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 المستخلص

الخيري من وجهة نظر المستثمرين والمهتمين    القطاع  فيثمار  كفاءة اإلست   على دراسة البحث    ركزي
عتقاد التقليدي  في سيادة االبالمملكة العربية السعودية، تتمثل مشكلة البحث  والعاملين بالقطاع الخيري  

أوساط  في  االستثمار  السائد  جدوى  بعدم  التقليديين  الخيري    في   المستثمرين  البحث ،  القطاع    يهدف 
االل كفاءة  الخيري.  القط  فيستثمار  قياس  التحليلي  اع  الوصفي  المنهج  البحث  على  ا يتبع  عتمادا 

تم   الحالة، وقد  البحث.  اأسلوب دراسة  المكرمة كممثل لحالة  البحث  ا ختيار منطقة مكة  على  عتمد 
الفرضيات  القطاع    فيرتباط ذات داللة إحصائية بين االستثمار  اعالقة  : توجد  أهمها  مجموعة من 

وزياد  القطاعالخيري  كفاءة  المستثمر   ة  يعتقد  أهمها:  النتائج  من  بمجموعة  البحث  خرج  ن  و الخيري. 
رتباط ذات اعالقة  القطاع الخيري، توجد    فيكفاءة االستثمار  بن بالقطاع الخيري  و ن والعاملو والمهتم

ة  . قدم البحث مجموعخيري وزيادة كفاءة القطاع الخيري القطاع ال  فيداللة إحصائية بين االستثمار  
أهمها: تشجيع أفراد المجتمع من أفراد ومؤسسات ورجال أعمال لالستثمار مع القطاع  من التوصيات  

عام،   بشكل  السعودية  العربية  المملكة  مستوى  وعلى  خاص  بشكل  المكرمة  مكة  منطقة  في  الخيري 
التشجيعية   المزايا  منح  خالل  من  بو وذلك  الخيري  القطاع  مع  المتعاملين  بين  الوعي    مية أهزيادة 

 مع هذا القطاع وفق األسس التجارية. االستثمار 

 اإلستثمار. –ة  الكفاء –: القطاع الخيري الكلمات المفتاحية
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Abstract 

The study dealt with the efficiency of investment in the charitable 

sector in the Kingdom of Saudi Arabia according to the viewpoint of the all 

interesting sectors. The study highlighting the problem of dominating beliefs 

held by traditional investors on infeasibility of investing with the charitable 

sector, thus, the main objective of this study is to assess the efficiency of 

investment in the charitable sector. The study is descriptive and analytical in 

nature, the case study method was adopted for the purpose of this study, 

Makkah Elmukaramah District is selected for representing the case of this 

study. The study based on a pivot hypothesis as that: there is a statistical 

relationship between investment in charitable sector and the efficiency of the 

charitable sector. The study comes out with many results, the most 

interesting is: there is a statistical relationship between investment in 

charitable sector and the efficiency of the charitable sector. The study 

address many of reasonable recommendations, the most important are: 

encourage private enterprises and individuals to invest with charitable 

sectors through provision of rewards, increase awareness within sector’s 

dealers on the importance of investment with this sector on commercial 

bases.             

   تقديم. 1
  قدراته   تطوير  خالل  من  موارده    وتنمية  الخاصة  أهدافه  تحقيق   في   دائم  بشكل  الخاص   القطاع   يسعى

  القطاع   أن  نجد   المقابل  وفي  وتطورا  اثة  حد   واألدوات   يب األسال  أكثر  على  اعتمادا    والذهنية  المادية
  يفرض   الذي  األمر  التقليدية  واألدوات   األساليب   على  العتماده  وذلك  األداء  في  نمطية  يشهد   الخيري 

 . الطرفين لمصلحة القطاعين هذين  بين األفكار تالقح في التفكير المراقب  على

   مشكلة البحث .2
المستثمرين التقليديين بعدم جدوى    ليدي السائد في أوساط االعتقاد التق  سيادة  تتمثل مشكلة البحث في 

االستثمار بالقطاع الخيري األمر الذي يمنع من امتداد نشاطاتهم لتشمل االستثمار في القطاع الخيري  
مما قاد القطاع الخيري للعديد من المشكالت مثل عدم استدامة المواعين التمويلية وبطء اإلجراءات 

الوبعده المنهج  عن  العربية ا  بالمملكة  االقتصادي   للنمو   الخيري  القطاع  مواكبة  وعدم   ، ر بحي 
 السعودية. 
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   أهداف البحث. 3.1

إضافة الخيري   القطاع  مع  االستثمار  كفاءة  قياس  إلى  عام  بشكل  البحث   يهدف   بجدوى   لتعريفل  ، 
 القطاع   أداء   ظروف  تحسين  إمكانية  ودراسة  السعودية،  العربية  بالمملكة  الخيري   القطاع  مع  االستثمار

  مع   االستثمار  جاذبية  ودراسة  القطاع  بهذا  االستثمار  اتجاهات   على  التعرف  محاولة  وكذلك  الخيري 
ل.  القطاع  هذا البحث  يهدف    بالقطاع   للعاملين  والديموغرافية  الشخصية  المتغيرات   أثر  تحديد كما 

 . بالقطاع االستثمار اتجاهات  في الخيري 

   ثالبح أهمية. 4
  البحث   يخرج  أن  يمكن  العلمي  الجانب   في  ، والعملية  العلمية  الناحيتين  من   فوائد   بحث ال  هذا  يشكل
. الخيري   بالعمل  االستثمار   مجال  في  الجديدة  باألدبيات   العربية  المكتبة  رفد   في  يساهم  فكري   بإطار  
 بالعمل   أنالش  وأصحاب   للمهتمين  األفكار  من  مجموعة  البحث   نتائج  تقدم  أن  المتوقع  من  كذلك
 ومعرفة  بالقطاع،   االستثمارية  الربحية   ثقافة  نشر  في  تسهم   سواء  حد   على   والمستثمرين   ري الخي

في الجانب .  المناسبة  الحلول  واقتراح  معوقاته  وتلمسالقومي    االقتصاد   في  الخيري   القطاع  مساهمات 
  مباشر   بشكل   يسهم، حيث  اتجاهات   عدة  من  الخيري   القطاع  تطوير  على  يعمل هذا البحث   العملي

  الخيري،   بالقطاع  لالستثمار  علمي  بشكل  المختلفة  االستثمارية  المصادر  لجذب   المبررات   وضع  في
 .السعودي المواطن حياة في والمؤثر  المهم   القطاع هذا كفاءة لتحسين يقود  الذي األمر

   فرضيات البحث. 5

 و التالي: يعتمد البحث على فرضيات رئيسة وعدد من الفرضيات الفرعية على النح 
رتباط ذات داللة إحصائية بين االستثمار في القطاع الخيري وزيادة  اعالقة  توجد  :  ضية األولىالفر 

 . الخيري  كفاءة القطاع
الثا في  :  ةنيالفرضية  إحصائية  داللة  ذات  فروق  تعزى   استجابات توجد  البحث  عينة    مفردات 

 التالية: رضيات الفرعية الشخصية للمستجيبين. وتتفرع من هذه الفرضية الف للمتغيرات 
 مفردات عينة البحث تعزى لعامل العمر.   استجابات توجد فروق ذات داللة إحصائية في   .1
في    .2 إحصائية  داللة  ذات  فروق  الخبرة    استجابات توجد  لعامل  تعزى  البحث  عينة  مفردات 

 العملية.
ة االجتماعية  مفردات عينة البحث تعزى للحال  استجابات توجد فروق ذات داللة إحصائية في    .3

 لمستجيب. ل
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في    .4 إحصائية  داللة  ذات  فروق  عمل    استجابات توجد  لمجال  تعزى  البحث  عينة  مفردات 
 المستجيب. 

مفردات عينة البحث تعزى للمؤهالت العلمية   استجابات توجد فروق ذات داللة إحصائية في    .5
 للمستجيب.  

  منهج البحث. 6
   المنهج العام .1.6

  ،تباع أسلوب دراسة الحالةالبحث المنهج الوصفي التحليلي ب لمرجوة يتبنى الغايات تحقيق األهداف ا
 كممثل لحالة البحث. ( مكة المكرمة)وتم اختيار منطقة 

 مصادر جمع المعلومات .2.6
 : تتمثل مصادر المعلومات والبيانات في مصدرين أساسيين هما

 القطاع والمستثمرين.المهتمين بهذا و  الخيري مل العاملين بالقطاع تاألولية والتي تش ـ المصادر1
الثانوية  ــ2  في  المصادر  وأوراق    وتتمثل  والسمنارات  والدوريات  والكتب  والمراجع  السابقة  الدراسات 

  الخيري.العمل التي قدمت في مجال االستثمار بالعمل 

 أدوات جمع بيانات البحث .3.6
على   البحث  رئيسأيعتمد  بشكل  االستبانة  بطتصميموتم    ،داة  وتحكيمها  ضوء  ها  في  علمية  ريقة 

لقياس   البحث  محاورفرضيات  البحث   جميع  للمقابال  ،ومجاالت  الشخصية  إضافة  والمالحظات  ت 
  حيث   رئيسين،  قسمين  من  الحالية  الدراسة  في  االستبانة  أداة   تكونت ،  تنفيذها بواسطة الباحث   تموالتي  
  االجتماعية،   الحالة  العمر،):  تشمل  والتي  ،الدراسة  بعينة  الخاصة  المعلومات   من  األول  القسم  يتعلق

تقسيم    بينما(  العمل  ومجال  الخبرة  التعليمي،  المؤهل محورين،  الثاني  القسمتم  :  األول  المحور  إلى 
  على   المحور  هذا  احتوى   حيث   الخيري،  القطاع  كفاءة  زيادة  في  الخيري   القطاع  مع  االستثمار  مساهمة

 في  الخيري  القطاع مع االستثمار مساهمة: نيالثا المحور. هإلي تهدف ما  لقياس تهدف بنود ( 9) عدد 
  فإن   وبالتالي.  الفقرات   أو  البنود   من(  10)  على  المحور  هذا  احتوى   حيث   الخيري،   القطاع  فعالية  زيادة

 . فقرة( 19) على تحتوي  محاورها خالل من الدراسة أداة 

 أدوات تحليل بيانات البحث .4.6 
 ألغراض تفريغ وتحليل بيانات البحث منها:   اليب اإلحصائيةيستخدم البحث العديد من األس

 ومعامل االرتباط. ثبات االستبانةوذلك لقياس    Alpha – Cronbachخ نباكور ألفا   .1
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2.  ( الوصفي  اإلحصاء  والنسب Descriptive Analysisأدوات  التكرارات  لحساب  وذلك   )
الحسابية   المتوسطات  واستخدام  البحث،  عينة  لوصف  المع المئوية  لقياس  واالنحراف  ياري، 

مستوى توفر المتغيرات بهدف إعطاء تحليل تفسيري عن مدى إجابة المبحوثين والعوامل األكثر 
 تقديرا لديهم. 

األحادي   .3 التباين  الختبار  One Way Analysis of Variance) ANOVAتحليل   )
المستقلة المتغيرات  بين  اإلحصائية  بـالفروقات  المتعلقة  البحث  ال  فرضيات  تابعة  والمتغيرات 

بالعمل   االستثمار  إزاء  المبحوثين  تصورات  على  المتغيرات  تأثيرات  بالمملكة   الخيري الختبار 
 .منطقة مكة المكرمة –العربية السعودية 

 مجتمع وعينة الدراسة   .5.6
القطاعات  الخيري في  بالعمل  المستثمرين والموظفين والعاملين والمهتمين  البحث من    يتكون مجتمع 

والم مكة  المختلفة  بمنطقة  الحرة  واألعمال  العام  الخيري  والقطاع  الخاص،  الخيري  القطاع  في  تمثلة 
من   أكثر  وتمثل  جدا  كبير  مدى  على  يمتد  الحالية  الدراسة  مجتمع  حجم  أن  بما    140المكرمة. 

الدقة، فقد لجأ الباحث إلى أسلوب   الباحث تغطية هذا الحجم على وجه  جمعية، مما يصعب على 
القصدية   الخيري   القطاع  في  والعاملين  واألعمال  المال  ورجال  المستثمرين  في  تمثل ت  الذي  العينة 

، حيث قام الباحث بتوزيع أداة الدراسة على   المكرمة  مكة  منطقة  في  الخيري   بالعمل  المهتمين  وكذلك
الذي يمثل    بالبحث بمنطقة مكة المكرمة، وهو الحجم( فرد من أفراد العينة المستهدفين  241عدد )

 طي مجتمع البحث. ويغ

 . الدراسات السابقة:7
)يونيو   .1 حسين  رحيم  نحو2021دراسة  بعنوان:   اإلسالمي للوقف شبكي نظام تطوير م(، 

واألدوات )صياغة منهجية ونمذجة البيانات وفق المنهج الوصفي  اآلليات  الصغر: المتناهي
الرياضي(،   المنهج  اإلسالمي، الجزائر. مجلة اإلقتصاد  والتحليلي واإلستنباطي مع إستخدام 

المتناهي   للوقف  مهيكلة  شبكات  إرساء  يمكن  كيفية  عن  السؤال  في  البحث  مشكلة  تتمثل 
يهدف  مستديم؟.  تضامني  إلقتصاد  ويؤسس  األوقاف  لقطاع  أكبر  فعالية  يحقق  بما  الصغر 

 المتوقع لدور إمتدادات   من ذلك يتضمن الصغرى  بما شبكي لألوقاف نظام البحث لتطوير
التمويل  النظام هذا من ترقية  في  والمساهمة  والثقافية  واإلجتماعية  اإلقتصادية  التنمية  في 

التالية: يتوجس الكثير من بالنتائج   اإلستثماري التضامني على وجه العموم. وخرج البحث 
الوقف من وظيفته   آليات  ضمن تمويلية آلية الوقف اعتبار منعا لخروج  التضامني  التمويل 
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المالية على  ساسية وتحويل  األ لتعظيم عوائدها  إلى مؤسسة تجارية تهدف  الوقفية  المؤسسة 
العوائد اإلجتماعية. يشكل  والتي  اإلسالمية،  التضامنية  المالية  مكونات   أبرز  الوقف  حساب 

   أبرز سمات النظام المالي اإلسالمي. بدوره تشكل
 في ستراتيجية ودورهااال ن: الشراكات (، بعنوا 2018اليوسف )ديسمبر   عبدهللا بن ورقة صالح .2

ومؤسسات  وخطط أهداف تحقيق وصفية  فجوتها،   ومعالجة األيتام رعاية جمعيات  دراسة 
 للتعرف تهدف الورقة البحرين. األيتام، مملكة لرعاية الثاني العالمي للمؤتمر مقدمةتحليلية  

 المج في المتخصصةالخيرية   والمؤسسات  الجمعيات  في االستراتيجية الشراكة واقع على
 لتلك الجمعيات  االستراتيجية الخطط أهداف تحقيق في  فاعليتها ودورها األيتام ومدى رعاية

الجمعيات  إنتباه  الورقة في عدم  التي طرحتها  المشكلة  تتمثل   خاصة  الخيرية  والمؤسسات. 
 تطوير في  يةالمهن  به الشراكات  تقوم أن الممكن من الذي الكبير للدور األيتام برعاية المعنية

وتحقيق دورها  وتعزيز خداماتها  وتحسين  عنها،  العبء وتخفيف ماتهاخد   االجتماعي، 
أهم اإلستدامة نتائج أهمها:  بمجموعة  الورقة   في الشراكات  ضعف أسباب  المالية. خرجت 
 تلك في مؤهلين  موظفين وجود  وعدم مختصة إدارة وجود  عدم هو األيتام رعاية جمعيات 

 البنكي القطاع  أن األيتام رعاية جمعيات  مسئولي ية، يرى راكات إستراتيجش لبناء الجمعيات 
 ثم المؤسسات  االجتماعية دعما  للمسئولية أكثر تكون  أن يجب  التي القطاعات  مقدمة في

فيما القطاع ثم المانحة، اإلتصاالت  العقاري  القطاع جاء الصناعي   أخر في وقطاع 
 تقييم  بوضع تهتم ال الجمعيات  ب الجتماعية، أغلا المسئولية دعم في  الجمعيات  إهتمامات 

 وال الشركاء مع التواصل تعزيز على تشجع ال الشراكات، أغلب الجمعيات  ومخاطر مزايا
 رضاهم. على تسعى للمحافظة

حليمه .3 ) ورقة  تطوير2017سعيد  بعنوان:   بين الشراكة خالل من المؤسسي العمل م(، 
دراسة وصفية وفق المنهج  سطيني،  الفل لإلحصاء ي المركز  ، الجهازوالخاص  العام القطاعين
 3بيرزيت،   – هللا الضغط، رام  تحت  العامة االدارة حول الدولي المؤتمر  في مقدمة  التاريخي

 ألهم شرح مع المختلفة، بإبعادها الشراكة بمفهوم م. تهدف الورقة للتعريف2017يوليو  5 –
الالزمالن وأسس تها ومميزا تطبيقها ومتطلبات  عناصرها،  األهداف لتحقيق رهاتوف جاح 

المعنية. خرجت الورقة بمجموعة من النتائج: يخدم مبدأ الشراكة كل   األطراف لكافة المنشودة
ذات   الجهات  كافة  مع  الشراكات  إبرام  إن  كما  المنشودة،  أهدافها  تحقيق  في  األطراف 

المؤسسات وفي ز  تلك  نقلة نوعية في عمل  المشتركة سيشكل  إنتاجها و االهتمامات  في يادة 
أداءها األمر الذي سينعكس بالضرورة على تأهيل الكوادر البشرية العاملة في فعالية وكفاءة  

  تلك المؤسسات.
ه(: بعنوان: مساهمة مجتمعية نحو  1435دليل الشراكة بين الجهات الخيرية والشركات ) .4

الريا مناطق  على  تطبيقها  تم  تحليلية  كمية  دراسة  التكامل،  من  المكرمةمزيد  ومكة    ض 
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والمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية مقدمة بواسطة منظمة مراس، برعاية وقف سعد 
تسعى العزيز.   واقع تحديد  في تصب  التي المحاور من عدد  على لإلجابة الدراسة وعبد 

والمؤسسات  بين الحالي الشراكة  رؤية على التعرف  :تعزيزها وسبل الحالية الشركات 
مدى المسؤولية هوملمف والشركات  ت الجمعيا  بين والشراكة التنسيق محاولة المجتمعية، 

 بين الشراكة معوقات  أبرز على الشراكة، التعرف لفكرة القطاعين من كل القطاعين، تقييم
طبيعة سبل بينهم  الحالية الشراكات  القطاعين،   من  المقترحة الشراكة تعزيز وخصائصها، 

والمؤسسات الخيرية  الجمعيات  مع أن التعاون  راسةي خرجت بها الد الت أهم النتائج القطاعين.
من   تواجهه  الدعم على تركيزهم   -للتقنية   استخدامهم ضعف  :مثل صعوبات المجموعة 
 مع التواصل على القدرة عدم   -   الجمعيات  منسوبي قبل من التفرغ عدم  -المباشر   المالي

 وجود  عدم  -والمشروعات   جالبرام تكرار   -الجمعيات   في القيادات  كفاءة عدم- الجمعيات  
 الجمعيات.   عمل في االحترافية قلة -ودقيقة   واضحة عمل خطط

محمد  .5 )مارس   آل يحيى بن ورقة  القطاع2010مفرح  بعنوان:  والمسؤولية م(،   الخاص 
 )نحو شعار الرابع تحت  الخليجي الخيري  قدمت للمؤتمر  دراسة وصفية تحليليةالمجتمعية،  

 ال ن، طرحت الورقة العديد من التحديات التساؤالت أهمها: لماذالجميع(، البحري ل خيري  عمل
 .الشركات والجهات الطوعية تبذلها التي الكبيرة للجهود  واضحا   أثرا   - المجتمع– يلمس

برناردين .6 بين القطاعين  2007أكيتوبي وآخرين )  ورقة  العام والشراكة  بعنوان: اإلستثمار  م(، 
صند  والخاص،  الدولالعام  النقد  تحليلية،  ي،  وق  وصفية  أن  دراسة  على  الدراسة  تشدد 

مجال البنية    طريقا محدودا لزيادة االستثمار في   توفرالشراكات بين القطاعين العام والخاص  
بين القطاعين العام    التحتية، شريطة صياغتها بالشكل المالئم. وعلى الرغم من أن الشراكة

مت  شعبية  ذات  وسيلة  تتيح  خوالخاص  لتوفير  البنية زايدة  بالحل    دمات  ليست  فإنها  التحتية، 
الضروري  فمن  الحاالت.  جميع  في  يصلح  الذي  بين    السحري  الشراكات  تنفيذ  من  التأكد 

لتلبية رغبة في تحويل بنود النفقات خارج   وليس(  زيادة الكفاءة)ألسباب الصحيحة  لالقطاعين  
   الموازنة والديون خارج الميزانية العمومية.

 ي اإلطار النظر . 8
   االستثمارالمفهوم العام لمشروعات .1.8

،مشتق مـن     لغة  مصدر ف االستثمار  ُيعر   ثمر الرجل ماله أي أحسن   نقول: .ثامرفهو    ي ثُمُر؛  ثُمر 
وثمرُة الشيء ما تولد منه ومن    .1إذا أدرك ثمره  ثامر:وشجر   .فيهمبارك    ث ام ٌر:  ومال عليهالقيام  

وفي المعجم الوسيط بمعنى استثمر  المال     .ر ثمره ونُضج وكُملظه  : أي  ،الرجل  ذلك قولهم ثمرُة  

 
  ابن منظور، لسان العرب،  دار إحياء التراث العربي،  بيروت،  )359/9(. 1
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الربح.  2وكثرة ونماُه   بغرض   المال   في  التصرُف  فمعناُه  اصطالحا   االقتصادية    . اما  الناحية  ومن 
مراعاة  االحكام الشرعية  عند استثماره  فُه وُيعر   .3ُيعرفهُ  محمد الصاوي على انه تنميُة المال  شرط  

نه جهٌد واسع ورشيد ْيبذل الموارد المالية والقدرات  البشرية بهدف  تكثيرها وتنميتها  أدنيا  احمد شوقي  
وث ْمار ها  منافعها  على  على االصول  .  4والحصول   االنفاُق  أنه  على  االقتصادي  المعجم  عرفُه  وقد 

 .5ل الحقيقي ية في رأس الماالرأسمالية خالل فترة  زمنية   معينه وهو بذلك يعتبر الزيادة الصاف
مساهمة    د  موال يعن توظيف األأاما االستثمار فيقصد به اكتساب الموجودات المادية والمالية على  

و خلق قيمة تكون على شكل سلع وخدمات ومن هذا الجانب ينظر  اضافة منفعة  إنتاج أي  في اإل
على  إ االستثمار  االألى  توظيف  أي  المالية  الموجودات  اكتساب  األ نه  في  واألور موال  دوات اق 

يعرف    المالية. لالستثمار  شامل  األ  :نهبأ وكتعريف  على  للحصول  باألموال  وذلك  التعامل  رباح 
مالية   تدفقات  على  الحصول  بقصد  معينة  زمنية  ولفترة  معينه  زمنية  لحظة  في  عنها  بالتخلي 

ا كامل  عن  وتعوض  المستثمرة  لألموال  الحالية  القيمة  عن  تعوض  الموافمستقبلية  قة لمخاطرة 
 .6للمستقبل  

انه عباره عن تخصيص موارد ماليه وبشريه إلنشاء   المشروع االستثماري على  هنالك من عرف 
تأهيل    طاقةانتاجيه جديده او استكمال    طاقة او اعادة  قائمه  لتحقيق    طاقةانتاجيه  قائمه  انتاجيه 

 .7ة منافع مستقبلي

   االستثمار . أدوات2.8
وراق  ثمر في المجاالت االستثمارية المختلفة كثيرة ومتعددة منها االلمتاحة ألي مستدوات االستثمار اأ

صناديق    الثمينة،المعادن    األجنبية،العمالت    االقتصادية،المشروعات    السلع،  العقار،  المالية،
 8  .االستثمار

المالية من  األ  د  تع  المالية:وراق  وال: األأ العصردوات االستثمار  ا  أبرزوراق  لت  في  وفر  الحالي وهذا 
دوات  أوهي  دوات االستثمارية  العديدة التي توفرها للشخص المستثمر فيها وال توجد في بقية األ  المزايا

 
  . 100. ص(2004)اإلصدار الرابع(، مكتبة الشروق الدولية، مصر، ) الوسيط مجمع اللغة العربية، المعجم  2

 ، (1995)ار الوفاء  د ، المنصورة ، الممشكلة االستثمار في البنوك اإلسالمية وكيف عالجها اإلس ، الصاوي محمد صالح محمد 3
 .684ص

 . 87-86ص ،(1984بيروت، ) الرسالة،مؤسسة  اإلسالمي،تمويل التنمية في االقتصاد  دنيا،أحمد شوقي  4
 .24ص  (. 2010، المعجم االقتصادي، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان)االردن(، ) رعبد الناصجمال  5

 .22ص (. 1997للنشر، األردن، ) ر، دار المستقبل االستثما مبادئطاهر حيدر حردان،  6

 .22(، ص2015طالل كداوي، تقييم القرارات االستثمارية، دار اليازوي العلمية، عمان)االردن(، )  7

  طاهر حيدر حردان، مبادئ االستثمار، دار المستقبل للنشر، األردن، ) 1997(، ص8.110
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المالي على    يتمثل :  السوق  المالي  تداولا السوق  سوق  وشراء  األ  نه  بيعا  المالية  جانب  إوراق  لى 
يعرف على سهم والذي  المتمثلة في األو   االدوات   وفق مجموعة من  ،جلدوات االستثمارية طويلة األاأل

حقأ يمثل  حيث  الملكية  في  المشاركة  حصة  ا نه  في  في  لصاحبة  مؤسسة    محدده  مشروع  أملكية  و 
والسندات والتي   9، الثانوية  سواق الماليةمعين مثبتة بصكوك قانونية يمكن تداولها بيعا وشراء في األ

والسندات ذات سعر   ،سندات المباشرةال  ومنها:مالي  وله قابلية التداول في السوق الن  دائني الحق  تمثل  
 .10مضمونة الوالسندات المضمونة وغير  ،لى سهمإوالسندات القابلة للتحويل  ،الفائدة العائم

 وهي تشتمل على: دوات االستثمار في السوق النقديثانيا: أ
مثل   مجل كبيرة الحجسوق للتعامل باألصول المالية قصيرة األوهو  :السوق النقدي( االستثمار في 1)

ألجل الخزينةأو   ،الودائع  اإل ،  ذونات  القصير    ،يداعوشهادات  التمويل  توفير  أي  المصرفية  والقبوالت 
 . مخاطرة ضعيفةاألجل وهي تتمتع ب

ما بشكل مباشر عندما يقوم المستثمر بشراء إويتم االستثمار فيها  االستثمار في سوق العقار:  (  2)
مان  درجة عالية من األ  وهي توفرقوم بشراء سند عقاري  مباشر عندما ي  ما بشكل غيرإعقار حقيقي و 

 تكلفة تمويل هذه االستثمارات مرتفعة. تكون و 
في  (  3) تجعلها    السلع:االستثمار  اقتصادية  بمزايا  السلع  بعض  وقد  أتتمتع  لالستثمار  صالحة  داة 

  ، نوالذهب في لند   ،عبارة عن بورصات مثل بورصة القطن في مصر  متخصصة   اسواقأكونت لها  
البرازيل في  األ  ،والبن  هذه  في  المستثمرين  بين  التعامل  تعرف ويتم  خاصه  عقود  طريق  عن  سواق 

لها درجة    السلع بانسواق  أيجاز الخواص التي يتمتع بها االستثمار في  إويمكن  .  11المستقبلية   بالعقود 
الزمني    اإلطارن  أمضاربة كما  وبالتالي نمو روح ال  ،مخاطرة عالية نسبيا ناتجة عن ظروف التخزين

 . 12قصى أكحد  ويحدد في العادة بسنتين، لالستثمار في السلع قصير نسبيا
االقتصادية:(  4) المشروعات  في  عدة    االستثمار  وخدمات, أولها  وزراعي  وتجاري  صناعي  وجه 

مباني  صول حقيقية كالأساس  أألنه يقوم على    ؛دوات االستثمار الحقيقيةأوالمشروع االقتصادي من  

 
 طاهر فاضل البياني، احمد زكريا صيام، ناظم محمد نوري الشمري،  أساسيات االستثمار العيني والمالي، دار وائل للطباعة والنشر  9

.208(، ص1999والتوزيع، )   

ساسيات االستثمار العيني والمالي، دار وائل للطباعة والنشر  أ طاهر فاضل البياني، احمد زكريا صيام، ناظم محمد نوري الشمري،  10
 .208ص (. 1999والتوزيع، ) 

 (.1997ثمار، دار المستقبل للنشر، األردن، ) االست مبادئدان، طاهر حيدر حر  11

(.  2015النظري والتطبيقات العملية )المجلد السابع(، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان)األردن(، )   اإلطارمحمد مطر، إدارة االستثمارات  12
 .75ص
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نتاج قيمة مضافة تزيد من  إلى  إصول يؤدي  ن تشغيل هذه األ أ والمعدات ووسائل النقل كما  واآلالت  
 ثروة المالك وتنعكس في شكل زيادة في الناتج القومي.  

الذهب    منالمعادن الثمينة  و   األجنبيةالعمالت  الثمينة وتشتمل على  جنبية والمعادن  األ  ثالثا: العمالت 
 .والفضة

عقود تشتق من عقود  وهي  دوات المشتقةاألوتشتمل على  وصناديق االستثمار دوات المشتقةألا رابعا:
بقصد تجميع المدخرات وتوجيهها    االستثمار وهي تنشأصناديق  . و جنبيةوراق المالية والعمالت األ األ

معينإ عائدا  للمساهمين  تضمن  حيث  متعددة  مجاالت  في  االستثمار  من    الى  معين  مستوى  وفق 
با   ،خاطرةالم من  وهذا  صناديق    مزاياالستفادة  نجد  كأن  األ  متخصصةالتنويع  المالية  في  وراق 

 .13صول االستثمارية والعقارات وغيرها من األ

 

   االستثمار . كفاءة3.8
الفكر االقتصادي الرأسمالي بالمشكلة األساسية والمتمثلة في كيفية تخصيص    ارتبط مفهوم الكفاءة في

وال تلبية حاجيات ورغبات األأمن  متاحة للمجتمع  الموارد المحددة  رة ويعود والمتكر    ةفراد المتجدد جل 
تاريخي   الكفاءة  االقتصادي  إا  مفهوم  )لى  المفهوم  اإليطالي  هذا  صياغة  طور  الذي  باريتو(  فلفريدو 

ا تخصيص  م  إتخصيص ممكن للموارد فهو    أي    ن  إ( فوحسب)باريتويعرف " بأمثليه باريتو".    وأصبح
كفأكفء   غير  تخصيص  و و  الالكفاءأء  عن  يعبر  فهو  للموارد  كفء  غير  تخصيص  ويرى  ي  ة. 

قدر ممكن من المجهود   بأقلن الكفاءة تعني القدرة على تحقيق النتائج المنشودة  أحمد(  أسعيد    محمد )
 . 14و النفقة أ

دة فرصة بلوغ  المميز لكل نشاط يحاول بالوسائل المتاحة زيا  د  ن مبدأ الكفاءة يعأالبناء(    )محمد ويرى  
  ن  إ لتحقيق النتائج المرجوة حيث نقول    ؛القدرة على استغالل الوسائل المستخدمة  أي  ،    15ة هداف معينأ 

 إذاالمنشأة تكون كفؤه    ن  إوبالتالي يمكن القول    أمثلكانت تستعمل مواردها بشكل    إذاالمؤسسة كفؤه  
األ  حققت  المتاحة  ما  الوسائل  باستغالل  سواء  المحددة  النإالبلوغ  و  أ هداف  فمفهوم  لى  المقدرة.  تائج 

ولكن بكيفية الحصول على   ،للفعاليةالكفاءة ال يتعلق فقط بالحكم على النتيجة كما هو الحال بالنسبة  
هداف التحقيق وبالتالي تضم الكفاءة جانبين جانب الفعالية  أ خذ بعين االعتبار شروط و النتيجة مع األ

 
 .82ص (،  2015ر والتوزيع، عمان)االردن(، ) (، دار وائل للنش7مالنظري والتطبيقات العملية )   اإلطارمحمد مطر، إدارة االستثمارات   13

 .20ص(، 1979حمد، الكفاءة والكفاية والفعالية، مجلة التجاريين، نقابة التجاريين )العدد الخامس(، ) أمحمد سعيد   14

 .169ص  (،2008ندرية، ) محمد البناء، االقتصاد التحليلي )مدخل حديث لتحليل المشاكل االقتصادية(، الدار الجامعية، اإلسك 15



 2022 مارس  –  19 العدد                                                           والبحوث  للدراسات  األبيض  النيل مجلة

 

141 
 

المتاحة الوسائل  استغالل  تعر وبا  ،وجانب  يمكن  على  لتالي  الكفاءة  في  أ يف  المثلى  الطريقة  نها 
الموارد  من    الكفاءةتسهم    . استعمال  المتنوعة  المعارف  توفير  األ أفي  تحقيق  المحددةجل    16. هداف 

 :  من نواع الكفاءةأوتتشكل 
 فراد وتعرف بالكفاءة المهنية. وتعني قدرات وسلوك ومهارات األ الكفاءة الفردية: .1
الجماعي .2 ينتج   ة:الكفاءة  ما  النوع    وهي  هذا  وجود  ويحدد  الفردية  الكفاءات  بين  تعاون  عن 

 االتصال الفعال ويسهم في تطويرها وتقليل الصراع. 
جل أوهي التي تنتج عن طريق تحديد المهارات الخاصة بالعاملين من  الكفاءة االستراتيجية:   .3

 . جية في المنشأةهداف االستراتيمقارنتها مع المتطلبات التي تساعد على تحقيق األ
والفعالية  إ الكفاءة  والوصول  ان  األفضلية  فكرة  حول  يدوران  مترادفان  للمنظمة  ن  ليها إمران  وتحققان 

تنافسي  خالل    ةميزه  األإمن  األ  ،عمالنجاز  االستراتيجيةوتحقيق  المعرفية   ،هداف  القدرات  فتحددان 
المنافسين   من  تقليدها  بصعوبة  المتسمة  والتنظيمية  بنمط    وأوالعملية  جديد  و تكن تعويضها  و ألوجي 

بابتكار طرق حديثه مشابه الحديث عن منظمه متطورة دون    ة،تعويضها  يمكن  ن نحدد درجة أفال 
وفعاليتها واأل األكفاءتها  تحقيق  قدرتها على  بنيت عليها ومدى  التي  لهاسس  المخطط  ن  غف  ،هداف 

ال  إ ها وهذا ال يتحقق  جودها واستمرار نجاح المنظمات يحدد بناء على قدرتها على المنافسة وضمان و 
من خالل امتالكها للكفاءة والفعالية وتمسكها بأخالقيات المهنة حيث يعتبر كل ذلك دعائم للمنظمة  

باعتبار   التنافسي  وضعها  تنافسيأيغذي  مزايا  لها  يحقق  ذلك  قبل   ةصلب   ةن  من  محاكاتها  يصعب 
  .17المنظمات التي ال تملك هذه المزيه

 

  الخيري تثمار بالقطاع . االس4.8
  الخيري في:صور العمل تتمثل 

استنادا ؛  صادقه منه   ةوهو الذي يمارسه الفرد من تلقاء نفسه وبرغب  الفردي: العمل الخيري   .1
 . لى ما يؤمن به من مبادئ وقيمإ

شكال التعاون بين الناس بشكل جماعي منسق قائم  أوهو شكل من    :المؤسسيالعمل الخيري   .2
 . سس ومبادئأعلى 

 
 .com 3https://mawdoo / ، 5 /3 /2019.( مال واعمال 2017)   مجد فرارجة، الفرق بين الكفاءة والفعالية،  16

 azine.comhttps://almanalmag ( ،6201.)الكفاءة والفعالية في المؤسسات،   أهميةخديجة احمد محمد بامخرمة،  17

https://almanalmagazine.com/
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 .وهو ما يسمى باإلنفاق الواجب كالزكاة اإللزامي:العمل الخيري  .3
الخيري   .4 األ   التطوعي:العمل  من  اإل وهو  يقدمها  التي  ابتغاء  عمال  ودينه  لمجتمعه  نسان 

 .رضوان هللا مثل الوقف
الروافد األساسية للنهوض بالمجتمع المسلم وتحقيق التنمية من خالل مشاركة    أحد العمل الخيري    د  يع
خرى  المبذولة للتخفيف من معاناة الناس ومد جسور التواصل بين المجتمعات األ  فراد في الجهود األ

يشكل  أكما   المجاالت   أحد نه  مختلف  في  الحكومي  الجهد  مساندة  الدول  .  مقومات  حرصت  ولقد 
 18المتقدمة على ترسيخ مفهوم العمل التطوعي في مجتمعاتها. 

في العديد من المحاور التي تستهدف    ةمحض  ةنساني إ  ةممارستتمثل مجاالت العمل الخيري باعتباره  
 نسان وتنميته ومنها:اإل

 .مكافحة الفقر واآلفات االجتماعية .1
 . فراد المجتمعأنشر مكارم االخالق والتكافل بين  .2
 .تفجير الطاقات اإلبداعية لألفراد ورعايتها .3
  اط.النش ن فييداخلربط جسور التعاون والتواصل الخيري بين المجتمع واإلدارة والمت .4

 فيما يلي: الخيري لعمل االستثماري ا أهمية ويمكن تحديد 
مهم  د يع .1 الخيري  األ  االعمل  والمستثمرينلرجال  من إ  ؛ عمال  العديد  في  مشاركتهم  من  البد  ذ 

 . لتحقق لهم التواصل واالتصال بكافة طبقات المجتمع ؛عمال الخيريةاأل
 .تبطة بهستثمارية المر يسهم العمل الخيري في ترويج المشاريع اال .2
بنجاح األ .3 كثيرا  يرتبط  الخيري  االستثمارية وانتشارها حيث  العمل  يأتي  إعمال  الخير ال  ال  إ ن 

 . بالخير على صاحبه
وتوف .4 العاطل  الشباب  مساعدة  في  الخيرية  االستثمارية  المشاريع  فرص  يتسهم  لهم    ر  عمل 

 .واالستفادة من قدراتهم وصقلها
من .5 التشجيع  على  وتقديم  الحصول  المشاريع    الدولة  من  العديد  لتأسيس  لهم  التسهيالت 

 . االستثمارية
من العديد  يجب    هنالك  التي  والضوابط  وكذلك  أالقواعد  الخيري  االستثمار  عمليات  نجاح  تحكم  ن 

 :كبر عائد مادي يعزز قدرة المنشأة الخيرية ومن هذه القواعد ألضمان 
 

إسماعيل محمد شندي، محمد عبد الفتاح شاهين، العمل التطوعي من منظور إسالمي، مؤتمر العمل التطوعي في فلسطين: واقع   18
 (.2013وطموحات، جامعة القدس المفتوحة، رام هللا، ) 
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 .نظمة البلد أام الشريعة و حكأمتوافقة مع و  ةن تكون المشاريع المشاركة فيها مشروعأ .1
 عالية.  عداد الدراسات السوقية واالقتصادية ودراسات الجدوى بدقهإ  .2
 . عمال التجارة واالقتصاد واالستثمارأ االستعانة بالمختصين في  .3
 . هدد رأس المال بالضياعتوالتي  البعد عن المجاالت عالية المخاطر .4
طراف المشاركة ي تقوم بها اإلدارة وكافة األدوار التين األالذي يعني التناسق ب  التنظيم الدقيق .5

 . في عملية االستثمار
 .يجابيه في المستقبل القريب إ صرار على تحقيق نتائجواإلالشعور بالمسؤولية  .6

ة  والنتائج للقياس وفق معايير ومواصفات مهني  األداءخضاع  إوهو    ،االستثماري   األداءقياس  
،  ن العمل يسير في الطريق الصحيحأن ذلك يدل على  إ ف  ةيجابي إلنتائج  فعندما تكون ا   ،سلفا  ةمعتمد 

حتى ال تتحمل    ؛القرار المناسب حيال ذلك  واتخاذ وتقويمه    األداءكان غير ذلك فيجب مراجعة    إذاما  أ
  ا  ن دخول القطاع الخيري مجال االستثمار يعد سالحإالمؤسسة الخيرية المزيد من الخسائر. وعموما ف

وفي النهاية  ،  لم تكن دراسة هذه المشاركة بشكل صحيح  إذا  عكسيةائج  لى نتإقد يؤدي  ف  ،حدينا  ذ 
 .19هداف محدده أ ول ذات في المقام األ ةنساني إن مهمة القطاع الخيري إف

 . النشاط الخيري بالمملكة العربية السعودية 5.8
والجمعيات لباب للمؤسسات  ، فقد ُفتح اكبيرا    المملكة العربية السعودية دعما    شهد العمل الخيري في

عدد   أن  صحفية  مصادر  وتقول  هذا  لهم.  اإلغاثي  الد عم  وتقديم  الناس  احتياجات  لتلمس  الخيرية 
يقارب   ما  السعودية  العربية  المملكة  في  الخيرية  خيرية    3700الجمعيات  جمعية  بمتوسط  مؤسسة 

من  سمي لدعم شعبي  ألف شخص، وتحظى هذه المؤسسات باإلضافة إلى الدعم الر   45واحدة لكل  
خالل التبرعات التي يقدمونها لدعم مشاريع هذه المؤسسات الخيرية وكذلك األوقاف الخيرية التي تعد   

 مصدر يدر  دخال ثابتا.
الخيرية(   هذا  )الحرمين  مؤسسة  مثل  االستثمار  مجال  الخيرية  الجمعيات  بعض  مؤخرا  دخلت  وقد 

يعمل   لالستثمار  خاص  قسم  بإنشاء  قامت  فيالتي  اإلسهام  كان    على  وقد  المؤسسة  موارد  تنمية 
للحكومة ممثلة في وزارة العمل والتنمية االجتماعية حراك إيجابي حيث  تم تنظيم منتدى بالرياض ) 

(، تحت شعار القطاع غير الربحي األدوار والممكنات نظمته )جامعة الملك فهد    2030نحو رؤية  
بناء بشراكة مع مؤس  للبترول والمعادن( من خالل مركز التميز سة مسك الخيرية والذي يهدف إلى 

 
 .90306/0https://www.alukah.net/culture/  7   /4 /2019، 2احمد فتحي النجار، االستثمار اآلمن في المؤسسات الخيرية 19

https://www.alukah.net/culture/0/90306%20،7%20/4/2019
https://www.alukah.net/culture/0/90306%20،7%20/4/2019
https://www.alukah.net/culture/0/90306%20،7%20/4/2019
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محددة  معايير  عبر  الممارسات  أفضل  وفق  وتطويرها  ومعاييرها  التطوع  لعملية  اإلدارية  الممارسة 
 .20وتفعيل الخبرات في تطوير القطاع الخيري بما يحقق التكامل بين مؤسسات الدولة

 ية السعودية نذكر ما يلي:  بالمملكة العربومن أبرز المؤسسات والجمعيات الخيرية العاملة  
 مؤسسة الملك خالد بن عبد العزيز الخيرية  .1
 مؤسسة األمير سلطان بن عبد العزيز الخيرية   .2
 مؤسسة الملك سلمان لإلسكان الخيري بالرياض   .3
 مشروع بن باز الخيري إلعانة الشباب على الزواج   .4
 مؤسسة الحرمين الخيرية   .5
 الوقف اإلسالمي .6
 إلسالمي المنتدى ا .7
 األيتام بالرياض جمعية  .8
 جمعيات البر والجمعيات الخيرية بالمملكة   .9

 .مكاتب الضمان االجتماعي   .10

 مجاالت االستثمار في القطاع الخيري بالمملكة العربية السعودية  . 6.8
جذب  عامل  يعتبر  وهذا  المستمر  بتطورها  السعودية  العربية  المملكة  في  االستثمارية  البيئة  تتميز 

الـ    ضمن  23المرتبة  وتحتل   المرتبة األولى في منطقة    25االقتصاديات  العالم، وتحتل  األكبر في 
رق األوسط، وتحتل المركز   دولة في التصنيف العالمي من حيث سهولة أداء    181ضمن    11الش 

األعمال وفق تقرير ممارسة أداء األعمال. وتعد  المملكة العربية السعودية أكبر سوق اقتصادي حر 
% من إجمالي الناتج القومي العربي إضافة إلى كونها تملك   25إذ تحوز على الشرق األوسط   في  

، وتوف ر الطاقة للمشاريع االستثمارية بأقل األسعار على مستوى   %25أكبر احتياطي نفطي في العالم 
ا  اق أوروبا وآسيدول العالم كما أن  الموقع الجغرافي للمملكة العربية السعودية يجعلها منفذا سهال ألسو 

وإفريقيا، ويتمتع سوقها بقوة شرائية عالية كما أن سوقها المحلي يشهد توسعا مستمرا، وتعد  المملكة 
العربية السعودية من أسرع الدول في النمو االقتصادي حيث من المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من  

إلى   القومي  بحلول عام  33500الدخل  أن كان    $2020  عام  $ ف20700بعد  يعد   ، و   2007ي 

 
   ، (2016)  اقتصاد اليوم صحيفة ، القطاع غير الربحي ثالث اضالع التنمية المستدامة بالسعودية،  عيب الضمحمد  20
 1111529w.alyaum.com/articles/https://ww  23 /7 /2019. 

https://www.alyaum.com/articles/1111529
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عودي من العمالت المستقرة على مستوى العالم، حيث لم يكن هنالك تغير كبير في قيمة   الريال الس 
 21صرفه خالل الثالث عقود الماضية وال توجد قيود مفروضة على صرفه. 

  . اإلطار التحليلي9
ا تم  االستبانة،  محاور  فقرات  حول  العينة  أفراد  استجابة  مستوى  )لتقدير  مقياس  ليكرت(  ستخدام 

نالت  حيث  إطالقا(،  موافق  غير  موافق،  غير  محايد،  موافق،  بشدة،  )موافق  التدرج  ذي  الخماسي 
الدرجات،   االستجابة  قيم    1،  2،  3،  4،  5خيارات  على  الحكم  معيار  فإن  وبالتالي  التوالي.  على 

 (.  1المتوسطات الحسابية، موضح بالجدول )

 بية لمتوسطات الحسا( معيار الحكم على ا1جدول )
 تقدير مستوى االستجابة   تدرج المقياس  

  غير موافق إطالقا   1.80ألقل من  -1من 
 غير موافق   2.60ألقل من -1.80من 
 محايد   3.40ألقل من -2.60من 
 موافق   4.20ألقل من -3.40من 

 موافق بشدة    5إلى   -4.20من 
 المصدر: إعداد الباحث

 

 البحثألداة الصدق والثبات . 1.9
 ال: صدق المحكمين )صدق المحتوى( أو 

تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين من األساتذة المختصين في مناهج البحث العلمي 
أبدى  و   والذين لديهم الدراية الكافية بتقييم مدى مالءمة االستبانة لدراسة الموضوع المحدد في الدراسة

تم األالمحكمون آراءهم حول فقرات االستب التعديل وفق  انة، حيث  الحسبان وتم  بتلك اآلراء في  خذ 
 ذلك.  

 ثانيا: الصدق البنائي  
صدق فقرات االستبانة: ويهدف إلى قياس درجة ارتباط كل فقرة من فقرات االستبانة مع الدرجة الكلية  

البا قام  الحالية  الدراسة  الصدق ألداة  إليه.  وللتحقق من مؤشرات  تنتمي  الذي  بتطبيق  للمحور  حث 

 
 .https://2u.pw/LgIWX  ،10/7/2019 لموسوعة الحرة،   السعودية،  )2018( 21
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( وذلك من خالل  32تبانة على عينة استطالعية تم اختيارها من مجتمع الدراسة بلغ حجمها )االس
تنتمي إليه ولقد   الكلية للمحور الذي  حساب قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة مع الدرجة 

ل  درجة ك   ن( أ2)  ويتضح من النتائج بالجدول رقم  .(2)جاءت النتائج، كما هو مبين بالجدول رقم  
الكلية   الدرجة  مع  إحصائيًّا  دال  نحو  على  ترتبط  )االستبانة(  الدراسة  أداة  محاور  فقرات  من  فقرة 

إليه عند مستوى الداللة ) تنتمي  (. وهذا يعني أن كل  فقرة من فقرات االستبانة  0.01للمحور الذي 
وبالتالي ف المحاور.  المرجوة من كل  محور من  القياس  أداة االستبتحقق أهداف  بدرجة  إن  تتمتع  انة 

 عالية من االعتمادية والمصداقية. 

 كفاءة اإلستثمار لمحور درجة كل عبارة مع الدرجة الكلية معامالت االرتباط بين  (2)جدول 
مساهمة االستثمار مع القطاع الخيري في زيادة كفاءة  

 القطاع الخيري 
 معامل االرتباط  رقم الفقرة   

1 **0.678 
2 **0.731 
3 **0.730 
4 **0.769 
5 **0.747 
6 **0.886 
7 **0.681 
8 **0.853 
9 **0.836 

 
 2021 البحث الميدانيبيانات المصدر: 

 (. 0.01** تشير إلى أن معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى المعنوية ) 
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   البحث ثبات أداة ثالثا:  
ألفا    تساق الداخلي( تم قياس درجة الثبات ألداة الدراسة )اال لفقرات االستبانة وذلك باستخدام معامل 

حيث   (3)كروبناخ، حيث تم قياس الثبات الكلي ألداة الدراسة ومحاورها، كما هو مبين بالجدول رقم  
(. وبالتالي نستنتج من ذلك أن أداة الدراسة  0.905قيمة معامل ألفا كرونباخ للثبات الكلي بلغت )  إن

عالية    حقق ت ممادرجة  الثبات،  الدراسة    من  أداة  فقرات  بناء  إجراءات  سالمة  إلى  الباحث  يطمئن 
 ومالءمتها لجمع البيانات المطلوبة لتحقيق أهداف الدراسة.  

 ( معامالت الثبات الكلي وثبات المحاور ألداة الدراسة3جدول )

عدد  المحاور 
 الفقرات 

معامل ألفا 
 كرونباخ  

ال القطاع  االستثمار مع  القطاع  خيري في زيادة  مساهمة  كفاءة 
 الخيري 

9 0.905 

 2021 البحث الميدانيبيانات المصدر: 

 تفريغ وتحليل بيانات البحث. 2.9
 ( مدى مساهمة االستثمار مع القطاع الخيري في زيادة كفاءة القطاع الخيري 4جدول )

رق 
 م

المتوسط   
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

المساهم
 ة 

الترتي 
 ب

1 
ة بالقدر حتياجات الماليتوفير اال

 الكافي 
 2 كبيرة جدا 0.75 4.40

2 
تحسين أداء القيادات اإلدارية 

 بالمنظمة 
 3 كبيرة جدا 0.76 4.36

 1 كبيرة جدا 0.72 4.45 تطوير قدرات فريق العمل بالمنظمة   3

4 
جودة خطط العمل العام بالمنظمة  

 5 كبيرة جدا 0.74 4.34 الخيرية  

5 
ات العمل وضوح أهداف وغاي

 7 كبيرة جدا 0.81 4.27 ي الخير 

 4 كبيرة جدا 0.73 4.34 اليومي   األداءتحسين  6
 9 كبيرة   0.94 4.07 تخفيض القيود البيروقراطية   7

8 
تخفيض الهدر في موارد المنظمة  

 8 كبيرة جدا 0.93 4.25 الخيرية  
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9 
المنظمة   لموارد  األمثل  االستخدام 

 الخيرية 
 6 جداكبيرة  0.80 4.32

 كبيرة جدا 0.64 4.31 ط الحسابي المرجح  المتوس 
 2021 البحث الميدانيالمصدر: بيانات 

رقم   بالجدول  النتائج  المكرمة  (  4)بينت  مكة  بمنطقة  الدراسة  في  المشاركين  العينة  أفراد  استجابات 
القطاع   كفاءة  في زيادة  الخيري  القطاع  مع  االستثمار  مساهمة  مدى  النتائج    أظهرت   الخيري، حول 

)بالجد  بلغت  العام  المرجح  الحسابي  المتوسط  قيمة  أن  )4.31ول  قدره  معياري  وانحراف   )0.64 .)
وبالتالي نستنتج من ذلك أن غالبية أفراد العينة يوافقون بشدة أن االستثمار مع القطاع الخيري يساهم  

أن   النتائج  أظهرت  كما  الخيري.  القطاع  كفاءة  زيادة  في  جدا  كبيرة  يشي  بدرجة  ما  أهم  لهذه من  ر 
قدرات   تطوير  منها:  الجوانب  من  العديد  تتمثل في  الخيري  القطاع  مع  لالستثمار  الكبيرة  المساهمة 
اإلدارية  القيادات  أداء  تحسين  الكافي،  بالقدر  المالية  االحتياجات  توفير  بالمنظمة،  العمل  فريق 

ع الخيري في جودة  تثمار في القطااليومي، إضافة إلى ذلك مساهمة االس  األداءبالمنظمة، تحسين  
 خطط العمل العام بالمنظمة الخيرية.  

 

 

 ختبار الفرضيات: . ا10
 خصص هذا الجزء من تحليل بيانات الدراسة الختبار فرضيات الدراسة التالية: 

كفاءة  .1 وزيادة  الخيري  القطاع  مع  االستثمار  بين  إحصائية  داللة  ذات  ارتباط  عالقة  توجد 
 القطاع الخيري.

د توج .2 ذات  فروق  للمتغيرات د  تعزى  البحث  عينة  مفردات  استجابات  في  إحصائية  اللة 
 الشخصية للمستجيبين. 

الفرضي كاي    ة والختبار  مربع  اختبار  توظيف  تم  )األولي 
2

الفرضية   ،( استخدام    الثانيةأما  فتم 
 . تحليل التباين أحادي االتجاه الختبارها

  :األولىة إختبار الفرضي. 1.10
القطاع  ت كفاءة  وزيادة  الخيري  القطاع  مع  االستثمار  بين  إحصائية  داللة  ذات  ارتباط  عالقة  وجد 

 الخيري.
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رقم    بالجدول  النتائج  من  )  (5)يتضح  كاي  مربع  اختبار  قيم  جميع  أن 
2

بمساهمة   المتعلقة   )
قد جاءت   الخيري  القطاع  كفاءة  دال  االستثمار في زيادة  نحو  المعنوية  على  إحصائيا عند مستوى 

(. وبالتالي نستنتج من ذلك أن هناك عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين االستثمار مع  0.01)
مع   لالستثمار  اقتصادية  جدوى  هناك  أن  القول  يمكن  عليه  القطاع.  كفاءة  وزيادة  الخيري  القطاع 

خال  من  وذلك  المكرمة،  مكة  بمنطقة  الخيري  المشاريع  القطاع  أن  ل  كما  القطاع،  في  الحيوية 
االستثمار معه يساهم بفعالية في دفع عجلة اإلنتاج وجودة الخدمات التي يعمل فيها القطاع الخيري  
والذي   الدراسة  من  األول  الفرض  قبول  تدعم  أعاله  النتائج  فإن  وبالتالي  المشاريع.  تلك  معظم  في 

 دة كفاءة القطاع الخيري.  لخيري في زيايتمحور حول مساهمة االستثمار مع القطاع ا
ر مع القطاع الخيري وزيادة  ( نتائج اختبار الفرضية األولي المتعلقة بالعالقة بين االستثما5جدول )

   االستثمار  كفاءة

رق 
 م

المتوسط   
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

قيمة  


2

 

درجة 
الحري 
 ة 

الداللة 
 اإلحصائية 

1 
المالية بالقدر  ر االحتياجات توفي

 الكافي 
4.40 0.75 

279.6
4 

4 

0.00** 

2 
تحسين أداء القيادات اإلدارية 

 بالمنظمة 
4.36 0.76 

261.0
5 

0.00** 

3 
 تطوير قدرات فريق العمل بالمنظمة  

4.45 0.72 
305.9

1 
0.00** 

4 
جودة خطط العمل العام بالمنظمة  

 الخيرية  
4.34 0.74 

258.9
0 

0.00** 

5 
ف وغايات العمل وضوح أهدا

 الخيري 
4.27 0.81 

224.7
1 

0.00** 

6 
 اليومي   األداءتحسين 

4.34 0.73 
153.9

7 0.00** 

7 
 تخفيض القيود البيروقراطية  

4.07 0.94 
146.6

1 0.00** 

8 
تخفيض الهدر في موارد المنظمة  

 0.93 4.25 الخيرية  
224.0

4 0.00** 
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9 
لموارد األمثل  المنظمة   االستخدام 

 يرية الخ
4.32 0.80 

238.5
6 

0.00** 

**تشير إلى قيمة اختبار مربع كاي )
2

 ( 0.01( دالة إحصائي ا عند مستوى المعنوية ) 
 2021  البحث الميدانيالمصدر: تحليل بيانات 

 :  الثانيةاختبار الفرضية . 2.10
ث تعزى للمتغيرات الشخصية  ات عينة البحتوجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات مفرد 

 للمستجيبين. 
إسهام  حول  البحث  عينة  استجابات  بين  االختالفات  كانت  إذا  ما  الختبار  الفرضية  هذه  وتهدف 
االستثمار مع القطاع الخيري في زيادة كفاءة القطاع الخيري تعزى للخصائص الديموغرافية ألفراد 

خبرة، الحالة االجتماعية، مجال العمل، والمؤهل التعليمي، الالعينة والتي تشمل: )العمر، المؤهل  
تم استخدام تحليل التباين    الثانيةختبار الفرضيات الفرعية المتعلقة بالفرضية الرئيسية  الالتعليمي(.  

 (ANOVA) )أنوفا( أحادي االتجاه

 :اختبار الفرضية الفرعية األولي
 . لبحث تعزى لعامل العمرفردات عينة اتوجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات م  

رقم   بالجدول  النتائج  أفراد (  6) بينت  استجابات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  هناك  ليست  أنه 
القطاع   كفاءة  زيادة  في  الخيري  القطاع  مع  االستثمار  إسهام  حول  الدراسة  في  المشاركين  العينة 

المحسوبة حيث   Fصائية لقيم  الداللة اإلحالخيري تعزى الختالف الفئة العمرية. ويدعم ذلك قيم  
(. وهذا يدل على وجود توافق بين أفراد العينة  0.05جاءت جميع القيم أكبر من مستوى المعنوية )

 االستثمار مع القطاع الخيري.  أهميةالمشاركين في الدراسة باختالف فئاتهم العمرية حول 

 تالف الفئة العمرية باخ ستجاباتفي اإل ( نتائج تحليل التباين أحادي االتجاه6جدول )
مجموع   مصدر التباين   المتغير 

 المربعات
درجات  
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  Fقيمة 
المحسوب

 ة

الداللة 
اإلحصائ
 ية  

إسهام االستثمار  
في زيادة كفاءة  
 القطاع الخيري 

 0.157 4 0.629 بين المجموعات 
داخل  0.82 0.384

 المجموعات 
96.47

3 
236 0.409 
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97.10 إلجمالي  ا
1 

240  

 2021  البحث الميدانيالمصدر: تحليل بيانات 

 : اختبار الفرضية الفرعية الثانية
 . توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات مفردات عينة البحث تعزى لعامل الخبرة 

رقم   بالجدول  النتائج  أ  (7)أظهرت  استجابات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  هناك  ليست  فراد  أنه 
الختالف  العينة   تعزى  الخيري  القطاع  كفاءة  زيادة  في  الخيري  القطاع  مع  االستثمار  إسهام  حول 

المحسوبة حيث جاءت جميع القيم أكبر    Fويدعم ذلك قيم الداللة اإلحصائية لقيم    الخبرة العملية لهم.
ة لهم  لخبرة العملي (. وهذا يدل على وجود توافق أفراد العينة باختالف ا 0.05من مستوى المعنوية ) 

االقتصادي   أهميةحول   دوره  خالل  من  المجتمع  في  الخيري  القطاع  كفاءة  زيادة  مع  االستثمار 
 واالجتماعي في المساهمة في إيجاد الحلول للكثير من المشكالت التي تواجه المجتمع. 

 

 

 باختالف الخبرة في اإلستجابات ( نتائج تحليل التباين أحادي االتجاه7جدول )

 لتباين مصدر ا متغير ال
مجموع  
 المربعات

درجات  
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  Fقيمة 
المحسوب

 ة

الداللة 
اإلحصائ

 ية 
إسهام االستثمار في 
زيادة كفاءة القطاع  

 الخيري 

بين  
 المجموعات 

0.990 4 0.248 

داخل  0.66 0.608
 المجموعات 

96.111 236 0.407 

  240 97.101 اإلجمالي  
 2021  بحث الميدانياليل بيانات المصدر: تحل

الثالثة الفرعية  الفرضية  عينة    :اختبار  مفردات  استجابات  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 
 . البحث تعزى لمتغير الحالة االجتماعية

أنه ال توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات    (8)يتضح من النتائج بالجدول رقم  
إسه حول  العينة  االستثمارأفراد  تعزى    ام  الخيري  القطاع  كفاءة  زيادة  في  الخيري  القطاع  مع 
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المحسوبة حيث جاءت   Fالختالف الحالة االجتماعية لهم. ويدعم ذلك قيم الداللة اإلحصائية لقيم  
( المعنوية  مستوى  من  أكبر  القيم  مدى  0.05جميع  تعزز  النتيجة  هذه  فإن  وبالتالي    أهمية (. 

 لقطاع الخيري.   ءة وفعالية ااالستثمار في زيادة كفا
 باختالف الحالة االجتماعية في اإلستجابات  ( نتائج تحليل التباين أحادي االتجاه8جدول رقم )

 مصدر التباين  المتغير 
مجموع  
 المربعات

درجات  
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  Fقيمة 
المحسوب

 ة

الداللة 
اإلحصائ

 ية 
إسهام االستثمار  
في زيادة كفاءة  

 ري القطاع الخي 

 0.492 3 1.475 موعات بين المج

1.219 0.30 
داخل 

 المجموعات 
95.62

6 
237 0.403 

97.10 اإلجمالي  
1 

240  

 2021  البحث الميدانيالمصدر: تحليل بيانات 
توجد فروق ذات داللة إحصائية في إستجابات مفردات عينة البحث  :  اختبار الفرضية الفرعية الرابعة

أنه ال توجد هناك فروق ذات  (  9)بينت النتائج بالجدول رقم    .ل المستجيب تعزى لمتغير مجال عم
داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة حول إسهام االستثمار مع القطاع الخيري في زيادة كفاءة  

لقيم   الداللة اإلحصائية  قيم  ذلك  ويعزز  المستجيب،  عمل  الختالف مجال  تعزى  الخيري   Fالقطاع 
حيث  ا  المحسوبة  جميع  ) جاءت  المعنوية  مستوى  من  أكبر  النتيجة  0.05لقيم  هذه  فإن  وبالتالي   .)

مدى   القطاع   أهميةتدعم  كفاءة  زيادة  في  المكرمة  مكة  منطقة  في  الخيري  القطاع  مع  االستثمار 
  .الخيري 

 باختالف مجال عمل المستجيب  في اإلستجابات ( نتائج تحليل التباين أحادي االتجاه9جدول )

 ين مصدر التبا ر المتغي
مجموع  
 المربعات

درجات  
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  Fقيمة 
المحسوب

 ة

الداللة 
 اإلحصائية 

إسهام  
االستثمار في  
زيادة كفاءة  

 القطاع الخيري 

 0.602 4 2.409 بين المجموعات 

1.501 0.20 
داخل 

 المجموعات 
94.693 236 0.401 

  240 97.101 اإلجمالي 
 2021  ميدانيالبحث النات المصدر: تحليل بيا
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 :  اختبار الفرضية الفرعية الخامسة
 توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات مفردات عينة البحث تعزى الختالف المؤهل التعليمي. 

أنه ال توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد (  10)كشفت النتائج بالجدول رقم  
االس  إسهام  حول  القالعينة  مع  الختالف تثمار  تعزى  الخيري  القطاع  كفاءة  زيادة  في  الخيري  طاع 

المحسوبة حيث جاءت جميع القيم    Fالمؤهل التعليمي، ويشير إلى ذلك قيم الداللة اإلحصائية لقيم  
االستثمار مع القطاع    أهمية (. وبالتالي فإن هذه النتيجة تدعم مدى  0.05أكبر من مستوى المعنوية ) 

 كرمة في زيادة كفاءة القطاع الخيري.   نطقة مكة المالخيري في م
 باختالف المؤهل التعليمي  في اإلستجابات ( نتائج تحليل التباين أحادي االتجاه10جدول )

 مصدر التباين  المتغير 
مجموع  
 المربعات

درجات  
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  Fقيمة 
 المحسوبة 

الداللة 
اإلحصائ

 ية 
إسهام  

االستثمار في  
فاءة  زيادة ك
 الخيري القطاع 

بين  
 المجموعات 

1.306 4 0.327 

داخل  0.52 0.805
 المجموعات 

95.795 236 0.406 

  240 97.101 اإلجمالي  
 2021  البحث الميدانيالمصدر: تحليل بيانات 

 مناقشة النتائج:  . 11
رضياتها،  سة واختبار فبناء  على تحليل بيانات البحث والتي هدفت لإلجابة عن األسئلة البحثية للدرا

 : فإنه يمكن مناقشة المحاور التالية

قناعة لدي العاملين والمستثمرين والمهتمين بالقطاع الخيري بكفاءة االستثمار  أوال: أثبت البحث وجود  
  من   الكثير  توجسحسين والذي أكد    رحيمإليه  . هذه النتيجة ال تتفق مع ما توصل  مع القطاع الخيري 

  األساسية   وظيفته  من   الوقف  لخروج   منعا  التضامني   التمويل  آليات   ضمن  تمويلية   آلية   الوقف  اعتبار
 العوائد   حساب   على   المالية  عوائدها  لتعظيم  تهدف  تجارية  مؤسسة  إلى  الوقفية  المؤسسة  وتحويل

 .  اإلجتماعية

ا في زيادة كفاءة ا  البحث : بين  ثانيا لقطاع  أن االستثمار مع القطاع الخيري يساهم بدرجة كبيرة جد 
الكبيرة لالستثمار في زيادة كفاءة الخيري  النتائج أن  من أهم ما يشير لهذه المساهمة  . كما أظهرت 
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العديد  في  تتمثل  الخيري  توفير  من  القطاع  بالمنظمة،  العمل  فريق  قدرات  تطوير  منها:    الجوانب 
بالمنظمة، اإلدارية  القيادات  أداء  تحسين  الكافي،  بالقدر  المالية  اليومي،    ءاألداتحسين    االحتياجات 

بالمنظمة   العام  العمل  خطط  جودة  في  الخيري  القطاع  في  االستثمار  مساهمة  ذلك  إلى  إضافة 
توصلت  الخيرية التي  النتيجة  مع  تتوافق  النتيجة  هذه  بأنإليها  .  خرجت  والتي  سعيد    إبرام   حليمة 

  المؤسسات   تلك  عمل في  نوعية نقلة سيشكل  المشتركة  االهتمامات   ذات   القطاع الخاص   مع  الشراكات 
 . أداءها وكفاءة فعالية وفي إنتاجها زيادة وفي

نتائج  ثالثا أظهرت  الداللة    البحث :  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  ارتباط  عالقة  هناك  أن 
(α≤0.01  بين االستثمار مع القطاع الخيري وزيادة كفاءة القطاع. وبالتالي فإن ذلك يعزز )  وجود

لالستث  جدوى  القطااقتصادية  مع  المشاريع مار  خالل  من  وذلك  المكرمة،  مكة  بمنطقة  الخيري  ع 
الحيوية في القطاع، كما أن االستثمار معه يساهم بفعالية في دفع عجلة اإلنتاج وجودة الخدمات التي 

هذه النتيجة ال تتفق مع النتيجة التي توصل إليها    يعمل فيها القطاع الخيري في معظم تلك المشاريع.
علىوالشركات    الخيرية   جهات ال  بين  شراكةال  دليل الدليل  أكد  التعاون   والتي    الجمعيات   مع  أن 

  على  تركيزهم  - للتقنية استخدامهم ضعف: مثل  الصعوبات  من مجموعة تواجهه الخيرية والمؤسسات 
  مع  التواصل  على  القدرة  عدم  -   الجمعيات   منسوبي  قبل  من  التفرغ  عدم  -  المباشر  المالي  الدعم

  خطط  وجود   عدم  -  والمشروعات   البرامج  تكرار  -  الجمعيات   في  القيادات   ءةكفا  عدم-   ات الجمعي
كذلك ال تتوافق هذه النتيجة مع النتيجة    الجمعيات.  عمل  في  االحترافية  قلة   -  ودقيقة  واضحة  عمل
 رعاية  جمعيات   في  الشراكات   ضعف أسباب   أن أهم   والذي أثبت اليوسف    عبدهللا  بن  صالح قدمها  التي  

  شراكات   لبناء   الجمعيات   تلك  في   مؤهلين  موظفين   وجود   وعدم  مختصة  إدارة   وجود   عدم  هو  يتام األ
  إستراتيجية.

تميز البحث عن غيره من البحوث من خالل الخروج بنتائج كمية تتصل بكفاءة اإلستثمار مع  :  رابعا
الخيري  بين استجا حيث    ،القطاع  الفروق  التباين لكشف داللة  تحليل  نتائج  الأظهرت  أفراد  عينة بات 

حول إسهام االستثمار مع القطاع الخيري في زيادة كفاءته، أنه ليست هناك فروق ذات إحصائية عند  
( المعنوية  ألفراد  α≤0.01مستوى  الديموغرافية  المتغيرات  الختالف  تعزى  المشاركين(  في   العينة 

يمي(. وبالتالي فإن  المؤهل التعلالدراسة )العمر، الخبرة، الحالة االجتماعية، ومجال عمل المستجيب و 
 هذه النتيجة تشير إلى: 
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متغيراتهم   . أ عن  النظر  )بصرف  السعودي  المجتمع  قطاعات  جميع  الشخصية  أن 
تشجيع االستثمار مع هذا القطاع الحيوي لدوره في خدمة   أهمية( يعتقدون  والديموغرافية

 العديد من األطراف. 

الخبرة العملية، الحالة اإلجتماعية،  هم العمرية،  وجود توافق بين أفراد العينة باختالف فئات  . ب
 مجال العمل، واختالف مؤهالتهم العلمية. 

 نتائج وتوصيات البحث. 12
 . نتائج البحث1.12

قناعة .1 عدم  مشكلة  طرح  قد  البحث  أن   من  ب  بالرغم  التقليديين  مع  المستثمرين  االستثمار  كفاءة 
الستثمار مع القطاع الخيري، إال اتهم لتشمل االقطاع الخيري األمر الذي يمنع من امتداد نشاط

 أن  البحث أثبت وجود هذه القناعة لدي العاملين والمستثمرين والمهتمين بالقطاع الخيري.
ا   .2 وفقا لوجهة نظر أفراد عينة الدراسة فإن  االستثمار مع القطاع الخيري يساهم بدرجة كبيرة جدًّ

 في زيادة كفاءة القطاع الخيري. 
داللة إحصائية بين االستثمار مع القطاع الخيري وزيادة كفاءة القطاع    ة ارتباط ذات توجد عالق .3

الخيري، ووفق هذه النتيجة نجد أن  االستثمار مع القطاع الخيري يساهم في زيادة كفاءة القطاع  
وتتمثل توفير   الخيري،  بالمنظمة،  العمل  فريق  قدرات  تطوير  في  واضح  بشكل  المساهمة  هذه 

 . بالمنظمة اإلدارية القيادات  أداء لتحسين قدر الكافي، إضافةالمالية بال االحتياجات 
للمتغيرات   .4 تعزى  البحث  عينة  مفردات  استجابات  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 

 الشخصية للمستجيبين، وتحديدا أوجد التحليل النتائج التالية: 
هام االستثمار مع  لعينة حول إسليس هناك فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد ا (1

 .الفئة العمريةالقطاع الخيري في زيادة كفاءة القطاع الخيري تعزى الختالف 
ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة حول إسهام االستثمار مع   (2

 .الخبرة العمليةالقطاع الخيري في زيادة كفاءة القطاع الخيري تعزى الختالف 
وق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة المشاركين حول إسهام توجد هناك فر ال   (3

الختالف   تعزى  الخيري  القطاع  كفاءة  زيادة  في  الخيري  القطاع  مع  الحالة االستثمار 
 االجتماعية لهم. 
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إسهام   (4 حول  الدراسة  عينة  أفراد  استجابات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  هناك  توجد  ال 
القطاعاالستثم مع  الختالف    ار  تعزى  الخيري  القطاع  كفاءة  زيادة  في  عمل  الخيري  مجال 

 .المستجيب 
ال توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة حول إسهام االستثمار   (5

 .المؤهل التعليميمع القطاع الخيري في زيادة كفاءة القطاع الخيري تعزى الختالف 

 ث البح توصيات. 2.12
 بما يلي:   البحث خلص إليه البحث من نتائج، يوصي في ضوء ما 

مع   .1 لالستثمار  أعمال  ورجال  ومؤسسات  أفراد  من  المجتمع  أفراد  بتشجيع  البحث  يوصي 
القطاع الخيري في منطقة مكة المكرمة بشكل خاص وعلى مستوى المملكة العربية السعودية 

 وغيرها. بشكل عام، وذلك من خالل منح المزايا التشجيعية
االستثمار مع هذا القطاع وفق  أهميةجب زيادة الوعي بين المتعاملين مع القطاع الخيري بيتو  .2

تحسين كفاءة القطاع من خالل  والمتمثلة في  تة لما يعود ذلك بالمنافع  األسس التجارية البح
أداء تحسين  المناسبة،  المالية  االحتياجات  توفير  بالمنظمة،  العمل  فريق  قدرات   تطوير 

 اليومي وغيرها. األداءدارية بالمنظمة، تحسين القيادات اإل
تشجع    أهميةهناك    .3 والتي  الخيري  القطاع  مع  لالستثمار  المناسبة  التشريعات  لوضع  كبيرة 

على االستثمار مع القطاع وخاصة التشريعات المتعلقة بالقطاع الخاص، حيث إن مشاركة 
تنويع االستثمارات فيه لوجود   مر، وتعزز منالقطاع الخاص تعود بالنفع االقتصادي للمستث

 تجارب سابقة للقطاع الخاص في االستثمار في مختلف القطاعات. 
العامة،  .4 الخدمات  قطاع  النقل،  قطاع  لتشمل  الخيري  للقطاع  االستثمارية  المواعين  توسيع 

والصكوك  والسندات  األسهم  الزراعي،  المجال  السياحية،  الخدمات  الصناعي،  القطاع 
 رات، المجال الصحي وغيرها من المجاالت االستثمارية. المية، العقا اإلس

الخاص  ب لقائمين  ا  على .5 القطاع  مؤسسات  على  والقائمين  الخيري  القطاع  منظمات  إدارة 
حتى   المرحلة  هذه  في  االستثمار  يخص  فيما  تفكيرهم  طريقة  في  النظر  إعادة  والمستثمرين 

م والعمل  التغيير  إلى  التحول  خطوات  تأسيس  تستوعب  في  االنطالق  عا  يمكن  قوية  قاعدة 
 منها نحو استثمار يحقق لكال الطرفين أهدافه.

بناء   .6 وإعادة  المهمة  المرحلة  هذه  مع  تتوافق  جديدة  اساليب  الخيري  القطاع  منظمات  تبني 
هياكلها اإلدارية بطريقة إبداعية تقود المنظمة لرسم طريق واضح وآمن يسير بها على المدى 



 2022 مارس  –  19 العدد                                                           والبحوث  للدراسات  األبيض  النيل مجلة

 

157 
 

استخدام مواردها بطريقة مثلى في الصرف على أنشطتها وكذلك في  يق أهدافها و البعيد؛ لتحق
 تنمية هذه الموارد.  

الخيري  على   .7 القطاع  المصداقية أن  منظمات  خالل  من  جيدة  سمعة  بناء  عن  تغفل  ال 
  .ملموسا   والمعرفة العالية التي تجعل من األفكار اإلبداعية واقعا  

هياكل   .8 بناء  على  القائمين  القطايلزم  التي  منظمات  واالحتياجات  العقبات  تفهم  الخيري  ع 
 ينظر إليها المجتمع باهتمام وإدخال أساليب جديدة للوصول إلى ذلك.  

بل   ،واحد على منظمات القطاع الخيري مالحظة عدم حصر مسئولية االستثمار في شخص   .9
ي أن  ينبغي  كما  المسئولية  لهذه  ومتفرغة  متكاملة  إدارة  عمل  يكون  أن  العاملون يجب   كون 

بإدارة االستثمار متخصصين في هذا المجال، وأن يقوموا باالستعانة بمن هم أكثر خبرة إذا 
 دعت الحاجة لذلك.

منظمات القطاع الخيري وعمل ائتالفات والدخول في مشاريع استثمارية  التنسيق بين كافة   .10
ت القطاع  بحصص متفق عليها سواء مع بعضها البعض كمجموعة أو كمجموعة مع مؤسسا 

 اص والمستثمرين. الخ
إ .11 أصولها  ضرورة  من  الخيري  القطاع  منظمات  فيأ سمها  أر و ستفادة  قوة  عنصر  أي   و 

المنظمة مثل الخبرات والكفاءات في االستثمار، وتقديم مشاريع ذات أفكار استثمارية متطورة  
القطا  مؤسسات  من  المناسب  الشريك  اختيار  ثم  ومن  متكاملة  جدوى  بدراسات  ع  مدعومة 

 ستثمرين وعرضها عليهم وبناء جسور تواصل معهم.الخاص والم
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 والمصادر  المراجعقائمة 
 (.9/359ابن منظور، لسان العرب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ) .1
ــالة،  .2 ــة الرسـ ــاد اإلســـالمي، مؤسسـ ــي االقتصـ ــة فـ ــا، تمويـــل التنميـ ــوقي دنيـ ــد شـ أحمـ

 (.1984بيروت، )
سســــــــــــــــــات الخيريــــــــــــــــــة، آلمــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــي المؤ أحمــــــــــــــــــد فتحــــــــــــــــــي النجــــــــــــــــــار، االســــــــــــــــــتثمار ا .3

90306/0https://www.alukah.net/culture/  7 /4/2019. 
إســماعيل محمـــد شـــندي، محمـــد عبـــد الفتـــاح شــاهين، العمـــل التطـــوعي مـــن منظـــور إســـالمي،  .4

ــع  ــطين: واقـ ــي فلسـ ــوعي فـ ــل التطـ ــؤتمر العمـ ــات، جاممـ ــة، رام هللا، وطموحـ ــدس المفتوحـ ــة القـ عـ
(2013.) 

جمـــــــال عبـــــــد الناصـــــــر، المعجـــــــم االقتصـــــــادي، دار أســـــــامة للنشـــــــر والتوزيـــــــع،  .5
 (.2010عمان)االردن(، )

ــة،  .6 ــد بامخرمــــــــــ ــد محمــــــــــ ــة احمــــــــــ ــةخديجــــــــــ ــات،  أهميــــــــــ ــة فــــــــــــي المؤسســــــــــ ــاءة والفعاليــــــــــ الكفــــــــــ
https://almanalmagazine.com ،(2016.) 

ــتقبل للنشـــــــر، األردن،  .7 ــتثمار، دار المســـــ طـــــــاهر حيـــــــدر حـــــــردان، مبـــــــادئ االســـــ
(1997.) 

، أساســيات االســتثمار العينــي والمــالي، دار وائــل وآخــرينطــاهر فاضــل البيــاني،  .8
 (.1999للطباعة والنشر والتوزيع، )

 (.2015ن)االردن(، )طالل كداوي، تقييم القرارات االستثمارية، دار اليازوي العلمية، عما .9
( مــــــــــــال واعمــــــــــــال 2017مجــــــــــــد فرارجــــــــــــة، الفــــــــــــرق بــــــــــــين الكفــــــــــــاءة والفعاليــــــــــــة، ) .10

.com3https://mawdoo/ ،2019. 
مجمــع اللغــة العربيــة، المعجــم الوســيط )اإلصــدار الرابــع(، مكتبــة الشــروق الدوليــة، مصــر،  .11

(2004 .) 
قتصــادية(، المشــاكل اال محمــد البنــاء، االقتصــاد التحليلــي )مــدخل حــديث لتحليــل .12

 (.2008الدار الجامعية، اإلسكندرية، )
محمد سعيد أحمد، الكفاءة والكفاية والفعالية، مجلة التجاريين، نقابـة التجـاريين )العـدد  .13

 (.1979الخامس(، )
محمد صالح محمد الصاوي، مشكلة االستثمار في البنوك اإلسـالمية وكيـف عالجهـا  .14

 (.1995اء، )اإلسالم )المنصورة: دار الوف
 ،(السـابع المجلـد ) العمليـة والتطبيقـات  النظـري  اإلطـار االسـتثمارات  إدارة مطر،  محمد  .15

 (.2015) ،(األردن)عمان والتوزيع، للنشر وائل  دار

https://www.alukah.net/culture/0/90306%20،7%20/4/2019
https://www.alukah.net/culture/0/90306%20،7%20/4/2019
https://www.alukah.net/culture/0/90306%20،7%20/4/2019
https://almanalmagazine.com/
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محمــد الضــبعي، القطـــاع غيــر الربحـــي ثالــث اضــالع التنميـــة المســتدامة بالســـعودية،  .16
   (،2016صحيفة اقتصاد اليوم )

 .https://2u.pw/LgIWX ، 10/7/2019( 2018عودية، )الموسوعة الحرة، الس .17
 :البحوث العلمية المنشورة

 صندوق   والخاص،  العام  القطاعين  بين   والشراكة   العام  اإلستثمار  وآخرين،   أكيتوبي   برناردين  .1
 م. 2007 الدولي، النقد 

 والخاص،   العام   لقطاعينا  بين  لشراكةا  خالل  من   المؤسسي  العمل  تطوير   سعيد،  حليمه .2
 .م2017  يوليو 5  – 3 بيرزيت، – هللا   رام الضغط، تحت  العامة االدارة حول الدولي المؤتمر

  واألدوات   اآلليات :  الصغر  المتناهي  اإلسالمي   للوقف  شبكي  نظام  تطوير  نحو  حسين،  رحيم .3
 الجزائر.  م،2021  يونيو اإلسالمي، اإلقتصاد  مجلة ،(ونمذجة منهجية صياغة)

  جمعيات   وخطط  أهداف  تحقيق  في  ودورها  االستراتيجية  الشراكات   اليوسف،  عبدهللا  بن  حصال .4
 مملكة  األيتام،  لرعاية  الثاني  العالمي  للمؤتمر  فجوتها،  ومعالجة  األيتام  رعاية  ومؤسسات 

 . م  2018 ديسمبر البحرين،
 مكرمة ال  ومكة   رياض ال  مناطق  على  دراسة:  والشركات   الخيرية  الجهات   بين   الشراكة  دليل .5

 وعبد   سعد   وقف  برعاية  مراس،  من منظمة  مقدمة  السعودية  العربية  بالمملكة  والمنطقة الشرقية
 .ه1435 العزيز،

 للمؤتمر  قدمت   ورقة  المجتمعية،  والمسؤولية  الخاص   القطاع  مفرح،   آل  يحيى  بن  محمد  .6
 م. 2010 ارسم البحرين، ،(للجميع خيري  عمل  نحو) شعار تحت   الرابع الخليجي الخيري 
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