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عوائل الو  األفرادالمتبرعين والداعمين للقطاع الخيري من  واتجاهاتسلوكيات ورغبات  .7
 :بمدن الشرقية األعمال وسيدات ورجال

 :مقدمة 7/7
مفردة من ( 331)باستطالع آراء عينة عشوائية مكونة من  بشركة إنماء األرباح لالستشارات والدراساتقام فريق العمل 

ممثلة متثياًل  مبدن اخلرب والدمام واإلحساء باملنطقة الشرقية، األفراد وكذلك رجال وسيدات األعمال منالعمالء احلاليني واملرتقبني 
اخلريية جتاه سوق التربع والدعم لألنشطة واألعمال واجتاهاهتم حقيقيًا جملتمع البحث والدراسة ملعرفة آرائهم ورغباهتم وسلوكياهتم 

 .بالسوق السعودي
وذلك من خالل قوائم استطالع الرأي اليت مت إعدادها خصيصًا هلذا الغرض مث توجه هبا جمموعة من الباحثني الستيفاء بياناهتا 

بشركة إنماء األرباح لالستشارات من خالل املقابالت الشخصية مع مفردات العينة املستهدفة، مث قام خرباء التسويق واإلحصاء 
بتفريغ البيانات الواردة هبا وتبويبها وحتليلها واستخالص أهم املؤشرات والنتائج منها باستخدام أحدث الربامج  الدراساتو 

 .اإلحصائي املتقدم( SPSSبرنامج )اإلحصائية يف هذا اجملال 
 باألسواقاألفراد والعوائل على جتمعات العشوائي املرور امليداين حجم العينة املستهدفة من خالل  إىلهذا وقد مت التوصل 

واجملمعات التجارية واملتنزهات وبالعالقات الشخصية مع األفراد إىل جانب املباين املكتبية والشركات واملشاريع اخلاصة ليصل 
تني منها باخلرب والدمام نظرًا لطبيعة املدين( ثلثي العينة املستهدفة) %26مقابلة ميدانية ( 331)إمجايل عدد املقابالت إىل 

 .الدميوجرايف عن مدينة اإلحساء وذلك الستطالع آرائهم حول دعمهم للقطاع اخلريي مبدن الدراسة واختالفهم
على الذكور واإلناث بنفس وزهنا النسيب لسكان كل مدينة والبالغ يف  األعمالكما حرصنا على توزيع العينة من األفراد ورجال 

 .تقريباً لكاًل من الذكور واإلناث% 61املتوسط 
هذا وسوف نتناول فيما يلي بالشرح والتحليل أهم النتائج والمؤشرات للدراسة الميدانية للعينة المستقصاه، وذلك بغرض 

 :التعرف على اآلتي
 وكذلك أفضل اجلمعيات اليت تتعامل معها وأسباب تفضيلها  دعمها األفراد ورجال األعماليملبادرات اليت أهم وأبرز الربامج وا

 .وكيفية التعرف عليها

  والدوافع والرغبات لتلك التربعات هلانوعية اجلمعيات اليت يفضلون التربع. 

  للتربع بهكيفية التعرف على اجلمعيات اخلريية وأفضل مكان. 

 عند التعامل معها ة بني اجلمعيات اخلرييةعوامل املفاضل. 

  مع اجلمعيات اخلريية املختلفة يف تعاملهاأهم الصعوبات اليت تواجه العينة املستقصاة. 

 الوسائل املفضلة للتربع لدى مفردات العينة املستقصاه. 

 مدى رغبتهم يف التربع مرة أخرى لنفس اجلمعية أو الربنامج. 

 وغريها. 
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 :واصفات العينة المستقصاهمفيما يلي أهم  لوسوف نتناو 

 (:المدينة)من حيث الموقع  7/6
نظرًا لطبيعة الدراسة اخلاصة مبدن الشرقية راعينا أن تكون مفردات العينة املستقصاه موزعة بني مدن الدمام واخلرب واالحساء، 

 :وذلك كما هو موضح على النحو التايل

اإلجمالي  العدد المدينة
)%( 

 %16 16 اخلرب
 %16 16 الدمام

 %12 41 اإلحساء
   %711 771 اإلجمالي

 :النوعيةمن حيث  7/4
رتكيز على استقصاء األفراد راعينا عند اختيار العينة املستقصاه أن تكون ممثلة متثياًل حقيقيًا جملتمع البحث والدراسة حيث مت ال

من العينة املستقصاه بينما % 74التربع للجمعيات اخلريية حيث مثلوا حنو والعوائل بصورة أكثر نظرًا ألهنم األكثر إقبااًل على 
 :من رجال األعمال، وذلك كما هو موضح على النحو التايل% 62

 يةالنوع
اإلجمالي 

)%( 
 %7443 أفراد وعوائل

 %6642 رجال وسيدات أعمال
   %711 اإلجمالي

 :من حيث النوع 7/3
 :املستقصاه من األفراد ورجال األعمال على الذكور واإلناث، وذلك كما هو موضح على النحو التايلحرصنا على توزيع العينة 

 النوع
اإلجمالي 

)%( 
 %61 ذكورال

 %47 اإلناث
 %711 اإلجمالي

 
 
 
 

 

 الدمام
32% 

 اخلرب
32% 

 األحساء
36% 

 أفراد وعوائل
7441% 

رجال ويبدات 
 أعمال
2549% 

 الذكور
53% 

 اإلناث
47% 
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 :من حيث الوظيفة 7/5
 بلغمتثياًل حقيقيًا جملتمع البحث والدراسة حيث  ممثلةتنوعت وظائف مفردات العينة املستقصاه وراعينا عند اختيارهم أن تكون 

، وذلك كما هو موضح من حجم العينة املستقصاة تقريباً  %32حنوتقريباً وكذلك املديرين % 67أصحاب األعمال احلرة نسبة 
 :على النحو التايل

اإلجمالي  أهم الوظائف
)%( 

 %6741 أعمال حرة
 %3243 مدير 
 %3244 موظف
 %3244 ربة منزل

 %243 معلم
 %446 نائب مدير

 %341 حماسب
 %341 وكيل مدرسة

 %341 مندوب مبيعات
 %142 أستاذ جامعي

 %142 كاتبة 
  %711 اإلجمالي

 

 :من حيث فئات الدخل الشهري 7/2
ألف  11شهر وأكثر من /آالف لاير 31تباينت فئات الدخل الشهري ملفردات العينة املستقصاه حيث تنوعت ما بني أقل من 

والدعم التربع أن منها مما يشري إىل % 21الشهر وذلك بنسبة /ألف لاير 36شهر، وكانت النسبة األكرب للفئات أقل من /لاير
 :فقط، وذلك كما هو موضح على النحو التايل الدخل املرتفعمجيع فئات اجملتمع وليس قاصراً على طبقات  يشملاخلريي 

 األسرة الشهري فئات دخل
 (لاير باأللف)

 اإلجمالي
)%( 

 %1142 31أقل من 
31 –  6243% 
36 –  6646% 
61 –  142% 
66 –  741% 

 %142 11أكثر من 
  %711 اإلجمالي

 

 

 أعمال حرة
2743% 

 مدير
1941% 

 موظف
16404% 

 ربة منزل
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 معلم
9.1% 

 نائب مدير
445% 

 حماسب
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وأسباب تفضيلها  مفردات العينة المستقصاةتعامل معها تأفضل الجمعيات الخيرية التي  .6
 :بمدن الشرقية ومواقعها

 :مواقع أفضل الجمعيات الخيرية بمدن الشرقية محل الدراسة 6/7
جاءت مدينة الدمام يف الرتتيب األول من حيث نسبة تأييد مفردات العينة املستقصاه ملواقع أفضل اجلمعيات اخلريية مبدن الشرقية 

 :، وذلك كما هو موضح على النحو التايلتقريباً منها % 14وذلك من وجهه نظر 
 

الجمعيات مواقع أفضل 
 الخيرية

 )%( نسبة من يؤيدونها بالعينة 

 %1142 الدمام 
 %6243 االحساء

 %4446 اخلرب
 %341 الرياض
 %142 الباحة

 %142 مكة املكرمة
 

 
  

%0 
%10 
%20 
%30 
%40 
%50 
%60 
%70 
%80 
%90 

املكرمة مكة الباحة الرياض اخلرب االحساء  الدمام  

)%
(

 

 المدينة



 

6 

 

 مؤسسة عبد الرمحن بن صاحل الراجحي وعائلته اخلريية
 مبدن الشرقية األفراد ورجال األعمال من ني للقطاع اخلرييمسلوكيات ورغبات واجتاهات املتربعني والداع

 هـ 3417 رجب 62

 :أفضل الجمعيات الخيرية التي تعاملت معها مفردات العينة المستقصاه بمدن الشرقية محل الدراسة 6/6
هي أفضل اجلمعيات اخلريية اليت تعاملت معها مفردات العينة املستقصاه  اخلريية امليدانية أن مجعية الربأظهرت نتائج الدراسة 

تقريباً، وذلك كما % 63تقريباً منها، تليها يف األفضلية اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن وذلك بنسبة % 42وذلك من وجهه نظر 
 :هو موضح على النحو التايل

 )%(بة من يفضلونها بالعينة نس أفضل الجمعيات

 %4243 اخلريية الرب مجعيات
 %6142 اجلمعية اخلريية لتحفيظ القران

 %3243 اجلمعية اخلريية للمعاقني

 
 :ومن الجدول السابق يتضح ما يلي

الدراسة الثالث كان له األثر يف أن كثرة فروع مجعيات الرب اخلريية واجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن واجلمعية اخلريية للمعاقني مبدن 
مما يؤكد على أمهية انتشار فروع اجلمعيات  %(32، %63، %42)تكون تلك اجلمعيات هي أفضل اجلمعيات على التوايل 

 .باملدن
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 :أسباب تفضيل مفردات العينة المستقصاه للجمعيات الخيرية بمدن الشرقية 6/4
ريية مفضلة من وجهه نظر عينة األفراد ورجال األعمال املستقصاه وهي اخلمعيات اجلتفضيل  أسباب أهمسوف نتناول فيما يلي 

 :،وذلك كما هو موضح على النحو التايل

 )%(اإلجمالي  أهم أسباب التفضيل

لرعاية )اجلمعيةلتخصص جمال 
 /....( ملكافحة السرطان /أيتام

1647% 

 %3146 نتشار فروع اجلمعيةال
 %3342 صيتها شهرة اجلمعية وذيعل

 %244 الثقة واملصداقية باجلمعية
 %741 شمولية اجلمعية لكافة الربامج واملشاريعل

 %2 لوضوح جهود اجلمعية باجملتمع
 %142 سن التعامل مع املتربعنيحل

 %142 لسهولة إجراءات التربع والدعم
 %642 لتميزها يف مساعدة احملتاجني

 %642 من اجلمعية كثرة املستفيدينل
 %641 إحتياجات اجملتمعقرب اجلمعية من ل

 %641 سرعة االستجابةو ملتابعة املستمرةا
 %141 محالت الدعاية واإلعالن ملشاريعهالقوة 

 %141 يف العمل اخلريي ربة اجلمعيةخل
 %711 اإلجمالي

 
اختلفت  أهنابالرغم من وجود أسباب تفضيل عامة للجمعيات السابق تناوهلا وشرحها إال  هأن :ويتضح لنا من الجدول السابق

 :ب كل مجعية على حدي وذلك كما يليحس
  ك من وجهة نظر وذل يف العمل اخلرييربة اجلمعية خل هوكانت اهم اسباب تفضيل العينة املستقصاة جلمعية الرب اخلريية

، مث منها تقرياً  %27من وجهة نظروذلك  محالت الدعاية واإلعالن ملشاريعهاقوة ل التفضيليف  يليه، ممن يفضلوهنا% 311
سن التعامل مع حل، شمولية اجلمعية لكافة الربامج واملشاريعل، وضوح جهود اجلمعية باجملتمعل)مها يف الرتتيب كاًل من يأيت بعد
 .التوايل علىتقريباً منها % 21و% 21و% 23من وجهة نظر( املتربعني

 من  كثرة املستفيدينلهو مفردات العينة املستقصاة  ىلدرآن معية اخلريية لتحفيظ القاجلتفضيل  أسباب أهم كما كانت
 .منها% 61وذلك من وجهة نظر  اجلمعية



 

8 

 

 مؤسسة عبد الرمحن بن صاحل الراجحي وعائلته اخلريية
 مبدن الشرقية األفراد ورجال األعمال من ني للقطاع اخلرييمسلوكيات ورغبات واجتاهات املتربعني والداع

 هـ 3417 رجب 62

  وذلك من وجهة نظر  محالت الدعاية واإلعالن ملشاريعهاقوة لكان السبب الرئيسي لتفضيل اجلمعية اخلريية للمعاقني هو
 .تقريباً منها % 11

  وذلك من وجهة نظر  شهرة اجلمعية وذيع صيتهالهو  اإلحسانتفضيل العينة املستقصاة جلمعية مربة  أسباب أهمكما كانت
  .تقريباً منها % 41من وجهة نظروذلك  لتميزها يف مساعدة احملتاجني التفضيليف  ، يليههاملستقصاتقريباً من العينة % 64
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 لهاوالتبرع  الخيرية التي تفضلها مفردات العينة المستقصاه للتعامل معهانوعية الجمعيات  .4
 :بمدن الشرقية

من وجهه نظر مفردات العينة املستقصاه عند اختيارها اجلمعية اخلريية اليت  على املرتبة األوىل األيتامكفالة ورعاية   ستحوذتا
 :إلمجايل نوعية اجلمعيات األخرى، وذلك كما هو موضح على النحو التايل% 2646تتعامل فيها وذلك بوزن نسيب قدره 

 الترتيب )%(الوزن النسبي  الجمعية نوعية
 األول %2646 كفالة ورعاية االيتام

 الثاين  %77 اخلريية األوقاف
 الثالث  %7146 حفظ القرآن الكرمي

 الرابع  %7346 املعاقني
 اخلامس  %67 الدعوة واإلرشاد

 السادس  %62 كفالة ورعاية األرامل واملطلقات
 السابع  %61 بناء مساجد

 الثامن  %1646 الزواج والتنمية األسرية
 التاسع  %1146 الرعاية واخلدمات الصحية

 العاشر  %6746 األمومة والطفولة
 احلادي عشر  %62 طالب العلم

 الثاين عشر  %66 التدريب والتوظيف
 الثالث عشر  %6446 األسر املنتجة

 الرابع عشر  %3246 األحباث والدراسات واإلصدارات
 اخلامس عشر  %36 البيئة

 السادس عشر  %36 اإلسكان
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11 

 

 مؤسسة عبد الرمحن بن صاحل الراجحي وعائلته اخلريية
 مبدن الشرقية األفراد ورجال األعمال من ني للقطاع اخلرييمسلوكيات ورغبات واجتاهات املتربعني والداع

 هـ 3417 رجب 62

 :مفردات العينة المستقصاه بصفة عامة للتبرع بمدن الشرقية الدوافع والرغبات التي تدفع .3
وذلك من  الرغبة يف التربع جملال اجلمعيةى مفردات العينة املستقصاه هو ن التربع لدمأظهرت نتائج الدراسة امليدانية أن اهلدف 

 :، وذلك كما هو موضح على النحو التايلمنها تقريباً % 66وجهه نظر 

)%(نسبة من يؤيدونها بالعينة  الدوافع والرغبات  

 %6342 /....(مكافحة السرطان /رعاية أيتام)الرغبة يف التربع جملال اجلمعية
 %6142 األجر والثوابللحصول على 

 %1146 مساعدة احملتاجني
 %447 دمة وتنمية اجملتمعخل

 %341 التواد والرتاحم بني املسلمني
 %142 دفع البالءل

توافق رغبات ودوافع العينة املستقصاة للتربع بصفة عامة مع أسباب توجهها وتربعها ألخر ثالث مشاريع  إىلومما سبق يشري 
 (.أي توافق الرغبة مع السلوك) خريية مبدن الدراسة
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 مؤسسة عبد الرمحن بن صاحل الراجحي وعائلته اخلريية
 مبدن الشرقية األفراد ورجال األعمال من ني للقطاع اخلرييمسلوكيات ورغبات واجتاهات املتربعني والداع

 هـ 3417 رجب 62

عند التبرع للجمعيات الخيرية بمدن  مع سلوكياتهامدى توافق رغبات مفردات العينة المستقصاه  .5
 :الشرقية

من مفردات العينة املستقصاه تتوافق رغباهتا بشكل كبري مع سلوكياهتا عن التربع % 22أظهرت نتائج الدراسة امليدانية أن حنو 
 :وذلك كما هو موضح على النحو التايل، للجمعيات اخلريية

 )%( اإلجمالي توافقالمدى
 %76 نعم

 %67 إىل حد ما
 %3 ال

   %711 اإلجمالي
 

 :لها العينة المستقصاه تتبرعكيفية التعرف على الجمعيات الخيرية والبرامج التي  .2
عن طريق األهل  اخلريية على اجلمعيات والربامج تعرفواتقريبًا من العينة املستقصاه % 11أظهرت نتائج الدراسة امليدانية أن حنو 

 :واألصدقاء، وذلك كما هو موضح على النحو التايل

 )%(بالعينة  نسبة من يؤيدونها الجمعية الخيرية أو البرنامج طرق التعرف على

 %7241 واألصدقاءمن خالل األهل 
 %6146 إعالنات الطرق

 %11 املرور العشوائي ملقر اجلمعية
 %1346 واملتنزهات واألسواق أكشاك للجمعية باملوالت

 SMS 1141%رسائل 
 %6441 شخص تعرفه بالداخل

 %3141 واالنرتنتالسوشيال ميديا 
 %741 بروشور ومطبوعات موزعة بالبيوت والسيارات

 نعم
72% 

 إىل حد ما
27% 

 ال
1% 
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 مؤسسة عبد الرمحن بن صاحل الراجحي وعائلته اخلريية
 مبدن الشرقية األفراد ورجال األعمال من ني للقطاع اخلرييمسلوكيات ورغبات واجتاهات املتربعني والداع

 هـ 3417 رجب 62

 
 :ومن الجدول السابق يتضح ما يلي

  وذلك على ما زالت هي أفضل وسيلة للتعرف على اجلمعيات والربامج بالسوق اخلريي ( األهل واألصدقاء)أن شبكة املعارف
 .مجيع املستويات

  إىل أمهية  ذلك ويشري ،اجلمعيات اخلريية وبراجمها علىكوسيلة للتعرف   (بالداخل شخص تعرفه)من العينة اختاروا % 66حنو
 .واحملافظة عليهمللجمعية وأحد عوامل جذب املتربعني  حمل ثقة وخربة ايصبحو  حىتموظفني اجلمعية بعناية اختيار 

 :لدى مفردات العينة المستقصاه وأسباب تفضيلها أماكن التبرع المفضلة .1
 :التبرع التي تفضلها العينة المستقصاه أماكن 1/7

، وذلك كما هو (أكشاك اجلمعيات باألماكن العامة)من العينة املستقصاه تفضل % 66حنو أن أظهرت نتائج الدراسة امليدانية 
 :موضح على النحو التايل

 )%(اإلجمالي  مكان التبرع

مقرات ثابتة 
 للجمعيات والفروع

41% 

أكشاك للجمعيات 
 باألماكن العامة

66% 

   %711 االجمالي
 :العينة المستقصاهمفردات أسباب تفضيل أماكن التبرع التي تفضلها  1/6

انتشارها وسهولة الوصول إليها إىل كشاك اجلمعيات باألماكن العامة ألمفردات العينة املستقصاه ترجع أهم أسباب تفضيل 
 :موضح على النحو التايلمنها، وذلك كما هو % 14من وجهة نظروذلك 

 
نسبة من يفضلونها أهم أسباب تفضيل 
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 طرق التعرف على الجمعية الخيرية أو البرنامج

 مقرات ثابتة
 أكشاك 48%

52% 
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 هـ 3417 رجب 62

 )%(بالعينة  األكشاك
وسهولة الوصول  نتشارهاا

 إليها
1441% 

متوفرة يف التجمعات  
 وأماكن التسوق التجارية

6142% 

 
منها % 66من وجهة نظرالثقة واملصداقية بالفرع الرئيسي وذلك  إىلمقرات الثابتة للجمعيات للالعينة املستقصاه  ترجع أهم أسباب تفضيلكما 
 :كما هو موضح على النحو التايلوذلك  ، تقريباً 

 سباب تفضيل المقرات الثابتة أ
نسبة من يفضلونها 

 )%(بالعينة 
 %6342 الثقة واملصداقية بالفرع الرئيسي

 %3341 بأماكن معروفة وجود فروعها
 %6 عن قرب اجلمعية ىالتعرف عل

 %3 هبا وجود موظفني بشكل مستمر
بالتقارير وأخر  ناوإمداد التواصلحسن 

 املستجدات
3% 

 
 
 

إنتشارها وسهولة 
 الوصول إليها

3443% 

متوفرة يف 
التجمعات التجارية 

 وأماكن التسوق
2046% 

الثقة واملصداقية 
 بالفرع الرئيسي

2146% 
وجود 

فروعهابأماكن 
 معروفة
1148% 

التعرف على 
 اجلمعيةعن قرب

2% 

وجود موظفني 
بشكل مستمر 

 هبا
1% 

حسن التواصل 
وإمدادنا بالتقارير 
 وأخر املستجدات

1% 
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 هـ 3417 رجب 62

 
 
 
 
 
 
 
 

عند المفاضلة بين في االعتبار عوامل المفاضلة التي تأخذها مفردات العينة المستقصاه أهم  .8
 :الجمعيات الخيرية المختلفة بمدن الشرقية

اجلمعيات اخلريية  املفاضلة بنياستحوذت شهرة اجلمعية وذيع صيتها على املرتبة األوىل من وجهه نظر العينة املستقصاه عند 
 :، وذلك كما هو موضح على النحو التايلاألخرى العواملتقريباً إلمجايل % 72وذلك بوزن نسيب قدره ،املختلفة مبدن الشرقية

 الترتيب )%(سبي الوزن الن أهم عوامل المفاضلة 
 األول %7243 شهرة اجلمعية وذيع صيتها

 الثاين %7147 فروع اجلمعية  انتشار
 الثالث %2441 لكافة الربامج واملشاريع مشولية اجلمعية

 الرابع %2343 التخصص يف نوعية برامج حمددة
 اخلامس %4642 ستقبال املندوبنيإحسن معاملة و 

 السادس %4346 فيه وجود شخص باجلمعية تعرفه وتثق
 السابع %6641 والربامج للمشاريعمحالت الدعاية واإلعالن 

حسن تواصل اجلمعيات واإلمداد بالتقارير 
 وأخر املستجدات

 الثامن  6644%
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 هـ 3417 رجب 62
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 هـ 3417 رجب 62

أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه مفردات العينة المستقصاه في تعاملها الحالي مع  .9
 :بمدن الشرقيةالجمعيات الخيرية المختلفة 

من حجم العينة املستقصاه تعاين من بعض املشاكل والصعوبات عند تعاملها مع فقط % 4أظهرت نتائج الدراسة امليدانية أن 
 :(مرتبة حسب األمهية)وكانت أهم هذه املشاكل والصعوبات كالتايل ،اجلمعيات اخلريية

   بل اجلمعيةسوء االستقبال للمتربع من ق. 

  املتربعنيتواصل مع الضعف. 

 عدم وضوح برامج بعض اجلمعيات. 

 :اآلليات المفضلة لدى العينة المستقصاه للتبرع للجمعيات الخيرية بمدن الشرقيةو الوسائل  .71
عند ( على سند قبض واحلصولالتربع النقدي باملكان )من العينة املستقصاه تفضل % 61أظهرت نتائج الدراسة امليدانية أن 

 :معيات اخلريية مبدن الشرقية، وذلك كما هو موضح على النحو التايلالقيام بالتربع للج

 %()جمالي اإل المفضلة الوسيلة واآللية

 %61 واحلصول على سند قبضالتربع النقدي باملكان 
 %41 الصراف أو النت حتويل بنكي من خالل

 %6 باجلوالSMSإرسال رسائل 
 %711 االجمالي

 

 
 
 
 

حتويل بنكي من خالل 
 الصراف أو النت

48% 

التربع النقدي باملكان 
 واحلصول على سند قبض

50% 

إرسال رسائل 
SMSباجلوال 
2% 
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 مؤسسة عبد الرمحن بن صاحل الراجحي وعائلته اخلريية
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 هـ 3417 رجب 62

مدى تواصل الجمعيات الخيرية التي تم التعامل معها خالل العام الماضي حول مستجدات  .77
 :للتواصل مع العينة المستقصاه المستخدمةالجمعية والمشاريع بها والوسيلة 

  :مدى تواصل الجمعيات الخيرية التي تعاملت معها العينة المستقصاه خالل العام الماضي 77/7
امليدانية عدم وجود تواصل من قبل اجلمعيات اليت سبق التعامل معها العام املاضي وذلك من وجهه نظر أظهرت نتائج الدراسة 

 :، وذلك كما هو موضح على النحو التايل(نصف العينة) من العينة املستقصاه% 63

 %() اإلجمالي الحالة

 %42 نعم
 %63 ال

 %711 االجمالي
  :الجمعيات الخيرية مع العينة المستقصاهلتواصل  المستخدمة الوسائل 77/6

كوسيلة ( SMS إرسال) مت التواصل معها من خاللتقريبًا من العينة املستقصاه % 16أظهرت نتائج الدراسة امليدانية أن 
 :التايلمن قبل اجلمعيات اخلريية اليت تتعامل معها، وذلك كما هو موضح على النحو واملستجدات  التطورات آخرللتعرف على 

المستخدمة مع  وسائل التواصل
 العينة

بالعينة  يؤيدونهانسبة من 
)%( 

 SMS 1347%رسائل 
 %36 إمييالت

 WhatsApp)) 141%واتس اب
 %347 تقرير سنوي دوري بالربيد

 %347 زيارة مباشرة من مندوب اجلمعية
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 وسائل التواصل مع الجمعيات الخيرية
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 هـ 3417 رجب 62

من وجهه نظر  الخيري مستقبالا مدى إمكانية التبرع مرة أخرى لنفس الجمعية أو البرنامج  .76
 :العينة المستقصاه

  :مدى إمكانية التبرع مرة أخرى 74/7
من مفردات العينة املستقصاه على استعداد للتربع مرة أخرى لنفس اجلمعية أو % 22أظهرت نتائج الدراسة امليدانية أن حنو 

 :الربنامج اخلريي، وذلك كما هو موضح على النحو التايل

 )%(مالي اإلج الحالة

 %22 نعم
 %3 ال

  %711 اإلجمالي
 

لنفس اجلمعية أو الربنامج اخلريي  لتكرار تربع العينة املستقصاةالدراسة امليدانية أن السبب الرئيسي  نتائج أظهرتهذا وقد 
 :موضح على النحو التايل، وذلك كما هو تقريباً  منها% 12، وذلك من وجهه نظر الرغبة يف التربع جملال اجلمعيةمستقبالً هو 

 )%( نسبة من يؤيدونها بالعينة أسباب التبرع مرة أخرى

 %1646 الرغبة يف التربع جملال اجلمعية
 %6147 ساعدة احملتاجنيمل

 %3643 الثقة واملصداقية باجلمعية
 %34 ر والثواب جاأل للحصول على

 %246 جيدبشكل  تاجيهاتوصيل التربعات حملل
 %146 التربعوضوح هدف ل

 %146 باجلمعية اإلجراءاتسهولة ل
 %646 املتميز للجمعيات األداء

 %646 القتناع بالربنامج واجلمعية ودورها يف خدمة اجملتمعل

 نعم
99% 

 ال
1% 
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 هـ 3417 رجب 62

 
من العينة املستقصاة سوف % 36فإن  مساعدة احملتاجنيو  الرغبة يف التربع جملال اجلمعيةومما سبق يشري إىل أنه بعيداً عن أسباب 

ضرورة بناء الثقة والصورة الذهنية اجليدة  إىلتكرر تربعها لنفس اجلمعية أو املشروع اخلريي نظرًا للثقة هبا مما يلفت االنتباه 
 .للجمعيات اخلريية لدى عمالئها من املتربعني والداعمني بأشكاهلم املختلفة

 

رى من الضروري أن تتبناها الجمعيات الخيرية داخل مدن مدى وجود برامج أو مشاريع أخ .74
 :الشرقية وما هي تلك المشاريع

وعدم احلاجة لربامج ومشاريع معظم اجلمعيات واجلهات اخلريية بالربامج واملشاريع احلالية  اكتفاءأظهرت نتائج الدراسة امليدانية 
 :هو موضح على النحو التايل ، وذلك كمامن العينة املستقصاة% 16وذلك من وجهه نظر أخرى 

 الحالة
اإلجمالي 

)%( 
 %31 نعم
 %16 ال

   %711 اإلجمالي
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 مرة أخرىالدمعم أسباب 

 نعم
18% 

 ال
82% 
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 مبدن الشرقية األفراد ورجال األعمال من ني للقطاع اخلرييمسلوكيات ورغبات واجتاهات املتربعني والداع

 هـ 3417 رجب 62

 :أهم التوصيات .73
 نقرتح أن يتم توزيع ميزانية الدعاية واإلعالن للجمعيات اخلريية على البنود التالية: 

 )%(لإلنفاقالوزن النسبي  م الوسائل الدعائية والترويجيةهأ
 اإلعالين /املتربع البياع

 ....(عشاء/ورش عمل/دوريات/تواصل فردي)
62% 

 %32 إعالنات الطرق 
 %36 مقر اجلمعية وجتهيزاته

 %33 أكشاك اجلمعية بالتجمعات واألسواق
 SMS 33%رسائل 

 %2 تعيني موظفني ثقة بالداخل ومعروفني
 %246 السوشيال ميديا واالنرتنت

 %646 للتوزيعبروشورات ومطويات 
 %711 اإلجمالي

 

 اخلريية اخلريية لإلكثار واالنتشار من األكشاك بالتجمعات واألماكن العامة املعربة براجمها ومشاريعهااجلمعيات  هتوجي. 

 املتربعنياصة ملراعاة ما يلي مع لقائمني على اجلمعيات اخلريية بصفة عامة وجلان تنمية املوارد بصفة خاالهتمام من قبل ا: 

 .حسن االستقبال والرتحيب للمتربع -

 .حسن التواصل مع املتربعني بأشكال خمتلفة تتناسب معهم -

 .وجود الفتات أو فاليرز أو بروشورات توضح كافة الربامج واملشاريع بصورة مبسطة وسهلة -

 تنوع وسائل التربع باجلمعيات اخلريية لتتناسب مع ظروف املتربعني على النحو التايل: 

 اآللية/الوسيلة
الوزن النسبي 

 )%(للوسيلة
تربع نقدي واحلصول 

 على سند قبض
61% 

حتويل بنكي 
 (النت/صراف)

41% 

 SMS 6%رسائل 
  %711 اإلجمالي

 

 

 على وسيلة رسائل  الرتكيزلتواصل مع متربعيها والوقوف معهم على أخر املستجدات مع اجلمعيات اخلريية ا علىSMS 
 .بنسبة كبرية يف التواصل معهم

تربع نقدي 
واحلصول على 

 سند قبض
50% 

حتويل بنكي 
 (النت/صراف)

48% 

 SMSرسائل 
2% 


