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Abstract: Objectives of the study: evaluate the role of the committees of civil and social 
development, especially with regard to the provision of services to citizens, dealing with community 
problems, promote the participation of citizens in the committees of civil and social development 
activities, and the integration and coordination between their efforts and existing organizations efforts 
in the community, and to identify the obstacles facing the role of the committees of civil and social 
development. 

Action methodology of the study: the evaluation study using a comprehensive social survey of all 
employees committees of civil and social development of the Center for Social Development 
Dir'iyya, and the application of a questionnaire intended to collect data, it has reached the number of 
valid questionnaires for analysis (92) form. 

Results of the study: committees of civil social development offers a variety of services came in the 
forefront of social services and cultural services and the degree OK, while came training services, 
entertainment, and sports, environmental, and economic degree to some extent, and that its role in 
dealing with community problems was to somewhat from the perspective of workers, while its role in 
supporting the participation of citizens and their role in achieving coordination and integration 
obtained a degree of approval. 

Committees of civil social development face many obstacles when doing its part and that came in 
descending order as follows: the lack of material resources (such as the case of the building - Post-
interiors), lack of financial support for the work of the Centre or the Commission, the traditional 
practice of the work of the Centre or the Commission, overlapping some responsibilities The tasks of 
the center or the Committee with other ministries, the media side shortages, not taking the views and 
proposals of the neighborhood's population, lack of flexibility of administrative procedures by the 
supervising authority, the lack of experience among workers, attention, why not qualitatively, poor 
planning skills development programs by the workers.  
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  الدراسة مشكلةأوالً: 

 ؛التنمية رضورة من رضورات احلياة املعارصة عد  ت

نظرًا للتغريات والتطورات الديناميكية الرسيعة التي 

تعيشها املجتمعات يف شتى أوجه نظمها ومساراهتا 

 احلياتية.

ن بني املواطنني للتعاو االتنمية املحلية أسلوبً  وت عد  

يف املجتمع الواحد من أجل النهوض باجلوانب 

االقتصادية واالجتامعية والثقافية والصحية والبيئية، 

وتقوم عىل أساس مسامهة ومشاركة األهايل يف اجلهود 

التي تسعى إىل حتسني مستوى املعيشة، وعن طريقها 

يتحقق االنسجام بني املجتمع املحيل واملجتمع 

خالهلا تتحقق عملية ربط حركة التنمية  القومي، ومن

 يف املجتمع املحيل مع حركة التنمية يف املجتمع القومي.

فغاية تنمية املجتمع املحيل هي إحداث تغيري شامل 

ا )رفع وقد يكون هذا التغيري ماديً  ،يف حياة املجتمع

)تغيري معارف  اأو معنويً  ،املستوى االقتصادي(

أفراد املجتمع  ومهارات واجتاهات وسلوكيات

ى إىل سعي املجتمعات نحو األمر الذي أدَّ املحيل(، 

االهتامم والتفعيل ألدوار مؤسسات وبرامج التنمية 

املحلية، ومن بني تلك املجتمعات التي أولت اهتاممها 

بمؤسسات وبرامج التنمية هي اململكة العربية 

 السعودية. 

حيث أخذت اململكة العربية السعودية بأسلوب 

هـ (، ويف عام 1380مية املجتمع املحيل منذ عام )تن

نشأت وزارة العمل والشؤون أ ،هـ(1381)

االجتامعية آنذاك عددًا من املراكز يف املناطق احلرضية 

والريفية، وأصبح مركز التنمية االجتامعية بالدرعية 

إلعداد الكوادر التي تعمل  ؛مركزًا للتنمية والتدريب

وم مراكز التنمية االجتامعية تقو يف املراكز األخرى،

عىل أساس مشاركة األهايل يف تلمس احتياجاهتم 

يف تنفيذ خمتلف الربامج ، ومشاركتهم ماديًا ومعنوياً 

التنموية االجتامعية والثقافية والصحية والتدريبية 

 حاجات سهم يف سد  والرتفيهية والرياضية التي ت  

 .املجتمع املحيل وحل مشكالته والنهوض به

ام اجتهت اجلهود إىل تشجيع األهايل يف املناطق ك

التي ال تصل إليها خدمات املراكز القائمة إىل تشكيل 

جلان حملية للتنمية االجتامعية، تعمل عىل حتقيق 

األهداف التي تقوم هبا املراكز. )وزارة الشؤون 

(، التي اقترصت املشاركة 197: 2012االجتامعية، 

عىل مشاركة األهايل يف  األهلية يف مراحلها األوىل

عمليات التخطيط والتنفيذ للمرشوعات والربامج، 

وجرى ذلك عن طريق تشكيل جلان أهلية مؤقتة، ممن 

هلم رغبة يف املشاركة وبذل اجلهد التطوعي. وبمرور 

الوقت برز بعض املواطنني يف هذه املجتمعات املحلية 

جتمع وبدأوا بمشاركاهتم اإلجيابية يف عمليات تنمية امل

املحيل ونشطت اللجان األهلية الدائمة وانبثقت عنها 

جلان متخصصة يف قطاعات التنمية املختلفة االجتامعية 

والصحية والثقافية والزراعية...، وأصبح إسهام 
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اللجان واضحًا يف املشاركة يف اختيار وختطيط الربامج 

واملرشوعات األهلية، ومن ثمَّ تنفيذها ومتويلها 

 ومتابعتها.

ونظرًا حلاجة املجتمعات املحلية للخدمات التي 

مها مراكز التنمية واخلدمة االجتامعية ورغبًة يف  تقد 

تعميم هذه اخلدمات وشمول أكرب قدر ممكن من 

املجتمعات املحلية هلذه اخلدمات، فقد أخذت اإلدارة 

العامة للتنمية االجتامعية بأسلوب جديد أال وهو جلان 

املحلية، التي تؤدي الوظائف نفسها التنمية االجتامعية 

ا  التي تؤد هيا مراكز التنمية واخلدمة االجتامعية، إال أَّنَّ

تعمل يف مناطق ال تصلها خدمات هذه املراكز، ومن 

خصائص هذه اللجان سهولة التكوين والبساطة 

املتناهية يف التكاليف املالية وإسهامها اإلجيايب يف مقابلة 

امج متجددة ومتسمة بالبساطة احتياجات املجتمع، برب

قة أقىص فائدة ممكنة  ق  وسهولة التنفيذ والتكاليف حم 

لعدد من رشائح املجتمع املحيل بمنطقة خدماهتا، وقد 

أ ِخذ هبذا األسلوب والتوسع فيه يف عهد خادم احلرمني 

 والشؤون العمل وزارة)الرشيفني امللك فهد رمحه اهلل. 

 . (416: 2002 االجتامعية،

 توفري يف املساواة تقوم عملية تنمية املجتمع عىلو

 االقتصادية االجتامعية، والرفاهية الرعاية خدمات

ل اآلخر،  عىل الرتكيز من بداًل  أحدمها فكاًل منهام ي كم 

فالتنمية االجتامعية هي عملية خمططة هتدف إىل تعزيز 

رفاهية سكان املجتمع يف إطار عملية شاملة للتنمية 

االستثامر يف خدمات الرعاية  ة، كام ويعد  االقتصادي

التعليم والصحة وإعادة التوزيع  :االجتامعية مثل

رضوري لتحقيق التنمية االقتصادية من خالل تنمية 

املوارد البرشية. وعىل نحو مماثل، تعزيز التنمية 

وسيلة لتعزيز الرعاية االجتامعية من  االقتصادية هو

 (Butterfield& Chisanga: 2008) .خالل خلق فرص العمل

مشاركة املواطنني واجب وطني تفرضه  وتعد  هذا 

ومواجهة  ،حاجة املجتمعات لبناء مستقبل أفضل

مشكلة الفقر وحتقيق النمو االقتصادي واالجتامعي 

 والثقايف والصحي والبيئي.

طريقة تنظيم املجتمع يف اخلدمة االجتامعية أو  وتعد  

ت الكربى )املنظامت املامرسة العامة مع الوحدا

كاجتاه حديث يف اخلدمة االجتامعية هي  ،واملجتمعات(

كليهام  إنَّ ا بتنمية املجتمع املحيل، حيث األكثر ارتباطً 

هيتم بحاجات أفراد املجتمع املحيل وحل مشكالته، 

وكليهام هيتم بالتعامل املبارش مع أهايل املجتمع، 

ملحيل يف وكليهام يعتمد عىل مشاركة سكان املجتمع ا

 .خطوات العمل املهني

 روثامن جاك قام 1968 عام الصدد هذا ويف

 تنظيم طريقة ملامرسة أشكال ثالث من بناء بتطوير

 والتخطيط املحلية، التنمية)عليها  أطلق املجتمع

 &Gample)، (االجتامعي االجتامعي، والعمل

well,2008.) 
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 هليةاأل االجتامعية التنمية وجلان مراكز تعد   كام 

 جمال يف االجتامعية اخلدمة ممارسة أجهزة أحد هي

 .املحلية التنمية

وحيتاج األخصائي االجتامعي إىل استخدام التقييم 

يف  الفرعية الدقيق ملعرفة متى تنجح ومتى تفشل النظم

املجتمع، يف تلبية احتياجات أفراد املجتمع. حتليل هذه 

 ة يفاحتياجات ومصادر القو حتديد النظم يسهم يف

إدراك إذا  عىل تساعدنا أن املحيل، كام يمكن املجتمع

 جرى تصميمها التي الرسمية املؤسسية كانت اهلياكل

ال نحو عىل تعمل ال املجتمع خلدمة  أن يمكن. فعَّ

 الرسمية النظم بني املتبادلة العالقة تساعدنا يف فهم

 وحتديد املناطق املناسبة املجتمع، يف الرسمية وغري

 الفرعية األنظمة يف حتقيق تغيري أجل نم للتدخل

 . (Streeter, 2008 ) املجتمع

هذا وقد انعكس اهتامم الدولة بتنمية املجتمع 

 ،املحيل وخوض جتربة إنشاء مراكز التنمية االجتامعية

ما يتبعها من جلان التنمية االجتامعية األهلية عىل و

ا وم ،اهتامم الباحثني بدراسة هذه املؤسسات التنموية

عام ويف  بوجههلا وما عليها يف عملية التنمية املحلية 

 خاص. بوجهاملجتمع السعودي 

يهأمهية الدور الذي وانطالقًا من  جلان التنمية  تؤد 

 ،        االجتامعية األهلية يف تنمية املجتمع املحيل السعودي

دفع الباحثتني إىل هذا ما  ،ذاهتا وحلداثة التجربة يف حد  

للوقوف عىل دور جلان التنمية  احلالية راسةجراء الدإ

ويف حتقيق  ،االجتامعية األهلية يف التنمية املحلية

األهداف املنشودة من إنشائها، وأهم املعوقات التي 

 حتد من قيامها هبذا الدور.

ويف ضوء ما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة 

 :اآليتيف التساؤل 

لتنمية االجتامعية تقوم به جلان ا ذيما مستوى الدور ال

 هلية؟ وما أهم معوقات ممارسة هذا الدور؟ألا

 

   ثانيًا: أمهية الدراسة

 : اآليت مهية الدراسة يفأتتحدد 

يه أنالدور الذي يمكن  إلقاء الضوء عىل -1  تؤد 

جلان التنمية االجتامعية األهلية يف تنمية املجتمع 

كة كأحد املؤسسات التنموية التي أولتها اململ ،املحيل

الذي  ،العربية السعودية مسؤولية تنمية املجتمع املحيل

قد يفيد املامرسني ومتخذي القرارات يف حتسني 

يف ضوء احتياجات ومتطلبات  ،وتطوير هذا الدور

 .املجتمع املحيل

اإلثراء املعريف للمكتبات العربية والسعودية  -2

سهامات جلان التنمية االجتامعية األهلية يف تنمية إعن 

 تمع املحيل وأهم املعوقات التي تواجهها.املج

 

  ثالثًا: أهداف الدراسة

 :هتدف الدراسة احلالية إىل

دور جلان التنمية  التعرف عىل واقع -1

)االجتامعية  االجتامعية األهلية يف تقديم اخلدمات
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واالقتصادية والثقافية والتدريبية والرتفيهية والرياضية 

 للمواطنني. والبيئية(،

دور جلان التنمية   واقعالتعرف عىل  -2

االجتامعية األهلية يف التعامل مع مشكالت املجتمع 

  املحيل.

لجان يف تعزيز ال دور التعرف عىل واقع -3

مشاركة املواطنني يف أنشطة جلان التنمية االجتامعية 

 األهلية.

دور جلان التنمية  التعرف عىل واقع  -4

ني االجتامعية األهلية يف حتقيق التكامل والتنسيق ب

 وجهود املنظامت األخرى القائمة يف املجتمع. جهودها

حتديد املعوقات التي تواجه جلان التنمية  -5

 االجتامعية األهلية يف القيام بدورها.

 

  رابعًا: تساؤالت الدراسة

 :اآلتيةجابة عن التساؤالت إلتسعى الدراسة إىل ا

دور جلان التنمية االجتامعية األهلية  واقعما  -1

 دمات للمواطنني ؟يف تقديم اخل

ويتفرع من هذا التساؤل جمموعة من التساؤالت 

 الفرعية هي:

ما واقع دور جلان التنمية االجتامعية األهلية  

 يف تقديم اخلدمات االجتامعية؟

ما واقع دور جلان التنمية االجتامعية األهلية  

 يف تقديم اخلدمات االقتصادية؟

 

هلية ما واقع دور جلان التنمية االجتامعية األ 

 يف تقديم اخلدمات الثقافية؟

ما واقع دور جلان التنمية االجتامعية األهلية  

 يف تقديم اخلدمات التدريبية؟

ما واقع دور جلان التنمية االجتامعية األهلية  

 يف تقديم اخلدمات الرتفيهية؟

ما واقع دور جلان التنمية االجتامعية األهلية  

 يف تقديم اخلدمات الرياضية؟

دور جلان التنمية االجتامعية األهلية ما واقع  

 يف تقديم اخلدمات البيئية؟

دور جلان التنمية االجتامعية األهلية  واقعما  -2

 يف التعامل مع مشكالت املجتمع املحيل؟

دور جلان التنمية االجتامعية األهلية  واقعما  -3

 يف تعزيز مشاركة املواطنني؟

ة دور جلان التنمية االجتامعية األهلي واقعما  -4

 يف حتقيق التكامل والتنسيق؟

ما املعوقات التي تواجه جلان التنمية  -5

 االجتامعية األهلية يف القيام بدورها؟

 

  خامسًا: مفاهيم الدراسة

  التقييم -1

ر التقييم يف املعجم الوسيط بمعنى كِ التقييم لغة: ذ  

ت ه  )مصطفى، وآخرون،  قيَّم   ّدر قيم  اليشء تْقيياًم: أي ق 

 .(768د.ت: 
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تقييم اصطالحًا: هو املرحلة األوىل من التقويم ال

هدفه معرفة املستوى احلايل للربنامج أو املرشوع أو 

كام هو  ،اليشء املراد تقييمه أي معرفة الوضع احلايل

 .(39: 2012دون أي تدخل منا. )املغلوث، 

ف الباحثتان التقييم يف هذه الدراسة بأنه: عر  كام ت  

متارسه جلان التنمية حتديد مستوى الدور الذي 

 هلية بمدينة الرياض.ألاالجتامعية ا

  الدور -2

أدار حول  كر يف معجم الوسيط بأنَّ الدور لغًة: ذ  

اليش: دار، وعن األمر: طلب منه أن يرتكه، وفالنًا عن 

األمر طلب منه أن يفعله، واليشء: جعله يدور وجعله 

ة  من اليشء امل دار مدورًا.  : الطَّب ق  ْور  ه فوق  والدَّ بعض 

بعِضه. واجلمع أدوار. )مصطفى، وآخرون، د.ت: 

302-303). 

نموذج للسلوك االجتامعي  الدور اصطالحًا:

السوي املرتبط بالوضع أو املركز االجتامعي للفرد. 

ويتطلب الدور القيام بأفعال وسلوكيات حمددة متفق 

 (.232: 2000،نيازي) عليها اجتامعيًا.

واجلهود التي تقوم هبا جلان املهام  الدور إجرائيًا:

التنمية االجتامعية األهلية يف تقديم اخلدمات 

االجتامعية والبيئية والثقافية والتدريبية والرتفيهية 

والرياضية واالقتصادية، ويف دعم مشاركة املوطنني، 

وحتقيق التكامل والتنسيق بينها وبني املؤسسات 

 القائمة يف املجتمع لتحقيق التنمية.

  هليةأللتنمية االجتامعية اجلان ا -3

ف التنمية االجتامعية عىل أَّنا تنمية وحتسني  ت عرَّ

قدرة املواطنني عىل العمل معًا، بصورة مستمرة من 

 .(Midgley, 2014)أجل أنفسهم و حتقيق رفاهية املجتمع 

 حددت القواعد التنفيذية لالئحة التنظيمية أنَّ 

لس إدارهتا اللجان األهلية هي: التي يعمل أعضاء جم

 .(16: 2011تطوعًا. )وزارة الشؤون االجتامعية، 

 ويمكن تعريف جلان التنمية االجتامعية االهلية بأَّنا:

مؤسسات اجتامعية أهلية قائمة عىل توفري متطلبات 

رشاك أبناء املجتمع إواحتياجات املجتمعات املحلية، مع 

لتغلب عليها، العمل مًعا ليف حتديد هذه االحتياجات و

 ققني بذلك الرفاهية والنمو والتقدم والتنمية.حم

 

  سادسًا: النظرية املفسـرة للدراسة

   (Role theory ) نظرية الدور

كل فرد يف املجتمع يشغل  تشري نظرية الدور إىل أنَّ 

وأن املكانة حتتم  ،مكانة اجتامعية معينة أو عدة مكانات

ل عىل الفرد أداء دور أو أدوار معينة، فالدور يمث

فاملكانة هلا عنارص خمتلفة  ،اجلانب الديناميكي للمكانة

ي دورًا أو أدوارًا معينة تتالءم حتتم عىل شاغلها أن يؤد  

مع طبيعة وعنارص هذه املكانة، التي متيزها عن 

 املكانات األخرى.

 ،فاملكانة هي الوضع االجتامعي الذي يشغله الفرد

فرد لتحقيق يه الالدور هو السلوك الذي يؤد   يف حني



 ... نمية االجتامعية األهليةدراسة تقييمية لدور جلان الت:  هدى حممود حسن حجازي و  هيفاء عبداهلل إبراهيم الدعيدع                            172

توقعات املجتمع منه كشاغل هلذا الوضع االجتامعي 

 أو املكانة االجتامعية.

فالدور هو عبارة عن جمموعة األفعال والواجبات 

 ااجتامعيً  امن يشغل وضعً يف التي يتوقعها املجتمع 

-60: 2009ويف وقت معني. )السنهوري،  امعينً 

61). 

 

  رية الدورأهم االفرتاضات واملفاهيم األساسية لنظ

 .(267-266: 2005)سليامن وآخرون، 

   منظومة األدوار وتشري إىل جمموعة من األدوار

 التي ترتبط بمركز اجتامعي معني.

  توقعات الدور ومتثل األفكار التي يتوقعها

األشخاص اآلخرين املشاركني للشخص حول ما 

جيب أن يكون السلوك أو الدور الذي يقوم به يف 

 يشغله. ضوء املركز الذي

  تكامل األدوار عندما تتفق وتنسجم األدوار مع

توقعات األشخاص اآلخرين املشاركني يف أداء 

الدور. وتصارعها عندما يتعارض أحد األدوار أو 

بعضها مع دور آخر أو أدوار أخرى داخل منظومة 

األدوار، أو عندما ال تتفق توقعات اآلخرين مع 

 الدور الذي يامرسه الشخص بالفعل.

 ضوح الدور عندما يكون الدور واضحًا وقوياً و، 

تعريفه بدقة فيتفهمه اآلخرون  جيري حيث

ويدركون أبعاده. وغموض الدور عند عدم 

الذي يسبب عدم  ،توصيفه بشكل واضح األمر

 ومن ثمَّ  ،فهم الفرد للمسؤوليات املتعلقة بالدور

 يصعب فهم احلقوق والواجبات املتعلقة بالدور. 

 

   ية يف هذه الدراسةتوظيف النظر

  ًاملجتمع عبارة عن بناء  ا لنظرية الدور فإنَّ وفق

اجتامعي ينبثق منه عدد كبري من املؤسسات 

والتنظيامت االجتامعية التي تتواجد به، التي من 

هلية، التي ينبثق ألبينها جلان التنمية االجتامعية ا

منها بطبيعة احلال عدد من األدوار االجتامعية التي 

 هبا ممثليها من عاملني وعامالت.يقوم 

  ،جيريهذه األدوار حمددة وواضحة وخاصة 

اكتساهبا وتعلمها من خالل عمليات اجتامعية، 

التي تأخذ منحى أدوار سلوكية يقوم هبا ممثيل 

اللجان بناًء عىل مؤهالهتم وخرباهتم وكفاءهتم 

التي ختوهلم بعد أداء دورها كام جيب  ،وشخصياهتم

 عديد من احلقوق املادية واملعنوية.احلصول عىل ال

 هلية بدورها ألقيام جلان التنمية االجتامعية ا

يتطلب منها القيام بمجموعة أو منظومة من 

التي تتفاعل مع بعضها البعض حتقيقًا  ،األدوار

 لتوازن واالستقرار واالستمرارية.  

  يرتبط بذلك حصول توقعات وتصورات وأفكار

ذ يتوقع أفراد املجتمع حول األدوار املتوقعة، إ

املحيل املستفيدين من اللجان ما يمكن أن تسهم به 
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مه هلم من خدمات ومنافع يف ظل دورها، وأن تقدَّ 

كام تتوقع اللجان ممثلًة بالعاملني فيها أن يقوم أفراد 

 ،املجتمع املحيل بأدوار ختدم وجودها واستمرارها

 حلية.حيث تأيت يف مقدمتها مشاركتهم يف التنمية امل

  عند اتفاق وانسجام أدوار جلان التنمية االجتامعية

يصبح هناك تكامل يف  ،هلية مع بعضها البعضألا

ومن ثم قيامها واستمراريتها، عىل عكس  ،األدوار

من ذلك حال حدوث رصاعات بني أدوار 

ي ذلك إىل حصول خلل حيث يؤد   ،القائمني عليها

انعكاس  ومن ثمَّ  ،يف األدوار املتوقعة من اللجان

 ذلك عىل املخرجات واملتمثلة يف اخلدمات.

  إذ تقيم هاتقييم جيرييف ظل تلك األدوار املؤداة ،

اللجان أداء ممثليها ألدوارهم ويقيم املمثلني 

أدوارهم جتاه أنفسهم وجتاه بعضهم البعض، كام 

يقيم املجتمع املحيل دوره إزاء اللجان ويقيم دور 

يضاعف النشاط اللجان جتاهه، األمر الذي 

حتقيق التنمية املحلية  ومن ثمَّ  ،والفاعلية يف األدوار

 للمجتمع. 

 

   سابعًا: الدراسات السابقة

بعنوان مراكز اخلدمة  ،(2003دراسة )اجلارس، 

والتنمية االجتامعية دراسة تندرج حتت الدراسات 

االستطالعية باستخدام املنهج التقويمي، وبتطبيق 

وائية من املستفيدين من خدمات استبانة عىل عينة عش

البالغ عددهم يف تلك الفرتة  ،وبرامج املراكز واللجان

 23مركزًا  للتنمية االجتامعية و 17مراكز للخدمة و 7

 -الرياض :من جلنة فرعية، يف كل   80جلنة رئيسة و

 – "عنيزة  "القصيم -املدينة املنورة  -مكة املكرمة 

 نجران –زان جا – "القطيف" الرشقية املنطقة

حيث سعت  ،(2500) العينة بلغت وقد ،"رشورة"

قياس مدى توافر اخلدمات ومدى  الدراسة إىل:

استفادة املجتمع املحيل منها، ومدى معرفتهم 

بوجودها، وتقييم برامج التوعية االجتامعية والربامج 

التعرف عىل  إضافة إىل ،الصحية واألرسية املقدمة

امعيني والفنيني هبذه املراكز فر الباحثني االجتامدى تو

واللجان، ومدى مناسبة أوقات العمل، والتعرف عىل 

الصعوبات التي تواجه املراكز من وجهة نظر املواطنني 

والعاملني، واقرتاح برامج جديدة أو تعديل للربامج 

 نابع من االحتياجات الفعلية للمواطنني واملوظفني،

ز اخلدمة والتنمية الئحة مراك وكان من أهم نتائجها أنَّ 

مل تعد تواكب  ،هـ1386االجتامعية الصادرة عام 

وجيب  ـالتغيري االجتامعي والثقايف واالقتصادي الراهن

والتنسيق بني الوزارات املعنية بالتنمية  ،عادة النظر هباإ

املطلوب من  االجتامعية ووزارة العمل دون احلد  

هلا أثر عىل م ليس قدَّ الربامج التي ت   وأنَّ  الفاعلية.

برامج رياض  يف حني ،%(44املستفيدين بنسبة )

نسبة  األطفال هلا أثر ملموس يف حياة الناس. كام أنَّ 

مستوى  كبرية من األهايل املستفيدين يرون أنَّ 

، %(54.7اخلدمات التي يقدمها املركز ضعيفة بنسبة )
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وهناك نقص واضح يف اإلمكانات واالعتامدات املالية، 

 :يف عدد العاملني املتخصصني مثلوكذلك نقص 

 أخصائي التنمية(، كام أنَّ -)األخصائيني االجتامعيني

إضافة إىل عدم  ،هناك نقص يف كفاءة بعض الفنيني

توافر فرص التدريب للعاملني باملراكز، وأن جتهيز 

 املراكز من حيث االحتياجات أقل بكثري من املتوقع. 

وان مراكز بعن ،(2004دراسة )السدحان واجلارس، 

تنمية املجتمعات املحلية يف اململكة العربية السعودية، 

دراسة ميدانية استطالعية، باستخدام املنهج التقويمي، 

عىل عينة عشوائية مكونة من فئتني:  ةوبتطبيق االستبان

فئة املستفيدين من خدمات مركز اخلدمة االجتامعية 

حيث  ،(368بالقطيف وبوادي فاطمة وكان عددهم )

عت الدراسة إىل: قياس مدى استفادة املجتمع املحيل س

من برامج مراكز اخلدمة ومراكز التنمية االجتامعية 

وكذلك اللجان املحلية، ومدى معرفتهم بوجودها 

وكانت أهم ، وبخدماهتا وتقييم تلك الربامج املقدمة

النتائج تأكيدها عىل أمهية اخلدمات الصحية الوقائية 

، وترى بذلك رضورة والعالجية للمواطنني

استمراريتها. كام كشفت الدراسة عن العديد من 

الربامج الناجحة التي تقدمها مراكز اخلدمة والتنمية 

االجتامعية أمهها: برامج رعاية األمهات والفتيات 

برامج رعاية الشباب، برامج رعاية املسنني، الدورات 

التدريبية، برامج رعاية املعاقني، محالت اإلرشاد 

لتوعية، برامج العمل االجتامعي، الصناعات وا

التقليدية والشعبية. وقد أثبتت الدراسة أمهية اخلدمات 

الزراعية والرعوية، وكذلك خدمات صحة البيئة لدى 

 املواطنني، مما يدعو إىل زيادة االهتامم هبا.

عن جهود مراكز التنمية  ،(2007دراسة )الراشد،

رة الشؤون االجتامعية واخلدمة االجتامعية التابعة لوزا

باململكة العربية السعودية يف تنمية املجتمع، دراسة 

باستخدام املنهج الوصفي التحلييل، وبتطبيق 

ن من مجيع العاملني استامرتني عىل جمتمع الدراسة املكوَّ 

بمراكز اخلدمة والتنمية االجتامعية باململكة وعددهم 

طبقية  مركزًا، وعينة عشوائية25يعملون يف  ،(307)

 مستفيدًا. ،(423من املستفيدين من املراكز عددهم )

وهدفت الدراسة إىل: التعرف عىل جهود مراكز التنمية 

واخلدمة االجتامعية يف تنمية املجتمع املحيل، كذلك 

التعرف عىل أهم املعوقات التي تواجه عملهم، 

ومعرفة مدى االختالفات بني وجهات النظر ألفراد 

ن جهود مراكز التنمية واخلدمة عينة الدراسة بشأ

االجتامعية يف تنمية املجتمع املحيل باختالف متغريات 

 الدراسة.

ملراكز التنمية واخلدمة  وكانت أهم النتائج هي: أنَّ 

يف تقديم اخلدمات للمجتمعات  ابارزً  ااالجتامعية دورً 

يف جماالت حتسني املستوى التعليمي والثقايف  ،املحلية

قتصادي وبرامج التدريب والتأهيل واالجتامعي واال

املستمر والتوعية العامة ألفراد املجتمع، كام أوضحت 

نتائج الدراسة وجود معوقات من وجهة نظر 
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املستفيدين حتط من دور مراكز التنمية واخلدمة 

ومنها: أعالها نسبًا قلة الدعم املادي  ،االجتامعية

واملعنوي، وضعف التغطية االعالمية، وتوظيف 

أدناها نسبًا كان عدم  يف حني اء،ف  اص غري أكْ أشخ

خصائية اجتامعية. أوجود قيود وحوافز، وعدم توافر 

ا جاءت أعالها نسبًا اقتصار اخلدمات فن ولعاملا أمَّ

عىل املنطقة، وقلة الدعم املادي ومساندة احلكومات 

الفنية،  ال سياموالرشكات، وقلة الكوادر املتخصصة 

اكز األخرى، وجاء يف أدناها وضعف التنسيق مع املر

فر افر مقرات للجان، وعدم توانسبًا عدم تو

مواصالت، وسفر األهايل يف اإلجازات الصيفية 

 وانقطاعهم عن املركز.

حاولت الوصول إىل ف ،(2011أما دراسة الرميح )

املؤرشات التكاملية إلنشاء مراكز التنمية االجتامعية 

وصفية حتليلية  باململكة العربية السعودية، دراسة

باستخدام منهج املسح االجتامعي بطريقة احلرص 

الشامل ألعضاء هيئة التدريس يف أقسام )علم 

باجلامعات السعودية،  ،االجتامع واخلدمة االجتامعية(

ا للموظفني يف وزارة الشؤون االجتامعية وعشوائيً 

بإدارة التنمية بالوزارة، وإدارات التنمية االجتامعية يف 

اختيارها، وهدفت الدراسة  جرىناطق التي بعض امل

ما يتعلق  وخصوًصا ،إىل حتديد أهم املؤرشات البيئة

بالبنية األساسية، وكذلك حتديد املؤرشات 

الديموغرافية واالجتامعية واملجتمعية واالقتصادية، 

وكذلك حتديد موقف القيادة الشعبية ومدى مشاركتها 

أهم نتائجها:  وتدعيمها إلنشاء تلك املراكز. وكانت

موافقة إجيابية عالية نحو مؤرش اخلدمات األساسية 

هناك موافقة إجيابية  ملراكز التنمية االجتامعية. وأنَّ 

عالية نحو مؤرش السكان املحليني وإنجاح رسالة 

 املركز وأهدافه.

عن تقويم حتدثت  ،(2012ودراسة )العتيبي، 

ممارسة برامج العمل مع الشباب بلجان التنمية 

االجتامعية األهلية باألحياء، دراسة وصفية باستخدام 

منهج املسح االجتامعي الشامل جلميع املامرسني 

لربامج الشباب يف جلان التنمية االجتامعية األهلية 

، اممارًس  48والبالغ عددهم  ،باألحياء بمدينة الرياض

والبالغ  ،ومسح بالعينة للشباب املستفيدين من الربامج

ة، وذلك باستخدام أداة االستبان اشابً  94عددهم 

وهدفت الدراسة إىل: حتديد برامج العمل التي متارس 

مع الشباب بلجان التنمية االجتامعية األهلية، وحتديد 

أدوار الربامج يف تنمية شخصية الشباب والصعوبات 

التي تواجهها، والتوصل إىل مقرتحات لتفعيل ممارسة 

 جتامعية األهلية.برامج الشباب بلجان التنمية اال

% من العينة من 95.8 وكانت من أهم نتائجها: أنَّ 

% 95.7و ،املامرسني للربامج الرياضية )كرة القدم(

من الشباب األنشطة التي يامرسوَّنا ضمن الربامج 

التي تنفذها جلنة التنمية االجتامعية األهلية.  ،الرياضية

ثامنية  عينة الدراسة من املامرسني موافقون عىل كام أنَّ 
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مة يف تنمية شخصية من أدوار الربامج املقدَّ  اعرش دورً 

عينة الدراسة من الشباب موافقون  يف حني ،الشباب

تسهم  .أبرزها لكال العينتني اعىل أربعة عرش دورً 

الربامج يف تكوين عالقات اجتامعية بني الشباب يف 

جلان التنمية االجتامعية. وأوضحت النتائج جمموعة 

ات التي تواجه الربامج ترجع إىل الشباب من الصعوب

 والربامج نفسها واملامرسني واملؤسسة.

سهامات إعن  فكانت، (2013 أما دراسة )الثنيان،

جلان التنمية االجتامعية األهلية يف تنمية املجتمع 

 جلان إسهامات حماولة وصف إىل التي هدفت ،املحيل

 يف ،القصيم املوجودة بمنطقة األهلية االجتامعية التنمية

 اخلدمات خالل حتديد من املحيل املجتمع تنمية

 وحجم صور وحتديد ،اللجان هياتؤد   التي والربامج

 رصد وكذلك، اللجان هذه يهتؤد   فيام األهايل مشاركة

 خالل من أ نِجزت واملعنوية التي املادية التغريات

 التي املعوقات اللجان، وحتديد تلك وأنشطة برامج

 الوجه عىل ألهدافها هذه اللجان جازنإ دون حتول

 شملت عينة حيث ،التغلب كيفية وبيان املنشود

 وعينة اللجان إدارات جمالس رؤساء عىل مجيع الدراسة

 أربعة بواقع، جلنة كل   أعضاء جملس من عشوائية

 عاماًل  140 املبحوثني عدد وبلغ ،جلنة كل من أعضاء

 اللجان. بتلك

 اخلدمات أهم أنَّ  لت أهم نتائجها إىل:وتوصَّ 

 التنمية تقدمها جلان التي واألنشطة والربامج

 - االجتامعية تنازليًا: اخلدمات ترتيبها االجتامعية يمكن

 -الصحية  اخلدمات - والثقافية التعليمية اخلدمات

 معدل أنَّ  النتائج االقتصادية، وأوضحت اخلدمات

 صور وأهم  ،وتعاوَّنم متوسط   األهايل مشاركة

وأن أكثر  باملال، ثم باجلهد ثم كة هي بالرأياملشار

-15 ( من العمرية هي الفئة مشاركة العمرية الرشائح

 أنَّ  أشارت النتائج كام الذكور، من وأغلبهم  اعامً  ) 34

 تتمثل يف: اإلسهام أ نجزت التي املادية التغريات أهم

 وعالج هبا، األجهزة وتوفري املرافق بعض بناء يف

 فرص عمل وإجياد إلدمان،ا صور من البعض

 التغريات أهم يف حني أنَّ  املنتجة. األرس وتشجيع

 العالقات االجتامعية وتقوية دعم يف: تتمثل املعنوية

 األهايل قدرات حتسني التطوع، ثقافة نرش األهايل، بني

 نرش واالنتامء، الوالء تقوية قيم أبنائها، تنشئة عىل

 اللجان تواجه التي املعوقات أهم وأن الصحي، الوعي

 ندرة املتطوعني، إقبال قلة املادية، املوارد قلة هي

 اللجان، أعامل يف إبراز اإلعالم دور قصور احلوافز،

 من عليها التغلب يمكن البرشية، وأنه املوارد نقص

 األهايل، مشاركة حجم زيادة املايل، الدعم زيادة خالل

 يالوع نرش زيادة جاذبة، جديدة تنموية خطط ابتكار

 مهارات وتطوير االجتامعية، التنمية جلان بدور وأمهية

 العاملني.

عن املعوقات التي  ،(2014 ودراسة )عثامن،

تواجه جلان التنمية االجتامعية األهلية والتصور املقرتح 
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حيث سعت الدراسة إىل التعرف عىل  ،ملواجهتها

املعوقات التي تواجه جلان التنمية االجتامعية باملنطقة 

ية وأسباب وعوامل وجود هذه املعوقات مع الرشق

طرح تصور مقرتح يمكن من خالله مواجهة املعوقات 

وتفعيل دور جلان التنمية االجتامعية يف حتقيق أهدافها. 

وذلك باستخدام منهج املسح االجتامعي للقيادات 

 مفردة. 200وأعضاء جلان التنمية التي بلغ عددها 

ات تواجه جلان وكان من أهم نتائجها: وجود معوق

التنمية االجتامعية داخل اململكة أبرزها عدم فعالية 

األنشطة التي تقوم هبا اللجان، قصور اخلدمات التي 

تقدمها اللجان، ضعف املوارد املالية املخصصة، 

الروتني وتعقد  ضعف مشاركة سكان احلي،

اإلجراءات، حمدودية صالحيات جلان التنمية، عدم 

عنى بإبراز دور جلان التنمية، وجود جهات إعالمية ت  

حاجة اللجان إىل الكوادر البرشية املؤهلة، وكذلك 

حاجتها إىل تعاون أمانة املنطقة الرشقية ووزارة 

 الشؤون البلدية والقروية لتحقيق أهداف اللجان.

بعنوان دور جلان  (،2015دراسة )الضويان،

ني التنمية االجتامعية األهلية يف تفعيل مشاركة املواطن

يف تنمية املجتمع، حيث سعت الدراسة إىل وصف 

واقع الدور الذي تقوم به جلان التنمية االجتامعية 

األهلية يف تفعيل املشاركة املجتمعية، وحتديد ألهم 

املعوقات التي حتد من أداء الدور، والتعرف عىل 

التي حيتاج إليها  ،املتطلبات املهنية )معارف ومهارات(

تنمية االجتامعية األهلية يف تفعيل ن بلجان الوالعامل

مشاركة املواطنني. ومعرفة نوعية الربامج التي يستفيد 

منها املواطنون ومدى الرضا عنها. والتعرف عىل 

حجم وشكل مشاركة املواطنني يف أنشطة جلان التنمية 

االجتامعية األهلية وأهم املعوقات التي تواجه مشاركة 

املسح االجتامعي األهايل. وذلك باستخدام منهج 

الشامل للعاملني باللجان وبتطبيق املسح االجتامعي 

عن طريق العينة للمستفيدات من اللجان وبتطبيق 

وكان من أهم نتائجها:  االستبانة كأداة جلمع البيانات،

للجان التنمية االجتامعية األهلية دور يف تنمية  أنَّ 

 وذلك بإتاحة الفرصة ألهايل ،املشاركة املجتمعية

املجتمع للتعبري عن آرائهم، وتشجيع اجلهود التطوعية 

ا هناك موافقة بني أفراد العينة عىل  كان نوعها، وأنَّ  أيًّ

من دور جلان التنمية االجتامعية  املعوقات التي حتد  

األهلية يف تفعيل املشاركة املجتمعية، ومنها بالرتتيب 

قافة املعوقات اخلاصة بالتمويل، اخلاصة باملواطنني وث

املجتمع، واخلاصة باللجان وطريقة عملها، واملتعلقة 

النسبة  بالعاملني يف اللجان. كام أوضحت النتائج أنَّ 

عن  ةكبري بدرجةراضني  ،%(48.8األكرب من العينة )

 الربامج واخلدمات التي قدمتها اللجنة.

 

  تعقيب عىل الدراسات السابقة

تنوعت موضوعات الدراسات السابقة ما  -1

سهامات وجهود األجهزة التنموية يف تنمية إ بني:

هـ(، )السدحان 1423املجتمع كام يف دراسة )اجلارس،
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 )الثنيان، هـ(،1427 هـ(، )الراشد،1425واجلارس، 

هـ(، واملؤرشات التكاملية لألجهزة التنموية 1434

ومن ذلك دراسة )الرميح،  ،من أجل تنمية املجتمعات

املجتمعية يف حتقيق هـ(، مدى مسامهة املشاركة 1432

 ،هـ(1434 دراسة )الثنيان، :التنمية املحلية مثل

 هـ(.1436و)الضويان، 

هناك اتفاق بني الدراسة احلالية والدراسات  -2

 بوصفه ،السابقة حول أمهية عنرص املشاركة املجتمعية

 أحد مقومات التنمية كام جاء يف دراسة )الثنيان،

السعي هـ(، وكذلك 1436و)الضويان،  ،هـ(1434

املستمر يف تطوير عمل املراكز واللجان وتذليل 

هـ(، 1423 كام جاء يف دراسة )اجلارس، ،صعوباهتا

هـ(، 1427هـ(، )الراشد،1425)السدحان واجلارس،

هـ(، وأخرًيا حول املعوقات التي 1432) الرميح،

تواجه جلان التنمية االجتامعية كام جاء يف دراسة 

هـ(، 1427 )الراشد،وهـ(، 1423)اجلارس، 

هـ(، 1434 )عثامن، هـ(،1434 )الثنيان،و

 هـ(. 1436  )الضويان،و

ختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات  -3

ا تسعى إىل تقييم دور جلان التنمية السابقة يف أَّنَّ 

يف تقديم اخلدمات االجتامعية  ،االجتامعية األهلية

واالقتصادية والثقافية والرتفيهية والتدريبية والرياضية 

بعد ميض فرتة زمنية من  ،البيئية والزراعية والصحيةو

عملها يف جمال تنمية املجتمع املحيل، وعىل آخر دراسة 

املجتمعات يف تغري  إنَّ أجريت يف هذا اجلانب، إذ 

مستمر وبحاجة إىل معرفة مدى مواكبة احتياجاته مع 

للنهوض باجلانب  ،اخلدمات واجلهود التي تبذهلا

هم املعوقات التي تواجه عملها، التنموي للمجتمع وأ

 وكذلك دعم مشاركة املواطنني.

االستفادة من الدراسات السابقة يف  جرى -4

حتديد مشكلة الدراسة وصياغتها، وحتديد أهدافها 

 وتساؤالهتا، تصميم األداة، وتفسري ومناقشة نتائجها.

يهوألمهية الدور الذي  جلان التنمية االجتامعية  تؤد 

وحلداثة  ،ة املجتمع املحيل السعودياألهلية يف تنمي

جراء هذه إذاهتا دفع الباحثتني إىل  التجربة يف حد  

الدراسة للوقوف عىل دور جلان التنمية االجتامعية 

ويف حتقيق األهداف املنشودة  ،األهلية يف التنمية املحلية

من إنشائها، وأهم املعوقات التي حتد من قيامها هبذا 

 الدور.

 

جلان التنمية االجتامعية األهلية يف تنمية : دور ثامنًا

  املجتمع املحيل

دور جلان التنمية االجتامعية األهلية يف توفري  (أ

  اخلدمات لسكان املجتمع املحيل

تعد  تنمية املجتمع املحيل عملية تعليمية ملساعدة 

أفراد املجتمع يف الوصول إىل نتائج مادية مثل: )حتسني 

الرعاية الصحية....إلخ (، كام حتسني  –البنية التحتية 

ا عملية تطوير القدرة عىل العمل اجلامعي، الذي من  أَّنَّ

نتائجه تطوير املجتمع يف واحدة أو أكثر من هذه 
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اجلوانب: املادية والبيئية، والثقافية، واالجتامعية       

 :Phillips& pittman)والسياسية، واالقتصادية... إلخ 

2015).. 

عربية السعودية مسرية التنمية أولت اململكة ال

االجتامعية جل اهتاممها بتطبيق أسلوب تنمية 

لربط اجلهد احلكومي  ،املجتمعات املحلية اهلادف

باجلهد األهيل وشحذ مهم املواطنني للمسامهة يف تنمية 

ومساعدة جمتمعاهتم. )وزارة الشؤون االجتامعية، 

2013 :2.) 

ملكة عام ولقد كانت بداية مرشوع التنمية بامل

هـ وذلك بافتتاح أول مركز للتنمية االجتامعية 1380

بالدرعية، وعىل أثرها اجتهت اجلهود إىل تشجيع 

األهايل يف املناطق التي ال تصل إليها خدمات املراكز 

القائمة إىل تشكيل جلان حملية للتنمية االجتامعية تعمل 

عىل حتقيق األهداف التي تقوم هبا املراكز، التي 

ت املشاركة األهلية يف مراحلها األوىل عىل اقترص

مشاركة األهايل يف عمليات التخطيط والتنفيذ 

ذلك عن طريق  وجرى ،للمرشوعات والربامج

ممن هلم رغبة يف املشاركة  ة،تشكيل جلان أهلية مؤقت

وبذل اجلهد التطوعي. وبمرور الوقت برز بعض 

املواطنني يف هذه املجتمعات املحلية وبدأوا 

 ،جيابية يف عمليات تنمية املجتمع املحيلإلركاهتم ابمشا

ونشطت اللجان األهلية الدائمة وانبثقت عنها جلان 

متخصصة يف قطاعات التنمية املختلفة االجتامعية 

إسهام  وأصبحوالصحية والثقافية والزراعية...، 

اللجان واضحًا يف املشاركة يف اختيار وختطيط الربامج 

تنفيذها ومتويلها  ومن ثمَّ  ،واملرشوعات األهلية

 ومتابعتها.

ونظرًا حلاجة املجتمعات املحلية للخدمات التي 

تقدمها مراكز التنمية واخلدمة االجتامعية ورغبًة يف 

وشمول أكرب قدر ممكن من  ،تعميم هذه اخلدمات

املجتمعات املحلية هلذه اخلدمات فقد أخذت اإلدارة 

أال وهو  ،يدالعامة للتنمية االجتامعية بأسلوب جد

 ي الوظائفجلان التنمية االجتامعية األهلية التي تؤد  

هيا مراكز التنمية واخلدمة االجتامعية، التي تؤد   نفسها،

ا تعمل يف مناطق ال تصلها خدمات هذه املراكز، إال أَّنَّ 

األخذ هبذا األسلوب والتوسع فيه يف عهد  جرىوقد 

        . -اهلل رمحه –خادم احلرمني الرشيفني امللك فهد 

 ،(164: 2002)وزارة العمل والشؤون االجتامعية، 

وبفضل من اهلل بلغ عدد اللجان األهلية االجتامعية يف 

( جلنة تنمية اجتامعية 376هـ )1435-1434عام 

  .(2: 2013أهلية. )وزارة الشؤون االجتامعية، 

وهتدف تلك املراكز واللجان إىل تنمية املجتمعات 

ة اجتامعية متكاملة وشاملة وفق األساليب املحلية تنمي

العلمية احلديثة، املستندة إىل احتياجات املواطن يف 

 تلك املجتمعات. 

وعىل أساس مشاركة األهايل يف تلمس 

احتياجاهتم، ومشاركتهم ماديًا ومعنويًا يف تنفيذ خمتلف 
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الربامج التنموية االجتامعية، والثقافية، والتدريبية، 

الرياضية، والصحية، والزراعية، والبيئية، والرتفيهية، و

احتياجات املجتمع املحيل وتنميته،  التي تسهم يف سد  

وحتقيق أمنه وسالمته )وزارة الشؤون االجتامعية، 

2011 :7.) 

اجلدير بالذكر أنَّ جلان التنمية االجتامعية األهلية 

تعمل لتحقيق ركائز التنمية املستدامة التي تتحدد يف 

 :(Baker,2006 ) وانب اآلتية تفاعل اجل

االجتامعية: املتعلقة باإلنسان وقيمه وأخالقياته  -

 وعالقاته ومؤسساته.

االقتصادية: وهتتم بإعادة توزيع املوارد،  -

 وتنوع وتنمية املوارد.

البيئية: وتتضمن التفاعل بني التنمية  -

 االقتصادية واالجتامعية وتأثريمها عىل البيئة ومواردها.

 

ن التنمية االجتامعية األهلية يف التعامل دور جلا  (ب

مع مشكالت املجتمع املحيل ودعم مشاركة 

  املواطنني

انترش مفهوم املشاركة املجتمعية يف التنمية يف 

بقت يف أمريكا الالتينية منذ  مجيع مناطق العامل، فط 

أوائل الستينات من القرن املايض، ويف مجيع نواحي 

ية واحلرضية، وط بقت جنوب آسيا يف التنمية الريف

بدرجات متفاوتة يف أفريقيا لتوضح رضورة املدخل 

التشاركي يف التنمية، وتتطلب املشاركة رفع الوعي 

 & Plummer)لدى املواطنني بمفهوم العمل مًعا

Tayior:2004). 

اشرتاك املواطنني يف ختطيط برنامج  فضاًل عن أنَّ 

ة هذا ام يضمن اختيار ما يتالءم مع طبيعمعني إنَّ 

اشرتاك املواطنني يف بحث  املجتمع، إضافًة إىل أنَّ 

إنام يسهم يف التعاون  ،املجتمع وعالجها تمشكال

بينهم من أجل الصالح العام، ويف تنمية قدرة املجتمع 

وليات تدرجييًا، وعدم االعتامد ؤككل عىل حتمل املس

كليًا عىل املصادر اخلارجية أو عىل السلطات احلكومية 

الصغرية التي تعرتض للناس يف  تملشكاليف حل ا

 .(51: 2007حياهتم اليومية باملجتمع. )عبد الفتاح، 

ويمكن تعريف املشاركة وفقًا إىل ما أشار إليه 

من مفاهيم بأَّنا:  ،(88-86: 2011)عبداللطيف، 

إسهام أهايل املجتمع تطوعًا يف جهود التنمية سواء 

األمور التي  بالرأي، بالعمل، بالتمويل وغري ذلك من

 ي إىل تنمية املجتمع وحتقيق أهدافه.تؤد  

ف املشاركة من وجهة نظر املامرسني عرَّ كام ت  

امليدانيني بأَّنا: عبارة عن عملية تستهدف تبادل اآلراء 

بام  ،جميع املشاركني فيها من املنطقة أو املحافظةب

وحتقيق املصلحة العامة سواء  املشكالت،يسهم يف حل 

رد أو ملجتمع. كام أَّنا تسعى إىل إحساس كان ذلك لف

املوجودة هي  املرشوعات كل مواطن يف املنطقة أنَّ 

 ملكه لكي حيافظ عليها.
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املشاركة هي: تعاون وتظافر جهود املجتمع سواء 

أفراد أو مجاعات يف إطار منظم خلدمة املجتمع 

الستغالل لوالنهوض به واستغالل املوارد املتاحة 

 األمثل.

ف أيضًا بأَّنا: جمموعة اجلهود التي يبذهلا عرَّ وت  

أفراد املجتمع ملواجهة املشكالت التي يعانون منها، 

ولة سواء عىل ؤوذلك بالتعاون مع اجلهات املس

ي يف النهاية إىل وبام يؤد   ،مستوى التخطيط أو التنفيذ

 حتقيق االستقرار واألمن باملجتمع.

 

   مكونات املشاركة

)عبد  مها كام حيددمها ،ناسين أسااللمشاركة مكون

 (:2011اللطيف، 

 : املكون الوجداين ويتمثل يف  -1

  َّاملشاركة حتقق آماهلم  شعور أفراد املجتمع بأن

 وطموحاهتم.

  إحساس أفراد املجتمع بالبعد اإلنساين يف

ا ليست استغالل جلهودهم وأفكارهم املشاركة وأَّنَّ 

 وأمواهلم.

  َّيبذل من  كل جهد إدراك أفراد املجتمع بأن

جانبهم يقابله جهد يبذل من جانب املجتمع 

وأَّنم حيصلون عىل مكاسب  ،ومؤسساته وقيادته

 معادلة أو أكثر عام يبذلون من جهد.

 

 

  املكون املعريف )العقيل( ويتمثل يف: -2

  سعي أفراد املجتمع إىل البحث والتعرف عىل

األساليب التي يمكن من خالهلا مواجهة 

 مشكالهتم.

 د املجتمع أنفسهم وحث اآلخرين حترك أفرا

 للمشاركة معهم يف مواجهة املشكالت.

  تدعيم القيادات جلهود املجتمع وتوظيفها

 واستثامرها االستثامر األمثل حلل املشكالت.

  وضع اخلطط التنموية الكفيلة بمواجهة مشكالت

 املجتمع والعمل عىل تنفيذها.

وعىل هذا ال بد أن يدرك القائمون بالعمل 

أنه ال بد من  ،تامعي واملشتغلني يف جمال التنميةاالج

التكامل بني املكونات الوجدانية واملعرفية لتحقيق 

 .(102: 2011املشاركة الفعالة. )عبد اللطيف، 

 

  صور املشاركة

هناك أكثر من مظهر للمشاركة تتمثل يف: املشاركة 

باملال )املشاركة املادية(، بالرأي، باجلهد، بحث 

 بذل اجلهد واملشاركة باحلضور )حضور اآلخرين عىل

االجتامعات والندوات واللقاءات(، املشاركة يف 

دراسة املشكالت التي يعاين منها املجتمع، املشاركة يف 

وضع اخلطط ملواجهة املشكالت، املشاركة يف اختاذ 

القرارات املتصلة بحاجات املجتمع، املشاركة يف تنفيذ 

ا، املشاركة يف عمليات التوصل إليه جرىاحللول التي 
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التوصل إليه من حلول،  جرىالتقويم واملتابعة ملا 

املشاركة يف عمليات املطالبة والدفاع عن حقوق أفراد 

املجتمع، واملشاركة السلبية ) السكوت ( وعدم إثارة 

 .(99-97: 2011. )عبداللطيف،تاملشكال

 

  أنامط املشاركة الشعبية

هتمون أو جمرد قد يكون املشاركون نشطون أو م

متعاطفون، ويتوقع أن يبذل النشطون جهدًا أكثر من 

املهتمني وهؤالء يبذلون جهدًا بدورهم أكثر من 

 املتعاطفني.

: 2012وقد يكون املشاركون: )أبو املعاطي، 

106-107). 

 :وهم مجاعة املشاركون  مشاركون منفذون

 ومتخذو قرارات التنمية الرئيسة.

 :أغلبين يسامهون يف وهم الذ مشاركون نشطون 

 األنشطة التنموية يف املجتمع.

 :وهم الذين يشاركون يف  مشاركون غري منتظمني

عندما  ال سيام ،النشاطات التنموية من حني آلخر

هلم، أو يف حالة االجتامعات  مهاًم يكون النشاط 

 احلاسمة التي تقرر بعض عمليات التنمية املجتمعية.

 :بذالً نيشاركوهم أقل امل مشاركون معاونون 

للجهد، ولكنهم ينضمون إىل املشاركني يف بعض 

 ،األحيان، وجمرد انضاممهم يزيد من عدد املشاركني

وإن كانت مشاركتهم تتخذ جانبًا غري نشط كأن 

 يدفعوا بعض التربعات املالية فقط. 

  العوامل التي تساعد عىل نجاح املشاركة

ن هناك عدة عوامل تساعد عىل نجاح املشاركة م

جانب أفراد املجتمع ومؤسساته أمهها ما ييل: )عبد 

 .(76 -115: 2011اللطيف، 

البدء باحلاجات الفعلية واملحسوسة لسكان  -1

 املجتمع.

التأكيد عىل احرتام اإلنسان وآدميته وتقدير  -2

 اآلراء التي يعرب عنها وعدم إخفاء احلقائق.

توسيع قاعدة املشاركة الشعبية لدى سكان  -3

 تمع.املج

توفري املعلومات الصحيحة والدقيقة عن  -4

املشكالت التي يعاين منها املجتمع وأسلوب احلل 

 املناسب.

تكوين مجاعات عمل ذات جاذبية فعالة  -5

ألعضائها وتكون نواة ملشاركة واسعة من جانب 

 املجتمع.

بناء القدرات، أي إتاحة الفرصة أمام أفراد  -6

 ،نتقال من حالة املفعول هبماملجتمع لبناء قدراهتم واال

أي الذين حتركهم قوى خارجية إىل حالة الفاعلني 

 ،الذي يقودهم وعيهم باملشكالت التي يعانون منها

وهلذا ال بد من أن تعمل عىل تنمية قدراهتم عىل 

 التحرك الذايت ملواجهة املشكالت.

العمل عىل حتريك الناس إذا كانت قدراهتم  -7

 ،منهم يطنيأفراد املجتمع النشخاملة وذلك من خالل 
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أو تقديم املشورة من جانب القادة املهتمني بتحريك 

املجتمع للدفاع عن مشكالته ثم ترك املجتمع بعد 

حتى ال يتحول إىل جمتمع  ،ذلك لكي يعتمد عىل نفسه

 كسول ويعتمد عىل العون اخلارجي.

يامن بقدرات الناس اإلبداعية واالعرتاف إلا -8

ومعرفة وإدراك تارخيهم  ،قدرات بام لدهيم من

وأسلوب معيشتهم ونوعية مواردهم ومساعدهتم عىل 

 االستفادة من كل ذلك أثناء مواجهتهم ملشكالهتم.

استخدام أسلوب احلوار أو طرح املشكالت  -9

وإجياد احلل املناسب وتكوين وبناء وعي ناقد لدى 

بام يشكل جانبًا مهاًم يف أسلوب تناوهلم  ،الناس

كالت ورسم لسياسات ووضع الربامج للمش

 وتنفيذها فيام بعد. 

 

جدور جلان التنمية االجتامعية األهلية يف حتقيق ج( 

التنسيق والتكامل مع املؤسسات القائمة يف 

  املجتمع املحيل

الرتتيب املنظم جلهود اجلامعة،  قصد بالتنسيق:ي  

لكي توحد هذه اجلهود يف الترصف والتنفيذ لتحقيق 

ملحدد. وبذلك يعني التنسيق من وجهة نظر اهلدف ا

اإلدارة توحيد وتكامل جهود األفراد، وتتعلق 

 بالنواحي اآلتية: 

مقدار اجلهود التي تبذل من ناحية الكم  -1

 والنوع.

 توقيت هذه اجلهود. -2

 توجيه وحتديد االجتاه الذي تسلكه. -3

 (.201: 2011)الشميمري وآخرون، 

 

   خصائص التنسيق الفعال

أحد أهم عنارص الكفاية للمؤسسة التي التنسيق 

ينبغي عليها اللجوء إىل العوامل اآلتية، التي تساعد 

عىل حتقيق التنسيق وإجياد التكامل بني اجلهود التي 

(. 215: 2011يطلق عليها ) الشميمري وآخرون، 

ال وهي:   خصائص التنسيق الفعَّ

 تبسيط التنظيم. -1

إجياد االنسجام والتكامل بني اخلطط  -2

 لربامج والسياسات.وا

حتسني االتصاالت اإلنسانية اإلدارية  -3

 وتسهيل تبادل البيانات يف املنظمة. 

العمل عىل إجياد الوسائل املشجعة عىل  -4

 التنسيق االختياري. 

 وتتعدد أنواع التنسيق ومنها:

  .(200 - 199: 2009بن حبتور، ا( 

 الفروع بني يكون الذي هو: الداخيل التنسيق -

إجياد  لغرض ؛واحدة ملنظمة التابعة ختلفةامل واألقسام

 داخل األفراد نشاط بني واالنسجام التوافق من نوع

الفروع  يف األفراد نشاط وبني ،قسم أو فرع كل

  .املنظمة داخل املختلفة واألقسام
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 من نوع إجياد به يقصد :اخلارجي التنسيق -

 الواحدة املنظمة نشاط أوجه بني واالنسجام التوافق

 من غريها به تقوم الذي النشاط أوجه بنيو ككل،

 .مستوياهتا اختالف عىل املنظامت

 أعىل بني يربط الذي هو :الرأيس التنسيق -

 سلطة. وأسفل الواحدة املنظمة يف سلطة

 املستويات بني جيري الذيبينام األفقي هو  -

 .األخرى واملنظامت املنظمة الواحدة يف املتامثلة

 تضافر ستهدفي الذي هو: اجلامعي التنسيق -

 لدور فرد كل معرفة خالل من ويكون اجلامعة، جهود

 .املطلوبة املهام إلنجاز بينهام فيام لتتكامل اجلهود اآلخر

 التضارب إزالة يستهدف :املوضوعي التنسيق -

 األهداف ذات والربامج اخلطط تنفيذ عن الناشئ

 للتفسريات خلط أي وإزالة واملضامني املختلفة،

 الواحد.  باملوضوع اخلاصة

 االنسجام حتقيق يستهدف :اإلجرائي التنسيق -

 تكون بحيث هبا، املعمول اإلجرائية النظم كافة بني

 بال منها اهلدف حتقيق إىل أدعى اإلجراءات هذه

 .هلا مربر ال تعقيدات أو تمشكال

 املواد من االستفادة يتضمن :املادي التنسيق -

 اجلهات من جهة كل بحاجة يفي الذي بالقدر املتاحة،

 املشاركة. 

 

   مشكالت ضعف التنسيق بني املنظامت

إىل أنَّ (، 94: 2011تشري )املسريي وآخرون،

ضعف التنسيق يؤد ي إىل تدهور اإلمكانات وعدم 

التكامل يف أداء اخلدمات، وتنعكس آثار ذلك يف 

 حدوث املشكالت اآلتية: 

 عدم االتصال الفعال بني وحدات املنظمة.  -

 ع التنافيس بني وحدات املنظمة.زيادة الرصا  -

تشتت اجلهود التي تبذهلا املنظمة لالرتقاء   -

 باخلدمات اخلاصة هبا.

 االزدواج والتكرار يف أداء اخلدمات.  -

عدم التكامل يف اخلدمات املقدمة إلفراد   -

 املجتمع.

 

  جراءات املنهجيةإل: اتاسعاً 

  نوع الدراسة

ييمية التي ت عد الدراسة احلالية من الدراسات التق

هتتم بتقييم دور جلان التنمية االجتامعية األهلية من 

التي تركز عىل إعطاء قيمة  ،وجهة نظر العاملني هبا

وصفة لكل دور من أدوار جلان التنمية االجتامعية 

 األهلية حمور الدراسة.

 

  منهج الدراسة

اعتمدت الدراسة عىل منهج املسح االجتامعي 

يع العاملني بلجان التنمية بأسلوب احلرص الشامل جلم

 االجتامعية األهلية بمدينة الرياض.
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  أداة الدراسة

اعتمدت الباحثتان عىل االستبانة من تصميمهام 

لتقييم دور جلان التنمية االجتامعية األهلية، واشتملت 

 حماور هي:  ةعىل ست

 املحور األول: اشتمل عىل خصائص العينة.

تقدمها جلان التنمية املحور الثاين: اخلدمات التي 

االجتامعية األهلية وهي اخلدمات االجتامعية، 

والرتفيهية،  االقتصادية، والثقافية، والتدريبية،

وكل خدمة منهم اشتملت عىل  ،والرياضية، البيئية

 ( عبارة لكل اخلدمات. 35( عبارات بإمجايل )5)

 ،املحور الثالث: التعامل مع مشكالت املواطنني

 ( عبارات.10واشتمل عىل )

نشطة أاملحور الرابع: دعم مشاركة املواطنني يف 

 ( عبارات.10واشتمل عىل ) ،اللجان

املحور اخلامس: حتقيق التكامل بني خدمات 

( 10واشتمل عىل ) ،اللجان واملؤسسات األخرى

 عبارات.

املحور السادس: معوقات دور جلان التنمية 

 ( معوقات.10واشتمل عىل ) ،االجتامعية األهلية

 

  صدق وثبات األداة

 اعتمدت الباحثتان عىل إجراء الصدق الظاهري:

ِرضت أداة الدراسة عىل جمموعة من املحكمني  ع 

من أعضاء هيئة التدريس يف ختصص اخلدمة 

 (، وذلك10وعددهم ) االجتامعية وعلم االجتامع

د مدى مناسبة العبارات لقياس البع عنإلبداء آرائهم 

الذي حيتوهيا، ومدى وضوح العبارات، وأخذت 

الباحثتان بنسبة اتفاق بني املحكمني بنسبة بلغت 

حذف وتعديل وإضافة بعض جرى ويف ضوئها  ،80%

 العبارات.

 

 :اآليتاجلدول  إليهاالعتامد عىل حساب معامل ألفا كرونباخ كام أشار  جرى بانةوعن ثبات االست

 .فا كرونباخ لكل بعد من أبعاد االستبانةمعامل ثبات ال. (1جدول رقم )

 معامل الثبات للعاملني املحور

 0,842 اخلدمات االجتامعية

 0,866 اخلدمات االقتصادية

 0,803 اخلدمات الثقافية

 0,728 اخلدمات التدريبية
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 .  (1جدول رقم )تابع 

 معامل الثبات للعاملني املحور

 0,838 اخلدمات الرتفيهية والرتوجيية

 0,800 اخلدمات الرياضية

 0,942 اخلدمات البيئية

 0,936 مشكالت املجتمع املحيل

 0,905 املشاركة للمجتمع املحيل

 0,912 التكامل والتنسيق

 0,906 املعوقات والصعوبات

 0,971 الثبات الكيل

 

 معامل ألفا باستقراء اجلدول السابق تبني أنَّ 

مما يشري  ،بانة مرتفعكرونباخ لكل حمور من حماور االست

حيث بلغ  ،إىل ارتفاع الثبات الكيل لالستبانة

( ومتثل درجة عالية من الثبات املأخوذ هبا 0.971)

 علميا .

 

  األساليب اإلحصائية

معامل الثبات ألفا كرونباخ: الحتساب ثبات  -

 حماور أداة الدراسة.

التكرارات والنسب املئوية: لوصف  -

 خصائص جمتمع الدراسة.

وسط احلسايب: لقياس مدى حتقق عبارات أداة املت -

 الدراسة.

االنحراف املعياري: لقياس مدى التشتت يف  -

 إجابات املبحوثني.

 

  جمتمع الدراسة وخصائصه الديموغرافية

تكون جمتمع الدراسة من مجيع العاملني والعامالت 

بلجان التنمية االجتامعية األهلية التابعة ملركز خدمات 

عية بمحافظة الدرعية بمدينة الرياض. التنمية االجتام

( موظفة، 42و) ا( موظفً 16والذين بلغ عددهم )

وبذلك أصبح  ،من أعضاء اللجان ا( عضوً 142و)

عت، ة( مفرد200العدد الكيل للعاملني هو ) ز   وو 

 ،( استامرة101وكان املسرتد منها ) ،االستبانة عليهم

أصبح  ( استامرات مل تستكمل. وبذلك7) تد  بعِ است  و
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( 94حصائي )إلعدد االستبانات الصاحلة للتحليل ا

عليها كمجتمع للدراسة التي متثل  ا عتِمدالتي  ،استبانة

 % من العدد الكيل.47نسبة 

 

  خصائص جمتمع الدراسة

 أشارت نتائج الدراسة أنَّ  :من حيث النوع -

 %(،52.1) جمتمع الدراسة من الذكور بنسبة أغلب

%( من إمجايل جمتمع 47.9بينام نسبة اإلناث )

 الدراسة. 

 أغلب أوضحت النتائج أنَّ  من حيث العمر: -

جمتمع الدراسة من العاملني كانت أعامرهم ترتاوح 

وذلك بنسبة  ،سنة 35من  أقل إىل 30من 

%(، وكانت نسبة العاملني الذين ترتاوح 26.6)

%(، 20.2سنة ) 40 من أقل إىل 35 أعامرهم من

 30 من أقل إىل 25رهم منيليها الذين ترتاوح أعام

%(، ثم تالها بنسب متساوية 19.1سنة بنسبة )

 ،45من  أقل إىل 40 الذين ترتاوح أعامرهم من

 إىل أقل من 45وكذلك الذين ترتاوح أعامرهم من 

عامر التي أل%(، بينام كانت ا12.8سنة بنسبة ) 50

مما يشري إىل أن كل  ،%(8.5سنة بنسبة ) 25تقل من 

لفئة العمرية املتوسطة ملرحلة الشباب العاملني من ا

التي تتسم باحليوية والنشاط واجلدية يف  ،والنضج

جيايب عىل جهودهم يف إالعمل التي قد يكون هلا تأثري 

 تقديم اخلدمات للمستفيدين.

أشارت النتائج  من حيث احلالة االجتامعية: -

 وذلك بنسبة نيجمتمع الدراسة من املتزوج أغلب أنَّ 

%(، 24.5ليها غري املتزوجني بنسبة )%(، ي72.3)

ويشري ذلك أن الفئة  ،%(3.2) خريًا املطلقني بنسبةأو

األعىل من املتزوجني التي تكون أدعى لالستقرار 

النفيس واالجتامعي، مما قد ينعكس أثره عىل احلياة 

االجتامعية العملية ويف مستوى تقديم اخلدمات 

 والربامج. 

أوضحت  من حيث املستوى التعليمي: -

أكثر من نصف جمتمع الدراسة من العاملني   النتائج أنَّ 

، %(57.4حاصلني عىل درجة البكالوريوس بنسبة )

وهذه النسبة مؤرش جيد عىل أن مقدمي اخلدمات عىل 

مستوى مناسب، مما ينعكس أثره عىل تقديم اخلدمات 

واالرتقاء والنمو بالعمل املهني يف مراكز وجلان التنمية 

ن عىل درجة الثانوية ويليها احلاصل  ة األهلية،االجتامعي

ن عىل مؤهل و%(، يليها احلاصل22.3العامة بنسبة )

ن عىل و%(، أما احلاصل10.6فوق اجلامعي بنسبة )

%(، يليهم 6.4درجة الدبلوم فكانت نسبتهم )

%(، 2.1ن عىل مؤهل متوسط بنسبة )واحلاصل

ية حيث والنسبة األقل كانت من احلاصلني عىل االبتدائ

 .%(1.1بلغت)

 النتائج أنَّ  بينت من حيث سنوات اخلربة: -

الغالبية العظمى من جمتمع الدراسة لدهيم سنوات 

قل أخربة يف جمال عمل جلان التنمية االجتامعية األهلية 
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%(، أما الذين 72.3وذلك بنسبة ) ،من مخس سنوات

سنوات فكانت  10 من أقل إىل 5 لدهيم خربة عمل من

%(، وأن العاملني الذين هلم سنوات خربة 16نسبتهم )

%(، 6.4سنة كانت نسبتهم ) 15قل من أ إىل 10من 

بلغت و فأكثر سنة 15 الذين لدهيم خربة من وأنَّ 

 %(.5.4نسبتهم )

 أظهرت النتائج أنَّ  من حيث طبيعة العمل: -

%( من جمتمع الدراسة من العاملني كانت 50نسبة )

ا الذين يعملون يف طبيعة عملهم باللجان رسمية، أمَّ 

%(، ثم جاء الذين 20.2دوام جزئي فكانت نسبتهم )

كانت طبيعة أعامهلم غري ذلك كالتطوع فكانت نسبتهم 

%(، ثم جاء الذين يعملون عىل بند فكانت نسبتهم 16)

ما الذين يعملون عىل قوة املرشوع أ%(، 9.6)

واملقصود هبا تلك العقود املؤقتة وبمرتبات ضئيلة 

ال تشملها التأمينات وال البدالت وال  ةومقطوع

 %(.4.3العالوات فكانت نسبتهم )

أوضحت النتائج  من حيث الدخل الشهري: -

%( من جمتمع الدراسة من العاملني 31.9نسبة ) أنَّ 

والذين يزيد  ريال، 3000دخلهم الشهري أقل من 

%(، 26.6ريال بنسبة ) 9000دخلهم الشهري عن 

 من أقل إىل 3000ري من والذين يرتاوح دخلهم الشه

%(، بينام كان الذين يرتاوح 21.3ريال بنسبة ) 6000

ريال  9000 من أقل إىل 6000دخلهم الشهري من 

ويف تفاوت النسب دليل  %(،20.2كانت نسبتهم )

ومؤرش عىل تفاوت الطبقات االجتامعية يف املجتمع،  

  والذي له أثره عىل العطاء يف تقديم اخلدمات.

 

 دراسةجماالت ال

 املجال البرشي:

متثل يف مجيع املوظفني واملوظفات بلجان التنمية 

  الرياض. االجتامعية األهلية يف مدينة

 املجال املكاين:

يتمثل يف جلان التنمية االجتامعية األهلية التابعة 

ملركز التنمية االجتامعية بمحافظة الدرعية بمدينة 

 الرياض باململكة العربية السعودية. 

 ال الزماين:املج

البيانات من امليدان طوال الفصل الدرايس  تعمج  

 .2016/  2015الثاين من العام اجلامعي 

 

 

   : نتائج الدراسة واإلجابة عن تساؤالهتاعارشاً 

ما مستوى دور جلان اإلجابة عن التساؤل األول: 

التنمية االجتامعية األهلية يف تقديم اخلدمات 

 للمواطنني؟
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التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية للخدمات االجتامعية للجان التنمية . (2)رقم دول اجل

 االجتامعية األهلية من وجهة نظر العاملني

 العبارة م

 درجة املوافقة

يب
سا
حل
ط ا
س
املتو

ي 
ف املعيار

حرا
الن
ا

 

ب
رتتي

ال
 

 غري موافق موافق اىل حد ما موافق

 % ك % ك % ك

1 
 األرسية االستشارات تقديم

 .املحيل املجتمع ألفراد
60 63,8 23 24,5 11 11,7 2,52 70,0 3 

2 
 للمسنني اجتامعية خدمات تقديم

 .املحيل املجتمع يف
49 52,1 25 26,6 20 21,3 2,31 80,0 4 

3 
 عىل املحيل املجتمع أفراد مساعدة

 .البطالة من التخلص
38 40,4 27 28,7 29 30,9 2,10 84,0 5 

4 
 من املحيل املجتمع أفراد محاية

 .األرسي للعنف التعرض
61 64,9 26 27,7 7 7,4 2,57 63,0 2 

5 

 والتواصل الرتابط أوارص تعميق

 املجتمع أفراد بني االجتامعي

 .املحيل

70 74,5 19 20,2 5 5,3 2,69 57,0 1 

 0.1اف املعياري=)موافق(          االنحر  2.44املتوسط احلسايب= 

 

موافقة من  وجود( 2) رقم يتضح من اجلدول

العاملني عىل اخلدمات االجتامعية التي تقدمها جلان 

(، وتظهر  2.44التنمية االجتامعية األهلية بمتوسط ) 

النتائج العبارات مرتبة ترتيبًا تنازليًا حسب أكرب 

متوسط حسايب وأقل انحراف معياري، وعىل ذلك 

 أوارص الدراسة من العاملني بتعميقأكدت عينة 

املحيل  املجتمع أفراد بني االجتامعي والتواصل الرتابط

حيث جاءت بذلك يف  ،(2.69بمتوسط حسايب )

 أنَّ الرتتيب األول، كام جاءت موافقة العاملني عىل 

 جلان التنمية االجتامعية األهلية يقدمون خدمة محاية

 ،األرسي نفللع التعرض من املحيل املجتمع أفراد

املرتبة الثانية بمتوسط حسايب قدره  نالتحيث 
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 االستشارات (، ثم جاءت خدمة تقديم2.57)

املحيل يف املرتبة الثالثة بمتوسط  املجتمع ألفراد األرسية

 (، وفيام يتعلق بتقديم خدمات2.48حسايب قدره )

املحيل فقد أخذت هذه  املجتمع يف للمسنني اجتامعية

(، 2.31لرابعة بمتوسط حسايب قدره )اخلدمة املرتبة ا

أما ما يتعلق بقيام جلان التنمية االجتامعية األهلية 

 من التخلص املحيل عىل املجتمع بمساعدة أفراد

فقد جاءت هذه اخلدمة يف املرتبة اخلامسة  ،البطالة

 (. 2.1بمتوسط حسايب قدره )

 

 

احلسابية واالنحرافات املعيارية للخدمات االقتصادية للجان التنمية التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات . (3) رقم دولاجل

 االجتامعية األهلية من وجهة نظر العاملني

 العبارة م

يب درجة املوافقة
سا
حل
ط ا
س
املتو

ي 
ف املعيار

حرا
الن
ا

 

ب
رتتي

ال
 

 موافق
موافق اىل حد 

 ما
 غري موافق

 % ك % ك % ك

 1 0,80 2,30 21,3 20 27,7 26 51,1 48 .املجتمع سكان من احلرف لذوي التسويق 1

 5 0,87 1,74 53,2 50 19,1 18 27,7 26 .املحتاجة لألرس مادية مساعدات تقديم 2

3 
 من املحتاجة األرسية احلاالت دراسة

 .املحيل املجتمع
30 31,9 21 22,3 43 45,7 1,86 0,87 2 

4 
 املحتاجة لألرس عينية مساعدات تقديم

 .املعيشية حوالاأل لتحسني
21 22,3 27 28,7 46 48,9 1,73 0,81 4 

5 
 أفراد ألحد الصغرية املرشوعات تبني

 املحيل املجتمع
28 29,8  24 25,5 42 44,7 1,85 0,85 3 

 0.03االنحراف املعياري=                 1.89املتوسط احلسايب= 

 

 موافقة إىل حد   وجود( 3نالحظ من اجلدول رقم )

العاملني عىل اخلدمات االقتصادية بمتوسط  ما من

(، وتظهر النتائج العبارات مرتبة ترتيبًا تنازليًا 1.89)

حسب أكرب متوسط حسايب وأقل انحراف معياري، 
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وعىل ذلك كانت أهم هذه اخلدمات التي تقدمها جلان 

 احلرف لذوي التنمية االجتامعية األهلية هي التسويق

(، 2.3ايب قدره )املجتمع بمتوسط حس سكان من

 األرسية احلاالت وجاء يف الرتتيب الثاين خدمة دراسة

املحيل بمتوسط حسايب  املجتمع من املحتاجة

 ألحد الصغرية املرشوعات (، أما عبارة تبني1.86)

املحيل فقد جاءت يف الرتتيب الثالث  املجتمع أفراد

(، يليها يف الرتتيب الرابع 1.85وذلك بمتوسط )

 لتحسني املحتاجة لألرس عينية ساعداتم خدمة تقديم

(، وقد جاءت 1.73املعيشية بمتوسط ) األوضاع

املحتاجة يف  لألرس مادية مساعدات خدمة تقديم

  (.1.74الرتتيب اخلامس واألخري وبمتوسط )

 

افية للجان التنمية االجتامعية التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية للخدمات الثق. (4دول رقم )اجل

 األهلية من وجهة نظر العاملني

 العبارة م

يب درجة املوافقة
سا
حل
ط ا
س
املتو

ي 
ف املعيار

حرا
الن
ا

 

ب
رتتي

ال
 

 موافق
موافق اىل حد 

 ما
 غري موافق

 % ك % ك % ك

1 
 تعلم بطرق املحيل املجتمع تثقيف

 .األولية اإلسعافات
52 3,55 25 26,6 17 18,1 2,37 0,78 3 

2 
 املجتمع أفراد تثري ثقافية مسابقات قامةإ

 .املحيل
43 7,45 29 30,9 22 23,4 2,22 0,81 5 

3 
 أفراد ختدم متنوعة تثقيفية حمارضات تقديم

 .املحيل املجتمع
74 7,78 17 18,1 3 3,2 2,76 0,50 1 

4 
 لدى الصحيحة اإلسالمية الثقافة تنمية

 .املحيل املجتمع أفراد
41 43,6 37 39,4 16 17,0 2,27 0,74 4 

5 
 خدمة الزواج قبل ما بتثقيف االهتامم

 .املحيل للمجتمع
67 73,3  16 17,0 11 11,7 2,60 0,69 2 

 0.1االنحراف املعياري=               2.44املتوسط احلسايب= 
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هناك موافقة من   أنَّ ( تبنيَّ 4دول رقم )اجلباستقراء 

ات الثقافية التي تقدمها جلان العاملني عىل اخلدم

املتوسط احلسايب هي  ألنَّ  ؛التنمية االجتامعية األهلية

والذي  ،(3 – 2.34وهي تقع يف املدى ) ،(2.44)

تقديم حمارضات تثقيفية "جاءت عبارة ويعني املوافقة. 

يف الرتتيب األول   "املحيل املجتمع ادأفر ختدم متنوعة

(، 2.76وسط ) من وجهة نظر العاملني وذلك بمت

 ما بالتثقيف االهتامم"وجاء يف الرتتيب الثاين خدمة 

بمتوسط  "املحيل للمجتمع خلدمة الزواج قبل

 املحيل املجتمع جاءت خدمة تثقيف يف حني(، 2.60)

اإلسعافات األولية يف الرتتيب الثالث  تعلم بطرق

(، تالها يف ذلك املرتبة الرابعة خدمة 2.37بمتوسط )

 املجتمع أفراد لدى الصحيحة فة اإلسالميةالثقا تنمية"

(، ويف املرتبة األخرية 2.27وبمتوسط ) "املحيل

 املجتمع تثري أفراد ثقافية مسابقات قامةإ"جاءت 

(.2.22وبمتوسط ) "املحيل

 

للجان التنمية التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية للخدمات التدريبية . (5)رقم دول اجل

 .االجتامعية األهلية من وجهة نظر العاملني

 العبارة م

يب درجة املوافقة
سا
حل
ط ا
س
املتو

ي 
ف املعيار

حرا
الن
ا

 

ب
رتتي

ال
 

 موافق
موافق اىل حد 

 ما
 غري موافق

 % ك % ك % ك

1 
 ألفراد الذات تطوير برامج تقديم

 .املحيل املجتمع
71 57,5 18 19,1 5 5,3 2,70 0,56 1 

2 
 جمال يف للمرأة تدريبية برامج تنفيذ

 .لألبناء الصاحلة التنشئة
64 68,1 22 23,4 8 8,5 2,60 0,64 2 

3 
 فن لتعليم نتاجيةإ مشاغل إقامة

 ...إلخ.والتطريز واحلياكة اخلياطة
33 35,1 36 38,3 25 26,6 2,09 0,79 4 

4 
جمال  يف عمل وورش دورات تقديم

 .الفنون
49 52,1 36 38,3 9 9,6 2,43 0,66 3 

5 
 املهارات لتعلم تدريبية برامج تقديم

 .البسيطة املنزلية للصيانة العملية
22 23,4 24 25,5 48 51,1 1,72 0,82 5 

 0.1االنحراف املعياري=               2.31املتوسط احلسايب= 



 193                         (هـ1440م/2019جامعة امللك سعود، الرياض )،  1ع  ،31مجملة اآلداب، 

موافقة من  وجود( 5يتبني من اجلدول رقم )

يبية التي تقدمها جلان العاملني عىل اخلدمات التدر

التنمية االجتامعية األهلية من وجهة نظر العاملني 

(، وتظهر النتائج العبارات مرتبة 2.31بمتوسط )

ترتيبًا تنازليًا حسب أكرب متوسط حسايب وأقل انحراف 

هم هذه اخلدمات التي أمعياري، وعىل ذلك  كانت 

 اتالذ تطوير برامج هي تقديم ،يقدمها املركز للعاملني

املحيل بمتوسط حسايب قدره )  املجتمع ألفراد

 جمال يف للمرأة تدريبية برامج (، أما خدمة تنفيذ2.70

لألبناء فقد جاءت يف الرتتيب الثاين  الصاحلة التنشئة

(، تالها يف الرتتيب الثالث عبارة 2.60بمتوسط )

جمال الفنون وذلك  يف عمل وورش دورات تقديم

 مشاغل ارة إقامة(، وجاءت عب2.43بمتوسط )

 والتطريز واحلياكة اخلياطة فن لتعليم نتاجيةإ

املحيل يف املرتبة الرابعة  املجتمع خلدمة ،والكروشيه

 تدريبية تقديم برامج"(، وعبارة 2.09بمتوسط )

 "البسيطة املنزلية للصيانة العملية املهارات لتعلم

( كانت يف الرتتيب اخلامس 1.72بمتوسط )

واألخري.

 

التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية للخدمات الرتفيهية للجان التنمية . (6) رقم لدواجل

 االجتامعية األهلية من وجهة نظر العاملني

 العبارة م

يب درجة املوافقة
سا
حل
ط ا
س
املتو

ي 
ف املعيار

حرا
الن
ا

 

ب
رتتي

ال
 

 موافق
موافق اىل حد 

 ما
 غري موافق

 % ك % ك % ك

 1 0,71 2,55 12,8 12 19,1 18 1,68 4 .الصيفية العطل أثناء الرتفيهية امللتقيات إقامة 1

 3 0,86 2,13 30,9 29 5,25 24 6,43 41 .املحيل املجتمع ألفراد ترفيهية متثيلية مسارح إقامة 2

 2 0,79 2,22 22,3 21 33,0 31 7,44 42 .اخلاصة الفئات لبعض ترفيهية برامج إقامة 3

 5 0,81 1,84 41,5 39 33,0 31 5,25 24 .املحيل املجتمع ألفراد ترفيهية معسكرات إقامة 4

5 
 للفرحة احلي ألهايل معايدة احتفاالت إقامة

 .بالعيدين
42 7,44 20 21,3 32 34,0 2,11 0,89 4 

 0.07االنحراف املعياري=               2.17املتوسط احلسايب= 
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هناك موافقة  أنَّ  يتبني( 6اجلدول السابق ) بقراءة

ما من العاملني عىل اخلدمات الرتفيهية،  إىل حد  

(، وتظهر النتائج العبارات مرتبة 2.17بمتوسط )

ترتيبًا تنازليًا حسب أكرب متوسط حسايب وأقل انحراف 

معياري، وعىل ذلك  كانت أهم هذه اخلدمات التي 

ة األهلية من وجهة نظر تقدمها جلان التنمية االجتامعي

 العطل أثناء الرتفيهية امللتقيات إقامة "العاملني هي

(، وجاء يف 2.55بمتوسط حسايب قدره ) "الصيفية

 لبعض ترفيهية برامج الرتتيب الثاين خدمة إقامة

 (، أما إقامة2.22اخلاصة بمتوسط حسايب ) الفئات

 لتنااملحيل فقد  املجتمع ألفراد ترفيهية متثيلية مسارح

(، 2.13هذ اخلدمة الرتتيب الثالث وذلك بمتوسط )

 للفرحة احلي ألهايل معايدة احتفاالت أما خدمة إقامة

بالعيدين فقد جاءت الرتتيب الرابع بمتوسط 

 معسكرات (، وجاءت عبارة خدمة إقامة2.11)

خري ألاملحيل يف الرتتيب ا املجتمع ألفراد ترفيهية

 (.1.84بمتوسط )

 

التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية للخدمات الرياضية للجان التنمية . (7) رقم دولاجل

 االجتامعية األهلية من وجهة نظر العاملني

 العبارة م

 درجة املوافقة
يب
سا
حل
ط ا
س
املتو

ي 
ف املعيار

حرا
الن
ا

 

ب
رتتي

ال
 

 غري موافق موافق اىل حد ما موافق

 % ك % ك % ك

1 
 أفراد خيدم شامل ريايض نادي وجود

 .اللجنة أو للمركز تابع املحيل املجتمع
43 45,7 21 22,3 30 31,9 2,14 0,87 1 

2 
 املتنوعة الرياضية األندية مع خاصة رشاكات إقامة

 .املحيل املجتمع وبني بينهم الصلة لتوطيد
17 18,1 36 38,3 41 43,6 1,74 0,75 4 

3 
 الرياضية البطوالت قامةإ يف التعاون

 .واخلارجية الداخلية
19 20,2 31 33,0 44 46,8 1,73 0,78 5 

 2 0,86 2,05 34,0 32 26,6 25 39,4 37 لذلك خمصصة أماكن بإقامة امليش رياضة تشجيع 4

 3 0,85 1,91 40,4 38 27,7 26 31,9 30 الرياضة تعلم جمال يف تدريبية دورات إقامة 5

 0.05االنحراف املعياري=             1.91= املتوسط احلسايب
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( أنه توجد موافقة اىل 7يتبني بيانات اجلدول رقم )

حد ما من العاملني عىل اخلدمات الرياضية، بمتوسط 

(، وتظهر النتائج العبارات مرتبة ترتيبًا تنازليًا 1.91)

حسب أكرب متوسط حسايب وأقل انحراف معياري، 

اخلدمات التي تقدمها جلان هذه  أهموعىل ذلك كانت 

التنمية االجتامعية األهلية من وجهة نظر العاملني هي 

 املحيل املجتمع أفراد خيدم شامل ريايض نادي وجود"

بمتوسط حسايب قدره  "اللجنة أو للمركز تابع

( الذي جاء يف الرتتيب األول، ثم جاء يف 2.14)

 ةبإقام امليش رياضة الرتتيب الثاين للعاملني تشجيع

(، 2.05لذلك بمتوسط حسايب ) خمصصة أماكن

 تعلم جمال يف تدريبية دورات إقامة"وجاءت خدمة 

ا (، أمَّ 1.91يف املرتبة الثالثة بمتوسط ) "الرياضة

 الرياضية األندية مع خاصة رشاكات خدمة إقامة

املحيل فقد  املجتمع وبني بينهم الصلة لتوطيد املتنوعة

(، وجاءت 1.74سط )جاءت يف الرتتيب الرابع بمتو

 الداخلية الرياضية البطوالت إقامة يف عبارة التعاون

 (.1.73خرية بمتوسط )ألواخلارجية يف املرتبة ا

 

التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية للخدمات البيئية للجان التنمية االجتامعية . (8دول رقم )اجل

 العاملني األهلية من وجهة نظر

 العبارة م

يب درجة املوافقة
سا
حل
ط ا
س
املتو

ي 
ف املعيار

حرا
الن
ا

 

ب
رتتي

ال
 

 غري موافق موافق اىل حد ما موافق

 % ك % ك % ك

1 
 طرق احلي أهايل تعليم عىل احلرص

 .العامة املمتلكات عىل املحافظة
2 44,7 28 29,8 24 25,5 2,19 0,82  2 

2 
 االجتامعية وليةؤاملس تنمية عىل احلرص

 .املحلية البيئة نحو
48 51,1 24 25,5 22 23,4 2,28 0,82 1 

3 
 ولنيؤللمس دراسات رفع يف املسامهة

 .البيئة بمنشئات اخللل إلزالة
30 31,9 28 29,8 36 38,3 1,94 0,84 5 

 3 0,86 2,00 36,2 34 27,7 26 36,2 34 .البيئة لنظافة مرشوعات إقامة 4

 4 0,84 1,94 38,3 36 29,8 28 31,9 30 .البيئي التلوث مكافحة يف املسامهة 5

 0.05االنحراف املعياري=            1.91املتوسط احلسايب= 
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ما  ( موافقة العاملني إىل حد  8يوضح اجلدول رقم )

(، وتظهر نتائج 1.91عىل اخلدمات البيئية بمتوسط )

وسط العبارات مرتبة ترتيبًا تنازليًا حسب أكرب مت

كانت أهم هذه  حسايب وأقل انحراف معياري،

 االجتامعية وليةؤاملس تنمية عىل احلرص"اخلدمات هي 

(، 2.28بمتوسط حسايب قدره )" املحلية البيئة نحو

 أهايل تعليم عىل احلرص"ويف الرتتيب الثاين خدمة 

بمتوسط  ،"العامة املمتلكات عىل املحافظة طرق احلي

البيئة  لنظافة مرشوعات (، أما إقامة2.19حسايب )

هذه اخلدمة الرتتيب الثالث وذلك بمتوسط  نالتفقد 

 "البيئي التلوث مكافحة يف املسامهة "(، يليها2.00)

ا خدمة (، وأخريً 1.94يف الرتتيب الرابع بمتوسط )

 اخللل إلزالة ولنيؤللمس دراسات رفع يف املسامهة"

 (. 1.94بمتوسط ) "البيئة  بمنشئات

 

 . للمواطنني يبني مستوى دور جلان التنمية االجتامعية األهلية يف تقديم اخلدمات. (1ياين رقم )بالرسم ال
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ما مستوى دور جلان اإلجابة عن التساؤل الثاين: 

 التنمية االجتامعية األهلية يف التعامل مع مشكالت 

 املجتمع املحيل؟

 



 197                         (هـ1440م/2019جامعة امللك سعود، الرياض )،  1ع  ،31مجملة اآلداب، 

لدور جلان التنمية االجتامعية األهلية يف  ات احلسابية واالنحرافات املعياريةالتكرارات والنسب املئوية واملتوسط. (9دول رقم )اجل

 .التعامل مع مشكالت املجتمع املحيل 

 العبارة م

يب درجة املوافقة
سا
حل
ط ا
س
املتو

ي 
ف املعيار

حرا
الن
ا

 

ب
رتتي

ال
 

 موافق
موافق اىل حد 

 ما
 غري موافق

 % ك % ك % ك

1 
 يف للمسامهة املتنوعة اإلعالم وسائل استخدام

 .املحيل املجتمع مشكالت حل
44 46,8 31 33,0 19 20,2 2,27 0,78 6 

2 
 املجتمع مشكالت حلل املحلية املوارد استثامر

 .املحيل
43 45,7 28 29,8 23 24,5 2,21 0,81 7 

 5 0,78 2,28 20,2 19 31,9 30 47,9 45 .حللها سعيًا املحيل املجتمع مشكالت حرص 3

4 
 املحيل املجتمع أفراد احتياجات عىل تعرفال

 .للمشكالت جتنباً 
49 52,1 31 33,0 14 14,9 2,37 0,73 3 

5 
 حل يف تسهم علمية وأبحاث دراسات جراءإ

 .املحيل املجتمع مشكالت
31 33,0 25 26,6 38 40,4 1,93 0,86 10 

6 
 أفراد هتم التي املشكالت حلل اولوية إعطاء

 .املحيل املجتمع
48 51,1 28 29,8 18 19,1 2,32 0,78 4 

7 
 يف تسهم التي باجلهات املحيل املجتمع ربط

 .منها يعاين التي املشكالت حل
56 59,6 19 20,2 19 20,2 2,39 0,81 2 

8 
 مؤسسات لدى املواطنني حقوق عن الدفاع

 .مشكالهتم حلل املجتمع
33 35,1 24 25,5 37 39,4 1,96 0,87 9 

9 
 التي القرارات يف التأثري من املجتمع متكني

 .املجتمعية مشكالهتم حل يف تسهم
32 34,0 35 46,2 27 28,7 2,05 0,79 8 

10 
 املجاالت خمتلف يف بمتخصصني االستعانة

 .املحيل املجتمع مشكالت حلل
56 6,59 26 7,27 12 12,8  2,47 0,71 1 

 0.04االنحراف املعياري=         2.32املتوسط احلسايب= 
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تأكيد باملوافقة  وجود( 9دول رقم )اجلبني من نتائج يت

من وجهة نظر العاملني عىل دور جلان التنمية االجتامعية 

األهلية يف التعامل مع مشكالت املجتمع املحيل بمتوسط 

(، وتظهر النتائج العبارات مرتبة ترتيبًا تنازليًا 2.32)

حسب أكرب متوسط حسايب وأقل انحراف معياري، 

 االستعانة"ت أول هذه األدوار هي حيث  كان

 املجتمع مشكالت حلل املجاالت خمتلف يف بمتخصصني

(، وجاء يف 2.47بمتوسط حسايب قدره ) "املحيل

 التي باجلهات املحيل املجتمع ربط"الرتتيب الثاين دور 

بمتوسط  "منها يعاين التي املشكالت حل يف تسهم

ا(، 2.39حسايب )  أفراد اجاتاحتي عىل التعرف "دور أمَّ

فقد جاء يف الرتتيب  "للمشكالت جتنباً  املحيل املجتمع

 ولويةأ إعطاء"(، أما دور 2.37الثالث وذلك بمتوسط )

جاءت ف "املحيل املجتمع أفراد هتم التي املشكالت حلل

 حلرص"(، يليه دور 2.32يف الرتتيب الرابع بمتوسط )

يف الرتتيب  "حللها سعيًا املحيل املجتمع مشكالت

 استخدام"(، وجاء دور 2.28خلامس بمتوسط )ا

 مشكالت حل يف للمسامهة املتنوعة اإلعالم وسائل

يف الرتتيب السادس بمتوسط حسايب  "املحيل املجتمع

 مشكالت حلل املحلية املوارد استثامر"دور  (، أما2.27)

جاءت يف الرتتيب السابع بمتوسط ف "املحيل املجتمع

 يف التأثري من املحيل ملجتمعا متكني "(، يليها دور2.21)

يف  "املجتمعية مشكالهتم حل يف تسهم التي القرارات

جاء دور  يف حني(، 2.05الرتتيب الثامن بمتوسط )

 املجتمع مؤسسات لدى املواطنني حقوق عن الدفاع"

(، 1.96يف الرتتيب التاسع بمتوسط ) "مشكالهتم حلل

 تسهم علمية وأبحاث دراسات جراءإ"خريًا جاء دور أو

يف الرتتيب العارش  "املحيل املجتمع مشكالت حل يف

 (.1.93واألخري بمتوسط )

ما مستوى دور جلان اإلجابة عن التساؤل الثالث: 

 التنمية االجتامعية األهلية يف تعزيز مشاركة املواطنني؟

 

رية لدور جلان التنمية االجتامعية األهلية يف التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيا. (10) رقم دولاجل

 دعم مشاركة املجتمع املحيل من وجهة نظر العاملني

 العبارة م

يب درجة املوافقة
سا
حل
ط ا
س
املتو

ي 
ف املعيار

حرا
الن
ا

 

ب
رتتي

ال
 

 موافق
موافق اىل حد 

 ما
 غري موافق

 % ك % ك % ك

1 
 األنشطة يف احلي سكان راءآ استطالع

 .هلم املقدمة مجوالربا
59 62,8 21 22,3 14 14,9 2,48 0,74 4 
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 .  (10) رقم دولاجلتابع 

 العبارة م

يب درجة املوافقة
سا
حل
ط ا
س
املتو

ي 
ف املعيار

حرا
الن
ا

 

ب
رتتي

ال
 

 موافق
موافق اىل حد 

 ما
 غري موافق

 % ك % ك % ك

2 
 لبناء االجتامعي التواصل شبكات استخدام

 .املحيل املجتمع مع املشاركة جسور
67 71,3 20 21,3 7 7,3 2,64 0,62 1 

3 
 مشاركات يستقبل مفعل بريد صندوق تواجد

 .احلي ومؤسسات أفراد واقرتاحات
38 40,4 24 25,5 32 34,0 2,06 0,87 10 

 7 0,82 2,18 25,5 24 30,9 29 43,6 41 .املادية باملشاركة احلي ألهايل السامح 4

5 
 يف التطوعية باملشاركة احلي ألهايل السامح

 .هلم تقدم التي واألنشطة الربامج
65 69,1 19 20,2 10 10,6 2,59 0,68 2 

6 
 بعض عىل اإلرشافيف  هايلإرشاك األ

 .اللجنة تقدمها التي األعامل
40 42,6 24 25,5 30 31,9 2,11 0,86 9 

7 
 املحيل املجتمع سكان مع دورية لقاءات عقد

 .املجتمعي للحوار
51 54,3 21 22,3 22 23,4 2,31 0,83 6 

8 
 خطط سياسة رسم يف إرشاك األهايل

 .اللجنة تقدمها التي واملرشوعات الربامج
43 45,7 23 24,5 28 29,8 2,16 0,86 8 

 3 0,68 2,54 10,6 10 24,5 23 64,9 61 .احلي أهايل يقدمها التي باملقرتحات القبول 9

10 
 تشكيل يف املشاركة عىل احلي أهايل تشجيع

 .األهلية االجتامعية التنمية جلان
50 53,2 26 27,7 18 19,1 2,34 0,78 5 

 0.09االنحراف املعياري=         2.34املتوسط احلسايب= 

 

( تأكيد العاملني جمتمع 10)رقم  يوضح اجلدول 

الدراسة عىل دور جلان التنمية االجتامعية األهلية  يف 

(، 2.34يل بمتوسط )تاحة املشاركة للمجتمع املحإ

أمهية املشاركة املجتمعية إلحداث  ي ظهروهذا ما 

التنمية املنشودة، وتظهر النتائج العبارات مرتبة ترتيبًا 

 االجتامعي التواصل شبكات استخدام"تنازليًا كام ييل: 
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يف الرتتيب  "املحيل املجتمع مع املشاركة جسور لبناء

الرتتيب (، ويف 2.64األول بمتوسط حسايب قدره )

 يف التطوعية باملشاركة احلي ألهايل السامح"الثاين 

بمتوسط حسايب  "هلم تقدم التي واألنشطة الربامج

 أهايل يقدمها التي باملقرتحات (، أما القبول2.59)

(،  2.54احلي فقد جاء يف الرتتيب الثالث وبمتوسط )

 األنشطة يف احلي سكان راءآ استطالع"دور وأّما 

جاء يف الرتتيب الرابع بمتوسط ف "هلم دمةاملق والربامج

 أهايل تشجيع"(، تالها يف الرتتيب اخلامس 2.48)

 االجتامعية التنمية جلان تشكيل يف املشاركة عىل احلي

 دورية لقاءات (، أما عقد2.34بمتوسط ) "األهلية

املجتمعي فقد جاءت  للحوار املحيل املجتمع سكان مع

 السامح "(، ثم2.31الرتتيب السادس بمتوسط )يف 

يف الرتتيب السابع  "املادية باملشاركة احلي ألهايل

 احلي ألهايل السامح "(، بينام جاء دور2.18بمتوسط )

 واملرشوعات الربامج خطط سياسة رسم يف باملسامهة

جاءت الرتتيب الثامن بمتوسط  "اللجنة تقدمها التي

 باإلرشاف احلي ألهايل السامح"(، أما دور 2.16)

 نالتفقد  "اللجنة تقدمها التي األعامل بعض عىل

دور خريًا أ(، و2.11الرتتيب التاسع بمتوسط )

 مشاركات يستقبل مفعل بريد صندوق تواجد

احلي فقد جاء الرتتيب  ومؤسسات أفراد واقرتاحات

 (. 2.06العارش واألخري وبمتوسط )

ما مستوى دور جلان جابة عن التساؤل الرابع: إلا

 عية األهلية يف حتقيق التكامل والتنسيق؟التنمية االجتام

 

 

لدور جلان التنمية االجتامعية األهلية يف  التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية. (11) رقم  جدول

 حتقيق التكامل بينها وبني املراكز واللجان األخرى 

 العبارة م

يب درجة املوافقة
سا
حل
ط ا
س
املتو

 

ا
ي
ف املعيار

حرا
الن

 

ب
رتتي

ال
 

 غري موافق موافق اىل حد ما موافق

 % ك % ك % ك

1 
 واللجان املراكز مع اخلربات تبادل

 .األخرى
63 67,0  26 27,7 5 5,3 2,62 0,59 1 

2 
 مستجدات عىل بالوقوف التعاون

 .الدولية التنموي العمل
45 47,9 28 29,8 21 22,3 2,26 0,80 9 
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 . (11) رقم  جدول تابع

 العبارة م

 درجة املوافقة

يب
سا
حل
ط ا
س
املتو

ي 
ف املعيار

حرا
الن
ا

 

ب
رتتي

ال
 

 غري موافق موافق اىل حد ما موافق

 % ك % ك % ك

3 
 املراكز مع اخلاصة التقارير تبادل

 .األخرى االجتامعية واللجان
46 48,9  35 37,2 13 13,8 2,35 0,71 5 

4 
 التنموية اخلطط سمر عىل التعاون

 .األخرى واللجان املراكز مع
42 44,7 39 41,5 13 13,8 2,31 0,70 7 

5 

 حقق الذي التقدم رصد عىل التعاون

 املجتمعات خلدمة التنموية األهداف

 .املحلية

43 45,7 30 31,9 21 22,3 2,23 0,80 10 

6 
 حتسني برامج تطبيق عىل التعاون

 .التنموي العمل يف اجلودة
54 57,4 25 26,6 15 16,0 2,41 0,75 4 

7 
 األخرى واللجان املراكز بني التنسيق

 املقدمة. اخلدمات يف
50 53,2 36 38,3 8 8,5 2,31 0,72 2 

8 

 األخرى واللجان باملراكز االتصال

 الدورية امللتقيات إقامة طريق عن

 .بينهم

43 45,7 37 39,4 14 14,9 2,43 0,77 3 

9 

 األخرى اللجانو باملراكز االتصال

 املحولة احلاالت استفادة مدى لتتبع

 .لدهيم

56 59,6 22 23,49 16 17,0 2,43 0,77 6 

10 
 ومعلومات بيانات قواعد توجد

 .التنموي للعمل منسقة
45 47,9 31 33,0 18 19,1 2,29 0,77 8 

 0.07حراف املعياري          االن                             2.37املتوسط العام                         
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هناك موافقة من  ( أنَّ 11) رقم  يتبني من اجلدول

وجهة نظر العاملني عيل دور جلان التنمية االجتامعية 

األهلية يف حتقيق التكامل والتنسيق بينهم وبني املراكز 

ظهر النتائج ت   إذ(، 2.37واللجان األخرى بمتوسط )

حسب أكرب متوسط  العبارات مرتبة ترتيبًا تنازلياً 

 أهمحسايب وأقل انحراف معياري، وعىل ذلك  كانت 

 واللجان املراكز مع اخلربات دوار هي تبادلألهذه ا

(، وجاء يف 2.62األخرى بمتوسط حسايب قدره )

 يف األخرى واللجان املراكز مع الرتتيب الثاين التنسيق

للمواطنني بمتوسط حسايب  تقدم التي اخلدمات

 عن األخرى واللجان باملراكز االتصال اأمَّ (، 2.31)

بينهم فقد جاء هذا  الدورية امللتقيات إقامة طريق

(، أما 2.43الدور يف الرتتيب الثالث بمتوسط )

 العمل يف اجلودة حتسني برامج تطبيق عىل لتعاونا

(، 2.41الرتتيب الرابع بمتوسط ) جاءالتنموي فقد 

 واللجان املراكز مع اخلاصة التقارير أما تبادل

األخرى فقد جاءت املرتبة اخلامسة  االجتامعية

 واللجان باملراكز التصالاا (، أمَّ 2.35بمتوسط )

لدهيم  املحولة احلاالت استفادة مدى لتتبع األخرى

(، أما 2.43فقد كانت الرتتيب السادس بمتوسط )

 واللجان املراكز مع التنموية اخلطط رسم عىل التعاون

الرتتيب السابع بمتوسط  األخرى فقد حصلت عىل

 بيانات بقواعد االرتباط أنَّ (، ونالحظ 2.31)

التنموي قد حصل عىل  للعمل منسقة ومعلومات

 لتعاوناأما  ،(2.29الرتتيب الثامن بمتوسط )

الدولية فقد  التنموي العمل مستجدات عىل بالوقوف

خريًا أ(، و2.26حصل عىل الرتتيب التاسع بمتوسط )

 األهداف حقق الذي التقدم رصد عىل لتعاونا

حصل عىل قد املحلية فكان  املجتمعات خلدمة التنموية

 (. 2.23املرتبة األخرية بمتوسط )

 

 .الجتامعية األهليةايبني متوسط دور جلان التنمية . (2بياين رقم )الرسم ال

 

2

2.1

2.2

2.3

2.4
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                 �
                         

       

2.15
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يبني الرسم البياين متوسط كل دور من األدوار 

التنمية االجتامعية حمور الدراسة التي تقوم هبا جلان 

حيث جاء دور  ،األهلية من وجهة نظر العاملني

نشطتها أاللجان يف حتقيق التكامل والتنسيق بني 

نشطة وخدمات املؤسسات األخرى أوبني  ،وخدماهتا

وكذلك قيام  ،2.37القائمة يف املجتمع بمتوسط 

اللجان بدورها يف دعم مشاركة املواطنني بمتوسط 

 ؛افق من وجهة نظر العاملني( وهي تعني مو2.34)

، بينام جاء دور جلان 3 – 2.34ألَّنا تقع يف املدى 

التنمية االجتامعية األهلية يف التعامل مع مشكالت 

( و دورها يف تقديم 2.32املجتمع بمتوسط )

االقتصادية، الثقافية، التدريبية،  اخلدمات االجتامعية،

وكاًل  (2.15الرتفيهية، الرياضية، البيئية بمتوسط )

 ؛ما من وجهة نظر العاملني القيام هبام إىل حد   جيري

 الذي يعني إىل حد   2.33 -1.67ا تقع يف املدى ألَّنَّ 

 ما.

ما املعوقات التي جابة عن التساؤل اخلامس: إلا

 تواجه دور جلان التنمية االجتامعية األهلية؟

 

حلسابية واالنحرافات املعيارية للمعوقات التي تواجه عمل دور جلان التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات ا. (12) رقم دولاجل

 .التنمية االجتامعية األهلية من وجهة نظر للعاملني

 العبارة م

يب درجة املوافقة
سا
حل
ط ا
س
املتو

ي 
ف املعيار

حرا
الن
ا

 

ب
رتتي

ال
 

 موافق
موافق اىل حد 

 ما
 غري موافق

 % ك % ك % ك

1 
 )حالة :مثل يةاملاد اإلمكانات نقص

 .الداخلية( التجهيزات -موقعه – املبنى
64 68,1 19 20,2 11 11,7 2,56 0,70 1 

2 
 سكان ومقرتحات بآراء األخذ عدم

 .احلي
40 42,6 30 30,1 24 25,5 2,17 0,81 6 

3 
 املركز ومهام ولياتؤمس بعض تداخل

 .األخرى الوزارات مع اللجنة أو
40 42,6 32 34,0 22 23,4 2,19 0,79 4 

4 
 جانب من اإلعالمي اجلانب نقص

 .اللجنة أو املركز
38 40,4 34 36,2 22 23,4 2,17 0,78 5 
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 .  (12) رقم دولاجلتابع 

 العبارة م

يب درجة املوافقة
سا
حل
ط ا
س
املتو

ي 
ف املعيار

حرا
الن
ا

 

ب
رتتي

ال
 

 موافق
موافق اىل حد 

 ما
 غري موافق

 % ك % ك % ك

 3 0,75 2,27 18,1 17 37,2 35 44,7 42 .اللجنة أو املركز لعمل يديةالتقل املامرسة 5

6 
 أو باملركز العاملني لدى اخلربة قلة

 .اللجنة
33 35,1 28 29,8 33 35,1 2,00 0,84 8 

7 
 لربامج التخطيطية املهارات ضعف

  .العاملني قبل من التنمية
31 33,0 24 25,5 39 41,5 1,91 0,86 10 

8 
 قبل من اإلدارية إلجراءاتا مرونة عدم

 .املرشفة اجلهة
38 40,4 33 35,1 23 24,5 2,16 0,79 7 

 2 0,74 2,45 14,9 14 25,5 24 59,6 56 .اللجنة أو املركز لعمل املايل الدعم قلة 9

 9 0,82 1,98 34,0 32 34,0 32 31,9 30 .الكيف وليس بالكم االهتامم 10

 0.05االنحراف املعياري=                     2.19املتوسط احلسايب= 

 

بعض من املعوقات  وجود( 12يتبني من اجلدول )

والصعوبات التي تواجه عمل جلان التنمية االجتامعية 

األهلية يف القيام بدورها من وجهة نظر العاملني، 

(، وتظهر النتائج 2.19ما وبمتوسط ) وذلك إىل حد  

 نقص"ييل: العبارات مرتبة ترتيبًا تنازليًا كام 

 -موقعه – املبنى )حالة :مثل املادية اإلمكانات

يف الرتتيب األول بمتوسط  ،الداخلية( التجهيزات

 (، وجاء يف الرتتيب الثاين قلة2.56حسايب قدره )

اللجنة بمتوسط حسايب  أو املركز لعمل املايل الدعم

اللجنة  أو املركز لعمل التقليدية ا املامرسة(، أمَّ 2,45)

هذا املعوق عىل الرتتيب الثالث وذلك  فقد حصل

 ولياتؤمس بعض (، ومعوق تداخل2.27بمتوسط )

فقد  ،األخرى الوزارات مع اللجنة أو املركز ومهام

(، ويف 2.19جاء يف الرتتيب الرابع بمتوسط )

 جانب من اإلعالمي اجلانب نقص"الرتتيب اخلامس 

 عدم عنا (، أمَّ 2.17وبمتوسط ) "اللجنة أو املركز
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احلي فقد جاءت  سكان ومقرتحات بآراء ألخذا

(، 2.17لعاملني بمتوسط )لدى االرتتيب السادس 

 اإلدارية اإلجراءات مرونة املعوق عدم أنَّ ونالحظ هنا 

جاء يف املرتبة السابعة بمتوسط فاملرشفة  اجلهة قبل من

 أو باملركز العاملني لدى اخلربة قلة "(، يليه2.16)

 ا(، أمَّ 2.00ثامن بمتوسط )يف الرتتيب ال "اللجنة

الكيف فقد جاء هذا املعوق يف  وليس بالكم الهتامما

 خريًا ضعفأ(، و1.98الرتتيب التاسع بمتوسط )

 يف العاملني قبل من التنمية لربامج التخطيطية املهارات

املرتبة األخرية قد نال هذا العائق اللجنة ف أو املركز

 ما. ( إىل حد  1.91لعاملني بمتوسط )ا لدى

 

  عرش: مناقشة نتائج الدراسة احلادي

دور جلان التنمية االجتامعية األهلية يف تقديم  -1

 اخلدمات للمواطنني

جلان التنمية االجتامعية  وضحت نتائج الدراسة أنَّ أ

جاءت يف مقدمتها  ،األهلية تقدم خدمات متنوعة

اخلدمات االجتامعية واخلدمات الثقافية بدرجة موافق 

ويرتبط ذلك بالواقع الفعيل العاملني، من وجهة نظر 

بأنَّ أكثر ما تقوم به هذه اللجان هي ندوات 

جاءت اخلدمات  وحمارضات توعوية وتثقيفية، يف حني

التدريبية، والرتفيهية، والرياضية، والبيئية، 

ما من وجهة نظر  واالقتصادية بدرجة إىل حد  

)السدحان  العاملني. وهذا يتفق مع نتائج دراسة

 ،(1427ودراسة )الراشد، ، (1425جلارس،وا

 ،(1434ودراسة )الثنيان، ،(1433)العتيبي، ودراسة

التي كشفت عن العديد من الربامج واخلدمات النافعة 

بينام ختتلف النتائج  ،م من قبل املراكز واللجانقدَّ التي ت  

 التي أوضحت أنَّ  ،(1423مع دراسة )اجلارس،

جهة نظر مستوى اخلدمات ضعيفة وذلك من و

 املستفيدين.

دور جلان التنمية االجتامعية األهلية يف التعامل  -2

 مع مشكالت املجتمع املحيل

جلان التنمية االجتامعية  أوضحت نتائج الدراسة أنَّ 

األهلية تقوم بدور يف التعامل مع مشكالت املجتمع 

 ما من وجهة نظر العاملني. املحيل بدرجة إىل حد  

تامعية األهلية يف تعزيز دور جلان التنمية االج -3

 مشاركة املواطنني

جلان التنمية االجتامعية  أوضحت نتائج الدراسة أنَّ 

األهلية تقوم بدور يف دعم مشاركة املواطنني بدرجة 

وتتفق هذه النتيجة مع  .موافق من وجهة نظر العاملني

، وي ظهر ذلك (1436 دراسة )الضويان،ما جاء ب

عية األهلية بتحقيق التزام جلان التنمية االجتام

دهتا وزارة العمل والتنمية  األهداف التي حدَّ

 االجتامعية

دور جلان التنمية االجتامعية األهلية يف حتقيق  -4

 التكامل والتنسيق

جلان التنمية االجتامعية  أوضحت نتائج الدراسة أنَّ 
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    األهلية تقوم بدور يف حتقيق التكامل والتنسيق بينها 

وذلك بدرجة  ،ع األخرىوبني مؤسسات املجتم

وختتلف هذه النتيجة مع . موافق من وجهة العاملني

ظهرت ضعف أالتي  ،(1427دراسة )الراشد، 

التنسيق والتكامل كأحد املعوقات التي تواجه عمل 

وقد ترجع هذه النتيجة إىل ظهور  املراكز واللجان.

مفاهيم حديثة بدأت تأخذ هبا جلان التنمية االجتامعية 

لتحقيق التنسيق والتكامل بني املؤسسات األهلية 

األخرى، ومن هذه املفاهيم الرشكات املجتمعية لتنمية 

املجتمع املحيل، برامج املسؤولية املجتمعية للرشكات 

 والقطاع اخلاص.

املعوقات التي تواجه دور جلان التنمية  -5

 االجتامعية األهلية

 جلان التنمية االجتامعية أنَّ أوضحت نتائج الدراسة 

    ،األهلية تواجه العديد من املعوقات عند القيام بدورها

ا كام ييل: نقص وجاءت هذه املعوقات مرتبة تنازليً 

 -موقعه –)حالة املبنى  :اإلمكانات املادية مثل

قلة الدعم املايل لعمل املركز أو  ،( الداخلية التجهيزات

املامرسة التقليدية لعمل املركز أو اللجنة،  اللجنة،

وليات ومهام املركز أو اللجنة مع ؤل بعض مستداخ

نقص اجلانب اإلعالمي من  الوزارات األخرى،

جانب املركز أو اللجنة، عدم األخذ بآراء ومقرتحات 

سكان احلي، عدم مرونة اإلجراءات اإلدارية من قبل 

اجلهة املرشفة، قلة اخلربة لدى العاملني باملركز أو 

كيف، ضعف املهارات اللجنة، االهتامم بالكم وليس ال

التخطيطية لربامج التنمية من قبل العاملني يف املركز أو 

اللجنة. وهذه النتيجة تتفق مع العديد من الدراسات 

من عمل  التي أوضحت وجود عدة معوقات حتد  

(، 1423دراسة )اجلارس، :اللجان واملراكز مثل

 )الثنيان،(، 1433(، )العتيبي،1427 )الراشد،

 (.1436، )الضويان،هـ(1435ثامن،)ع هـ(، 1434

وتشري هذه النتيجة إىل حاجة اللجان إىل دعم مادي 

وإعالمي ملا تقدمه من خدمات ورفع كفاءة دور 

 العاملني هبا.

 

  : توصيات الدراسةالثاين عرش

لت هذه الدراسة إىل جمموعة من النتائج التي توصَّ 

ية يمكن للقائمني عىل جلان التنمية االجتامعية األهل

 تويص الباحثتان بام ييل: ويف ضوئها االستفادة منها، 

جلان التنمية االجتامعية األهلية بمبدأ أن تأخذ  -

 ،شمولية وتكامل اخلدمات والربامج املقدمةتنوع و

حيث ال حيصل الرتكيز عىل نوع من اخلدمات دون 

 األخرى.

أن تستخدم جلان التنمية االجتامعية األهلية  -

عة لتعزيز ودعم مشاركة سكان وسائل وأدوات متنو

املجتمع املحيل عىل أوسع نطاق يف برامج وأنشطة 

 اللجان.
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أن تقوم مراكز التنمية االجتامعية ووزارة  -

العمل والتنمية االجتامعية برفع كفاءة أداء العاملني 

بلجان التنمية االجتامعية، وإكساهبم املهارات املهنية 

مشكالت سكان التي متكنهم من تقدير احتياجات و

 املجتمع املحيل والسعي إلشباعها والتعامل معها. 

ص للجان  - زيادة الدعم املايل واملادي املخصَّ

التنمية االجتامعية األهلية، وابتكار مصادر أخرى 

للدعم املادي حتى تتمكن من القيام بدورها يف تنمية 

 املجتمع املحيل وحتقق هلا االستدامة.

وعية املجتمع بأدوار اهتامم وسائل اإلعالم بت -

جلان التنمية االجتامعية األهلية وكسب التأييد 

 املجتمعي هلا.

أن تقوم وزارة العمل والتنمية االجتامعية  -

بإجراء التعديالت عىل الالئحة التنفيذية؛ لعمل مراكز 

التنمية االجتامعية واللجان التابعة هلا بام يعزز قيامها 

 بدورها يف تنمية املجتمع املحيل.

مراكز التنمية ألداء إجراء دراسات تقويمية   -

 بصورة ،االجتامعية واللجان االجتامعية األهلية

ة لدعم نقاط قوهتا وتاليف نقاط الضعف يف مستمر

 أدائها.

 

تتقدم الباحثة بوافر الشكر لعامدة شكر وتقدير: 

البحث العلمي، ومركز البحوث بجامعة امللك سعود، 

 لتفضلهام بدعم هذا البحث.
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