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ملخص

تهدف هذه الدراسة إىل حصر اإلحتي�اجات العلمية والدعوية و والصحية، وتصنيف تلك اإلحتي�اجات 
حسب األولوية واألهمية، يف عشر محافظات تابعة ملنطقة الرياض. اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي 
التحليلي، وحتديدًا منهج الدراسة االستقصائي�ة أو املسحية من خالل استب�انات الرأي واملقابالت املقنن�ة الفردية، 
ومجموعات النقاش املركز. بلغ عدد االستب�انات املشمولة بالدراسة 598 استمارة، إضافة لعشر مجموعات 
تركزي، و عشر مقابالت مقنن�ة، وأظهرت نت�اجئ حتليل بي�انات تلك األدوات أن من أهم اإلحتي�اجات على مستوى 
جميع املحافظات املشمولة بالدراسة، وعلى مستوى اإلحتي�اجات املحددة )األساسية، والصحية، و، والتعليمية، 
والدعوية(: 1- دعم وإنشاء مراكز غسيل وزراعة، 2-دعم وإنشاء مؤسسات ملساعدة وتأهيل املقبلني على 
الزواج، 3- ودعم وتمويل مراكز، ومعاهد، ودور، حتفيظ القرآن الكريم، 4- دعم برامج توفري املسكن، 5- تمويل 
برامج الدعوة لغري املسلمني، 6- دعم وإنشاء مؤسسات ومحاضن شاملة تهتم بشؤون الشباب، 7- دعم شراء 
األدوية واألجهزة واملستلزمات الطبي�ة للمحتاجني، 8- توفري برامج تعليمية ملساعدة ذوي اإلحتي�اجات اخلاصة 
واملتعثرين دراسيًا، 9- إنشاء مكاتب دعوية ودعم أنشطتها وبرامجها ومستلزماتها، 10- دعم وإنشاء املؤسسات 

اليت تهتم بإصالح ذات البني، واإلصالح األسري.

     كما تضمنت الدراسة توصيات ومقرتحات منها، تعميم مثل هذه الدراسة على مناطق ومحافظات أخرى 
لرسم تصور أوسع عن اإلحتي�اجات وأولوياتها على مستوى اململكة، واقامة ورشة عمل رئيسة للجهات الماحنة 
ملناقشة نت�اجئ الدراسة، والتوصل إىل اسرتاتيجيات متكاملة وشاملة تسهم يف فعالية العمل اخلريي يف اململكة 
وتلبيت�ه لتطلعات املهتمني واملستفيدين، والدراسة املعمقة لنت�اجئ الدراسة الستقراء أهم املشاكل اليت تواجهها 
املحافظات املشمولة بالدراسة )كعين�ة لبقية املحافظات( من خالل دالالت اإلجابات الواردة وما حتمله من 
مضامني، واقامة ورشة عمل ملمثلني ملنظمات العمل اخلريي و مسؤولني حكوميني من قطاعات مختلفة ملناقشة 

نت�اجئ الدراسة من أجل التعاون املشرتك لتوفري اإلحتي�اجات ومعاجلة أوجه القصور.
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اإلطار العام للدراسة ونطاق العمل

الفصل األول
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1-1 مقدمة:
      حيظى العمل اخلريي يف اململكة العربي�ة السعودية باالهتمام الكبري على جميع األصعدة، و تتعدد 
كل  ورغم  ألخرى.  منطقة  من  وجغرافيت�ه  مستوياته  تتفاوت  كما  ومجاالته،  ووسائله  مظاهره  وتتنوع 
هذا فإن ما حتقق ويتحقق من اجلهود واالجنازات ال يرىق إىل مستوى املبذول من اجلهد والمال ألسباب 
عديدة ومتنوعة يطول احلديث عند استعراضها. لكن من املؤكد أن أحد أهم أسباب ضعف املخرجات 
مقارنة باملدخالت، هو غياب الرؤية الشاملة واالسرتاتيجية املتكاملة للعمل اخلريي، واعتماده يف الغالب 
على االجتهادات الفردية واإلحتي�اجات اآلني�ة، واالستجابة للمشكالت اليت تربز بني فين�ة وأخرى، ومن 
للتفاوت بني العاملني يف العمل اخلريي يف تقدير األولويات ومن ثم التخطيط  ثم يتفاوت الرتكزي وفقًا 

والتنفيذ.

       ألجل هذا كان ال بد للقائمني على العمل اخلريي من تبين اسرتاتيجية بعيدة املدى تسهم يف تلمس 
بكفاءة  ومعاجلتها  لتلبيتها  الهادفة  املالئمة  احللول  وضع  و  أولوياتها  وترتيب  احلقيقية  اإلحتي�اجات 
واقتدار. وهذا التوجه يراعي ضمني�ًا االستجابة للطارئ من املشكالت، يف حدود ما تسمح به االمكانات، 
فاعلة  اجنازات  حتقيق  يتم  حىت  الظروف  كانت  مهما  املتبىن  االسرتاتييج  البعد  عن  االنشغال  عدم  مع 
ومؤثرة. ولنئ كان هذا األمر غري متوفر بدرجة مرضية يف املدن الكربى، فإنه يف املحافظات من باب أوىل، 
أمر مهم و ال  أبعاده وأنشطته وأولوياته واسرتاتيجياته  العمل اخلريي ومعرفة  لواقع  وعليه فإن دراسة 

غىن عنه إن أردنا للعمل اخلريي الديمومة والفعالية واالجناز.

     إن العمل على حتقيق ما ذكر آنفًا على املستوى الوطين حيتاج جلهود كبرية قد يكون من الصعب 
على دراسة واحدة أو جهة واحدة اإلحاطة بها، ومن ثم كان من املناسب البدء بمثل هذا العمل على نطاق 
العمل  ترشيد  يف  املساهمة  يف  نت�اجئها  فعالية  ثبوت  حال  يف  وتعميمها  التجربة  تقييم  ثم  ومن  محدود، 
اخلريي يف اململكة. إن غاية ما تطمح له الدراسة املقرتحة بني أيديكم هي حصر اإلحتي�اجات الفعلية يف 
اجلوانب العلمية والدعوية و والصحية يف بعض محافظات منطقة الرياض والوقوف على املقدم منها 
تصنيف  إىل  الدراسة  ستسعى  ذلك،  إىل  إضافة  حاليًا.  الساحة  يف  العاملة  املؤسسات  جانب  من  فعليًا 
تلك اإلحتي�اجات وفقًا ألهميتها وصواًل إىل حتديد األولويات اليت تسهم يف رسم االسرتاتيجيات املناسبة 
القادرة على تلبي�ة تلك اإلحتي�اجات بفعالية وكفاءة عالية تتضمن بذل أقل اجلهود وحتصيل أعلى املنافع.

1-2 مشكلة الدراسة وأهميتها:
     ينظر لعملية حتديد اإلحتي�اجات املجتمعية وأولوياتها بأنها املدخل املنهيج للوقوف على اإلحتي�اج 
الفعلي للمجتمع املحلي بعيدًا عن االجتهادات أو ردود األفعال غري منضبطة واليت قد تنتج تقديرات غري 
واقعية وبالتايل ضياع الوقت واجلهد والمال. وكما هو معلوم أن لإلنسان حاجات أساسية ال يمكن أن 
هللا-أن  -بإذن  شأنه  من  منها  املهم  وتلمس  اإلحتي�اجات  تلك  على  والوقوف  إشباعها،  دون  من  يعيش 
هذه  منها  تنطلق  اليت  الرئيسية  املشكلة  إن  واملستدامة.  الشاملة  التنمية  طريق  يف  مهمة  خطوة  يقدم 
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الدراسة هي أن املجتمع بكافة مؤسساته احلكومية واألهلية واخلريية يقدم خدمات كبرية وجليلة ولكن 
هذه اجلهود حتتاج مزيدًا من التنسيق وقبل ذلك كله حتتاج لعمل منظم ومؤسيس يهدف إىل استخدام 
تلك  أولويات  تقدير  إىل  باإلضافة  للمجتمع  الفعلي  اإلحتي�اج  إىل  للوصول  واملنهجية  العلمية  الطرق 
الدعم يف كل محافظة  القرار على اختي�ار مجاالت  اإلحتي�اجات وفق منهجية منضبطة تساعد صاحب 

على حدة وكذلك املزياني�ة اليت يمكن رصدها لتلك املشاريع.

ويمكن إجياز أهمية الدارسة على النحو التايل:
تعد الدراسة األوىل من نوعها اليت تطرقت لهذا املوضوع سواًء على مستوى اململكة على . 1

وجه العموم أو على مستوى الرياض على وجه اخلصوص.
بن�اء منهجية علمية يمكن على ضوئها تقدير اإلحتي�اجات بشكل دقيق واختي�ار األولويات 2. 

من تلك اإلحتي�اجات.
توجيه اجلهات الماحنة الختي�ار املنافذ السليمة ألوجه الدعم.3. 
الوقوف على اإلحتي�اجات الفعلية يف منطقة الرياض.4. 
تقدمه 5.  وما  اخلصوص  وجه  على  الراجيح  مؤسسة  تقدمة  لما  إجيابي�ة  نمطية  صورة  بن�اء 

املؤسسات اخلريية على وجه العموم.

1-3   أهداف الدراسة:
والصحية،  و  والدعوية  العلمية  اإلحتي�اجات  حتديد  يف  الدراسة  لهذه  الرئييس  الهدف  يتحدد       
وتصنيف تلك اإلحتي�اجات حسب األولوية واألهمية، يف عشر محافظات تابعة ملنطقة الرياض. ينبثق 

عن هذا الهدف األهداف الفرعية التالية:
حتديد اخلدمات العلمية والدعوية و والصحية املقدمة بالفعل من جانب مؤسسة الراجيح 1. 

اخلريية للمستفيدين يف تلك املحافظات يف الوقت احلايل ومدى كفايتها.
املؤسسات 2.  جانب  من  بالفعل  املقدمة  والصحية  و  والدعوية  العلمية  اخلدمات  حتديد 

املماثلة األخرى.
حتديد احتي�اجات املستفيدين بشكل عام سواء كانت ضمن املنفذ أم ال، مما ين�درج حتت 3. 

خدمات املؤسسة، يف تلك املحافظات.
املحافظات 4.  تلك  احتي�اجات  حتديد  تشمل  اخلصوص  هذا  يف  وافية  بي�انات  قاعدة  إعداد 

املختلفة من اخلدمات العلمية والدعوية و والصحية، مما يمكن تلبيت�ه من قبل املؤسسات 
اخلريية، تمهيدا لوضع اسرتاتيجية وخطط وبرامج عمل لتنفيذها.
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1-4 نطاق الدراسة:
    حدد نطاق الدراسة حسب نطاق العمل من مؤسسة الراجيح اخلريية بمنطقة الرياض وحتديدا 
تميم- بين  الدواديم-حوطة   – القويعية  وهي:  الرياض  منطقة  محافظات  من  محافظات  عشر  يف 

الدراسة  ستغطي  ذلك  إىل  إضافة  -رماح.  األفالج   – املجمعة-الزلفي-اخلرج   – الدواسر-شقراء  وادي 
مؤسسات العمل اخلريي بمختلف أشكالها العاملة يف تلك املحافظات.

1-4-1 خلفية عامة عن املحافظات املشمولة بالدراسة:  :
أواًل: محافظة اخلرج

     تعترب محافظة اخلرج إحدى املحافظات الرئيسة والفاعلة يف اململكة العربي�ة السعودية، وهي من 
أكرب محافظات منطقة الرياض مساحة وسكانًا، وتعد من أهم الروافد األساسية لألمن الغذايئ باململكة. 
تقع اخلرج يف اجلنوب الشريق من منطقة الرياض، وتبعد حوايل 70كم عن الرياض، وحيدها من الشرق 
املنطقة الشرقية ومن الغرب محافظة املزاحمية و محافظة احلريق ومن اجلنوب محافظة األفالج ومن 
الشمال الرياض، و تبلغ مساحتها حوايل 20.000 كلم2 ، وعدد املدن والقرى واملراكز التابعة لها خمسون 

مركزا وقرية، من أهمها الدلم و نعجان و اليمامة والسلمية والهياثم.

إناث، ويشكل       يبلغ عدد سكان املحافظة حوايل 376 ألف نسمة، منهم 59% ذكور، والبايق 
السعوديون نسبة 73% من مجموع السكان. يوجد يف املحافظة ست جمعيات ومكاتب خريية يعمل 

بها أكرث من  150 فردًا من الذكور واإلناث، وتشمل خدماتها أكرث من 23 ألف مستفيد ومستفيدة. 

ثاني�ًا: محافظة الدواديم

     نشأت محافظة الدواديم يف منتصف القرن العاشر الهجري، أو بداية احلادي عشر، ونشأت بلدة 
الشرق  من  حيدها  30.000كم2.  حوايل  مساحتها  بلغت  حىت  رقعتها  أتسعت  ثم  النمو  محدودة  صغرية 
ومن  القصيم،  منطقة  الغريب  والشمال  الشمال  ومن  عفيف،  محافظة  الغرب  ومن  شقراء،  محافظة 
اجلنوب واجلنوب الشريق محافظة القويعية. يبلغ عدد سكان املحافظة حوايل 217 ألف نسمة، أكرث من 

نصفهم من الذكور، ويشكل السعوديون نسبة %80.

     من أهم املراكز التابعة ملحافظة الدواديم، مركز ساجر، ومركز نفي، ومركز اجلمش، ومركز القاعية، 
البجادية، ومركز الفيضة بالسر، ومركز األرطاوي بالسر. ويعمل يف املحافظة أكرث من 25 مكتب�ًا  ومركز 

وجمعية خريية، ويعمل بها حوايل 515 فردًا من اجلنسني، وختدم أكرث من 50 ألف مستفيٍد ومستفيدة.
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ثالثًا: محافظة املجمعة

     تأسست عام 820 هـ، وتقع إىل الشمال الغريب من مدين�ه الرياض وعلى مسافة 180كم تقريب�ا. ألف  
تبلغ مساحتها حوايل 30.000كم2، وحيدها من اجلنوب محافظة ثادق، ومن الغرب محافظة شقراء، ومن 
الشمال الغريب محافظيت الغاط والزلفى، ومن الشمال منطقة القصيم، ومن الشمال الشريق محافظة 

حفر الباطن، ومن الشرق نفود الدهناء، ومن اجلنوب الشريق محافظة رماح.

     يبلغ عدد سكان املحافظة حوايل 133 ألف نسمة، ويشكل الذكور ما نسبت�ه 59%، يف حني تبلغ 
سدير،  حوطة  بلداتها  أهم  من   .%74 حوايل  السكان  عدد  إجمايل  من  والسعوديات  السعوديني  نسبة 
وجالجل، والعودة، والروضة، وتمري، واجلنوبي�ة، واألرطاوية، والتويم، وعشرية. ويتمثل العمل اخلريي 
يف املحافظة يف العديد من األنشطة واخلدمات اليت تقدمها أكرث من 13 مكتب�ًا وجمعية خريية يعمل بها 

أكرث من 800 فرد من اجلنسني، وتشمل خدماتها أكرث من 13 ألف مستفيٍد ومستفيدة.  .

رابعًا: محافظة القويعية

مدين�ة  عن  وتبعد  السعودية،  العربي�ة  اململكة  وسط  من  جند  قلب  يف  القويعية  محافظة  تقع        
محافظة  الشمال  من  وحتدها  كلم2،  ألف   50 حوايل  مساحتها  وتبلغ  مرت،  كيلو   170 حبوايل  غربًا  الرياض 
الدواديم ومركز مرات، ومن اجلنوب محافظة وادي الدواسر، ومن الشرق محافظة احلريق ومحافظة 
املزاحمية ومحافظة األفالج، ومن الغرب محافظة عفيف، كما يوجد لها من الغرب حدود مباشرة مع 

منطقة مكة املكرمة. 

     يبلغ عدد سكان املحافظة 126 نسمة تقريب�ًا، منهم حوايل 71 ألف من الذكور، أو ما يساوي %56، 
وتبلغ نسبة غري السعوديني حوايل 21%. يتبع املحافظة العديد من املراكز، ومن أهمها الرين، والرويضة، 
بها أكرث من  باملحافظة حوايل 14 مكتب�ًا وجمعية خريية، يعمل  وحلبان، وترباك واجلله، ومزعل. ويوجد 

250 فردًا من اجلنسني، وتقدم خدماتها املتنوعة ألكرث من 14 ألف مستفيٍد ومستفيدة. 

خامسًا: محافظة وادي الدواسر

والسكان،  املساحة  حيث  من  الرياض  منطقة  محافظات  أكرب  من  الدواسر  وادي  محافظة  تعد       
وتقع جنوب العاصمة الرياض حبوايل 650كم، وتبلغ مساحتها أكرث من 50000كم2، وحيدها من الشمال 
محافظة القويعية، ومن الشرق محافظة السليل ومحافظة األفالج، ومن اجلنوب منطقة جنران، ومن 
اخلماسني،  أهمها  من  واليت  املراكز  من  العديد  ويتبعها  املكرمة،  مكة  ومنطقة  عسري  منطقة  الغرب 

والصاحلية، واملخاريم، و البوسباع، والقويز، والوالمني.

     يبلغ عدد سكانها 150 ألف نسمه تقريب�ًا، منهم حوايل 58% ذكور، وتبلغ نسبة السعوديني من عدد 



الدراسة املسحّية الشاملة١٤٣٦ه

12

السكان حوايل 76%. يوجد باملحافظة العديد من اجلمعيات اخلريية، واملكاتب الدعوية، وجلان التنمية 
وتقدم  اجلنسني،  من  األفراد  من   270 من  أكرث  بها  ويعمل  وجلنة،  وجمعية  مكتب�ًا   13 عددها  والبالغ   ،

خدماتها ألكرث من 40 ألف مستفيًد ومستفيدة.

سادسًا: محافظة األفالج

300كم،  حبوايل  الرياض  العاصمة  جنوب  وتقع  العرب،  جزيرة  يف  املواقع  أقدم  األفالج  محافظة       
وتبلغ مساحتها أكرث من 54 ألف كم2، وحتدها من الشمال حوطة بين تميم، واحلريق من الشمال الغريب، 
واملنطقة  اجلنوب،  من  السليل  ومنطقة  الغرب،  من  القويعية  ومحافظة  الشريق،  الشمال  من  واخلرج 

الشرقية من الشرق. ويتبعها العديد من املراكز واليت من أهمها، الهدار، واألحمر، والبديع، وستارة.

     يبلغ عدد سكان محافظة األفالج حوايل 68 ألف نسمة، ويشكل الذكور منهم حوايل 54%، وتبلغ 
نسبة السعوديني حوايل 81% من اإلجمايل. يوجد باملحافظة حوايل سبع جمعيات خريية، يعمل بها حوايل 

59 فردًا من اجلنسني، وتقدم خدماتها ألكرث من 19 ألف مستفيٍد ومستفيدة.

سابعًا: محافظة الزلفي

الشمال  من  حيدها  تقريب�ا.  260كم  بعد  وعلى  الرياض،  ملدين�ة  الغريب  الشمال  يف  الزلفي  تقع       
والغرب منطقة القصيم، ومن اجلنوب محافظة الغاط، ومن الشرق محافظة املجمعة، و تبلغ مساحتها 
حوايل5.540 كلم2، وتعترب املحافظة من املناطق اآلهلة بالسكان حيث يبلغ عدد سكانها أكرث من 70 ألف 

نسمه. منهم 58% ذكور، وحوايل 79% سعوديون.

     ومن أهم املراكز التابعة للمحافظة، مركز علقة، ومركز الثويرات، ومركز املستوي، ومركز سمنان، 
الدعوية،  واملكاتب  اخلريية،  اجلمعيات  من  خمس  باملحافظة  ويوجد  البعيث�ة.  ومركز  الروضة،  ومركز 

واليت يعمل بها حوايل 80 من اجلنسني، وختدم أكرث من 13 ألف مستفيٍد ومستفيدة. 

   ثامنًا: محافظة شقراء

     تعترب محافظة شقراء من أقدم محافظات منطقة الرياض بل عموم املنطقة الوسطى بعد اليمامة، 
والغالب أن عمرها قد سبق ظهور االسالم. تقع محافظة شقراء وسط اململكة العربي�ة السعودية على 
محافظة  وجنوبًا  الغاط،  محافظة  شمااًل  وحيدها  الرياض،  مدين�ة  غرب  شمال  تقريب�ًا  200كم  مسافة 
 4000 حوايل  مساحتها  تبلغ  الدواديم.  محافظة  وغربًا  ثادق،  ومحافظة  املجمعة  محافظة  وشرقًا  مرات، 
كلم2، ويتبعها العديد من املراكز مثل مركز أشيقر، ومركز الداهنة، ومركز احلريق، ومركز املشاش، ومركز 

الوقف بالقرائن، ومركز غسله بالقرائن، ومركز الصوح، ومركز اجلريفه، ومركز الفرعة، مركز القصب.
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والسعوديون   ،%59 نسبة  منهم  الذكور  يشكل  نسمة،  ألف   40 من  أكرث  املحافظة  سكان  عدد  يبلغ       
نسبة 71% من إجمايل عدد السكان تقريب�ًا. يوجد باملحافظة حوايل 13 مركزًا، وجمعية خريية، وجلان تنمية 
اجتماعية، يعمل بها حوايل 400 فردًا من اجلنسني، ويستفيد من خدماتها أكرث من 13 ألف من الذكور واإلناث.

   تاسعًا: محافظة حوطة بين تميم

     تقع املحافظة على الطريق الرئيس الذي يربط جنوب اململكة بوسطها، وتشتهر املحافظة بالزراعة والتجارة 
وحيدها من الشمال والشرق اخلرج، ومن  والصناعة وتبعد عن الرياض 160 كم جنوبًا، ومساحتها 7350 كم2، 
ومركز  احللوة،  مركز  للمحافظة،  التابعة  املراكز  ومن  واحلريق.  نعام  الغرب  جهة  ومن  األفالج،  اجلنوب  جهة 

القويع، ومركز العطيان، ومركز الفرشة، ومركز القبابن�ة، ومركز مصدة، ومركز آل بريك، ومركز احلياني�ة.

     يبلغ عدد سكان املحافظة حوايل 43 ألف نسمة، منهم 57% من الذكور، وتبلغ نسبة السعوديني 
وجلنة  خريية،  جمعية  بني  ما  13منشأة  حوايل  باملحافظة  ويوجد   .%76 حوايل  السكان  عدد  إجمايل  إىل 
من   5600 من  ألكرث  خدماتها  وتقدم  اجلنسني،  من   277 من  أكرث  بها  يعمل  دعويًا،  ومركزًا  اجتماعية، 

املستفيدين واملستفيدات.

عاشرًا: محافظة رماح

وتفصل  إداريًا،  24مركزًا  ويتبعها  الرياض  ملنطقة  الشريق  الشمايل  اجلزء  يف  رماح  محافظة  تقع       
مرتًا  120كيلو  حوايل  املحافظة  تبعد  بالعرمة.  املعروفة  اجلبلية  واملنطقة  الدهناء  صحراء  بني  املحافظة 
مدين�ة  اجلنوب  ومن  الشرقية،  املنطقة  والشرق  الشمال  من  وحيدها  الرياض،  مدين�ة  شريق  شمال 

الرياض، ومن الغرب محافظة املجمعة ومحافظة ثادق ومحافظة حريمالء.

     يبلغ عدد سكان املحافظة حوايل 28 ألف نسمة، منهم 60% من الذكور، ويشكل السعوديون ما 
نسبت�ه 74% من إجمايل عدد السكان. يوجد باملحافظة ثالث جمعيات خريية، ومكتب�ًا للدعوة، ويبلغ عدد 

العاملني فيها حوايل 71 من الذكور واإلناث، وتقدم خدماتها ألكرث من 3400 مستفيٍد ومستفيدة.
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1-5  حتديات الدراسة:
الوجه  على  الدراسة  اجناز  من  تعيق  قد  اليت  والتحديات  العقبات  من  مجموعة  الدراسة  تواجه      

المأمول ويف الوقت املحدد ومن أهمها:

املعوقات :- 1

لالحتي�اجات  التصور  واعداد  احلقيقية  اإلحتي�اجات  تقدير  على  واملجامالت  العالقات   تؤثر  قد 
املستقبلية من قبل املستجيبني أو مجموعات النقاش املركز، وسنحاول قدر االستطاعة حتيي�د ذلك ما 

أمكن.

املعوقات اإلدارية:- 2

تتمثل تلك املعوقات يف احتمال ضعف االستجابة من املبحوثني أو صعوبة احلصول على الكوادر املؤهلة 
جلمع البي�انات بشكل صحيح يف تلك املحافظات. وسنحاول قدر املستطاع بذل اجلهد والوقت لتدريب تلك 

الكوادر وتأهليها لهذا الغرض، و وضع اخلطط البديلة ملواجهة ضعف االستجابة من املبحوثني.

املعوقات النظامية:- 3

من  الرسمية  املتطلبات  بعض  استكمال  يف  تتمثل  اليت  النظامية  املعوقات  بعض  الدارسة  توقعت 
مخاطبات ووثائق قد تعيق من سري عمل الدارسة وانتظامها على الوجه المأمول. وقد عمل فريق البحث 
على جتاوز املعوقات املحتملة بتوثيق عالقته بمؤسسة الراجيح واستكمال اخلطابات الرسمية الالزمة 

مىت ما دعت احلاجة لذلك.

1-6 مخرجات الدراسة وأهم النت�اجئ:
يتوقع أن ينتج عن الدراسة العديد من النت�اجئ اإلجيابي�ة واملؤثرة يف جتويد وتطوير العمل اخلريي ومن 

أهمها ما يلي:

حتديد قائمة اإلحتي�اجات الضرورية لكل محافظة مرتب�ة حسب درجة أهميتها.. 1
اكتشاف املشكالت األهم يف كل محافظة حبسب طبيعة سكانها وموقعها واقرتاح الربامج 2. 

املناسبة لها.
مالئمة 3.  اسرتاتيجية  وضع  من  تمكنها  اليت  الالزمة  واملعلومات  بالبي�انات  املؤسسة  تزويد 

لدعم األعمال اخلريية يف تلك املحافظات بما يسهم يف ديمومتها وفعاليتها وكفاءتها.
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اإلطار النظري والدراسات السابقة

الفصل الثاني
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2-1  مقدمة
والقطاع  اخلاص،  والقطاع  احلكويم  القطاع  قطاعات:  ثالث  حول  غالبًا  املجتمع  بن�اء  يتمحور       
البعض  الثالث ينبغي أن تكون حاضرة وقوية وتعمل مع بعضها  القطاعات  الربيح. كل  أو غري  اخلريي 
اليوم، الذي يشهد تغريًا ونموًا سريعًا، جند  التوازن واالستقرار للمجتمع، ولكن يف عالم  من أجل حتقيق 
ومن  املتغريات  تلك  مع  للتفاعل  تؤهله  اليت  واالمكانات  القدرة  ما،  حٍد  إىل  يفتقد،  اخلريي  القطاع  أن 
للمنظمات  املهم  من  فإنه  لذا،  يوم.  بعد  يوما  واملتطورة  املتجددة  اإلحتي�اجات  مع  بفعالية  التجاوب  ثم 
اخلريية أن تطور من وسائلها ملواكبة التغريات املتسارعة حىت تتمكن من تلبي�ة احتي�اجات املجتمع وفقًا 

لرؤية سليمة واسرتاتيجية فاعلة ومؤثرة.

      ومن هنا تأيت أهمية املراجعة املستمرة ألعمال وأنشطة تلك املنظمات لضمان توافقها وتلبيتها 
لتحقيق األهداف  بها، بكفاءة عالية واسرتاتيجيات متكاملة تسعى  اليت تعمل  املجتمعات،  الحتي�اجات 
املرجوة باتساق وتكامل مع بايق القطاعات.  إن بن�اء القرارات على شواهد الواقع تضمن بإذن هللا نت�اجئ 
وبن�اء  احلقائق  تقيص  يف  والوسع  اجلهد  بذل  يستدعي  وهذا  األداء،  يف  وحتسن  مؤثرة  وإجنازات  مثمرة 
قواعد املعلومات على أسس سليمة مدعومة بدراسات ذات موثوقية عالية تضمن، بإذن هللا، الوصول 
إىل مخرجات متين�ة. ولعل من أشهر الوسائل واألدوات املتبعة يف هذا الشأن الدراسات املسحية الهادفة 

إىل حتديد اإلحتي�اجات واألولويات وفق منهجية علمية رصين�ة. 

2-2  مفهوم احتي�اجات املجتمع:
    يقصد باحلاجة يف اللغة: االفتقار إىل اليشء1،  ويستخدم مصطلح احلاجة للداللة على مجموعة 
ورغم  املتنوعة.  املتاحة  املوارد  استخدام  خالل  من  لتلبيتها  االنسان  يسعى  اليت  االنساني�ة  الرغبات  من 
اتفاق اجلميع على املراد باحلاجة إال انهم خيتلفون يف تعريفها تبعا الختالف زاوية النظر لتلك احلاجة، 
فعلماء أصول الفقه يقسمون ما حيرص الشرع على توفريه لإلنسان من حيث النوع واألهمية إىل ثالثة 
أقسام هي: الضرورات اليت هي قوام حياة االنسان وربما أبيحت املحظورات ألجل تلك الضرورات تغليب�ا 
ملصلحة حفظ النفس، وهناك احلاجيات اليت يلحق الناس املشقة يف حياتهم جراء عدم توفرها، لكنها 

دون الضروريات يف األهمية، وهناك أخريا التحسيني�ات اليت يضفي وجودها الراحة يف حياة الناس. 

النت�اجئ  بني  أو  حتقيقه،  واملرغوب  فعليًا  املتحقق  بني  »الفرق  بأنها  احلاجة  يعرف  من  وهناك       
والطموحات«2، بينما يعرفها آخرون بأنها » حالة عدم توازن يشعر بها فرد أو جماعة أو مجتمع نتيجة 
اإلحساس بالرغبة يف حتقيق هدف معني حيتاج حتقيقه جبانب توافر إمكاني�ات وموارد معين�ة زيادة كفاءة 
هو  ما  لسد  اإلنسان  يتطلبه  ما  كل  »بأنها  بدوي  زكي  أحمد  ويعرفها  باملجتمع«.3  االجتماعي  التنظيم 
ضروري من رغبات أو لتوفري ما هو مفيد لتطوره ونموه«، بينما يرى موريف و أجنلش أن احلاجة هي االفتقار 

1 -  احمد الرشيد، ص 46.
ryan Watkins، Maurya West Meiers، and Yusra Laila Visser، p.20  -2

3-  عبده كامل الطايفي » دراسة ميداني�ة ملشكالت واحتي�اجات يح االزدهار بالرياض 1430هـ«، ص 
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إىل يشء ما، أو نقص يشء ما حبيث أنه لو كان موجودًا حلقق اإلشباع والرضا.4 وكما تعددت تعريفات 
احلاجة، فقد تعددت املحاوالت املبذولة لصياغة نظريات علمية تفسر احلاجة واآلثار  املرتتب�ة عليها، 

ومن تلك النظريات نظرية ماسلو، ونظرية موراي، ونظرية الدلفر، ونظرية ماكليالند وغريها.

2-2-1  نظريات احلاجة:    
     يف أدبي�ات العلوم احلديث�ة تعترب النظريات اليت حاولت تفسري احلاجات ودوافعها مرتكزا للعديد 
احلاجات  ونوع  ماهية  أساسًا  النظريات  تلك  وتتن�اول  مختلفة،  ميادين  يف  العلمية  التطبيقات  من 
والدوافع اليت حتّرك اإلنسان وتستثري حماسه ونشاطه يف محاولة لإلجابة عن السؤال األسايس: ما الذي 

يدفع اإلنسان وحيفزه؟ وكيف تؤثر حاجاته ورغباته يف سلوكه واجتاهاته؟.

حلاجات  فيها  قسم  واليت  احلاجات،  تدرج  يف  ماسلو5  أبراهام  نظرية  النظريات،   تلك  أبرز  من        
اإلنساني�ة إىل خمس فئات وفق تدرج هريم من خمس طبقات، تمثل القاعدة احلاجات األساسية اليت 
ال غىن عنها، واليت أعلى منها أقل منها وهكذا، وال يمكن االنتـقال من طبقة إىل اليت أعلى منها قبل إشباع 
الفئات السابقة، لكن هذا ال يعين بالضرورة إشباع كل حاجة بالكامل، وإنما حتقيق القدر الكايف الذي يهئي 

للمرحلة التالية، وهذا القدر متفاوت من فرد آلخر. 

واملشرب  كالمأكل  لإلنسان  األساسية  الطبيعية  احلاجات  وهي  االوىل  الفئة  تمثل  الهرم  قاعدة       
وضمان  االسري،  واالمن  الوظيفي،  االمن  يشمل  الذي  األمن  إىل  احلاجة  األهمية   يف  ويليها  وامللبس، 
مستقبل االبن�اء، ثم ينتقل بعدها إلشباع احلاجات  ا ملمثلة يف حاجة الفرد إىل االنتماء من خالل تكوين 
الصداقات ومساعدة اآلخرين وغريها. وأما احلاجة إىل التقدير فتأيت يف املرتب�ة التالية من حيث األهمية 
وتمثل حاجة الفرد لالحرتام وحتقيق النجاح واحلصول على قبول اآلخرين له، بينما تأيت احلاجة إىل تأكيد 
الذات يف قمة الهرم، وتمثل حاجة الفرد إىل توفر الظروف اليت تساعده على إبراز قدراته وامكاناته حىت  

يشعر بوجوده وكيانه.

     لقد قام »ماسلو« بتقسيم احلاجات إىل نوعني، حاجات النقص وحاجات النمو، وبني أن حاجات 
النقص تشمل احلاجات الطبيعية األساسية واحلاجة إىل األمن واحلاجات ، وعدم إشباع هذه احلاجات 
يؤدي إىل عدم نمو الفرد بشكل سليم نفسيًا وبدني�ًا. أما حاجات النمو فتشمل احلاجة إىل التـقدير وحاجة 

تأكيد الذات، وإشباعهما يساهم يف نمو الفرد واكتمال شخصيت�ه.

     هذه النظرية، رغم شهرتها، وجهت لها الكثري من االنتقادات، ومنها أن هذه احلاجات متداخلة 
وال يوجد حاجة واحدة تنقيض فيأيت ما بعدها، كما أن حاجة حتقيق الذات احلقيقية هي حاجة اإلنسان 
بربه سبحانه وتعاىل،  العبد  النظرية، ولذا يعاب عليها إهمالها لعالقة  له  إىل اإليمان، وهو مالم تتطرق 
وما لهذه العالقة من أثر اجيايب وفعال يف حياة االنسان، »ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا 

blog-post_6703.html/06/http://hamdisocio.blogspot.com/2010  -4
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هو  حيث  من  ربه  إىل  ذايت  فقر  فيه  القلب   « هللا  رحمه  تيميه  ابن  يقول  أعىم«6.  القيامة  يوم  وحنشره 
معبوده ومطلوبه ومحبوبه فال يلذ وال يطيب وال يأنس إال بعبادة هللا وال يقدر على حتصيل ذلك له إال 
هللا فهو املحتاج إىل معونة ربه فاهلل إله ال إله غريه وهو ربه ال رب له سواه فهو مفتقر إىل إياك نعبد وإياك 

نستعني«.7 

     ومن النظريات اليت تأثرت بهذه النظرية، نظرية الوجود والرتابط، أو التواصل والنمو، واليت قدمها 
كاليتون الدرفر8 على أساس دراساته وحتليالته للنظريات السابقة، وخصوصا نظرية ماسلو للحاجات، 
حيث قلص يف نظريت�ه مستويات احلاجة إىل ثالث فئات، وسمح بالتنقل بني الفئات وبتفاوت مستوى 
إىل  احلاجة  هي:   أقسام  ثالثة  إىل  تنقسم  اإلنساني�ة  احلاجات  أن  أساس  على  النظرية  تقوم  االشباع. 
والصداقات،  العالقات  وتشمل  لالنتماء  واحلاجة  لألمن،  واحلاجة  الطبيعية  احلاجات  وتشمل  البقاء 
واحلاجة للنمو والتقدم وتشمل االحرتام وحتقيق الذات. و وفقًا اللدرفر، فإن الفرد يب�دأ بإشباع احلاجات 
األساسية وأن احلاجات غري املشبعة هي اليت حتفز الفرد، بينما احلاجات املشبعة تصبح أقل أهمية، ويف 
حالة إخفاق الفرد يف محاولته إلشباعه حاجات النمو، تربز حاجات االرتب�اط قوة دافعة رئيسة جتعل الفرد 
يعيد توجيه جهوده إلشباع حاجات املرتب�ة الدني�ا. وقد نوه الدرفر بأن هناك متغريات عدة يمكن أن تؤثر 

على األهمية النسبي�ة لهذه احلاجات، وأولوية إشباعها من بيئ�ة إىل أخرى .

للفرد، وتشمل حافز  املحفزة  أنواع من احلاجات  ماكليالند9 فقد حددت ثالثة  ديفيد  أما نظرية       
االجناز، وحافز السلطة، وحافز االنتماء. فحافز اإلجناز يمثل حاجة الفرد لكي ينجز ويؤدي عمله للوصول 
األهداف  وجود  و  والتحدي  املسؤولية  من  قدر  فيها  يتوافر  اليت  احلاالت  وجتذبه  املطلوب،  النجاح  إىل 
وفقا  يتصرفون  وجعلهم  اآلخرين  يف  للتأثري  األفراد  حاجة  فيمثل  السلطة،  حافز  وأما  للتحقق.  القابلة 
لرغبت�ه، وتدفع للتأثري يف الغري بغرض حتسني املكانة والوجاهة لكن دون الرغبة فقط يف التحكم. وحافز 
االنتماء يمثل احلاجة للصداقة والعالقات مع األفراد اآلخرين، و قيمة االنتماء للمجموعة تقدر ويتوافر 

ألصحابها احساس مرهف حباجات اآلخرين.

      موراي، يف نظريت�ه يرى أن مفهوم احلاجة مرتبط بالعمليات الفسيولوجية الكامنة يف املخ، ومن ثم 
يمكن أن تستث�ار داخليًا أو خارجيا وربما صاحبها بعض االنفعاالت واملشاعر.  ويقرر أن احلاجات ليست 
وحاجات  متمركزة  وحاجات  وثانوية،  أولية  حاجات  إىل  وتنقسم  متفاعلة،  هي  بل  األخرى،  عن  منعزلة 
وحاجات  نفع،  وحاجات  كمال  وحاجات  أداء  وحاجات  استجابي�ة،  وحاجات  إجيابي�ة  وحاجات  منتشرة، 
ظاهرة وحاجات كامنة. وباملقابل يرى  أحمد زكي بدوي،10 أن احلاجات تنقسم إىل حاجات أولية، كالطعام 
واملسكن وامللبس واحلاجات اجلنسية، وحاجات مشتقة كاللغة والتعليم والضبط االجتماعي وهي متولدة 
عن البيئ�ة الجتماعية املحيطة، وحاجات تكاملية حتقق انسجامًا اجتماعيًا كاملعتقدات والعبادات والرتفيه. 

6  سورة طه، آية 124.
7  عبدالعزيز السلمان، ص153.

need+theories+.2/https://wikispaces.psu.edu/display/psych484    8
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    املفكرون االقتصاديون اهتموا كذلك بموضوع احلاجات كونها، جبانب املوارد االقتصادية املتاحة يف 
املجتمع، تشكالن مكونات املعادلة االقتصادية اليت تهتم بتحديد أفضل السبل اليت يتم من خاللها توزيع 
موارد املجتمع االقتصادية بني االستخدامات املختلفة إلشباع أكرب قدر ممكن من احلاجات االنساني�ة. 
وحاجات الناس متعددة ومتنوعة ومتجددة، كما إنها متفاوتة من حيث األهمية، فمنها الضروري ومنها 
الكمايل، والتفريق بينهما مرتبط بالزمان واملكان، فما يعترب كماليًا يف زمن ما قد يرىق ليصبح ضروريًا يف 

زمن اخر، كما إن الكمايل يف مجتمع ما ربما صنف على أنه ضروري يف مجتمع اخر.

من  اشباعها  وكيفية  احلاجات  لتحديد  السبل  أفضل  حول  يزال،  وال  بينهم،  يدور  اجلدل  وظل       
خالل املوارد االقتصادية املتاحة.  فالفكر االقتصادي االشرتاكي اعتمد آلية التخطيط املركزي يف التعرف 
الدولة حتديد  املباشر مع اجلمهور، وتتوىل  البحث واالستقراء والتواصل  الناس من خالل  على حاجات 
السوق  آلية  الرأسمايل  النظام  اعتمد  بينما  مركزي.  بشكل  احلاجات  واشباع  االنت�اج  وطرق  األولويات 
احلر والقوى املتن�افسة فيه، ومن خالل آلية األسعار، يف التعرف على احلاجات، ويف توجيه املوارد املتاحة 
الناس  حاجات  حيدد  األسعار  فمؤشر  عالية.  وبكفاءة  احلاجات  تلك  من  قدر  أكرب  إلشباع  واستغاللها 
املطلوب اشباعها، وحيدد أولوياتها، وهو كذلك حيفز مالك املوارد االقتصادية حنو توجيه مواردهم إلنت�اج 

السلع واخلدمات بهدف اشباع تلك احلاجات والرتحب من جراء ذلك.

     لكن شواهد التطبيق أثبتت أن آلية التخطيط املركزي وآلية السوق يكتنفهما القصور يف القيام 
بالتصحيح  الدور بفعالية، وأدت االخفاقات العديدة واألزمات املتكررة لتلك األنظمة إىل املطالبة  بهذا 
وأصبح ما يعرف يف األدبي�ات االقتصادية بفشل السوق مربرا للدعوة إىل املناداة بتبين اصالحات جذرية 
لتفادي تلك االزمات. فشل السوق يشري إىل تلك احلاالت اليت ال تتوفر فيها الشروط الضرورية الالزمة 
لقيام السوق بالدور املناط به بكفاءة و اقتدار، ومن ثم استحالة االعتماد عليه كلية يف حتقيق األهداف 

االقتصادية للمجتمع. 

     إن من أبرز اخفاقات السوق يف حتقيق االستخدام األمثل للموارد ومن ثم اشباع احلاجات، وجود 
يف  الغلة  وتزايد  التكاليف،  تن�اقص  مبدأ  وتوفر  اخلارجية،  الوفورات  وجود  و  العامة،  بالسلع  يسىم  ما 
حالة االحتكار، وعدم توفر املعلومات الكاملة، وحاالت عدم التأكد.  و لعل من أهم اخفاقات آلية السوق 
كذلك، التوزيع غري العادل للرثوة و الدخل. ومع أنه يصعب وضع تعريف دقيق للعدل يف توزيع الدخل 
وحتديد مقياس صحيح له وربما استحالة حتقيقه بشكل كامل، إال أنه أحد األهداف الرئيسة اليت تسعى 
و  السلع  توفري  أو  اإلعانات،  و  كالضرائب  املتعددة  االقتصادية  السياسات  خالل  من  لتحقيقها  الدول 

اخلدمات مباشرة، كالغذاء و الدواء و التعليم و النقل، مجانا أو بأسعار مدعومة.

     ومن االشكاالت كذلك أن  آلية السوق ال تضمن بالضرورة توافقا بني املصالح اخلاصة و املصالح 
العامة. ففي حني يسعى املشروع اخلاص مدفوعا حبافز الرحب لالستثمار يف تلك املشاريع اليت تدر عليه 
على  املستهلكني.  أغلب  ملصالح  محققة  املشاريع  تلك  تكون  أن  بالضرورة  ليس  فانه  ممكن،  رحب  أعلى 
سبي�ل املثال، جند أن  فئة صغرية من املستهلكني مدعومة بقوة شرائي�ة عالية قادرة على حفز املستثمرين 
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على  الكمالية،  يف  مفرطة  كانت  إن  و  حىت  احتي�اجاتها،  إلشباع  اقتصادية  موارد  من  لديهم  ما  لتوجيه 
حساب ما خيصص من موارد إلشباع اإلحتي�اجات الضرورية للفئات األخرى األكرث عددا و األقل دخال. 
هذا التحزي يف اإلنت�اج ظاهرة ملموسة يف اقتصاد السوق احلر و هي خرق واضح لدعوى قدرة آلية السوق 
االقتصادية  التنمية  حتقيق  عن  فضال  احلاجات  واشباع  االقتصادية  للموارد  الكفء  االستخدام  على 

املنشودة.

     التعريف باملقصود باحلاجات، واالهتمام بتحديدها وتصنيفها وترتيبها وتفسري دوافعها ومعرفة 
واليت  الشأن،  بهذا  املعني�ة  العلمية  النظريات  بينت�ه  مما  االشباع،  عدم  أو  اشباعها،  على  املرتتب�ة  اآلثار 
استعرضنا بعضًا منها،  يفيد يف حتديد اطار الدراسات والبحوث الهادفة للتعرف على احتي�اجات املجتمع 
الهادفة إىل حتقيق االستقرار االقتصادي واالجتماعي وحتفزي  العديد من السياسات  ويساهم يف تطوير 
الطاقات حنو مزيد من العطاء واالبداع واالبتكار على كافة املستويات. وهذ يدلل على مدى احلاجة اىل 
كافة  يف  واملسؤولني  القرار  صناع  قبل  من  بها  الوعي  وأهمية  الناس  حباجات  املرتبطة  املعاين  استحضار 
القطاعات احلكومية وغريها إن أردنا خلططنا ومشاريعنا النجاح يف حتقيق احلياة املستقرة واآلمنة والرفع 
من مستوى املعيشة والرفاهية ألفراد املجتمع. كما أن مثل هذا االستعراض املعريف، جبانب اجلزء األهم 
يف هذه املنظومة واملتعلق بكيفية تقدير اإلحتي�اجات املختلفة ألي مجتمع، وترتيب تلك اإلحتي�اجات وفقًا 

ألولوياتها، من متطلبات جناح اخلطط االسرتاتيجية ألي عمل خريي. 

2-2-2  حتديد األولويات من احتي�اجات املجتمع:
مثل:  من  الفوائد  من  العديد  حتقيق  يف  يسهم  علمية  أسس  وفق  وتقديرها  اإلحتي�اجات  حتديد       
معرفة الفجوة بني املتحقق واملستهدف، ويف ترشيد القرارات املتخذة وتبريرها، ويف زيادة الوعي بالقضايا 
املدروسة، ويف حتسني مستوى التوقعات املستقبلية، اضافة إىل حتقيق الرشد االقتصادي يف النفقات. 
تقدير اإلحتي�اجات ببساطة أداة لصنع قرارات أفضل، وهو حسب اليسون روزيت: الدراسة املمنهجة 
أو  فعال  قرار  صنع  أجل  من  مختلفة  مصادر  من  واآلراء  املعلومات  يدمج  الذي  االبتكار  أو  للمشكلة، 
توصيات بشأن ما سيحدث الحقًا، ويستعني به القادة ومدراء املنظمات لتحديد تلك األجزاء اليت يمكن 

حتسني األداء فيها يف األجلني القصري والطويل.11

اخلطط  رسم  يف  يساعد  إنه  إذ  األهمية  يف  غاية  أمر  األولويات  وترتيب  اإلحتي�اجات  تقدير       
واالسرتاتيجيات وضمان أن احلاجات احلقيقية يف قلب املشاريع والربامج املنفذة، وهذا يتضمن البحث 
واالستشارة املمنهجة مع أصحاب املصلحة واملستفيدين من املشاريع والربامج قبل تصميمها وتنفيذها 
املستفيدين  من  عين�ة  أراء  مع  للحقائق  مزجًا  يتضمن  احلاجات  تقدير  مستقبلية.  مشاكل  أي  لتفادي 
وأصحاب املصلحة لضمان أن همومهم مرعية ومضمنة يف صياغة وتشكيل اخلطط واملشاريع، والغرض 

منه:12

19-18 .ryan Watkins، Maurya West Meiers، and Yusra Laila Visser، p    11

 .Education & Training Unit  12
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القرار . 1 اختاذ  على  تساعدهم  اليت  واملعلومات  باحلقائق  واملنظمات  القرار  صناع  تزويد 
الصحيح.

مباشرة االستماع املنتظم للجمهور، وخاصة الفقراء واملستفيدين الذين يصعب التواصل . 2
معهم وسماع أراءهم.

املتبن�اة وصواًل لالستخدام 3.  احلصول على تغذية راجعة فيما خيص اخليارات واألولويات 
األفضل للموارد املحدودة.

     وعلى هذا فإنه من املهم التعرف على الطرق والوسائل اليت يمكن من خاللها معرفة كيفية تقدير 
اإلحتي�اجات والذي يتم عرب البحث والتقييم املعتمد على الطرق التالية:13

املستفيدين، . 1 أعداد  مثل  من  القرارات  يف  املؤثرة  احلقائق  عن  املعلومات  وجمع  الدراسات  اجراء 
واخلدمات املتوفرة، والتكاليف الفعلية وغريها من املعلومات املتوفرة واملوثقة.

االستطالعات واملقابالت املمنهجة حول املوضوعات والقضايا األساسية.. 2
جماعات النقاش املركز، أو التشاور مع فئات املجتمع املختلفة.3. 
التقييم التشاركي السريع مع أفراد املجتمع لتحصيل املعلومات غري املدونة أو املوثقة.4. 

     وقد دلت التجارب املتنوعة يف موضوع تقييم وتقدير احلاجات على أن هناك خطوات مهمة يف هذا 
الشأن جيب اتب�اعها، وهي تشمل:14

لتوجيه . 1 باملتخصصني  االستعانة  خالل  من  التقييم  دراسات  بموضوع  اجليد  االلمام 
الدراسة.

تصميم الدراسة بشكل احرتايف من حيث االستب�انات واملقابالت، وحتديد مجتمع الدراسة . 2
والعين�ة املستهدفة وطريقة اختي�ارها.

اختي�ار وتدريب طاقم التنفيذ على األعمال املطلوبة.. 3
وحتليل . 4 املركز  النقاش  ومجموعات  املقابالت  مثل  من  أدواتها  وتفعيل  الدراسة  تنفيذ 

املعلومات.
من . 5 للتأكد  املجتمع  ممثلي  بعض  على  وعرضها  التوصيات،  شاماًل  النهايئ  التقرير  إعداد 

صحة املعلومات الواردة ودقتها.

أنه  به  املسلم  من  فإنه  اإلحتي�اجات،  تلك  من  اشباعها  الواجب  األولويات  حتديد  خبصوص  أما        
ال يمكن العمل على جميع اإلحتي�اجات واملشكالت املوجـودة يف املجتمع، وهذا يستدعي ضرورة حتديـد 

اإلحتي�اجات واملشكالت ذات األولوية، ومن أجل حتديد األولويات ينبغي القيام بما يلي:15
13  املرجع السابق.
14  املرجع السابق.

Arab British Academy for Higher Education، http://www.abahe.co.uk/b/healthcare-management/healthcare-  15
pdf.35-management
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· وضع مجموعة من املعايري لرتتيب اإلحتي�اجات واملشكالت حبسب األولوية.	
· مشاركة قادة وأفراد املجتمع يف حتديد هذه األولويات.	
· مشاركة أصحاب القرار يف حتديد هذه األولويات.	

وتشمل معايري حتديد األولويات ما يلي:
أهمية املشكلة أو احلاجة.. 1
مخــاطر عــدم تلبي�ة احلاجة وحــل املــشكلة.. 2
البحــث عــن معاجلات أو تــدخالت ســابقة، تم تنفيــذها ومراجعـة نت�اجئهـا.. 3
االهتمام املشرتك باحلاجة أو املشكلة مـن قبل الـسلطات وقـادة املجتمع.. 4
تــوفر املــوارد الالزمة للتنفيذ.. 5
تـوفر املعلومـات حول احلاجات أو املشكالت.. 6
قابليـة التطبيـق واملعاجلة.. 7
ترجح قبول ذوي العالقة باملعاجلات اليت سوف تتم.. 8

وأدوات  طرق  وفق  الرأي  واستطالعات  املسحية  الدراسات  اإلحتي�اجات،  حتديد  وسائل  أهم  ومن 
علمية معتربة. ولهذا النوع من الدراسات فوائد متعددة من أهمها:16  

مصدرا للمعلومات اليت تشكل أساسا لرسم اخلطط وترتيب األنشطة واختاذ القرارات.. 1
قياس مدى اجناز األهداف املرسومة،. 2  
الكشف عن روابط أو معلومات غري متوقعة تسهم يف تصحيح املسرية.. 3
وسيلة لدعم وتأيي�د سياسات وقرارات سابقة ومعمول بها.. 4  
حسم اجلدل بني العاملني حول السياسات والقرارات واألنشطة محل االختالف.. 5
زيادة االنسجام والتفاعل بني العاملني واجلمهور املستهدف.. 6
وسيلة غري مباشرة لتثقيف جمهور املتعاملني واملستفيدين والداعمني.. 7
 التوعية باملخاطر واالزمات املحتملة قبل وقوعها واالستعداد لها.. 8

لتقييم  شعبي�ة  واألكرث  املعروفة  األساليب  أفضل  أحد  املسحية  أو  االستقصائي�ة  الدراسة  تعترب       
ويستهدف  بسيطًا،  يكون  أن  يمكن  الدراسات  من  النوع  هذا  املجتمعات.  يف  والضعف  القوة  مواطن 
السكان.  من  كبرية  شراحئ  من  لعين�ات  معقدة،  أو  املجتمع،  يف  املستهدفني  من  فقط  صغرية  مجموعة 
الدراسة املسحية الفعالة ملجتمع ما يمكن أن تكشف عن ثروة معلومات مفيدة وقابلة للقياس بسهولة، 

16  سامر أبو رمان، ص 163.
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ناجحة،  لدراسة  أهمية  األكرث  اجلوانب  أحد  الدقيق  التخطيط  إن  املشاريع.  من  للعديد  جيد  خيار  وهو 
ويب�دأ تصميم معظم الدراسات املسحية بتحديد وبي�ان الهدف والغرض منها، أو لماذا جيرى املسح. هذا 
البي�ان سوف يساعد على حتديد ألسئلة اليت ينبغي طرحها، وكيف ينبغي أن تدار هذه الدراسة ، ومن 
الفهم،  الدراسة قصرية، مع أسئلة سهلة  الذين ينبغي استهدافهم.  وبصفة عامة، فمن األفضل جعل 
كما ينبغي االهتمام بكيفية اجناز الدراسة. تصميم الدراسة املسحية ينبين على طريقة اجرائها وتنفيذها 
يف  نأخذ  أن  بد  وال  شخصية(،  مقابلة  اإلنرتنت،  شبكة  على  وموقع  اإللكرتوين،  الربيد  الربيد،  )الهاتف، 

االعتب�ار الوسيلة اليت يرغب الناس املستهدفون أن نتواصل معهم عربها.

         2-3   القطاع اخلريي:
          بين�ا سابقا أن االعتماد الكامل على آلية السوق لتحقيق االستخدام الكفء للموارد االقتصادية 
منظرو  دعا  ولذا  االخفاقات،  من  العديد  عنه  ويتولد  الصعوبات  من  الكثري  تكتنفه  احلاجات  واشباع 
السوق احلر قبل غريهم لتدخل الدولة يف النشاط االقتصادي لتصحيح تلك االختالالت و تقليل آثارها 
 )R. Musgrave( املحتملة، على خالف بينهم يف درجة و طبيعة هذا التدخل. يقول ريتشارد موسجريف
»فاحلقيقة األكرث أهمية هي أن آلية السوق و حدها ال يمكنها إجناز كل الوظائف االقتصادية. فالسياسة 
العامة ضرورية لتوجهها و تصححها وتكملها يف جوانب معين�ة. و من املهم إدراك هذه احلقيقة حيث 
أنها تتضمن أن احلجم السليم للقطاع العام هو، إىل درجة معتربة، مسالة فني�ة أكرث منها مذهبي�ة«. و 
يف اإلطار نفسه يشري كل من  آلن قرفيثس و ستوارت وال )A. Griffiths & S. Wall (  إىل أن احلكومات ال 
آليا إىل التوازن عند مستوى التوظيف  تواجه مشاكل اقتصادية كلية لو أن قوى السوق تقود االقتصاد 
الكامل للموارد االقتصادية، لكن العديد من الشواهد تدل على أن تلك القوى فشلت يف حتقيق األهداف 
االقتصادية سواء بشكل كامل أو بشكل جزيئ و هذا اإلخفاق يدعو إىل تدخل الدولة، و لكن يبقى اإلشكال 

يف اختي�ار الطريقة املناسبة اليت ينبغي للدولة أن تت�دخل بها لتحقيق أهدافها من التدخل. 

للتغلب على القصور  بها  القيام       لكن السؤال األهم هاهنا يتعلق باألعمال اليت ينبغي للحكومة 
وظيفة  و  التوزيع،  ووظيفة  التخصيص،  وظيفة  تشمل  بأنها  موسجريف  جييب  السوق؟   أداء  فيب 
أو  مباشر  بشكل  االقتصادية  املوارد  استخدامات  يف  الدولة  تدخل  األوىل  الوظيفة  تتضمن  االستقرار.  
من خالل السياسات التنظيمية لضمان إشباع احلاجات العامة  اليت يعجز جهاز السوق عن إشباعها. 
أفراد املجتمع بصورة عادلة من خالل  الدخل بني  بالعمل على ضمان توزيع  الثاني�ة فتعىن  الوظيفة  أما 
الوطين  االقتصاد  استقرار  على  العمل  فمهمتها  االستقرار  وظيفة  أما  املختلفة.  احلكومية  السياسات 
ملعاجلة  املناسبة  احلكومية  السياسات  استخدام  خالل  من  به  تمر  اليت  الدورية  التقلبات  مواجهة  و 
البطالة و التضخم و اخنفاض معدالت النمو احلقيقية و مشاكل مزيان املدفوعات و غريها من املشاكل 
االقتصادية. إضافة إىل ذلك فان احلكومة تشرف بشكل عام على تطبيق األنظمة املختلفة التشريعية و 
القضائي�ة و التنفيذية و اليت و ال شكك تنظم سلوك أفراد املجتمع و مؤسساته املختلفة اخلاصة و العامة 

و تؤثر فيها.
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     من تلك املنطلقات و نتيجة لألزمات اليت مرت بها دول السوق احلر و للتطورات التاريخية خاصة 
تطبيقات  من  مزيج  الماضية  احلقبة  خالل  العالم  اقتصاديات  معظم  ساد  العاملية  احلرب  فرتة  بعد 
السوق احلر املقرونة بت�دخل الدولة يف النشاط االقتصادي بصور متعددة و بدرجات متفاوتة مما جعل 
الوصف األدق لتلك االقتصاديات هو أنها اقتصاديات مختلطة. و أصبح القطاع العام والقطاع اخلريي 
اللذان حيويان أنشطة اقتصادية متعددة ومتنوعة سواء تلك الهادفة إىل الرحب أو الهادفة إىل حتقيق املنافع 
، كيانا ممزيا و رقما مؤثرا يف حسابات الدخل القويم يف اقتصاديات العالم اليوم على اختالف أنظمته و 

تنوع معتقداته.

     واليوم يشهد العالم تطورات جديدة، وتشري التحوالت والتغريات يف الفكر االقتصادي التنموي 
يعزز   التبلور  يف  آخذ  جديد  نهج  اىل  االقتصادية   التنمية  خطط  ادارة  يف  واالقليمية  الدولية  واملمارسات 
أصبح  فيما  واملجتمعية  التنموية  االهداف  حتقيق  يف  اخلاص  والقطاع  العام  القطاع  بني  الشراكة  مبدأ 
وتمويل  بن�اء  يف  اخلاص  القطاع  مشاركة  يتضمن  الشراكة   مفهوم  املجتمعية.  بالشراكة  اليوم  يعرف 
مشاريع البني�ة األساسية، اال ان هذا التوجه آخذ يف التطور حنو مزيد من الشراكة مع منظمات املجتمع 
املدين ومؤسسات القطاع اخلاص من اجل الشراكة لتحقيق االهداف املجتمعية اليت تتجاوز نطاق البني�ة 

التحتي�ة، حنو الشراكة بمفهوم يتسع للشراكة الهادفة اىل حتقيق االهداف املجتمعية بشكل اشمل.

     وتتنوع برامج الشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف تعزيز الشراكة املجتمعية يف مجاالت عدة 
منها على سبي�ل املثال :

وذوي . 1 واملسنني  للفقراء  املوجهة  والتدريبي�ة  والتأهيلية  الرعائي�ة  واملشاريع  الربامج 
اإلحتي�اجات اخلاصة.

تنمية املجتمع واالرتقاء بمستوى افراده وتلبي�ة اإلحتي�اجات اليت لم يتمكن من تلبيتها.. 2

إنشاء وادارة املراكز التنموية املتخصصة والنوعية.. 3

رعاية برامج االسرة واالرشاد والتوجيه االسري والتوعية املجتمعية.. 4

اإلحتي�اجات . 5 تلبي�ة  يف  املشاركة  يف  املدين  املجتمع  مؤسسات  بيئ�ات  كفاءة  وحتسني  تطوير 
التنموية واملجتمعية.

     وتشمل أركان املشاركة املجتمعية، املؤسسات احلكومية ذات العالقة، ومؤسسات املجتمع املدين، 
واجلمعيات االهلية، ورجال األعمال من خالل برامج املسئولية   واملؤسسات اخلريية املرتبطة بهم.

     من جهة أخرى، أخذ مفهوم املسؤولية  للقطاع اخلاص يف التبلور والظهور يف العقود ألخرية ليعكس 
القطاع يف تنمية املجتمع وتطويره يف مجاالت ومسارات غري  ضرورة مشاركة مؤسسات وشركات هذا 
التنمية املستدامة  الزايم تؤديه تلك املؤسسات والشركات للمساهمة يف  للرحب، وهو واجب غري  هادفة 
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للمجتمع. وتدعم برامج املسؤولية  للقطاع اخلاص مجاالت متنوعة ومتعددة تشمل التنمية  للحد من 
البطالة، واملجال  الفقر وتزايد نسب  التنمية االقتصادية كاحلد من  تفيش الظواهر  السلبي�ة، و مجال 
البييئ كاحلد من استزناف املوارد الطبيعية غري املتجددة، واملساهمة يف احلد من مشكالت التلوث البييئ، 

واليت تسهم جميعها يف رفع مستوى جودة حياة املواطن وتنمية املجتمع.

أوضاع  حتسني  إىل  الهادفة  واألعمال  األنشطة  من  املزيد  بذل  حنو  والتوجهات  اجلهود  هذه       
املجتمعات بما بعود بالفائدة على كل مكونات املجتمع أدى إىل تن�ايم دور القطاع اخلريي، أو ما يسىم يف 
األدبي�ات االقتصادية بالقطاع الثالث، )تميزيا له عن القطاع احلكويم والقطاع اخلاص(، يف معظم دول 
العالم وأصبح له دور فاعل ومؤثر يف اقتصاديات تلك الدول، وربما جتاوز يف أثره التنموي يف بعض الدول، 
القطاع احلكويم. لقد شهد عصر العوملة توجها ماديًا طاغيًا ولد فجوات ضخمة بني من يملكون ومن ال 
يملكون وأسهم يف زيادة غىن األغني�اء وجلب املزيد من الفقر للفقراء، وهذ وال شك يلقي بمزيد من االعباء 

على كاهل القطاع الثالث بمختلف مسمياته. 

اقتصادية  ابعاد  وذات  ومتنوعة  متعددة  اخلريي  القطاع  وأعمال  أنشطة  على  املرتتب�ة  اآلثار  إن       
وفقًا  تنفيذها  تم  ما  إذا  القطاعات  جميع  يف  مؤثرة  احلقيقية  يف  هي  بل  وسياسية.  وتنموية  واجتماعية 
بـ  يوصف  وأن  املكانة  تلك  ين�ال  أن  غرو  فال  ثم  ومن  ومتواز،  عال  وأداء  واضحة  واسرتاتيجيات  خلطط 
العمل  واخلاص.  احلكويم  االخرين  القطاعني  مع  أهمية  من  يمثله  ما  على  تأكيدا  الثالث«  »القطاع 

التطوعي أو اخلريي يمكن تقسيمه إىل:17

العمل الفردي :   -1
وهو ما يمارسه الفرد من أعمال الرب واالحسان من تلقاء نفسه مدفوعًا بمبادئ واعتب�ارات أخالقية 

أو إنساني�ة أو ديني�ة أو اجتماعية.

17  مركز البحوث والدراسات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض.
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العمل املؤسيس :  -2
وهو ما تقدمه املؤسسات واجلمعيات بشكل منظم من خدمات تطوعية لفئات املجتمع املختلفة 
يف  املؤسسات  تلك  أشكال  وترتكز   واللواحئ،  لألنظمة  وختضع  الهيكلي  والتنظيم  باالستمرارية  وتتسم 

أنواع ثالثة:

)أ( املؤسسة اخلريية اخلاصة املؤسسة بمال خاص لعمل من أعمال الرب والرعاية أو النفع العام دون 
قصد الرحب المادي0

)ب( اجلمعية اخلريية الهادفة لتقديم اخلدمات اإلنساني�ة دون استهداف للرحب المادي0

)ج( املؤسسة أو اجلمعية اخلريية ذات النفع العام واليت يقوم األفراد بإنشائها بغية حتقيق مصلحة 
عامة ويتم ترخيصها بعد التحقق من قدرتها على حتقيق النفع العام0  

     وعليه فإن العمل اخلريي ينتظم مجموعة واسعة من األعمال واألنشطة الفردية واملؤسساتي�ة واليت 
جيمعها قاسم مشرتك يتمثل يف مد يد العون واملساعدة لكل محتاج واملساهمة يف نمو وتطور املجتمعات 
يف كل املجاالت، وبذا يعد أحد أهم آليات حتقيق االستقرار االجتماعي واالقتصادي والسيايس. وألهمية 
هذا العمل فقد أولته العديد من النظريات العلمية اهتمامها سواء على مستوى االجابة على سؤال من 
خصائص  رسم  النظريات  تلك  حتاول  يعطي  من  فبخصوص  يعطي؟.  لماذا  مستوى  على  أو  يعطي؟ 
وصفات املتربعني وأهم مزاياهم، بينما تعىن النظريات املتعلقة بالسؤال الثاين: لماذا يعطي؟ بالبحث 
والسمعة،  والتحفزي،  واحلث  االيث�ار،  والقيم،  الدين  مثل  من  للعطاء  املتربعني  تدفع  اليت  األسباب  عن 
واملنافع املرتتب�ة على العطاء، والدوافع النفسية وغريها، ومناقشة تلك النظريات عموما لبس من صلب 

موضوع هذه الدراسة.

     لقد شهد القطاع اخلريي يف مختلف أحناء العالم، وخاصة البلدان الغربي�ة، نموا متسارعا يف القرنني 
الماضيني، واحتل حزيا مهما من الرثوة الوطني�ة يف املجتمعات الغربي�ة بما يملكه من أصول، وبما يوفره من 
خدمات عديدة يف التعليم والصحة والثقافة والفنون والبيئ�ة والبحث العليم وحقوق اإلنسان واألسرة 
يف  املسؤولني  دفعت  اليت  العامة،  واملنافع  اخلدمات  من  وغريها  الدولية  واملساعدات  الطفولة  ورعاية 
بعض الدول الغربي�ة لدعوة هذا القطاع لدعم وتطوير سياسات الرفاهية ، وللتغلب على عمليات إقصاء 
الفقراء، ولدعم التعددية وتقوية املجتمع املدين واإلسهام يف التنمية يف الدول النامية ودول شرق أوروبا.18 
يتم  حىت  والدراسة  باملالحظة  جديرة  وخالفه  واجتماعيا  اقتصاديا  اخلريي  العمل  على  املرتتب�ة  اآلثار  إن 
استيعاب الدور االجيايب لهذا العمل، ومن ثم السعي لرتشيد أنشطته وجتويده بما حيقق املصالح العامة 

واحلياة الكريمة للمجتمعات االنساني�ة. 

18  كمال منصوري
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     يف تقرير19 نشره مركز جامعة جون هوبكزن لدراسات املجتمع املدين حول وضع مؤسسات املجتمع 
وبلجيكا  واسرتاليا  وفرنسا  )أمريكا  دولة  عشر  ستة  يف  اخلريي(  القطاع  مؤسسات  ضمنها  )ومن  املدين 
وقريغزيستان  واملكسيك  ونيوزيالندا  وموزامبيق  والتشيك  والربتغال  واليابان  والرنويج  وكندا  والربازيل 
املتوسط  يف   %4،5 حبوايل  يساهم  الربيح  غري  القطاع  أن  االحصاءات  أوضحت  املحتل(،  والكيان  وتايلند 
من إجمايل الناجت املحلي اإلجمايل لتلك الدول، ويوظف حوايل 10% من القوى العاملة يف ست دول منها، 
للقطاع متولدة من  القيمة املضافة  وله تأثري ملموس يف حتسني مستوى املعيشة فيها. حوايل 75% من 
قطاع اخلدمات وتشمل املساكن واخلدمات  والتعليم واخلدمات الصحية، والبايق ألنشطة أخرى مثل 

الرياضة والرتفيه والفن والثقافة وخدمات املحاماة.

           يف الواليات املتحدة األمريكية هناك ما يقارب 2،3 مليون منظمة غري ربحية يف عام 2012م )منها 
1،4 مسجلة رسميًا( وبمعدل منظمة لكل 175 أمريكيا، وتبلغ ايراداتها عام 2010م ما يقارب 1،5 تريليون 
دوالر أمريكي، مقابل مصروفات تقدر بـ 1،4 تريليون، وأصول تقدر بـ 2،7 تريليون مرتكزة يف الغالب يف 
مؤسسات تعليمية ومستشفيات ورعاية صحية.20منذ عام 2008م والواليات املتحدة األمريكية تشهد 
صعوبات يف توظيف املوارد البشرية، لكن القطاع غري الربيح سجل نموًا يف التوظيف واألجور بني عايم 
2000م و2011م قدره 17% و 29% على التوايل.21 ويف عام 2012م كانت مساهمة القطاع غري الربيح يف االقتصاد 

األمريكي ما يقارب 887 بليون دوالرًا، تمثل 5،4 من إجمايل الناجت املحلي.22

     يف كندا يسهم القطاع غري الربيح األسايس حبوايل 35،6 بليون دوالر أو ما يعادل 2،5% من إجمايل 
الناجت املحلي اإلجمايل، وبإضافة خدمات املستشفيات واجلامعات والكليات املصنفة ضمن هذا القطاع، 
املحلي  الناجت  من   %7 يمثل  ما  أو  دوالر،  بليون   100 إىل  املساهمة  ترتفع  كبري،  حكويم  بدعم  حتظى  واليت 
تصل  بإيرادات  منظمة  ألف   300 بـ  الرحبية  غري  املنظمات  عدد  يقدر  ايطاليا  ويف  2007م.23   عام  اإلجمايل 
والتعليم  الصحة  مجاالت  يف  أنشطتها  وترتكز  يورو،  بليون   57 بـ  تقدر  ومصروفات  يورو،  بليون   64 إىل 

واخلدمات  واملساكن.24

     يف الكامريون25 يوجد حوايل 7،579 منظمة غرب ربحية عام 2011م تعمل يف مجاالت التعليم والبحث 
ألف   218 حوايل  بها  ويعمل  املهني�ة،  واالحتادات  واملنظمات  واالقتصادي،  االجتماعي  والتطوير  العليم، 
عامل معظمهم بأجر، وتسهم حبوايل 677 مليون دوالر يف النشاط االقتصادي بقيمة مضافة قدرها 546 

مليون دوالر أو ما يعادل 2،5% من إجمايل الناجت املحلي. 

     وتعد دول مجلس التعاون اخللييج من أكرث الدول العربي�ة إسهامًا يف العمل اخلريي محليًا ودوليًا، 
Lester m Salamon، S Wojciech  Sokowski، Megan A Haddock، and Helen S Tice  -8  19

Katie L Roeger، Amy S Blackwood، and Sarah L Pettijohn  20
21  املرجع السابق.

Brice S. McKeever and Sarah L. Pettijohn  22

،Michael H. Hall 89 .P  23

Istat  24

Chelsea Newhouse  25
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التطوعية اليت لديها برامج للمساعدات داخل مجتمعاتها أو  وتضم عددا كبريا من اجلمعيات اخلريية 
تتعرض لنكبات، أو يف الدول اليت حتتاج إىل مساعدات  برامج لإلغاثة يف الدول اليت  خالل  من  خارجها 
إلعادة اإلعمار. ويبلغ مجموع تلك اجلمعيات واملؤسسات حوايل 1862 عام 1433هـ.26 وقد بلغ مجموع 
التعاون عام 1433هـ حوايل 71،5 مليار لاير سعودي، انفق  النقدية املقدمة من دول مجلس  التربعات 
98% منها خارج حدود تلك الدول. 27لقد أسهمت املداخيل النفطية والفوائض المالية املرتتب�ة عليها يف 
وجود زخم هائل من االنفاق اخلريي الذي ساهم يف ختفيف معاناة الكثري من ذوي احلاجات والكربات دواًل 
وأفراد، وإن كان هذا الزخم تقلص مؤخرا بفعل التضييق الذي مورس على أنشطة العمل اخلريي اخللييج 

نتيجة تداعيات أحداث احلادي عشر من سبتمرب 2001م.

العمل  حب  تملكهم  فمنها ما يعود ألفراد  أوجًها عدة،  اخلليج  دول  يف  اخلريية  تأخذ اجلمعيات       
ومنها  ومنها جمعيات خريية تأسست من تربعات اخلرييني واملقتدرين،  اآلخرين،  ومساعدة  اخلريي 
جمعيات حتظى بدعم احلكومات اخلليجية، ومنه ما يتبع مؤسسات اسالمية وعربي�ة، محلية ودولية. 
كإنشاء املساجد واملراكز  والدعوية،  الديني�ة  تشمل  متعددة  مجاالت  يف  اجلمعيات  تلك  أعمال  وترتكز 
املستشفيات واملدارس وتنفيذ العديد من املشروعات اخلريية لتوفري  ومنها الصحية وبن�اء  الدعوية، 
خدمات الرعاية  سواء كان ذلك على املستوى املحلي أو العريب أو اإلقلييم والدول، ولعبت دوًرا جوهرًيا يف 

حتسني مستويات املعيشة يف العديد من املجتمعات. 

الرسيم  املستوى  على  الكبري  باالهتمام  اخلريي  العمل  حيظى  السعودية  العربي�ة  اململكة  ويف       
والشعيب ورجال األعمال. لقد جاء يف وثيقة األهداف والسياسات خلطة التنمية العاشرة )1437/36-

14هـ(،28 يف محور التنمية ، وضمن الهدف العاشر املتعلق »باالستثمار األمثل يف املوارد السكاني�ة،  41/40
أخالقيات  »حتفزي  على  النص  املجتمع«،  فئات  جلميع  احلياة  نوعية  وحتسني  املعييش،  املستوى  ورفع 
العمل التطوعي، وتطوير برامج التكافل االجتماعي«. كما نص الهدف الرابع عشر على »تعزيز شبكات 
األعمال  دعم   « ومنها  عناصر  عدة  خالل  من  وذلك  والطفولة«،  األسرة  ورعاية  االجتماعي،  األمان 

التطوعية واخلريية، وجتويد أدائها؛ لزيادة إسهامها يف التنمية «.

التنمية  مجاالت  يف  إسهامها  وزيادة  املرأة  »بتمكني  اخلاص  عشر  الثالث  الهدف  يف  ورد  كما       
املختلفة«، النص على » تشجيع إنشاء اجلمعيات التعاوني�ة النسائي�ة«، ويف الهدف الرابع عشر املعين 
التشريعية  البيئ�ة  »وضع  على  نص  والطفولة«،  األسرة  ورعاية  االجتماعي،  األمان  شبكات  »بتعزيز 
»دعم  و  نموه«،  وتشجع  الثالث-  –القطاع  واخلريي  الربيح  غري  القطاع  عمل  تنظم  اليت  والتنظيمية 
األعمال التطوعية واخلريية، وجتويد أدائها؛ لزيادة إسهامها يف التنمية «. كما ورد أيضًا »تشجيع قيام 
اجلمعيات األهلية بتطوير برامج التوعية، والوقاية من العنف األسري، والعمل على توفري أماكن اإليواء 

للحاالت املتضررة«.
VQrSjYfMRdg.#13/http://www.medadcenter.com/countst  26

VQrS14fMRdg.#26/http://www.medadcenter.com/countst  27

http://www.mep.gov.sa   28
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    ويوجد يف اململكة العربي�ة السعودية حوايل 1،559 من اجلمعيات واملؤسسات اخلريية ومؤسسات 
مدن  عرب  واملنتشرة  احلكومية،  وغري  احلكومية  اجلهات  من  العديد  إلشراف  اخلاضعة  املدين  املجتمع 
وقرى اململكة، وتقدم العديد من األعمال واخلدمات واألنشطة يف مجاالت ديني�ة واجتماعية وصحية 
وتعليمية وخدمية.29وشهدت السنوات األخرية مبادرات فردية من العديد من رجال األعمال حنو انشاء 
مؤسسات خريية تمثل اسهاماتهم اخلرية يف خدمة الوطن وأبن�ائه، ويتجاوز عددها العشرين مؤسسة 

تدعم بمليارات الرياالت من أولئك األخيار.

     من أبرز تلك املؤسسات، مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجيح اخلريية واليت »أنشأت يف عام 
1421هـ، وتعد من املؤسسات الماحنة، حيث تركز جهودها على دعم املؤسسات غري الرحبية املسجلة يف 
اململكة العربي�ة السعودية يف املجاالت التعليمية، و، والصحية، والدعوية، واإلعالمية، وبن�اء املساجد، 
وتقدم سنويًا دعمها لما يقارب 1000 مشروع خريي يف أكرث من 120  وغريها من أعمال اخلري املختلفة.... 
مدين�ة وقرية عرب فروعها اليت تغطي كافة مناطق اململكة.... وتهدف املؤسسة، بالتنسيق مع اجلمعيات 
اخلريية املرخص لها من قبل وزارة الشؤون  ومن دون أن يكون من أغراضها احلصول على الرحب المادي، 

إىل ما يلي:

تقديم الرعاية  جبميع أنواعها.. 1

تقديم الرعاية الصحية وإنشاء املراكز الصحية والتأهيلية.. 2

تقديم الرعاية التعليمية وإنشاء املراكز التعليمية واملساعدة يف إجراء البحوث والدراسات . 3
ذات النفع العام للمجتمع.

الدعوة اإلسالمية وفقًا للمنهج الصحيح ووفق منظور اجلهات الشرعية يف اململكة العربي�ة . 4
السعودية.

إنشاء اجلوامع واملساجد واألوقاف.. 5

جميع أوجه الرب بالطريقة اليت حيثن�ا عليها دينن�ا اإلساليم وحسب ما يقرره مجلس النظار . 6
يف أوقاف املؤسس.«30.

VQrSjYfMRdg.#13/http://www.medadcenter.com/countst  29
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     2-4  الدراسات السابقة:
تقدير  على  منصبة  اخلريي  العمل  مجال  يف  اإلحتي�اجات  بتحديد  املتعلقة  الدراسات  معظم       
احتي�اجات املؤسسات اخلريية ذاتها وليس تقدير احتي�اجات املجتمع الواجب على املؤسسات اخلريية 
وغريها تلبيتها واشباعها. ومن ثم فتلك الدراسات خارج نطاق الدراسة احلالية واملعني�ة بتقدير احتي�اجات 
املجتمع من السلع واخلدمات املتنوعة الواجب اشباعها وتلبيتها. باملقابل هناك دراسات عديدة عنيت 
بتقدير وحتديد احتي�اجات املجتمعات بشكل عام بهدف توعية املسؤولني )سواء يف القطاع احلكويم أو 
وهذا  املجتمع.  ومؤسسات  ألفراد  االنساني�ة  اإلحتي�اجات  وحجم  وأهمية  بطبيعة  اخلريي(  أو  اخلاص 
النوع من الدراسات وان كان قريب�ا من موضوع الدراسة، إال إنه أعم وأوسع من مجال الدراسة احلالية. 
وفيما يلي استعراض لبعض الدراسات اليت يمكن االستفادة منها من حيث البي�انات واملعلومات الواردة 

فيها فيما خيص اإلحتي�اجات، أو فيما يتعلق بتحديد منهج الدراسة. 

1 (  دراسة العروان )1434هـ(:31
من  دراسة  السعودي:  املجتمع  يف  الفقر  مواجهة  يف  اخلريية  الرب  جمعية  »دور  الدراسة  عنوان       
تقييم  واستهدفت   الرياض«،  مدين�ة  غرب  يف  اخلريية  الرب  جمعية  برامج  من  املستفيدين  نظر  وجهة 
أراء  استعراض  خالل  من  الفقر  مواجهة  يف  الرياض،  مدين�ة  غرب  يف  فرعها  خالل  من  اجلمعية،  دور 
املستفيدين من خدماتها يف ذلك الفرع حول وعيهم وادراكهم لربامج اجلمعية يف هذا املضمار واملعوقات 

اليت حتول دون قيام اجلمعية بعملها بكفاءة، واحللول املقرتحة من قبلهم ملعاجلة تلك املعوقات. 

عشوائي�ة  عين�ة  على  وزعت  اليت  الرأي  واستب�انات  التحليلي  الوصفي  املنهج  الدراسة  اعتمدت       
حسب  مرتب�ًا  الفقر  مواجهة  يف  اجلمعية  أعمال  أبرز  أن  إىل  الدراسة  وتوصلت  مستفيدًا،   269 عددها 
األهمية يتمثل يف املساعدة يف تنظيم األسر الفقرية، ويليه تقديم اإلعانات والقروض، ثم توزيع اللحوم، 
االمكانات  وقلة  العمل  يف  االداري  الروتني  حتكم  فشملت  املعوقات  وأما  العمل.  وفرص  األدوية  فتوفري 
العين�ة أهمية رفع القدرة االنت�اجية لألسر الفقرية، واسناد  المادية وقلة الكوادر البشرية. وأقرتح أفراد 
حسب  مرتب�ة  عمل،  فرص  توفري  يف  واملساعدة  األسر،  تلك  منتجات  وتسويق  لها،  صغرية  مشروعات 

األهمية.

من  املستفيدين  احتي�اجات  استطالع  على  تركزيها  جزئي�ة  يف  دراستن�ا  مع  تتشابه  الدراسة  هذه       
خدمات اجلمعية، لكنها محدودة يف تغطيتها ويف مجال حبثها حيث تركز على املستفيدين من فرع جمعية 
الرب يف غرب الرياض فقط، ومعني�ة بموضوع مكافحة الفقر. والدراسة اليت حنن بصددها أعم من حيث 

النطاق املكاين ومجتمع الدراسة ومجاالت اإلحتي�اج.

31  ماجد بن محمد العروان، 1434هـ.
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2(  دراسة جلنة التنمية  بيح االزدهار بالرياض )1431 هـ(32
نظر  وجهة  من  وذلك  االزدهار  ليح  املجتمعية  واملشكالت  اإلحتي�اجات  تقدير  استهدفت  واليت        
العشوائي�ة  العين�ة  باستخدام  االجتماعي  املسح  منهج  على  الدراسة  اعتمدت  لقد  االزدهار.  يح  سكان 
تم  مفردة   160 العين�ة  حجم  وبلغ  نسمة،   22،390 عددهم  والبالغ  االزدهار  يح  سكان  من  األسر  ألرباب 
اختي�ارها عشوائي�ًا وتوزيع استمارة استبي�ان خاصة عليهم. توصلت الدراسة إىل حتديد أهم اإلحتي�اجات 

واليت شملت الصحية والتعليمية و والديني�ة والرتفيهية.

     الدراسة من حيث الكم املعريف املتوافر فيها حول موضوع اإلحتي�اجات واملشكالت املجتمعية جيدة 
ومفيدة، لكن مجال حبثها يف اإلحتي�اجات أعم من موضوع دراستن�ا حيث تعىن بما يمكن تلبيت�ه من قبل 
جميع القطاعات اخلاصة واحلكومية واخلريية، لكن يمكن االستفادة منها يف جانب املنهج البحيث الذي 

اعتمدته.

3(  دراسة آين هزي ايقان وآخرون )2010م(33
     واملتعلقة بتحليل احتي�اجات مقاطعة لوس االموس، بوالية نيو مكسيكو بأمريكا، من اخلدمات  
وحتديد حجم الفجوة الفعلية يف هذا الشأن، و تقديم توصيات بشأن األولويات واخلطوات املستقبلية 
األفراد  مع  واالستب�انات  املقابالت  من  العديد  اجراء  بعد  الدراسة  خلصت  وقد  اختاذها.  الواجب 
واملؤسسات، وحتليل العديد من املعلومات والبي�انات واالحصاءات إىل حتديد اإلحتي�اجات واليت شملت 
عناية  وتوقري  األساسية،  احتي�اجاتهم  تلبي�ة  يف  املنخفض  الدخل  ذات  العائالت  مساعدة  إىل  احلاجة 
باألطفال بتكلفة منخفضة، وأنشطة للشباب خارج املدرسة، واملزيد من اخليارات املتعلقة باخلدمات 
وتوفري  التكلفة،  منخفض  والسكن  السن،  بكبار  العناية  برامج  من  واملزيد  الصحية،  والسلوكيات 
الوظائف، مع استحواذ اخلدمات الصحية والسكن منخفض التكلفة واخلدمات املقدمة للشباب بعد 

أوقات الدراسة باألولوية.

4(   دراسة الرباهييم )1433هـ(34
يف  اخلريية  املجتمع  بمنظمات  العاملني  »دور  بعنوان  الماجستري  درجة  لني�ل  تكميلي  حبث  وهي       
االقتصادي  األمن  الدراسة،  يف  اإلنساين  باألمن  واملقصود  االنساين«،  األمن  قيم  لتعزيز  ينبع  محافظة 
يف  العاملني  رأي  استطالع  إىل  الدراسة  هدفت  االنسان.  كرامة  وحتقيق  الفرد  وحقوق  واالجتماعي 
اجلمعيات اخلريية بمحفظة ينبع، والبالغ عددها 11 جمعية خريية يعمل بها حوايل 124 فرد وقت الدراسة، 
املحافظة.  يف  االنساين  األمن  قيم  تعزيز  يف  دورهم  حول  جميعًا،  عليهم  وزعت  رأي  إستب�انة  خالل  من 
قيم  تعزيز  يف  اخلريية  اجلمعيات  دور  ضعف  إىل  العاملني  من   87 اجابات  خالل  من  الدراسة  توصلت 

32  املرجع السابق.
Anne Hays Egan، Stephen Poe،  and John Whorton Egan  33

34  الرباهييم ، 1433هـ.
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األمن االنساين اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وصحيا يف املحافظة وذلك بسبب ضعف االمكانات واملوارد 
املتاحة مقارنة باحلاجات الفعلية واخلدمات املطلوبة، رغم اسهام تلك اجلمعيات يف تقديم العديد من 
املساعدات المالية والصحية والتعليمية واعانات السكن. أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات ومن 

أهمها توفري قاعدة بي�انات باإلمكانات املتوفرة واإلحتي�اجات الفعلية للمستهدفني خبدمات اجلمعيات.

5(  دراسة احلريب ) 2007م(35 
من  املستفيدين  رضا  ومدى  أهدافها  حتقيق  يف  بالرياض  الرب  جمعية  جناح  مدى  حتديد  وهدفها       
على  تمت  الدراسة  املعوقات.  وأبرز  الشأن  هذا  يف  املبذولة  التطويرية  اجلهود  وما  وبرامجها،  خدماتها 
عين�ة من العاملني واملستفيدين باستخدام املنهج املسيح واإلستب�انة كأداة جلمع البي�انات. وقد توصلت 
مناسب  غري  وأنه  اجلمعية  من  عليه  حيصلون  ما  عن  املستفيدين  رضا  عدم  أهمها:  نت�اجئ  إىل  الدراسة 
الحتي�اجاتهم، رغم أن العاملني يف اجلمعية خيالفونهم الرأي يف هذا الشأن، وأبدى كثري من املستفيدين 

عدم علمهم بالربامج اليت تقدمها اجلمعية وال كيفية االستفادة منها.

6(  دراسة الشهري )1429هـ(36 
باز اخلريي  ابن  التعرف على مدى حتقيق مشروع  باز اخلريي، وتستهدف  ابن  وهي عن مشروع       
ألهدافه، وما املعوقات اليت يواجهها يف هذا الشأن؟، وما سبل معاجلة تلك املعوقات؟. اعتمدت الدراسة 
منهج املسح االجتماعي واإلستب�انة بأسلوب احلصر للمسؤولني باملشروع وعددهم 31 شخصًا، والعين�ة 
العشوائي�ة للمستفيدين وعددها 171 مستفيدًا. وقد أكدت نت�اجئ الدراسة على أن االستشارات األسرية 
أكرث األهداف حتققًا، بينما أقلها توفري املشروع للمساعدات بصورة كافية، وذلك حسب رأي املسئولني. 
نظر  يف  حتقيقًا  األهداف  أكرث  هي  الزواج  على  للمقبلني  التثقيفية  الدورات  أن  املستفيدون  يرى  باملقابل 
املستفيدين، وأقلها توفري املشروع للمساعدات المالية. للراغبني يف الزواج بصورة كافة. كم أكدت نت�اجئ 
الدراسة على أن املعوقات لمالية على رأس قائمة املعوقات ويشاركهم الرأي املستفيدون، بينما املعوقات 
املعوق اخلاص  بينما يرى املستفيدون  القائمة، وذلك حسب رأي املسؤولني،  باملجتمع يف ذيل  اخلاصة 

باملستفيدين يأيت يف الرتتيب األخري.

35  جميل احلريب 2007م.
36  ريم الشهري، 1429هـ.
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7(   دراسة برنامج األمم املتحدة اإلنمايئ )2011م(37 
     واليت تسعى لتقييم القدرات واإلحتي�اجات يف مناطق محددة يف جنوب لبن�ان مشمولة  بمشروع 
يستهدف حتسني نوعية اخلدمات املقدمة من املؤسسات املحلية وحتسني الظروف املعيشية للمواطنني 
 يف جنوب لبن�ان 

ً
عرب إطالق عملية تنموية واقتصادية واجتماعية.  الدراسة استهدفت 36 مجتمعًا محليًا

من حيث تقييم اإلحتي�اجات والقدرات ملؤسسات املجتمع، واإلحتي�اجات املعيشية للمواطنني، وشملت 
واملواطنني،  واملتوسطة،  الصغرية  واملؤسسات  الشبابي�ة،  والتجمعات  والتعاوني�ات  البلديات  الدراسة 
وتقدم الدراسة، استن�ادًا إىل التقييم، توصيات يمكن لربنامج األمم املتحدة اإلنمايئ وشركائه )بما يف ذلك 

حكومة لبن�ان( تبنيها والعمل على تنفيذها. 

     هذه الدراسة، اعتمدت أدوات منهجية مختلفة من مراجعة وثائق، وإعداد استب�انات، ومقابالت 
ميداني�ة، ولقاءات فردية، ولقاءات عمل مركزة. تم عقد لقاءات مع موظفي برنامج األمم املتحدة اإلنمايئ 
ذوي الصلة باملشروع، ولقاءات مع ممثلي بعض املؤسسات اخلاصة والعامة اليت تقدم الدعم للمناطق 
البلديات  وممثلي  املستفيدة،  اجلهات  مع  مركزة  عمل  لقاءات  وتنظيم  استمارات  وتعبئ�ة  املستهدفة، 
مستفيدين  مع  ميداني�ة  وزيارات  ومقابالت  املناطق،  بعض  يف  الشباب  وممثلي  التعاوني�ات  وممثلي 
من مناطق مختلفة. لقد خلصت الدراسة اىل التأكيد على احلاجة إىل املزيد من التدخل من قبل برنامج 
األمم املتحدة اإلنمايئ واملنظمات الدولية لتحسني نوعية احلياة وتطوير قدرات املؤسسات املجتمعية 

واملنظمات غري احلكومية املحلية.

8(  دراسة الربقاوي )1436 هـ(38
تقييمية  دراسة  املكرمة:  مكة  مدين�ة  يف  اخلريي  العمل  واقع   « بـ  املعنونة  و  الدراسة  هذه  تهدف       
العمل  واقع  تقييم  إىل  اخلريية«،  واملؤسسات  باجلمعيات  والعامالت  العاملني  بعض  على  تطبيقية 
اخلريي يف مدين�ة مكة املكرمة والتعرف على أبرز املشكالت اليت تواجهه وحتديد املعاجلات الالزمة لها. 
عين�ة  على  إستب�انة  توزيع  وتم  التحليلي،  الوصفي  املنهج  الباحث  استخدم  الدراسة  هدف  ولتحقيق 

عشوائي�ة بلغت 103 من العاملني والعامالت باجلمعيات واملؤسسات اخلريية بمكة املكرمة.

     تم استطالع أراء العين�ة حول جملة من املسائل تشمل تقييمهم ألهداف اجلمعيات اليت يعملون 
بها، حتديد االمكانات المادية والبشرية املتاحة يف تلك اجلمعيات، وتقييمهم لألداء اإلداري للمسؤولني 
اجلمعيات  قبل  من  املقدمة  اخلدمات  طبيعة  ومعرفة  بها،  يعملون  اليت  جمعياتهم  يف  واملسؤوالت 
اخلريية، وتقييم مستوى التعاون والتنسيق بني جمعياتهم واجلمعيات األخرى، وحتديد مستوى رضاهم 
مناسبا  يرونه  ما  اقرتاح  واخريا  خدماتها،  تقديم  يف  جمعياتهم  تواجه  اليت  املعوقات  وحتديد  الوظيفي، 

لتحسني مستوى تقديم اخلدمات.
37  برنامج األمم املتحدة اإلنمايئ، وشركة تنمية املعرفة، وجمعية إنماء القدرات يف الريف

38  خالد يوسف برقاوي، 1436 هـ.
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املعوقات  املكرمة،  مكة  يف  اخلريي  العمل  تواجه  اليت  املعوقات  أهم  من  أن  إىل  الدراسة  توصلت       
اإلدارية واملتمثلة يف تدين مستوى الكفاءة اإلدارية، واملعوقات التمويلية املتمثلة يف ضعف املوارد المالية، 
واملؤسسات  اجلمعيات  مع  املجتمع  يف  املشابهة  الهيئ�ات  تعاون  عدم  يف  واملتمثلة  املجتمعية  واملعوقات 
تطوير  أجل  من  واملهتمني  للمستفيدين  واملعلومات  البي�انات  توفري  بأهمية  الدراسة  وأوصت  اخلريية. 
قدراتهم،  وتطوير  اخلريي  القطاع  يف  والعاملني  للعاملني  احلوافز  توفري  إىل  إضافة  املقدمة،  اخلدمات 

وضرورة العمل على زيادة املوارد المالية للجمعيات واملؤسسات اخلريية.

بمدين�ة  اخلريي  العمل  واقع  حول  معلومات  من  قدمته  وما  وحداثتها  أهميتها  رغم  الدراسة    
بتحديد  تعىن  لم  إنها  إال  بصددها،  حنن  اليت  الدراسة  أهداف  مع  أهدافها  بعض  وتشابه  املكرمة،  مكة 
اإلحتي�اجات وتصنيفها حسب أهميتها، ولم تعىن باستطالع أراء املستفيدين من تلك  اجلمعيات حول 
جغرايف  بنطاق  معني�ة  إنها  كما  باملوضوع،  االلمام  يف  قصور  يعد  ما  وهو  أهداف  من  لتحقيقه  سعت  ما 

مختلف عن نطاق الدراسة احلالية.

9(   دراسة اليوبوف باليفودا ) 2006م(39
     هذه الدراسة واملعنونة بـ »دور املنظمات اخلريية األوكراني�ة يف توفري اخلدمات العامة«، تبحث يف 
موضوع املنظمات اخلريية يف أوكراني�ا والتطور السريع يف هذا القطاع، والغري مستوعب بشكل كاف من 
قبل املسؤولني احلكوميني، والذي أصبح فاعاًل و مؤثرًا يف تلك الدولة. ولذا فإن هدف الدراسة الرئيس 

هو دراسة الدور احلايل واملستقبلي للمنظمات اخلريية يف أوكراني�ا فيما خيص توفري اخلدمات العامة.

     ينبثق عن الهدف العام أربعة أهداف فرعية تشمل: حتديد اخلدمات املقدمة من قبل تلك املنظمات 
وقت الدراسة عموما، ودورها يف توفري اخلدمات العامة خصوصًا، والتعرف على العوامل املؤثرة يف تقديم 
واخريا  املنظمات،  لتلك  االقتصادي  االسهام   وتقييم  تأثريها،  ودرجة  العامة  للخدمات  املنظمات  تلك 

تفسري املقصود مصطلحات »اخلدمات العامة« و »دور املنظمات اخلريية يف توفري اخلدمات العامة.

     تم جمع وحتليل البي�انات من األفراد واملنظمات وعلى مستويني، محلي و وطين، حيث تم اختي�ار 
اقليمني على املستوى املحلي، يف حني تم احتي�ار جميع املنظمات املسجلة رسميًا على املستوى الوطين، 
أفرادًا  اخلريية  للمنظمات  املمثلني  من  املبحوثني  أراء  مقارنة  وتمت  دولية،  أو  أوكراني�ة  كانت  سواء 
ومسؤولني، مع أراء ممثلي احلكومة ومنظمات املجتمع الدويل العاملة يف أوكراني�ا، وفق منهج حبيث كيم 

ونوعي معتمد على مقابالت شخصية مقنن�ة بلغت 252 مقابلة.

     توصلت الدراسة إىل مجموعة من النت�اجئ حيث تبني من حتليل التصورات حول اخلدمات العامة 

Lyubov Palyvoda  39
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املقدمة وقت الدراسة، وتلك املمكن توفريها مستقبال، اختالفات بني ممثلي املنظمات اخلريية، و ممثلوا  
املجموعات األخرى، حول نشاط املنظمات اخلريية الفعلي، مما اثر بالتايل يف تصوراتهم حول اخلدمات 
املمكن تقديمها مستقبال. اضافة إىل ذلك بينت النت�اجئ عدم اختالف العوامل املؤثرة يف العمل اخلريي عن 
بالبيئ�ة األوكراني�ة. أما فيما  تلك السائدة يف أدبي�ات العمل اخلريي بشكل عام، عدا شيئ�ا يسريا مرتبط 
خيص حتليل الدور االقتصادي لتلك املنظمات، فقد وجدت الدراسة أن القطاع اخلريي يسهم حبوايل 242 
.0% من الناجت املحلي اإلجمايل ألوكراني�ا، ويوظف 14 فردا بواقع كل  مليون دوالر امريكي أو ما يعادل 42

منظمة يف املتوسط، ويوفر  أجورا أعلى من تلك السائدة يف القطاع العام و قطاعات الصحة والتعليم.

      أظهرت الدراسة أن جميع املبحوثني ينظرون لدور القطاع اخلريي على أنه معزز للتغريات  اليت 
تسهم يف توفري اخلدمات العامة بفعالية، كما تسهم يف تقديم طرق وممارسات ابداعية وابتكارية. كما 
ال  ما  وهو  العامة،  للخدمات  توفريها  خالل  من  اجيابي�ة  قيم  اجياد  يف  املنظمات  تلك  أثر  املبحوثون  الحظ 
يتوافر يف أعمال القطاعني اخلاص واحلكويم يف هذا املضمار. كما بني حتليل املحتوى أن ممثلي املنظمات 
اخلريية يركزون بشكل رئيس على العمل مع املستفيدين حلل مشاكلهم، واشباع حاجاتهم، والدفاع عن 
مصاحلهم، فيما يرى ممثلوا احلكومة واملجتمع الدويل أهمية تغطية تلك املنظمات ملجموعة واسعة و 

متشابكة ومتداخلة من القضايا عند توفري اخلدمات العامة.

     بشكل عام، الدراسة قدمت نت�اجئ مهمة وفرت للمنظمات اخلريية وللحكومة العديد من الشواهد 
التطور  يف  واملساهمة  الناس،  احوال  حتسني  يف  تلعبه  أن  يمكن  الذي  والدور  املنظمات،  تلك  عمل  حول 
االقتصادي واالجتماعي، وصياغة حقوق املواطنني، وحتقيق االستقرار املجتمعي، والعمل كمؤشر لقيم 
عن  مختلفة  لكنها  املثارة،  املهمة  والقضايا  املتبع  املنهج  حيث  من  الدراسة  لهذه  مفيدة  وهي  املجتمع. 

دراستن�ا من حيث الهدف واملجال واملنهجية العامة. 

10(   دراسة بركات )2005م(40
العريب  باملجتمع  االجتماعي  اإلصالح  سياسات  ضوء  يف  التطوعية  اخلريية  اجلمعيات  »تفعيل       
وحتديد   التطوعية،  اخلريية  اجلمعيات  واقع  على  بالتعرف  تعىن  واليت  الدراسة  هذه  وعنوان  املعاصر«، 
العوامل املؤثرة يف عمل اجلمعيات اخلريية التطوعية  يف ضوء األحداث اليت يمر بها املجتمع العريب وسياسات 
اإلصالح املطبقة فيه. تستهدف الدراسة  اإلجابة على تساؤلني رئيسيني، األول عن واقع اجلمعيات اخلريية 
التطوعية باملجتمع العريب املعاصر، والثاين عن تأثري تداعيات األحداث واملتغريات املجتمعية املعاصرة اليت 

يمر بها املجتمع العريب على املستوى الداخلي و اخلاريج على اجلمعيات اخلريية التطوعية. 

ثالثة  الباحث  اختار  حيث  العين�ة  مستوى  على  االجتماعي  املسح  منهج  الدراسة  اعتمدت       

40  وجدي محمد بركات.
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مجلس  أعضاء  يضم  الذي  الشمويل  واملستوى  البحرين،  بمملكة  خريية  جمعية   19 بني  من  جمعيات 
منسويب  من  فردا   68 على  وزعت  إستب�انة  الباحث  صمم  الدراسة.  عين�ة  باجلمعيات  والعاملني  اإلدارة 
اجلمعيات الثالث ، كما تم حتليل محتوى بعض التقارير والسجالت اخلاصة باجلمعيات اخلريية عين�ة 

الدراسة، واالستعانة بالبي�انات اإلحصائي�ة املناسبة لطبيعة و أهداف الدراسة احلالية.

اجلمعيات  نشاط  أن  التساؤالن  هذان  خيص  فيما  الدراسة  لها  توصلت  اليت  النت�اجئ  أهم  كانت       
بالقضايا  يلي ذلك االهتمام  املحلي، ثم  الربامج على املستوى  و  بتقديم اخلدمات  اخلريية يهتم أساسًا 
اجلمعيات  تلك  يف  النشاط  اولويات  من  الفقرية  األسر  ورعاية  الفقر  موضوع  ويأيت  إقليميا.  الطارئة 
اخلريية، مع حرص على العمل املنظم القائم على أسس علمية مدروسة، لكنها حتتاج املزيد من العناية 

باجلوانب الفني�ة و املهني�ة اليت تساعد على لربط أهدافها بسياسيات اإلصالح االجتماعي باملجتمع.

     كما أظهرت الدراسة وجود نقص لدى اجلمعيات اخلريية يف جانب التأهيل والكوادر واخلربات يؤثر 
يف فعالية حتقيقها ألهدافها، مع وجود مشاكل وصعوبات مالية مؤثرة واحجام من املتربعني عن الدعم. 
مع  والتنسيق  التطوع،  ثقافة  ونشر  والتدريب  بالبحث  االهتمام  يف  ضعف  اجلمعيات  تلك  تواجه  كما 
اجلمعيات املماثلة محليا ودوليا. اضافة إىل ذلك، تواجه اجلمعيات اخلريية تداعيات األحداث اإلقليمية 
والدولية وآثارها السلبي�ة من تقيي�د ألنشطتها وممارسات اعالمية سلبي�ة جتاه أعمالها، والتشكيك يف 
لتفعيل  اجلهود  تضافر  ضرورة  للدراسة  وفقًا  يستدعي،  وهذا  منسوبيها.  ألخطاء  وتضخيم  توجهاتها 

دورها بما خيدم سياسات اإلصالح االجتماعي.

11(   دراسة فانيس وآخرون )2012م(41 
أوهايو،  والية  أقاليم  من  ريفيني  اقليمني  يف  الصحية  القضايا  على  بالتعرف  الدراسة  عنيت       
بالواليات املتحدة األمريكية، ومن ثم تقدير اإلحتي�اجات من اخلدمات الصحية وحتديد األولويات من 
بني تلك اإلحتي�اجات. تم يف هذه الدراسة استخدام املنهج التحليلي الكيم والنوعي من خالل األدوات 
البحثي�ة املتمثلة يف استب�انات الرأي، واملقابالت الشخصية، ومجموعات الرتكزي، وتمثلت عين�ة الدراسة 
من أفراد يقطنون يف هذين اإلقليمني. املقابالت تمت مع 8 من قيادات االقليم، فيما شارك 32 آخرون يف 

مجموعات الرتكزي، واالستب�انات وجهت لـ 399 فردا من أفراد املجتمع.

     أظهرت نت�اجئ الدراسة أن صحة املشاركني يف الدراسة تت�أثر بث�الثة عوامل أساسية تشمل الثقافة 
املجتمعية السائدة، والتوزيع اجلغرايف للخدمات الصحية وسهولة احلصول عليها، والنقص يف الثقافة 
انتشار  أسباب  من  العوامل  تلك  تكون  أن  الدراسة  وترجح  الضار.  الصيح  بالسلوك  املتعلقة  الصحية 
البدانة يف أفراد عين�ة الدراسة واليت تصل نسبتها إىل 30%. هذه النسبة العالية كانت السبب يف اعتب�ار 
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الدراسة قضية البدانة يف قائمة األولويات الصحية اليت ينبغي العناية بها يف هذين اإلقليمني.

     الدراسة رغم اختالفها عن الدراسة احلالية من حيث نطاق الدراسة ومجالها، إال أتها مفيدة من 
جهة تبنيها منهجًا حبثي�ًا مشابهًا ملنهج الدراسة احلالية، وهو ما يعزز مناسبة الدراسة املسحية كطريقة 

علمية معتربة يف مسألة حتديد اإلحتي�اجات وترتيب األولويات.

      الدراسات اليت استعرضناها، وغريها كثري مما يشابهها مما لم نستعرضه، توفر معلومات جيدة حول 
واقع اجلمعيات اخلريية وما تقدمه من أنشطة وأعمال متنوعة تسهم يف تنمية وتطوير املجتمعات اليت 
تعمل بها، كما انها تمدنا بمعلومات وفرية عن طبيعة اإلحتي�اجات املوجهة لها تلك األعمال واألنشطة. 
لكنها ختتلف عن دراستن�ا من حيث عناية هذه الدراسة حبصر اإلحتي�اجات العلمية والدعوية والصحية 
و وتصنيفها حسب األولوية واألهمية يف عشر محافظات تابعة ملنطقة الرياض، واليت ال يوجد حسب 

علم الباحث دراسة مشابهة لها.

     من ناحية أخرى، توضح تلك الدراسات مدى اعتماد هذا النوع من الدراسات واألحباث على منهج 
الدراسات املسحية بأدواتها املختلفة، وان كان الغالب منها يعتمد على أداة إستب�انة الرأي، وتتمزي هذه 
الدراسة باعتمادها على أدوات أكرث تنوعا تشمل استب�انات الرأي واملقابالت املعمقة الفردية واجلماعية، 
اخلريية  اجلمعيات  عن  للمسؤولني  تتوجه  إنها  كما  املركز.  النقاش  ومجموعات  امليداني�ة،  والزيارات 
واملستفيدين وعموم املهتمني بالعمل اخلريي ومن لهم عالقة تنظيمية به، وهو ما يشكل بعدًا ال يتوافر 

لكثري من الدراسات املشابهة.
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     3-1  مقدمة 

الذي  الوصفي  املنهج  فروع  ضمن  يصنف  والذي  املسحية،  الدراسة  منهج  على  الدراسة  تعتمد 
يعتمد على جمع املعلومات والبي�انات وحتليلها وصوال لفهم املشكلة موضوع الدراسة وحتديد املؤشرات 
واملتغريات املتعلقة بها وطبيعة العالقات بينها وآثارها. الدراسات املسحية يف العموم مرتبطة بالوضع 
التعرف على جوانب�ه املختلفة وحتديد جوانب الضعف والقوة فيه واحلكم  أو السائد من حيث  الراهن 
على مدى صالحيت�ه أو حاجته إىل التغيري والتطوير جزئي�ا أو كليًا. حتديد اإلحتي�اجات وتقديرها وفق أسس 
وزيادة  وتبريرها،  املتخذة  القرارات  وترشيد  واملستهدف،  املتحقق  بني  الفجوة  معرفة  يف  بسهم  علمية 
الوعي بالقضايا املدروسة، وحتسني مستوى التوقعات املستقبلية، اضافة إىل حتقيق الرشد االقتصادي 

يف النفقات.

     والدراسات املسحية من الوسائل املهمة يف حتديد اإلحتي�اجات وترتيب األولويات وهي بتعريف 
يعتمد  املعلومات  هذه  ومنفعة  املعلومات،  جمع  بغرض  تستخدم  اليت  األسئلة  من  سلسلة  مبسط، 
وصف  هو  املسحية  الدراسة  من  األسايس  الغرض  توجيهها.  وطريقة  املوجهة،  األسئلة  جودة  على 
وحتصيل  األسئلة  تلك  توجيه  ووسائل  وسماته.  خصائصه  على  والتعرف  املستهدف  الدراسة  مجتمع 
تلك املعلومات متنوعة ومتعددة، فمنها االستب�انات، ومنها املقابالت، ومنها مجموعات النقاش املركز  

وغريها من الوسائل.

تشكيل  خالل  من  املعلومات  جلمع   ،)Focus Group( املركز  النقاش  مجموعة  تستخدم        
 )12 والـ   6 بني  عادة  عددهم  )يرتاوح  باملوضوع  املعنيني  األفراد  من  عدد  من  تت�ألف  نقاش  مجموعة 
استخالص  على  يعمل  محرتف  منسق  اشراف  حتت   ، واآلراء  األفكار  ويتب�ادلون  ويتن�اقشون  يتحاورون 
كوسيلة  االستب�انات  تستخدم  باملقابل،  النقاش.  ورشة  أهداف  وحتقيق  واالجتاهات  واآلراء  التصورات 
غري مباشرة مع املعنيني باملوضوع أو من لهم صلة به الستطالع أراءهم وتصوراتهم من خالل أسئلة يتم 

االجابة عليها من قبل أفراد مجتمع الدراسة أو عين�ة منهم دون تواصل مباشر مع معد اإلستب�انة.
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مجتمع الدراسة: 
     تم حتديد مجتمع الدراسة ليشمل:

· الرياض 	 بمنطقة  العشر  باملحافظات  اخلريية  اجلمعيات  يف  اجلنسني  من  العاملني   
تميم،  بين  حوطة  األفالج،  الدواسر،  وادي  الزلفي،   املجمعة،  اخلرج،  الدواديم،  )شقراء، 

القويعية، رماح(. 
· اجلهات ذات العالقة بتنظيم العمل اخلريي باملنطقة.	
· املستفيدون من خدمات املؤسسات اخلريية الدعوية والتعليمية و والصحية بشكل مباشر 	

أو غري مباشر.
· قادة الرأي من اخلطباء واملهتمني بالعمل اخلريي باملحافظات محل الدراسة.	

يمثل جدول )3-1(  حجم السكان وعدد اجلمعيات اخلريية املسجلة يف املحافظات محل الدراسة 
وذلك استن�ادا اىل االرقام واإلحصائي�ات املنشورة .

جدول )3-1( السكان وعدد اجلمعيات والعاملني بها 1435هـ حبسب املحافظة

عدد %السكاناملحافظة
عدد املستفيدينعدد العاملني%اجلمعيات

914922.767%315%376325اخلرج

.3151041%1817%217305الدواديم 411

976013.102%115%133285املجمعة

14.5399135.134%108%126161القويعية

.3.721241%92%106152وادي الدواسر 411

68االفالج 201%67%12.85919.500

3.65408.800%6.52%69294الزلفي

7.32893.389%3.54%40541شقراء

5.42775.665%43%43300حوطة بين تميم

.3.6713%22%28055رماح 420

.1003216369%10055%1208619اإلجمايل 422

املرجع :   *بي�انات املؤسسات اخلريية         *بي�انات مصلحة االحصاءات العامة واملعلومات.
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يمكن تقسيم املحافظات تبعًا حلجم السكان اىل:
· محافظات متوسطة احلجم ) عدد السكان ≤  200.000 نسمة(	

· محافظات صغرية احلجم ) 100.000 ≥ عدد السكان  ≥ 200.000 نسمة(	

· محافظات متن�اهية الصغر ) عدد السكان ≥100.000 نسمة(	

وتمثل املحافظات املتوسطة احلجم )اخلرج، الدواديم( ما نسبت�ه 50% من عدد السكان و 40% من عدد 
اجلمعيات اخلريية، بينما تمثل املحافظات الصغرية )املجمعة، القويعية، وادي الدواسر ( ما نسبت�ه %20 
من السكان و 27% من عدد اجلمعيات اخلريية، ويف املقابل تمثل املحافظات متن�اهية الصغر )ملحافظات 
اخلمس( ما نسبت�ه 30% من السكان و 33% من عدد اجلمعيات اخلريية، تشكل اإلناث ما نسبت�ه 45% من 

حجم السكان اإلجمايل يف هذه املحافظات، وتبلغ نسبة السكان االجانب 30% من السكان.

جدول )3-2( توزيع املحافظات حبسب السكان وعدد اجلمعيات-عدد العاملني

% عدد العاملني% عدد اجلمعيات% السكانالتصنيف

20%40%50%املحافظات املتوسطة

43%27%20%املحافظات الصغرية

37%33%30%املحافظات متن�اهية الصغر
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3-3  عين�ة الدراسة: 
     تم حتديد عين�ة الدراسة بعد التحليل الدقيق ملجتمع الدراسة وكذلك  استطالع ادبي�ات وهيكلة 
الدراسات املسحية، باإلضافة  اىل أخذ آراء املتخصصني يف تصميم وسحب  العين�ات من خالل ورشة عمل 
 Random Sampling أقامها املركز لهذا الغرض. وقد تم اعتماد طريقة العين�ة العشوائي�ة الطبقية
Stratified  ذات التب�اين يف االوزان املخصصة لكل فئة من فئات العين�ة، حيث تم اختي�ار اسلوب العين�ة 
Proportional Sampling والذي يتم من خالله تقسيم عين�ة البحث تبعًا  العشوائي�ة التن�اسيب 
لتقسيمات مجتمع البحث املشار اليها سابقًا، وذلك حبسب نسبة ما تمثله كل طبقة من الطبقات يف 
الواقع، حبيث تمثل كل فئة حسب الوزن النسيب الذي تمثله ليتحقق التمثي�ل احلقيقي لكل فئة وتستوىف 
مناسبا  العمل  فريق  يراه  الذي  االمثل  االسلوب  هو  وهذا  الدراسة.  عين�ة  الختي�ار  االحصائي�ة  املتطلبات 

لطبيعة وتب�اين مجتمع الدراسة.

     تم تقسيم عين�ة الدراسة لتكون ممثلة بشكل دقيق، ومستوفية للمتطلبات االحصائي�ة، وممثلة 
للمجتمع الذي سبق حتديده وفقًا للمحددات اآلتي�ة:

· التمثي�ل التن�اسيب لكل محافظة وفقا لعدد السكان.	
· التمثي�ل التن�اسيب لكل محافظة وفقًا لعدد اجلمعيات.	
· التمثي�ل التن�اسيب للمحافظة وفق عدد املستفيدين.	
· التمثي�ل التن�اسيب داخل كل محافظة وفقًا لعدد العاملني.	
· تمثي�ل العاملني لكل جمعية يف مجموعات الرتكزي.	
· قيادات 	 من  العاملني  آراء  الستطالع  املصممة  اإلستب�انة  يف  جمعية  لكل  العاملني  تمثي�ل 

العمل اخلريي يف كل محافظة حبسب عدد العاملني- املستفيدين
· املساجد 	 كأئمة  واملنظمني  اجلمعيات  يف  العاملني  غري  من  املهتمني  من  الراي  قادة  تمثي�ل 

وأصحاب الرأي يف كل محافظة باإلضافة اىل رئيس املجلس البلدي لكل محافظة.
· تم إضافة مؤسسة الراجيح ضمن عين�ة الدراسة- املقابلة مع مسئول عن االعمال اخلريية 	

باملؤسسة.

3-4  حتديد حجم العين�ة: 
    يف ظل اإلعتب�ارات االحصائي�ة  واملحددات السابقة، ومقارنة الدراسة بالدراسات املسحية األخرى، 
العين�ة املقرتح حبيث تكون نسبة ما تمثله الشرحية يف مجتمع  العمل اىل حتديد حجم  فقد توصل فريق 

العين�ة مماثل لما تمثله يف حجم عين�ة الدراسة على النحو املبني يف اجلدول )3-3(.
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جدول )3-3( توزيع عين�ة الدراسة على املحافظات

عين�ة % اجلمعيات% السكاناملحافظة
العاملني

عين�ة 
املسئولني

عين�ة 
املستفيدين

حجم العين�ة 
املقرتح

9202180202%31%اخلرج

31302108140%18%الدواديم

91326681%11%املجمعة

14.52026183%10%القويعية

3.7625462%9%وادي الدواسر

12.81723857%6%األفالج

3.6623846%6.5%الزلفي

7.3922233%3.5%شقراء

حوطة بين 
5.4722231%4%تميم

3.6621826%2%رماح

10013420607761%100%اإلجمايل

 هناك عامالت/مسئوالت يف تلك اجلمعيات واملحافظات فتم ختصيص نسبة  من العين�ة لتمثيلهن.
كذلك تمثل اإلناث ما نسبت�ه 45% تقريب�ا من عدد السكان السعوديني طبقًا للبي�انات املنشورة  وقد تم تمثيلهن بما نسبت�ه 15% تقريب�ًا 

يف حجم عين�ة املستفيدين.

     تم اختي�ار وتوزيع العني العين�ة وفق اإلعتب�ارات اآلتي�ة:
· بالنسبة لعين�ة العاملني فقد تم حتديد ثالثة اشخاص  لكل جمعية خريية يف كل محافظة 	

باستثن�اء محافظة اخلرج والدواديم  فقد روعي تن�اسب عدد اجلمعيات وكذلك نسبة ما 
تمثله من عدد السكان نظرًا لكرب حجم السكان يف تلك املحافظتني. 

· بالنسبة لعين�ة املسئولني أو اجلهات املنظمة فقد تم حتديد مسئوالن لكل محافظة.	
· يتن�اسب حجم عين�ة كل محافظة مع نسبة عدد 	 ان  اما عين�ة املستفيدين  فقد تم مراعاة 

السكان اىل إجمايل السكان يف املحافظات العشر حبيث أن محافظة مثل اخلرج على سبي�ل 
املثال تمثل 31% من السكان وكذلك من حجم عين�ة املستفيدين.

· غري 	 املعاين�ة  توظيف  خالل  من  املستهدفة  املجتمعات  من  الدراسة  عين�ة  سحب  سيتم 
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العشوائي�ة )العين�ة احلصصية( الشائعة االستخدام يف العلوم اإلنساني�ة، وهي تشبه إىل 
حٍد كبري املعاين�ة العشوائي�ة )الطبقية( غري أنه يتم اختي�ار أفراد العين�ة طبًقا ملدى رغبتهم 
يف املشاركة يف الدراسة حبيث تت�اح لهم فرصة اختاذ قرار املشاركة من عدمها لرفع مستوى 

دقة املشاركة وزيادة احتمالية التمثي�ل للمجتمع املستهدف.

     ووفقًا لالعتب�ارات السابقة  فسيكون حجم العين�ة  761 فردًا محددة وفقا لضوابط اختي�ار العين�ة 
جهة  من  سابقا  إليها  املشار  الدراسة  مجتمع  وخصائص  جهة،  من  الدراسة  طبيعة  االعتب�ار  يف  آخذين 
أخرى. كما تم حتديد حجم عين�ة الدراسة حبيث يكون إجمايل املشاركني يف الدراسة اكرث من  خمسمائة 
املجتمعات  يف  خصوًصا  اإلنساني�ة  العلوم  يف  االستخدام  الشائعة  االحجام  من  أنه  باعتب�ار  فرد،   )500(

املتجانسة يف اجاباتها )وهو املتوقع يف واقع دراستن�ا احلالية(.

اختار  البحث   فريق  فإن  املجتمع،  لرتكيب�ة  ممثلة  تن�اسبي�ة  طبقية  الدراسة  عين�ة  تكون  ولكي        
نسبًا مئوية معين�ة من كل طبقة من طبقات املجتمع بالتن�اسب مع حجمها، وطبيعة التمثي�ل الرسيم 
أما  العين�ة،  حجم  من   %50 نسبت�ه  بما   املتوسطة  املحافظات  ستحظى  حيث  املنظمة،  للجهات  املتماثل 
املحافظات الصغرية فإنها ستحظى بنسبة 20% اما املحافظات متن�اهية الصغر فإنها ستشكل ما نسبت�ه 

30%  وينسجم هذ مع كون عددها أكرب )5 محافظات(.

     ولتحقيق أعلى درجة استجابة ممكنة لالستب�انات، فان فريق العمل قام بالتوزيع الفعلي لالستب�انات 
بزيادة 100% يف كل محافظة ) ماعد محافظة اخلرج( ليصبح حجم االستب�انات اليت وزعت فعليًا 1.188 
إستب�انة، وتم االتفاق على أن ختصص الزيادة يف التوزيع  لشرحية املستفيدين حبسب نسبة السكان لكل 

محافظة، نظرا ملحدودية وتماثل مجتمع اجلهات املنظمة وكذلك العاملني يف اجلهات اخلريية.
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جدول )3-4( توزيع العين�ة الفعلية  للدراسة على املحافظات

عين�ة %اجلمعيات% السكاناملحافظة
العاملني

عين�ة 
املسئولني

عين�ة 
املستفيدين

حجم الزيادة 
يف املستفيدين

حجم العين�ة 
املقرتح

92021800202%31%اخلرج

31302108108248%18%الدواديم

91326666147%11%املجمعة

14.52026161144%10%القويعية

3.7625454116%9%وادي الدواسر

12.8172383895%6%األفالج

3.662383884%6.5%الزلفي

7.392222255%3.5%شقراء

حوطة بين 
5.472222253%4%تميم

3.662181844%2%رماح

100134206074271188%100%اإلجمايل

3-5 مصادر وطبيعة البي�انات:
    تم احلصول على البي�انات االحصائي�ة الالزمة للدراسة من خالل :

الشئون  	  ووزارة  العامة  االحصاءات  كمصلحة  الرسمية  اجلهات  يف  املنشورة  البي�انات 
واملحافظات

البي�انات املتوافرة لدى مؤسسة الراجيح اخلريية	 
البي�انات والتقارير اليت تعتمدها اجلمعيات اخلريية يف تلك املحافظات من خالل املواقع 	 

االلكرتوني�ة وغربها
استطالع الدراسات املسحية املنشورة واملتوفرة  للمحافظات 	 
تتنوع البي�انات اليت تعتمد عليها الدراسة ويمكن تصنيف تلك البي�انات من حيث أنواعها 	 

ومصادرها لآليت:
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· واستطالع 	 املكتيب  البحث  خالل  من  عليها  احلصول  يمكن  واليت  الثانوية،  البي�انات 
مصادر املعلومات، والتقارير  املنشورة من قبل اجلهات املعني�ة بالدراسة، كوزارة الشئون 
املتطلبات  وصياغة  النظري  االطار  لصياغة  تمهد  اليت  السابقة  والدراسات  واالحباث    ،

املنهجية واملحددات االحصائي�ة للدراسة.

· من 	 الرتكزي  ومجموعات  االستب�انات  خالل  من  الفريق  سيتمكن  واليت  االولية،  البي�انات 
استخالصها لتحقيق أهداف الدراسة.

3-6  أدوات الدراسة:
تتنوع أدوات الدراسة اليت سيتم توظيفها لقياس اإلحتي�اجات من اخلدمات اخلريية وأولوياتها يف 

املناطق قيد الدراسة لتشمل:

Quantitative Method، واليت تتمثل يف تصميم االستب�انات  الكمية  أواًل: األساليب 
املوجهة اىل الفئات اليت سبق االشارة اليها يف منهجية حتديد عين�ة الدراسة، وقد تم مراعاة تصميم 
يف  متخصصني  من  وحكمت  العمل  فريق  أقرها  اليت  الدراسة  منهجية  إلعتب�ارات  وفقا  االستب�انات 
يف  املرفقة  اإلستب�انة  بتصميم  العمل  فريق  قام  وقد  املسحية.  االحصائي�ة  واالدوات  العين�ة  تصميم 

ملحق الدراسة ليتم تطبيقها على :

  العاملني يف القطاع اخلريي1. 

  املسئولني املنظمني للعمل اخلريي وقادة الرأي يف املحافظات2. 

  املستفيدين3. 

 مراحل اعتماد إستب�انة الدراسة:
يمكن تقسيم املراحل اليت مرت بها إستب�انة الدراسة اىل اآليت:

مراجعة االدبي�ات وأفضل املمارسات يف الدراسات املسحية.( 1

التصميم األويل لإلستب�انة.( 2

مناقشة اإلستب�انة من قبل  فريق العمل وحتديد الهيكل العام و التصميم املناسب.( 3

عرض اإلستب�انة يف ورشة عمل خصصت الستعراض منهجية الدراسة وحتديد محاورها ( 4
ومحتوياتها.
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تم حتكيم إستب�انة الدراسة من  قبل ثالثة متخصصني يف هذا الشأن للتأكد من استيفاء ( 5
اإلستب�انة  للمعايري اآلتي�ة:

· تغطية التساؤالت ألهداف الدراسة.	

· سهولة االسلوب ووضوح العبارات.	

· مناسبة املقاييس املقرتحة لقياس اإلحتي�اجات ومدى األولوية.	

· التوافق واالتساق بني التساؤالت املطروحة.	

ويبني  لها.  وفقًا  اإلستب�انة  وتعديل  بها  االخذ  تم  اليت  امللحوظات  من  عدد  املحكمون  أبدى  وقد       
اجلدول )3-5( ملخصًا آلراء املحكمني من حيث املوافقة أو التعديل أو احلذف.

جدول )3-5( نسب اتفاق املحكمني على مفردات اإلستب�انة

رقم 
املفردة

نوع اإلحتي�اج
أسايسدعوياجتماعيتعلييمصيح

تعديلحذفموافقةتعديلحذفموافقةتعديلحذفموافقةتعديلحذفموافقةتعديلحذفموافقة

1%100--100%--%100--%100--%100--

2%100--%33-%67%67-%33%67-%100--
3%100--%67-%33%100--%100--%100--
4%100--100%--%100--%100--%100--
5%67-%33100%--%100--%100--%100--
6%100--100%--%100--%100--%100--
7%100--%67-%33%100--%100--%100--
8%100--%67-%33%100--%100--%100--
9%67-%33%67-%33%100--%100-----
10%100--%100--%100--------
11%100--%100--%100--------
12%100--%100--%100--------
13%100-----%100--------
14%100-----%100--------
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     ويتضح من اجلدول السابق أن نسبة موافقة100%  املحكمني على املفردات يف املجاالت مجتمعة 
أعلى من 90%، يف حني استحوذت املفردات اليت يرى املحكمون تعديلها ما نسبت�ه 10% من املفردات، مما 

يعطي مؤشر عاٍل على صدق وثب�ات اإلستب�انة. 

وتعديل ( 6 اضافة  تم  حيث  اخلريية  الراجيح  سليمان  مؤسسة  مسؤويل  على  اإلستب�انة  عرض  تم 
وحذف بعض املفردات .

التعديل النهايئ واعتماد اإلستب�انة.( 7

الصدق والثب�ات:
     من خالل الورشة اليت عقدت ملناقشة واستعراض منهجية الدراسة وادواتها، والتحكيم من قبل 
املتخصصني، يف األساليب االحصائي�ة وتصميم العين�ات، ومن خالل املهتمني يف القطاع اخلريي، جرى 

حتليل اإلستب�انة املصممة من قبل فريق عمل الدراسة من أجل التحقق من:

اإلطار العام لإلستب�انة.	 

سهولة االسلوب ووضوح العبارات.	 

حتليل مضمون اسئلة االستب�انات ومدى مناسبتها ألفراد العين�ة.	 

التحقق من تغطية اإلستب�انة وشموليتها ألهداف الدراسة.	 

تغطية  من  للتأكد  الراجيح(   )مؤسسة  الدراسة  من  املستفيدة  اجلهة  مع  التشاور  اىل  باإلضافة 
خالل  من  االستب�انات  ثب�ات  من  التحقق  تم  كما  واقرارها.  عليها  املتفق  الدراسة  ألهداف  اإلستب�انة 
وتم  االستب�انات،  من  عشوائي�ة  عين�ات  على  وتطبيقها  واملقبولة  الشائعة  االحصائي�ة  املعايري  استخدام 
حساب  قيمة معامل الفا كرونب�اخ، وحققت تلك االستب�انات شرط الثب�ات بمعامل أكرب من )0.75(، كما 

أن قيمة معامل ألفا كرونب�اخ لكافة محاور اإلستب�انة بلغت )0.94(.

ثاني�ًا: األساليب الكيفية Qualitative Method، وحتديدًا توظيف اسلوب مجموعات 
العاملة  ومؤسساته  اخلريي  بالقطاع  واملشتغلني  املهتمني  من   )focus Groups( الرتكزي 
يف املحافظات محل الدراسة. وقد تم تصميم وحتديد املحاور واالهداف والبي�انات املتوقعة من 
الفعاليات،  النوعية من تلك  البي�انات، والتدفقات  الفعاليات، والنماذج املناسبة لتبويب  تلك 
تلك  إلدارة  الالزمة  واالسرتاتيجيات  وأعدادهم  املشاركني  االشخاص  وحتديد  دراسة  وكذلك 
األساليب، حبيث تعطي أفضل عائد وحتقق االهداف اليت رسمت لها من قبل فريق الدراسة بما 

حيقق أهداف الدراسة. 
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     تم تطبيق 10 ورش ملجموعات الرتكزي، بواقع ورشة عمل واحدة يف كل محافظة، حضرها مشاركون 
املنظمة  اجلهات  يمثلون  الذين  واملسئولون  املحافظة،  يف  اخلريية  للجمعيات  العليا  القيادات  يمثلون 
 In- Depth للعمل اخلريي، وكذلك قادة الرأي يف كل محافظة. كما تم عقد عدد من املقابالت املعمقة
مدير  وكذلك  للمحافظة،  البلدي  املجلس  رئيس  مثل  املهتمني  من  منتقاة  عين�ة  مع   interviews

مؤسسة الراجيح اخلريية.

3-7  جمع البي�انات :
نظرا لطبيعة املحافظات، والتشتت اجلغرايف، وتب�اين خصائص مجتمع الدراسة، فانه من االهمية 
تنفيذ  خالل  من  استخالصها  سيتم  واليت  االولية،  البي�انات  جمع  وطريقة  بأسلوب  العناية  بمكان 

االستب�انات وكذلك مجموعات الرتكزي للشراحئ املمثلة لعين�ة الدراسة، لذا تم االتفاق على:

أن يتم تنفيذ مجموعات الرتكزي مزتامنا مع توزيع وتنفيذ االستب�انات لكل محافظة، وذلك - 
نظرا لصغر حجم العين�ة املستهدفة يف كل محافظة وسهولة ذلك.

أن يتم تنفيذ ورشة عمل جتريبي�ة لتنفيذ حلقة مجموعات الرتكزي واسرتاتيجيات ادارتها، - 
ويتم من خاللها تدريب اعضاء الفريق املنفذ لتلك النقاشات.

الفريق -  أعضاء  كافة  وحيضرها  احلوطة،  محافظة  يف  االوىل  الرتكزي  مجموعة  تنفيذ  تم  أن 
املنفذ لفعالية مجموعات الرتكزي يف بقية املحافظات.

أن يتم تصميم نماذج وقوالب مسبقة الستخالص البي�انات من مجموعات الرتكزي  بدقة - 
عالية

أن يتم رسم وحتديد آليات وطريقة تنفيذ االستب�انات وآليات جمعها ومسئوليات كل عضو - 
يف فريق العمل والفريق املنفذ لالستب�انات.

أن يتم التدقيق على كافة االستب�انات  للتأكد من استكمال البي�انات وتطبيق ضبط جودة - 
املدخالت.

يتم مراجعة االستب�انات كافة من قبل فريق العمل.- 
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Statistical Analysis      : 3-8  األساليب االحصائي�ة املستخدمة
األساليب  وحتديدًا   ،SPSS اإلحصائي�ة  الربامج  حزمة  البي�انات  لتحليل  الدراسة  تستخدم       

االحصائي�ة األكرث استخداما يف حتليل املسوحات،  وهي:
التكرارات والنسب. 	§

املتوسطات احلسابي�ة. 	§

االحنرافات املعيارية.  	§

اختب�ار t، اختب�ار  .	§

 معامل االرتب�اط.    	§

§	.ANOVA اختب�ار التب�اين

§	.) χ²( توزيع مربع كاي

خالل 	§ من  العين�ة   يف  الواردة  البي�انات  وثب�ات   Reliability اإلستب�انة   صدق  اختب�ار 
Cronbach’s alphوالتأكد من احلصول  استخدام االختب�ار اإلحصايئ ألفا كرونب�اخ   

.)0.9 < α ≤ 0.75( على قيمة تقع بني
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عرض وتحليل بيانات الدراسة ومناقشة نتائجها

الفصل الرابع
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4-1 مقدمة:
     يتحدد الهدف الرئيس لهذه الدراسة يف حصر اإلحتي�اجات العلمية والدعوية و والصحية، وتصنيف 
تلك اإلحتي�اجات حسب األولوية واألهمية،  يف عشر محافظات تابعة ملنطقة الرياض. وينبثق عن هذا 

الهدف األهداف الفرعية التالية:

الوقوف على اخلدمات العلمية والدعوية و والصحية املقدمة بالفعل من جانب مؤسسة . 1
الراجيح اخلريية للمستفيدين يف تلك املحافظات يف الوقت احلايل ومدى كفايتها.

الوقوف على اخلدمات العلمية والدعوية و والصحية املقدمة بالفعل من جانب املؤسسات . 2
املماثلة األخرى. 

حتديد احتي�اجات املستفيدين بشكل عام سواء كانت ضمن املنفذ أم ال، مما ين�درج حتت . 3
خدمات املؤسسة، يف تلك املحافظات.

املحافظات . 4 تلك  احتي�اجات  حتديد  تشمل  اخلصوص  هذا  يف  وافية  بي�انات  قاعدة  إعداد 
وخطط  والصحية تمهيدا لوضع اسرتاتيجية  و  والدعوية  العلمية  اخلدمات  من  املختلفة 

وبرامج عمل لتنفيذها.

      يمكن تصنيف مصادر املعلومات اليت تم حتديدها لغرض تنفيذ الدراسة يف نوعني أساسيني هما:

مصادر املعلومات األولية، وتشمل:  -1
ممثلون عن مؤسسات العمل اخلريي العاملة يف تلك املحافظات. 1

القائمون على املشاريع اخلريية يف تلك املحافظات غري املندرجة ضمن أعمال املؤسسات. 2

بعض املسؤولني من ذوي العالقة باألنشطة اخلريية. 3

بعض األعيان من سكان تلك املحافظات. 4

ممثلون عن املستفيدين من أنشطة املؤسسات اخلريية. 5
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مصادر املعلومات الثانوية، وتشمل:  -2
التقارير واالحصاءات الرسمية. 1

الوثائق والتقارير الصادرة عن مؤسسات العمل اخلريي. 2

املواقع االلكرتوني�ة املرتبطة بالعمل اخلريي. 3

املواقع االلكرتوني�ة املرتبطة بتلك املحافظات. 4

وتم اعتماد أدوات جمع البي�انات من مصادر املعلومات باستخدام العديد من الطرق واألدوات جلمع 
املعلومات من املصادر املذكورة أعاله ومن بينها:

االستب�انات . 1

املقابالت الفردية املعمقة. 2

الزيارات امليداني�ة. 3

مجموعان النقاش املركز أو مجموعات الرتكزي. 4

دراسة وحتليل الوثائق املختلفة     . 5

4-2 حتليل نت�اجئ االستب�انات:
العين�ة  أفراد  عن  العامة  للمعلومات  األول  القسم  خصص  أقسام،  ستة  اإلستب�انة  تتضمن       
يتعلق  الثاين  القسم  إلجاباتهم.  أعمق  فهم  و  الدراسة  عين�ة  خصائص  على  التعرف  يف  تساعد  واليت 
لتحديد  والرابع  الصحية،  اإلحتي�اجات  لتحديد  مخصص  الثالث  فيما  األساسية،  اإلحتي�اجات  بتحديد 
اإلحتي�اجات  لتحديد  السادس  القسم  بينما   ، اإلحتي�اجات  لتحديد  واخلامس  الصحية،  اإلحتي�اجات 

الدعوية.

االستمارات  عدد  وبلغ  الدراسة،  ملنهجية  وفقًا  اختي�ارهم  تم  فردًا،  الدراسة761  عين�ة  حجم  بلغ       
حجم  من   %79 حوايل  يمثل  ما  وهو  إستب�انة،   598 بـ  املستلمة  االستمارات  عدد  يقدر  و   ،1.188 املوزعة 
العين�ة، وهي نسبة مثالية يف االحباث املسحية، ويرجع السبب يف ذلك ملضاعفة التوزيع الفعلي لإلستب�انة 
يف غالبي�ة املحافظات، حيث تمثل االستمارات املستلمة نسبة 50% من حجم االستب�انات املوزعة، وهو 
املعدل الطبيعي يف مثل هذه الدراسات. ويبني اجلدول رقم )5-1( حجم االستب�انات اليت تم استالمها 

مقارنة بتلك اليت تم توزيعها فعليًا.
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    ويتضح من اجلدول أن أعلى نسبة استجابة من بني املحافظات كانت يف محافظة شقراء، وتليها 
كما  االستجابة.  نسبة  يف  فمتقاربة  املحافظات  بقية  وأما  الدواسر،  وادي  محافظة  ثم  تميم،  بين  حوطة 
نسبة  أن  وحيث  املستهدفة.  العين�ة  حجم  تفوق  الثالث  املحافظات  يف  املستلمة  االستمارات  أن  يلحظ 
جميع  مستوى  على  التحليل  يف  كبري  تأثري  لها  وليس  املحافظة،  مستوى  على  التحليل  يف  مفيدة  الزيادة 

املحافظات، فقد تم قبولها ضمن العين�ة اليت تم حتليلها. 

جدول )5-1(حجم االستب�انات اليت تم توزيعها فعليًا وما تم استالمه

العين�ة 
املحافظة

حوطة 
بين 
تميم

وادي االفالجالدواديماخلرج
اإلجمايلالقويعيةشقراءرماحالزلفياملجمعةالدواسر

العين�ة 
53202248951161478444551441،188املوزعة

العين�ة 
41758248785731217788598املستلمة

حجم 
العين�ة 
املقرتح

3120214057628146263383761

4-2-1 خصائص عين�ة الدراسة:
     من األهمية بمكان التعرف على خصائص عين�ة الدراسة من حيث العمر، واجلنس، واملستوى 
أعمقًا  فهمًا  تضيف  اليت  اخلصائص  من  وغريها  اإلقامة،  ومحل  واخلربة،  العمل،  وطبيعة  التعلييم، 

لإلجابة الواردة من املبحوثني. اجلدول 5-2 حيوي تلك التفاصيل واليت توضح ما يلي:42

العمر:( 1

     يقع القسم األكرب من املبحوثني يف الفئة العمرية ما بني 31-40 عامًا، ويشكلون نسبة %40 
الذين أجابوا على هذا السؤال، ويليهم الفئة العمرية ما بني 50-41  من إجمايل عدد املبحوثني 
عامًا وبنسبة 33.80%، ثم يأيت بعد ذلك الفئة العمرية بني 21-30 وبنسبة 13.30%، فيما يشكل 

من أعمارهم فوق الستني، ومن هم دون العشرين ما نسبت�ه %4.60.

املؤهل العليم:( 2

من حيمل  بلغت نسبة  فقد  املبحوثني،  لغالبي�ة  التأهيلي  التعليم اجلامعي هو املستوى       
وهو  السؤال،  هذا  على  أجابوا  الذين  املبحوثني  عدد  إجمايل  من   %72. 40 حوايل  جامعيًا  مؤهاًل 
نسبتهم  بلغت  فقد  الثانوي  املؤهل  حيملون  من  أما  العين�ة.  خصائص  يف  نوعيًا  ثقاًل  يضيف  ما 

14.50% من املبحوثني، يف حني أن هناك 8.70% من املبحوثني من ذوي التعليم العايل.
42   ينبغي مالحظة أن  هناك تفاوت بني العدد اإلجمايل للمبحوثني و أعداد املجيبني على كل بن�د من البنود، وذلك بسبب امتن�اع البعض عن اإلجابة على بعض 

البنود.
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اجلنس:( 3

     تتوافق نسب املبحوثني من حيث اجلنس مع النسب السائدة يف مجال العمل، حيث 
فيما  السؤال،  هذا  على  أجابوا  الذين  املبحوثني  عدد  إجمايل  من   %84 نسبت�ه  ما  الذكور  يمثل 

تشكل اإلناث النسبة الباقية وقدرها %16. 

محل اإلقامة:( 4

     التوزيع اجلغرايف للمبحوثني يبني استحواذ محافظة القويعية على النصيب األعلى يف 
االستجابة، فقد بلغ عدد املبحوثني من تلك املحافظة 88، وبنسبة قدرها 14.70% من إجمايل 
بـ 82 مشاركًا، وبنسبة قدرها %13.70،  البالغ 598. يليها يف الرتتيب محافظة الدواديم  العدد 
ثم محافظة وادي الدواسر بعدد 78 ونسبة قدرها 13%. أما يف محافظة شقراء فقد بلغ العدد 
77، وبنسبة قدرها 12.90%، وقريب�ًا منها محافظة اخلرج بعدد يبلغ 75، ونسبة تصل %12.50، 

وتتوزع بقية املحافظات النسب الباقية حسب ما هو موضح باجلدول.

 العمل:( 5

     وضحت اإلجابات املستلمة أن غالبي�ة املبحوثني يعملون يف القطاع احلكويم، حيث يصل 
عددهم إىل 468 موظفًا، وبنسبة 86% من إجمايل عدد املبحوثني الذين أجابوا على هذا السؤال، 
يف حني يبلغ عدد من يعمل يف القطاع اخلاص 37 موظفًا، وبنسبة 6.80%، والبايق وعددهم 39، 

.7% من املبحوثني. يعملون يف القطاع اخلريي ويشكلون نسبة20

مجال العمل:( 6

 استحوذ القطاع التعلييم على النسبة األكرب من مجال عمل املبحوثني، فقد بلغت نسبة من 
يعمل يف هذا القطاع 69% من إجمايل عدد املبحوثني الذين أجابوا على هذا السؤال. يأيت بعدهم من 
.8%، والدعوي بنسبة %7. يعمل يف املجال االجتماعي وبنسبة 8.60%، ثم املجال اخلديم بنسبة 20

اخلربة يف العمل:( 7

.48% من إجمايل املبحوثني الذين      أكرث من عشر سنوات من اخلربة العملية هي إجابة 40
 ،%34.60 سنوات   5 من  أقل  العملية  خربتهم  من  نسبة  وصلت  فيما  السؤال،  هذا  على  أجابوا 

والبقية خربتهم بني 6-10 سنوات.

التفرغ للعمل اخلريي:( 8

منهم،   %67 حوايل  أي  املبحوثني،  من   399 إال  عليه  جيب  لم  أهميت�ه  رغم  السؤال  هذا       
وبينوا أن 81.5% غري متفرغني للعمل اخلريي، وهي نسبة متوقعة يف ظل حداثة  العمل اخلريي 

يف اململكة العربي�ة السعودية، وضعف العمل املؤسسايت يف هذا القطاع.



الدراسة املسحّية الشاملة١٤٣٦ه

62

جدول رقم ) 5-2 ( توزيع املتغريات الديموغرافية لكامل العين�ة

النسبةالتكرارالفئةاملتغري الديموغرايف

العمر

3.60%2021 سنة فأقل
13.30%2177-30 سنة
40.00%31231 -40 سنة
33.80%41195-50 سنة
8.10%5147-60 سنة
1.00%6اكرب من 60

املؤهل

1.10%6إبت�دايئ
3.40%19متوسط

14.50%82ثانوي
72.40%410جامعي

8.70%49تعليم عايل

84.00%484ذكراجلنس
16.00%92انىث

املحافظة

6.90%41احلوطه
3.50%21رماح

5.20%31الزلفي
14.70%88القويعية

13.00%78وادي الدواسر
8.00%48األفالج
9.50%57املجمعة
12.50%75اخلرج
12.90%77شقراء

13.70%82الدواديم

العمل
86.00%468موظف حكويم

6.80%37موظف قطاع خاص
7.20%39موظف قطاع خريي

مجال العمل

3.50%20صيح
69.00%394تعلييم
7.00%40دعوي

8.60%49اجتماعي
8.20%47خديم
3.70%21أخرى

اخلربة يف العمل
34.60%5178سنوات فأفل
16.50%85 10- 6سنوات

48.80%251أكرث من عشر سنوات

18.50%74متفرغالتفرغ للعمل اخلريي
81.50%325غري متفرغ
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4-2-2 حتليل اجابات محاور اإلستب�انة:
     يف هذا اجلزء سنتن�اول بالتحليل الشامل واملفصل اجابات املبحوثني على أسئلة محاور اإلستب�انة 
واحلاجات   ، واحلاجات  التعليمية،  واحلاجات  الصحية،  واحلاجات  األساسية،  )احلاجات  اخلمسة 
الدعوية(، وسيكون التحليل على قسمني: القسم األول على مستوى جميع املحافظات، والقسم الثاين 

التحليل على مستوى املحافظة.

4-2-2-1 حتليل اجابات محاور اإلستب�انة على مستوى جميع املحافظات:
يمثلونها  اليت  املحافظة  احتي�اج  مدى  يف  املبحوثني  رأي  على  التعرف  يستهدف  االجابات  حتليل      
للربامج واألنشطة وغريها املقرتحة من قبل فريق البحث، أو اضافة ما يرون أن املحافظة حباجة إليه مما 
لم يذكر. بعد حتديد مدى اإلحتي�اج وفقًا للخيارات املتاحة )يوجد احتي�اج، ال يوجد احتي�اج، ال أعلم(، يقوم 
املبحوثون برتتيب تلك اإلحتي�اجات، اليت حددوها مسبقًا، حسب األولوية. وعليه، سيكون لدين�ا قائمة 

باإلحتي�اجات اليت تم اختي�ارها من بني املقرتحة، ثم قائمة برتتيب تلك اإلحتي�اجات حسب األولوية.
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المحور األول: اإلحتياجات األساسية

يتضح من البي�انات يف اجلدول رقم )5-3( ما يلي:

املتوسطال اعلمال يوجديوجدالعبارة
ترتيب 
مدى 

اإلحتي�اج
متوسط 
األولوية

ترتيب 
األولويات

توفري برامج الوجبات 
الغذائي�ة للمحتاجني

4468158التكرار
2.6233.865 9.90%13.80%76.20%النسبة

توفري برامج الكساء وامللبس 
للمحتاجني.

47669402.723.94التكرار 6.80%11.80%81.40%النسبة

372139702.463.398التكرارتوفري برامج مياه الشرب. 12.00%23.90%64.00%النسبة
برامج املساعدة يف توفري 

املسكن
371129822.4254.063التكرار 14.10%22.20%63.70%النسبة

املساعدة يف توفري خدمات 
النقل واملوصالت.

2941791092.283.517التكرار 18.70%30.80%50.50%النسبة
برامج املساعدة يف ترميم 

املساكن
370138802.3973.826التكرار 13.60%23.50%62.90%النسبة

دعم مناشط استقبال وتوزيع 
فائض الطعام

48366392.7114.082التكرار 6.60%11.20%82.10%النسبة

التكراردعم إجيار املسكن
النسبة

445
%76.70

84
%14.50

51
%8.802.6234.141

الكلية حول اإلحتي�اجات . 1 العين�ة  أفراد  ال توجد فروق ذات داللة إحصائي�ة بني استجابات 
لكل  االرتب�اط  معامل  قيمة  أن  حيث  بريسون(  )معامل  لقيمة  العبارات  جلميع  األساسية 

العبارات أعلى من )0.53( وهو قيمة دالة عند مستوى معنوية )%1(.

عند . 2 دالة  مرتفعة  قيمة  وهي   )0.63( املحور  هذا  وثب�ات  لصدق  )كرونب�اخ(  معامل  بلغ 
مستوى معنوية )1%( وهذا يؤكد صدق وثب�ات عبارات هذا املحور.

أن حتديد مدى اإلحتي�اجات وفق املؤشرات اإلحصائي�ة السابقة من وجهة نظر أفراد العين�ة . 3
هو ترتيب يمكن الوثوق به من اجل حتديد اإلحتي�اجات األساسية.

يالحظ أن أكرث اإلحتي�اجات أهمية من وجهة نظر أفراد العين�ة هو اإلحتي�اج املتمثل بدعم . 4
حسايب  بمتوسط  األول  الرتتيب  يف  جاء  حيث  الطعام   فائض  وتوزيع  استقبال  مناشط 
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وقدره )2.71(  ويليه اإلحتي�اج املتمثل بتوفري برامج الكساء وامللبس للمحتاجني بمتوسط 
للمحتاجني  الغذائي�ة  الوجبات  برامج  بتوفري  املتمثل  اإلحتي�اج  يليه   )2.7( قدره  حسايب 

بمتوسط وقدره )2.70(.

يمكن حتديد مدى اإلحتي�اج، يف محور اإلحتي�اجات األساسية، وفقًا لذلك على النحو االيت:. 5

متوسطاإلحتي�اج

2.71دعم مناشط استقبال وتوزيع فائض الطعام1

2.7توفري برامج الكساء وامللبس للمحتاجني.2

2.62توفري برامج الوجبات الغذائي�ة للمحتاجني3

2.62دعم إجيار املسكن4

2.42برامج املساعدة يف توفري املسكن5

 برنامج املساعدة يف
توفري املسكن

 توفري برنامجدعم إجيار السكن
 الوجبات الغذائي�ة

للمحتاجني

 توفري برنامج
 الكساء وامللبس

للمحتاجني

 دعم مناشط
 استقبال وتوزيع
فائض  الطاعم

2.7

2.6

2.5

2.4

2.3

2.2

2.8 2.71

2.7

2.62

2.62

2. 42
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ترتيب اإلحتي�اجات األساسية حبسب األولوية:. 6

عند سؤال أفراد العين�ة عن اإلحتي�اجات األساسية األكرث أولوية جاءت النت�اجئ على النحو اآليت:

متوسط األولويةاإلحتي�اج

4.14دعم إجيار املسكن1

4.08دعم مناشط استقبال وتوزيع فائض الطعام2

4.06برامج املساعدة يف توفري املسكن3

3.9توفري برامج الكساء وامللبس للمحتاجني4

3.86توفري برامج الوجبات الغذائي�ة للمحتاجني5

الفروق بني استجابات أفراد العين�ة حول اإلحتي�اجات األساسية تبعًا للمتغريات )اجلنس، التعلم، 
الوظيفة، العمر(:

ال يوجد فروق ذات دالله إحصائي�ة بني متوسط درجات أفراد العين�ة حسب العمر.- 

هذا -  عبارات  حول  العين�ة  أفراد  درجات  متوسط  بني  إحصائي�ة  داللة  ذات  فروق  يوجد  ال 
املحور تبعًا الختالف متغري مستوى التعليم.

املحافظة، -  باختالف  العين�ة  أفراد  درجات  متوسط  بني  إحصائي�ة  داللة  ذات  فروق  توجد 
نوعية  أمر طبيعي يعكس اختالف  وهذا  حيث ختتلف درجة اإلحتي�اج من منطقة ألخرى 
اختب�ار  قيمة  بلغت  وقد  )املحافظة(  املكاين  البعد  لتغيري  تبعًا  األساسية  اإلحتي�اجات 
)f-test( =) 2.97( وهي قيمة معنوية ذات داللة إحصائي�ة عند مستوى )1%( تؤكد وجود 

الفروق بني املحافظات.

 توفري برامج
 الوجبات الغذائي�ة

للمحتاجني

 توفري برامج
 الكساء وامللبس

.للمحتاجني

 برامج املساعدة يف
توفري املسكن

 دعم مناشط
 استقبال وتوزيع

فائض الطعام

دعم إجيار املسكن

4.2

4.1

4

3.9

3.8

3.7
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائي�ة حبسب اختالف العمل )حكويم، خاص، خريي(.- 

توجد فروق ذات داللة إحصائي�ة عند مستوى )1%( بني متوسط درجات أفراد العين�ة حول - 
اإلحتي�اجات األساسية تبعًا الختالف طبيعة العمل حيث أن متوسط درجات أفراد العين�ة 

للعاملني يف املجال االجتماعي والصيح أعلى منه يف بقية الوظائف.

متوسط -  بني  إحصائي�ة  داللة  ذات  فروق  توجد  فال  اخلربة،  سنوات  بمتغري  يتعلق  فيما  أما 
درجات أفراد العين�ة تبعًا لهذا املتغري.

توجد فروق ذات داللة إحصائي�ة فيما يتعلق بمتغري اجلنس )ذكر - أنىث( حيث أن متوسط - 
درجات الذكور أعلى من اإلناث.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائي�ة فيما يتعلق بمتغري التفرغ /عدم التفرغ  للعمل اخلريي.- 
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المحور الثاني: اإلحتياجات الصحية 

يتضح من البي�انات يف اجلدول رقم )  5-4 ( ما يلي:

املتوسطال اعلمال يوجديوجدالعبارة
ترتيب 
مدى 

اإلحتي�اج
متوسط 
األولوية

ترتيب 
األولويات

توفري برامج وحمالت التوعية والوقاية من 
األمراض واألوبئ�ة.

37115163التكرار
2.3863.6913

10.80%25.80%63.40%النسبة

تمويل جهود مكافحة التدخني وعالج املدخنني.
43910942التكرار

2.5614.074
7.10%18.50%74.40%النسبة

تزويد املحتاجني باألجهزة واملستلزمات الطبي�ة.
38012188التكرار

2.4433.995
14.90%20.50%64.50%النسبة

املساهمة يف إنشاء العيادات التطوعية واخلريية.
32017987التكرار

2.24113.899
14.80%30.50%54.60%النسبة

دعم الفقراء واملحتاجني يف املستشفيات اخلاصة.
35314593التكرار

2.3573.995
15.70%24.50%59.70%النسبة

طباعة النشرات والكتيب�ات الصحية.
345139102التكرار

2.3573.1314
17.40%23.70%58.90%النسبة

تمويل وإنشاء العيادات التطوعية لألطباء من 
خارج املحافظة.

290176122التكرار
2.19143.7711

20.70%29.90%49.30%النسبة
توفري السكن املجاين خارج املحافظة للمرىض من 

الفقراء واملحتاجني.
293177119التكرار

2.2133.928
20.20%30.10%49.70%النسبة

توفري وسائل نقل للمحتاجني للرعاية الصحية.
309151127التكرار

2.27103.7711
21.60%25.70%52.60%النسبة

دعم إجراء دراسات حتديد اإلحتي�اجات الصحية 
يف املحافظة.

290158136التكرار
2.23123.8210

23.30%27.10%49.70%النسبة
توفري زيارات طبي�ة تطوعية لالستشاريني يف 

التخصصات الطبي�ة املختلفة.
312149125التكرار

2.2893.967
21.30%25.40%53.20%النسبة

دعم وإنشاء مراكز غسيل الكلى
40411669التكرار

2.4924.151
11.70%19.70%68.60%النسبة

دعم املحتاجني لشراء األدوية الضرورية
37912583التكرار

2.4344.12
14.10%21.30%64.60%النسبة

دعم ورعاية املراكز الصحية لذوي اإلحتي�اجات 
اخلاصة

36613093التكرار
2.454.12

15.80%22.10%62.10%النسبة
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الكلية حول اإلحتي�اجات . 1 العين�ة  أفراد  ال توجد فروق ذات داللة إحصائي�ة بني استجابات 
لكل  االرتب�اط  معامل  قيمة  أن  حيث  بريسون(  )معامل  لقيمة  العبارات  جلميع  الصحية 

العبارات أعلى من )0.61( وهو قيمة دالة عند مستوى معنوية )%1(.

عند . 2 دالة  مرتفعة  قيمة  وهي   )0.90( املحور  هذا  وثب�ات  لصدق  )كرونب�اخ(  معامل  بلغ 
مستوى معنوية )1%( وهذا يؤكد صدق وثب�ات عبارات هذا املحور.

أن حتديد مدى اإلحتي�اجات وفق املؤشرات اإلحصائي�ة السابقة من وجهة نظر أفراد العين�ة . 3
هو ترتيب يمكن الوثوق به من اجل حتديد اإلحتي�اجات الصحية.

يالحظ أن أكرث اإلحتي�اجات أهمية من وجهة نظر أفراد العين�ة هو اإلحتي�اج املتمثل بتمويل . 4
حسايب  بمتوسط  األول  الرتتيب  يف  جاء  حيث  املدخنني  وعالج  التدخني  مكافحة  جهود 
وقدره )2.56( وبنسبة وقدرها )74.40%( من أجمايل استجابات أفراد العين�ة ذكورًا وإناثًا 
 )2.41( قدره  حسايب  بمتوسط  الكلى  لغسيل  مراكز  وإنشاء  بدعم  املتمثل  اإلحتي�اج  ويليه 
واملستلزمات  باألجهزة  املحتاجني  بزتويد  املتمثل  اإلحتي�اج  يليه   )%68.80( بلغت  ونسبة 

الطبي�ة بمتوسط وقدره )2.44( ونسبة قدرها )%64.50(.

يمكن حتديد مدى اإلحتي�اج، يف محور اإلحتي�اجات الصحية، وفقًا لذلك على النحو االيت:. 5

متوسطاإلحتي�اج

2.56تمويل جهود مكافحة التدخني وعالج املدخنني1

2.49دعم وإنشاء مراكز غسيل الكلى2

2.44تزويد املحتاجني باألجهزة واملستلزمات الطيب�ة3

2.43دعم املحتاجني لشراء األدوية الضرورية4

2.40دعم ورعاية املركز الصحية لذوي اإلحتي�اجات اخلاصة5

 دعم ورعاية املراكز
 الصحية لذوي

اإلحتي�اجات اخلاصة

 دعم املحتاجني
 لشراء األدوية

الضرورية

 تزويد املحتاجني
 باألجهزة

واملستلزمات الطبي�ة

 دعم وإنشاء مراكز
غسيل الكلى

 تمويل جهود
 مكافحة التدخني
وعالج املدخنني

2.55

2.5

2.45

2.4

2.35

2.3

2.6 2.56

2. 49

2. 44

2. 43

2.4
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ترتيب اإلحتي�اجات  الصحية حبسب األولوية:. 6

عند سؤال أفراد العين�ة عن اإلحتي�اجات الصحية األكرث أولوية جاءت النت�اجئ على النحو اآليت:

متوسط األولويةاإلحتي�اج

4.15دعم وإنشاء مراكز غسيل الكلى1

4.10دعم املحتاجني لشراء األدوية الضرورية2

4.10دعم ورعاية املركز الصحية لذوي اإلحتي�اجات اخلاصة3

4.07تمويل جهود مكافحة التدخني وعالج املدخنني4

3.99تزويد املحتاجني باألجهزة واملستلزمات الطيب�ة5

التعلم،  )اجلنس،  للمتغريات  تبعًا  الصحية  اإلحتي�اجات  حول  العين�ة  أفراد  استجابات  بني  الفروق 
الوظيفة، العمر(:

العين�ة -  أفراد  درجات  متوسط  بني   )0.01( مستوى  عند  إحصائي�ة  دالله  ذات  فروق  يوجد 
أعلى   )2.69( درجاتها  متوسط  أن  حيث   )60-51( العمرية  الفئة  لصالح  العمر،  حسب 
من متوسط درجات الفئات العمرية األخرى، مما يدل على أن أفراد هذه العين�ة كانوا أكرث 
اختب�ار  أن  إىل  يشري  مما   4.792  )F-TEST( اختب�ار  قيمة  بلغت  املحور،)  هذا  على  موافقة 

الفروق ذو داللة إحصائي�ة عند مستوى معنوية قدره )%1(.

 تزويد املحتاجني
 باألجهزة

واملستلزمات الطبي�ة

 تمويل جهود
 مكافحة التدخني
وعالج املدخنني

 دعم ورعاية املركز
 الصحية لذوي

 االحتي�اجات
اخلاصة

 دعم املحتاجني
 لشراء األدوية

الضرورية

 دعم وإنشاء مراكز
غسيل الكلى

4.15

4.1

4.05

4

3.95

3.9
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هذا -  عبارات  حول  العين�ة  أفراد  درجات  متوسط  بني  إحصائي�ة  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 
املحور تبعًا الختالف متغري مستوى التعليم.

املحافظة، -  باختالف  العين�ة  أفراد  درجات  متوسط  بني  إحصائي�ة  داللة  ذات  فروق  توجد 
نوعية  أمر طبيعي يعكس اختالف  وهذا  حيث ختتلف درجة اإلحتي�اج من منطقة ألخرى 
 )f-test( وقد بلغت قيمة اختب�ار )اإلحتي�اجات الصحية تبعًا لتغيري البعد املكاين )املحافظة
فروق  وجود  تؤكد   )%1( مستوى  عند  إحصائي�ة  داللة  ذات  معنوية  قيمة  وهي   )5.14  (=

ذات داللة إحصائي�ة واضحة.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائي�ة حبسب اختالف العمل )حكويم، خاص، خريي(.- 

توجد فروق ذات داللة إحصائي�ة عند مستوى )1%( بني متوسط درجات أفراد العين�ة حول - 
اإلحتي�اجات الصحية تبعًا الختالف طبيعة العمل حيث أن متوسط درجات أفراد العين�ة 

للعاملني يف القطاع الصيح أعلى منه يف بقية الوظائف.

متوسط -  بني  إحصائي�ة  داللة  ذات  فروق  توجد  فال  اخلربة،  سنوات  بمتغري  يتعلق  فيما  أما 
درجات أفراد العين�ة تبعًا لهذا املتغري.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائي�ة فيما يتعلق بمتغري اجلنس )ذكر - أنىث(.- 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائي�ة فيما يتعلق بمتغري التفرغ /عدم التفرغ  للعمل اخلريي.- 
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المحور الثالث: اإلحتياجات  

يتضح من البي�انات يف اجلدول رقم ) 5-5  ( ما يلي:

املتوسطال اعلمال يوجديوجدالعبارة
ترتيب 
مدى 

اإلحتي�اج
متوسط 
األولوية

ترتيب 
األولويات

89574352.633.988التكراردعم وإنشاء مراكز التنمية  يف املحافظة. 74.90%9.80%15.30%النسبة

92604282.5844.193التكراردعم برامج إصالح ذات البني. 73.80%10.30%15.90%النسبة
دعم وإنشاء مؤسسات تهتم بشئون 

الشباب.
123414192.5194.262التكرار 71.90%7.00%21.10%النسبة

95654172.5653.979التكراردعم الربامج واألنشطة يف املؤسسات  72.30%11.30%16.50%النسبة

109404322.5654.145التكراردعم وإنشاء دور لرعاية األيت�ام. 74.40%6.90%18.80%النسبة
دعم وإنشاء مؤسسات ملساعدة وتأهيل 

املقبلني على الزواج.
83414582.6424.41التكرار 78.70%7.00%14.30%النسبة

دعم وإنشاء املؤسسات اليت تهتم 
باإلصالح األسري.

103564222.5574.193التكرار 72.60%9.60%17.70%النسبة
دعم املؤسسات  باإلحتي�اجات املكتبي�ة 

واحلاسوبي�ة.
1461213162.29143.4814التكرار 54.20%20.80%25.00%النسبة

توفري الدعم العيين من السلع الضرورية 
للفقراء واملحتاجني.

73434642.6714.16التكرار 80.00%7.40%12.60%النسبة

138723712.4123.9110التكراردعم ورعاية برامج العناية باملسنني. 63.90%12.40%23.80%النسبة

97724162.5574.027التكراردعم ورعاية برامج األسر املنتجة. 71.10%12.30%16.60%النسبة

117993632.42113.7712التكراردعم دور الرعاية  62.70%17.10%20.20%النسبة

1341123352.35133.713التكراردعم دور املالحظة  57.70%19.30%23.10%النسبة
توفري وسائل التكييف واألجهزة 

الكهربائي�ة
1081023702.45103.8211التكرار 63.80%17.60%18.60%النسبة
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اإلحتي�اجات  . 1 حول  الكلية  العين�ة  أفراد  استجابة  بني  إحصائي�ة  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 
جلميع اإلحتي�اجات حيث بلغت قيمة معامل االرتب�اط )معامل بريسون لالرتب�اط( أعلى 

من )0.60( وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية عال قدره )%1(.

عند . 2 دالة  مرتفعة  قيمة  وهي   )0.91( املحور  هذا  وثب�ات  لصدق  )كرونب�اخ(  معامل  بلغ 
مستوى معنوية )1%( وهذا دليل صدق وثب�ات العبارات الواردة يف اإلستب�انة يف هذا املحور.

أن حتديد مدى اإلحتي�اجات  وفق املؤشرات اإلحصائي�ة السابقة من وجه نظر أفراد العين�ة . 3
هو ترتيب يمكن الوثوق به من اجل حتديد مدى اإلحتي�اجات .

يالحظ أن أكرث اإلحتي�اجات أهمية من وجه نظر أفراد العين�ة هو اإلحتي�اج املتمثل يف )توفر . 4
 )2. 46( قدره  حسايب  بمتوسط  واملحتاجني(  للفقراء  الضرورية  السلع  من  العيين  الدعم 
اإلحتي�اج  يليه  وإناثًا  ذكورًا  العين�ة  أفراد  استجابات  أجمايل  من   )%12.60( بلغت  ونسبة 
املتمثل )بدعم وإنشاء مراكز التنمية  يف املحافظات بمتوسط وقدره )2.6( وبنسبة قدرها 

.)%15.30(

يمكن حتديد مدى اإلحتي�اج، يف محور اإلحتي�اجات ، وفقًا للبي�انات السابقة على النحو االيت:. 5

متوسط األولويةاإلحتي�اج

2.76توفري الدعم العيين من السلع الضرورية للفقراء واملحتاجني1

2.64دعم وإنشاء مؤسسات مساعدة وتأهيل املقبلني على الزواج2

2.60دعم وإنشاء مراكز التنمية  يف املحافظات3

2.58دعم برامج إصالح ذات البني4

2.56دعم وإنشاء دور رعاية األيت�ام5
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ترتيب اإلحتي�اجات  حبسب األولوية:. 6

عند سؤال أفراد العين�ة عن اإلحتي�اجات األكرث أولوية جاءت النت�اجئ على النحو اآليت:

متوسط األولويةاإلحتي�اج

4.4دعم وإنشاء مؤسسات مساعدة وتأهيل املقبلني على الزواج1

4.26دعم وإنشاء مؤسسات تهتم بشؤون الشباب2

4.19دعم وإنشاء مؤسسات إصالح ذات البني3

4.19دعم وإنشاء املؤسسات اليت تهتم باإلصالح األسري4

4.14دعم وإنشاء دور رعاية األيت�ام5

الفروق بني استجابات أفراد العين�ة حول اإلحتي�اجات  تبعًا ملتغري )اجلنس، التعلم، الوظيفة، العمر(:

العين�ة -  أفراد  درجات  متوسط  بني   )%1( مستوى  عند  إحصائي�ة  داللة  ذات  فروق  يوجد 
متوسط  زاد  العمرية  الفئة  زادت  فكلما  األكرب.  العمرية  الفئات  لصالح  العمر  حبسب 
الدرجات، حيث أن متوسط درجات الفئة العمرية )50-41(، )60-51( )أكرب من ستني( 
بلغت )2.64(، )2.71(، )2.59( على التوايل، مما يعين أن الفئات العمرية األكرب سنًا أكرث 

موافقة على اإلحتي�اجات  ومدى احلاجة لها.

 دعم وإنشاء دور
رعاية األيت�ام

 دعم وإنشاء املؤسسات اليت
تهتم باإلصالح األسري

 دعم وإنشاء مؤسسات
إصالح ذات البني

 دعم وإنشاء
 مؤسسات تهتم
بشؤون الشباب

 دعم وإنشاء مؤسسات مساعدة
وتأهيل املقبلني على الزواج

4.5

4.4

4.3

4.2

4.1

4
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائي�ة بني متوسط أفراد العين�ة حول عبارات هذا املحور تبعًا - 
الختالف مستوى التعليم.

توجد فروق ذات داللة إحصائي�ة بني متوسط درجات أفراد العين�ة باختالف املحافظة، وقد - 
عند  إحصائي�ة  داللة  ذات  معنوية  قيمة  وهي   6.06=)F-TEST(الفروق قياس  قمة  بلغت 

مستوى معنوية قدره )%1(.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائي�ة باختالف طبيعة العمل )حكويم، خاص، خريي(.- 

توجد فروق ذات داللة إحصائي�ة عند مستوى )1%( بني متوسط درجات أفراد العين�ة حول - 
متوسط  أن  حيث  العمل)حكويم/خاص/خريي(  طبيعة  الختالف  تبعًا  اإلحتي�اجات  
العاملني يف القطاعات  العاملني يف القطاع االجتماعي أعلى من متوسطات بقية  درجات 

األخرى)2.78(.

قيما يتعلق بمتغري سنوات اخلربة فال توجد فروق ذات داللة إحصائي�ة بني أفراد العين�ة.- 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائي�ة فيما يتعلق بالفروق من حيث اجلنس)ذكر/أنىث(- 

اخلريي -  للعمل  التفرغ  حيث  من  بالفروق  يتعلق  فيما  إحصائي�ة  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 
)متفرغ/غري متفرغ(
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المحور الرابع: اإلحتياجات التعليمية

يتضح من البي�انات يف اجلدول رقم ) 5-6 ( ما يلي:

ترتيب مدى املتوسطال اعلمال يوجديوجدالعبارة
اإلحتي�اج

متوسط 
األولوية

ترتيب 
األولويات

دعم برامج رعاية املوهوبني.
12074389التكرار

2.4643.619
66.70%12.70%20.60%النسبة

دعم الربامج و املناشط التعليمية 
املوجهة إلثراء وتنمية مهارات الطالب 

والطالبات.

12578380التكرار
2.4453.610

65.20%13.40%21.40%النسبة

إنشاء مراكز تدريب وتأهيل لتنمية 
الكوادر التعليمية (معلمني، مشرفني، 

مرشدين،....).

14380357التكرار
2.3783.737

61.60%13.80%24.70%النسبة

توفري برامج تعليمية ملساعدة املتعثرين 
دراسيًا.

16474345التكرار
2.31123.873

59.20%12.70%28.10%النسبة

دعم وتمويل مراكز حتفيظ القرآن الكريم.
5028503التكرار

2.7814.171
86.60%4.80%8.60%النسبة

دعم وتوفري مراكز تعليم الكبار ومحو 
األمية.

12057404التكرار
2.4933.4112

69.50%9.80%20.70%النسبة

دعم ورعاية املناشط الالصفية اليت تعزز 
التعلم الذايت وإكساب املهارات.

13899343التكرار
2.35103.5411

59.10%17.10%23.80%النسبة

تمويل برامج كفالة طالب العلم 
واملعلمني يف مراكز ومكاتب الدعوة.

10679395التكرار
2.523.824

68.10%13.60%18.30%النسبة

تمويل الدورات العلمية والتدريب�ة وورش 
العمل املعني�ة بالتعليم وإثراء العاملني يف 

قطاع التعليم.

14199342التكرار
2.35103.85

58.80%17.00%24.20%النسبة

توفري برامج مساعدة لتعليم ذوي 
اإلحتي�اجات اخلاصة.

12590369التكرار
2.4263.962

63.20%15.40%21.40%النسبة

دعم وإنشاء املكاتب العلمية لطلبة العمل 
واملشاخي

13594349التكرار
2.3783.658

60.40%16.30%23.40%النسبة

التكراردعم اجلمعيات العلمية يف املحافظات
النسبة

124
%21.50

100
%17.30

354
%61.202.473.756
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الكلية حول اإلحتي�اجات . 1 العين�ة  أفراد  ال توجد فروق ذات داللة إحصائي�ة بني استجابات 
لكل  االرتب�اط  معامل  قيمة  أن  حيث  بريسون(  )معامل  لقيمة  العبارات  جلميع  التعليمية 

.0( وهو قيمة دالة عند مستوى معنوية )%1(. العبارات أعلى من )47

عند . 2 دالة  مرتفعة  قيمة  وهي   )0.83( املحور  هذا  وثب�ات  لصدق  )كرونب�اخ(  معامل  بلغ 
مستوى معنوية )1%( وهذا يؤكد صدق وثب�ات عبارات هذا املحور.

أن حتديد مدى اإلحتي�اجات وفق املؤشرات اإلحصائي�ة السابقة من وجهة نظر أفراد العين�ة . 3
هو ترتيب يمكن الوثوق به من اجل حتديد اإلحتي�اجات التعليمية.

يالحظ أن أكرث اإلحتي�اجات أهمية من وجهة نظر أفراد العين�ة هو اإلحتي�اج املتمثل بدعم . 4
الكريم  حيث جاء يف الرتتيب األول بمتوسط حسايب وقدره  القرآن  حتفيظ  مراكز  وتمويل 
مراكز  يف  واملعلمني  العلم  طالب  كفالة  برامج  املتمثل ب تمويل  )2.78(  ويليه اإلحتي�اج 
مراكز  وتوفري  بدعم  املتمثل  اإلحتي�اج  يليه   )2.5( قدره  حسايب  بمتوسط  الدعوة  ومكاتب 

.)2. تعليم الكبار ومحو األمية  بمتوسط وقدره )49

يمكن حتديد مدى اإلحتي�اج، يف محور اإلحتي�اجات التعليمية، وفقًا لذلك على النحو االيت:. 5

متوسطاإلحتي�اج

2.78دعم وتمويل مراكز حتفيظ القرآن الكريم1

2.5تمويل برامج كفالة طالب العلم واملعلمني يف مراكز ومكاتب الدعوة.2

2.49دعم وتوفري مراكز تعليم الكبار ومحو األمية.3

2.46دعم برامج رعاية املوهوبني4

2.44دعم الربامج واملناشط التعليمية املوجهة إلثراء وتنمية مهارات الطالب والطالبات5

 دعم  الربامج
 واملناشط التعليمية

 املوجهة إلثراء
الطالب والطالبات

 دعم برامج رعاية
املوهوبني

 دعم وتوفري مراكز
 تعليم الكبار ومحو

األموين

 تمويل برامج
 كفالة طالب

 العلم واملعلمني
 يف مراكز ومكاتب

الدعوة

 دعم وتمويل
 مراكز حتفيظ

القرآن

2.7

2.6

2.5

2.4

2.3

2.2

2.8 2.78

2.5

2. 49

2. 46

2. 44
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ترتيب اإلحتي�اجات التعليمية حبسب األولوية:. 6

عند سؤال افراد العين�ة عن اإلحتي�اجات األكرث أولوية جاءت النت�اجئ على النحو اآليت:

  متوسط األولوية                                                   اإلحتي�اج

       4.17      دعم وتمويل مراكز حتفيظ القرآن الكريم1

       3.96 توفري برامج مساعدة لتعليم ذوي اإلحتي�اجات اخلاصة.2

       3.87 توفري برامج تعليمية ملساعدة املتعثرين دراسيًا.3

       3.82تمويل برامج كفالة طالب العلم واملعلمني يف مراكز ومكاتب الدعوة4

تمويل الدورات العلمية والتدريب�ة وورش العمل املعني�ة بالتعليم وإثراء العاملني يف قطاع 5
         3.8التعليم.

الفروق بني استجابات أفراد العين�ة حول اإلحتي�اجات التعليمية تبعًا للمتغريات )اجلنس، التعلم، 
الوظيفة، العمر(:

يوجد فروق ذات دالله إحصائي�ة بني متوسط درجات أفراد العين�ة حسب العمر حيث أن - 
متوسط درجات الفئات العمرية) 40-51( والفئة العمرية )51-60( اعلى من بقية الفئات 
وبلغت  الفئة،  هذه  لدى  التعليمية  اإلحتي�اجات  ألهمية  أكرب  اهمية  ادراك  عن  هذا  ويعرب 
معنوية  مستوى  عند  إحصائي�ة  داللة  ذات  معنوية  قيمة  وهي   )  )F-Test=2.79( قيمة 

.)%1(

 تمويل الدورات
 العلمية والتدريبي�ة

 وورش العمل املعفية
 بالتعليم وإثراء

 العاملني يف قطاع
التعليم

 تمويل برامج
 كفالة طالب

 العلم واملعليمن
 يف مراكز ومكاتب

الدعوة

 توفري برامج
 تعليمية ملساعدة
 املتعثرين دراسيًا

 توفري برامج
 مساعدة لتعليمن
 ذوي اإلحتي�اجات

اخلاصة

 دعم وتمويل
 مراكز حتفيظ
القرآن الكريم

4.1

4

3.9

3.8

3.7

3.6

4.2
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هذا -  عبارات  حول  العين�ة  أفراد  درجات  متوسط  بني  إحصائي�ة  داللة  ذات  فروق  يوجد  ال 
املحور تبعًا الختالف متغري مستوى التعليم.

املحافظة، -  باختالف  العين�ة  أفراد  درجات  متوسط  بني  إحصائي�ة  داللة  ذات  فروق  توجد 
نوعية  أمر طبيعي يعكس اختالف  وهذا  حيث ختتلف درجة اإلحتي�اج من منطقة ألخرى 
 )F-test اإلحتي�اجات التعليمية تبعًا لتغيري البعد املكاين )املحافظة( وقد بلغت قيمة اختب�ار
=) 2.97( وهي قيمة معنوية ذات داللة إحصائي�ة عند مستوى )1%( تؤكد وجود الفروق 

بني املحافظات.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائي�ة حبسب اختالف العمل )حكويم، خاص، خريي(.- 

توجد فروق ذات داللة إحصائي�ة عند مستوى )1%( بني متوسط درجات أفراد العين�ة حول - 
اإلحتي�اجات التعليمية تبعًا الختالف طبيعة العمل حيث أن متوسط درجات أفراد العين�ة 
 F-test(( للعاملني يف املجال االجتماعي أعلى منه يف بقية الوظائف وقد بلغت قيمة اختب�ار

2.97 (=( وهي قيمة معنوية ذات داللة إحصائي�ة عند مستوى )%1(.

متوسط -  بني  إحصائي�ة  داللة  ذات  فروق  توجد  فال  اخلربة،  سنوات  بمتغري  يتعلق  فيما  أما 
درجات أفراد العين�ة تبعًا لهذا املتغري.

توجد فروق ذات داللة إحصائي�ة فيما يتعلق بمتغري اجلنس )ذكر - أنىث( حيث أن متوسط - 
درجات الذكور أعلى من اإلناث.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائي�ة فيما يتعلق بمتغري التفرغ /عدم التفرغ  للعمل اخلريي.- 
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المحور الخامس: اإلحتياجات الدعوية

يتضح من البي�انات يف اجلدول رقم ) 5-7  ( ما يلي:

ترتيب مدى املتوسطال اعلمال يوجديوجدالعبارة
اإلحتي�اج

متوسط 
األولوية

ترتيب 
األولويات

دعم وإنشاء مكاتب دعوية يف املحافظة.
9242438التكرار

2.653.944
76.60%7.30%16.10%النسبة

إنشاء مكتب توعية اجلاليات.
13738395التكرار

2.4583.779
69.30%6.70%24.00%النسبة

دعم أنشطة وبرامج توعية اجلاليات.
5936476التكرار

2.7314.023
83.40%6.30%10.30%النسبة

دعم اجلوالت والقوافل الدعوية.
9175406التكرار

2.5563.95
71.00%13.10%15.90%النسبة

دعم املطبوعات والكتب الدعوية 
والسمعية.

8153435التكرار
2.6243.847

76.40%9.30%14.20%النسبة

تمويل برامج املتابعة والتعليم املستمر 
للمسلم اجلديد.

6571437التكرار
2.6534.431

76.30%12.40%11.30%النسبة

تمويل إقامة دروس ومحاضرات علمية يف 
املحافظة.

6246463التكرار
2.723.896

81.10%8.10%10.90%النسبة

دعم اإلحتي�اجات املكتبي�ة واحلاسوبي�ة 
ملكاتب الدعوة واملؤسسات اخلريية.

90118363التكرار
2.4874.12

63.60%20.70%15.80%النسبة

التكراردعم الدراسات ذات الشأن الدعوي.
النسبة

98
%17.20

130
%22.80

342
%60.002.4393.798

الكلية حول اإلحتي�اجات . 1 العين�ة  أفراد  ال توجد فروق ذات داللة إحصائي�ة بني استجابات 
لكل  االرتب�اط  معامل  قيمة  أن  حيث  بريسون(  )معامل  لقيمة  العبارات  جلميع  األساسية 

.0( وهو قيمة دالة عند مستوى معنوية )%1(. العبارات أعلى من )44

عن . 2 دالة  مرتفعة  قيمة  وهي   )0.71( املحور  هذا  وثب�ات  لصدق  )كرونب�اخ(  معامل  بلغ 
مستوى معنوية )1%( وهذا يؤكد صدق وثب�ات عبارات هذا املحور.

أن حتديد مدى اإلحتي�اجات وفق املؤشرات اإلحصائي�ة السابقة من وجهة نظر أفراد العين�ة . 3
هو ترتيب يمكن الوثوق به من اجل حتديد اإلحتي�اجات الدعوية.
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يالحظ أن أكرث اإلحتي�اجات أهمية من وجهة نظر أفراد العين�ة هو اإلحتي�اج املتمثل بدعم . 4
وقدره  حسايب  بمتوسط  األول  الرتتيب  يف  جاء  حيث  اجلاليات  توعية  وبرامج  أنشطة 
املحافظة  يف  علمية  ومحاضرات  دروس  إقامة  بتمويل  املتمثل  اإلحتي�اج  ويليه    )2.73(
بمتوسط حسايب قدره )2.7( يليه اإلحتي�اج املتمثل بتمويل برامج املتابعة والتعليم املستمر 

للمسلم اجلديد بمتوسط وقدره )2.65(.

يمكن حتديد مدى اإلحتي�اجات الدعوية وفقًا لذلك على النحو االيت:. 5

متوسطاإلحتي�اج

2.73دعم أنشطة وبرامج توعية اجلاليات1

2.7تمويل إقامة دروس ومحاضرات علمية يف املحافظة2

2.65تمويل برامج املتابعة والتعليم املستمر للمسلم اجلديد.3

2.62دعم املطبوعات والكتب الدعوية والسمعية4

2.6دعم وإنشاء مكاتب دعوية يف املحافظة.5

 دعم وإنشاء مكاتب
دعوية يف املحافظة

 دعم املطبوعات
 والكتب الدعوية

والسمعية

 تمويل برامج
 املتابعة والتعليم
 املستثمر للمسلم

 اجلديد

 تمويل إقامة
 دروس

 ومحاضرات
 علمية يف
املحافظة

 دعم أنشطة
وبرامج اجلاليات

2.75

2.7

2.65

2.6

2.55

2.5

2.73

2.7

2.65

2.62

2.6
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ترتيب اإلحتي�اجات الدعوية حبسب األولوية:. 6

عند سؤال أفراد العين�ة عن اإلحتي�اجات األكرث أولوية جاءت النت�اجئ على النحو اآليت:

متوسط األولويةاإلحتي�اج

4.43تمويل برامج املتابعة والتعليم املستمر للمسلم اجلديد1

4.1دعم اإلحتي�اجات املكتبي�ة واحلاسوبي�ة ملكاتب الدعوة واملؤسسات اخلريية2

4.02دعم أنشطة وبرامج توعية اجلاليات3

3.94دعم وإنشاء مكاتب دعوية يف املحافظة.4

3.9دعم اجلوالت والقوافل الدعوية.5

التعلم،  )اجلنس،  للمتغريات  تبعًا  الدعوية  اإلحتي�اجات  حول  العين�ة  أفراد  استجابات  بني  الفروق 
الوظيفة، العمر(:

 يوجد فروق ذات دالله إحصائي�ة بني متوسط درجات أفراد العين�ة حسب العمر حيث أن - 
متوسط درجات الفئات العمرية)51-60( والفئة العمرية)60- أكرث(اعلى من بقية الفئات 
ويعرب هذا عن ادراك اهمية أكرب ألهمية اإلحتي�اجات الدعوية لدى هذه الفئة، وبلغت قيمة 

)F-Test=2.43( ( وهي قيمة معنوية ذات داللة إحصائي�ة عند مستوى معنوية )%1(.

هذا -  عبارات  حول  العين�ة  أفراد  درجات  متوسط  بني  إحصائي�ة  داللة  ذات  فروق  يوجد  ال 
املحور تبعًا الختالف متغري مستوى التعليم.

 دعم اجلواالت
والقوافل الدعوية

 دعم وإنشاء
 مكاتب دعوية يف

املحافظة

 دعم أنشطة
 وبرامج توعية

اجلاليات

 دعم اإلحتي�اجات
 املكتبي�ة

 واحلاسوبي�ة
 ملكاتب الدعوة

 واملؤسسات
اخلريية

 تمويل برامج
 املتابعة والتلعيم
 املستمر للمسلم

اجلديد

4.6

4.4

4.2

4

3.8

3.6
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املحافظة، -  باختالف  العين�ة  أفراد  درجات  متوسط  بني  إحصائي�ة  داللة  ذات  فروق  توجد 
نوعية  أمر طبيعي يعكس اختالف  وهذا  حيث ختتلف درجة اإلحتي�اج من منطقة ألخرى 
 )f-test( وقد بلغت قيمة اختب�ار )اإلحتي�اجات الدعوية تبعًا لتغيري البعد املكاين )املحافظة
=) 4.83( وهي قيمة معنوية ذات داللة إحصائي�ة عند مستوى )1%( تؤكد وجود الفروق 

بني املحافظات.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائي�ة حبسب اختالف العمل )حكويم، خاص، خريي(.- 

توجد فروق ذات داللة إحصائي�ة عند مستوى )1%( بني متوسط درجات أفراد العين�ة حول - 
اإلحتي�اجات الدعوية تبعًا الختالف طبيعة العمل حيث أن متوسط درجات أفراد العين�ة 
للعاملني يف املجال الدعوي و االجتماعي أعلى منه يف بقية الوظائف ويبني هذا مدى ادراك 
F-Test=3.3   وهي  قيمة  بلغت  و  محافظاتهم  يف  الدعوية  لالحتي�اجات  الفئة  هذه  أفراد 

قيمة  ذات داللة إحصائي�ة عند مستوى معنوية )%1(

متوسط -  بني  إحصائي�ة  داللة  ذات  فروق  توجد  فال  اخلربة،  سنوات  بمتغري  يتعلق  فيما  أما 
درجات أفراد العين�ة تبعًا لهذا املتغري.

توجد فروق ذات داللة إحصائي�ة فيما يتعلق بمتغري اجلنس )ذكر - أنىث( حيث أن متوسط - 
درجات الذكور أعلى من اإلناث حيث بلغت قيمة F-Test=3.90   وهي قيمة  ذات داللة 

إحصائي�ة عند مستوى معنوية )%1(

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائي�ة فيما يتعلق بمتغري التفرغ /عدم التفرغ  للعمل اخلريي.- 

4-2-2-2 حتليل اجابات محاور اإلستب�انة على مستوى كل محافظة:
    بعد حتليل االجابات على مستوى جميع املحافظات، سنستعرض فيما يلي رأي املبحوثني يف 
كل محافظة على حدة يف مدى احتي�اج املحافظة اليت يمثلونها للربامج واألنشطة وغريها املقرتحة من 
قبل فريق البحث، أو اضافة ما يرون أن املحافظة حباجة إليه مما لم يذكر. وبعد حتديد مدى اإلحتي�اج، 
يرتب املبحوثون تلك اإلحتي�اجات، اليت حددوها مسبقًا، وفقًا األولوية. وعليه، سيكون لدين�ا قائمة 
باإلحتي�اجات اليت تم اختي�ارها من بني املقرتحة، ثم قائمة برتتيب تلك اإلحتي�اجات حسب األولوية.



الدراسة املسحّية الشاملة١٤٣٦ه

84

أواًل: محافظة األفالج

1-اإلحتي�اجات األساسية

يتضح من البي�انات يف اجلدول رقم )  5-8 ( ما يلي:

ترتيب مدى املتوسطال اعلمال يوجديوجدالعبارة
اإلحتي�اج

متوسط 
األولوية

ترتيب 
األولويات

توفري برامج الوجبات الغذائي�ة للمحتاجني
3684التكرار

2.5863.743
8.30%16.70%75.00%النسبة

توفري برامج الكساء وامللبس للمحتاجني.
3873التكرار

2.6553.65
6.20%14.60%79.20%النسبة

توفري برامج مياه الشرب.
4141التكرار

2.823.177
2.20%8.70%89.10%النسبة

برامج املساعدة يف توفري املسكن
3971التكرار

2.6833.821
2.10%14.90%83.00%النسبة

املساعدة يف توفري خدمات النقل واملوصالت.
36102التكرار

2.5482.938
4.20%20.80%75.00%النسبة

برامج املساعدة يف ترميم املساكن
37101التكرار

2.5673.624
2.10%20.80%77.10%النسبة

دعم مناشط استقبال وتوزيع فائض الطعام
4440التكرار

2.8313.476
0.00%8.30%91.70%النسبة

39802.6643.792التكراردعم إجيار املسكن

داللة  ذات  فروق  أي  إىل  يشري  ال  املحافظة  يف  العين�ة  أفراد  استجابة  وفق  اإلحتي�اجات  ترتيب  أن   -
إحصائي�ة جلميع العبارات، ويشري معامل بريسون لالرتب�اط كما سبق يف التحليل السابق إىل قيمة عالية 
اإلحتي�اجات  ملحور  والثب�ات  الصدق  درجة  أن  كما   )%1( معنوية  مستوى  عند  دالة  قيمة  وهي   )049(

األساسية)0.63( يعرب عن درجة عالية من الصدق واملوثوقية.
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أمكن حتديد مدى اإلحتي�اجات األساسية من وجه نظر افرد العين�ة على النحو اآليت:  -

متوسطاإلحتي�اج

2.83دعم مناشط استقبال وتوزيع فائض الطعام1

2.8توفري برامج مياه الشرب.2

2.68برامج املساعدة يف توفري املسكن3

2.66دعم إجيار املسكن4

2.65توفري برامج الكساء وامللبس للمحتاجني.5

 دعم وإنشاء مكاتب
دعوية يف املحافظة

 دعم املطبوعات
 والكتب الدعوية

والسمعية

 تمويل برامج
 املتابعة والتعليم
 املستثمر للمسلم

 اجلديد

 تمويل إقامة
 دروس

 ومحاضرات
 علمية يف
املحافظة

 دعم أنشطة
وبرامج اجلاليات

2.8

2.75

2.7

2.65

2.6

2.55

2.83

2.8

2.68

2.66

2.65
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جاءت اإلحتي�اجات األساسية األكرث أولوية من وجه نظر أفراد العين�ة على النحو اآليت:

متوسط األولويةاإلحتي�اج

3.82برامج املساعدة يف توفري املسكن1

3.79دعم  إجيار املسكن2

3.74توفري برامج الوجبات الغذائي�ة للمحتاجني3

3.62برامج املساعدة يف ترميم املساكن4

3.6توفري برامج الكساء وامللبس للمحتاجني.5

 توفري  برامج الكساء
وامللبس للمحتاجني

 برامج املساعدة يف
ترميم املساكن

 توفري برامج
 الوجبات الغذائي�ة

للمحتاجني

 برامج مساعدة يفدعم إجيار السكن
توفري املسكن

3.7

3.65

3.6

3.55

3.5

3.45
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2-اإلحتي�اجات الصحية 

يتضح من البي�انات يف اجلدول رقم ) 5-9  ( ما يلي:

ترتيب مدى املتوسطال اعلمال يوجديوجدالعبارة
اإلحتي�اج

متوسط 
األولوية

ترتيب 
األولويات

توفري برامج وحمالت التوعية والوقاية من 
األمراض واألوبئ�ة.

3792التكرار
2.5863.213

4.20%18.80%77.10%النسبة

تمويل جهود مكافحة التدخني وعالج 
املدخنني.

37110التكرار
2.54103.4112

0.00%22.90%77.10%النسبة

تزويد املحتاجني باألجهزة واملستلزمات 
الطبي�ة.

3881التكرار
2.6443.6910

2.10%17.00%80.90%النسبة

املساهمة يف إنشاء العيادات التطوعية 
واخلريية.

33141التكرار
2.4133.739

2.10%29.20%68.80%النسبة

دعم الفقراء واملحتاجني يف املستشفيات 
اخلاصة.

3594التكرار
2.54104.214

8.30%18.80%72.90%النسبة

طباعة النشرات والكتيب�ات الصحية.
3690التكرار

2.65314
0.00%20.00%80.00%النسبة

تمويل وإنشاء العيادات التطوعية لألطباء من 
خارج املحافظة.

32132التكرار
2.4133.611

4.30%27.70%68.10%النسبة

توفري السكن املجاين خارج املحافظة للمرىض 
من الفقراء واملحتاجني.

3972التكرار
2.6714.383

4.20%14.60%81.20%النسبة

توفري وسائل نقل للمحتاجني للرعاية الصحية.
3692التكرار

2.5794.076
4.30%19.10%76.60%النسبة

دعم إجراء دراسات حتديد اإلحتي�اجات 
الصحية يف املحافظة.

3792التكرار
2.5863.948

4.20%18.80%77.10%النسبة

توفري زيارات طبي�ة تطوعية لالستشاريني يف 
التخصصات الطبي�ة املختلفة.

3493التكرار
2.54104.076

6.50%19.60%73.90%النسبة

دعم وإنشاء مراكز غسيل الكلى
3981التكرار

2.6524.392
2.10%16.70%81.20%النسبة

دعم املحتاجني لشراء األدوية الضرورية
3873التكرار

2.6524.651
6.20%14.60%79.20%النسبة

دعم ورعاية املراكز الصحية لذوي اإلحتي�اجات 
381002.5864.125التكراراخلاصة
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ذات -  فروق  أي  إىل  يشري  ال  املحافظة  يف  العين�ة  أفراد  استجابة  وفق  اإلحتي�اجات  ترتيب  أن 
التحليل  يف  سبق  كما  لالرتب�اط  بريسون  معامل  ويشري  العبارات،  جلميع  إحصائي�ة  داللة 
درجة  أن  كما   )%1( معنوية  مستوى  عند  دالة  قيمة  وهي   )0. 41( عالية  قيمة  إىل  السابق 
الصدق  من  عالية  درجة  عن  يعرب   )0.90( الصحية  اإلحتي�اجات  ملحور  والثب�ات  الصدق 

واملوثوقية.

أمكن حتديد مدى اإلحتي�اجات الصحية من وجه نظر افرد العين�ة على النحو اآليت:- 

متوسطاإلحتي�اج

2.67توفري السكن املجاين خارج املحافظة للمرىض من الفقراء واملحتاجني.1

2.65دعم وإنشاء مراكز غسيل الكلى2

2.65دعم املحتاجني لشراء األدوية الضرورية3

2.64تزويد املحتاجني باألجهزة واملستلزمات الطبي�ة.4

2.6طباعة النشرات والكتيب�ات الصحية.5

 طباعة النشرات
والكتيب�ات الصحية

 تزويد املحتاجني
 باألجهزة

 واملستلزمات
الطبي�ة

 دعم املحتاجني
 لشراء األدوية

الضرورية

 دعم وإنشاء مراكز
غسيل الكلى

 توفري السكن
 املجاين خارج

 املحافظة للمرىض
 من الفقراء
واملحتاجني

2.66

2.64

2.62

2.6

2.58

2.56

2.67

2.65 2.65
2.64

2.6



89

جاءت اإلحتي�اجات الصحية األكرث أولوية من وجه نظر أفراد العين�ة على النحو اآليت:- 

اإلحتي�اج متوسط األولوية 

4.65دعم املحتاجني لشراء األدوية الضرورية1

4.39دعم وإنشاء مراكز غسيل الكلى2

4.38توفري السكن املجاين خارج املحافظة للمرىض من الفقراء واملحتاجني.3

4.21دعم الفقراء واملحتاجني يف املستشفيات اخلاصة.4

4.12دعم ورعاية املراكز الصحية لذوي اإلحتي�اجات اخلاصة5

 دعم ورعاية املراكز
 الصحية لذوي

اإلحتي�اجات اخلاصة

 دعم الفقراء
 واملحتاجني يف
 املستشفيات

اخلاصة

 توفري السكن
 املجاين خارج

 املحافظة للمرىض
الفقراء واملحتاجني

 دعم وإنشاء مراكز
غسيل الكلى

 دعم املحتاجني
 لشراء األولوية

الضرورية

4.8

4.6

4.4

4.2

4

3.8
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3-اإلحتي�اجات  

يتضح من البي�انات يف اجلدول رقم ) 5-10  ( ما يلي:

ترتيب مدى املتوسطال اعلمال يوجديوجدالعبارة
اإلحتي�اج

متوسط 
األولوية

ترتيب 
األولويات

دعم وإنشاء مراكز التنمية  يف املحافظة.
4170التكرار

2.71134.564
0.00%14.60%85.40%النسبة

دعم برامج إصالح ذات البني.
4422التكرار

2.8824.268
4.20%4.20%91.70%النسبة

دعم وإنشاء مؤسسات تهتم بشئون 
الشباب.

4341التكرار
2.8194.582

2.10%8.30%89.60%النسبة

دعم الربامج واألنشطة يف املؤسسات 
4530التكرار

2.8824.582
0.00%6.20%93.80%النسبة

دعم وإنشاء دور لرعاية األيت�ام.
4530التكرار

2.8754.229
0.00%6.20%93.80%النسبة

دعم وإنشاء مؤسسات ملساعدة وتأهيل 
املقبلني على الزواج.

4620التكرار
2.9216.681

0.00%4.20%95.80%النسبة

دعم وإنشاء املؤسسات اليت تهتم 
باإلصالح األسري.

4530التكرار
2.8823.8911

0.00%6.20%93.80%النسبة

دعم املؤسسات  باإلحتي�اجات املكتبي�ة 
واحلاسوبي�ة.

4071التكرار
2.69143.6713

2.10%14.60%83.30%النسبة

توفري الدعم العيين من السلع 
الضرورية للفقراء واملحتاجني.

4061التكرار
2.72114.535

2.10%12.80%85.10%النسبة

دعم ورعاية برامج العناية باملسنني.
4061التكرار

2.72114.0610
2.10%12.80%85.10%النسبة

دعم ورعاية برامج األسر املنتجة.
4430التكرار

2.8754.426
0.00%6.40%93.60%النسبة

دعم دور الرعاية 
4241التكرار

2.8193.6912
2.10%8.50%89.40%النسبة

دعم دور املالحظة 
4232التكرار

2.8383.0514
4.30%6.40%89.40%النسبة

توفري وسائل التكييف واألجهزة 
44302.8754.337التكرارالكهربائي�ة
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ذات -  فروق  أي  وجود  إىل  يشري  ال  املحافظة  يف  العين�ة  أفراد  استجابة  وفق  اإلحتي�اجات  ترتيب  أن 
داللة إحصائي�ة جلميع عبارات اإلستب�انة، ويشري معامل بريسون لالرتب�اط كما سبق اىل قيمة 
عالية )0.61( وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية )1%(، كما أن درجة الصدق والثب�ات ملحور 

اإلحتي�اجات )0.91( تعرب عن درجة عالية من الصدق واملوثوقية. 

أمكن حتديد مدى اإلحتي�اجات  من وجه نظر أفراد العين�ة على النحو اآليت:- 

متوسط اإلحتي�اج

2.92دعم وإنشاء مؤسسات ملساعدة وتأهيل املقبلني على الزواج1

2.88دعم وإنشاء املؤسسات اليت تهتم باإلصالح األسري2

2.88دعم برامج إصالح ذات البني.3

2.88دعم الربامج واألنشطة يف املؤسسات 4

2.87دعم ورعاية برامج األسر املنتجة.5

 دعم و رعاية برامج
األسر املنتجة

 دعم الربامج واألنشطة يف
 املؤسسات

 دعم برامج إصالح ذات
البني

 دعم وإنشاء
 املؤسسات تهتم
اإلصالح األسري

 دعم وإنشاء مؤسسات
 ل  مساعدة وتأهيل املقبلني

على الزواج

2.89

2.88

2.87

2.86

2.85

2.84
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جاءت اإلحتي�اجات  األكرث أولوية من وجه نظر أفراد العين�ة على النحو اآليت:. 7

متوسط األولويةاإلحتي�اج

6.68دعم وإنشاء مؤسسات ملساعدة وتأهيل املقبلني على الزواج1

4.58دعم الربامج واألنشطة يف املؤسسات 2

4.58دعم وإنشاء مؤسسات تهتم بشئون الشباب.3

4.56دعم وإنشاء مراكز التنمية  يف املحافظة.4

4.53توفري الدعم العيين من السلع الضرورية للفقراء واملحتاجني5

 توفري الدعم العيين
 من السلع الضرورية

للفقراء

  دعم وإنشاء مراكز التنمية
يف املحافظة

 دعم وإنشاء مؤسسات
تهتم بشؤون الشباب

 دعم الربامج
 واألنشطة يف
 املؤسسات

 دعم وإنشاء مؤسسات
 ملساعدة وتأهيل املقبلني

على الزواج

5

4

3

2

1

0
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4-اإلحتي�اجات التعليمية 

يتضح من البي�انات يف اجلدول رقم )  5-11 ( ما يلي:

ترتيب مدى املتوسطال اعلمال يوجديوجدالعبارة
اإلحتي�اج

متوسط 
األولوية

ترتيب 
األولويات

36712.6663.1611التكراردعم برامج رعاية املوهوبني. 2.30%15.90%81.80%النسبة
دعم الربامج واملناشط التعليمية 

املوجهة إلثراء وتنمية مهارات 
الطالب والطالبات.

3582التكرار
2.693.796 4.40%17.80%77.80%النسبة

إنشاء مراكز تدريب وتأهيل لتنمية 
الكوادر التعليمية (معلمني، 

مشرفني، مرشدين،....).

3672التكرار
2.6473.943 4.40%15.60%80.00%النسبة

توفري برامج تعليمية ملساعدة 
املتعثرين دراسيًا.

351002.56113.539التكرار 0.00%22.20%77.80%النسبة
دعم وتمويل مراكز حتفيظ القرآن 

الكريم.
40502.7824.411التكرار 0.00%11.10%88.90%النسبة

دعم وتوفري مراكز تعليم الكبار ومحو 
األمية.

42302.8713.1212التكرار 0.00%6.70%93.30%النسبة
دعم ورعاية املناشط الالصفية اليت 
تعزز التعلم الذايت وإكساب املهارات.

35822.693.578التكرار 4.40%17.80%77.80%النسبة
تمويل برامج كفالة طالب العلم 

واملعلمني يف مراكز ومكاتب الدعوة.
36622.6853.677التكرار 4.50%13.60%81.80%النسبة

تمويل الدورات العلمية والتدريب�ة 
وورش العمل املعني�ة بالتعليم وإثراء 

العاملني يف قطاع التعليم.

3870التكرار
2.6933.934 0.00%15.60%84.40%النسبة

توفري برامج مساعدة لتعليم ذوي 
اإلحتي�اجات اخلاصة.

37622.6933.85التكرار 4.40%13.30%82.20%النسبة
دعم وإنشاء املكاتب العلمية لطلبة 

العمل واملشاخي
34732.6183.3310التكرار 6.80%15.90%77.30%النسبة

دعم اجلمعيات العلمية يف 
املحافظات

التكرار

النسبة
33

%73.30
10

%22.20
2

%4.402.51124.082

داللة -  ذات  فروق  أي  إىل  يشري  ال  املحافظة  يف  العين�ة  أفراد  استجابة  وفق  اإلحتي�اجات  ترتيب  أن 
إىل  السابق  التحليل  يف  سبق  كما  لالرتب�اط  بريسون  معامل  ويشري  العبارات،  جلميع  إحصائي�ة 
.0( وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية )1%( كما أن درجة الصدق والثب�ات  قيمة عالية )47

ملحور اإلحتي�اجات التعليمية )0.85( يعرب عن مدى الصدق واملوثوقية.
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أمكن حتديد مدى اإلحتي�اجات التعليمية من وجه نظر افرد العين�ة على النحو اآليت:- 

متوسط اإلحتي�اج

2.87دعم وتوفري مراكز تعليم الكبار ومحو األمية.1

2.78دعم وتمويل مراكز حتفيظ القرآن الكريم.2

تمويل الدورات العلمية والتدريب�ة وورش العمل املعني�ة بالتعليم وإثراء العاملني يف 3
2.69قطاع التعليم.

2.69توفري برامج مساعدة لتعليم ذوي اإلحتي�اجات اخلاصة.4

2.68تمويل برامج كفالة طالب العلم واملعلمني يف مراكز ومكاتب الدعوة5

 تمويل برامج
 كفالة طالب العلم
 واملعلمني يف مراكز

ومكاتب الدعوة

 توفري برامج مساعدة
 لتعليم ذوي اإلحتي�اجات

 اخلاصة

 تمويل الدورات لعلمية
 والتدريبي�ة وورش

 العمل املعني�ة بالتعليم
 وإثراء العاملني يف قطاع

 التعليم

 دعم وتمويل مراكز
 حتفيظ القرآن

الكريم

 دعم وتوفري مراكز تعليم
الكبار ومحو األمية

2.85

2.8

2.7

2.65

2.6

2.55
2.87

2.78

2.69 2.69
2.68
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جاءت اإلحتي�اجات التعليمية األكرث أولوية من وجه نظر أفراد العين�ة على النحو اآليت:- 

اإلحتي�اج متوسط األولوية 

4.41دعم وتمويل مراكز حتفيظ القرآن الكريم1

4.08دعم اجلمعيات العلمية يف املحافظة2

3.94إنشاء مراكز تدريب وتأهيل لتنمية الكوادر التعليمية) معلمني، مشرفني، مرشدين،....(3

تمويل الدورات العلمية والتدريب�ة وورش العمل املعني�ة بالتعليم وإثراء العاملني يف قطاع 4
3.93التعليم.

3.8توفري برامج مساعدة لتعليم ذوي اإلحتي�اجات اخلاصة.5

توفري برامج 
مساعدة لتعليم 

ذوي اإلحتي�اجات 
اخلاصة.

تمويل الدورات العلمية 
والتدريب�ة وورش العمل 
املعني�ة بالتعليم وإثراء 

العاملني يف قطاع التعليم.

إنشاء مراكز تدريب 
وتأهيل لتنمية الكوادر 
التعليمية) معلمني، 

مشرفني مرشدين،....(

دعم اجلمعيات 
العلمية يف املحافظة

دعم وتمويل مراكز حتفيظ 
القرآن الكريم

4.4

4.2

4

3.8

3.6

3.4
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5-اإلحتي�اجات الدعوية

يتضح من البي�انات يف اجلدول رقم )  5-12 ( ما يلي:

ال ال يوجديوجدالعبارة
ترتيب مدى املتوسطاعلم

اإلحتي�اج
متوسط 
األولوية

ترتيب 
األولويات

دعم وإنشاء مكاتب دعوية يف املحافظة.
34101التكرار

2.5393.884
2.20%22.20%75.60%النسبة

إنشاء مكتب توعية اجلاليات.
3471التكرار

2.6464.132
2.40%16.70%81.00%النسبة

دعم أنشطة وبرامج توعية اجلاليات.
3852التكرار

2.73143
4.40%11.10%84.40%النسبة

دعم اجلوالت والقوافل الدعوية.
3582التكرار

2.683.466
4.40%17.80%77.80%النسبة

دعم املطبوعات والكتب الدعوية والسمعية.
3553التكرار

2.743.297
7.00%11.60%81.40%النسبة

تمويل برامج املتابعة والتعليم املستمر للمسلم 
اجلديد.

3852التكرار
2.7314.331

4.40%11.10%84.40%النسبة
تمويل اقامة دروس ومحاضرات علمية يف 

املحافظة
3960التكرار

2.7313.735
0.00%13.30%86.70%النسبة

دعم اإلحتي�اجات املكتبي�ة واحلاسوبي�ة ملكاتب 
الدعوة واملؤسسات اخلريية.

3870التكرار
2.6952.939

0.00%15.60%84.40%النسبة

دعم الدراسات ذات الشأن الدعوي.
التكرار

النسبة

35

%77.80

7

%15.60

3

%6.70
2.62738

أن ترتيب اإلحتي�اجات وفق استجابة أفراد العين�ة يف املحافظة ال يشري إىل أي فروق ذات داللة إحصائي�ة 
)0. التحليل السابق إىل قيمة عالية )44 العبارات، ويشري معامل بريسون لالرتب�اط كما سبق يف  جلميع 

الدعوية  اإلحتي�اجات  ملحور  والثب�ات  الصدق  درجة  أن  كما   )%1( معنوية  مستوى  عند  دالة  قيمة  وهي 
)0.71( يعرب عن مدى الصدق واملوثوقية.
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أمكن حتديد مدى اإلحتي�اجات الدعوية من وجه نظر افرد العين�ة على النحو اآليت:- 

متوسط اإلحتي�اج

2.73تمويل برامج املتابعة والتعليم املستمر للمسلم اجلديد1

2.73دعم أنشطة وبرامج توعية اجلاليات.2

2.73تمويل اقامة دروس ومحاضرات علمية يف املحافظة3

2.7دعم املطبوعات والكتب الدعوية والسمعية4

2.69دعم اإلحتي�اجات املكتبي�ة واحلاسوبي�ة ملكاتب الدعوة واملؤسسات اخلريية.5

دعم اإلحتي�اجات 
املكتبي�ة واحلاسوبي�ة 

ملكاتب الدعوة 
واملؤسسات 

اخلريية.

دعم املطبوعات 
والكتب الدعوية 

والسمعية

تمويل اقامة 
دروس 

ومحاضرات علمية 
يف املحافظة

دعم أنشطة 
وبرامج توعية 

اجلاليات.

تمويل برامج 
املتابعة والتعليم 
املستمر للمسلم 

اجلديد

2.74

2.72

2.7

2.68

2.66

2.73 2.73 2.73

2.7

2.69
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جاءت اإلحتي�اجات الدعوية األكرث أولوية من وجه نظر أفراد العين�ة على النحو اآليت:- 

اإلحتي�اج متوسط األولوية 

4.33تمويل برامج املتابعة والتعليم املستمر للمسلم اجلديد1

4.13إنشاء مكتب توعية اجلاليات.2

4دعم أنشطة وبرامج توعية اجلاليات3

3.88دعم وإنشاء مكاتب دعوية يف املحافظة.4

3.73تمويل اقامة دروس ومحاضرات علمية يف املحافظة5

تمويا اقامة دروس 
ومحاضرات علمية 

باملحافظة.

دعم وإنشاء مكاتب دعوية 
يف املحافظة.

دعم أنشطة وبرامج 
توعية اجلاليات

إنشاء مكتب توعية 
اجلاليات.

تمويل برامج املتابعة 
والتعليم املستمر للمسلم 

اجلديد

4.4

4.2

4

3.8

3.6

3.4



99

ثاني�ًا:  محافظة احلوطة

1- اإلحتي�اجات األساسية

يتضح من البي�انات يف اجلدول رقم ) 5-13  ( ما يلي:

املتوسطال اعلمال يوجديوجدالعبارة
ترتيب 
مدى 

اإلحتي�اج
متوسط 
األولوية

ترتيب 
األولويات

31542.6523.257التكرارتوفري برامج الوجبات الغذائي�ة للمحتاجني 10.00%12.50%77.50%النسبة

30552.6333.54التكرارتوفري برامج الكساء وامللبس للمحتاجني. 12.50%12.50%75.00%النسبة

241052.3683.198التكرارتوفري برامج مياه الشرب. 12.80%25.60%61.50%النسبة

31632.6243.722التكراربرامج املساعدة يف توفري املسكن 7.50%15.00%77.50%النسبة
النقل  خدمات  توفري  يف  املساعدة 

واملوصالت.
27672.5273.36التكرار 17.50%15.00%67.50%النسبة

29652.5763.325التكراربرامج املساعدة يف ترميم املساكن 12.50%15.00%72.50%النسبة
فائض  وتوزيع  استقبال  مناشط  دعم 

الطعام
30642.653.563التكرار 10.00%15.00%75.00%النسبة

التكراردعم إجيار املسكن
النسبة

33
%82.50

4
%10.00

3
%7.502.7314.171
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داللة  ذات  فروق  أي  إىل  يشري  ال  املحافظة  يف  العين�ة  أفراد  استجابة  وفق  اإلحتي�اجات  ترتيب  أن    -
إحصائي�ة جلميع العبارات، ويشري معامل بريسون لالرتب�اط  إىل قيمة عالية أعلى من  )0.41( وهي قيمة 
دالة عند مستوى معنوية )1%( كما أن درجة الصدق والثب�ات ملحور اإلحتي�اجات األساسية)0.63( يعرب 

عن مدى الصدق واملوثوقية.

أمكن حتديد مدى اإلحتي�اجات األساسية من وجه نظر افرد العين�ة على النحو اآليت:  -

متوسطاإلحتي�اج

2.73دعم إجيار املسكن1

2.65توفري برامج الوجبات الغذائي�ة للمحتاجني2

2.63توفري برامج الكساء وامللبس للمحتاجني.3

2.62برامج املساعدة يف توفري املسكن4

2.6دعم مناشط استقبال وتوزيع فائض الطعام5

دعم مناشط 
استقبال وتوزيع 

فائض الطعام 

برامج املساعدة يف 
توفري املسكن

توفري برامج 
الكساء وامللبس 

للمحتاجني.

توفري برامج 
الوجبات الغذائي�ة 

للمحتاجني

دعم إجيار املسكن

2.7

2.65

2.6

2.55

2.5

2.73 2.65 2.63

2.62

2.6

2.75
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جاءت اإلحتي�اجات األساسية األكرث أولوية من وجه نظر أفراد العين�ة على النحو اآليت:- 

متوسط األولويةاإلحتي�اج

4.17دعم إجيار املسكن1

3.72برامج املساعدة يف توفري املسكن2

3.56دعم مناشط استقبال وتوزيع فائض الطعام3

3.5توفري برامج الكساء وامللبس للمحتاجني.4

3.32برامج املساعدة يف ترميم املساكن5

برامج املساعدة يف 
ترميم املساكن

توفري برامج الكساء 
وامللبس للمحتاجني.

دعم مناشط استقبال 
وتوزيع فائض الطعام

برامج املساعدة يف 
توفري املسكن

دعم إجيار املسكن

4.17

3.72

3.56

3.5

3.32
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2-اإلحتي�اجات الصحية 

يتضح من البي�انات يف اجلدول رقم ) 5-14  ( ما يلي:

املتوسطال اعلمال يوجديوجدالعبارة
ترتيب 
مدى 

اإلحتي�اج
متوسط 
األولوية

ترتيب 
األولويات

من  والوقاية  التوعية  وحمالت  برامج  توفري 
األمراض واألوبئ�ة.

281112.4393.2513التكرار
2.50%27.50%70.00%النسبة

وعالج  التدخني  مكافحة  جهود  تمويل 
املدخنني.

32532.6813.925التكرار
7.50%12.50%80.00%النسبة

واملستلزمات  باألجهزة  املحتاجني  تزويد 
الطبي�ة.

31632.6324.093التكرار
7.50%15.00%77.50%النسبة

التطوعية  العيادات  إنشاء  يف  املساهمة 
واخلريية.

271122.4113.916التكرار
5.00%27.50%67.50%النسبة

املستشفيات  يف  واملحتاجني  الفقراء  دعم 
اخلاصة.

28932.4854.271التكرار
7.50%22.50%70.00%النسبة

طباعة النشرات والكتيب�ات الصحية.
24792.42102.5914التكرار

22.50%17.50%60.00%النسبة

تمويل وإنشاء العيادات التطوعية لألطباء من 
خارج املحافظة.

26862.4573.2712التكرار
15.00%20.00%65.00%النسبة

للمرىض  املحافظة  خارج  املجاين  السكن  توفري 
من الفقراء واملحتاجني.

231162.3143.818التكرار
15.00%27.50%57.50%النسبة

توفري وسائل نقل للمحتاجني للرعاية الصحية.
25962.4113.719التكرار

15.00%22.50%62.50%النسبة

اإلحتي�اجات  حتديد  دراسات  إجراء  دعم 
الصحية يف املحافظة.

26772.4853.6710التكرار
17.50%17.50%65.00%النسبة

يف  لالستشاريني  تطوعية  طبي�ة  زيارات  توفري 
التخصصات الطبي�ة املختلفة.

27942.4573.6311التكرار
10.00%22.50%67.50%النسبة

دعم وإنشاء مراكز غسيل الكلى
29742.5533.974التكرار

10.00%17.50%72.50%النسبة

دعم املحتاجني لشراء األدوية الضرورية
28842.544.252التكرار

10.00%20.00%70.00%النسبة

دعم ورعاية املراكز الصحية لذوي اإلحتي�اجات 
اخلاصة

271122.4113.847التكرار
5.00%27.50%67.50%النسبة
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أن ترتيب اإلحتي�اجات وفق استجابة أفراد العين�ة يف املحافظة ال يشري إىل أي فروق ذات داللة إحصائي�ة 
.0( وهي قيمة دالة عند  جلميع العبارات، ويشري معامل بريسون لالرتب�اط  إىل قيمة عالية أعلى من  )41
مستوى معنوية )1%( كما أن درجة الصدق والثب�ات ملحور اإلحتي�اجات الصحية )0.90( يعرب عن مدى 

الصدق واملوثوقية.

أمكن حتديد مدى اإلحتي�اجات الصحية من وجه نظر افرد العين�ة على النحو اآليت:- 

متوسطاإلحتي�اج

2.69تمويل جهود مكافحة التدخني وعالج املدخنني1

2.63تزويد املحتاجني باألجهزة واملستلزمات الطيب�ة2

2.55دعم وإنشاء مراكز غسيل الكلى3

2.50دعم املحتاجني لشراء األدوية الضرورية4

2.48دعم الفقراء واملحتاجني يف املستشفيات اخلاصة5

دعم الفقراء 
واملحتاجني يف 
املستشفيات 

اخلاصة

دعم املحتاجني 
لشراء األدوية 

الضرورية

عدم وإنشاء مراكز 
غسيل الكلى

تزويد املحتاجني 
باألجهزة 

واملستلزمات 
الطيب�ة

تمويل جهود 
مكافحة التدخني 

وعالج املدخنني

2.69

2.63

2.55

2.5

2.48

2.69
2.63

2.55

2.5
2.48
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جاءت اإلحتي�اجات الصحية  األكرث أولوية من وجه نظر أفراد العين�ة على النحو اآليت:- 

اإلحتي�اج متوسط األولوية 

4.27دعم الفقراء واملحتاجني يف املستشفيات اخلاصة1

4.25دعم املحتاجني لشراء األدوية الضرورية2

4.09تزويد املحتاجني باألجهزة واملستلزمات الطيب�ة3

3.97دعم وإنشاء مراكز غسيل الكلى4

3.92تمويل جهود مكافحة التدخني وعالج املدخنني5

تمويل جهود 
مكافحة التدخني 

وعالج املدخنني

دعم وإنشاء مراكز غسيل 
الكلى

تزويد املحتاجني 
باألجهزة واملستلزمات 

الطيب�ة 

دعم املحتاجني 
لشراء األدوية 

الضرورية

دعم الفقراء واملحتاجني يف 
املستشفيات اخلاصة

4.2

4.1

4

3.9

3.8

3.7
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3-اإلحتي�اجات  

يتضح من البي�انات يف اجلدول رقم )  5-15 ( ما يلي:

ترتيب مدى املتوسطال اعلمال يوجديوجدالعبارة
اإلحتي�اج

متوسط 
األولوية

ترتيب 
األولويات

دعم وإنشاء مراكز التنمية  يف 
املحافظة.

33332.7713.829التكرار 7.70%7.70%84.60%النسبة

26852.4684.161التكراردعم برامج إصالح ذات البني 12.80%20.50%66.70%النسبة
دعم وإنشاء مؤسسات تهتم بشئون 

الشباب.
28742.5454.123التكرار 10.30%17.90%71.80%النسبة

28562.5933.7210التكراردعم الربامج واألنشطة يف املؤسسات  15.40%12.80%71.80%النسبة

241052.36113.98التكراردعم وإنشاء دور لرعاية األيت�ام. 12.80%25.60%61.50%النسبة
دعم وإنشاء مؤسسات ملساعدة 

وتأهيل املقبلني على الزواج.
28832.5164.161التكرار 7.70%20.50%71.80%النسبة

دعم وإنشاء املؤسسات اليت تهتم 
باإلصالح األسري.

26852.4683.936التكرار 12.80%20.50%66.70%النسبة
دعم املؤسسات  باإلحتي�اجات 

املكتبي�ة واحلاسوبي�ة.
221162.28123.4613التكرار 15.40%28.20%56.40%النسبة

توفري الدعم العيين من السلع 
الضرورية للفقراء واملحتاجني.

30632.6223.945التكرار 7.70%15.40%76.90%النسبة

25862.44103.5212التكراردعم ورعاية برامج العناية باملسنني. 15.40%20.50%64.10%النسبة

29732.5643.917التكراردعم ورعاية برامج األسر املنتجة. 7.70%17.90%74.40%النسبة

211172.26133.611التكراردعم دور الرعاية  17.90%28.20%53.80%النسبة

181472.1143.1814التكراردعم دور املالحظة  17.90%35.90%46.20%النسبة
توفري وسائل التكييف واألجهزة 

الكهربائي�ة
27842.4973.974التكرار 10.30%20.50%69.20%النسبة



الدراسة املسحّية الشاملة١٤٣٦ه

106

ذات -  فروق  أي  وجود  إىل  يشري  ال  املحافظة  يف  العين�ة  أفراد  استجابة  وفق  اإلحتي�اجات  ترتيب  أن 
قيمة  سبق  كما  لالرتب�اط  بريسون  معامل  ويشري  اإلستب�انة،  عبارات  جلميع  إحصائي�ة  داللة 
عالية )0.61( وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية )1%(، كما أن درجة الصدق والثب�ات ملحور 

اإلحتي�اجات  )0.91( ليعرب عن مدى الصدق واملوثوقية. 

أمكن حتديد مدى اإلحتي�اجات  من وجه نظر أفراد العين�ة على النحو اآليت:- 

متوسط اإلحتي�اج

2.77دعم وإنشاء مراكز التنمية  يف املحافظات1

2.62توفري الدعم العيين من السلع الضرورية للفقراء واملحتاجني2

2.59دعم الربامج واألنشطة يف املؤسسات 3

2.56دعم ورعاية برامج األسر املنتجة4

2.54دعم وإنشاء مؤسسات تهتم بشئون الشباب5

دعم وإنشاء 
مؤسسات تهتم 
بشئون الشباب

دعم ورعاية برامج االسر 
املنتجة 

دعم الربامج واالنشطة 
يف املؤسسات 

االجتماعية 

توفري الدعم العيين 
من السلع الضرورية 
للفقراء واملحتاجني 

دعم وإنشاء مراكز التنمية 
االجتماعية يف املحافظات

3

2.77

2.62

2.59

2.56

2.54
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جاءت اإلحتي�اجات   األكرث أولوية من وجه نظر أفراد العين�ة على النحو اآليت:. 8

متوسط األولويةاإلحتي�اج

4.16دعم برامج  إصالح ذات البني1

4.16دعم وإنشاء مؤسسات ملساعدة وتأهيل املقبلني على الزواج2

4.12دعم وإنشاء مؤسسات تهتم بشؤون الشباب3

3.94توفري وسائل التكييف واألجهزة املزنلية4

3.93توفري الدعم العيين من السلع الضرورية للفقراء واملحتاجني5

توفري الدعم العيين 
من السلع الضرورية   

للفقراء واملحتاجني

توفري وسائل التكييف 
واألجهزة املزنلية

عدم وإنشاء مؤسسات 
تهتم بشؤون الشباب

 دعم وإنشاء 
مؤسسات مساعدة 
وتأهيل املقبلني على 

الزواج 

 دعم برامج إصالح ذات 
البني 

4.05

4

3.95

3.9

3.85

3.8
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4-اإلحتي�اجات التعليمية 

يتضح من البي�انات يف اجلدول رقم )  5-16 ( ما يلي:

ترتيب مدى املتوسطال اعلمال يوجديوجدالعبارة
اإلحتي�اج

متوسط 
األولوية

ترتيب 
األولويات

دعم برامج رعاية املوهوبني.
26104التكرار

2.473.299
10.00%25.00%65.00%النسبة

دعم الربامج واملناشط التعليمية املوجهة 
إلثراء وتنمية مهارات الطالب والطالبات.

2972التكرار
2.5843.653

5.30%18.40%76.30%النسبة
إنشاء مراكز تدريب وتأهيل لتنمية الكوادر 

التعليمية (معلمني، مشرفني، مرشدين،....
.(

2863التكرار
2.5933.447

8.10%16.20%75.70%النسبة

توفري برامج تعليمية ملساعدة املتعثرين 
دراسيًا.

2496التكرار
2.3883.574

15.40%23.10%61.50%النسبة

دعم وتمويل مراكز حتفيظ القرآن الكريم.
3630التكرار

2.8514.151
0.00%7.70%92.30%النسبة

دعم وتوفري مراكز تعليم الكبار ومحو األمية.
24114التكرار

2.33102.7412
10.30%28.20%61.50%النسبة

دعم ورعاية املناشط الالصفية اليت تعزز 
التعلم الذايت وإكساب املهارات.

24105التكرار
2.3693.338

12.80%25.60%61.50%النسبة

تمويل برامج كفالة طالب العلم واملعلمني يف 
مراكز ومكاتب الدعوة.

2855التكرار
2.6123.536

13.20%13.20%73.70%النسبة
تمويل الدورات العلمية والتدريب�ة وورش 
العمل املعني�ة بالتعليم وإثراء العاملني يف 

قطاع التعليم.

2694التكرار
2.4463.574

10.30%23.10%66.70%النسبة

توفري برامج مساعدة لتعليم ذوي 
اإلحتي�اجات اخلاصة.

2784التكرار
2.4953.712

10.30%20.50%69.20%النسبة

دعم وإنشاء املكاتب العلمية لطلبة العمل 
واملشاخي

22133التكرار
2.24123.2110

7.90%34.20%57.90%النسبة

التكراردعم اجلمعيات العلمية يف املحافظات
النسبة

22
%57.90

10
%26.30

6
%15.802.32112.9611

داللة -  ذات  فروق  أي  إىل  يشري  ال  املحافظة  يف  العين�ة  أفراد  استجابة  وفق  اإلحتي�اجات  ترتيب  أن 
اىل  اإلحتي�اج  هذا  عبارات  جلميع  لالرتب�اط  بريسون  معامل  ويشري  العبارات،  جلميع  إحصائي�ة 
.0( فأعلى  وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية )1%( كما أن درجة الصدق والثب�ات  قيمة )47

ملحور اإلحتي�اجات التعليمية)0.85( يعرب عن مدى الصدق واملوثوقية.
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أمكن حتديد مدى اإلحتي�اجات التعليمية من وجه نظر افرد العين�ة على النحو اآليت:- 

متوسطاإلحتي�اج

2.85دعم وتمويل مراكز حتفيظ القرآن الكريم1

2.61تمويل برامج كفالة طالب العلم واملعلمني يف مراكز ومكاتب الدعوة.2

2.59إنشاء مراكز تدريب وتأهيل لتنمية الكوادر التعليمية )معلمني، مشرفني، مرشدين،....(3

2.58دعم الربامج واملناشط التعليمية املوجهة إلثراء وتنمية مهارات الطالب والطالبات4

2.49توفري برامج مساعدة لتعليم ذوي اإلحتي�اجات اخلاصة5

توفري برامج مساعدة 
لتعليم ذوي 

اإلحتي�اجات اخلاصة

دعم الربامج 
واملناشط 

التعليمية املوجهة 
إلثراء وتنمية 

مهارات الطالب 
والطالبات

إنشاء مراكز 
تدريب وتأهيل 
لتنمية الكوادر 

التعليمية 
)معلمني، 
مشرفني، 

مرشدين،....(

تمويل برامج 
كفالة طالب 

العلم واملعلمني 
يف مراكز ومكاتب 

الدعوة.

دعم وتمويل مراكز 
حتفيظ القرآن 

الكريم

2.85

2.61

2.59

2.58

2. 49

2.85
2.61

2.59

2.58
2. 49
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جاءت اإلحتي�اجات التعليمية األكرث أولوية من وجه نظر أفراد العين�ة على النحو اآليت:- 

اإلحتي�اج متوسط األولوية 

4.15دعم وتمويل مراكز حتفيظ القرآن الكريم1

3.71توفري برامج مساعدة لتعليم ذوي اإلحتي�اجات اخلاصة2

3.65دعم الربامج واملناشط التعليمية املوجهة إلثراء وتنمية مهارات الطالب والطالبات.3

3.57توفري برامج تعليمية ملساعدة املتعثرين دراسيًا4

تمويل الدورات العلمية والتدريب�ة وورش العمل املعني�ة بالتعليم وإثراء العاملني يف قطاع 5
3.57التعليم.

تمويل الدورات 
العلمية والتدريب�ة 

وورش العمل املعني�ة 
بالتعليم وإثراء 

العاملني يف قطاع 
التعليم.

توفري برامج 
تعليمية ملساعدة 
املتعثرين دراسيًا

دعم الربامج 
واملناشط 

التعليمية املوجهة 
إلثراء وتنمية 

مهارات الطالب 
والطالبات.

توفري برامج 
مساعدة لتعليم 

ذوي اإلحتي�اجات 
اخلاصة

دعم وتمويل مراكز 
حتفيظ القرآن 

الكريم

4.15

3.71

3.65

3.57

3.57
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المحور الخامس: اإلحتياجات الدعوية

يتضح من البي�انات يف اجلدول رقم ) 5-17  ( ما يلي:

ترتيب مدى املتوسطال اعلمال يوجديوجدالعبارة
اإلحتي�اج

متوسط 
األولوية

ترتيب 
األولويات

دعم وإنشاء مكاتب دعوية يف املحافظة.
2962التكرار

2.6263.738
5.40%16.20%78.40%النسبة

إنشاء مكتب توعية اجلاليات.
25121التكرار

2.3493.69
2.60%31.60%65.80%النسبة

دعم أنشطة وبرامج توعية اجلاليات.
3421التكرار

2.8614.033
2.70%5.40%91.90%النسبة

دعم اجلوالت والقوافل الدعوية.
2936التكرار

2.6854.12
15.80%7.90%76.30%النسبة

دعم املطبوعات والكتب الدعوية 
والسمعية.

3035التكرار
2.7143.817

13.20%7.90%78.90%النسبة
تمويل برامج املتابعة والتعليم املستمر 

للمسلم اجلديد.
3134التكرار

2.7433.876
10.50%7.90%81.60%النسبة

تمويل إقامة دروس ومحاضرات علمية يف 
املحافظة.

3125التكرار
2.7623.95

13.20%5.30%81.60%النسبة
دعم اإلحتي�اجات املكتبي�ة واحلاسوبي�ة 

ملكاتب الدعوة واملؤسسات اخلريية.
2747التكرار

2.6173.924
18.40%10.50%71.10%النسبة

التكراردعم الدراسات ذات الشأن الدعوي.
النسبة

25
%65.80

5
%13.20

8
%21.102.5384.191

داللة -  ذات  فروق  أي  إىل  يشري  ال  املحافظة  يف  العين�ة  أفراد  استجابة  وفق  اإلحتي�اجات  ترتيب  أن 
إىل  السابق  التحليل  يف  سبق  كما  لالرتب�اط  بريسون  معامل  ويشري  العبارات،  جلميع  إحصائي�ة 
.0( وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية )1%( كما أن درجة الصدق والثب�ات  قيمة عالية )44

ملحور اإلحتي�اجات الدعوية )0.71( يعرب عن مدى الصدق واملوثوقية.
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أمكن حتديد مدى اإلحتي�اجات الدعوية من وجه نظر افرد العين�ة على النحو اآليت:- 

متوسط اإلحتي�اج
األولوية

2.86دعم أنشطة وبرامج توعية اجلاليات.1

2.76تمويل إقامة دروس ومحاضرات علمية يف املحافظة2

2.74تمويل برامج املتابعة والتعليم املستمر للمسلم اجلديد3

2.71دعم املطبوعات والكتب الدعوية والسمعية.4

2.68دعم اجلوالت والقوافل الدعوية.5

دعم اجلوالت 
والقوافل الدعوية.

دعم املطبوعات 
والكتب الدعوية 

والسمعية.

تمويل برامج 
املتابعة والتعليم 
املستمر للمسلم 

اجلديد

تمويل إقامة 
دروس 

ومحاضرات 
علمية يف 
املحافظة

دعم أنشطة 
وبرامج توعية 

اجلاليات.

2.86

2.76

2.74

2.71

2.68

2.86
2.76

2.74

2.71
2.68
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جاءت اإلحتي�اجات الدعوية األكرث أولوية من وجه نظر أفراد العين�ة على النحو اآليت:- 

اإلحتي�اج متوسط األولوية 

4.19دعم الدراسات ذات الشأن الدعوي.1

4.1دعم اجلوالت والقوافل الدعوية.2

4.03دعم أنشطة وبرامج توعية اجلاليات.3

3.92دعم اإلحتي�اجات املكتبي�ة واحلاسوبي�ة ملكاتب الدعوة واملؤسسات اخلريية.4

3.9تمويل إقامة دروس ومحاضرات علمية يف املحافظة5

تمويل إقامة دروس 
ومحاضرات علمية 

يف املحافظة

دعم اإلحتي�اجات 
املكتبي�ة 

واحلاسوبي�ة 
ملكاتب الدعوة 

واملؤسسات 
اخلريية.

دعم أنشطة 
وبرامج توعية 

اجلاليات.

دعم اجلوالت 
والقوافل 
الدعوية.

دعم الدراسات 
ذات الشأن 

الدعوي.

4.19

4.1

4.03

3.92

3.9
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ثالثًا:  محافظة اخلرج

1-اإلحتي�اجات األساسية

يتضح من البي�انات يف اجلدول رقم ) 5-18  ( ما يلي:

املتوسطال اعلمال يوجديوجدالعبارة
ترتيب 
مدى 

اإلحتي�اج
متوسط 
األولوية

ترتيب 
األولويات

63462.8124.175التكرارتوفري برامج الوجبات الغذائي�ة للمحتاجني 8.20%5.50%86.30%النسبة

69222.9214.31التكرارتوفري برامج الكساء وامللبس للمحتاجني. 2.70%2.70%94.50%النسبة

521382.5373.588التكرارتوفري برامج مياه الشرب. 11.00%17.80%71.20%النسبة

531192.5854.24التكراربرامج املساعدة يف توفري املسكن 12.30%15.10%72.60%النسبة
املساعدة يف توفري خدمات النقل 

واملوصالت.
3819142.2783.677التكرار 19.70%26.80%53.50%النسبة

519132.5853.966التكراربرامج املساعدة يف ترميم املساكن 17.80%12.30%69.90%النسبة
دعم مناشط استقبال وتوزيع فائض 

الطعام
65632.834.282التكرار 4.10%8.10%87.80%النسبة

التكراردعم إجيار املسكن
النسبة

55
%79.70

7
%10.10

7
%10.10

2.744.273

داللة  ذات  فروق  أي  إىل  يشري  ال  املحافظة  يف  العين�ة  أفراد  استجابة  وفق  اإلحتي�اجات  ترتيب  -أن 
إحصائي�ة جلميع العبارات، ويشري معامل بريسون لالرتب�اط كما سبق يف التحليل السابق إىل قيمة عالية 
اإلحتي�اجات  ملحور  والثب�ات  الصدق  درجة  أن  كما   )%1( معنوية  مستوى  عند  دالة  قيمة  وهي   )0.49(

األساسية )0.63( يعرب عن مدى الصدق واملوثوقية.
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أمكن حتديد مدى اإلحتي�اجات األساسية من وجه نظر افرد العين�ة على النحو اآليت:  -

متوسطاإلحتي�اج

2.92توفري برامج الكساء وامللبس للمحتاجني.

2.81توفري برامج الوجبات الغذائي�ة للمحتاجني

2.8دعم مناشط استقبال وتوزيع فائض الطعام

2.7دعم إجيار املسكن

2.58برامج املساعدة يف ترميم املساكن

دعم اجلوالت 
والقوافل الدعوية.

دعم مناشط دعم إجيار املسكن
استقبال وتوزيع 

فائض الطعام

توفري برامج 
الوجبات الغذائي�ة 

للمحتاجني

توفري برامج 
الكساء وامللبس 

للمحتاجني.

2.8

2.7

2.6

2.5

2.4

2.92
2.81

2.8

2.7
2.58

2.9
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جاءت اإلحتي�اجات األساسية األكرث أولوية من وجه نظر أفراد العين�ة على النحو اآليت:- 

متوسط األولويةاإلحتي�اج

4.3توفري برامج الكساء وامللبس للمحتاجني1

4.28دعم مناشط استقبال وتوزيع فائض الطعام2

4.27دعم إجيار املسكن3

4.2برامج املساعدة يف توفري املسكن4

4.17توفري برامج الوجبات الغذائي�ة للمحتاجني.5

توفري برامج 
الوجبات الغذائي�ة 

للمحتاجني.

برامج املساعدة يف توفري 
املسكن

دعم مناشط دعم إجيار املسكن
استقبال وتوزيع 

فائض الطعام

توفري برامج الكساء وامللبس 
للمحتاجني

4.35

4.3

4.25

4.2

4.15

4.1
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2-اإلحتي�اجات الصحية 

يتضح من البي�انات يف اجلدول رقم )  5-19 ( ما يلي:

ترتيب مدى املتوسطال اعلمال يوجديوجدالعبارة
اإلحتي�اج

متوسط 
األولوية

ترتيب 
األولويات

توفري برامج وحمالت التوعية والوقاية من 
األمراض واألوبئ�ة.

44209التكرار
2.3393.729

12.30%27.40%60.30%النسبة

تمويل جهود مكافحة التدخني وعالج املدخنني.
5797التكرار

2.6614.244
9.60%12.30%78.10%النسبة

تزويد املحتاجني باألجهزة واملستلزمات الطبي�ة.
511210التكرار

2.5344.313
13.70%16.40%69.90%النسبة

املساهمة يف إنشاء العيادات التطوعية واخلريية.
412210التكرار

2.26113.6411
13.70%30.10%56.20%النسبة

دعم الفقراء واملحتاجني يف املستشفيات 
اخلاصة.

491014التكرار
2.5344.066

19.20%13.70%67.10%النسبة

طباعة النشرات والكتيب�ات الصحية.
381916التكرار

2.26112.7914
21.90%26.00%52.10%النسبة

تمويل وإنشاء العيادات التطوعية لألطباء من 
خارج املحافظة.

402211التكرار
2.25133.5513

15.10%30.10%54.80%النسبة
توفري السكن املجاين خارج املحافظة للمرىض من 

الفقراء واملحتاجني.
401716التكرار

2.32103.748
21.90%23.30%54.80%النسبة

توفري وسائل نقل للمحتاجني للرعاية الصحية.
431416التكرار

2.473.710
21.90%19.20%58.90%النسبة

دعم إجراء دراسات حتديد اإلحتي�اجات الصحية 
يف املحافظة.

371916التكرار
2.25133.5912

22.20%26.40%51.40%النسبة
توفري زيارات طبي�ة تطوعية لالستشاريني يف 

التخصصات الطبي�ة املختلفة.
441613التكرار

2.3883.967
17.80%21.90%60.30%النسبة

دعم وإنشاء مراكز غسيل الكلى
53911التكرار

2.634.352
15.10%12.30%72.60%النسبة

دعم املحتاجني لشراء األدوية الضرورية
54811التكرار

2.6324.41
15.10%11.00%74.00%النسبة

دعم ورعاية املراكز الصحية لذوي اإلحتي�اجات 
4814112.4764.215التكراراخلاصة

داللة -  ذات  فروق  أي  إىل  يشري  ال  املحافظة  يف  العين�ة  أفراد  استجابة  وفق  اإلحتي�اجات  ترتيب  أن 
إحصائي�ة جلميع العبارات، ويشري معامل بريسون لالرتب�اط كما سبق يف التحليل السابق إىل قيمة عالية 
اإلحتي�اجات  ملحور  والثب�ات  الصدق  درجة  أن  كما   )%1( معنوية  مستوى  عند  دالة  قيمة  وهي   )0. 41(

الصحية )90( يعرب عن مدى الصدق واملوثوقية.
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أمكن حتديد مدى اإلحتي�اجات الصحية من وجه نظر افرد العين�ة على النحو اآليت:- 

متوسطاإلحتي�اج

2.66تمويل جهود مكافحة التدخني وعالج املدخنني1

2.63دعم املحتاجني لشراء األدوية الضرورية2

2.6دعم وإنشاء مراكز غسيل الكلى3

2.53دعم الفقراء واملحتاجني يف املستشفيات اخلاصة4

2.53تزويد املحتاجني باألجهزة واملستلزمات الطبي�ة.5

 تزويد املحتاجني
 باألجهزة

 واملستلزمات
.الطبي�ة

 دعم الفقراء
 واملحتاجني يف
 املستشفيات

اخلاصة

 دعم وإنشاء مراكز
غسيل الكلى

 دعم املحتاجني
 لشراء األدوية

الضرورية

 تمويل جهود
 مكافحة التدخني
وعالج املدخنني

2.7

2.65

2.6

2.55

2.5

2.45

2.66

2.63
2.6

2.53 2.53



119

جاءت اإلحتي�اجات الصحية األكرث أولوية من وجه نظر أفراد العين�ة على النحو اآليت:- 

اإلحتي�اج متوسط األولوية 

4.4دعم املحتاجني لشراء األدوية الضرورية1

4.35دعم وإنشاء مراكز غسيل الكلى2

4.31تزويد املحتاجني باألجهزة واملستلزمات الطبي�ة.3

4.24تمويل جهود مكافحة التدخني وعالج املدخنني4

4.21دعم ورعاية املراكز الصحية لذوي اإلحتي�اجات اخلاصة5

 دعم ورعاية املراكز
 الصحية لذوي

اإلحتي�اجات اخلاصة

 تمويل جهود
 مكافحة التدخني
وعالج املدخنني

 تزويد املحتاجني
 باألجهزة

 واملستلزمات
.الطبي�ة

 دعم وإنشاء مراكز
غسيل الكلى

 دعم املحتاجني
 لشراء األدوية

الضرورية

4.35

4.3

4.25

4.2

4.15

4.1
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3-اإلحتي�اجات  

يتضح من البي�انات يف اجلدول رقم ) 5-20  ( ما يلي:

ترتيب مدى املتوسطال اعلمال يوجديوجدالعبارة
اإلحتي�اج

متوسط 
األولوية

ترتيب 
األولويات

دعم وإنشاء مراكز التنمية  يف املحافظة.
5994التكرار

2.6973.6712 5.60%12.50%81.90%النسبة

دعم برامج إصالح ذات البني.
6355التكرار

2.7924.147 6.80%6.80%86.30%النسبة
بشئون  تهتم  مؤسسات  وإنشاء  دعم 

الشباب.
52147التكرار

2.52114.312 9.60%19.20%71.20%النسبة

دعم الربامج واألنشطة يف املؤسسات 
56106التكرار

2.6484.079 8.30%13.90%77.80%النسبة

دعم وإنشاء دور لرعاية األيت�ام.
6193التكرار

2.7164.128 4.10%12.30%83.60%النسبة
دعم وإنشاء مؤسسات ملساعدة وتأهيل 

املقبلني على الزواج.
6571التكرار

2.7924.225 1.40%9.60%89.00%النسبة
تهتم  اليت  املؤسسات  وإنشاء  دعم 

باإلصالح األسري.
6274التكرار

2.7544.254 5.50%9.60%84.90%النسبة
املكتبي�ة  باإلحتي�اجات  املؤسسات   دعم 

واحلاسوبي�ة.
37288التكرار

2.12143.5114 11.00%38.40%50.70%النسبة
توفري الدعم العيين من السلع الضرورية 

للفقراء واملحتاجني.
6733التكرار

2.8814.471 4.10%4.10%91.80%النسبة

دعم ورعاية برامج العناية باملسنني.
51147التكرار

2.51124.196 9.70%19.40%70.80%النسبة

دعم ورعاية برامج األسر املنتجة.
6283التكرار

2.7454.273 4.10%11.00%84.90%النسبة

دعم دور الرعاية 
531010التكرار

2.5994.0210 13.70%13.70%72.60%النسبة

دعم دور املالحظة 
52128التكرار

2.56103.8911 11.10%16.70%72.20%النسبة
واألجهزة  التكييف  وسائل  توفري 

491772.44133.5613التكرارالكهربائي�ة

أن ترتيب اإلحتي�اجات وفق استجابة أفراد العين�ة يف املحافظة ال يشري إىل وجود أي فروق ذات داللة 
إحصائي�ة جلميع عبارات اإلستب�انة، ويشري معامل بريسون لالرتب�اط كما سبق قيمة عالية )0.61( 
وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية )1%(، كما أن درجة الصدق والثب�ات ملحور اإلحتي�اجات  )0.91( 

يعرب عن مدى الصدق واملوثوقية. 
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أمكن حتديد مدى اإلحتي�اجات  من وجه نظر أفراد العين�ة على النحو اآليت: - 

متوسطاإلحتي�اج

2.88توفري الدعم العيين من السلع الضرورية للفقراء واملحتاجني1

2.79دعم وإنشاء مؤسسات ملساعدة وتأهيل املقبلني على الزواج2

2.79دعم برامج إصالح ذات البني.3

2.75دعم وإنشاء املؤسسات اليت تهتم باإلصالح األسري4

2.74دعم ورعاية برامج األسر املنتجة.5

 دعم ورعاية برامج
.األسر املنتجة

 دعم وإنشاء
 املؤسسات اليت
 تهتم باإلصالح

األسري

 دعم برامج إصالح
.ذات البني

 دعم وإنشاء
 مؤسسات

 ملساعدة وتأهيل
 املقبلني على

الزواج

 توفري الدعم
 العيين من السلع
 الضرورية للفقراء

واملحتاجني

2.9

2.85

2.8

2.75

2.7

2.65
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جاءت اإلحتي�اجات  األكرث أولوية من وجه نظر أفراد العين�ة على النحو اآليت:. 9

متوسط األولويةاإلحتي�اج

4.47توفري الدعم العيين من السلع الضرورية للفقراء واملحتاجني1

4.31دعم وإنشاء مؤسسات تهتم بشئون الشباب.2

4.27دعم ورعاية برامج األسر املنتجة.3

4.25دعم وإنشاء املؤسسات اليت تهتم باإلصالح األسري.4

4.22دعم وإنشاء مؤسسات ملساعدة وتأهيل املقبلني على الزواج.5

 دعم وإنشاء
 مؤسسات ملساعدة
 وتأهيل املقبلني على

.الزواج

 دعم وإنشاء
 املؤسسات اليت
 تهتم باإلصالح

.األسري

 دعم ورعاية برامج
.األسر املنتجة

 دعم وإنشاء
 مؤسسات تهتم
.بشئون الشباب

 توفري الدعم
 العيين من السلع
 الضرورية للفقراء

واملحتاجني

4.3

4.25

4.2

4.15

4.1

4.5
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4-اإلحتي�اجات التعليمية 

يتضح من البي�انات يف اجلدول رقم )  5-21 ( ما يلي:

ترتيب مدى املتوسطال اعلمال يوجديوجدالعبارة
اإلحتي�اج

متوسط 
األولوية

ترتيب 
األولويات

دعم برامج رعاية املوهوبني.
46188التكرار

2.3953.339
11.10%25.00%63.90%النسبة

التعليمية  واملناشط  الربامج  دعم 
الطالب  مهارات  وتنمية  إلثراء  املوجهة 

والطالبات.

43228التكرار
2.2983.397

11.00%30.10%58.90%النسبة

لتنمية  وتأهيل  تدريب  مراكز  إنشاء 
مشرفني،  (معلمني،  التعليمية  الكوادر 

مرشدين،....).

41239التكرار
2.25103.2211

12.30%31.50%56.20%النسبة

املتعثرين  ملساعدة  تعليمية  برامج  توفري 
دراسيًا.

48195التكرار
2.443.923

6.90%26.40%66.70%النسبة
القرآن  حتفيظ  مراكز  وتمويل  دعم 

الكريم.
7111التكرار

2.9614.381
1.40%1.40%97.30%النسبة

ومحو  الكبار  تعليم  مراكز  وتوفري  دعم 
األمية.

51166التكرار
2.4823.674

8.20%21.90%69.90%النسبة
دعم ورعاية املناشط الالصفية اليت تعزز 

التعلم الذايت وإكساب املهارات.
372111التكرار

2.23113.645
15.90%30.40%53.60%النسبة

العلم  طالب  كفالة  برامج  تمويل 
واملعلمني يف مراكز ومكاتب الدعوة.

441613التكرار
2.3863.378

17.80%21.90%60.30%النسبة
والتدريب�ة  العلمية  الدورات  تمويل 
وإثراء  بالتعليم  املعني�ة  العمل  وورش 

العاملني يف قطاع التعليم.

431911التكرار
2.3373.556

15.10%26.00%58.90%النسبة

ذوي  لتعليم  مساعدة  برامج  توفري 
اإلحتي�اجات اخلاصة.

471313التكرار
2.4734.262

17.80%17.80%64.40%النسبة
لطلبة  العلمية  املكاتب  وإنشاء  دعم 

العمل واملشاخي
362313التكرار

2.18123.1412
18.10%31.90%50.00%النسبة

40التكراردعم اجلمعيات العلمية يف املحافظات
%55.60

20
%27.80

12
%16.702.2893.2610

داللة  ذات  فروق  أي  إىل  يشري  ال  املحافظة  يف  العين�ة  أفراد  استجابة  وفق  اإلحتي�اجات  ترتيب  أن 
السابق إىل قيمة  التحليل  العبارات، ويشري معامل بريسون لالرتب�اط كما سبق يف  إحصائي�ة جلميع 
ملحور  والثب�ات  الصدق  درجة  أن  كما   )%1( معنوية  مستوى  عند  دالة  قيمة  وهي   )0. 47( عالية 

اإلحتي�اجات التعليمية )0.85( يعرب عن مدى الصدق واملوثوقية.
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أمكن حتديد مدى اإلحتي�اجات التعليمية من وجه نظر افرد العين�ة على النحو اآليت:- 

متوسطاإلحتي�اج

2.96دعم وتمويل مراكز حتفيظ القرآن الكريم.1

2.48دعم وتوفري مراكز تعليم الكبار ومحو األمية.2

2.47توفري برامج مساعدة لتعليم ذوي اإلحتي�اجات اخلاصة.3

2.4توفري برامج تعليمية ملساعدة املتعثرين دراسيًا.4

2.39دعم برامج رعاية املوهوبني5

دعم برامج رعاية 
املوهوبني

توفري برامج 
تعليمية ملساعدة 
املتعثرين دراسيًا.

توفري برامج 
مساعدة لتعليم 

ذوي اإلحتي�اجات 
اخلاصة.

دعم وتوفري مراكز 
تعليم الكبار 
ومحو األمية.

دعم وتمويل مراكز 
حتفيظ القرآن 

الكريم.

4

3

2

1

0

2.96

2.48
2. 47

2.4 2.39
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جاءت اإلحتي�اجات التعليمية األكرث أولوية من وجه نظر أفراد العين�ة على النحو اآليت:- 

اإلحتي�اج متوسط األولوية 

4.38دعم وتمويل مراكز حتفيظ القرآن الكريم.1

4.26توفري برامج مساعدة لتعليم ذوي اإلحتي�اجات اخلاصة.2

3.92توفري برامج تعليمية ملساعدة املتعثرين دراسيًا3

3.67دعم وتوفري مراكز تعليم الكبار ومحو األمية4

3.64دعم ورعاية املناشط الالصفية اليت تعزز التعلم الذايت وإكساب املهارات.5

دعم ورعاية املناشط 
الالصفية اليت 

تعزز التعلم الذايت 
وإكساب املهارات.

دعم وتوفري مراكز 
تعليم الكبار 
ومحو األمية

توفري برامج 
تعليمية ملساعدة 
املتعثرين دراسيًا

توفري برامج 
مساعدة لتعليم 

ذوي اإلحتي�اجات 
اخلاصة.

دعم وتمويل مراكز 
حتفيظ القرآن 

الكريم.

5

4

3

2

1

0
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5-اإلحتي�اجات الدعوية

يتضح من البي�انات يف اجلدول رقم ) 5-22  ( ما يلي:

ترتيب مدى املتوسطال اعلمال يوجديوجدالعبارة
اإلحتي�اج

متوسط 
األولوية

ترتيب 
األولويات

دعم وإنشاء مكاتب دعوية يف املحافظة.
50194التكرار

2.4263.833 5.50%26.00%68.50%النسبة

إنشاء مكتب توعية اجلاليات.
48205التكرار

2.3873.499 6.80%27.40%65.80%النسبة

دعم أنشطة وبرامج توعية اجلاليات.
59104التكرار

2.6723.794 5.50%13.70%80.80%النسبة

دعم اجلوالت والقوافل الدعوية.
47197التكرار

2.3873.775 9.60%26.00%64.40%النسبة
الدعوية  والكتب  املطبوعات  دعم 

والسمعية.
54154التكرار

2.5343.627 5.50%20.50%74.00%النسبة
املستمر  والتعليم  املتابعة  برامج  تمويل 

للمسلم اجلديد.
6139التكرار

2.7914.421 12.30%4.10%83.60%النسبة
يف  علمية  ومحاضرات  دروس  إقامة  تمويل 

املحافظة.
5797التكرار

2.6633.736 9.60%12.30%78.10%النسبة
واحلاسوبي�ة  املكتبي�ة  اإلحتي�اجات  دعم 

ملكاتب الدعوة واملؤسسات اخلريية.
471412التكرار

2.4554.12 16.40%19.20%64.40%النسبة

43التكراردعم الدراسات ذات الشأن الدعوي.
%58.90

15
%20.50

15
%20.502.3873.528

داللة -  ذات  فروق  أي  إىل  يشري  ال  املحافظة  يف  العين�ة  أفراد  استجابة  وفق  اإلحتي�اجات  ترتيب  أن 
إىل  السابق  التحليل  يف  سبق  كما  لالرتب�اط  بريسون  معامل  ويشري  العبارات،  جلميع  إحصائي�ة 
والثب�ات  الصدق  درجة  أن  كما   )%1( معنوية  مستوى  عند  دالة  قيمة  .0(وهي  44( عالية  قيمة 

ملحور اإلحتي�اجات الدعوية )0.71( يعرب عن مدى الصدق واملوثوقية.
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أمكن حتديد مدى اإلحتي�اجات الدعوية من وجه نظر افرد العين�ة على النحو اآليت:- 

متوسطاإلحتي�اج

2.79تمويل برامج املتابعة والتعليم املستمر للمسلم اجلديد.1

2.67دعم أنشطة وبرامج توعية اجلاليات.2

2.66تمويل إقامة دروس ومحاضرات علمية يف املحافظة.3

2.53دعم املطبوعات والكتب الدعوية والسمعية.4

2.45دعم اإلحتي�اجات املكتبي�ة واحلاسوبي�ة ملكاتب الدعوة واملؤسسات اخلريية5

دعم اإلحتي�اجات 
املكتبي�ة واحلاسوبي�ة 

ملكاتب الدعوة 
واملؤسسات اخلريية

دعم املطبوعات 
والكتب الدعوية 

والسمعية.

تمويل إقامة 
دروس 

ومحاضرات علمية 
يف املحافظة.

دعم أنشطة 
وبرامج توعية 

اجلاليات.

تمويل برامج 
املتابعة والتعليم 
املستمر للمسلم 

اجلديد.

2.7

2.6

2.5

2.4

2.3

2.2

2.79

2.67
2.66

2.53
2.45
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جاءت اإلحتي�اجات الدعوية  األكرث أولوية من وجه نظر أفراد العين�ة على النحو اآليت:- 

اإلحتي�اج متوسط األولوية 

4.42تمويل برامج املتابعة والتعليم املستمر للمسلم اجلديد1

4.1دعم اإلحتي�اجات املكتبي�ة واحلاسوبي�ة ملكاتب الدعوة واملؤسسات اخلريية2

3.83دعم وإنشاء مكاتب دعوية يف املحافظة.3

3.79دعم أنشطة وبرامج توعية اجلاليات.4

3.77دعم اجلوالت والقوافل الدعوية.5

دعم اجلوالت 
والقوافل الدعوية.

دعم أنشطة 
وبرامج توعية 

اجلاليات.

دعم وإنشاء 
مكاتب دعوية يف 

املحافظة.

دعم اإلحتي�اجات 
املكتبي�ة 

واحلاسوبي�ة 
ملكاتب الدعوة 

واملؤسسات 
اخلريية

تمويل برامج 
املتابعة والتعليم 
املستمر للمسلم 

اجلديد

4.4

4.2

4

3.8

3.6

3.4
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رابعًا: محافظة الدواديم

1-اإلحتي�اجات األساسية

يتضح من البي�انات يف اجلدول رقم ) 5-23  ( ما يلي:

ترتيب مدى املتوسطال اعلمال يوجديوجدالعبارة
اإلحتي�اج

متوسط 
األولوية

ترتيب 
األولويات

توفري برامج الوجبات الغذائي�ة للمحتاجني
56167التكرار

2.5134.254 8.90%20.30%70.90%النسبة

توفري برامج الكساء وامللبس للمحتاجني.
6684التكرار

2.7414.33 5.10%10.30%84.60%النسبة

توفري برامج مياه الشرب.
55186التكرار

2.4743.838 7.60%22.80%69.60%النسبة

برامج املساعدة يف توفري املسكن
442212التكرار

2.2874.531 15.40%28.20%56.40%النسبة

املساعدة يف توفري خدمات النقل واملوصالت.
422511التكرار

2.2283.927 14.10%32.10%53.80%النسبة

برامج املساعدة يف ترميم املساكن
462310التكرار

2.2964.236 12.70%29.10%58.20%النسبة

دعم مناشط استقبال وتوزيع فائض الطعام
6595التكرار

2.7124.245 6.30%11.40%82.30%النسبة

التكراردعم إجيار املسكن
النسبة

55
%69.60

19
%24.10

5
%6.302.4654.422

داللة  ذات  فروق  أي  إىل  يشري  ال  املحافظة  يف  العين�ة  أفراد  استجابة  وفق  اإلحتي�اجات  ترتيب  -أن 
إحصائي�ة جلميع العبارات، ويشري معامل بريسون لالرتب�اط كما سبق يف التحليل السابق إىل قيمة عالية 
اإلحتي�اجات  ملحور  والثب�ات  الصدق  درجة  أن  كما   )%1( معنوية  مستوى  عند  دالة  قيمة  وهي   )0.49(

األساسية )0.63( يعرب عن مدى الصدق واملوثوقية.
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أمكن حتديد مدى اإلحتي�اجات األساسية من وجه نظر افرد العين�ة على النحو اآليت:  -

متوسطاإلحتي�اج

2.74توفري برامج الكساء وامللبس للمحتاجني.1

2.71دعم مناشط استقبال وتوزيع فائض الطعام2

2.51توفري برامج الوجبات الغذائي�ة للمحتاجني3

2.47توفري برامج مياه الشرب.4

2.46دعم إجيار املسكن5

توفري برامج مياه دعم إجيار املسكن
الشرب.

توفري برامج 
الوجبات الغذائي�ة 

للمحتاجني

دعم مناشط 
استقبال وتوزيع 

فائض الطعام

توفري برامج 
الكساء وامللبس 

للمحتاجني.

2.8

2.7

2.6

2.5

2.4

2.3

2.74 2.71

2.51
2. 47

2. 46
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جاءت اإلحتي�اجات األساسية األكرث أولوية من وجه نظر أفراد العين�ة على النحو اآليت:- 

متوسط األولويةاإلحتي�اج

4.53برامج املساعدة يف توفري املسكن1

4.42دعم  إجيار املسكن2

4.3توفري برامج الكساء وامللبس للمحتاجني.3

4.25توفري برامج الوجبات الغذائي�ة للمحتاجني4

4.24دعم مناشط استقبال وتوزيع فائض الطعام5

دعم مناشط 
استقبال وتوزيع 

فائض الطعام

توفري برامج 
الوجبات الغذائي�ة 

للمحتاجني 

  توفري برامج 
الكساء وامللبس 

للمحتاجني 

دعم اجيار 
املسكن.

برامج املساعدة يف 
توفري املسكن

4.5

4.4

4.3

4.2

4.1

4
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2-اإلحتي�اجات الصحية 

يتضح من البي�انات يف اجلدول رقم ) 5-24  ( ما يلي:

ترتيب مدى املتوسطال اعلمال يوجديوجدالعبارة
اإلحتي�اج

متوسط 
األولوية

ترتيب 
األولويات

توفري برامج وحمالت التوعية والوقاية من األمراض 
واألوبئ�ة.

45267التكرار
2.2463.9813

9.00%33.30%57.70%النسبة

تمويل جهود مكافحة التدخني وعالج املدخنني.
51236التكرار

2.3514.47
7.50%28.80%63.80%النسبة

تزويد املحتاجني باألجهزة واملستلزمات الطبي�ة.
46259التكرار

2.2654.388
11.20%31.20%57.50%النسبة

املساهمة يف إنشاء العيادات التطوعية واخلريية.
43306التكرار

2.16114.359
7.60%38.00%54.40%النسبة

دعم الفقراء واملحتاجني يف املستشفيات اخلاصة.
46313التكرار

2.1984.532
3.80%38.80%57.50%النسبة

طباعة النشرات والكتيب�ات الصحية.
482111التكرار

2.3423.5314
13.80%26.20%60.00%النسبة

تمويل وإنشاء العيادات التطوعية لألطباء من خارج 
املحافظة.

392416التكرار
2.1984.0912

20.30%30.40%49.40%النسبة
توفري السكن املجاين خارج املحافظة للمرىض من 

الفقراء واملحتاجني.
392912التكرار

2.13124.2810
15.00%36.20%48.80%النسبة

توفري وسائل نقل للمحتاجني للرعاية الصحية.
46287التكرار

2.2274.1411
8.60%34.60%56.80%النسبة

دعم إجراء دراسات حتديد اإلحتي�اجات الصحية يف 
املحافظة.

422017التكرار
2.2844.483

21.50%25.30%53.20%النسبة
توفري زيارات طبي�ة تطوعية لالستشاريني يف 

التخصصات الطبي�ة املختلفة.
422811التكرار

2.17104.445
13.60%34.60%51.90%النسبة

دعم وإنشاء مراكز غسيل الكلى
50237التكرار

2.3424.671
8.80%28.80%62.50%النسبة

دعم املحتاجني لشراء األدوية الضرورية
403010التكرار

2.12134.445
12.50%37.50%50.00%النسبة

3830122.1144.464التكراردعم ورعاية املراكز الصحية لذوي اإلحتي�اجات اخلاصة

داللة -  ذات  فروق  أي  إىل  يشري  ال  املحافظة  يف  العين�ة  أفراد  استجابة  وفق  اإلحتي�اجات  ترتيب  أن 
إىل  السابق  التحليل  يف  سبق  كما  لالرتب�اط  بريسون  معامل  ويشري  العبارات،  جلميع  إحصائي�ة 
والثب�ات  .0( وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية )1%( كما أن درجة الصدق  قيمة عالية )41

ملحور اإلحتي�اجات الصحية )0.90( يعرب عن مدى الصدق واملوثوقية.
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أمكن حتديد مدى اإلحتي�اجات الصحية من وجه نظر افرد العين�ة على النحو اآليت:- 

متوسطاإلحتي�اج

2.35تمويل جهود مكافحة التدخني وعالج املدخنني1

2.34دعم وإنشاء مراكز غسيل الكلى2

2.34طباعة النشرات والكتيب�ات الصحية.3

2.28دعم إجراء دراسات حتديد اإلحتي�اجات الصحية يف املحافظة.4

2.26تزويد املحتاجني باألجهزة واملستلزمات الطبي�ة.5

تزويد املحتاجني 
باألجهزة 

واملستلزمات 
الطبي�ة.

دعم إجراء 
دراسات حتديد 

اإلحتي�اجات 
الصحية يف 
املحافظة.

طباعة النشرات 
والكتيب�ات 

الصحية.

دعم وإنشاء مراكز 
غسيل الكلى

تمويل جهود 
مكافحة التدخني 

وعالج املدخنني

2.4

2.35

2.3

2.25

2.2

2.35

2.34 2.34

2.28
2.26
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جاءت اإلحتي�اجات الصحية األكرث أولوية من وجه نظر أفراد العين�ة على النحو اآليت:- 

اإلحتي�اج متوسط األولوية 

4.67دعم وإنشاء مراكز غسيل الكلى1

4.53دعم الفقراء واملحتاجني يف املستشفيات اخلاصة.2

4.48دعم إجراء دراسات حتديد اإلحتي�اجات الصحية يف املحافظة3

4.46دعم ورعاية املراكز الصحية لذوي اإلحتي�اجات اخلاصة4

4.44دعم املحتاجني لشراء األدوية الضرورية5

دعم املحتاجني 
لشراء األدوية 

الضرورية

دعم ورعاية 
املراكز الصحية 

لذوي اإلحتي�اجات 
اخلاصة

دعم إجراء دراسات 
حتديد اإلحتي�اجات 

الصحية يف 
املحافظة

دعم الفقراء 
واملحتاجني يف 
املستشفيات 

اخلاصة.

دعم وإنشاء مراكز 
غسيل الكلى

4.55

4.5

4.45

4. 40

4.35

4.3
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3-اإلحتي�اجات  

يتضح من البي�انات يف اجلدول رقم ) 5-25  ( ما يلي:

ترتيب مدى املتوسطال اعلمال يوجديوجدالعبارة
اإلحتي�اج

متوسط 
األولوية

ترتيب 
األولويات

دعم وإنشاء مراكز التنمية  يف املحافظة.
442312التكرار

2.2754.492
15.20%29.10%55.70%النسبة

دعم برامج إصالح ذات البني.
452410التكرار

2.2754.47
12.70%30.40%57.00%النسبة

دعم وإنشاء مؤسسات تهتم بشئون 
الشباب.

44307التكرار
2.17114.492

8.60%37.00%54.30%النسبة

دعم الربامج واألنشطة يف املؤسسات 
49219التكرار

2.3544.1910
11.40%26.60%62.00%النسبة

دعم وإنشاء دور لرعاية األيت�ام.
54243التكرار

2.3724.521
3.70%29.60%66.70%النسبة

دعم وإنشاء مؤسسات ملساعدة 
وتأهيل املقبلني على الزواج.

47267التكرار
2.2674.454

8.80%32.50%58.80%النسبة
دعم وإنشاء املؤسسات اليت تهتم 

باإلصالح األسري.
42326التكرار

2.12134.368
7.50%40.00%52.50%النسبة

دعم املؤسسات  باإلحتي�اجات املكتبي�ة 
واحلاسوبي�ة.

412712التكرار
2.18103.6714

15.00%33.80%51.20%النسبة
توفري الدعم العيين من السلع 
الضرورية للفقراء واملحتاجني.

58184التكرار
2.514.436

5.00%22.50%72.50%النسبة

دعم ورعاية برامج العناية باملسنني.
41318التكرار

2.13124.454
10.00%38.80%51.20%النسبة

دعم ورعاية برامج األسر املنتجة.
442611التكرار

2.2284.229
13.60%32.10%54.30%النسبة

دعم دور الرعاية 
432612التكرار

2.2194.0912
14.80%32.10%53.10%النسبة

دعم دور املالحظة 
392913التكرار

2.12134.0912
16.00%35.80%48.10%النسبة

توفري وسائل التكييف واألجهزة 
502192.3634.1411التكرارالكهربائي�ة

ذات -  فروق  أي  وجود  إىل  يشري  ال  املحافظة  يف  العين�ة  أفراد  استجابة  وفق  اإلحتي�اجات  ترتيب  أن 
قيمة  سبق  كما  لالرتب�اط  بريسون  معامل  ويشري  اإلستب�انة،  عبارات  جلميع  إحصائي�ة  داللة 
عالية )0.61( وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية )1%(، كما أن درجة الصدق والثب�ات ملحور 

اإلحتي�اجات  )0.91( بعيد عن مدى الصدق واملوثوقية. 
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أمكن حتديد مدى اإلحتي�اجات  من وجه نظر أفراد العين�ة على النحو اآليت:- 

متوسط اإلحتي�اج

2.5توفري الدعم العيين من السلع الضرورية للفقراء واملحتاجني.1

2.37دعم وإنشاء دور لرعاية األيت�ام.2

2.36توفري وسائل التكييف واألجهزة الكهربائي�ة3

2.35دعم الربامج واألنشطة يف املؤسسات 4

2.27دعم وإنشاء مراكز التنمية  يف املحافظة.5

دعم وإنشاء مراكز 
التنمية االجتماعية 

يف املحافظة.

دعم الربامج 
واألنشطة يف 
املؤسسات 
االجتماعية

توفري وسائل 
التكييف واألجهزة 

الكهربائي�ة

دعم وإنشاء دور 
لرعاية األيت�ام.

توفري الدعم 
العيين من السلع 
الضرورية للفقراء 

واملحتاجني.

2.4

2.35

2.3

2.25

2.2

2.15
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جاءت اإلحتي�اجات  األكرث أولوية من وجه نظر أفراد العين�ة على النحو اآليت:. 10

متوسط األولويةاإلحتي�اج

4.52دعم وإنشاء دور لرعاية األيت�ام1

4.49دعم وإنشاء مؤسسات تهتم بشئون الشباب2

4.49دعم وإنشاء مراكز التنمية  يف املحافظة.3

4.45دعم وإنشاء مؤسسات ملساعدة وتأهيل املقبلني على الزواج.4

4.45دعم ورعاية برامج العناية باملسنني.5

دعم ورعاية برامج 
العناية باملسنني.

دعم وإنشاء 
مؤسسات 

ملساعدة وتأهيل 
املقبلني على 

الزواج.

دعم وإنشاء مراكز 
التنمية االجتماعية 

يف املحافظة.

دعم وإنشاء 
مؤسسات تهتم 
بشئون الشباب

دعم وإنشاء دور 
لرعاية األيت�ام

4.5

4.48

4. 46

4. 44

4. 42

4.4



الدراسة املسحّية الشاملة١٤٣٦ه

138

4-اإلحتي�اجات التعليمية 

يتضح من البي�انات يف اجلدول رقم )  5-26 ( ما يلي:

ترتيب مدى املتوسطال اعلمال يوجديوجدالعبارة
اإلحتي�اج

متوسط 
األولوية

ترتيب 
األولويات

دعم برامج رعاية املوهوبني.
63134التكرار

2.6323.5812
5.00%16.20%78.80%النسبة

دعم الربامج واملناشط التعليمية 
املوجهة إلثراء وتنمية مهارات الطالب 

والطالبات.

57185التكرار
2.4943.6710

6.20%22.50%71.20%النسبة

إنشاء مراكز تدريب وتأهيل لتنمية 
الكوادر التعليمية (معلمني، مشرفني، 

مرشدين،....).

51237التكرار
2.3574.126

8.60%28.40%63.00%النسبة

توفري برامج تعليمية ملساعدة املتعثرين 
دراسيًا.

48285التكرار
2.25124.244

6.20%34.60%59.30%النسبة
دعم وتمويل مراكز حتفيظ القرآن 

الكريم.
61107التكرار

2.6514.422
9.00%12.80%78.20%النسبة

دعم وتوفري مراكز تعليم الكبار ومحو 
األمية.

58174التكرار
2.5233.5911

5.10%21.50%73.40%النسبة
دعم ورعاية املناشط الالصفية اليت 
تعزز التعلم الذايت وإكساب املهارات.

531711التكرار
2.4453.749

13.60%21.00%65.40%النسبة
تمويل برامج كفالة طالب العلم 

واملعلمني يف مراكز ومكاتب الدعوة.
432018التكرار

2.2893.958
22.20%24.70%53.10%النسبة

تمويل الدورات العلمية والتدريب�ة 
وورش العمل املعني�ة بالتعليم وإثراء 

العاملني يف قطاع التعليم.

512010التكرار
2.3864.591

12.30%24.70%63.00%النسبة

توفري برامج مساعدة لتعليم ذوي 
اإلحتي�اجات اخلاصة.

472410التكرار
2.2894.413

12.30%29.60%58.00%النسبة
دعم وإنشاء املكاتب العلمية لطلبة 

العمل واملشاخي
441818التكرار

2.3284.047
22.50%22.50%55.00%النسبة

التكراردعم اجلمعيات العلمية يف املحافظات
النسبة

45
%55.60

22
%27.20

14
%17.302.2894.175

داللة -  ذات  فروق  أي  إىل  يشري  ال  املحافظة  يف  العين�ة  أفراد  استجابة  وفق  اإلحتي�اجات  ترتيب  أن 
إىل  السابق  التحليل  يف  سبق  كما  لالرتب�اط  بريسون  معامل  ويشري  العبارات،  جلميع  إحصائي�ة 
.0( وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية )1%( كما أن درجة الصدق والثب�ات  قيمة عالية )47

ملحور اإلحتي�اجات التعليمية )0.85( يعرب عن مدى الصدق واملوثوقية.
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أمكن حتديد مدى اإلحتي�اجات التعليمية من وجه نظر افرد العين�ة على النحو اآليت:- 

متوسطاإلحتي�اج

2.65دعم وتمويل مراكز حتفيظ القرآن الكريم.1

2.63دعم برامج رعاية املوهوبني.2

2.52دعم وتوفري مراكز تعليم الكبار ومحو األمية.3

2.49دعم الربامج واملناشط التعليمية املوجهة إلثراء وتنمية مهارات الطالب والطالبات4

2.44دعم ورعاية املناشط الالصفية اليت تعزز التعلم الذايت واكساب املهارات5

دعم ورعاية املناشط 
الالصفية اليت 

تعزز التعلم الذايت 
واكساب املهارات

دعم الربامج 
واملناشط 

التعليمية املوجهة 
إلثراء وتنمية 

مهارات الطالب 
والطالبات

دعم وتوفري مراكز 
تعليم الكبار ومحو 

األمية.

دعم برامج رعاية 
املوهوبني.

دعم وتمويل مراكز 
حتفيظ القرآن 

الكريم.

2.8

2.7

2.6

2.5

2.4

2.3

2.65

2.63
2.52

2. 49
2. 44
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جاءت اإلحتي�اجات التعليمية األكرث أولوية من وجه نظر أفراد العين�ة على النحو اآليت:- 

اإلحتي�اج متوسط األولوية 

تمويل الدورات العلمية والتدريب�ة وورش العمل املعني�ة بالتعليم وإثراء العاملني يف قطاع 1
4.59التعليم

4.42دعم وتمويل مراكز حتفيظ القرآن الكريم.2

4.41توفري برامج مساعدة لتعليم ذوي اإلحتي�اجات اخلاصة.3

4.24توفري برامج تعليمية ملساعدة املتعثرين دراسيًا4

4.17دعم اجلمعيات العلمية يف املحافظة5

دعم اجلمعيات 
العلمية يف املحافظة

توفري برامج 
تعليمية ملساعدة 
املتعثرين دراسيًا

توفري برامج 
مساعدة لتعليم 

ذوي اإلحتي�اجات 
اخلاصة.

دعم وتمويل 
مراكز حتفيظ 
القرآن الكريم.

تمويل الدورات 
العلمية والتدريب�ة 

وورش العمل 
املعني�ة بالتعليم 

وإثراء العاملني يف 
قطاع التعليم

4.4

4.3

4.2

4.1

4

3.9
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5-اإلحتي�اجات الدعوية

يتضح من البي�انات يف اجلدول رقم )  5-27 ( ما يلي:

ترتيب مدى املتوسطال اعلمال يوجديوجدالعبارة
اإلحتي�اج

متوسط 
األولوية

ترتيب 
األولويات

دعم وإنشاء مكاتب دعوية يف املحافظة.
59138التكرار

2.5854.037
10.00%16.20%73.80%النسبة

إنشاء مكتب توعية اجلاليات.
62153التكرار

2.5944.183
3.80%18.80%77.50%النسبة

دعم أنشطة وبرامج توعية اجلاليات.
6496التكرار

2.714.144
7.60%11.40%81.00%النسبة

دعم اجلوالت والقوافل الدعوية.
53179التكرار

2.4674.046
11.40%21.50%67.10%النسبة

دعم املطبوعات والكتب الدعوية 
والسمعية.

61135التكرار
2.6134.029

6.30%16.50%77.20%النسبة
تمويل برامج املتابعة والتعليم املستمر 

للمسلم اجلديد.
521413التكرار

2.4864.312
16.50%17.70%65.80%النسبة

تمويل إقامة دروس ومحاضرات علمية يف 
املحافظة.

64123التكرار
2.6624.144

3.80%15.20%81.00%النسبة
دعم اإلحتي�اجات املكتبي�ة واحلاسوبي�ة 

ملكاتب الدعوة واملؤسسات اخلريية.
501513التكرار

2.4584.631
16.70%19.20%64.10%النسبة

التكراردعم الدراسات ذات الشأن الدعوي.
النسبة

47
%59.50

18
%27.80

14
%17.702.3794.037

داللة -  ذات  فروق  أي  إىل  يشري  ال  املحافظة  يف  العين�ة  أفراد  استجابة  وفق  اإلحتي�اجات  ترتيب  أن 
إحصائي�ة جلميع العبارات، ويشري معامل بريسون لالرتب�اط كما سبق يف التحليل السابق إىل قيمة عالية 
اإلحتي�اجات  ملحور  والثب�ات  الصدق  درجة  أن  كما   )%1( معنوية  مستوى  عند  دالة  قيمة  .0(وهي  44(

الدعوية )0.71( يعرب عن مدى الصدق واملوثوقية.
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أمكن حتديد مدى اإلحتي�اجات الدعوية من وجه نظر افرد العين�ة على النحو اآليت:- 

متوسطاإلحتي�اج

2.7دعم أنشطة وبرامج توعية اجلاليات1

2.66تمويل إقامة دروس ومحاضرات علمية يف املحافظة.2

2.61دعم املطبوعات والكتب الدعوية والسمعية.3

2.59إنشاء مكتب توعية اجلاليات.4

2.58دعم وانشاء مكاتب دعوية يف املحافظة5

دعم أنشطة وبرامج 
توعية اجلاليات

تمويل إقامة 
دروس 

ومحاضرات 
علمية يف 
املحافظة.

دعم املطبوعات 
والكتب الدعوية 

والسمعية.

تمويل إقامة 
دروس 

ومحاضرات 
علمية يف 
املحافظة.

دعم أنشطة 
وبرامج توعية 

اجلاليات

2.75

2.7

2.65

2.6

2.55

2.5

2.7

2.66
2.61

2.59
2.58
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جاءت اإلحتي�اجات الدعوية األكرث أولوية من وجه نظر أفراد العين�ة على النحو اآليت:- 

اإلحتي�اج متوسط األولوية 

4.63دعم اإلحتي�اجات املكتبي�ة واحلاسوبي�ة ملكاتب الدعوة واملؤسسات اخلريية.1

4.31تمويل برامج املتابعة والتعليم املستمر للمسلم اجلديد.2

4.18إنشاء مكتب توعية اجلاليات.3

4.14دعم أنشطة وبرامج توعية اجلاليات4

4.14تمويل إقامة دروس ومحاضرات علمية يف املحافظة5

تمويل إقامة دروس 
ومحاضرات علمية 

يف املحافظة

دعم أنشطة 
وبرامج توعية 

اجلاليات

إنشاء مكتب 
توعية اجلاليات.

تمويل برامج 
املتابعة والتعليم 
املستمر للمسلم 

اجلديد.

دعم اإلحتي�اجات 
املكتبي�ة 

واحلاسوبي�ة ملكاتب 
الدعوة واملؤسسات 

اخلريية.

4.3

4.2

4.1

4

39

3.8
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خامسًا:  محافظة الزلفي

1-اإلحتي�اجات األساسية

يتضح من البي�انات يف اجلدول رقم ) 5-28  ( ما يلي:

املتوسطال اعلمال يوجديوجدالعبارة
ترتيب 
مدى 

اإلحتي�اج
متوسط 
األولوية

ترتيب 
األولويات

توفري برامج الوجبات الغذائي�ة 
للمحتاجني

23442.6133.237التكرار 12.90%12.90%74.20%النسبة
توفري برامج الكساء وامللبس 

للمحتاجني.
24342.6813.46التكرار 12.90%9.70%77.40%النسبة

151052.1782.068التكرارتوفري برامج مياه الشرب. 16.70%33.30%50.00%النسبة

19662.4263.873التكراربرامج املساعدة يف توفري املسكن 19.40%19.40%61.30%النسبة
املساعدة يف توفري خدمات النقل 

واملوصالت.
19842.3573.65التكرار 12.90%25.80%61.30%النسبة

برامج املساعدة يف ترميم 
املساكن

22362.6133.74التكرار 19.40%9.70%71.00%النسبة
دعم مناشط استقبال وتوزيع 

فائض الطعام
24342.6813.952التكرار 12.90%9.70%77.40%النسبة

التكراردعم إجيار املسكن
النسبة

22
%71.00

6
%19.40

3
%9.702.5254.141

-أن ترتيب اإلحتي�اجات وفق استجابة أفراد العين�ة يف املحافظة ال يشري إىل أي فروق ذات داللة إحصائي�ة 
جلميع العبارات، ويشري معامل بريسون لالرتب�اط كما سبق يف التحليل السابق إىل قيمة عالية )0.49( 
وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية )1%(، كما أن درجة الصدق والثب�ات ملحور اإلحتي�اجات األساسية 

)0.63( يعرب عن مدى الصدق واملوثوقية.
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أمكن حتديد مدى اإلحتي�اجات األساسية من وجه نظر افرد العين�ة على النحو اآليت:  -

متوسطاإلحتي�اج

2.68دعم مناشط استقبال وتوزيع فائض الطعام1

2.68توفري برامج الكساء وامللبس للمحتاجني.2

2.61برامج املساعدة يف ترميم املساكن3

2.61توفري برامج الوجبات الغذائي�ة للمحتاجني4

2.52دعم إجيار املسكن5

توفري برامج دعم إجيار املسكن
الوجبات الغذائي�ة 

للمحتاجني

برامج املساعدة يف 
ترميم املساكن

توفري برامج 
الكساء وامللبس 

للمحتاجني.

دعم مناشط 
استقبال وتوزيع 

فائض الطعام

2.75

2.7

2.65

2.6

2.55

2.5

2.68
2.68

2.61 2.61

2.52
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جاءت اإلحتي�اجات األساسية األكرث أولوية من وجه نظر أفراد العين�ة على النحو اآليت:- 

متوسط األولويةاإلحتي�اج

4.14دعم إجيار املسكن1

3.95دعم مناشط استقبال وتوزيع فائض الطعام2

3.87برامج املساعدة يف توفري املسكن3

3.7برامج املساعدة يف ترميم املساكن4

3.6املساعدة يف توفري خدمات النقل واملوصالت5

املساعدة يف توفري 
خدمات النقل 

واملوصالت

برامج املساعدة يف 
ترميم املساكن

برامج املساعدة يف 
توفري املسكن

دعم مناشط 
استقبال وتوزيع 

فائض الطعام

دعم إجيار املسكن

4.2

4

3.8

3.6

3.4

3.2
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2-اإلحتي�اجات الصحية 

يتضح من البي�انات يف اجلدول رقم )  5-29 ( ما يلي:

ترتيب مدى املتوسطال اعلمال يوجديوجدالعبارة
اإلحتي�اج

متوسط 
األولوية

ترتيب 
األولويات

توفري برامج وحمالت التوعية والوقاية من 
األمراض واألوبئ�ة.

1795التكرار
2.26113.4113

16.10%29.00%54.80%النسبة
تمويل جهود مكافحة التدخني وعالج 

املدخنني.
2434التكرار

2.68142
12.90%9.70%77.40%النسبة

تزويد املحتاجني باألجهزة واملستلزمات 
الطبي�ة.

1966التكرار
2.4233.953

19.40%19.40%61.30%النسبة
املساهمة يف إنشاء العيادات التطوعية 

واخلريية.
1696التكرار

2.23124.421
19.40%29.00%51.60%النسبة

دعم الفقراء واملحتاجني يف املستشفيات 
اخلاصة.

1777التكرار
2.3273.611

22.60%22.60%54.80%النسبة

طباعة النشرات والكتيب�ات الصحية.
1966التكرار

2.423314
19.40%19.40%61.30%النسبة

تمويل وإنشاء العيادات التطوعية لألطباء من 
خارج املحافظة.

1678التكرار
2.2993.953

25.80%22.60%51.60%النسبة
توفري السكن املجاين خارج املحافظة للمرىض 

من الفقراء واملحتاجني.
13116التكرار

2.07133.79
20.00%36.70%43.30%النسبة

توفري وسائل نقل للمحتاجني للرعاية الصحية.
1686التكرار

2.27103.4712
20.00%26.70%53.30%النسبة

دعم إجراء دراسات حتديد اإلحتي�اجات 
الصحية يف املحافظة.

13125التكرار
2.03143.946

16.70%40.00%43.30%النسبة
توفري زيارات طبي�ة تطوعية لالستشاريني يف 

التخصصات الطبي�ة املختلفة.
2145التكرار

2.5723.6510
16.70%13.30%70.00%النسبة

دعم وإنشاء مراكز غسيل الكلى
1966التكرار

2.4233.868
19.40%19.40%61.30%النسبة

دعم املحتاجني لشراء األدوية الضرورية
1867التكرار

2.3963.877
22.60%19.40%58.10%النسبة

دعم ورعاية املراكز الصحية لذوي اإلحتي�اجات 
اخلاصة

16692.3273.953التكرار

داللة -  ذات  فروق  أي  إىل  يشري  ال  املحافظة  يف  العين�ة  أفراد  استجابة  وفق  اإلحتي�اجات  ترتيب  أن 
إحصائي�ة جلميع العبارات، ويشري معامل بريسون لالرتب�اط كما سبق يف التحليل السابق إىل قيمة عالية 
اإلحتي�اجات  ملحور  والثب�ات  الصدق  درجة  أن  كما   )%1( معنوية  مستوى  عند  دالة  قيمة  وهي   )0. 41(

الصحية )0.90( يعرب عن مدى الصدق واملوثوقية.
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أمكن حتديد مدى اإلحتي�اجات الصحية من وجه نظر افرد العين�ة على النحو اآليت:- 

متوسطاإلحتي�اج

2.68تمويل جهود مكافحة التدخني وعالج املدخنني.1

2.57توفري زيارات طبي�ة تطوعية لالستشاريني يف التخصصات الطبي�ة املختلف2

2.42تزويد املحتاجني باألجهزة واملستلزمات الطبي�ة.3

2.42دعم وإنشاء مراكز غسيل الكلى4

2.42طباعة النشرات والكتيب�ات الصحية.5

طباعة النشرات 
والكتيب�ات الصحية.

دعم وإنشاء مراكز 
غسيل الكلى

تزويد املحتاجني 
باألجهزة 

واملستلزمات 
الطبي�ة.

توفري زيارات 
طبي�ة تطوعية 
لالستشاريني 

يف التخصصات 
الطبي�ة املختلف

تمويل جهود 
مكافحة التدخني 
وعالج املدخنني.

2.7

2.6

2.5

2.4

2.3

2.2

2.68

2.57

2. 42 2. 42 2. 42
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جاءت اإلحتي�اجات الصحية األكرث أولوية من وجه نظر أفراد العين�ة على النحو اآليت:- 

اإلحتي�اج متوسط األولوية  

4.42املساهمة يف إنشاء العيادات التطوعية واخلريية.1

4تمويل جهود مكافحة التدخني وعالج املدخنني.2

3.95تمويل وإنشاء العيادات التطوعية لألطباء من خارج املحافظة3

3.95دعم ورعاية املراكز الصحية لذوي اإلحتي�اجات اخلاصة4

3.95تزويد املحتاجني باألجهزة واملستلزمات الطبي�ة.5

تزويد املحتاجني 
باألجهزة 

واملستلزمات 
الطبي�ة.

دعم ورعاية 
املراكز الصحية 

لذوي اإلحتي�اجات 
اخلاصة

تمويل وإنشاء 
العيادات 

التطوعية لألطباء 
من خارج املحافظة

تمويل جهود 
مكافحة التدخني 
وعالج املدخنني.

املساهمة يف إنشاء 
العيادات التطوعية 

واخلريية.

4.2

4.1

4

3.9

3.8

3.7
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3-اإلحتي�اجات  

يتضح من البي�انات يف اجلدول رقم )  5-30 ( ما يلي:

ترتيب مدى املتوسطال اعلمال يوجديوجدالعبارة
اإلحتي�اج

متوسط 
األولوية

ترتيب 
األولويات

دعم وإنشاء مراكز التنمية  يف 
املحافظة.

2163التكرار
2.574.424

10.00%20.00%70.00%النسبة

دعم برامج إصالح ذات البني.
2145التكرار

2.5754.591
16.70%13.30%70.00%النسبة

دعم وإنشاء مؤسسات تهتم 
بشئون الشباب.

1973التكرار
2.41104.433

10.30%24.10%65.50%النسبة
دعم الربامج واألنشطة يف 

املؤسسات 
2054التكرار

2.5264.157
13.80%17.20%69.00%النسبة

دعم وإنشاء دور لرعاية األيت�ام.
1954التكرار

2.573.5912
14.30%17.90%67.90%النسبة

دعم وإنشاء مؤسسات ملساعدة 
وتأهيل املقبلني على الزواج.

2126التكرار
2.6634.452

20.70%6.90%72.40%النسبة
دعم وإنشاء املؤسسات اليت تهتم 

باإلصالح األسري.
2342التكرار

2.6634.335
6.90%13.80%79.30%النسبة

دعم املؤسسات  باإلحتي�اجات 
املكتبي�ة واحلاسوبي�ة.

1757التكرار
2.41103.4414

24.10%17.20%58.60%النسبة
توفري الدعم العيين من السلع 
الضرورية للفقراء واملحتاجني.

2324التكرار
2.7214.157

13.80%6.90%79.30%النسبة
دعم ورعاية برامج العناية 

باملسنني.
1694التكرار

2.241349
13.80%31.00%55.20%النسبة

دعم ورعاية برامج األسر املنتجة.
2333التكرار

2.6924.226
10.30%10.30%79.30%النسبة

دعم دور الرعاية 
1765التكرار

2.39123.5912
17.90%21.40%60.70%النسبة

دعم دور املالحظة 
1397التكرار

2.14143.9310
24.10%31.00%44.80%النسبة

توفري وسائل التكييف واألجهزة 
18472.4893.811التكرارالكهربائي�ة

أن ترتيب اإلحتي�اجات وفق استجابة أفراد العين�ة يف املحافظة ال يشري إىل وجود أي فروق ذات داللة - 
إحصائي�ة جلميع عبارات اإلستب�انة، ويشري معامل بريسون لالرتب�اط كما سبق قيمة عالية )0.61( وهي 
قيمة دالة عند مستوى معنوية )1%(، كما أن درجة الصدق والثب�ات ملحور اإلحتي�اجات )0.91( يعرب عن 

مدى الصدق واملوثوقية. 
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أمكن حتديد مدى اإلحتي�اجات  من وجه نظر أفراد العين�ة على النحو اآليت:- 

متوسط اإلحتي�اج

2.72توفري الدعم العيين من السلع الضرورية للفقراء واملحتاجني1

2.69دعم ورعاية برامج األسر املنتجة.2

2.66دعم وإنشاء مؤسسات ملساعدة وتأهيل املقبلني على الزواج3

2.66دعم وإنشاء املؤسسات اليت تهتم باإلصالح األسري.4

2.57دعم برامج إصالح ذات البني.5

دعم برامج إصالح 
ذات البني.

دعم وإنشاء 
املؤسسات اليت 
تهتم باإلصالح 

األسري.

دعم وإنشاء 
مؤسسات 

ملساعدة وتأهيل 
املقبلني على 

الزواج

دعم ورعاية برامج 
األسر املنتجة.

توفري الدعم 
العيين من السلع 
الضرورية للفقراء 

واملحتاجني

2.7

2.65

2.6

2.55

2.5

2.45
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جاءت اإلحتي�اجات   األكرث أولوية من وجه نظر أفراد العين�ة على النحو اآليت:. 11

متوسط األولويةاإلحتي�اج

4.59دعم برامج إصالح ذات البني.1

4.45دعم وإنشاء مؤسسات ملساعدة وتأهيل املقبلني على الزواج2

4.43دعم وإنشاء مؤسسات تهتم بشئون الشباب3

4.42دعم وإنشاء مراكز التنمية  يف املحافظة4

4.33دعم وإنشاء املؤسسات اليت تهتم باإلصالح األسري.5

دعم وإنشاء 
املؤسسات اليت تهتم 

باإلصالح األسري.

دعم وإنشاء 
مراكز التنمية 
االجتماعية يف 

املحافظة

دعم وإنشاء 
مؤسسات تهتم 
بشئون الشباب

دعم وإنشاء 
مؤسسات 

ملساعدة وتأهيل 
املقبلني على 

الزواج

دعم برامج إصالح 
ذات البني.

4.7

4.6

4.5

4.4

4.3

4.2
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4-اإلحتي�اجات التعليمية 

يتضح من البي�انات يف اجلدول رقم )  5-31 ( ما يلي:

ترتيب مدى املتوسطال اعلمال يوجديوجدالعبارة
اإلحتي�اج

متوسط 
األولوية

ترتيب 
األولويات

دعم برامج رعاية املوهوبني.
2515التكرار

2.7713.210
16.10%3.20%80.60%النسبة

دعم الربامج واملناشط التعليمية املوجهة 
إلثراء وتنمية مهارات الطالب والطالبات.

2155التكرار
2.5253.339

16.10%16.10%67.70%النسبة
إنشاء مراكز تدريب وتأهيل لتنمية 

الكوادر التعليمية (معلمني، مشرفني، 
مرشدين،....).

2055التكرار
2.563.716

16.70%16.70%66.70%النسبة

توفري برامج تعليمية ملساعدة املتعثرين 
دراسيًا.

1957التكرار
2.4593.795

22.60%16.10%61.30%النسبة

دعم وتمويل مراكز حتفيظ القرآن الكريم.
2443التكرار

2.6534.251
9.70%12.90%77.40%النسبة

دعم وتوفري مراكز تعليم الكبار ومحو 
األمية.

1893التكرار
2.3102.812

10.00%30.00%60.00%النسبة
دعم ورعاية املناشط الالصفية اليت تعزز 

التعلم الذايت وإكساب املهارات.
2335التكرار

2.6533.1611
16.10%9.70%74.20%النسبة

تمويل برامج كفالة طالب العلم واملعلمني 
يف مراكز ومكاتب الدعوة.

2334التكرار
2.67244

13.30%10.00%76.70%النسبة
تمويل الدورات العلمية والتدريب�ة وورش 
العمل املعني�ة بالتعليم وإثراء العاملني يف 

قطاع التعليم.

14106التكرار
2.13123.57

20.00%33.30%46.70%النسبة

توفري برامج مساعدة لتعليم ذوي 
اإلحتي�اجات اخلاصة.

1677التكرار
2.3103.478

23.30%23.30%53.30%النسبة
دعم وإنشاء املكاتب العلمية لطلبة العمل 

واملشاخي
2055التكرار

2.564.053
16.70%16.70%66.70%النسبة

التكراردعم اجلمعيات العلمية يف املحافظات
النسبة

19
%63.30

5
%16.70

6
%20.002.4784.062

داللة -  ذات  فروق  أي  إىل  يشري  ال  املحافظة  يف  العين�ة  أفراد  استجابة  وفق  اإلحتي�اجات  ترتيب  أن 
إىل  السابق  التحليل  يف  سبق  كما  لالرتب�اط  بريسون  معامل  ويشري  العبارات،  جلميع  إحصائي�ة 
.0( وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية )1%( كما أن درجة الصدق والثب�ات  قيمة عالية )47

ملحور اإلحتي�اجات التعليمية )0.85( يعرب عن مدى الصدق واملوثوقية.
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أمكن حتديد مدى اإلحتي�اجات التعليمية من وجه نظر افرد العين�ة على النحو اآليت:- 

متوسطاإلحتي�اج

2.77دعم برامج رعاية املوهوبني.1

2.67تمويل برامج كفالة طالب العلم واملعلمني يف مراكز ومكاتب الدعوة2

2.65دعم وتمويل مراكز حتفيظ القرآن الكريم.3

2.65دعم ورعاية املناشط الالصفية اليت تعزز التعلم الذايت وإكساب املهارات4

2.52دعم الربامج واملناشط التعليمية املوجهة إلثراء وتنمية مهارات الطالب والطالبات5

دعم الربامج 
واملناشط التعليمية 

املوجهة إلثراء وتنمية 
مهارات الطالب 

والطالبات

دعم ورعاية 
املناشط 

الالصفية اليت 
تعزز التعلم الذايت 
وإكساب املهارات

دعم وتمويل مراكز 
حتفيظ القرآن 

الكريم.

تمويل برامج 
كفالة طالب 

العلم واملعلمني 
يف مراكز ومكاتب 

الدعوة

دعم برامج رعاية 
املوهوبني.

2.8

2.7

2.6

2.5

2.4

2.3

2.77

2.67

2.65 2.65
2.52
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جاءت اإلحتي�اجات التعليمية األكرث أولوية من وجه نظر أفراد العين�ة على النحو اآليت:- 

اإلحتي�اج متوسط األولوية 

4.25دعم وتمويل مراكز حتفيظ القرآن الكريم1

4.06دعم اجلمعيات العلمية يف املحافظات2

4.05دعم وإنشاء املكاتب العلمية لطلبة العمل واملشاخي3

4تمويل برامج كفالة طالب العلم واملعلمني يف مراكز ومكاتب الدعوة4

3.79توفري برامج تعليمية ملساعدة املتعثرين دراسيًا5

توفري برامج تعليمية 
ملساعدة املتعثرين 

دراسيًا

تمويل برامج 
كفالة طالب 

العلم واملعلمني 
يف مراكز ومكاتب 

الدعوة

دعم وإنشاء 
املكاتب العلمية 

لطلبة العمل 
واملشاخي

دعم اجلمعيات 
العلمية يف 
املحافظات

دعم وتمويل مراكز 
حتفيظ القرآن 

الكريم

4

3.9

3.8

3.7

3.6

3.5
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5-اإلحتي�اجات الدعوية

يتضح من البي�انات يف اجلدول رقم )  5-32 ( ما يلي:

املتوسطال اعلمال يوجديوجدالعبارة
ترتيب 
مدى 

اإلحتي�اج
متوسط 
األولوية

ترتيب 
األولويات

دعم وإنشاء مكاتب دعوية يف املحافظة.
2145التكرار

2.5764.127
16.70%13.30%70.00%النسبة

إنشاء مكتب توعية اجلاليات.
15105التكرار

2.1793.279
16.70%33.30%50.00%النسبة

دعم أنشطة وبرامج توعية اجلاليات.
2523التكرار

2.7714.383
10.00%6.70%83.30%النسبة

دعم اجلوالت والقوافل الدعوية.
1848التكرار

2.4784.266
26.70%13.30%60.00%النسبة

دعم املطبوعات والكتب الدعوية 
والسمعية.

2028التكرار
2.654.285

26.70%6.70%66.70%النسبة
تمويل برامج املتابعة والتعليم املستمر 

للمسلم اجلديد.
2127التكرار

2.6344.532
23.30%6.70%70.00%النسبة

تمويل إقامة دروس ومحاضرات علمية يف 
املحافظة.

2334التكرار
2.6734.34

13.30%10.00%76.70%النسبة
دعم اإلحتي�اجات املكتبي�ة واحلاسوبي�ة 

ملكاتب الدعوة واملؤسسات اخلريية.
2217التكرار

2.723.98
23.30%3.30%73.30%النسبة

التكراردعم الدراسات ذات الشأن الدعوي.
النسبة

17
%58.60

3
%10.30

9
31.002.4874.591

داللة -  ذات  فروق  أي  إىل  يشري  ال  املحافظة  يف  العين�ة  أفراد  استجابة  وفق  اإلحتي�اجات  ترتيب  أن 
إىل  السابق  التحليل  يف  سبق  كما  لالرتب�اط  بريسون  معامل  ويشري  العبارات،  جلميع  إحصائي�ة 
والثب�ات  الصدق  درجة  أن  كما   )%1( معنوية  مستوى  عند  دالة  قيمة  .0(وهي  44( عالية  قيمة 

ملحور اإلحتي�اجات الدعوية )0.71( يعرب عن مدى الصدق واملوثوقية.
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أمكن حتديد مدى اإلحتي�اجات الدعوية من وجه نظر افرد العين�ة على النحو اآليت:- 

متوسطاإلحتي�اج

2.77دعم أنشطة وبرامج توعية اجلاليات.1

2.7دعم اإلحتي�اجات املكتبي�ة واحلاسوبي�ة ملكاتب الدعوة واملؤسسات اخلريية.2

2.67تمويل إقامة دروس ومحاضرات علمية يف املحافظة3

2.63تمويل برامج املتابعة والتعليم املستمر للمسلم اجلديد.4

2.6دعم املطبوعات والكتب الدعوية والسمعية5

دعم املطبوعات 
والكتب الدعوية 

والسمعية

تمويل برامج 
املتابعة والتعليم 
املستمر للمسلم 

اجلديد.

تمويل إقامة 
دروس 

ومحاضرات علمية 
يف املحافظة

دعم اإلحتي�اجات 
املكتبي�ة 

واحلاسوبي�ة 
ملكاتب الدعوة 

واملؤسسات 
اخلريية.

دعم أنشطة 
وبرامج توعية 

اجلاليات.

2.75

2.7

2.65

2.6

2.55

2.5

2.77

2.7

2.67 2.63
2.52
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جاءت اإلحتي�اجات الدعوية األكرث أولوية من وجه نظر أفراد العين�ة على النحو اآليت:- 

اإلحتي�اج متوسط األولوية 

4.59دعم الدراسات ذات الشأن الدعوي.1

4.53تمويل برامج املتابعة والتعليم املستمر للمسلم اجلديد2

4.38دعم أنشطة وبرامج توعية اجلاليات3

4.3تمويل إقامة دروس ومحاضرات علمية يف املحافظة4

4.28دعم املطبوعات والكتب الدعوية والسمعية5

دعم املطبوعات 
والكتب الدعوية 

والسمعية

تمويل إقامة 
دروس 

ومحاضرات 
علمية يف 
املحافظة

دعم أنشطة 
وبرامج توعية 

اجلاليات

تمويل برامج 
املتابعة والتعليم 
املستمر للمسلم 

اجلديد

دعم الدراسات 
ذات الشأن 

الدعوي.

4.6

4.5

4.4

4.3

4.2

4.1
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سادسًا:  محافظة القويعية

1-اإلحتي�اجات األساسية

يتضح من البي�انات يف اجلدول رقم )  5-33 ( ما يلي:

ترتيب مدى املتوسطال اعلمال يوجديوجدالعبارة
اإلحتي�اج

متوسط 
األولوية

ترتيب 
األولويات

توفري برامج الوجبات الغذائي�ة للمحتاجني
591610التكرار

2.5143.986
11.80%18.80%69.40%النسبة

توفري برامج الكساء وامللبس للمحتاجني.
601312التكرار

2.5534.13
14.10%15.30%70.60%النسبة

توفري برامج مياه الشرب.
641112التكرار

2.6123.487
13.80%12.60%73.60%النسبة

برامج املساعدة يف توفري املسكن
531713التكرار

2.4364.242
15.70%20.50%63.90%النسبة

املساعدة يف توفري خدمات النقل واملوصالت.
432616التكرار

2.283.298
18.80%30.60%50.60%النسبة

برامج املساعدة يف ترميم املساكن
54239التكرار

2.36745
10.50%26.70%62.80%النسبة

دعم مناشط استقبال وتوزيع فائض الطعام
6999التكرار

2.6914.024
10.30%10.30%79.30%النسبة

التكراردعم إجيار املسكن
النسبة

56
%66.70

17
%20.20

11
%13.10

2.4654.431

-أن ترتيب اإلحتي�اجات وفق استجابة أفراد العين�ة يف املحافظة ال يشري إىل أي فروق ذات داللة إحصائي�ة 
جلميع العبارات، ويشري معامل بريسون لالرتب�اط كما سبق يف التحليل السابق إىل قيمة عالية )0.49( 
وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية )1%( كما أن درجة الصدق والثب�ات ملحور اإلحتي�اجات األساسية 

)0.63( يعرب عن مدى الصدق واملوثوقية.
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أمكن حتديد مدى اإلحتي�اجات األساسية من وجه نظر افرد العين�ة على النحو اآليت:  -

متوسطاإلحتي�اج

2.69دعم مناشط استقبال وتوزيع فائض الطعام1

2.61توفري برامج مياه الشرب.2

2.55توفري برامج الكساء وامللبس للمحتاجني.3

2.51توفري برامج الوجبات الغذائي�ة للمحتاجني4

2.46دعم إجيار املسكن5

توفري برامج دعم إجيار املسكن
الوجبات الغذائي�ة 

للمحتاجني

توفري برامج 
الكساء وامللبس 

للمحتاجني.

توفري برامج مياه 
الشرب.

دعم مناشط 
استقبال وتوزيع 

فائض الطعام

2.8

2.7

2.6

2.5

2.4

2.3

2.69

2.61

2.55 2.51
2. 46
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جاءت اإلحتي�اجات األساسية األكرث أولوية من وجه نظر أفراد العين�ة على النحو اآليت:- 

متوسط األولويةاإلحتي�اج

4.43دعم إجيار املسكن1

4.24برامج املساعدة يف توفري املسكن2

4.1توفري برامج الكساء وامللبس للمحتاجني.3

4.02دعم مناشط استقبال وتوزيع فائض الطعام4

4برامج املساعدة يف ترميم املساكن5

برامج املساعدة يف 
ترميم املساكن

دعم مناشط 
استقبال وتوزيع 

فائض الطعام

توفري برامج 
الكساء وامللبس 

للمحتاجني.

برامج املساعدة يف 
توفري املسكن

دعم إجيار املسكن

4.2

4.1

4

3.9

3.8

3.7
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2-اإلحتي�اجات الصحية 

يتضح من البي�انات يف اجلدول رقم )  5-34 ( ما يلي:

املتوسطال اعلمال يوجديوجدالعبارة
ترتيب 
مدى 

اإلحتي�اج
متوسط 
األولوية

ترتيب 
األولويات

توفري برامج وحمالت التوعية والوقاية من األمراض 
واألوبئ�ة.

46309التكرار
2.1983.8711

10.60%35.30%54.10%النسبة

تمويل جهود مكافحة التدخني وعالج املدخنني.
53249التكرار

2.3414.373
10.50%27.90%61.60%النسبة

تزويد املحتاجني باألجهزة واملستلزمات الطبي�ة.
472712التكرار

2.2364.274
14.00%31.40%54.70%النسبة

املساهمة يف إنشاء العيادات التطوعية واخلريية.
433011التكرار

2.151149
13.10%35.70%51.20%النسبة

دعم الفقراء واملحتاجني يف املستشفيات اخلاصة.
482811التكرار

2.2364.156
12.60%32.20%55.20%النسبة

طباعة النشرات والكتيب�ات الصحية.
432221التكرار

2.2443.0514
24.40%25.60%50.00%النسبة

تمويل وإنشاء العيادات التطوعية لألطباء من خارج 
املحافظة.

412718التكرار
2.1693.9110

20.90%31.40%47.70%النسبة
توفري السكن املجاين خارج املحافظة للمرىض من 

الفقراء واملحتاجني.
433014التكرار

2.15114.165
16.10%34.50%49.40%النسبة

توفري وسائل نقل للمحتاجني للرعاية الصحية.
382819التكرار

2.12143.712
22.40%32.90%44.70%النسبة

دعم إجراء دراسات حتديد اإلحتي�اجات الصحية يف 
املحافظة.

412718التكرار
2.1693.6913

20.90%31.40%47.70%النسبة
توفري زيارات طبي�ة تطوعية لالستشاريني يف 

التخصصات الطبي�ة املختلفة.
392719التكرار

2.14134.098
22.40%31.80%45.90%النسبة

دعم وإنشاء مراكز غسيل الكلى
512212التكرار

2.3414.452
14.10%25.90%60.00%النسبة

دعم املحتاجني لشراء األدوية الضرورية
492511التكرار

2.2834.471
12.90%29.40%57.60%النسبة

4625162.2444.127التكراردعم ورعاية املراكز الصحية لذوي اإلحتي�اجات اخلاصة

داللة -  ذات  فروق  أي  إىل  يشري  ال  املحافظة  يف  العين�ة  أفراد  استجابة  وفق  اإلحتي�اجات  ترتيب  أن 
إحصائي�ة جلميع العبارات، ويشري معامل بريسون لالرتب�اط كما سبق يف التحليل السابق إىل قيمة عالية 
اإلحتي�اجات  ملحور  والثب�ات  الصدق  درجة  أن  كما   )%1( معنوية  مستوى  عند  دالة  قيمة  وهي   )0. 41(

الصحية )0.90( يعرب عن مدى الصدق واملوثوقية.
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أمكن حتديد مدى اإلحتي�اجات الصحية من وجه نظر افرد العين�ة على النحو اآليت:- 

متوسطاإلحتي�اج

2.34دعم وإنشاء مراكز غسيل الكلى1

2.34تمويل جهود مكافحة التدخني وعالج املدخنني.2

2.28دعم املحتاجني لشراء األدوية الضرورية3

2.24دعم ورعاية املراكز الصحية لذوي اإلحتي�اجات اخلاصة4

2.24طباعة النشرات والكتيب�ات الصحية.5

طباعة النشرات 
والكتيب�ات الصحية.

دعم ورعاية 
املراكز الصحية 

لذوي اإلحتي�اجات 
اخلاصة

دعم املحتاجني 
لشراء األدوية 

الضرورية

تمويل جهود 
مكافحة التدخني 
وعالج املدخنني.

دعم وإنشاء مراكز 
غسيل الكلى

2.8

2.35

2.3

2.25

2.2

2.15

2.34
2.34

2.28
2.24

2.24
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جاءت اإلحتي�اجات الصحية األكرث أولوية من وجه نظر أفراد العين�ة على النحو اآليت:- 

اإلحتي�اج متوسط األولوية 

4.47دعم املحتاجني لشراء األدوية الضرورية1

4.45دعم وإنشاء مراكز غسيل الكلى2

4.37تمويل جهود مكافحة التدخني وعالج املدخنني.3

4.27تزويد املحتاجني باألجهزة واملستلزمات الطبي�ة.4

4.16توفري السكن املجاين خارج املحافظة للمرىض من الفقراء واملحتاجني5

توفري السكن املجاين 
خارج املحافظة 

للمرىض من الفقراء 
واملحتاجني

تزويد املحتاجني 
باألجهزة 

واملستلزمات 
الطبي�ة.

تمويل جهود 
مكافحة التدخني 
وعالج املدخنني.

دعم وإنشاء مراكز 
غسيل الكلى

دعم املحتاجني 
لشراء األدوية 

الضرورية

4.5

4.4

4.3

4.2

4.1

4
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3-اإلحتي�اجات  

يتضح من البي�انات يف اجلدول رقم ) 5-35  ( ما يلي:

ترتيب مدى املتوسطال اعلمال يوجديوجدالعبارة
اإلحتي�اج

متوسط 
األولوية

ترتيب 
األولويات

دعم وإنشاء مراكز التنمية  يف 
املحافظة.

581316التكرار
2.5214.0910

18.40%14.90%66.70%النسبة

دعم برامج إصالح ذات البني.
512014التكرار

2.3674.514
16.50%23.50%60.00%النسبة

دعم وإنشاء مؤسسات تهتم 
بشئون الشباب.

54284التكرار
2.394.425

4.70%32.60%62.80%النسبة
دعم الربامج واألنشطة يف 

املؤسسات 
562010التكرار

2.4254.346
11.60%23.30%65.10%النسبة

دعم وإنشاء دور لرعاية األيت�ام.
51278التكرار

2.28104.523
9.30%31.40%59.30%النسبة

دعم وإنشاء مؤسسات ملساعدة 
وتأهيل املقبلني على الزواج.

60179التكرار
2.544.631

10.50%19.80%69.80%النسبة
دعم وإنشاء املؤسسات اليت تهتم 

باإلصالح األسري.
512213التكرار

2.3484.582
15.10%25.60%59.30%النسبة

دعم املؤسسات  باإلحتي�اجات 
املكتبي�ة واحلاسوبي�ة.

482414التكرار
2.28103.8314

16.30%27.90%55.80%النسبة
توفري الدعم العيين من السلع 
الضرورية للفقراء واملحتاجني.

61178التكرار
2.5124.327

9.30%19.80%70.90%النسبة
دعم ورعاية برامج العناية 

باملسنني.
462714التكرار

2.22134.0611
16.10%31.00%52.90%النسبة

دعم ورعاية برامج األسر املنتجة.
611611التكرار

2.5124.248
12.50%18.20%69.30%النسبة

دعم دور الرعاية 
462415التكرار

2.26124.0212
17.60%28.20%54.10%النسبة

دعم دور املالحظة 
412619التكرار

2.17143.8913
22.10%30.20%47.70%النسبة

توفري وسائل التكييف واألجهزة 
5216172.4254.129التكرارالكهربائي�ة

ذات -  فروق  أي  وجود  إىل  يشري  ال  املحافظة  يف  العين�ة  أفراد  استجابة  وفق  اإلحتي�اجات  ترتيب  أن 
قيمة  سبق  كما  لالرتب�اط  بريسون  معامل  ويشري  اإلستب�انة،  عبارات  جلميع  إحصائي�ة  داللة 
عالية )0.61( وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية )1%(، كما أن درجة الصدق والثب�ات ملحور 

اإلحتي�اجات  )0.91( يعرب عن مدى الصدق واملوثوقية. 
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أمكن حتديد مدى اإلحتي�اجات  من وجه نظر أفراد العين�ة على النحو اآليت:- 

متوسطاإلحتي�اج

2.52دعم وإنشاء مراكز التنمية  يف املحافظة.1

2.51توفري الدعم العيين من السلع الضرورية للفقراء واملحتاجني2

2.51دعم ورعاية برامج األسر املنتجة3

2.5دعم وإنشاء مؤسسات ملساعدة وتأهيل املقبلني على الزواج4

2.42دعم الربامج واألنشطة يف املؤسسات 5

دعم الربامج 
واألنشطة يف 
املؤسسات 
االجتماعية

دعم وإنشاء 
مؤسسات 

ملساعدة وتأهيل 
املقبلني على 

الزواج

دعم ورعاية برامج 
األسر املنتجة

توفري الدعم 
العيين من السلع 
الضرورية للفقراء 

واملحتاجني

دعم وإنشاء مراكز 
التنمية االجتماعية 

يف املحافظة.

2. 44

2. 42

2.4

2.38

2.36

2. 46
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جاءت اإلحتي�اجات   األكرث أولوية من وجه نظر أفراد العين�ة على النحو اآليت:. 12

متوسط األولويةاإلحتي�اج

4.63دعم وإنشاء مؤسسات ملساعدة وتأهيل املقبلني على الزواج1

4.58دعم وإنشاء املؤسسات اليت تهتم باإلصالح األسري2

4.52دعم وإنشاء دور لرعاية األيت�ام.3

4.51دعم برامج إصالح ذات البني.4

4.42دعم وإنشاء مؤسسات تهتم بشئون الشباب5

دعم وإنشاء 
مؤسسات تهتم 
بشئون الشباب

دعم برامج 
إصالح ذات 

البني.

دعم وإنشاء دور 
لرعاية األيت�ام.

دعم وإنشاء 
املؤسسات اليت 
تهتم باإلصالح 

األسري

دعم وإنشاء 
مؤسسات ملساعدة 

وتأهيل املقبلني 
على الزواج

4.6

4.5

4.45

4.4

4.35

4.3
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4-اإلحتي�اجات التعليمية 

يتضح من البي�انات يف اجلدول رقم ) 5-36  ( ما يلي:

ترتيب مدى املتوسطال اعلمال يوجديوجدالعبارة
اإلحتي�اج

متوسط 
األولوية

ترتيب 
األولويات

دعم برامج رعاية املوهوبني.
492514التكرار

2.27114.441
15.90%28.40%55.70%النسبة

دعم الربامج واملناشط التعليمية 
املوجهة إلثراء وتنمية مهارات 

الطالب والطالبات.

561814التكرار
2.4323.7711

15.90%20.50%63.60%النسبة

إنشاء مراكز تدريب وتأهيل لتنمية 
الكوادر التعليمية (معلمني، 

مشرفني، مرشدين،....).

52268التكرار
2.374.42

9.30%30.20%60.50%النسبة

توفري برامج تعليمية ملساعدة 
املتعثرين دراسيًا.

45348التكرار
2.13124.087

9.20%39.10%51.70%النسبة
دعم وتمويل مراكز حتفيظ القرآن 

الكريم.
7296التكرار

2.7214.42
6.90%10.30%82.80%النسبة

دعم وتوفري مراكز تعليم الكبار ومحو 
األمية.

472020التكرار
2.3163.5712

23.00%23.00%54.00%النسبة
دعم ورعاية املناشط الالصفية اليت 
تعزز التعلم الذايت وإكساب املهارات.

492513التكرار
2.2893.9810

14.90%28.70%56.30%النسبة
تمويل برامج كفالة طالب العلم 

واملعلمني يف مراكز ومكاتب الدعوة.
55229التكرار

2.3834.274
10.50%25.60%64.00%النسبة

تمويل الدورات العلمية والتدريب�ة 
وورش العمل املعني�ة بالتعليم وإثراء 

العاملني يف قطاع التعليم.

502117التكرار
2.3344.049

19.30%23.90%56.80%النسبة

توفري برامج مساعدة لتعليم ذوي 
اإلحتي�اجات اخلاصة.

522313التكرار
2.3344.225

14.80%26.10%59.10%النسبة
دعم وإنشاء املكاتب العلمية لطلبة 

العمل واملشاخي
502512التكرار

2.2984.126
13.80%28.70%57.50%النسبة

دعم اجلمعيات العلمية يف 
املحافظات

التكرار
النسبة

45
%52.30

21
%24.40

20
%23.30

2.2894.078

داللة -  ذات  فروق  أي  إىل  يشري  ال  املحافظة  يف  العين�ة  أفراد  استجابة  وفق  اإلحتي�اجات  ترتيب  أن 
إىل  السابق  التحليل  يف  سبق  كما  لالرتب�اط  بريسون  معامل  ويشري  العبارات،  جلميع  إحصائي�ة 
.0( وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية )1%( كما أن درجة الصدق والثب�ات  قيمة عالية )47

ملحور اإلحتي�اجات التعليمية )0.85( يعرب عن مدى الصدق واملوثوقية.
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أمكن حتديد مدى اإلحتي�اجات التعليمية من وجه نظر افرد العين�ة على النحو اآليت:- 

متوسطاإلحتي�اج

2.72دعم وتمويل مراكز حتفيظ القرآن الكريم.1

2.43دعم الربامج واملناشط التعليمية املوجهة إلثراء وتنمية مهارات الطالب والطالبات2

2.38تمويل برامج كفالة طالب العلم واملعلمني يف مراكز ومكاتب الدعوة.3

2.33توفري برامج مساعدة لتعليم ذوي اإلحتي�اجات اخلاصة.4

تمويل الدورات العلمية والتدريب�ة وورش العمل املعني�ة بالتعليم وإثراء العاملني يف 5
2.33قطاع التعليم

تمويل الدورات 
العلمية والتدريب�ة 

وورش العمل املعني�ة 
بالتعليم وإثراء 

العاملني يف قطاع 
التعليم

توفري برامج 
مساعدة لتعليم 

ذوي اإلحتي�اجات 
اخلاصة.

تمويل برامج 
كفالة طالب العلم 
واملعلمني يف مراكز 

ومكاتب الدعوة.

دعم الربامج 
واملناشط 

التعليمية املوجهة 
إلثراء وتنمية 

مهارات الطالب 
والطالبات

دعم وتمويل مراكز 
حتفيظ القرآن 

الكريم.

2.8

2.6

2.4

2.2

2

2.72
2. 43

2.33 2.33
2.33
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جاءت اإلحتي�اجات التعليمية األكرث أولوية من وجه نظر أفراد العين�ة على النحو اآليت:- 

اإلحتي�اج متوسط األولوية 

4.44دعم برامج رعاية املوهوبني.1

4.4دعم وتمويل مراكز حتفيظ القرآن الكريم.2

4.4إنشاء مراكز تدريب وتأهيل لتنمية الكوادر التعليمية )معلمني، مشرفني، مرشدين،.....(3

4.27تمويل برامج كفالة طالب العلم واملعلمني يف مراكز ومكاتب الدعوة4

4.22توفري برامج مساعدة لتعليم ذوي اإلحتي�اجات اخلاصة5

توفري برامج مساعدة 
لتعليم ذوي 

اإلحتي�اجات اخلاصة

تمويل برامج 
كفالة طالب 

العلم واملعلمني 
يف مراكز ومكاتب 

الدعوة

إنشاء مراكز 
تدريب وتأهيل 
لتنمية الكوادر 

التعليمية 
)معلمني، 
مشرفني، 

مرشدين،.....(

دعم وتمويل 
مراكز حتفيظ 
القرآن الكريم.

دعم برامج رعاية 
املوهوبني.

4.35

4.3

4.25

4.2

4.15

4.1
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5-اإلحتي�اجات الدعوية

يتضح من البي�انات يف اجلدول رقم ) 5-37  ( ما يلي:

املتوسطال اعلمال يوجديوجدالعبارة
ترتيب 
مدى 

اإلحتي�اج
متوسط 
األولوية

ترتيب 
األولويات

دعم وإنشاء مكاتب دعوية يف املحافظة.
67113التكرار

2.6944.048
3.70%13.60%82.70%النسبة

إنشاء مكتب توعية اجلاليات.
61155التكرار

2.5763.979
6.20%18.50%75.30%النسبة

دعم أنشطة وبرامج توعية اجلاليات.
7262التكرار

2.8314.353
2.50%7.50%90.00%النسبة

دعم اجلوالت والقوافل الدعوية.
6696التكرار

2.734.275
7.40%11.10%81.50%النسبة

دعم املطبوعات والكتب الدعوية 
والسمعية.

63135التكرار
2.6254.294

6.20%16.00%77.80%النسبة
تمويل برامج املتابعة والتعليم املستمر 

للمسلم اجلديد.
581410التكرار

2.5474.581
12.20%17.10%70.70%النسبة

تمويل إقامة دروس ومحاضرات علمية يف 
املحافظة.

7262التكرار
2.8224.167

2.50%7.50%90.00%النسبة
دعم اإلحتي�اجات املكتبي�ة واحلاسوبي�ة 

ملكاتب الدعوة واملؤسسات اخلريية.
511911التكرار

2.494.216
13.60%23.50%63.00%النسبة

التكراردعم الدراسات ذات الشأن الدعوي.
النسبة

51
%63.80

18
%22.50

11
%13.802.4184.422

داللة -  ذات  فروق  أي  إىل  يشري  ال  املحافظة  يف  العين�ة  أفراد  استجابة  وفق  اإلحتي�اجات  ترتيب  أن 
إىل  السابق  التحليل  يف  سبق  كما  لالرتب�اط  بريسون  معامل  ويشري  العبارات،  جلميع  إحصائي�ة 
والثب�ات  الصدق  درجة  أن  كما   )%1( معنوية  مستوى  عند  دالة  قيمة  .0(وهي  44( عالية  قيمة 

ملحور اإلحتي�اجات الدعوية )0.71( يعرب عن مدى الصدق واملوثوقية.
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أمكن حتديد مدى اإلحتي�اجات الدعوية من وجه نظر افرد العين�ة على النحو اآليت:- 

متوسطاإلحتي�اج

2.83دعم أنشطة وبرامج توعية اجلاليات1

2.82تمويل إقامة دروس ومحاضرات علمية يف املحافظة2

2.7دعم اجلوالت والقوافل الدعوية3

2.69دعم وإنشاء مكاتب دعوية يف املحافظة4

2.62دعم املطبوعات والكتب الدعوية والسمعية5

دعم املطبوعات 
والكتب الدعوية 

والسمعية

دعم وإنشاء 
مكاتب دعوية يف 

املحافظة

دعم اجلوالت 
والقوافل الدعوية

تمويل إقامة 
دروس 

ومحاضرات 
علمية يف 
املحافظة

دعم أنشطة 
وبرامج توعية 

اجلاليات

2.9

2.8

2.7

2.6

2.5

2.83
2.82

2.7 2.69
2.62
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جاءت اإلحتي�اجات الدعوية األكرث أولوية من وجه نظر أفراد العين�ة على النحو اآليت:- 

اإلحتي�اج متوسط األولوية 

4.58تمويل برامج املتابعة والتعليم املستمر للمسلم اجلديد1

4.42دعم الدراسات ذات الشأن الدعوي.2

4.35دعم أنشطة وبرامج توعية اجلاليات.3

4.29دعم املطبوعات والكتب الدعوية والسمعية4

4.27دعم اجلوالت والقوافل الدعوية5

دعم اجلوالت 
والقوافل الدعوية

دعم املطبوعات 
والكتب الدعوية 

والسمعية

دعم أنشطة 
وبرامج توعية 

اجلاليات.

دعم الدراسات 
ذات الشأن 

الدعوي.

تمويل برامج 
املتابعة والتعليم 
املستمر للمسلم 

اجلديد

4.6

4.5

4.4

4.3

4.2

4.1
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سابعًا:  محافظة املجمعة

1-اإلحتي�اجات األساسية

يتضح من البي�انات يف اجلدول رقم ) 5-38  ( ما يلي:

املتوسطال اعلمال يوجديوجدالعبارة
ترتيب 
مدى 

اإلحتي�اج
متوسط 
األولوية

ترتيب 
األولويات

توفري برامج الوجبات الغذائي�ة للمحتاجني
38810التكرار

2.5433.776 17.90%14.30%67.90%النسبة

توفري برامج الكساء وامللبس للمحتاجني.
4593التكرار

2.6323.77 5.30%15.80%78.90%النسبة

توفري برامج مياه الشرب.
331012التكرار

2.4263.658 21.80%18.20%60.00%النسبة

برامج املساعدة يف توفري املسكن
36813التكرار

2.4953.924 22.80%14.00%63.20%النسبة

املساعدة يف توفري خدمات النقل واملوصالت.
211322التكرار

2.14843 39.30%23.20%37.50%النسبة

برامج املساعدة يف ترميم املساكن
331212التكرار

2.3774.132 21.10%21.10%57.90%النسبة

دعم مناشط استقبال وتوزيع فائض الطعام
42114التكرار

2.5433.924 7.00%19.30%73.70%النسبة

التكراردعم إجيار املسكن
النسبة

45
%78.90

6
%10.50

6
%10.502.6814.421

داللة  ذات  فروق  أي  إىل  يشري  ال  املحافظة  يف  العين�ة  أفراد  استجابة  وفق  اإلحتي�اجات  ترتيب  -أن 
إحصائي�ة جلميع العبارات، ويشري معامل بريسون لالرتب�اط كما سبق يف التحليل السابق إىل قيمة عالية 
اإلحتي�اجات  ملحور  والثب�ات  الصدق  درجة  أن  كما   )%1( معنوية  مستوى  عند  دالة  قيمة  وهي   )0.49(

األساسية )0.63( يعرب عن مدى الصدق واملوثوقية.
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أمكن حتديد مدى اإلحتي�اجات األساسية من وجه نظر افرد العين�ة على النحو اآليت:  -

متوسطاإلحتي�اج

2.68دعم إجيار املسكن1

2.63توفري برامج الكساء وامللبس للمحتاجني.2

2.54دعم مناشط استقبال وتوزيع فائض الطعام3

2.54توفري برامج الوجبات الغذائي�ة للمحتاجني4

2.49برامج املساعدة يف توفري املسكن5

برامج املساعدة يف 
توفري املسكن

توفري برامج 
الوجبات الغذائي�ة 

للمحتاجني

دعم مناشط 
استقبال وتوزيع 

فائض الطعام

توفري برامج 
الكساء وامللبس 

للمحتاجني.

دعم إجيار املسكن

2.65

2.6

2.55

2.45

2.4

2.35

2.68
2.63

2.54 2.54
2. 49
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جاءت اإلحتي�اجات األساسية األكرث أولوية من وجه نظر أفراد العين�ة على النحو اآليت:- 

متوسط األولويةاإلحتي�اج

4.42دعم إجيار املسكن1

4.13برامج املساعدة يف ترميم املساكن2

4املساعدة يف توفري خدمات النقل واملوصالت3

3.92دعم مناشط استقبال وتوزيع فائض الطعام4

3.92برامج املساعدة يف توفري املسكن5

برامج املساعدة يف 
توفري املسكن

توفري برامج 
الوجبات الغذائي�ة 

للمحتاجني

دعم مناشط 
استقبال وتوزيع 

فائض الطعام

توفري برامج 
الكساء وامللبس 

للمحتاجني.

دعم إجيار املسكن

4.1

4

3.9

3.8

3.7

3.6
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2-اإلحتي�اجات الصحية 

يتضح من البي�انات يف اجلدول رقم ) 5-39  ( ما يلي:

املتوسطال اعلمال يوجديوجدالعبارة
ترتيب 
مدى 

اإلحتي�اج
متوسط 
األولوية

ترتيب 
األولويات

توفري برامج وحمالت التوعية والوقاية من األمراض 
واألوبئ�ة.

261811التكرار
2.15103.4313

20.00%32.70%47.30%النسبة

تمويل جهود مكافحة التدخني وعالج املدخنني.
35166التكرار

2.3344.156
10.50%28.10%61.40%النسبة

تزويد املحتاجني باألجهزة واملستلزمات الطبي�ة.
321114التكرار

2.3724.383
24.60%19.30%56.10%النسبة

املساهمة يف إنشاء العيادات التطوعية واخلريية.
27219التكرار

2.11114.255
15.80%36.80%47.40%النسبة

دعم الفقراء واملحتاجني يف املستشفيات اخلاصة.
271416التكرار

2.2374.059
28.10%24.60%47.40%النسبة

طباعة النشرات والكتيب�ات الصحية.
281712التكرار

2.1993.2914
21.10%29.80%49.10%النسبة

تمويل وإنشاء العيادات التطوعية لألطباء من خارج 
املحافظة.

212016التكرار
2.02144.137

28.10%35.10%36.80%النسبة
توفري السكن املجاين خارج املحافظة للمرىض من الفقراء 

واملحتاجني.
241815التكرار

2.1111411
26.30%31.60%42.10%النسبة

توفري وسائل نقل للمحتاجني للرعاية الصحية.
271515التكرار

2.2183.7912
26.30%26.30%47.40%النسبة

دعم إجراء دراسات حتديد اإلحتي�اجات الصحية يف 
املحافظة.

231914التكرار
2.07134.0410

25.00%33.90%41.10%النسبة
توفري زيارات طبي�ة تطوعية لالستشاريني يف 

التخصصات الطبي�ة املختلفة.
321312التكرار

2.3344.462
21.10%22.80%56.10%النسبة

دعم وإنشاء مراكز غسيل الكلى
351210التكرار

2.414.481
17.50%21.10%61.40%النسبة

دعم املحتاجني لشراء األدوية الضرورية
33149التكرار

2.3434.128
16.10%25.00%58.90%النسبة

2915132.2564.34التكراردعم ورعاية املراكز الصحية لذوي اإلحتي�اجات اخلاصة

داللة -  ذات  فروق  أي  إىل  يشري  ال  املحافظة  يف  العين�ة  أفراد  استجابة  وفق  اإلحتي�اجات  ترتيب  أن 
إىل  السابق  التحليل  يف  سبق  كما  لالرتب�اط  بريسون  معامل  ويشري  العبارات،  جلميع  إحصائي�ة 
والثب�ات  .0( وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية )1%( كما أن درجة الصدق  قيمة عالية )41

ملحور اإلحتي�اجات الصحية )0.90( يعرب عن مدى الصدق واملوثوقية.
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أمكن حتديد مدى اإلحتي�اجات الصحية من وجه نظر افرد العين�ة على النحو اآليت:- 

متوسطاإلحتي�اج

2.4دعم وإنشاء مراكز غسيل الكلى1

2.37تزويد املحتاجني باألجهزة واملستلزمات الطبي�ة.2

2.34دعم املحتاجني لشراء األدوية الضرورية3

2.33توفري زيارات طبي�ة تطوعية لالستشاريني يف التخصصات الطبي�ة املختلفة4

2.33تمويل جهود مكافحة التدخني وعالج املدخنني.5

تمويل جهود 
مكافحة التدخني 
وعالج املدخنني.

توفري زيارات 
طبي�ة تطوعية 
لالستشاريني 

يف التخصصات 
الطبي�ة املختلفة

دعم املحتاجني 
لشراء األدوية 

الضرورية

تزويد املحتاجني 
باألجهزة 

واملستلزمات 
الطبي�ة.

دعم وإنشاء مراكز 
غسيل الكلى

2.38

2.36

2.34

2.32

2.3

2.28

2.4
2.37

2.34
2.33 2.33
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جاءت اإلحتي�اجات الصحية األكرث أولوية من وجه نظر أفراد العين�ة على النحو اآليت:- 

اإلحتي�اج متوسط األولوية 

4.48دعم وإنشاء مراكز غسيل الكلى1

4.46توفري زيارات طبي�ة تطوعية لالستشاريني يف التخصصات الطبي�ة املختلفة2

4.38تزويد املحتاجني باألجهزة واملستلزمات الطبي�ة3

4.3دعم ورعاية املراكز الصحية لذوي اإلحتي�اجات اخلاصة4

4.25املساهمة يف إنشاء العيادات التطوعية واخلريية5

املساهمة يف إنشاء 
العيادات التطوعية 

واخلريية

دعم ورعاية 
املراكز الصحية 

لذوي اإلحتي�اجات 
اخلاصة

تزويد املحتاجني 
باألجهزة 

واملستلزمات 
الطبي�ة

توفري زيارات 
طبي�ة تطوعية 
لالستشاريني 

يف التخصصات 
الطبي�ة املختلفة

دعم وإنشاء مراكز 
غسيل الكلى

4.35

4.3

4.25

4.2

4.15

4.1
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3-اإلحتي�اجات  

يتضح من البي�انات يف اجلدول رقم ) 5-40  ( ما يلي:

ترتيب مدى املتوسطال اعلمال يوجديوجدالعبارة
اإلحتي�اج

متوسط 
األولوية

ترتيب 
األولويات

دعم وإنشاء مراكز التنمية  يف املحافظة.
38117التكرار

2.4863.9211
12.50%19.60%67.90%النسبة

دعم برامج إصالح ذات البني.
35119التكرار

2.4484.354
16.40%20.00%63.60%النسبة

دعم وإنشاء مؤسسات تهتم بشئون 
الشباب.

33176التكرار
2.29114.572

10.70%30.40%58.90%النسبة

دعم الربامج واألنشطة يف املؤسسات 
3897التكرار

2.5453.813
13.00%16.70%70.40%النسبة

دعم وإنشاء دور لرعاية األيت�ام.
36137التكرار

2.4194.128
12.50%23.20%64.30%النسبة

دعم وإنشاء مؤسسات ملساعدة 
وتأهيل املقبلني على الزواج.

4763التكرار
2.7314.197

5.40%10.70%83.90%النسبة
دعم وإنشاء املؤسسات اليت تهتم 

باإلصالح األسري.
42104التكرار

2.5734.443
7.10%17.90%75.00%النسبة

دعم املؤسسات  باإلحتي�اجات املكتبي�ة 
واحلاسوبي�ة.

331310التكرار
2.36103.5814

17.90%23.20%58.90%النسبة
توفري الدعم العيين من السلع 
الضرورية للفقراء واملحتاجني.

4673التكرار
2.724.325

5.40%12.50%82.10%النسبة

دعم ورعاية برامج العناية باملسنني.
29207التكرار

2.16134.246
12.50%35.70%51.80%النسبة

دعم ورعاية برامج األسر املنتجة.
3989التكرار

2.5544.581
16.10%14.30%69.60%النسبة

دعم دور الرعاية 
291710التكرار

2.21124.059
17.90%30.40%51.80%النسبة

دعم دور املالحظة 
231715التكرار

2.11144.059
27.30%30.90%41.80%النسبة

توفري وسائل التكييف واألجهزة 
361192.4573.8312التكرارالكهربائي�ة

ذات -  فروق  أي  وجود  إىل  يشري  ال  املحافظة  يف  العين�ة  أفراد  استجابة  وفق  اإلحتي�اجات  ترتيب  أن 
قيمة  سبق  كما  لالرتب�اط  بريسون  معامل  ويشري  اإلستب�انة،  عبارات  جلميع  إحصائي�ة  داللة 
عالية )0.61( وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية )1%(، كما أن درجة الصدق والثب�ات ملحور 

اإلحتي�اجات  )0.91( يعرب عن مدى الصدق واملوثوقية. 



181

أمكن حتديد مدى اإلحتي�اجات  من وجه نظر أفراد العين�ة على النحو اآليت:- 

متوسط اإلحتي�اج

2.73دعم وإنشاء مؤسسات ملساعدة وتأهيل املقبلني على الزواج.1

2.7توفري الدعم العيين من السلع الضرورية للفقراء واملحتاجني2

2.57دعم وإنشاء املؤسسات اليت تهتم باإلصالح األسري.3

2.55دعم ورعاية برامج األسر املنتجة4

2.54دعم الربامج واألنشطة يف املؤسسات 5

دعم الربامج 
واألنشطة يف 
املؤسسات 
االجتماعية

دعم ورعاية برامج 
األسر املنتجة

دعم وإنشاء 
املؤسسات اليت 
تهتم باإلصالح 

األسري.

توفري الدعم 
العيين من السلع 
الضرورية للفقراء 

واملحتاجني

دعم وإنشاء 
مؤسسات ملساعدة 

وتأهيل املقبلني 
على الزواج.

2.65

2.6

2.55

2.5

2.45

2.4
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جاءت اإلحتي�اجات   األكرث أولوية من وجه نظر أفراد العين�ة على النحو اآليت:. 13

متوسط األولويةاإلحتي�اج

4.58دعم ورعاية برامج األسر املنتجة1

4.57دعم وإنشاء مؤسسات تهتم بشئون الشباب.2

4.44دعم وإنشاء املؤسسات اليت تهتم باإلصالح األسري3

4.35دعم برامج إصالح ذات البني.4

4.32توفري الدعم العيين من السلع الضرورية للفقراء واملحتاجني5

توفري الدعم العيين 
من السلع الضرورية 

للفقراء واملحتاجني

دعم برامج 
إصالح ذات 

البني.

دعم وإنشاء 
املؤسسات اليت 
تهتم باإلصالح 

األسري

دعم وإنشاء 
مؤسسات تهتم 
بشئون الشباب.

دعم ورعاية برامج 
األسر املنتجة

4.6

4.5

4.4

4.3

4.2

4.1
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4-اإلحتي�اجات التعليمية 

يتضح من البي�انات يف اجلدول رقم ) 5-41  ( ما يلي:

ترتيب مدى املتوسطال اعلمال يوجديوجدالعبارة
اإلحتي�اج

متوسط 
األولوية

ترتيب 
األولويات

دعم برامج رعاية املوهوبني.
291412التكرار

2.27113.956 21.80%25.50%52.70%النسبة
دعم الربامج واملناشط التعليمية 

املوجهة إلثراء وتنمية مهارات الطالب 
والطالبات.

40105التكرار

2.55244 9.10%18.20%72.70%النسبة
إنشاء مراكز تدريب وتأهيل لتنمية 

الكوادر التعليمية (معلمني، مشرفني، 
مرشدين،....).

33149التكرار

2.3483.8510 16.10%25.00%58.90%النسبة
توفري برامج تعليمية ملساعدة املتعثرين 

دراسيًا.
34157التكرار

2.3484.291 12.50%26.80%60.70%النسبة
دعم وتمويل مراكز حتفيظ القرآن 

الكريم.
4655التكرار

2.7313.898 8.90%8.90%82.10%النسبة
دعم وتوفري مراكز تعليم الكبار ومحو 

األمية.
35156التكرار

2.3663.0912 10.70%26.80%62.50%النسبة
دعم ورعاية املناشط الالصفية اليت تعزز 

التعلم الذايت وإكساب املهارات.
321212التكرار

2.3663.5711 21.40%21.40%57.10%النسبة
تمويل برامج كفالة طالب العلم 

واملعلمني يف مراكز ومكاتب الدعوة.
35129التكرار

2.4133.965 16.10%21.40%62.50%النسبة
تمويل الدورات العلمية والتدريب�ة 

وورش العمل املعني�ة بالتعليم وإثراء 
العاملني يف قطاع التعليم.

331112التكرار

2.3953.917 21.40%19.60%58.90%النسبة
توفري برامج مساعدة لتعليم ذوي 

اإلحتي�اجات اخلاصة.
331013التكرار

2.4134.092 23.20%17.90%58.90%النسبة
دعم وإنشاء املكاتب العلمية لطلبة 

العمل واملشاخي
251317التكرار

2.22124.053 30.90%23.60%45.50%النسبة

التكرار دعم اجلمعيات العلمية يف املحافظات
النسبة

29
%51.80

13
%23.20

14
%25.002.29103.879

داللة -  ذات  فروق  أي  إىل  يشري  ال  املحافظة  يف  العين�ة  أفراد  استجابة  وفق  اإلحتي�اجات  ترتيب  أن 
إىل  السابق  التحليل  يف  سبق  كما  لالرتب�اط  بريسون  معامل  ويشري  العبارات،  جلميع  إحصائي�ة 
.0( وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية )1%( كما أن درجة الصدق والثب�ات  قيمة عالية )47

ملحور اإلحتي�اجات التعليمية )0.85( يعرب عن مدى الصدق واملوثوقية.
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أمكن حتديد مدى اإلحتي�اجات التعليمية من وجه نظر افرد العين�ة على النحو اآليت:- 

متوسطاإلحتي�اج

2.73دعم وتمويل مراكز حتفيظ القرآن الكريم1

2.55دعم الربامج واملناشط التعليمية املوجهة إلثراء وتنمية مهارات الطالب والطالبات2

2.41توفري برامج مساعدة لتعليم ذوي اإلحتي�اجات اخلاصة.3

2.41تمويل برامج كفالة طالب العلم واملعلمني يف مراكز ومكاتب الدعوة.4

تمويل الدورات العلمية والتدريب�ة وورش العمل املعني�ة بالتعليم وإثراء العاملني يف قطاع 5
2.39التعليم

تمويل الدورات 
العلمية والتدريب�ة 

وورش العمل املعني�ة 
بالتعليم وإثراء 

العاملني يف قطاع 
التعليم

تمويل برامج 
كفالة طالب 

العلم واملعلمني 
يف مراكز ومكاتب 

الدعوة.

توفري برامج 
مساعدة لتعليم 

ذوي اإلحتي�اجات 
اخلاصة.

دعم الربامج 
واملناشط 

التعليمية املوجهة 
إلثراء وتنمية 

مهارات الطالب 
والطالبات

دعم وتمويل مراكز 
حتفيظ القرآن 

الكريم

2.7

2.6

2.5

2.4

2.3

2.2

2.73
2.55

2. 41 2. 41 2.39
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جاءت اإلحتي�اجات التعليمية األكرث أولوية من وجه نظر أفراد العين�ة على النحو اآليت:- 

اإلحتي�اج متوسط األولوية  

4.29توفري برامج تعليمية ملساعدة املتعثرين دراسيًا1

4.09توفري برامج مساعدة لتعليم ذوي اإلحتي�اجات اخلاصة.2

4.05دعم وإنشاء املكاتب العلمية لطلبة العمل واملشاخي3

4دعم الربامج واملناشط التعليمية املوجهة إلثراء وتنمية مهارات الطالب والطالبات4

3.96تمويل برامج كفالة طالب العلم واملعلمني يف مراكز ومكاتب الدعوة.5

تمويل برامج 
كفالة طالب العلم 
واملعلمني يف مراكز 

ومكاتب الدعوة.

دعم الربامج 
واملناشط 

التعليمية املوجهة 
إلثراء وتنمية 

مهارات الطالب 
والطالبات

دعم وإنشاء 
املكاتب العلمية 

لطلبة العمل 
واملشاخي

توفري برامج 
مساعدة لتعليم 

ذوي اإلحتي�اجات 
اخلاصة.

توفري برامج 
تعليمية ملساعدة 
املتعثرين دراسيًا

4.2

4.1

4

3.9

7.8

3.7
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5-اإلحتي�اجات الدعوية

يتضح من البي�انات يف اجلدول رقم ) 5-42  ( ما يلي:

ال يوجدالعبارة
املتوسطال اعلميوجد

ترتيب 
مدى 

اإلحتي�اج
متوسط 
األولوية

ترتيب 
األولويات

دعم وإنشاء مكاتب دعوية يف املحافظة.
351011التكرار

2.4553.786
19.60%17.90%62.50%النسبة

إنشاء مكتب توعية اجلاليات.
321410التكرار

2.3293.479
17.90%25.00%57.10%النسبة

دعم أنشطة وبرامج توعية اجلاليات.
4097التكرار

2.5514.212
12.50%16.10%71.40%النسبة

دعم اجلوالت والقوافل الدعوية.
331013التكرار

2.4164.241
23.20%17.90%58.90%النسبة

دعم املطبوعات والكتب الدعوية 
والسمعية.

38810التكرار
2.5423.757

17.90%14.30%67.90%النسبة
تمويل برامج املتابعة والتعليم املستمر 

للمسلم اجلديد.
36911التكرار

2.4844.173
19.60%16.10%64.30%النسبة

تمويل إقامة دروس ومحاضرات علمية يف 
املحافظة.

38810التكرار
2.5423.748

17.90%14.30%67.90%النسبة
دعم اإلحتي�اجات املكتبي�ة واحلاسوبي�ة 

ملكاتب الدعوة واملؤسسات اخلريية.
311114التكرار

2.3684.094
25.00%19.60%55.40%النسبة

التكراردعم الدراسات ذات الشأن الدعوي.
النسبة

31
%55.40

10
%17.90

15
%26.802.3873.965

داللة -  ذات  فروق  أي  إىل  يشري  ال  املحافظة  يف  العين�ة  أفراد  استجابة  وفق  اإلحتي�اجات  ترتيب  أن 
إىل  السابق  التحليل  يف  سبق  كما  لالرتب�اط  بريسون  معامل  ويشري  العبارات،  جلميع  إحصائي�ة 
والثب�ات  الصدق  درجة  أن  كما   )%1( معنوية  مستوى  عند  دالة  قيمة  .0(وهي  44( عالية  قيمة 

ملحور اإلحتي�اجات الدعوية )0.71( يعرب عن مدى الصدق واملوثوقية.
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أمكن حتديد مدى اإلحتي�اجات الدعوية من وجه نظر افرد العين�ة على النحو اآليت:- 

متوسطاإلحتي�اج

2.55دعم أنشطة وبرامج توعية اجلاليات1

2.54دعم املطبوعات والكتب الدعوية والسمعية.2

2.54تمويل إقامة دروس ومحاضرات علمية يف املحافظة3

2.48تمويل برامج املتابعة والتعليم املستمر للمسلم اجلديد.4

2.45دعم وإنشاء مكاتب دعوية يف املحافظة5

دعم وإنشاء مكاتب 
دعوية يف املحافظة

تمويل برامج 
املتابعة والتعليم 
املستمر للمسلم 

اجلديد.

تمويل إقامة 
دروس 

ومحاضرات علمية 
يف املحافظة

دعم املطبوعات 
والكتب الدعوية 

والسمعية.

دعم أنشطة 
وبرامج توعية 

اجلاليات

2.7

2.6

2.55

2.5

2.45

2.4

2.55
2.54 2.54

2.48 2.45
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جاءت اإلحتي�اجات الدعوية األكرث أولوية من وجه نظر أفراد العين�ة على النحو اآليت:- 

اإلحتي�اج متوسط األولوية 

4.24دعم اجلوالت والقوافل الدعوية.1

4.21دعم أنشطة وبرامج توعية اجلاليات.2

4.17تمويل برامج املتابعة والتعليم املستمر للمسلم اجلديد.3

4.09دعم اإلحتي�اجات املكتبي�ة واحلاسوبي�ة ملكاتب الدعوة واملؤسسات اخلريية.4

3.96دعم الدراسات ذات الشأن الدعوي.5

دعم الدراسات ذات 
الشأن الدعوي.

دعم اإلحتي�اجات 
املكتبي�ة 

واحلاسوبي�ة 
ملكاتب الدعوة 

واملؤسسات 
اخلريية.

تمويل برامج 
املتابعة والتعليم 
املستمر للمسلم 

اجلديد.

دعم أنشطة 
وبرامج توعية 

اجلاليات.

دعم اجلوالت 
والقوافل الدعوية.

4.3

4.2

4.1

4

7.9

3.8
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ثامنًا:  محافظة رماح

1-اإلحتي�اجات األساسية

يتضح من البي�انات يف اجلدول رقم ) 5-43  ( ما يلي:

املتوسطال اعلمال يوجديوجدالعبارة
ترتيب 
مدى 

اإلحتي�اج
متوسط 
األولوية

ترتيب 
األولويات

توفري برامج الوجبات الغذائي�ة 
للمحتاجني

17212.7534.354التكرار 5.00%10.00%85.00%النسبة
توفري برامج الكساء وامللبس 

للمحتاجني.
18112.8524.53التكرار 5.00%5.00%90.00%النسبة

14412.5383.938التكرارتوفري برامج مياه الشرب. 5.30%21.10%73.70%النسبة

17212.7534.881التكراربرامج املساعدة يف توفري املسكن 5.00%10.00%85.00%النسبة
املساعدة يف توفري خدمات النقل 

واملوصالت.
16222.754.26التكرار 10.00%10.00%80.00%النسبة

17302.754.137التكراربرامج املساعدة يف ترميم املساكن 0.00%15.00%85.00%النسبة
دعم مناشط استقبال وتوزيع فائض 

الطعام
16302.6874.315التكرار 0.00%15.80%84.20%النسبة

التكراردعم إجيار املسكن
النسبة

18
%94.70

1
%5.30

0
%0.002.8914.612

داللة  ذات  فروق  أي  إىل  يشري  ال  املحافظة  يف  العين�ة  أفراد  استجابة  وفق  اإلحتي�اجات  ترتيب  -أن 
إحصائي�ة جلميع العبارات، ويشري معامل بريسون لالرتب�اط كما سبق يف التحليل السابق إىل قيمة عالية 
اإلحتي�اجات  ملحور  والثب�ات  الصدق  درجة  أن  كما   )%1( معنوية  مستوى  عند  دالة  قيمة  وهي   )0.49(

األساسية )0.63( يعرب عن مدى الصدق واملوثوقية.
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أمكن حتديد مدى اإلحتي�اجات األساسية من وجه نظر افرد العين�ة على النحو اآليت:  -

متوسطاإلحتي�اج

2.89دعم إجيار املسكن1

2.85توفري برامج الكساء وامللبس للمحتاجني2

2.75برامج املساعدة يف توفري املسكن3

2.75توفري برامج الوجبات الغذائي�ة للمحتاجني4

2.7املساعدة يف توفري خدمات النقل واملوصالت.5

املساعدة يف توفري 
خدمات النقل 

واملوصالت.

توفري برامج 
الوجبات الغذائي�ة 

للمحتاجني

برامج املساعدة يف 
توفري املسكن

توفري برامج 
الكساء وامللبس 

للمحتاجني

دعم إجيار املسكن

2.85

2.8

2.75

2.7

2.65

2.6

2.89
2.85

2.75 2.75 2.7
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جاءت اإلحتي�اجات األساسية األكرث أولوية من وجه نظر أفراد العين�ة على النحو اآليت:- 

متوسط األولويةاإلحتي�اج

4.88برامج املساعدة يف توفري املسكن1

4.61دعم إجيار املسكن2

4.5توفري برامج الكساء وامللبس للمحتاجني.3

4.35توفري برامج الوجبات الغذائي�ة للمحتاجني4

4.31دعم مناشط استقبال وتوزيع فائض الطعام5

دعم مناشط 
استقبال وتوزيع 

فائض الطعام

توفري برامج 
الوجبات الغذائي�ة 

للمحتاجني 

توفري برامج 
الكساء وامللبس 

للمحتاجني 

   برامج املساعدة يف دعم اجيار املسكن 
توفري املسكن

5

4.8

4.6

4.4

4.2

4
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2-اإلحتي�اجات الصحية 

يتضح من البي�انات يف اجلدول رقم ) 5-44  ( ما يلي:

املتوسطال اعلمال يوجديوجدالعبارة
ترتيب 
مدى 

اإلحتي�اج
متوسط 
األولوية

ترتيب 
األولويات

توفري برامج وحمالت التوعية والوقاية من األمراض 
واألوبئ�ة.

1631التكرار
2.65134.536

5.00%15.00%80.00%النسبة

تمويل جهود مكافحة التدخني وعالج املدخنني.
2100التكرار

314.565
0.00%0.00%100.00%النسبة

تزويد املحتاجني باألجهزة واملستلزمات الطبي�ة.
1910التكرار

2.924.653
0.00%5.00%95.00%النسبة

املساهمة يف إنشاء العيادات التطوعية واخلريية.
1711التكرار

2.8464.2411
5.30%5.30%89.50%النسبة

دعم الفقراء واملحتاجني يف املستشفيات اخلاصة.
1820التكرار

2.874.3310
0.00%10.00%90.00%النسبة

طباعة النشرات والكتيب�ات الصحية.
1441التكرار

2.53143.8714
5.30%21.10%73.70%النسبة

تمويل وإنشاء العيادات التطوعية لألطباء من خارج 
املحافظة.

1910التكرار
2.924.449

0.00%5.00%95.00%النسبة
توفري السكن املجاين خارج املحافظة للمرىض من الفقراء 

واملحتاجني.
1820التكرار

2.874.2213
0.00%10.00%90.00%النسبة

توفري وسائل نقل للمحتاجني للرعاية الصحية.
1820التكرار

2.874.536
0.00%10.00%90.00%النسبة

دعم إجراء دراسات حتديد اإلحتي�اجات الصحية يف 
املحافظة.

1820التكرار
2.874.536

0.00%10.00%90.00%النسبة
توفري زيارات طبي�ة تطوعية لالستشاريني يف 

التخصصات الطبي�ة املختلفة.
1820التكرار

2.874.2411
0.00%10.00%90.00%النسبة

دعم وإنشاء مراكز غسيل الكلى
1820التكرار

2.874.614
0.00%10.00%90.00%النسبة

دعم املحتاجني لشراء األدوية الضرورية
1811التكرار

2.8554.762
5.00%5.00%90.00%النسبة

التكراردعم ورعاية املراكز الصحية لذوي اإلحتي�اجات اخلاصة
النسبة

19
%95.00

1
%5.00

0
%0.002.924.811

داللة -  ذات  فروق  أي  إىل  يشري  ال  املحافظة  يف  العين�ة  أفراد  استجابة  وفق  اإلحتي�اجات  ترتيب  أن 
إىل  السابق  التحليل  يف  سبق  كما  لالرتب�اط  بريسون  معامل  ويشري  العبارات،  جلميع  إحصائي�ة 
.0( وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية )1%( كما أن درجة الصدق والثب�ات  قيمة عالية )47

ملحور اإلحتي�اجات الصحية )0.90( يعرب عن مدى الصدق واملوثوقية.
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أمكن حتديد مدى اإلحتي�اجات الصحية من وجه نظر افرد العين�ة على النحو اآليت:- 

متوسطاإلحتي�اج

3تمويل جهود مكافحة التدخني وعالج املدخنني.1

2.9دعم ورعاية املراكز الصحية لذوي اإلحتي�اجات اخلاصة2

2.9تزويد املحتاجني باألجهزة واملستلزمات الطبي�ة.3

2.9تمويل وإنشاء العيادات التطوعية لألطباء من خارج املحافظة4

2.85دعم املحتاجني لشراء األدوية الضرورية5

دعم املحتاجني 
لشراء األدوية 

الضرورية

تمويل وإنشاء 
العيادات 
التطوعية 

لألطباء من خارج 
املحافظة

تزويد املحتاجني 
باألجهزة 

واملستلزمات 
الطبي�ة.

دعم ورعاية 
املراكز الصحية 

لذوي اإلحتي�اجات 
اخلاصة

تمويل جهود 
مكافحة التدخني 
وعالج املدخنني.

3

2.95

2.9

2.85

2.8

2.75

3

2.9 2.9 2.9
2.85



الدراسة املسحّية الشاملة١٤٣٦ه

194

جاءت اإلحتي�اجات الصحية األكرث أولوية من وجه نظر أفراد العين�ة على النحو اآليت:- 

اإلحتي�اج متوسط األولوية 

4.81دعم ورعاية املراكز الصحية لذوي اإلحتي�اجات اخلاصة1

4.76دعم املحتاجني لشراء األدوية الضرورية2

4.65تزويد املحتاجني باألجهزة واملستلزمات الطبي�ة.3

4.61دعم وإنشاء مراكز غسيل الكلى4

4.56تمويل جهود مكافحة التدخني وعالج املدخنني.5

تمويل جهود 
مكافحة التدخني 
وعالج املدخنني.

دعم وإنشاء مراكز 
غسيل الكلى

تزويد املحتاجني 
باألجهزة 

واملستلزمات 
الطبي�ة.

دعم املحتاجني 
لشراء األدوية 

الضرورية

دعم ورعاية املراكز 
الصحية لذوي 

اإلحتي�اجات 
اخلاصة

4.65

4.6

4.55

4.5

4.45

4.4
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3-اإلحتي�اجات  

يتضح من البي�انات يف اجلدول رقم ) 5-45  ( ما يلي:

ترتيب مدى املتوسطال اعلمال يوجديوجدالعبارة
اإلحتي�اج

متوسط 
األولوية

ترتيب 
األولويات

دعم وإنشاء مراكز التنمية  يف 
املحافظة.

19102.934.615التكرار
0.00%5.00%95.00%النسبة

دعم برامج إصالح ذات البني.
19102.934.693التكرار
0.00%5.00%95.00%النسبة

دعم وإنشاء مؤسسات تهتم بشئون 
الشباب.

1900314.596التكرار
0.00%0.00%100.00%النسبة

دعم الربامج واألنشطة يف املؤسسات 
18102.8954.0612التكرار
0.00%5.30%94.70%النسبة

دعم وإنشاء دور لرعاية األيت�ام.
17202.79104.57التكرار
0.00%10.50%89.50%النسبة

دعم وإنشاء مؤسسات ملساعدة 
وتأهيل املقبلني على الزواج.

17202.79104.812التكرار
0.00%10.50%89.50%النسبة

دعم وإنشاء املؤسسات اليت تهتم 
باإلصالح األسري.

17202.79104.91التكرار
0.00%10.50%89.50%النسبة

دعم املؤسسات  باإلحتي�اجات 
املكتبي�ة واحلاسوبي�ة.

17212.75133.9414التكرار
5.00%10.00%85.00%النسبة

توفري الدعم العيين من السلع 
الضرورية للفقراء واملحتاجني.

1900314.57التكرار
0.00%0.00%100.00%النسبة

دعم ورعاية برامج العناية باملسنني.
18102.8954.57التكرار
0.00%5.30%94.70%النسبة

دعم ورعاية برامج األسر املنتجة.
17122.894.4110التكرار
10.00%5.00%85.00%النسبة

دعم دور الرعاية 
17112.8474.0612التكرار
5.30%5.30%89.50%النسبة

دعم دور املالحظة 
16312.65144.411التكرار
5.00%15.00%80.00%النسبة

توفري وسائل التكييف واألجهزة 
الكهربائي�ة

التكرار
النسبة 

17
%89.50

1
%5.30

1
%5.30

2.8474.654

ذات -  فروق  أي  وجود  إىل  يشري  ال  املحافظة  يف  العين�ة  أفراد  استجابة  وفق  اإلحتي�اجات  ترتيب  أن 
قيمة  سبق  كما  لالرتب�اط  بريسون  معامل  ويشري  اإلستب�انة،  عبارات  جلميع  إحصائي�ة  داللة 
عالية )0.61( وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية )1%(، كما أن درجة الصدق والثب�ات ملحور 

اإلحتي�اجات  )0.91( يعرب عن مدى الصدق واملوثوقية. 



الدراسة املسحّية الشاملة١٤٣٦ه

196

أمكن حتديد مدى اإلحتي�اجات  من وجه نظر أفراد العين�ة على النحو اآليت:- 

متوسط اإلحتي�اج

3دعم وإنشاء مؤسسات تهتم بشئون الشباب.1

3توفري الدعم العيين من السلع الضرورية للفقراء واملحتاجني2

2.9دعم برامج إصالح ذات البني.3

2.9دعم وإنشاء مراكز التنمية  يف املحافظة.4

2.89دعم ورعاية برامج العناية باملسنني.5

دعم ورعاية برامج 
العناية باملسنني.

دعم وإنشاء 
مراكز التنمية 
االجتماعية يف 

املحافظة.

دعم برامج إصالح 
ذات البني.

توفري الدعم 
العيين من السلع 
الضرورية للفقراء 

واملحتاجني

دعم وإنشاء 
مؤسسات تهتم 
بشئون الشباب.

3.05

3

2.95

2.9

2.85

2.8
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جاءت اإلحتي�اجات  األكرث أولوية من وجه نظر أفراد العين�ة على النحو اآليت:. 14

متوسط األولويةاإلحتي�اج

4.9دعم وإنشاء املؤسسات اليت تهتم باإلصالح األسري1

4.81دعم وإنشاء مؤسسات ملساعدة وتأهيل املقبلني على الزواج2

4.69دعم برامج إصالح ذات البني.3

4.65توفري وسائل التكييف واألجهزة الكهربائي�ة4

4.61دعم وإنشاء مراكز التنمية  يف املحافظة5

دعم وإنشاء مراكز 
التنمية االجتماعية 

يف املحافظة

توفري وسائل 
التكييف واألجهزة 

الكهربائي�ة

دعم برامج إصالح 
ذات البني.

دعم وإنشاء 
مؤسسات 

ملساعدة وتأهيل 
املقبلني على 

الزواج

دعم وإنشاء 
املؤسسات اليت 
تهتم باإلصالح 

األسري

4.9

4.8

4.7

4.6

4.5

4.4
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4-اإلحتي�اجات التعليمية 

يتضح من البي�انات يف اجلدول رقم ) 5-46  ( ما يلي:

ترتيب مدى املتوسطال اعلمال يوجديوجدالعبارة
اإلحتي�اج

متوسط 
األولوية

ترتيب 
األولويات

دعم برامج رعاية املوهوبني.
1820التكرار

2.854.355
0.00%10.00%90.00%النسبة

دعم الربامج واملناشط التعليمية املوجهة 
إلثراء وتنمية مهارات الطالب والطالبات.

1730التكرار
2.7104.355

0.00%15.00%85.00%النسبة
إنشاء مراكز تدريب وتأهيل لتنمية 

الكوادر التعليمية (معلمني، مشرفني، 
مرشدين،....).

1721التكرار
2.7574.592

5.00%10.00%85.00%النسبة

توفري برامج تعليمية ملساعدة املتعثرين 
دراسيًا.

1721التكرار
2.7574.247

5.00%10.00%85.00%النسبة

دعم وتمويل مراكز حتفيظ القرآن الكريم.
2000التكرار

314.533
0.00%0.00%100.00%النسبة

دعم وتوفري مراكز تعليم الكبار ومحو 
األمية.

1541التكرار
2.55123.7511

5.00%20.00%75.00%النسبة
دعم ورعاية املناشط الالصفية اليت تعزز 

التعلم الذايت وإكساب املهارات.
1631التكرار

2.65113.4712
5.00%15.00%80.00%النسبة

تمويل برامج كفالة طالب العلم واملعلمني 
يف مراكز ومكاتب الدعوة.

1910التكرار
2.9248

0.00%5.00%95.00%النسبة
تمويل الدورات العلمية والتدريب�ة وورش 
العمل املعني�ة بالتعليم وإثراء العاملني يف 

قطاع التعليم.

1811التكرار
2.8533.9410

5.00%5.00%90.00%النسبة

توفري برامج مساعدة لتعليم ذوي 
اإلحتي�اجات اخلاصة.

1712التكرار
2.854.54

10.00%5.00%85.00%النسبة
دعم وإنشاء املكاتب العلمية لطلبة العمل 

واملشاخي
1721التكرار

2.75748
5.00%10.00%85.00%النسبة

التكراردعم اجلمعيات العلمية يف املحافظات
النسبة

17
%89.50

1
%5.30

1
%5.302.8444.781

داللة -  ذات  فروق  أي  إىل  يشري  ال  املحافظة  يف  العين�ة  أفراد  استجابة  وفق  اإلحتي�اجات  ترتيب  أن 
إىل  السابق  التحليل  يف  سبق  كما  لالرتب�اط  بريسون  معامل  ويشري  العبارات،  جلميع  إحصائي�ة 
.0( وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية )1%( كما أن درجة الصدق والثب�ات  قيمة عالية )47

ملحور اإلحتي�اجات التعليمية )0.85( يعرب عن مدى الصدق واملوثوقية.
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أمكن حتديد مدى اإلحتي�اجات التعليمية من وجه نظر افرد العين�ة على النحو اآليت:- 

متوسط اإلحتي�اج

3دعم وتمويل مراكز حتفيظ القرآن الكريم.1

2.9تمويل برامج كفالة طالب العلم واملعلمني يف مراكز ومكاتب الدعوة2

تمويل الدورات العلمية والتدريب�ة وورش العمل املعني�ة بالتعليم وإثراء العاملني يف 3
قطاع التعليم

2.85

2.84دعم اجلمعيات العلمية يف املحافظات4

2.8توفري برامج مساعدة لتعليم ذوي اإلحتي�اجات اخلاصة5

توفري برامج مساعدة 
لتعليم ذوي 

اإلحتي�اجات اخلاصة

دعم اجلمعيات 
العلمية يف 
املحافظات

تمويل الدورات 
العلمية والتدريب�ة 

وورش العمل 
املعني�ة بالتعليم 

وإثراء العاملني يف 
قطاع التعليم

تمويل برامج 
كفالة طالب 

العلم واملعلمني 
يف مراكز ومكاتب 

الدعوة

دعم وتمويل مراكز 
حتفيظ القرآن 

الكريم.

3.1

3

2.9

2.8

2.7

3

2.9 2.85 2.84
2.8
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جاءت اإلحتي�اجات التعليمية األكرث أولوية من وجه نظر أفراد العين�ة على النحو اآليت:- 

اإلحتي�اج متوسط األولوية 

4.78دعم اجلمعيات العلمية يف املحافظات1

4.59إنشاء مراكز تدريب وتأهيل لتنمية الكوادر التعليمية )معلمني، مشرفني، مرشدين،....(2

4.53دعم وتمويل مراكز حتفيظ القرآن الكريم3

4.5توفري برامج مساعدة لتعليم ذوي اإلحتي�اجات اخلاصة4

4.35دعم برامج رعاية املوهوبني5

دعم برامج رعاية 
املوهوبني

توفري برامج 
مساعدة لتعليم 

ذوي اإلحتي�اجات 
اخلاصة

دعم وتمويل مراكز 
حتفيظ القرآن 

الكريم

إنشاء مراكز 
تدريب وتأهيل 
لتنمية الكوادر 

التعليمية 
)معلمني، 
مشرفني، 

مرشدين،....(

دعم اجلمعيات 
العلمية يف 
املحافظات

4.6

4.5

4.4

4.3

4.2

4.1
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5-اإلحتي�اجات الدعوية

يتضح من البي�انات يف اجلدول رقم )5-47 ( ما يلي:

ال يوجدالعبارة
املتوسطال اعلميوجد

ترتيب 
مدى 

اإلحتي�اج
متوسط 
األولوية

ترتيب 
األولويات

دعم وإنشاء مكاتب دعوية يف املحافظة.
1810التكرار

2.8944.392
0.00%5.30%94.70%النسبة

إنشاء مكتب توعية اجلاليات.
1550التكرار

2.593.699
0.00%25.00%75.00%النسبة

دعم أنشطة وبرامج توعية اجلاليات
2000التكرار

314.173
0.00%0.00%100.00%النسبة

دعم اجلوالت والقوافل الدعوية.
1811التكرار

2.8573.877
5.00%5.00%90.00%النسبة

دعم املطبوعات والكتب الدعوية 
والسمعية.

1800التكرار
314.124

0.00%0.00%100.00%النسبة
تمويل برامج املتابعة والتعليم املستمر 

للمسلم اجلديد.
1900التكرار

314.411
0.00%0.00%100.00%النسبة

تمويل إقامة دروس ومحاضرات علمية يف 
املحافظة.

1711التكرار
2.8484.065

5.30%5.30%89.50%النسبة
دعم اإلحتي�اجات املكتبي�ة واحلاسوبي�ة 

ملكاتب الدعوة واملؤسسات اخلريية.
1810التكرار

2.8944.065
0.00%5.30%94.70%النسبة

التكراردعم الدراسات ذات الشأن الدعوي.
النسبة

18
%94.70

1
%5.50

0
%0.002.8943.828

داللة -  ذات  فروق  أي  إىل  يشري  ال  املحافظة  يف  العين�ة  أفراد  استجابة  وفق  اإلحتي�اجات  ترتيب  أن 
إىل  السابق  التحليل  يف  سبق  كما  لالرتب�اط  بريسون  معامل  ويشري  العبارات،  جلميع  إحصائي�ة 
والثب�ات  الصدق  درجة  أن  كما   )%1( معنوية  مستوى  عند  دالة  قيمة  .0(وهي  44( عالية  قيمة 

ملحور اإلحتي�اجات الدعوية )0.71( يعرب عن مدى الصدق واملوثوقية.
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أمكن حتديد مدى اإلحتي�اجات الدعوية من وجه نظر افرد العين�ة على النحو اآليت:- 

متوسطاإلحتي�اج

3تمويل برامج املتابعة والتعليم املستمر للمسلم اجلديد

3دعم أنشطة وبرامج توعية اجلاليات

3دعم املطبوعات والكتب الدعوية والسمعية

2.89دعم اإلحتي�اجات املكتبي�ة واحلاسوبي�ة ملكاتب الدعوة واملؤسسات اخلريية.

2.89دعم الدراسات ذات الشأن الدعوي.

دعم الدراسات ذات 
الشأن الدعوي.

دعم اإلحتي�اجات 
املكتبي�ة 

واحلاسوبي�ة 
ملكاتب الدعوة 

واملؤسسات 
اخلريية.

دعم املطبوعات 
والكتب الدعوية 

والسمعية

دعم أنشطة 
وبرامج توعية 

اجلاليات

تمويل برامج 
املتابعة والتعليم 
املستمر للمسلم 

اجلديد

3.05

3

2.95

2.9

2.85

2.8

3 3 3

2.89 2.89
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جاءت اإلحتي�اجات الدعوية األكرث أولوية من وجه نظر أفراد العين�ة على النحو اآليت:- 

متوسط األولويةاإلحتي�اج

4.41تمويل برامج املتابعة والتعليم املستمر للمسلم اجلديد1

4.39دعم وإنشاء مكاتب دعوية يف املحافظة2

4.17دعم أنشطة وبرامج توعية اجلاليات3

4.12دعم املطبوعات والكتب الدعوية والسمعية4

4.06دعم اإلحتي�اجات املكتبي�ة واحلاسوبي�ة ملكاتب الدعوة واملؤسسات اخلريية.5

دعم اإلحتي�اجات 
املكتبي�ة واحلاسوبي�ة 

ملكاتب الدعوة 
واملؤسسات 

اخلريية.

دعم املطبوعات 
والكتب الدعوية 

والسمعية

دعم أنشطة 
وبرامج توعية 

اجلاليات

دعم وإنشاء 
مكاتب دعوية يف 

املحافظة

تمويل برامج 
املتابعة والتعليم 
املستمر للمسلم 

اجلديد

4.3

4.2

4.1

4

3.9

3.8
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تاسعًا:  محافظة شقراء

1-اإلحتي�اجات األساسية

يتضح من البي�انات يف اجلدول رقم )5-48( ما يلي:

املتوسطال اعلمال يوجديوجدالعبارة
ترتيب 
مدى 

اإلحتي�اج
متوسط 
األولوية

ترتيب 
األولويات

توفري برامج الوجبات الغذائي�ة 
للمحتاجني

54148التكرار
2.5323.864

10.50%18.40%71.10%النسبة
توفري برامج الكساء وامللبس 

للمحتاجني.
51205التكرار

2.4143.92
6.60%26.30%67.10%النسبة

توفري برامج مياه الشرب.
382216التكرار

2.2173.367
21.10%28.90%50.00%النسبة

برامج املساعدة يف توفري املسكن
451813التكرار

2.3653.893
17.10%23.70%59.20%النسبة

املساعدة يف توفري خدمات النقل 
واملوصالت.

372118التكرار
2.2173.238

23.70%27.60%48.70%النسبة

برامج املساعدة يف ترميم املساكن
402116التكرار

2.2563.596
20.80%27.30%51.90%النسبة

دعم مناشط استقبال وتوزيع فائض 
الطعام

55129التكرار
2.5713.921

11.80%15.80%72.40%النسبة

التكراردعم إجيار املسكن
النسبة

50
%64.90

14
%18.20

13
%16.90

2.4733.755

داللة  ذات  فروق  أي  إىل  يشري  ال  املحافظة  يف  العين�ة  أفراد  استجابة  وفق  اإلحتي�اجات  ترتيب  -أن 
إحصائي�ة جلميع العبارات، ويشري معامل بريسون لالرتب�اط كما سبق يف التحليل السابق إىل قيمة عالية 
اإلحتي�اجات  ملحور  والثب�ات  الصدق  درجة  أن  كما   )%1( معنوية  مستوى  عند  دالة  قيمة  وهي   )0.49(

األساسية )0.63( يعرب عن مدى الصدق واملوثوقية.
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أمكن حتديد مدى اإلحتي�اجات األساسية من وجه نظر افرد العين�ة على النحو اآليت:  -

متوسطاإلحتي�اج

2.57دعم مناشط استقبال وتوزيع فائض الطعام1

2.53توفري برامج الوجبات الغذائي�ة للمحتاجني2

2.47دعم إجيار املسكن3

2.41توفري برامج الكساء وامللبس للمحتاجني.4

2.36برامج املساعدة يف توفري املسكن5

برامج املساعدة يف 
توفري املسكن

توفري برامج 
الكساء وامللبس 

للمحتاجني.

توفري برامج دعم إجيار املسكن
الوجبات الغذائي�ة 

للمحتاجني

دعم مناشط 
استقبال وتوزيع 

فائض الطعام

2.7

2.6

2.5

2.4

2.3

2.2

2.57 2.53 2. 47

2. 41 2.36
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جاءت اإلحتي�اجات األساسية األكرث أولوية من وجه نظر أفراد العين�ة على النحو اآليت:- 

متوسط األولويةاإلحتي�اج

3.92دعم مناشط استقبال وتوزيع فائض الطعام1

3.9توفري برامج الكساء وامللبس للمحتاجني.2

3.89برامج املساعدة يف توفري املسكن3

3.86توفري برامج الوجبات الغذائي�ة للمحتاجني4

3.75دعم إجيار املسكن5

توفري برامج دعم إجيار املسكن
الوجبات الغذائي�ة 

للمحتاجني

برامج املساعدة يف 
توفري املسكن

توفري برامج 
الكساء وامللبس 

للمحتاجني.

دعم مناشط 
استقبال وتوزيع 

فائض الطعام

3.9

3.85

3.8

3.75

3.7

3.65
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2-اإلحتي�اجات الصحية 

يتضح من البي�انات يف اجلدول رقم ) 5-49  ( ما يلي:

املتوسطال اعلمال يوجديوجدالعبارة
ترتيب 
مدى 

اإلحتي�اج
متوسط 
األولوية

ترتيب 
األولويات

توفري برامج وحمالت التوعية والوقاية 
من األمراض واألوبئ�ة.

382415التكرار
2.1863.4811

19.50%31.20%49.40%النسبة
تمويل جهود مكافحة التدخني وعالج 

املدخنني.
55165التكرار

2.5113.951
6.60%21.10%72.40%النسبة

تزويد املحتاجني باألجهزة 
واملستلزمات الطبي�ة.

431717التكرار
2.3433.577

22.10%22.10%55.80%النسبة
املساهمة يف إنشاء العيادات التطوعية 

واخلريية.
362615التكرار

2.13103.4712
19.50%33.80%46.80%النسبة

دعم الفقراء واملحتاجني يف 
املستشفيات اخلاصة.

362516التكرار
2.1493.65

20.80%32.50%46.80%النسبة

طباعة النشرات والكتيب�ات الصحية.
392711التكرار

2.1683.2913
14.30%35.10%50.60%النسبة

تمويل وإنشاء العيادات التطوعية 
لألطباء من خارج املحافظة.

333014التكرار
2.04123.65

18.20%39.00%42.90%النسبة
توفري السكن املجاين خارج املحافظة 

للمرىض من الفقراء واملحتاجني.
283217التكرار

1.95143.539
22.10%41.60%36.40%النسبة

توفري وسائل نقل للمحتاجني للرعاية 
الصحية.

352220التكرار
2.1773.5210

26.00%28.60%45.50%النسبة
دعم إجراء دراسات حتديد اإلحتي�اجات 

الصحية يف املحافظة.
282621التكرار

2.03133.2913
28.00%34.70%37.30%النسبة

توفري زيارات طبي�ة تطوعية 
لالستشاريني يف التخصصات الطبي�ة 

املختلفة.

312520التكرار
2.08113.577

26.30%32.90%40.80%النسبة

دعم وإنشاء مراكز غسيل الكلى
442112التكرار

2.343.951
15.60%27.30%57.10%النسبة

دعم املحتاجني لشراء األدوية 
الضرورية

381820التكرار
2.2653.724

26.30%23.70%50.00%النسبة
دعم ورعاية املراكز الصحية لذوي 

اإلحتي�اجات اخلاصة
التكرار
النسبة

46
%59.70

16
%20.80

15
%19.502.3923.753

داللة -  ذات  فروق  أي  إىل  يشري  ال  املحافظة  يف  العين�ة  أفراد  استجابة  وفق  اإلحتي�اجات  ترتيب  أن 
إىل  السابق  التحليل  يف  سبق  كما  لالرتب�اط  بريسون  معامل  ويشري  العبارات،  جلميع  إحصائي�ة 
والثب�ات  .0( وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية )1%( كما أن درجة الصدق  قيمة عالية )41
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ملحور اإلحتي�اجات الصحية )0.90( يعرب عن مدى الصدق واملوثوقية.

أمكن حتديد مدى اإلحتي�اجات الصحية من وجه نظر افرد العين�ة على النحو اآليت:- 

متوسطاإلحتي�اج

2.51تمويل جهود مكافحة التدخني وعالج املدخنني1

2.39دعم ورعاية املراكز الصحية لذوي اإلحتي�اجات اخلاصة2

2.34تزويد املحتاجني باألجهزة واملستلزمات الطبي�ة3

2.3دعم وإنشاء مراكز غسيل الكلى4

2.26دعم املحتاجني لشراء األدوية الضرورية5

دعم املحتاجني 
لشراء األدوية 

الضرورية

دعم وإنشاء مراكز 
غسيل الكلى

تزويد املحتاجني 
باألجهزة 

واملستلزمات 
الطبي�ة

دعم ورعاية 
املراكز الصحية 

لذوي اإلحتي�اجات 
اخلاصة

تمويل جهود 
مكافحة التدخني 

وعالج املدخنني

2.6

2.5

2.4

2.3

2.2

2.1

2.51 2.39 2.34

2.3 2.26
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جاءت اإلحتي�اجات الصحية األكرث أولوية من وجه نظر أفراد العين�ة على النحو اآليت:- 

اإلحتي�اج متوسط األولوية 

3.95تمويل جهود مكافحة التدخني وعالج املدخنني.1

3.95دعم وإنشاء مراكز غسيل الكلى2

3.75دعم ورعاية املراكز الصحية لذوي اإلحتي�اجات اخلاصة3

3.72دعم املحتاجني لشراء األدوية الضرورية4

3.6تمويل وإنشاء العيادات التطوعية لألطباء من خارج املحافظة5

تمويل وإنشاء 
العيادات التطوعية 

لألطباء من خارج 
املحافظة

دعم املحتاجني 
لشراء األدوية 

الضرورية

دعم ورعاية املراكز 
الصحية لذوي 

اإلحتي�اجات 
اخلاصة

دعم وإنشاء مراكز 
غسيل الكلى

تمويل جهود 
مكافحة التدخني 
وعالج املدخنني.

3.9

3.8

3.7

3.6

3.5

3.4
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3-اإلحتي�اجات  

يتضح من البي�انات يف اجلدول رقم )  5-50 ( ما يلي:

ترتيب مدى املتوسطال اعلمال يوجديوجدالعبارة
اإلحتي�اج

متوسط 
األولوية

ترتيب 
األولويات

دعم وإنشاء مراكز التنمية  يف املحافظة.
54109التكرار

2.613.935
12.30%13.70%74.00%النسبة

دعم برامج إصالح ذات البني.
49169التكرار

2.4584.082
12.20%21.60%66.20%النسبة

دعم وإنشاء مؤسسات تهتم بشئون 
الشباب.

52149التكرار
2.5154.191

12.00%18.70%69.30%النسبة

دعم الربامج واألنشطة يف املؤسسات 
471413التكرار

2.4583.718
17.60%18.90%63.50%النسبة

دعم وإنشاء دور لرعاية األيت�ام.
54128التكرار

2.5723.964
10.80%16.20%73.00%النسبة

دعم وإنشاء مؤسسات ملساعدة 
وتأهيل املقبلني على الزواج.

521211التكرار
2.5344.033

14.70%16.00%69.30%النسبة
دعم وإنشاء املؤسسات اليت تهتم 

باإلصالح األسري.
49916التكرار

2.5433.6810
21.60%12.20%66.20%النسبة

دعم املؤسسات  باإلحتي�اجات املكتبي�ة 
واحلاسوبي�ة.

321825التكرار
2.19143.0214

33.30%24.00%42.70%النسبة
توفري الدعم العيين من السلع 
الضرورية للفقراء واملحتاجني.

471314التكرار
2.4673.699

18.90%17.60%63.50%النسبة

دعم ورعاية برامج العناية باملسنني.
431715التكرار

2.35123.6611
20.00%22.70%57.30%النسبة

دعم ورعاية برامج األسر املنتجة.
501411التكرار

2.4863.6611
14.70%18.70%66.70%النسبة

دعم دور الرعاية 
411320التكرار

2.38103.756
27.00%17.60%55.40%النسبة

دعم دور املالحظة 
411321التكرار

2.37113.737
28.00%17.30%54.70%النسبة

توفري وسائل التكييف واألجهزة 
4218152.32133.6611التكرارالكهربائي�ة

ذات -  فروق  أي  وجود  إىل  يشري  ال  املحافظة  يف  العين�ة  أفراد  استجابة  وفق  اإلحتي�اجات  ترتيب  أن 
قيمة  سبق  كما  لالرتب�اط  بريسون  معامل  ويشري  اإلستب�انة،  عبارات  جلميع  إحصائي�ة  داللة 
عالية )0.61( وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية )1%(، كما أن درجة الصدق والثب�ات ملحور 

اإلحتي�اجات  )0.91( يعرب عن مدى الصدق واملوثوقية. 
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أمكن حتديد مدى اإلحتي�اجات  من وجه نظر أفراد العين�ة على النحو اآليت:- 

متوسطاإلحتي�اج

2.6دعم وإنشاء مراكز التنمية  يف املحافظة1

2.57دعم وإنشاء دور لرعاية األيت�ام.2

2.54دعم وإنشاء املؤسسات اليت تهتم باإلصالح األسري3

2.53دعم وإنشاء مؤسسات ملساعدة وتأهيل املقبلني على الزواج.4

2.51دعم وإنشاء مؤسسات تهتم بشئون الشباب5

دعم وإنشاء 
مؤسسات تهتم 
بشئون الشباب

دعم وإنشاء 
مؤسسات 

ملساعدة وتأهيل 
املقبلني على 

الزواج.

دعم وإنشاء 
املؤسسات اليت 
تهتم باإلصالح 

األسري

دعم وإنشاء دور 
لرعاية األيت�ام.

دعم وإنشاء مراكز 
التنمية االجتماعية 

يف املحافظة

2.56

2.54

2.52

2.5

2.48

2. 46
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جاءت اإلحتي�اجات  األكرث أولوية من وجه نظر أفراد العين�ة على النحو اآليت:. 15

متوسط األولويةاإلحتي�اج

4.19دعم وإنشاء مؤسسات تهتم بشئون الشباب1

4.08دعم برامج إصالح ذات البني.2

4.03دعم وإنشاء مؤسسات ملساعدة وتأهيل املقبلني على الزواج.3

3.96دعم وإنشاء دور لرعاية األيت�ام.4

3.93دعم وإنشاء مراكز التنمية  يف املحافظة.5

دعم وإنشاء مراكز 
التنمية االجتماعية 

يف املحافظة.

دعم وإنشاء دور 
لرعاية األيت�ام.

دعم وإنشاء 
مؤسسات 

ملساعدة وتأهيل 
املقبلني على 

الزواج.

دعم برامج 
إصالح ذات 

البني.

دعم وإنشاء 
مؤسسات تهتم 
بشئون الشباب

4.2

4.1

4

4

3.9

3.8
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4-اإلحتي�اجات التعليمية 

يتضح من البي�انات يف اجلدول رقم ) 5-51  ( ما يلي:

ترتيب مدى املتوسطال اعلمال يوجديوجدالعبارة
اإلحتي�اج

متوسط 
األولوية

ترتيب 
األولويات

دعم برامج رعاية املوهوبني.
47227التكرار

2.3333.684
9.20%28.90%61.80%النسبة

دعم الربامج واملناشط التعليمية 
املوجهة إلثراء وتنمية مهارات الطالب 

والطالبات.

46237التكرار
2.353.585

9.20%30.30%60.50%النسبة

إنشاء مراكز تدريب وتأهيل لتنمية 
الكوادر التعليمية (معلمني، مشرفني، 

مرشدين،....).

40297التكرار
2.1483.567

9.20%38.20%52.60%النسبة

توفري برامج تعليمية ملساعدة املتعثرين 
دراسيًا.

39289التكرار
2.1483.576

11.80%36.80%51.30%النسبة
دعم وتمويل مراكز حتفيظ القرآن 

الكريم.
58135التكرار

2.5914.11
6.60%17.10%76.30%النسبة

دعم وتوفري مراكز تعليم الكبار ومحو 
األمية.

46227التكرار
2.3243.548

9.30%29.30%61.30%النسبة
دعم ورعاية املناشط الالصفية اليت 
تعزز التعلم الذايت وإكساب املهارات.

37309التكرار
2.09113.310

11.80%39.50%48.70%النسبة
تمويل برامج كفالة طالب العلم 

واملعلمني يف مراكز ومكاتب الدعوة.
451812التكرار

2.3623.852
16.00%24.00%60.00%النسبة

تمويل الدورات العلمية والتدريب�ة 
وورش العمل املعني�ة بالتعليم وإثراء 

العاملني يف قطاع التعليم.

38307التكرار
2.11103.2411

9.30%40.00%50.70%النسبة

توفري برامج مساعدة لتعليم ذوي 
اإلحتي�اجات اخلاصة.

411915التكرار
2.2963.743

20.00%25.30%54.70%النسبة
دعم وإنشاء املكاتب العلمية لطلبة 

العمل واملشاخي
262821التكرار

1.97123.0812
28.00%37.30%34.70%النسبة

التكراردعم اجلمعيات العلمية يف املحافظات
النسبة

35
%47.30

20
%27.00

19
%25.702.273.449

داللة -  ذات  فروق  أي  إىل  يشري  ال  املحافظة  يف  العين�ة  أفراد  استجابة  وفق  اإلحتي�اجات  ترتيب  أن 
إىل  السابق  التحليل  يف  سبق  كما  لالرتب�اط  بريسون  معامل  ويشري  العبارات،  جلميع  إحصائي�ة 
.0( وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية )1%( كما أن درجة الصدق والثب�ات  قيمة عالية )47

ملحور اإلحتي�اجات التعليمية )0.85( يعرب عن مدى الصدق واملوثوقية.



الدراسة املسحّية الشاملة١٤٣٦ه

214

أمكن حتديد مدى اإلحتي�اجات التعليمية من وجه نظر افرد العين�ة على النحو اآليت:- 

متوسط اإلحتي�اج

2.59دعم وتمويل مراكز حتفيظ القرآن الكريم.1

2.36تمويل برامج كفالة طالب العلم واملعلمني يف مراكز ومكاتب الدعوة2

2.33دعم برامج رعاية املوهوبني3

2.32دعم وتوفري مراكز تعليم الكبار ومحو األمية.4

2.3دعم الربامج واملناشط التعليمية املوجهة إلثراء وتنمية مهارات الطالب والطالبات.5

دعم الربامج 
واملناشط التعليمية 

املوجهة إلثراء وتنمية 
مهارات الطالب 

والطالبات.

دعم وتوفري مراكز 
تعليم الكبار 
ومحو األمية.

دعم برامج رعاية 
املوهوبني

تمويل برامج 
كفالة طالب 

العلم واملعلمني 
يف مراكز ومكاتب 

الدعوة

دعم وتمويل مراكز 
حتفيظ القرآن 

الكريم.

2.6

2.5

2.4

2.3

2.2

2.1

2.59 2.36 2.33

2.32 2.3
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جاءت اإلحتي�اجات التعليمية األكرث أولوية من وجه نظر أفراد العين�ة على النحو اآليت:- 

متوسط األولويةاإلحتي�اج

4.1دعم وتمويل مراكز حتفيظ القرآن الكريم.1

3.85تمويل برامج كفالة طالب العلم واملعلمني يف مراكز ومكاتب الدعوة2

3.74توفري برامج مساعدة لتعليم ذوي اإلحتي�اجات اخلاصة.3

3.68دعم برامج رعاية املوهوبني.4

3.58دعم الربامج واملناشط التعليمية املوجهة إلثراء وتنمية مهارات الطالب والطالبات5

دعم الربامج 
واملناشط التعليمية 

املوجهة إلثراء وتنمية 
مهارات الطالب 

والطالبات

دعم برامج رعاية 
املوهوبني.

توفري برامج 
مساعدة لتعليم 

ذوي اإلحتي�اجات 
اخلاصة.

تمويل برامج 
كفالة طالب 

العلم واملعلمني 
يف مراكز ومكاتب 

الدعوة

دعم وتمويل مراكز 
حتفيظ القرآن 

الكريم.

4.2

4

3.8

3.6

3.4

3.2
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5-اإلحتي�اجات الدعوية

يتضح من البي�انات يف اجلدول رقم ) 5-52  ( ما يلي:

املتوسطال اعلمال يوجديوجدالعبارة
ترتيب 
مدى 

اإلحتي�اج
متوسط 
األولوية

ترتيب 
األولويات

دعم وإنشاء مكاتب دعوية يف املحافظة.
51158التكرار

2.4913.953
10.80%20.30%68.90%النسبة

إنشاء مكتب توعية اجلاليات.
43228التكرار

2.2983.747
11.00%30.10%58.90%النسبة

دعم أنشطة وبرامج توعية اجلاليات.
491411التكرار

2.4723.914
14.90%18.90%66.20%النسبة

دعم اجلوالت والقوافل الدعوية.
421714التكرار

2.3463.598
19.20%23.30%57.50%النسبة

دعم املطبوعات والكتب الدعوية 
والسمعية.

491510التكرار
2.4633.766

13.50%20.30%66.20%النسبة
تمويل برامج املتابعة والتعليم املستمر 

للمسلم اجلديد.
471413التكرار

2.4553.962
17.60%18.90%63.50%النسبة

تمويل إقامة دروس ومحاضرات علمية يف 
املحافظة.

481412التكرار
2.4633.825

16.20%18.90%64.90%النسبة
دعم اإلحتي�اجات املكتبي�ة واحلاسوبي�ة 

ملكاتب الدعوة واملؤسسات اخلريية.
391421التكرار

2.3464.041
28.40%18.90%52.70%النسبة

التكراردعم الدراسات ذات الشأن الدعوي.
النسبة

35
%47.30

15
%20.30

24
%23.402.2793.319

داللة -  ذات  فروق  أي  إىل  يشري  ال  املحافظة  يف  العين�ة  أفراد  استجابة  وفق  اإلحتي�اجات  ترتيب  أن 
إىل  السابق  التحليل  يف  سبق  كما  لالرتب�اط  بريسون  معامل  ويشري  العبارات،  جلميع  إحصائي�ة 
والثب�ات  الصدق  درجة  أن  كما   )%1( معنوية  مستوى  عند  دالة  قيمة  .0(وهي  44( عالية  قيمة 

ملحور اإلحتي�اجات الدعوية )0.71( يعرب عن مدى الصدق واملوثوقية.
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أمكن حتديد مدى اإلحتي�اجات الدعوية من وجه نظر افرد العين�ة على النحو اآليت:- 

متوسطاإلحتي�اج

2.49دعم وإنشاء مكاتب دعوية يف املحافظة1

2.47دعم أنشطة وبرامج توعية اجلاليات.2

2.46دعم املطبوعات والكتب الدعوية والسمعية3

2.46تمويل إقامة دروس ومحاضرات علمية يف املحافظة4

2.45تمويل برامج املتابعة والتعليم املستمر للمسلم اجلديد.5

تمويل برامج املتابعة 
والتعليم املستمر 
للمسلم اجلديد.

تمويل إقامة 
دروس 

ومحاضرات 
علمية يف 
املحافظة

دعم املطبوعات 
والكتب الدعوية 

والسمعية

دعم أنشطة 
وبرامج توعية 

اجلاليات.

دعم وإنشاء مكاتب 
دعوية يف املحافظة

2.5

2.48

2. 46

2. 44

2. 42

2. 49
2. 47

2. 46 2. 46
2.45
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جاءت اإلحتي�اجات الدعوية  األكرث أولوية من وجه نظر أفراد العين�ة على النحو اآليت:- 

متوسط األولويةاإلحتي�اج

4.04دعم اإلحتي�اجات املكتبي�ة واحلاسوبي�ة ملكاتب الدعوة واملؤسسات اخلريية.1

3.96تمويل برامج املتابعة والتعليم املستمر للمسلم اجلديد.2

3.95دعم وإنشاء مكاتب دعوية يف املحافظة.3

3.91دعم أنشطة وبرامج توعية اجلاليات4

3.82تمويل إقامة دروس ومحاضرات علمية يف املحافظة.5

دعم الربامج 
واملناشط التعليمية 

املوجهة إلثراء وتنمية 
مهارات الطالب 

والطالبات

دعم أنشطة 
وبرامج توعية 

اجلاليات

دعم وإنشاء 
مكاتب دعوية يف 

املحافظة.

تمويل برامج 
املتابعة والتعليم 
املستمر للمسلم 

اجلديد.

دعم اإلحتي�اجات 
املكتبي�ة 

واحلاسوبي�ة ملكاتب 
الدعوة واملؤسسات 

اخلريية.

3.95

3.9

3.85

3.8

3.75

3.7
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عاشرًا:  محافظة وادي الدواسر

1-اإلحتي�اجات األساسية

يتضح من البي�انات يف اجلدول رقم ) 5-53  ( ما يلي:

املتوسطال اعلمال يوجديوجدالعبارة
ترتيب 
مدى 

اإلحتي�اج
متوسط 
األولوية

ترتيب 
األولويات

توفري برامج الوجبات الغذائي�ة 
للمحتاجني

6944التكرار
2.8443.594 5.20%5.20%89.60%النسبة

توفري برامج الكساء وامللبس 
للمحتاجني.

7511التكرار
2.9613.63 1.30%1.30%97.40%النسبة

توفري برامج مياه الشرب.
36374التكرار

1.9972.837 5.20%48.10%46.80%النسبة

برامج املساعدة يف توفري املسكن
343211التكرار

2.0363.316 14.30%41.60%44.20%النسبة
املساعدة يف توفري خدمات النقل 

واملوصالت.
154913التكرار

1.5682.538 16.90%63.60%19.50%النسبة

برامج املساعدة يف ترميم املساكن
41288التكرار

2.1753.365 10.40%36.40%53.20%النسبة
دعم مناشط استقبال وتوزيع فائض 

الطعام
7331التكرار

2.9124.451 1.30%3.90%94.80%النسبة

التكراردعم إجيار املسكن
النسبة

72
%93.50

2
%2.60

3
%3.902.9123.82

داللة  ذات  فروق  أي  إىل  يشري  ال  املحافظة  يف  العين�ة  أفراد  استجابة  وفق  اإلحتي�اجات  ترتيب  -أن 
إحصائي�ة جلميع العبارات، ويشري معامل بريسون لالرتب�اط كما سبق يف التحليل السابق إىل قيمة عالية 
اإلحتي�اجات  ملحور  والثب�ات  الصدق  درجة  أن  كما   )%1( معنوية  مستوى  عند  دالة  قيمة  وهي   )0.49(

األساسية )0.63( يعرب عن مدى الصدق واملوثوقية.
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أمكن حتديد مدى اإلحتي�اجات األساسية من وجه نظر افرد العين�ة على النحو اآليت:  -

متوسطاإلحتي�اج

2.96توفري برامج الكساء وامللبس للمحتاجني.1

2.91دعم مناشط استقبال وتوزيع فائض الطعام2

2.91دعم إجيار املسكن3

2.84توفري برامج الوجبات الغذائي�ة للمحتاجني4

2.17برامج املساعدة يف ترميم املساكن5

برامج املساعدة يف 
ترميم املساكن

توفري برامج 
الوجبات الغذائي�ة 

للمحتاجني

دعم مناشط دعم إجيار املسكن
استقبال وتوزيع 

فائض الطعام

توفري برامج 
الكساء وامللبس 

للمحتاجني.

5

4

3

2

1

0

2.96
2.91 2.91

2.84

2.17
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جاءت اإلحتي�اجات األساسية األكرث أولوية من وجه نظر أفراد العين�ة على النحو اآليت:- 

متوسط األولويةاإلحتي�اج

4.45دعم مناشط استقبال وتوزيع فائض الطعام1

3.8دعم إجيار املسكن2

3.6توفري برامج الكساء وامللبس للمحتاجني.3

3.59توفري برامج الوجبات الغذائي�ة للمحتاجني4

3.36برامج املساعدة يف ترميم املساكن5

برامج املساعدة يف 
ترميم املساكن

توفري برامج 
الوجبات الغذائي�ة 

للمحتاجني

توفري برامج 
الكساء وامللبس 

للمحتاجني.

دعم مناشط دعم إجيار املسكن
استقبال وتوزيع 

فائض الطعام

5

4

3

2

1

0
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2-اإلحتي�اجات الصحية 

يتضح من البي�انات يف اجلدول رقم ) 5-54  ( ما يلي:

املتوسطال اعلمال يوجديوجدالعبارة
ترتيب 
مدى 

اإلحتي�اج
متوسط 
األولوية

ترتيب 
األولويات

توفري برامج وحمالت التوعية والوقاية من 
األمراض واألوبئ�ة.

7413التكرار
2.9413.741

3.80%1.30%94.90%النسبة
تمويل جهود مكافحة التدخني وعالج 

املدخنني.
7422التكرار

2.9223.682
2.60%2.60%94.90%النسبة

تزويد املحتاجني باألجهزة واملستلزمات 
الطبي�ة.

54816التكرار
2.5973.2211

20.50%10.30%69.20%النسبة
املساهمة يف إنشاء العيادات التطوعية 

واخلريية.
371526التكرار

2.2893.374
33.30%19.20%47.40%النسبة

دعم الفقراء واملحتاجني يف املستشفيات 
اخلاصة.

491019التكرار
2.583.278

24.40%12.80%62.80%النسبة

طباعة النشرات والكتيب�ات الصحية.
56715التكرار

2.636314
19.20%9.00%71.80%النسبة

تمويل وإنشاء العيادات التطوعية لألطباء 
من خارج املحافظة.

232431التكرار
1.99143.355

39.70%30.80%29.50%النسبة
توفري السكن املجاين خارج املحافظة 

للمرىض من الفقراء واملحتاجني.
262031التكرار

2.08133.463
40.30%26.00%33.80%النسبة

توفري وسائل نقل للمحتاجني للرعاية 
الصحية.

251636التكرار
2.12103.2211

46.80%20.80%32.50%النسبة
دعم إجراء دراسات حتديد اإلحتي�اجات 

الصحية يف املحافظة.
251736التكرار

2.1113.269
46.20%21.80%32.10%النسبة

توفري زيارات طبي�ة تطوعية لالستشاريني 
يف التخصصات الطبي�ة املختلفة.

241638التكرار
2.1113.2410

48.70%20.50%30.80%النسبة

دعم وإنشاء مراكز غسيل الكلى
6666التكرار

2.7733.346
7.70%7.70%84.60%النسبة

دعم املحتاجني لشراء األدوية الضرورية
6387التكرار

2.7153.287
9.00%10.30%80.80%النسبة

دعم ورعاية املراكز الصحية لذوي 
592152.7543.1613التكراراإلحتي�اجات اخلاصة

داللة -  ذات  فروق  أي  إىل  يشري  ال  املحافظة  يف  العين�ة  أفراد  استجابة  وفق  اإلحتي�اجات  ترتيب  أن 
إىل  السابق  التحليل  يف  سبق  كما  لالرتب�اط  بريسون  معامل  ويشري  العبارات،  جلميع  إحصائي�ة 
والثب�ات  .0( وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية )1%( كما أن درجة الصدق  قيمة عالية )41

ملحور اإلحتي�اجات الصحية )0.90( يعرب عن مدى الصدق واملوثوقية.
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أمكن حتديد مدى اإلحتي�اجات الصحية من وجه نظر افرد العين�ة على النحو اآليت:- 

متوسطاإلحتي�اج

2.94توفري برامج وحمالت التوعية والوقاية من األمراض واألوبئ�ة1

2.92تمويل جهود مكافحة التدخني وعالج املدخنني.2

2.77دعم وإنشاء مراكز غسيل الكلى3

2.75دعم ورعاية املراكز الصحية لذوي اإلحتي�اجات اخلاصة4

2.71دعم املحتاجني لشراء األدوية الضرورية5

دعم املحتاجني 
لشراء األدوية 

الضرورية

دعم ورعاية 
املراكز الصحية 

لذوي اإلحتي�اجات 
اخلاصة

دعم وإنشاء مراكز 
غسيل الكلى

تمويل جهود 
مكافحة التدخني 
وعالج املدخنني.

توفري برامج 
وحمالت التوعية 

والوقاية من 
األمراض واألوبئ�ة

3

2.9

2.8

2.7

2.6

2.5

2.94
2.92 2.77

2.75
2.71
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جاءت اإلحتي�اجات الصحية األكرث أولوية من وجه نظر أفراد العين�ة على النحو اآليت:- 

اإلحتي�اج متوسط األولوية 

3.74توفري برامج وحمالت التوعية والوقاية من األمراض واألوبئ�ة1

3.68تمويل جهود مكافحة التدخني وعالج املدخنني.2

3.46توفري السكن املجاين خارج املحافظة للمرىض من الفقراء واملحتاجني3

3.37املساهمة يف إنشاء العيادات التطوعية واخلريية.4

3.35تمويل وإنشاء العيادات التطوعية لألطباء من خارج املحافظة5

تمويل وإنشاء 
العيادات التطوعية 

لألطباء من خارج 
املحافظة

املساهمة يف 
إنشاء العيادات 

التطوعية 
واخلريية.

توفري السكن 
املجاين خارج 

املحافظة للمرىض 
من الفقراء 
واملحتاجني

تمويل جهود 
مكافحة التدخني 
وعالج املدخنني.

توفري برامج 
وحمالت التوعية 

والوقاية من 
األمراض واألوبئ�ة

3.6

3.5

3.4

3.3

3.2

3.1
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3-اإلحتي�اجات  

يتضح من البي�انات يف اجلدول رقم ) 5-55  ( ما يلي:

ترتيب مدى املتوسطال اعلمال يوجديوجدالعبارة
اإلحتي�اج

متوسط 
األولوية

ترتيب 
األولويات

دعم وإنشاء مراكز التنمية  يف املحافظة.
6863التكرار

2.8163.378
3.90%7.80%88.30%النسبة

دعم برامج إصالح ذات البني.
7511التكرار

2.9613.625
1.30%1.30%97.40%النسبة

دعم وإنشاء مؤسسات تهتم بشئون 
الشباب.

7520التكرار
2.9533.693

0.00%2.60%97.40%النسبة

دعم الربامج واألنشطة يف املؤسسات 
60710التكرار

2.6993.56
13.00%9.10%77.90%النسبة

دعم وإنشاء دور لرعاية األيت�ام.
7142التكرار

2.8753.842
2.60%5.20%92.20%النسبة

دعم وإنشاء مؤسسات ملساعدة 
وتأهيل املقبلني على الزواج.

7511التكرار
2.9614.121

1.30%1.30%97.40%النسبة
دعم وإنشاء املؤسسات اليت تهتم 

باإلصالح األسري.
6566التكرار

2.7773.634
7.80%7.80%84.40%النسبة

دعم املؤسسات  باإلحتي�اجات املكتبي�ة 
واحلاسوبي�ة.

291137التكرار
2.23142.8713

48.10%14.30%37.70%النسبة
توفري الدعم العيين من السلع 
الضرورية للفقراء واملحتاجني.

7313التكرار
2.9443.56

3.90%1.30%94.80%النسبة

دعم ورعاية برامج العناية باملسنني.
62510التكرار

2.7483.1310
13.00%6.50%80.50%النسبة

دعم ورعاية برامج األسر املنتجة.
471119التكرار

2.47123.159
24.70%14.30%61.00%النسبة

دعم دور الرعاية 
54518التكرار

2.64102.9811
23.40%6.50%70.10%النسبة

دعم دور املالحظة 
50819التكرار

2.55112.9612
24.70%10.40%64.90%النسبة

توفري وسائل التكييف واألجهزة 
359332.34132.7614التكرارالكهربائي�ة

أن ترتيب اإلحتي�اجات وفق استجابة أفراد العين�ة يف املحافظة ال يشري إىل وجود أي فروق - 
ذات داللة إحصائي�ة جلميع عبارات اإلستب�انة، ويشري معامل بريسون لالرتب�اط كما سبق قيمة 
عالية )0.61( وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية )1%(، كما أن درجة الصدق والثب�ات ملحور 

اإلحتي�اجات  )0.91( يعرب عن مدى الصدق واملوثوقية.
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أمكن حتديد مدى اإلحتي�اجات  من وجه نظر أفراد العين�ة على النحو اآليت:- 

متوسطاإلحتي�اج

2.96دعم وإنشاء مؤسسات ملساعدة وتأهيل املقبلني على الزواج1

2.96دعم برامج إصالح ذات البني.2

2.95دعم وإنشاء مؤسسات تهتم بشئون الشباب.3

2.94توفري الدعم العيين من السلع الضرورية للفقراء واملحتاجني4

2.87دعم وإنشاء دور لرعاية األيت�ام5

دعم وإنشاء دور 
لرعاية األيت�ام

توفري الدعم 
العيين من السلع 
الضرورية للفقراء 

واملحتاجني

دعم وإنشاء 
مؤسسات تهتم 
بشئون الشباب.

دعم برامج 
إصالح ذات 

البني.

دعم وإنشاء 
مؤسسات ملساعدة 

وتأهيل املقبلني 
على الزواج

2.92

2.9

2.88

2.86

2.84

2.82
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جاءت اإلحتي�اجات  األكرث أولوية من وجه نظر أفراد العين�ة على النحو اآليت:- 

متوسط األولويةاإلحتي�اج

4.12دعم وإنشاء مؤسسات ملساعدة وتأهيل املقبلني على الزواج1

3.84دعم وإنشاء دور لرعاية األيت�ام2

3.69دعم وإنشاء مؤسسات تهتم بشئون الشباب.3

3.63دعم وإنشاء املؤسسات اليت تهتم باإلصالح األسري4

3.62دعم برامج إصالح ذات البني5

دعم برامج إصالح 
ذات البني

دعم وإنشاء 
املؤسسات اليت 
تهتم باإلصالح 

األسري

دعم وإنشاء 
مؤسسات تهتم 
بشئون الشباب.

دعم وإنشاء دور 
لرعاية األيت�ام

دعم وإنشاء 
مؤسسات ملساعدة 

وتأهيل املقبلني 
على الزواج

3.8

3.7

3.6

3.5

3.4

3.3
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4-اإلحتي�اجات التعليمية 

يتضح من البي�انات يف اجلدول رقم ) 5-56  ( ما يلي:

ال يوجدالعبارة
ترتيب مدى املتوسطال اعلميوجد

اإلحتي�اج
متوسط 
األولوية

ترتيب 
األولويات

دعم برامج رعاية املوهوبني.
50819التكرار

2.5563.219
24.70%10.40%64.90%النسبة

دعم الربامج واملناشط التعليمية املوجهة 
إلثراء وتنمية مهارات الطالب والطالبات.

361130التكرار
2.32102.9711

39.00%14.30%46.80%النسبة
إنشاء مراكز تدريب وتأهيل لتنمية 

الكوادر التعليمية (معلمني، مشرفني، 
مرشدين،....).

39829التكرار
2.4182.8612

38.20%10.50%51.30%النسبة

توفري برامج تعليمية ملساعدة املتعثرين 
دراسيًا.

361426التكرار
2.29113.327

34.20%18.40%47.40%النسبة

دعم وتمويل مراكز حتفيظ القرآن الكريم.
7501التكرار

2.9913.662
1.30%0.00%98.70%النسبة

دعم وتوفري مراكز تعليم الكبار ومحو 
األمية.

6836التكرار
2.8443.386

7.80%3.90%88.30%النسبة
دعم ورعاية املناشط الالصفية اليت تعزز 

التعلم الذايت وإكساب املهارات.
37930التكرار

2.3793.210
39.50%11.80%48.70%النسبة

تمويل برامج كفالة طالب العلم واملعلمني 
يف مراكز ومكاتب الدعوة.

6737التكرار
2.8353.681

9.10%3.90%87.00%النسبة
تمويل الدورات العلمية والتدريب�ة وورش 
العمل املعني�ة بالتعليم وإثراء العاملني يف 

قطاع التعليم.

311331التكرار
2.24123.475

41.30%17.30%41.30%النسبة

توفري برامج مساعدة لتعليم ذوي 
اإلحتي�اجات اخلاصة.

521411التكرار
2.4973.298

14.30%18.20%67.50%النسبة
دعم وإنشاء املكاتب العلمية لطلبة العمل 

واملشاخي
7511التكرار

2.9623.643
1.30%1.30%97.40%النسبة

التكراردعم اجلمعيات العلمية يف املحافظات
النسبة

69
%89.60

2
%2.60

6
%7.802.8733.564

داللة -  ذات  فروق  أي  إىل  يشري  ال  املحافظة  يف  العين�ة  أفراد  استجابة  وفق  اإلحتي�اجات  ترتيب  أن 
إىل  السابق  التحليل  يف  سبق  كما  لالرتب�اط  بريسون  معامل  ويشري  العبارات،  جلميع  إحصائي�ة 
.0( وهي قيمة دالة عند مستوى معنوية )1%( كما أن درجة الصدق والثب�ات  قيمة عالية )47

ملحور اإلحتي�اجات التعليمية )0.85( يعرب عن مدى الصدق واملوثوقية.
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أمكن حتديد مدى اإلحتي�اجات التعليمية من وجه نظر افرد العين�ة على النحو اآليت:- 

متوسطاإلحتي�اج

2.99دعم وتمويل مراكز حتفيظ القرآن الكريم1

2.96دعم وإنشاء املكاتب العلمية لطلبة العمل واملشاخي2

2.87دعم اجلمعيات العلمية يف املحافظات3

2.84دعم وتوفري مراكز تعليم الكبار ومحو األمية4

2.83تمويل برامج كفالة طالب العلم واملعلمني يف مراكز ومكاتب الدعوة.5

تمويل برامج 
كفالة طالب العلم 
واملعلمني يف مراكز 

ومكاتب الدعوة.

دعم وتوفري مراكز 
تعليم الكبار 
ومحو األمية

دعم اجلمعيات 
العلمية يف 
املحافظات

دعم وإنشاء 
املكاتب العلمية 

لطلبة العمل 
واملشاخي

دعم وتمويل مراكز 
حتفيظ القرآن 

الكريم.

3

2.95

2.9

2.85

2.8

2.75

2.99 2.96 2.87

2.84 2.83
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جاءت اإلحتي�اجات التعليمية األكرث أولوية من وجه نظر أفراد العين�ة على النحو اآليت:- 

اإلحتي�اج متوسط األولوية 

3.68تمويل برامج كفالة طالب العلم واملعلمني يف مراكز ومكاتب الدعوة.1

3.66دعم وتمويل مراكز حتفيظ القرآن الكريم2

3.64دعم وإنشاء املكاتب العلمية لطلبة العمل واملشاخي3

3.56دعم اجلمعيات العلمية يف املحافظات4

تمويل الدورات العلمية والتدريب�ة وورش العمل املعني�ة بالتعليم وإثراء العاملني يف قطاع 5
3.47التعليم

تمويل الدورات 
العلمية والتدريب�ة 

وورش العمل املعني�ة 
بالتعليم وإثراء 

العاملني يف قطاع 
التعليم

دعم اجلمعيات 
العلمية يف 
املحافظات

دعم وإنشاء 
املكاتب العلمية 

لطلبة العمل 
واملشاخي

دعم وتمويل 
مراكز حتفيظ 
القرآن الكريم

تمويل برامج 
كفالة طالب العلم 
واملعلمني يف مراكز 

ومكاتب الدعوة.

3.6

3.55

3.5

3.45

3.4

3.35
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5-اإلحتي�اجات الدعوية

يتضح من البي�انات يف اجلدول رقم ) 5-57  ( ما يلي:

املتوسطال اعلمال يوجديوجدالعبارة
ترتيب 
مدى 

اإلحتي�اج
متوسط 
األولوية

ترتيب 
األولويات

دعم وإنشاء مكاتب دعوية يف 
املحافظة.

7430التكرار
2.9243.843

0.00%3.90%96.10%النسبة

إنشاء مكتب توعية اجلاليات.
60170التكرار

2.5673.695
0.00%22.10%77.90%النسبة

دعم أنشطة وبرامج توعية اجلاليات.
7520التكرار

2.9513.764
0.00%2.60%97.40%النسبة

دعم اجلوالت والقوافل الدعوية.
6539التكرار

2.8153.586
11.70%3.90%84.40%النسبة

دعم املطبوعات والكتب الدعوية 
والسمعية.

6773التكرار
2.7863.528

3.90%9.10%87.00%النسبة
تمويل برامج املتابعة والتعليم املستمر 

للمسلم اجلديد.
7412التكرار

2.9515.11
2.60%1.30%96.10%النسبة

تمويل إقامة دروس ومحاضرات 
علمية يف املحافظة.

7412التكرار
2.9513.577

2.60%1.30%96.10%النسبة
دعم اإلحتي�اجات املكتبي�ة واحلاسوبي�ة 

ملكاتب الدعوة واملؤسسات اخلريية.
40433التكرار

2.4783.92
42.90%5.20%51.90%النسبة

التكراردعم الدراسات ذات الشأن الدعوي.
النسبة

40
%51.90

6
%7.80

31
%40.302.4493.089

داللة -  ذات  فروق  أي  إىل  يشري  ال  املحافظة  يف  العين�ة  أفراد  استجابة  وفق  اإلحتي�اجات  ترتيب  أن 
إىل  السابق  التحليل  يف  سبق  كما  لالرتب�اط  بريسون  معامل  ويشري  العبارات،  جلميع  إحصائي�ة 
والثب�ات  الصدق  درجة  أن  كما   )%1( معنوية  مستوى  عند  دالة  قيمة  .0(وهي  44( عالية  قيمة 

ملحور اإلحتي�اجات الدعوية )0.71( يعرب عن مدى الصدق واملوثوقية.



الدراسة املسحّية الشاملة١٤٣٦ه

232

أمكن حتديد مدى اإلحتي�اجات الدعوية من وجه نظر افرد العين�ة على النحو اآليت:- 

متوسطاإلحتي�اج

2.95تمويل برامج املتابعة والتعليم املستمر للمسلم اجلديد1

2.95دعم أنشطة وبرامج توعية اجلاليات2

2.95تمويل إقامة دروس ومحاضرات علمية يف املحافظة3

2.92دعم وإنشاء مكاتب دعوية يف املحافظة.4

2.81دعم اجلوالت والقوافل الدعوية.5

دعم اجلوالت 
والقوافل الدعوية.

دعم وإنشاء 
مكاتب دعوية يف 

املحافظة.

تمويل إقامة 
دروس 

ومحاضرات علمية 
يف املحافظة

دعم أنشطة 
وبرامج توعية 

اجلاليات

تمويل برامج 
املتابعة والتعليم 
املستمر للمسلم 

اجلديد

2.95

2.9

2.85

2.8

2.75

2.7

2.95 2.95 2.95

2.92

2.81
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جاءت اإلحتي�اجات الدعوية األكرث أولوية من وجه نظر أفراد العين�ة على النحو اآليت:- 

اإلحتي�اج متوسط األولوية 

5.10تمويل برامج املتابعة والتعليم املستمر للمسلم اجلديد1

3.9دعم اإلحتي�اجات املكتبي�ة واحلاسوبي�ة ملكاتب الدعوة واملؤسسات اخلريية.2

3.84دعم وإنشاء مكاتب دعوية يف املحافظة3

3.76دعم أنشطة وبرامج توعية اجلاليات.4

3.69إنشاء مكتب توعية اجلاليات.5

إنشاء مكتب توعية 
اجلاليات.

دعم أنشطة 
وبرامج توعية 

اجلاليات.

دعم وإنشاء 
مكاتب دعوية يف 

املحافظة

دعم اإلحتي�اجات 
املكتبي�ة 

واحلاسوبي�ة 
ملكاتب الدعوة 

واملؤسسات 
اخلريية.

تمويل برامج 
املتابعة والتعليم 
املستمر للمسلم 

اجلديد

5

4

3

2

1

0
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تحليل نتائج مجموعات التركيز والمقابالت المقننة:
النقاش املركز العشر واليت عقدت يف  نت�اجئ مجموعات حلقات  بالتحليل       يف هذا اجلزء سنتن�اول 

املحافظات املشمولة بالدراسة كل محافظة على حدة.

4-3-1  حتليل مجموعات الرتكزي 
     حسب املنهجية اليت اعتمدتها الدارسة فقد تم تنفيذ عدد 10 ورش عمل )مجموعات تركزي( يف 
املحافظات املستهدفة، وكان متوسط احلضور يف كل ورشة حوايل أربعة عشر رجاًل من ذوي املكانة والتأثري 
يف املحافظة وممن لهم جتربة سابقة يف العمل الدعوي واالجتماعي. وقد ركزت كل ورشة على الهدف من 
الدراسة وما ستضيفه الورشة، كأداة منهجية أخرى، لإلستب�انة حبيث يمكن تقيص أراء وتوجهات قادة 

الرأي يف كل محافظة.

     املحاور اليت تم الرتكزي عليها يف ورش العمل وكانت مدار النقاشات هي نفس املحاور اليت تضمنتها 
واملحور  االجتماعي،  واملحور  الصيح،  املحور  وتشمل  األساسية(  اإلحتي�اجات  محور  )عدا  اإلستب�انة 
التعلييم، واملحور الدعوي. تم يف كل ورشة توزيع املحاور على مجموعات تضم ثالثة أفراد كحد أدىن، وتم 
مناقشة ما توصلت إليه كل مجموعة بشكل جماعي، وعلى ضوء املناقشات يقوم كل مشارك  لذلك، كما 

يقوم برتتيب اإلحتي�اجات ذات األولوية من بني كل املجاالت منفردًا كذلك، ويف نموذج مستقل.    

4-3-1-1  حتليل نت�اجئ ورش العمل يف جميع املحافظات:
     تم تفريغ االستمارات املحتوية على معلومات ورش العمل يف جميع املحافظات، من أجل حتقيق 
تلك  وترتيب  اخلريي،  العمل  من  املحافظات  تلك  احتي�اجات  على  التعرف  يف  املتمثل  الدراسة  هدف 

اإلحتي�اجات حسب األولوية، وتم اعتماد عدد التكرارات يف حتديد اإلحتي�اجات، ويف ترتيب األولويات.

حتديد اإلحتي�اجات:

التعلييم،  )الصيح،  مجال  كل  يف  مطلوبة  احتي�اجات  عشر  أكرث   )58-5( رقم  اجلدول  يوضح        
استعراض  خالل  من  احتي�اج.  كل  تكرارت  وعدد  املنفذة،  الورش  نت�اجئ  حسب  الدعوي(  االجتماعي، 
النت�اجئ  يلحظ أن أكرث اإلحتي�اجات الصحية أهمية من وجهة نظر أفراد الورشة على مستوى املحافظات 
إنشاء ودعم وحدة زراعة وغسيل الكلى »، ويليها يف األهمية »دعم املحتاجني لشراء  هو احلاجة إىل » 
»العيادات  وبعدها  التدخني«،  مكافحة  »عيادات  ثم  ومن  االخرى«،  الطبي�ة  واملستلزمات  االدوية 

الصحية املتنقلة للمناطق النائي�ة«، ثم »إجياد مركز متخصص حلاالت االدمان«.

      يف املقابل جاءت اإلحتي�اجات التعليمية األكرث تكرارًا يف املحافظات »استقطاب وتأهيل الكوادر 
التعليمية وتدريبها«، وتالها يف الرتتيب »دعم برامج املوهوبني«، يف حني جاء يف املرتب�ة الثالثة » انشاء 
مراكز لزيادة التحصيل العليم )تقوية( ودعمها »، ومن ثم » إنشاء ودعم حلقات حتفيظ القرآن الكريم 

والدور النسائي�ة واملعاهد »، وحل خامسًا » دعم الربامج التعليمية لذوي اإلحتي�اجات اخلاصة ».
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الدعوية اليت حظيت على تكرار عاٍل فهي »دعم وكفالة دعاة متخصصني يف  أما اإلحتي�اجات        
جميع اللغات«، وجاء بعدها »دعم الوسائل الدعوية )كتب، أشرطة،....(«، يف حني احتلت »الدروس 
واملحاضرات والدورات العلمية«، على األهمية الثالثة، ومن ثم »إنشاء ودعم األوقاف الدعوية«، وحل 

» تأهيل وتطوير املوظفني يف املجال الدعوي« يف املرتب�ة اخلامسة. 

     أما اإلحتي�اجات  فيأيت »دعم ورعاية األسر املنتجة« يف املرتب�ة األوىل من حيث األهمية، يف حني حل 
ثاني�ًا »دعم برامج املقبلني على الزواج«، ويليها »إنشاء وجتهزي مراكز األحياء  للجنسني«، ومن ثم »إقامة 
ويوضح  البني«.  ذات  إصالح  برامج  دعم   « يأيت  وخامسًا  رابعًا،  ورياضية«  وثقافية  اجتماعية  محاضن 
اجلدول التايل أهم عشر احتي�اجات يف كل مجال وترتيبها من حيث األهمية حسب عدد التكرار لكل احتي�اج.

 جدول رقم )5-58(:  حتديد اإلحتي�اجات حسب كل مجال

التكراراإلحتي�اج التعلييمالتكراراإلحتي�اج الصيحم
9استقطاب وتأهيل الكوادر التعليمية واإلدارية وتدريبها9إنشاء ودعم وحدة زراعة و غسيل الكلى1

9دعم برامج املوهوبني9دعم املحتاجني لشراء االدوية واملستلزمات الطبي�ة االخرى2

7انشاء مراكز لزيادة التحصيل العليم )تقوية( ودعمها8عيادات مكافحة التدخني3

إنشاء ودعم حلقات حتفيظ القرآن الكريم والدور النسائي�ة 5العيادات الصحية املتنقلة للمناطق النائي�ة4
6واملعاهد

5دعم الربامج التعليمية لذوي اإلحتي�اجات اخلاصة5إجياد مركز متخصص حلاالت االدمان5
5توفري املواصالت للطالب والدور النسائي�ة4توفري التأمني الصيح التكافلي6
4دعم برامج تكريم الطالب املتفوقني دراسيًا4انشاء مركز تأهيل شامل7
4دعم برامج لذوي الدخل املحدود4عيادات الصحة النفسية8
3إجياد برامج ملحو األميه3إجياد مستشفى أو مركز خريي متخصص للنساء والوالدة9

3دعم املراكز الصيفية3توفري األجهزة الطبي�ة والتنقل لذوي اإلحتي�اجات اخلاصة10

التكراراإلحتي�اج االجتماعيالتكراراإلحتي�اج الدعويم
9دعم و رعاية االسر املنتجة10دعم وكفالة دعاه متخصصني يف جميع اللغات1
8دعم برامج املقبلني على الزواج9دعم الوسائل الدعوية )أشرطة، كتب،...(2
8إنشاء وجتهزي ودعم مراكز االحياء  للجنسني7الدروس واملحاضرات والدورات العلمية3
6إقامة محاضن اجتماعية ورياضية وثقافية للشباب6انشاء ودعم اوقاف دعوية4
5دعم برامج اصالح ذات البني6تأهيل وتطوير املوظفني يف املجال الدعوي5
5انشاء أوقاف تدعم العمل اخلريي واالجتماعي6دعم برامج اجلاليات6
5برامج تسديد اإلجيارات6دعم املناسبات واملناشط لنشر الدعوة7
5دعم مشاريع حفظ النعمة5زيادة املكاتب الدعوية يف املحافظة8

4توفري الدعم العيين من السلع الضرورية للفقراء واملحتاجني5دعم برامج متابعة املسلمني اجلدد9

3دعم و رعاية برامج العناية باملسنني4دعم الدراسات واالحباث يف العمل اخلريي10
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ترتيب اإلحتي�اجات حسب األولوية:

الدارسة، حول أهم عشر  اليت نفذتها  النقاش املركز،  أراء املشاركني يف جميع ورش      تم استطالع 
احتي�اجات يف املجاالت األربعة )االجتماعي، والصيح، والتعلييم، والدعوي(، كما وضحناه سابقا، جزء 
من أهداف الورش، لكن ترتيبها حسب األولوية هدف آخر تسعى له الدراسة. يوضح اجلدول رقم )5-

عدد  أن  مالحظة  مع  املحافظات،  جميع  يف  تكرار  بأكرث  حظيت  اليت  احتي�اجات  عشرة  بأهم  قائمة   )59
التكرارات مرتبط بالتصويت على كل بن�د من حيث األولوية.  على سبي�ل املثال، األولوية رقم واحد يف 
اجلدول تعين أن أكرث تكرار لهذا البن�د من حيث كونه أولوية رقم )1( هو ثالث محافظات، بينما هناك 

ثمان محافظات أعطت البن�د الثامن األولوية رقم )8( مقارنة باألولويات األخرى، وهكذا .

     يتضح من اجلدول أن » إقامة محاضن اجتماعية ورياضية وثقافية للشباب«، حتظى باألولوية 
رعاية  و  دعم   « األولوية  حيث  من  ثاني�ًا  حل  حني  يف  أولوية،  أعلى  نالت  حيث  اإلحتي�اجات  كل  بني  من 
االسر املنتجة«، ويأيت »دعم املحتاجني لشراء االدوية واملستلزمات الطبي�ة االخرى«، يف املرتب�ة الثالثة 
اخلريي  العمل  تدعم  أوقاف  »انشاء  إىل  احلاجة  األولوية  حيث  من  رابعًا  حل  فيما  األولوية،  حيث  من 

واالجتماعي«، ومن ثم » إنشاء مركز للتأهيل الشامل باملحافظة« خامسًا.

جدول رقم )5-59(ترتيب اإلحتي�اجات حسب األولوية

التكرارترتيب اإلحتي�اجات حسب األولويةم

3إقامة محاضن اجتماعية ورياضية وثقافية للشباب1
5دعم و رعاية االسر املنتجة2
3دعم املحتاجني لشراء االدوية واملستلزمات الطبي�ة االخرى3
4انشاء أوقاف تدعم العمل اخلريي واالجتماعي4
4إنشاء مركز للتأهيل الشامل باملحافظة5
4اجياد مركز ملعاجلة االدمان واألمراض النفسية6
4دعم و انشاء بعض املراكز الصحية يف القرى 7
8إنشاء ودعم وحدة زراعة و غسيل الكلى8
3دعم عيادات مكافحة التدخني 9
4دعم املقبلني على الزواج10

4-3-1-2  حتليل نت�اجئ ورش العمل يف كل محافظة:

االطالع  ليتسىن  حدة  على  محافظة  كل  يف  املركز  النقاش  ورش  نت�اجئ  حتليل  سيتم  اجلزء  هذا  يف       
على احتي�اجات كل محافظة يف املجاالت األربع )الصحية والتعليمية والدعوية و(، وترتيب أولويات تلك 
احلاجات، وفقًا آلراء املشاركني من أبن�اء املحافظة ذاتها، واعتمادًا على عدد التكرارات، وهو ما يسهم يف 
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حتقيق هدفًا من أهداف الدراسة.

 أواًل: محافظة حوطة بين تميم:

     تم عقد ورشة عمل للنقاش املركز يف محافظة حوطة بين تميم بت�اريخ 1436/6/25هـ، وحضرها 
حوايل 17 شخصًا من قادة الرأي واملؤثرين يف املحافظة، وتم عقدها يف جمعية حتفيظ القرآن يف املحافظة، 

واستغرقت حوايل ثالث ساعات. 

ترتيب اإلحتي�اجات الصحية حسب األولوية يف املحافظة:

     يوضح اجلدول رقم )5-60( أهم اإلحتي�اجات يف املجال الصيح، ويظهر عدد التكرارات أن احلاجة 
الثاني�ة  املرتب�ة  يف  بعده  ويأيت  اإلحتي�اجات،  قمة  يف  يأيت  املحافظة«  يف  الشامل  للتأهيل  مركز  »إنشاء  إىل 
»التأمني الطيب للمشمولني بالضمان االجتماعي واملحتاجني يف اجلمعيات اخلريية«، يف حني أن »تأمني 
األجهزة الطبي�ة املزنلية«، حيظى باملرتب�ة الثالثة من حيث األولوية، وحيل »دعم الرعاية الصحية املزنلية« 

و » دعم عيادات مكافحة التدخني« يف املرتبتني الرابعة واخلامسة على التوايل.

جدول رقم )5-60(  ترتيب اإلحتي�اجات الصحية حسب األولوية

األولويةاإلحتي�اجاملجالم

1إنشاء مركز للتأهيل الشامل باملحافظةالصيح1

2التأمني الطيب للمشمولني بالضمان االجتماعي واملحتاجني يف اجلمعيات اخلرييةالصيح2

3تأمني األجهزة الطبي�ة املزنليةالصيح3

4دعم الرعاية الصحية املزنلية الصيح4

5دعم عيادات مكافحة التدخني الصيح5

6تنفيذ حمالت توعوية بأضرار التدخني واملخدراتالصيح6

7إصدار بطاقات مخفصة تمنح للمحتاجني للحصول على اخلدمات العالجية الصيح7

7إنشاء مراكز أهلية خريية يف املستشفياتالصيح8

8تفعيل دور جلنة أصدقاء املرىض الصيح9

9وجود عيادات منتقلة تستهدف األماكن النائي�ةالصيح10

10تنفيذ حمالت توعوية صحية لألمراض املزمنةالصيح11

11تأمني بعض األدوية غري املتوفرة يف املستشفيات احلكومية الصيح12

12الرعاية الصحية للمعاقني الصيح13
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ترتيب اإلحتي�اجات التعليمية حسب األولوية يف املحافظة:

     يوضح اجلدول رقم )5-61( أهم اإلحتي�اجات يف املجال التعلييم، ويظهر عدد التكرارات أن احلاجة 
إىل » تأمني األوقاف اخلريية لدعم احللقات القرآني�ة والربامج التعليمية » يأيت يف أول اإلحتي�اجات، ويأيت 
يف املرتب�ة الثاني�ة احلاجة إىل« دعم برنامج رعاية املوهوبني«، ويليه ثالثًا »دعم برامج النوادي املوسمية 
الصيفية« ورابعًا » دعم برامج نوادي اليح التعليمية«، ويف املرتب�ة اخلامسة من حيث األولوية » تكريم 

املتفوقني علميًا«.

جدول رقم )5-61(  ترتيب اإلحتي�اجات التعليمية حسب األولوية

األولويةاإلحتي�اجاملجال م

1تأمني األوقاف اخلريية لدعم احللقات القرآني�ة والربامج التعليميةالتعلييم1

2دعم برنامج رعاية املوهوبني التعلييم2

3دعم برامج النوادي املوسمية الصيفية التعلييم3

4دعم برامج نوادي اليح التعليميةالتعلييم4

5تكريم املتفوقني علميًاالتعلييم5

5دعم برامج احللقات الرمضاني�ة التعلييم6

5توفري الوسائل التقني�ة املكملة للربامج التعليمية التعلييم7

6دعم برامج تأهيل وتطوير املعلمني واملعلماتالتعلييم8

6تسديد رسوم ياض األطفال ألبن�اء املحتاجني التعلييم9

7طباعة املناهج التعليمية وتوفريها للدراسني التعلييم10

8دعم الدورات املكثفة حلفظ القرآن الكريم التعلييم11

9دعم الربامج الدعائي�ة واإلعالمية للربامج التعليمية التعلييم12

10تأمني وسائل النقل للدور النسائي�ة ورياض األطفال التعلييم13

11دعم الطالب من األسر املحتاجةالتعلييم14

12إطالق جائزة باسم اجلهة الداعمة للموهوبني أو املتفوقني التعلييم15

13دعم الدورات التأهيلية للتوظيفالتعلييم16

ترتيب اإلحتي�اجات  حسب األولوية يف املحافظة:

     تشمل أولويات اإلحتي�اجات يف املجال االجتماعي  احتي�اج »إقامة املراكز  ودعمها«  حيث يأيت يف 
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قمة األولويات، ثم يأيت بعد ذلك اإلحتي�اج إىل »إقامة مراكز العناية باملسنني« ثم »إقامة دور األيت�ام«، 
يف حني حل رابعًا اإلحتي�اج اىل »برامج تسديد اإلجيارات«، و برنامج »إعانة املزتوجني« يف املركز اخلامس، 

واجلدول رقم )5-62( يوضح بقية اإلحتي�اجات وترتيبها حسب األولوية بن�اًء على رأي املشاركني.

جدول رقم )5-62( ترتيب اإلحتي�اجات  حسب األولوية

األولويةاإلحتي�اجاملجال م

1إقامة املراكز  ودعمهااالجتماعي1

2إقامة مراكز العناية باملسننياالجتماعي2

3إقامة مقار ”دور“ لاليت�ام االجتماعي3

4برامج تسديد اإلجياراتاالجتماعي4

5إعانة املزتوجني االجتماعي5

6إقامة برامج تأهيل املزتوجني ”املقبلني على الزواج“.االجتماعي6

7تقديم املساعدات ألسر السجناءاالجتماعي7

8إجياد املركز اليت توهل الشباباالجتماعي8

9إجياد مراكز تأهيل األسر املنتجةاالجتماعي9

10دعم مراكز العناية بفائض األطعمةاالجتماعي10

11تأمني كسوة الشتاءاالجتماعي11

12جلان إصالح ذات البنياالجتماعي12

13دعم األراملاالجتماعي13

14دعم برامج ترميم منازل املحتاجني االجتماعي14

15دعم الدراسات  للمجتمع املحلياالجتماعي15

16دعم املحتاجني والفقراء ماديًا وعيني�ًااالجتماعي16

ترتيب اإلحتي�اجات الدعوية حسب األولوية يف املحافظة:

     يتصدر املجال الدعوي من حيث األولوية اإلحتي�اج إىل »تنمية املوارد المالية كاألوقاف وحنوها«، 
يأيت  ذلك  وبعد  اجلديد«،  باملسلم  »العناية  ثالثًا  وحيل  واملرتجمني«،  الدعاة  »كفالة  ثاني�ًا  بعده  يأيت  ثم 
احتي�اج »دعم برامج األسر املسلمة« و »الدروس واملحاضرات والدورات العلمية« يف األولوية الرابعة، 

ويوضح اجلدول رقم )5-63( تفاصيل اإلحتي�اجات األخرى.
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جدول رقم )5-63(:  ترتيب اإلحتي�اجات الدعوية حسب األولوية

األولويةاإلحتي�اجاملجال م

1تنمية املوارد المالية كاألوقاف وحنوهاالدعوي1

2كفالة الدعاة واملرتجمنيالدعوي2

3العناية باملسلم اجلديدالدعوي3

4دعم برامج األسر املسلمةالدعوي4

4الدروس واملحاضرات والدورات العلمية الدعوي5

5طباعة ونسخ ونشر املواد الدعوية الدعوي6

6تنفيذ امللتقيات الدعوية الدعوي7

7إقامة الربامج الدعوية يف الهجر النائي�ةالدعوي8

8برامج اجلاليات العربي�ة وغري العربي�ة الدعوي9

9برامج تفطري صائم الدعوي10

10املعارض الدعوية الثابت�ة واملتنقلة الدعوي11

11كفالة احلاج واملعتمرالدعوي12

12املسابقات العلمية واألسرية الدعوي13

13الدعاية واإلعالم بالعمل الدعويالدعوي14

14استحداث فروع ملكاتب الدعوة يف املراكز التابعةالدعوي15

15توفري املواصالت والنقل للدعاة الدعوي16

16تطوير أداء العاملني يف املجال الدعويالدعوي17

ترتيب اإلحتي�اجات حبسب األولوية لكل املجاالت:

حدة  على  مجال  كل  يف  األولوية  حبسب  لالحتي�اجات  املشاركني  ترتيب  استعراض  بعد       
موضح  هو  كما  األولوية  حبسب  جميعها  اإلحتي�اجات  لتلك  ترتيبهم  األن  نستطلع  املحافظة،  يف 
باجلدول رقم )5-64(. حبسب عدد التكرارات جند أن اإلحتي�اجات الصحية تستحوذ على املراتب 
»التأمني  و  باملحافظة«  الشامل  للتأهيل  مركز  »إنشاء  وتشمل  األهمية،  حيث  من  األول  الثالث 
عيادات  »وجود  و  اخلريية«  اجلمعيات  يف  واملحتاجني  االجتماعي  بالضمان  للمشمولني  الطيب 
منتقلة تستهدف األماكن النائي�ة«، ويأيت رابعًا يف األولوية احلاجة إىل »إقامة املراكز  ودعمها«، وهو 
من اإلحتي�اجات ، وخامسًا اإلحتي�اج الصيح » تأمني األجهزة الطبي�ة املزنلية«. فيما يلي ترتيب بقية 

اإلحتي�اجات حسب اجلدول املوضح أدناه
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جدول رقم )5-64( ترتيب اإلحتي�اجات بشكل عام حسب األولوية

األولويةاإلحتي�اجاملجال م

1إنشاء مركز للتأهيل الشامل باملحافظةالصيح1

التأمني الطيب للمشمولني بالضمان االجتماعي واملحتاجني يف الصيح2
2اجلمعيات اخلريية

3وجود عيادات منتقلة تستهدف األماكن النائي�ةالصيح3

4إقامة املراكز  ودعمهااالجتماعي4

5تأمني األجهزة الطبي�ة املزنليةالصيح5

6الرعاية الصحية للمعاقني الصيح6

7دعم الطالب من األسر املحتاجةالتعلييم7

8كفالة الدعاة واملرتجمنيالدعوي8

9دعم عيادات مكافحة التدخني الصيح9

10دعم برامج النوادي املوسمية الصيفية التعلييم10

11تنفيذ امللتقيات الدعوية الدعوي11

12دعم مراكز العناية بفائض األطعمةاالجتماعي12

13تأمني االوقاف اخلريية لدعم احللقات القرآني�ة والربامج التعليميةالتعلييم13

14دعم برامج نوادي اليح التعليميةالتعلييم14
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ثاني�ًا: محافظة األفالج

     تم عقد ورشة عمل للنقاش املركز يف محافظة األفالج بت�اريخ 1436/7/8هـ، وحضرها حوايل 21 
شخصًا من قادة الرأي واملؤثرين يف املحافظة، وتم عقدها يف مقر جلنة التنمية  يف املحافظة، واستغرقت 

حوايل ثالث ساعات. 

ترتيب اإلحتي�اجات الصحية حسب األولوية يف املحافظة:

احلاجة  أن  التكرارات  وتظهر  الصيح،  املجال  يف  اإلحتي�اجات  أهم  رقم )65-5(  اجلدول       يوضح 
إىل »إنشاء مركز للتأهيل الشامل« يأيت يف قمة اإلحتي�اجات، ويأيت بعده يف املرتب�ة الثاني�ة »انشاء مركز 
حيث  من  الثالثة  باملرتب�ة  حيظى  املخدرات«،  ملكافحة  جمعية  »انشاء  أن  حني  يف  النفسية«،  للصحة 
األولوية، وحيل »توفري مراكز لغسيل الكلى« و » إنشاء جمعية للرعاية الصحية »، يف املرتبتني الرابعة 

واخلامسة على التوايل.

جدول رقم ) 5-65(  ترتيب اإلحتي�اجات الصحية حسب األولوية

األولويةاإلحتي�اجاملجالم

1انشاء مركز تأهيل شاملالصيح1

2انشاء مركز للصحة النفسية الصيح2

3إنشاء جمعية ملكافحة املخدراتالصيح3

4توفري مراكز لغسيل الكلىالصيح4

5انشاء جمعية للرعاية الصحيةالصيح5

6انشاء جمعية خريية ملكافحة التدخنيالصيح6

7انشاء مركز للتثقيف الصيحالصيح7

8انشاء مركز ملرىض التوحدالصيح8

9انشاء سكن خري لذوي املرىض املصابنيالصيح9

10توفري املستلزمات الطبي�ة للمرىضالصيح10

11انشاء عيادة طبي�ة نسائي�ة متخصصةالصيح11

12انشاء عيادة طبي�ة منتقلة )قافلة طبي�ة (الصيح12

13توفري مراكز إسعافيه على الطريقالصيح13

14انشاء مركز ملكافحة السرطان الصيح14

15انشاء مركز للمرىض ذوي االقامة الدائمة )غيبوبة تامة(الصيح15
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ترتيب اإلحتي�اجات التعليمية حسب األولوية يف املحافظة:

أن  التكرارات  عدد  ويظهر  التعلييم،  املجال  يف  اإلحتي�اجات  أهم   )66-5( رقم  اجلدول  يوضح        
احلاجة إىل »دعم برامج للطالب لدخول سوق العمل« يأيت يف أول اإلحتي�اجات، ويأيت يف املرتب�ة الثاني�ة 
ودعم  »انشاء  وثالثًا  للتخصص«،  الطالب  اختي�ار  اولويات  ملناقشة  توعوية  برامج  »عمل  إىل  احلاجة 
وتطوير  »دعم  األولوية  حيث  من  الرابعة  وباملرتب�ة  املراحل«،  جميع  يف  الطالب  وتأهيل  تدريب  مراكز 

املركز الصيفية »، و »دعم حلقات حتفيظ القرآن الكريم« خامسًا.

جدول رقم )5-66(  ترتيب اإلحتي�اجات التعليمية حسب األولوية

األولويةاإلحتي�اجاملجال م

1دعم برامج للطالب لدخول سوق العملالتعلييم1

2عمل برامج توعوية ملناقشة اولويات اختي�ار الطالب للتخصص  املرحلة الثانويةالتعلييم2

3انشاء ودعم مراكز تدريب وتأهيل الطالب يف جميع املراحلالتعلييم3

4دعم وتطويراملركز الصيفية التعلييم4

5دعم حلقات حتفيظ القرآن الكريم التعلييم5

6انشاء مركز لصقل املواهب وتنميتهاالتعلييم6

7توفري املواصالت للطالب التعلييم7

8اجياد برامج متخصصة لذوي اإلحتي�اجات اخلاصةالتعلييم8

9انشاء ناد ثقايف اجتماعي ملنسويب التعليمالتعلييم9

10انشاء مركز لزيادة التحصيل العليم )تقوية( ودعمهاالتعلييم10

11انشاء موسسات لتأهيل معلمات احلضانة والتمهيدي التعلييم11

12برامج تأهيل ورفع كفاءة املعلمني يف التخصصات العلمية التعلييم12

13تطوير برامج تعليم الكبارالتعلييم13

14دعم برامج جائزة التمزي للطالب واملعلمني ومديري املدارسالتعلييم14

15دعم برامج لذوي الدخل املحدودالتعلييم15
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ترتيب اإلحتي�اجات  حسب األولوية يف املحافظة:

لألسر  وترميمه  املسكن  برامج  »دعم   ، االجتماعي  املجال  يف  اإلحتي�اجات  أولويات  تشمل      
واملطلقات  لألرامل  الشهرية  الرعاية  “دعم  إىل  اإلحتي�اج  ثاني�ًا  يأيت  ثم  األولويات،  قمة  يف  املحتاجة« 
السلع  من  العيين  الدعم  »تقديم  الرابعة   املرتب�ة  يف  ثم  السكن«،  إجيار  »دعم  وثالثًا   وااليت�ام«، 
الضرورية للفقراء واملحتاجني«، ثم »دعم األجهزة الكهربائي�ة والعيني�ة« يف املركز اخلامس. واجلدول 

رقم )5-67( يوضح بقية اإلحتي�اجات وترتيبها حسب األولوية بن�اًء على رأي املشاركني.

جدول رقم )5-67( ترتيب اإلحتي�اجات  حسب األولوية

األولويةاإلحتي�اجاملجال م

1دعم برامج املسكن وترميمه لالسر املحتاجة االجتماعي1

2دعم الرعاية الشهرية لالرامل واملطلقات وااليت�اماالجتماعي2

3دعم إجيار السكناالجتماعي3

دعم تقديم الدعم العيين من السلع الضرورية للفقراء االجتماعي4
4واملحتاجني 

5دعم االجهزة الكهربائي�ة والعيني�ة االجتماعي5

6دعم دور الرعاية  االجتماعي6

7دعم املقبلني على الزواجاالجتماعي7

8تقديم الربامج واالنشطة للسجناء وأسرهماالجتماعي8

9دعم برامج االسر املنتجة االجتماعي9

10دعم مشروع احلقيب�ة والفسحة املدرسية ألبن�اء االسر املحتاجة االجتماعي10

11دعم الربامج الشبابي�ة واالنشطة النسائي�ة االجتماعي11

12كفالة االيت�ام الشهريةاالجتماعي12

13رعاية وتأهيل االطقال واملعاقني والتوحدينياالجتماعي13

14دعم برامج تدريب وتأهيل االسر املحتاجةاالجتماعي14
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ترتيب اإلحتي�اجات الدعوية حسب األولوية يف املحافظة:

     يتصدر املجال الدعوي من حيث األولوية اإلحتي�اج إىل »زيادة املكاتب الدعوية يف املحافظة«، 
ثم يأيت بعده »انشاء فريق تطوعي للعمل الدعوي«، ويليه ثالثًا » تمويل ودعم الدروس واملحاضرات 
العلمية »، وبعد ذلك يأيت احتي�اج »اقامة دورات تدريبي�ة للعاملني يف اجلانب الدعوي« يف األولوية 
الرابعة، وحيل خامسًا »تبين دراسات مسحية حباجة املحافظة الدعوية«. ويف اجلدول رقم )68-5( 

تفاصيل اإلحتي�اجات األخرى.

جدول رقم )5-68( ترتيب اإلحتي�اجات الدعوية حسب األولوية

األولويةاإلحتي�اجاملجال م

1زيادة املكاتب الدعوية يف املحافظةالدعوي1

2انشاء فريق تطوعي للعمل الدعويالدعوي2

3تمويل ودعم الدورس واملحاضرات العلمية الدعوي3

4اقامة دورات تدريبي�ة للعاملني يف اجلانب الدعويالدعوي4

5تبين دراسات مسحية حباجة املحافظة الدعويةالدعوي5

6دعم الكتب واملطبوعات الدعوية الدعوي6

7دعم التنسيق بني املكاتب الدعويةالدعوي7

8عمل دراسات لالشخاص املراد دعوتهمالدعوي8

9دعم الدراسات ذات النشاط الدعويالدعوي9

10دعم املناسبات واملناشط لنشر الدعوةالدعوي10

12انشاء مكتب�ة خاصة بالدعوةالدعوي11

13دعم برامج متابعة املسلمني اجلددالدعوي12

14توفري مرتجمني لدعوة اجلاليات الدعوي13

15استضافة العلماء والدعاة القامة املحاضرتالدعوي14
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ترتيب اإلحتي�اجات حبسب األولوية لكل املجاالت:

يف  حدة  على  مجال  كل  يف  األولوية  حبسب  لالحتي�اجات  املشاركني  ترتيب  استعراض  بعد       
املحافظة، نستطلع األن ترتيبهم لتلك اإلحتي�اجات جميعها حبسب األولوية، كما هو موضح باجلدول 
رقم )5-69(. حبسب تصويت املشاركني جند أن اإلحتي�اج الصيح إىل »انشاء مركز تأهيل شامل« 
على رأس األولويات يف املحافظة. يليه يف األهمية اإلحتي�اج الدعوي »دعم الدراسات ذات النشاط 
»إنشاء  األولوية  يف  ورابعًا  ثالثًا،  املحتاجة«  لألسر  وترميمه  املسكن  برامج  »دعم  ثم  الدعوي«، 
 . اإلحتي�اجات  من  وهو  املنتجة«  االسر  برامج  »دعم  خامسًا  حيل  ثم  املخدرات«،  ملكافحة  جمعية 

ترتيب بقية اإلحتي�اجات يف اجلدول املشار اليه.

جدول رقم )5-69( ترتيب اإلحتي�اجات بشكل عام حسب األولوية

األولويةاإلحتي�اجاملجال م

1انشاء مركز تأهيل شاملالصيح1

2دعم الدراسات ذات النشاط الدعويالدعوي2

3دعم برامج املسكن وترميمه لالسر املحتاجة االجتماعي3

4انشاء جمعية  ملكافحة املخدراتالصيح4

5دعم برامج االسر املنتجة االجتماعي5

6انشاء سكن خري لذوي املرىض املصابنيالصيح6

7دعم برامج للطالب لدخول سوق العملالتعلييم7

8دعم إجيار السكناالجتماعي8

9دعم تقديم الدعم العيين من السلع الضرورية للفقراء واملحتاجني االجتماعي9

10انشاء مركز لصقل املواهب وتنميتهاالتعلييم10

11انشاء ودعم مراكز تدريب وتأهيل الطالب يف جميع املراحلالتعلييم11

12دعم املقبلني على الزواجاالجتماعي12

13توفيرث املستلزمات الطبي�ة للمرىضالصيح13

14انشاء مركز للصحة النفسية الصيح14

15انشاء مركز ملرىض التوحدالصيح15
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ثالثًا: محافظة اخلرج:

تم عقد ورشة عمل للنقاش املركز يف محافظة اخلرج بت�اريخ 1436/7/14هـ، وحضرها حوايل 14 
شخصًا من قادة الرأي واملؤثرين يف املحافظة، وتم عقدها يف جلنة التنمية  بالدلم، واستغرقت حوايل 

ثالث ساعات. 

ترتيب اإلحتي�اجات الصحية حسب األولوية يف املحافظة:

أن  التكرارات  عدد  ويظهر  الصيح،  املجال  يف  اإلحتي�اجات  أهم   )70-5( رقم  اجلدول  يوضح       
احلاجة إىل »وحدة غسيل الكلى« يأيت يف قمة اإلحتي�اجات، ويأيت بعده يف املرتب�ة الثاني�ة احلاجة إىل 
»مركز للتوعية الصحية » وثالثًا »مدين�ة طبي�ة متكاملة متخصصة » ورابعًا » مستشفى األمل« ويف 

املركز اخلامس » بنك الدم«. وملزيد من البي�انات حول بقية اإلحتي�اجات ينظر يف اجلدول املشار إليه.

جدول رقم )5-70( ترتيب اإلحتي�اجات الصحية حسب األولوية

األولويةاإلحتي�اجاملجالم

1وحدة غسيل الكلىالصيح1

2مركز التوعية الصحيةالصيح2

3مدين�ة طبي�ة متكاملة متخصصةالصيح3

4مستشفى االملالصيح4

5بنك الدمالصيح5

6عيادات مكافحة التدخنيالصيح6

7دعم االسر املحتاجة باالدوية الضروريةالصيح7

8عيادات طبي�ة خريية لذوي الدخل املحدودالصيح8

9العيادات الصحية املتنقلة للمناطق النائي�هالصيح9

10مركز العالج الطبيعيالصيح10

11مركز التوحدالصيح11

12عيادات خاصة صحية للجالياتالصيح12

13توفري التأمني الصيح التكافليالصيح13

14عيادات الصحة النفسيةالصيح14

15عيادات خريية لطب العيونالصيح15

16دعم استقطاب األطباء الزائرينالصيح16
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ترتيب اإلحتي�اجات التعليمية حسب األولوية يف املحافظة:

      يوضح اجلدول رقم )5-71( أهم اإلحتي�اجات يف املجال التعلييم، وتظهر التكرارات أن احلاجة إىل 
»استقطاب وتأهيل الكوادر التعليمية وتدريبها« يأيت يف أول اإلحتي�اجات، ويأيت يف املرتب�ة الثاني�ة »إنشاء 
أماكن مخصصة لتعليم القرآن الكريم بكامل جتهزياتها« ثم ثالثًا يف األهمية »طباعة املنشورات والكتب 
التعليمية  للكوادر  تشجيعية  مكافآت  »تقديم  األولوية  حيث  من  الرابعة  باملرتب�ة  ويليه  التعليمية«، 

واالدارية والطالب« وخامسًا »إعداد خطط منهجية للحفظ والتالوة«.

جدول رقم )5-71(  ترتيب اإلحتي�اجات التعليمية حسب األولوية

األولويةاإلحتي�اجاملجال م

1استقطاب وتأهيل الكوادر التعليمية وتدريبهاالتعلييم1

2انشاء أماكن مخصصة لتعليم القرآن الكريم بكامل جتهزياتهاالتعلييم2

3طباعة املنشورات والكتب التعليميةالتعلييم3

4تقديم مكافآت تشجيعية للكوادر التعليمية واالدارية والطالب والطالباتالتعلييم4

5اعداد خطط منهجية للحفظ والتالوهالتعلييم5

6دعم الرحالت الرتفيهية والتكريميه للطالبالتعلييم6

7اعداد برامج حاسوبي�ة امتابعة احلفظ والتالوهالتعلييم7

9اقامة دورات تعليمية مركزه يف مجاالت العلوم الشرعيةالتعلييم8

10تأهيل الكوادر االداريه وتدريبهاالتعلييم9

12انشاء جمعيه خريية لرعاية املوهوبنيالتعلييم10

12دعم املراكز الستقطاب املدربني املتميزينالتعلييم11

13العمل على تطوير املراكز التدريبي�ة يف املجاالت اخلرييةالتعلييم12

13تفعبل التقني�ة احلديث�ة يف مجاالت التعليمالتعلييم13

14طباعة املنشورات والكتب التعليميةالتعلييم14

15توفري وسائل املواصالت للمتعلمنيالتعلييم15
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ترتيب اإلحتي�اجات  حسب األولوية يف املحافظة:

     أولويات اإلحتي�اجات يف املجال االجتماعي تشمل، »تثقيف املقبلني على الزواج وتأهيلهم« 
يف  املجتمع  أفراد  مساهمة   « و  ثاني�ًا  التسويق«  ومهارة  املنتجة  احلرف  على  األسر  »تدريب  و  أواًل، 
مشاريعه التنموية« ثالثًا، ثم يأيت بعد ذلك اإلحتي�اج إىل »برامج تؤهل خرييج السجون لتقبل املجتمع 
)5-72( يوضح  رقم  واجلدول  حياتهم«،  به  تقوم  بما  مهني�ًا  املجتمع  أفراد  ثم »تثقيف  رابعًا،  بهم« 

بقية اإلحتي�اجات وترتيبها حسب األولوية بن�اًء على رأي املشاركني.

جدول رقم )5-72( ترتيب اإلحتي�اجات  حسب األولوية

األولويةاإلحتي�اجاملجال م

1تثقيف املقبلني على الزواج وتأهيلهماالجتماعي1

2تدريب األسر على احلرف املنتجة ومهارة التسويقاالجتماعي2

3مساهمة أفراد املجتمع يف مشاريعه التنمويهاالجتماعي3

4برامج تؤهل خرييج السجون لتقبل املجتمع بهماالجتماعي4

5تثقيف أفراد املجتمع مهني�ًا بما تقوم به يف حياتهماالجتماعي5

6إقامة مناشط ثقافية و رياضيه للشباب يف األحياءاالجتماعي6

7اقامة برامج نوعية يف مكافحة املخدرات وقائي�ًا وعالجيًااالجتماعي7

8التشجيع والتحفزي على الزواج وتيسري سبلهاالجتماعي8

9دعم برامج اللجان االهليه ومشاريعهااالجتماعي9

10إقامه أماكن محافظه جاذبه للنساءاالجتماعي10

11دعم اللجان التطوعية ماديًا وثقافيًا ونشر ثقافة العمل التطوعياالجتماعي11

12ابراز دور املسجد يف رعاية املجتمع املحلي االجتماعي12

13تطوير برامج الديواني�ات لتكون جاذبه ومالئمه ألفراد املجتمعاالجتماعي13

14دعم امللتقيات الشبابي�ة االجتماعي14

15املشاركة املجتمعية التفاعلية بني املدارس واملجتمعاالجتماعي15
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ترتيب اإلحتي�اجات الدعوية حسب األولوية يف املحافظة:

     يتصدر املجال الدعوي من حيث األولوية اإلحتي�اج إىل« وجود دعم مايل مستمر وبني�ه حتتي�ه«، 
ويليه ثاني�ًا يف األولوية »وجود أوقاف استثمارية«، ثم »دعم مؤسسة العمل اخلريي« ثالثًا، ورابعًا 
القيادات  تأهيل وتدريب  العمل اخلريي« ثم يأيت بعده خامسًا » و »  الدراسات واالحباث يف  »دعم 

الدعوية« ، ويوضح اجلدول رقم )5-73( تفاصيل اإلحتي�اجات األخرى.

 جدول رقم )5-73(  ترتيب اإلحتي�اجات الدعوية حسب األولوية

األولويةاإلحتي�اجاملجال م

1وجود دعم مايل مستمر وبني�ه حتتي�ه الدعوي1

2وجود أوقاف استثماريةالدعوي2

3دعم مؤسسة العمل اخلرييالدعوي3

4دعم الدراسات واالحباث يف العمل اخلرييالدعوي4

5تأهيل وتدريب القيادات الدعويةالدعوي5

6دعم و انشاء الفرق التطوعيةالدعوي6

7تأهيل خربات مؤهله يف االعالم اجلديدالدعوي7

8دعم برامج حاسوبي�ة وتقني�هالدعوي8

9دعم مكتب�ة علمية متكاملةالدعوي9

10دعم فريق اعاليم جييد التواصل مع الداعمني واملستفيدينالدعوي10

11دعم املراكز املتخصصة يف تأهيل الدعاةالدعوي11

12دعم وكفالة دعاه متخصصني يف جميع اللغاتالدعوي12
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ترتيب اإلحتي�اجات حبسب األولوية لكل املجاالت:

املحافظة،  يف  حدة  على  مجال  كل  يف  األولوية  حبسب  اإلحتي�اجات  ترتيب  استعراض  بعد       
نستطلع األن ترتيب تلك اإلحتي�اجات جميعها حبسب األولوية، كما هو موضح باجلدول رقم )5-

املرتب�ة األوىل من  الكلى« استحوذت على  74(. حبسب تصويت املشاركني جند أن »وحدة غسيل 
حيث األهمية، ويليها ثاني�ًا اإلحتي�اج التعلييم إىل »استقطاب وتأهيل الكوادر التعليمية وتدريبها« 
»،«عيادات  النفسية  الصحة  »عيادات  التالية  الصحية  اإلحتي�اجات  وخامسًا،  ورابعًا  ثالثًا  وبعده 

مكافحة التدخني«، »عيادات خاصة صحية للجاليات«. ويف اجلدول ترتيب لبقية اإلحتي�اجات.

جدول رقم )5-74( ترتيب اإلحتي�اجات بشكل عام حسب األولوية

األولويةاإلحتي�اجاملجال م

1وحدة غسيل الكلىالصيح1

2استقطاب وتأهيل الكوادر التعليمية وتدريبهاالتعلييم2

3عيادات الصحة النفسيةالصيح3

4عيادات مكافحة التدخنيالصيح4

5عيادات خاصة صحية للجالياتالصيح5

6انشاء أماكن مخصصة لتعليم القرآن الكريم بكامل جتهزياتهاالتعلييم6

7اقامة برامج نوعية يف مكافحة املخدرات وقائي�ًا وعالجيًااالجتماعي7

8تأهيل وتدريب القيادات الدعويةالدعوي8

9دعم استقطاب األطباء الزائرينالصيح9

10تأهيل الكوادر االداريه وتدريبهاالتعلييم10

11مركز التوحدالصيح11

12طباعة املنشورات والكتب التعليميةالتعلييم12

13عيادات طبي�ة خريية لذوي الدخل املحدودالصيح13

14عيادات خريية لطب العيونالصيح14

15تثقيف املقبلني على الزواج وتأهيلهماالجتماعي15
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رابعًا: محافظة الدواديم:

وحضرها  1436/6/26هـ،  بت�اريخ  الدواديم  محافظة  يف  املركز  للنقاش  عمل  ورشة  عقد  تم 
حوايل 9 مشاركني من قادة الرأي واملؤثرين يف املحافظة، وتم عقدها يف مقر جمعية الرب يف املحافظة، 

واستغرقت حوايل ثالث ساعات

ترتيب اإلحتي�اجات الصحية حسب األولوية يف املحافظة:

     يوضح اجلدول رقم )5-75( أهم اإلحتي�اجات يف املجال الصيح، ويظهر عدد التكرارات أن احلاجة 
استشاريني  »زيارات  الثاني�ة  املرتب�ة  يف  بعده  ويأيت  اإلحتي�اجات،  قمة  يف  يأيت  نقاهة«  دور  »إنشاء  إىل 
واخصائيني صحيني«، يف حني أن »تطوير وتدريب الكادر الصيح« يأيت يف املرتب�ة الثالثة، ويجل رابعًا 

احلاجة إىل »توفري أجهزة غسيل كلى«، وخامسًا » إنشاء عيادات متابعة مرض السكري وعالجه«.

جدول رقم )5-75(  ترتيب اإلحتي�اجات الصحية حسب األولوية

األولويةاإلحتي�اجاملجالم

1إنشاء دور نقاهةالصيح1

2زيارات استشاريني واخصائيني صحينيالصيح2

3تطوير وتدريب الكادر الصيحالصيح3

4توفري أجهزة غسيل كلىالصيح4

5إنشاء عيادات متابعة مرض السكري وعالجهالصيح5

6توفري األدوية للمرىض الصيح6

7توفري السكن للمرىض ومرافقيهمالصيح7

8إنشاء عيادات مكافحة التدخنيالصيح8

9إنشاء عيادات مراكز اإلدمانالصيح9

10دعم نقل املرىض من وإىل املستشفياتالصيح10

11دعم الربامج التوعوية الصحيةالصيح11

12دعم برامج أصدقاء املرىض وإنشاء جمعيةالصيح12

13دعم املراكز واملستشفيات باألجهزةالصيح13

14دعم وإنشاء جمعية أصدقاء املرىضالصيح14

15رعاية ذوي اإلحتي�اجات اخلاصةالصيح15
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ترتيب اإلحتي�اجات التعليمية حسب األولوية يف املحافظة:

     يوضح اجلدول رقم )5-76( أهم اإلحتي�اجات يف املجال التعلييم، وتظهر النت�اجئ أن احلاجة إىل 
»عقد دورات تدريبي�ة للمعلمني للتطوير يف اجلهات اخلريية وغريها«، تأيت يف أول اإلحتي�اجات، ويأيت 
بعده ويف املرتب�ة الثاني�ة احلاجة إىل »إنشاء مراكز إلعداد القيادات التربوية واإلدارية«، ويليهما باملرتب�ة 
الثالثة من حيث األولوية »دراسة املشكالت السلوكية للطالب والعمل على عالجها«، و »إنشاء ودعم 
على  وخامسًا  رابعًا  للطالب«،  املوجهة  التوعية  برامج  »دعم  و  )تقوية(«،  التربوية  اخلدمات  برامج 

التوايل.

جدول رقم )5-76(  ترتيب اإلحتي�اجات التعليمية حسب األولوية

األولويةاإلحتي�اجاملجال م

1عقد دورات تدريبي�ة للمعلمني للتطوير يف اجلهات اخلريية وغريهاالتعلييم1

2إنشاء مراكز إلعداد القيادات التربوية واإلدارية التعلييم2

3دراسة املشكالت السلوكية للطالب والعمل على عالجهاالتعلييم3

4إنشاء ودعم برامج اخلدمات التربوية )تقوية(التعلييم4

5دعم برامج التوعية املوجهة للطالبالتعلييم5

6إنشاء مراكز األحياء إلستغالل أوقات الشبابالتعلييم6

7العمل على رفع الواقعية لدى الطالب يف التعليمالتعلييم7

8توفري بعض األجهزة احلاسوبي�ة والربامج للطالب ذوي اإلحتي�اجات اخلاصةالتعلييم8

9توفري وسائل النقل املدريس ودعمهالتعلييم9

10دعم برامج تكريم الطالب املتفوقني دراسيًاالتعلييم10

11العناية واالهتمام بأبن�اء األيت�ام يف جميع اجلوانبالتعلييم11

12إعانة الطالب املتعثرين دراسيًاالتعلييم12

13إعانة الطالب ذوي اإلحتي�اجات اخلاصةالتعلييم13

14إعانة الطالب أبن�اء األسر الفقريةالتعلييم14

15إنشاء ودعم برامج احلضانةالتعلييم15
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ترتيب اإلحتي�اجات  حسب األولوية يف املحافظة:

     أولويات اإلحتي�اجات يف املجال االجتماعي تشمل، »ترميم املنازل للمحتاجني« يف قمة األولويات، 
ثم يأيت بعد ذلك اإلحتي�اج إىل »مشاريع حفظ النعمة«، ثم ثالثًا »مشروع السالل الغذائي�ة«، يف حني 
حل رابعًا اإلحتي�اج اىل »دعم األسر املنتجة«، و«دعم دورات املقبلني على الزواج«، يف املركز اخلامس، 

واجلدول رقم )5-77( يوضح بقية اإلحتي�اجات وترتيبها حسب األولوية بن�اًء على رأي املشاركني.

جدول رقم )5-77( ترتيب اإلحتي�اجات  حسب األولوية

األولويةاإلحتي�اجاملجال م

1ترميم املنازل للمحتاجنياالجتماعي1

2مشاريع حفظ النعمةاالجتماعي2

3مشروع السالل الغذائي�ةاالجتماعي3

4دعم األسر املنتجةاالجتماعي4

5دعم دورات املقبلني على الزواجاالجتماعي5

6إنشاء مراكز اجتماعية باملحافظةاالجتماعي6

7دعم األوقاف اخلرييةاالجتماعي7

8إنشاء صندوق خريي يهدف إىل تسديد القروض + املقبلني على الزواجاالجتماعي8

9إنشاء مراكز تأهيل وتدريباالجتماعي9

10تعزيز العمل التطوعي لدى أفراد املجتمعاالجتماعي10

11دعم مراكز األحياء يف املحافظة واملراكزاالجتماعي11

12دعم نادي اليح باملدارساالجتماعي12

13إنشاء ودعم الربامج اليت تعىن باملسنني واملتقاعديناالجتماعي13

14االهتمام باجلانب الريايض والرتفيهياالجتماعي14
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ترتيب اإلحتي�اجات الدعوية حسب األولوية يف املحافظة:

املحافظة«،  يف  للبحوث  مركز  إنشاء  إىل  اإلحتي�اج  األولوية  حيث  من  الدعوي  املجال  يتصدر       
العمل  وقادة  الدعاة  وتأهيل  إعداد   « ثالثًا  ويليه  العلم«،  لطالب  دراسية  »منح  ثاني�ًا  بعده  يأيت  ثم 
اخلريي« ثم رابعًا »استقطاب كبار املشاخئ والدعاة«، وخامسًا »دعم الدورات الشرعية«، ويوضح 

اجلدول رقم )5-78( تفاصيل اإلحتي�اجات األخرى.

جدول رقم )5-78(  ترتيب اإلحتي�اجات الدعوية حسب األولوية

األولويةاإلحتي�اجاملجال م

1إنشاء مركز للبحوث يف املحافظةالدعوي1

2منح دراسية لطالب العلمالدعوي2

3إعداد وتأهيل الدعاة وقادة العمل اخلرييالدعوي3

4استقطاب كبار املشاخئ والدعاةالدعوي4

5دعم الدورات الشرعيةالدعوي5

6دعم األوقاف اخلرييةالدعوي6

7دعم إقامة املخيمات الدعويةالدعوي7

8دعم برامج اجلالياتالدعوي8

9دعم حلقات حتفيظ القرآن الكريم بنني وبن�اتالدعوي9

10دعم للربامج التربويةالدعوي10

11دعم مكاتب الدعوة بأمهات الكتبالدعوي11

12دعم مكاتب اجلاليات باملصاحف والكتب املرتجمةالدعوي12

13دعم الربامج الشبابي�ةالدعوي13

14دعم التقني�ة الدعويةالدعوي14

15دعم القوافل الدعوية اليت تستهدف القرى والباديةالدعوي15
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ترتيب اإلحتي�اجات حبسب األولوية لكل املجاالت:

املحافظة،  يف  حدة  على  مجال  كل  يف  األولوية  حبسب  اإلحتي�اجات  ترتيب  استعراض  بعد       
نستطلع األن ترتيب تلك اإلحتي�اجات جميعها حبسب األولوية، كما هو موضح باجلدول رقم )5-

79(. حبسب تصويت املشاركني جند أن اإلحتي�اج الدعوي إىل »إعداد وتأهيل الدعاة وقادة العمل 
اخلريي« حل يف املرتب�ة األوىل، بينما حل كل من اإلحتي�اجان الصحيان »دعم برامج أصدقاء املرىض 
رابعًا  ويأيت  والثالثة،  الثاني�ة  املرتبتني  يف  التدخني«  مكافحة  عيادات  »إنشاء  و  جمعية«  وإنشاء 
اإلحتي�اج الدعوي »دعم األوقاف اخلريية«، وخامسًا »زيارات استشاريني واخصائيني صحيني«، 

ويف اجلدول ترتيب لبقية اإلحتي�اجات.

جدول رقم )5-79( ترتيب اإلحتي�اجات بشكل عام حسب األولوية

األولويةاإلحتي�اجاملجال م

1إعداد وتأهيل الدعاة وقادة العمل اخلرييالدعوي1

2دعم برامج أصدقاء املرىض وإنشاء جمعيةالصيح2

3إنشاء عيادات مكافحة التدخنيالصيح3

4دعم األوقاف اخلرييةالدعوي4

5زيارات استشاريني واخصائيني صحينيالصيح5

6إنشاء مراكز تأهيل وتدريب االجتماعي6

7إنشاء مراكز األحياء إلستغالل أوقات الشبابالتعلييم7

8عقد دورات تدريبي�ة للمعلمني للتطوير يف اجلهات اخلريية وغريهاالتعلييم8

9إنشاء دور نقاهةالصيح9

10إنشاء مراكز إلعداد القيادات التربوية واإلدارية التعلييم10

11دراسة املشكالت السلوكية للطالب والعمل على عالجهاالتعلييم11

12توفري أجهزة غسيل كلىالصيح12

13دعم مراكز األحياء يف املحافظة واملراكزاالجتماعي13

14إنشاء عيادات مراكز اإلدمانالصيح14

15دعم األسر املنتجةاالجتماعي15
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خامسًا: محافظة الزلفي:

    تم عقد ورشة عمل للنقاش املركز يف محافظة الزلفي بت�اريخ 1436/7/8هـ، وحضرها حوايل 11 
مشاركًا من قادة الرأي واملؤثرين يف املحافظة، وتم عقدها يف مقر جلنة التنمية  يف املحافظة، واستغرقت 

حوايل ثالث ساعات.

ترتيب اإلحتي�اجات الصحية حسب األولوية يف املحافظة:

احلاجة  أن  التكرارات  وتظهر  الصيح،  املجال  يف  اإلحتي�اجات  أهم   )80-5( رقم  اجلدول  يوضح       
مستشفى نساء ووالدة«، يأيت يف قمة اإلحتي�اجات، ويأيت بعده يف املرتب�ة الثاني�ة »العيادات  إىل »إنشاء 
االدمان«،  حلاالت  متخصص  مركز  »إجياد  أن  حني  يف  الكلى«،  وغسيل  الطبيعي  للعالج  املتخصصة 
نسائي�ة  »عيادات  و  طبي�ًا«  املجهزة  السيارات  »توفري  وحيل  األولوية،  حيث  من  الثالثة  باملرتب�ة  حيظى 

لألسنان«، يف املرتبتني الرابعة واخلامسة على التوايل.

جدول رقم )5-80(  ترتيب اإلحتي�اجات الصحية حسب األولوية

األولويةاإلحتي�اجاملجالم

1انشاء مستشفى نساء ووالدة الصيح1

2العيادات املتخصصة للعالج الطبيعي وغسيل الكلىالصيح2

3إجياد مركز متخصص حلاالت االدمانالصيح3

4توفري السيارات املجهزة طبي�ًاالصيح4

5عيادات نسائي�ة لالسنانالصيح5

6توفري االدويةالصيح6

7توفري األجهزة الطبي�ة )السكر- الضغط (الصيح7

8دعم عيادة مكافحة التدخنيالصيح8

9دعم برامج الرعاية الصحية املزنلية الصيح9

10دعم تكاليف العالج املرتفعة للمحتاجنيالصيح10

11توفري املستلزمات الطبي�ة )سرر-عربات(الصيح11

12دعم مركز متخصص للعيونالصيح12

13نشر الثقافة الصحية من املتخصصنيالصيح13

14دعم برامج املختلني عقليًاالصيح14
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ترتيب اإلحتي�اجات التعليمية حسب األولوية يف املحافظة:

      يوضح اجلدول رقم )5-81( أهم اإلحتي�اجات يف املجال التعلييم يف املحافظة، وتظهر التكرارات 
أن احلاجة إىل »دعم حلقات حتفيظ القرآن الكريم والدور النسائي�ة واملعاهد«،  يأيت يف أول اإلحتي�اجات، 
دورات  »إعداد  األهمية  يف  ثالثًا  ثم  والندوات«،  للمحاضرات  مركز  »انشاء  الثاني�ة  املرتب�ة  يف  ويأيت 
التطوعي  العمل  ثقافة  األولوية »نشر  من حيث  الرابعة  باملرتب�ة  والطالب«، ويليه  للمعلمني  تدريبي�ة 

)التعلييم(«، وخامسًا »إنشاء مواقع إلكرتوني�ة لتعليم الطالب«.

جدول رقم )5-81(  ترتيب اإلحتي�اجات التعليمية حسب األولوية

األولويةاإلحتي�اجاملجال م

1دعم حلقات حتفيظ القرآن الكريم والدور النسائي�ة واملعاهدالتعلييم1

2انشاء مركز للمحاضرات والندواتالتعلييم2

3إعداد دورات تدريبي�ة للمعلمني والطالبالتعلييم3

4نشر ثقافة العمل التطوعي )التعلييم(التعلييم4

5إنشاء مواقع إلكرتوني�ة لتعليم الطالبالتعلييم5

6 برنامج لتعليم السنة النبوية والسرية التعلييم6

7دعم برامج تعليمية للسجناءالتعلييم7

8برنامج لتقوية الطالب الضعافالتعلييم8

9متابعة الطالب املوهوبني التعلييم9

10مركز تقوية صعوبات التعلمالتعلييم10

11انشاء قناة فضائي�ة تعليمية التعلييم11

12انشاء نادي ثقايف اديب التعلييم12

13تنمية القراءة بني أفراد املجتمعالتعلييم13

14دعم طالب اجلامعة لتدريب لتدريس الطالب لالسري املحتاجةالتعلييم14
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ترتيب اإلحتي�اجات  حسب األولوية يف املحافظة:

     أولويات اإلحتي�اجات يف املجال االجتماعي تشمل، »دعم جلان التنمية « يف قمة األولويات، ثم 
يأيت بعد ذلك اإلحتي�اج إىل »توفري الدعم العيين لألسر املحتاجة )األغذية(«، ثم ثالثًا »توفري الدعم 
الزواج«،  على  املقبلني  الشباب  »مساعدة  اىل  اإلحتي�اج  رابعًا  حل  حني  يف  املحتاجة«،  لألسر  المايل 
و«توفري السكن املناسب لألسر املحتاجة«، يف املركز اخلامس، واجلدول رقم )5-82( يوضح بقية 

اإلحتي�اجات وترتيبها حسب األولوية بن�اًء على رأي املشاركني.

جدول رقم )5-82( ترتيب اإلحتي�اجات  حسب األولوية

األولويةاإلحتي�اجاملجال م

1دعم جلان التنمية االجتماعي1

2توفري الدعم العيين لألسر املحتاجة )األغذية(االجتماعي2

3توفري الدعم المايل لألسر املحتاجةاالجتماعي3

4مساعدة الشباب املقبلني على الزواجاالجتماعي4

5توفري السكن املناسب لالسر املحتاجةاالجتماعي5

6مساعدة األسر املحتاجة على تسديد اجار السكناالجتماعي6

7إنشاء وجتهزي مراكز االحياء  للجنسنياالجتماعي7

8دعم الدورات التدريبي�ة للمقبلني على الزواجاالجتماعي8

9إنشاء مركز خاص للمتقاعدين وجتهزيهاالجتماعي9

10رعاية ودعم االسر املنتجةاالجتماعي10

11دعم املؤسسات واملركز اخلريية بكل املستلزماتاالجتماعي11

12ختصيص أوقاتف للمؤسسات اخلريية لضمان استدمتهااالجتماعي12

13ترميم مناول االسر املحتاجةاالجتماعي13

14املساهمة يف إنشاء مقار املؤسسات املجتمعيةاالجتماعي14

15دعم ورش منتنقلة لعابري السبي�لاالجتماعي15

16تأهيل املحتاجني لسوق العمل بما فيهم السجناءاالجتماعي16

17توفري االدوات الكهربائي�ة لالسر املحتاجةاالجتماعي17
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ترتيب اإلحتي�اجات الدعوية حسب األولوية يف املحافظة:

     يتصدر املجال الدعوي من حيث األولوية اإلحتي�اج إىل »املناشط الصيفية للقرى«، ثم يأيت 
بعده ثاني�ًا »دعم برامج حتفيظ القرآن الكريم«، ويليه ثالثًا »تدريب العاملني يف املجال اخلريي«، ثم 
رابعًا »الدورات التأصيلية للمتخصصني«، وخامسًا »حصر ومعاجلة الظواهر السلبي�ة يف املجتمع«، 

ويوضح اجلدول رقم )5-83( تفاصيل اإلحتي�اجات األخرى.

جدول رقم )5-83(  ترتيب اإلحتي�اجات الدعوية حسب األولوية

األولويةاإلحتي�اجاملجال م

1املناشط الصيفية للقرىالدعوي1

2دعم برامج حتفيظ القرآن الكريم الدعوي2

3تدريب العاملني يف املجال اخلرييالدعوي3

4الدورات التأصيلية للمتخصصنيالدعوي4

5حصر ومعاجلة الظواهر السلبي�ة يف املجتمعالدعوي5

6كفالة الدعاةالدعوي6

7دعم مكاتب الدعوةالدعوي7

8برامج الدعوة االلكرتوني�ةالدعوي8

9تعليم مبادئ أركان االسالم للعامةالدعوي9

10الدروس واملحاضرات الدعويةالدعوي10

11الربامج الدعوية لغري الناطقني بالعربي�ةالدعوي11

12دعم برامج ترسيخ القيم االخالقيةالدعوي12

13املعارض الدائمةالدعوي13

14رعاية ونشر وطباعة الكتب الدعوية بعدة لغاتالدعوي14

15استهداف الشباب يف املجمعات واحلدائق العامةالدعوي15
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ترتيب اإلحتي�اجات حبسب األولوية لكل املجاالت:

يف  حدة  على  مجال  كل  يف  األولوية  حبسب  لالحتي�اجات  املشاركني  ترتيب  استعراض  بعد       
موضح  هو  كما  األولوية،  حبسب  جميعها  اإلحتي�اجات  لتلك  ترتيبهم  األن  نستطلع  املحافظة، 
»إنشاء  إىل  الصحيان  اإلحتي�اجان  أن  جند  املشاركني  تصويت  حبسب   .)84-5( رقم  باجلدول 
رأس  على  الكلى«،  وغسيل  الطبيعي  للعالج  املتخصصة  “العيادات  و  ووالدة«  نساء  مستشفى 
األولويات يف املحافظة. يليه يف األهمية اإلحتي�اجان االجتماعيان »تأهيل املحتاجني لسوق العمل بما 
فيهم السجناء« و«دعم جلان التنمية « ثالثًا ورابعًا يف األولوية، ثم »دعم مركز متخصص للعيون« 

حيل خامسًا، وهو من اإلحتي�اجات الصحية. ترتيب بقية اإلحتي�اجات يف اجلدول املشار اليه.

جدول رقم )5-84( ترتيب اإلحتي�اجات بشكل عام حسب األولوية

األولويةاإلحتي�اجاملجال م

1انشاء مستشفى نساء ووالدة الصيح1

2العيادات املتخصصة للعالج الطبيعي وغسيل الكلىالصيح2

3تأهيل املحتاجني لسوق العمل بما فيهم السجناءاالجتماعي3

4دعم جلان التنمية االجتماعي4

5دعم مركز متخصص للعيونالصيح5

6إجياد مركز متخصص حلاالت االدمانالصيح6

7انشاء مركز للمحاضرات والندواتالتعلييم7

8توفري الدعم المايل لألسر املحتاجةاالجتماعي8

9كفالة الدعاةالدعوي9

10توفري السكن املناسب لالسر املحتاجةاالجتماعي10

11الربامج الدعوية لغري الناطقني بالعربي�ةالدعوي11

12مساعدة الشباب املقبلني على الزواجاالجتماعي12

13رعاية ونشر وطباعة الكتب الدعوية بعدة لغاتالدعوي13

14املناشط الصيفية للقرىالدعوي14

15دعم تكاليف العالج املرتفعة للمحتاجنيالصيح15
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سادسًا: محافظة القويعية:

وحضرها  1436/7/2هـ،  بت�اريخ  القويعية  محافظة  يف  املركز  للنقاش  عمل  ورشة  عقد  تم 
حوايل 15 مشاركًا من قادة الرأي واملؤثرين يف املحافظة، وتم عقدها يف مقر جمعية الرب يف املحافظة، 

واستغرقت حوايل ثالث ساعات

ترتيب اإلحتي�اجات الصحية حسب األولوية يف املحافظة:

     يوضح اجلدول رقم )5-85( أهم اإلحتي�اجات يف املجال الصيح، ويظهر عدد التكرارات أن احلاجة 
إىل »تأمني سيارات إسعافيه مجهزة لتوصيل املرىض املحتاجني من القرى« يأيت يف قمة اإلحتي�اجات، 
ويأيت بعده يف املرتب�ة الثاني�ة »دعم املراكز الصحية يف القرى باألجهزة الطبي�ة املتخصصة«، يف حني أن 
»جتهزي مراكز لتأهيل املتعافني من االدمان« يأيت يف املرتب�ة الثالثة، وحيل رابعًا احلاجة إىل »اجياد وحدات 

لغسيل الكلى«، وخامسًا »تأمني كرايس للمعاقني وغريها من اإلحتي�اجات اخلاصة بهم«.

جدول رقم )5-85(  ترتيب اإلحتي�اجات الصحية حسب األولوية

األولويةاإلحتي�اجاملجالم

1تأمني سيارات اسعافية مجهزة لتوصيل املرىض املحتاجني من القرىالصيح1

2دعم املراكز الصحية يف القرى باألجهزة الطبي�ة املتخصصةالصيح2

3جتهزي مراكز لتأهيل املتعافني من االدمانالصيح3

4اجياد وحدات لغسيل الكلىالصيح4

5تأمني كرايس للمعاقني وغريها من اإلحتي�اجات اخلاصة بهمالصيح5

6تأمني سكن مجاين للمحتاجني يف حال املراجعات احلكوميةالصيح6

7بن�اء مركز صحية يف القرى وتسليمها لوزارة الصحةالصيح7

8دعم املحتاجني لشراء االدوية واملستلزمات الطبي�ة االخرىالصيح8

9اجياد مكاتب تنسيق لتنويم املرىض يف املستشفات احلكوميةالصيح9

10التأمني الطيب للمحتاجنيالصيح10

11اجياد اطباء زائرين متخصصني ملعاجلة املرىض املحتاجنيالصيح11

12فتح مراكز متخصصة ) التدخني، التوحد، السرطان، الصم والبكم(الصيح12
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ترتيب اإلحتي�اجات التعليمية حسب األولوية يف املحافظة:

      يوضح اجلدول رقم )5-86( أهم اإلحتي�اجات يف املجال التعلييم، وتظهر التكرارات أن احلاجة إىل 
»توفري برامج املوهوبني«  يأيت يف أول اإلحتي�اجات، ويأيت يف املرتب�ة الثاني�ة »توفري برامج لتطوير الكوادر 
يف اجلهات اخلريية« ثم ثالثًا يف األهمية »توفري برامج خاصة لدعم محدودي الدخل يف التعليم«، ويليه 
»توفري  وخامسًا  وجتويده«،  القرآن  لتفسري  تعليمية  برامج  »توفري  األولوية  حيث  من  الرابعة  باملرتب�ة 

برامج ملحو االمية«.

جدول رقم )5-86(  ترتيب اإلحتي�اجات التعليمية حسب األولوية

األولويةاإلحتي�اجاملجال م

1توفري برامج املوهوبني التعلييم1

2توفري برامج لتطوير الكوادر يف اجلهات اخلريية التعلييم2

3توفري برامج خاصة لدعم محدودي الدخل يف التعليمالتعلييم3

4توفري برامج تعليمية لتفسري القرآن وجتويدهالتعلييم4

5توفري برامج ملحو االميةالتعلييم5

6توفري برامج لتطوير وتدريب طالب ومعليم جمعية حتفيظالقرآنالتعلييم6

7دعم معامل القرآن الكريم يف املدارس احلكوميةالتعلييم7

8توفري برامج لتطوير مهارات املعلمنيالتعلييم8

9دعم برامج الدبلوم جبميع التخصصاتالتعلييم9

10توفري برامج تعليمية لذوي اإلحتي�اجات اخلاصةالتعلييم10

11توفري برامج توعوية حلماية األمن الفكريالتعلييم11

12دعم برامج التعليم  املوازيالتعلييم12
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ترتيب اإلحتي�اجات  حسب األولوية يف املحافظة:

     أولويات اإلحتي�اجات يف املجال االجتماعي تشمل، »دعم الربامج التشغيلية للجهات اخلريية« 
ثالثًا  ثم  االستثمارية«،  واملشاريع  االوقاف  »دعم  إىل  اإلحتي�اج  ذلك  بعد  يأيت  ثم  األولويات،  قمة  يف 
اإلغاثي�ة  الربامج  »دعم  اىل  اإلحتي�اج  رابعًا  حل  حني  يف  واملسنني«،  للشباب  اخلدمة   مركز  »إنشاء 
لألسر الفقرية«، و«دعم برامج ترميم وبن�اء وتسديد اإلجيارات للفقراء«، يف املركز اخلامس، واجلدول 

رقم )5-87( يوضح بقية اإلحتي�اجات وترتيبها حسب األولوية بن�اًء على رأي املشاركني.

جدول رقم )5-87( ترتيب اإلحتي�اجات  حسب األولوية

األولويةاإلحتي�اجاملجال م

1دعم الربامج التشغيلية للجهات اخلرييةاالجتماعي1

2دعم االوقاف واملشاريع االستثمارية االجتماعي2

3إنشاء مركز اخلدمة  للشباب واملسننياالجتماعي3

4دعم الربامج اإلغاثي�ة لألسر الفقريةاالجتماعي4

5دعم برامج ترميم وبن�اء وتسديد اإلجيارات للفقراءاالجتماعي5

6دعم برامج إصالح ذات البنياالجتماعي6

7إنشاء مراكز لالستشارات األسريةاالجتماعي7

8إنشاء دور الرعاية لذوي اإلحتي�اجات اخلاصةاالجتماعي8

9دعم مشروع تأهيل وتدريب األسر الفقريةاالجتماعي9

10تأهيل وتدريب العاملني يف القطاعات اخلرييةاالجتماعي10

11صيانة وترميم املساجداالجتماعي11

12دعم مشاريع السقيااالجتماعي12

13دعم مشاريع حفظ النعمةاالجتماعي13

14دعم األسر املنتجة االجتماعي14

15إعانة الشباب على الزواج وتأهيلهماالجتماعي15
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ترتيب اإلحتي�اجات الدعوية حسب األولوية يف املحافظة:

     يتصدر املجال الدعوي من حيث األولوية اإلحتي�اج إىل »نشر ودعم ثقافة العمل التطوعي«، ثم 
يأيت بعده ثاني�ًا »دعم الدعاة باختالف اجلنسيات«، ويليه ثالثًا »دعم سالسل محاضرات مستمرة«، 
ثم رابعًا »دعم القوافل الدعوية«، وخامسًا »إنشاء معارض دعوية«، ويوضح اجلدول رقم )88-5( 

تفاصيل اإلحتي�اجات األخرى.

جدول رقم )5-88(  ترتيب اإلحتي�اجات الدعوية حسب األولوية

األولويةاإلحتي�اجاملجال م

1نشر ودعم ثقافة العمل التطوعيالدعوي1

2دعم الدعاة باختالف اجلنسياتالدعوي2

3دعم سالسل محاضرات مستمرةالدعوي3

4دعم القوافل الدعويةالدعوي4

5إنشاء معارض دعويةالدعوي5

6إنشاء برامج لتطوير الدعاةالدعوي6

7دعم الوسائل الدعوية )أشرطة،كتب،...(الدعوي7

8تأهيل وتطوير املوظفني يف املجال الدعويالدعوي8

9دعم برامج كفالة الدعاةالدعوي9

10توفري األجهزة املكتبي�ة واحلاسوبي�ة املالئمة الدعوي10

11توفري السيارات الدعويةالدعوي11

12دعم بن�اء مقرات ملكاتب الدعوة واجلمعياتالدعوي12

13إنشاء صاالت مجهزة )دورات،لقاسات،معارض(الدعوي13
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ترتيب اإلحتي�اجات حبسب األولوية لكل املجاالت:

املحافظة،  يف  حدة  على  مجال  كل  يف  األولوية  حبسب  اإلحتي�اجات  ترتيب  استعراض  بعد       
رقم  باجلدول  موضح  هو  كما  األولوية،  حبسب  جميعها  اإلحتي�اجات  تلك  ترتيب  األن  نستطلع 
من  األكرب  النصيب  على  يستحوذ  الصيح  اإلحتي�اج  أن  جند  املشاركني  تصويت  حبسب   .)89-5(
من  كل  حل  بينما  األوىل،  املرتب�ة  يف  حل  الكلى«  لغسيل  وحدات  »إجياد  إىل  فاحلاجة  التصويت، 
التعليم  برامج  »دعم  والتعلييم  اإلدمان«  من  املتعافني  لتأهيل  مراكز  »جتهزي  الصيح  اإلحتي�اج 
حلماية  توعوية  برامج  »توفري  التعلييم  اإلحتي�اج  رابعًا  ويأيت  والثالثة،  الثاني�ة  املرتبتني  يف  املوازي« 
األمن الفكري«، وخامسًا »تأمني سيارات إسعافيه مجهزة لتوصيل املرىض املحتاجني من القرى«، 

ويف اجلدول ترتيب لبقية اإلحتي�اجات.

جدول رقم )5-89( ترتيب اإلحتي�اجات بشكل عام حسب األولوية

األولويةاإلحتي�اجاملجال م

1اجياد وحدات لغسيل الكلىالصيح1

2جتهزي مراكز لتأهيل املتعافني من االدمانالصيح2

3دعم برامج التعليم  املوازيالتعلييم3

4توفري برامج توعوية حلماية األمن الفكريالتعلييم4

5تأمني سيارات اسعافية مجهزة لتوصيل املرىض املحتاجني من القرىالصيح5

6دعم املراكز الصحية يف القرى باألجهزة الطبي�ة املتخصصةالصيح6

7فتح مراكز متخصصة ) التدخني، التوحد، السرطان، الصم والبكم(الصيح7

8دعم املحتاجني لشراء االدوية واملستلزمات الطبي�ة االخرىالصيح8

9بن�اء مركز صحية يف القرى وتسليمها لوازارة الصحةالصيح9

10التأمني الطيب للمحتاجنيالصيح10

11توفري برامج لتطوير الكوادر يف اجلهات اخلريية التعلييم11

12دعم األسر املنتجة االجتماعي12

13توفري برامج ملحو االميةالتعلييم13

14اجياد مكاتب تنسيق لتنويم املرىض يف املستشفات احلكوميةالصيح14

15دعم الربامج التشغيلية للجهات اخلرييةاالجتماعي15
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سابعًا: محافظة املجمعة:

تم عقد ورشة عمل للنقاش املركز يف محافظة املجمعة بت�اريخ 1436/7/8هـ، وحضرها حوايل 
13 مشاركًا من قادة الرأي واملؤثرين يف املحافظة، وتم عقدها يف مقر مركز سعداء للتنمية  يف املحافظة، 

واستغرقت حوايل ثالث ساعات

ترتيب اإلحتي�اجات الصحية حسب األولوية يف املحافظة:

     يوضح اجلدول رقم )5-90( أهم اإلحتي�اجات يف املجال الصيح، ويظهر عدد التكرارات أن 
احلاجة إىل »إنشاء مركز تأمني أجهزه صحية وطبي�ة« يأيت يف قمة اإلحتي�اجات، ويأيت بعده يف املرتب�ة 
الثاني�ة »إنشاء عيادات متنقلة ختدم القرى والهجر )عالجيه وتوعوية(«، يف حني أن »برنامج تأمني 
أدوية طبي�ة وعالجية« يأيت يف املرتب�ة الثالثة، وحيل رابعًا احلاجة إىل »إنشاء وحدات غسيل كلوي«، 

وخامسًا »افتت�اح عيادات ختصصية«.

جدول رقم )5-90(  ترتيب اإلحتي�اجات الصحية حسب األولوية

األولويةاإلحتي�اجاملجالم

1إنشاء مركز تأمني أجهزه صحية وطبي�ةالصيح1

2إنشاء عيادات متنقلة ختدم القرى والهجر)عالجيه و توعوية(الصيح2

3برنامج تأمني أدوية طبي�ة وعالجيةالصيح3

4إنشاء وحدات غسيل كلوي الصيح4

5إفتت�اح عيادات ختصصيةالصيح5

6زيارة إستشاريني لكافة التخصصات الطبي�ة الصيح6

7تامني وسائل نقل طارئه وداعمةالصيح7

8دعم إنشاء مراكز لياقة وتاهيل صيح الصيح8

9إنشاء مركز معلومات طبي�ة عن اإلحتي�اجات الطبي�ة الصيح9

10برامج توعية صحيةالصيح10

11إقامة املحاضرات والندوات املوجهة لفئه معين�ةالصيح11

12استثمار وسائل التواصل االجتماعيالصيح12

13تفعيل مشاركة املدارس واجلامعاتالصيح13

14إنشلء مراكز ملتابعة األمراض املزمنةالصيح14

15برامج رعاية املسنني الصيح15
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ترتيب اإلحتي�اجات التعليمية حسب األولوية يف املحافظة:

     يوضح اجلدول رقم )5-91( أهم اإلحتي�اجات يف املجال التعلييم، وتظهر النت�اجئ أن احلاجة إىل 
»إنشاء مدارس بديلة عن املستأجرة«، تأيت يف أول اإلحتي�اجات، ويأيت بعدها ويف املرتب�ة الثاني�ة احلاجة 
إىل »تأمني باصات للنقل املدريس للدور النسائي�ة واحللقات«، ويليهما باملرتب�ة الثالثة من حيث األولوية 
ومعلمات  ملعليم  التدريبي�ة  الدورات  »إقامه  و  دينهم«،  أمور  الناس  لتعليم  األميه  ملحو  برامج  »إجياد 

احللقات »، و »إجياد عربات تعليميه متنقله يف القرى والهجر«، رابعًا وخامسًا على التوايل.

جدول رقم )5-91(  ترتيب اإلحتي�اجات التعليمية حسب األولوية

األولويةاإلحتي�اجاملجال م

1إنشاء مدارس بديلة عن املستأجرةالتعلييم1

2تامني باصات للنقل املدريس للدور النسائي�ة واحللقاتالتعلييم2

3إجياد برامج ملحو األميه لتعليم الناس أمور دينهمالتعلييم3

4إقامه الدورات التدريبي�ه ملعليم ومعلمات احللقاتالتعلييم4

5إجياد عربات تعليميه متنقله يف القرى والهجرالتعلييم5

6إنشاء محاضن شبابي�ه مسائي�ه تربويهالتعلييم6

7دعم املراكز الصيفيهالتعلييم7

8التكفل بمكافآت لطالب احللقات المامة املصلني يف شهر رمضان التعلييم8

9إنشاء قنوات تعليميه فضائي�هالتعلييم9

10إنشاء مراكز علميه لرعاية املوهوبنيالتعلييم10

11إنشاء مدارس رياض االطفال و دعمها التعلييم11

12كفالة معليم حلقات القرآن التعلييم12

13إنشاء مراكز متخصصه للدراسات القرآني�ه والسنه النبويهالتعلييم13

14إنشاء مقارئ للقرآن الكريم)معامل (التعلييم14

15إنشاء  مراكز تربويه لأليت�ام ومن يف حكمهمالتعلييم15
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ترتيب اإلحتي�اجات  حسب األولوية يف املحافظة:

     أولويات اإلحتي�اجات يف املجال االجتماعي تشمل، »إنشاء مراكز للتنمية « يف قمة األولويات، 
ثم يأيت بعد ذلك اإلحتي�اج إىل »إنشاء مراكز إلصالح ذات البني«، ثم ثالثًا »إنشاء محاضن للشباب 
والفتي�ات«، يف حني حل رابعًا اإلحتي�اج اىل »إقامة برامج تدريبي�ه لتقوية العالقة بني أفراد األسرة«، 
بقية  يوضح   )92-5( رقم  واجلدول  اخلامس،  املركز  يف  الزواج«،  على  للمقبلني  برامج  و«إقامه 

اإلحتي�اجات وترتيبها حسب األولوية بن�اًء على رأي املشاركني.

جدول رقم )5-92( ترتيب اإلحتي�اجات  حسب األولوية

األولويةاإلحتي�اجاملجال م

1إنشاء مراكز للتنمية  االجتماعي1

2إنشاء مراكز إلصالح ذات البني االجتماعي2

3إنشاء محاضن للشباب والفتي�ات االجتماعي3

4إقامة برامج تدريبي�ه لتقوية العالقه بني أفراد االسره االجتماعي4

5إقامه برامج للمقبلني على الزواجاالجتماعي5

6إجياد مراكز الستقبال فائض االطعمه االجتماعي6

7دعم برامج االسر املنتجه االجتماعي7

8إجياد مراكز لعالج مدمين املخدرات االجتماعي8

9إنشاء دور رعايه للمرىض النفسني االجتماعي9

10إنشاء مراكز سكن ملن انقطع به السبي�لاالجتماعي10

11إجياد برامج لرعايه أسر السجناءاالجتماعي11

12إجياد دور لرعاية األيت�اماالجتماعي12

13إجياد دوريات للمتقاعديناالجتماعي13

14إجياد مباين وقفيه خرييه تدعم اجلمعياتاالجتماعي14

15دعم املهرجانات الصيفيهاالجتماعي15

16إجياد منافذ وظيفيه لذوي اإلحتي�اجات اخلاصهاالجتماعي16
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ترتيب اإلحتي�اجات الدعوية حسب األولوية يف املحافظة:

     يتصدر املجال الدعوي من حيث األولوية اإلحتي�اج إىل »القوافل الدعوية للقرى والهجر«، ثم 
يأيت بعده ثاني�ًا »دعم طباعة الكتب بلغات مختلفة«، ويليه ثالثًا »املحاضرات التطبيقية يف الهجر«، 
ثم رابعًا »إنشاء مركز متخصص إلدارة اجلهات اخلريية«، وخامسًا »إنشاء هاتف خاص بالفتوى«، 

ويوضح اجلدول رقم )5-93( تفاصيل اإلحتي�اجات األخرى.

جدول رقم )5-93(  ترتيب اإلحتي�اجات الدعوية حسب األولوية

األولويةاإلحتي�اجاملجال م

1القوافل الدعوية للقرى والهجرالدعوي1

2دعم طباعة الكتب بلغات مختلفةالدعوي2

3املحاضرات التطبيقية يف الهجرالدعوي3

4إنشاء مركز متخصص إلدارة اجلهات اخلرييهالدعوي4

5إنشاء هاتف خاص بالفتوىالدعوي5

6تأهيل اجلهات الدعوية إعالميًاالدعوي6

7إقامة املناشط الدعوية للمقيمني واملواطننيالدعوي7

8إنشاء مراكز للدعوة اإللكرتوني�ة الدعوي8

9هدية املسافر إىل أهله ) للجاليات( الدعوي9

10مراكز لتأهيل الدعاة الدعوي10

11مركز لتدريب األئمة واخلطباءالدعوي11

12جلنه معين�ه لشؤون املساجد بأنواعها الدعوي12

13عبارات مختصره ومأثره توضع يف املساجد والطرقاتالدعوي13

14تفعيل دور الشراكه مع أي هيئ�ه بما خيدم الربنامج الدعويالدعوي14

15إحياد اوقاف ملكاتب الدعوةالدعوي15
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ترتيب اإلحتي�اجات حبسب األولوية لكل املجاالت:

     بعد استعراض ترتيب اإلحتي�اجات حبسب األولوية يف كل مجال على حدة يف املحافظة، نستطلع 
األن ترتيب تلك اإلحتي�اجات جميعها حبسب األولوية، كما هو موضح باجلدول رقم )5-94(. حبسب 
تصويت املشاركني جند أن اإلحتي�اج الصيح حظي باملراكز الثالث األول، ويشمل احلاجة إىل »برامج رعاية 
املسنني«، و »إنشاء وحدات غسيل كلوي«، و »إنشاء مركز تأمني أجهزه صحية وطبي�ة«، يف حني حل 
كل من اإلحتي�اج االجتماعي إىل »إقامه برامج للمقبلني على الزواج« و اإلحتي�اج التعلييم »إنشاء مدارس 

بديلة عن املستأجرة«، يف املرتبتني الثالثة، والرابعة. يف اجلدول املشار إليه ترتيب لبقية اإلحتي�اجات.

جدول رقم )5-94( ترتيب اإلحتي�اجات بشكل عام حسب األولوية

األولويةاإلحتي�اجاملجال م

1برامج رعاية املسنني الصيح1

2إنشاء وحدات غسيل كلوي الصيح2

3إنشاء مركز تأمني أجهزه صحية وطبي�ةالصيح3

4إقامه برامج للمقبلني على الزواجاالجتماعي4

5إنشاء مدارس بديلة عن املستأجرةالتعلييم5

6تامني باصات للنقل املدريس للدور النسائي�ة واحللقاتالتعلييم6

7إجياد برامج ملحو األميه لتعليم الناس أمور دينهمالتعلييم7

8إننشاء عيادات متنقلة ختدم القرى والهجر)عالجيه و توعوية(الصيح8

9زيارة إستشاريني لكافة التخصصات الطبي�ة الصيح9

10تامني وسائل نقل طارئه وداعمةالصيح10

11برنامج تأمني أدوية طبي�ة وعالجيةالصيح11

12القوافل الدعوية للقرى والهجرالدعوي12

13إنشاء محاضن للشباب والفتي�ات االجتماعي13

14إنشاء مركز معلومات طبي�ة عن اإلحتي�اجات الطبي�ة الصيح14

15إنشاء مركز متخصص إلدارة اجلهات اخلرييهالدعوي15
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ثامنًا: محافظة رماح:

حوايل  وحضرها  1436/7/15هـ،  بت�اريخ  رماح  محافظة  يف  املركز  للنقاش  عمل  ورشة  عقد  تم 
8 مشاركني من قادة الرأي واملؤثرين يف املحافظة، وتم عقدها يف مقر املجلس البلدي يف املحافظة، 

واستغرقت حوايل ثالث ساعات

ترتيب اإلحتي�اجات الصحية حسب األولوية يف املحافظة:

     يوضح اجلدول رقم )5-95( أهم اإلحتي�اجات يف املجال الصيح، ويظهر عدد التكرارات أن 
احلاجة إىل »دعم وإنشاء مراكز غسيل الكلى« يأيت يف قمة اإلحتي�اجات، ويأيت بعده يف املرتب�ة الثاني�ة 
»املساهمة يف إنشاء العيادات اخلريية«، يف حني أن »دعم وإنشاء بعض املراكز الصحية يف القرى« 
»توفري  وخامسًا  للمحتاجني«،  نقل  وسائل  »توفري  إىل  احلاجة  رابعًا  وحيل  الثالثة،  املرتب�ة  يف  يأيت 

السكن املجاين خلارج املحافظة«.

جدول رقم )5-95(  ترتيب اإلحتي�اجات الصحية حسب األولوية

األولويةاإلحتي�اجاملجالم

1دعم و إنشاء مراكز غسيل الكلى الصيح1

2املساهمة يف إنشاء العيادات اخلرييةالصيح2

3دعم و انشاء بعض املراكز الصحية يف القرى الصيح3

4توفري وسائل نقل للمحتاجنيالصيح4

5توفري السكن املجاين خلارج املحافظهالصيح5

6دعم املحتاجني لشراء االدوية الصيح6

7توفري زيارات طبي�ة تطوعية لالستشارينيالصيح7

8توفري برامج وحمالت للتوعية والوقايه من االمراض املزمنهالصيح8

9تمويل جمعية مكافحة التدخني وعالج مدمين الدخانالصيح9

10طباعة النشرات والكتيب�ات الصحيةالصيح10
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ترتيب اإلحتي�اجات التعليمية حسب األولوية يف املحافظة:

      يوضح اجلدول رقم )5-96( أهم اإلحتي�اجات يف املجال التعلييم يف املحافظة، وتظهر التكرارات 
أن احلاجة إىل »دعم حلقات حتفيظ القرآن الكريم«،  يأيت على رأس األولويات، ويأيت بعده ثاني�ًا »تمويل 
الدورات العلمية والتدريبي�ة«، ثم ثالثًا يف األهمية »دعم برامج األنشطة التعليمية الالصفية«، ويليه 
باملرتب�ة الرابعة من حيث األولوية »دعم الربامج التعليمية لذوي اإلحتي�اجات اخلاصة«، وخامسًا »دعم 

املدارس بوسائل االنشطة الطالبي�ة«.

جدول رقم )5-96( ترتيب اإلحتي�اجات التعليمية حسب األولوية

األولويةاإلحتي�اجاملجال م

1دعم حلقات حتفيظ القرآن التعلييم1

2تمويل الدورات العلمية والتدريبي�ةالتعلييم2

3دعم برامج األنشطة التعليمية الالصفيةالتعلييم3

4دعم الربامج التعليمية لذوي اإلحتي�اجات اخلاصةالتعلييم4

5دعم املدارس بوسائل االنشطة الطالبي�ةالتعلييم5

6دعم الربامج والدبلومات التعليمية لذوي الدخل املحدودالتعلييم6

7دعم برامج املوهوبني التعلييم7

8تأهيل ذوي الدخل املحدود للتوظيف يف سوق العملالتعلييم8

9دورات تدريبي�ة للمشاريع الصغرية لشباب االعمالالتعلييم9

10تدريب وتطوير وتأهيل الكوادر التعليميةالتعلييم10



الدراسة املسحّية الشاملة١٤٣٦ه

274

ترتيب اإلحتي�اجات  حسب األولوية يف املحافظة:

     أولويات اإلحتي�اجات يف املجال االجتماعي تشمل، »مركز للتنمية « يف قمة األولويات، ثم يأيت 
يف  املنتجة«،  االسر  رعاية  و  »دعم  ثالثًا  ثم  ترميمها«،  و  املساكن  إجيار  »دعم  إىل  اإلحتي�اج  ذلك  بعد 
حني حل رابعًا اإلحتي�اج اىل »دعم اصالح ذات البني«، و«دعم و إنشاء مؤسسات تهتم بالشباب«، 
يف املركز اخلامس، واجلدول رقم )5-97( يوضح بقية اإلحتي�اجات وترتيبها حسب األولوية بن�اًء على 

رأي املشاركني.

جدول رقم )5-97( ترتيب اإلحتي�اجات  حسب األولوية

األولويةاإلحتي�اجاملجال م

1مركز التنمية االجتماعيهاالجتماعي1

2دعم إجيار املساكن و ترميمهااالجتماعي2

3دعم و رعاية االسر املنتجة االجتماعي3

4دعم اصالح ذات البنياالجتماعي4

5دعم و إنشاء مؤسسات تهتم بالشباباالجتماعي5

6دعم و رعاية برامج العناية باملسنني االجتماعي6

7توفري الدعم العيين من السلع الضرورية للفقراء واملحتاجنياالجتماعي7

8دعم دور املالحظة  االجتماعي8

9دعم و إنشاء دور رعاية األيت�ام االجتماعي9
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ترتيب اإلحتي�اجات الدعوية حسب األولوية يف املحافظة:

     يتصدر املجال الدعوي من حيث األولوية اإلحتي�اج إىل »دعم سنوي ملكتب الدعوة ماليًا«، ثم 
اجلاليات«،  أنشطة  يأيت بعده ثاني�ًا »دعم طباعة الكتب الدعوية واملنشورات«، ويليه ثالثًا »دعم 
ويوضح  الدعاة«،  دورات  اقامة  »تمويل  وخامسًا  والدروس«،  املحاضرات  اقامة  »تمويل  رابعًا  ثم 

اجلدول رقم )5-98( تفاصيل اإلحتي�اجات األخرى.

جدول رقم )5-98(  ترتيب اإلحتي�اجات الدعوية حسب األولوية

األولويةاإلحتي�اجاملجال م

1دعم سنوي ملكتب الدعوة ماليًاالدعوي1

2دعم طباعة الكتب الدعويه  واملنشوراتالدعوي2

3دعم أنشطة اجلاليات الدعوي3

4تمويل اقامة املحاضرات والدروسالدعوي4

5تمويل اقامة دورات الدعاة الدعوي5

6تمويل توفري املصاحف املرتجمةالدعوي6

7دعم احتي�اجات املكتب احلاسوبي�ة واملكتبي�ةالدعوي7

8دعم برامج متابعة املعلم اجلديدالدعوي8

9دعم اجلوالت والقوافل اخلرييةالدعوي9

10دعم اقامة املخيمات الدعويةالدعوي10
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ترتيب اإلحتي�اجات حبسب األولوية لكل املجاالت:

املحافظة،  يف  حدة  على  مجال  كل  يف  األولوية  حبسب  اإلحتي�اجات  ترتيب  استعراض  بعد       
نستطلع األن ترتيب تلك اإلحتي�اجات جميعها حبسب األولوية، كما هو موضح باجلدول رقم )5-

الكلى«،  غسيل  مراكز  انشاء  و  »دعم  الصيح  اإلحتي�اج  أن  جند  املشاركني  تصويت  حبسب   .)99
حظي باملركز األول، يف حني حل كل من اإلحتي�اج الدعوي إىل »دعم سنوي ملكتب الدعوة ماليًا« ثاني�ًا، 
و اإلحتي�اجان التعليميان »تأهيل ذوي الدخل املحدود للتوظيف يف سوق العمل«، و »دعم برامج، يف 
املرتبتني الثالثة، والرابعة، وخامسًا »دعم املحتاجني لشراء االدوية«. يف اجلدول املشار إليه ترتيب 

لبقية اإلحتي�اجات.

جدول رقم )5-99( ترتيب اإلحتي�اجات بشكل عام حسب األولوية

األولويةاإلحتي�اجاملجال م

1دعم و انشاء مراكز غسيل الكلى الصيح1

2دعم سنوي ملكتب الدعوة ماليًاالدعوي2

3تأهيل ذوي الدخل املحدود للتوظيف يف سوق العملالتعلييم3

4دعم برامج املوهوبني التعلييم4

5دعم املحتاجني لشراء االدوية الصيح5

6دعم حلقات حتفيظ القرآن التعلييم6

7دعم طباعة الكتب الدعويه واملنشوراتالدعوي7

8توفري برامج وحمالت للتوعية والوقايه من االمراض املزمنهالصيح8

9توفري وسائل نقل للمحتاجنيالصيح9

10دعم و انشاء بعض املراز الصحية يف القرى الصيح10

11دعم إجيار املساكن و ترميمهااالجتماعي11

12توفري السكن املجاين خلارج املحافظهالصيح12

13توفري زيارات طبي�ة تطوعية لالستشارينيالصيح13

14دعم الربامج والدبلومات التعليمية لذوي الدخل املحدودالتعلييم14

15توفري الدعم العيين من السلع الضرورية للفقراء واملحتاجنياالجتماعي15
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تاسعًا: محافظة شقراء:

تم عقد ورشة عمل للنقاش املركز يف محافظة شقراء بت�اريخ 1436/6/25هـ، وحضرها حوايل 
املحافظة،  يف  البلدي  املجلس  مقر  يف  عقدها  وتم  املحافظة،  يف  واملؤثرين  الرأي  قادة  من  مشاركًا   14

واستغرقت حوايل ثالث ساعات

ترتيب اإلحتي�اجات الصحية حسب األولوية يف املحافظة:

التكرارات أن       يوضح اجلدول رقم )5-100( أهم اإلحتي�اجات يف املجال الصيح، ويظهر عدد 
الثاني�ة  املرتب�ة  يف  بعده  ويأيت  اإلحتي�اجات،  قمة  يف  يأيت  للتوحد«  متخصص  مركز  »اجياد  إىل  احلاجة 
للرعاية  متخصص  مركز  »اجياد  أن  حني  يف  والتأهيلي«،  الطبيعي  للعالج  متخصص  مركز  »اجياد 
النهارية لذوي اإلحتي�اجات اخلاصة« يأيت يف املرتب�ة الثالثة، وحيل رابعًا احلاجة إىل »اجياد مركز ملعاجلة 

االدمان واألمراض النفسية«، وخامسًا »تأسيس وحدة خاصة للنقاهة يف مستشفى املحافظة«.

جدول رقم )5-100(  ترتيب اإلحتي�اجات الصحية حسب األولوية

األولويةاإلحتي�اجاملجالم

1اجياد مركز متخصص للتوحدالصيح1

2اجياد مركز متخصص للعالج الطبيعي والتأهيليالصيح2

3اجياد مركز متخصص للرعاية النهارية لذوي اإلحتي�اجات اخلاصةالصيح3

4اجياد مركز ملعاجلة االدمان واألمراض النفسيةالصيح4

5تأسيس وحدة خاصة للنقاهة يف مستشفى املحافظةالصيح5

6دعم برامج عالج الفشل الكلوي )غسيل + زراعة(الصيح6

7دعم برامج األطباء الزائرين للتخصصات النادرةالصيح7

8إجياد مستشفى أو مركز خريي متخصص للنساء والوالدةالصيح8

9املساهمة يف دفع األدوية عالية السعر مثل االلتهاب الكبدي والتصلب اللوييحالصيح9

10املساهمة يف دفع تكاليف اإلقامة ملرافقي املرىض املحتاجني + التنقلالصيح10

11توفري األجهزة الطبي�ة لذوي اإلحتي�اجات اخلاصة الصيح11

12توفري وسيلة تنقل متخصصة لذوي اإلحتي�اجات اخلاصةالصيح12

13توفري بعض األجهزة الطبي�ة الضرورية وامللحة يف املستشفيات احلكوميةالصيح13

14املساهمة يف دفع تكلفة عالج املحتاجني يف املستشفيات اخلاصة الصيح14
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ترتيب اإلحتي�اجات التعليمية حسب األولوية يف املحافظة:

      يوضح اجلدول رقم )5-101( أهم اإلحتي�اجات يف املجال التعلييم يف املحافظة، وتظهر التكرارات 
األولويات،  رأس  على  يأيت  والتعليمية«،  العلمية  للربامج  ثقافية  قاعة  وتمويل  »إنشاء  إىل  احلاجة  أن 
ويأيت بعده ثاني�ًا »إقامة دورات تدريبي�ة للهيئ�ة التعليمية واإلدارية«، ثم ثالثًا يف األهمية »كفالة أبن�اء 
الرابعة من حيث األولوية  باملرتب�ة  املتوفرة«، ويليه  للدراسة يف اجلامعات للتخصصات غري  املحتاجني 

»إقامة برامج متابعة الطالب وتقويتهم«، وخامسًا »إنشاء وكفالة املكاتب العلمية لطلبة العلم«.

جدول رقم )5-101(  ترتيب اإلحتي�اجات التعليمية حسب األولوية

األولويةاإلحتي�اجاملجال م

1إنشاء وتمويل قاعة ثقافية للربامج العلمية والتعليميةالتعلييم1

2إقامة دورات تدريبي�ة للهيئ�ة التعليمية واإلداريةالتعلييم2

3كفالة أبن�اء املحتاجني للدراسة يف اجلامعات للتخصصات غري املتوفرة التعلييم3

4إقامة برامج متابعة الطالب وتقويتهمالتعلييم4

5إنشاء وكفالة املكاتب العلمية لطلبة العلمالتعلييم5

6إنشاء مراكز قياس ” قياس تعلييم واجتماعي ونفيس“التعلييم6

7كفالة مراكز توعية يف مراكز املحافظة للجاليات التعلييم7

8اكتشاف ورعاية املوهوبنيالتعلييم8

9مراكز تعىن بالرتبي�ة اخلاصة باإلنشاء والدعمالتعلييم9

10العناية بإقامة الدروس العلمية التعلييم10

11دعم األنشطة اإلثرائي�ة واملسابقات الثقافية والعلميةالتعلييم11

12إقادة دورات واستضافة متخصصنيالتعلييم12
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ترتيب اإلحتي�اجات  حسب األولوية يف املحافظة:

     أولويات اإلحتي�اجات يف املجال االجتماعي تشمل احلاجة إىل »برامج فائض الوالئم« يف القمة، 
حني  يف   ،» امللتقيات  »إقامة  ثالثًا  ثم  املتعففني«،  دعم  برامج  »إقامة  إىل  اإلحتي�اج  ذلك  بعد  يأيت  ثم 
اخلامس،  املركز  يف  السجناء«،  أسر  و«رعاية  الزواج«،  وراغبات  لراغيب  اخلريي  »التوفيق  رابعًا  حل 

واجلدول رقم )5-102( يوضح بقية اإلحتي�اجات وترتيبها حسب األولوية بن�اًء على رأي املشاركني.

جدول رقم )5-102( ترتيب اإلحتي�اجات  حسب األولوية

األولويةاإلحتي�اجاملجال م

1برامج فائض الوالئماالجتماعي1

2إقامة برامج دعم املتعففنياالجتماعي2

3إقامة امللتقيات االجتماعي3

4التوفيق اخلريي لراغيب وراغبات الزواجاالجتماعي4

5رعاية أسر السجناءاالجتماعي5

6إقامة معامل تدوير التربعات العيني�ة املستعملةاالجتماعي6

7كفالة األسر املحتاجةاالجتماعي7

8اإلقراض االجتماعياالجتماعي8

9برامج إعانات الزواجاالجتماعي9

10تفعيل مجالس األحياء االجتماعي10

11رصد ومعاجلة الظواهر السلبي�ة لدى الشباب والفتي�اتاالجتماعي11

12إقامة الربامج الرتفيهية االجتماعي12

13برامج اصالح ذات البنياالجتماعي13

14إقامة برامج األسر املنتجةاالجتماعي14

14تأهيل أبن�اء املحتاجني لسوق العملاالجتماعي15
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ترتيب اإلحتي�اجات الدعوية حسب األولوية يف املحافظة:

     يتصدر املجال الدعوي من حيث األولوية اإلحتي�اج إىل »األوقاف لربامج الدعوة«، ثم يأيت بعده 
ثاني�ًا »مكاتب خاصة لتوعية الشباب وتبين بعض الربامج اجلاذبة لهم«، ويليه ثالثًا »دعم الربامج 
التواصل(«،  وسائل  عرب  مسجلة  )مادة  التقني�ة  »توظيف  رابعًا  ثم  الشباب«،  لتوعية  االعالمية 

وخامسًا »متابعة مسلم جديد«، ويوضح اجلدول رقم )5-103( تفاصيل اإلحتي�اجات األخرى.

جدول رقم )5-103( ترتيب اإلحتي�اجات الدعوية حسب األولوية

األولويةاإلحتي�اجاملجال م

1األوقاف لربامج الدعوةالدعوي1

2مكاتب خاصة لتوعية الشباب وتبين بعض الربامج اجلاذبة لهمالدعوي2

3دعم الربامج االعالمية لتوعية الشبابالدعوي3

4توظيف التقني�ة )مادة مسجلة عرب وسائل التواصل(الدعوي4

5متابعة مسلم جديدالدعوي5

6تأمني السيارة الدعويةالدعوي6

7طباعة وترجمة الكتب الدعويةالدعوي7

8كفالة طالب علم وداعيةالدعوي8

9حمالت احلج والعمرةالدعوي9

10دعم البحوث والدراسات الدعويةالدعوي10

11دعم دروس اجلالياتالدعوي11
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ترتيب اإلحتي�اجات حبسب األولوية لكل املجاالت:

املحافظة،  يف  حدة  على  مجال  كل  يف  األولوية  حبسب  اإلحتي�اجات  ترتيب  استعراض  بعد       
نستطلع االن ترتيب تلك اإلحتي�اجات جميعها حبسب األولوية، كما هو موضح باجلدول رقم )5-

104(. حبسب تصويت املشاركني جند أن اإلحتي�اج الصيح يأيت يف املراكز األول والثاين والثالث والرابع، 
باإلحتي�اجات التالية »اجياد مركز متخصص للتوحد«، و »اجياد مركز متخصص للعالج الطبيعي 
والتأهيلي«، و »اجياد مركز متخصص للرعاية النهارية لذوي اإلحتي�اجات اخلاصة«، و“اجياد مركز 
ملعاجلة االدمان واألمراض النفسية«، فيما حظي اإلحتي�اج التعلييم »إقامة دورات تدريبي�ة للهيئ�ة 

التعليمية واإلدارية« باملركز اخلامس. يف اجلدول املشار إليه ترتيب لبقية اإلحتي�اجات.

جدول رقم )5-104( ترتيب اإلحتي�اجات بشكل عام حسب األولوية

األولويةاإلحتي�اجاملجال م

1اجياد مركز متخصص للتوحدصيح1

2اجياد مركز متخصص للعالج الطبيعي والتأهيليصيح2

3اجياد مركز متخصص للرعاية النهارية لذوي اإلحتي�اجات اخلاصةصيح3

4اجياد مركز ملعاجلة االدمان واألمراض النفسيةصيح4

5إقامة دورات تدريبي�ة للهيئ�ة التعليمية واإلداريةتعلييم5

6مكاتب خاصة لتوعية الشباب وتبين بعض الربامج اجلاذبة لهمدعوي6

7إقامة برامج متابعة الطالب وتقويتهمتعلييم7

8كفالة أبن�اء املحتاجني للدراسة يف اجلامعات للتخصصات غري املتوفرة تعلييم8

9إقامة برامج األسر املنتجةاجتماعي9

10إنشاء مراكز قياس ” قياس تعلييم واجتماعي ونفيس“تعلييم10

11إنشاء وكفالة املكاتب العلمية لطلبة العلمتعلييم11

12تأسيس وحدة خاصة للنقاهة يف مستشفى املحافظةصيح12

13رعاية أسر السجناءاجتماعي13

14املساهمة يف دفع تكلفة عالج املحتاجني يف املستشفيات اخلاصة صيح14

15توفري وسيلة تنقل متخصصة لذوي اإلحتي�اجات اخلاصةصيح15
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عاشرًا: محافظة وادي الدواسر:

تم عقد ورشة عمل للنقاش املركز يف محافظة وادي الدواسر بت�اريخ 1436/7/7هـ، وحضرها 
حوايل 14 مشاركًا من قادة الرأي واملؤثرين يف املحافظة، وتم عقدها يف مقر جلنة التنمية  يف املحافظة، 

واستغرقت حوايل ثالث ساعات

ترتيب اإلحتي�اجات الصحية حسب األولوية يف املحافظة:

     يوضح اجلدول رقم )5-105( أهم اإلحتي�اجات يف املجال الصيح، ويظهر عدد التكرارات أن 
احلاجة إىل »دعم العيادات التخصصية« يأيت يف قمة اإلحتي�اجات، ويأيت بعده يف املرتب�ة الثاني�ة »دعم 
برامج التثقيف الصيح«، يف حني أن »دعم األجهزة الطبي�ة للمرىض املنومني« يأيت يف املرتب�ة الثالثة، 

وحيل رابعًا احلاجة إىل »دعم الزراعة ملرىض الكلى«، وخامسًا »دعم عيادات مكافحة التدخني«.

جدول رقم )5-105(  ترتيب اإلحتي�اجات الصحية حسب األولوية

األولويةاإلحتي�اجاملجالم

1دعم العيادات التخصصيةالصيح1

2دعم برامج التثقيف الصيحالصيح2

3دعم األجهزة الطبي�ة للمرىض املنومني الصيح3

4دعم الزراعة ملرىض الكلىالصيح4

5دعم عيادات مكافحة التدخني الصيح5

6دعم عالج مرىض السرطانالصيح6

7دعم مراكز غسيل الكلىالصيح7

8دعم املركز الصحية يف االحياء لذوى اإلحتي�اجات اخلاصةالصيح8

9دعم الزيارات الطبي�ة للطب املزنيلالصيح9

10دعم توفري االدوية للمحتاجنيالصيح10

11دعم العيادات النفسية ملكافحة املخدارتالصيح11

12دعم السكن واملوصالت للمحتاجني داخل وخارج املحافظةالصيح12
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ترتيب اإلحتي�اجات التعليمية حسب األولوية يف املحافظة:

      يوضح اجلدول رقم )5-106( أهم اإلحتي�اجات يف املجال التعلييم يف املحافظة، وتظهر التكرارات 
أن احلاجة إىل »مدارس حكومية«، يأيت على رأس األولويات، يف حني يأيت بعده ثاني�ًا »تلبي�ة احتي�اجات 
املناطق النائي�ة من املدارس«، ثم ثالثًا يف األهمية »تمويل النقل املدريس وحتسني أداءه«، ويليه باملرتب�ة 
مراكز  »انشاء  وخامسًا  واملعلمات«،  للمعلمني  التدريبي�ة  الربامج  »توفري  األولوية  حيث  من  الرابعة 

للتوعية بأضرار املخدرات باملدارس«.

جدول رقم )5-106(  ترتيب اإلحتي�اجات التعليمية حسب األولوية

األولويةاإلحتي�اجاملجال م

1مدارس حكومية التعلييم1

2تلبي�ة احتي�اجات املناطق النائي�ة من املدارسالتعلييم2

3تمويل النقل املدريس وحتسني أداءهالتعلييم3

4توفري الربامج التدريبي�ة للمعلمني واملعلماتالتعلييم4

5انشاء مراكز للتوعيه باضرار املخدرات باملدارسالتعلييم5

6دعم وتمويل الوحدة الصحية املدرسية التعلييم6

7دعم برامج املوهوبني التعلييم7

8زيادة تفعيل الوحدة الصحية املدرسية وفق ختصصات طبي�ة التعلييم8

9توفري برامج تعليمية للمساعدة متعرثيًا دراسيًاالتعلييم9

10فتح وحدة صحية شرق املحافطةالتعلييم10

11دعم رعاية املناشط الالصفية يف تعزيري التعليم الذايتالتعلييم11

12فتح مركز إشراف شرق املحافطةالتعلييم12

13دعم اجلانب االمين باملدارس خالل االختب�اراتالتعلييم13

14مراعاة تكدس الطالب والطالبات يف بعض املدارسالتعلييم14
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ترتيب اإلحتي�اجات  حسب األولوية يف املحافظة:

     أولويات اإلحتي�اجات يف املجال االجتماعي تشمل احلاجة إىل »إنشاء أوقاف تدعم العمل اخلريي 
واالجتماعي«، ثم يأيت بعد ذلك اإلحتي�اج إىل »إقامة محاضن اجتماعية رياضية وثقافية للشباب«، 
»إنشاء  رابعًا  حل  حني  يف  االجتماعي«،  القطاع  يف  للعاملني  مكثفة  تدريبي�ة  دورات  »إقامة  ثالثًا  ثم 
يوضح   )107-5( رقم  واجلدول  اخلامس،  املركز  يف  املنتجة«،  باألسر  و«العناية  خريي«،  مستودع 

بقية اإلحتي�اجات وترتيبها حسب األولوية بن�اًء على رأي املشاركني.

جدول رقم )5-107( ترتيب اإلحتي�اجات  حسب األولوية

األولويةاإلحتي�اجاملجال م

1إنشاء أوقاف تدعم العمل اخلريي واالجتماعياالجتماعي1

2إقامة محاضن اجتماعية رياضية وثقافية للشباباالجتماعي2

3إقامة دورات تدريبي�ة مكثفة للعاملني يف القطاع االجتماعياالجتماعي3

4إنشاء مستودع خريياالجتماعي4

5العناية باألسر املنتجةاالجتماعي5

6إقامة برامج اسرية ختدم الفرد واالسرةاالجتماعي6

7انشاء جمعيات ختصصيةاالجتماعي7

8توفري وسائل النقل وخاصة للجهات النسائي�ة االجتماعي8

9دعم برامج املقبلني على الزواجاالجتماعي9

10إقامة دورات ملحدودي الدخلاالجتماعي10

11إقامة دورات للشباب لالجتاه للعمل احلراالجتماعي11

12إجياد مجلس تنسيقي خيدم اجلهات اخلرييةاالجتماعي12

13العناية بالربامج التوعوية وتكثيفهااالجتماعي13

14اقامة برامج تدريبي�ة مهني�ة وتقني�ة وحرفية للشباباالجتماعي14

15توفري بني�ة حتتي�ة مناقشة القامة الدورات التدريب�ة االجتماعي15
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ترتيب اإلحتي�اجات الدعوية حسب األولوية يف املحافظة:

     يتصدر املجال الدعوي من حيث األولوية اإلحتي�اج إىل »انشاء أوقاف دعوية«، ثم يأيت بعده 
رابعًا  ثم  والتدريب«،  بالتعليم  االهتمام   « ثالثًا  ويليه  الدعوة«،  مكاتب  »زيادة  إىل  احلاجة  ثاني�ًا، 
»الرتكزي على استقطاب الكوادر الدعوية«، وخامسًا »احلرص على تنوع الدعم«، ويوضح اجلدول 

رقم )5-108( تفاصيل اإلحتي�اجات األخرى.

جدول رقم )5-108(  ترتيب اإلحتي�اجات الدعوية حسب األولوية

األولويةاإلحتي�اجاملجال م

1إنشاء أوقاف دعوية الدعوي1

2زيادة مكاتب الدعوةالدعوي2

3االهتمام بالتعليم والتدريبالدعوي3

4الرتكزي على استقطاب الكوادر الدعوية الدعوي4

5احلرص على تنوع الدعم الدعوي5

6استدامة الربامج الدعوي6

7اقامة برامج مهني�ة للشبابالدعوي7

8اجياد بيئ�ة صحية يف املجال الدعويالدعوي8

9احلرص على كسب ثقة املجتمعالدعوي9

10دعم انشاء مراكز الدعوة النسائي�ة الدعوي10

11تدريب الدعاةالدعوي11

12تدريب الداعياتالدعوي12

13العناية باملسلم اجلديدالدعوي13

14البعد عن التحزبالدعوي14

15تنوع الربامج الدعويةالدعوي15
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ترتيب اإلحتي�اجات حبسب األولوية لكل املجاالت:

املحافظة،  يف  حدة  على  مجال  كل  يف  األولوية  حبسب  اإلحتي�اجات  ترتيب  استعراض  بعد       
رقم  باجلدول  موضح  هو  كما  األولوية،  حبسب  جميعها  اإلحتي�اجات  تلك  ترتيب  اأٍلن  نستطلع 
)5-109(. حبسب تصويت املشاركني جند أن اإلحتي�اج االجتماعي إىل »انشاء أوقاف تدعم العمل 
اخلريي واالجتماعي«، يف املركز األول، و »انشاء اوقاف دعوية«، يف املركز الثاين، و »دعم العيادات 
حل  فيما  الرابع،  املركز  يف  النسائي�ة«،  الدعوة  مراكز  انشاء  و“دعم  الثالث،  املركز  يف  التخصصية«، 
إليه ترتيب  باملركز اخلامس. ويف اجلدول املشار  »إنشاء مستودع خريي«  اإلحتي�اج االجتماعي إىل 

لبقية اإلحتي�اجات.

جدول رقم )5-109( ترتيب اإلحتي�اجات بشكل عام حسب األولوية

األولويةاإلحتي�اجاملجال م

1انشاء أوقاف تدعم العمل اخلريي واالجتماعياالجتماعي1

2انشاء اوقاف دعوية الدعوي2

3دعم العيادات التخصصيةالصيح3

4دعم انشاء مراكز الدعوة النسائي�ة الدعوي4

5إنشاء مستودع خريياالجتماعي5

6إقامة دورات تدريبي�ة مكثفة للعاملني يف القطاعت االجتماعياالجتماعي6

7انشاء مراكز للتوعيه باضرار املخدرات باملدارسالتعلييم7

8العناية باالسر املنتجةاالجتماعي8

9دعم االجهزة الطبي�ة للمرىض املنومني الصيح9

10دعم زراعة مرىض الكلىالصيح10

11دعرم مراكز غسيل الكلىالصيح11

12دعم املركز الصحية يف االحياء لذوى اإلحتي�اجات اخلاصةالصيح12

13إقامة دورات ملحدودي الدخلاالجتماعي13

14توفري بني�ة حتتي�ة مناقشة القامة الدورات التدريب�ة االجتماعي14
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4-3-2  نت�اجئ املقابالت املقنن�ة:
     اعتمدت الدراسة املقابالت املقنن�ة كإحدى أدوات جمع املعلومات عن اإلحتي�اجات يف كل محافظة، 
واقتصرت املقابلة على رئيس املجلس البلدي يف كل محافظة، أو أحد أعضاء املجلس، كونهم ممثلني لسكان 
املنطقة يف أحد أهم القطاعات اخلدمية، ومن األقدر على تلمس احتي�اجات املحافظة. طلب من املشاركني 
)االجتماعي،  األربعة  املجاالت  يف  إليها  ينتمون  اليت  للمحافظة  أهميتها  يرون  اليت  اإلحتي�اجات  حتديد 

والصيح، والتعلييم، والدعوي، ثم طلب منهم حتديد أهم )10-15( احتي�اج من بني تلك اإلحتي�اجات.

    ويمكن، من خالل استقراء اجابات املشاركني حول حتديد أهم )10-15( احتي�اج، القول بأن اإلحتي�اجات 
اليت تمثل أهم ما اتفقوا عليه يف اجلملة، وان اختلفت عباراتهم يف تسمية احلاجة، تشمل ما يلي:

الربامج املتعلقة باألسر املنتجة )اجتماعي(.. 1

الربامج املتعلقة بدعوة غري املسلمني والعناية باملسلمني اجلدد )دعوي(.. 2

برامج زراعة وغسيل الكلى )صيح(.. 3

برامج تأهيل واعانة املقبلني على الزواج )اجتماعي(.. 4

الربامج التعليمية املوجهة ألبن�اء وبن�ات األسر املحتاجة )تعلييم(.. 5

دعم املكاتب واحلمالت الدعوية وبرامج تأهيل الدعاة )دعوي(.. 6

دعم وانشاء مراكز تأهيل ذوي اإلحتي�اجات اخلاصة 0صيح(.. 7

تقديم اإلعانات لشراء األدوية واملستلزمات واألجهزة الطبي�ة )صيح(. . 8

دعم برامج حتفيظ الفرآن ومعلميه.. 9

الربامج  املتعلقة باأليت�ام واإلصالح االجتماعي. . 10
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تفاصيل اجابات المشاركين حسب كل محافظة:

محافظة حوطة بني تميم
 يف محافظة حوطة بين تميم، تم االلتقاء بأحد أعضاء املجلس البلدي، ويوضح اجلدول رقم )110-5( 

اجابات العضو حسب النموذج املعد للمقابلة املقنن�ة.

جدول رقم )5-110( مقابلة مقنن�ة

س1: ما اإلحتي�اجات الصحية اليت ترى أهميتها يف املحافظة )يرىج ترتيبها حسب األهمية(.

دعم التوعية والغذاء الصيح

دعم شراء أجهزة القياس الصحية املختلفة )سكر، ضغط، ... الخ(

املساعدة يف زراعة األعضاء )كلى، ركب، ... الخ(

دعم األجهزة الطبي�ة املساندة )الكرايس املتحركة، ... الخ(

دعم األدوية  األمراض املزمنة

س2: ما اإلحتي�اجات التعليمية اليت ترى أهميتها يف املحافظة )يرىج ترتيبها حسب األهمية(.

املساعدة يف اإلفطار الصيح للطالب يف املدارس

دعم دروس التقوية لألسر املحتاجة

جائزة املتعلم املتمزي والطالب املتميزين

رعاية املوهوبني 

دعم الطالب من ذوي اإلحتي�اجات اخلاصة

س3: ما اإلحتي�اجات الدعوية اليت ترى أهميتها يف املحافظة )يرىج ترتيبها حسب األهمية(.

دعم احلمالت الدعوية للمراكز النائي�ة 

دعم املسلمني اجلدد )املؤلفة قلوبهم(

حتسني التالوة لعامة الناس من خالل جمعية حتفيظ القرآن الكريم

كفالة الدعاة

استهداف فئة الشباب واجلاليات بأنشطة رياضية ودعوية يف آن واحد

س4: ما اإلحتي�اجات  اليت ترى أهميتها يف املحافظة )يرىج ترتيبها حسب األهمية(.

التنمية املستدامة لألسر املنتجة 

إصالح ذات البني 

دعم املقبلني على الزواج 
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دعم األندية الصيفية 

املساهمة يف بن�اء املساكن

دعم األرامل واملطلقات واأليت�ام

س5: يرىج حتديد أهم )10-15( احتي�اج من بني اإلحتي�اجات السابقة )يرىج ترتيبها حسب األهمية(.

التنمية املستدامة لألسر املنتجة

املساعدة يف اإلفطار الصيح للطالب املحتاجني يف املدارس النائي�ة

دعم شراء أجهزة القياس الصحية املختلفة )سكر، ضغط(

دعم األجهزة الطبي�ة املساندة )الكرايس املتحركة(

دعم دروس التقوية لألسر املحتاجة

إصالح ذات البني 

دعم األرامل واملطلقات واأليت�ام

املساهمة يف بن�اء املساكن

دعم املسلمني اجلدد )املؤلفة قلوبهم(

املساعدة يف زراعة األعضاء )كلى، ركب(

دعم املقبلني على الزواج 

دعم احلمالت الدعوية للمراكز النائي�ة 
مالحظة:

يرى املبحوث أهمية الواقعية يف التقدير، وعدم املبالغة يف اإلحتي�اجات الثانوية، أو اإلحتي�اجات اليت يمكن 
تلبيتها من جهات أخرى.
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محافظة األفالج
 )111-5( رقم  اجلدول  ويوضح  البلدي،  املجلس  أعضاء  بأحد  االلتقاء  تم  األفالج،  محافظة  يف       

اجابات العضو حسب النموذج املعد للمقابلة املقنن�ة.

جدول رقم )5-111 ( مقابلة مقنن�ة
س1: ما اإلحتي�اجات الصحية اليت ترى أهميتها يف املحافظة )يرىج ترتيبها حسب األهمية(.

انشاء مركز تأهيل شامل للمعاقني
انشاء مركز عالج االدمان

انشاء مركز للصحة النفسية 
انشاء مرككز ملرىض الكلى

انشاء مركز للعالج الطبيعي
اجياد عيادات منتقلة للقرى والهجر

انشاء جمعية صحية 
انشاءمركز ترديب للمارسني الصحيني

انشاء جمعية مكافحة التدخني
انشاء مركز ابصار

س2: ما اإلحتي�اجات التعليمية اليت ترى أهميتها يف املحافظة )يرىج ترتيبها حسب األهمية(.
انشاء مركز للتدريب وتأهيل رواد التعليم 

انشاء جمعية علمين البن�اء وبن�ات االسر املجتاجة 
انشاء مراكز التعليم والرتفية البن�اء االسر املحتاجة 

دعم مركز مصادر التعلم
انشاء مصادار ومكتب�ة للطالب املحتاجني

إجياد نقل للطاب املحتاجني 
تبين جازة التفوق العليم 

دعم الربامج التعليمية يف املكتب�ة العامة 
 دعم مناشط التوعية االسالمية 

انشاء روضات اطفال يف الهجر والقرى البعيدة 
س3: ما اإلحتي�اجات الدعوية اليت ترى أهميتها يف املحافظة )يرىج ترتيبها حسب األهمية(.

اجياد مركز متخصص يف الدعوة وتطوير الدعاة 
دعم املكاتب التعاوني�ة 

دعم جمعية القرآن 
دعم املحاضن النسائي�ة 
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إجياد وسائل نقل للجاليات 
إقامة ملتقى دعوي سنوي 

اثقامة دورات تدريب�ة للمهتمني بالدعوة
اقامة دورات دعوية

دعم املسابقات الدعوية 
إقامة قافلة دعوية متنقلة بني القرى 

س4: ما اإلحتي�اجات  اليت ترى أهميتها يف املحافظة )يرىج ترتيبها حسب األهمية(.
اجياد مركز الرعاية النهارية 

دعم مركز التنمية  للتدريب
انشاء مركز االسر املنتجة 

اجياد مسابقة لالبداع يف العمل االجتماعي
انشاء مركز لالعالم االجتماعي
دعم مركز النشاط االجتماعي

دعم جلان التنمية 
دعم جمعيات الرب

اجياد جائزة لرواد العمل االجتماعي
انشاء مركز للدراسات والبحوث  

س5: يرىج حتديد أهم )10-15( احتي�اج من بني تلك اإلحتي�اجات السابقة )يرىج ترتيبها حسب األهمية(.
انشاء مركز تأهيل املعاقني وعالج التوحد 

انشاء مركز عالج االدمان 
انشاء مركز للصحة النفسية 
انشاء مركز للرعاية النهارية 

جعم مراكز التنمية  
انشاء مزكز لالسر املنتجة 

انشاء مركز متخصص يف الدعوة وتطوير الدعاة 
 اجياد جائزة لالبداع االجتماعي

انشاء مركز لالعالج االجتماعي
انشاء مركز لتدريب رواد التعلم 

انشاء جمعية )علمين( البن�اء وبن�ات االسر املحتاجة 
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محافظة الخرج
يف محافظة اخلرج، تم االلتقاء بأحد أعضاء املجلس البلدي، ويوضح اجلدول رقم )5-112( اجابات 

العضو حسب النموذج املعد للمقابلة املقنن�ة.

جدول رقم )5-112( مقابلة مقنن�ة

س1: ما اإلحتي�اجات الصحية اليت ترى أهميتها يف املحافظة )يرىج ترتيبها حسب األهمية(.

وحدات غسيل الكلى

مستشفى خريي 

إعانة األدوية 

األطراف الصناعية 

الرعاية الصحية املزنلية

س2: ما اإلحتي�اجات التعليمية اليت ترى أهميتها يف املحافظة )يرىج ترتيبها حسب األهمية(.

دعم جمعيات حتفيظ القرآن الكريم

دعم املتفوقني وتشجيعهم 

دعم ذوي اإلحتي�اجات اخلاصة يف التعليم

دعم املواصالت والنقل 

دعم األسر املحتاجة يف التعليم من مستلزمات وكتب

مشروع جائزة اخلرج للتفوق العليم

تأهيل و تطوير معليم حتفيظ القرآن الكريم

س3: ما اإلحتي�اجات الدعوية اليت ترى أهميتها يف املحافظة )يرىج ترتيبها حسب األهمية(.

دعم مكاتب دعم اجلاليات

كفالة دعاة للغات مختلفة

العناية باملسلم اجلديد

دعم النقل واملواصالت للدعاة

طباعة كتب ومنشورات

دعم مواقع الكرتوني�ة و مواقع التواصل اإلجتماعي يف الدعوه

س4: ما اإلحتي�اجات  اليت ترى أهميتها يف املحافظة )يرىج ترتيبها حسب األهمية(.

إجياد دار لكبار السن و رعايتهم 

العناية باأليت�ام وبرامجهم

العنابة باالرامل
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تأهيل املزتوجني من خالل برامج تدريبي�ه

إعانة املزتوجني

رعاية العرائس

س5: يرىج حتديد أهم )10-15( احتي�اج من بني تلك اإلحتي�اجات السابقة )يرىج ترتيبها حسب األهمية(.

مستشفى خريي

إعانة األدوية

كفالة دعاة للغات مختلفة

تأهيل املزتوجني من خالل برامج تدريبي�ه

دعم مواقع الكرتوني�ة و مواقع التواصل اإلجتماعي 

العناية باملسلم اجلديد

طباعة كتب واملنشورات

تأهيل معليم حتفيظ القرآن الكريم

مشروع جائزة اخلرج للتفوق العليم
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محافظة الدوادمي
     يف محافظة الدواديم، تم االلتقاء برئيس املجلس البلدي وأحد األعضاء ، ويوضح اجلدول رقم 

)5-113( اجابات العضوين حسب النموذج املعد للمقابلة املقنن�ة.

جدول رقم ) 5-113(  مقابلة مقنن�ة

س1: ما اإلحتي�اجات الصحية اليت ترى أهميتها يف املحافظة )يرىج ترتيبها حسب األهمية(.

انشاء دور للنقاهة للعناية باملرىض

برنامج زيارات لالستشاريني واالخصائيني الطبي�ة

توفري اجهزة طبي�ة للمحتاجني

انشاء مركز للغسيل الكلوي

س2: ما اإلحتي�اجات التعليمية اليت ترى أهميتها يف املحافظة )يرىج ترتيبها حسب األهمية(.

برامج تقوية للطالب بشكل مباشر أو عرب الهاتف اإلرشادي

منح دراسية للطالب املحتاجني

دعم برامج نقل الطالب والطالبات واملعلمات

دعم برنامج إقرايض حلافالت نقل املعلمات

س3: ما اإلحتي�اجات الدعوية اليت ترى أهميتها يف املحافظة )يرىج ترتيبها حسب األهمية(.

دعم برامج محاضرات جذابة مخصصة للشباب

برامج توعوية ترفيهية

دعم برامج ملحاربة الظواهر والسلوكيات الغري مرغوب فيها

إقامة امللتقيات املفتوحة

س4: ما اإلحتي�اجات  اليت ترى أهميتها يف املحافظة )يرىج ترتيبها حسب األهمية(.

إنشاء مراكز لتأهيل املعاقني

برامج توعوية وتربوية ملحاربة اآلثار السلبي�ة لوسائل التواصل احلديث�ة

دعم إنشاء مراكز لرعاية الشباب بطريقة ترفيهية

س5: يرىج حتديد أهم )10-15( احتي�اج من بني تلك اإلحتي�اجات السابقة )يرىج ترتيبها حسب األهمية(.

اليوجد إجابة
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محافظة الزلفي
يف محافظة الزلفي، تم االلتقاء بأحد أعضاء املجلس البلدي، ويوضح اجلدول رقم )5-114( اجابات 

العضو حسب النموذج املعد للمقابلة املقنن�ة.

جدول رقم ) 5-114(  مقابلة مقنن�ة

س1: ما اإلحتي�اجات الصحية اليت ترى أهميتها يف املحافظة )يرىج ترتيبها حسب األهمية(.

إنشاء مستشفى خاص بالنساء والوالدة )نسايئ خالص(.

إنشاء مركز لغسيل الكلى

توفري أجهزة طبي�ة للمستشفى أو املراكز الصحية

دعم التوعي الديني�ة باملستشفى

س2: ما اإلحتي�اجات التعليمية اليت ترى أهميتها يف املحافظة )يرىج ترتيبها حسب األهمية(.

دعم تعليم القرآن الكريم يف اجلمعيات واملدارس

س3: ما اإلحتي�اجات الدعوية اليت ترى أهميتها يف املحافظة )يرىج ترتيبها حسب األهمية(.

دعم مكتب توعيه اجلاليات

دعم طباعة كتب املشاخي والدعاة طلبة العلم وتموليها

تبين جوالت دعوية ودورات للمشاخي والدعاة يف الداخل واخلارج

تغطية ما يتقص من املساجد من فرش ومكيفات وحنوها وصيانه دورات املياة

إكمال بن�اء املساجد املتوفقه واملتعرثة

س4: ما اإلحتي�اجات  اليت ترى أهميتها يف املحافظة )يرىج ترتيبها حسب األهمية(.

دعم األسر املنتجة 

دعم جمعيات الرب اخلريية ماليًا

دعم الراغبني بالزواج وإنشاء مربات إلقراضهم

س5: يرىج حتديد أهم )10-15( احتي�اج من بني تلك اإلحتي�اجات السابقة )يرىج ترتيبها حسب األهمية(.

دعم حتفيظ القرآن الكريم 

دعم مكتب اجلاليات

دعم الراغبني بالزواج وإنشاء مربات إلقراضهم

تغطية ما يتقص من املساجد من فرش ومكيفات وحنوها وصيانه دورات املياة

تبين جوالت دعوية ودورات للمشاخي والدعاة يف الداخل واخلارج

دعم األسر املنتجة 
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محافظة القويعية
     يف محافظة القويعية، تم االلتقاء برئيس املجلس البلدي، ويوضح اجلدول رقم )5-115( اجاباته

جدول رقم )5-115( مقابلة مقنن�ة

س1: ما اإلحتي�اجات الصحية اليت ترى أهميتها يف املحافظة )يرىج ترتيبها حسب األهمية(.

مركز غسيل الكلى يف مستشفى القويعية

مركز لقصدرة القلب يف مستشفى القويعية

توفري بعض الكوادر الصحية الغري موجودة يف املستشفى

تطوير مستشفى الرين الرويضة واحلصاة إىل 150 سرير

فتح مستشفى يف اجللة وترباك

إجياد مراكز إسعاف على طريق الرياض بيشة اجلديد حيث يفتقر الطريق لذلك.
يوجد أجهزة أشعة متطورة يف مستشفى القويعية )مغناطيسية – رنني( ولكن لألسف ال يوجد من يقرأها ويرتجمها وال تعاد إال 

بعد شهر على األقل مما يفوت على املريض االستفادة منها
اليوجد فين بصريات 

بعض القرى حباجة ملركز مباين صحية 
القويعية ويومني فقط يف األسبوع مما يضطر الشاب والفتاة على  الزواج إال يف مستشفى  للمقبلني على  ال يوجد فحص مبكر 

السفر من اخلاصرة واحلصاة للقويعية.
س2: ما اإلحتي�اجات التعليمية اليت ترى أهميتها يف املحافظة )يرىج ترتيبها حسب األهمية(.

دعم املركز الرمضاني�ة والصيفية اليت تتوالها وتشرف علىها وزارة التعليم

مساعدة الطالب ذوي اإلحتي�اجات اخلاصة بمكأفات شهرية

دعم طالب مدارس حتفيظ القرآن الكريم 

إجياد دور نسائي�ة لتحفيظ القرآن الكريم

س3: ما اإلحتي�اجات الدعوية اليت ترى أهميتها يف املحافظة )يرىج ترتيبها حسب األهمية(.

االستمرار يف دعم مكاتب الدعوة ماديُا كما هو احلاصل

توفري سيارات ملكاتب الدعوةت للجوالت الدعوية بني القرى

س4: ما اإلحتي�اجات  اليت ترى أهميتها يف املحافظة )يرىج ترتيبها حسب األهمية(.

إجياد مغسلة للموىت مع سيارة نقل من الرياض للقويعية

إجياد نادي للمتقاعدين

دعم األسر املنتجة
إجياد اتفاق مع الوكيل الرسيم للقنوات املحافظة )املجد، األسرة( لرتكيب القنوات يف املحافظات واألسر املحتاجة لتدارك بعض 

الهدم احلاصل يف املجتمع.
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محافظة المجمعة
     يف محافظة املجمعة، تم االلتقاء برئيس املجلس البلدي، ويوضح اجلدول رقم )5-116( اجاباته 

حسب النموذج املعد للمقابلة املقنن�ة.

جدول رقم )5-116( مقابلة مقنن�ة

س1: ما اإلحتي�اجات الصحية اليت ترى أهميتها يف املحافظة )يرىج ترتيبها حسب األهمية(.

برنامج إعارة األجهزة الطبي�ة

دعم توفري األدوية وخاصة مرتفعة السعر

توفري وسائل نقل املرىض املحتاجني ومرافقيهم داخل وخارج املحافظة

برنامج سكن وإيواء مرافقي املصابني يف حوادث الطرق

دعم برامج التأهيل الشامل

دعم برامج صحية لرعاية كبار السن

دعم برامج عيادات استشارية خريية

دعم برامج العيادات املتنقلة

دعم برامج التوعية الصحية العامة

دعم برامج توعوية صحية يف مدارس البن�ات

س2: ما اإلحتي�اجات التعليمية اليت ترى أهميتها يف املحافظة )يرىج ترتيبها حسب األهمية(.

دعم برامج التقوية للمحتاجني )دروس التقوية(

دعم توفري املستلزمات املدرسية للمحتاجني

دعم توفري وسائل نقل متخصصة

دعم برامج تأهيل سوق العمل

دعم برامج تدريبي�ة لتعزيز قدرات موظفي املراتب املتدني�ة

دعم أوقاف لصالح حلقات التحفيظ

دعم برامج إمامة مساجد يف رمضان لطالب التحفيظ

س3: ما اإلحتي�اجات الدعوية اليت ترى أهميتها يف املحافظة )يرىج ترتيبها حسب األهمية(.

دعم برامج دعوة غري املسلمني يف املراكز والهجر واملزارع واألرياف

برنامج دعوة اجلاليات املسلمة يف املحافظة ومراكزها

دعم امللتقيات الرياضية والثقافية للجاليات

دعم برامج محاظرات ودروس علمية
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دعم برامج دعوية خاصة بواسائل التواصل احلديث�ة

دعم برامج أوقاف الدعوة

دعم برامج دعوية خاصة بالشباب

دعم برامج الطالب الدعوية 

دعم الرحالت الدعوية العامة

االهتمام بالتوعية اإلسالمية وبرامجها يف املدارس

س4: ما اإلحتي�اجات  اليت ترى أهميتها يف املحافظة )يرىج ترتيبها حسب األهمية(.

برامج دعم املتعففني وتلمس احتي�اجاتهم

برامج ختطيط وصرف مزياني�ة األسر املحتاجة

برامج ختطيط املزياني�ة لألسر العامة

دعم الربامج املساندة لعالج املخدرات والدعم النفيس

املساهمة يف دعم أندية اليح لألعمار املختلفة وإنشائها

دعم الربامج الرياضية والرتفيهية يف املواسم مللء الفراغ

برامج خاصة لدعم املطلقات واألرامل وعوائلهم

برامج خاصة بالتوعية لصلة الرحم وتقوية الروابط يف األسر الصغرية

برنامج نقل أسري مأمون

دعم الربامج  لكبار السن

س5: يرىج حتديد أهم )10-15( احتي�اج من بني تلك اإلحتي�اجات السابقة )يرىج ترتيبها حسب األهمية(.

برامج التوعية لصلة الرحم )اجتماعي(

دعم الربامج  لكبار السن )اجتماعي(

دعم توفري األدوية )اصيح(

برنامج إعارة األجهزة الطبي�ة )صيح(

عيادات استشارية خريية )صيح(

برامج دعوة غري املسلمني )دعوي(

برامج دعوية يف وسائل التواصل احلديث�ة )دعوي(

برامج دعوية خاصة بالشباب )دعوي(

توفري وسائل نقل متخصصة )تعلييم(

برامج تأهيل لسوق العمل )تعلييم(
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محافظة رماح
     يف محافظة رماح، تم االلتقاء بأحد أعضاء املجلس البلدي، ويوضح اجلدول رقم )5-117( اجاباته 

حسب النموذج املعد للمقابلة املقنن�ة.

جدول رقم )5-117( مقابلة مقنن�ة

س1: ما اإلحتي�اجات الصحية اليت ترى أهميتها يف املحافظة )يرىج ترتيبها حسب األهمية(.

دعم و إنشاء مراكز لغسيل الكلى

دعم املحتاجني لشراء االدوية

توفري وساتل النقل للمرىض املحتاجني 

توفري السكن للمحتاجني ) من خارج املحافظة ( 

توفري زيارة طبي�ه تطوعيه وإستشريني باملحافظه

دعم وإنشاء املراكز الصحيه يف القرى

إنشاء عيادات خرييه 

جمعية مكافحة التدخني وعالجه

س2: ما اإلحتي�اجات التعليمية اليت ترى أهميتها يف املحافظة )يرىج ترتيبها حسب األهمية(.

دورات تدريبي�ه للمشاريع الصغريه 

تمويل الدورات التعليميه والتدريبي�ه 

دعم املدارس يف االنشطة العلمية 

دعم الربامج والدبلومات

دعم برامج املوهوبني 

حلقات القرآن 

تدريب وتطوير وتأهيل الكوادر

تأهيل ذوي الدخل املحدود

س3: ما اإلحتي�اجات الدعوية اليت ترى أهميتها يف املحافظة )يرىج ترتيبها حسب األهمية(.

دعم سنوي للمكتب الدعوي ماليًا

إقامة الدورات التدريب�ه 

إحتي�اجات املكتب احلاسوبي�ه واملكتبي�ه 

دعم أنشطة اجلاليات 
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دعم طباعة الكتب و املشروعات الدعويه 

توفري املصاحف املرتجمة

إقامة املحاضرات والدروس

إقامة املخيمات الدعوية

س4: ما اإلحتي�اجات  اليت ترى أهميتها يف املحافظة )يرىج ترتيبها حسب األهمية(.

مركز التنمية  

دعم السلع الضرورية للفقراء واملحتاجني 

دعم وإنشاء مؤسسه تهتم بالشباب 

إصالح ذات البني

دعم األسر املنتجه

إنشاء دور رعاية االيت�ام 

دعم إجيار املساكن

س5: يرىج حتديد أهم )10-15( احتي�اج من بني تلك اإلحتي�اجات السابقة )يرىج ترتيبها حسب األهمية(.

دعم و إنشاء مراكز غسيل الكلى  

مركز التنمية  

دعم سنوي ملكتب الدعوة ماليًا

دعم برامج املوهوبني 

دعم و إنشاء بعض املراكز الصحيه يف القرى 

دعم حتفيظ القرآن 

دعم و رعاية األسر املنتجه

تمويل و إقامه دورات الدعاة 

توفري وسائل النفل ملحتايج العالج 

دعم املدارس بالوسائل التعليمية 

دعم و إنشاء دور لرعاية االيت�ام 

دعم دور املالحظه  
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محافظة شقراء
 )118-5( رقم  اجلدول  ويوضح  البلدي،  املجلس  أعضاء  بأحد  االلتقاء  تم  شقراء،  محافظة  يف       

اجاباته حسب النموذج املعد للمقابلة املقنن�ة.

جدول رقم )5-118( مقابلة مقنن�ة
س1: ما اإلحتي�اجات الصحية اليت ترى أهميتها يف املحافظة )يرىج ترتيبها حسب األهمية(.

املساعدة يف العالج والدواء

دعم ذوي اإلحتي�اجات اخلاصة

س2: ما اإلحتي�اجات التعليمية اليت ترى أهميتها يف املحافظة )يرىج ترتيبها حسب األهمية(.

دعم املتعثرين دراسيا

دعم غري القادرين على حتمل أعباء التعليم

دعم املدارس اخلريية

س3: ما اإلحتي�اجات الدعوية اليت ترى أهميتها يف املحافظة )يرىج ترتيبها حسب األهمية(.

دعم برامج دعوة غري املسلمني

دعم برامج متابعة املسلمني اجلدد

برامج تصحيح املعتقد للمسلمني من الوافدين

س4: ما اإلحتي�اجات  اليت ترى أهميتها يف املحافظة )يرىج ترتيبها حسب األهمية(.

تقديم مساعدات للراغبني يف الزواج مادية وعيني�ة

دعم أسر السجناء

رعاية أبن�اء السجناء

استهداف الشباب والشابات

س5: يرىج حتديد أهم )10-15( احتي�اج من بني تلك اإلحتي�اجات السابقة )يرىج ترتيبها حسب األهمية(.

ال يوجد إجابة
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محافظة وادي الدواسر
     يف محافظة وادي الدواسر، تم االلتقاء بأحد أعضاء املجلس البلدي، ويوضح اجلدول رقم )119-5( 

اجاباته حسب النموذج املعد للمقابلة املقنن�ة.

جدول رقم )5-119( مقابلة مقنن�ة
س1: ما اإلحتي�اجات الصحية اليت ترى أهميتها يف املحافظة )يرىج ترتيبها حسب األهمية(.

مركز تأهيل ما بعد املرض: للمصابني باجللطات أو الكسور وغريها
عيادات ختصصية خاصة )ولكن غري ربحية( بأسعار رمزية

تزويد ذوي اإلعاقات بما يعينهم على االندماج يف احلياة العامة
س2: ما اإلحتي�اجات التعليمية اليت ترى أهميتها يف املحافظة )يرىج ترتيبها حسب األهمية(.

مدارس خاصة نموذجية غري ربحية 
التعاون مع إدارة التعليم يف دعم البحوث التربوة اليت تعىن بدراسة تدين التحصيل العليم وتدين السلوك واالداب العامة.

تبين بعض الدارسات والبحوث بالتعاون مع جامعة االمري سطام والكليات املوجودة يف املحافظة مثل:  سوسة النخيل وكيفية القضاء عليها

س3: ما اإلحتي�اجات الدعوية اليت ترى أهميتها يف املحافظة )يرىج ترتيبها حسب األهمية(.
مركز تدريب للدعاه وخطباء املساجد

فتح مراكز لتحفيظ القرآن الكريم 
إنشاء جامع كبري باسم الشيخ سليمان الراجيح

س4: ما اإلحتي�اجات  اليت ترى أهميتها يف املحافظة )يرىج ترتيبها حسب األهمية(.
نادي للمتقاعدين ) نموذج مصغر ملركز االمري سلمان بالرياض(

دعم املراكز  وإنشاء نوادي اجتماعية يف بعض االحياء
دعم ايت�ام املحافظة

دعم اجلمعيات اخلريية ماليًا وإقامة دورات تدريبي�ة للعاملني لرتشيد اخلدمات بالشكل االمثل
دعم االسر املنتجة

س5: يرىج حتديد أهم )10-15( احتي�اج من بني تلك اإلحتي�اجات السابقة )يرىج ترتيبها حسب األهمية(.
إنشاء جامع كبري باسم الشيخ سليمان الراجيح

نادي للمتقاعدين ) نموذج مصغر ملركز االمري سلمان بالرياض(
مركز غسيل الكلى

تبين بعض الدارسات والبحوث بالتعاون مع جامعة االمري سطام والكليات املوجودة يف املحافظة مثل:  سوسة النخيل وكيفية القضاء عليها
دعم اجلمعيات اخلريية ماليًا وإقامة دورات تدريبي�ة للعاملني لرتشيد اخلدمات بالشكل االمثل

دعم االسر املنتجة
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4-4 ملخص نت�اجئ الدراسة املسحية:
الثالث،  بأدواتها  املسحية  الدراسة  نت�اجئ  جلميع  شامل  ملخص  عمل  سنحاول  اجلزء  هذا  يف       
اإلستب�انة، ومجموعات الرتكزي، واملقابالت املقنن�ة، آخذين يف االعتب�ار التفاوت يف الوزن النسيب لكل أداة. 
وهدفنا هو حتديد اإلحتي�اجات محل االتفاق، وترتيبها حسب األولوية، وهذا يستدعي الرتكزي أواًل على 
اإلحتي�اجات اليت حققت أولوية لدى األدوات الثالث، ثم ما كان محل توافق بني أداة اإلستب�انة، وأداة 
واحلاجات  الصحية،  واحلاجات  األساسية،  )احلاجات  اخلمس  املجاالت  جميع  يف  الرتكزي،  مجموعة 
األولوية  حسب  املرتب�ة  اإلحتي�اجات،  لتلك  سنضيف  و  الدعوية(.  واحلاجات   ، واحلاجات  التعليمية، 
وفق املنهجية اليت ذكرناها، ما يتشابه معها موضوعيًا من احتي�اجات ذكرت من قبل املشاركني يف أدوات 

الدراسة املسحية، بغض النظر عن موقع تلك اإلحتي�اجات املضافة يف قائمة األولويات.

حتت  احتي�اجات  من  يماثلها  ما  معها  ودمج  األولوية،  لها  احتي�اجًا   24 من  أكرث  جتميع  أمكن  لقد      
حسب  مرتب�ة  اإلحتي�اجات،  من  مجموعات  أربع  للتحليل  النهائي�ة  املحصلة  لتكون  شاملة،  مسميات 

األهمية وفقًا لما يلي:

أ -  مجموعة اإلحتي�اجات اليت يمكن تصنيفها يف املركز األول من حيث األولوية، هي:
دعم وإنشاء مراكز غسيل، وزراعة، الكلى  )صيح(.. 1
دعم وإنشاء مؤسسات مساعدة وتأهيل املقبلني على الزواج  )اجتماعي(. . 2
دعم وتمويل مراكز، ومعاهد، ودور، حتفيظ القرآن الكريم  )تعلييم(.. 3
دعم إجيار املسكن، و برامج املساعدة يف توفري املسكن )أسايس(.. 4
تمويل برامج املتابعة والتعليم املستمر للمسلم اجلديد، ودعم أنشطة وبرامج توعية . 5

اجلاليات، ودعم دعاة متخصصون يف جميع اللغات )دعوي(.

ب -  مجموعة اإلحتي�اجات اليت يمكن تصنيفها يف املركز الثاين من حيث األولوية، هي:
دعم وإنشاء مؤسسات ومحاضن شاملة تهتم بشؤون الشباب )اجتماعي(.. 1
دعم شراء األدوية الضرورية، واألجهزة واملستلزمات الطبي�ة للمحتاجني )صيح(.  . 2
توفري برامج تعليمية ملساعدة ذوي اإلحتي�اجات اخلاصة، واملتعثرين دراسيًا )تعلييم(. . 3
مثل: . 4 املتنوعة  برامجها  ودعم  املكتبي�ة،  باإلحتي�اجات  وتزويدها  دعوية  مكاتب  إنشاء 

كفالة طالب العلم واملعلمني يف تلك املكاتب، و اجلوالت والقوافل الدعوية، والدروس 
واملحاضرات والدورات العلمية وغريها من الوسائل الدعوية )دعوي(.

دعم وإنشاء املؤسسات اليت تهتم بإصالح ذات البني، واإلصالح األسري )اجتماعي(.. 5
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ج -  مجموعة اإلحتي�اجات اليت يمكن تصنيفها يف املركز الثالث من حيث األولوية، هي:
شامل . 1 تأهيل  مراكز  وانشاء  اخلاصة،  اإلحتي�اجات  لذوي  الصحية  املراكز  ورعاية  دعم 

)صيح(. 
تمويل جهود مكافحة التدخني وعالج املدخنني )صيح(.  . 2
الطعام )برامج . 3 العيين للمحتاجني من خالل مناشط استقبال وتوزيع فائض  الدعم 

الوجبات الغذائي�ة(، و توفري برامج الكساء وامللبس )أسايس(. 
الكوادر . 4 وتأهيل  بالتعليم،  املعني�ة  العمل  وورش  والتدريب�ة  العلمية  الدورات  تمويل 

التعليمية واالدارية يف قطاع التعليم )تعلييم(. 

د -  مجموعة اإلحتي�اجات اليت يمكن تصنيفها يف املركز الرابع من حيث األولوية، هي:
رعاية االيت�ام )اجتماعي(.. 1
دعم الفقراء يف املستشفيات اخلاصة )صيح(.. 2
دعم االسر املنتجة )اجتماعي(.. 3
دعم مكاتب طلبة العلم، واجلمعيات العلمية )تعلييم(.    . 4
دعم مراكز االحياء، وجلان التنمية  )اجتماعي(.. 5
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الخاتمة والتوصيات

الفصل الخامس
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    يواجه العمل اخلريي يف اململكة العربي�ة السعودية العديد من التحديات والصعوبات، وهو قطاع 
نائش اذا ما قورن بمثي�الته يف الدول املتقدمة. ورغم ذلك فان اجنازاته املتنوعة ظاهرة للعيان ومحل التقدير 
واإلعجاب. هذا القطاع شأنه شأن غريه من القطاعات حباجة للمراجعة والتطوير حىت يتمكن لعب دوره 
المأمول كمكون رئيس من مكونات حتقيق التوازن واالستقرار يف املجتمع، وليسهم مع غريه من القطاعات 
يف حتقيق تطلعات وآمال خطط التنمية الهادفة لتحقيق احلياة الكريمة للناس. وحىت يتحقق هذا التطوير 

فإنه من الضروري اجراء الدراسات العلمية لرتشيد مسريته وتوجيه طاقاته لألنفع واألصوب.

      حتديد اإلحتي�اجات املجتمعية الفعلية وفق منهج عليم رصني، بعيدًا عن االجتهادات العشوائي�ة 
تن�اولها  املهم  القضايا  من  والمال،  واجلهد  الوقت  ضياع  وبالتايل  واقعية  غري  تقديرات  إىل  تؤدي  اليت 
القرارات  ترشيد  ويف  واملستهدف،  املتحقق  بني  الفجوة  معرفة  يف  يسهم  بما  عميق،  بشكل  ودراستها 
املتخذة وتبريرها، ويف زيادة الوعي بالقضايا املدروسة، ويف حتسني مستوى التوقعات املستقبلية، اضافة 

إىل حتقيق الرشد االقتصادي يف النفقات.

ملؤسسات  ومتكاملة  شاملة  اسرتاتيجية  بن�اء  يف  لبن�ة  لتضع  السياق  هذا  يف  تأيت  الدراسة  وهذه       
العمل اخلريي تستطيع من خاللها تقديم خدمات كبرية وجليلة. تهدف هذه الدراسة حتديد اإلحتي�اجات 
العلمية والدعوية و والصحية، يف بعض محافظات منطقة الرياض وتصنيف تلك اإلحتي�اجات حسب 
منهج  وحتديدًا  التحليلي،  الوصفي  املنهج  الدراسة  تبنت  الهدف  هذا  ولتحقيق  واألهمية.  األولوية 
الدراسة االستقصائي�ة أو املسحية بأدواتها املختلفة، شأنها يف ذلك شأن كثري من الدراسات واألحباث، 
و تتمزي هذه الدراسة باستخدامها أدوات أكرث تنوعا تشمل استب�انات الرأي واملقابالت املقنن�ة الفردية، 
اخلريية  اجلمعيات  عن  للمسؤولني  تتوجه  إنها  كما  املركز.  النقاش  ومجموعات  امليداني�ة،  والزيارات 
واملستفيدين وعموم املهتمني بالعمل اخلريي ومن لهم عالقة تنظيمية به، وهو ما يشكل بعدًا ال يتوافر 

لكثري من الدراسات املشابهة.

بي�انات االستب�انات، املتضمنة إجابات املبحوثني عن  الدراسة، وبعد حتليل  نت�اجئ        فيما خيص 
وأولوياتها،  الصحية  واإلحتي�اجات  وأولوياتها،  األساسية  اإلحتي�اجات  وحتديد  العامة،  املعلومات 
التعليمية وأولياتها، واإلحتي�اجات  وأولوياتها، واإلحتي�اجات الدعوية وأولوياتها، جند  واإلحتي�اجات 

ما يلي:

1-  اإلحتي�اجات األساسية مرتب�ة حسب األولوية على مستوى جميع املحافظات، تشمل:

توفري  يف  املساعدة  وبرامج  الطعام،  فائض  وتوزيع  استقبال  مناشط  ودعم  املسكن،  إجيار  دعم       
املسكن، وتوفري برامج الكساء وامللبس للمحتاجني، وتوفري برامج الوجبات الغذائي�ة للمحتاجني.

2-  اإلحتي�اجات الصحية على مستوى جميع املحافظات، مرتب�ة حسب األولوية، فتشمل:
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ورعاية  ودعم  الضرورية،  األدوية  لشراء  املحتاجني  ودعم  الكلى،  غسيل  مراكز  وإنشاء  دعم       
وتزويد  املدخنني،  وعالج  التدخني  مكافحة  جهود  وتمويل  اخلاصة،  اإلحتي�اجات  لذوي  الصحية  املركز 

املحتاجني باألجهزة واملستلزمات الطيب�ة.

    3-  اإلحتي�اجات  مرتب�ة حسب األولوية على مستوى جميع املحافظات، تشمل:

تهتم  مؤسسات  وإنشاء  ودعم  الزواج،   على  املقبلني  وتأهيل  مساعدة  مؤسسات  وإنشاء  دعم       
تهتم  اليت  املؤسسات  وإنشاء  ودعم  البني،  ذات  إصالح  مؤسسات  وإنشاء  ودعم  الشباب،  بشؤون 

باإلصالح األسري، ودعم وإنشاء دور رعاية األيت�ام.

      4-  اإلحتي�اجات التعليمية مرتب�ة حسب األولوية على مستوى جميع املحافظات، تشمل:

     دعم وتمويل مراكز حتفيظ القرآن الكريم، وتوفري برامج مساعدة لتعليم ذوي اإلحتي�اجات اخلاصة، 
وتوفري برامج تعليمية ملساعدة املتعثرين دراسيًا، وتمويل برامج كفالة طالب العلم واملعلمني يف مراكز ومكاتب 

الدعوة، وتمويل الدورات العلمية والتدريب�ة وورش العمل املعني�ة بالتعليم وإثراء العاملني يف قطاع التعليم.

     5-  اإلحتي�اجات الدعوية مرتب�ة حسب األولوية على مستوى جميع املحافظات، تشمل:

     تمويل برامج املتابعة والتعليم املستمر للمسلم اجلديد، ودعم اإلحتي�اجات املكتبي�ة واحلاسوبي�ة 
ملكاتب الدعوة واملؤسسات اخلريية، ودعم أنشطة وبرامج توعية اجلاليات، ودعم وإنشاء مكاتب دعوية 

يف املحافظة، ودعم اجلوالت والقوافل الدعوية.

املستهدفة،  املحافظات  يف  عمل  ورش   10 عدد  تنفيذ  تم  املركز،  النقاش  مجموعات  خيص  فيما       
وحبضور أكرث من 136 شخصًا من ذوي املكانة والتأثري يف املحافظة وممن لهم جتربة سابقة يف العمل الدعوي 
املجاالت  يف  احتي�اجات  عشر  أهم  حول  املشاركني  أراء  استطالع  على  املناقشات  وركزت  واالجتماعي، 
اجتماعية  محاضن  إقامة  هي،  النتيجة  وكانت  والدعوي(،  والتعلييم،  والصيح،  )االجتماعي،  األربعة 
واملستلزمات  االدوية  لشراء  املحتاجني  ودعم  املنتجة،  االسر  رعاية  و  ودعم  للشباب،  وثقافية  ورياضية 
الطبي�ة االخرى، وانشاء أوقاف تدعم العمل اخلريي واالجتماعي، وإنشاء مركز للتأهيل الشامل باملحافظة، 
واجياد مركز ملعاجلة االدمان واألمراض النفسية، ودعم و انشاء بعض املراكز الصحية يف القرى، وإنشاء 

ودعم وحدة زراعة و غسيل الكلى، ودعم عيادات مكافحة التدخني، ودعم املقبلني على الزواج .

     نت�اجئ املقابالت املقنن�ة أظهرت شبه توافق بني املشاركني من جميع املحافظات على أن أهم اإلحتي�اجات 
تشمل الربامج املتعلقة باألسر املنتجة، والربامج املتعلقة بدعوة غري املسلمني والعناية باملسلمني اجلدد ، 
وبرامج زراعة وغسيل الكلى، وبرامج تأهيل واعانة املقبلني على الزواج، والربامج التعليمية املوجهة ألبن�اء 
وبن�ات األسر املحتاجة، ودعم املكاتب واحلمالت الدعوية وبرامج تأهيل الدعاة، ودعم وانشاء مراكز تأهيل 
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ذوي اإلحتي�اجات اخلاصة، وتقديم اإلعانات لشراء األدوية واملستلزمات واألجهزة الطبي�ة، ودعم برامج 
حتفيظ الفرآن ومعلميه، والربامج  املتعلقة باأليت�ام واإلصالح االجتماعي.

     ويمكن تلخيص نت�اجئ الدراسة املسحية، بأدواتها الثالث، خبصوص أهم اإلحتي�اجات على مستوى 
جميع املحافظات، لتشمل:

     دعم وإنشاء مراكز غسيل وزراعة، ودعم وإنشاء مؤسسات مساعدة وتأهيل املقبلني على الزواج، 
ودعم وتمويل مراكز، ومعاهد، ودور، حتفيظ القرآن الكريم، ودعم برامج توفري املسكن، وتمويل برامج 
شراء  ودعم  الشباب،  بشؤون  تهتم  شاملة  ومحاضن  مؤسسات  وإنشاء  ودعم  املسلمني،  لغري  الدعوة 
اإلحتي�اجات  ذوي  ملساعدة  تعليمية  برامج  وتوفري  للمحتاجني،  الطبي�ة  واملستلزمات  واألجهزة  األدوية 
اخلاصة واملتعثرين دراسيًا، وإنشاء مكاتب دعوية ودعم أنشطتها وبرامجها ومستلزماتها، ودعم وإنشاء 
املؤسسات اليت تهتم بإصالح ذات البني، واإلصالح األسري، ودعم وانشاء مراكز التأهيل الشامل ورعاية 
ذوي اإلحتي�اجات اخلاصة، وتمويل جهود مكافحة التدخني وعالج املدخنني، والدعم العيين للمحتاجني 
من خالل برامج الغذاء والكساء، وتمويل تدريب وتأهيل الكوادر التعليمية واالدارية يف قطاع التعليم، 
ورعاية االيت�ام، ودعم الفقراء يف املستشفيات اخلاصة، ودعم االسر املنتجة، ودعم مكاتب طلبة العلم، 

واجلمعيات العلمية، ودعم مراكز االحياء وجلان التنمية .

ليجد  العاشرة  التنمية  خطة  وسياسات  أهداف  يف  ورد  بما  ومقارنتها  الدراسة  لنت�اجئ  املتأمل  إن       
اخلطة  يف  النص  جند  املثال  سبي�ل  فعلى  له،  توصلت  ما  ويؤيد  الدراسة  مصداقية  يعزز  كبريًا  توافقًا 
على: » تقديم خدمات الرعاية املزنلية عالية اجلودة للمرىض وكبار السن، و وضع برامج ملعاجلة قضايا 
واملعلمة،  للمعلم  والتربوية  التعليمية  الكفاءة  رفع  و  واملطلقات،  باألرامل  والعناية  والطالق،  العنوسة، 
غريهم،  دون  ملستحقيها  واملساعدات  اإلعانات  إيصال  على  والعمل  املعرفية،  قدراتهم  تطوير  وخباصة 
مختلف  يف  الفاعلة  مشاركتهم  وتسهيل  اخلاصة،  اإلحتي�اجات  لذوي  املقدمة  اخلدمات  مستوى  ورفع 
مجملها  يف  السليمة«43وهي  الصحية  واملمارسات  العامة،  للصحة  التوعوية  الربامج  وتوفري  األنشطة، 
مذكورة يف نت�اجئ الدراسة املسحية. وهذا يؤكد األهمية البالغة للقطاع اخلريي يف منظومة العمل املتكامل 

الهادفة إىل حتقيق احلياة الكريمة لقاطين هذا البلد املعطاء.

شاسعًا  بونًا  ليجد  الماحنة  املؤسسات  تقدمه  بما  ومقارنتها  اإلحتي�اجات  لتلك  املتأمل  أن  كما       
العلمية  اخلدمات  وحتديد  ملعرفة  الماحنة  املؤسسات  بعض  مع  التواصل  تم  لقد  واملوفر.  املطلوب  بني 
والدعوية و والصحية املقدمة بالفعل من جانبها يف تلك املحافظات، حتقيقًا لهدف من أهداف الدراسة، 
وتبني تواضع اخلدمات املقدمة حيث قدمت إحدى املؤسسات الماحنة املعتربة دعمًا إلنشاء مقر جلمعية 
خريية يف احدى محافظات الدراسة، يف حني قدمت مؤسسة أخرى اعانات غذائي�ة من رز وتمر لسنوات 

محددة، وأفادت ثالثة بأن الدعم قديم ولم يعد متوافرًا يف الوقت احلاضر.

http://www.mep.gov.sa  43
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     هذا الوضع يوضح جبالء أهمية هذه الدراسة يف تنبي�ه تلك املؤسسات إىل احلاجات الفعلية يف 
تلك املحافظات، ودعوتها إىل تبين اسرتاتيجيات فعالة يف تلبي�ة تلك اإلحتي�اجات، فهي وبكل تأكيد راغبة 
كبري،  بشكل  اإلحتي�اجات  وتلبي�ة  املساعدات  توفري  يف  يمكنها  ما  الضخمة  االمكانات  من  ولديها  وقادرة 

خاصة مىت ما توافر التنسيق والتعاون بني تلك املؤسسات الماحنة يف هذا املجال.

     التوصيات واملقرتحات:
ووفًقا لنت�اجئ الدراسة يمكن استخالص مجموعة من التوصيات واملقرتحات على النحو التايل :

اإلحتي�اجات . 1 عن  أوسع  تصور  لرسم  أخرى  ومحافظات  مناطق  على  الدراسة  هذه  مثل  تعميم 
وأولوياتها على مستوى اململكة.

اسرتاتيجيات . 2 إىل  والتوصل  الدراسة،  نت�اجئ  ملناقشة  الماحنة  للجهات  رئيسة  عمل  ورشة  اقامة 
املهتمني  لتطلعات  وتلبيت�ه  اململكة  يف  اخلريي  العمل  فعالية  يف  تسهم  وشاملة  متكاملة 

واملستفيدين.

املشمولة . 3 املحافظات  تواجهها  اليت  املشاكل  أهم  الستقراء  الدراسة  لنت�اجئ  املعمقة  الدراسة 
بالدراسة )كعين�ة لبقية املحافظات( من خالل دالالت اإلجابات الواردة وما حتمله من مضامني.

اخلريي . 4 للعمل  الناجحة  النوعية  واملشاريع  التجارب  على  التعرف  إىل  الهادفة  الدارسات  اجراء 
ونقلها لآلخرين.

اقامة ورشة عمل ممثلني ملنظمات العمل اخلريي و مسؤولني حكوميني من قطاعات مختلفة . 5
ملناقشة نت�اجئ الدراسة من أجل التعاون املشرتك لتوفري اإلحتي�اجات ومعاجلة أوجه القصور.

اجراء دراسة ملقارنة نت�اجئ الدراسة، و واقع العمل اخلريي من حيث توافق اإلحتي�اجات املنصوص . 6
عليها من قبل املشاركني مع املنفذ فعليًا من جهة الكم والكيف واألولوية.

الدراسة من خالل . 7 الرياض عن مخرجات  استطالع رأي املسؤولني عن اجلمعيات اخلريية يف 
اجراء إستب�انة رأي حول اإلحتي�اجات اليت تم توصل إليها.

تشجيع اجلمعيات اخلريية يف منطقة الرياض على تبين نت�اجئ الدراسة يف اسرتاتيجيات عملها . 8
من خالل ربط الدعم املمنوح لها بمدى توافق تلك االسرتاتيجيات مع مخرجات الدراسة.

إجراء دراسة دورية مشابهة ) كل خمس سنوات ( للتحقق من ثب�ات تلك اإلحتي�اجات واألولويات . 9
ورصد أي تغري يطرأ عليها بما يساهم يف توجيه الدعم من حيث الكم والكيف على الوجه المأمول.
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المالحق

الفصل السادس
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 أخي العزيز/أختي العزيزة:

 السالم عليكم ورحمه اهلل وبركاته،،،
فنود في البداية أن نتقدم بالشكر الجزيل على منحنا جزء من وقتكم لتعبئة استبانة تحديد احتياجات وأولويات 
الخدمات الخيرية في محافظات منطقة الرياض والتي يقوم بها مركز التنمية اإلنسانية ضمن دراسة مسحية 

مون فإن المخرجات من هذا البحث يعول الراجحي الخيرية. وكما تعلسليمان بن عبدالعزيز مدعومة من مؤسسة 
وفي  ،عليها الشي الكثير كونها ستساعد في رسم خارطة الدعم للجهات المانحة وتحديد األولويات من االحتياجات

هذا الصدد نؤكد على تحري الدقة والمصداقية في تعبئة االستبانة والتي صممت بعد مراعاة مجاالت الدعم التي 
كما نأمل إضافة ما ترونه مفيدًا لتضمينه في االحتياجات، علمًا بأن االستبانة ستستخدم تركز عليها المؤسسة، 

 الدارسة فقط وسيتم التعامل معها بسرية تامة. ضألغرا
 

 شاكرين ومقدرين تعاونكم، واهلل يحفظكم ويرعاكم 
 فريق البحث

 
 معلومات عامة:

 
 

 60أكبر من 60-51 50-41 40-31 30-21 فأقل 20

 عاليتعليم  جامعي ثانوي متوسط ابتدائي

   

  أنثى ذكر

 موظف قطاع خيري موظف قطاع خاص موظف حكومي

 أخرى:  خدمي  اجتماعي دعوي  تعليمي صحي
................................ 

o 5  سنوات
 فأقل 

o 6 – 10 
 سنوات 

o  10أكثر من 
 غير متفرغ o متفرغ  o : سنوات 
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 استبانة الدراسة وأولويات الخدمات الخيرية في محافظات منطقة الرياضتحديد احتياجات 

 

 ( اقل احتياج.1( أعلى احتياج ودرجة )5( حبيث متثل درجة )5-4-3-2-1يرجى حتديد األولوية لكل احتياج حسب الدرجات احملددة): ملحوظة
 

 واألولويات:تحديد االحتياجات 
عالمة  وضعالتالية من خالل  لخدماتمن انأمل منكم التكرم بإبداء رأيكم حول احتياجات محافظتكم 

(.في المكان المناسب ) 

 5-1 من األولوية االحتياج مدى
 أكثر أولوية: 5

 أقل أولوية: 1
 ال أعلم ال يوجد يوجد

ت 
جا

تيا
الح

ا
ية

اس
ألس

ا
 

     توفير برامج الوجبات الغذائية للمحتاجين.  1
     توفير برامج الكساء والملبس للمحتاجين.  2
     برامج مياه الشرب.توفير   3
     برامج المساعدة في توفير المسكن.  4
     المساعدة في توفير خدمات النقل والموصالت.  5
     برامج المساعدة في ترميم المساكن.  6
     دعم مناشط استقبال وتوزيع فائض الطعام  7
     دعم إيجار المسكن  8

 

 احتياجات أخرى تقترحها غير ما ذكر؟
 5-1 من األولوية االحتياج مدى

 أكثر أولوية: 5
 ال أعلم ال يوجد يوجد أقل أولوية: 1

ت 
جا

تيا
الح

ا
ية

اس
ألس

ا
 

1       
2       
3       

 
 واألولويات:تحديد االحتياجات 

عالمة  وضعالتالية من خالل  لخدماتمن انأمل منكم التكرم بإبداء رأيكم حول احتياجات محافظتكم 
(في المكان ) .المناسب 

 5-1 من األولوية االحتياج مدى
 أكثر أولوية: 5

 أقل أولوية: 1
 ال أعلم ال يوجد يوجد

ت 
جا

تيا
الح

ا
ية

صح
ال

 

     .مراض واألوبئةتوفير برامج وحمالت التوعية والوقاية من األ  1
     .تمويل جهود مكافحة التدخين وعالج المدخنين  2
     الطبية.باألجهزة والمستلزمات  المحتاجينتزويد   3
     .لعيادات التطوعية والخيريةاإنشاء المساهمة في   4
     في المستشفيات الخاصة.لفقراء والمحتاجين دعم ا  5
     طباعة النشرات والكتيبات الصحية.  6
     .العيادات التطوعية لألطباء من خارج المحافظة وإنشاءتمويل   7
     خارج المحافظة للمرضى من الفقراء والمحتاجين.توفير السكن المجاني   8
     للرعاية الصحية.توفير وسائل نقل للمحتاجين   9

     .االحتياجات الصحية في المحافظةتحديد دراسات إجراء دعم   10
     توفير زيارات طبية تطوعية لالستشاريين في التخصصات الطبية المختلفة.  11
     دعم وإنشاء مراكز غسيل الكلى.  12
     دعم المحتاجين لشراء األدوية الضرورية.  13
     دعم ورعاية المراكز الصحية لذوي االحتياجات الخاصة.  14

 

 احتياجات أخرى تقترحها غير ما ذكر؟
 5-1 من األولوية االحتياج مدى

 أكثر أولوية: 5
 ال أعلم ال يوجد يوجد أقل أولوية: 1

ت 
جا

تيا
الح

ا
ية

صح
ال

 

1       
2       
3       



الدراسة املسحّية الشاملة١٤٣٦ه

314

 استبانة الدراسة وأولويات الخدمات الخيرية في محافظات منطقة الرياضتحديد احتياجات 

 

 ( اقل احتياج.1( أعلى احتياج ودرجة )5( حبيث متثل درجة )5-4-3-2-1يرجى حتديد األولوية لكل احتياج حسب الدرجات احملددة): ملحوظة
 

 واألولويات:تحديد االحتياجات 
عالمة  وضعالتالية من خالل  لخدماتمن انأمل منكم التكرم بإبداء رأيكم حول احتياجات محافظتكم 

(.في المكان المناسب ) 

 5-1 من األولوية االحتياج مدى
 أكثر أولوية: 5

 أقل أولوية: 1
 ال أعلم ال يوجد يوجد

ت 
جا

تيا
الح

ا
ية

يم
عل

الت
 

     .برامج رعاية الموهوبين دعم  1
     .والطالبات البرامج والمناشط التعليمية الموجهة إلثراء وتنمية مهارات الطالب دعم  2
     وتأهيل لتنمية الكوادر التعليمية )معلمين، مشرفين، مرشدين،....(.إنشاء مراكز تدريب   3
     تعليمية لمساعدة المتعثرين دراسيًا.توفير برامج   4
     يل مراكز تحفيظ القرآن الكريم.وتمو دعم  5
     .وتوفير مراكز تعليم الكبار ومحو األمية دعم  6
      .التي تعزز التعلم الذاتي وإكساب المهارات الالصفيةورعاية المناشط  دعم  7
     في مراكز ومكاتب الدعوة. تمويل برامج كفالة طالب العلم والمعلمين  8
     .تمويل الدورات العلمية والتدريبة وورش العمل المعنية بالتعليم وإثراء العاملين في قطاع التعليم  9

     توفير برامج مساعدة لتعليم ذوي االحتياجات الخاصة.  10
     دعم وإنشاء المكاتب العلمية لطلبة العمل والمشايخ  11
     .العلمية في المحافظاتدعم الجمعيات   12

 

 احتياجات أخرى تقترحها غير ما ذكر؟
 5-1 من األولوية االحتياج مدى

 أكثر أولوية: 5
 ال أعلم ال يوجد يوجد أقل أولوية: 1

ت 
جا

تيا
الح

ا
ية

يم
تعل

ال
 

1       
2       
3       

 
 واألولويات:تحديد االحتياجات 

عالمة  وضعالتالية من خالل  لخدماتمن انأمل منكم التكرم بإبداء رأيكم حول احتياجات محافظتكم 
(.في المكان المناسب ) 

 5-1 من األولوية االحتياج مدى
 أكثر أولوية: 5

 أقل أولوية: 1
 ال أعلم ال يوجد يوجد

ت 
جا

تيا
الح

ا
ية

اع
تم

الج
ا

 

     .في المحافظة االجتماعيةمراكز التنمية دعم وإنشاء   1
     دعم برامج إصالح ذات البين.  2
     .تهتم بشئون الشباب دعم وإنشاء مؤسسات  3
     دعم البرامج واألنشطة في المؤسسات االجتماعية  4
     .دور لرعاية األيتام دعم وإنشاء  5
     .على الزواج لمساعدة وتأهيل المقبلينمؤسسات دعم وإنشاء   6
     .تهتم باإلصالح األسريالتي  مؤسساتوإنشاء الدعم   7
     .باالحتياجات المكتبية والحاسوبية المؤسسات االجتماعيةدعم   8
     توفير الدعم العيني من السلع الضرورية للفقراء والمحتاجين.  9

     دعم ورعاية برامج العناية بالمسنين.  10
     دعم ورعاية برامج األسر المنتجة.  11
     دعم دور الرعاية االجتماعية  12
     دعم دور المالحظة االجتماعية  13
     توفير وسائل التكييف واألجهزة الكهربائية  14
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 استبانة الدراسة وأولويات الخدمات الخيرية في محافظات منطقة الرياضتحديد احتياجات 

 

 ( اقل احتياج.1( أعلى احتياج ودرجة )5( حبيث متثل درجة )5-4-3-2-1يرجى حتديد األولوية لكل احتياج حسب الدرجات احملددة): ملحوظة
 

 احتياجات أخرى تقترحها غير ما ذكر؟
 5-1 من األولوية االحتياج مدى

 أكثر أولوية: 5
 ال أعلم ال يوجد يوجد أقل أولوية: 1

ت 
جا

تيا
الح

ا
ية

اع
تم

الج
ا

 

1       
2       
3       

 
 

 واألولويات:تحديد االحتياجات 
عالمة  وضعالتالية من خالل  لخدماتمن انأمل منكم التكرم بإبداء رأيكم حول احتياجات محافظتكم 

(.في المكان المناسب ) 

 5-1 من األولوية االحتياج مدى
 أكثر أولوية: 5

 أقل أولوية: 1
 ال أعلم ال يوجد يوجد

ت 
جا

تيا
الح

ا
ية

عو
لد

ا
 

     .مكاتب دعوية في المحافظةدعم وإنشاء   1
     إنشاء مكتب توعية الجاليات.  2
     دعم أنشطة وبرامج توعية الجاليات.  3
     دعم الجوالت والقوافل الدعوية.  4
     .المطبوعات والكتب الدعوية والسمعيةدعم   5
     .المستمر للمسلم الجديدالمتابعة والتعليم تمويل برامج   6
      في المحافظة. علميةدروس ومحاضرات قامة إتمويل   7
     لمكاتب الدعوة والمؤسسات الخيرية. دعم االحتياجات المكتبية والحاسوبية  8
     .دعم الدراسات ذات الشأن الدعوي  9

 

 احتياجات أخرى تقترحها غير ما ذكر؟
 5-1 من األولوية االحتياج مدى

 أكثر أولوية: 5
 ال أعلم ال يوجد يوجد أقل أولوية: 1

ت 
جا

تيا
الح

ا
ية

عو
لد

ا
 

1       
2       
3       

 
 اقتراحات عامة:

1   
2   
3   
4   
5   

 
 شاكرين ومقدرين حسن تعاونكم،،،
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نموذج تحديد اإلحتياجات  )جماعي(
نموذج )1(

نوع 
اإلحتي�اج: 

o اجتماعي
o دعوي

o تعلييم
o محافظة: ...................................صيح

مالحظاتاإلحتي�اجم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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 نموذج تحديد المناسب من اإلحتياجات )جماعي(
نموذج )2(

نوع 
اإلحتي�اج: 

o اجتماعي
o دعوي

o تعلييم
o محافظة: ...................................صيح

 
مالحظاتغري مناسبمناسباإلحتي�اجم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

مالحظاتغري مناسبمناسباإلحتي�اجم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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نموذج ترتيب األولويات رقم 3 )فردي(
نموذج )3(

محافظة: .....................................................................................................................
 

الدعوياالجتماعيالتعلييمالصيحم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

نموذج ترتيب اإلحتياجات األكثر أهمية حسب رقمها في كل مجال

محافظة: .....................................................................................................................
نموذج )4(

املجالاإلحتي�اجم
مالحظات)صيح، تعلييم، اجتماعي، دعوي(

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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نموذج الزيارة:

مدة الورشةتاريخ الزيارة 

عدد احلضور منفذ الزيارة 

مكان انعقاد الورشةاملحافظة

منسق الزيارة من مركز التنميةمنسق الزيارة من ملحافظة

مخرجات الزيارة:

· الحصول على تقرير المقابلة المقننة باحتياجات المحافظة حسب رؤية رئيس المجلس البلدي.	
· عقد ورشة العمل والحصول على نتائجها على النحو التالي:	

أ. أهم اإلحتياجات في كل مجال   
ب. ترتيب أولويات اإلحتياجات حسب كل مجال   

ج. ترتيب األولويات لكل المجاالت
· تفريغ بيانات الزيارة لنموذج 3و 4.	
· صور ألهم فعاليات الورشة.	
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أ. أهم اإلحتياجات في كل مجال:

أهم اإلحتي�اجات يف محافظة  .....
اإلحتي�اجاملجال ماإلحتي�اجاملجال م
1

يح
ص

ال

1

عي
تما

الج
ا

22
33
44
55
66
77
88
99
1010
1111
1212
1313
1414
15

 
1

يم
علي

الت

21

وي
دع

ال

32
43
54
65
76

87

98
109
1110
1211
1312
1413
1514

15
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ب. ترتيب أولويات اإلحتياجات حسب كل مجال:

النسبةاألولويةاإلحتي�اجاملجال 

االجتماعي

االجتماعي

االجتماعي

االجتماعي

االجتماعي

االجتماعي

االجتماعي

االجتماعي

االجتماعي

االجتماعي

االجتماعي

االجتماعي

االجتماعي

االجتماعي

التعلييم

التعلييم

التعلييم

التعلييم

التعلييم

التعلييم

التعلييم

التعلييم

التعلييم

التعلييم

التعلييم

التعلييم

التعلييم

التعلييم

التعلييم
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الدعوي

الدعوي

الدعوي

الدعوي

الدعوي

الدعوي

الدعوي

الدعوي

الدعوي

الدعوي

الدعوي

الدعوي

الدعوي

الدعوي

الدعوي

الصيح

الصيح

الصيح

الصيح

الصيح

الصيح

الصيح

الصيح

الصيح

الصيح

الصيح

الصيح

الصيح

الصيح

الصيح
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ج. ترتيب األولويات لكل المجاالت 

النسبةاألولويةاإلحتي�اجاملجال 
الصيح
الدعوي

االجتماعي
الصيح

االجتماعي
الصيح

التعلييم
االجتماعي
االجتماعي

التعلييم
التعلييم

االجتماعي
الصيح
الصيح
الصيح
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د. نموذج مقابلة مقننة

مقدمة: 

· ترحيب وشكر لموافقته على إجراء المقابلة	
· محافظات 	 في  األولويات  وترتيب  تحديد  لدراسة  اختيارها  تم  التي  األدوات  أحد  األداة  هذه 

منطقة الرياض. ويسعدنا أن تكون أحد أفراد العينة المختارة لهذه الدراسة لغرض استطالع 
أراء األفراد المؤثرين في المحافظة ولهم دراية باحتياجاتها حسب المجاالت المستهدفة من 

مؤسسة سيلمان بن عبدالعزيز الراجحي.

املحافظةاالسم

مالحطة:
 
 

س1: ماهي أهم اإلحتي�اجات الصحية اليت ترى أهميتها يف املحافظة )يرىج ترتيبها حسب األهمية(.

س2: ماهي أهم اإلحتي�اجات التعليمية اليت ترى أهميتها يف املحافظة )يرىج ترتيبها حسب األهمية(.



س3: ماهي أهم اإلحتي�اجات الدعوية اليت ترى أهميتها يف املحافظة )يرىج ترتيبها حسب األهمية(.

س4: ماهي أهم اإلحتي�اجات االجتماعية اليت ترى أهميتها يف املحافظة )يرىج ترتيبها حسب األهمية(.

س5: يرىج حتديد أهم )10-15( احتي�اج من بني تلك اإلحتي�اجات السابقة )يرىج ترتيبها حسب األهمية(.





مركز التنمية اإلنساني�ة لإلستشارات األسرية
الســـــــعوديـــة  العــــــــربيـــــــة  املمـلــــكــــة 
وزارة الشؤون اإلجتماعية - تصريح رقم )10(

0 0 9 6 6 1 1 2 4 1 1 6 0 0 هاتف:  
0 0 9 6 6 1 1 2 7 0 4 3 4 2 ناسوخ: 

11 ص.ب: 25759 الرياض 476

معد الدارسة
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