تساعد أفراد (1957

املجتمع عىل حتديد أهدافهم التنموية اخلاصة ويصبحون 
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زًءا مؤثًرا يف العملية التنموية، بداًل من كوهنم أداة ج

  Thomas, 1994: 49).للمبادرات التنموية )

هنج املشاركة يف العمليات التنموية أصبح منهًجا سائًدا  

يف مجيع مبادرات التنمية ومشاريعها، وقد عزز هذا االجتاه 

أن البنك الدويل من خالل براجمه التنموية وذلك بتأكيده عىل 

عملية التغيري االجتامعي التنموية ال يمكن حتقيقها إال من 

(. ويشري Ako, 2017خالل مشاركة أفراد املجتمع واخلرباء )

التابعي أن التنمية املحلية البد وأن تقوم عىل وعي األفراد 

وأن يكون ذلك الوعي قائاًم عىل أساس املشاركة يف التفكري "

البيئة املحلية مجيًعا يف كل  واإلعداد والتنفيذ من طرف أعضاء

(، وهي 13: 5993)التابعي،  "املستويات عملًيا وإدارًيا

حركة هتدف إىل حتسني األحوال املعيشية للمجتمع "كذلك 

(، 17: 2009)السبتي،  "تنبني عىل الفعل التشاركي اإلجيايب

وبغض النظر عن مدى تطور املجتمعات التي حتدث هبا 

املشاركة التنموية يساعد عىل دمج  العملية التنموية، فنهج

املجتمعات املحلية مع املبادرات التنموية لتكون جزًءا منها 

 Rahim, 1994: 118).وليس متلقية هلا )

 

 الدراسات السابقة:

 البد أن يتمإىل أنه  باهلند Landu (2001)أشارت دراسة  

حتديد أولويات وأهداف املنظامت غري احلكومية بعد دراسة 

وجدت الدراسة  قدل االحتياجات للمجتمع املحيل، ووحتلي

أن املنظامت غري احلكومية بشكل عام لدهيا خربة كبرية 

ومعرفة جيدة باحتياجات املجتمع املحيل ونوعية املشاكل 

، وكان هذا من أهم أسباب نجاحها يف حتقيق التي تواجهه

ت ، وقد كانت الربامج املقدمة من قبل املنظامأهدافها التنموية

 ،شاملة وتدعم التنمية املحلية باجلوانب التي حيتاجها املجتمع

مثل )التعليم، النظافة الشخصية، نقل التكنولوجيا، خلق 

فرص عمل، تغيري السلوك، احلفاظ عىل البيئة، االعتامد عىل 

وجود  باليمن (2005وقد أثبتت دراسة مجعان ) النفس....(.

املحيل نفسه، وأن بعض  واملجتمعاألهلية فجوة بني املنظامت 

 ،ألغراض اددة وبرامج تنموية بعينها إنشاؤهااملنظامت تم 

مما أدى إىل توقفها بنهاية الربنامج، وقد كان من أهم أسباب 

عدم نجاح بعض التجارب التنموية عدم وجود دراسات 

وكذلك عدم الفهم لطبيعة وثقافة  ،تقييمية قبل بدئها

 Blancaنظامت. أما دراسة املجتمعات املحلية من قبل امل

فقد أكدت عىل أنه البد أن يكون هناك يف نيكاراقوا  2005))

الدور إىل مستوى  امتكني للمرأة يف تنمية املجتمع ونقل هذ

أعىل عن طريق إجياد طرق أكثر مناسبة لتقبل املجتمع هلذا 

التغيري، حيث أثبتت الدراسة وجود عوائق ثقافية باملقام 

تنظيمية حتد من دور املرأة للمسامهة يف تنمية ومن ثم  ،األول

 Macmillan ((2010 وتوصلت دراسةاملجتمع املحيل. 

إىل أن آلية تقديم اخلدمات من القطاع الثالث باململكة املتحدة 

 آراء اعتمدت عىل آراء املوظفني واملسامهني هبا وليس عىل

الدراسة كذلك إىل أنه مل يكن  تأصحاب املصلحة، وكشف

هناك اهتامم كاٍف بالدراسات العلمية حول طبيعة اخلدمات 

وما إذا كانت السياسة التشغيلية للربامج  ،املقدمة للمجتمع

املقدمة تساعد عىل حتسني استفادة أصحاب املصلحة منها. 

 باململكة العربية السعودية (2011كشفت دراسة الصالح )و

يف املجاالت التي تقدمها املؤسسات اخلريية  أن هناك شمولية

ولكنها تزيد يف املجال الدعوي ومعاجلة  ،للمجتمع السعودي

املؤسسات اخلريية املانحة  ؤديالفقر وتنخفض يف غريها، وت

يف تنمية املجتمع املحيل من خالل املشاريع التي  اهامً  ادورً 

ئق التي إىل أنه من أهم العوا كذلك وتوصلت الدراسة ،متوهلا

تواجه املؤسسات اخلريية املانحة هو عدم اعتامدها عىل 

الدراسات العلمية يف عملية حتديد االحتياجات واألولويات 

أما  للمجتمع، إضافة إىل ضعف قواعد البيانات اخلاصة هبا.

أثبتت وجود  باململكة املتحدة Dickinson (2012)دراسة 

تقديم الرعاية نقص نسبي يف األبحاث املتخصصة حول اور 

االجتامعية للمحتاجني، وكذلك وجود حاجة كبرية إىل 

توضيح النامذج التنظيمية املسامهة يف تقديم الرعاية 

االجتامعية التي من خالهلا تتضح املامرسات التي يلعبها 

القطاع الثالث يف تقديم الرعاية االجتامعية، وقد أوصت 

املامرسات الدراسة بةورة عمل أبحاث متخصصة لتحديد 

التي يتمّيز هبا القطاع الثالث يف تقديم الرعاية االجتامعية، 

وكذلك أمهية الكشف عن اآللية التي يستفيد منها القطاع 

أثبتت دراسة زنقي وعائشة قد و الثالث من املتطوعني.

للعمل التطوعي  ةإىل أن هناك قيمة كبريبامليزيا  2018))

ك يف تقديم تنمية لألفراد داخل املجتمع، حيث ساهم ذل

ا شاملة تدعم حتقيق التنمية االجتامعية واالقتصادية خصوًص 
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يف ظل تفعيل اجلانب الوقفي، وأكدت الدراسة إىل أن ذلك 

التكامل بني مسامهة األفراد ودعم الوقف اخلريي قد ساهم 

يف حتقيق نقلة نوعية يف أصعدة وجماالت تنموية كثرية داخل 

إىل أن  بفلسطني يف دراسته 2018)توصل ملحم )و املجتمع.

أكرب املعيقات التي تواجه منظامت املجتمع املدين جتاه تقديم 

دورها هو ضعف الترشيعات واألنظمة التي تدّعم دورها 

باملشاركة يف إرساء قواعد التنمية الشاملة، وكذلك ضعف 

ويف  ،التخصص يف إدارة وتسيري أمور منظامت املجتمع املدين

كتشفت الدراسة ضعف بالعالقة التكاملية اجلانب اآلخر ا

إذ تكاد تكون هذه  منظامت املجتمع املدينبني احلكومة و

العالقة عالقة تنافسية، وقد توصلت الدراسة كذلك إىل 

ضعف املشاركة النسوية يف العمل التطوعي. وقد أكد 

 عىل يف دراسته باململكة العربية السعودية (2019الغامدي )

تحديد أهدافها بملنظامت غري الربحية أمهية أن تقوم ا

عليها اختاذ قراراهتا، كام  ىدراسات علمية تبن وفقوأولوياهتا 

أكدت الدراسة أمهية رفع مستوى الوعي اجلامهريي وحتويل 

نظرة املستفيدين من فئات تتلقى الدعم إىل طاقات برشية 

وأكدت الدراسة أن هناك  ة،تساهم يف عملية التنمية بفعالي

بالربامج املقدمة للمستفيدين حيث أتى يف مقدمتها  تنوع

ويأيت بعدها  ،ومن ثم املجال التعليمي ،املجال االجتامعي

 ومن ثم االقتصادي.  ،املجال الصحي

 

 عىل الدراسات السابقة: قيبالتع

 اتفاقهناك  إنكن القول مبالنظر إىل الدراسات السابقة ي 

بينها حول أمهية فهم ثقافة املجتمع من قبل املنظامت غري 

الربحية قبل القيام بأي برامج تنموية داخلة، وكذلك أمهية 

خالهلا حتديد احتياجات من عمل دراسات استباقية يمكن 

املجتمع املحيل التنموية، يضاف إىل ذلك أن يتم االستعانة 

لية بناء الربامج باملستفيدين من املنظامت غري الربحية يف عم

التنموية داخل املجتمع. ومن اجلانب التنظيمي أكدت 

الدراسات السابقة عىل أمهية إعداد العاملني وتأهيلهم داخل 

ا يف جانب االستفادة من املتطوعني هذه املنظامت خصوًص 

واملسامهني فيها، وكذلك حث املؤسسات األكاديمية عىل 

، ومل تتطرق رييعمل أبحاث متخصصة يف جمال العمل اخل

وهل األدبيات بشكل كاٍف إىل نوعية الربامج واملسامهات 

 عنرًصا وااملجتمع عىل أن يكون أفراد هذه املسامهات تساعد

املحلية، وأن يكونوا رشكاء هبا بدًءا  يف عملية التنمية اأساًس 

من عملية وضع األهداف إىل مرحلة تنفيذ الربامج عىل أرض 

ه الدراسة بسد تلك الثغرة من الواقع، لذلك تساهم هذ

خالل الكشف عن إسهامات املنظامت غري الربحية، ونتيجة 

دور تلك الربامج داخل جمتمع الدراسة يف حتقيق التنمية 

 املحلية. 

 

 جراءاهتا:إمنهجية الدراسة و

 اعتمدت هذه الدراسة عىل املنهج الوصفي التحلييل، 

 :املنهجية كام ييل وإجراءاته

 

 سة:أداة الدرا.5

تم تصميم استبانة خاصة هلذه الدراسة تتكون من مخسة  

ألفراد  ديموغرافيةمل اجلزء األول عىل بيانات تشاأجزاء، 

عىل ، بينام اشتملت األجزاء الباقية ( عبارات7بوقع ) العينة

( 50وشملت ) هي املسامهة االجتامعية :ااور ةأربع

، ( عبارات8واشتملت عىل ) ، واملسامهة الصحيةعبارات

، ثم املسامهة ( عبارات8واشتملت عىل ) واملسامهة التعليمية

وللتأكد من صدق  ( عبارة.55واشتملت عىل ) االقتصادية

وثباهتا فقد تم توزيع االستبانة عىل مخسة من  ستبانةفقرات اال

كام ، األساتذة يف جمال االختصاص، وتم األخذ بمالحظاهتم

 معامل كرونباخ الفاب جة الثباتدر تم استخراج

(Cronbach's alpha)  عىل فقرات االستبانة، وكانت نتيجة

وتعد هذه النتيجة مقبولة وذات موثوقية  (0,81املعامل )

لإلجابة عن أسئلة املحاور،  "ليكرت"أُتبِع نموذج  .عالية

وقد تم اختيار النموذج الثالثي: )موافق، اايد، غري موافق(، 

)درجتني(،  "اايد"درجات(، و3) "موافق"ة أعطيت عبار

، )درجة واحدة(، حيث تعرّب املوافقة عن "غري موافق"و

ارتفاع مستوى إجيابية اإلسهامات مروًرا باملحايد وصواًل إىل 

غري موافق التي تعرّب عن انخفاض مستوى املسامهة اإلجيابية 

 للمنظامت غري الربحية يف التنمية املحلية.
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 :تهاعينراسة وجمتمع الد.2

يعد مركز الواسطة من املراكز التابعة ملحافظة بدر، التابع  

ملنطقة املدينة املنورة، ويتألف مركز الواسطة من عدة قرى 

رئيسة تابعة هلا إدارًيا )احلسنية، الواسطة، احلمراء، اخليف، 

املويلح، العش، اخلرماء( وماعدا ذلك هي عبارة عن أحياء 

 إليها. وتبل  مساحة مركز الواسطة حوايل تابعة للقرى املشار

، وهي عبارة عن منطقة ريفية جبلية، ترتبط (2كم5189)

( كيلو 580باملدينة املنورة بطريق رسيع وتبعد عنها حوايل )

نسمة، من جممل سكان  )55902(مرت، ويبل  عدد سكاهنا 

( نسمة، حسب 23571اافظة بدر، والبال  عددهم )

(. )اهليئة العامة لإلحصاء، 2057م )التعداد السكاين لعا

2057.)  

ع متت االستعانة باملجمّ  ،ا لطبيعة عينة الدراسةنظرً و 

بل  وكذلك فريق من املساعدين  ،اخلريي بمركز الواسطة

 ءعىل طريقة مل همتم تدريبعددهم تسعة أشخاص 

وذلك ألن غالبية املستفيدين هم من كبار السن  ؛االستبيان

 عىلالذين ليس لدهيم قدر كاٍف من التعليم يساعدهم 

استبانة ( 310) وقد تم توزيع ،استيعاب وقراءة االستبيان

( 3000) حصائي للعينة والبال  حوايلعىل املجتمع اإل

كام هو ،قرى تابعة ملركز الواسطة( 7)موزعني عىل  ،شخص

. وبناًء عىل جتانس املجتمع (5رقم )التايل ل موضح باجلدو

( قرى فقد تم استخدام العينة 7وتوزيع أفراد العينة عىل )

حرص الباحث عىل أن ، و (Stratified Sample) الطبقية،

يكون توزيع االستبانات يتناسب وحجم املستفيدين يف كل 

هبدف التأكد من دقة املعطيات، وقد تم استبعاد نحو  ؛قرية

بل  العائد من و ،لعدم صالحيتها للتحليل ة؛ستبانا (11)

( من حجم 9,9متثل نحو )% ،استبانة (292)االستبانات 

مستفيد من املجمع  (3000)جمتمع العينة البال  قرابة 

اخلريي، وقد جرى توزيع االستبانات خالل شهر نوفمرب 

 بإرشاف مبارش من الباحث. (2059)لعام 

 

 

 

 

 

أفراد العينة عىل منطقة الدراسة واملستفيدين من  (: توزيع5جدول رقم )

 املجمع اخلريي بمركز الواسطة.

 القرية #
عدد 

 املستجيبني
 النسبة %

عدد 

 السكان
 النسبة%

 21 517212 2777 82 احلسنية 5

 25 537319 5972 18 الواسطة 2

 58 557110 5172 12 احلمراء 3

 52 507570 5171 13 اخليف 1

 9 17725 871 21 املويلح 1

 7 17119 875 21 العش 2

 1 37578 275 58 اخلرماء 7

 %500 237128 %500 292 7 املجموع

 

 جماالت الدراسة:.3

مركز الواسطة والقرى واهلجر التابعة له، املجال املكاين: 

يقع هذا املركز يف منطقة املدينة املنورة، ويندرج إدارًيا ملحافظة 

 بدر.

 خالل أشهر ستة بياناهتا مجع استغرق املجال الزمني:

 اإلعداد بدًءا من م،2020إىل يناير 2059الفرتة من يوليو 

  .النتائج وكتابة وحتليلها البيانات بجمع مروًرا

املستفيدون واملستفيدات من املنظامت املجال البرشي: 

 غري الربحية يف مركز الواسطة.

 
 طرق حتليل البيانات:.1

 عدد منوفق املنهج الوصفي التحلييل قد تم استخدام  

التحليالت اإلحصائية عىل البيانات املستخلصة من 

فقد تم  ،(SPSSاالستبيانات من خالل استخدام برنامج )

حساب التكرارات، والنسب، واملتوسطات احلسابية، 

، والختبار مدى داللة الفروق واالنحرافات املعيارية

ة املتعلقة بإجابة أفراد العينة عن فقرات املتوسطات احلسابي

ااور الدراسة تم تطبيق النموذج اإلحصائي حتليل التباين 

ANOVA ( باإلضافة إىل استخدام اختبارt.للغرض نفسه ) 

 

 :امليدانية الدراسة حتليل بيانات

تتمحور بيانات الدراسة حول إلقاء نظرة عىل اخلصائص  

اإلضافة إىل التعرف عىل وجهة الديموغرافية لعينة الدراسة، ب

نظر أفراد العينة حول مستوى اخلدمات التي تقدمها املنظامت 

غري الربحية يف األبعاد التالية: التعليم، والصحة، والنواحي 
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االقتصادية، والنواحي االجتامعية، كام ستوضح النتائج مدى 

تفاوت هذه اخلدمات من بعد إىل آخر، والعالقة بني 

موغرافية واملحاور األربعة جمتمعة عىل النحو اخلصائص الدي

 التايل:

 

  أواًل: اخلصائص الديموغرافية ألفراد العينة:

( اخلصائص الديموغرافية 8-2تعرض اجلداول التالية )

 ألفراد العينة وفق الرتتيب التايل:

 العمر:-5

 

 (: التكرار والنسب املئوية ألعامر أفراد العينة.2جدول رقم )

 العمريةالفئة  #
التكرا

 ر
 الرتاكمية % املعتمدة % النسبة %

 5071 5071 5075 30 سنة 30أقل من  5

 172 3075 2975 82 سنة 10 – 30 2

 8078 1072 3879 551 سنة 70 – 10 3

1 
 70أكثر من 

 سنة
11 5872 5972 50070 

 - 50070 9279 282 املجموع 1

 - - 371 50 املفقود 2

 - - 50070 292 املجموع الكيل 7

  

( أن الفئة العمرية التي ترتاوح أعامرهم 2يبني اجلدول السابق رقم ) 

( سنة هم األكثر استفادة من خدمات املركز إذ بل  70 – 10ما بني )

( مستفيًدا. بينام احتلت الفئة التي يقل أعامر املنتسبني هلا 551عددهم )

عاًما( املرتبة الرابعة، أما املتوسط العام لعمر أفراد العينة فيصل  30عن )

 سنة( تقريًبا. 1372إىل )

 

 اجلنس:-2

 

 املئوية جلنس أفراد العينة.(: التكرار والنسب 3جدول رقم )

 الرتاكمية % املعتمدة % النسبة % التكرار اجلنس #

 1177 1177 1177 522 أنثى  5

 50070 1173 1173 531 ذكر 2

 - 50070 50070 229 املجموع 3

 

( يالحظ زيادة أعداد اإلناث عن 3بالنظر إىل اجلدول السابق رقم ) 

( فرًدا 522( فرًدا، و)531الذكور، فقد بل  عدد أفراد العينة من الذكور )

 %( عىل التوايل.11,7%( و)11,3من اإلناث، أي أن نسبة )

 

 احلالة االجتامعي:-3

 

االجتامعية لعينة (: التكرار والنسب املئوية للحالة 1جدول رقم )

 الدراسة.

 الرتاكمية % املعتمدة % النسبة % التكرار الفئة #

 1175 1175 1175 520 متزوج 5

 1775 370 370 9 عزب 2

 2879 5578 5578 31 مطلق 3

 50070 3575 3575 92 أرمل 1

 _ 50070 50070 292 املجموع 1

 

( نجد أن املتزوجني يمثلون أكثر من 1من خالل اجلدول السابق ) 

%( من جممل أفراد العينة، 1175نصف عدد أفراد العينة، حيث يمثلون )

%( من مجلة أفراد العينة، 32,5وتأيت فئة األرامل بالدرجة الثانية بنسبة )

 %( من عينة الدراسة هم إما من املتزوجني81,2وهذا مؤرش إىل أن نحو )

أو أرامل، وما تبقى يمثل ربع العينة أما مطلق أو عزب، وهذا مؤرش يدل 

 %(.97عىل أن املستفيد إما متزوج أو سبق له الزواج بنسبة )

 

 ملكية املسكن:-1

 

 .التكرارات والنسبة املئوية مللكية السكن لعينة الدراسة :(1ل رقم )وجد

 الرتاكمية % % املعتمدة %النسبة التكرار الفئة #

 22,8 22,8 22,8 582 مالك 5

 88,9 22,0 22,0 77 مستأجر 2

 89,2 0,3 0,3 5 حكومي 3

1 
مدعوم من 

 خريية جهة
32 50,8 50,8 500,0 

 - 500,0 500,0 292 املجموع 1

  

تقطن  الدراسة( أن نحو ثلثي عينة 1رقم ) سابقبدو من اجلدول الي

والثلث يقطنون يف بيوت  ،%(22,8بنسبة ) يف مساكن خاصة هبم

%( من جممل أفراد العينة يقطنون 55مستأجرة أو حكومية، كام أن حوايل )

  يف بيوت مدعومة من جهات خريية قد تكون أفراًدا أو منظامت.
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 عدد أفراد األرسة:-1

 

 .التكرار والنسب املئوية لعدد أفراد أرس عينة الدراسة :(2جدول رقم )

 الرتاكمية % املعتمدة % بة %النس التكرار الفئة #

 23,5 23,5 22,0 21 أفراد 2 – 5 5

 13,1 30,2 28,7 81 أفراد 1 – 3 2

 18,8 32,1 30,7 95 أفراد 8 – 2 3

1 
 8كثر من أ

 أفراد
10 53,1 51,2 500,0 

 - 91,9 91,9 285 املجموع 1

 - 1,5 1,5 51 مفقود 2

 - 500,0 500,0 292 املجموع 7

  

( أن نحو ثلثي عينه الدراسة يرتاوح عدد 2اجلدول رقم )يتبني من 

والنسبة األكرب هي تلك الفئة التي  أشخاص،( 8 – 3) ما بنيأفراد أرسها 

( أشخاص، ويعد هذا الرقم 8 – 2) ما بنييرتاوح عدد أفراد أرسها 

ا عىل ا كبريً ا وفق املعايري الديموغرافية، ويشكل هذا احلجم عبئً مرتفعً 

( 1 – 3) ما بنية، وتأيت الفئة التي يرتاوح عدد أفراد أرسها معيل األرس

ما  أرسهم أعداد ترتاوح الذين العينة أفراد عدد بل  قد الثانية، بالدرجة

%( من جممل 30,2أي ما يعادل ) ،ا( فردً 81( أشخاص )1 – 3) بني

 ،( أرسة10)أفراد  8أكثر من أفرادها  كونأما الفئة التي ي ،أفراد العينة

%( من جممل أفراد العينة أي أن األرس الكبرية )أكثر 51,2بنسبة تعادل )

( أرسة، وهذا الرقم يمثل نحو 535من ستة أشخاص( يصل عددها )

 . الدراسة ة%( من جمموع أرس عين12,2)

 

 :التعليمي املستوى – 2

 

التكرار والنسبة املئوية للمستوى التعليمي ألفراد  :(7جدول رقم )

 .العينة

 الرتاكمية % املعتمدة % النسبة % التكرار الفئة #

 32,5 32,5 32,5 91 أمي 5

 10,7 58,2 58,2 11 يقرأ و يكتب 2

 21,9 51,2 51,2 11 ابتدائي 3

 72,0 50,5 50,5 30 متوسط 1

 88,1 52,1 52,1 37 ثانوي 1

 93,2 1,5 1,5 51 دبلوم 2

 500,0 2,1 2,1 59 جامعي 7

 - 500,0 500,0 292 املجموع 8

 

( أن أكثر من نصف عينة الدراسة 7يبدو من اجلدول رقم ) 

وإن دخلوها مل يكملوا الصفوف  ،%( مل يدخلوا املدرسة10,7)

االبتدائية، وأن نحو ثالثة أرباع العينة مل حيصلوا عىل الثانوية العامة 

يمثلون ما %(، والذين استطاعوا أن يتجاوزوا الثانوية العامة 72,0)

اجلامعيني و ،%(، وأن الذين حصلوا عىل دبلوم متوسط52,1)نسبته 

 عىلهذا األمر حيتاج الدراسة والوقوف ، و%(55,1ىل )إتصل نسبتهم 

ا أن هناك ارتباطً  عىل أما ما تبقى من بيانات، فأمرها متوقف ،هذه الظاهرة

  واحلاجة إىل اإلعانة.بني املستوى التعليمي عكسًيا 

 

 ل األرسة :دخ -7

 

 .التكرار والنسب املئوية للدخل الشهري ألرس العينة :(8جدول رقم )

 الرتاكمية % املعتمدة % النسبة % التكرار الفئة #

 
اقل من 

2000 
559 10,2 10,2 10,2 

 
2000 – 

1000 
521 11,1 11,1 91,2 

 
1000 – 

2000 
8 2,7 2,7 98,3 

 
2000 – 

8000 
1 5,7 5,7 500,0 

 - 500,0 500,0 292 املجموع 

 

يتضح أن الغالبية العظمى بنسبة ( 8للجدول رقم ) بالنظر 

ريال( يف الشهر، وأن ما  1000يقل دخلهم الشهري عن )%( 91,2)

ريال(، أما من  2000فقط يصل دخلهم الشهري إىل ) %(2,7)نسبته 

ريال( فيمثلون النسبة األقل بني أفراد العينة  8000يصل دخلهم إىل )

%(، حيث تؤكد هذه النتيجة عىل رضورة إجياد مصادر دخل 5,7)

متنوعة ملجتمع الدراسة من خالل املنظامت غري الربحية عن طريق استثامر 

لطبيعية، وكذلك تطوير املهارات واخلربات املحلية املصادر املحلية للبيئة ا

 ألفراد املجتمع.
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 االجتامعية: إلسهاماتاالجتاه العام لتقييم اثانيًا: 

 
 متوسطات املوافقة.جتامعية مرتبة تنازليًا حسب اال إلسهاماتأفراد العينة عىل فقرات اور ا استجابات مفردات :(9جدول رقم )

 الفقرة رقم العبارة
املتوسط  درجة املوافقة التكرار

 احلسايب
 االنحراف املعياري

الرت

 غري موافق اايد موفق النسبة بة

 تقديم دورات توعوية للمقبلني عىل الزواج. 5
 515 520 31 ك

2,32 0,281 8 
% 55,8 10,1 17,2 

 كسوة األرس الفقرية. 2
 1 11 232 ك

2,78 0,111 5 
% 79,7 58,2 5,7 

 تسديد فواتري اخلدمات لألرس املحتاجة. 3
 21 71 592 ك

2,18 0,211 3 
% 22,2 21,3 8,1 

 إصالح ذات البني. 1
 10 10 202 ك

2,12 0,720 1 
% 29,2 52,9 53,1 

1 

 
 كفالة األيتام واألرامل.

 50 20 222 ك
2,73 0,151 2 

% 72,2 20,3 3,1 

 ترميم وإصالح املنازل للمحتاجني. 2
 31 12 201 ك

2,13 0,291 1 
% 29,3 58,9 55,8 

 استقطاب املتطوعني للعمل اخلريي 7
 31 501 512 ك

2,15 0,283  7 
% 12,7 31,1 55,8 

 تعزيز روح التعاون بني األهايل. 8
  25 79 512 ك

2,32 0,791 9 
% 12,7 22,7 20,2 

 رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة.  9
 11 535 520 ك

2,11 0,703 2 
%  10,1 11,3 51,2 

 دعم عالج املدمنني عىل املخدرات. 50
 532 500 20 ك

5,71 0,773 50 
% 20,3 33,8 11,9 

     2,11  املتوسط العام

اخلدمات  إسهامات( مدى تباين 9رقم ) أعالهيبني اجلدول  

للمستفيدين بمنطقة الدراسة، ومل  الواسطةاالجتامعية التي يقدمها مركز 

من خالل تقارب املتوسطات وقيم  ذلك يتضحوا، يكن هذ التباين كبريً 

 نستطيع أن نستخلص منه ما ييل:و ،االنحرافات املعيارية

كسوة األرس الفقرية خالل ( التي متثل ) 2حازت الفقرة رقم ) -5

 املرتبةفصل الشتاء وتزويد الطالب املحتاجني باحلقائب املدرسية( 

هذه اخلدمة،  ىلا من العينة بموافقتهم ع( فردً 232فقد أشار ) ؛األوىل

%( من أفراد العينة، وتعد هذه اخلدمة من 79ومتثل هذه الفئة نحو )

لفقرة الثانية يف األمهية فقرة تيل ا ،اخلدمات املألوفة لدى املجتمع السعودي

مؤرش يعزز الروابط االجتامعية بني  ذاورعاية األرامل( وه ،)كفالة األيتام

 رتجم التكافل االجتامعي.ويفئات املجتمع 

من املالحظ أن الفقرات التي تقيس مستوى رفع مستوى  -2

املشاركة التنموية ألفراد املجتمع املحيل ورفع مستوى وعيهم الثقايف، 

( وهي )استقطاب املتطوعني من األهايل، تعزيز روح 8، 7، 5الفقرة )

التعاون ملواجهة املشاكل، والتوعية الزواجية( أتت يف الثلث األخري من 

القائمة من حيث املوافقة، مما أكد ادودية مستوى العمل التطوعي 

ة واملشاركة يف مواجهة املشاكل داخل املجتمع املحيل، وختتلف هذه النتيج

(، ومن خالل هذا االستنتاج نجد 2058مع ما توصل له )زنقي وعائشة، 

أن حتقيق مبدأ التنمية التشاركية ادود وجتاهبه بعض املعوقات التنظيمية 

 باملقام األول.

مل حتظ الفقرة العارشة املتعلقة )دعم عالج املدمنني عىل  -3

ا موافقتهم شخًص ( 20املخدرات( بموافقة معظم أفراد العينة فقد أبدى )

%( 20,3عىل أن املركز يدعم عالج املدمنني، ويمثل هذا العدد نحو )

فقط من كل أفراد العينة، وتشكل هذه النسبة أقل نسبة من بني النسب 

االجتامعية، ولعل هذا األمر  إلسهاماتاملتعلقة باملوافقة عىل فقرات ا

خدامها، بسبب واست إىل النظرة السلبية ملوضوع إدمان املخدراتيعود 

 خروج هذه الفئة عن النسق االجتامعي املحافظ ملنطقة الدراسة.

% 11من خدمات فإن املوافقة عليها تنحرص بني نسبة ) ما تبقى -1

، وهذا مؤرش عىل أن الربامج املقدمة يف اور اإلسهامات %(70إىل

 االجتامعي يتم تفعيلها إىل حد ما داخل املجتمع املحيل.

 
 



 ... إسهامات املنظامت غري الربحية يف تنمية املجتمع املحيل: حسن بن مرشد معتق الذبياين

 

538 

 الصحية: سهاماتاالجتاه العام لتقييم اإل -ثالًثا

 

 صحية مرتبة تنازلًيا حسب متوسطات املوافقة.ال سهاماتأفراد العينة عىل فقرات اور اإل استجابات مفردات :(50جدول رقم )

رقم 

 العبارة
 الفقرة

 درجة املوافقة التكرار
 املتوسط

 احلسايب

 االنحراف

 املعياري

الرت

 اايد موفق النسبة بة
غري 

 موافق

 احلث عىل رعاية احلوامل. 5
 98 530 28 ك

5,90 0,713 2 
% 23,0 1379 3370 

 احلث عىل تطعيم األطفال.  2
 21 531 98 ك

5,89 0,732 7 
% 33,5 11,3 25,2 

 تقديم برامج ودورات للتوعية الصحية. 3
 508 507 85 ك

5,95 0,791 3 
% 27,1 32,5 32,1 

 احلث عىل رعاية كبار السن. 1
 35 502 519 ك

2,13 0,272 1 
% 13,7 31,8 50,1 

1 
رفع ثقافة املتابع ال صحاب األمراض  

 املزمنة.

 87 88 525 ك
2,55 0,832 1 

% 10,9 29,7 28,1 

 رعاية أصحاب االحتياجات اخلاصة صحًيا.  2
 31 83 578 ك

2,18 0,298 5 
% 20,5 28,1 50,8 

 احلث عىل تطعيم األطفال. 7
 21 531 98 ك

5,89 0,732 2 
% 33,5 11,3 25,2 

 رفع ثقافة خطر تلوث البيئة املحيطة. 8
  520 75 91 ك

5,28 0,852 8 
% 10,1 22,0 11,5 

    2,50  املتوسط العام

 ( يتضح ما ييل:50دراسة اجلدول رقم )من خالل 

يالحظ تدين نسبة املوافقة يف معظم فقرات املحور الصحي،  -5

يستثنى من ذلك الفقرة السادسة التي متثل رعاية أصحاب االحتياجات 

%( من 20,5ا أي ما يعادل )( شخًص 578حيث أشار ) ،ااخلاصة صحيً 

لذوي  إسهامات صحيةأفراد العينة بموافقتهم عىل أن املركز يقدم 

من خالل املتربعني )مثل كرايس كهربائية، وأرسة  اخلاصة االحتياجات

املركز  كذلك يقدمو. طبية باملنزل، وأجهزة قياس الضغط والسكر......(

 تقديم املساعدة لكبار فيها سكان منطقة الدراسة عىل ا خاصة حيّث جهودً 

باملوافقة عىل الفقرة  العينةا من أفراد شخًص  (519فقد أشار ) ،السن

وهذا  ،%(، التي متثل احلث عىل رعاية كبار السن13,7)بام نسبته  الرابعة

ال حاز عىل تقدير أفراد العينة، وهذا يدل الدور الذي يلعبه املركز دور فعّ 

أمهية الرعاية االجتامعية هلذه الفئة من عىل مدى استشعار إدارة املركز ب

  .املواطنني

 باملجال الصحي سهاماتتتدنى نسبة املوافقني عىل عدد من اإل-2

 كام يبدو من خالل نسبة موافقة أفراد العينة عىل ،للمركز بصورة واضحة

%(، رعاية النساء احلوامل 27الثقافة الغذائية ) التوعية الصحية من خالل

%(، ورفع ثقافة خطر التلوث 33ىل تطعيم األطفال )احلث ع ،%(23)

ثم ثقافة متابعة  ،%(32ا دورات التوعية الصحية )وأيًض  ،%(10البيئي )

، وهذا مؤرش مهم يستدعي الوقوف عىل إعادة %(15األمراض املزمنة )

اجتاه خطط املنظامت غري الربحية لتكون أكثر توجًها نحو رفع مستوى 

ملشاركة به من خالل إبراز أمهية املتابعة والرعاية وعي األفراد الصحي، وا

الذي  Macmilla)  ،(2010الصحية، وهذه النتيجة تتفق مع ما جاء به

أشار إىل أن السياسة التشغيلية للمنظامت غري الربحية البد وأن تكون 

 باجتاه رفع مستوى مشاركة األفراد.
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 التعليمية: اإلسهامات االجتاه العام لتقييم -رابعاً 

 

 تعليمية مرتبة تنازليًا حسب متوسطات املوافقة.ال اإلسهاماتأفراد العينة عىل فقرات اور  استجابات مفردات :(55جدول رقم )

 الفقرة رقم العبارة
 املتوسط درجة املوافقة التكرار

 احلسايب
 املعياري االنحراف

الرت

 غري موافق اايد موفق النسبة بة

 تسهيل املواصالت للمدارس 5
 39 27 590 ك

2,15 0,758 1 
% 21,2 22,2 53,2 

 احلد من ظاهرة األمية 2
 2 558 572 ك

2,12 0,132 2 
% 18,5 39,9 2,0 

 احلد من ترسب الطالب من املدارس 3
 91 97 501 ك

2,03 0,815 7 
% 31,5 32,8 32,5 

 الطالب املوهوبنيدعم  1
 500 81 552 ك

2,01 0,817 2 
% 37,8 28,1 33,8 

1 

 
 دعم الطالب املتخلفني دراسًيا

 507 551 71 ك
5,89 0,778 8 

% 21,3 30,1 32,5 

2 
دعم الدورات والندوات الثقافية 

 والتدريبية

 15 71 580 ك
2,17 0,727 1 

% 20,8 21,3 53,9 

 لاللتحاق باجلامعة مساعدة الطالب 7
 51 508 573 ك

2,13 0,193 3 
% 18,1 32,1 1,5 

 تقديم دورات متخصصة باحلاسب 8
  32 11 252 ك

2,25 0,291 5 
% 73,0 51,9 52,2 

    2,33  املتوسط العام

 كام ييل:بعض احلقائق املهمة نوردها ( 55) يتضح من اجلدول السابق

فقد  ؛احتلت الفقرة اخلاصة بدورات احلاسوب املرتبة األوىل -5

%( من جممل 73,01ا من أفراد العينة أي ما يعادل )( شخًص 252أشار )

أفراد العينة باملوافقة، وقد خصص املركز قاعات هلذا الغرض، وحيارض يف 

 .مقابلا دون هذه الدورات أساتذة متخصصون، وبأسعار رمزية و أحيانً 

ا أن الفقرات يمكن أن تنقسم إىل فئتني: األوىل تزيد يبدو واضحً  -2

( وهذه الفقرات تتعلق بااللتحاق 2,1ها )نمتوسط اإلجابة ع

وعقد دورات  الثقافية والتعليمية، وراتباجلامعات، ودعم الد

 ،واحلد من ظاهرة األمية ،وتسهيل الوصول إىل املدراس ،بواحلاسب

، وتسهم بشكل مبارش يف تنمية املجتمع يف غاية األمهيةهذه األمور  دوتع

 املحيل. 

(، 2,0ها باملوافقة من )نأما الفئة الثانية فيقل معدل اإلجابة ع-3

وهي تتعلق باحلد من ترسب الطالب، ودعم املوهوبني، ودعم الطالب 

؛ ولكون هذه الفقرات ترتبط مبارشة بالتعليم النظامي، ااملتخلفني دراسيً 

من املهم رفع سقف التعاون والتكامل مع إدارة التعليم باملنطقة، تتفق فإنه 

( 2058؛ ملحم، 2001هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة )مجعان، 

 فيام خيص وجود فجوة بني املنظامت وبعض قطاعات املجتمع.

ا( واملتعلقة )بدعم الطلبة املتخلفني دراسيً  احتلت الفقرة اخلامسة -1

ا، أي ما يعادل ( شخًص 71خرية، إذ مل يوافق عليها سوى )املرتبة األ

ويبدو أن هذا املوضوع ال يمثل إحدى  ؛%( من كل أفراد العينة21,3)

عدم التنسيق مع إدارة التعليم يف ولعل سبب ذلك هو نظامت، أولويات امل

 .املنطقة

رغم أن اجلهد الذي تقوم به املنظامت غري الربحية يف مركز الواسطة  

د جيد يف اور التعليم، إال أنه من املالحظ وجود فجوة يف العالقة مع جه

باقي املنظامت احلكومية داخل املجتمع خصوًصا إدارة التعليم، ونقص 

بالتكامل معها، وكذلك مع أرس الطالب، وهذا بدورة قد يسبب عائًقا يف 

 عملية التنمية املحلية.
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 االقتصادية: إلسهاماتم لتقييم اااالجتاه الع امسًا:خ

 

 قتصادية مرتبة تنازلًيا حسب متوسطات املوافقة.اال إلسهاماتأفراد العينة عىل فقرات اور ا استجابات مفردات :(52جدول رقم )

رقم 

 العبارة
 الفقرة

 درجة املوافقة التكرار
 املتوسط

 احلسايب

 االنحراف

 املعياري

الرت

 اايد موفق النسبة بة
غري 

 موافق

5 
تقديم دورات خاصة بقطاع الزراعة والرعي 

 )البيئة املحيطة(.

 551 83 98 ك
5,91 0,818 2 

% 33,5 28,0 38,9 

 دعم برنامج األرس املنتجة )إنتاج ربات البيوت(. 2
 52 77 207 ك

2,22 0,111 2 
% 29,0 22,0 1,5 

 باالدخار والتوفري.تقديم دورات خاصة  3
 557 92 83 ك

5,89 0,851 7 
% 28,0 32,1 39,1 

1 

 
 تقديم مشاريع إنتاج صغرية للعاطلني عن العمل.

 552   520 21  ك
5,81 0,711 9 

% 25,2  10,1  37,8  

 دعم أصحاب اإلنتاج املحيل باملعدات واملواد. 1
 532 91 29 ك

5,79 0,797 50 
% 23,3 32,5 11,2 

2 
تسهيل تسويق املنتجات املحلية من خالل سوق 

 ايل.

 12 92 581 ك
2,38 0,710 3 

% 13,1 35,5 51,1 

 دعم األرس الفقرية مادًيا وعينًيا. 7
 55 72 253 ك

2,28 0,110 5 
% 72,0 21,3 3,7 

 حث املستثمرين عىل إنشاء مشاريع جتارية الية. 8
  85 98 557 ك

2,52 0,850 1 
% 39,1 23,5 27,1 

 تقديم دورات تدريبية ألصحاب االستثامر املحيل. 9
 551 93 19 ك

5,75 0,778 55 
% 51,9 35,1 18,2 

50 
التواصل مع اجلهات احلكومية لتسهيل دعم 

 االستثامر املحيل.

 82 515 29 ك
5,91 0,723 8 

% 23,3 17,2 29,5 

 مشاركة املرأة يف السوق املحيل.رفع مستوى  55
 21 531 92 ك

2,50 0,735 1 
% 32,1 11,2 22,0 

    2,09  املتوسط العام

 ( يتضح ما ييل:52دراسة اجلدول رقم )من خالل 

فقرات املحور الرابع اخلاص  نتفاوتت متوسطات اإلجابات ع -5

و يمكن من خالل املتوسطات  ا،ا واضحً تباينً  االقتصادية باإلسهامات

خمتلف األنشطة التي يقوم هبا املركز يف املجال  ناحلسابية لإلجابات ع

االقتصادي أن تصنف هذه األنشطة إىل ثالث فئات: األوىل )أكثر من 

 ( .2,0قل من )أ الثالثة( 2,1 – 2( الثانية )2,1

متثل )دعم األرس الفقرية تضم الفئة األوىل الفقرة السابعة التي  -2

ا(، ثم الفقرة الثانية التي متثل )دعم برنامج األرس املنتجة(. ا و عينيً ماديً 

 ويققرة السادسة التي متثل )تسهيل تسفويمكن أن نلحق هبذه الفئة ال

هذه الفقرات تعرب بصورة  ،(املحليةاملنتجات املحلية من خالل األسواق 

 لدى رشائح ادي وهو األكثر قبواًل امل دعمالمبارشة أو غري مبارشة عن 

عىل قبول مرتفع من قبل  ىولذلك حظ، املجتمع التي تعاين من العوز

%( من جممل 72,0ا أي ما يعادل )( شخًص 253فقد أبدى ) ،أفراد العينة

عىل اجلهد الذي يقوم به املركز يف دعم األرس الفقرية  أفراد العينة موافقتهم

عىل دعم  _اأيًض  _( أشخاص أبدوا موافقتهم 207)ا، كام أن ا وعينيً ماديً 

%( 29,0لربامج األرس املنتجة، وهذا العدد يمثل ) املنظامت غري الربحية

ا أشاروا بموافقتهم عىل ( فردً 518من أفراد العينة، وعزز هذا التوجه )

%( من 13,1تسهيل تسويق املنتجات املحلية، ويمثل هذا العدد نحو )

 يف الدراسة.جممل أفراد العينة 

 منة بمتوسطأما الفئة الثانية فإهنا تضم فقرتني فقط مها الفقرة الثا -3

 منة(. ومتثل الفقرة الثا2,50)بمتوسط والفقرة احلادية عرشة ،  (2,52)

مشاريع جتارية الية(، وقد حصلت هذه  شاءنإ)حث املستثمرين عىل 

%( من أفراد 39,0ا، ويمثلون نحو )( فردً 557الفقرة عىل موافقة )

التي تنطوي حتت هذه الفئة، فتلك املتعلقة  خرىاأل أما الفقرةالعينة. 
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يف السوق املحيل( ولذلك فلو أبقينا الفقرة  املرأةرفع مستوى مشاركة ب)

حلقت بالفئة األوىل فإن أُ اخلاصة بتسهيل تسويق املنتجات املحلية التي 

ا ونظًر  ة والتسويق للمجتمع املحيل؛التجاري ركةاحل تطوير هذه الفئة متثل

فقد وافق  ؛هلذا االرتباط فقد حازت هذه الفقرات عىل موافقات معقولة

ا من أفراد العينة عىل فكرة دعم مشاركة املرأة يف السوق ( شخًص 92)

%(، ومن هنا يمكن أن تكون هذه 32,1املحيل، وهذا العدد يمثل نحو )

واحلركة  عىل قضية التسويقوا أن يركز نظامتللمالنتائج داعمة وافزة 

؛ ألهنا تنال موافقة أهل املنطقة ملا فيها من فوائد مالية أو التجارية املحلية

 نقدية مبارشة.

تضم الفئة الثالثة أكثر من نصف فقرات املحور الرابع اخلاص  -1

ت املنظامقدمها تالتي  إلسهاماتل هذا اصومل ت االقتصادية، باإلسهامات

يغلب عىل هذه األنشطة  بموافقة مشجعة، للمجتمع املحيل غري الربحية

تثقيفي الذي يساعد عىل املشاركة الفاعلة بالعملية التنموية، اجلانب ال

 دوراتتمثل بتوالفقرة الثالثة  ،باستثامر البيئة املحيطةفالفقرة األوىل تعنى 

جية صغرية للعاطلني مشاريع إنتا تقديموالفقرة الربعة  ،دخاراال ثقافة عن

عن العمل، والفقرة اخلامسة تضم دعم أصحاب املشاريع املحلية 

باملعدات واألدوات احلديثة، والفقرة التاسعة تتعلق بدورات تدريبية عن 

مع اجلهات املحلية من  باالتصالوالفقرة العارشة تتعلق  ،املحيل االستثامر

تتفق هذه النتيجة مع ما جاء و احلكومة لدعم أهل املنطقة بالطرق املناسبة.

( يف أمهية دور املنظامت غري الربحية يف متويلها ملشاريع 2055به الصالح )

 التي ترتقي باملجتمع املحيل. 

 

 

 )التنمية املحلية(:املقدمة  اإلسهاماتاالجتاه العام لتقيم  سادسًا:

 

 .التي يقدمها مركز الواسطة سهاماتمتوسط تقييم أفراد العينة لإل :(53جدول رقم )

 االنحراف املعياري املتوسط احلد األعىل احلد األدنى العدد الفئة #

 07310 2,13 3,0 5,70 292 االجتامعية إلسهاماتا 5

 0,118 2,07 3,0 5,38 292 الصحية إلسهاماتا 2

 07312 2,33 3,0 5,10 292 التعليمية إلسهاماتا 3

 0,107 2,50 3,0 5,32 292 االقتصادية إلسهاماتا 1

 0,287 2,23 2795 5,70 292 املجموع 1

  

( فقرة، 37توزعت فقرات االستبانة عىل أربعة ااور، وقد ضمت ) 

االجتامعية، وثامين  إلسهامات( فقرات للمحور األول ويمثل ا50)

الصحية، واملحور الثالث ويضم  إلسهاماتفقرات للمحور الثاين ويمثل ا

( فقرة متثل اجلانب 55و) التعليمية، إلسهاماتثامين فقرات متثل ا

 – اايد –هذه الفقرات حتتمل )موافق  ن. وكانت اإلجابة عاالقتصادي

درجات، ( وأعطيت اإلجابة إذا كانت )موافق( ثالث موافق غري

وأعطيت اإلجابة إذا كانت )اايد( درجتني، وأعطيت اإلجابة إذا كانت 

( فإن 2)غري موافق( درجة واحدة؛ ولذلك إذا كان املتوسط يزيد عن )

(، 3من الرقم ) كلام اقرتبنا إجيابيتهوتزيد  ،العام عن املحور إجيايب االنطباع

اخلدمة املقدمة يكون ( فإن االجتاه العام نحو 3وعندما يقل املتوسط عن )

 ( .5ن )ميا، وتزداد سلبيته كلام اقرتب املتوسط سلبً 

بل  املتوسط قد  أنه( فإننا نالحظ 53اجلدول رقم ) نظرنا إىلفإذا  

( 2,23يع فقرات الدراسة نحو )عن مجأفراد العينة  النطباعالعام 

وهذا يعني أن االجتاه العام لتقييم  ،(0,287معياري قدره ) بانحراف

وقد تفاوتت التقييامت  .متوسطةاملقدمة قد تصل إىل درجة  اإلسهامات

االجتامعية املرتبة األوىل يف  إلسهاماتنالت احول املحاور منفردة، حيث 

 حورفقرات امل نفقد بل  معدل اإلجابة ع ،موافقات أفراد العينة

الصحية إذ  إلسهاماتأقل متوسط حصلت عليه او ،(2,13) االجتامعي

 ( فقط.2,07توسط )بل  امل

 

 سابًعا: اختبار نتائج الدراسة:

 

العالقة بني اخلصائص الديمغرافية ومستوى االستفادة  

 من خدمات املنظامت غري الربحية:

للتأكد من أن نتائج الدراسة تتمتع بمعنوية إحصائية،  

( واختبار (tفقد تم تطبيق نموذجني إحصائيني مها اختبار 

(F وتبني اجلداول ) التالية نتائج هذين االختبارين عىل النحو

 التايل:

 (:(tأوالً: نتائج اختبار 

جرى تطبيق هذا االختبار عىل النتائج اخلاصة بجنس  

أفراد العينة، ولإلجابة عن التساؤل التايل: هل هناك فروق 

%( 91( عند مستوى ثقة )tذات داللة إحصائية وفق اختبار )

فقرات ااور الدراسة تعود إىل بني إجابات أفراد العينة عن 

 اجلنس؟ )ذكر/أنثى(:
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 س.(: املتوسطات واالنحرافات املعيارية الستفادة أفراد العينة من اخلدمات التي تقدمها املنظامت غري الربحية يف مركز الواسطة حسب اجلن51جدول رقم )

 اخلطأ املعياري االنحراف املعياري املتوسط التكرار النسبة املحور #

 االجتامعي 5
 ذكر

 أنثى

522 

531 

2,13 

2,13 

0,322 

0,338 

0,028 

0,029 

 الصحي 2
 ذكر

 أنثى

522 

531 

2,52 

2,00 

0,101 

0,177 

0,032 

0,015 

 التعليمي 3
 ذكر

 أنثى

522 

531 

2,38 

2,27 

0,311 

0,313 

0,028 

0,030 

 االقتصادي 1
 ذكر

 أنثى

522 

531 

2,51 

2,01 

0,128 

0,373 

0,031 

0,032 

 املجموع 1
 ذكر

 أنثى

522 

531 

2,28 

2,57 

0,281 

0,280 

0,022 

0,021 

 

 ( التي توضح العالقة بني اجلنس وتقييم أفراد العينة للخدمات التي تقدمها املنظامت غري الربحية يف مركز الواسطة.t(: نتائج حتليل اختبار )51جدول رقم )

 اخلطأ املعياري  معدل التباين t Sig. df Sig (2 tails) املحور #

 0,015 0,002 0,928 291 0,302 0,010 االجتامعي 5

 0,015 0,599 0,000 291 0,058 3,892 الصحي 2

 0,015 0,501 0,052 291 0,951 2,110 التعليمي 3

 0,017 0,555 0,020 291 0,021 2,312 االقتصادي 1

 0,032 0,501 0,002 291 0,883 3,511 املجموع 1

( يتضح أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني االجتاه العام لتقييم أفراد عينة الدراسة للخدمات املقدمة هلم 51( و )51من خالل اجلدولني السابقني )  

( ذي الطرفني، فقد تبني أن هناك عالقة tية واالقتصادية. وعند استخدام اختبار )( يف جمال اخلدمات الصحtمن قبل مركز الواسطة حسب اجلنس، وفق اختبار )

لتنمية املحلية( فإهنا تتأثر بمتغري بني اجلنس واملسامهة التعليمية، وبقيت املسامهة االجتامعية خارج الداللة اإلحصائية. كام أن جممل املحاور األربعة واملشار هلا بـ)ا

%(. تؤكد هذه النتائج مدى تكافل وتضامن املجتمع مع العائلة الفقرية وبخاصة األرس التي تعيلها امرأة إما مطلقة 91عند مستوى الثقة )اجلنس بداللة إحصائية 

ظامت غري الربحية  املنأو أرملة، أو أن رب البيت عاطل عن العمل لظروف العمر أو التعليم أو االثنتني مًعا، وبناًء عىل هذه النتائج فإنه من الةوري أن تويل

 عناية خاصة لألرس التي تعال من قبل سيدات.

 

 ( حتليل التباين:Fثانيًا: نتائج اختبار )

وقد عرب عنها بمتغري واحد أطلق  "االجتامعي، والصحي، والتعليمي، واالقتصادي"شمل التحليل جممل ااور الدراسة األربعة  

، وهو اصلة املحاور األربعة من خالل استخدامها كمقياس للتنمية املحلية. وقد تم اختيار هذه النهج يف "التنمية املحلية"عليه اسم 

هلدف من هذه الدراسة لتقييم دور املنظامت غري الربحية يف املسامهة بالتنمية املحلية. ويوضح اجلدول التايل رقم التحليل للوصول إىل ا

 ( عىل النحو التايل:F( ملخًصا لنتائج حتليل اختبار )20)

 

 نمية املجتمع املحيل.( بني املتغريات املستقلة وإسهامات املنظامت غري الربحية يف تF(: نتائج حتليل اختبار )52جدول رقم )

 جمموع املربعات مصدر التباين املتغري املستقل #
درجات 
 احلرية

 املعنوية f متوسط املربعات

 التعليم 5
 بني املجموعات
 داخل املجموعات

 املجموع

5,938 
22,320 
21,218 

2 
289 
291 

0,323 
0,077 

1,581 0,00 

 العمر 2
 بني املجموعات
 داخل املجموعات

 املجموع

0,999 
23,513 
21,512 

3 
282 
280 

0,333 
0,082 

1,017 0,008 

 ملكية املسكن 3
 بني املجموعات
 داخل املجموعات

 املجموع

0,230 
21,059 
21,218 

3 
292 
291 

0,077 
0,082 

0,935 0,122 
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 جمموع املربعات مصدر التباين املتغري املستقل #
درجات 
 احلرية

 املعنوية f متوسط املربعات

 احلالة االجتامعية 1
 بني املجموعات
 داخل املجموعات

 املجموع

3,152 
20,832 
21,218 

3 
292 
291 

5,539 
0,075 

51,925 0,00 

 متوسط عدد األرسة 1
 بني املجموعات
 داخل املجموعات

 املجموع

0,818 
23,278 
21,522 

3 
277 
280 

0,283 
0,081 

3,321 0,059 

 متوسط دخل األرسة 2
 بني املجموعات
 داخل املجموعات

 املجموع

27001 
22,211 
21,218 

3 
292 
291 

0,228 
0,072 

8,727 0,00 

( وجود عالقة ذات داللة 52يتضح من اجلدول السابق رقم )  

%(. أي أن 91( عند مستوى الداللة اإلحصائية )Fإحصائية وفق اختبار )

هناك فروق ذات داللة إحصائية بني اإلجابات التي تقيم اخلدمات التي 

بعض اخلصائص  تقدمها املنظامت غري الربحية للمستفيدين وفق

الديموغرافية. فقد حظي مستوى التعليم، والعمر، واحلالة االجتامعية، 

ومتوسط عدد أفراد األرسة، ومستوى الدخل، بعالقة ذات داللة 

إحصائية مع املحصلة العامة ملحاور الدراسة التي تم التعبري عنها 

، وهذا ، ومل يتمتع متغري ملكية السكن هبذه الداللة"بالتنمية املحلية"

األمر يف منتهى الواقعية ألن املستجوبني يسكنون بمساكن غالبيتها ذات 

 ملكية خاصة وقليل منها مستأجر.

أما بقية املتغريات فإن تقييم أفراد العينة يتباين تباينًا واضًحا وفق 

اخلصائص الديموغرافية ألفراد العينة، وبخاصة متغري التعليم، ومستوى 

امعية، حيث حظيت هذه اخلصائص بعالقة مميزة مع الدخل، واحلالة االجت

بينام جاءت متغريات العمر، وعدد أفراد  "التنمية املحلية"ااور الدراسة 

 األرسة يف املرتبة الثانية.

 

 نتائج الدراسة:مناقشة 

يف جمال املسامهات االجتامعية حصلت اخلدمة املتعلقة .5

املرتبة األوىل، أما بتقديم كسوة الشتاء واحلقائب املدرسية 

قد و ،لمخدراتلاملدمنني  وتوجيه األخرية فتمثلت يف دعم

ومتوسط الثانية  ،(2,78وصل املتوسط يف املسامهة األوىل )

 ( فقط.5,73بل  )

 للمجتمع وإرشادية توعوية نوعية برامج وجود رغم.2

 ادودة منها االستفادة أن إال باملركز املنظامت خالل من تقدم

 تركز التي الكمية الربامج تفضيل وتم الدراسة، نتائج حسب

 دراسة له أشارت ما وبحسب والعيني، املادي اجلانبني عىل

(Dickinson 2012 )باملنظامت التنظيمية النامذج وضوح عدم 

 املنظامت دور ادودية أسباب أحد ممارساهتا آلية ووضوح

 التنموية، املحاور بعض يف املجتمع تنمية يف الربحية غري

 .احلالية الدراسة له توصلت ما عىل النتيجة هذه وتنطبق

صحاب أاملتعلقة برعاية  دماتاحتلت املرتبة األوىل اخل.3

(، 2,18ا ونالت متوسط بل  )االحتياجات اخلاصة صحيً 

رعاية  رفع ثقافةاخلاصة ب دمةوأدنى معدل حصلت عليه اخل

 .(5,90النساء احلوامل فقد بل  متوسط هذه الفقرة )

النتائج أن هناك ادودية يف تطبيق برامج  تؤكد-1

التوعية الصحية مما قد يؤثر عىل تبني الثقافة الصحية السليمة 

للمجتمع املحيل، وقد ينسحب أثره عىل التنمية املحلية، 

لذلك هناك حاجة للتنسيق مع القطاع الصحي بمنطقة 

الدراسة لتعزيز دور التوعية والثقافة الصحية للمنظامت غري 

بحية، فالتكامل بني األدوار والوظائف حلفظ صحة الر

املجتمع ورفع مستوى وعيه الصحي داخل النسق االجتامعي 

مهم جًدا حسب منظور التفاعلية الرمزية، وتتفق هذه النتيجة 

( لذي أكد عىل أمهية التكامل بني 2058 ،ملحممع دراسة )

 املنظامت غري الربحية والقطاع احلكومي.

لربامج التي تدعم الطالب يف التعليم هناك قصور يف ا-1

األسايس بشكل مبارش، يعود سبب القصور يف املقام األول 

إىل عدم وجود تنسيق مناسب بني املنظامت غري الربحية وأرس 

الطالب ومنظامت التعليم يف املركز، ولكن الربامج التي تعد 

ثقافية وتدريبية وال ترتبط بشكل مبارش بالتعليم العام القت 

فقد تبوأت التسهيالت املتعلقة بواًل أكثر لدى أفراد العينة، ق

بل  متوسط اإلجابة  حيثاملرتبة األوىل  يةدورات احلاسوبالب

وأدنى معدل حصلت عليه اخلدمة  األعىل،هذه اخلدمة  نع

 .ااملتعلقة بدعم الطالب املتخلفني دراسيً 

فقرية مادًيا حصلت اخلدمة املتعلقة بدعم األرس ال-2

 قلها يتعلق بتقديم دوراتأ، وموافقة عىل أعىل معدل اوعينيً 

. لذلك فإن املحيل االستثامرألصحاب  تطويرية وتدريبية

مسامهة املنظامت غري الربحية يف املحور االقتصادي متيل إىل 

الدعم املادي املبارش للمحتاجني وهذا أمر جيد ومفيد 

نب للمستفيدين، ولكن تبقى ادودية املسامهة يف اجلوا

التثقيفية والتوعوية والتدريبية التي تدفع املستفيدين 

للمشاركة يف صنع حياة اقتصادية أفضل هلم ادودة، ويبقى 

االعتامد عىل الدعم أحد املشاكل التي البد وأن حتل لصنع 
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جمتمع يساهم يف دعم نفسه، وهذا بدوره ال يعزز منظور 

أولويات  التنمية التشاركية التي ترى أن إعداد الفرد من

املشاركة يف عملية التنمية املحلية. وهذه النتيجة تتفق مع ما 

 (.2055توصلت إليه دراسة الصالح )

يتفاوت تقييم أفراد العينة يف تقييمها للخدمات -7

متثل املسامهات االجتامعية  إذ ؛إىل آخر اوراملقدمة هلم من 

ات ثم يليها اخلدمات التعليمية، ثم املسامه ،الدرجة األوىل

، وتتوافق هذه النتيجة مع االقتصادية، فاخلدمات الصحية

 إال أن (،2055؛ والصالح، 2059نتائج دراسة )الغامدي، 

ا فقد يصل سجل االنحراف املعياري بريً هذا التفاوت ليس ك

املعيارية  االنحرافاتبني حقول املسامهات قيمة أدنى من قيم 

 كل عىل حدة. ،للمسامهات

( tاللة إحصائية وفق اختبار )هناك فروًقا ذات د-8

( بني املتغريات املستقلة التي تعرب عن اخلصائص Fواختبار )

الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة وبني ااور الدراسة 

، ومل يشذ عن هذه املتغريات سوى "التنمية املحلية"األربعة 

 متغري واحد وهو ملكية السكن.

من خالل النظر إىل نتائج الدراسة من  املقاربة النظرية:-9

النظرية للدراسة، نجد أن املنظامت غري الربحية كنظام  املدخل

ا يف النسق االجتامعي للمجتمع، يعوق هذا ا جيدً دورً  ؤديي

يف التكامل واالنسجام بني  البنائية الوظيفيةالدور ما تعرب عنه 

فهناك فجوة  وظائف هذا النظام مع األنظمة األخرى،

التواصل بني املنظامت غري الربحية واملنظامت األخرى، سواء ب

احلكومية أو اخلاصة يف املجتمع لرفع مستوى الدور التنموي 

فنجد أن التكامل بني املنظامت غري الربحية  هلا داخل املجتمع،

إدارة يف ا احلكومية منها واملتمثلة وباقي املنظامت خصوًص 

 اع اخلاص الصناعي، أو القطوالقطاع الصحي ،التعليم

ذلك يعيق استقرار املجتمع من حيث الوصول إىل و ،ادود

مستوى تنموي مناسب، ففي حال التكامل يمكن الوصول 

ىل مستوى أفضل من الربامج التنموية والتوعوية والثقافية إ

التي يمكن أن تقدمها املنظامت غري الربحية  ،بشكل خاص

 يف املجتمع. بالتعاون والتنسيق مع باقي املنظامت 

ومن اجلهة األخرى نجد أن الربامج التي تقدمها  

 يف جانب دعم التنمية التشاركية دوداملنظامت غري الربحية ا

 يف عملية التنمية، فهي ا فاعاًل عل أفراد املجتمع جزءً جل

تركز بشكل أكرب عىل تقديم الدعم  )املنظامت غري الربحية(

 عملية دين عليها أكثر منللمستفيدين مما جيعلهم معتم عينيال

تطوير قدراهتم وتغيري ثقافتهم جلعلهم مشاركني بالعملية 

التنموية، فمن خالل النتائج نجد أن النسبة األكرب 

: مثل ،للمسامهات قد طغى عليها الدعم املادي والعيني

واحلقائب املدرسية وهذا جيد، ولكن باملقابل  ،كسوة الشتاء

التثقيفية اهلادفة إىل التوعوية واملسامهات  تقّبل هناك نقص يف

مثل )الوعي الصحي،  ،الفرد لبناء جمتمعه املحيل توّجه تغيري

ا، واملحافظة والوعي بأمهية التعليم ودعم املتخلفني دراسيً 

، قد املشاريع التجارية واالستثامر املحيل( توجيهعىل البيئة، و

إىل أعامر يعزى السبب إىل وجود فجوة ثقافية قد تعود 

املستفيدين وقلة تعليمهم حتول دون استفادهتم النوعية من 

بعض الربامج، فاملساعدات التي ال ترتبط بالنواحي املادية أو 

العينية ال تعد يف نظر املجتمع مساعدات مثل برامج 

 )التدريب، والتوعية، والتثقيف....(. 

 

 :الدراسة توصيات

عدد من  من خالل نتائج الدراسة يمكن تقديم 

التوصيات تفيد منها اجلهات ذات العالقة يف التنمية 

االجتامعية، مثل وزارة املوارد البرشية والتنمية االجتامعية، 

وكذلك املنظامت غري الربحية كنظام قائم بذاته، قد يعزز 

تبنيها يف حتسني إسهامات املنظامت غري الربحية يف تنمية 

 املجتمعات املحلية. 

باملستوى التعليمي والثقايف رضورة النهوض .5

للمستفيدين من خالل إبراز أمهية الربامج والدورات 

التثقيفية والتوعوية التي تقدمها املنظامت غري الربحية التي 

ترتبط باجلوانب االجتامعية والتعليمية والصحية 

واالقتصادية، وأمهية دور الفرد الواعي يف تنمية جمتمعه 

 املحيل. 

ية فّعالة داخل املنظامت غري الربحية بناء نامذج تنظيم.2

وممارسات واضحة تنسجم مع ثقافة املجتمع ومستوى أعامر 

 أفراده وتعليمهم، لتسهيل تقديم املسامهات التنموية هلم. 

تشكيل جلان تضم جمموعة متميزة من املستفيدين .3

ملعرفة توجهاهتم وأهدافهم، لضامن بناء خطط إسرتاتيجية 

يف العملية التنموية للمجتمع املحيل املبنية حتقق مبدأ املشاركة 
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عىل الرغبة وفهم ثقافة املجتمع املحيل، واحلد من مستوى 

االعتامدية، وزيادة استقطاب املتطوعني، فقد يعود سبب عدم 

استفادة أفراد العينة من بعض املسامهات املقدمة من املنظامت 

ىل عدم غري الربحية إىل عدم توافقها مع رغباهتم، وكذلك إ

متكينهم وإرشاكهم يف بناء الربامج املقدمة هلم، لذلك من 

 املهم تقديم الربامج بعد دراسة علمية حلاجات املجتمع.

إرشاك باقي القطاعات واملنظامت يف اخلطط .1

اإلسرتاتيجية للمنظامت غري الربحية يف املنطقة، مثل القطاع 

اري الصحي، والقطاع التعليمي، والقطاع الصناعي، والتج

)الغرفة التجارية والصناعية(، لتحقيق التكامل واالنسجام يف 

اجلهود التي تقدم، وسد الفجوة بني املنظامت املختلفة داخل 

 املجتمع عن طريق بناء اخلطط املشرتكة والتواصل املستمر.

االستفادة من أبناء األرس املستفيدة خصوًصا اجلامعيني .1

القطاع الصحي منهم يف بناء قاعدة طاقة برشية يف 

واالقتصادي، من خالل إعدادهم وتدريبهم لرفع العوز عن 

 أرسهم واملشاركة يف العملية التنموية.
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