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  :مشكلة الدراسة

اإلعالم  كتكنولوجيا المعلومات تدفق عصر إلى ينتمي جيل معرفيا  ُيشكل يشهد العالم بأسره انفتاحا        

 تجلت القيمية منظومته في كبيرة فكرية تحديات يواجه المجتمع مما جعل االجتماعي التواصل لووسائ اإللكتروني

 استخدمت التي الجمعيات اإلرهابية قبل أفراده من بعض بين فجوة االجتماعي وخلق تماسكه زعزعة محاولة في

 تعزيز على العمل يستلزم مما .بمكتسباته واستقراره وتعبث الوطن بأعمال تعصف بأمن للقيام إغوائهم حاولت من

)التويجري،  .الوطني الفقري لألمن العمود باعتبارها ودعمها على الهوية اظوالحف النشء نفوس في االنتماء

 ( 9، ص:1436/2015

وبمطلع األلفية الثالثة حدث تسارع لتلك التحوالت، فقد أحدثت الثورة التكنولوجية واالتصالية المذهلة تغييرا     

دا  ومنظومات فرزت العولمة واقعا  جديهائال  في كامل أنحاء الكوكب وفرضت العولمة االقتصادية ومن هنا أ

العديد من المجاالت االقتصادية  ىفكرة العولمة وانتشار بعض آثارها والهيمنة عل بروز}منها قيمية جديدة، 

ضعاف قيم الوالء واالنتماء{  إلىواإلعالمية والسياسية والثقافية واالجتماعية مما يؤدي  ذوبان الهوية الثقافية وا 

 ( 152ص: ،2008)الزيدى، 

وتتمتع المملكة العربية السعودية بهوية واحدة ومواطنة قوية لجميع مواطنيها في الشرق والغرب والشمال     

والجنوب فالدولة السعودية منذ الملك الراحل المؤسس عبد العزيز، استطاعت بالثقافة العربية اإلسالمية الواحدة 

، 2008مي ولألرض وللتراث والثقافة العربية اإلسالمية، )حمدان، وبتأكيد عوامل الوالء واالنتماء للدين االسال

 ( 178-686ص ص:

هذا وتعتبر الجمعيات الخيرية بصفة خاصة احدى الركائز األساسية في كل مجتمع، وهي مكملة للعمل   

، االجتماعي الحكومي الرسمي من جانب، ومتناغمة في تقديم خدماتها للمستفيدات من جانب آخر. )الدامغ

 ( 15، ص:1431

وتهدف الجمعيات الخيرية إلى تقديم الخدمات االجتماعية نقدا  أو عينا  والخدمات التعليمية أو الثقافية أو    

لعمل الصحية مما له عالقة بالخدمات االنسانية دون أن يكون هدفها الحصول على الربح المادي. )وزارة ا

 (7، ص:1431االجتماعية،  والتنمية
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( مؤسسة 121وكذلك )( جمعية خيرية 686على ما يقارب ) االجتماعية إذ تشرف العمل والتنميةة ووزار      

خيرية منتشرة في أنحاء المملكة تقوم بتقديم العديد من الخدمات واألنشطة للمستفيدين منها المساعدات المتنوعة. 

 (.http://www.mosa.gov.sa/ar/services/615االجتماعية  العمل والتنمية)موقع وزارة 

 لذا تبرز أهمية الدراسة الحالية والتي يمكن صياغة مشكلتها في التساؤل التالي:  

لجمعيات التي يمكن أن تقوم بها ا التخطيطية والتنسيقية واالبتكارية األدوار تفعيلمستقبلية لال ةما الرؤي" 
 "؟ ي تعزيز االنتماء الوطني للمستفيدينالخيرية ف

 : الدراسات السابقة
  :الدراسات األجنبيةأواًل: محور 

" تعليم المواطنة والقيادة المدرسية: تجارب لألمناء  ((Shuqin Xu and Wing-Wah Law, 2015دراسة  -

ليتها المهنية ومواجهة الصراع الحزب بالمدرسة"، وكشفت النتائج أنه لتحقيق التوازن بين سيطرة الدولة واستقال

على السلطة هو تعليم المواطنة بهدف تنفيذ سياسات الدولة ونقل القيم المنصوص عليها من قبل الدولة بدمج 

  اإلدارة المدرسية والسياسة والتفاعل مع السلطات العليا وأكدت على أهمية القيادة المدرسية في تعليم المواطنة.

بعنوان: " المواطنة   :(Glynda A. Hull, Amy Stornaiuolo and Urvashi Sahni, 2010) دراسة  -

الثقافية والعالمية: التواصل العالمي للشباب"، وتوصلت الدراسة إلى أن الثورة التكنولوجية والقيم العالمية والمعرفة 

 ة.وشبكات التواصل االجتماعي لإلنترنت تؤثر في تشكيل الهوية والثقافة المحلية والعالمي

بعنوان: " التدخل المجتمعي للتعلم الصغير للشعور باالنتماء: إدراك عائد دمج  (:Falls, 2008دراسة ) -

الطالب بالهيئة التدريسية للحكم الذاتي"، فقد أوضحت النتائج أن اشتراك المعلمين في هذا التدخل أدى إلى زيادة 

دراكهم ألهمية اإلحس  اس باالنتماء لدى التالميذ.وعيهم بالتالميذ وتفاعلهم معهم، وا 

هدفت إلى التعرف على تأثير فقد  (Bernadette Joslin, Rob Pope and Helen Lim, 2007دراسة ) -

توصلت إلى مجموعة من النتائج  الجامعة في تعليم الطالب حقوق وواجبات المواطنة وأدوارهم في المجتمع، وقد

ل الجامعة واشتراكهم في الحوارات والمناقشات مع المعلمين منها أن ممارسة الطالب لألنشطة المختلفة داخ

عدادهم للتعامل مع التحديات التي تواجههم في الحياة وتعليمهم  واشتراكهم في قضايا ومشكالت المجتمع وا 

 .ماألسلوب الديمقراطي ساهم في غرس وتدعيم قيم المواطنة لديه

http://www.mosa.gov.sa/ar/services/615
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دراسة على أهمية التعليم في تنمية مهارات وخبرات نتائج هذه ال أكدتKaren L. Judd, 2006) )دراسة  -

سلوكيات بما يتناسب مع الحياة السياسية الالفرد بما في ذلك القيم التي تتضمن مفهوم المواطنة وتعديل 

 ه.وكيفية احترام وأهميتهوالممارسات الديمقراطية والوعي بدور القانون 

 والموضوعات األهدافعلى هدفت إلى التعرف فقد Bradley A.U. Levinson, 2004) )دراسة  -

 الرئيسة العوامل أحد باعتباره الثانوية المدارس في المكسيك في الوطني التعليم إصالح ببرامج الخاصة األساسية

 والعمل النقدي التحليل على الطالب قدرة تنمية من ه البدأن إلى ، وتوصلتالمواطنة تربية في المساعدة

 الديمقراطية. الحياة قيم على القائمة والجماعية الفردية صنع القرارات في والمشاركة الجماعي

  :ثانيًا: محور الدراسات العربية

ة في المملكة العربية ( تصنيف الجمعيات الخيري2014تناولت دراسة )مركز إيفاد للدراسات واالستشارات، -

السعودية، وذلك بهدف الوصول إلى معايير يمكن من خاللها تصنيف الجمعيات الخيرية التي تمارس أنشطة 

متنوعة في المملكة، ومن توصياتها إيجاد روح التنافس في العمل الخيري بين تلك الجمعيات وتنمية الفكر 

؛ من أجل فتح آفاق جديدة الستثمارات آمنة تدر على مملكةمين على العمل الخيري في الاالستثماري لدى القائ

 . األمر الذي يؤدي إلى تعزيز االنتماء الوطنيالجمعيات الخيرية عوائد كافية، 

( العالقةةة بةةين متطلبةةات بنةةاء القةةدرات المؤسسةةية وتحقيةةق آليةةات الحكةةم الرشةةيد بالجمعيةةات 2013دراسةةة عةةوده) -

نتةةةائج منهةةا مةةا يتعلةةةق بةةةةةتحديد )آليةةات ممارسةةةة الحكةةم الرشةةيد بالجمعيةةةات االهليةةة، وتوصةةلت إلةةةى مجموعةةة مةةن ال

طبيعةة العالقةة -طبيعة العالقة بين التخطيط االستراتيجي وتطبيق آليات الحكةم الرشةيد بالجمعيةات االهليةة-االهلية

 االهلية. التكنولوجية{ وتحقيق آليات الحكم الرشيد بالجمعيات –التدريبية  –بين القدرات }التمويلية 

السعودية،  المرأة تنمية الخيرية في الجمعيات لجهود أكبر إلى تفعيل والتي دعت (2011دراسة )السدحان،  -

 قيام- المملكة مستوى على النسائية الجمعيات إنشاء في التوسع ،وتوصلت إلى مجموعة من التوصيات منها

مبدأ أن  ؽالسعي لتحقيق-الحقيقية للمرأة السعودية ويةالتنم االحتياجات على بالتعرف الخيرية النسائية الجمعيات

التنمية }ُتستنبت وال تستورد{، وهذا يستلزم االنطالق في العمل من الواقع وظروفه، وامكاناته المتاحة والمتوقعة، 

 .وطبيعة المجتمع وعاداته وتقاليده

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738059303001548
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، تحديةةد الخيريةةةبةةرامج الجمعيةةات التعةةرف علةةى مةةدي تطبيةةق مؤشةرات تحةةديث المةةرأة ب (2009الجمةةال، دراسةة ) -

في تحةديث دور المةرأة فةي التنميةة، التعةرف علةى اسةباب الجمةود النسةبي لبةرامج  الخيريةمسئولية برامج الجمعيات 

النسةةةائية وصةةةعوبة تغيرهةةةا وتجديةةةدها، واثبتةةةت الدراسةةةة أنةةةه توجةةةد عالقةةةة بةةةين اولويةةةات العمةةةل  الخيريةةةة الجمعيةةةات

  النسائية وتحديث دور المرأة في التنمية. لخيريةا االجتماعي لبرامج الجمعيات

(: بعنةةةةوان: " فاعليةةةةة برنةةةةامج متكامةةةةل لتنميةةةةة االنتمةةةةاء للةةةةوطن لةةةةدى أطفةةةةال المرحلةةةةة 2008) طنطةةةةاويدراسةةةةة  -

بين القياس القبلةي والبعةدي ألفةراد  0.01االبتدائية"، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا  عند مستوى 

، ممةةةا يعنةةةى فعاليةةةة البرنةةةامج فةةةي تنميةةةة البعةةةديأبعةةةاد مقيةةةاس االنتمةةةاء للةةةوطن وذلةةةك لصةةةالح القيةةةاس العينةةةة علةةةى 

  االنتماء للوطن لدى هؤالء األطفال.

بعنةةوان: " قضةةايا الشةةباب"، وأوصةةت بتحديةةد وسةةائل  (2006مركةةز الملةةك عبةةد العزيةةز للحةةوار الةةوطني ) دراسةةة -

بعةةة هةةي التربيةةة األسةةرية وتفعيةةل مشةةاركة الشةةباب فةةي المجتمةةع تأصةةيل المواطنةةة مةةن وجهةةة نظةةر الشةةباب فةةي أر 

 والمدرسة والتوعية االعالمية.

أثةةر االنفتةةاح الثقةةافي علةةى مفهةةوم المواطنةةة لةةدي الشةةباب السةةعودي "، وتوصةةلت  ( بعنةةوان"2005دراسةة العةةامر) -

حةرص علةى مصةالحه وتنميتةه، الدراسة إلى ارتفاع ملحوظ في وعي الشباب السةعودي بالهويةة واالنتمةاء للةوطن وال

  وفي المقابل فإن هناك ميال  واضحا  لعدم المشاركة السياسية لديهم.

(: وعنوانهةةا" تصةةورات شةةباب الجامعةةة حةةول حقةةوق وواجبةةات المواطنةةة"، وتوصةةلت إلةةى أن 2004دراسةةة )نةةاجي -

سةةةةية واالقتصةةةةادية هنةةةةاك اخةةةةتالف بةةةةين الشةةةةباب الجةةةةامعي فةةةةي تصةةةةوراتهم حةةةةول الحقةةةةوق المدنيةةةةة والحقةةةةوق السيا

 واالجتماعية والثقافية الخاصة بالمواطنة وحقوقها بين سكان المجتمع ومنهم الشباب.

 الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في: ستفادتا

 التعرف على أهم الخصائص المنهجية، والطرق الالزمة لدراسة مثل هذا الموضوع. -1

 بناء أدوات الدراسة. -2

 والمناسب لهذه الدراسة )المنهج الوصفي التحليلي(.اختيار المنهج المالئم  -3

أن هذه الدراسة تأتي مؤكدة لبعض ما توصلت إليه الدراسات السابقة من نتائج، وموضحة لمدى االختالف  -4

 مع بعضها اآلخر باختالف البيئة والمنهج.
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 يمكن تحديد أهمية الدراسة الحالية في اآلتي: أهمية الدراسة: 1-3
  وخاصة المجتمع السعودي الذي يتميز  الوطني قوة الدفع للمحافظة على هوية أي مجتمعيمثل االنتماء

نتيجة لما تمر به المجتمعات بأسرها من اختراق لثقافتها وهويتها فيما يندرج تحت  بالتمسك بالتعاليم اإلسالمية؛

 . Globalizationمسمى الكوكبة أو العولمة 

 لتي أجريت في مجال االنتماء؛ إلى أن االنتماء يمثل أحد دعائم أشارت األدبيات والدراسات والبحوث ا

أنشطة إيجابية تسهم  منما يقوم به الفرد المجتمعات ويحافظ على استقراره، بل ويمكن قياسه واالستدالل عليه م

 .في تنمية المجتمع وتقدمه

 رورية لإلنسان والتي أكدت نظرية ماسلو وزمالئه للحاجات أن االنتماء أحد الحاجات األساسية والض

 .تتناسب مع الطبيعة االنسانية

  وفقا  لطبيعة تخصصها بالدراسات والبحوث في مجال مؤسسات الرعاية االجتماعية؛ و اهتمام الباحثة

من أدوار }تخطيطية  الجمعيات الخيريةفإنها تحاول وصف ما يمكن أن تلعبه الدقيق في التخطيط االجتماعي، 

 بالجمعياتي تعزيز االنتماء الوطني للمستفيدين؛ مع التوصل إلى تراث نظري مرتبط وتنسيقية وابتكارية{ ف

 .الخيرية ودورها في تعزيز االنتماء الوطني للمستفيدين بمنطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية

  أهداف الدراسة: 1-4

لجمعيات الخيرية ا التي تقوم بها كاريةاألدوار التخطيطية والتنسيقية واالبتدراسة وتحليل ويتحدد في : هدف علمي

  .في تعزيز االنتماء الوطني للمستفيدين

الوصول إلى إطار معرفي نظري يمكن لمتخذي القرار والمتخصصين والخبراء من ويتحدد في  :عمليهدف 

وتنفيذ ومتابعة  الخيرية لتصميم الجمعيةيمكن أن تقوم بها  واالبتكارية التي ية)األدوار التخطيطية والتنسيقتحديد 

من خالل محورين أساسيين هما )الجمعيات  للمستفيدين(وتقويم المشروعات االجتماعية لتعزيز االنتماء الوطني 

 .االنتماء الوطني( –الخيرية 

  تساؤالت الدراسة: 1-5

 "؟ جمعيات الخيرية في تعزيز االنتماء الوطني للمستفيدينال دور تفعيلالمستقبلية ل ةما الرؤي

 : نبثق من هذا التساؤل تساؤالت فرعية كما يليوي
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 أسس ودعائم تعزيز االنتماء الوطني؟ ما-1

الخيرية في تصميم مشروعات اجتماعية لتعزيز  الجمعياتما األدوار التخطيطية التي يمكن أن تقوم بها -2

 االنتماء الوطني للمستفيدين؟

الخيرية في تنفيذ مشروعات اجتماعية لتعزيز االنتماء  ياتالجمعما األدوار التنسيقية التي يمكن أن تقوم بها -3

 الوطني للمستفيدين؟

الخيرية في متابعة وتقويم مشروعات اجتماعية لتعزيز  الجمعياتما األدوار االبتكارية التي يمكن أن تقوم بها -4

 االنتماء الوطني للمستفيدين؟ 

خيرية في تعزيز االنتماء الوطني للمستفيدين بمنطقة الجمعيات ال لدوراالستشرافية ما الرؤية التخطيطية -5

 الرياض بالمملكة العربية السعودية؟

  مفاهيم الدراسة:1-6

 .الخيرية الجمعيةمفهوم -ج             .االنتماء الوطني مفهوم-ب       مفهوم الرؤية المستقبلية-أ      

 مفهوم الرؤية المستقبلية:

استشراف المستقبل وذلك اجتهاد قبليات، حيث عرفت الرؤية المستقبلية بأنها" ارتبط هذا المصطلح بعلم المست

علمي يهدف إلى صياغة مجموعة من التنبؤات المشروطة التي تتضمن المعالجة األساسية لجوانب معينة 

رات بد على فهم الماضي والحاضر وعلى خلمجتمع معين خالل فترة زمنية ال تزيد عن عشرين عاماً ويعتم

  (566 ص: 2015،  دوعبد الجوا ،)الغامدي"شر وأهدافهمالب

  الدراسة:كتعريف إجرائي لهذه  لرؤية المستقبليةل (69. ص: 2016وتتبنى الباحثة تعريف )شرقاوي ، 

" وجهة نظر لها منطلقاتها العلمية والميدانية والمجتمعية، ومبنية على إطار معرفي وقيمي ومهاري في ضوء 

طريقة الخدمة االجتماعية وأهداف التنمية المستدامة، وملتزمة بخطوات المنهج العلمي في تراث بحثي ألليات 

التفكير االستقرائي؛ بدًء من تحديد المشكلة فجمع البيانات فتحليل األسباب وربطها بالنتائج؛ مروراً باقتراح 

 والضعف( ة للتعرف على مناطق القو البدائل واختيار أفضلها وتنفيذه ومتابعته ثم تقويمه

 مفهوم االنتماء الوطني:-أ
"شعور الفرد بأنه عضو في جماعة معينة ينتمي إليها، ومتوحد معها، ومقبول منها، وله وضع آمن بينها، ويتبنى 

  (Levet et al., 2009) ".مجموعة من القيم التي ترتضيها تلك الجماعة

 االنتماء اجرائيا في الدراسة الحالية في:ويعرف 

o برامج وأنشطة الجمعية الخيرية بثقافة المجتمع السعودي. بلمستفيد ارتباط ا 
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o .شعور المستفيد بالتقبل واالستحسان واألمان والطمأنينة بينها 

o .يتضح ذلك من خالل مشاركته في برامج وأنشطة الجمعية الخيرية 

o سعودي.وهو ما ُيعطي له التقدير واالهتمام المناسب من قبل الجمعية الخيرية والمجتمع ال 

o  القائمين على تلك األنشطة.و من خالل توجيه األخصائيين االجتماعيين 

 :الجمعية الخيريةمفهوم -ب

المتتبع لألدبيات العلمية لمصطلح المنظمة أو المؤسسة أو الجمعية يجدها ُتستخدم بصيغ مترادفة، حتى إن    

 ،Agency ، في حين مؤسسة بمعنى Organization،utionInstit باللغة اإلنجليزية نجد ترجمة منظمة بمعنى

Establishment،  بينما مصطلح الجمعية بمعنىAssembly. 

الخيرية من قائمة لألهداف الخيرية في قانون األعمال الخيرية عام  المنظمةأية حال، نشأ تعريف  ىوعل   

1601 (Charitable Uses Act 1601)  

 :البحث الحالي ما يلي اجرائيا في بالجمعية الخيريةهذا ويقصد     

 .بناء له وظيفة اجتماعية يهدف إلى المساهمة في تعزيز االنتماء الوطني للمستفيدين 

 االجتماعية. ميةعمل والتنال وهي مؤسسة غير ربحية، تتبع االدارة العامة للجمعيات الخيرية بوزارة 

 مادية أو معنوية أو تنموية. تقوم على اشباع احتياجات األسرة السعودية سواء كانت تلك االحتياجات 

  والممارسات.ترتبط بمجموعة من النظم والمعتقدات والعادات 

  التحويل(.-مركز أو مصدر القرار-موارد بشرية -)موارد مادية تتوفر فيها أربعة عناصر أساسية 

 اإلطار النظري للدراسة 
 أواًل: االنتماء الوطني:

  :مكونات االنتماء الوطني -1

نتماء اال لتعزيز اعليهاالعتماد يمكن مكونات االنتماء بحيث د من الكتابات العلمية إلى عدد من أشارت العدي   

عن:  نقال  ) منها على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:الخيرية  الجمعياتالوطني للمستفيدين من برامج وأنشطة 

 (7، 2012مظلوم، وعبد العال، 
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  :ج مع أفراد جماعته، وبكونه جزءا  منهم يرتبط بهم ويعيش هو شعور الفرد بالوحدة واالندماالتوحد

 أحالمهم وآمالهم وأهدافهم، ويتخذهم إطارا  مرجعيا  ألفكاره وأعماله من نفس طموحاتهم وأفكارهم. 

  :هو شعور الفرد باألمان، والطمأنينة والهدوء واالستقرار والثقة نتيجة ارتباطه واتصاله باآلخريناألمان . 

  هو مساهمة الفرد في األعمال واألنشطة المختلفة التي تخدم الجماعة، الشعور بالمسئولية: المشاركة و

  واالهتمام بأمورها، والعمل من أجلها والدفاع عن مصالحه.

  :هو شعور الفرد بالتقدير واالحترام والقيمة واألهمية من المحيطين به فيشعر التقدير االجتماعي

 .بمعيتهم بمحبتهم والتقرب إليهم واألنس

 دعائم وركائز االنتماء الوطني:   -2

 وقد تضمنتها األديان وغيرها من الشرائع، ومنها المساواة ضد التمييز، فال يجب التمييز بين المساواة :

 طبقاتهم. األفراد أو طوائفهم أو  أفراد المجتمع في المعاملة وفقا  لخصائص

 لى الترابط االجتماعي القوى بين وهو يؤدي إلى اإليجابية في األداء والمشار  :العدل كة الفاعلة، وا 

 جزئيات المجتمع، 

 االجتماعية.وتوسع آفاق المشاركة الشخصية وتعزز الثقة لدى المواطن  خصائصتبرز حيث  :الحرية 

 إن تهيئة الفرص المتساوية أمام المواطنين في المجاالت المتعددة التعليمية والعملية  :تكافؤ الفرص

 خدمية وغيرها يزيد من إمكانيات العطاء والمشاركة بكل إخالص من قبل المواطنين، والترفيهية وال

 هو يتسع مفهوم االنتماء كل فئات المجتمع وطبقاته وألفراده بكل انتماءاتهم الفرعية، ف :التعدد والتنوع

 (204-202، 2008حمدان، ). ككل من السعة بحيث يستوعب المجتمع

 :وطنيوسائل تعزيز االنتماء ال    -3
 منها على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:

 ضريبة دم يدفعها كل فرد صادق في انتمائه. والضراء فهيالسراء  فيالوطن التضحية من أجل  -

 أكمل وجه في جميع المجاالت، ليكون دليل وطنية صادقة وانتماء قوي.القيام بالواجب المطلوب على  -

 فائدته تهم الوطن والمواطنين.القيام باألعمال التطوعية والخيرية، ألن  -

 المحافظة على اللغة األصلية، والتراث الثقافي، والموروث الشعبي. -
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 (33، 2003المحافظة على العادات والتقاليد التي يرضى عنها المجتمع. )عفيفي،  -

 الخيرية في المملكة العربية السعودية: الجمعياتثانيُا: 
  :الخيرية الجمعيات خصائص-1
 إعداد التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية: متمثلة في لمراجعةالمحاسبة وا Internal Control ،

 .Audit Committee and Auditors)) (David, Seidle, 2007, p.717)ومراقبين خارجيين 

 عن تعزيز االنتماء الوطني.جمعية علومات دورية عن انجازات ال: وتضمن ماإلفصاح والشفافية 

  الحقوق والواجباتفي فالكل متساوي النزاهة: المساواة و 

   داخلية، وترتبط بأنساق خارجية، له أنساق  جهازوذلك ألن كل : خيريةال الجمعيةالتكيف مع نسق

  لذا كان من الضروري األخذ في الحسبان التكيف مع تلك األنساق.

 (24، ص:2007لفهداوي، . )اعال من مكونات التنمية اإلنسانية: تعد المشاركة مكونا فاالمشاركة 

 والفاعلية الكفاءة: Efficiency & Effectiveness من واالستفادة ضمان تقديم الخدمات العامة 

 .وبمسؤولية واألمثل األفضل النحو على المتاحة الموارد جميع

 االحتراف Professionalism:  والقدرة الجمعيات الخيريةتعزيز القدرة على التصرف األخالقي لمديري 

 (10، ص: 2010ودقيقة، بهدف تعزيز االنتماء الوطني. )الطائي،  وسهلة سريعة بصورة الخدمات تقديم لىع

  الخيرية في تعزيز االنتماء الوطني: الجمعياتاألدوار والمهام التي يمكن أن تقوم بها  -2

والتي يمكن أن تعبر عن يمكن االشارة إلى أهمية توفر عدد من القدرات التخطيطية والتنسيقية واالبتكارية      

  مثل: الخيرية في تعزيز االنتماء الوطني الجمعيةاألدوار والمهام التي يمكن أن تقوم بها 

 وتتم من خالل:: الخيرية في تعزيز االنتماء الوطني الجمعياتالقدرة على تدعيم المشاركة المجتمعية بين -أ

 الجتماعية.الوعي بالحقوق اإلنسانية مع اإلحساس بالمسئولية ا -1

 ية في اتخاذ القرار مع الحكومة. اإليمان بقيمة اإلنصاف االجتماعي والمشاركة الديمقراط -2

 تعزيز الروح التعاونية. -3

  (71، ص: 2002تأصيل اإلحساس بااللتزام نحو حماية البيئة والتنمية المستمرة. )العلي،  -4 
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وتحقيق وحدة العمل والتصرف في اتجاه هدف محدد تحقيق العمل الجماعي بهدف  القدرة على التنسيق:-ب

 الفعالية،ويتوقف على حسن التنسيق إنجاز األهداف بأعلى درجة من . ومتفق عليه

 سهم في اآلتي:في تعزيز االنتماء الوطني يمكن أن ت الخيرية بالجمعياتالقدرة على التنسيق  فإن    

 االختصاصات.منع التعارض في  .1

 ( /http://www.bayt.com/ar/specialties/q. )نشطة اإلداريةمنع االزدواج في األ .2

   :فيالخيرية في تعزيز االنتماء الوطني  بالجمعيات تسهم هذه القدرة :القدرة على التخطيط المالي-ج

 بالجمعياتتنفيذ الخطط والبرامج التشغيلية المختلفة ل اتمشروعالحتاج إليها تتحديد حجم االموال التي سوف .1

 . الخيرية في تعزيز االنتماء الوطني

الخيرية في تعزيز  بالجمعيات اوخارجه اتتحديد حجم األموال التي يمكن الحصول عليها من داخل المشروع.2

 . االنتماء الوطني

 . في تعزيز االنتماء الوطني الخيريةبالجمعيات تحديد أفضل الوسائل الستخدام األموال المتوفرة .3

في تعزيز االنتماء  بالجمعيات الخيريةالمشروعات التعرف على المشاكل والعقبات التي يمكن أن تعترض .4

 . الوطني

، 1991كراجة، ) ،وضع نظام سليم للرقابة يمكن من خالله مراقبة العمليات الفعلية مع الخطط المرسومة.5

  (232ص:

 :حديد األولوياتالقدرة على ت-د

لعملية حل المشكالت، حيث أنها تختص بإفراز عدد من األفكار مما  المخزون االبتكاريوتعتبر هذه القدرة      

الخيرية في  بالجمعياتفريق العمل همية مشاركة أيؤدي إلى تعظيم احتماالت الوصول إلى الحل، ونشير هنا الى 

  .تعزيز االنتماء الوطني

 :على عدة عوامل منها لتحديد األولويات د الحلول البديلة ونوعهاويتوقف عد      

مكانياتها المادية، والوقت المتاح أمام متخذ القرار،  الجمعية الخيرية{ وضع المنظمة،} والسياسات التي تطبقها، وا 

ير االبتكاري الذي واتجاهات المدير ة متخذ القرار ة وقدرته على التفكير المنطقي والمبدع، الذي يعتمد على التفك

http://www.bayt.com/ar/specialties/q/
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يرتكز على التصور والتوقع وخلفه األفكار مما يساعد على تصنيف البدائل المتواترة وترتيبها والتوصل إلى عدد 

 . {محدود منها

 :القدرة على التنفيذ-هـ

 التاليةتعتمد القدرة على التنفيذ على المعلومات المرتدة عن التنفيذ في الجوانب     

 يط له بالكيف المطلوب في التوقيتات المتوقعة؟هل يتم ما تم التخط 

 هل تم تطبيق مقاييس العمل بأسلوب سليم؟ 

 هل تم خفض تكاليف تنفيذ المهام؟ 

 هل تم رفع مستوى الروح المعنوية؟ 

 :القدرة على المتابعة-و 

لى تحري الدقة القدرة عالخيرية في تعزيز االنتماء الوطني  بالجمعياتفريق العمل تنمي لدى  وهذه القدرة    

والواقعية في التحليل أثناء عملية التنفيذ مما يساعد على اكتشاف مواقع القصور ومعرفة أسبابها واقتراح سبل 

 على المشاركة في اتخاذ القرار. المستفيدين وحثهمتنمية روح المسؤولية لدى ، باإلضافة إلى عالجها

 :على التقييم القدرة-ز

 :م لتشمل الجوانب التاليةالتقيي القدرة علىوتمتد    

 .الخيرية في تعزيز االنتماء الوطني الجمعياتدرجة تحقيق أهداف -1

، ص 2009، وآخرون، منتظمة. )آسيافي حالة وجود مراجعة  ؛إلى رؤية شاملة لتقييم البديل الوصول-2

  (8-6ص:

  :الخيرية بالجمعياتاالعتبارات التي يجب مراعاتها لتعزيز االنتماء الوطني  -3
 واالنتماء.والء من برامج تنمى ال دمفيما يق م باألسلوب العلمي والتخطيطااللتزا   -1

 البحث والدراسة للقضايا والمشكالت المختلفة  بأسلوباألخذ  -2

  السعي الدائم إلى احترام وتقدير وصيانة وتدعيم الملكية العامة. -3

 كالتطوع والتبرع. من االفرادائمة المشاركة الد تحقيقمن خالل  لتدعيم قدرات أفراد المجتمع السعي -4
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ومن أهم هذه المجتمع  مع قضاياالتخصصات المختلفة للتعامل الجهود والطاقات من خالل المهن و  استثمار-5

في المشاركة للمستفيدين تاح يلى أن نظافة وتجميل المدن والقرى( ع –تأخير سن الزواج  –القضايا )البطالة 

عداد وتصميم البرامج وز  يادة حماسهم وتشجيعهم في عمليات التنفيذ، والحرص على المتابعة الجيدة وضع وا 

  (197-194، 2007المبذولة. )حبيب وآخرون، والتقويم المستمر للجهود 

ثالثًا: االستفادة التطبيقية من الموجهات النظرية لنظريتي الدور ونظرية األنساق االجتماعية لتعزيز االنتماء 

  :الوطني

     :الدورنظرية  - أ

ظهرت في مطلع القرن العشرين إذ تعد من النظريات الحديثة في علم االجتماع، على يد ماكس فيبر       

وتالكوت بارسونز وهانز كيرث وسي.رايت ملز، وترى أن الدور االجتماعي ينطوي على واجبات وحقوق 

واجبات والمهام التي ينجزها في الفرد يحددها الدور الذي يشغله، أما حقوقه فتحددها ال اجتماعية، فواجبات

. ادية وأدوار وسطية وأدوار قاعديةاألدوار في المؤسسة الواحدة ال تكون مختلفة فهناك أدوار قي المجتمع، وأن

، 94، 2005ونظرية الدور االجتماعي تقوم بالعمل على تفسير هذا التفاعل. )انظر: الحسن،

 (.  53: 2002وكلينلوش،

الخيرية بدورها في تعزيز االنتماء  الجمعياترية الدور في الدراسة الحالية لقيام هذا ويمكن توظيف نظ   

 الوطني من حيث القضايا التي تتناولها النظرية في اآلتي:

البناء االجتماعي وما ينطوي على عدد من المؤسسات االجتماعية وتتحلل إلى المؤسسة االجتماعية  

 ية.الواحدة إلى عدد من األدوار االجتماع

 الواجبات التي يؤديها الفرد.   

 دراسة الدور في شكله الرسمي وغير الرسمي. 

 دراسة سلوك الفرد والتنبؤ به. 

 دراسة تكامل الدور في المؤسسة الواحدة. 

 دراسة الدور وتفاعله مع األدوار األخرى.    
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الخيرية مع المستفيدين وأسرهم والعالقة  الجمعيةومن هنا فأن نظرية الدور االجتماعي تضع في االعتبار تفاعل 

تفسير تعزيز االنتماء الوطني للمستفيدين وأسرهم والوقوف على أسباب ذلك على من خالل المتبادلة بينهم 

حيث أن الكثير من مشكالتهم تنبع من عدم قدرتهم على أداء أدوارهم المستوى الفردي وتأثيره على المجتمع، 

أن طبيعة الحياة المعقدة وكثرة احتياجات المستفيدين وأسرهم تجعلهم يلعبوا أكثر من االجتماعية بنجاح، وكما 

ضرورة التكيف والتالئم مع هذه األدوار وفي هذا تأتي نظرية الدور  عليهمدور في المجتمع مما يفرض ذلك 

 االجتماعي لتحقيق هذا التفاعل. 

  :نظرية األنساق االجتماعية  

ن ذلك الكل المركب، والذي يتكون من مجموعة أنساق فرعية، هذه األنساق الفرعية تكون النسق عبارة ع        

حالة ديناميكية مستمرة، بحيث أن كل نسق فرعى يتفاعل باستمرار مع باقي األنساق الفرعية األخرى يؤثر  في

 يتكون منها. الذيفيها ويتأثر بها، ويؤدى في النهاية إلى تحقيق أهداف البناء الكلى 

تتكون من أنشطة محددة لعدد من األفراد تعتمد على  Social Systemإذن كل األنساق االجتماعية      

، ص 2005، ة علي، 1991، ونوح 1982انظر، احمد ،) بعضها البعض حتى يكون هناك مخرجات محددة.

  (84-75، ص ص:183، ص: 188-187ص:

لقيام ( Lomis & Beegleقا  لنموذج )لوميس وبيجل هذا ويمكن تطبيق نظرية األنساق االجتماعية وف    

 :من خالل العناصر التالية الخيرية بدورها في تعزيز االنتماء الوطني الجمعيات

 العناصر البنائية: وتتمثل فيما يلي: -أ

-الخيرية  الجمعيات-وهي ترجمة الحاجات وتطلعات أفراد النسق :"Goals and Purposes*الغايات واألهداف 

 ". تعزيز االنتماء الوطنيوهو  ما تمثل التغيير الذي يتوقع أعضاء النسق تحقيقه من خالل تفاعالتهم، ك

داخل  ت األفراد نحو بعضهم البعض اآلخر"وهي القواعد السلوكية التي تحدد تصرفا :Normsالمعايير 

 ". الجمعيات الخيرية

 ".تعزيز االنتماء الوطني بهدف  يطرة عليهمضبط سلوك اآلخرين والس على: " وتعني القدرة Powerالقوة 

" وتقوم على أساس الترتيب االجتماعي لألفراد، إما على أساس  :Social Positionاالجتماعية *المنزلة الرتبة 

 الجنس أو السن أو المؤهل وهي تختلف من مجتمع آلخر".
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يستخدمها النسق للحد من سلوك "وهي تتمثل في المكانات أو العقوبات التي  :Punishments* الجزاءات 

 األفراد كإجراء إلحداث االمتثال لمعاييره".

" وهي المصادر المادية والبشرية التي يسيطر عليها أعضاء النسق ويستخدمها  :Facilitiesالتسهيالت * 

 لتحقيق أغراضهم ".

 فيما يلي:   النسق: وتتمثل عمليات-ب

القرارات وتبادل الرموز بين و التي يمكن لها نقل المعلومات "وهي العملية  :Communication* االتصال: 

 أعضاء النسق، ويتم ذلك إما شخصيا  أو من خالل االتصال الجمعي".

" وفيها يتم توجيه أنظار أعضاء الجماعة : Maintenance of System Boundaries*صيانة حدود النسق 

 ".حه التي تميزه عن غيرهحماية مصالإلى كيفية حماية حدوده والمحافظة عليه، و 

" وهي العملية التي يتم فيها االرتباط واالتصال : Interference between Systems* التدخل بين األنساق 

 بين نسقين اجتماعيين أو أكثر إلى درجة أنه يمكن النظر من خاللها على أنهما وحدة واحدة ".

تةةي يشةةترك فيهةةا أعضةةاء النسةةق لالختيةةار المالئةةم بةةين "وهةةي العمليةةة ال :Decision Makingت االقةةرار * اتخةةاذ 

 ( 1996. )مصطفى، "تعزيز االنتماء الوطني نجازه، وهو ا  عدة بدائل متاحة و 

 المنهجية للدراسة اإلجراءات
هذه الدراسة وصفية تحليلية حيث أنها ترتكز على تقرير خصائص ظاهرة معينة أو  تعتبر :الدراسةأواًل: نوع 

 .صفة التحديدموقف تغلب عليه 

اعتمدت الدراسة الحالية على منهج المسح االجتماعي الشامل لألخصائيين االجتماعيين  :ثانيًا: منهج الدراسة

 .الجمعيات الخيرية بمنطقة الرياضوالعاملين في برامج وأنشطة 

 تحددت حدود هذه الدراسة في اآلتي: :ثالثًا: مجتمع وعينة الدراسة

والعاملين في  ( مفردة من األخصائيين االجتماعيين190تمع الدراسة الحالية من )تكون مج الحدود البشرية:

( 124برامج وأنشطة الجمعيات الخيرية بمنطقة الرياض؛ تم أخذهم عن طريق المسح االجتماعي الشامل من )

ن في كل جمعية باعتبار عاملي مقننة ( استمارة مقابلة248مع العلم أنه قد تم توزيع ) – بالرياض،جمعية خيرية 



16 

 

وبعض  التعاون ألسباب غير معروفة، الخيرية ولم تكن االستجابة كاملة حيث رفضت بعض الجمعياتخيرية 

 العلمي،رفضت التعاون لعدم اقتناعهم بأهمية البحث الخيرية الجمعيات 

 الجمعيات الخيرية بمنطقة الرياض. ود المكانية:الحد - أ

  شهور. ثالثةب وتفسير نتائجها ما ي قدر تقريبا  يانات وتحليلها استغرقت فترة جمع الب الزمنية: ودالحد - ب

ُطبقت مقابلة( )استمارة لية وهي في جمع بيانات الدراسة الحا أداةعلى  ةاعتمدت الباحث :رابعًا: أدوات الدراسة

 على األخصائيين االجتماعيين والعاملين في برامج وأنشطة الجمعيات الخيرية بمنطقة الرياض، 

دور الجمعيات الخيرية في تعزيز  يوضح معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أدوات دراسة " ول التاليوالجد
 االنتماء الوطني للمستفيدين " كما يلي:

 (1جدول رقم )
 استمارة المقابلة معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات  يوضح

الخيريةمج وأنشطة الجمعيات بالنسبة الستمارة األخصائيين االجتماعيين والعاملين في برا المحور  
 ثبات المحور عدد العبارات 
 0,801 22 األول
 0.923 17 الثاني

 0.898 4 الثالث

 0,745 43 الثبات العام
% 95( بدرجة ثقة 0.745) من خالل معامل ألفا كرونباخ، الثبات معامل ويتضح من الجدول السابق أن قيمة

 فكان الثبات لمعامل التربيعي الجذر باستخدام اإلحصائي صدقال معامل حساب تم ثم عالية،قيمة  وهي

 الميداني التطبيق أثناء البيانات جمع في ةاألدا هذه على االعتماد إمكانية على يدل مما، تقريبا  ( 0.8631)

 .النتائج واستخالص البيانات تلك وتحليل للدراسة

غ البيانات عن طريق الحاسب اآللي باستخدام برنامج بتفري ةقامت الباحث :خامسًا: أساليب المعالجة اإلحصائية

كما استمارة المقابلة  (، حيث تم استخدام معامل ألفا كرونباخ للتحقق من ثبات17رقم ) SPSSالحزم اإلحصائية 

استخرجت التكرارات والمتوسط الحسابي والنسب المئوية واألوزان المرجحة كجداول تكرارية بسيطة الستجابات 

عينة بالنسبة لمتغيرات الدراسة الحالية )والتي تم تحديدها سابقا  في تساؤالت الدراسة(، وبعض الجداول مفردات ال

 المتغيرات.التكرارية المزدوجة للربط بين 
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 تحليل نتائج الدراسة وتفسيرها
 :أواًل: النتائج المتعلقة بوصف أفراد العينة

 :رامج وأنشطة الجمعيات الخيرية بمنطقة الرياضبالنسبة لألخصائيين االجتماعيين والعاملين في ب-أ
 (2جدول رقم )

   190ن=   يوضح توزيع مجتمع الدراسة وفقًا للدرجة الوظيفية بالجمعية الخيرية
 النسبة المئوية ك البيان   

 4.2 8 رئيس مجلس االدارة

 6.3 12 مجلس االدارة نائب رئيس

 36.8 70 اخصائي اجتماعي

 12.6 24 أمين عام الجمعية

 40 76 عضو مجس االدارة

 %100 190 مجةةةةةةةةة

 
أن أعلى توزيع لمجتمع الدراسة وفقا  للدرجة الوظيفية بالجمعية الخيرية يقع في  يتضح من الجدول السابق     

%، تليها فئة )اخصائي اجتماعي( بواقع نسبة مئوية  40الفئة )عضو مجلس االدارة( بواقع نسبة مئوية 

مجلس االدارة(  %، تليها فئة )نائب رئيس 12.6%، تليها فئة )أمين عام الجمعية( بواقع نسبة مئوية 36.8

 %. 4.2%، واخيرا  فئات )رئيس مجلس االدارة( بواقع نسبة مئوية  12.6بواقع نسبة مئوية 

 (3جدول رقم )
                                                                                                                                                  190ن=ات الخيرية    يوضح توزيع مجتمع الدراسة وفقًا لسنوات خبرة الممارسة المهنية في الجمعي

 االنحراف المعياري النسبة المئوية ك البيان   
  67.4 166 أقل من خمس سنوات

 

0.81575 

 

 

 4.2 8 نواتس 5-10

 4.2 8 سنة 10-15

 2.1 4 سنة        15-20

 2.1 4 سنة فأكثر        20

 %100 190 مجةةةةةةةةة
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إلى أن أعلى توزيع لمجتمع الدراسة وفقا  لسنوات خبرة الممارسة المهنية في الجمعيات يشير الجدول السابق      

-10سنوات( و) 10-5%، تليها الفئتين }) 67.4سبة مئوية بواقع ن) الخيرية يقع في فئة )أقل من خمس سنوات

 2.1سنة({ بواقع نسبة مئوية  15-10سنوات( و) 10-5%، واخيرا  الفئتين }) 4.2سنة({ بواقع نسبة مئوية  15

 (.0.81575%؛ بينما يوصف هذا التوزيع بانحراف معياري قدره )

 (4جدول رقم )
تجاباتهم عن األدوار والمهام التي يمكن القيام بها الجمعيات الخيرية يوضح توزيع مجتمع الدراسة وفقًا الس   

   190ن=    طنيفي تعزيز االنتماء الو 
 النسبة المئوية ك البيان

 6.8 13 أدوار تخطيطية
 18.9 36 أدوار تنسيقية   
 10.5 20 أدوار ابتكارية
 19.5 37 )أ +ب(
 31.6 60 )أ + ج(
 12.6 24 )ب +ج(
 % 100 190 ةةةمجةةةةةة

السابق إلى أن أعلى توزيع لمجتمع الدراسة وفقا  األدوار والمهام التي يمكن أن تقوم بها  يشير الجدول     
%، تليها فئة })أ  31.6الجمعيات الخيرية في تعزيز االنتماء الوطني تقع في فئة })أ + ج({ بواقع نسبة مئوية 

%، تليها فئة })ب +ج({  18.9ة }أدوار تنسيقية{ بواقع نسبة مئوية %، تليها فئ 19.5+ب({ بواقع نسبة مئوية 
%، وأخيرا  الفئة }أدوار تخطيطية{ 10.5%، تليها فئة }أدوار ابتكارية{ بواقع نسبة مئوية  12.6بواقع نسبة مئوية 
 %.   6.8بواقع نسبة مئوية 

 :أواًل: النتائج المتعلقة بتساؤالت الدراسة
 س ودعائم تعزيز االنتماء الوطني؟: ما أسالتساؤل األول

 وينبثق من هذا التساؤل التساؤالت التالية:      
 ما مكونات االنتماء الوطني؟ -1
 ما دعائم وركائز االنتماء الوطني؟ -2

 ما مقومات االنتماء الوطني؟ -3
 في تعزيز االنتماء الوطني للمستفيدين؟ الخيرية الجمعياتما دور : التساؤل الثاني

 التساؤل التساؤالت التالية: وينبثق من هذا
في تصميم مشروعات اجتماعية لتعزيز  الجمعيات الخيريةما األدوار التخطيطية التي يمكن أن تقوم بها -1

 االنتماء الوطني للمستفيدين؟
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في تنفيذ مشروعات اجتماعية لتعزيز االنتماء  الجمعيات الخيريةما األدوار التنسيقية التي يمكن أن تقوم بها -2
 لوطني للمستفيدين؟ا
في متابعة وتقويم مشروعات اجتماعية لتعزيز  الجمعيات الخيريةما األدوار االبتكارية التي يمكن أن تقوم بها -3

 االنتماء الوطني للمستفيدين؟
الجمعيات الخيرية في تعزيز االنتماء الوطني  لدورما الرؤية التخطيطية االستشرافية : التساؤل الثالث

 ؟بمنطقة الرياض بالمملكة العربية السعوديةللمستفيدين 

 بالنسبة للتساؤل األول: ما أسس ودعائم تعزيز االنتماء الوطني؟ 
 وينبثق من هذا التساؤل التساؤالت التالية:      

 ما مكونات االنتماء الوطني؟-1
 (5جدول رقم )

   190ن=  الوطني ات االنتماءوالنسب المئوية لمكونالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  يوضح
 الجمعيات الخيرية  األخصائيين االجتماعيين والعاملين في برامج وأنشطة العبارات 

 ر ع س/ ال إلى حد ما نعم  

 2 54. 1.55 4 96 90 ك المواطنة 1
% 47.4 50.5 2.1  

 3 61. 1.53 12 77 101 ك الهوية الذاتية 2
% 53.2 40.5 6.3  

 4 59. 1.45 9 68 113 ك حقوق والواجباتال 3
% 59.5 35.8 4.7  

 1 71. 1.69 28 76 86 ك المشاركة المجتمعية 4
% 45.3 40 14.7 

 
مكونات االنتماء يتضح من النتائج الموضحة أعاله أن هناك تفاوت في موافقة أفراد الدراسة على ُبعد     

 كما يلي: الوطني

( 2( على الترتيب الثاني، ثم العبارة رقم )1( على الترتيب األول، تليها العبارة رقم )4)قم حصلت العبارة ر  حيث

 ( في الترتيب الرابع. 3على الترتيب الثالث، وتأتي العبارة رقم)

 Glynda A. Hull, Amy)ما توصلت إليه الدراسات السابقة مثل دراسة  تتفق هذه النتائج مع     

Stornaiuolo and Urvashi Sahni, 2010)  : والتي توصلت الدراسة إلى أن الثورة التكنولوجية والقيم

العالمية والمعرفة وشبكات التواصل االجتماعي لإلنترنت تؤثر في تشكيل الهوية والثقافة المحلية والعالمية، 
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ة وعيهم بالتالميذ فقد أوضحت النتائج أن اشتراك المعلمين في هذا التدخل أدى إلى زياد( Falls, 2008)ودراسة 

دراكهم ألهمية اإلحساس باالنتماء لدى التالميذ، ودراسة  Bernadette Joslin, Rob Pope) وتفاعلهم معهم، وا 

and Helen Lim, 2007)  مجموعة من النتائج منها أن ممارسة الطالب لألنشطة المختلفة والتي توصلت إلى

مع المعلمين واشتراكهم في قضايا ومشكالت المجتمع وفهم  داخل الجامعة واشتراكهم في الحوارات والمناقشات

عدادهم للتعامل مع التحديات التي تواجههم في  الموضوعات االجتماعية والسياسية داخل الجامعة وخارجها وا 

( 2004دراسة مكروم )و  الحياة وتعليمهم األسلوب الديمقراطي ساهم في غرس وتدعيم قيم المواطنة لديه،

 –مواطنة كقيمة تتوقف على سلوكيات الفرد في إطار معادلة الحقوق والواجبات )حق المواطن وتوصلت إلى ال

حق الوطن( وأن هناك عالقة قوية بين قيم المواطنة وكفايات األداء، األمر الذي يشير إلى تنمية المهارات 

ى أن هناك اختالف بين ( وتوصلت إل2004المرتبطة بكفايات األداء كأصول في بنية المواطنة، ودراسة )ناجي

الشباب الجامعي في تصوراتهم حول الحقوق المدنية والحقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 الخاصة بالمواطنة وحقوقها بين سكان المجتمع ومنهم الشباب، 

ق عدة وظائف ومنها كما تتفق هذه النتائج مع ما أشارت إليه نظرية األنساق االجتماعية تقوم على تحقي     

التكيف مع التغيرات الداخلية والخارجية والحفاظ على تكامل النسق، وما أشارت إليه نظرية الدور من أن الوظيفة 

ال يمكن أن تحقق غايات وحاجات المستفيدين وأسرهم؛ إال عندما تتضح األدوار التي تمكنهم من احتالل مكانه 

ضوح تعريفات األدوار داخل المجتمع أو فشل تعزيز االنتماء الوطني متميزة في المجتمع، أو قد يحدث عدم و 

 في إحداث التناسق بينهم. الجمعيات الخيريةداخل 

 ما دعائم وركائز االنتماء الوطني؟-2
 (6جدول رقم )

 والنسب المئوية لدعائم وركائز االنتماء الوطنيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  يوضح
 

 رية األخصائيين االجتماعيين والعاملين في برامج وأنشطة الجمعيات الخي تالعبارا 

 ر ع س/ ال إلى حد ما نعم  

 4 .64 1.38 16 41 133 ك المساواة 1
% 70 21.6 8.4  

 3 .65 1.47 16 57 117 ك العدالة 2
% 61.6 30 8.4  
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 2 .67 1.80 28 97 65 ك الحرية المضبوطة 3
% 34.2 51.1 14.7  

 1 .69 1.89 36 97 57 ك تكافؤ الفرص 4
% 30 51.1 18.9 

 
 التعدد والتنوع 5

 5 .56 1.34 8 49 133 ك
% 70 25.8 4.2  

دعائم وركائز االنتماء يتضح من النتائج الموضحة أعاله أن هناك تفاوت في موافقة أفراد الدراسة على ُبعد    

 كما يلي: الوطني

( 2( على الترتيب الثاني، ثم العبارة رقم )3( على الترتيب األول، تليها العبارة رقم )4)صلت العبارة رقم حيث ح

 ( في الترتيب الخامس. 5( على الترتيب الرابع، ثم العبارة رقم )1على الترتيب الثالث، وتأتي العبارة رقم)

 ,Shuqin Xu and Wing-Wah Lawل دراسة ما توصلت إليه الدراسات السابقة مث تتفق هذه النتائج مع   

وكشفت النتائج أنه لتحقيق التوازن بين سيطرة الدولة واستقالليتها المهنية ومواجهة الصراع على السلطة  ((2015

هو تعليم المواطنة بهدف تنفيذ سياسات الدولة ونقل القيم المنصوص عليها من قبل الدولة بدمج اإلدارة المدرسية 

وتوصلت (  (Leimer, Christina, 2012تفاعل مع السلطات العليا مع المصالح المتنوعة، ودراسةوالسياسة وال

 Glynda)إلى الحاجة الدائمة إلى التقييم من أجل التحسين والتطوير كركائز لتعزيز االنتماء الوطني، ودراسة 

A. Hull, Amy Stornaiuolo and Urvashi Sahni, 2010)أن الثورة  :فقد أوضحت النتائج أن

 التكنولوجية والقيم العالمية والمعرفة وشبكات التواصل االجتماعي لإلنترنت تؤثر في تشكيل الهوية.

كما تتفق هذه النتائج مع ما أشارت إليه نظرية األنساق االجتماعية فيما يسمى بالعناصر البنائية: وتتمثل      

المنزلة الرتبة و ،Powerوالقوة ، Normsير والمعاي، Goals and Purposesلغايات واألهداف )ا في

 .Facilitiesالتسهيالت  Punishmentsوالجزاءات ، Social Positionاالجتماعية 

 ما مقومات االنتماء الوطني؟-3
 (7جدول رقم )

   190ن=االنتماء الوطني  المعيارية والنسب المئوية لمقوماتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات  يوضح
 ر ع س/ غير موافق ال أدري موافق  ت العبارا م

 7 .59 1.23 16 12 162 ك شخصية الفرد 1
% 85.3 6.3 8.4  

 8 .39 1.19 … 36 154 ك األسرة 2
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% 81.8 18.9 …  
 1 .76 2.05 60 80 50 ك القبيلة 3

% 26.3 42.1 31.6  
 5 .74 1.72 32 73 85 ك وسائل االعالم 4

% 44.7 38.4 16.9  
 2 .82 1.81 48 57 85 ك الجمعيات الخيرية 5

% 44.7 30 25.3  
 4 .47 1.70 32 69 89 ك الجمعيات التعليمية 6

% 46.8 36.3 16.9  
 3 .86 1.74 52 37 101 ك الجمعيات الحقوقية 7

% 53.2 19.5 27.4  
 6 .60 1.62 12 93 85 ك التوجهات الوطنية المعاصرة 8

% 44.7 48.9 6.3  
يتضح من النتائج الموضحة أعاله أن هناك تفاوت في موافقة أفراد الدراسة على ُبعد مقومات االنتماء الوطني    

( 7( على الترتيب الثاني، ثم العبارة رقم )5( على الترتيب األول، تليها العبارة رقم )3)حيث حصلت العبارة رقم 

، فالعبارة ( في الترتيب الخامس4( على الترتيب الرابع، ثم العبارة رقم )6العبارة رقم) على الترتيب الثالث، وتأتي

 ( على الترتيب الثامن. 2( في الترتيب السابع، وأخيرا  العبارة رقم )1( في الترتيب السادس، فالعبارة رقم )8رقم )

 الوطني للمستفيدين؟ في تعزيز االنتماء الجمعيات الخيرية: ما دور بالنسبة للتساؤل الثاني 

 وينبثق من هذا التساؤل التساؤالت التالية:      

في تصميم مشروعات اجتماعية  الجمعيات الخيريةما األدوار التخطيطية التي يمكن أن تقوم بها  -1

 لتعزيز االنتماء الوطني للمستفيدين؟

 (8جدول رقم )
مئوية لطبيعة األدوار التخطيطية التي يمكن أن المعيارية والنسب الالمتوسطات الحسابية واالنحرافات  يوضح

   190ن= في تصميم مشروعات اجتماعية لتعزيز االنتماء الوطني للمستفيدين الجمعيات الخيريةتقوم بها 
غير        ال أدري موافق  العبارات 

 موافق
 ر ع س/

تحديد مؤسسات المجتمع المدني المناسبة التي يمكن  1
 ز االنتماء الوطنيالتعاون معها في تعزي

 3 .54 1.62 13 92 85 ك
% 44.7 48.4 6.8 

 5 .74 1.58 5 108 77 ك دراسة أوجه الظروف المجتمعية لتعزيز االنتماء الوطني 2
% 40.5 56.8 2.6 
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طرح دورات تدريبية للمستفيدين بالجمعيات الخيرية لتوثيق  3
 الرابطة بينهم والجمعية

 1 .69 1.79 29 52 109 ك
% 57.4 17.4 15.3 

تحديد الصعوبات التي يمكن أن تواجهه الجمعيات  4
 الخيرية في تعزيز االنتماء الوطني

 2 .76 1.74 29 92 69 ك
% 36.3 48.4 153 

تحديد فريق العمل المناسب في تصميم برامج وأنشطة  5
 اجتماعية لتعزيز االنتماء الوطني للمستفيدين

 6 .69 1.54 37 68 85 ك
% 44.7 35.8 19.5 

تحديد الفترة الزمنية المناسبة لتنفيذ ومتابعة وتقويم برامج  6
 وأنشطة اجتماعية لتعزيز االنتماء الوطني للمستفيدين

 3 .61 1.62 21 60 109 ك

% 57.4 31.6 11.1 
األدوار التخطيطية التي د الدراسة على ُبعد يتضح من النتائج الموضحة أعاله أن هناك تفاوت في موافقة أفرا    

حيث  ،للمستفيدينفي تصميم مشروعات اجتماعية لتعزيز االنتماء الوطني  الجمعيات الخيريةيمكن أن تقوم بها 

( 6، 1( على الترتيب الثاني، ثم العبارتين )4( على الترتيب األول، تليها العبارة رقم )3حصلت العبارة رقم )

 ( في الترتيب السادس. 5( على الترتيب الخامس، ثم العبارة رقم )2لثالث والرابع، وتأتي العبارة رقم)على الترتيب ا

في تصميم مشروعات اجتماعية  الجمعيات الخيريةما األدوار التنسيقية التي يمكن أن تقوم بها  -2
 لتعزيز االنتماء الوطني للمستفيدين؟

 (9جدول رقم )
المعيارية والنسب المئوية لطبيعة األدوار التنسيقية التي يمكن أن نحرافات المتوسطات الحسابية واال  يوضح

   190ن= في تصميم مشروعات اجتماعية لتعزيز االنتماء الوطني للمستفيدين الجمعيات الخيريةتقوم بها 
 ر ع س/ غير موافق ال أدري موافق  العبارات  م

ل للمساهمة في تعزيز عقد اتفاقيات تعاون بين الجمعية ورجال األعما 1
 االنتماء الوطني

 5 .65 1.45 17 52 121 ك
% 63.7 27.4 8.9 

فتح قنوات اتصال بين الجمعية ووسائل االعالم بهدف تعزيز االنتماء  2
 الوطني

 5 .62 1.45 13 60 117 ك
% 61.6 31.6 6.8 

ي تعزيز عقد مؤتمرات وملتقيات علمية حول أحدث األساليب العلمية ف 3
 االنتماء الوطني للمستفيدين بالجمعيات الخيرية

 1 .76 1.83 41 76 73 ك
% 38.4 40 21.6 

توفير قاعدة بيانات حديثة عن البرامج واألنشطة االجتماعية  4
 بالجمعيات الخيرية

 1 .66 1.83 28 101 61 ك
% 32.1 53.2 14.7 

متاحة بالجمعيات الخيرية في االستفادة من الطاقات واإلمكانات ال 5
 تعزيز االنتماء الوطني للمستفيدات

 3 .67 1.74 25 92 73 ك
% 38.4 48.4 13.2 

اشراك أسر المستفيدين في تخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقويم برامج  6
 وأنشطة الجمعيات الخيرية في تعزيز االنتماء الوطني

 4 .74 1.58 29 52 109 ك

% 57.4 27.4 15.3 
األدوار التنسيقية التي يتضح من النتائج الموضحة أعاله أن هناك تفاوت في موافقة أفراد الدراسة على ُبعد      

حيث  ،للمستفيدينفي تصميم مشروعات اجتماعية لتعزيز االنتماء الوطني  الجمعيات الخيريةيمكن أن تقوم بها 
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( على الترتيب الثالث، وتأتي العبارة 5ي، تليهما العبارة رقم )( على الترتيب األول والثان4، 3حصلت العبارتين )

 ( على الترتيب الخامس والترتيب السادس.2، 1( على الترتيب الرابع، وتأتي العبارتين )6رقم)

في متابعة وتقويم مشروعات  الجمعيات الخيريةما األدوار االبتكارية التي يمكن أن تقوم بها  -3
 الوطني للمستفيدين؟ اجتماعية لتعزيز االنتماء

 (10جدول رقم )
األدوار االبتكارية التي يمكن أن المعيارية والنسب المئوية لطبيعة المتوسطات الحسابية واالنحرافات  يوضح

 في متابعة وتقويم مشروعات اجتماعية لتعزيز االنتماء الوطني للمستفيدين الجمعيات الخيريةتقوم بها 
عيين والعاملين في برامج وأنشطة الجمعيات األخصائيين االجتما العبارات 

 الخيرية 
 ر ع س/ ال إلى حد ما نعم 

تحليل الشبكات االجتماعية المؤثرة في القيام  1
ببرامج وأنشطة اجتماعية لتعزيز االنتماء 

 الوطني للمستفيدين

 4 .71 1.58 25 60 105 ك
% 55.3 31.6 13.2 

 

ثة في تعزيز استخدام أحدث التقنيات الحدي 2
 االنتماء الوطني للمستفيدات بالجمعيات الخيرية

 2 .72 1.68 29 72 89 ك
% 46.8 37.9 15.3  

استخدام أفضل النماذج العلمية في تحديد  3
األولويات ببرامج وأنشطة اجتماعية لتعزيز 

 االنتماء الوطني للمستفيدين

 1 .85 1.81 53 48 89 ك
% 46.8 25.3 27.9 

 

استثارة المستفيدين بالجمعيات الخيرية في طرح  4
أفكار جديدة لتطوير ما تقدمه تلك الجمعيات 
من برامج وأنشطة اجتماعية لتعزيز االنتماء 

 الوطني

 3 .64 1.64 17 88 85 ك
% 44.7 46.3 8.9 

 

5 
اتاحة الفرصة لدى أسر المستفيدين في طرح 

دمها رؤى مبتكرة للبرامج واألنشطة التي تق
 الجمعيات الخيرية في تعزيز االنتماء الوطني

 5 .61 1.39 13 48 1.29 ك
% 67.9 25.3 6.8 

 

يتضح من النتائج الموضحة أعاله أن هناك تفاوت في موافقة أفراد الدراسة على ُبعد طبيعة األدوار االبتكارية    

شروعات اجتماعية لتعزيز االنتماء الوطني في متابعة وتقويم م الجمعيات الخيريةالتي يمكن أن تقوم بها 

 للمستفيدين كما يلي:

( على الترتيب الثاني، تليها العبارة رقم 2( على الترتيب األول، تليها العبارة رقم )3حيث حصلت العبارة رقم ) 

تأتي العبارة  ( على الترتيب الرابع، إلى أن1( على الترتيب الثاني، على الترتيب الثالث، تليها العبارة رقم )4)

 ( في الترتيب الخامس.5رقم)
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( والتي توصلت إلى مجموعة 2013دراسة عوده)ما توصلت إليه الدراسات السابقة مثل تتفق هذه النتائج مع    

طبيعة العالقة بين التخطيط -من النتائج منها ما يتعلق بةةةتحديد )آليات ممارسة الحكم الرشيد بالجمعيات االهلية

 –التدريبية  –طبيعة العالقة بين القدرات }التمويلية -وتطبيق آليات الحكم الرشيد بالجمعيات االهليةاالستراتيجي 

ى التعرف على مد (2009الجمال، ، ودراسة )التكنولوجية{ وتحقيق آليات الحكم الرشيد بالجمعيات االهلية

برامج الجمعيات النسائية في تحديث تطبيق مؤشرات تحديث المرأة ببرامج الجمعيات النسائية، تحديد مسئولية 

دور المرأة في التنمية، التعرف على اسباب الجمود النسبي لبرامج الجمعيات النسائية وصعوبة تغيرها وتجديدها، 

وأوصت بتحديد وسائل تأصيل المواطنة من وجهة نظر  (2006ودراسة مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني )

 ية األسرية وتفعيل مشاركة الشباب في المجتمع والمدرسة والتوعية اإلعالمية.الشباب في أربعة هي الترب

كما تتفق هذه النتائج مع ما أشارت إليه نظرية الدور من أن الدور االجتماعي ينطوي على واجبات وحقوق      

التي ينجزها في الفرد يحددها الدور الذي يشغله، أما حقوقه فتحددها الواجبات والمهام  اجتماعية، فواجبات

كما أن الدور هو حلقة الوصل بين الفرد والمجتمع، لذا فمن ضرورة التكامل بين هذه األدوار أمر  المجتمع،

حتمي والزم لكي يستطيع اإلنسان أن يحقق قدرا من التكيف مع المجتمع الذي يعيش فيه والمحيطين به من 

 األفراد اآلخرين. 

 الوطني االنتماء تعزيز في الخيرية الجمعيات لدور االستشرافية يطيةالتخط الرؤية ماالثالث:  التساؤل
 ؟السعودية العربية بالمملكة الرياض بمنطقة للمستفيدين

 (11جدول رقم )
في تعزيز االنتماء  الجمعيات الخيريةلدور  االستشرافية التخطيطية رؤيةللاستجابات أفراد عينة الدراسة  يوضح

   190ن= الرياض بالمملكة العربية السعودية الوطني للمستفيدين بمنطقة
غير  ال أدري موافق االستجابات م

 موافق
مجموع 
األوزان 
 المرجحة

الوسط 
 المرجح

النسبة 
 المرجحة

 الترتيب

توفير دليل للبرامج واألنشطة االجتماعية التي تقوم بها  1
الجمعيات الخيرية حاليا ومستقبال  في تعزيز االنتماء الوطني 

 فيدينللمست

153 32 5 528 2.78 92.67 1 

توفير التمويل الالزم للبرامج واألنشطة االجتماعية التي تقوم  2
بها الجمعيات الخيرية حاليا ومستقبال  في تعزيز االنتماء 

 الوطني للمستفيدين

69 108 13 436 1.39 46.33 4 

 3 52.33 1.57 492 21 36 133تحديد استراتيجيات المشاركة في البرامج واألنشطة االجتماعية  3
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لتي تقوم بها الجمعيات الخيرية حاليا ومستقبال  في تعزيز ا
 االنتماء الوطني للمستفيدين

االستفادة من التجارب والخبرات الوطنية والعالمية الناجحة في  4
 تعزيز االنتماء الوطني للمستفيدين بالجمعيات الخيرية خاصة

137 44 9 508 1.62 54 2 

 ما يلي:  ضح من االستجابات الموضحة أعالهيت   

o  توفير دليل للبرامج واألنشطة االجتماعية التي تقوم بها الجمعيات الخيرية حاليا ومستقبال  في تعزيز

 .% 92.67االنتماء الوطني للمستفيدين بواقع نسبة مئوية 

o نتماء الوطني للمستفيدين االستفادة من التجارب والخبرات الوطنية والعالمية الناجحة في تعزيز اال

 .% 54بالجمعيات الخيرية خاصة بواقع نسبة مئوية 

o  تحديد استراتيجيات المشاركة في البرامج واألنشطة االجتماعية التي تقوم بها الجمعيات الخيرية حاليا

 .% 52.33ومستقبال  في تعزيز االنتماء الوطني للمستفيدين بواقع نسبة مئوية 

o  م للبرامج واألنشطة االجتماعية التي تقوم بها الجمعيات الخيرية حاليا ومستقبال  في توفير التمويل الالز

 .% 46.33تعزيز االنتماء الوطني للمستفيدين بواقع نسبة مئوية 

 :توصيات الدراسة

في ضوء اإلطار النظري للدراسة الحالية وما تم التوصل إليه من نتائج امبريقية يمكن عرض التوصيات     

 ية:التال

  تكثيف الدورات التدريبية للعاملين بالجمعيات الخيرية لتعزيز االنتماء الوطني للمستفيدين من مشروعات وبرامج

 الجمعيات الخيرية.

  توفير دليل للبرامج واألنشطة االجتماعية التي تقوم بها الجمعيات الخيرية حاليا ومستقبال  في تعزيز االنتماء

 الوطني للمستفيدين.

 يات على مستوى المملكة العربية السعودية والدول العربية والخليجية في مجال تعزيز االنتماء الوطني.عقد ملتق 

 .تدشين كراسي ومراكز بحث بالجامعات السعودية لتعزيز االنتماء الوطني 

 ة في فتح قنوات اتصال بين الجمعيات الخيرية والجامعات لتبادل التجارب والخبرات الوطنية والعالمية الناجح

  تعزيز االنتماء الوطني. 
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 ملخصا الدراسة

 لغة العربية:لالملخص با
الخيرية في تعزيز االنتماء  الجمعيات الدراسة إلى هدف علمي تمثل في دراسة وتحليل دور  سعت     

وهدف عملي تمثل في الوصول إلى إطار معرفي نظري وامبريقي يمكن لمتخذي القرار الوطني للمستفيدين ، 
والمتخصصين والخبراء من تحديد )األدوار التخطيطية والتنسيقية واالبتكارية التي يمكن أن تقوم بها 

نتماء الوطني الخيرية لتصميم وتنفيذ ومتابعة وتقويم المشروعات االجتماعية لتعزيز اال  الجمعيات
الدراسات الوصفية التحليلية من خالل استخدام منهج المسح االجتماعي الشامل  ىحدإللمستفيدين(، ك

في برامج وأنشطة الجمعيات الخيرية بمنطقة الرياض ، وتم استخدام  والعاملينلألخصائيين االجتماعيين 
وتم التوصل إلى نتائج في التحليل االحصائي ألداتي الدراسة،  (17رقم) SPSSبرنامج الحزم اإلحصائية 

تلك النتائج تم اقتراح عدد ومن الته، وبناًء على اإلطار النظري علمية وعملية من خالل االجابة على تساؤ 
 . من التوصيات 

 
 تعزيز االنتماء الوطني  الخيرية،الجمعيات  مستقبلية، دور، ،رؤية

 
Summary 

The current study aimed to scientific objective was to study and analysis charitable 
organizations role in national belonging reinforcement for the beneficiaries, and 
practical objective determined in structuralism for knowledge and empirical frame 
from view of experts, specialists, and decision-makers focusing on {planning roles, 
co-ordinate roles, and innovation roles of designing & implantation of projects for 
enhancing national belonging). It was the use of statistical packages program SPPS 
number (17) to identify the dynamic virtual community. It was reached scientific 
results and the process by answering its questions, and based on the theoretical 
framework and those results have been proposed a number of recommendations,  
 

Future vision _ role _charitable organizations _ national belonging 
enhancement  

 
 


