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:امللخص
هدفت الدراسة احلالية إىل هدف علمي متثل يف حتديد دور أعضاء جمالس إدارة اجلمعيات اخلريية يف مراحل اختاذ القرارات التخطيطية
 وهدف عملي متثل يف الوصول إىل إطار معريف نظري ميكن ملتخذي القرار واملتخصصني واخلرباء،باجلمعيات اخلريية النسائية بالرياض
من خالله التعرف على (أهمية مشاركة أعضاء جمالس إدارة اجلمعيات اخلريية يف اختاذ القرارات التخطيطية باجلمعيات اخلريية النسائية
 القدرات التخطيطية اليت جيب توفرها يف أعضاء جمالس إدارة اجلمعيات اخلريية للقيام بدورهن يف اختاذ القرارات التخطيطية-بالرياض
 دور أعضاء جمالس اجلمعيات اخلريية يف مراحل اختاذ القرارات التخطيطية باجلمعيات اخلريية-باجلمعيات اخلريية النسائية بالرياض
 كإحدى الدراسات الوصفية،) آليات تفعيل دورهن يف اختاذ القرارات التخطيطية باجلمعيات اخلريية النسائية بالرياض- النسائية بالرياض
 ومت استخدام،التحليلية من خالل استخدام منهج املسح االجتماعي الشامل ألعضاء جمالس إدارات اجلمعيات اخلريية النسائية بالرياض
 ومت التوصل إىل نتائج علمية،) يف التحليل اإلحصائي الستبانة أعضاء جمالس إدارات تلك اجلمعيات17(  رقمSPSS برنامج احلزم اإلحصائية
ً
.وبناء على اإلطار النظري والنتائج مت اقرتاح عدد من التوصيات
،وعملية من خالل اإلجابة عن تساؤالته
. آليات؛ اختاذ؛ القرارات التخطيطية؛ اجلمعيات اخلريية؛ النسائية:الكلمات املفتاحية

Mechanisms for Making Planning Decisions in Women’s Charities
in Riyadh and the Role of Administrative Board Members:
An Applied Study
Hassa A. Alssanad
Abstract:
The current study aimed at a scientific objective that is to determine the role of the members of the boards of
directors of charitable societies in making planning decisions at different stages in women charity societies in
Riyadh. It also aimed at a practical goal that is reaching a theoretical knowledge framework that enables decision
makers, specialists, and experts to identify 1) the importance of the participation of the members of the boards
of directors of charitable societies in making planning decisions; 2) the planning capabilities of the members of
the boards of directors of charitable societies needed to play their role in making planning decisions; 3) examine
the role of the members of the boards of charitable societies in the different stages of decision-making; and
explore the mechanisms for activating their role in planning decisions for women charities in Riyadh. The nature
of the study is descriptive and analytical, using the comprehensive social survey method for the analysis of the
members of the boards of the women’s charities in Riyadh.
The study used the Statistical Package Program (SPSS No. 17) in the statistical analysis of the questionnaire for
members of the boards of directors of these associations. Scientific and practical results were reached by answering
its questions. Based on the theoretical framework, a number of recommendations were suggested.
Keywords: Charity organizations; Mechanisms; Planned decisions; Women.
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حصة السند

الفصل األول :املدخل إىل مشكلة الدراسة

 :2–1الدراسات السابقة:

 :1-1مشكلة الدراسة:

نستعرض الدراسات السابقة املرتبطة مبوضوع الدراسة احلالية

تسعى خطط التنمية باململكة العربية السعودية – خاصة بعد

-من األحدث إىل ألقدم -يف ضوء حمورين أساسني ،هما:

صدور تقرير التنمية اإلنســانية العربية للعام 2002م  -جاهدة

أ :حمور حبوث اجلمعيات اخلريية:

لتفعيل دور املرأة يف صنع القرار مبختلف اجملاالت االجتماعية

تناولت دراسة (مركز إيفاد للدراسات واالستشارات2014 ،م)

والسياسية واالقتصادية ،ويف مؤسسات اجملتمع املدني واجلمعيات

تصنيف اجلمعيات اخلريية يف اململكة العربية السعودية ،وذلك

اخلريية النسائية.

بهدف الوصول إىل معايري ميكن من خالهلا تصنيف اجلمعيات

واجلمعيات اخلريية تعترب إحدى الركائز األساسية يف كل جمتمع،

اخلريية اليت متارس أنشطة متنوعة يف اململكة ،ومن توصياتها

وهي مكملة للعمل االجتماعي احلكومي الرمسي من جانب،

إجياد روح التنافس يف العمل اخلريي بني تلك اجلمعيات وتنمية

ومتناغمة يف تقديم خدماتها للمستفيدات من جانب آخر.

الفكر االستثماري لدى القائمني على العمل اخلريي يف اململكة،

(الدامغ)15 :2010 ،

من خالل تنظيم الدورات املتخصصة اليت يقدمها متخصصون

وختتلف أهداف وأغراض اجلمعيات اخلريية ،فبعضها يركز على

يف جماالت االقتصاد واالستثمار ،ونقل خرباتهم إىل املسؤولني يف

اجلانب اإلنساني املتمثل يف ختفيف املشكالت االجتماعية كالفقر،

اجلمعيات اخلريية؛ من أجل فتح آفاق جديدة الستثمارات آمنة

وبعضها يركز على اجلوانب التعليمية والرتبوية ،وبعضها يركز

تدر على اجلمعيات اخلريية عوائد كافية ،تساعدها على تغطية

على اجلوانب الدينية( .العبيدي)45 :2010 ،

جزء من نفقاتها من خالل استثمارها اخلاص.

وعلى أية حال فإن اجلمعيات اخلريية تهدف بصفة عامة إىل تقديم
ً
اخلدمات االجتماعية ً
عينا واخلدمات التعليمية أو الثقافية
نقدا أو

تناولت دراسة (آل الشيخ ،نوف بنت ابراهيم 2013 ،م) واقع حتديات
الدور القيادي للمرأة السعودية يف مؤسسات التعليم العالي ،وذلك

أو الصحية مما له عالقة باخلدمات اإلنسانية دون أن يكون هدفها

من خالل التعرف على اخلصائص االجتماعية واألسرية للمرأة

احلصول على الربح املادي( .وزارة الشؤون االجتماعية.)7 :2010 ،

السعودية اليت متارس أدوار قيادية ،والتعرف على التحديات اليت

هذا ،واجلمعيات اخلريية النسائية بصفة خاصة تهدف إىل تطوير

ً
تواجه املرأة السعودية اليت متارس ً
قياديا يف اجملتمع ،وكذلك
دورا

مهارات املرأة السعودية اإلدارية والفنية واملهنية ،باإلضافة إىل

التعرف على إسهام املرأة السعودية يف مواجهة التحديات اليت

تقديم العديد من اخلدمات واألنشطة للمستفيدين منها املساعدات

تواجه دورها القيادي ،وتوصلت إىل جمموعة من النتائج أجابت

املتنوعة ،وإقامة الدورات التدريبية والتأهيلية اليت تعمل بدورها

عن تساؤالت الدراسة.

على حتويل أفراد اجملتمع من متلقني لإلعانات إىل منتجني ،وكذلك

استهدفت دراسة (الفايز ،ميسون بنت على 2011،م) حتديد املعوقات

االهتمام باجلانب الصحي لألسرة وعلى وجه اخلصوص تأمني

اليت حتول دون متكني املوارد البشرية السعودية يف سوق العمل

الدواء والعالج ومساعدة األسرة احملتاجة يف تأمني السكن ،وتنفيذ

وحتديد املعوقات الذاتية واالجتماعية والثقافية والوظيفية اليت

برنامج تأهيل األسر املنتجة ملساعده األسر لالعتماد على نفسها،

ترتبط بشخصية املرأة وحتول دون متكينها يف سوق العمل ،وكان

وتأهيل وتطوير قدرات الشباب من اجلنسني على اكتساب مهارات

من أهم نتائجها أن هناك معوقات شخصية واجتماعية وثقافية

حرفية ملساعدتهم على االخنراط يف سوق العمل ،وتقديم خدمات

ووظيفية تواجه املرأة السعودية وحتد من أدائها لدورها الفعال

إلصالح ذات البني ،واستقبال وتوزيع الفائض من األطعمة ،وإنشاء

يف اجملتمع.

مساكن لألسر الفقرية بواسطة فاعالت اخلري ،وتقديم الدورات

وقد هدفت دراسة (السدحان ،عبد اهلل بن ناصر2011،م) إىل تفعيل

التعليمية ،والدورات املهنية املناسبة للمرأة ،وإنشاء سكن الوفاء

أكرب جلهود اجلمعيات النسائية اخلريية يف تنمية املرأة السعودية،

لتقديم الرعاية ملراجعي مستشفيات مدينة الرياض ،وإنشاء

وتوصلت إىل جمموعة من التوصيات ،منها :التوسع يف إنشاء

حضانات رياض األطفال(.الغريب؛ والعود)55 :2010 ،
ً
وانطالقا من األهداف السابقة اليت تهدف إليها اجلمعيات اخلريية

اجلمعيات النسائية على مستوى اململكة -قيام اجلمعيات النسائية

النسائية من حيث تعددها وتنوعها وتباينها؛ تظهر احلاجة إىل

اخلريية بالتعرف على االحتياجات التنموية احلقيقية للمرأة
السعودية-السعي لتحقيق مبدأ أن التنمية ُ
(تستنبت وال تستورد)،
وهذا يستلزم االنطالق يف العمل من الواقع وظروفه ،وإمكاناته

توفري آليات تنفيذية ميكن من خالهلا مساعدة هذه اجلمعيات
على حتقيق ما تصبو إليه ً
وفقا السرتاتيجيات وخطط ومشروعات

املتاحة واملتوقعة ،وطبيعة اجملتمع وعاداته وتقاليده).

وبرامج ختطيطية مصممة ومنفذة ويتم تقوميها يف ضوء اختاذ

وهدفت دراسة (الناجم ،جميدة حممد 2009 ،م) إىل الوصول لتصنيف

قرارات ختطيطية ذات معايري علمية ومنهجية ومهنية دقيقة

للجمعيات اخلريية اليت متارس أنشطة متنوعة يف منطقة مكة

وحمددة.

املكرمة وذلك وفق معايري تصنيف اجلمعيات اخلريية ،وتوصلت إىل

لذا ميكن صياغة مشكلة الدراسة احلالية يف التساؤل اآلتي:

أن معايري التصنيف اليت مت األخذ بها ،هي معايري صادقة ،وبالتالي

ما آليات اختاذ القرارات التخطيطية يف اجلمعيات اخلريية النسائية
ً
وفقا ملا يقوم به أعضاء جمالس إدارتها من أدوار خالل مراحل

ميكن التوصية بتطبيق تلك املعايري على بقية مناطق اململكة،
وإعادة التصنيف كل مخس سنوات حتى يتم التأكد من مدى

ختطيطية؟

التغيري والنمو الذي حتققه اجلمعيات اخلريية يف عملها.
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واستهدفت دراسة (اجلمال ،أمل عبد املرضي 2009 ،م) التعرف على

اجملتمعية يف األندية النسائية والقدرة التخطيطية املتعلقة

مدى تطبيق مؤشرات حتديث املرأة بربامج اجلمعيات النسائية،

بالتخطيط املالي والتخطيط كعملية فنية لدى مديري األندية

حتديد مسؤولية برامج اجلمعيات النسائية يف حتديث دور املرأة

النسائية.

يف التنمية ،التعرف على أسباب اجلمود النسيب لربامج اجلمعيات

استهدفت دراسة (حسن )2011 ،التعرف على تأثري ال مركزية

النسائية وصعوبة تغريها وجتديدها ،وأثبتت الدراسة أنه ال

التخطيط على اختاذ القرارات اخلاصة بتحديد االحتياجات

عالقة بني أولويات العمل االجتماعي لربامج اجلمعيات النسائية

وترتيب األولويات اجملتمعية احمللية واختاذ القرارات اخلاصة

وحتديث دور املرأة يف التنمية وأن هناك عالقة بني أولويات

بوضع اخلطط التنموية احمللية واخلاصة باللجان الفرعية

العمل االجتماعي لربامج اجلمعيات النسائية وحتديث دور املرأة

باجملالس الشعبية احمللية واختاذ القرارات املالية باجملالس ،وأسفرت

يف التنمية.

الدراسة عن تأثري الالمركزية يف القرارات اخلاصة بتحديد الربامج

وهدفت دراسة (العبد الكريم ،حصة يوسف 2007 ،م) إىل التوصل

واألنشطة اخلاصة بقطاع التنمية كما أثرت يف دور اللجان الفرعية

إىل تصور مقرتح لتدعيم العالقات التعاونية لتنشيط عملية

باجملالس الشعبية ويف تنفيذ ومتابعة برامج ومشروعات اخلطة

التبادل بني اجلمعيات اخلريية النسائية ،وتوصلت إىل جمموعة من

احمللية.

النتائج أجابت عن تساؤالت الدراسة ،وعليها قامت بوضع التصور

واستهدفت دراسة ( )Whitmarsh، 2007دراسة وتصميم التخطيط

املقرتح.

الوظيفي ،واختاذ القرارات املهنية ،وتاريخ العمل للنساء يف كل

وتوصلت دراسة (الفضلي ،داهي 2004 ،م) إىل جمموعة من التوصيات

املهن اليت تهيمن عليها املرأة وحمايدة بني اجلنسني (وزارة العمل

منها االهتمام بالكادر البشري العامل يف هذه املنظمات وتعيني

األمريكية )ND-A ،مع التغريات السريعة اليت حتدث يف دور العمل

الكفاءات وأن كانت مكلفة خاصة يف املراكز الوظيفية املهمة.

يف حياة املرأة ،وتوصلت إىل جمموعة من النتائج اليت ارتبطت

وتوصلت دراسة (غز ،هناء حممد أمحد2003 ،م) إىل أن هناك عالقة

باألشكال املختلفة من األمناط املهنية ،األسرة ،احلوافز املهنية،

بني دور اجلمعيات األهلية يف متكني املرأة املعيلة يف احلصول على

والعقبات الوظيفية ،والتنازالت الشخصية ،والتغريات املهنية،

اخلدمات االجتماعية يف اجملتمعات العشوائية.

وأمناط اختاذ القرارات املهنية ،يف ضوء عرض رؤى لتعزيز عملية

ب :حمور حبوث اختاذ القرارات التخطيطية:

االستكشاف واسرتاتيجيات لدعم إدارة احلياة الوظيفية على أساس

أشارت دراسة ( )Leimer، Christina، 2012إىل احلفاظ على ثقافة

املوضوعات الناشئة.

اختاذ القرارات املبنية على األدلة والتحسني يف املنظمات ،خاصة

واستهدفت دراسة (احلميضي )2007 ،جمموعة من األهداف منها

املنظمات التعليمية واخلدمية ومنها اجلمعيات اخلريية ،واحلاجة

التعرف على طبيعة عملية صنع القرار مبجلس الشورى وعالقتها

الدائمة إىل التقييم من أجل التحسني والتطوير.

مبستوى الرضا الوظيفي باجمللس ،وتوصلت إىل عدد من النتائج

استهدفت دراسة (أبو احلسن ،إبراهيم حممد2011 ،م) حتديد

والتوصيات ،منها تفعيل مشاركة املوظفني يف عملية صنع واختاذ

العالقة بني ثقافة اجملتمع املدني كمتغري يف المركزية التخطيط

القرارات وتشجيعهم على املبادرة.

وضع القرار ويتحقق هذا اهلدف من خالل حتديد العالقة بني

كما استهدفت دراسة (محزة )2005 ،التعرف على عملية صنع

ثقافة اجملتمع املدني كمتغري يف ال مركزية التخطيط وقيام أعضاء

القرار يف منظمات اجملتمع املدني ،وتوصلت الدراسة إىل أن عمليات

اجمللس الشعيب احمللي بتحديد مشكالت اجملتمع ،وطرح البدائل

صنع القرار خبطواتها املتعددة تعمل يف إطار جمتمعي وال ينفصل

واختيار البديل األمثل ومتابعة تنفيذ القرارات ،وقد توصلت

حبال من األحوال عن الوقائع واألحداث العاملية املعاصرة وترتبط

الدراسة إىل إثبات صحة فروضها.

بقضايا اإلصالح االجتماعي اليت جيب أن تقودها منظمات اجملتمع

استهدفت دراسة (Murtagh, Niamh; Lopes, Paulo N.; Lyons,

املدني ،كما توصلت الدراسة إىل تصور مقرتح لتفعيل عملية

 )Evanthia, 2011تسليط الضوء على أهمية املشاعر اإلجيابية،

صنع القرار مبنظمات اجملتمع املدني يف ضوء متغريات اإلصالح

والعمل غري املخطط له ،وبناء الثقة واالستمرارية واإلدراك يف

االجتماعي.

حتقيق التغيري ،وأظهرت دراسة نوعية للتغيري الطوعي الوظيفي
للنساء الالتي رَّ
غين حياتهن املهنية ،وحتليل دعم وجهات نظرهن

 :3-1أهمية الدراسة:

من عقالنية يف اختاذ القرارات املهنية ،واقرتحت إطار عمل للتأثري

ميكن حتديد أهمية الدراسة احلالية يف اآلتي:

وإدراك صنع القرار ،لتحديد دور العاطفة وأهمية التنظيم الذاتي

 -1تعترب اجلمعيات اخلريية ركيزة أساسية يف العمل االجتماعي

لنظرية اختاذ القرارات املهنية ،ومناقشة اآلثار املرتتبة على

يف كل جمتمع ،ولعل التزايد يف عددها باململكة العربية السعودية

املشورة املهنية.

دليل على ذلك.

واستهدفت دراسة (الفحل )2011 ،تشخيص حالة القدرات

 -2اهتمام خطط التنمية اخلمسية ومنها العاشرة احلالية

التخطيطية لدى مديري األندية النسائية وحماولة حتليل تلك

باجلمعيات اخلريية وخاصة النسائية.

القدرات التخطيطية لديهم ،وأسفرت الدراسة أن تتمثل القدرات

 -3التوجهات العلمية احلديثة بدراسة كيفية صنع القرارات

التخطيطية بتدريب العاملني باألندية النسائية وتدعيم املشاركة

وأهمية مشاركة املرأة السعودية فيها من خالل ما ميكن أن تقوم
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به من أدوار خالل مراحله.

امليكانيكي هو املذهب القائل بأن العمليات الطبيعية (كاحلياة)

 -5اهتمام الباحثة بالدراسات والبحوث يف جمال اجلمعيات اخلريية

قابلة للتفسري بنواميس الفيزياء والكيمياء( .البعلبكي)567 :1995 ،

النسائية؛ وختصصها الدقيق يف التخطيط االجتماعي ،وبالتالي

ويستخدم هذا املصطلح يف الدراسات املستقبلية حتت مسمى

ً
ً
أساسيا يف القيام بهذه الدراسة ملعرفة األدوار
موجها
يكون

أسلوب وأداة ومنها (أسلوب دلفي ،أسلوب السيناريو ،أسلوب التنبؤ،

التخطيطية اليت تقوم بها عضوات جملس اإلدارة بصنع القرارات

اإلسقاطي ،أسلوب النماذج السببية ،أسلوب التنبؤ بأسلوب احلوار

التخطيطية خالل مراحله وما تشعر بها املستفيدات من عائد

احملسوب ،التنبؤ بأسلوب اخلريطة الزمنية (أو الفروع املرتابطة)

عند تلقي اخلدمات االجتماعية من تلك اجلمعيات.

التنبؤ باألسلوب اإلحصائي ،أسلوب التصور)( .جوهر.)11 :2004 ،
ً
إجرائيا يف الدراسة احلالية:
ويقصد مبفهوم اآلليات

 :4–1أهداف الدراسة:

إجراءات  Proceduresذات مراحل ميكن من خالها حتقيق األهداف

هدف علمي :وهو حتديد آليات اختاذ القرارات التخطيطية يف

املنوطة.

اجلمعيات اخلريية النسائية بالرياض.

يشرتك يف وضعها العلماء األكادمييون للتخطيط االجتماعي

هدف عملي :وهو الوصول إىل إطار معريف نظري ميكن ملتخذي

وممارسوها يف اجلمعيات اخلريية.

القرار واملتخصصني واخلرباء من خالل التعرف على:

تتبنى إدارة اجلمعية اخلريية واملستفيدون من خدماتها يف تنفيذ

أهمية مشاركة أعضاء جمالس إدارة اجلمعيات اخلريية يف اختاذ

هذه اإلجراءات ويتم وضعها يف سياسة اجلمعية.

القرارات التخطيطية باجلمعيات اخلريية النسائية بالرياض.

أن تكون هناك متابعة  Follow upوتقويم  Evaluationباستمرار

القدرات التخطيطية اليت جيب توفرها يف أعضاء جمالس إدارة

هلذه اإلجراءات.

اجلمعيات اخلريية للقيام بدورهن يف اختاذ القرارات التخطيطية
باجلمعيات اخلريية النسائية بالرياض.

ب-القرارات التخطيطية:

دور أعضاء جمالس إدارة اجلمعيات اخلريية يف مراحل اختاذ

عرف القرار بأنه “اختيار من بني جمموعة البدائل املتاحة البديل

القرارات التخطيطية باجلمعيات اخلريية النسائية بالرياض.

أو احلل املناسب“( .عسكر )142 :1987 ،وعرف التخطيط بأنه

آليات تفعيل دورهن يف اختاذ القرارات التخطيطية باجلمعيات

“عملية إرادية تنظم اجلهود وتوظف االمكانات سواء اقتصادية

اخلريية النسائية بالرياض.

أو اجتماعية أو بيئية ،وتأخذ يف االعتبار األوضاع الدميوغرافية
واالجتماعية واالقتصادية والدينية ،وتعتمد على الدراسات

 :5–1تساؤالت الدراسة:

اإلحصائية والتنبؤات املستقبلية ،لتحقيق ظروف أو أهداف أو

حتاول الدراسة احلالية اإلجابة عن التساؤل الرئيسي اآلتي:

أوضاع مرغوب بها“( .اخلريف)49 /2010 ،

ما آليات اختاذ القرارات التخطيطية يف اجلمعيات اخلريية النسائية

وعملية اختاذ القرار هي “حتليل وتقييم كافة املتغريات املشرتكة

بالرياض؟

اليت ختضع للقياس العلمي من خالل املعادالت والنظريات العلمية

وينبثق من هذا التساؤل تساؤالت فرعية كما يلي:

واألساليب الكمية واإلحصائية لغرض الوصول إىل حل أو نتيجة

 -1ما أهمية مشاركة أعضاء جمالس إدارة اجلمعيات اخلريية يف اختاذ

لغرض اخلروج بالتوصيات واالستنتاجات لتطبيق هذه احللول“.
(بدر ،194 :1982 ،نقلاً عن شيحان ،شهاب محد)9 :2011 ،

 -2ما القدرات التخطيطية اليت جيب توفرها يف أعضاء جمالس إدارة

هذا ويقصد بالقرار التخطيطي إجرائيا يف البحث احلالي ما يلي:

اجلمعيات اخلريية للقيام بدورهن يف اختاذ القرارات التخطيطية

القرار التخطيطي هو عملية تقوم على االختيار من بني جمموعة

باجلمعيات اخلريية النسائية بالرياض؟

البدائل املتاحة البديل أو احلل املناسب للربامج اليت يتم تقدميها

 -3أي مرحلة من مراحل اختاذ القرارات التخطيطية باجلمعيات

يف اجلمعيات اخلريية النسائية بالرياض.

اخلريية النسائية بالرياض يكون دور أعضاء جمالس إدارة اجلمعيات

يشرتك القرار التخطيطي يف تلك العملية ومجيع مراحلها أعضاء

ً
وضوحا؟
اخلريية أكثر

جمالس إدارات اجلمعيات اخلريية النسائية بالرياض

 -4ما آليات تفعيل دور أعضاء جمالس إدارة اجلمعيات اخلريية يف

يقوم القرار التخطيطي على جمموعة من املقومات العلمية

اختاذ القرارات التخطيطية باجلمعيات اخلريية النسائية بالرياض؟

واملهنية الختاذ القرار العقالني والرشيد باجلمعيات اخلريية

القرارات التخطيطية باجلمعيات اخلريية النسائية بالرياض؟

النسائية بالرياض.

 :6- 1مفاهيم الدراسة:

يتميز القرار التخطيطي مبجموعة من اآلليات التنفيذية يف

أ -مفهوم اآلليات:

تقديم اخلدمات االجتماعية بأقصى كفاءة وبأعلى جودة بأقل

جاءت يف اللغة العربية من الفعل (آىل) مبعنى عظم قسمه( .جممع

جهد ويف أقصر فرتة زمنية معينة.

اللغة العربية)23 :1997 ،

ب  -اجلمعية اخلريية النسائية:

وجاءت يف اللغة اإلجنليزية مبعنى  Mechanismاآللية وهي طبيعة

اجلمعيات اخلريية تعين “اجلمعيات اليت تهدف إىل تقديم اخلدمات
ً
ً
عينا وكذلك اخلدمات التعليمية أو الثقافية
نقدا أو
االجتماعية

تركيب األجزاء يف آلة ما أو يف شيء يشبهها واملذهب اآللي أو
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آليات اختاذ القرارات التخطيطية يف اجلمعيات اخلريية النسائية...

أو الصحية مما له عالقة باخلدمات اإلنسانية دون أن يكون هدفها

عشرة من نظام اجلمعيات اخلريية يف اململكة العربية السعودية

احلصول على الربح املادي“( .مركز إيفاد للدراسات واالستشارات،

الطرق واملصادر اليت حتصل منها اجلمعيات اخلريية على األموال

)42: 2010
ً
وعرفت بأنها “منطا من أمناط التنظيم االجتماعي يقوم بتأسيسه

اليت تستخدمها يف أعماهلا اخلريية ملعاجلة الفقر ،وأنه جيوز للجمعية
اخلريية مجع التربعات وقبول اهلبات والوصايا مبا ال يتعارض مع

جمموعة من األفراد حسب قوانني ولوائح منظمة وحسب جمموعة

األنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن (نظام اجلمعيات اخلريية،

من الشروط اليت ختتلف من بلد إىل بلد ،من أجل مساعدة اجملتمع

.)10 :2014

بشكل عام أو فئة من فئات اجملتمع العام“( .العبيدي)45: 2010 ،
هذا ويقصد باجلمعيات اخلريية النسائية إجرائيا يف البحث احلالي

 :2- 2القدرات التخطيطية ألعضاء جمالس إدارة اجلمعيات اخلريية

ما يلي:

النسائية:

أنها مؤسسة غري رحبية .تتبع اإلدارة العامة للجمعيات اخلريية

تهدف القدرات التخطيطية بصفة عامة إىل توفري مستويات
مرضية ذات إشباع للخدمات اليت ُت َّ
قدم يف حدود التكلفة هلذه

األسرة السعودية واملواطنات السعوديات سواء كانت تلك

اخلدمات)Rich & Hill،2013: 1( .

االحتياجات مادية أو معنوية أو تنموية .وتعتمد على األسس

ولذا ميكن إجياز تلك القدرات التخطيطية ألعضاء جمالس إدارة

العلمية يف صنع القرارات التخطيطية ازاء اخلدمات االجتماعية

اجلمعيات اخلريية النسائية فيما يلي:

اليت تقدمها للمستفيدات.

أ-القدرة على تدعيم املشاركة اجملتمعية بني اجلمعية ومنظمات

بوزارة العمل والتنمية االجتماعية .تقوم على إشباع احتياجات

اجملتمع املدني:

الفصل الثاني :اإلطار النظري للدراسة

وتتم من خالل:

 :1-2اجلمعيات اخلريية النسائية:

 -1الوعي باحلقوق اإلنسانية مع اإلحساس باملسؤولية االجتماعية.

ويتمثل النشاط األهلي للنساء يف أمناط متعددة ،من أقدمها

 -2اإلميان بقيمة اإلنصاف االجتماعي واملشاركة الدميقراطية يف

ً
شيوعا اجلمعيات اخلريية النسائية ،وهي اجلمعيات اليت
وأكثرها

اختاذ القرار مع احلكومة.

ترتبط بالفلسفة التقليدية للرب واإلحسان وحتاول بالتالي ترميم

 -3فهم الفروق الثقافية واإلملام الكايف بالتعددية وفلسفة التسامح

وإصالح العيوب ومعاجلة املشكالت وهي أكثر أصناف اجلمعيات
ً
ً
وعراقة .هي تارة مجعيات خريية “خمتلطة“ تساهم فيها
رواجا

معها.
 -4تطوير روح الرعاية والعناية.

ً
صرف ال تعمل فيها إال
نساء ،وتارة أخرى مجعيات خريية نسائية ِ

 -5تعزيز الروح التعاونية.

نساء( .عابد.)9 :2006 ،

 -6تشجيع روح املغامرة والقيام مبشروعات جديدة.

وقد نشأت اجلمعيات اخلريية يف اململكة العربية السعودية حتت

 -7رعاية االبتكار واحلث على تقييمه واستشعار بذوره.

مظلة وزارة العمل والتنمية االجتماعية لسد العوز واحلاجة

 -8تفتح العقل وتهيئته للتغري.

اليت تعاني منها شرحية عريضة من شرائح اجملتمع ،فانصب

 -9تأصيل اإلحساس بااللتزام حنو محاية البيئة والتنمية املستمرة.

االهتمام على ما يكفل هلم حاجتهم األساسية من غذاء وملبس

(العلي.)71 :2002 ،

ومسكن .واضطلعت اجلمعيات اخلريية بدورها املناط بها يف هذا

ب-القدرة على التنسيق:

الشأن ،فأنشأت أقسام البحث االجتماعي للتحقق من حاجة طاليب

مبا أن التنسيق من مفاهيمه أنه يعمل على حتقيق العمل اجلماعي

املساعدة ،ودققت يف ذلك من حيث استقصاء املعلومات ،ثم الزيارات

وحتقيق وحدة العمل والتصرف يف اجتاه هدف حمدد ومتفق عليه،

امليدانية ،رغبة منها يف ترشيد صرف املساعدات للمحتاجني هلا

ومبا أنه يتوقف على حسن التنسيق إجناز األهداف بأعلى درجة من

فقط( .نظام اجلمعيات اخلريية.)10 :2014 ،

الفعالية ،وذلك بأعلى درجة من الكفاية وبأقل تكلفة ممكنة  -فإن

ومن ضمن الربامج واخلدمات واملشروعات اليت تنفذها اجلمعيات

القدرة على التنسيق لدى أعضاء جمالس إدارة اجلمعيات اخلريية

اخلريية ،برامج التعليم والتدريب والتأهيل ،وبرامج الرعاية

النسائية تسهم يف:

الصحية والربامج اخلاصة برعاية املعوقني وكبار السن ،ورعاية

 -1منع التعارض يف االختصاصات.

الطفولة ،وبرامج اإلسكان اخلريي ،والربامج الثقافية املتنوعة

 -2منع االزدواج يف األنشطة اإلدارية.

واملساعدات العامة( .الرواف ،وآخرون.)662 :2010 ،

 -3منع املنافسة؛ فقد تتنافس اجلمعيات اخلريية يف احلصول على

وتتضح أهمية اجلمعيات اخلريية من خالل دعم الدولة وتشجيعها

املصدر الالزم هلا “مواد أولية أو عنصر بشري“ فيعمل التنسيق يف

ورعايتها للعمل اخلريي ،مما له أثر بالغ يف معاجلة الفقر ،وبتضافر

هذه احلالة على التوفيق بني احتياجات هذه املنظمات وحتديد

اجلهود احلكومية واألهلية أصبح للعمل اخلريي مكانته يف خطط

أولويات احلصول عليها)/http://www.bayt.com/ar/specialties/q ( .

التنمية ،وبربامج الدولة اليت ركزت على أن يكون اإلنسان السعودي

ج-القدرة على التخطيط املالي:

وسيلة التنمية وغايتها ،ومبا وفرت هلذا النشاط من مناخ إجيابي

تسهم هذه القدرة يف:

ً
ً
وأفقيا؛ فقد أوضحت املادة الثانية
رأسيا
ساعد على سرعة منوه

 -1حتديد حجم األموال اليت حيتاج إليها املشروع لتنفيذ اخلطط
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والربامج التشغيلية املختلفة باجلمعية اخلريية النسائية.

و -القدرة على املتابعة:

 -2حتديد حجم األموال اليت ميكن احلصول عليها من داخل

وهذه القدرة تنمي لدى أعضاء جمالس إدارة اجلمعيات اخلريية

املشروع وخارجه باجلمعية اخلريية النسائية.

النسائية القدرة على حتري الدقة والواقعية يف التحليل أثناء

 -3حتديد أفضل مصادر التمويل اليت ميكن االعتماد عليها عند

عملية التنفيذ مما يساعد على اكتشاف مواقع القصور ومعرفة

احلاجة وجتنب اللجوء املفاجئ ملصادر األموال وما ينتج عن ذلك

أسبابها واقرتاح سبل عالجها ،باإلضافة إىل تنمية روح املسؤولية

من تكلفة مرتفعة تؤدي إىل إضعاف املركز املالي للجمعية اخلريية

لدى املستفيدات وحثهن على املشاركة يف اختاذ القرار.

النسائية.

ز -القدرة على التقييم:

 -4حتديد أفضل الوسائل الستخدام األموال املتوفرة يف اجلمعية

ويستفاد من توفر هذه القدرة التأكد من أن القرار قد حقق

اخلريية النسائية.

األهداف املطلوبة ومعاجلة النواحي السلبية اليت قد تنشأ عند

 -5التعرف على التأثري الناتج عن قرارات اجلمعية اخلريية النسائية

التطبيق ،وقد يستدعى األمر تكرار اخلطوات السابقة حتى نصل

يف االستثمار والتمويل والعائد.

إىل النتيجة املطلوبة .ومتتد القدرة على التقييم لتشمل اجلوانب

 -6التعرف على املشكالت والعقبات اليت ميكن أن تعرتض املشروع

اآلتية:

باجلمعية اخلريية النسائية.

 -1درجة حتقيق أهداف اجلمعية اخلريية النسائية.

 -7وضع نظام سليم للرقابة ميكن من خالله ،إضافة تقارير
األداء ،مراقبة العمليات الفعلية مع اخلطط املرسومة وميكن ً
أيضا

 -2الوصول إىل رؤية شاملة لتقييم البديل يف حالة وجود مراجعة
منتظمة( .آسيا ،وآخرون.)8-6: 2009 ،

اكتشاف االحنرافات غري الطارئة والبحث عن أسبابها والعمل على
تصحيحها( .كراجة.)232 :1991 ،

 :3- 2مراحل اختاذ القرارات التخطيطية باجلمعيات اخلريية

د-القدرة على حتديد األولويات:

النسائية:

وتعترب هذه القدرة املخزون االبتكاري لعملية حل املشكالت؛ إذ

 -1حتديد املشكلة:

إنها ختتص بإفراز عدد من األفكار مما يؤدي إىل تعظيم احتماالت

من األمور املهمة اليت ينبغي على متخذ القرار إدراكها وهو بصدد

الوصول إىل احلل ،ويتوقف عدد احللول البديلة ونوعها من أجل

التعرف على املشكلة األساسية وأبعادها ،هي حتديده لطبيعة

حتديد األولويات على عدة عوامل منها:

املوقف الذي تسبب يف حدوث املشكلة ،ودرجة أهمية املشكلة ،وعدم

(وضع املنظمة ،والسياسات اليت تطبقها ،وإمكانياتها املادية ،والوقت

اخللط بني أعراضها وأسبابها ،والوقت املالئم للتصدي حللها واختاذ

املتاح أمام متخذ القرار ،واجتاهات املدير  -متخذ القرار -وقدرته

القرار الفعال واملناسب بشأنها.

على التفكري املنطقي واملبدع الذي يعتمد على التفكري االبتكاري

 -2حتديد البدائل املتاحة:

الذي يرتكز على التصور والتوقع مما يساعد على تصنيف البدائل

ويتوقف عدد احللول البديلة ونوعها على عدة عوامل منها:

املتواترة وترتيبها والتوصل إىل عدد حمدود منها).
وذلك ً
وفقا ملعايري واعتبارات ،وأهم هذه املعايري:

وضع املنظمة ،والسياسات اليت تطبقها ،والفلسفة اليت تلتزم بها،
وإمكانياتها املادية ،والوقت املتاح أمام متخذ القرار ،واجتاهات

 -حتقيق البديل للهدف أو األهداف احملددة.

متخذ القرار وقدرته على التفكري املنطقي واملبدع الذي يعتمد

 -اتفاق البديل مع أهمية املنظمة وأهدافها وقيمها ونظمها

على التفكري االبتكاري.

وإجراءاتها.

 -3تقييم البدائل:

 -قبول أفراد املنظمة للحل البديل واستعدادهم لتنفيذه.

وذلك بالعمل على إجياد عدة حلول وطرق بديلة ممكنة للمشكلة

 -درجة تأثري البديل يف العالقات اإلنسانية واملعامالت الناجحة

اليت يتم حتديدها واحلصول على املعلومات الكافية املتعلقة بها.

بني أفراد التنظيم.

واملشكلة اليت ال هلا إال حل واحد ال ميكن اعتبارها مشكلة .ومبا أننا

 -مدى مالءمة كل بديل مع العوامل البيئية اخلارجية للمنظمة

نتحدث عن القرارات التخطيطية على وجه اخلصوص فإن لكل

مثل العادات والتقاليد.

مشكلة يف هذا اجملال أكثر من حل؛ لذا فإن وجهات النظر ختتلف

هـ -القدرة على التنفيذ:

ويكون لكل حل مؤيدوه أو رافضوه من أعضاء جملس اإلدارة أو

ترتبط القدرة التخطيطية بوجود خطة تنفيذية تفصيلية

العاملني باجلمعية أو املستفيدين.

لدقائق العمل بفاعلية؛ لذا البد من اختيار الوقت املناسب إلعالن

 -4صنع واختاذ القرار:

القرار حتى يؤدي القرار أحسن النتائج .وتعتمد القدرة على

وتتم عملية صنع واختاذ القرار من حيث املفاضلة بني البدائل

التنفيذ على املعلومات املرتدة عن التنفيذ يف اجلوانب اآلتية:

املتاحة واختيار البديل األنسب وفقا ملعايري واعتبارات موضوعية

هل يتم ما مت التخطيط له بالكيف املطلوب يف التوقيتات املتوقعة؟

يستند إليها متخذ القرار يف عملية االختيار ،وأهم هذه املعايري هي:

هل مت تطبيق مقاييس العمل بأسلوب سليم؟

 -حتقيق البديل للهدف أو األهداف احملددة ،فيفضل البديل الذي

هل مت خفض تكاليف تنفيذ املهام؟

حيقق أهم األهداف أو أكثرها إسهاما يف حتقيقها.

هل مت رفع مستوى الروح املعنوية؟

 -اتفاق البديل مع أهمية املنظمة وأهدافها وقيمها ونظمها
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وإجراءاتها.

ً
تعقيدا على
على مجيع املستويات اإلدارية ومن أكثر املسؤوليات

 -قبول أفراد املنظمة للحل البديل واستعدادهم لتنفيذه.

اإلدارة العليا ،وختف حدة تعقيدها كلما نزلنا يف اهلرم“( .الغاليب؛

 -درجة تأثري احلل البديل على العالقات اإلنسانية واملعامالت

وإدريس.)139 :2007،

الناجحة بني أفراد التنظيم.

-2القرار اإلداري :هو “اختيار أحسن البدائل بعد دراسة النتائج

 -درجة السرعة املطلوبة يف احلل البديل واملوعد الذي يراد

املتوقعة من كل بديل يف حتقيق األهداف املطلوبة“ ،كما عرف

احلصول فيه على النتائج املطلوبة.

بأنه “ذلك التصرف الشعوري الذي يرمي إىل اختيار أو استعمال

 -مدى مالءمة كل بديل مع العوامل البيئية اخلارجية للمنظمة

أحسن وسيلة للوصول إىل غايتها أو استخدامها لتحقيق هدف ما“.

مثل العادات والتقاليد والقيم وأمناط السلوك.

(بالعجوز.)101 :2008 ،

 املعلومات املتاحة عن الظروف البيئية احمليطة ومدى مساعدتهالتنفيذ البديل وجناحه أو تعطيلها له وتعويق نتائجه.

الفصل الثالث :اإلجراءات املنهجية للدراسة

 -كفاءة البديل ،والعائد الذي سيحققه ودرجة سهولة أو صعوبة

 :1-3نوع الدراسة:

تنفيذه ،واملوارد واإلمكانات املطلوبة لتنفيذه.

تعترب هذه الدراسة وصفية حتليلية؛ إذ إنها ترتكز على تقرير
خصائص ظاهرة معينة أو موقف تغلب عليه صفة التحديد،

 :5تقييم النتائج:

وتعتمد على مجع احلقائق وتفسريها وذلك الستخالص داللتها

جيب على متخذ القرار اختيار الوقت املناسب إلعالنه حتى يؤدي

ومن ثم يصل إىل إصدار تعميمات بشأن املوقف أو الظاهرة اليت

القرار إىل أحسن النتائج .وعندما يطبق القرار وتظهر نتائجه

يقوم الباحث بدراستها ويعمل على استكشاف حقائقها( .عبد

يقوم متخذ القرار بتقويم هذه النتائج لريى درجة فعاليتها

الباسط.)199-198 :1998 ،

ومقدار جناح القرار يف حتقيق اهلدف املرجو .وعملية متابعة

 :2-3منهج الدراسة:

تنفيذ القرار متتاز مبا يلي:

اعتمدت الدراسة احلالية على منهج املسح االجتماعي الشامل

تنمي لدى متخذي القرارات أو مساعديهم القدرة على حتري الدقة

لعضوات جمالس إدارات اجلمعيات اخلريية النسائية بالرياض،

والواقعية يف التحليل أثناء عملية التنفيذ مما يساعد على اكتشاف

باعتبار أنه من أنسب املناهج للدراسات الوصفية التحليلية ،وذلك

مواقع القصور ومعرفة أسبابها واقرتاح أسباب عالجها.
تساعد على تنمية روح املسؤولية لدى املرؤوسني وحثهم على

ألنه ينصب على الوقت احلاضر ويتناول أشياء موجودة بالفعل
وليست ماضية ،فضلاً عن كشفه لألوضاع القائمة يف املمارسة من

املشاركة يف اختاذ القرار( .آسيا وآخرون( ،)8 :200 ،قناديلي2009 ،

أجل النهوض بها ووضع توصيات أو برامج للتطوير والتحديث.

.)7-4 :

(السروجي208 :2002 :؛ حسن222 :1990 :؛ عبدالعال289 :1993 ،؛
عويس.)170 :2005 ،

 :4- 2نظرية صنع واختاذ القرار وتطبيقها على اجلمعيات

 :3–3جمتمع وعينة الدراسة:

اخلريية النسائية:

حتددت حدود هذه الدراسة يف اآلتي:

أ– ماهية النظرية:

-1احلدود البشرية:

تهتم نظرية صنع واختاذ القرارات خبصائص القرار واملفاهيم

ً
عضوا من أعضاء جمالس
تكون جمتمع الدراسة احلالية من ()71

اللصيقة به وتصنيفها ودراسة مراحل ومواقف ومعايري وأساليب

إدارة اجلمعيات اخلريية النسائية بالرياض مت أخذهن عن طريق

حتليل املشكالت وقواعد وآليات صنع واختاذ القرارات وسبل

املسح االجتماعي الشامل.

تنفيذها ومراجعتها ومراقبة تنفيذها( .آسيا وآخرون.)2 :2009 ،

-2احلدود املكانية:

وتقوم هذه النظرية على أساس أن اإلدارة نوع من السلوك يوجد

اجلمعيات اخلريية النسائية مبنطقة بالرياض .وهي كالتالي:

به كافة التنظيمات اإلنسانية أو البشرية وهي عملية التوجيه

(مجعية النهضة ،مجعية الوفاء ،مجعية مودة ،مجعية بنيان،

والسيطرة على النشاط يف التنظيم االجتماعي ،ووظيفة اإلدارة

مجعية األفالج ،مجعية اجملد) وقد مت اختيار منطقة الرياض

هي تنمية وتنظيم عملية اختاذ القرارات بطريقة وبدرجة كفاءة

لسببني؛ أوهلما :باعتبار الرياض هي املنطقة اليت تسكن بها

عالية( .اخلواجا.)42 :2004 ،

ً
وثانيا وهو السبب األساسي تعد
الباحثة مما يسهل مجع البيانات

ب-مفاهيم النظرية:

منطقة الرياض من أكرب املناطق باململكة وفيها أكرب عدد من

يركز صنع القرار على املفاهيم التالية:

اجلمعيات اخلريية النسائية.

 -1عملية صنع القرار“ :عملية اختاذ القرار حتتاج إىل إمكانيات

-3احلدود الزمنية:

قيادية إدارية عالية ذات توجهات اسرتاتيجية مبنية على قاعدة

استغرقت فرتة مجع البيانات وحتليلها وتفسري نتائجها ما ُيقدر

معلوماتية تكون انطالقا لبناء قرار سليم“ ،كما يعرف صنع

ً
تقريبا حبوالي شهرين حيث كان من 1438/1/4هـ إىل 1438/3/6هـ.

القرار بأنه “االختيار بني جمموعة من البدائل ملواجهة موقف

 :4-3أدوات الدراسة:

معني أو حل مشكلة حمددة ،وتعترب من الوظائف األساسية للمدير

اعتمدت الباحثة يف مجع بيانات الدراسة على استمارة مقابلة شبه
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حصة السند

مقننة ُ
طبقت على أعضاء جمالس إدارة اجلمعيات اخلريية النسائية
بالرياض ،تعرفت من خالهلا على دور أعضاء جمالس إدارة

ً
وفقا للدرجة الوظيفية مبجلس
جدول ( )1يوضح توزيع جمتمع الدراسة
إدارة اجلمعية اخلريية .ن=71
التكرار

النسبة املئوية

البيان
رئيسة جملس اإلدارة

1

1.4

نائبة رئيسة جملس اإلدارة

1

1.4

أمينة الصندوق

1

1.4

أمينة عام اجلمعية

20

28.2

عضو جملس اإلدارة

48

67.6

71

%100

اجلمعيات اخلريية النسائية يف اختاذ القرارات التخطيطية لتقديم
اخلدمات االجتماعية للمستفيدات باجلمعيات اخلريية النسائية
بالرياض ،وقد مت اختبار صدق حمتوى االستمارة بعرضها على
عدد من احملكمني من أساتذة اجلامعات.
 :5-3أساليب املعاجلة اإلحصائية:
قامت الباحثة بتفريغ البيانات عن طريق احلاسب اآللي باستخدام
برنامج احلزم اإلحصائية  SPPSرقم ( ،)17وباستخدام معامل ألفا
كرونباخ للتحقق من ثبات االستبانة ،كما استخرجت التكرارات
واملتوسط احلسابي والنسب املئوية واألوزان املرجحة كجداول
تكرارية بسيطة الستجابات مفردات العينة بالنسبة ملتغريات
ً
سابقا يف التساؤالت) ،وبعض اجلداول
الدراسة (اليت مت حتديدها
التكرارية املزدوجة للربط بني املتغريات ،ومت استخدام معامالت
ً
وفقا لنوع املتغريات هل هي امسية
االرتباط املناسبة لكل منها،
أو ترتيبية ،من خالل معامالت ارتباط بريسون وحتليل التباين
األحادي One Way ANOVA

الفصل الرابع :حتليل نتائج الدراسة وتفسريها
 :1-4النتائج املتعلقة بوصف أفراد العينة:
ً
يتضح من اجلدول رقم ( )1أن أعلى توزيع جملتمع الدراسة وفقا

جمموع

ً
وفقا لسنوات اخلربة مبجلس
جدول ( )2يوضح توزيع جمتمع الدراسة
اإلدارة أو العضوية باجلمعية .ن=71
التكرار

النسبة املئوية

البيان
أقل من مخس سنوات

44

62

 10-5سنوات

26

36.6

 15-10سنة

1

1.4

جمموع

71

%100

التكرار

النسبة املئوية

البيان
نعم

10

14.1

ال

61

85.9

71

% 100

جمموع

جدول ( )4توزيع جمتمع الدراسة ً
وفقا لإلجابة بنعم

(عضو جملس اإلدارة) بواقع نسبة مئوية  ،% 67.6تليها فئة (أمينة
عام اجلمعية) بواقع نسبة مئوية  ،% 28.2وأخريًا فئات (رئيسة
بواقع نسبة مئوية % 1.4
ً
يشري اجلدول رقم ( )2إىل أن أعلى توزيع جملتمع الدراسة وفقا
لسنوات اخلربة مبجلس اإلدارة أو العضوية باجلمعية يقع يف فئة)
أقل من مخس سنوات (بواقع نسبة مئوية  ،% 62تليها فئة (10-5

عدد هذه الدورات
ن= 10

العناصر العلمية واملهنية اليت
ركزت عليها تلك الدورات
ن= 10

نسبة مئوية % 1.4؛ بينما يوصف هذا التوزيع باحنراف معياري
يشري اجلدول رقم ( )3إىل أن أعلى توزيع جملتمع الدراسة
ً
وفقا للحصول على دورات تدريبية مرتبطة باختاذ القرارات

التكرار

النسبة
املئوية

دورة واحدة

8

80

أربع فأكثر

2

20

مشاركة املرأة يف صنع واختاذ
القرارات التخطيطية

1

10

القدرات التخطيطية

8

80

مراحل اختاذ القرارات التخطيطية
ودورها يف كل مرحلة

1

10

اجلمعيات اخلريية النسائية

9

90

نظريات صنع واختاذ القرار

1

10

فقراء

9

90

أرامل

7

70

أطفال

9

90

البيان

سنوات) بواقع نسبة مئوية  ،% 36.6وأخريا فئة ( 15-10سنة) بواقع
قدره (.)575140.

57514.

جدول ( )3يوضح توزيع جمتمع الدراسة ً
وفقا للحصول على دورات تدريبية
مرتبطة باختاذ القرارات التخطيطية باجلمعيات اخلريية النسائية .ن= 71

للدرجة الوظيفية مبجلس إدارة اجلمعية اخلريية يقع يف الفئة

جملس اإلدارة ونائبة رئيسة جملس اإلدارة وأمينة الصندوق)

االحنراف املعياري

الفئات اليت ختدمها اجلمعية
ن= 10

التخطيطية باجلمعيات اخلريية النسائية كان فئة (ال) بواقع

{فقراء وأطفال} بواقع نسبة مئوية .% 90

نسبة مئوية  ،% 85.9ثم فئة (نعم) بواقع نسبة مئوية ،% 14.1

 :2-4النتائج املتعلقة بتساؤالت الدراسة:
أولاً  :ما أهمية مشاركة أعضاء جمالس إدارة اجلمعيات اخلريية يف

مرتبطة باختاذ القرارات التخطيطية باجلمعيات اخلريية النسائية
مستقبلاً .

اختاذ القرارات التخطيطية باجلمعيات اخلريية النسائية بالرياض؟
ً
تفاوتا يف موافقة أفراد الدراسة
يتضح من اجلدول رقم ( )5أن هناك

وهو ما يشري إىل أهمية وضرورة الرتكيز على عقد دورات تدريبية

ً
وفقا
يشري اجلدول رقم ( )4إىل أن أعلى توزيع جملتمع الدراسة

على ُبعد أهمية مشاركة أعضاء جمالس إدارة اجلمعيات اخلريية يف

لإلجابة بنعم على (عدد هذه الدورات) فئة {دورة واحدة} بواقع

اختاذ القرارات التخطيطية باجلمعيات اخلريية النسائية بالرياض

نسبة مئوية  ،% 80وبالنسبة (للعناصر العلمية واملهنية اليت ركزت

كما يلي:

عليها تلك الدورات) كانت عن {اجلمعيات اخلريية النسائية} بواقع

حيث حصلت العبارة رقم ( )6على أعلى ترتيب ،تليها االستجابة

نسبة مئوية % 90؛ تليها {القدرات التخطيطية} بواقع نسبة مئوية

اخلاصة برقم ( )2على الرتتيب الثاني ،ثم تليها االستجابة اخلاصة

 ،% 80وبالنسبة (للفئات اليت ختدمها اجلمعية) كانت الفئتني

برقم ( )1على الرتتيب الثالث...وهكذا إىل أن تأتي العبارة رقم ()5

71

آليات اختاذ القرارات التخطيطية يف اجلمعيات اخلريية النسائية...

جدول ( )5يوضح املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية ألهمية مشاركة أعضاء جمالس إدارة اجلمعيات اخلريية يف اختاذ القرارات
التخطيطية باجلمعيات اخلريية النسائية بالرياض
أعضاء جمالس إدارة اجلمعيات اخلريية النسائية بالرياض

العبارات

ن= 71
نعم

1

2

3

4

5

6

توفري قاعدة بيانات حديثة عن الربامج واملشروعات االجتماعية باجلمعيات اخلريية النسائية.

إىل حد ما

ال

ك

70

1

…

%

68.6

1،4

...

حتديد مؤسسات اجملتمع املدني املناسبة اليت ميكن التعاون معها يف تقديم اخلدمات االجتماعية

ك

50

20

1

للمستفيدات باجلمعيات اخلريية النسائية.

%

70،4

28،2

1،4

عقد لقاءت تعاون بني اجلمعية ورجال األعمال للمساهمة يف تقديم اخلدمات االجتماعية للمستفيدات

ك

69

2

…

باجلمعيات اخلريية النسائية.

%

97،2

2،8

....

فتح قنوات اتصال بني اجلمعية ووسائل اإلعالم بهدف إبراز ما تقوم به اجلمعية من اجنازات متعلقة

ك

70

1

…

بتقديم اخلدمات االجتماعية للمستفيدات بتلك اجلمعيات.

%

98،6

1،4

...

ك

71

….

…

%

100

….

.

عقد مؤمترات وملتقيات علمية حول أحدث األساليب العلمية يف تقديم اخلدمات االجتماعية

ك

44

27

…

للمستفيدات باجلمعيات اخلريية النسائية.

%

62

38

...

طرح دورات تدريبية للمستفيدات باجلمعيات اخلريية النسائية لتوثيق الرابطة بينهن واجلمعية.

س/

ع

1،03

,24

1،31

,5

1،01

,17

1،03

,21

1،00

,00

1،38

,49

ر
3

2

5

3

6

1

يف الرتتيب السادس.

من البنية االجتماعية والسلوكية؛ وتشمل هذه الوحدة نظام

وهذه النتائج تشري إىل أهمية الرتكيز على أهمية مشاركة أعضاء

القيم السائد يف اجملتمع ،والسمات السيكولوجية والسوسيولوجية

جمالس إدارة اجلمعيات اخلريية يف اختاذ القرارات التخطيطية

اليت يتميز بها اجملتمع ،ومنط التفكري لدى أفراد اجملتمع ،والقضايا

باجلمعيات اخلريية النسائية بالرياض .باإلضافة إىل ما توصلت

ذات األبعاد احلساسة واملرتبطة باجلوانب الدينية أو العادات،

إليه الدراسات السابقة مما ميكن للمرأة أن تقوم به مثل دراسة (آل

وبالتالي املشاركة يف اختاذ القرارات التخطيطية باجلمعيات

الشيخ )2013 ،من حيث إسهام املرأة السعودية يف مواجهة التحديات

اخلريية النسائية بالرياض اليت تعود باخلري والنفع على اجملتمع

اليت تواجه دورها القيادي ،ودراسة (الفايز )2011 ،اليت توصلت

السعودي ككل.

إىل حتديد املعوقات الشخصية واالجتماعية والثقافية والوظيفية

ً
ثانيا :ما القدرات التخطيطية اليت جيب توفرها يف أعضاء

اليت تواجه املرأة السعودية وحتد من أدائها لدورها الفعال يف

جمالس إدارة اجلمعيات اخلريية للقيام بدورهن يف اختاذ القرارات

اجملتمع ،ودراسة (اجلمال )2009 ،اليت أوصت بتحديث دور املرأة

التخطيطية باجلمعيات اخلريية النسائية بالرياض؟
ً
تفاوتا يف موافقة أفراد
يتضح من اجلدول رقم ( )6أن هناك

كما تتفق هذه النتائج مع ما أشارت إليه نظرية صنع واختاذ القرار

الدراسة على ُبعد القدرات التخطيطية اليت جيب توفرها يف أعضاء

يف التنمية).

جدول ( )6يوضح املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب
املئوية للقدرات التخطيطية اليت جيب توفرها يف أعضاء جمالس إدارة
اجلمعيات اخلريية للقيام بدورهن يف اختاذ القرارات التخطيطية باجلمعيات
اخلريية النسائية بالرياض
العبارات

أعضاء جمالس إدارة اجلمعيات اخلريية النسائية
بالرياض ن= 71
إىل حد
ما

ال

ك

71

….

…

%

100

….

…

ك

71

….

...

%

100

….

...

نعم
1

القدرة على تدعيم املشاركة اجملتمعية
بني اجلمعية ومنظمات اجملتمع املدني.

2

القدرة على التنسيق.

3

القدرة على التخطيط املالي.

4

القدرة على حتديد األولويات.

5

القدرة على التنفيذ.

6

القدرة على املتابعة.

7

القدرة على التقييم.

72

ك

70

1

...

%

98،6

1،4

...

ك

71

….

...

%

100

….

...

ك

71

….

...

%

100

….

...

ك

71

….

...

%

100

….

...

ك

71

.

...

%

100

…

...

س/

ع

ر

1،00

,00

2

1،00

,00

2

1،14

1,19

1

1،00

,00

2

1،00

,00

2

1،00

,00

2

1،00

,00

2

جمالس إدارة اجلمعيات اخلريية للقيام بدورهن يف اختاذ القرارات
التخطيطية باجلمعيات اخلريية النسائية بالرياض كما يلي:
حيث حصلت العبارة رقم ( )3على أعلى ترتيب ،تليها االستجابات
بالعبارات األخرى يف الرتتيبات التالية .وهذه النتائج تشري إىل
احلاجة إىل الرتكيز على تلك القدرات التخطيطية اليت جيب توفرها
يف أعضاء جمالس إدارة اجلمعيات اخلريية للقيام بدورهن يف اختاذ
القرارات التخطيطية باجلمعيات اخلريية النسائية بالرياض.
باإلضافة إىل ما توصلت إليه الدراسات السابقة منها دراسة (الفحل،
 )2011من خالل حتليل القدرات التخطيطية لدى مديري األندية
النسائية ،ومنها تدريب العاملني باألندية النسائية وتدعيم
املشاركة اجملتمعية يف األندية النسائية والقدرة التخطيطية
املتعلقة بالتخطيط املالي والتخطيط كعملية فنية لدى مديري
األندية النسائية .ودراسة ()Whitmarsh، Lona; Brown et al.، 2007
دراسة وتصميم التخطيط الوظيفي ،واختاذ القرارات املهنية،
ودراسة (محزة )2005 ،اليت توصلت إىل تصور مقرتح لتفعيل
عملية صنع القرار مبنظمات اجملتمع املدني يف ضوء متغريات
اإلصالح االجتماعي) ،كما تتفق هذه النتائج مع ما تقوم عليه
نظرية صنع واختاذ القرار من أن اإلدارة نوع من السلوك يوجد

حصة السند

به كافة التنظيمات اإلنسانية أو البشرية وهي عملية التوجيه
والسيطرة على النشاط يف التنظيم االجتماعي ووظيفة اإلدارة
هي تنمية وتنظيم عملية اختاذ القرارات بطريقة وبدرجة كفاءة
عالية؛ لذا فال بد من توفر جمموعة من القدرات التخطيطية اليت
ميكن أن تدعم وتساند أعضاء جمالس إدارة اجلمعيات اخلريية
يف القيام بدورهن يف اختاذ القرارات التخطيطية املنوطة بها
باجلمعيات اخلريية النسائية بالرياض.
ً
ثالثا :أي مرحلة من مراحل اختاذ القرارات التخطيطية

جدول ( )7يوضح استجابات مفردات الدراسة عن دور أعضاء جمالس إدارة
ً
وضوحا يف مراحل اختاذ القرارات التخطيطية
اجلمعيات اخلريية األكثر
باجلمعيات اخلريية النسائية بالرياض
مرحلة حتديد املشكلة
م

العبارات

نعم

إىل حد ما

ال

وسط مرجح

نسبة مرجحة

ر

1

دور جامعة البيانات

70

1

…

2.99

99.67

1

2

دور مقرتحة املعلومات

69

2

…

2.97

99

2

3

دور منسقة املعلومات

50

20

1

2.7

90

8

4

دور اخلبرية

64

7

…

2.9

96.67

6

باجلمعيات اخلريية النسائية بالرياض يكون دور أعضاء جمالس

5

دور املستشارة

43

28

…

2.61

87

9

6

دور املنفذة

69

1

1

2.96

98.67

5

ً
وضوحا؟
إدارة اجلمعيات اخلريية أكثر

7

دور املسهلة

69

2

…

2.97

99

2

8

دور املتابعة

69

2

…

2.97

99

2

9

دور املقومة

63

7

1

2.87

95.67

7

باستقراء اجلدول رقم ( )7السابق يتضح من النتائج املوضحة
أعاله واخلاصة بأي مرحلة من مراحل اختاذ القرارات التخطيطية

مرحلة حتديد البدائل

م
العبارات

باجلمعيات اخلريية النسائية بالرياض يكون دور أعضاء جمالس

إىل حد ما

ال

وسط مرجح

نسبة مرجحة

ً
وضوحا ما يلي:
إدارة اجلمعيات اخلريية أكثر

1

دور جامعة البيانات

69

2

…

2.97

99

3

 :1مرحلة حتديد املشكلة:

2

دور مقرتحة املعلومات

70

1

…

2.99

99.67

1

3

دور منسقة املعلومات

69

2

…

2.97

99

3

مقرتحة املعلومات} على الرتتيب األول والثاني ،تليها العبارة

4

دور اخلبرية

69

2

…

2.97

99

3

5

دور املستشارة

49

22

…

2.69

89.67

9

املرتبطة بـ(دور منسقة املعلومات) اليت تشري إىل {دور جامعة

6

دور املنفذة

69

2

…

2.97

99

3

7

دور املسهلة

68

2

1

2.92

97.33

8

8

دور املتابعة

70

1

…

2.99

99.67

1

9

دور املقومة

69

1

1

2.96

98.67

7

حصلت العبارتني املرتبطتني بدوري {دور جامعة البيانات ودور

البيانات ودور املنفذة} على الرتتيب الثالث ،تليها العبارات
املرتبطة بأدوار (املنفذة واملسهلة واملتابعة) على الرتتيب الرابع
واخلامس والسادس ،تليها العبارة املرتبطة بـ(دور املقومة) على
الرتتيب السابع ،تليها العبارة املرتبطة بـ(دور املستشارة) على

م

العبارات

نعم

ر

مرحلة تقييم البدائل
نعم

إىل حد ما

ال

وسط مرجح

نسبة مرجحة

ر

1

دور جامعة البيانات

70

1

…

2.99

99.67

2

الرتتيب الثامن ،وأخريًا العبارة املرتبطة بـ(دور اخلبرية) على

2

دور مقرتحة املعلومات

49

22

…

2.69

89.67

9

الرتتيب التاسع.

3

دور منسقة املعلومات

50

21

…

2.7

90

8

4

دور اخلبرية

69

2

…

2.97

99

4

5

دور املستشارة

63

8

…

2.89

96.33

7

 :2مرحلة حتديد البدائل:
حصلت العبارتني املرتبطتني بدوري (دور مقرتحة املعلومات

6

دور املنفذة

69

1

1

2.96

98.67

6

ودور املتابعة) على الرتتيب األول والثاني ،تليها العبارات املرتبطة

7

دور املسهلة

70

1

…

2.99

99.67

2

8

دور املتابعة

71

…

…

3

100

1

9

دور املقومة

69

2

…

2.97

99

4

نعم

إىل حد ما

ال

وسط مرجح

نسبة مرجحة

ر

1

دور جامعة البيانات

70

1

…

2.99

99.67

1

املرتبطة بـ(دور املستشارة) على الرتتيب التاسع.

2

دور مقرتحة املعلومات

69

2

…

2.97

99

2

3

دور منسقة املعلومات

50

20

1

2.7

90

8

 :3مرحلة تقييم البدائل:

4

دور اخلبرية

64

7

…

2.9

96.67

6

5

دور املستشارة

43

28

…

2.61

87

9

العبارتني املرتبطتني بدوري (مقرتحة املعلومات واملسهلة) على

6

دور املنفذة

69

1

1

2.96

98.67

5

7

دور املسهلة

69

2

…

2.97

99

2

الرتتيبني الثاني والثالث ،تليها العبارتني املرتبطتني بدوري

8

دور املتابعة

69

2

…

2.97

99

2

9

دور املقومة

63

7

1

2.87

95.67

7

نعم

بــأدوار (جامعة البيانات ومنسقة املعلومات واخلبرية واملنفذة)
على الرتتيب الثالث والرابع واخلامس والسادس ،تليها العبارة
املرتبطة بـ(دور املقومة) على الرتتيب السابع ،تليها العبارة
املرتبطة بـ(دور املسهلة) على الرتتيب الثامن ،وأخريًا العبارة

حصلت العبارة املرتبطة بـ(املتابعة) على الرتتيب األول ،تليها

(اخلبرية واملقومة) على الرتتيبني الرابع واخلامس ،تليها العبارة

م

العبارات

مرحلة صنع واختاذ القرار

مرحلة تقييم النتائج

املرتبطة بـ(املنفذة) على الرتتيب السادس ،تليها العبارة املرتبطة

م

العبارات

إىل حد ما

ال

وسط مرجح

نسبة مرجحة

ر

بـ(دور املسهلة) على الرتتيب السابع ،تليها العبارة املرتبطة بـ(دور

1

دور جامعة البيانات

50

21

…

2.7

90

9

منسقة املعلومات) على الرتتيب الثامن ،وأخريًا العبارة املرتبطة

2

دور مقرتحة املعلومات

68

3

…

2.96

98.67

2

بـ(دور مقرتحة املعلومات) على الرتتيب التاسع.

3

دور منسقة املعلومات

68

2

1

2.94

98

5

4

دور اخلبرية

63

1

7

2.79

93

8

 :4مرحلة صنع واختاذ القرار:

5

دور املستشارة

68

3

…

2.96

98.67

2

حصلت العبارة املرتبطة بـ(جامعة البيانات) على الرتتيب األول،

6

دور املنفذة

67

3

1

2.93

97.67

6

تليها العبارات املرتبطة بأدوار (مقرتحة املعلومات واملسهلة

7

دور املسهلة

69

2

…

2.97

99

1

8

دور املتابعة

68

3

…

2.96

98.67

2

واملتابعة) على الرتتيبني الثاني والثالث والرابع ،تليها العبارة

9

دور املقومة

62

8

1

2.86

95.33

7
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املرتبطة بدور (املنفذة) على الرتتيب اخلامس ،تليها العبارة

ودورات تدريبية للعامالت يف اجلمعيات اخلريية واستقطاب

املرتبطة بـ(املنفذة) على الرتتيب السادس ،تليها العبارة املرتبطة

التربعات هلذه الربامج بواقع نسبة مئوية .%76.06

بـ(دور املقومة) على الرتتيب السابع ،تليها العبارة املرتبطة بــ(دور

وبالنسبة آللية حتديد اسرتاتيجيات املشاركة ألعضاء جمالس

منسقة املعلومات) على الرتتيب الثامن ،وأخريًا العبارة املرتبطة

إدارة اجلمعيات اخلريية يف اختاذ القرارات التخطيطية باجلمعيات

بـ(دور املستشارة) على الرتتيب التاسع.

اخلريية النسائية بالرياض ،كانت االستجابة (حتديد مهام الكوادر

 :5مرحلة تقييم النتائج:

النسائية يف اجلمعيات اخلريية وتقسيمها إىل جلان تنفيذية) بواقع

حصلت العبارة املرتبطة بـ(املسهلة) على الرتتيب األول ،تليها

نسبة مئوية  ،%95.77تليها االستجابة (فتح قبول املتربعات

العبارات املرتبطة بأدوار (مقرتحة املعلومات واملستشارة واملتابعة)

للنساء والطالبات اجلامعية وذلك لتحديد اسرتاتيجيات املشاركة

على الرتتيبني الثاني والثالث والرابع ،تليها العبارة املرتبطة بدور

للمرأة) بواقع نسبة مئوية  ،%91.55تليها االستجابة (وضع خطط

(منسقة املعلومات) على الرتتيب اخلامس ،تليها العبارة املرتبطة

اسرتاتيجية تفصيلية واضحة وتشجيع العنصر النسائي يف االلتزام

بـ(املنفذة) على الرتتيب السادس ،تليها العبارة املرتبطة بـ(دور

بها ووضعها قيد التنفيذ) بواقع نسبة مئوية  ،%90.14وأخريًا

املقومة) على الرتتيب السابع ،تليها العبارة املرتبطة بـ(دور

االستجابة (خربات املرأة السعودية ووجود كوادر مؤهلة لقيام

اخلبرية) على الرتتيب الثامن ،وأخريًا العبارة املرتبطة بـ(دور

باملهمة) بواقع نسبة مئوية .%85.92

جامعة البيانات) على الرتتيب التاسع.

وبالنسبة آللية تطوير األسس النظرية الختاذ القرارات

ً
رابعا :ما آليات تفعيل دور أعضاء جمالس إدارة اجلمعيات اخلريية

التخطيطية باجلمعيات اخلريية النسائية بالرياض ،كانت

يف اختاذ القرارات التخطيطية باجلمعيات اخلريية النسائية

االستجابة (توفري دورات تدريبية للعامالت يف اجلمعية والبحث

بالرياض؟

عن األسس النظرية الختاذ القرارات التخطيطية باجلمعيات

يشري اجلدول رقم ( )8إىل أن أعلى استجابات أعضاء جمالس إدارة

اخلريية) بواقع نسبة مئوية  ،%94.37تليها االستجابة (اختيار ذوي

اجلمعيات اخلريية النسائية بالرياض بالنسبة آللية توفري التمويل

اخلربة يف هذا اجملال إلكساب العاملني يف اجلمعيات اخلريية املهارات

الالزم للربامج واملشروعات التخطيطية باجلمعيات اخلريية

الالزمة الختاذ القرار) بواقع نسبة مئوية  ،%88.73تليها االستجابة

النسائية بالرياض ،كانت االستجابة (مجع األموال وحتديد أبواب

(االستعانة خبربات سابقة يف هذا اجملال) بواقع نسبة مئوية ،%84.51

صرفها بشفافية) بواقع نسبة مئوية  ،%87.32تليها االستجابة

وأخريًا االستجابة (حضور دورات يف التخطيط واإلدارة) بواقع

(عقد لقاءات بني اجلمعية ورجال وسيدات ألعمال الستقطابهم

نسبة مئوية .%83.1

كأعضاء يف اجلمعية واحصو على دعم مالي) بواقع نسبة مئوية

باإلضافة إىل ما توصلت إليه الدراسات السابقة منها دراسة

 ،%84.51تليها االستجابة (االستعانة بشركات تدريب متطوعة)

(السدحان )2011 ،اليت توصلت إىل جمموعة من التوصيات ذات آليات

بواقع نسبة مئوية  ،%77.46تليها االستجابة (عقد لقاءات بني

تنفيذية ،التوسع يف إنشاء اجلمعيات النسائية على مستوى اململكة

اجلمعية ورجال وسيدات ألعمال الستقطابهم كأعضاء يف اجلمعية

-قيام اجلمعيات النسائية اخلريية بالتعرف على االحتياجات

واحلصول على دعم مالي) بواقع نسبة مئوية  ،%84.51وأخريًا

التنموية احلقيقية للمرأة السعودية.

االستجابة (الرتكيز على أهمية التخطيط الذي يستلزم برامج

ودراسة (الناجم )2009 ،اليت أوصت بتطبيق تلك املعايري على

جدول ( )8يوضح آليات تفعيل دور أعضاء جمالس إدارة اجلمعيات اخلريية يف اختاذ القرارات التخطيطية باجلمعيات اخلريية النسائية بالرياض
اآللية
األوىل
توفري

الرتكيز على أهمية التخطيط الذي يستلزم برامج ودورات تدريبية للعامالت يف اجلمعيات اخلريية
التمويل

الالزم

للربامج

واملشروعات

التخطيطية باجلمعيات اخلريية النسائية بالرياض.
ن= 71

التكرارات

النسبة املئوية

54

76.06

واستقطاب التربعات هلذه الربامج.
عقد لقاءات بني اجلمعية ورجال وسيدات ألعمال الستقطابهم كأعضاء يف اجلمعية واحلصول على

60

84.51

دعم مالي.
التربع من خالل املؤسسات والشركات.

52

73.24

االستعانة بشركات تدريب متطوعة.

55

77.46

مجع األموال وحتديد أبواب صرفها بشفافية.

62

87.32

الثانية

وضع خطط اسرتاتيجية تفصيلية واضحة وتشجيع العنصر النسائي يف االلتزام بها ووضعها قيد

64

90.14

حتديد اسرتاتيجيات املشاركة لعضوات جمالس إدارات

التنفيذ.

اجلمعيات اخلريية يف صنع القرارات التخطيطية

حتديد مهام الكوادر النسائية يف اجلمعيات اخلريية وتقسيمها إىل جلان تنفيذية.

68

95.77

ن= 71

خربات املرأة السعودية ووجود كوادر مؤهلة للقيام باملهمة.

61

85.92

فتح قبول املتربعات للنساء والطالبات اجلامعية وذلك لتحديد اسرتاتيجيات املشاركة للمرأة.

65

91.55

الثالثة

اختيار ذوي اخلربة يف هذا اجملال إلكساب العاملني يف اجلمعيات اخلريية املهارات الالزمة الختاذ القرار.

63

88.73

تطوير األسس النظرية لصنع القرارات التخطيطية

حضور دورات يف التخطيط واإلدارة.

59

83.1

االستعانة خبربات سابقة يف هذا اجملال.

60

84.51

توفري دورات تدريبية للعامالت يف اجلمعية والبحث عن األسس النظرية الختاذ القرارات التخطيطية

67

94.37

باجلمعيات اخلريية النسائية بالرياض.

باجلمعيات اخلريية النسائية بالرياض.
ن= 71

باجلمعيات اخلريية.
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حصة السند

بقية مناطق اململكة ،وإعادة التصنيف كل مخس سنوات حتى يتم

 -2آلية حتديد اسرتاتيجيات املشاركة للمرأة السعودية يف صنع

التأكد من مدى التغيري والنمو الذي حتققه اجلمعيات اخلريية يف

القرارات التخطيطية باجلمعيات اخلريية النسائية بالرياض

عملها.

ً
تنازليا كما يلي:
بالرتتيب

ودراسة (الفضلي )2004 ،إىل جمموعة من التوصيات منها االهتمام

 -حتديد مهام الكوادر النسائية يف اجلمعيات اخلريية وتقسيمها إىل

بالكادر البشري العامل يف هذه املنظمات وتعيني الكفاءات وأن كانت

جلان تنفيذية.

مكلفة خاصة يف املراكز الوظيفية املهمة.

ً
خصوصا ذلك
 -فتح قبول املتربعات للنساء والطالبات اجلامعية

ودراسة ( )Leimer، 2012اليت توصلت إىل احلاجة الدائمة إىل التقييم

لتحديد اسرتاتيجيات املشاركة للمرأة.

من أجل التحسني والتطوير بالنسبة للجمعيات اخلريية .ودراسة

 -وضع خطط اسرتاتيجية تفصيلية واضحة وتشجيع العنصر

(أبو احلسن )20121 ،اليت أوصت بطرح البدائل واختيار البديل

النسائي يف االلتزام بها ووضعها قيد التنفيذ.

االمثل ومتابعة تنفيذ القرارات .ودراسة (محزة )2005 ،اليت

 -خربات املرأة السعودية ووجود كوادر مؤهلة لقيام باملهمة.

توصلت إىل تصور مقرتح لتفعيل عملية صنع القرار مبنظمات

 -3آلية تطوير األسس النظرية لصنع القرارات التخطيطية

اجملتمع املدني يف ضوء متغريات اإلصالح االجتماعي وهو ما

ً
تنازليا كما يلي:
باجلمعيات اخلريية النسائية بالرياض بالرتتيب

يرتبط بآلية تطوير األسس النظرية الختاذ القرارات التخطيطية

 -توفري دورات تدريبية للعامالت يف اجلمعية والبحث عن األسس

باجلمعيات اخلريية النسائية بالرياض.

النظرية لصنع القرارات التخطيطية باجلمعيات اخلريية.

 :3-4مقرتحات الدراسة:

 -اختيار ذوي اخلربة يف هذا اجملال إلكساب العاملني يف اجلمعيات

يف ضوء اإلطار النظري للدراسة احلالية وما مت التوصل إليه من

اخلريية املهارات الالزمة لصنع القرار.

نتائج امربيقية ميكن عرض املقرتحات التالية:

 -االستعانة خبربات سابقة يف هذا اجملال.

 -إجراء املزيد من الدراسات والبحوث يف جمال أعضاء جمالس إدارة

 -حضور دورات يف التخطيط واإلدارة.

اجلمعيات اخلريية واجلمعيات اخلريية النسائية ملا هلا من دور فعال
يف اختاذ القرارات التخطيطية.

املراجع:

 -إجراء دراسات وحبوث مستقبلية يف جمال مشاركة أعضاء جمالس

أبو احلسن ،إبراهيم حممد ،2011 ،ثقافة اجملتمع املدني كمتغري

إدارة اجلمعيات اخلريية يف تنمية اجلمعيات اخلريية النسائية

يف المركزية التخطيط وعالقتها بصنع القرار ،املؤمتر العلمي

واجملتمع السعودي ككل.

للخدمة االجتماعية الرابع والعشرون اجلزء اخلامس.

 حماولة اختبار النماذج العلمية احلديثة يف طريقة التخطيطاالجتماعي يف جمال اختاذ القرارات التخطيطية باجلمعيات

آسيا ،خنشول إميان وآخرون ،2009 ،النماذج والطرق الكمية يف

اخلريية النسائية.

صنع واختاذ القرار تطبيق شجرة القرار كنموذج ،اجلمهورية

 -تدريب واكساب أعضاء جمالس إدارة اجلمعيات اخلريية القدرات

اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية ،جامعة سكيكدة.

التخطيطية للقيام بدورها يف اختاذ القرارات التخطيطية
باجلمعيات اخلريية النسائية بالرياض.

آل الشيخ ،نوف بنت إبراهيم ،2013 ،واقع حتديات الدور القيادي

 -حماولة استثمار ما لدى أعضاء جمالس إدارة اجلمعيات اخلريية

للمرأة السعودية يف مؤسسات التعليم العالي ،كلية اخلدمة

من قدرات وامكانات يف استمرار حتسني ودعم ومساندة اجلمعيات

االجتماعية ،جامعة حلوان .املؤمتر العلمي السادس والعشرون

اخلريية النسائية بالرياض يف املشروعات االجتماعية العالجية

لكلية اخلدمة االجتماعية اجلزء الرابع عشر.

والوقائية والتنموية والتأهيلية.
ً
وبناء على هذه املقرتحات ميكن وضع اآلليات التالية يف تطبيق

السروجي ،طلعت مصطفى ،2002 ،تصميم حبوث اخلدمة

املقرتحات السابقة فيما يلي:

االجتماعية ،مركز نشر وتوزيع الكتاب اجلامعي ،جامعة حلوان.

-1آلية توفري التمويل الالزم للربامج واملشروعات التخطيطية

القاهرة ،بالعجوز ،حسني ،2008 ،نظرية القرار ،مؤسسة شباب

ً
تنازليا كما يلي:
باجلمعيات اخلريية النسائية بالرياض بالرتتيب

اجلامعة ،اإلسكندرية.

 مجع األموال وحتديد أبواب صرفها بشفافية. -عقد لقاءات بني اجلمعية ورجال وسيدات ألعمال الستقطابهم

بدر ،أمحد ،1996 ،أصول البحث العلمي ومناهجه ،املكتبة األكادميية،

كأعضاء يف اجلمعية واحصو على دعم مالي.

القاهرة.

 االستعانة بشركات تدريب متطوعة. -عقد لقاءات بني اجلمعية ورجال وسيدات ألعمال الستقطابهم

اجلمال ،أمل عبد املرضي“ ،2009 ،أولويات العمل االجتماعي يف

كأعضاء يف اجلمعية واحصو على دعم مالي.

برامج اجلمعيات النسائية لتحديث دور املرأة يف التنمية“ رسالة

 -الرتكيز على أهمية التخطيط الذي يستلزم برامج ودورات

دكتوراه غري منشورة ،كلية اخلدمة االجتماعية ،جامعة حلوان.

تدريبية للعامالت يف اجلمعيات اخلريية واستقطاب التربعات.
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آليات اختاذ القرارات التخطيطية يف اجلمعيات اخلريية النسائية...

جوهر ،صالح الدين ،2004 ،مستقبل الدراسات املستقبلية الرتبوية،

موسوعة املوارد ط ،29بريوت ،دار العلم للماليني.

ورقة عمل منشورة يف جملة الرتبية ،العدد الثالث عشر ،القاهرة،
مطبعة عالء الدين.

عابد ،سناء  ،2006املرأة والعمل التطوعي ،يف http://www.google.
/com.sa

حسن ،عبد الباسط حممد ،1990 ،أصول البحث االجتماعي ،ط،11
مكتبة وهبه ،القاهرة.

العبد الكريم ،حصة يوسف ،2007 ،تفعيل عملية التبادل بني
اجلمعيات اخلريية النسائية مبدينة الرياض ،القاهرة ،كلية اخلدمة

حسن ،فوزي حممد حسين“ ،2011 ،ال مركزية التخطيط وتأثريها

االجتماعية جامعة حلوان ،جملة دراسات يف اخلدمة االجتماعية

على اختاذ القرار باجملالس الشعبية احمللية“ دراسة مطبقة على

والعلوم اإلنسانية ،اجلزء الثالث ،العدد الثالث والعشرون.

أعضاء اجمللس احمللى الشعيب مبحافظة األقصر ،جملة دراسات يف
اخلدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية ،كلية اخلدمة االجتماعية،

العبيدي ،إبراهيم بن حممد ،2010 ،مجع التربعات للجمعيات

جامعة حلوان ،اجلزء الثامن ،العدد الثالثون.

اخلريية ،مؤسسة امللك خالد اخلريية.

محزة ،أمحد إبراهيم ،2005 ،واقع عملية صنع القرار يف منظمات

عسكر ،مسري أمحد ،1987 ،أصول اإلدارة ،ط ،2دار القلم ،اإلمارات

اجملتمع املدني كمؤشر لإلصالح االجتماعي (مجعية اهلالل األمحر

العربية.

املصري منوذجا) ،كلية اخلدمة االجتماعية ،جامعة حلوان ،املؤمتر
العلمي الثامن عشر اجمللد اخلامس.

العلي ،أمحد عبد اهلل ،2002 ،العوملة والرتبية ،دار الكتاب احلديث،
القاهرة.

احلميضي ،عبد العزيز بن حممد“ ،2007 ،عملية صنع القرارات
وعالقتها بالرضا الوظيفي“ رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية

عويس ،حممد حممود ،2005 ،مناهج البحث يف اخلدمة االجتماعية،

الدراسات العليا ،جامعة نايف للعلوم األمنية.

بل برنت للطباعة والتصوير ،القاهرة.

اخلريف ،رشود حممد ،2010 ،معجم املصطلحات السكانية والتنموية،

الغاليب ،طاهر حمسن ،وإدريس ،وائل حممد صبحي ،2007 ،اإلدارة

مؤسسة امللك خالد اخلريية.

االسرتاتيجية منظور منهجي متكامل ،دار وائل للنشر ،عمان.

اخلواجا ،عبد الفتاح ،2004 ،تطوير اإلدارة املدرسية ،دار الثقافة،

الغريب ،عبد العزيز على والعود ،ناصر صاحل ،2010 ،معايري الثقة

عمان.

لدى املتربعني لألعمال اخلريية  -دراسة استطالعية على عينة من
رجال األعمال يف الرياض وجده والدمام ،-إصدارات مؤسسة امللك

الدامغ ،سامي بن عبد العزيز ،2010 ،الدليل اإلجرائي لتأسيس

خالد اخلريية.

وعمل اجلمعيات اخلريية ،مؤسسة امللك خالد اخلريية.
غز ،هناء حممد أمحد ،2003 ،دور اجلمعيات األهلية يف متكني
الرواف ،عثمان بن ياسني وآخرون ،2010 ،منجزات التنمية يف

املرأة املعيلة يف احلصول على اخلدمات االجتماعية يف اجملتمعات

اململكة العربية السعودية ،الرياض :دار احلميضي.

العشوائية ،املعهد العالي للخدمة االجتماعية ،جملة القاهرة ،العدد
الرابع عشر.

السدحان ،عبد اهلل بن ناصر ،2011 ،حنو تفعيل أكرب جلهود اجلمعيات
النسائية اخلريية يف تنمية املرأة السعودية ،ورقة عمل مقدمة إىل

الفحل ،طارق إمساعيل حممد ،2011 ،حتليل القدرات التخطيطية

امللتقى الذي نظمه مركز آسية لالستشارات الرتبوية والتعميمية

لألندية النسائية ،كلية اخلدمة االجتماعية ،جامعة حلوان ،جملة

بعنوان املرأة السعودية والتنمية الوطنية ...إجناز وطموح.

دراسات يف اخلدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية ،اجلزء التاسع،
العدد الثالثون.

شيحان ،شهاب محد ،2011 ،آثر املعلومات يف عملية اختاذ القرار:
دراسة ختطيطية يف مديرية بلدية الرمادي ،جملة جامعة األنبار

الفضلي ،داهي ،2004 ،املنظمات األهلية والدور االجتماعي حالة

للعلوم االقتصادية واإلدارية ،اجمللد  ،4العدد السابع.

املنظمات اخلريية الدعوية واألمن االجتماعي ،مجعية العون
املباشر -جلنة مسلمي إفريقيا – الكويت ،يف

عبد العال ،عبد احلليم رضا ،1993 ،البحث يف اخلدمة االجتماعية،
دار احلكيم للطباعة والنشر ،القاهرة ،البعلبكي ،منري،1995 ،
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قناديلي ،جواهر أمحد ،2009 ،اختاذ القرارات يف مؤسسات التعليم
العام ،كلية الرتبية ،قسم إدارة تربوية وختطيط ،جامعة أم القرى.
كراجة ،عبد احلليم ،1991،اإلدارة املالية بني النظرية والتطبيق،
دار األمل ،أربد.
جممع اللغة العربية ،1997 ،املعجم الوجيز ،القاهرة ،وزارة الرتبية
والتعليم.
مركز إيفاد للدراسات واالستشارات ،2010 ،تصنيف اجلمعيات
اخلريية يف اململكة العربية السعودية ،مؤسسة امللك خالد اخلريية.
مركز إيفاد للدراسات واالستشارات ،2014 ،تصنيف اجلمعيات
اخلريية يف اململكة العربية السعودية ،مؤسسة امللك خالد اخلريية.
مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات باململكة العربية السعودية
لعام .2015
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ظام اجلمعيات اخلريية  2014م ،الرياض :مطابع وزارة الشئون
االجتماعية.
الفايز ،ميسون بنت علي ،2011 ،املوارد البشرية النسائية السعودية
حنو إطار اسرتاتيجي لرؤية مستقبلية للتمكني ،جملة دراسات يف
اخلدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية -كلية اخلدمة االجتماعية–
جامعة حلوان اجلزء الثاني ،العدد احلادي والثالثون.
الناجم ،جميدة حممد ،2009 ،تصنيف اجلمعيات اخلريية يف اململكة
العربية السعودية -دراسة مطبقة على منطقة مكة املكرمة ،-جملة
دراسات يف اخلدمة االجتماعية ،كلية اخلدمة االجتماعي ،جامعة
حلوان ،مصر.
ناصوري ،أمحد ،2005 ،دراسة حتليلية لعملية صنع القرار السياسي،
جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،اجمللد  ،21العدد
األول.
وزارة الشؤون االجتماعية ،2010 ،الئحة اجلمعيات واملؤسسات
اخلريية ،وكالة التنمية االجتماعية ،اإلدارة العامة للجمعيات
واملؤسسات اخلريية.
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