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ملخ�ص الدرا�سة:

تهدف الدرا�سة احلالية اإىل التعّرف على واقع اجلمعيات التعاونية املتعددة الأغرا�ض يف اململكة 

العربية ال�سعودية من خالل التعّرف على اأهدافها، والعمليات الإدارية املرتبطة بها املتمثلة يف كل 

والتعّرف على  وامليزانية - الت�سال.  التمويل  والتدريب-  – التوظيف  التنظيم  التخطيط -  من: 

التي  واملعوقات  الأغ��را���ض(،  )املتعددة  التعاونية  اجلمعيات  تقدمها  التي  وامل�سروعات  الربامج 

التنموي  الدور  لتفعيل  مقرتحات  اإىل  التو�سل  ثم  ومن  التنموي.  دوَره��ا  اأداء  من  وحتّد  تواجهها 

من  الدرا�سة  هذه  وتعّد  ال�سعودية.  العربية  اململكة  يف  الأغرا�ض(  )املتعددة  التعاونية  للجمعيات 

الدرا�سات التقوميية التي تهتم بتقييم اأداء اجلمعيات التعاونية يف اململكة العربية ال�سعودية، وذلك 

من منظور العاملني ومتخذي القرار ب�ساأنها؛ انطالًقا من حمور اهتمام البحث التقوميي بتعّرف 

واقع اجلمعيات التعاونية ومدى حتقيقها لأهدافها.

وقد اعتمدت الدرا�سة على التعدد املنهجي؛ وذلك با�ستخدام كل من: املنهج الكمي، واملنهج 

تقييم الدور التنموي للجمعيات التعاونية

يف اململكة العربية ال�سعودية 

»درا�سة تقوميية مطبقة على بع�ض اجلمعيات التعاونية املتعددة الأغرا�ض«

•
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ال�سامل  الجتماعي  امل�سح  منهج  اختيار  مت  املنهجني  كال  من  ال�ستفادة  تتحقق  ولكي  الكيفي. 

يف  القرار  ومتخذي  التعاونية،  اجلمعيات  عن  امل�سوؤولني  الجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  يف  للعاملني 

اجلمعيات التعاونية التي �ستطبق فيها الدرا�سة، والعاملني يف جمل�ض اجلمعيات التعاونية، كما مت 

ا�ستخدام طريقة حتليل امل�سمون لدليل املقابلة بو�سفها اإحدى الطرق الكيفية. واعتمدت الدرا�سة 

اإىل  توجيهه  مت  مقابلة  ودليل  التعاونية،  اجلمعيات  يف  امل�سوؤولني  اإىل  توجيهها  مت  ا�ستبانة  على 

ال�سوؤون الجتماعية ويف جمل�ض اجلمعيات  التعاونية يف وزارة  اخلرباء وامل�سوؤولني عن اجلمعيات 

ميكن  واقعية  التنموية  اجلمعية  اأه��داف  اأن  منها:  نتائج  عدة  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت  التعاونية. 

حتقيقها وحمددة ومكتوبة ومت�سقة مع الغر�ض من اإن�سائها ومت�سمة باملرونة. واأن اأهداف اجلمعية 

التي تواجه  املعوقات  اإىل  الدرا�سة  امل�ستفيدين من خدماتها، كما تو�سلت  املواطنني  معروفة لدى 

اجلمعيات التعاونية التي حتّد من اأداء دوَرها التنموي، والتي متثلت يف: عدم تفرغ اأع�ساء جمل�ض 

الإدارة، و�سعف دور و�سائل الإعالم يف التوعية باأهمية العمل التعاوين، وق�سور اخلربة الإدارية 

لدى بع�ض املوظفني باجلمعية، وعدم اهتمام الأع�ساء بامل�ساركة يف اجتماعات اجلمعية العمومية. 

ومت التو�سل اإىل مقرتحات ميكن اأن ت�ساعد متخذي القرار واجلهات ذات العالقة بالعمل التعاوين 

يف املجتمع ال�سعودي على تفعيل الدور التنموي للجمعيات التعاونية املتعددة الأغرا�ض يف اململكة 

العربية ال�سعودية.

اأواًل- م�سكلة الدرا�سة: 

تعبئة  بق�سد  واخلا�سة  العامة  وموؤ�س�ساتها  الدولة  توجهها  التي  اجلهود  تلك  هي  التنمية 

والرتقاء  املجتمع  يف  احلياة  نوعية  تغيري  اإىل  وتوجيهها  والب�سرية  املالية  مواردها  وا�ستغالل 

املتوا�سل مب�ستويات رفاهيته. وُتعّد اجلمعيات التعاونية اإحدى املوؤ�س�سات التنموية التي ت�سهم يف 

حتقيق التنمية القت�سادية والجتماعية للدول، كما اأنها موؤ�س�سات لتجميع القدرات والإمكانيات 

يف  الجتماعي  التغيري  و�سائل  اإح��دى  اجلمعيات  هذه  وُتعّد  الوطني.  القت�ساد  لدعم  وتوجيهها 

معدلت  وخف�ض  التنمية،  عمليات  دعم  يف  مهم  بدور  ت�سهم  كما   ،)Green، 2002( املجتمعات 

 Adebayo et al.،( الفقر يف املجتمعات، مما ي�ساعد على حدوث نوع من النتعا�ض القت�سادي

خدمات  وحتقيق  املحلية  املجتمعات  وتنمية  تطوير  يف  اأ�سا�ًسا  التعاون  اأ�سبح  ولقد   .)2010

اقت�سادية ملرافق حيوية يف خمتلف �سوؤون حياة املواطنني، وذلك يف جمالت: الزراعة، والت�سويق، 

واملهن احلرفية، والتموين ال�ستهالكي، والإ�سكان، والأغرا�ض الجتماعية والتنموية املتعددة. ويف 
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هذا ال�سياق اأكدت اإحدى الدرا�سات اأن هناك العديد من العوامل التي ت�ساعد اجلمعيات التعاونية 

ر�سا  اأعينها  ن�سب  ت�سع  التي  املنا�سبة  ال�سرتاتيجيات  من  عدد  وو�سع  اأهدافها،  حتقيق  على 

 .)Carr et al.،2008( لهم  املنا�سبة  واخلدمات  املنتجات  من  عدد  توفري  خالل  من  امل�ستهلكني 

امل�ساعدة يف  ت�سهم بدور مهم يف  التعاونية  اأن اجلمعيات  اإىل  ال�سابقة  الدرا�سات  اإحدى  واأ�سارت 

وطبيعة  املجتمعات  باختالف  ال��دور  هذا  ويختلف  فيه،  توجد  ال��ذي  باملجتمع  اخلا�سة  التنمية 

 .)Zeuli et al.، 2004( اخلدمات التي تقدمها تلك اجلمعيات

منها )122(  ال�سعودية )163( جمعية،  العربية  اململكة  التعاونية يف  بلغ عدد اجلمعيات  وقد 

ال�سوؤون  )وزارة   )41723( التعاونية  اجلمعيات  اأع�ساء  عدد  وبلغ  الأغ��را���ض،  متعددة  جمعية 

الجتماعية، 1432ه�(. 

وقد حققت اجلمعيات التعاونية العديد من الفوائد، منها: توفري م�ستلزمات الإنتاج الزراعي 

املختلفة وتطوير الأ�ساليب الزراعية القدمية اإىل اأ�ساليب حديثة، وامل�ساهمة يف ثبات اأ�سعار ال�سلع 

ال�سلع  ه��ذه  توفري  على  ع��الوة  تعاونية  جمعيات  بها  اأن�سئت  التي  القرى  يف  خا�سة  واخل��دم��ات 

على  املواطنني  وتدريب  املختلفة،  للم�سروعات  الإدارة  اأعمال  على  املواطنني  وتدريب  واخلدمات، 

الأعمال املالية واملحا�سبية، وخدمة املجتمع وتنميته عن طريق درا�سة احتياجاته واقرتاح و�سائل 

تقوم  اجلمعيات  من  الكثري  اأن  اإىل  ال�سابقة  الدرا�سات  بع�ض  تو�سلت  ال�سياق  هذا  ويف  توفريها. 

املجتمعية  والأن�سطة  الجتماعية  بالأمور  تهتم  ول  الربحية،  عن  وتبحث  بحت  اقت�سادي  ب��دور 

واخلريية، الأمر الذي يوؤكد على �سرورة زيادة امل�ساركة يف الأمور اخلريية والجتماعية )املناعي، 

التابعي: 1987م(، )اجلربين، 2002م(. واأن عدم ال�ستفادة من املخططات التنموية املقدمة من 

بالعديد  اإىل ال�ستعانة  يوؤدي  الب�سرية ب�سكل غري �سليم  املوارد  باإدارة  يتعلق  جانب احلكومة فيما 

التعاونية،  املثايل للجمعيات  الأداء  يوؤثر على م�ستوى  لها حاجة فعلية، مما  لي�ض  التي  املوارد  من 

من  كبري  ع��دد  ل��دى  والإداري���ة  املالية  الأنظمة  غياب  اأّث��ر  وق��د   .)Vasanthakumari، 2006(

اجلمعيات التعاونية ب�سكل �سلبي على اأداء عمل اجلمعيات التعاونية )اأبو نعمة، 2008م(، مما يوؤكد 

على اأهمية توجيه الدرا�سات امل�ستقبلية لدرا�سة العالقة بني ا�سرتاتيجيات العمل اخلا�ض باجلمعيات 

التعاونية من جهة، واخل�سائ�ض التنظيمية من جهة ثانية، وم�ستوى ر�سا امل�ستهلك عن اخلدمات 

واملنتجات املقدمة من جهة ثالثة )Carr et al.، 2008(. وقد تو�سلت الدرا�سات ال�سابقة اإىل اأن 

اأهداف اجلمعيات التعاونية غري وا�سحة ومثالية و�سعبة التحقيق، وغري مرتبطة باملجتمع الذي 
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اأن  تعاين من  اأن هذه اجلمعيات  املجتمع، كما  تعمل فيه، مما ترتب عليه عدم فاعلية دورها يف 

املوارد املالية للجمعيات التعاونية �سحيحة، مما يجعل اجلمعية ت�ستمر يف عملها بغري فعالية ُتذكر. 

ا اإىل اأن هناك العديد من املعوقات التي حتول دون التطبيق الفعال لأن�سطة  وتو�سلت الدرا�سات اأي�سً

الدعم  ف�سعف  الإداري��ة؛  اخل��ربات  اأو  املادية  الإمكانيات  حمدودية  ومنها  التعاونية،  اجلمعيات 

املخ�س�ض لهذه اجلمعيات ُيعّد اأهم الأ�سباب التي تعوقها عن القيام باأداء الدور امل�سند اإليها على 

 .)Ganapati، 2003( الوجه الأكمل

اإىل  وحتتاج  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  التطبيق  حمدودة  التعاونية  اجلمعيات  جتربة  وُتعّد 

تقييم لفهم املنظمة بوجه عام. وبناًء على ما تقدم تتحدد م�سكلة الدرا�سة احلالية يف تقييم اأداء 

اجلمعيات  على  بالرتكيز  ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف  التنموي  ودوره��ا  التعاونية  اجلمعيات 

التعاونية املتعددة الأغرا�ض؛ وذلك لقيامها بجميع فروع الن�ساط القت�سادي والجتماعي، وذلك 

 Robert Elkin and Mark بالعتماد على بع�ض مناذج التقييم: منوذج روبرت األكني مارك مولتور

كينجتون  اآرت  منوذج   ،Jack Rothman and Others واآخرين  روثمان  جاك  منوذج   ،Molitor

ونان�سي هيديلمن Art kinghton and Nancy Heidelman، التي تهتم بتقييم منظمات اخلدمات 

قيا�سها  موؤ�سرات ميكن احلكم من خالل  منها  كل  يت�سمن  رئي�سة  الإن�سانية من خالل متغريات 

املوارد  )كفاية  يلي:  ما  يف  املوؤ�س������رات  ه��ذه  وتتحدد  الجتماعية  املنظمات  اأداء  تقييم  على 

بناء  املنظمات - و�سوح  امل�ستفيدين من  – العمالء  باملنظمات  – العاملني  للمنظمة  املخ�س�سة 

الت�سال  نظام   – عملها  واإج���راءات  املنظمة  �سيا�سة   – خدماتها  ومعرفة  املنظمة  واأه���داف 

للجمعيات  التنموي  ال��دور  تفعيل  يف  ت�ساعد  مقرتحات  اإىل  الو�سول  بهدف  وذلك  باملنظمات(. 

التعاونية يف اململكة العربية ال�سعودية.

ثانًيا: اأهمية الدرا�سة: 

ميكن حتديد اأهمية الدرا�سة يف الآتي:

وذلك بدرا�سة ق�سية علمية مهمة مت�ّض التنمية الجتماعية وهي اجلمعيات  اأهمية علمية: . 1

التعاونية ودورها التنموي يف املجتمع ال�سعودي. فاجلمعيات التعاونية اأحد املجالت املهمة 

يف التنمية مبختلف جمالتها القت�سادية والجتماعية؛ وذلك ملا تتمتع به من خ�سائ�ض 

ومزايا ل تتوافر يف غريها من املوؤ�س�سات. كما ت�سهم يف تدعيم البنيان القت�سادي من 

ا وهو القطاع التعاوين  خالل دخولها يف �سيا�سة التعددية القت�سادية بو�سفها قطاًعا مهمًّ
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الثالث مع القطاعني العام واخل�ا�ض، كما توؤدي اجلمعيات التعاونية وفق اأن�سطتها املتنوعة 

دوًرا مكماًل مع اجلهود التي تبذلها الدولة يف تنمية املجتمع وت�سهم يف حتقيق ن�سبة عالية 

من خطة الدولة التنموية بجميع �سورها )�سكنية، اقت�سادية، خدمية، زراعية، �سناعية، 

الفردية  املدخرات  من  بال�ستفادة  وذلك  اإلخ(،   ... ات�سالت  نقل،  م�سرفية،  �سياحية، 

اأهمية  وتنبع  خمتلفة.  جم��الت  يف  ا�ستثمارها  ميكن  كبرية  مبالغ  يوفر  مما  املحلية، 

اجلمعيات التعاونية من كونها تعمل على توفري فر�ض عمل للمواطنني، وت�سهم يف تكوين 

املجتمع  اإيجابي يف  تغيري  وتوظيفها لإحداث  الإمكانيات،  لأفراٍد حمدودي  راأ�سمال ذاتي 

وزيادة الدخل الوطني.

اأهمية منهجية:. 2 تتمثل يف اتباع منهج علمي متميز مبني على املنهج الكيفي واملنهج الكمي 

املتعددة  للجمعيات  التنموي  ال��دور  تقييم  اأج��ل  من  التقوميية؛  الدرا�سات  اإىل  وينتمي 

الأغرا�ض يف اململكة العربية ال�سعودية.

الدور  تف�������عيل  يف  ت�ساعد  مقرتحات  من  اإليه  التو�سل  مت  فيما  تتمثل  عملية:. 3  اأهمية 

�سورة  تكوين  اإىل  يوؤدي  مما  ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف  التعاونية  للجمعيات  التنموي 

اأمام متخذي القرار؛ لال�ستفادة الق�سوى من هذه اجلمعيات يف املجتمع ال�سعودي.

ثالًثا- اأهداف الدرا�سة:

حتددت اأهداف الدرا�سة احلالية يف الآتي:

اأوًل: تعّرف واقع اجلمعيات التعاونية املتعددة الأغرا�ض يف اململكة العربية ال�سعودية من خالل 

ما يلي:

اإىل  الأغ��را���ض(  )امل��ت��ع��ددة  التعاونية  اجلمعيات  ت�سعى  التي  الأه���داف  على  التعّرف  1 .

حتقيقها.

التعّرف على العمليات الإدارية يف اجلمعيات التعاونية )املتعددة الأغرا�ض( واملرتبطة ب�  2 .

)التخطيط، التنظيم، التوظيف والتدريب، التمويل وامليزانية، الت�سال(.

)املتعددة  التعاونية  اجلمعيات  تقدمها  ال��ت��ي  وامل�����س��روع��ات  ال��ربام��ج  على  ال��ت��ع��ّرف  3 .

الأغرا�ض(. 

ثانًيا: التعّرف على املعوقات التي تواجه اجلمعيات التعاونية )املتعددة الأغرا�ض( وحتّد من 

اأدائها دوَرها التنموي. 
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ثالًثا: التو�سل اإىل مقرتحات لتفعيل الدور التنموي للجمعيات التعاونية )املتعددة الأغرا�ض( 

يف اململكة العربية ال�سعودية.

رابًعا- ت�ساوؤالت الدرا�سة:

للجمعيات  التنموي  الدور  بتقييم  املرتبطة  الت�ساوؤلت  عن  الإجابة  احلالية  الدرا�سة  حاولت 

التعاونية املتعددة الأغرا�ض التالية:

اأوًل: ما واقع اجلمعيات التعاونية املتعددة الأغرا�ض يف اململكة العربية ال�سعودية؟ ويتفرع من 

هذا ال�سوؤال الت�ساوؤلت الفرعية التالية:

ما الأهداف التي ت�سعى اجلمعيات التعاونية )املتعددة الأغرا�ض( اإىل حتقيقها؟ 1 .

من  بكل  املرتبطة  الأغ��را���ض(  )املتعددة  التعاونية  اجلمعيات  يف  الإداري��ة  العمليات  ما  2 .

)التخطيط - التنظيم – التوظيف والتدريب التمويل وامليزانية - الت�سال(؟

ما الربامج وامل�سروعات التي تقدمها اجلمعيات التعاونية )املتعددة الأغرا�ض(؟ 3 .

اأدائها  من  وحتّد  الأغرا�ض(  )املتعددة  التعاونية  اجلمعيات  تواجه  التي  املعوقات  ما  ثانًيا: 

دوَرها التنموي؟

ثالًثا: ما مقرتحات تفعيل الدور التنموي للجمعيات التعاونية )املتعددة الأغرا�ض( يف اململكة 

العربية ال�سعودية؟

خام�ًسا- م�سطلحات الدرا�سة:

-1  مفهوم اجلمعيات التعاونية:

ي�سبح  مل  العربية  جمتمعاتنا  يف  جنده  الذي  والجتماعي  القت�سادي  مب�سمونه  التعاون  اإن 

ا واجتماعيًّا متكاماًل له اأ�س�سه ومبادوؤه واأ�ساليبه اإل منذ منت�سف القرن املا�سي  نظاًما اقت�ساديًّ

وذلك باإعالن تاأ�سي�ض جمعية )رواد العدل التعاونية لال�ستهالك( من خالل عمال الن�سيج اليدوي 

املنزلية  احلاجات  تاأمني  املبا�سر  هدفها  كان  وقد  1844م،  عام  يف  باإ�سكتلندا  روت�سيلد  قرية  يف 

يف  ثم  ومن  اإجنلرتا،  يف  التعاونية  احلركة  انت�سرت  ثم  التكلفة،  وب�سعر  و�سطاء  بدون  لأع�سائها 

الأ�سخا�ض بحرية  اأحد  ب�سكل م�سرتك مع  وال�سعي  بالتعاون )العمل  ويق�سد  العامل.  اأنحاء  جميع 

تامة( )باقة، 1978: �ض15(. ولعل من اأف�سل التعريفات التي قيلت يف التعاون ما ذكره الدكتور 

زكي حممود �سبانة )م�سر( عام 1970م اإذ يقول: )التعاون هو ترابط جمموعة من الأفراد على 

امل�سكالت  التغلب على ما قد يعرت�سهم من  اأو  املت�ساوية؛ ملواجهة  والواجبات  اأ�سا�ض من احلقوق 
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مب�ستوى  واملبا�سر  الوثيق  الرتباط  ذات  القانونية  اأو  ال�سيا�سية  اأو  الجتماعية  اأو  القت�سادية 

معي�ستهم القت�سادية، �سواء اأكانوا منتجني اأم م�ستهلكني( )يكور، 1396م: �ض46(، وكذلك تعريف 

عبد الغفار �سكر للقطاع التعاوين باأنه نظام اأو تنظيم له اأهداف وحتكمه فل�سفة ومباديء، ويعمل 

من خالل اإطار تنظيمي و�سكل اإداري مالئم، ويقوم بناء على ا�ستجابة واعية لأفراد املجتمع؛ وذلك 

لتو�سيع وزيادة قدرتهم املحدودة على اإ�سباع رغباتهم املتعددة اعتماًدا على اأنف�سهم )�سكر، 2005م: 

�ض10(. وُتعّد اجلمعيات التعاونية - اأًيا كان نوعها - تنظيمات �سعبية دميقراطية تقوم اأ�سا�ًسا على 

والقت�سادية  الجتماعية  ال�سوؤون  حت�سني  بهدف  ن�ساطها؛  وتبا�سر  وخططه،  التعاون  مبادئ 

ا باأنها  لأع�سائها يف حدود اخلطة العامة للدولة )�سندوق التكامل، 1989م: �ض19(. وتعرف اأي�سً

وللمجتمع  لأع�سائها  خدمات  تقدم  حرة  طوعية  موؤ�س�سات  باعتبارها  املدين  املجتمع  من  »جزء 

2002م: �ض789(.  اأن ت�ستهدف الربح« )�سكر،  وت�سهم يف التنمية الجتماعية والقت�سادية دون 

ومنظم بني جمموعة من  اقت�سادي ملجهود م�سرتك  »تنظيم  باأنها  التعاونية  تعرف اجلمعية  كما 

اأفراد جمتمع معني؛ من اأجل خدمة م�ساحلهم امل�سرتكة، مما يوؤدي اإىل رفع م�ستواهم القت�سادي 

الذين  الأف��راد  ميتلكه  م�سروع  هي  التعاونية  اجلمعية  اآخر  ومبعنى  رخائهم،  وزيادة  والجتماعي 

اأما   .)789 2002م:  )اجلربين،  عليه«  بالإ�سراف  جميًعا  يقومون  اأنهم  كما  بخدماته،  ينتفعون 

باأنها »اجلمعيات  التي تهمنا يف الدرا�سة احلالية فتعرف  التعاونية املتعددة الأغرا�ض  اجلمعيات 

التي تقدم اأكرث من خدمة وتعمل يف اأكرث من جمال، ولي�ض هناك ح�سر اأو قيد على ممار�ستها لكل 

ما من �ساأنه خدمة املجتمع الذي توجد فيه، وُيعّد هذا النوع من التعاونيات هو ال�سائد يف اململكة 

العربية ال�سعودية« )اجلربين، 2002م: �ض 789(.

اأفراد  من  ع��دًدا  ي�سم  اإداري  تنظيم  اأنها  الدرا�سة:  هذه  يف  التعاونية  باجلمعيات  ويق�سد 

املجتمع جتمعوا على اأ�سا�ض امل�ساواة ال�سخ�سية فيما بينهم؛ يف �سبيل العمل على حتقيق اأهداف 

م�سرتكة لإ�سباع رغباتهم، اعتماًدا على اأنف�سهم وامل�ساعدة املتبادلة بينهم.

2 - مفهوم التقييم:

اإن التقييم هو املرحلة الأوىل من التقومي، وهدفه معرفة امل�ستوى احلايل للربنامج اأو امل�سروع 

1417ه�: �ض7(.  اأي معرفة الو�سع احلايل كما هو )املغلوث،  اأو ال�سيء املراد تقييمه )تقوميه(؛ 

قد حُتدثها  التي  الآثار  ودرا�سة  الأه��داف،  اإ�سدار حكم على مدى حتقيق  باأنه عملية  يعرف  كما 

هذا  يكون  ما  وغالًبا  الأه��داف،  تلك  اإىل  الو�سول  تعطيل  اأو  لت�سيري  الظروف  اأو  العوامل  بع�ض 
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احل�سم اأ�سا�ًسا ُيعتمد عليه يف تقدير خمرجات الربنامج )حتقيق الأهداف(، اأو املخرجات اجلزئية 

ا على اأنه حتديد  ملكونات الربنامج )Glebart anl specht، 1977،p30(. كما يعرف التقييم اأي�سً

والتي  املوؤ�س�سة،  ووظيفة  اأهداف  �سوء  يف  تبذل  التي  للجهود  امل�ساحبة  للتغريات  الفعلية  القيمة 

حتدد على اأ�سا�ض حاجة البيئة، وعملية التقييم هذه لزمة و�سرورية؛ لأنها ت�ساعدنا على معرفة 

مدى ما اأحرزناه من جناح اأو ف�سل )اأحمد، 1985م: �ض211(.

ويق�سد بالتقييم يف هذه الدرا�سة: تعّرف مدى حتقيق اجلمعيات التعاونية املتعددة الأغرا�ض 

يف اململكة العربية ال�سعودية لدورها التنموي، ومعرفة املعوقات التي حتّد من اأدائها دوَرها.

منظمات  اأو  الجتماعية  املنظمات  لتقييم  من��اذج  و�سع  حم��اولت  تعددت  التقييم:  من��اذج 

اخلدمات الإن�سانية، وا�ستهدفت التو�سل اإىل موؤ�سرات ونتائج ميكن من خاللها احلكم على مدى 

قيام املوؤ�س�سة بتحقيق اأهدافها يف اإطار توفر البناء املالئم والأهداف املحققة لرغبات امل�ستفيدين 

منها، والتي ت�سهم يف اإ�سباع احتياجاتهم اأو مواجهة م�سكالتهم.

يرى  التي  اجلوانب  بع�ض  على  يركز  منها  ك��الًّ  اأن  اإل  النماذج  تلك  تعدد  من  الرغم  وعلى 

النموذج اأنها اأكرث تعبرًيا عن تقييم املنظمة. و�سيتم عر�ض بع�ض تلك النماذج فيما يلي، وهي: 

.Robert Elkin and Mark Molitor .النموذج الأول: منوذج روبرت األكني، مارك مولتور

على  قدرتها  مدى  من  والتاأكد  الجتماعية  املنظمات  لتقييم  معايري  عدة  النموذج  هذا  حدد 

حتقيق اأهدافها التي اأن�سئت من اأجلها وذلك بقيا�ض �ستة اأبعاد رئي�سة يكمل كل منها الآخر. وهذه 

الأبعاد هي: 

•كفاية املوارد املخ�س�سة للمنظمة مبا ميكنها من حتقيق اأهدافها •
•مالءمة اأو منا�سبة الحتياجات اأو املطالب ومت�سيتها مع اأهداف املنظمة •

•مالءمة العمليات التي ت�ستخدم لتحويل مدخالت املنظمة اإىل خمرجات وتقدم بها املنظمة  •
خدماتها

•مدى حتديد وو�سوح اأهداف املنظمة •
بوجه عام يف  واملجتمع  امل�ستفيدين  العمالء  تاأثري يف كل من  اإح��داث  املنظمة على  •قدرة  •

الوقت احلايل

•ا�ستمرارية تاأثري املنظمة يف العمالء واملجتمع لفرتة طويلة اأو على مدى طويل ن�سبًيا.  •
ويوؤكد النموذج اأن كل بعد من تلك الأبعاد ميكن قيا�سه من خالل و�سع موؤ�سرات لكل بعد ومن 
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خالل راأي العاملني باملنظمة وامل�ستفيدين من خدماتها ميكن التو�سل لتقييم املنظمة على اأ�س�ض 

علمية. )علي، 2004م: �ض 346(.

 Jack Rothman and Others  .النموذج الثاين: منوذج جاك روثمان واآخرون

لقد حدد هذا النموذج عدة متغريات وعوامل رئي�سة لتقييم املنظمات الجتماعية تركز على 

املحيطة  بالبيئة  املنظمة  عالقة  ثم  امل�ستفيدين  والعمالء  املنظمة  تلك  وهيكل  باملنظمة  العاملني 

على  للحكم  قيا�سها  يجب  التي  املوؤ�سرات  من  عدد  املتغريات  تلك  من  متغري  لكل  حدد  كما  بها، 

تقييم املنظمة )علي، 2004م: �ض 348(.

 Art Kinghton and Nancy هيديلمن  نان�سي  كينجتون،  اآرت  من��وذج  ال��ث��ال��ث:  ال��ن��م��وذج 

.Hedelman

ويحدد هذا النموذج اأن تقييم املنظمات الجتماعية ي�سهم يف حت�سني فهم املنظمة بوجه عام 

عمالئها  احتياجات  اإ�سباع  على  وقدرتها  الإن�سانية  اخلدمات  منظمات  تقدمها  التي  والأن�سطة 

وم�ساعدتهم يف مواجهة م�سكالتهم. 

ويهتم النموذج بتقييم منظمات اخلدمات الإن�سانية من خالل �سبع متغريات رئي�سة يت�سمن 

ا�ستخدام  وميكن  املنظمة،  تقيم  على  قيا�سها  خالل  من  احلكم  ميكن  موؤ�سرات  ع�سرة  منها  كل 

القيا�ض الثالثي نعم، اإىل حد ما، ل اأو نعم، ل، ل اأعرف ملوؤ�سرات كل متغري من املتغريات للتو�سل 

اإىل نتائج مقننة ميكن العتماد عليها يف احلكم على املنظمة وتقييمها. وتتحدد هذه املوؤ�س������رات 

يف ما يلي:

و�سوح بناء واأهداف املنظمة ومعرفة خدماتها 1 .

�سيا�سة املنظمة واإجراءات عملها 2 .

 العاملون على تقدمي اخلدمات باملنظمة . 3

نظام الت�سال باملنظمات 4 .

اأ�سلوب املنظمة يف حل م�سكالت عمالئها . 5

املتابعة والتقومي باملنظمة 6 .

 .) ميزانية ومتويل املنظمة)علي، 2004م: �ض. �ض 346 – 353. 7

– دليل  البيانات )ال�ستبانات  اأدوات جمع  وقد متت ال�ستفادة من هذه النماذج يف ت�سميم 

املقابلة(.
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3 - العمليات االإدارية يف اجلمعيات التعاونية : 

القدرة الإدارية لها اأهمية خا�سة، واإننا لنجد الإدارة يف جميع مناحي احلياة العملية يف الدولة 

ويف امل�ساريع القت�سادية ويف امل�ست�سفيات ويف املدار�ض وحتى يف املنزل فالإدارة �سرورية، واجلهد 

ي�ستطيع  ول  الفو�سى  تعمه  �سائًعا  جهًدا  ي�سبح  وم�سوؤولة  واعية  اإداري���ة  ق��درة  دون  اجلماعي 

والعدد  ك��الآلت  والأم��وال  والفنيني  والعمال  املوظفني  من  والب�سرية  املادية  العنا�سر  ا�ستخدام 

واملكائن واملوارد وغريها. 

وجدير باجلمعيات التعاونية اأن متار�ض م�سوؤوليتها ل�ستثمار اجلهد اجلماعي وحتقيق اأهدافه 

بوا�سطة اإدارة م�سوؤولة واعية من خالل وظائف العمليات الإدارية: 

الوظيفة االأوىل:

الأخرى.  الوظائف  على جميع  اأولوية  وله  الإدارة  وظائف  من  رئي�سة  وظيفة  وهو  التخطيط: 

فالتخطيط هو مرحلة التفكري التي ت�سبق تنفيذ اأي عمل، والتي تنتهي باتخاذ قرارات تتعلق مبا 

يجب عمله وكيف يتم ومتى يتم، ويعرف فايلول التخطيط باأنه: »التوقع مبا �سيكون عليه امل�ستقبل 

مع ال�ستعداد لذلك امل�ستقبل« )ال�سباغ، 1989، �ض53(.

الوظيفة الثانية:

التنظي��م: وهو من وظائف الإدارة املهمة ويعرف التنظيم باأنه حتديد امل�سوؤوليات وال�سلطات والعالقات 

اأو احتكار.  اأهداف حمددة ب�سكل من�سق دون تعار�ض  بني الأ�سخا�ض يف اجلهد اجلماعي؛ بق�سد حتقيق 

فرد  كل  وجعل  بينهم،  الواجبات  لتق�سيم  واح��د؛  على  اأف��راده  عدد  يزيد  عمل  كل  يف  �سروري  والتنظيم 

م�سوؤوًل عن جزء من هذه الواجبات، واإعطائه ال�سلطة الالزمة للقيام بعمله )ال�سباغ، 1989م: �ض56(.

الوظيفة الثالثة:

اإليها  التي حتتاج  الب�سرية  الطاقات  باختيار  تهتم  الإدارة  التوظيف: وهو عملية من عمليات 

)علي،  لأهدافها  املنظمة  تاأدية  يف  كفاءة  اأكرب  اإىل  للو�سول  �سوؤونها؛  واإدارة  وتنميتها  املنظمة، 

2005م: �ض240(.

الوظيفة الرابعة:

التدريب: هو العملية التي تتم من خالل املمار�سة امليدانية وت�ستخدم فيها اأ�س�ض متعددة؛ بهدف 

اإحداث تغيريات يف الفرد من ناحية املعلومات واخلربات واملهارات والجتاهات، مبا يجعل هذا الفرد 

لئًقا للقيام بعمله بكفاءة واإنتاجية عالية وفًقا ملتطلبات وظيفته )علي، 2005م: �ض258(.
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الوظيفة اخلام�سة:

التمويل: يق�سد بتمويل الهيئات واملوؤ�س�سات الجتماعية تزويدها بالأموال لتحقيق اأغرا�سها 

جمالت  يف  اأهدافها  لتحقيق  عام  اأو  خا�ض  مال  من  عليه  حت�سل  ما  اأو  اأجلها،  من  قامت  التي 

الرعاية والتنمية الجتماعية )علي، 2005م: �ض303(.

الوظيفة ال�ساد�سة:

الت�سال: هو العملية التي تنقل يف اإطارها املعلومات وتبادل الآراء والأفكار بني الأفراد واجلماعات، 

بق�سايا  النا�ض  ربط  هي  الت�سال  لعملية  وظيفة  اأهم  ولعل  خارجه.  اأو  الواحد  املجتمع  داخل  �سواء 

املجتمع ربًطا قويًّا، وخلق الوعي باملجتمع، والإحاطة مبا يدور فيه. ففي ن�سق الت�سال املبا�سر اأو غري 

املبا�سر يعرّب النا�ض عن ردود فعلهم بع�سهم جتاه بع�ض، ومن خالل املحادثات واحلوار واأ�سكال اأخرى 

من تبادل الآراء والأفكار، يطّور النا�ض بع�ض املفاهيم عن بع�سهم. ويج�سد الت�سال – بو�سفه عملية 

معهم،  والتفاعل  اأنبائهم،  وتلقي  الغري،  كاإعالم  الأ�سا�سية  الوظائف  من  عدًدا   - وا�سعة  ديناميكية 

والإقناع والقتناع، والتعليم والتعلم )ال�سلهوب واأخريات، 2009م: �ض. �ض98-96(.

4 - مفهوم الدور التنموي للجمعيات التعاونية:

القت�سادية  التنمية  اأحداث  الدولة يف  دور  اأن  النامية  الدول  بها يف  امل�سّلم  الأمور  اأ�سبح من 

جهود  م��ردوده  وتزيد  النجاح،  له  ت�سمن  نف�سه  الوقت  ويف  وفعال،  حا�سم  دور  هو  والجتماعية 

واأن�سطة التنظيمات ال�سعبية.

الريفية  التنمية  عمليات  يف  مهم  ب��دور  ت�سطلع  اأن  ميكن  التي  املهمة  التنظيمات  بني  وم��ن 

اأنواعها، �سواء اأكانت زراعية اأم ا�ستهالكية  املتكاملة يربز دور التنظيمات التعاونية على خمتلف 

اأم اإ�سكانية اأم خدمية اأم حرفية )اأبو اخلري، يون�ض، 1988م: �ض. �ض59-58(.

فالقيمة الجتماعية للتعاونيات ودورها يف التنمية تت�سح من الأغرا�ض القريبة والطويلة الأجل 

لها، يف تنظيم الأفراد وتوحدهم يف كيان مرتابط ذي اأهداف حمددة، يدرك م�سكالته ويعمل على 

حلها، وتن�سيء الإدارة التي يتعاملون معها للح�سول على احتياجاتهم، وت�سبح بعد ذلك قادرة على 

وتنقي  باملواطن وب�سحته وم�سكنه،  تعنى  وال�سما�سرة. كما  ال�ستغالل  تنقية املجتمع من عنا�سر 

بالطفولة  والعناية  والنوادي  الأمية  حمو  وحدات  من  فيها  تدخله  مبا  التخلف  اأ�سباب  من  القرى 

قوتها  على  معتمدة  اجلمعية،  بها  تقوم  واإج��راءات  م�سروعات  طريق  عن  ال�سن  وكبار  والأمومة 

واإرادتها ومواردها املالية الذاتية.



د. هيفاء بنت عبد الرحمن بن �سالح بن �سلهوب

218

�سوؤون اجتماعية | العدد 123، خريف 2014 ال�سنة 31

املنظمات  جميع  من  بها  املعرتف  التعاوين  العمل  مبادئ  اأو  حم��ددات  اأن  فيه  �سك  ل  ومما 

ا واأ�سا�سيًّا يف �سمان امل�ساركة ال�سعبية الدميقراطية، ويف �سوء  التعاونية يف العامل تلعب دوًرا مهمًّ

و�سع وتنفيذ خطط التنمية، مما يوؤدي اإىل جناحها وتوزيع ثمارها توزيًعا عادًل.

والقدرة على  الرغبة  لديه  لكل من  يتيح  املفتوح،  الباب  اأو  الختيارية...  الع�سوية  •فمبداأ  •
اإح�سا�ض  من  ذلك  ي�ساحب  ما  مع  اإدارتها،  يف  وامل�ساركة  اجلمعية  اإىل  الن�سمام  العمل 

و�سعور »امللكية« اخلا�سة للفرد يف اإطار امللكية العامة للمجموع داخل اجلمعية.

اأو  •ومبداأ دميقراطية الإدارة... يعطي جلميع الأع�ساء احلق يف امل�ساركة بطريق مبا�سر  •
عدالة  وي�سمن  والرقابة،  اخلطط،  وتنفيذ  و�سع  ويف  اجلمعية،  اإدارة  يف  مبا�سر  غري 

ودميقراطية متوازنة لكافة الأع�ساء.

•ومبداأ الفائدة املحددة على راأ�ض املال... ُيبعد اجلمعيات التعاونية عن اأن تكون منظمات  •
»التوظيف« فقط يف �سبيل  راأ�ض املال هو  الربح، بل يكون هدف  اإل  لها  اقت�سادية ل هّم 

اأداء، ومن ثم اأف�سل خدمات ممكنة جلميع الأع�ساء، وعلى هذا الأ�سا�ض  حتقيق اأف�سل 

ُيعّد راأ�ض املال »و�سيلة« ولي�ض »غاية« كما هو يف التنظيمات الأخرى.

معامالت  اأ�سا�ض  على  »الفائ�ض«  توزيع  عملية  يحقق  امل��ع��ام��الت«...  »ع��ائ��دات  •وم��ب��داأ  •
– اجلمعية  ممتلكاتهم  جتاه  الأف��راد  لدى  امل�سوؤولية  �سعور  يقوي  بالتايل  وهو  الأع�ساء، 

– ولكن مبقدار  – لي�ض بالت�ساوي  – وباأن الفائ�ض يوزع على جميع الأع�ساء  ومرافقها 

تعاملهم مع جمعيتهم.

اأداة  اإىل  فقط  اقت�سادية  اأداة  من  اجلمعية  يحول  والتثقيف...  والتدريب  التعليم  •ومبداأ  •
وامل�ستو�سفات،  وامل�سحات  املدار�ض  اإن�ساء  على  تعمل  املجتمع  داخل  وثقافية  اجتماعية 

وتنظيم الدورات التدريبية، مما يوؤدي يف النهاية اإىل رفع امل�ستوى الثقايف للمواطنني ومن 

ثم اإىل رفع م�ستوى وعيهم.

التنظيمات  بني  العالقة  حتديث  يف  كبرًيا  دوًرا  يلعب  التعاونيات...  بني  التعاون  •ومبداأ  •
التعاونية وذلك بتكوينها للجمعيات امل�سرتكة واملركزية والعامة والحتادات الإقليمية ذات 

وتنمية  التعاونيات  رعاية  على  تعمل  التي  الحتادات  وهي  الأدبية،  اأو  القت�سادية  ال�سفة 

قدراتها والدفاع عن م�ساحلها ون�سر الفكر والوعي التعاوين واإن�ساء مراكز ومعاهد التدريب 

ومطلوب بني  تكامل �سروري  اإحداث  على  يعمل  للمبداأ  ال�سليم  التطبيق  اأن  كما  املختلفة، 



تقييم الدور التنموي للجمعيات التعاونية يف اململكة العربية ال�سعودية 

219

  العدد 123، خريف 2014 ال�سنة 31 | �سوؤون اجتماعية

واحلرفية  وال�سكانية  وال�ستهالكية  املختلفة  باأنواعها  التعاونية  للحركة  املختلفة  الروافد 

واخلدمية... ومما ل �سك فيه اإن تخ�سي�ض ن�سبة من الفائ�ض للخدمات الجتماعية اإمنا 

واملدار�ض  وامل�ست�سفيات  وامل�سّحات  احل�سانة  دور  باإن�ساء  وذلك  اجتماعية،  تنمية  يحقق 

ودور الثقافة، اإ�سافة اإىل امل�ساركة يف تكوين تعاونيات الت�سنيع – للحرفيني – مما يوؤدي 

يف النهاية اإىل رفع م�ستوى معي�سة املواطن )اأبو اخلري، يون�ض، 1988م: �ض18(.

يق�سد بالدور التنموي للجمعيات التعاونية يف هذه الدرا�سة: عملية تعتمد على جهود اأع�ساء 

اجلمعيات التعاونية الذين يتفاعلون مًعا؛ بهدف اإحداث �سل�سلة متتابعة من التغريات الجتماعية 

املجتمع  ونقل  املجتمع،  اأفراد  رفاهية  معدل  زيادة  اإىل  الرامية  املق�سودة  والقت�سادية  والثقافية 

من و�سع اجتماعي واقت�سادي معني اإىل و�سع اآخر اأف�سل منه.

�ساد�ًسا- منهجية الدرا�سة واإجراءاتها:

1 - نوع الدرا�سة:

تعّد هذه الدرا�سة من الدرا�سات التقوميية التي تهتم بتقييم اأداء اجلمعيات التعاونية املتعددة 

ب�ساأنها؛  القرار  ومتخذي  العاملني  نظر  وجهة  وذلك من  ال�سعودية،  العربية  اململكة  الأغرا�ض يف 

حتقيقها  ومدى  التعاونية  اجلمعيات  واقع  بتعّرف  التقوميي  البحث  اهتمام  حمور  من  انطالق�ًا 

لدورها التنموي.

2 - املنهج امل�ستخدم يف الدرا�سة:

واملنهج  الكمي،  املنهج  من:  كل  با�ستخدام  وذل��ك  املنهجي؛  التعدد  على  الدرا�سة  اعتمدت 

ال�سامل  الجتماعي  امل�سح  منهج  اختيار  مت  املنهجني  كال  من  ال�ستفادة  تتحقق  ولكي  الكيفي، 

يف  القرار  ومتخذي  التعاونية،  اجلمعيات  عن  امل�سوؤولني  الجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  يف  للعاملني 

اجلمعيات التعاونية التي �ستطبق فيها الدرا�سة والعاملني يف جمل�ض اجلمعيات التعاونية، كما مت 

ا�ستخدام طريقة حتليل امل�سمون لدليل املقابلة كاإحدى الطرق الكيفية.

3 - جمتمع وعينة الدرا�سة )حدود الدرا�سة(:

غالًبا ما يتحدد جمتمع الدرا�سة يف �سوء الهدف الذي ت�سعى الدرا�سة اإىل حتقيقه وكذلك يف 

�سوء املنهج امل�ستخدم فيها، وحيث اإن الهدف من هذه الدرا�سة يتمثل يف الو�سول اإىل تقييم للدور 

عينة  فقد مت حتديد  اململكة،  اأنحاء  املنت�سرة يف  الأغرا�ض  املتعددة  التعاونية  للجمعيات  التنموي 

الدرا�سة وفًقا للخطوات التالية: 
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ح�سر �سامل جلميع اجلمعيات التعاونية املتعددة الأغرا�ض يف اململكة العربية ال�سعودية،  1 .

وقد بلغ عددها )122( جمعية.

ح�سر �سامل للم�سوؤولني عن اجلمعيات التعاونية يف الإدارة العامة للجمعيات التعاونية يف  2 .

وزارة ال�سوؤون الجتماعية، وبلغ عددهم )5(.

جمتمع  �سمن  املحددة  التعاونية  اجلمعيات  يف  املوجودين  القرار  ملتخذي  �سامل  ح�سر  3 .

البحث، وبلغ عددهم )71(.

متخذو القرار يف جمل�ص اجلمعيات التعاونية.

الباحثة  ا�ستخدمت  فقد  بدقة؛  الدرا�سة  جمتمع  و�سبط  ولتحديد  للجمعيات  ممثلة  عينة  اأخذ 

املنتظمة؛ وذلك ملنا�سبتها ملجتمع  الع�سوائية  العينة  الب�سيطة وهي  الع�سوائية  العينات  اأنواع  اأحدى 

الدرا�سة؛ حيث اإن العينة الع�سوائية املنتظمة تتطلب جمتمًعا متجان�ًسا جميع وحداته معدة يف قوائم 

267(. وقد مت اختيار )15( جمعية متثل )18.3 %( من العدد  2002م، �ض  )ال�سحيان، ح�سن، 

الكلي للجمعيات التعاونية )122( جمعية متعددة الأغرا�ض يف اململكة العربية ال�سعودية كالتايل:

املدينة اأو املحافظةا�سم اجلمعية التعاونيةم

الدرعية اجلمعية التعاونية املتعددة الأغرا�ض بالدرعية.

عرقةاجلمعية التعاونية املتعددة الأغرا�ض بعرقة.

العيينة اجلمعية التعاونية املتعددة الأغرا�ض بالعيينة.

ملهم اجلمعية التعاونية املتعددة الأغرا�ض مبلهم.

الريا�ض اجلمعية التعاونية املتعددة الأغرا�ض ملنتجي الدواجن باململكة. 

القطيفاجلمعية التعاونية املتعددة الأغرا�ض بالقطيف.

الدماماجلمعية التعاونية املتعددة الأغرا�ض ملوظفي �سكة احلديد بالدمام.

الأح�ساءاجلمعية التعاونية املتعددة الأغرا�ض بالقارة.

الريا�ضاجلمعية التعاونية املتعددة الأغرا�ض ملن�سوبي جامعة امللك �سعود.1

جدةاجلمعية التعاونية املتعددة الأغرا�ض بال�سالمة.2

جدةاجلمعية التعاونية املتعددة الأغرا�ض ملوظفي اخلطوط ال�سعودية بجدة.3

املدينة املنورةاجلمعية التعاونية املتعددة الأغرا�ض بوادي الفرع.4

الق�سيماجلمعية التعاونية املتعددة الأغرا�ض بالق�سيم.5

ع�سري - حمافظة �سراة عبيداجلمعية التعاونية املتعددة الأغرا�ض بالع�سران.6

اجلوفاجلمعية التعاونية املتعددة الأغرا�ض بالقريات.7
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4 - اأدوات الدرا�سة: 

اأوًل: اعتمدت الدرا�سة على ا�ستبانة مت تطبيقها على العاملني يف اجلمعيات التعاونية لقيا�ض 

العالقة بني متغريات الدرا�سة وذلك وفًقا للخطوات التالية: 

تكون جميع  بحيث  للدرا�سة  فرعي  مو�سوع  كل  ال�ستبانة حول  لعبارات  الأولية  ال�سياغة  1 .

هذه الأ�سئلة �سرورية وغري مكررة. 

مت تق�سيم ال�ستبانة اإىل ثالثة حماور رئي�سة هي: 2 .

اأولية عن املبحوثني )ا�سم  البيانات الأولية للمبحوثني وت�سمل معلومات  املحور الأول: يتناول 

اجلمعية – املدينة- العمر- املوؤهل العلمي- التخ�س�ض العلمي – امل�سمى الوظيفي – عدد �سنوات 

اخلربة(. 

املحور الثاين: يتناول واقع اجلمعيات التعاونية )املتعددة الأغرا�ض( من حيث حتديد ما يلي:

•الأهداف التي ت�سعى اجلمعيات التعاونية )املتعددة الأغرا�ض( اإىل حتقيقها. •
•العمليات الدارية يف اجلمعيات التعاونية )املتعددة الأغرا�ض(. •

•الربامج وامل�سروعات التي تقدمها اجلمعيات التعاونية )املتعددة الأغرا�ض(. •
لدورها  اأدائها  من  وحتد  التعاونية  اجلمعيات  تواجه  التي  املعوقات  يتناول  الثالث:  املحور 

التنموي.

ثانًيا: دليل مقابلة مت توجيهه اإىل اخلرباء امل�سوؤولني عن اجلمعيات التعاونية يف وزارة ال�سوؤون 

الجتماعية ويف جمل�ض اجلمعيات التعاونية.

5 - �سدق اأداة الدرا�سة:

اأ – ال�سدق الظاهري للأداة:

لقيا�سه مت عر�سها على جمموعة من  و�سعت  ما  قيا�ض  الدرا�سة يف  اأداة  لتعّرف مدى �سدق 

املحّكمني، ويف �سوء اآرائهم مت اإعداد اأداة هذه الدرا�سة يف �سورتها النهائية.

ب – �سدق االت�ساق الداخلي للأداة:

بعد التاأكد من ال�سدق الظاهري لأداة الدرا�سة مت تطبيقها ميدانيًّا وعلى بيانات العينة، ومت 

معامل  ح�ساب  مت  حيث  لال�ستبانة؛  الداخلي  ال�سدق  ملعرفة  بري�سون  الرتباط  معامل  ح�ساب 

اإليه  تنتمي  الذي  للمحور  الكلية  بالدرجة  ال�ستبانة  عبارات  من  عبارة  كل  درجة  بني  الرتباط 

العبارة، كما تو�سح ذلك اجلداول التالية:
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اجلدول رقم )1(

معاملت ارتباط بري�سون لعبارات حمور االأهداف التي ت�سعى اجلمعيات التعاونية 

)املتعددة االأغرا�ص( اإىل حتقيقها بالدرجة الكلية للمحور

معامل الرتباط باملحوررقم العبارةمعامل الرتباط باملحوررقم العبارة

1**0.5124**0.810
2**0.7725**0.638
3**0.7996**0.677

يالحظ ** دال عند م�ستوى الدللة 0.01 فاأقل

اجلدول رقم )2(

معاملت ارتباط بري�سون لعبارات حمور التخطيط بالدرجة الكلية للمحور

معامل الرتباط باملحوررقم العبارةمعامل الرتباط باملحوررقم العبارة

1**0.6926**0.854
2**0.8767**0.952
3**0.5818**0.949
4**0.8389**0.789
5**0.949--

يالحظ ** دال عند م�ستوى الدللة 0.01 فاأقل

اجلدول رقم )3(

معاملت ارتباط بري�سون لعبارات حمور التنظيم بالدرجة الكلية للمحور

معامل الرتباط باملحوررقم العبارةمعامل الرتباط باملحوررقم العبارة

1**0.4147**0.689
2**0.5698**0.867
3**0.6849**0.496
4**0.72110**0.844
5**0.55911**0.742
6**0.507--

يالحظ ** دال عند م�ستوى الدللة 0.01 فاأقل
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اجلدول رقم )4(

معاملت ارتباط بري�سون لعبارات حمور التمويل بالدرجة الكلية للمحور

معامل الرتباط باملحوررقم العبارةمعامل الرتباط باملحوررقم العبارة

1**0.8256**0.727
2**0.6617**0.874

3**0.7918**0.473
4**0.5959**0.606
5**0.76310**0.500

يالحظ ** دال عند م�ستوى الدللة 0.01 فاأقل

اجلدول رقم )5(

معاملت ارتباط بري�سون لعبارات حمور التوظيف ولتدريب بالدرجة الكلية للمحور

معامل الرتباط باملحوررقم العبارةمعامل الرتباط باملحوررقم العبارة

1**0.6866**0.648
2**0.8997**0.847
3**0.8998**0.400
4**0.8559**0.612
5**0.89910**0.652

يالحظ ** دال عند م�ستوى الدللة 0.01 فاأقل

اجلدول رقم )6(

معاملت ارتباط بري�سون لعبارات حمور االت�سال بالدرجة الكلية للمحور

معامل الرتباط باملحوررقم العبارةمعامل الرتباط باملحوررقم العبارة

1**0.7015**0.837
2**0.6046**0.907
3**0.5317**0.818
4**0.837--

يالحظ ** دال عند م�ستوى الدللة 0.01 فاأقل
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اجلدول رقم )7(

معاملت ارتباط بري�سون لعبارات حمور الربامج وامل�سروعات التي تقدمها اجلمعية 

بالدرجة الكلية للمحور

معامل الرتباط باملحوررقم العبارةمعامل الرتباط باملحوررقم العبارة

1**0.6044**0.624
2**0.5015**0.877
3**0.963--

يالحظ ** دال عند م�ستوى الدللة 0.01 فاأقل

اجلدول رقم )8(

معاملت ارتباط بري�سون لعبارات حمور اأنواع الربامج وامل�سروعات التي تقدمها 

اجلمعية بالدرجة الكلية للمحور

معامل الرتباط باملحوررقم العبارةمعامل الرتباط باملحوررقم العبارة

1**0.81315**0.724
2**0.81316**0.724
3**0.82517**0.598
4**0.73818**0.698
5**0.81319**0.618
6**0.78520**0.553
7**0.65521**0.776
8**0.64722**0.505
9**0.76423**0.633
10**0.56824**0.633
11**0.87525**0.344
12**0.75426**0.419
13**0.44827**0.582
14**0.72428**0.676

يالحظ ** دال عند م�ستوى الدللة 0.01 فاأقل
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اجلدول رقم )9(

معاملت ارتباط بري�سون لعبارات حمور املعوقات التي تواجه اجلمعيات التعاونية 

التي حتد من اأداءها دورها التنموي بالدرجة الكلية للمحور

معامل الرتباط باملحوررقم العبارةمعامل الرتباط باملحوررقم العبارة

1**0.6299**0.601
2**0.62910**0.899
3**0.69511**0.899
4**0.44612**0.695
5**0.55913**0.595
6**0.46814**0.731
7**0.62915**0.585
8**0.81716**0.560

يالحظ ** دال عند م�ستوى الدللة 0.01 فاأقل

يت�سح من اجلداول رقم )1 - 9( اأن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع حماورها موجبة 

ودالة اإح�سائيًّا عند م�ستوى الدللة )0.01( فاأقل، مما يدل على �سدق ات�ساقها مع حماورها.

6 - ثبات اأداة الدرا�سة: 

لقيا�ض مدى ثبات اأداة الدرا�سة )ال�ستبانة( مت ا�ستخدام )معادلة األفا كرونباخ( )Cronbach`s Alpha(؛ 

للتاأكد من ثبات اأداة الدرا�سة، واجلدول رقم )10( يو�سح معامالت ثبات اأداة الدرا�سة. 

اجلدول رقم )10(

معامل األفا كرونباخ لقيا�ص ثبات اأداة الدرا�سة 

ثبات املحورعدد العباراتحماور ال�ستبانة

60.7824الأهداف التي ت�سعى اجلمعيات التعاونية )املتعددة الأغرا�ض( اإىل حتقيقها
90.9328التخطيط 

110.7912التنظيم 
100.7819التمويل 

100.8285التوظيف والتدريب
70.7882الت�سال 

50.5732الربامج وامل�سروعات التي تقدمها اجلمعية 
280.9436اأنواع الربامج وامل�سروعات التي تقدمها اجلمعية 

160.8581املعوقات التي تواجه اجلمعيات التعاونية التي حتد من اأدائها دورها 
1020.9011الثبات العام
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يت�سح من اجلدول رقم )10( اأن معامل الثبات العام ملحاور الدرا�سة عال حيث بلغ )0.9011(، وهذا 

يدل على اأن ال�ستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات ميكن العتماد عليها يف التطبيق امليداين للدرا�سة.

7 - اأ�ساليب املعاجلة االإح�سائية:

 لتحقيق اأهداف الدرا�سة وحتليل البيانات التي مت جتميعها، مت ا�ستخدام العديد من الأ�ساليب 

 Statistical Package for الإح�سائية املنا�سبة با�ستخدام احلزم الإح�سائية للعلوم الجتماعية

.)SPSS( التي يرمز لها اخت�ساًرا بالرمز Social Sciences

 �سابًعا- حتليل نتائج الدرا�سة وتف�سريها:

و�سف اأفراد الدرا�سة:

ال�سخ�سية  باخل�سائ�ض  املتعلقة  امل�ستقلة  املتغريات  من  عدد  على  الدرا�سة  هذه  اعتمدت 

 - الوظيفي  امل�سمى   - العلمي  املوؤهل   - العمر   - )املدينة  يف  متمثلة  الدرا�سة  لأف��راد  والوظيفية 

طبيعة العمل يف اجلمعية - عدد �سنوات اخلربة يف العمل الجتماعي(. ويف �سوء هذه املتغريات 

ميكن حتديد خ�سائ�ض اأفراد عينة الدرا�سة على النحو التايل:

اجلدول رقم )11(

توزيع اأفراد عينة الدرا�سة وفق متغري املدينة

الن�سبةالتكراراملدينة

810.5ملهم

45.3املدينة املنورة

67.9اجلوف

67.9�سراة عبيد

1013.2الق�سيم

810.5جدة

67.9الأح�ساء

810.5الدرعية

810.5العيينة

67.9اجلبيل

67.9القنفذة

100 %76املجموع
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 % 13.2 اأفراد عينة الدرا�سة ميثلون ما ن�سبته   يت�سح من اجلدول رقم )11( اأن )10( من 

الدرا�سة،  عينة  اأفراد  من  الأكرث  الفئة  وهم  الق�سيم  مدينتهم  الدرا�سة  عينة  اأفراد  اإجمايل  من 

بينما )8( منهم ميثلون ما ن�سبته 10.5 % من اإجمايل اأفراد عينة الدرا�سة مدينتهم ملهم، مقابل 

)8( منهم ميثلون ما ن�سبته 10.5 % من اإجمايل اأفراد عينة الدرا�سة مدينتهم جدة، و)8( منهم 

ميثلون ما ن�سبته 10.5 % من اإجمايل اأفراد عينة الدرا�سة مدينتهم الدرعية، و)8( منهم ميثلون 

ما ن�سبته 10.5 % من اإجمايل اأفراد عينة الدرا�سة مدينتهم العيينة، و)6( منهم ميثلون ما ن�سبته 

7.9 % من اإجمايل اأفراد عينة الدرا�سة مدينتهم اجلوف، و)6( منهم ميثلون ما ن�سبته 7.9 % 
من اإجمايل اأفراد عينة الدرا�سة مدينتهم �سراة عبيد، و)6( منهم ميثلون ما ن�سبته 7.9 % من 

اإجمايل اأفراد عينة الدرا�سة مدينتهم الأح�ساء، و)6( منهم ميثلون ما ن�سبته 7.9 % من اإجمايل 

اأفراد  اإجمايل  7.9 % من  ن�سبته  ما  منهم ميثلون  و)6(  الدرا�سة مدينتهم اجلبيل،  عينة  اأفراد 

عينة  اأفراد  اإجمايل  5.3 % من  ن�سبته  ما  و)4( منهم ميثلون  القنفذة،  الدرا�سة مدينتهم  عينة 

بني  العينة  اأفراد  توزيع  يف  الن�سب  تقارب  النتائج  من  ويت�سح  املنورة.  املدينة  مدينتهم  الدرا�سة 

مدن اململكة العربية ال�سعودية.
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اجلدول رقم )12(

توزيع اأفراد عينة الدرا�سة وفق متغري العمر

الن�سبةالتكرارالعمر 

2026.3اأقل من 35 �سنة
2836.8من 35 اإىل 40 �سنة

2836.8من 41 �سنة فاأكرث
100 %76املجموع
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يت�سح من اجلدول رقم )12( اأن )28( من اأفراد عينة الدرا�سة ميثلون ما ن�سبته 36.8 % من 

اإجمايل اأفراد عينة الدرا�سة اأعمارهم من 36 اإىل اأقل من 40 �سنة، بينما )28( منهم ميثلون ما 

ن�سبته 36.8 % من اإجمايل اأفراد عينة الدرا�سة اأعمارهم من 41 �سنة فاأكرث، مقابل )20( منهم 

ميثلون ما ن�سبته 26.3 % من اإجمايل اأفراد عينة الدرا�سة اأعمارهم اأقل من 35 �سنة. ويت�سح من 

نتائج الدرا�سة اأن اأفراد العينة يف مرحلة ال�سباب والقدرة على العطاء والعمل.
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اجلدول رقم )13(

توزيع اأفراد عينة الدرا�سة وفق متغري املوؤهل العلمي

الن�سبةالتكراراملوؤهل العلمي

1013.2ثانوي عام اأو ما يعادلها

5065.8بكالوريو�ض )ال�سهادة اجلامعية(

1013.2دبلوم عاٍل

67.9ماج�ستري

100 %76املجموع
 

يت�سح من اجلدول رقم )13( اأن )50( من اأفراد عينة الدرا�سة ميثلون ما ن�سبته 65.8 % من 

اإجمايل اأفراد عينة الدرا�سة موؤهلهم العلمي بكالوريو�ض )ال�سهادة اجلامعية(، وهم الفئة الأكرث 

اأفراد عينة  اإجمايل  13.2 % من  ن�سبته  ما  بينما )10( منهم ميثلون  الدرا�سة،  اأفراد عينة  من 

الدرا�سة موؤهلهم العلمي ثانوية عامة اأو ما يعادلها، مقابل )10( منهم ميثلون ما ن�سبته 13.2 % 

من اإجمايل اأفراد الدرا�سة موؤهلهم العلمي دبلوم عاٍل، و)6( منهم ميثلون ما ن�سبته 7.9 % من 

اأن )86.9 %( من  اأفراد الدرا�سة موؤهلهم العلمي ماج�ستري. ويتبني من نتائج الدرا�سة  اإجمايل 

41 �سنة فاأكرث35 - 40 �سنة35 �سنة
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اأفراد العينة موؤهلهم العلمي عاٍل، وهذا موؤ�سر يعطي قوة للعاملني يف اجلمعيات التعاونية.

اجلدول رقم )14(

توزيع اأفراد عينة الدرا�سة وفق متغري امل�سمى الوظيفي

الن�سبةالتكرارامل�سمى الوظيفي

2229باحث اجتماعي

1519.7مدير اجلمعية

810.5اأمني عام اجلمعية

1519.7نائب مدير اجلمعية

67.9نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة اجلمعية

1013.2رئي�ض جمل�ض اإدارة اجلمعية

100 %76املجموع

يت�سح من اجلدول رقم )14( اأن )22( من اأفراد عينة الدرا�سة ميثلون ما ن�سبته 29 % من اإجمايل 

الدرا�سة،  اأفراد عينة  الأكرث بني  الفئة  الوظيفي باحث اجتماعي، وهم  الدرا�سة م�سماهم  اأفراد عينة 

بينما )15( منهم ميثلون ما ن�سبته 19.7 % من اإجمايل اأفراد عينة الدرا�سة م�سماهم الوظيفي مدير 

اجلمعية، وت�ساوت الن�سبة مع نائب مدير اجلمعية، و)10( منهم ميثلون ما ن�سبته 13.2 % من اإجمايل 

ن�سبته  ما  ميثلون  منهم  و)8(  اجلمعية،  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  الوظيفي  م�سماهم  الدرا�سة  عينة  اأفراد 

10.5 % من اإجمايل اأفراد عينة الدرا�سة م�سماهم الوظيفي اأمني عام اجلمعية، و)6( منهم ميثلون ما 
ن�سبته 7.9 % من اإجمايل اأفراد عينة الدرا�سة م�سماهم الوظيفي نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة اجلمعية. 

ويت�سح من النتائج اأن جميع مفردات العينة من متخذي القرار يف اجلمعيات.

اجلدول رقم )15(

توزيع اأفراد عينة الدرا�سة وفق متغري طبيعة العمل يف اجلمعية

الن�سبةالتكرارطبيعة العمل يف اجلمعية

4255.3وظيفة مبقابل

67.9تطوع جزئي مبكافاأة

2836.8تطوع بدون اأجر

100 %76املجموع
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يت�سح من اجلدول رقم )15( اأن )42( من اأفراد عينة الدرا�سة ميثلون ما ن�سبته 55.3 % من 

اإجمايل اأفراد عينة الدرا�سة طبيعة عملهم يف اجلمعية وظيفة مبقابل، وهم الفئة الأكرث من اأفراد 

الدرا�سة طبيعة  اأفراد عينة  اإجمايل  36.8 % من  ن�سبته  ما  بينما )28( منهم ميثلون  الدرا�سة، 

عملهم يف اجلمعية تطوع بدون اأجر، مقابل )6( منهم ميثلون ما ن�سبته 7.9 % من اإجمايل اأفراد 

املوظفني  ن�سبة  اأن  النتائج  من  ويتبني  تطوع جزئي مبكافاأة.  اجلمعية  عملهم يف  الدرا�سة طبيعة 

مبقابل اأعلى من املتطوعني، وهذا موؤ�سر اإىل انخفا�ض ن�سبة املتطوعني يف املجتمع ال�سعودي، وقد 

)ال�سلهوب،  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  التطوعي  للعمل  مفّعل  نظام  وجود  عدم  اإىل  ذلك  يعود 

اخلم�سي، 2012م(.
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جدول رقم )16(

توزيع اأفراد عينة الدرا�سة وفق متغري عدد �سنوات اخلربة يف العمل االجتماعي 

)للعاملني(

الن�سبةالتكرارعدد �سنوات اخلربة

4255.2اأقل من ثالث �سنوات

1823.7من 3 اإىل 6 �سنوات

71621.1 �سنوات فاأكرث

100 %76املجموع

يت�سح من اجلدول رقم )16( اأن )42( من اأفراد عينة الدرا�سة ميثلون ما ن�سبته 55.2 % من 

�سنوات،  ثالث  من  اأقل  الجتماعي  العمل  �سنوات خربتهم يف  عدد  الدرا�سة  عينة  اأفراد  اإجمايل 

من   %  23.7 ن�سبته  ما  ميثلون  منهم   )18( بينما  الدرا�سة،  عينة  اأف��راد  من  الأك��رث  الفئة  وهم 

تطوع بدون اأجرتطوع جزئيوظيفة مبقابل
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اإجمايل اأفراد عينة الدرا�سة عدد �سنوات خربتهم يف العمل الجتماعي من ثالث اإىل اأقل من 6 

عدد  الدرا�سة  عينة  اأف��راد  اإجمايل  من   %  21.1 ن�سبته  ما  ميثلون  منهم   )16( مقابل  �سنوات، 

�سنوات خربتهم يف العمل الجتماعي 7 �سنوات فاأكرث. ويت�سح من النتائج اأن اأعلى ن�سبة من اأفراد 

اجلمعيات  يف  العاملني  ثبات  عدم  توؤكد  النتيجة  وه��ذه  �سنوات،  ثالث  من  اأق��ل  خربتهم  العينة 

التعاونية، مما قد يوؤثر �سلًبا على العمل التعاوين.
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النتائج املتعلقة باأهداف الدرا�سة:

اإىل  االأغ��را���ص(  )امل��ت��ع��ددة  التعاونية  اجلمعيات  ت�سعى  التي  االأه���داف  اأواًل- 

حتقيقها:

للتعّرف على الأهداف التي ت�سعى اجلمعيات التعاونية )املتعددة الأغرا�ض( اإىل حتقيقها مت 

ح�ساب التكرارات والن�سب املئوية واملتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والرتب ل�ستجابات 

)املتعددة  التعاونية  اجلمعيات  ت�سعى  التي  الأه��داف  حمور  عبارات  على  الدرا�سة  عينة  اأف��راد 

الأغرا�ض( اإىل حتقيقها، وجاءت النتائج كما يو�سحها اجلدول التايل:

الأهداف  على  الدرا�سة  اأفراد  موافقة  تفاوًتا يف  اأن هناك  اأعاله  املو�سحة  النتائج  يت�سح من 

اأهداف اجلمعية  اأن  واأهمها  اإىل حتقيقها،  التعاونية )املتعددة الأغرا�ض(  التي ت�سعى اجلمعيات 

مع  النتائج  هذه  وتتفق  مكتوبة.  حمددة  اجلمعية  اأه��داف  واأن  حتقيقها،  ميكن  واقعية  التنموية 

واقعية  يف  معها  وتختلف  التعاونية،  اجلمعيات  اأه��داف  و�سوح  يف  2002م(  )اجلربين،  درا�سة 

مثالية  التعاونية  اجلمعيات  اأه��داف  اأن  اإىل  الدرا�سة  اأ�سارت  حيث  حتقيقها؛  واإمكانية  الأه��داف 

اأهداف  واأن  الدرا�ستني،  بني  الزمني  الفارق  اإىل  الختالف  ه��ذا  يعود  وق��د  التحقيق.  و�سعبة 

اجلمعية مّت�سقة مع الغر�ض من اإن�سائها، الذي يقوم على تكاتف اجلهود بني ال�سكان الذين هم يف 

7 �سنوات فاأكرث3 - 6 �سنواتاأقل من 3 �سنوات
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الأ�سا�ض الداعمون وامل�ستثمرون، وهو هدف اأ�سمى من اأن يكون ربحيًّا بحًتا، مع عدم اإنكار الربحية 

يف م�ساريع اجلمعية. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دليل املقابلة �سبه املقننة للخرباء وامل�سوؤولني.

ورد يف  ما  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  باملرونة،  تّت�سم  اجلمعية  اأه��داف  اأن  النتائج  اأو�سحت  كما 

اأدبيات الدرا�سة، حيث من مبادئ اجلمعيات التعاونية الع�سوية الختيارية والدميقراطية. وات�سح 

اأن اأهداف اجلمعية معروفة لدى املواطنني امل�ستفيدين من خدماتها.

اجلدول رقم )17(

ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة على عبارات حمور االأهداف التي ت�سعى اجلمعيات 

ا بح�سب متو�سطات املوافقة التعاونية )املتعددة االأغرا�ص( اإىل حتقيقها مرتبة تنازليًّ
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اأهداف اجلمعية التنموية واقعية ميكن 5

حتقيقها

-706ك
2.920.271

%92.17.9-

اأهداف اجلمعية حمددة مكتوبة1
-6214ك

2.820.392
%81.618.4-

اأهداف اجلمعية مت�سقة مع الغر�ض من 6

اإن�سائها 

6466ك
2.760.593

%84.27.97.9
اأهداف اجلمعية مت�سمة باملرونة4

54616ك
2.500.834

%71.17.921.1
اأهداف اجلمعية معروفة لدى املواطنني 2

امل�ستفيدين من خدماتها 

38308ك
2.390.685

%50.039.510.5
اأهداف اجلمعية متنا�سبة مع ما يتوقعه 3

املجتمع منها

382018ك
2.260.826

%50.026.323.7
2.610.44املتو�سط العام

ا اأن اأفراد عينة الدرا�سة غري موافقني على واحد من الأهداف التي ت�سعى  ويت�سح من النتائج اأي�سً

اجلمعيات التعاونية )املتعددة الأغرا�ض( اإىل حتقيقها ويتمثل يف اأن اأهداف اجلمعية متنا�سبة مع ما 

2002م(،  )اجلربين،  درا�سة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق   .)3 من   2.26( مبتو�سط  منها  املجتمع  يتوقعه 

ويت�سح من هذه النتيجة اأن هناك نوًعا من التفاق املتو�سط على منا�سبة الأهداف ملا يتوقعه املجتمع.
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ثانًيا- العمليات االإدارية يف اجلمعيات التعاونية )املتعددة االأغرا�ص(:

التخطيط: 

ح�ساب  مت  الأغرا�ض(  )املتعددة  التعاونية  اجلمعيات  يف  الإداري��ة  التخطيط  عمليات  لتعّرف 

التكرارات والن�سب املئوية واملتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والرتب ل�ستجابات اأفراد 

عينة الدرا�سة على عبارات حمور التخطيط، وجاءت النتائج كما يو�سحها اجلدول التايل:

اجلدول رقم )18(

ا  ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة على عبارات حمور التخطيط مرتبة تنازليًّ

بح�سب متو�سطات املوافقة
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يتم متابعة الربامج ب�سفة م�ستمرة7
-6016ك

0.411
%78.921.1-

4
توجد لدى اجلمعية خطط ق�سرية املدى 

حتقق الأهداف العامة

-5422ك
0.462

%71.128.9-

2
ت�سري اجلمعية يف �سوء ر�سالة تقودها اإىل 

حتقيق روؤيتها امل�ستقبلية

-5422ك
0.463

%71.128.9-

يتم تقومي الربامج التي تقدمها اجلمعية8
60610ك

0.704
%78.97.913.2

يتم جمع معلومات عن اإمكانيات اجلمعية5
60610ك

0.705
%78.97.913.2

1
تعمل اجلمعية على اأ�سا�ض روؤية م�ستقبلية 

وا�سحة

541012ك
0.766

%71.113.215.8
تتم مراعاة الأولوية عند اختيار الربامج6

481810ك
0.727

%63.223.713.2
9

ت�ستخدم اجلمعية خطًطا بديلة يف حالة ف�سل 

اخلطط امل�ستخدمة

54616ك
0.838

%71.17.921.1
تعمل اجلمعية على اأ�سا�ض خطط طويلة الأجل3

-3442ك
0.509

%44.755.3-

2.610.51املتو�سط العام
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على  الدرا�سة  اأف��راد  موافقة  يف  جتان�ًسا  هناك  اأن  يت�سح  اأع��اله  املو�سحة  النتائج  خالل  من 

عمليات التخطيط الإدارية يف اجلمعيات التعاونية )املتعددة الأغرا�ض(، والتي تتمثل يف اأنه يتم 

الأهداف  حتقق  اجلمعية  لدى  املدى  ق�سرية  خطط  وجود  مع  م�ستمرة،  ب�سفة  الربامج  متابعة 

1987م(، وقد يرجع هذا الختالف  التابعي،  النتائج مع درا�سة )املناعي،  العامة. وتختلف هذه 

اإىل الفارق الزمني بني الدرا�ستني، وهذا موؤ�سر على تطور العمل يف اجلمعيات التعاونية. كما ُتبني 

هذه  وتختلف  امل�ستقبلية.  روؤيتها  حتقيق  اإىل  تقودها  ر�سالة  �سوء  يف  ت�سري  اجلمعية  اأن  النتائج 

النتيجة مع درا�سة )اأبو نعمة، 2008م( التي اأ�سارت اإىل عدم وجود روؤية لدى اجلمعيات التعاونية 

حول ر�سالتها، وقد يعود الفرق بني النتائج اإىل اختالف املجال املكاين بني الدرا�ستني.

قيا�ض  بهدف  وذلك  تقدمها اجلمعية؛  التي  الربامج  تقومي  يتم  اأنه  ا  اأي�سً النتائج  من  وات�سح 

فاعلية وكفاية م�سروعات وبرامج اجلمعية، وبالتايل املعاونة بدرجة كبرية يف حت�سني عملياتها، ثم 

ال�ستفادة من ذلك يف تخطيط امل�سروعات الالحقة، ويتم جمع معلومات عن اإمكانيات اجلمعية. 

وتتفق هذه النتائج مع ما ورد يف اأدبيات الدرا�سة حول عملية التخطيط يف اجلمعيات التعاونية.

ب - التنظيم:

للتعّرف على عمليات التنظيم الإدارية يف اجلمعيات التعاونية )املتعددة الأغرا�ض( مت ح�ساب 

التكرارات والن�سب املئوية واملتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والرتب ل�ستجابات اأفراد 

عينة الدرا�سة على عبارات حمور التنظيم، وجاءت النتائج كما يو�سحها اجلدول التايل:

على  الدرا�سة  اأف��راد  موافقة  يف  تفاوًتا  هناك  اأن  يت�سح  اأع��اله  املو�سحة  النتائج  خالل  من 

وجود  يف  تتمثل  والتي  الأغ��را���ض(  )املتعددة  التعاونية  اجلمعيات  يف  الإداري��ة  التنظيم  عمليات 

�سجالت خا�سة بالأع�ساء يف اجلمعية، مع وجود هيكل تنظيمي وا�سح لها، واأن اإدارة اجلمعية يتم 

باأ�سلوب تفوي�ض ال�سلطات وال�سالحيات، ويتوفر لدى اجلمعية حتديد ملهام الوظائف املتاحة بها، 

ا وبانتظام. ويتم حتديث املعلومات اخلا�سة بالأع�ساء دوريًّ

وتتفق هذه النتائج مع ما ورد يف اأدبيات الدرا�سة حول وظيفة التنظيم وعنا�سره، كما تتفق مع 

2008م( التي اأ�سارت اإىل اأن اجلمعيات التعاونية لديها مقومات رئي�سة للبدء  درا�سة )اأبو نعمة، 

يف موؤ�س�سة عملها؛ بهدف تعظيم تاأثريها على فئاتها امل�ستهدفة. كما ات�سح من النتائج اأن اأفراد 

التعاونية  اجلمعيات  يف  الإداري��ة  التنظيم  عمليات  من  واح��دة  على  موافقني  غري  الدرا�سة  عينة 

م�ستمرة،  ب�سفة  املتربعني  على  للحفاظ  برامج  تطّبق  اجلمعية  اأن  وهي  الأغرا�ض(؛  )املتعددة 
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وتتفق هذه النتيجة مع النتائج الواردة يف اجلدول رقم )20( من الدرا�سة احلالية، التي اأ�سارت 

اإىل عدم وجود متربعني لدى اجلمعيات التعاونية، وقد يعود ذلك اإىل اأن نظام العمل يف اجلمعيات 

التعاونية يعتمد على الع�سوية ويختلف عن اجلمعيات اخلريية املعتمدة على التربعات.

اجلدول رقم )19(

ا بح�سب  ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة على عبارات حمور التنظيم مرتبة تنازليًّ

متو�سطات املوافقة
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يوجد يف اجلمعية �سجالت خا�سة بالأع�ساء7
--76ك

3.000.001
%100.0--

يوجد هيكل تنظيمي وا�سح للجمعية2
--76ك

3.000.002
%100.0--

ال�سلطات 4 تفوي�ض  باأ�سلوب  اإدارة اجلمعية  يتم 

وال�سالحيات

-706ك

2.840.543
%92.17.9-

الوظائف 3 ملهام  حتديد  اجلمعية  ل��دى  يتوفر 

املتاحة بها

-706ك

2.840.544
%92.17.9-

ا 8 يتم حتديث املعلومات اخلا�سة بالأع�ساء دوريًّ

وبانتظام

-6016ك

2.790.415
%78.921.1-

للجمعية اإجراءات اإدارية حمددة1
-6016ك

2.790.416
%78.921.1-

بالأن�سطة 6 خا�سة  ملفات  اجلمعية  ت�ستخدم 

وامل�ساريع

-6610ك

2.740.687
%86.813.2-

بدرجة 10 حم��ف��زة  اجلمعية  داخ���ل  العمل  بيئة 

كبرية

52186ك
2.610.638

%68.423.77.9

وتعديل 11 الإن�سانية  الح��ت��ي��اج��ات  تقدير  تتم 

الربامج يف اجلمعية على اأ�سا�سها

521410ك
2.550.729

%68.418.413.2

يتوفر لدى اجلمعية برامج تطويرية مبتكرة يف 5

جمال العمل التعاوين

38308ك
2.390.6810

%50.039.510.5

املتربعني 9 للحفاظ على  برامج  تطبق اجلمعية 

ب�سفة م�ستمرة

402214ك
2.340.7811

%52.628.918.4
2.720.27املتو�سط العام
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ج�- التمويل:

لتعّرف على عمليات التمويل الإدارية يف اجلمعيات التعاونية )املتعددة الأغرا�ض( مت ح�ساب 

التكرارات والن�سب املئوية واملتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والرتب ل�ستجابات اأفراد 

عينة الدرا�سة على عبارات حمور التمويل، وجاءت النتائج كما يو�سحها اجلدول التايل:

اجلدول رقم )20(

ا بح�سب  ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة على عبارات حمور التمويل مرتبة تنازليًّ
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اأدائها 3 يف  املحا�سبية  املعايري  اجلمعية  تطبق 

املايل

--76ك

3.000.001
%100.0--

اإجراءات 4 اأ�سا�ض  على  ال�سرف  اأ�سلوب  يعتمد 

مالية وا�سحة ودقيقة

-6610ك

2.870.342
%86.813.2-

لر�سوم 1 الع�سو  �سداد  على  اجلمعية  حتر�ض 

ع�سوية يف اجلمعية

58162ك
2.740.503

%76.321.12.6

متويل 10 على  للح�سول  و�سائل  اجلمعية  ل��دى 

اإ�سايف يف حالة احلاجة اإليه 

-5026ك

2.660.484
%65.834.2-

عمله 9 ينبغي  ملا  وا�سًحا  ت�سوًرا  اجلمعية  ت�سع 

يف حالة نق�ض امليزانية 

52186ك
2.610.635

%68.423.77.9

لتحقيق 8 كافية  ميزانية  اجلمعية  يف  يتوفر 

اأهدافها 

-3442ك

2.450.506
%44.755.3-

من 2 ال�سنوية  اجلمعية  اإي��رادات  يف  منو  هناك 

التربعات والهبات 

18562ك
2.210.477

%23.773.72.6

ت��وج��د ل���دى اجل��م��ع��ي��ة اآل���ي���ات ل��ق��ي��ا���ض ر�سا 6

املتربعني والعمالء

16582ك
2.180.458

%21.176.32.6

اجلمعية 7 جت��اه  عالية  املتربعني  ر���س��ا  درج���ة 

ب�سبب اجلهود التطويرية للجمعية 

164812ك
2.050.619

%21.163.215.8

الداعمني 5 امل��ت��ربع��ني  ع���دد  يف  زي����ادة  ه��ن��اك 

للجمعية من املجتمع 

26212ك
1.870.4110

%2.681.615.8
2.460.24املتو�سط العام
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على  الدرا�سة  اأف��راد  موافقة  يف  تفاوًتا  هناك  اأن  يت�سح  اأع��اله  املو�سحة  النتائج  خالل  من 

اأن  يف  تتمثل  والتي  الأغ��را���ض(،  )املتعددة  التعاونية  اجلمعيات  يف  الإداري���ة  التمويل  عمليات 

اجلمعيات التعاونية تطبق املعايري املحا�سبية يف اأدائها املايل، واأن اأ�سلوب ال�سرف يعتمد اأ�سا�ًسا 

التي  2008م(  نعمة،  )اأبو  النتائج مع درا�سة  وتختلف هذه  ودقيقة.  وا�سحة  اإجراءات مالية  على 

اأ�سارت اإىل غياب الأنظمة املالية والإدارية لدى عدد كبري من اجلمعيات التعاونية، مما اأّثر ب�سكل 

�سداد  على  اأن اجلمعية حتر�ض  النتائج  تبني من  كما  التعاونية.  اأداء عمل اجلمعيات  على  �سلبي 

اإليه.  احلاجة  حالة  يف  اإ�سايف  متويل  على  للح�سول  و�سائل  لديها  واأن  الع�سوية،  لر�سوم  الع�سو 

اأن �سعف الدعم املخ�س�ض  اأ�سارت اإىل  وتتفق هذه النتائج مع درا�سة )ganapati، 2003( التي 

اأداء اأعمالها. كما ات�سح اأن اجلمعية  للجمعيات التعاونية يعّد من اأهم الأ�سباب التي تعوقها عن 

ت�سع ت�سوًرا وا�سًحا ملا ينبغي عمله يف حالة نق�ض امليزانية.

وتبني من النتائج اأن اأفراد عينة الدرا�سة غري موافقني على اأربع من عمليات التمويل الإدارية 

الداعمني  املتربعني  عدد  زيادة يف  وجود  تتمثل يف  الأغرا�ض(  )املتعددة  التعاونية  اجلمعيات  يف 

التطويرية  اجلهود  ب�سبب  اجلمعية  جتاه  عالية  املتربعني  ر�سا  درجة  واأن  املجتمع،  من  للجمعية 

ا يف اإيرادات  للجمعية، ووجود اآليات لقيا�ض ر�سا املتربعني والعمالء لدى اجلمعية، واأن هناك منوًّ

رقم  اجل��دول  يف  ال��واردة  النتائج  توؤكد  النتيجة  وهذه  والهبات.  التربعات  من  ال�سنوية  اجلمعية 

)19( يف الدرا�سة احلالية املرتبطة بالتربع.

د- التوظيف والتدريب: 

للتعّرف على عمليات التوظيف والتدريب الإدارية يف اجلمعيات التعاونية )املتعددة الأغرا�ض( 

والرتب  املعيارية  والن��ح��راف��ات  احل�سابية  واملتو�سطات  املئوية  والن�سب  التكرارات  ح�ساب  مت 

كما  النتائج  وج��اءت  والتدريب،  التوظيف  حمور  عبارات  على  الدرا�سة  عينة  اأف��راد  ل�ستجابات 

يو�سحها اجلدول التايل:

على  الدرا�سة  اأف��راد  موافقة  يف  جتان�ًسا  هناك  اأن  يت�سح  اأع��اله  املو�سحة  النتائج  خالل  من 

عمليات التوظيف والتدريب الإدارية يف اجلمعيات التعاونية )املتعددة الأغرا�ض(، والتي تتمثل يف 

اأن اجلمعية يتوفر لديها كفاءات ب�سرية موؤهلة، وتوؤكد هذه النتيجة على النتائج الواردة يف اجلدول 

رقم )13( يف الدرا�سة احلالية، الذي اأ�سار اإىل اأن )86 %( من اأفراد العينة موؤهلهم العلمي عاٍل، 

ومهارات  خربات  اأ�سا�ض  على  التوظيف  يف  تعتمد  اجلمعية  واأن  العاملني،  تدريب  يتم  اأنه  وتبني 
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1431ه�(  النتائج مع ما ورد يف درا�سة )باع�سن،  التعاوين. وتتفق هذه  العمل  العاملني يف جمال 

ومنفذين؛  وم�سرفني  املوظفني  من  نوعية  اإىل  حتتاج  التعاونية  اجلمعيات  اأن  اإىل  اأ�سارت  التي 

ويتحّلون  العمل،  بطبيعة  دراية  على  ويكونون  ومنا�سبة،  جيدة  وعملية  علمية  مبوؤهالت  يتميزون 

بكفاءة عالية ومعرفة باأنظمة العمل التعاوين.

اجلدول رقم )21(

ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة على عبارات حمور التوظيف والتدريب مرتبة 

ا بح�سب متو�سطات املوافقة تنازليًّ
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يتوفر لدى اجلمعية كفاءات ب�سرية موؤهلة 5
-6610ك

2.870.341
%86.813.2-

يتم تدريب العاملني يف اجلمعية4
-6016ك

2.790.412
%78.921.1-

تعتمد اجلمعية يف التوظيف على اأ�سا�ض 2

اخلربات لدى العاملني

-5818ك
2.760.433

%76.323.7-

تعتمد اجلمعية يف التوظيف على مهارات 3

العاملني

-6610ك
2.740.684

%86.813.2-

يتوفر لدى اجلمعية خربات يف جمال العمل 1

التعاوين

-5620ك
2.740.445

%73.726.3-

املوظفون يف اجلمعية على دراية كاملة 10

بحقوقهم وواجباتهم

60106ك
2.710.616

%78.913.27.9
توفر اجلمعية حوافز مادية ملوظفيها 6

-5224ك
2.680.477

%68.431.6-

درجة ر�سا العاملني يف اجلمعية عالية وكبرية8
50206ك

2.580.648
%65.826.37.9

توفر اجلمعية حوافز معنوية ملوظفيها 7
521410ك

2.550.729
%68.418.413.2

يوجد لدى اجلمعية معايري لقيا�ض اأداء 9

املوظفني 

46246ك
2.530.6410

%60.531.67.9
2.690.35املتو�سط العام
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ه�- االت�سال:

للتعّرف على عمليات الت�سال الإداري يف اجلمعيات التعاونية )املتعددة الأغرا�ض( مت ح�ساب 

التكرارات والن�سب املئوية واملتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والرتب ل�ستجابات اأفراد 

عينة الدرا�سة على عبارات حمور الت�سال، وجاءت النتائج كما يو�سحها اجلدول التايل:

اجلدول رقم )22(

ا بح�سب  ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة على عبارات حمور االت�سال مرتبة تنازليًّ

متو�سطات املوافقة
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نظام الت�سال باجلمعية ي�سمح باإتاحة الفر�سة 1

لالأفراد للتعبري عن اآرائهم يف خمتلف الق�سايا العامة

-706ك
2.920.271

%92.17.9-

تعتمد اجلمعية على اإ�سرتاتيجية املباداأة يف الت�سال 7

بجمهور العمالء 

60610ك
2.660.702

%78.97.913.2
تهتم اجلمعية باإيجاد �سبل متطورة لالت�سال الداخلي 5

54166ك
2.630.633

%71.121.17.9
خطوط الت�سال الراأ�سي والأفقي بني اأع�ساء اجلمعية 6

وا�سحة 

54616ك
2.500.834

%71.17.921.1
يوؤثر نظام الت�سال القائم يف اجلمعية على اأداء 2

العامني ملهامهم 

52816ك
2.470.835

%68.410.521.1
لنظام الت�سال غري الر�سمي تاأثري اأكرث فاعلية من 3

نظام الت�سال الر�سمي باجلمعية 

461614ك
2.420.796

%60.521.118.4
ت�ستطيع اجلمعية ال�سيطرة على امل�سكالت التي حتدث 4

خارج نطاق رقابتها 

38830ك
2.110.957

%50.010.539.5
2.530.49املتو�سط العام

على  الدرا�سة  اأف��راد  موافقة  يف  تفاوًتا  هناك  اأن  يت�سح  اأع��اله  املو�سحة  النتائج  خالل  من 

عمليات الت�سال الإداري يف اجلمعيات التعاونية )املتعددة الأغرا�ض(، والتي تتمثل يف اأن نظام 

الت�سال باجلمعية ي�سمح باإتاحة الفر�سة لالأفراد للتعبري عن اآرائهم يف خمتلف الق�سايا العامة. 
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وتت�سق هذه النتيجة مع ما ورد يف اأدبيات الدرا�سة احلالية حول اأهمية الت�سال يف اإتاحة الفر�سة 

فيه  ي��دور  مبا  والإحاطة  باملجتمع،  الوعي  واإيجاد  ا،  قويًّ ربًطا  املجتمع  بق�سايا  املواطنني  لربط 

)ال�سلهوب واأخريات، 2009م(. كما تبني اأن اجلمعية تعتمد على اإ�سرتاتيجية املباداأة يف الت�سال 

الراأ�سي  الت�سال  واأن خطوط  الداخلي،  لالت�سال  �سبل متطورة  باإيجاد  وتهتم  العمالء،  بجمهور 

اأداء  على  يوؤثر  اجلمعية  يف  القائم  الت�سال  نظام  واأن  وا�سحة،  اجلمعية  اأع�ساء  بني  والأفقي 

العامني ملهامهم.

الت�سال  عمليات  من  واحدة  على  موافقني  غري  الدرا�سة  عينة  اأفراد  اأن  النتائج  من  ويت�سح 

الإداري يف اجلمعيات التعاونية )املتعددة الأغرا�ض( تتمثل يف اأن اجلمعية ت�ستطيع ال�سيطرة على 

النتيجة متوقعة؛ حيث قد ل تتمكن اجلمعيات  التي حتدث خارج نطاق رقابتها. وهذه  امل�سكالت 

تتابع �سري  الرغم من وجود رقابة دائمة  امل�سكالت على  ال�سيطرة على  باإمكانياتها املحدودة من 

اأعمال اجلمعيات التعاونية تتمثل يف: الرقابة الق�سائية – الرقابة الإدارية )داخلية – حكومية(، 

الرقابة املالية. )باع�سن، 1431ه�: �ض 13(.

ثالًثا- الربامج وامل�سروعات التي تقدمها اجلمعية:

للتعّرف على الربامج وامل�سروعات التي تقدمها اجلمعية مت ح�ساب التكرارات والن�سب املئوية 

على  الدرا�سة  عينة  اأف��راد  ل�ستجابات  والرتب  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  واملتو�سطات 

عبارات حمور الربامج وامل�سروعات التي تقدمها اجلمعية، وجاءت النتائج كما يو�سحها اجلدول 

التايل:

على  الدرا�سة  اأف��راد  موافقة  يف  تفاوًتا  هناك  اأن  يت�سح  اأع��اله  املو�سحة  النتائج  خالل  من 

املجتمع  بربامج  اجلمعية  ارتباط  يف  تتمثل  والتي  اجلمعية،  تقدمها  التي  وامل�سروعات  الربامج 

املحلي الذي تعمل فيه، وتقدم برامج وم�سروعات تنموية للمواطنني. وتتفق هذه النتائج مع درا�سة 

يف  امل�ساعدة  يف  مهم  بدور  ت�سهم  التعاونية  اجلمعيات  اأن  اإىل  اأ�سارت  التي   ،zeulietal(  2004(

التنمية اخلا�سة باملجتمع الذي توجد فيه، اإل اأن هذا الدور يختلف باختالف املجتمعات وطبيعة 

اخلدمات التي تقدمها تلك اجلمعيات.

كما اأن الربامج وامل�سروعات التي تقدمها اجلمعية منا�سبة وتغطي احتياجات الأع�ساء، وتت�سق 

اأفراد  بني  الر�سا  من  حالة  وجود  اإىل  اأ�سارت  التي   )oyewde، 2010( درا�سة  مع  النتيجة  هذه 

العينة جتاه م�ستوى اخلدمات التي تقدمها اجلمعيات التعاونية.
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اجلدول رقم )23(

ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة على عبارات الربامج وامل�سروعات التي تقدمها 

ا بح�سب متو�سطات املوافقة اجلمعية مرتبة تنازليًّ
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5
ترتبط برامج اجلمعية باملجتمع املحلي 

الذي تعمل فيه 

--76ك
3.000.001

%100.0--

1
تقدم اجلمعية برامج وم�سروعات تنموية 

للمواطنني 

-6610ك
2.740.682

%86.813.2-

2
الربامج وامل�سروعات التي تقدمها 

اجلمعية منا�سبة 

-4828ك
2.630.473

%63.236.8-

3
الربامج وامل�سروعات التي تقدمها 

اجلمعية تغطي احتياجات الأع�ساء 

40288ك
2.420.684

%52.636.810.5

4
الربامج وامل�سروعات التي تقدمها 

اجلمعية كافية 

-1858ك
2.240.435

%23.776.3-

2.610.32املتو�سط العام

ويت�سح من النتائج اأن اأفراد عينة الدرا�سة غري موافقني على واحد من الربامج وامل�سروعات 

التي تقدمها اجلمعية يتمثل يف اأن الربامج وامل�سروعات التي تقدمها اجلمعية كافية، وهذه النتيجة 

طبيعية؛ لأن اجلمعيات التعاونية ل تزال قا�سرة عن اأداء الدور املتوقع منها يف املجتمع ال�سعودي. 

اأن  اإىل  اأ�سارت  التي   )Carretd، 2008( درا�سة  يف  ال��واردة  النتائج  مع  النتيجة  هذه  وتختلف 

يف  الختالف  هذا  يعود  وقد  الأكمل،  الوجه  على  اإليها  امل�سند  بالدور  تقوم  التعاونية  اجلمعيات 

النتائج اإىل اختالف املجال املكاين املطبق فيه الدرا�سة.

رابًعا- اأنواع الربامج وامل�سروعات التي تقدمها اجلمعية:

للتعّرف على اأنواع الربامج وامل�سروعات التي تقدمها اجلمعية مت ح�ساب التكرارات والن�سب املئوية 

عبارات  على  الدرا�سة  عينة  اأفراد  ل�ستجابات  والرتب  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  واملتو�سطات 

حمور اأنواع الربامج وامل�سروعات التي تقدمها اجلمعية، وجاءت النتائج كما يو�سحها اجلدول التايل:
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اجلدول رقم )24(

ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة على عبارات حمور اأنواع الربامج وامل�سروعات التي 

ا بح�سب متو�سطات املوافقة تقدمها اجلمعية مرتبة تنازليًّ
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تاأمني الأدوات املنزلية ال�سحية 8
-5917ك

2.780.421
%77.622.4-

توفري ال�سلع ال�ستهالكية 7
-5818ك

2.760.432
%76.323.7-

تاأمني الأدوات املنزلية والكهربائية 9
-5224ك

2.680.473
%68.431.6-

توفري بع�ض اخلدمات )غ�سيل املالب�ض - املطابخ - 19

�سالونات احلالقة- ور�ض اإ�سالح الأجهزة الكهربائية(

-5125ك
2.670.474

%67.132.9-

تغليف املنتجات الزراعية بالطرق احلديثة 24

وت�سويقها 

-4531ك
2.590.505

%59.240.8-

اإقامة م�ستودعات التربيد املركزية حلفظ 23

املنتجات الزراعية 

-4531ك
2.590.506

%59.240.8-

اإقامة املخابز الآلية لتوفري اخلبز 10
47236ك

2.540.647
%61.830.37.9

اإن�ساء ريا�ض الأطفال 11
-4036ك

2.530.508
%52.647.4-

توفري �سيارات الأجرة لنقل الأع�ساء 21

وعائالتهم 

-3937ك
2.510.509

%51.348.7-

ت�سويق البي�ض والدجاج من مزارع الأع�ساء22
-3739ك

2.490.5010
%48.751.3-

امل�ساهمة يف توفري الأدوية وامل�ستلزمات 26

الطبية 

-3541ك
2.460.5011

%46.153.9-

ا�ست�سالح الأرا�سي الزراعية 3
-3442ك

2.450.5012
%44.755.3-
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توفري م�ستلزمات املزارع 6
-3442ك

2.450.5013
%44.755.3-

اإقامة املزارع 5
-3244ك

2.420.5014
%42.157.9-

توفري الأ�سمدة والبذور واملبيدات احل�سرية 2

وال�ستالت 

-3244ك
2.420.5015

%42.157.9-

تاأمني خدمات الآلت الزراعية 1
-3244ك

2.420.5016
%42.157.9-

اإقامة الور�ض امليكانيكية وتدريب الأيدي 25

الوطنية على اأعمالها 

-3244ك
2.420.5017

%42.157.9-

حفر الآبار 4
-3046ك

2.390.5018
%39.560.5-

اإن�ساء الوحدات ال�سكنية لأع�سائها 20
-3046ك

2.390.5019
%39.560.5-

اإقامة ال�سيدليات 28
-2848ك

2.370.4920
%36.863.2-

اإقامة معامل للبلك والطابوق 16
34366ك

2.370.6321
%44.747.47.9

اإن�ساء م�سانع العبوات البال�ستيكية للخ�سر 15

والفاكهة 

34366ك
2.370.6322

%44.747.47.9
اإقامة م�سانع للحجر والرخام 14

34366ك
2.370.6323

%44.747.47.9
اإقامة دورات تدريبية 12

34366ك
2.370.6324

%44.747.47.9
اإقامة امل�ساغل لتعليم اخلياطة 13

30406ك
2.320.6225

%39.552.67.9
ت�سويق حم�سول الأ�سماك 18

-2056ك
2.260.4426

%26.373.7-

تاأمني م�ستلزمات �سيادي الأ�سماك 17
-2056ك

2.260.4427
%26.373.7-

اإقامة العيادات الطبية 27
25456ك

2.250.5928
%32.959.27.9

2.460.33املتو�سط العام



د. هيفاء بنت عبد الرحمن بن �سالح بن �سلهوب

244

�سوؤون اجتماعية | العدد 123، خريف 2014 ال�سنة 31

من خالل النتائج املو�سحة اأعاله يت�سح اأن هناك تفاوًتا يف موافقة اأفراد الدرا�سة على 

املنزلية  الأدوات  تاأمني  يف  تتمثل  والتي  اجلمعية  تقدمها  التي  وامل�سروعات  الربامج  اأن��واع 

بع�ض  وتوفري  والكهربائية  املنزلية  الأدوات  وتاأمني  ال�ستهالكية  ال�سلع  وتوفري  ال�سحية 

الأجهزة  اإ���س��الح  ور���ض   - احلالقة  �سالونات   – املطابخ   – املالب�ض  )غ�سيل  اخل��دم��ات 

الكهربائية(، وتغليف املنتجات الزراعية بالطرق احلديثة وت�سويقها، وقد يعود هذا التفاوت 

يف موافقة اأفراد الدرا�سة على الربامج وامل�سروعات اإىل �سعف فعالية اجلمعيات التعاونية 

يف املجتمع ال�سعودي وتاأخر اململكة يف العمل التعاوين. ويت�سح من النتائج اأن اأفراد الدرا�سة 

يف:  تتمثل  اجلمعية  تقدمها  التي  وامل�سروعات  الربامج  اأن��واع  من  اأربعة  على  موافقني  غري 

اإقامة العيادات الطبية، وتاأمني م�ستلزمات �سيادي الأ�سماك، وت�سويق حم�سول الأ�سماك، 

واإقامة امل�ساغل لتعليم اخلياطة. وتختلف هذه النتائج عن نتائج دليل املقابلة �سبه املقننة 

ملا  وفًقا  تكون  اخلرباء  اآراء  اأن  اإىل  عائًدا  الختالف  هذا  كان  ورمبا  وامل�سوؤولني،  للخرباء 

يف  لوجودهم  واقعية؛  اآراوؤه���م  تكون  اجلمعيات  يف  العاملني  اأن  حني  يف  يكون،  اأن  يجب 

امليدان.

خام�ًسا- املعوقات التي تواجه اجلمعيات التعاونية وحتّد من اأدائها دوَرها التنموي:

للتعّرف على املعوقات التي تواجه اجلمعيات التعاونية التي حتّد من اأدائها دوَرها التنموي، مت 

ح�ساب التكرارات والن�سب املئوية واملتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والرتب ل�ستجابات 

التي حتّد من  التعاونية  تواجه اجلمعيات  التي  املعوقات  الدرا�سة على عبارات حمور  اأفراد عينة 

اأدائها دوَرها التنموي، وجاءت النتائج كما يو�سحها اجلدول التايل:

على  الدرا�سة  اأف��راد  موافقة  يف  تفاوًتا  هناك  اأن  يت�سح  اأع��اله  املو�سحة  النتائج  خالل  من 

التنموي، حيث متثلت يف عدم  دوَرها  اأدائها  التعاونية وحتّد من  تواجه اجلمعيات  التي  املعوقات 

تفرغ اأع�ساء جمل�ض الإدارة، وق�سور اخلربة الإدارية لدى بع�ض املوظفني باجلمعية، وعدم اهتمام 

)املناعي،  درا�سة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  العمومية.  اجلمعية  اجتماعات  يف  بامل�ساركة  الأع�ساء 

انتخابهم  يتم  الذين  الإدارة  جمال�ض  اأع�ساء  من  كثرًيا  اأن  اإىل  اأ�سارت  التي  1989م(  التابعي، 

يكونون غري متفرغني للعمل التعاوين؛ اأي اأنهم موظفون اأو رجال اأعمال، وعدم تفرغهم يوؤدي اإىل 

عدم م�ساركتهم الإيجابية.
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اجلدول رقم )25(

ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة على عبارات حمور املعوقات التي تواجه اجلمعيات 

ا بح�سب متو�سطات املوافقة التعاونية وحتّد من اأدائها دوَرها التنموي مرتبة تنازليًّ
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عدم تفرغ اأع�ساء جمل�ض الإدارة5
--76ك

3.000.001
%100.0--

�سعف دور و�سائل الإعالم يف التوعية باأهمية العمل التعاوين 15
-6214ك

2.820.392
%81.618.4-

ق�سور اخلربة الإدارية لدى بع�ض املوظفني باجلمعية 4
-5620ك

2.740.443
%73.726.3-

عدم اهتمام الأع�ساء بامل�ساركة يف اجتماعات اجلمعية العمومية 6
-5422ك

2.710.464
%71.128.9-

16
غياب الربامج الإعالمية والتثقيفية داخل اجلمعية يف جمال 

ت�سجيع ثقافة العمل التعاوين 

-5224ك
2.680.475

%68.431.6-

�سعف فهم اأع�ساء اجلمعية ملبادئ العمل التعاوين 13
-5026ك

2.660.486
%65.834.2-

تدين رواتب املوظفني باجلمعية 8
-5026ك

2.660.487
%65.834.2-

عدم النتظام يف ح�سور جل�سات جمل�ض اجلمعية 7
-4630ك

2.610.498
%60.539.5-

تدين م�ستوى الإدارة يف اجلمعيات التعاونية 2
-4630ك

2.610.499
%60.539.5-

غياب التخطيط العلمي للعمل يف اجلمعية 1
-4630ك

2.610.4910
%60.539.5-

تدين امل�ستوى التعليمي لأغلب الأع�ساء امل�سرتكني يف اجلمعية 12
-4234ك

2.550.5011
%55.344.7-

�سعف التن�سيق مع موؤ�س�سات املجتمع 9
-4036ك

2.530.5012
%52.647.4-

عدم حتديد مهام وم�سوؤوليات املوظفني يف اجلمعية14
-3442ك

2.450.5013
%44.755.3-

�سعف تطبيق الأنظمة واللوائح الداخلية للجمعية 11
-2650ك

2.340.4814
%34.265.8-

�سعف مهارة ا�ستخدام التقنية لتحقيق اأغرا�ض اجلمعية 10
-2650ك

2.340.4815
%34.265.8-

�سعف الرقابة والإ�سراف احلكومي3
-1264ك

2.160.3716
%15.884.2-

2.590.26املتو�سط العام
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ا من النتائج �سعف دور و�سائل الإعالم يف التوعية باأهمية العمل التعاوين، وغياب  وات�سح اأي�سً

الربامج الإعالمية والتثقيفية داخل اجلمعية يف جمال ت�سجيع ثقافة العمل التعاوين. وتتفق هذه 

الثقافة  ن�سر  زي��ادة  اأهمية  على  اأك��دت  التي  2010م(  )احلمد،  ورق��ة  به  اأو�ست  ما  مع  النتيجة 

التطوعية والعمل الت�سامني واجلماعي، والقيام بحمالت التوعية للتعريف باأهمية العمل التعاوين 

و�سلبيات العمل الفردي واأثره على ن�ساط اجلمعيات التعاونية؛ وذلك لإيجاد جيل تعاوين جديد. 

اأهمية  يوؤكد  وهذا  وامل�سوؤولني،  للخرباء  املقننة  �سبه  املقابلة  دليل  نتائج  مع  النتيجة  هذه  وتتفق 

التوعية بالعمل التعاوين.

ا اأن اأفراد الدرا�سة غري موافقني على ثالثة من املعوقات التي تواجه  ويت�سح من النتائج اأي�سً

اجلمعيات التعاونية وحتّد من اأدائها دوَرها التنموي تتمثل يف: �سعف الرقابة والإ�سراف احلكومي، 

واللوائح  الأنظمة  تطبيق  و�سعف  اجلمعية،  اأغرا�ض  لتحقيق  التقنية  ا�ستخدام  مهارة  و�سعف 

الداخلية للجمعية. وتوؤكد هذه النتيجة على فعالية الدور الذي تقوم به وزارة ال�سوؤون الجتماعية 

من حيث الإ�سراف على اأداء اجلمعيات التعاونية.

ثامًنا- اأهم نتائج الدرا�سة:

1 - نتائج دليل املقابلة اال�سرت�سادي )املقابلة �سبه املقننة للخرباء امل�سوؤولني(:

اأكد امل�سوؤولون يف الإدارة العامة للجمعيات التعاونية يف وزارة ال�سوؤون الجتماعية اأن الأهداف 

م�ستوى  حت�سني  يف  تتمثل  حتقيقها  اإىل  الأغ��را���ض(  )املتعددة  التعاونية  اجلمعيات  ت�سعى  التي 

باأن  وذلك  ال�ستغالل؛  على  الق�ساء  القت�سادية  الأهداف  ومن  واقت�ساديًّا.  اجتماعيًّا  اأع�سائها 

الحتكار،  وحماربة  بالأ�سعار،  والتالعب  الغ�ض  وحماربة  للفرد،  واملجموع  للمجموع  الفرد  يكون 

الجتماعية  الأه��داف  اأما  الو�سطاء.  واإبعاد  الإنتاج،  وزي��ادة  القت�سادية  التنمية  يف  وامل�ساهمة 

فمنها: ن�سر الوعي والثقافة والتعليم، واحلّث على القيم والأخالق الفا�سلة، وحت�سني �سروط العمل 

جميع  وتوفري  امل�ساهمني  وخدمة  وللمجتمع،  لالأع�ساء  العامة  اخلدمات  وتاأمني  الدخل،  وزي��ادة 

هذه  اإىل  التعاونية  اجلمعيات  جمل�ض  يف  امل�سوؤولون  واأ�ساف  التموينية.  امل��واد  من  احتياجاتهم 

الأهداف: م�ساعدة الأيتام واملطلقات واملحتاجني مب�ساعدات نقدية وعينية، وامل�ساهمة يف م�ساريع 

اقت�سادي  نظام  فالتعاون  الكرمي.  القراآن  حتفيظ  حلقات  ودعم  امل�ساجد،  يف  ال�سائمني  تفطري 

اجتماعٍي دميقراطي يهدف اإىل النهو�ض باملجتمع عن طريق تعظيم جهود الفرد ل�سالح املجموع، 

اأم  كانت  اإنتاجية  العامة:  احل��ي��اة  م��راف��ق  ب�ستى  يتعلق  فيما  ال��ف��رد،  ل�سالح  املجموع  وج��ه��ود 
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ا�ستهالكية. وميكن اأن يكون للقطاع التعاوين دور بارز يف اإحداث التنمية القت�سادية والجتماعية، 

مالئمة  باأ�سعار  واملتزايدة  املتغرية  الإن�سان  احتياجات  وتوفري  الأف���راد،  مدخرات  جتميع  ويف 

الإنتاج،  مثل:  عديدة  جم��الت  يف  موؤثرة  خدمات  تقدمي  عن  ف�ساًل  اجل��ودة،  من  ع��اٍل  وم�ستوى 

وال�ستهالك، والت�سويق، والإ�سكان، والرعاية ال�سحية والجتماعية.

وحول ما يتعلق بالعمليات الإدارية يف اجلمعيات التعاونية اأ�سار امل�سوؤولون يف جمل�ض اجلمعيات 

التعاونية اإىل �سرورة توفر عنا�سر رئي�سة ثالثة هي: الت�سريع، والتمويل، والوعي. اأما الت�سريع فقد 

فاإن  التمويل  وبخ�سو�ض  1429/3/10ه�،  يف  اجلديد  التعاونية  اجلمعيات  نظام  ب�سدور  اكتمل 

اجلمعيات التعاونية الزراعية قد بداأت النطالق نحو حتقيق اأهدافها بف�سل نظام لئحة الت�سليف 

التعاوين،  الإ�سكان  مثل:  اأخ��رى  قطاعات  هناك  لكن  الزراعية،  التنمية  �سندوق  لدى  التعاوين 

ت�سليف  لوائح  اإىل  تزال حتتاج  ل  ال�ستهالكي،  والتعاون  التعاونية،  التعاونية، واحلرف  وال�سياحة 

اأ�ساف  اأهدافها، كما  التعاونية املتخ�س�سة يف حتقيق  تعاوين خا�سة بها؛ لكي تنطلق اجلمعيات 

امل�سوؤولون يف الإدارة العامة للجمعيات التعاونية يف وزارة ال�سوؤون الجتماعية اأن لدى اجلمعيات 

خطًطا وتنظيًما تتبعه يف تاأدية عملها. وحدد امل�سوؤولون الربامج وامل�سروعات التي تقدمها اجلمعيات 

التعاونية )املتعددة الأغرا�ض( تتمثل يف: توفري ال�سلع ال�ستهالكية واملواد الغذائية باأنواعها، وتاأمني 

الغاز وم�ستلزماته، وتاأمني خدمات الآليات الزراعية، وتوفري الأ�سمدة والبذور واملبيدات احل�سرية 

واإن�ساء  الآبار،  وحفر  الزراعية،  الأرا�سي  وا�ست�سالح  ا�ستعمالها،  على  الفالحني  وتدريب  كافة، 

حم�سولهم،  وت�سويق  الأ�سماك  �سيادي  م�ستلزمات  وتاأمني  التعليمية،  واملدار�ض  الأطفال  ريا�ض 

واإن�ساء الوحدات ال�سكنية لالأع�ساء، واإقامة م�سانع احلجر والرخام وم�سانع العبوات البال�ستيكية 

للخ�سر والفواكه.

التعاونية  اجلمعيات  تواجه  التي  املعوقات  الجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  يف  امل�سوؤولون  حدد  كما 

اأع�ساء جمال�ض  التنموي، وقد متثلت يف: قلة اخلربات الإدارية لدى بع�ض  اأداء دورها  وحتّد من 

�سناديق  لال�ستفادة من  التعاونية  للجمعيات  الفر�سة  اإتاحة  وعدم  التعاونية،  باجلمعيات  الإدارة 

الإقرا�ض مبا يحقق تطلعات اأع�سائها وفق ا�ستثناءات حمددة لهذه اجلمعيات؛ لتعظيم ال�ستفادة 

اجلمركية  الر�سوم  من  التعاونية  اجلمعيات  اإعفاء  وع��دم  اأع�سائها،  وموجودات  اإمكانيات  من 

لإعفاء  ال���وزارة  قبل  من  املتكررة  املطالبات  من  الرغم  على  احلكومية  الر�سوم  من  وغريها 

اجلمعيات منها. واأ�ساف امل�سوؤولون يف جمل�ض اجلمعيات التعاونية اإىل هذه املعوقات عدم ال�سماح 
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للجمعيات التعاونية الزراعة با�سترياد البذور مبا�سرة ملا يف ذلك من ميزة تتمثل يف احل�سول على 

الثالجات  توفر  وعدم  الت�سويق،  يف  املتمثلة  وال�سعوبات  امل�سكالت  اإىل  اإ�سافة  مناف�سة،  اأ�سعار 

والربادات يف اأوقات توفر املنتجات؛ حلفظها اإىل الأوقات التي يقّل فيها املنتج؛ للحفاظ على �سعر 

ا عدم توفر الأيدي الوطنية املدربة. ت�سويقي منا�سب، واأ�ساف امل�سوؤولون اإىل املعوقات اأي�سً

تعاونية حتى  اأّمية  من  يعاين  املجتمع  فاإن  ال�سعودي  املجتمع  التعاوين يف  بالوعي  يتعلق  وفيما 

ل  ال�سحفيني  اأن  كما  اجلامعات،  واأ�ساتذة  احلكومية،  الأجهزة  يف  كبار  م�سوؤولني  م�ستوى  على 

اجلمعيات  بني  يفّرق  ل  بع�سهم  اإن  بل  اخلريية،  واجلمعيات  التعاونية  اجلمعيات  بني  يفرقون 

التعاونية و�سركات القطاع اخلا�ض. واقرتح امل�سوؤولون يف الإدارة العامة للجمعيات التعاونية لتفعيل 

التعاوين  التدريب  تفعيل  اأهمية  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  التعاونية  للجمعيات  التنموي  الدور 

داخل اململكة وخارجها، وتكثيف الزيارات امليدانية من قبل الوزارة بفروعها للجمعيات التعاونية؛ 

اجلمعيات.  لهذه  �سنوية  زيارات  خطة  باإعداد  وذلك  اأن�سطتها،  على  والوقوف  اأو�ساعها،  ملتابعة 

واأكد امل�سوؤولون على اأهمية ا�ستمرار تفعيل قرار جمل�ض الوزراء رقم 162 وتاريخ 19/ 1426/6ه 

ب�ساأن دعم اجلمعيات التعاونية لن�سر الوعي التعاوين يف املجتمع، واإقامة امللتقيات مبختلف مناطق 

الثقافة  ووزارة  التعاونية  اجلمعيات  وجمل�ض  الجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  بني  بالتن�سيق  اململكة 

امل�سوؤولون يف جمل�ض  واأ�ساف  ال�سناعية.  التجارية  والغرف  الزراعية  التنمية  والإعالم و�سندوق 

وال�سوؤون  ال��زراع��ة  وزارت���ي  بني  بالتن�سيق  التعاوين  الوعي  تعميق  اأهمية  التعاونية  اجلمعيات 

لبيان  خمتلفة  اإعالمية  برامج  اإع��داد  خالل  من  وذلك  والإع��الم؛  الثقافة  وزارة  مع  الجتماعية 

اأهمية و�سع مناهج تعمل على  التعاونية، وحّث وزارة الرتبية والتعليم على  اأهمية دور اجلمعيات 

توعية الأجيال القادمة وتثقيفهم باأهمية العمل التعاوين الجتماعي والقت�سادي.

2 - نتائج و�سف اأفراد الدرا�سة:

عينة  اأف��راد  اإجمايل  من   • •%  13.2 ن�سبته  ما  ميثلون  الدرا�سة  عينة  اأف��راد  من   )10( اأن 

الدرا�سة مدينتهم الق�سيم، وهم الفئة الأكرث من اأفراد عينة الدرا�سة.

عينة  اأف��راد  اإجمايل  من   • •%  36.8 ن�سبته  ما  ميثلون  الدرا�سة  عينة  اأف��راد  من   )28( اأن 

الدرا�سة اأعمارهم من 36 اإىل اأقل من 40 �سنة.

• من اإجمايل اأفراد عينة الدرا�سة  اأن )50( من اأفراد عينة الدرا�سة ميثلون ما ن�سبته 65.8 %•

موؤهلهم العلمي بكالوريو�ض )ال�سهادة اجلامعية(، وهم الفئة الأكرث من اأفراد عينة الدرا�سة.
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• من اإجمايل اأفراد عينة الدرا�سة  اأن )22( من اأفراد عينة الدرا�سة ميثلون ما ن�سبته 29 %•

م�سماهم الوظيفي باحث اجتماعي، وهم الفئة الأكرث من اأفراد عينة الدرا�سة.

عينة  اأف��راد  اإجمايل  من   • •%  55.3 ن�سبته  ما  ميثلون  الدرا�سة  عينة  اأف��راد  من   )42( اأن 

الدرا�سة طبيعة عملهم يف اجلمعية وظيفة مبقابل، وهم الفئة الأكرث من اأفراد الدرا�سة.

عينة  اأف��راد  اإجمايل  من   • •%  36.8 ن�سبته  ما  ميثلون  الدرا�سة  عينة  اأف��راد  من   )28( اأن 

الفئة  وهم  �سنوات،  ثالث  من  اأقل  الجتماعي  العمل  يف  خربتهم  �سنوات  عدد  الدرا�سة 

الأكرث من اأفراد عينة الدرا�سة.

3 - النتائج املتعلقة باأ�سئلة الدرا�سة:

اإىل  الأغ��را���ض(  )املتعددة  التعاونية  اجلمعيات  ت�سعى  التي  الأه���داف  ما  الأول/  ال�سوؤال 

حتقيقها؟

)املتعددة  التعاونية  اجلمعيات  ت�سعى  التي  الأه���داف  على  موافقون  الدرا�سة  عينة  اأف��راد 

الأغرا�ض( اإىل حتقيقها.

)املتعددة  التعاونية  ت�سعى اجلمعيات  التي  الأهداف  العينة على خم�سة من  اأفراد  وافق  حيث 

الأغرا�ض( اإىل حتقيقها تتمثل يف:

•اأهداف اجلمعية التنموية واقعية ميكن حتقيقها. •
•اأهداف اجلمعية حمددة مكتوبة. •

•اأهداف اجلمعية مت�سقة مع الغر�ض من اإن�سائها. •
•اأهداف اجلمعية مت�سمة باملرونة. •

•اأهداف اجلمعية معروفة لدى املواطنني امل�ستفيدين من خدماتها. •
التعاونية  اجلمعيات  ت�سعى  التي  الأه��داف  من  واح��دة  على  موافقني  غري  الدرا�سة  عينة  اأف��راد 

)املتعددة الأغرا�ض( اإىل حتقيقها تتمثل يف »اأهداف اجلمعية متنا�سبة مع ما يتوقعه املجتمع منها«.

)املتعددة  التعاونية  اجلمعيات  يف  االإداري�����ة  العمليات  م��ا  ال��ث��اين/  ال�����س��وؤال 

االأغرا�ص(؟

1 - التخطيط:

اأفراد عينة الدرا�سة موافقون على عمليات التخطيط الإدارية يف اجلمعيات التعاونية )املتعددة 

الأغرا�ض(.
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الإداري��ة يف اجلمعيات  التخطيط  عبارات حمور عمليات  العينة على جميع  اأفراد  وافق  حيث 

التعاونية )املتعددة الأغرا�ض(، واأبرزها يتمثل يف:

- تتم متابعة الربامج ب�سفة م�ستمرة.

- توجد لدى اجلمعية خطط ق�سرية املدى حتقق الأهداف العامة.

- ت�سري اجلمعية يف �سوء ر�سالة تقودها اإىل حتقيق روؤيتها امل�ستقبلية.

- يتم تقومي الربامج التي تقدمها اجلمعية.

- يتم جمع معلومات عن اإمكانيات اجلمعية.

2 - التنظيم:

اأفراد عينة الدرا�سة موافقون على عمليات التنظيم الإدارية يف اجلمعيات التعاونية )املتعددة 

الأغرا�ض(.

التعاونية  اجلمعيات  يف  الإداري���ة  التنظيم  عمليات  من  ع�سر  على  العينة  اأف��راد  واف��ق  حيث 

)املتعددة الأغرا�ض( اأبرزها تتمثل يف:

- يوجد يف اجلمعية �سجالت خا�سة بالأع�ساء.

- يوجد هيكل تنظيمي وا�سح للجمعية.

- يتم اإدارة اجلمعية باأ�سلوب تفوي�ض ال�سلطات وال�سالحيات.

- يتوفر لدى اجلمعية حتديد ملهام الوظائف املتاحة بها.

ا وبانتظام. - يتم حتديث املعلومات اخلا�سة بالأع�ساء دوريًّ

الإداري��ة يف اجلمعيات  التنظيم  واح��دة من عمليات  على  موافقني  الدرا�سة غري  عينة  اأف��راد 

ب�سفة  املتربعني  على  للحفاظ  برامج  اجلمعية  »تطبق  يف  تتمثل  الأغرا�ض(  )املتعددة  التعاونية 

م�ستمرة«.

3 - التمويل:

اأفراد عينة الدرا�سة موافقون على عمليات التمويل الإدارية يف اجلمعيات التعاونية )املتعددة 

الأغرا�ض(.

التعاونية  الإدارية يف اجلمعيات  التمويل  الدرا�سة موافقون على �سّت من عمليات  اأفراد عينة 

)املتعددة الأغرا�ض(، يتمثل اأبرزها يف:

- تطبق اجلمعية املعايري املحا�سبية يف اأدائها املايل.
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- يعتمد اأ�سلوب ال�سرف على اأ�سا�ض اإجراءات مالية وا�سحة ودقيقة.

- حتر�ض اجلمعية على �سداد الع�سو لر�سوم ع�سوية يف اجلمعية.

- لدى اجلمعية و�سائل للح�سول على متويل اإ�سايف يف حالة احلاجة اإليه.

- ت�سع اجلمعية ت�سوًرا وا�سًحا ملا ينبغي عمله يف حالة نق�ض امليزانية.

اجلمعيات  يف  الإداري���ة  التمويل  عمليات  من  اأرب��ع  على  موافقني  غري  الدرا�سة  عينة  اأف��راد 

التعاونية )املتعددة الأغرا�ض( تتمثل يف:

- هناك زيادة يف عدد املتربعني الداعمني للجمعية من املجتمع.

- درجة ر�سا املتربعني عالية جتاه اجلمعية ب�سبب اجلهود التطويرية للجمعية.

- توجد لدى اجلمعية اآليات لقيا�ض ر�سا املتربعني والعمالء.

- هناك منو يف اإيرادات اجلمعية ال�سنوية من التربعات والهبات.

4 -  التوظيف والتدريب:

اأفراد عينة الدرا�سة موافقون على عمليات التوظيف والتدريب الإدارية يف اجلمعيات التعاونية 

)املتعددة الأغرا�ض(.

اأفراد عينة الدرا�سة موافقون على جميع عبارات حمور عمليات التوظيف والتدريب الإدارية يف 

اجلمعيات التعاونية )املتعددة الأغرا�ض(، ويتمثل اأبرزها يف:

يتوفر لدى اجلمعية كفاءات ب�سرية موؤهلة.   -

يتم تدريب العاملني يف اجلمعية.   -

تعتمد اجلمعية يف التوظيف على اأ�سا�ض اخلربات لدى العاملني.  -

تعتمد اجلمعية يف التوظيف على مهارات العاملني.  -

يتوفر لدى اجلمعية خربات يف جمال العمل التعاوين.   -

5 - االت�سال:

اأفراد عينة الدرا�سة موافقون على عمليات الت�سال الإداري يف اجلمعيات التعاونية )املتعددة الأغرا�ض(.

التعاونية  اجلمعيات  يف  الإداري  الت�سال  عمليات  من  �سّت  على  العينة  اأف��راد  واف��ق  حيث 

)املتعددة الأغرا�ض(، يتمثل اأبرزها يف:

اآرائهم يف خمتلف  للتعبري عن  لالأفراد  الفر�سة  باإتاحة  باجلمعية  الت�سال  نظام  •ي�سمح  •
الق�سايا العامة.
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•تعتمد اجلمعية على اإ�سرتاتيجية املباداأة يف الت�سال بجمهور العمالء. •
•تهتم اجلمعية باإيجاد �سبل متطورة لالت�سال الداخلي. •

•خطوط الت�سال الراأ�سي والأفقي بني اأع�ساء اجلمعية وا�سحة. •
•يوؤثر نظام الت�سال القائم يف اجلمعية على اأداء العامني ملهامهم. •

اجلمعيات  يف  الإداري  الت�سال  عمليات  من  واحدة  على  موافقني  غري  الدرا�سة  عينة  اأف��راد 

التعاونية )املتعددة الأغرا�ض(، تتمثل يف »ت�ستطيع اجلمعية ال�سيطرة على امل�سكالت التي حتدث 

خارج نطاق رقابتها«.

ال�سوؤال الثالث/ ما الربامج وامل�سروعات التي تقدمها اجلمعية؟

اأفراد عينة الدرا�سة موافقون على اأربعة من الربامج وامل�سروعات التي تقدمها اجلمعية تتمثل يف:

ترتبط برامج اجلمعية باملجتمع املحلي الذي تعمل فيه.  -

تقدم اجلمعية برامج وم�سروعات تنموية للمواطنني.  -

الربامج وامل�سروعات التي تقدمها اجلمعية منا�سبة.  -

الربامج وامل�سروعات التي تقدمها اجلمعية تغطي احتياجات الأع�ساء.  -

اأفراد عينة الدرا�سة غري موافقني على واحد من الربامج وامل�سروعات التي تقدمها اجلمعية 

يتمثل يف »الربامج وامل�سروعات التي تقدمها اجلمعية كافية«.

ال�سوؤال الرابع/ ما اأنواع الربامج وامل�سروعات التي تقدمها اجلمعية؟

اأفراد عينة الدرا�سة موافقون على اأن اأنواع الربامج وامل�سروعات التي تقدمها اجلمعية متاحة.

تقدمها  التي  وامل�سروعات  الربامج  من  نوًعا  وع�سرين  اأربعة  على  العينة  اأف��راد  واف��ق  حيث 

اجلمعية متاحة، اأبرزها يتمثل يف:

بع�ض  توفري  والكهربائية،  املنزلية  الأدوات  تاأمني  ال�سحية،  املنزلية  الأدوات  تاأمني   -• •
الأجهزة  اإ�سالح  ور���ض   - احلالقة  �سالونات   – املطابخ   – املالب�ض  )غ�سيل  اخلدمات 

الكهربائية(، تغليف املنتجات الزراعية بالطرق احلديثة وت�سويقها.

•كما وافق اأفراد الدرا�سة على اأربعة من اأنواع الربامج وامل�سروعات التي تقدمها اجلمعية  •
وهي غري متاحة، وتتمثل يف:

•- اإقامة العيادات الطبية، تاأمني م�ستلزمات �سيادي الأ�سماك، ت�سويق حم�سول الأ�سماك،  •
اإقامة امل�ساغل لتعليم اخلياطة.
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اأدائها  من  وحتّد  التعاونية  اجلمعيات  تواجه  التي  املعوقات  ما  اخلام�ص/  ال�سوؤال 

دوَرها التنموي؟ 

اأفراد عينة الدرا�سة موافقون على املعوقات التي تواجه اجلمعيات التعاونية التي حتّد من اأداء 

دوَرها التنموي. 

حيث وافقت عينة الدرا�سة على ثالثة ع�سر من املعوقات التي تواجه اجلمعيات التعاونية وحتّد 

من اأداء دوَرها التنموي، يتمثل اأبرزها يف:

عدم تفرغ اأع�ساء جمل�ض الإدارة.  -

�سعف دور و�سائل الإعالم يف التوعية باأهمية العمل التعاوين.  -

ق�سور اخلربة الإدارية لدى بع�ض املوظفني باجلمعية.  -

عدم اهتمام الأع�ساء بامل�ساركة يف اجتماعات اجلمعية العمومية.  -

اأفراد الدرا�سة غري موافقني على ثالثة من املعوقات التي تواجه اجلمعيات التعاونية التي حتّد 

من اأدائها دوَرها التنموي تتمثل يف:

اأغرا�ض  لتحقيق  التقنية  ا�ستخدام  مهارة  و�سعف  احلكومي،  والإ���س��راف  الرقابة  �سعف   -

اجلمعية، و�سعف تطبيق الأنظمة واللوائح الداخلية للجمعية.

تا�سًعا- مقرتحات الدرا�سة:

التنموي  ال��دور  تفعيل  على  ت�ساعد  قد  مقرتحات  اإىل  التو�سل  مت  الدرا�سة  ه��ذه  خ��الل  من 

اأ�سفرت  ما  �سوء  يف  وذلك  ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف  الأغرا�ض  املتعددة  التعاونية  للجمعيات 

عنه النتائج العامة للدرا�سة امليدانية، ونتائج دليل مقابلة امل�سوؤولني يف الإدارة العامة للجمعيات 

التعاونية يف وزارة ال�سوؤون الجتماعية ويف جمل�ض اجلمعيات التعاونية، مع ال�ستفادة من اخلربة 

امليدانية للباحثة. وميكن اأن تكون هذه املقرتحات مبثابة موجهات ت�ساعد متخذي القرار واجلهات 

ذات العالقة بالعمل التعاوين يف املجتمع ال�سعودي. وقد مت حتديد املقرتحات يف التايل:

مراجعة وتطوير نظام التعاون يف اململكة، وال�ستفادة من نظم وجتارب الدول املتقدمة تعاونيًّا 

يف هذا املجال، وذلك من خالل الآليات التالية:-

التعاونية  اجلمعيات  بني  فيما  الن��دم��اج  لتحقيق  ال��الزم��ة  والت�سريعات  النظم  اإي��ج��اد  1 .

)املتعددة الأغرا�ض(، وكذلك اإن�ساء اجلمعيات العامة وال�ستهالكية.

تقدمي الدعم احلكومي بجميع اأ�سكاله لتفعيل دور اجلمعيات التعاونية )املتعددة الأغرا�ض(  2 .
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يف اأداء دورها التنموي، بحيث ياأخذ الدعم الأ�سكال التالية:

وباخلربات  �سنوية  مالية  باإعانة  التعاونيات  اجلمعيات  ملجل�ض  الإداري  اجلهاز  •دع��م  •
التعاونية والتقنيات احلديثة.

•عقد الندوات واللقاءات يف جمال العمل التعاوين ودعوة اخلرباء واملتخ�س�سني من داخل  •
اململكة وخارجها للم�ساركة فيها.

اململكة  داخ��ل  التعاوين  للتدريب  مركز  اإي��ج��اد  على  والعمل  التعاونية  ال��ك��وادر  •تدريب  •
للم�ساهمة يف اإيجاد كوادر تعاونية موؤهلة.

دعم اجلمعيات التعاونية بالأفكار واملقرتحات لتطوير مواردها املالية وحت�سني خدماتها. 3 .

م�ساعفة جهود اجلمعية بالت�سال باأع�سائها ومعرفة اآرائهم واحتياجاتهم. 4 .

ب�سرورة  الأغرا�ض(  )املتعددة  التعاونية  اجلمعيات  قدرة  لتعزيز  املنا�سبة  ال�سبل  و�سع  5 .

الق�ساء على املعوقات التي حتّد من فعاليتها، وذلك من خالل دعم اجلمعيات التعاونية 

دورها  واأداء  اأهدافها  حتقيق  من  ميّكنها  قوي  اقت�سادي  فائ�ض  تكوين  ت�ستطيع  حتى 

التنموي.

اختيار متخذي القرار يف اجلمعيات التعاونية )املتعددة الأغرا�ض( من اأ�سحاب اخلربة  6 .

الإدارية.

)املتعددة  التعاونية  للجمعيات  متفرغني  الإدارة  جمل�ض  اأع�ساء  اختيار  على  العمل  7 .

الأغرا�ض(.

حث الأع�ساء على امل�ساركة يف اجتماعات اجلمعية العمومية. 8 .

العمل على تعزيز دور و�سائل الإعالم يف التوعية باأهمية العمل التعاوين، والهتمام بتوفري  9 .

التعاوين،  العمل  ثقافة  ت�سجيع  جمال  يف  اجلمعية  داخل  والتثقيفية  الإعالمية  الربامج 

وال�ستفادة من �سبكات التوا�سل الجتماعي على �سبكة الإنرتنت.

العمل  باأهمية  للتعريف  التوعية؛  بحمالت  والقيام  التطوعية  الثقافة  ن�سر  زيادة  اأهمية  10 .

التعاوين و�سلبيات العمل الفردي واأثره على ن�ساط اجلمعيات التعاونية، مع م�ساهمة وزارة 

الرتبية والتعليم بو�سع مناهج تعمل على تثقيف الأجيال القادمة وتوعيتهم باأهمية العمل 

التعاوين الجتماعي والقت�سادي؛ وذلك لإيجاد جيل تعاوين جديد.

)املتعددة  التعاونية  اجلمعيات  على  احلكومي  والإ���س��راف  الرقابة  تعزيز  على  العمل  11 .
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الأغرا�ض( بتكثيف الزيارات امليدانية - من قبل وزارة ال�سوؤون والجتماعية بفروعها - 

خطة  باإعداد  وذل��ك  اأن�سطتها،  على  والوقوف  اأو�ساعها،  ملتابعة  التعاونية؛  للجمعيات 

زيارات �سنوية لهذه اجلمعيات.

ببع�ض(؛  بع�سها  لربط اجلمعيات  الآيل  التقنية )احلا�سب  ا�ستخدام  تفعيل  العمل على  12 .

لتحقيق اأغرا�ض اجلمعيات التعاونية )املتعددة الأغرا�ض(.

)املتعددة  التعاونية  للجمعيات  الداخلية  واللوائح  الأنظمة  تطبيق  تفعيل  على  العمل  13 .

الأغرا�ض(.

اجلمعيات  تواجه  التي  املعوقات  من  احلّد  �سبل  حول  وافية  م�ستقبلية  بدرا�سات  القيام  14 .

التعاونية )املتعددة الأغرا�ض(.

املراج��ع:
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، دار �سادر، بريوت. • ابن منظور جمال الدين اأبو الف�سل )د.ت(، ل�سان العرب، مادة عون، ج13•
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، مادة  • اإ�سماعيل بن حماد اجلوهري )1399ه�(، ال�سحاح، حتقيق اأحمد عبد الغفار عطار، ج6، ط2•

عون، دار العلم للماليني، بريوت
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م(، مبادئ القيا�ض النف�سي والتقييم الرتبوي، اجلامعة الأردنية، كلية الرتبية، عمان. • �سبع اأبو لبدة  )1985•

• اجلزء الثاين،  •spss 10 سعود ال�سحيان ، عزت ح�سن )2002م(، معاجلة البيانات با�ستخدام برنامج�

مطابع التقنية لالأوف�ست، الريا�ض.
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القت�ساد  ق�سم  وال��زراع��ة،  الأغذية  علوم  كلية  من�سورة،  غري  ماج�ستري  ر�سالة  الق�سيم،  مبنطقة 

الزراعي، جامعة امللك �سعود، الريا�ض.

اجلمعيات  مللتقى  مقدمة  عمل  ورق��ة  التعاونية،  اجلمعيات  واإدارة  تنظيم  ه�(،  • •1431( باع�سن  علي 

التعاونية الثاين، املنعقد يف مدينة جدة، جمعية من�سوبي اخلطوط اجلوية ال�سعودية، جدة.

م(، اإدارة الأعمال يف اجلمعيات التعاونية، بحث من�سور، املوؤمتر التعاوين الأول  • غازي ال�سباغ )1989•

الدورة التدريبية التعاونية، الريا�ض، وزارة العمل وال�سوؤون الجتماعية.

م(، احلركة التعاونية يف املغرب، ترجمة د. �سالح الدين هارون، مكتبة  • فاطمة الزهراء باقة )1978•

املعارف، الرباط.

ه�(، التقومي الرتبوي، دار القلم للن�سر والتوزيع، دبي. • فخري ر�سيد خ�سر )1407•

ه�(، تقومي الربامج وامل�سروعات الجتماعية، مطابع التقنية لالأوف�ست، الريا�ض. • فهد حمد املغلوث )1417•

م(، مقدمة يف التعاون، مطبوعات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي  • فوزي عبد العزيز ال�ساذيل )1986•

والتدريب، كلية الدرا�سات التجارية، الكويت.

م(، احلركة التعاونية يف اخلليج العربي، الواقع والآفاق، �سل�سلة  • كمال اأبو اخلري ، خالد يون�ض )1988•
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بالدول العربية اخلليجية، العدد الثاين ع�سر، ذو القعدة 1408ه�، املنامة. البحرين.



تقييم الدور التنموي للجمعيات التعاونية يف اململكة العربية ال�سعودية 

257

  العدد 123، خريف 2014 ال�سنة 31 | �سوؤون اجتماعية

ال�سرق،  زه��راء  مكتبة  الجتماعية،  واملنظمات  الربامج  تقومي  م(،  • •2004( علي  املعاطي  اأب��و  ماهر 

القاهرة. 

املجتمع  من  تطبيقية  من��اذج  مع  الجتماعية  املوؤ�س�سات  اإدارة  م(،  • •2005( علي  املعاطي  اأب��و  ماهر 
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Introduction
This study aims to identify reality of cooperative assemblies that multi-purpose in 

Saudi Arabia, through knowing it objectives and associated administrative processes 
such as (planning - organization - recruitment and training - funding and budget – 
communication). Furthermore it knowing 0n cooperative assemblies programs, and 
projects. Additionally it face of obstacles that these assemblies. So, it tries to reaching 
suggests for effectiveness’ the developmental role that assemblies.

So, this study is a one of assessments studies that focusing on assessing that these 
assemblies, through workers and decision-makers views 

This study depend on multi-methods , by using qualitative method , and quantitative 
method , via social survey comprehensive social workers and decision makers in 
Ministry of Social Affairs and cooperative assemblies administrative.

And it was used content analysis method to guide the interview with experts and 
officials in cooperative assemblies that Ministry of Social affairs. 

Study findings, such as, (Not full-time members of Governing Council, lack of media 
role in raising awareness , lack of management experience with some of the staff 
association, And lack of interest of members to participate in meetings of general 
assembly…etc.).

This study pointed out recommendations that could help decision makers and 
relevant authorities cooperative action and effectiveness for developmental role of 
cooperative assemblies that multi-purpose in Saudi society.

Dr. Haifa bint Abdul Rahman bin Saleh bin Shalhoub

Developmental role assessment for
 Cooperative Assemblies in 
Kingdom of Saudi Arabia 

“Empirical Study applied on some of Cooperative Assemblies 

that multi-purpose”

• Princess Nora bint Abdul Rahman University


