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 دراسة مطبقة يف مدينة الرياضاحلوكمة يف اجلمعيات اخلريية بني الواقع واملأمول: 

 مذكر اهليفعالية 

 قسم املكتبات واملعلومات، كلية اآلداب، جامعة األمرية نوره بنت عبد الرمحنأستاذ املكتبات واملعلومات املشارك، 

 عيل الشهريابتسام 

قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية، عامدة خدمة املجتمع 

 األمرية نورة بنت عبد الرمحنوالتعليم املستمر، جامعة 

 إبراهيم بن عامرميعاد 

قسم العلوم التطبيقية، عامدة خدمة املجتمع والتعليم 

 املستمر، جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن

 هـ(23/1/7112 هـ، وقبل للنرش يف22/6/7112  )قدم للنرش يف

 .احلوكمةاحلوكمة، اجلمعيات اخلريية، معايري  الكلامت املفتاحية:

أكدت العديد من الدراسات والبحوث يف جمال اجلمعيات اخلريية رضورة االعتامد عىل مفهوم  :البحث ملخص

بتلك املنظامت، بالرتكيز عىل اإلدارة الرشيدة إلجياد مصداقية هلذه  جديد إلدارهتا، من خالل ممارسة معايري احلوكمة

املنظامت يف املجتمع. وقد حاولت مشكلة الدراسة الوقوف عىل واقع تطبيق معايري احلوكمة يف اجلمعيات اخلريية 

عة من بمدينة الرياض، وأثر ذلك عىل أدائها، ومستوى تقديمها للخدمات املنوطة هبا، وذلك من خالل جممو

األهداف التي تتمثل يف التعرف عىل واقع وأثر تطبيق معايري احلوكمة يف أداء اجلمعيات اخلريية بمدينة الرياض، 

وأهم التحديات التي قد تواجه تطبيقها، ولتحقيق تلك أهداف تم االعتامد عىل املنهج الوصفي التحلييل، وبعد تطبيق 

( من العاملني باجلمعيات اخلريية بمدينة الرياض، توصلت 761من )أداة الدراسة )االستبانة( عىل عينة مكونة 

 الدراسة ملجموعة من النتائج منها: 

، جاءت "واقع تطبيق معايري احلوكمة يف اجلمعيات اخلريية بمدينة الرياض"أن استجابة العينة عىل عبارات حمور -

بشكل سنوي أو عند احلاجة بصفة مستمرة  (، ويف مقدمتها عقد اجلمعية اجتامعات دورية3من  2171مرتفعة )

 ملناقشة أوضاع اجلمعية، يليها تواجد قنوات اتصال مستمرة بني اجلمعية واملستفيدين من براجمها.

، "أثر تطبيق معايري احلوكمة يف اجلمعيات اخلريية بمدينة الرياض"أن استجابة العينة عىل عبارات املحور الثاين -

(، ويف مقدمتها جلب املوارد اآللية الالزمة، وااللتزام باملبادئ القانونية واألخالقية، 3من  2162جاءت مرتفعة )

 .يليها التحديد الواضح للفئات املستفيدة من أنشطة اجلمعيات اخلريية
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Abstract: Many studies in the field of charitable societies have confirmed the need to rely on a new concept of 

their management, through the practice of governance standards in those organizations, with a focus on rational 
management to create credibility for these organizations in society. The study tried to identify the reality of the 

application of governance standards in charities in Riyadh, the impact on performance, and the level of provision 

of the services entrusted to them, through a set of objectives including identifying the reality and impact of 
applying governance standards on the performance of charities in Riyadh. The most important challenges that may 

face its application, and in order to achieve the intended goals, the descriptive analytical approach was relied on in 

this study, and after implementing the study tool (the questionnaire) to a sample of (165) workers in charitable 
societies in Riyadh, the study reached a set of results, including: 

- The rate of responses to the terms of the axis “The Reality of Implementing Governance Standards in Charitable 

Societies in Riyadh” was as high as (2.14 out of 3), foremost of which is the association holding periodic meetings 
on an annual basis or when needed on an ongoing basis to discuss the conditions of the association, followed by 

the existence of continuous communication channels between the association and the beneficiaries of its programs 

- The rate of responses to the phrases of the second axis "The Impact of Applying Governance Standards in 
Charitable Societies in Riyadh" was also high (2.69 out of 3), foremost of which is bringing the necessary 

automated resources, and adhering to legal and ethical principles, followed by a clear identification of the groups 

benefiting from the activities of charities. 
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 مشكلة الدراسة:

تتسم اجلمعيات اخلريية بقدرهتا عىل فهم مشكالت 

املستفيدين منها واملتعاملني معها نظرًا التصاهلا املبارش هبم، 

ومتكنها من فعل ما تعجز عنه احلكومات، وال شك أن 

الفوائد املتعددة التي يمكن حتقيقها من خالل تطبيق احلوكمة 

ريقة يف اجلمعيات اخلريية سوف يعود بشكل إجيايب عىل ط

إدارة تلك اجلمعيات، وبالتايل عىل اخلدمات التي تقدمها 

إىل  (Salles, 2004)اجلمعيات اخلريية، ويف هذا الصدد يشري 

أن احلوكمة تشجع اجلمعيات اخلريية عىل االستخدام األمثل 

ملواردها، كام تساعد احلوكمة اجلمعيات اخلريية عىل حتقيق 

رقابة واإلرشاف عىل أداء التنمية املستدامة، وتسهل عملية ال

اجلمعيات اخلريية عرب حتديد أطر الرقابة الداخلية، وتشكيل 

اللجان املتخصصة، وتطبيق الشفافية واإلفصاح، وكذلك 

إرساء قواعد مؤسسية وتطوير هياكل إدارية باجلمعيات 

اخلريية، والتحديد الواضح للفئات املستهدفة من أنشطة 

 اجلمعية.

وقد أكدت العديد من الدراسات والبحوث يف جمال    

اجلمعيات اخلريية رضورة االعتامد عىل مفهوم جديد 

إلدارهتا، من خالل ممارسة احلوكمة بتلك املنظامت، بالرتكيز 

عىل اإلدارة الرشيدة إلجياد مصداقية هلذه املنظامت يف 

 املجتمع.

 إىل أن(Margaret Frances, 2012) فقد أشارت دراسة 

املنظامت غري احلكومية كثريًا ما تعاين من عدم وضوح األدوار 

التنظيمية، األمر الذي يؤدي إىل ضعف عملية اختاذ القرار، 

 فضاًل عن ضعف قدرة تلك املنظامت عىل البقاء واالستمرار.

( إىل أن أهم 2002كام توصلت دراسة حسن )

عربية املشكالت التي تواجه اجلمعيات اخلريية يف اململكة ال

السعودية هي حاجة أعضاء جمالس إدارة اجلمعيات 

والعاملني باجلهاز اإلداري إىل برامج تدريبية متطورة، 

وحاجة اجلمعيات إىل مزيد من الشفافية واإلفصاح عن 

أسلوب إدارهتا، وافتقادها للقيادات اإلدارية، مع عدم قدرة 

ة اجلمعيات عىل اإلدارة الكفء للموارد البرشية املوجود

 باجلمعيات. 

( عىل التأكيد عىل أن 2006كام حرصت دراسة ثابت )

اجلمعيات اخلريية تعترب أحد عنارص املجتمع املدين إن مل تكن 

الدعامة األساسية، وبالتايل أمهية احلوكمة يف تلك اجلمعيات 

لتحسني أدائها، كام أكدت الدراسة عىل أن تطبيق معايري 

تنمية القدرات البرشية أساس احلوكمة كالشفافية واملساءلة و

 لبناء قدرات اجلمعيات اخلريية.

( عىل أمهية توضيح 2006وقد أكدت دراسة صالح )

مدى تأثري انعدام الشفافية عىل الفئات املستهدفة من خدمات 

منظامت العمل التطوعي، وإجياد حلول مناسبة النعدام 

واللوائح الشفافية يف عمل املنظامت التطوعية، وإجياد القوانني 

والترشيعات لتطبيقها، مع إجياد ميثاق ودستور ولوائح 

 جزاءات تتناسب مع حل مشاكل منظامت العمل التطوعي.

وبناء عىل ما سبق، ويف ظل ما بينته نتائج الدراسات 

السابقة، فإن مشكلة الدراسة تكمن يف التعرف عىل واقع 

لرياض، تطبيق معايري احلوكمة يف اجلمعيات اخلريية بمدينة ا

وأثر ذلك يف أداء اجلمعيات ومستوى تقديمها للخدمات 

 املنوطة هبا.

 

 أهداف الدراسة:

 وتسعى الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية:

التعرف عىل واقع تطبيق معايري احلوكمة يف اجلمعيات -7

 اخلريية بمدينة الرياض.

التعرف عىل أثر تطبيق معايري احلوكمة عىل أداء -2

 ت اخلريية بمدينة الرياض.اجلمعيا

التعرف عىل أهم التحديات التي تواجه تطبيق معايري -3

 احلوكمة باجلمعيات اخلريية بمدينة الرياض.

 

 أسئلة الدراسة:

 تتمثل أسئلة الدراسة يف اآليت:

ما واقع تطبيق معايري احلوكمة يف اجلمعيات اخلريية  -1

 بمدينة الرياض؟.

عىل أداء اجلمعيات  ما أثر تطبيق معايري احلوكمة -2

 اخلريية بمدينة الرياض؟.

ما أهم التحديات التي تواجه تطبيق معايري احلوكمة  -3

 باجلمعيات اخلريية بمدينة الرياض؟.
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 أمهية الدراسة:

  تتجىل أمهية الدراسة يف كوهنا تتامشى مع التوجهات

احلالية واملستقبلية للنهوض بمستوى اجلمعيات اخلريية، يف 

 ك اجلمعيات ملعايري احلوكمة.ظل تطبيق تل

  تساعد هذه الدراسة املسؤولني يف اجلمعيات اخلريية يف

حتديد االحتياجات والدراسات العلمية الالزمة لتحقيق 

 أهداف املجتمعية.

  من املأمول أن تفيد الدراسة صانعي القرارات

باجلمعيات اخلريية يف تسليط الضوء عىل أمهية وجود نظام 

تمد عىل تطبيق مبادىء احلوكمة، والتي جامع ومتطور، يع

تؤدي إىل حتقيق أقىص استفادة من اخلدمات التي تقدمها 

 اجلمعيات اخلريية.

 

 منهج الدراسة:

  انطالقًا من طبيعة الدراسة، واألهداف التي تسعى إىل

حتقيقها، والبيانات املراد احلصول عليها، وبناًء عىل 

عنها، فقد التساؤالت التي سعت الدراسة لإلجابة 

استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحلييل، والذي يعرف 

املنهج الذي يدرس ظاهرة أو حدثًا أو قضية موجودة  "بأنه 

حاليًا حيث يمكن احلصول منها عىل معلومات جتيب عن 

 (2072)العساف،  "أسئلة البحث دون تدخل الباحث فيها

 

 جمتمع الدراسة

األفراد الذين لدهيم  يرمز جمتمع الدراسة إىل جمموعة

سامت وخصائص متشاهبة، ختتلف عن غريهم من الفئات 

 ,Salant & Dillmanوهم يمثلون موضوع الدراسة )

(، ويتكون جمتمع الدراسة من العاملني باجلمعيات 1994

 اخلريية بمدينة الرياض، اململكة العربية السعودية.

 

 عينة الدراسة

( إىل Machin et al, 2018العينة االستطالعية: يشري )-

( 30أن حجم العينة االستطالعية ال جيب أن يتجاوز )

مفردة، وبناًء عليه، تم بتطبيق أداة الّدراسة عىل عينة 

( من العاملني باجلمعيات اخلريية 30استطالعية مكونة من )

بمدينة الرياض، وذلك هبدف التحقق من صدق وثبات أداة 

 الدراسة.

( 761تكونت عينة الدراسة الفعلية من )العينة الفعلية: -

 من العاملني باجلمعيات اخلريية بمدينة الرياض.

 

 حدود الدراسة:

احلدود املوضوعية: اقترصت الدراسة احلالية عىل تناول  -

موضوع )واقع تطبيق معايري احلوكمة يف اجلمعيات اخلريية 

 بمدينة الرياض(.

 يميع احلدود البرشية: أجريت الدراسة احلالية عىل -

 العاملني باجلمعيات اخلريية بمدينة الرياض.

احلدود املكانية: عقدت الدراسة احلالية عىل اجلمعيات  -

 اخلريية بمدينة الرياض.

احلدود الزمانية: أجريت الدراسة احلالية يف الفصل  -

 ه.7112الدرايس األول للعام 

 

 مصطلحات الدراسة:

دارة القائمة ( احلوكمة بأهنا: اإل2071يعرف أبو النرص )

عىل النزاهة والشفافية واملساءلة واملحاسبّية ومكافحة الفساد 

وحتقيق العدالة دون متييز، وتطبيق القانون عىل اجلميع مع 

توفري رقابة فاعلة داخلية وخارجية، ويمكن تطبيقها يف أي 

منظمة حكومية أو أهلية وعىل أي مستوى دويل أو إقليمي أو 

 (.11حميل )ص

فت )ال ئحة اجلمعيات واملؤسسات اخلريية لوزارة عرَّ

( اجلمعيات اخلريية بأهنا 72ـ، 7130الشؤون االجتامعية، 

يمعيات أهلية تطوعية هتدف إىل تقديم اخلدمات االجتامعية "

مما له عالقة باخلدمات اإلنسانية دون أن يكون هدفها 

احلصول عىل الربح املادي أو حتقيق أية أغراض ال تتفق 

 ."لذي ُوجدت من أجلهوالغرض ا

( فإن 7130وحسب تعريف وزارة الشؤون االجتامعية )

اجلمعيات اخلريية باململكة العربية السعودية هي عبارة عن 

مؤسسات هتدف إىل تقديم اخلدمات االجتامعية "

واملساعدات النقدية والعينية واخلدمات التعليمية أو الثقافية 

اإلنسانية دون أن يكون أو الصحية مما له عالقة باخلدمات 

 ."هدفها الربح املادي
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 الدراسات السابقة:

تناولت العديد من الدراسات السابقة موضوع احلوكمـة 

يف اجلمعيات اخلريية حيـث هـدفت دراسـة حممـد وبركـات 

( إىل حتديد الدرجة اإليمالية التي حيددها املبحوثـون 2077)

ز الفشـن ملحاور حوكمة يمعية تنميـة املجتمـع املحـيل بمركـ

بمحافظة بني سـويف )كدراسـة حالـة( وهـي: املشـاركة يف 

العمــل التطــوعي، واملشــاركة يف صــنع القــرار، والشــفافية، 

واملساءلة، ومتثيل القاعدة الشعبية، والتعرف عيل العالقة بـني 

درجة حوكمة اجلمعية وبـني متغـرياهتم املسـتقلة املدروسـة، 

الكيل للتغري يف درجة  وحتديد نسبة مسامهتها يف تفسري التباين

احلوكمة كمتغري تابع، وكذلك التعرف عيل مرتقبات حوكمة 

ــر  ــة نظ ــن وجه ــة م ــيل املدروس ــع املح ــة املجتم ــة تنمي يمعي

املبحوثني. وقد تـم تطبيـق الدراسـة عـىل عينـة مـن أعضـاء 

( عضوًا تم سحبهم من دفرت العضـوية 771اجلمعية قوامها )

البيانـات عـن طريـق بطريقة عشوائية منتظمة، وقـد يمعـت 

استخدام استامرة استبيان باملقابلة الشخصية، وقد أوضـحت 

%( من املبحـوثني قـد أقـروا بإسـهام 6881النتائج أن نحو )

حماور احلوكمة املدروسة، كام أمكـن ترتيـب حمـاور حوكمـة 

يمعية تنمية املجتمع املحيل املدروسة ترتيبًا تنازليًا وذلك وفقًا 

أفراد عينة البحث، كام أوضـحت النتـائج  للنسبة املئوية لرأي

أن الدرجة اإليماليـة ملحـاور حوكمـة يمعيـة تنميـة املجتمـع 

املحــيل املدروســة كانــت ذات عالقــة طرديــة ومعنويــة عنــد 

( عىل األقل بستة متغريات هي: عدد 0101مستوى معنوي )

الدورات التدريبيـة يف جمـال عمـل اجلمعيـة، ودرجـة كفايـة 

ة للجمعيــة، ودرجــة كفايــة اإلمكانــات اإلمكانــات البرشــي

ــة  ــات املكاني ــة اإلمكان ــة كفاي ــة، ودرج ــة للجمعي التجهيزي

للجمعية، ودرجة كفاية اإلمكانات املاليـة للجمعيـة، وعـدد 

سنوات العمـل التطـوعي باجلمعيـة، وأخـريًا عـدد سـنوات 

 التعليم، يف حني أهنا مل تكن ذات عالقة بمتغري السن.

( إىل طـرح رؤيـة 2071اهيم )وهدفت دراسة نيفني إبـر

مستقبلية لدور عامدة خدمة املجتمع والتعليم املستمر يف دعـم 

احلوكمة يف اجلمعيات اخلريية، وذلك من خـالل حتديـد دور 

عــامدة خدمــة املجتمــع والتعلــيم املســتمر يف دعــم كــل مــن 

ــة  ــوارد املالي ــة امل ــة وتنمي ــاءلة والديمقراطي ــفافية واملس الش

عيات اخلريية، وتم تطبيق الدراسـة عـىل والبرشية داخل اجلم

ــل،  ــيم املســتمر بجامعــة حائ عــامدة خدمــة املجتمــع والتعل

واجلمعيــات اخلرييــة بحائــل، واملتمثلــة يف اجلمعيــة اخلرييــة 

النسائية، ويمعية آفاق، ويمعية أجـا النسـائية، ومركـز األمـري 

سلطان لرعاية املعاقني. وتوصلت الدراسة إىل أن دور عـامدة 

املجتمـع والتعلـيم املسـتمر يف دعـم الشـفافية داخـل خدمة 

اجلمعيــات اخلرييــة يتمثــل يف: أن األنظمــة املاليــة باجلمعيــة 

واضحة ومعلنة للجميع، وتتوفر لدى اجلمعية رؤية مستقبلية 

ورســالة واضــحة عــن براجمهــا معلنــة مــن خــالل موقعهــا 

اإللكــرتوين، وتوجــد قنــوات اتصــال مســتمر بــني اجلمعيــة 

دين من براجمها. أما فـيام يتعلـق بـدور عـامدة خدمـة واملستفي

املجتمع والتعليم املستمر يف دعم املسـاءلة داخـل اجلمعيـات 

اخلريية فيتمثل يف: وجـود نظـام معلـن باجلمعيـة لتقيـيم أداء 

العاملني باجلمعية، ووجود قسم خاص لتلقي شكاوى أفـراد 

اجلمعيـة املجتمع، ويتم التعامل مع شكاوى أفراد املجتمع يف 

بنزاهة وحيادية وموضوعية. وفيام يتعلق بـدور عـامدة خدمـة 

ــل  ــة داخ ــم الديمقراطي ــتمر يف دع ــيم املس ــع والتعل املجتم

ــاملني يف إدارة  ــاركة الع ــل يف: مش ــة فيتمث ــات اخلريي اجلمعي

 اجلمعية، وصياغة أهدافها ووضع براجمها التنموية.

يف املنظامت  ( عن احلوكمة2008وهدفت دراسة األغا )

األهلية الفلسطينية يف قطاع غزة، إىل التعرف عىل واقع املنظامت 

األهلية بقطاع غزة، والتعرف عىل دور املنظامت األهلية 

بالقطاع يف تغطية احلاجات التنموية للمجتمع الفلسطيني، 

ومدى تطبيق املنظامت األهلية بالقطاع لقواعد احلوكمة يف 

ابيات وسلبيات التطبيق لقواعد أعامهلا، والتعرف عىل إجي

احلوكمة يف املنظامت األهلية، وقد تم تطبيق الدراسة عىل 

( من اجلمعيات اخلريية ممن يمثلون اهليئة 70العاملني من )

العليا وجملس اإلدارة والعاملني واملديرين بتلك اجلمعيات، 

وتوصلت الدراسة إىل أن االنتخابات املبارشة هي الطريقة 

تباعًا يف تشكيل جمالس اإلدارة يف املؤسسات األهلية، األكثر ا

وأن القرارات يف جمالس اإلدارة تعمل عىل حتقيق مصالح 

املوظفني يف املؤسسات األهلية، وهي تتم بالتشاور والتصويت 

وليست قرارات فردية، وأن غالبية املؤسسات هبا مدقق داخيل؛ 

ملراقبة تطبيق قواعد  حتقيقًا للنزاهة والشفافية، وهبا نظام داخيل

 السلوك املهني للموظفني.
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 التعقيب عىل الدراسات السابقة:

اتفقت الدراسة احلالة مع الدراسات السابقة يف حماولة 

الوقوف عىل واقع احلوكمة يف اجلمعيات اخلريية، وإن جاءت 

(، 2077حتت مسميات أخرى، مثل: دراسة حممد وبركات )

املجتمع املحيل )يمعية خريية(،  والتي أشارت إىل يمعية تنمية

(، والتي أشارت إىل املنظامت األهلية، 2008ودراسة األغا )

كام اتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة حول هدف 

التعرف عىل واقع معايري احلوكمة يف اجلمعيات اخلريية، مثل 

ة الشفافية والنزاهة واملساءلة وغريها، كام اتفقت الدراسة احلالي

( يف 2008( واألغا )2077مع دراسة كل من حممد وبركات )

اختيار جمتمع وعينة الدراسة من العاملني يف قطاع اجلمعيات 

( عىل 2071اخلريية، فيام وقع اختيار دراسة نيفني إبراهيم )

عامدة خدمة املجتمع والتعليم املستمر بجامعة حائل، كام 

السابقة يف نوع  اتفقت الدراسة احلالية مع يميع الدراسات

الدراسة وهي دراسة وصفية، كام اتفقت يف اختيار أداة الدراسة 

( قد 2077)االستبانة(، وإن كانت دراسة حممد وبركات )

 اختارت إىل جانب أداة االستبانة املقابلة الشخصية.

وقد استفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة 

، وكذلك اختارت اختيار منهج الدراسة )املنهج الوصفي(

االستعانة هبا يف إعداد اإلطار النظري وأداة الدراسة 

 )االستبانة(.

تتميز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف أهنا تدرس 

معايري متعددة، يف حني أن الدراسات األخرى اقترصت عىل 

اثنني إىل أربعة معايري، كام أن الدراسة احلالية حتاول التعرف 

ات التي قد تواجه عملية تطبيق معايري احلوكمة يف عىل التحدي

 اجلمعيات اخلريية.

 

 اإلطار النظري للدراسة:

إىل  -عىل حٍد سواء-إن سعي الدول املتقدمة والنامية 

حتقيق أهداف تنموية وتقديم خدمات أفضل عىل يميع 

املستويات، كان حمركًا رئيسًا إىل التوجه نحو احلوكمة، والتي 

تطلبات األساسية يف تنظيم العمل داخل أصبحت أحد امل

املؤسسات واملنظامت. ومع تنامي حاجات املجتمعات 

البرشية وتغريها بشكل متسارع ومتزايد، ويف ضعف أو عدم 

مقدرة العديد من األرس والدول، خاصة النامية، عىل حتقيقها، 

كان سببًا رئيسًا يف البحث عن أدوات من شأهنا العمل عىل 

احلاجات لألفراد واألرس األكثر احتياجًا وعوزًا، توفري هذه 

ومن هنا جاءت فكرة اجلمعيات األهلية واخلريية، والتي 

عمدت عىل تنظيم العمل اخلريي والتطوعي ملساعدة تلك 

األرس. ومع تنامي الدور الذي تقوم به تلك اجلمعيات، 

أصبحت مسؤولة أمام املجتمعات بشكل كبري عن تلبية 

األمر الذي يعكس مدى حاجة هذه املؤسسات احتياجاهتم، 

إىل متويل كاٍف، وإدارة ذات كفاءة عالية، ورقابة جيدة، للحد 

من ظهور أي مشكالت أو مظاهر فساد أو تالعب داخل 

تلك املؤسسات، للمساعدة يف القيام بواجباهتا وأدوارها، 

ومن ثّم بدأ التوجه لألخذ بمبادئ احلوكمة الرشيدة بشكل 

عيار هام يف تطوير وحتسني أداء تلك املؤسسات، مع كبري، كم

 تصنيف وتقييم مدى التطوع والتربع لصالح تلك اجلمعيات.  

 

 . نشأة وظهور مصطلح احلوكمة:7

يرجع تاريخ ظهور احلوكمة بشكل عام إىل أوائل القرن 

التاسع عرش، وبتحديد دقيق عند بدء ظهور الرشكات 

ر احلوكمة بالعديد من املسامهة، وقد ارتبطت مراحل تطو

األزمات االقتصادية التي حدثت يف القرن العرشين، ومنها 

م، التي حدثت يف العديد 7211األزمة املالية اآلسيوية عام 

، 2071من الرشكات الكربى بالواليات املتحدة، )الصرييف، 

( وقد بدأ ظهور هذا املفهوم للمرة األوىل يف عام 76ص 

دويل عن الدول اإلفريقية جنوب م يف تقرير البنك ال7282

الصحراء، وتم فيه وصف األزمة يف املنظمة كأزمة حكم، 

وقد أكد التقرير عىل رضورة تفعيل النظام الديمقراطي املبني 

عىل التعددية احلزبية، واحلفاظ عىل احلقوق املدنية واحلريات 

وحقوق اإلنسان كمكونات أساسية للحوكمة، ورسعان ما 

ا املفهوم وذاع صيته يف حقبة التسعينات شاع استخدام هذ

بعدد من املفاهيم، كالعوملة والتحول الديمقراطي 

،  ص 2073واخلصخصة واملجتمع املدين. )جاداهلل، 

(، ثم جاءت نقطة التحول يف مفهوم احلوكمة 3028-3022

م، حيث طرح الربنامج اإلنامئي لألمم املتحدة 7221عام 

ولة، واالعرتاف بدور الفاعلني املفهوم، هبدف تغيري دور الد

املتعددين، والتوجيه الفعال نحو التعامل مع قضايا وحتديات 

التنمية البرشية، وعىل هذا النحو امتد املفهوم إىل املجتمع 
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املدين ويميع مؤسساته، ثم اتسع املفهوم يف إطار العوملة سواء 

مؤسسات التمويل العاملية أو الرشكات متعددة اجلنسيات، 

بح ذلك توجهًا واعرتافًا عامًا بجملة من املبادئ وأص

 (711، ص 2006والقواعد يف إطار العوملة. )أفندي، 

ُيعد مصطلح احلوكمة من املصطلحات اهلامة التي 

حظيت باهتامم بالغ من قبل العديد من العلوم اإلنسانية 

والسلوكية، وذلك نظرًا ألمهيتها وأدوارها املتنوعة يف العديد 

املعرفة، كعلم اإلدارة، واالقتصاد، واملحاسبة،  من فروع

وكذلك ألدواره املؤسسية سواء عىل مستوى املؤسسات 

الربحية أو غري الربحية، وقد شاع استخدام لفظ احلوكمة يف 

القرن الثالث امليالدي كمرادف ملصطلح احلكومة، ويطلق 

عىل مصطلح احلوكمة لفظ احلاكمية، أو احلكامنية، وهي 

شائعة يف الكتابات احلديثة حول التنمية  مصطلحات

والديمقراطية يف املؤسسات بام يضمن إخضاعها إىل جمموعة 

من القوانني والقرارات التي هتدف إىل حتقيق اجلودة والتميز، 

وضبط العالقات بني األطراف األساسية املؤثرة يف األداء، 

( إىل Governanceوبشكل عام يشري مصطلح احلوكمة )

 ية واملساءلة واالنفتاح.الشفاف

وقد شهد تعريف مصطلح احلوكمة تنوعًا واضحًا نتيجة 

اختالف جماالت استخدامه، األمر الذي يعكس عدم االتفاق 

عىل تعريف موحد للحوكمة يف العلوم واملعارف اإلنسانية، 

فام يقصد به يف علم االقتصاد ال ينطبق عىل علم اإلدارة وغريه 

ألخرى. فعىل مستوى علم اإلدارة من العلوم واملعارف ا

ذلك النظام الذي له القدرة عىل ضامن "ُتعّرف احلوكمة بأهنا: 

حقوق أصحاب املصالح بإجياد حالة من التوازن بني مصالح 

األطراف املستفيدة، بمامرسة الشفافية والوضوح واملساءلة 

واستخدام احلكمة والرشد يف وضع السياسات وصنع 

( أما يف علم 82، ص 2071ى، ، )ابن مصطف"القرار

األسلوب الذي عن "االقتصاد فجاء تعريف احلوكمة بأهنا: 

طريقه يستطيع املستثمرون الذين يوفرون التمويل للرشكات 

من خالل أسواق املال وحتقيق قدر من طمأنينة ويضمن 

، ص 2071، )ابن عمر، "حصوهلم عىل عائد الستثامراهتم

ئي لألمم املتحدة احلوكمة ( وقد عّرف الربنامج اإلنام26

ممارسة السلطات االقتصادية والسياسية واإلدارية "بأهنا: 

، 2071. )ابن مصطفى، "شؤون املجمع عىل كافة مستوياته

 (87ص 

( OECDوقد عّرفت منظمة التعاون االقتصادي )

جمموعة من العالقات فيام بني القائمني عىل "احلوكمة بأهنا: 

ارة ومحلة األسهم وغريهم من إدارة الرشكة وجملس اإلد

 (717، ص 2072املسامهني. )غادر، 

 الفرق بني مصطلح احلوكمة واحلكومة:

جتب اإلشارة إىل اخللط الشائع ما بني مصطلحي احلكومة 

واحلوكمة، حيث إن هناك من يستخدم مصطلح احلوكمة 

كمرادف ملصطلح احلكومة والذي ينطوي عىل انعكاسات 

يعنيه كل من املصطلحني من أبعاد عىل سلبية مغلوطة نحو ما 

املستوى احلكومي واملجتمعي، وتفهم احلوكمة من منظور 

القطاع احلكومي نظامًا يتم بموجبه إخضاع نشاط املؤسسات 

واهليئات العامة واألجهزة احلكومية األخرى ملجموعة من 

القوانني والنظم والقرارات، التي هتدف إىل ضبط ومراقبة 

ية، بغرض محاية ممتلكاهتا من ناحية وحتقيق الوحدة احلكوم

اجلودة والتميز يف األداء من الناحية األخرى، إذن، احلكومة 

 ( 76، ص 2071جزء من اهتامم ونطاق احلوكمة. )الصرييف، 

أما تعريف احلوكمة يف اجلمعيات اخلريية، فيقصد هبا 

أسلوب اختاذ القرارات األساسية اخلاصة بتوزيع املوارد يف 

جتمع، وكذلك أسلوب تنفيذ هذه القرارات يف يميع امل

جماالت النشاط االجتامعي، وخصوصًا يف املجال السيايس 

واالقتصادي واملجتمع املدين واملحيل، وكذلك عىل الصعيد 

العاملي والسيايس واالقتصادي. ويؤكد هذا املفهوم عىل 

 أسلوب اختاذ القرار وتنفيذه، ويتوقف احلكم عىل ما إذا كان

هذا األسلوب رشيدًا أو غري رشيد، عىل مدى النجاح يف بلوغ 

األهداف املقصودة من وراء هذا القرار، فيكون احلكم رشيدًا 

عندما يتم بلوغ هذه األهداف والعكس بالعكس. )إبراهيم، 

 (260، ص 2071

 

 . مبادئ احلوكمة يف اجلمعيات اخلريية:2

داخل  حتتاج عملية تنفيذ وتطبيق مبادئ احلوكمة

املؤسسات واملنظامت إىل توافر جمموعة من املبادئ، التي 

تسهم يف حتقيق األهداف املنتظرة من تطبيق احلوكمة، وقد 

أشار االحتاد الدويل للمحاسبني واملعهد القانوين للاملية 

واملحاسبة إىل اإلطار الدويل للحوكمة الرشيدة يف القطاع 
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وى، الذي ينبغي أن العام، لعدد من املبادئ مرتفعة املست

تدعم ترتيبات اإلدارة يف منظامت اخلدمة املدنية واملتمثلة فيام 

 ييل:

تدعم احلوكمة الثقافة والروح التي تضمن السلوك -

اجليد، مع النزاهة وااللتزام القوي بالقيم األخالقية، واحرتام 

 سيادة القانون.

عىل حتديد األولويات والنتائج من حيث  تساعد احلوكمة-

الفوائد االقتصادية واالجتامعية املستدامة، وحتديد السياسات 

 والتدخالت الالزمة لتحسني حتقيق هذه األولويات والنتائج.

تطوير قدرة اإلدارة بام يف ذلك القدرة عىل قيادة الفريق -

 وإدارة املوظفني.

رقابة داخلية فاعلة،  العناية باملخاطر وإدارهتا وفق أنظمة-

 واملامرسات الفعالة إلدارة األداء.

ضامن االنفتاح وعمليات التشاور الفعالة، واملشاركة -

، 2071الشاملة مع اجلهات ذات العالقة. )ابن مصطفى، 

 (88ص 

إىل جانب املبادئ السابقة، فهناك عدد آخر من املبادئ 

  العامة للحوكمة، والتي تتمثل فيام ييل:

 يعمل املؤسسات واملنظامت، حلوكمة فعال طارإ توافر -

 دور يتوافق مع والكفاءة، وأن الشفافية مستوى رفع عىل

 اهليئات بني املسؤوليات تقسيم بوضوح وحيدد القوانني،

 بتطبيق واإللزام اإلرشاف والرقابة عن املختلفة املسؤولة

 القانون.

 من داخل املؤسسة أو املنظمة األطراف حقوق حفظ -

جملس اإلدارة،  واختيار امللكية نقل يف حقهم حيث

 واحلق املالية واملراجعة األرباح، من عائد عىل واحلصول

 اختاذ القرارات. يف اجتامعات الفعالة باملشاركة

 يف احلق حيث من األطراف بني التعامل يف املساواة -

 يف القانونية، والتصويت واملشاركة حقوقهم عن الدفاع

 .األساسية القرارات

 املرتبطة األطراف أو املصلحة أصحاب دور احرتام -

 القوى التنفيذية، اإلدارة باملؤسسة أو املنظمة )اإلدارة،

 حلقوقهم انتهاك أي عن املجتمع(، وتعويضهم العاملة،

 الرقابة يف الفعالة للمشاركة أمامهم املجال القانونية وإفساح

 املؤسسة أو املنظمة. عىل

لألطراف يف  القانونية والواجبات احلقوق حتديد -

 ألعضائه، ودور اختيارهم وكيفية املؤسسة أو املنظمة،

 وأصحاب التنفيذية اإلدارة عىل هبم املنوط اإلرشاف

-721، ص 2002املراجعة. )الشواورة،  وجلنة املصالح

726 ) 

وقد أرسى ميثاق احلوكمة للمؤسسات املجتمعية اخلريية 

من هذه املبادئ  م( عدداً 2077والتطوعية الصادر عام )

 للحوكمة، وهي:

قيادة املؤسسة من خالل وجود الرؤية واالسرتاتيجية -

 واخلطط التشغيلية وتقويمها.

السيطرة عىل أنشطة املؤسسة وحسن إدارهتا من خالل -

 وجود أنظمة الرقابة وإدارة املخاطر.

وجود الشفافية واملسؤولية من خالل حتديد املتأثرين -

معهم، واالستجابة ملطالبهم، والعمل باملؤسسة، والتواصل 

بفعالية من خالل تنظيم اجتامعات املجلس وتفويض 

 الصالحيات.

االلتزام باالستقامة من خالل اإلنصات واألمانة -

 واالستقاللية.

إدارة تعارض املصالح ومحاية سمعة املؤسسة. )العمر -

 (771، ص 2071واملعود، 

ام تتمثل يف إن أمهية احلوكمة يف مؤسسات القطاع الع

حتقيق عدد من األمور اهلامة، التي ينبغي أن تدعم ترتيبات 

 اإلدارة يف منظامت اخلدمة املدنية، وهذه األمور هي:

املساعدة يف حتديد أولويات املؤسسات ونتائجها من -

حيث الفوائد االقتصادية واالجتامعية املستدامة، وحتديد 

هذه  السياسات والتدخالت الالزمة لتحسني حتقيق

 األولويات والنتائج.

تطوير قدرة اإلدارة بام يف ذلك القدرة عىل قيادة الفريق -

 وإدارة املوظفني.

العناية باملخاطر، وإدارهتا وفق أنظمة رقابة داخلية فاعلة، -

 واملامرسات الفعالة إلدارة األداء.

ضامن االنفتاح وعمليات التشاور الفعالة، واملشاركة -

، 2071ت العالقة. )ابن مصطفى، الشاملة مع اجلهات ذا

 (88ص 

ويتضح من استعراض املبادئ العامة للحوكمة أهنا أداة 
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حتاول املؤسسة من خالل تطبيقها املحافظة عىل كيان املؤسسة 

من أوجه الفساد بأشكاله املايل واإلداري من أجل احلفاظ 

عىل سمعة املؤسسة والعاملني هبا، وذلك لنيل ثقة املستفيدين 

ؤسسة واحلفاظ عىل عمالئها، ومن ثم يمكن القول بأن من امل

املؤسسات اخلريية واألهلية بشكل عام، واجلمعيات اخلريية 

بشكل خاص حتتاج إىل توفر مبادئ احلوكمة من أجل تنظيم 

 العمل، والتي يمكن أن تكون عىل النحو التايل:

التزام اجلمعيات اخلريية بالشفافية واملحاسبة الدقيقة -

العمليات التي تتم من خالهلا، سواء بني العاملني هبا جلميع 

 أو مع اجلهات ذات الصلة ومع املستفيدين من خدماهتا.

حتمل املسؤولية كاملة عن يميع املعامالت ، سواء بني -

العاملني داخل اجلمعية أو األطراف ذات الصلة واملستفيدين 

 منها.

يلتزم وجود رؤية اسرتاتيجية واضحة وحمددة للجمعية، -

هبا العاملون باجلمعية وجملس إدارهتا، ويطلع عليها يميع 

 املتعاملني مع اجلمعية.

املحافظة عىل كيان اجلمعية اخلريية يف حال تعارض -

املصالح الشخصية للعاملني عليها مع اخلدمات املقدمة 

 للمستفيدين من اجلمعية.

و االلتزام بالقوانني واللوائح املوضوعة من قبل اجلمعية أ-

 الوزارة يف حال السعي لتطوير وحتديث اجلمعية.

التزام مبدأ املساواة يف التعامل مع يميع أطراف اجلمعية -

اخلريية، من أجل التزام بالواجبات واحلقوق عىل يميع 

 األطراف هبا.

 

 . معايري احلوكمة يف اجلمعيات اخلريية:3

عىل الرغم من أمهية ودور املبادئ واملعايري اخلاصة 

وكمة يف حتسني وتنظيم إدارة املؤسسات واملنظامت؛ إال باحل

أهنا ليست إلزامية بشكل قانوين، وإنام هي لتنظيم وبيان 

السلوك اجليد يف إدارة املؤسسات واملنظامت وفقًا ملعايري 

وأساليب علمية، ما حيقق توازنًا بني مصالح األطراف 

 املختلفة هبا.

رار يف املؤسسات املساءلة: وتتمثل يف خضوع صانعي الق -

واملنظامت )تنفيذيني وإداريني وجمالس إدارات( ملساءلة 

املواطنني واألطراف األخرى ذات الصلة بتلك املؤسسات 

 واملنظامت.

الشفافية واإلفصاح: إتاحة تدفق املعلومات وسهولة  -

احلصول عليها جلميع األطراف يف املؤسسات واملنظامت 

شأن ذلك توفري الفرصة  واألجهزة املجتمعية الرسمية. ومن

للحكم عىل مدى فعالية تلك املؤسسات واملنظامت، وكذلك 

تعزيز قدرهتا التنافسية وقدرهتا عىل املشاركة، كام أن مساءلة 

تلك املؤسسات واملنظامت مرهون بقدر املعلومات املتاحة 

 حول القوانني واإلجراءات ونتائج األعامل.

اج خمرجات ذات جودة الكفاءة والفعالية: العمل عىل إنت -

عالية، بام يف ذلك اخلدمات املقدمة للمواطنني، وبأقل 

التكاليف، وضامن أن املخرجات تتفق مع ما خطط له من 

 صناع القرار، أي حتقيق أفضل استخدام للموارد.

سيادة القانون: فرض قوانني ولوائح شفافة، والعمل  -

قانونية يف عىل سيادته عىل حد سواء، بأعامل بنفس القاعدة ال

احلاالت املتامثلة ودون النظر للمركز االجتامعي أو الوظيفي، 

وهو ما يعرب عن املساواة أمام القانون. )ابن مصطفى، 

 (81، ص 2071

املشاركة: املقصود باملشاركة إتاحة جمالس احلوكمة  -

ملؤسسات املجتمع املدين باملشاركة يف رسم السياسيات، 

جماالت املؤسسة، وكذلك ووضع قواعد العمل يف خمتلف 

إتاحة الفرص جلميع العاملني يف املؤسسة ألن يكون هلم دور 

 يف عملية صنع القرار.

املساواة: ويقصد هبا مساواة األفراد داخل املؤسسات  -

يف احلقوق والواجبات، واملستمدة من املهام املنوطة هبم 

مسبقًا، سواء يف األنظمة والتعليامت أو عقود العمل، دون 

نظر إىل اجلنسية أو املعتقد وال حتى األفكار التي يؤمنون ال

 (71-76، ص 2078هبا. )اهلروط، 

احلفاظ عىل حقوق أصحاب املصالح: أي املحافظة عىل  -

مصالح الفئات األخرى ممن هلم عالقة باملؤسسة او املنظمة، 

مثل املوظفني والدولة واملجتمع املحيل وغريهم، وهلذه 

بنجاح املؤسسة واستمراريتها، إذ إن  الفئات يميعها مصلحة

 مصاحلهم تتعرض للرضر يف حالة فشل املؤسسة أو إفالسها.

مهام ومسؤوليات جملس اإلدارة. يف إطار حوكمة  -

املؤسسات جيب عىل أعضاء جملس اإلدارة العناية الواجبة 

هبدف حتقيق أفضل مصلحة للمؤسسة واملسامهني وأصحاب 
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ة دورًا حموريًا يف املؤسسة، كون املصالح، ويلعب جملس اإلدار

األداء املايل واالقتصادي للمؤسسة يتوقف بدرجة كبرية عىل 

القرارات التي يتخذها هذا املجلس، وهذا يأيت انطالقًا من 

اخلصائص األساسية التي جيب توافرها فيه، والتي يؤكد 

عليها نظام حوكمة جيدة، سواء حجمه ومهامه وتركيبته أو 

 (611، ص 2076جملس اإلدارة. )فروم،  مكافآت أعضاء

ويتضح من يميع املعايري السابقة إىل جانب املبادئ العامة 

للحوكمة، والتي سبق اإلشارة إليها، أن يميعها تسعى إىل 

حتسني مستوى األداء داخل املؤسسات واملنظامت من أجل 

املحافظة عىل كيان املؤسسة وسمعتها، مع حتسني مستوى 

والقضاء عىل يميع أوجه الفساد اإلداري جودة اخلدمات 

واملايل. ومن ثم يمكن القول بأن االستعانة باحلوكمة داخل 

اجلمعيات اخلريية مسألة ال غنى عنها من أجل املحافظة عىل 

 مقدرات اجلمعية وعىل سمعتها.

املساءلة، والشفافية،  ومن ثّم أصبحت معايري احلوكمة

واالستجابة، والكفاءة، واملشاركة، واملساوة، وسيادة 

القانون، مع احلفاظ عىل حقوق أصحاب املصالح، وحتديد 

مهام ومسؤوليات جملس اإلدارة، كلها معايري جيب أن تتوافر 

داخل اجلمعيات اخلريية ويعلمها يميع العاملني هبا 

يتها واملحافظة عىل كياهنا واملتعاملني معها؛ لضامن استمرار

 ودورها الرائد يف العمل اخلريي.

 

 . حمددات احلوكمة ومقوماهتا:1

عىل زيادة معدالت الثقة يف  تعمل حمددات احلوكمة

مؤسسات ومنظامت الدولة مما ينعكس عىل اقتصادها 

الوطني، وتفعيل وتعميق دورها يف تعبئة إمكاناهتا املادية، 

ورفع معدالت عوائد االستثامر من جهة أخرى، إضافة إىل 

محاية حقوق صغار املستثمرين وتشجيع القطاع اخلاص 

التنافسية، وقد أشارت ومؤسساته عىل النمو ورفع قدرته 

عديد من الكتابات والدراسات إىل أن املحددات األساسية 

حلوكمة املؤسسات واملنظامت تتمثل يف حمددات داخلية، 

 وخارجية، وذلك عىل النحو التايل:

املحددات الداخلية: تشري إىل القواعد واألسس التي -

حتدد كيفية اختاذ القرارات، وتوزيع السلطات داخل 

ات واملنظامت، والتي تؤدي توافرها من ناحية، املؤسس

وتطبيقها من ناحية أخرى، إىل تقليل التعارض بني مصالح 

العاملني هبا وجمالس إداراهتا باملؤسسات واملنظامت. )غادر، 

 (711، ص 2072

املحددات اخلارجية: وتشري إىل املناخ العام لالستثامر يف -

ملنظمة للنشاط الدولة، والذي يشمل القوانني العامة ا

االقتصادي، واملناخ العام لالستثامر يف الدولة، وكفاءة القطاع 

املايل واملؤثر عىل عمليات التمويل، باإلضافة إىل مستوى 

التنافس يف أسواق عنارص اإلنتاج والسلع واخلدمات الالزمة 

للمؤسسات واملنظامت ملامرسة نشاطاهتا املتنوعة، إىل جانب 

األجهزة الرقابية، ووجود يمعيات  وجود وكفاءة ومقدرة

، 2071مهنية ذات صلة باملنظامت واملؤسسات. )حجازي، 

 (762ص 

وإىل جانب رضورة توافر جمموعة من املحددات 

للحوكمة، فإن هناك جمموعة أخرى من املقومات الرئيسة 

لدعم تنفيذ وتطبيق قواعدها ومبادئها األساسية املحددة 

وذلك من أجل إحكام داخل املنظامت واملؤسسات، 

اإلرشاف والرقابة عىل السياسات واإلجراءات والقرارات 

التي يتم اختاذها من قبل إدارات تلك املؤسسات واملنظامت، 

 ومن بني هذه املقومات:

توفر القناعة الكاملة لدى اإلدارة بقبول قواعد ومبادئ -

 اإلرشاف والرقابة.

ة )اإلدارة توفر الثقة بني األطراف املعنية يف املؤسس-

 بالعاملني، والعاملني باإلدارة(.

وضوح الترشيعات والسياسات والقواعد واملبادئ -

 احلاكمة، األمر الذي يسهل تطبيق قواعد ومبادئ احلوكمة.

وضوح وإمكانية تطبيق آليات احلوكمة املراد تطبيقها -

 للوصول لنتائج دقيقة وسليمة وواضحة.

تسهل التواصل نظام اتصاالت متطور بتقنيات حديثة -

 بني مكونات املؤسسات.

اإلجراءات والسياسات الفاعلة املتضمنة التوجيه -

واإلرشاد وجتديد املواقف السلبية واإلجيابية. )ابن عمر، 

 ( 33، ص 2071
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 . أهداف وفوائد احلوكمة يف اجلمعيات اخلريية:1

يف  إن سعي املجتمعات إىل تطبيق وتنفيذ احلوكمة

املؤسسات واملنظامت عىل اختالفها هيدف إىل حتقيق جمموعة 

من الفوائد واألهداف، سواء عىل مستوى املؤسسات 

واملنظامت نفسها، أو عىل مستوى املجتمع ككل، ومن بني 

 هذه األهداف والفوائد ما ييل:

عدم اخللط بني املهام واملسؤوليات اخلاصة باملديرين -

 اإلدارة ومسؤوليات أعضائه.التنفيذيني، ومهام جملس 

اإلرشاف عىل املسؤولية االجتامعية للمؤسسة عن طريق -

 إجراءات مناسبة لنشاطاهتا من خالل خدمة البيئة واملجتمع. 

حماربة الفساد الداخيل يف املؤسسات واملنظامت، وعدم -

السامح بوجوده أو باستمراره، بل القضاء عليه وعدم السامح 

 بعودته مرة أخرى.

يق وضامن النزاهة األكيدة واالستقامة جلميع العاملني تطب-

يف املؤسسات واملنظامت، بدءًا من جملس اإلدارة واملدربني 

 التنفيذيني إىل أدنى عامل فيها.

تقليل األخطاء إىل أدنى قدر ممكن، بل استخدام النظام -

احلاميس الوقائي الذي يمنع حدوث هذه األخطاء، وتبعا 

تكاليف وأعباء هذا اخلطأ. )أمحد، لذلك جينب الرشكات 

 (781، ص 2076

تأكيد مسؤوليات اإلدارة، وتقييم أدائها، وتعزيز -

املحاسبية واملساءلة، وعدم اخللط بني املهام واملسؤوليات 

 اخلاصة بأعضاء املؤسسة.

توفري اإلرشادات للمؤسسات حول كيفية حتقيق التزام -

 أفضل باملعايري واملامرسات القياسية.

روح الفريق والعمل التعاوين، وتطوير مستوى  دعم-

 اإلفصاح بام خيدم أصحاب املصالح.

 احلد من استغالل السلطة يف غري املصلحة العامة.-

االلتزام بأحكام القوانني والترشيعات النافذة. )النوشان، -

 (71، ص 7131

أما فيام يتعلق بأمهية تطبيق وممارسة احلوكمة يف اجلمعيات 

ي ترى الباحثات أهنا تنطبق عىل اجلمعيات األهلية، والت

 اخلريية واألهلية يف اململكة العربية السعودية، ما ييل:

تشجع احلوكمة اجلمعيات اخلريية عىل االستخدام األمثل -

 ملواردها.

تساعد احلوكمة اجلمعيات اخلريية عىل حتقيق التنمية -

 املستدامة.

أداء تسهل احلكومة عملية الرقابة واإلرشاف عىل -

اجلمعيات اخلريية عرب حتديد أطر الرقابة الداخلية، وتشكيل 

 اللجان املتخصصة، وتطبيق الشفافية واإلفصاح.

إرساء قواعد مؤسسية، وتطوير هياكل إدارية باجلمعيات -

 اخلريية.

التحديد الواضح للفئات املستهدفة من أنشطة املنظمة. -

 ( 362، ص 2071)إبراهيم، 

لية، بام فيها اجلمعيات اخلريية، وهتدف املؤسسات األه

إىل حتقيق جمموعة من الفوائد واألهداف من وراء تطبيق 

احلوكمة داخلها، وقد ذكرت منصة حوكمة اجلمعيات 

األهلية يف اململكة العربية السعودية، والذي يطلق عليها 

عددًا من الفوائد التي ستتحقق عند تطبيق مبادئ  "مكني"

 ريية، وهي:احلوكمة يف اجلمعيات اخل

املسامهة يف نجاح اجلمعية األهلية وحتقيق النمو واألثر -

 املستدام هلا.

إثبات فاعلية اجلمعية األهلية أمام اجلهات املنظمة -

 .واملرشفة

املسامهة يف محاية اجلمعية األهلية وأعضائها عند املساءلة -

 .القانونية

زيادة فاعلية إدارة اجلمعية األهلية وتشجيعها عىل -

 .ستخدام األمثل ملواردهااال

 .زيادة فرصة احلصول عىل املنح احلكومية وغري احلكومية-

ضامن حقوق كل من له صلة باجلمعية األهلية، واإلعانة -

 .عىل إرشاكهم يف اختاذ القرارات ذات العالقة

https://saudifoodbank.com)) 

وقد سامهت النجاحات التي حققتها احلوكمة يف كثري من 

واملؤسسات املتنوعة، وعىل يميع املستويات، يف املنظامت 

اإلرساع بتطبيق مبادئ ومعايري احلوكمة يف القطاعات غري 

الربحية، والتي تأيت من ضمنها اجلمعيات واهليئات اخلريية، 

ومع توجه اململكة إىل حتقيق أقىص  2030ويف ظل رؤية 

أشار استفادة من اإلمكانات املادية والبرشية يف اململكة، وقد 

األستاذ عبداهلل بن راشد اخلالدي إىل إمكانية االستفادة من 

عن طريق استخدام إمكانات  2030احلوكمة يف ظل رؤية 
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احلكومة اإللكرتونية يف العمل اخلريي، وذلك باستخدام 

رمضان  21املنصة الوطنية للتربعات، والتي تم إطالقها يف 

ريي ه وهتدف إىل حوكمة أحد أنشطة العمل اخل7117

املتمثل يف التربعات، وذلك من أجل ضامن وصوهلا 

ملستحقيها بكل يرس وسهولة، والذي تبعه بعد ذلك، إنشاء 

املركز الوطني للتنمية، غري الربحي، والقائم عىل تقديم 

اخلدمات املساندة للمرشوعات اخلدمية، ومن بينها 

مرشوعات اجلمعيات واهليئات اخلريية. )صحيفة سبق، 

https://api.sabq.org/2BnCV4) 

 

 . النظريات املفرسة للحوكمة يف املؤسسات اخلريية:6

إن التوصل إىل صيغ احلوكمة وتطبيقها يف املؤسسات 

الربحية وغري الربحية )املؤسسات اخلريية(، عىل اختالفها 

وتنّوعها، يعود إىل العديد من اجلهود العلمية واألبحاث 

مكانية تطبيق والدراسات التي توصلت إىل جودة وإ

احلوكمة، وتتمثل خالصة هذه اجلهود يف عدد من النظريات 

التي فرست احلوكمة، ووضعت هلا القواعد والصيغ للتطبيق. 

 وتوجد نظريتان رئيستان يف تفسري احلوكمة، ومها:

نظرية الوكالة. وهي النظرية التي ُينظر من خالهلا  .أ

التعاقدية  للمؤسسة باعتبارها جمموعة متداخلة من العالقات

بني عنارص اإلنتاج املختلفة، وأن هناك عالقة وكالة تنشأ 

عندما يتم التعاقد بني طرف معني أو أكثر )األصيل(، وبني 

طرف آخر هو الوكيل، ألداء بعض اخلدمات نيابة عنه، 

، ص 2071وتفوض له سلطات اختاذ القرار. )ابن عمر، 

10 ) 

األداء نظرية أصحاب املصالح. وهي عملية تقييم .ب

االجتامعي للمؤسسات من حيث تلبيته مطالب جمموعة 

أصحاب املصالح املتعددة، التي عىل املؤسسات أن تسعى 

لتلبيها. واألداء االجتامعي للمؤسسات هو قدرة املؤسسة 

عىل تلبية أو جتاوز توقعات أصحاب املصالح فيام يتعلق 

كامل بني بالقضايا االجتامعية، وينبغي وفقًا هلذه النظرية الت

أساليب الرقابة املفروضة عىل أنشطة املؤسسة. )الصرييف، 

 (71، ص 2071

 

 

 . أمهية احلوكمة يف املؤسسات اخلريية:1

تسعى املنظامت واملؤسسات عىل اختالف أنواعها إىل 

من أجل حتقيق أقىص استفادة من  تطبيق مبادئ احلوكمة

املوارد املتاحة للمنظامت واملؤسسات، وتدعيم التنافس بينها، 

وتعظيم قيمتها ودورها السوقي واملجتمعي، مما ينعكس عىل 

توسعها ونموها نتيجة زيادة معدالت الثقة املجتمعية مع تلك 

املؤسسات واملنظامت. وتتمثل أمهية احلوكمة يف املؤسسات 

 ة يف النقاط التالية:األهلي

ُتعد ممارسة احلوكمة الرشيدة عنرصًا مهاًم يف حتقيق -

 مصداقية هذه املؤسسات.

توفر جوًا من الثقة والتعاون بني العاملني يف تلك -

 املؤسسات واملستفيدين من خدماهتا.

االستجابة للتغيري بديناميكية حتقق االرتقاء بجودة -

 اخلدمات املقدمة من هذه املؤسسات.

حتقق التخطيط الفعال لتطوير تلك املؤسسات، وجلب -

 املوارد الالزمة وااللتزام باملبادئ القانونية واألخالقية.

تعمل عىل تعزيز صورة هذه املؤسسات أمام املجتمع -

 والرأي العام.

تساعد عىل حفظ التوازن، وإجياد الرقابة الالزمة -

سسات لعمليات ممارسة السلطة وصنع القرار داخل تلك املؤ

 (.3772-3777، ص 2073)جاداهلل، 

 

 . خصائص ومميزات حوكمة املؤسسات اخلريية.8

تتسم احلوكمة يف املؤسسات اخلريية بعدد من اخلصائص 

والسامت التي قد متيزها عن غريها من املؤسسات، سوء 

الرسمية أو غري الرسمية، الساعية إىل تطبيق برامج احلوكمة، 

ات والدراسات إىل جمموعة من وقد أشارت عديد من الكتاب

 هذه اخلصائص، ومن بينها:

املساءلة. أي إمكان تقييم وتقدير أعامل جملس اإلدارة -

واإلدارة التنفيذية، والعدالة التي تعني احرتام حقوق خمتلف 

 املجموعات أصحاب املصلحة يف املؤسسة.

املسؤولية االجتامعية. تشري إىل النظر إىل املؤسسة اخلريية -

 طن جيد وجديد.كموا

االستجابة. حيث حتاول تلك املؤسسات وعملياهتا -

خدمة يميع األطراف املنتمية لتلك املؤسسات. )ابن عمر، 
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 (30، ص 2071

الرؤية االسرتاتيجية. حيث يتمتع القادة والعامة برؤية -

بعيدة األجل حول احلوكمة اجليدة، والتنمية البرشية، وأيضًا 

 لتنمية.باإلحساس بام حتتاجه هذه ا

الكفاءة والفاعلية. حيث إن تلك املؤسسات وعملياهتا -

هلا نتائج تلبي االحتياجات املجتمعية، مع مراعاة االستخدام 

 (110، ص 2077األمثل للموارد. )عوض، 

 

. آليات وطرق ممارسة احلوكمة يف ضوء معايريها 2

 باملؤسسات اخلريية.

يف املؤسسات اخلريية عىل  تعتمد عملية ممارسة احلوكمة

عدد من اخلطوات أو اإلجراءات التي متثل واقع احلوكمة 

العملية يف امليدان )املؤسسات اخلريية(، ومن بني هذه 

اخلطوات واإلجراءات التي يتم ممارستها يف حوكمة 

املؤسسات اخلريية، املساءلة والشفافية واملشاركة، والتي يراها 

 حوكمة، وهي عىل النحو التايل:البعض مبادئ أو عنارص لل

 

 أ. آلية املساءلة. 

ويقصد باملساءلة هنا القدرة واالستعداد عىل إظهار مدى 

وضوح اإلجراءات والقرارات، وتوافقها مع األهداف املتفق 

عليها، وإجياد طرق وأساليب مؤسسية متكن من مساءلة 

الشخص املسؤول عن أعامله وترصفاته، مع إمكانية حماسبته 

ذا جتاوز السلطة أو أخل بعمله وفق القانون، بضامن وجود إ

(. هذا، 83، ص 2071قضاء مستقل وحمايد، )ابن مصطفى، 

وترتكز حوكمة املؤسسات الربحية وغري الربحية عىل أن 

يكون أعضاء جملس اإلدارة يف موضع املساءلة عن قراراهتم، 

لك وبأن خيضعوا أنفسهم للفحص واملراجعة الذاتية، ويتم ذ

من خالل وجود نظام متكامل من املحاسبة واملساءلة 

للمسؤولني عن إدارة املوارد يف املؤسسة، بام فيهم جملس 

، ص 2071اإلدارة واإلدارة التنفيذية. )العمر، واملعود، 

721) 

ويذكر أن املساءلة يف احلوكمة تقوم عىل عدة عنارص، منها 

لك املعايري، وإعالن املعايري القابلة للتطبيق، وتقييم مستند لت

النتائج بناء عىل البيانات الدقيقة، واختاذ القرارات، وإجراء 

تغذية راجعة فعالة، ووضوح قواعد النظام، وعواقب 

املخالفات، واملساواة يف تطبيقها دون حتيز. وللمساءلة عدة 

مستويات تبدأ باملساءلة التقليدية، والتي تتمثل يف امتثال 

للوائح املعمول هبا، ومساءلة الربنامج املؤسسة للقوانني وا

عن نتائج األنشطة احلكومية، باإلضافة إىل مساءلة العمليات 

واألنشطة التي يتم خالهلا حتويل املدخالت ملخرجات، 

وأخريًا املساءلة االجتامعية، وتتمثل يف اآلثار االجتامعية 

ة للربامج، ومدى التزام املنظامت بدورها االجتامعي إزاء البيئ

 (37-28، ص 2071التي تبارش نشاطها هبا. )الصرييف، 

 

 ب. آلية الشفافية )املحاسبة واإلفصاح(. 

وتتمثل الشفافية يف أن تكون اإلجراءات احلكومية 

والقرارات وعمليات صنع القرار مفتوحة بمستوى مناسب 

من التدقيق من قبل اآلخرين، ومن خالل أجزاء أخرى من 

ين، ويف بعض احلاالت خارج احلكومة واملجتمع املد

(. إن 81، ص 2071املؤسسات احلكومية. )ابن مصطفى، 

مبدأ الشفافية يف املؤسسات سواء الربحية أو غري الربحية 

يرتكز عىل اإلفصاح عن املعلومات املالية وغري املالية 

للمتأثرين بأعامل املؤسسة يف الوقت املناسب، كام يشمل 

ع املتأثرين بأعامل املؤسسة ذلك، إفساح املجال أمام يمي

لالطالع عىل املعلومات الرضورية. وقد يكون هذا اإلفصاح 

طوعيًا أو إلزاميًا بناء عىل التزامات املؤسسة، والبيئة القانونية، 

اللتني تعمل يف ظلهام املؤسسة، ويف هذا اإلطار جيب عىل 

أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية أن يوضحوا بشكل 

لمتأثرين بأعامل املؤسسة سبب اختاذ أي قرار مادي، أو جيل ل

تغيري يف سياسات أو براجمها األساسية. )العمر، واملعود، 

 ( 726، ص 2071

ويشري إىل وجود عنرصين ملبدأ الشفافية، أوهلام العالنية، 

وهي واجب عىل اإلدارة البد من توفريها بالطرق املمكنة 

ؤمترات وغريها، بام يتيح عرب وسائل اإلعالم والندوات وامل

توفري العالنية للمواطن العادي واألجهزة الرقابية احلكومية 

واألهلية، وثانيهام القانونية، وتتمثل يف وجود النص القانوين 

الثابت والقوى، الذي يضمن توافر العالنية من جهة، 

والرقابة من جهة أخرى، وملبدأ الشفافية مستويان، األول 

لية، أي توفر البيانات ألعضاء املنظومة الشفافية الداخ

والعاملني فيها، وخارجية تتمثل يف توفري البيانات للجمهور، 
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وخاصة املستهدفني واملستفيدين من نشاط املنظمة عمومًا. 

 (21، ص 2071)الصرييف، 

ويذكر أن كالً من آلية املساءلة والشفافية تقوم بدور 

التفاعل باجتاه  حموري يف عملية التصحيح الذايت، ودفع

مستوى أفضل من اإلدارة الرشيدة، حيث تتيح الُبعد األول 

الذي يتمثل يف املساءلة واملحاسبة استنادًا المتالك أو توافر 

املعلومات التي تيرس ذلك، أما البعد الثاين فيتمثل يف القابلية 

للمساءلة، أيًا كان موقع املسؤول الوظيفي، بأن يسأل بصدر 

هلدف دائاًم هو االرتقاء بمستوى إدارة املنظمة. واسع مادام ا

 (362، ص 2071)إبراهيم، 

 

 ج. آلية املشاركة. 

يقصد بمبدأ املشاركة أن يكون أسلوب اإلدارة 

ديمقراطيًا يشجع عىل املبادرة، وليس سلطويًا ينرش التقاعس 

والالمباالة، وتكمن أمهية هذا املبدأ يف أنه يؤدي إىل رفع 

وزيادة اإلنتاجية، كام أن عدم املشاركة يؤدي كفاءة األداء 

لضعف الدور االسرتاتيجي لإلدارة العليا، وذلك النشغاهلا 

بتفاصيل وعدم توفر الوقت الكايف لالهتامم باالسرتاتيجية، 

، ص 2071مما ينعكس سلبًا عىل أداء املؤسسة. )ابن عمر، 

 (. ويشري إىل أن آلية املشاركة تؤدي وظيفتني بالنسبة22

 للمؤسسات اخلريية، ومها:

تقدم قياًم مضافة كرأس مال يساعد هذه املؤسسات عىل -

 تنفيذ أهدافها.

تؤسس بيئة مواتية ألدائها وفعاليتها تتكون من الدولة -

والقطاع اخلاص واجلامهري، ومن املفرتض أنه كلام كانت إدارة 

املؤسسة اخلريية أكثر حزمًا، كلام كانت املؤسسة هي قاعدة 

ة املشاركة، وبإمكاهنا توظيفها بحسب أجندهتا. عملي

 (363، ص 2071)إبراهيم، 

 

 . دور احلوكمة يف تعزيز القدرة التنافسية:70

يف تعزيز القدرة التنافسية بنشأهتا  قد يرتبط دور احلوكمة

وتطورها، والتي جاءت من أجل تصحيح املسار داخل 

العديد من املؤسسات، التي فشلت يف حتقيق األهداف 

املرجوة منها، مع انتشار الفساد بجميع أشكاله، املايل 

واإلداري، وتراجع معدالت األداء هبا، األمر الذي دعا 

لب عىل هذه اإلشكاليات، لرضورة البحث عن أدوات للتغ

ومن ثّم جاءت احلوكمة من أجل حتقيق ذلك اهلدف، ومن 

ثّم بات دورها هامًا يف حتقيق األهداف العامة واخلاصة لتلك 

املؤسسات واملنظامت، كام سامهت وبشكل فاعل يف حتقيق 

امليزة التنافسية هلا، ويشري إىل أن هذا الدور يتحقق من خالل 

 اآليت:

الفساد بجميع أشكاله املايل واإلداري، وعدم حماربة -

 السامح بعودته مرة أخرى.

حتقيق درجة عالية من الشفافية واالستقاللية جلميع -

 األطراف يف املؤسسات واملنظامت.

تفادي األخطاء واالنحرافات املتعمدة، والعمل عىل -

 تقليلها باستخدام أنظمة رقابية متطورة.

فيام يتم إعداده من التقارير حتقيق قدر كاف من الشفافية -

 املالية واإلدارة يف الكشوفات.

االلتزام بالكفاءة والفاعلية ملراقبي تلك املؤسسات من -

حيث النواحي املالية، والتأكد من كوهنا عىل درجة عالية من 

االستقاللية والنزاهة واملوضعية، وعدم خضوعها ألي 

 (10-32، ص 2072ضغوط خارجية. )العازمي، 

ق احلوكمة يف العمل اخلريي باململكة العربية تطبي

 السعودية:

لقد سامهت النجاحات التي حققتها احلوكمة يف كثري من 

املنظامت واملؤسسات املتنوعة، وعىل يميع املستويات، يف 

اإلرساع بتطبيق مبادئ ومعايري احلوكمة يف القطاعات غري 

اخلريية، الربحية، والتي تأيت من ضمنها اجلمعيات واهليئات 

ومع توجه اململكة إىل حتقيق أقىص  2030ويف ظل رؤية 

استفادة من اإلمكانات املادية والبرشية يف اململكة، وقد أشار 

األستاذ عبداهلل بن راشد اخلالدي إىل إمكانية االستفادة من 

عن طريق استخدام إمكانات  2030احلوكمة يف ظل رؤية 

ي، وذلك باستخدام احلكومة اإللكرتونية يف العمل اخلري

رمضان  21املنصة الوطنية للتربعات، والتي تم إطالقها يف 

ه وهتدف إىل حوكمة أحد أنشطة العمل اخلريي 7117

املتمثل يف التربعات، وذلك من أجل ضامن وصوهلا 

ملستحقيها بكل يرس وسهولة، والذي تبعه بعد ذلك، إنشاء 

ىل تقديم املركز الوطني للتنمية غري الربحي، والقائم ع

اخلدمات املساندة للمرشوعات اخلدمية، ومن بينها 



 هـ(7112م/2027جامعة امللك سعود، الرياض ) (،2، ع )(33) ، مجاآلدابجملة 

 

717 

مرشوعات اجلمعيات واهليئات اخلريية.)صحيفة سبق، 

https://api.sabq.org/2BnCV4) 

وبشكل عام، يمكن القول بأن مثل هذه املرشوعات 

الفعلية يوضح كيفية االستفادة من احلوكمة يف اجلمعيات 

حية، حيث أشار نيفني اخلريية كأحد القطاعات غري الرب

( إىل جمموعة من فوائد ممارسة 362، ص 2071إبراهيم )

 احلوكمة باجلمعيات اخلريية، ومنها:

تشجيع احلوكمة اجلمعيات اخلريية عىل االستخدام -

 األمثل ملواردها.

مساعدة احلكومة اجلمعيات اخلريية عىل حتقيق التنمية -

 املستدامة.

رشاف عىل أداء تسهل احلوكمة عملية الرقابة واإل-

 اجلمعيات اخلريية.

إرساء قواعد مؤسسية وتطوير هياكل إدارية باجلمعيات -

 اخلريية.

 التحديد الواضح للفئات املستهدفة من أنشطة املنظمة.  -

 

 اإلطار امليداين

 العينة الفعلية

( مـن العـاملني 761تكونت عينة الدراسة الفعلية مـن )

واجلداول التالية توضـح باجلمعيات اخلريية بمدينة الرياض، 

 خصائص أفراد العينة حسب البيانات الشخصية.

 (: توزيع أفراد العينة حسب اجلنس.7جدول رقم )

 النسبة املئوية العدد اجلنس

 46.1 76 ذكر

 53.9 89 أنثى

 100.0 165 اإليمايل

% من أفراد العينة إناث، بينام 1312يتضح من اجلدول السابق أن 

 % ذكور.1617

 

 (: توزيع أفراد العينة حسب املستوى التعليمي.2جدول رقم )

 النسبة املئوية العدد املستوى التعليمي

 17.6 29 ثانوي

 23.0 38 دبلوم

 44.2 73 جامعي

 15.2 25 عليا دراسات

 100.0 165 اإليمايل

% من أفراد العينة مستواهم 1112يتضح من اجلدول السابق أن 

% مستواهم 7116مستواهم التعليمي دبلوم، % 23التعليمي جامعي، 

 % دراسات عليا.7112ثانوي، و

 

 (: توزيع أفراد العينة حسب العمر.3جدول رقم )

 النسبة املئوية العدد العمر

 57.6 95 سنة 31إىل  20من 

 35.8 59 سنة 10إىل  36من 

 4.8 8 سنة 60إىل  17من 

 1.8 3 سنة 60أكثر من 

 100.0 165 اإليمايل

% من أفراد العينة أعامرهم ما 1116يتضح من اجلدول السابق أن 

( سنة، 10إىل  36% أعامرهم ما بني )3118( سنة، 31إىل  20بني )

% أعامرهم أكثر من 718( سنة، و60إىل  17% أعامرهم ما بني )118

 ( سنة.60)

 

 (: توزيع أفراد العينة حسب اجلنسية.1جدول رقم )

 املئويةالنسبة  العدد اجلنسية

 98.2 162 سعودي

 1.8 3 سعودي غري

 100.0 165 اإليمايل

% من أفراد 2812يتضح من اجلدول السابق أن الغالبية العظمى 

 % من غري السعوديني.718العينة سعوديون، بينام 

 

 (: توزيع أفراد العينة حسب مستوى اخلربة.1جدول رقم )

 النسبة املئوية العدد مستوى اخلربة

 43.0 71 سنوات 1 من أقل

 35.8 59 سنوات 70إىل  6من 

 11.5 19 سنة 71إىل  77من 

 9.7 16 سنة 71 من أكثر

 100.0 165 اإليمايل

% من أفراد العينة لدهيم سنوات 13يتضح من اجلدول السابق أن 

( 70إىل  6% لدهيم سنوات خربة من )3118( سنوات، 1خربة أقل من )

% 211( سنة، و71إىل  77خربة من )% لدهيم سنوات 7711سنوات، 

 ( سنة.71لدهيم سنوات خربة أكثر من )

 

 (: توزيع أفراد العينة حسب الوظيفة احلالية داخل املركز.6جدول رقم )

 النسبة املئوية العدد الوظيفة احلالية داخل املركز

 7.3 12 إدارة جملس رئيس

 7.3 12 اإلدارة جملس رئيس مساعد

 3.6 6 مركز مدير

 4.2 7 مركز مدير مساعد
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 النسبة املئوية العدد الوظيفة احلالية داخل املركز

 4.8 8 فرع مدير

 3.0 5 الفرع مدير مساعد

 6. 1 عام أمني

 1.8 3 العام األمني مساعد

 21.8 36 مرشف

 15.2 25 أخصائي

 30.3 50 أخرى

 100.0 165 اإليمايل

% من أفراد العينة وظيفتهم 2718يتضح من اجلدول السابق أن 

رئيس "% 113، "أخصائي" %7112، "مرشف"احلالية داخل املركز 

مدير "% 316، "مساعد رئيس جملس إدارة"% 113، "جملس إدارة

مساعد "% 3، "مدير فرع"% 118، "مساعد مدير مركز"% 112، "مركز

، بينام "مساعد أمني عام"% 718، "أمني عام"% 016، "مدير فرع

 % من أفراد العينة لدهيم وظائف أخرى داخل املركز.3013

 

 أداة الدراسة

نظرًا لطبيعة الدراسة من حيـث أهـدافها ومنهجهـا، قـام 

فريق البحث بإعـداد اسـتبانة جلمـع املعلومـات والبيانـات، 

والتي ُتعد من أكثر أدوات البحث شيوعًا واستخدامًا يف جمال 

 العلوم اإلنسانية، وُقسمت االستبانة إىل:

البيانات األولية اخلاصة بأفراد عينة الدراسة: اجلنس، .7

وى التعليمي، العمر، اجلنسية، مستوى اخلربة، الوظيفة املست

 احلالية داخل املركز.

جمموعة من العبارات التي تقيس واقع تطبيق احلوكمة .2

يف اجلمعيات اخلريية بمدينة الرياض، وتتكون من ثالثة 

 حماور:

  املحور األول: واقع تطبيق معايري احلوكمة يف اجلمعيات

 ( عبارة.76كون من )اخلريية بمدينة الرياض، ويت

  املحور الثاين: أثر تطبيق معايري احلوكمة يف اجلمعيات

 ( عبارة.20اخلريية بمدينة الرياض، ويتكون من )

  املحور الثالث: الصعوبات التي تواجه تطبيق معايري

احلوكمة عىل أداء اجلمعيات اخلريية بمدينة الرياض، ويتكون 

 ( عبارة.77من )

 

 تصحيح أداة الدراسة

تم استخدام مقياس ليكرت الثالثي للحصول عىل 

استجابات أفراد عينة الدراسة، وفق درجات املوافقة التالية: 

)موافق، حمايد، غري موافق(. ومن ثم التعبري عن هذا املقياس 

كميًا، بإعطاء كل عبارة من العبارات السابقة درجة، وفقًا 

 موافق ( درجتان، غري2( درجات، حمايد )3للتايل: موافق )

( درجة واحدة. ولتحديد طول فئات مقياس ليكرت 7)

الثالثي، تم حساب املدى بطرح احلد األعىل من احلد األدنى 

 3÷  2(، ثم تم تقسيمه عىل أكرب قيمة يف املقياس )2=  7 –3)

(، وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إىل أقل قيمة يف 0161= 

الفئة، وهكذا أصبح (؛ لتحديد احلد األعىل هلذه 7املقياس )

 طول الفئات كام هو موضح يف اجلدول التايل: 

 

(: تقسيم فئات مقياس ليكرت الثالثي )حدود متوسطات 1جدول رقم )

 االستجابات(.

 حدود الفئة درجة املوافقة م

 إىل من

 7161 710 قليلة 7

 2133 7168 متوسطة 2

 310 2131 كبرية 3

ــم  ــىل حك ــول ع ــدى يف احلص ــول امل ــتخدام ط ــم اس وت

موضوعي عىل متوسطات استجابات مفردات عينة الدراسة، 

 بعد معاجلتها إحصائيًا. 

 

 صدق أداة الدراسة

صدق أداة الدراسة يعني التأكد من أهنا تقيس ما أعدت 

لقياسه، كام يقصد به شمول االستبانة لكل العنارص التي 

ناحية، ووضوح عباراهتا من ناحية تدخل يف التحليل من 

أخرى، بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها، وقد تم 

 التأكد من صدق أداة الدراسة من خالل:

مني(.7  الصدق الظاهري )صدق املحكِّ

للتعرف عىل مدى الصدق الظاهري لالستبانة، والتأكد 

من أهنا تقيس ما وضعت لقياسه، تم عرضها بصورهتا األولية 

من املحكمني املختصني، وقد ُطلب من األساتذة عىل عدد 

املحكمني تقييم جودة االستبانة، من حيث قدرهتا عىل قياس 

ما أعدت لقياسه، واحلكم عىل مدى مالءمتها ألهداف 

الدراسة، وذلك من خالل حتديد وضوح العبارات، وانتامئها 

للمحور، وأمهيتها، وسالمتها لغويًا، وإبداء ما يرونه من 

 ، أو حذف، أو إضافة للعبارات.تعديل

وبعد أخذ اآلراء، واالطالع عىل امللحوظات، تم إجراء 
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التعديالت الالزمة التي اتفق عليها غالبية املحكمني، ومن ثم 

 إخراج االستبانة بصورهتا النهائية.

 صدق االتساق الداخيل لألداة.2

للتحقق من صدق االتساق الداخيل لالستبانة، تم 

 Pearson's Correlation)باط بريسون حساب معامل ارت

Coefficient) ؛ للتعرف عىل درجة ارتباط كل عبارة من

عبارات االستبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه 

العبارة، حيث تراوحت قيم معامالت االرتباط ما بني 

كحد أعىل، ويميعها كانت  01202كحد أدنى إىل  01127

( فأقل؛ 0107عند مستوى الداللة )موجبة، ودالة إحصائيًا 

مما يشري إىل صدق االتساق الداخيل بني عبارات األداة، 

ومناسبتها لقياس ما ُأعدت لقياسه، واجلدول التايل يبني 

 ذلك:

 

 (30(: صدق االتساق الداخيل لعبارات أداة الدراسة. )ن=8جدول رقم )

 املحور الثالث الثاين املحور املحور األول

 مستوى الداللة معامل االرتباط رقم العبارة مستوى الداللة معامل االرتباط رقم العبارة مستوى الداللة معامل االرتباط رقم العبارة

1 .782** .000 1 .638** .000 1 .667** .000 
2 .811** .000 2 .783** .000 2 .650** .000 
3 .887** .000 3 .742** .000 3 .646** .000 
4 .866** .000 4 .770** .000 4 .825** .000 
5 .902** .000 5 .768** .000 5 .642** .000 
6 .876** .000 6 .870** .000 6 .491** .006 
7 .888** .000 7 .798** .000 7 .787** .000 
8 .849** .000 8 .869** .000 8 .804** .000 
9 .878** .000 9 .868** .000 9 .706** .000 

10 .809** .000 10 .869** .000 10 .745** .000 
11 .862** .000 11 .785** .000 11 .764** .000 
12 .860** .000 12 .855** .000  
13 .864** .000 13 .799** .000 
14 .824** .000 14 .869** .000 
15 .857** .000 15 .852** .000 
16 .805** .000 16 .695** .000 

 17 .848** .000 
18 .895** .000 
19 .835** .000 
20 .853** .000 

 فأقل 0107** دال عند مستوى الداللة 

 الصدق البنائي:.3

يعترب الصدق البنائي أحـد مقـاييس صـدق األداة الـذي 

األداة الوصـول إليهـا، يقيس مدى حتقق األهداف التي تريد 

ويبني مدى ارتباط كل حمـور مـن حمـاور الدراسـة بالدرجـة 

الكلية لالستبانة، ويوضح اجلدول التايل معامالت االرتبـاط 

 لكل حمور من حماور الدراسة مع الدرجة الكلية لالستبانة.

( معامالت ارتباط بريسون لكل حمور من حماور الدراسة، مع 2جدول )

 (30الستبانة. )ن=الدرجة الكلية ل

 املحور م
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

1 
واقع تطبيق معايري احلوكمة  املحور األول:

 يف اجلمعيات اخلريية بمدينة الرياض
.560** .001 

2 
أثر تطبيق معايري احلوكمة يف  املحور الثاين:

 اجلمعيات اخلريية بمدينة الرياض
.770** .000 

3 

الصعوبات التي تواجه املحور الثالث: 

تطبيق معايري احلوكمة عىل أداء اجلمعيات 

 اخلريية بمدينة الرياض

.426* .019 

 فأقل 0101* دال عند مستوى الداللة 

 فأقل 0107** دال عند مستوى الداللة 

( أن قيم معامل ارتبـاط كـل حمـور مـن حمـاور 2يتضح من اجلدول )

دالة إحصـائيًا عنـد مسـتوى داللـة الدراسة مع الدرجة الكلية لالستبانة، 

؛ مما يشري إىل حتقق الصدق البنـائي يف أداة 0101، ومستوى داللة 0107

 الدراسة.

 ثبات أداة الدراسة

هناك العديد من الطرق التي يمكن من خالهلا قياس 

ثبات أداة الدراسة، وذلك للتأكد من مدى صالحية هذه 

الدراسة لقياس ما وضعت لقياسه، حيث تم يف هذه الدراسة 

 (Cronbach's Alpha استخدام كل من طريقة ألفاكرونباخ )

حلساب الثبات يف ( Split-Halfالتجزئة النصفية ) وطريقة
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نات التي تم يمعها من خالل أداة الدراسة )االستبانة( البيا

 ( التايل: 70وكانت النتائج كام هو موضح باجلدول رقم )

(: معامالت ثبات أداة الدراسة بطريقة ألفاكرونباخ 70جدول رقم )

 (30وطريقة التجزئة النصفية. )ن=

 املحور

 طريقة التجزئة النصفية طريقة ألفا كرونباخ

عدد 

 العبارات

معامل ألفا 

 كرونباخ

معامل االرتباط 

 قبل التعديل

معامل االرتباط 

 بعد التعديل

 0.868 0.767 0.974 16 األول

 0.889 0.808 0.972 20 الثاين

 0.791 0.662 0.896 11 الثالث

االستبانة 

 ككل
47 0.933 0.760 0.863 

 يتضح مـن اجلـدول السـابق أن قـيم معامـل الثبـات ألفـا كرونبـاخ

( 01807211( لعبارات املحور الثالـث، إىل )01826تراوحت ما بني )

لعبارات املحور األول، يف حني بلغت قيمة معامل الثبـات ألفـا كرونبـاخ 

(. هذا، وتراوحت قيم معامـل الثبـات 01233لعبارات االستبانة ككل )

( لعبـارات املحـور الثالـث، إىل 01127بطريقة التجزئة النصفية ما بـني )

( لعبارات املحور الثاين، وبلغت قيمـة معامـل الثبـات بطريقـة 01882)

(، وهذا يـدل عـىل أن 01863التجزئة النصفية لعبارات االستبانة ككل )

االستبانة تتمتع بدرجة ثبات جيـدة، ويمكـن االعـتامد عليهـا يف التطبيـق 

انة امليداين للدراسة، كام ُيعد مؤرشًا مهاًم عىل أن العبـارات املكونـة لالسـتب

تعطي نتائج مستقرة وثابتة يف حال إعادة تطبيقها عىل أفراد عينـة الدراسـة 

 مرة أخرى؛ وبالتايل توجد طمأنينة جتاه حتليل بيانات االستبانة.

 

 حتليل النتائج واالجابة عن التساؤالت:

حتليل النتائج املتعلقة بالسؤال األول: ما واقع تطبيق  .7

 يف اجلمعيات اخلريية بمدينة الرياض؟ معايري احلوكمة

لإلجابــة عــن الســؤال األول؛ تــم حســاب التكــرارات، 

ــات  ــابية، واالنحراف ــطات احلس ــة، واملتوس ــب املئوي والنس

املعياريــة، واألوزان النســبية، والرتتيــب الســتجابات أفــراد 

العينة، عىل كـل عبـارة مـن عبـارات املحـور األول فكانـت 

 النتائج كام ييل:

 (: حتليل النتائج املتعلقة بالسؤال األول.77جدول رقم )

 العبارات م
عدد/ 

 نسبة

غري 

 موافق
 موافق حمايد

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

الوزن 

 النسبي

مستوى 

 املوافقة
 الرتتيب

1 

حترص اجلمعية عىل نرش القرارات 

بوسائل اإلعالم املتعلقة بطبيعة عملها 

 املتاحة.

 75 47 43 عدد

 3 متوسطة 73.0% 0.83 2.19
 45.5 28.5 26.1 نسبة

2 
كافة األمور املالية املتعلقة باجلمعية 

 واضحة ومعلنة جلميع العاملني.

 63 53 49 عدد
 13 متوسطة 69.3% 0.82 2.08

 38.2 32.1 29.7 نسبة

3 

مستقبلية ورسالة متتلك اجلمعية رؤية 

واضحة حول براجمها ومعلنة من خالل 

 موقعها اإللكرتوين.

 71 52 42 عدد

 4 متوسطة 72.7% 0.81 2.18
 43.0 31.5 25.5 نسبة

4 
توجد قنوات اتصال مستمرة بني 

 اجلمعية واملستفيدين من براجمها.

 77 45 43 عدد
 2 متوسطة 73.7% 0.83 2.21

 46.7 27.3 26.1 نسبة

5 

تعقد اجلمعية اجتامعات دورية بشكل 

سنوي أو عند احلاجة بصفة مستمرة 

 ملناقشة أوضاع اجلمعية.

 79 50 36 عدد

 1 متوسطة 75.3% 0.80 2.26
 47.9 30.3 21.8 نسبة

6 

تعقد اجلمعية انتخابات جملس اإلدارة 

حسب اللوائح التنظيمية للجمعيات 

 العربية السعودية.اخلريية باململكة 

 67 60 38 عدد

 4 متوسطة 72.7% 0.78 2.18
 40.6 36.4 23.0 نسبة

7 

تقوم اجلمعية بإيداع نسخة من القرارات 

التي تصدرها يف خالل شهر من تاريخ 

إصدارها لدى الوزارات واجلهات 

 املعنية باجلمعيات اخلريية.

 66 57 42 عدد

 7 متوسطة 71.7% 0.80 2.15
 40.0 34.5 25.5 نسبة

8 

يقوم جملس إدارة اجلمعية بوضع واعتامد 

سياسات وإجراءات واضحة وشفافة 

 ويتم اإلعالن عنها.

 65 57 43 عدد

 9 متوسطة 71.0% 0.80 2.13
 39.4 34.5 26.1 نسبة



 هـ(7112م/2027جامعة امللك سعود، الرياض ) (،2، ع )(33) ، مجاآلدابجملة 
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 العبارات م
عدد/ 

 نسبة

غري 

 موافق
 موافق حمايد

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

الوزن 

 النسبي

مستوى 

 املوافقة
 الرتتيب

9 
هناك نظام معلن داخل اجلمعية لتقييم 

 أداء العاملني باجلمعية.

 67 55 43 عدد
 7 متوسطة 71.7% 0.81 2.15

 40.6 33.3 26.1 نسبة

10 
يوجد قسم خاص لتلقي الشكاوى من 

 العاملني باجلمعية.

 61 55 49 عدد
 14 متوسطة 69.0% 0.82 2.07

 37.0 33.3 29.7 نسبة

11 

يتم اختيار جملس اإلدارة بشكل دوري 

حسب اللوائح املنظمة لعمل اجلمعيات 

 باململكة.اخلريية 

 62 60 43 عدد

 10 متوسطة 70.7% 0.79 2.12
 37.6 36.4 26.1 نسبة

12 

يتم التعامل مع الشكاوى املقدمة 

للجمعية بنزاهة وحيادية وموضوعية 

 تامة.

 61 63 41 عدد

 10 متوسطة 70.7% 0.78 2.12
 37.0 38.2 24.8 نسبة

13 

يتم عرض نتائج مستوى الرضا 

عىل العاملني باجلمعية حتقيقًا الوظيفي 

 ملبدأ الشفافية.

 61 54 50 عدد

 14 متوسطة 69.0% 0.82 2.07
 37.0 32.7 30.3 نسبة

14 
خيضع كافة العاملني باجلمعية للمساءلة 

 عىل اختالف مستوياهتم الوظيفية.

 60 63 42 عدد
 12 متوسطة 70.3% 0.78 2.11

 36.4 38.2 25.5 نسبة

15 
يوجد وعي كبري لدى القائمني عىل إدارة 

 اجلمعية بأمهية مبدأ املساءلة.

 68 59 38 عدد
 4 متوسطة 72.7% 0.78 2.18

 41.2 35.8 23.0 نسبة

16 
املشاركة  يف تقييم خدمات وبرامج 

 اجلمعية.

 57 58 50 عدد
 16 متوسطة 68.0% 0.81 2.04

 34.5 35.2 30.3 نسبة

  متوسطة %71.3 0.71 2.14  الكلية للمحورالدرجة 

يتضح من اجلدول السابق أن متوسط إجابات أفراد العينة عـىل يميـع 

يف اجلمعيـات اخلرييـة  واقع تطبيق معايري احلوكمة"عبارات املحور األول 

(، وهو متوسط يقع يف الفئة الثانيـة 3من  2171بلغت ) "بمدينة الرياض

(، ممـا يـدل عـىل درجـة 2133إىل  7168من فئات املقياس الثالثي )من 

موافقة متوسطة من قبل أفراد العينة جتاه واقع تطبيـق معـايري احلوكمـة يف 

أعىل فقرتني وأدنى فقرتني اجلمعيات اخلريية بمدينة الرياض. هذا وكانت 

 عىل النحو التايل:

 أعىل فقرتني نالتا أعىل درجة تأييد من قبل أفراد العينة مها:

 ( والتي تنص عىل 1العبارة رقم )"  تعقد اجلمعية اجتامعات دورية

 "بشكل سنوي أو عند احلاجة بصفة مستمرة ملناقشة أوضاع اجلمعية

ة أفراد العينة عليها حسب الوزن جاءت يف املرتبة األوىل من حيث موافق

 %.1113النسبي 

 ( والتي تنص عىل 1العبارة رقم )"  توجد قنوات اتصال مستمرة

جاءت يف املرتبة الثانية من حيث  "بني اجلمعية واملستفيدين من براجمها

 %.1311موافقة أفراد عينة الدراسة عليها حسب الوزن النسبي 

 من قبل أفراد العينة مها: أدنى فقرتني نالتا أقل درجة تأييد

 ( والتي تنص عىل 76العبارة رقم )"  يشارك املواطنون يف تقييم

جاءت يف املرتبة األخرية من حيث موافقة  "خدمات وبرامج اجلمعية

 %.68أفراد عينة الدراسة عليها، حسب الوزن النسبي 

 ( والتي تنص عىل 70العبارة رقم )" يوجد قسم خاص لتلقي

 "(، والتي تنص عىل 73، والعبارة رقم )"العاملني باجلمعيةالشكاوى من 

يتم عرض نتائج مستوى الرضا الوظيفي عىل العاملني باجلمعية حتقيقًا 

جاءتا يف املرتبة ما قبل األخرية من حيث موافقة أفراد عينة  "ملبدأ الشفافية

 %.62الدراسة عليها حسب الوزن النسبي 

 

 

 

 

حتليل النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين: ما أثر تطبيق معايري  .2

 احلوكمة عىل أداء اجلمعيات اخلريية بمدينة الرياض؟

لإلجابــة عــن الســؤال الثــاين تــم حســاب التكــرارات، 

ــات  ــابية، واالنحراف ــطات احلس ــة، واملتوس ــب املئوي والنس

 املعيارية، واألوزان النسـبية، والرتتيـب السـتجابات العينـة،

عىل كل عبارة من عبارات املحور الثـاين، كانـت النتـائج كـام 

 ييل:



 ...احلوكمة يف اجلمعيات اخلريية بني الواقع واملأمول: إبراهيم بن عامرميعاد ، والشهريعيل ابتسام  ، ومذكر اهليفعالية 
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 (: حتليل النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين.72جدول رقم )

 العبارات م
عدد/ 

 نسبة

غري 

 موافق
 موافق حمايد

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

الوزن 

 النسبي

مستوى 

 املوافقة
 الرتتيب

1 

تطوير قدرات وإمكانات اجلمعية 

بموضوع احلوكمة بشكل يسهم يف 

تطبيق اجلمعية ملبدأي املساءلة 

 والشفافية.

 115 45 5 عدد

 14 كبرية 89.0% 0.53 2.67
 69.7 27.3 3.0 نسبة

2 
حتقيق مصداقية اجلمعيات اخلريية مع 

 أطراف املجتمع املدين.

 122 31 12 عدد
 14 كبرية 89.0% 0.61 2.67

 73.9 18.8 7.3 نسبة

3 

املطالبة بتعديل قانون اجلمعيات اخلريية 

بام يضمن تطبيقًا سهاًل للحوكمة إذا ما 

 تتطلب األمر ذلك.

 119 43 3 عدد

 5 كبرية 90.0% 0.50 2.70
 72.1 26.1 1.8 نسبة

4 
حتقيق الثقة والتعاون بني العاملني 

 اخلريية واملستفيدين منها.باجلمعيات 

 126 29 10 عدد
 5 كبرية 90.0% 0.58 2.70

 76.4 17.6 6.1 نسبة

5 

االستجابة الرسيعة للتغريات املجتمعية 

عىل نحو أكثر فاعلية مما حيقق االرتقاء 

 بجودة اخلدمات.

 114 42 9 عدد

 20 كبرية 88.0% 0.59 2.64
 69.1 25.5 5.5 نسبة

 حتقيق التنمية املستدامة. 6
 125 29 11 عدد

 10 كبرية 89.7% 0.59 2.69
 75.8 17.6 6.7 نسبة

7 
حتقيق التخطيط الفعال لتطوير 

 اجلمعيات.

 113 48 4 عدد
 18 كبرية 88.7% 0.52 2.66

 68.5 29.1 2.4 نسبة

8 

تسهيل عملية الرقابة واإلرشاف عىل 

الرقابة الداخلية أداء اجلمعيات برشط 

 الفاعلة.

 125 27 13 عدد

 12 كبرية 89.3% 0.61 2.68
 75.8 16.4 7.9 نسبة

9 
جلب املوارد اآللية الالزمة وااللتزام 

 باملبادئ القانونية واألخالقية.

 126 35 4 عدد
 1 كبرية 91.3% 0.49 2.74

 76.4 21.2 2.4 نسبة

10 

داخل حماربة الفساد بكل أشكاله 

اجلمعية وعدم السامح بوجوده أو 

 استمراره.

 123 28 14 عدد

 18 كبرية 88.7% 0.63 2.66
 74.5 17.0 8.5 نسبة

11 

ضامن النزاهة واستقامة للعاملني 

باجلمعيات اخلريية بدء من جملس 

اإلدارة ومرورًا باملديرين ووصوالً 

 للعاملني.

 124 32 9 عدد

 5 كبرية 90.0% 0.57 2.70
 75.2 19.4 5.5 نسبة

12 
التحديد الواضح للفئات املستفيدين من 

 أنشطة اجلمعيات اخلريية.

 129 27 9 عدد
 2 كبرية 91.0% 0.56 2.73

 78.2 16.4 5.5 نسبة

13 
حتسني عملية صنع القرار يف اجلمعيات 

 بزيادة إحساس باملديرين باملسؤولية.

 120 36 9 عدد
 14 كبرية 89.0% 0.58 2.67

 72.7 21.8 5.5 نسبة

14 
حتسني درجة الشفافية واإلفصاح ونرش 

 املعلومات والبيانات.

 127 28 10 عدد
 4 كبرية 90.3% 0.57 2.71

 77.0 17.0 6.1 نسبة

15 
تقليل األخطاء الواقعة داخل اجلمعيات 

 اخلريية إىل أدنى حد ممكن.

 123 37 5 عدد
 3 كبرية 90.7% 0.52 2.72

 74.5 22.4 3.0 نسبة

 14 كبرية %89.0 0.63 2.67 124 27 14 عددمحاية اجلمعية واأعضائها من املسؤولية  16
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 العبارات م
عدد/ 

 نسبة

غري 

 موافق
 موافق حمايد

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

الوزن 

 النسبي

مستوى 

 املوافقة
 الرتتيب

 75.2 16.4 8.5 نسبة القانونية.

17 
زيادة قدرة اجلمعيات اخلريية عىل حتفيز 

 العاملني وحتسني معدالت األداء.

 125 31 9 عدد
 5 كبرية 90.0% 0.57 2.70

 75.8 18.8 5.5 نسبة

18 
زيادة فرص حصول اجلمعية عىل املنح 

 سواء احلكومية أو غري احلكومية.

 124 31 10 عدد
 10 كبرية 89.7% 0.58 2.69

 75.2 18.8 6.1 نسبة

19 

تدعيم عنرص الشفافية يف كافة 

املعامالت والعمليات املؤسسية 

واملرجعات  واإلجراءات املحاسبية

 املالية.

 123 34 8 عدد

 5 كبرية 90.0% 0.56 2.70
 74.5 20.6 4.8 نسبة

20 

حتقيق أقىص استفادة من نظم املحاسبة 

والرقابة الداخلية خاصة فيام يتصل 

 بعمليات الضبط الداخيل.

 124 30 11 عدد

 12 كبرية 89.3% 0.59 2.68
 75.2 18.2 6.7 نسبة

  كبرية %89.7 0.45 2.69  الكلية للمحورالدرجة 

 
       

يتضح من اجلدول السابق أن متوسط إجابات أفراد العينة عـىل يميـع 

يف اجلمعيـات اخلرييـة  أثر تطبيق معـايري احلوكمـة"عبارات املحور الثاين 

(، وهو متوسط يقع يف الفئة الثالثـة 3من  2162بلغت ) "بمدينة الرياض

(، مما يدل عىل درجـة موافقـة 3إىل  2131من فئات املقياس الثالثي )من 

كبرية من قبل أفراد العينة جتاه أثـر تطبيـق معـايري احلوكمـة يف اجلمعيـات 

فقرتني وأدنى فقرتني عىل النحو اخلريية بمدينة الرياض. هذا وكانت أعىل 

 التايل:

 أعىل فقرتني نالتا أعىل درجة تأييد من قبل أفراد العينة مها:

 ( والتي تنص عىل 2العبارة رقم )"  جلب املوارد الالزمة وااللتزام

جاءت يف املرتبة األوىل من حيث موافقة  "باملبادئ القانونية واألخالقية

 %.2713النسبي أفراد العينة عليها حسب الوزن 

 ( والتي تنص عىل 72العبارة رقم )"  التحديد الواضح للفئات

جاءت يف املرتبة الثانية من حيث  "املستفيدين من أنشطة اجلمعيات اخلريية

 %.27موافقة أفراد عينة الدراسة عليها حسب الوزن النسبي 

 أدنى فقرتني نالتا أقل درجة تأييد من قبل أفراد العينة مها:

 ( والتي تنص عىل 1العبارة رقم )"  االستجابة الرسيعة للتغريات

جاءت  "املجتمعية عىل نحو أكثر فاعلية مما حيقق االرتقاء بجودة اخلدمات

يف املرتبة األخرية من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها حسب الوزن 

 %.88النسبي 

 ( والتي تنص عىل 1العبارة رقم )" عال لتطوير حتقيق التخطيط الف

حماربة الفساد بكل  "( والتي تنص عىل 70، والعبارة رقم )"اجلمعيات

جاءتا يف  "أشكاله داخل اجلمعية وعدم السامح بوجوده أو استمراره

املرتبة ما قبل األخرية من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها حسب 

 %.8811الوزن النسبي 
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التي تواجه تطبيق معايري احلوكمة باجلمعيات اخلريية 

 بمدينة الرياض؟

لإلجابة عن السـؤال الثالـث؛ تـم حسـاب التكـرارات، 

ــات  ــابية، واالنحراف ــطات احلس ــة، واملتوس ــب املئوي والنس

جابات أفــراد املعياريــة، واألوزان النســبية، والرتتيــب الســت

العينة، عىل كل عبارة مـن عبـارات املحـور الثالـث فكانـت 

 النتائج كام ييل:
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 (: حتليل النتائج املتعلقة السؤال الثالث.73جدول رقم )

 العبارات م
عدد/ 

 نسبة

غري 

 موافق
 موافق حمايد

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

الوزن 

 النسبي

مستوى 

 املوافقة
 الرتتيب

1 
غياب ميزانية خاصة لعقد الدورات التدريبية 

 لتأهيل وإعداد العاملني يف اجلمعيات اخلريية.

 119 37 9 عدد
 1 كبرية 89.0% 0.58 2.67

 72.1 22.4 5.5 نسبة

2 
ضعف مسامهة القطاع اخلاص واألهيل املايل 

 لدعم ومساندة اجلمعيات اخلريية.

 109 42 14 عدد
 6 كبرية 86.0% 0.65 2.58

 66.1 25.5 8.5 نسبة

3 

إحجام العاملني باجلمعيات اخلريية عن املشاركة 

يف اختاذ القرارات اخلاصة بالنواحي املالية 

 للجمعيات.

 109 47 9 عدد

 4 كبرية 87.0% 0.59 2.61
 66.1 28.5 5.5 نسبة

4 
باجلمعيات اخلريية من ختوف القيادات اإلدارية 

 اتباع أنامط قيادية حديثة.

 102 49 14 عدد
 8 كبرية 84.3% 0.65 2.53

 61.8 29.7 8.5 نسبة

5 
نقص املوارد املالية الالزمة لقيام اجلمعيات 

 اخلريية بأنشطتها وأدوارها املجتمعية.

 117 34 14 عدد
 3 كبرية 87.3% 0.64 2.62

 70.9 20.6 8.5 نسبة

6 

قلة امليزانية املخصصة لتطبيق أنظمة اإلدارة 

اإللكرتونية يف كافة أقسام اجلمعيات اخلريية 

 للقضاء عىل املعامالت الورقية.

 117 38 10 عدد

 2 كبرية 88.3% 0.59 2.65
 70.9 23.0 6.1 نسبة

7 
انشغال القائمني عىل اجلمعيات اخلريية بتحقيق 

 أهداف ومصالح شخصية.

 100 43 22 عدد
 10 كبرية 82.3% 0.72 2.47

 60.6 26.1 13.3 نسبة

8 

غياب خطة مالية اسرتاتيجية مواحدة لضامن 

حتقيق أهداف تلك اجلمعيات بشكل يعكس 

 التنمية املستدامة باملجتمع ككل.

 112 38 15 عدد

 5 كبرية 86.3% 0.65 2.59
 67.9 23.0 9.1 نسبة

9 
الداخلية الدقيقة عىل املوارد املالية ضعف الرقابة 

 للجمعيات اخلريية.

 98 46 21 عدد
 10 كبرية 82.3% 0.71 2.47

 59.4 27.9 12.7 نسبة

10 
غياب ثقافة العمل كفريق واحد لضامن اجلودة 

 الشاملة باجلمعية.

 106 41 18 عدد
 8 كبرية 84.3% 0.69 2.53

 64.2 24.8 10.9 نسبة

11 

عدم مناقشة التقارير املتعلقة بالرقابة عىل األداء 

املايل ألقسام اجلمعيات اخلريية بشكل علمي 

 وعلني.

 102 53 10 عدد

 7 كبرية 85.3% 0.61 2.56
 61.8 32.1 6.1 نسبة

  كبرية %85.7 0.46 2.57  الدرجة الكلية للمحور

يتضح من اجلدول السابق أن متوسط إجابات أفراد العينة عـىل يميـع 

الصعوبات التي تواجـه تطبيـق معـايري احلوكمـة "عبارات املحور الثالث 

(، وهـو 3من  2111بلغت ) "عىل أداء اجلمعيات اخلريية بمدينة الرياض

(، 3إىل  2131متوسط يقع يف الفئة الثالثة من فئات املقياس الثالثي )مـن 

ا يدل عىل درجة موافقة كبرية من قبل أفراد العينة جتاه الصـعوبات التـي مم

تواجه تطبيق معايري احلوكمة عىل أداء اجلمعيات اخلريية بمدينة الريـاض. 

 هذا، وكانت أعىل فقرتني وأدنى فقرتني عىل النحو التايل:

 أعىل فقرتني نالتا أعىل درجة تأييد من قبل أفراد العينة مها:

  غياب ميزانية خاصة لعقد  "( والتي تنص عىل 7رقم )العبارة

جاءت  "الدورات التدريبية لتأهيل وإعداد العاملني يف اجلمعيات اخلريية

يف املرتبة األوىل من حيث موافقة أفراد العينة عليها حسب الوزن النسبي 

82.% 

 ( والتي تنص عىل 6العبارة رقم )"  قلة امليزانية املخصصة لتطبيق

دارة اإللكرتونية يف كافة أقسام اجلمعيات اخلريية للقضاء عىل أنظمة اإل

جاءت يف املرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد عينة  "املعامالت الورقية

 %.8813الدراسة عليها حسب الوزن النسبي 

 أدنى فقرتني نالتا أقل درجة تأييد من قبل أفراد العينة مها:

 ( والتي تنص عىل 1العبارة رقم )"  انشغال القائمني عىل اجلمعيات

( والتي 2، والعبارة رقم )"اخلريية بتحقيق أهداف ومصالح شخصية

ضعف الرقابة الداخلية الدقيقة عىل املوارد املالية للجمعيات  "تنص عىل 

جاءتا يف املرتبة األخرية من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة  "اخلريية

 %.8213عليها حسب الوزن النسبي 

 ختوف القيادات اإلدارية  "( والتي تنص عىل 1بارة رقم )الع

( 70، والعبارة رقم )"باجلمعيات اخلريية من اتباع أنامط قيادية حديثة
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غياب ثقافة العمل كفريق واحد لضامن اجلودة الشاملة  "والتي تنص عىل 

جاءتا يف املرتبة ما قبل األخرية من حيث موافقة أفراد عينة  "باجلمعية

 %.8113ة عليها حسب الوزن النسبي الدراس

 

 ملخص النتائج

بلغ متوسط إجابات أفراد العينة عىل يميع عبارات .7

واقع تطبيق معايري احلوكمة يف اجلمعيات اخلريية "حمور 

% مما 1713(، وبوزن نسبي 3من  2171) "بمدينة الرياض

يدل عىل درجة موافقة متوسطة من قبل أفراد العينة جتاه واقع 

معايري احلوكمة يف اجلمعيات اخلريية بمدينة الرياض. تطبيق 

 هذا وكانت أعىل فقرتني عىل النحو التايل:

  تعقد اجلمعية اجتامعات دورية "العبارة التي تنص عىل

بشكل سنوي أو عند احلاجة بصفة مستمرة ملناقشة أوضاع 

جاءت يف املرتبة األوىل من حيث موافقة أفراد العينة  "اجلمعية

 %.1113سب الوزن النسبي عليها ح

  توجد قنوات اتصال مستمرة "العبارة التي تنص عىل

جاءت يف املرتبة الثانية  "بني اجلمعية واملستفيدين من براجمها

من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها حسب الوزن 

 %.1311النسبي 

بلغ متوسط إجابات أفراد العينة عىل يميع عبارات .2

تطبيق معايري احلوكمة يف اجلمعيات اخلريية  أثر"املحور الثاين 

% مما 8211(، وبوزن نسبي 3من  2162) "بمدينة الرياض

يدل عىل درجة موافقة كبرية من قبل أفراد العينة جتاه أثر 

تطبيق معايري احلوكمة يف اجلمعيات اخلريية بمدينة الرياض. 

 هذا، وكانت أعىل فقرتني عىل النحو التايل:

  جلب املوارد الالزمة وااللتزام "تنص عىل العبارة التي

جاءت يف املرتبة األوىل من  "باملبادئ القانونية واألخالقية

حيث موافقة أفراد العينة عليها حسب الوزن النسبي 

2713.% 

  التحديد الواضح للفئات "العبارة التي تنص عىل

جاءت يف املرتبة  "املستفيدين من أنشطة اجلمعيات اخلريية

من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها حسب الثانية 

 %.27الوزن النسبي 

بلغ متوسط إجابات أفراد العينة عىل يميع عبارات .3

الصعوبات التي تواجه تطبيق معايري احلوكمة "املحور الثالث 

(، 3من  2111) "عىل أداء اجلمعيات اخلريية بمدينة الرياض

ة كبرية من % مما يدل عىل درجة موافق8111وبوزن نسبي 

قبل أفراد العينة جتاه الصعوبات التي تواجه تطبيق معايري 

احلوكمة عىل أداء اجلمعيات اخلريية بمدينة الرياض. هذا 

 وكانت أعىل فقرتني عىل النحو التايل:

  غياب ميزانية خاصة لعقد "العبارة التي تنص عىل

الدورات التدريبية لتأهيل وإعداد العاملني يف اجلمعيات 

جاءت يف املرتبة األوىل من حيث موافقة أفراد العينة  "رييةاخل

 %.82عليها حسب الوزن النسبي 

  قلة امليزانية املخصصة لتطبيق "العبارة التي تنص عىل

أنظمة اإلدارة اإللكرتونية يف كافة أقسام اجلمعيات اخلريية 

جاءت يف املرتبة الثانية من  "للقضاء عىل املعامالت الورقية

فقة أفراد عينة الدراسة عليها حسب الوزن النسبي حيث موا

8813.% 

 توصيات الدراسة:

بناء عىل نتائج الدراسة امليدانية يمكن الوقوف عىل 

 جمموعة من التوصيات، وهي:

تطبيق مبادئ احلوكمة يف اجلمعيات اخلريية أصبح أمرًا -

 مهاًم ورضوريًا تتطلبه عملية التنمية االقتصادية. 

احلوكمة، وتوضيح أمهية تطبيقها بصورة بث ثقافة -

 سليمة لتخدم تطوير أداء اجلمعيات اخلريية

رضورة البدء يف تطبيق احلوكمة، وحتديث وتطوير  -

 األنظمة والقوانني لتواكب متطلباهتا.

التدريب املستمر جلميع العاملني يف اجلمعيات اخلريية -

لقدرات التي يف يميع املستويات اإلدارية، وتنمية املهارات وا

 تساعدهم يف تطبيق احلوكمة .

 

 قائمة املصادر واملراجع

 أواًل: املراجع العربية:

رؤية مستقبلية لدور عامدة خدمة (. 2071إبراهيم، نيفني. )

املجتمع والتعليم املستمر يف دعم احلوكمة باجلمعيات 

. جملة اخلدمة االجتامعية اجلمعية املرصية اخلريية

 .381-316(، 18) 3عيني، لألخصائيني االجتام

حوكمة املؤسسات ودورها يف (. 2071ابن عمر، حممد. )

. جملة الدراسات االقتصادية واملالية حتسني أداء املؤسسة

جامعة الشهيد محه خلرض الوادي كلية العلوم االقتصادية 



 ...احلوكمة يف اجلمعيات اخلريية بني الواقع واملأمول: إبراهيم بن عامرميعاد ، والشهريعيل ابتسام  ، ومذكر اهليفعالية 

 

760 

 .11-21(، 7) 1والتجارية وعلوم التسيري،

حلوكمة مستوى تطبيق ا(. 2071ابن مصطفى، الصادق. )

. جملة الرشيدة يف مؤسسة الضامن االجتامعي مرصاتة

العلوم االقتصادية والسياسية اجلامعة األسمرية 

 .777-68(، 70اإلسالمية، )

احلوكمة الرشيدة.. فن إدارة (. 2071أبو النرص، مدحت. )

. القاهرة. املجموعة العربّية املؤسسات عالية اجلودة

 للتدريب والنرش.

األسس الفكرية والفلسفية ملدخل م(. 2076أمحد، سلوى. )

جملة الثقافة والتنمية يمعية الثقافة من  القيادة احلوكمة.

 .272-731(، 703) 76أجل التنمية، 

احلوكمة يف املنظامت األهلية (. 2008األغا، وفيق. )

. رسالة ماجستري غري منشورة. الفلسطينية يف قطاع غزة

 جامعة األزهر، غزة.

املنظامت غري احلكومية مدخل (. 2006)افندي، عطية. 

. القاهرة: مكتبة كلية االقتصاد والعلوم السياسية تنموي

 جامعة القاهرة.

حوكمة اجلمعيات األهلية رضورة (. 2001ثابت، فؤاد. )

ورقة عمل مقدمة الحتاد  لتحديث اجلمعيات األهلية.

 يمعيات التنمية االقتصادية وتنمية الدخل، القاهرة.

احلوكمة الرشيدة كمؤرش مارس(.  2073حممد. ) جاداهلل،

دراسة من منظور  لزيادة فاعلية املؤسسات األهلية:

طريقة تنظيم املجتمع. ورقة عمل مقدمة إىل املؤمتر 

اخلدمة  –( للخدمة االجتامعية 26العلمي الدويل )

كلية  –االجتامعية وتطوير العشوائيات، جامعة حلوان 

 اخلدمة االجتامعية، اجلزء الثامن، مرص.

رؤية مستقبلية لتطوير آليات (. 2071حجازي، هدى. )

. تنظيم املجتمع يف ممارسة احلوكمة باجلمعيات األهلية

جملة شؤون اجتامعية يمعية االجتامعيني يف الشارقة، 

31(731 ،)713-781. 

 (. تقييم دور جلمعيات اخلريية يف2002حسن، كوثر. )

 اململكة العربية السعودية: دراسة حالة. جامعة املجمعة.

القطاع غري الربحي الواقع (. 2020اخلالدي، عبداهلل )

. بحث مقدم إىل املؤمتر اإللكرتوين والتطلعات املستقبلية

. الرياض: معهد اإلدارة العامة. "القطاع غري الربحي"

، الرابط اإللكرتوين: 8/1/2020تاريخ االطالع: 

https://api.sabq.org/2BnCV4 
قواعد احلوكمة وتقييم دورها م(. 2002الشواورة، فيصل.)

يف مكافحة ظاهرة الفساد والوقاية منه يف الرشكات 

جملة جامعة دمشق للعلوم  املسامهة العامة األردنية،

 .711-772(، 2) 21االقتصادية والقانونية، 

.  مرصاحلكم الرشيد والتنمية يف(. 2006السيد، مصطفى. )

 القاهرة: مركز الدراسات وبحوث الدول النامية. 

الشفافية يف إدارة منظامت العمل (. 2006صالح، سمرية. )

. رسالة ماجستري غري منشورة. التطوعي يف السودان

 جامعة اخلرطوم، السودان. 

درجة تطبيق مبادئ (. 2071الصرييف، عبدالنارص. )

اخلريية يف حماظفة  احلوكمة املساءلة والشفافية باجلمعيات

رسالة ماجستري غري منشورة. (. 2071-2073نابلس )

 جامعة القدس، فلسطني.

دور حوكمة الرشكات يف رفع م(. 2072العازمي، يمال. )

. رسالة ماجستري غري القدرة التنافسية للرشكات الكويتية

 منشورة. كلية األعامل، جامعة الرشق األوسط، األردن.

املدخل إىل البحث يف (. 2072)العساف، صالح حممد. 

 . الرياض: دار الزهراء.2. طالعلوم السلوكية

قواعد حوكمة (. 2071العمر، فؤاد؛ واملعود، باسمة. )

مرشوع بحثي  الوقف: نظارة مؤسسة الوقف نموذجًا.

ممول من كريس الشيخ راشد بن دايل لدراسة األوقاف 

 بجامعة امللك حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض.

حوكمة اجلمعيات األهلية وضامن (. 2077عوض، اسامء. )

. جملة اجلودة الشاملة ملؤسسات التعليم قبل اجلامعي

دراسات يف اخلدمة االجتامعية والعلوم اإلنسانية كية 

-171(، 30) 2اخلدمة االجتامعية جامعة حلوان، 

172. 

حمددات احلوكمة ومعايريها. جملة م(. 2072غادر، حممد. )

 .712-717(، 3) امعة اجلنان،اجلنان ج

أثر تطبيق حوكمة املؤسسات عىل (. 2076فروم، حممد. )

تنافسيتها دراسة ميدانية لعينة من املؤسسات العمومية 

بوالية سكيكدة اجلزائر. املجلة األردنية يف  االقتصادية

 .620-661(، 3) 72إدارة األعامل، 

ظامت حوكمة املن(. 2077حممد، أرشف؛ وبركات، مازن. )
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غري احلكومية: دراسة حالة بجمعية تنمية املجتمع املحيل 

، جملة العلوم بمركز الفشن بمحافظة بني سويف

(، 1(، العدد )2االجتامعية، جامعة املنظورة، املجلد )

813-812 . 

واقع تطبيق احلوكمة يف جامعة هـ(. 7131النوشان، منرية. )

غري  . رسالة ماجسترياألمرية نورة بنت عبدالرمحن

منشورة. كلية العلوم االجتامعية، جامعة األمام حممد بن 

 سعود اإلسالمية، الرياض.

االجتاهات نحو تطبيق احلوكمة (. 2078اهلروط، العنود. )

اإللكرتونية يف اجلامعة اخلاصة األردنية وأثرها يف متيز 
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