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 :مقدمة

ال شكككن أل العمككككل الخيككككري يمثككككل قيمككككة إنسككككانية وبككككرى فككككي حيكككاة األمككككم والشككككعوب  وبقككككدر نمككككو ثقافككككة العمككككل الخيككككري 

 فكككي تطكككور الحيكككاة االجتماعيكككة واالقتصكككادية لكككد  ا  حيكككث أل تضكككافر جهكككود األفكككراد 
ا
 ممكككاثال

ا
والتطكككوعي فكككي حيكككاة األمكككم تجكككد نمكككوا

 إنسانية أساسية على مر التاريخ البشري القادرين على العطاء من أجل 
ا
 .تلبية احتياجات غير القادرين في املجتمع يمثل رويزة

ولقد قامت الخكدمات التطوعيكة الخيريكة بلعكر دوري وبيكري فكي ل ضكة الكثيكر مكن الحضكارات واملجتمعكات ونشكر األف كار 

 من الربح العائد وليس مهنة  بل هي 
ا
 خاليا

ا
 عبر العصور بصفت ا عمال

ا
عمل يقوم به األفراد لصالح املجتمع و ل  تأخذ أش اال

 مككن األعككراف التقليديككة للمسككاعدة الذاتيككة إلككى التجككاوب االجتمككاعي فككي أوقككات الشككدة ومجهككودات اإلغاثككة إلككى حككل 
ا
 بككدءا

ا
متعككددة

 تلكك
ا
ن التككي توجككه إلككى خككار  النزاعككات وتيفيككف آثككار الفقككر وفشككتمل املفهككوم علككى املجهككودات التطوعيككة املحليككة والقوميككة وأيضككا

 .الحدود

 علككى 
ا
 حيككث جكاءت اايككات القرآنيكة واألحاديككث الشكريفة دالككة

ا
ولقكد حككث اإلسكالم علككى العمكل الخيككري وتأصكيله عقائككديا

ذلكن  ومه ككا قككول ل تعككالى: )لككيس البككر أل تولككوا وجككوهكم قبككل املشككرم واملنككرب ولكككن البككر مككن آمككن بككا  واليككوم ااخككر واملالئكككة 

ب والنبيكيل وآتكا املكال علكى حبكه ذوي القرلكا واليتكاما واملسكاويل وابكن السكبيل والسكائليل وفكي الرقكاب وأقكام الصكالة وآتكا والكتكا

( ن الككذين صككدقوا وأولئككن هككم املتقككول الزكككاة واملوفككول بعهككدهم إذا عاهككدوا والصككابرين فككي البأسككاء والضككراء وحككيل البككأس أولئكك

 (.177)البقرة 

ي مثككل قولككه صككلى ل عليككه وسككلم ة الشككريفة وثيككر مككن األحاديككث تككدل علككى فضككل العمككل الخيككر وجككاء فككي السككنة النبويكك

 اختصهم لقضاء حوائج الناس  حبب م للخير وحبر الخير إلي م أولئن الناجول من عذاب يوم القيامة()
ا
 .إل   عبادا

 في حياة األفكراد واملسسسكات فكي ا
ا
 وبيرا

ا
 وحيث أل العمل الخيري يمثل جانبا

ا
ململككة العربيكة السكعودية التكي لعبكت دورا

 في تطوير آليات ونتائج العمل الخيري الطوعي على مستوى العالم اإلسالمي  ويوجد باململكة عدد وبير من املسسسات 
ا
محوريا

مي وعلككى الخيريككة  إال أل هنككاد عككدد معككيل مككن هككذو املسسسككات تقككوم بككأدواري وبيككرة ومككسثرة علككى مسككتوى اململكككة والعككالم اإلسككال 

 .رأس هذو املسسسات الخيرية مسسسة سليمال بن عبد العزيز الراجحي الخيرية

 :مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية

مسسسككككة سككككليمال بككككن عبككككدالعزيز الراجحككككي الخيريككككة هككككي إحككككدى املسسسككككات املانحككككة فككككي اململكككككة العربيككككة السككككعودية  

 .( من وزارة العمل والشسول االجتماعية10ه  وتحمل الترخيص ذي الرقم )19/6/1421 :تأسست بتاريخ

تقدم املسسسة الدعم املادي والعيني للجهات الخيرية في كافة مناطق اململكة  وفكق آليكة معتمكدة فكي املسسسكة لكدعم 

 ألهداف محددة يمكن قياسها ومتابعت ا ورصد آثارها ونتائجها في 
ا
 ومشكروع أو املشروعات  وفقا

ا
 خاصكا

ا
املجتمع  وتحمل اسكما

برنككامج برعايككة مككن مسسسككة سككليمال بككن عبككدالعزيز الراجحككي الخيريككة  تشككارد الجهككات الخيريككة فككي تنفيككذو  وتتوحككد جهودهككا  

 .ويتم تنسيق العمل بيه ا تحت ظل أهداف املسسسة  وفي ضوء رؤيت ا

 الدراسةمدخل :  الفصل األول 



6 
 

فككي سككبيل الريككي فككي العمككل الخيككري  وهككي موزعككة علككى سككتة وهككذو االيككة هككي مككن بككاب املشككاروة بككيل الجهككات واملسسسككة 

 :مجاالت  هي

 املجال التعليمي. .1

 .املجال الدعوي  .2

 .املجال اإلعالمي .3

 .املجال االجتماعي .4

 .املجال الصحي .5

 .مجال املساجد .6

 فككي جميككع منككاطق اململكككة  وهككي بككذلن تمثككل املسسسككة الخيريككة الوحيككدة التككي تمتككد 
ا
لتنطككي و للمسسسككة ثالثككة عشككر فرعككا

.
ا
 كافة مناطق اململكة اإلدارية حاليا

 من قبل الجمعيات املدعومة من املسسسكة و وفكق رؤيكة هكذو الجمعيكات فكي تحديكد 
ا
وحيث أل تحديد املشارفع يأتي غالبا

أولويككات العمككل الخيككري لككد  ا  وحيككث أل ذلككن ربمككا ال ينسككجم و واقككع االحتياجككات الفعليككة للمنطقككة مككن حيككث ترتيككر أوليككات 

عمككل الخيكككري  فقكككد رأت إدارة فكككرع املدينككة املنكككورة إجكككراء دراسكككة علميككة لتحديكككد أولويكككات التمويكككل الخيككري فكككي منطقكككة املدينكككة ال

 .املنورة وفق رؤية علمية محددة  تستطيع من خاللها وضع خارطة جنرافية الحتياجات الدعم الخيري 

 

 :أهداف الدراسة

 إلككى تحديككد أولويكك
ا
ات التمويككل الخيككري فككي منطقككة املدينككة املنككورة  ووضككع خارطككة تفصككيلية ت كدف هككذو الدراسككة إجمككاال

 .لهذو األولويات

 :األهداف التفصيلية للدراسة

 تحديد أولويات التمويل الخيري بمنطقة املدينة املنورة. .1

 .ترتير أهمية التمويل الخيري حسر االحتيا  الحقيقي للعمل الخيري في املنطقة على مستوى املحافظات .2

 .خارطة جنرافية تفصيلية ألولويات األعمال الخيرية بمنطقة املدينة املنورةرسم  .3

 من قبل الجهات الخيرية في املنطقة .4
ا
 .حصر وتقييم آليات تحديد األولويات املتبعة حاليا

 للخلوص بنتائج مستقبلية لألولويات .5
ا
 .وضع معايير وضوابط يمكن استعمالها مستقبال

 أسئلة الدراسة:

 :الدراسة تم طرح األسئلة التفصيلية األتية لتحقيق أهداف

 ما أولويات التمويل الخيري بمنطقة املدينة املنورة؟ .1

 ما ترتير أهمية التمويل الخيري حسر االحتيا  الحقيقي للعمل الخيري في املنطقة على مستوى املحافظات؟ .2

 ما الخارطة الجنرافية للعمل الخيري بمنطقة املدينة املنورة؟ .3

 من قبل الجهات الخيرية في املنطقة؟ما آليات ت .4
ا
 حديد األولويات املتبعة حاليا
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 للخلوص بنتائج مستقبلية لألولويات؟ .5
ا
 ما املعايير والضوابط التي يمكن استعمالها مستقبال

 أهمية الدراسة:

 :تتمثل أهمية الدراسة الحالية في النواحي التالية

متيصصككة فككي هككذا املجككال  حيككث تككوفر هككذو الدراسككة معلومككات تفصككيلية تككأتي أهميككة هككذو الدراسككة ل ول ككا أول دراسككة  .1

 عن رؤية ونظرة الجمعيات الخيرية العاملة في املنطقة فقط
ا
 .عن احتياجات املنطقة وترتيب ا وفق رؤيةي علميةي بعيدا

 اللتككككزام الجمعيككككات الخيريككككة بككككأداء واجبات ككككا فككككي أنشككككطة مجككككاالت العمككككل  .2
ا
 فعليككككا

ا
الخيككككري املختلفككككة تقككككدم الدراسككككة مسشككككرا

 .بمنطقة املدينة املنورة

إل التحديكد العلمككي والككدقيق ألولويككات تمويككل العمككل الخيككري باملنطقككة  يقلكل مككن الهككدر فككي اإلنفككام  بحيككث يككتم اإلنفككام  .3

حسكككر االحتيكككا  الحقيقكككي فكككي املنطقكككة ومكككدى احتياجهكككا مكككن ككككل مجكككال مكككن مجكككاالت العمكككل الخيكككري والتكككي ت نكككوع ب نكككوع 

 الفئات 
ا
 وم انيا

ا
 .املست دفة اجتماعيا

 .تساعد الدراسة على وضع خطة شاملة لتمويل العمل الخيري بمنطقة املدينة املنورة لسنوات قادمة .4

هذو الدراسة تعتبر من الناحية العلمية من بواوير الدراسات املتيصصكة التكي تسكت دف رسكم تصكورات واسكتراتيجيات  .5

 ل يت امككككل مككككع الجهككككود الح وميككككة فككككي سككككد االحتياجككككات املختلفككككة للفئككككات عمليككككة تقككككوم علككككى توجيككككه العمككككل الخيككككري بشكككك

 .املست دفة واألماون التي يقيمول في ا

 :مصطلحات الدراسة

 :تتمثل املصطلحات املستيدمة في الدراسة على النحو التالي

 :العمل الخيري 

اعكككات م  وأل ي كككول ككككل قكككادر هكككو أحكككد أشككك ال الت افكككل االجتمكككاعي  ويقصكككد بكككه أل ي كككول آحكككاد الشكككعر فكككي وفالكككة جم

 فككي مجتمعككه يمككدو بككالخير  وأل ت ككول كككل القككوى اإلنسككانية فككي املجتمككع متالقيككة فككي املحافظككة علككى مصككالح ااحككاد  ودفككع 
ا
وفككيال

 .(2005األضرار  ثم املحافظة على دفع األضرار عن البناء االجتماعي وإقامته على أسس سليمة )بركات  

 :الخيري أولويات تمويل العمل 

 بككاله األهميكة فككي رسككم الخطككط العمليكة التطويريككة التككي تسككت دف  (Setting Priorities) يعتبكر تحديككد األولويككات
ا
أمككرا

 بسواها من األهداف التطويرية األخرى.
ا
 تحقيق أهداف معينة تتحدد حسر أهميت ا النسبية مقارنة

 فككي هككذو الدراسككة التعككرف علككى تلككن املجككاالت وعليككه  فككفل مفهككوم اأولويككات تمويككل العمككل الخيككريا يقصككد بككه ت
ا
حديككدا

الخيرية التي تالمس الحاجات امللحة للفئات املست دفة والتكي تتحكدد فكي ضكوء خصكائص تلكن الفئكات واألمكاون الجنرافيكة التكي 

 أل تلن الحاج
ا
ات ت بكاين تقيم في ا  وفي ضوء موقع تلن الفئات من سلم أو هرمية الحاجات من جانر؛ وهو ما يفترض سلفا

من فئات مست دفة إلى أخرى؛ فما قد ي ول حاجة ملحة لكدى شكريحة معينكة فكي إطكار م كاني معكيل قكد ال ي كول بكنفس األهميكة 

واإللحا  لدى فئات أخرى في أطر م انية أخرى. وتمثل تلن العملية الخطوة األولى أمام توجيه األموال الخيرية لتلن املجاالت 

مللحككة للفئككات املسككت دفة. وبطبيعككة الحككال  فككفل هككذا األمككر يسككخم ويضككاعف مككن االسكك ثمار األمثككل األوثككر مالمسككة للحاجككات ا
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 فكي رفكع قكدرات املسكت دفيل بالعمكل الخيكري 
ا
 على نمكو الرأسكمال االجتمكاعي الكذي يتجلكى وافكحا

ا
لإلنفام الخيري وينعكس إيجابا

 .ام الفاعل في نمو مجتمعهم املحليبما يمكه م من االوتفاء الذاتي واالعتماد على أنفسهم  واإلسه

 :حدود الدراسة

 :تتحدد حدود الدراسة بما يلي

 :النطاق املوضوعي

ت نكككاول الدراسككككة الحاليكككة أولويككككات تمويككككل العمكككل الخيككككري والتككككي تشكككمل: )املجككككال التعليمككككي  املجكككال الككككدعوي  املجككككال 

 .اإلعالمي  املجال االجتماعي  املجال الصحي  مجال املساجد(

 :النطاق الجغرافي

النطككككام الجنرافككككي للدراسككككة هككككو كامككككل منطقككككة املدينككككة املنككككورة اإلداريككككة  بمككككا في ككككا املحافظككككات التابعككككة للمنطقككككة وهككككي 

محافظات: املدينة املنورة  ينبع  العيص  السويرقية  العال  بدر  خيبر  الحناوية  وادي الفرع  واملهد  واملراوز املرتبطكة ه كا 

 .والقرى والهجر

 :لنطاق الزمنيا

سككبوع األخيككر مككن شككهر هككك  وانت ككت فككي األ 1437سككبوع األول مككن شككهر شككعبال فككي األ  تككم تعميككد الدراسككة وبدايككة تنفيككذها

 .هك1438محرم سنة  30هك حتى 1437شوال  6تطبيق أدوات الدراسة امليدانية في الفترة من  هك  وقد تم1438ربيع األول 
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 الفصل الثاني

 العامة للعمل الخيري املفاهيم 

 

 

 تمهيد 

 املبحث األول )مفهوم العمل الخيري(: 

 تعريف العمل الخيري  -

 نظريات علم االجتماع املفسرة للعمل الخيري  -

 النظريات االقتصادية املفسرة للعمل الخيري  -

 أهمية العمل الخيري  -

 مجاالت العمل الخيري  -

 املبحث الثاني )إدارة العمل الخيري(: 

 تعريف اإلدراة  -

 املبادئ اإلدارية الرئيسية للتنظيمات الخيرية -

 متطلبات جودة إدارة املنظمات الخيرية -

 املبحث الثالث )معوقات العمل الخيري(: 

 الصعوبات الداخلية  -

 الصعوبات الخارجية -
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 :تمهيد

 إلكىيروز الفصل الحالي على املفاهيم العامة للعمل الخيري  ويتم ذلن من خالل ثالثة مباحث؛   دف املبحكث األول 

التعرف على مفهوم العمل الخيري والنظريات االجتماعية واالقتصادية املفسرة له  وي ناول املبحث الثكاني األسكالير اإلداريكة 

 التي تناسر طبيعة العمل الخيري  في حيل يتم تحديد تحديات ومعوقات العمل الخيري في املبحث الثالث.

 

 

 

 

 

 تمهيد:

توفير كل ما تستطيع  إلىت تم املنظمات الخيرية بصورة عامة بأحوال وشسول الفئات املحتاجة من خالل سعي ا 

هذو الشرائح حسر إم انيات ا املتاحة من خالل تقديم املساعدة الخيرية النقدية والعينية لألسر واألفراد  إلىتقديمه 

املحتاجيل على ش ل رواتر ثابتة أو مساعدات مسقتة أو طارئة لألسر واألفراد الذين يثبت استحقاقهم لها على ضوء البحث 

اد مع الهيئات األهلية والح ومية في مساعدة من ولي ال وارث وحوادث االشتر  إلىاالجتماعي  وما تسعى املنظمات الخيرية 

السيل واألمطار والحريق  وتقديم املساعدات املمكنة للمرض ى املستحقيل من أهالي املنطقة وتسهيل سبل تقديم العال  

 ما تسعى 
ا
تأهيل املنهي من خالل برامج رعاية اله وض باملستوى الثقافي وال إلىلهم  ومن جانر آخر ففل املنظمات الخيرية دائما

 األمومة والطفولة والدورات التدريبية للجنسيل واملشاروة في أسابيع التوعية السنوية.

 املفاهيم العامة للعمل الخيري :  الفصل الثاني

 

 المبحث األول

 مفهوم العمل الخيري 
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 تعريفات العمل الخيري: -1

 فكفل هنالكن مكدخالل 
ا
تنوعت طرم تناول تعريف العمل الخيري  وبرزت العديد من الكتابات في هذا الشكأل  وعمومكا

اع  وفيمككا يلكككي يككتم اسكككتعراض عمككل الخيكككري أو التطككوعي  همكككا مككدخل علمكككاء الككدين ومكككدخل علمككاء االجتمكككرئيسككيال لتعريكككف ال

 لهذين املدخليل:بعض 
ا
 من تلن التعريفات وفقا

 مدخل علماء الدين: -1-1

  
ا
 ماديككا

ا
ولكككن العمككل الخيككري هككو النفككع املككادي أو املعنككوي الككذي يقدمككه اإلنسككال لنيككرو مككن دول أل يأخككذ عليككه مقككابال

 لككه أوبككر مككن املقابككل املككادي  قككد ي ككول عنككد بعككض النككاس الحصككول علكك
ا
 خاصككا

ا
الثنككاء والشككهرة  أو نحككو ذلككن مككن  ىليحقككق هككدفا

 لىاأغككراض الككدنيا  واملككسمن يفعككل ذلككن ألغككراض تتعلككق بككااخرة  رجككاء الثككواب عنككد ل تعكك
ا
  والككدخول فككي جنككات النعككيم  فضككال

: ص 2008ة طيبككة وسكككينة نفسككية وسككعادة روحيككة ال تقككدر بككثمن عنككد أهلهككا )القرضككاوي  مككن بروككة وحيككا ةعمككا ينالككه فككي الحيككا

21). 

التطوع من جهة التنفل غير امللزمكة أو مكن جهكة مبحكث الحككم الشكرعي وهكي كونكه فكرض  إلىنظر غالر علماء الشرع 

وفايكككة أو منكككدوب  ومثلكككوا لكككه باألمثلكككة؛ فمكككن ذلكككن التعريكككف بكككالتطوع بأنكككه: اككككل جهكككد بكككدني أو فككككري أو عقلكككي أو قلبكككي يكككأتي بكككه 

 
ا
  اإلنسككال تطوعككا

ا
ال ذلككن وتابككة العقككود  وتنسككيل املككوتا  وإماطككة مككن غيككرو  ومثككبككه ال مككن جهككة املشككرع وال  دول أل ي ككول ملزمككا

 لرجكككل علكككى دابتكككه ورفكككع متاعكككه علي كككا  وإعانكككة ااألذى عكككن الطريكككق
ا
فكككرن مكككن دلكككود فكككي إنكككاء املس سكككقي  وأل تعكككيل ضكككا عا

ُ
    وأل ت

ي وموت وعرس وسفر
 (.3 - 2ص : 2008  ووف الناس عن أذاد )مشالي  وإنقاذ النريى والهدما والحريى  واإلعانة في مهم 

 مدخل علماء االجتماع: -1-2

 ماء النفس ملفهوم العمل التطوعي:فيما يلي يتم استعراض بعض تعريفات علماء االجتماع وعل

العمل الخيري هو أحد أش ال الت افل االجتماعي  ويقصد به أل ي ول آحاد الشعر في وفالة جماعات م  وأل ي ول 

 في مجتمعه يمدو بالخير  
ا
وأل ت ول كل القوى اإلنسكانية فكي املجتمكع متالقيكة فكي املحافظكة علكى مصكالح ااحكاد  كل قادر وفيال

 (.14: ص 2005ودفع األضرار  ثم املحافظة على دفع األضرار عن البناء االجتماعي وإقامته على أسس سليمة )بركات  

لككككول فككككي الجمعيككككات الخيريككككة العمككككل التطككككوعي هككككو ذلككككن النشككككا  االجتمككككاعي الككككذي يقككككوم بككككه األفككككراد املتطوعككككول املمث

والهيئككات واملسسسككات والتجمعككات األهليككة ذات النفككع العككام  دول عائككدي مككادي مباشككر للقككائميل عليككه  وذلككن ه ككدف مسكككاعدة 

: ص 2006  الشكهرانياملجتمع والتقليل من حجم املشكالت االجتماعية  واإلسهام في حلها سواءا أككال ذلكن باملكال أم بالجهكد )

12.) 

لتطككككوعي هككككو الجهككككد الككككذي يبذلككككه اإلنسككككال بككككال مقابككككل ملجتمعككككه بككككدافع منككككه لإلسككككهام فككككي تحمككككل مسككككسوليات املسسسككككة العمككككل ا

االجتماعية التي تعمل على تقديم الرفاهية اإلنسانية على أساس الفرص التي تت يأ ملشاروة املواطن في أعمال هذو املسسسات 

 (.2: ص 2008)مشالي   به وة تعهد يلتزمول   وأل املشار يمقراطية وميزة يتمتع ه ا الجميعالد
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والكككذي يبكككذل عكككن رغبكككة واختيكككار بنكككرض أداء واجكككر   معينكككة ةي أو خبكككر  العمككل التطكككوعي هكككو املجهكككود القكككائم علكككى مهكككارةي 

 (.23 : ص2010اجتماعي وبدول توقع جزاء مالي بالضرورة )الهطالي  

 ومن التعريفات السابقة للعمل التطوعي يتضح التالي:

  مساهمة .أ 
ا
 بالرأي أو بالعمل أو بالتمويل أو بنير ذلن من األش ال فكي إطكاري  في تقديم األعمال الخيرية سواءا  األفراد طواعية

 معيشة ااخرين بمجتمعهم أو املجتمعات البشرية بصفة مطلقة.ى منظم  من أجل مساعدة وتنمية مستو 

 نسانية.إعتبارات دينية وأخالقية واجتماعية و وهو يقوم على ا  يمارس على مستوى فردي أو مستوى جماعي ومسسس ي .ب 

 .أساس مردود معنوي أو اجتماعي مع نفي أي مردود مادي للمتطوع ىيقوم عل .ج 

 .نسانيةإهو وسيلة لراحة النفس والشعور باالعتزاز والثقة بالنفس لدى من يتطوع الرتباطه بنايات معنوية و  .د 

 وتحمل املسسوليات املجتمعية.هو نشا  يأتي بناءا على فهم الحتياجات املجتمع  .ه 

عي ييتلككف فككي حجمككه وشكك له واتجاهاتككه ودوافعككه مككن مجتمككع  فمككن حيككث  أخككرى  إلككىآخككر  ومككن فتككرة زمنيككة  إلككىوالعمككل التطككوي

ككلي فككي فتككرات االسككتقرار والهككدوء ويزيككد فككي  أوقككات ال ككوارث والنكبككات والحككروب   الحجككم يقُّ
ا
ومككن حيككث الشكك ل فقككد ي ككول جهككدا

 وعضكككككل
ل
 باملكككككال أو غيكككككر ذلكككككن يكككككدويا

ا
عكككككا  أو تبري

ل
 أو مهنيكككككا

ل
كككككل الدولكككككة أو  يا ب   مكككككن قُّ

ا
هكككككا  أو موج 

ل
ومكككككن حيكككككث االتجكككككاو فقكككككد ي كككككول تلقائيكككككا

عية فكي أنشكطة اجتماعيكة أو تعليميكة أو تنمويكة ومكن حيكث دوافعكه فقكد ت كول دوافكع نفسكية وحكر ااخكرين  .املسسسات التطوي

 جتماعية كالحصول على وظيفة أو مهنة  وقد ت ول الدوافع سياسية.والرغبة في تقديم املساعدة لهم  أو ا

ومكككن خكككالل االسكككتعراض السكككابق يمككككن القكككول بعكككدم وجكككود فكككروم فكككي املفهكككوم بكككيل العمكككل الخيكككري والعمكككل التطكككوعي  

 من قوله تعالى }وافعلوا الخير لعلكم تفلحول فكالهما وجهال لعملة 
ا
وهكو مكا   فالتطوع في اللنة من الطاعكة  {واحدة  انطالقا

 فهكو ائكد مكادي مقابكل ذلكن  قكال تعكالى }تبرع به الشخص من نفسكه ال يلزمكه أحكد دول انتظكار ع
ا
{  وقكد خيكر  لكهومكن تطكوع خيكرا

 بالعمل الخيري ب ل معاني الخير والصالح من مسكاعدة  اإلسالميةارتبط العمل التطوعي في املجتمعات العربية و 
ا
 وثيقا

ا
ارتباطا

واملرضككك ى وتحسكككيل البيئكككة والتنميكككة  فكككي حكككيل أل العمكككل التطكككوعي فكككي املجتمعكككات النربيكككة قكككد ي كككول فكككي بعكككض املجكككاالت  للفقكككراء

 الضارة أو بعض املجاالت التي ال يقبلها ديننا الحنيف.

 

 

 رة للعمل الخيري:املفس نظريات علم االجتماع -2

ناقشككت عككدة نظريككات اجتماعيككة مفهككوم العمككل الخيككري ومككن أبككرز تلككن النظريككات؛ نظريككة التبككادل االجتمككاعي  نظريككة 

 مككوجز ات ملاسككلو  وفيمككا يلككي اسككتعراضسككلم الحاجككالتفاعككل االجتمككاعي  نظريككة الككدور  نظريككة رأس املككال االجتمككاعي  نظريككة 

 لتلن النظريات:

  التبادل االجتماعي:نظرية  -2-1

أل هنالككن ارتبككا  بككيل م اسككر العمككل أو النشككا   Social Exchange Theoryتفتككرض نظريككة التبككادل االجتمككاعي 

بكككككيل القيكككككام بالعمكككككل « توقكككككف»الكككككذي يقكككككوم بكككككه الفكككككرد وتككككككرار ذلكككككن العمكككككل والنشكككككا   مكككككع ضكككككرورة عكككككدم وجكككككود فاصكككككل طويكككككل 
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جديككككة فككككي تشككككجيع الفككككرد علككككى تكككككرار العمككككل  مثككككل امل اسككككر غيككككر املنتظمككككة  وامل اسككككر  وأل امل اسككككر املنتظمككككة قككككد ال ت ككككول م

فحصكككول الفككككرد علككككى م اسكككر متكككككررة فككككي فتكككرات متقاربككككة تقلككككل مككككن قيمت كككا  وهككككذا يككككرتبط بعمليكككة اإلشككككباع والحرمككككال  فتكككككرار 

 للفككككرد  لكككككن إذا زادت قيمككككة امل اسككككر التككككي يحصككككل علي ككككا الفككككرد مككككن قي
ا
زادت   مككككا امككككه بفعككككلي امل اسككككر نفسككككها ُيحككككدث إشككككباعا

 ةفككفل وجككود مككسثرات مشككاه   وجككود م اسككر للفككرد إلككىاحتماليككة قيامككه ه ككذا الفعككل  وإذا كانككت هنككاد مككسثرات فككي املاضكك ي أدت 

 زادت  مشكككككابهي  سكككككتدفع الفكككككرد للقيكككككام بالعمكككككل السكككككابق أو بعمكككككلي 
ا
ككككال تقيكككككيم الفكككككرد لنتكككككائج فعلكككككه أو نشكككككاطه إيجابيكككككا لكككككه  وكلمكككككا كك

م اسر على الفعل الذي يقوم به الفرد تزيد من حدوث السلود املرغوب  وفكي املقابكل عكدم  احتمالية قيامه بالفعل  فوجود

 العقككاب لككيس وسككيل وجككود م اسككر للفككرد أو وجككود عقككاب يقلككل مككن احتماليككة حككدوث السككلود املرغككوب  مككع التأويككد علككى أل
ا
 ة

 
ا
عمكل  لككن مكن األفضكل حجكر امل اسكر عكن السكلود غيكر ا للقيام بعمكل  أو االمتنكاع عكن لتنيير السلود  ودفع فرد م فعالة

 وال يحصل على م اسر  إلىاملقبول  وهذا سيسدي 
ا
مكن جكراء ذلكن  أو يوقكع  -ومكا ككال يتوقكع-تالشيه  حينما يسدي الفرد عمال

 تمالية وبيرة للقيام بالسلود املرغوب  ونتائج هذا السلود ستصبح ذات قيمة له.عليه عقاب  فهناد اح

ومن هذا املدخل يمكن تفسير قيام الناس بالعمل الخيري  فاملحسن الذي يحصل على م اسر معنوية من احتكرام 

 .(25 - 23ص  :1424مزيد من العمل الخيري )الباز   إلى  يدفعه ذلن تمع وحبه وتعاطفه واو ساب تقديرواملج

 نظرية التفاعل االجتماعي: -2-2

 
ا
العمكل الخيكري فكي جكوهرو  إلكى تروز نظرية التفاعكل االجتمكاعي علكى دراسكة التفكاعالت االجتماعيكة بكيل األفكراد  مشكيرة

هميككة العمككل الخيككري أو مككا اعتبككراو اجولككدنر وهومككانسا أل أوتتمثككل   بأنككه شكك ل مككن أشكك ال التفاعككل املباشككر أو غيككر املباشككر

 من أجل ال 
ا
  فكي كونكه أحكد آليكات ترسكيخ الشكعور باملسكسولية االجتماعيكة  ذلكن أل قيكام بعكض األفكراد بأفعكال ش يءتفعل شيئا

كانوا غيككر واثقككيل مككن العائككد املككادي ألفعككالهم  يزيككد مككن رفاهيككة  إلككىت ككدف  ككتحسككيل حيككاة آخككرين  حتككى لككو كك ق مككن املجتمككع  وفعم 

 عككات املحيطكككة ه ككم أل مثكككل هككذو املسكككاعدة تعكككد  ومسكككاعدت م للجماالككروابط االجتماعيكككة  حيككث يعتبكككر األفككراد عنكككد مسككاهمت م 

 من الثناء الذي تستحقه هذو الجماعة
ا
 (.10: ص 2014)عرفة   نوعا

 :الدور نظرية  -2-3

  باعتبككار الككدور أحككد عناصككر التفاعككل االجتمككاعي  وهككو مككا أو عمككلي  وهككي تروككز علككى الككدور الككذي يسديككه الفككرد فككي نشككا ي 

معككيل  وهككذا يوفكككح الككدور البككارز الككذي يسديككه املتطككوع فكككي  نمككط متكككرر مككن األفعككال املك سككبة التككي يسد  كككا الشككخص فككي موقككفي 

 
ا
فقكد ي كول  متعكددة  تفعيل النشا  التطوعي  واله وض بيدماته لسكد حاجكات األفكراد والجماعكات  والتطكوع قكد يأخكذ صكورا

 بالوقت
ا
 باملال  أو تسحية

ا
 .  وما يحدث في األندية الرياضية والجمعيات الخيرية وأعمال الكشافةتبرعا

تعكككككككدد األدوار  إلكككككككىومفهكككككككوم تعلكككككككم الكككككككدور أي مفهكككككككوم سكككككككلود الكككككككدور الفكككككككردي  ومفهكككككككوم سكككككككلود دور الجماعكككككككة يقكككككككود 

  وهو ييتلف عن عملية االجتماعية )التعليم غير املقصود( خالل عملية التنشئةاالجتماعية  وما أل الفرد بدورو يتعلم من 

 التعلم الرسمي )التعلم املقصود(.

 
ُ
ظهر هذو النظرية مفهوم املروز االجتماعي  الذي يرى أل كل شخص من الذين يحتلول هذو املراوز يقوم بأفعال وت

معينككة  أو يقككوم بككأدوار تككرتبط بككاملراوز  ولككيس باألشككخاص الككذين يحتلككول هككذو املراوككز  وبمككا أل العمككل التطككوعي فيككه إشككباع 
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ى سكد الثنكرات والكنقص  ولشك ل أسافك ي فكي عمليكة التفاعكل االجتمكاعي   فهكو يعمكل علكجة األفراد واملجتمع على حكد سكواءلحا

 من دوافكع 
ا
القائمة بيل األفراد. ومن مفهوم املروز االجتماعي يمكن تفسير الدور الذي يسديه القائمول بالعمل الخيري انطالقا

 (.27: ص 1423الخير  وهذا الدور في األساس يقوى من املروز االجتماعي للمتطوع )املوف ى  

 نظرية رأس املال االجتماعي: -2-4

فت تم بشبكة العالقات القائمة داخل املجتمع  وقد وضع  Social Capital Theoryأما نظرية رأس املال االجتماعي 

م االجتمككاع اكوملككالا إذ اسككتيدمه لوصككف أشكك ال العالقككات بككيل األفككراد فككي إطككار األسككرة واملجتمككع املحلككي  لهككذا املصككطلح عككا

اكوملالا أل الشب ات االجتماعية املنلقة هي التي تيلق األداء الوظيفي الناجح للمجتمعات املحلية  وهي التي تنرس بيل ويرى 

 األفراد الذين يعيشول في ا أشياء معينة  مثل االمتثال للمعايير  البعد عن االنحراف.

االقتصادية  إذ تفترض توقع املعاملكة باملثكل   وتقترب نظرية رأس املال االجتماعي في أحد أبعادها من نظرية التبادل

نظكر علكى املكدى القصكير أو البعيكد  وفكي هكذا السكيام  يُ  أي توقع األفراد بأل ما يبدونه من خير وخدمات سوف يكرد لهكم  سكواءا 

 آخككر يُ رأس املككال االجتمكككاعي مككن منظكككور  إلككى
 
ضكككوء هككذا املبكككدأ مككن شكككأل عالقككاتي أل تسكككاعدنيا  وفككي خكككص فككي املقولكككة التاليككة: ال

ك يمكن القول بأل العالقكات االجتماعيكة بكيل األفكراد ال تنشكأ مكن قبيكل الصكدفة بكل تقكام بشك لي 
 
ف لجلكر منكافع مقصكود  وتوظ

مباشككككرة أو غيككككر مباشككككرة علككككى املككككدى القصككككير أو البعيككككد  وقككككد ت ككككول هككككذو املنككككافع اجتماعيككككة  شككككعورية  نفسككككية أو اقتصككككادية 

 (.22 - 18 ص: 2012)شمس  

 نظرية سلم الحاجات )ماسلو(: -2-5

 قاعدتككه الحاجككات األساسككية  متمثلككة فككي الطعككام والشككراب والسكككن  إلككىوهككي تنقسككم 
ا
خمسككة مسككتويات ل شكك ل هرمككا

والككككزوا  وامللككككبس  وهككككي حاجككككات أساسككككية لبقككككاء اإلنسككككال  ثككككم يلككككي الحاجككككات األساسككككية عنككككد اماسككككلوا إشككككباع حاجككككات األمككككال 

جككات التككي تلي ككا علككى سككلم حاجككات اماسككلوا هككي والطمأنينككة للفككرد علككى نفسككه ومالككه  بمككا فككي ذلككن تككأميل دخككل مناسككر لككه. والحا

الحاجكككات االجتماعيكككة والتكككي ينكككدر  تحت كككا العمكككل التطكككوعي  بكككالنظر ملكككا يترتكككر علي كككا فكككي مجكككال تحقيكككق الكككذات  وربمكككا حتكككى تنيكككر 

النظكككرة الفرديكككة لشخصكككية املتطكككوع  ومكككا يكككتميض عنكككه مكككن تقكككدير خكككاص للمتطكككوع  مكككن طكككرف الجماعكككة بصكككورة خاصكككة ومكككن 

 عامة  حيث إل املتطوع يجود بماله ونفسه ووقته لخدمة املجتمع  مما يعطيه اإلحساس بأنه فرد فعال في مجتمعه.املجتمع 

وهنالككككن أهميككككة وبيككككرة لنظككككرة املجتمككككع للمتطككككوع  ف لمككككا وجككككد املتطككككوع التقككككدير ممككككن حولككككه  زادت دافعيتككككه للعمككككل 

 (.41: ص 2006 :لمجتمع )الشهراني التطوعي  واقتناعه بأهمية ما يسديه من أعمال خيرية تطوعية ل

 

 النظريات االقتصادية املفسرة للعمل الخيري: -3

 Exchangeام مكن خكالل نظكريتيل أساسكيتيل  همكا؛ النظريكة التبادليكة عكيفسر االقتصاديول العمل الخيري بش ل 

Theory   والنظرية النفعيةUtility Theory   (10 - 9 ص: 2014)عرفة. 
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 التبادلية:النظرية  -3-1

 للنظريككككككة 
ا
يفسككككككر االقتصككككككاديول العمككككككل الخيككككككري مككككككن منظككككككور يعتمككككككد علككككككى أل التبككككككادل هككككككو أسككككككاس املجتمككككككع  فوفقككككككا

 إلكىن الطرف الثاني الطرف الثاني يترتر علي ا انتقال قيمة موازية م إلىاالقتصادية ففل انتقال قيمة معينة من الطرف األول 

التكككي تعتمكككد علي كككا املجتمعكككات  Price Systemيعكككرف بالسكككعر أو النظكككام السكككعري  تتمثكككل قيمكككة االنتقكككال فيمكككاالطكككرف األول  

وعلككى هككذا األسككاس تفسككر نظريككة التبككادل العمككل الخيككري علككى أنككه نككوع مككن أنككواع التعككامالت التككي   نسككانية لتنظككيم تعامالت ككااإل

 من التبادل
ا
 في إشباع فالشخص املحسن ومن خالل ما يقدمه من تبرعا  تتضمن في جوهرها نوعا

ا
ت يحصل على مردود ممثال

 احتياجه العاطفي لفعل الخير وهو بذلن يشتمل على نوع من التبادل.

 النظرية النفعية: -3-2

تعظككيم االسككتفادة مككن فككائض نظككور أل الفككرد الككذي يمارسككه يعنككي أمككا النظريككة النفعيككة فتفسككر العمككل الخيككري مككن م

سيعظم استفادته منكه  وبكذلن ي كول املحسكن هكو الشكخص الثكري الكذي فضكل إعطكاء  متلقي  إلىدخله املتاح  من خالل منحه 

 شخص آخر سيعظم االستفادة مه ا. إلىاألموال التي ال يحتاجها 

 من الجدل لد  م  هي تدخل 
ا
وواحدة من أهم القضايا املرتبطة بالعمل الخيري لدى االقتصادييل  والتي أثارت قدرا

ككال ذلكككن مكككن خكككالل  ذ يكككرفض بعكككض االقتصكككادييل تكككدخل الدولكككة لتنظكككيم العمكككل الخيكككري  سكككواءا الدولكككة فكككي العمكككل الخيكككري  إ كك

أمككرين؛ األول هككو أل العمككل الخيككري عمككل  إلككىندول فككي هككذا الككرفض  سكك  وففرضككها لضككرائر الفقككراء أو غيككر ذلككن مككن الوسككائل

لن أل يشعر املحسنول بكأل م ذيترتر على تطوعي وإرادي وتدخل الدولة في هذا الشأل يلغي تلن السمة للعمل الخيري  حيث 

ملبكرر الثكاني ايل للعمل  أمكا جذلن من تقبل املحتامل الخيري يقلل مجبرول على العمل الخيري  وما أنه عند قيام الدولة بالع

 وهر العمككل الخيككري هككو اهتمككامجكك  فهحسككال ومتلقيككللككرفض فيتمثككل فككي أل تككدخل الدولككة يقككوض فكككرة املشككاروة بككيل فاعككل اإل 

الفكككرد بكككااخرين واسكككتعدادو لبكككذل التسكككحيات مكككن أجكككل إل كككاء وتيفيكككف معانكككات م وعنكككد تكككدخل الدولكككة فكككي هكككذو العالقكككة يفقكككد 

 إحساسه بدور ااخرين في مساعدته.املحسن إحساسه بالعطاء واملحتا  

الناحيككككككة النظريككككككات اإلنسككككككانية التككككككي حاولككككككت أل تفسككككككر جككككككوهر العمككككككل الخيككككككري سككككككواءا مككككككن أغلككككككر املالحكككككك  أل ومككككككن 

 هكو العائكد املتوقكع.لعمكل الخيكري أو التطكوعي لأل املحكرد الكرئيس أو بكخخر علكى  االجتماعية أو االقتصادية  قد اتفقكت بشك لي 

 صور ذلن العائد من نظرية إلى أخرى ييتلف ت ولكن
ا
 أو معنويكا

ا
 ماديكا

ا
  بحيكث ت كول ؛ فنظرية التبادل االجتماعي تعتبكرو مكسكبا

نظريكككة رأس املكككال االجتمكككاعي  وفكككي نفكككس السكككيام فكككفلاملكسكككر املتوقكككع واإلقبكككال علكككى العمكككل الخيكككري  هنكككاد عالقكككة طرديكككة بكككيل 

حتى االقتصكادية  أمكا نظريكة سكلم الحاجكات ملاسكلو  االجتماعية الشعورية النفسية أو تتصور العائد املتوقع بأنه تلن املنفعة

وال لكه تقكدير خكاص مكن طكرف الجماعكة أو املجتمكع بصكورة عامكة. فتعتبر العائد على العمل الخيري هو تحقيق الفرد لذاته وني

تعتبككككر أل فككككي تفسككككيرها للعمككككل الخيككككري ف ككككي  عككككن نظريتككككي التبككككادل االجتمككككاعي والتفاعككككل االجتمككككاعي تيتلككككف النظريككككة التبادليككككة

  وفكي املقابككل لككى مكردود عكاطفي مقابكل فعككل الخيكر فهكو يقككدم األمكوال أو الخكدمات ملكن يحتككا  إلي كاالشكخص املحسكن يحصكل ع

 الحتياجاته العاطفية في إطار تبادل املنافع.
ا
 يتلقا إشباعا
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 أهمية العمل الخيري: -4

 :أهمية العمل الخيري من خالل النقاط التالية (31 - 30 ص: 2006)الشهراني، تناولت دراسة 

تلكن الخاصكة بكبعض فئاتكه  ألسكباب عدم قدرة الدولة فكي املجتمكع املعاصكر علكى االسكتجابة ل كل الحاجكات املجتمعيكة  أو  -1

 
ا
الدولككة  ل  أو أل ماليككة بحتككة  مككن حيككث عككدم القككدرة علككى تككوفير املصككادر املاليككة ال افيككة لسككد حاجككات أفككراد املجتمككع كافككة

ل الدولكككة قكككد ال ت كككول لكككد  ا أغيكككر قكككادرة علكككى االسكككتجابة لحاجكككات النكككاس بالوقكككت املناسكككر  أو ألسكككباب أخكككرى مكككن حيكككث 

شككة فككي املجتمككع  ومككن عداد لتككوفير املصككادر املهمككة وتعبئت ككا  مككن أجككل سككد حاجككات الفئككات الفقيككرة واملهم  القككدرة أو االسككت

هنا تبرز أهمية العمل الخيري  حيث يستطيع توفير الخدمات التكي توفرهكا الح ومكة  وفعكود ذلكن ملكا تتمتكع بكه مسسسكات 

 ومكن هنكا فك .العمل الخيري من مرونة وقدرة على الحروكة السكرفعة
ا
 للعمكل الح كومي  وداعمكا

ا
فل العمكل الخيكري يكأتي مكمكال

 له لصالح املجتمع  عن طريق رفع مستوى الخدمة أو توسيعها.

2-  
ا
الفجوات املوجودة في نظام الخدمات في املجتمع  وبالتالي التنويه  إلىما ي ول أقدر على التعرف  إل القطاع الخيري عادة

 ه ا  وجذب االهتمام إلي ا.

 الفرصة للمواطنيل لتأدية الخدمات بأنفسهم  مما يقلل من حجم املشكالت االجتماعية في املجتمع.إتاحة  -3

 يشاتم -4
 
 مع املبادئ الرئيسية التي ترتكز علي ا املجتمعات ففل العمل الخيري يمك

ا
ن املواطنيل من خكالل تعلكيمهم وتكدريب م ا

 اتياذ القرارات التي تمس حيات م وحياة مجتمعهم.ومساهمت م باألعمال املختلفة  من املساهمة باملشاروة في 

ككككإل العمككككل الخيككككري هككككو مسشككككر علككككى الجانككككر اإل -5 ق روح الت افككككل بككككيل النككككاس  وفشككككجع علككككى التعككككاول  نسككككاني بككككاملجتمع وفعم 

 وتنمية روح الجماعة.

يعمل النشا  الخيري على تعزيز انتمكاء الشكباب ومشكاروت م فكي املجتمكع  وتنميكة قكدرات م ومهكارات م الشخصكية والعلميكة  -6

الثنكككرات التكككي تشكككوب نظكككام الخكككدمات فكككي املجتمكككع  ومكككا ي كككيح لهكككم الفرصكككة للتعبيكككر عكككن  إلكككىوالعمليكككة  وي كككيح لهكككم التعكككرف 

ملجتمع  ويوفر لهم فرصة تأدية الخدمات بأنفسهم  وحل املشاكل بجهدهم آرائ م وأف ارهم في القضايا العامة التي ت م ا

 الشخص ي  ويوفر لهم وذلن فرصة املشاروة في تحديد األولويات التي يحتاجها املجتمع  واملشاروة في اتياذ القرارات. 

 

 منن اإلسنالم فني الخينري  العمنل أهمينة (12 -10 ص: 2013أبنرتت دراسنة )هناهين وهنندي،  فقند ومنن ناحينة أخنر  

 :لتاليةا األساسية النقاط خالل

 وفتح أبواب الرحمة وتيسير الحياة في الدنيا.  نيل األجر العظيم من ل سبحانه وتعالى في ااخرة .1

 تحقيق مبادئ الترابط والتعاول والتخلف بيل املسلميل. .2

ااخكككككرين مككككن غيكككككر املسكككككلميل  ُيعطككككي صكككككورة مشكككككرقة عككككن رسكككككالة اإلسكككككالم وطبككككا ع املسكككككلميل وممارسكككككات م  ممككككا يجعكككككل .3

 يشعرول بعظمة اإلسالم وإنسانيته وعدالته.

 تحقيق مبدأ الت افل واإليثار. .4



17 
 

تحسيل مستوى األمن االقتصادي واالجتماعي لألفراد  ألل العمل الخيري ُيسكهم فكي سكد حاجكات النكاس  وفكتح آفكام  .5

 
ا
همشكككككة  ومكككككا لالسككككك ثمار االقتصكككككادي  وإنشكككككاء املشكككككارفع الخيريكككككة التكككككي تشككككك ل رافكككككدا

ُ
 للفئكككككات املحرومكككككة وامل

ا
اقتصكككككاديا

 يشعرها باألمال.

 تزوية النفس البشرية وتطهيرها  وتحقيق الشعور بالرضا والطمأنينة. .6

 تنمية مشارع اإلحساس بااخرين. .7

فكتح العمل الخيري ُيسهم في اس ثمار أوقات فران األفكراد فكي أعمكال تعكود علكي م باملنفعكة والخيكر فكي الكدنيا وااخكرة  وت .8

ل ا  رحبة لتحمي
ا
 التعاول.ملسسولية و أمامهم آفاقا

 مشاروة ااخرين في املسسولية واملساهمة في اتياذ القرارات التي ت م املجتمع واألمة. .9

 غرس روح املبادرة والتنافس بيل أبناء املسلميل في عمل الخير. .10

 

 مجاالت العمل الخيري: -5

تتعككككدد وت نكككككوع مجكككككاالت العمكككككل الخيككككري بكككككاختالف وتنكككككوع احتياجكككككات املجتمعككككات وظروفهكككككا االقتصكككككادية والسياسكككككية 

عكككككات والزككككككوات والصكككككدقات  إلكككككىواالجتماعيكككككة والثقافيكككككة  ومكككككن أمثلت كككككا؛ الطكككككر والتمكككككريض والكككككدعوة  ل واإلغاثكككككة وجمكككككع التبري

ُّ  رعايككة إلككىاجيل  باإلضككافة وتوزفعهككا علككى الفقككراء واملحتكك
لكنككه  ولعككد أل صككار  .يل واملعككاقيل وتقككديم الخدمككة املناسككبة لهككماملسككن 

ول العمكككل التطكككوعي قكككد قكككاموا بالعديكككد مكككن الدراسكككات التكككي س العمكككل التطكككوعي أحكككد أرككككال الحيكككاة املعاصكككرة  فكككفل املهتمكككيل بشككك

   اسككككتطاعوا مككككن خاللهككككا توسككككعة مجككككاالت العمككككل التطككككوعي ل شككككمل ميتلككككف القطاعككككات
ا
ض العلمككككاء أنككككه يمكككككن وجككككد بعكككك :مككككثال

ع فكي أعمكال خيريكة للمجتمكع  كيق النفسك ي وامللكل؛ ألل التطكوي ُّ
عي ملعالجة األفراد املصكابيل باالوتئكاب والض  استيدام العمل التطوي

يسكاعد هككسالء املرضكك ى فكي تجككاوز محنككت م الشخصكية وال سككامي نحككو خيكر يمككسي محككيط الشكخص وعالقاتككه  ليشككعروا بككأهميت م 

  م املجتمككع الككذي يعيشككول فيككه؛ ممككا يعطككي م األمككل بحيككاةي ودورهككم فككي تقككدي 
ا
فقككد أوككدت دراسككات أنككه  وككذلن جديككدة أسككعد حككاال

ك  كاملهكاجرين والالجئكيل  وأل يُ األثنينةبوسع العمل التطوعي أل يساهم في االندما  االجتماعي واالقتصادي بكيل األقليكات  ل فع 

: ص 2010)الهطككالي   كاملسككنيل واملصككابيل بفيككروس نقككص املناعككة )اإليككدز(فئككات مككن املجتمككع ينككدر أل تشككارد فككي هككذا املجككال  

10.) 

تقسم الدراسة الحالية مجاالت العمل الخيري إلى ستة أقسام على النحو التالي؛ املجال االجتماعي  املجال الصحي  

 
ا
ألل ككككككا املجككككككاالت املعتمككككككدة لككككككدى وزارة الشككككككسول  املجككككككال التعليمككككككي  املجككككككال اإلعالمككككككي  مجككككككال الككككككدعوة  مجككككككال املسككككككاجد. نسككككككبة

االجتماعيككة باململكككة العربيككة السككعودية  ووككذلن هككي نفسككها املجككاالت التككي تتبناهككا مسسسككة سككليمال بككن عبككد العزيككز الراجحككي 

 الخيرية.
 

 املجال االجتماعي: -5-1

تست دف م افحكة الفقكر وعكال  املشككالت وهذا املجال يشتمل على مجموعة واسعة ومتنوعة من األنشطة والبرامج التي 

االجتماعية املرتبطة به  ومن أمثل تلن األنشطة والبرامج؛ مجاالت البر والت افل االجتماعي ومساعدة األسر الفقيرة  وخدمة 

  وإعكادة تأهيكل ة بيل املواطنيلي  املجتمع  ورعاية املعاقيل  ورعاية املسنيل  واألمومة والطفولة  ورعاية الفتيات  م افحة األم  
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السكككككككيدات والفتيكككككككات  وإنشكككككككاء وتحسكككككككيل املبكككككككاني  والعنايكككككككة بكككككككاملرافق العامكككككككة  والتكككككككدرير والتأهيكككككككل  وبكككككككرامج األسكككككككر املنتجكككككككة  

 (.42: ص 2010واملشروعات الصنيرة  والقروض والتمويل  ومجاالت اإلغاثة )مروز إيفاد للدراسات واالس شارات  
 

 

 املجال التعليمي: -5-2

لشككرائح  ةومككن أمثلكة تلككن البككرامج؛ تكوفير البككرامج التدريبيكك املجككال التعليمككي علكى بككرامج التعلككيم والتكدرير والتأهيككليحتكوي 

معينة في املجتمع كاألرامل واملطلقات واألسر الفقيرة بنرض تأهيلهم للحصول على فرص عمل مناسبة  بناء وصيانة املدارس 

: ص 1427)مظككككاهري  املحتككككاجيل فككككي املككككدارس والجامعككككات ملككككادي والعينككككي للطككككالب يم الككككدعم اواملعاهككككد الفنيككككة واملهنيككككة  تقككككد

200). 

 

 املجال الصحي: -5-3

تككوفير العككال  والرعايككة الصككحية للمككريض الفقيككر  ومككن األنشككطة والبككرامج فككي هككذا املجككال؛  إلككىت ككدف أنشككطة هككذا املجككال 

إنشكككككاء املستوصككككككفات والعيككككككادات الخيريكككككة  املشككككككاروة فككككككي حمككككككالت التبكككككرع بالككككككدم والنظافككككككة وتطعكككككيم األطفككككككال  رعايككككككة املعككككككاقيل 

املصككابيل  إنشككاء مراوككز للتمككريض والعككال  والعجككزة  تأسككيس لجككال وأصككدقاء املرضكك ى  تككوفير سككيارات إسككعاف ونقككل املرضكك ى و 

: ص 2010)مروز إيفاد للدراسات واالس شكارات  الطبيعي  إقامة مسكن صحي إلقامة املرض ى الذين يراجعول املس شفيات 

41.) 

 

 مجال الدعوة: -5-4

ككال ذلكككن مكككن خكككالل تعكككالىل  إلكككىالهكككدف الرئيسككك ي ألنشكككطة وبكككرامج هكككذا املجكككال هكككو الكككدعوة  دعكككوة غيكككر املسكككلميل   سكككواءا كك

كككال بككككدعوة املسككككلميل للتمسككككن بالتوحيككككد والحفككككا  علكككك ومككككن أمثلككككة األنشككككطة ى شككككعائرهم الدينيككككة  للككككدخول فككككي اإلسككككالم  أو كك

الدعويكككة؛ تسكككيير قوافكككل الحكككج والعمكككرة لنيكككر القكككادرين  إنشكككاء حلقكككات تحفكككي  القكككرآل الككككريم  رعايكككة األئمكككة والكككدعاة  رعايكككة 

العلككم الشككرعي  توزفككع الكتككر والنشككرات الخاصككة بالتوعيككة الدينيككة  عقككد النككدوات املحاضككرات  حفظككة القككرآل الكككريم وطلبككة

 (.42: ص املرجع السابق) اإلسالميةالدينية ودعم املكتبات 

 مجال املساجد: -5-5

قائمكككة ت ككتم أنشككطة هكككذا املجككال بالعنايكككة باملسككاجد وذلكككن إمككا بفنشككاء وبنكككاء مسككاجد وجوامكككع جديككدة  أو بتكككرميم مسككاجد 

ووكككذلن تككككدخل ضكككمن أنشككككطة  أو رعايككككة املسكككاجد والحفككككا  علكككى مرافقهككككا وتعهكككدها بالنظافككككة  وإعكككادة تجديككككدها  أو صكككيانت ا 

  (.13: ص 2013شاهيل وشندي  ) ااملنظمات الخيرية في هذا املجال التوعية بأهمية املسجد والحفا  علي 
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 مجال اإلعالم: -5-6

 واألسالير التي ت بعها الجمعيات واملنظمات الخيرية في اإلعالل عن برامجها وأنشطت ا وويفيةيعنى مجال اإلعالم بالطرم 

 
ا
وجه الخصوص  بنرض جذب التبرعات والصدقات والزكوات التي تعتمد علي ا تلن املانحيل على و   توصيلها للمواطنيل عامة

قسام اإلعالم في تلن املنظمات هو التوعية بأهمية العمل املنظمات في جميع أنشطت ا وبرامجها  ومن الجانر ااخر ففل دور أ

. والبككد ألجهككزة اإلعككالم الداخليككة فككي الجهككات عيل لالنيككرا  فككي األعمككال الخيريككةالخيككري ودورو فككي تنميككة املجتمككع  وجككذب املتطككو 

التككي تحتككا  إلككى متطككوعيل الخيريككة أل تمككد أجهككزة اإلعككالم العامككة باسككتمرار بحاجككات املسسسككات الخيريككة واملجككاالت واألنشككطة 

في ككككا  ووككككذلن بتزويككككدها باألخبككككار واإلحصككككاءات والتقككككارير والصككككور السككككاونة واملتحروككككة ألنشككككطت ا املختلفككككة  مككككن أجككككل تعريككككف 

ومككا  ن يقبككل علككى الجهككة الخيريككة للتطككوع في ككا املجتمككع ه ككذو االحتياجككات وحتككى ي ككول مجككال التطككوع وأهدافككه وافككحيل ل ككل مكك

 ه ككذو املهمكة التعريفيككة اإلعككال  ألجهكزةيمككن 
ا
العمكل التطككوعي وبمجاالتكه واملطلوبككة  بم الداخليكة بالجهككات الخيريكة أل تقككوم ذاتيكا

عي مككككن خككككالل زيككككارات تقككككوم ه ككككا لجككككال اإلعككككالم والعالقككككات العامككككة بالجهككككات الخيريككككة اوذلككككن عككككن طريككككق وسككككائل االتصككككال الجمكككك

العامة بالعمل التطوعي وقيمته في اإلسالم وم انته  فم من خاللها تعرييتالتي للمدارس والنوادي إلقامة املسابقات الثقافية 

 يلبيه كل مفي الحياة االجتماعية 
ا
 وطنيا

ا
 (.210 - 207 ص :1427مظاهري  )واطن صالح يحر وطنه ومجتمعه وبصفته مطلبا
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 تمهيد:

يميز املنظمات ذات الكفاءة عن تلن غير الكفسة  وفشل أي منظمة إنما يعني في  إل العمل اإلداري الفاعل هو الذي

جوهرو فشل إدارة تلن املنظمة  فاإلدارة هي عملية تحديد وإنجاز األهداف من خالل استيدام وتنسكيق مكوارد بشكرية وفنيكة 

 القواعد اإلدارية ا
ا
لتي تحكم عمكل الجمعيكات الخيريكة عكن القواعكد ومالية في إطار الظروف البيئية املحيطة  وال تيتلف وثيرا

اإلداريكة التككي تحككم اإلدارة فككي املنظمكات الربحيككة  فكاإلدارة تقككوم علكى االسككتنالل األمثكل لإلم انككات البشكرية واملاديككة املتاحكة فككي 

وتشك ل العنصكر الرابككع   املسسسكة والبيئكة املحليكة. وتعككد اإلدارة وسكيلة لتحقيكق األهكداف املوضككوعة فكي ميتلكف نكواحي الحيككاة

 رأس املال والعنصر البشري  واألجهزة واملعدات. إلىنتا  باإلضافة من عناصر اإل 

 تعريف اإلدارة: 

يمكككن تعريكككف اإلدارة علككى أل كككا ذلككن النشكككا  الككذي   كككتم بتيطككيط وتنظكككيم وتوجيككه ورقابكككة أعمككال ااخكككرين لتحقيكككق 

  يطلكق علكى اإلدارة هنكا إدارة أعمكال  أمكا ت إلكىهدف؛ ففذا كانكت األهكداف التكي تسكعى اإلدارة 
ا
حقيقهكا خاصكة وهكدف الكربح مكثال

  ففنككه يطلككق علككى اإلدارة فككي هككذو  إلككىإذا كانككت األهككداف التككي تسككعى اإلدارة 
ا
تحقيقهككا أهككداف عامككة وهككدف تقككديم الخدمككة مككثال

: 2014  عككربتالف أنواعهككا وأشكك الها )الحالككة  اإلدارة العامككة  وهككي تشككمل ه ككذا أعمككال املسسسككات العامككة والح وميككة علككى اخكك

 (.4ص 

تقككع اإلدارة بككيل مدرسككتيل  تعكككرف األولككى باملدرسككة الكالسككيكية  والثانيكككة باملدرسككة اإلنسككانية  املدرسككة الكالسكككيكية 

  راراتتتروز السلطة في اإلدارة العليا  ولها مطلق الصكالحية فكي اتيكاذ القكو نموذجها البيروقراطية  حيث ت ول اإلدارة مروزية 

ول األول عككن جميككع س وهككي تقككوم علككى الهرميككة اإلداريككة  حيككث هنككاد قاعككدة وظيفيككة م سككعة تنت ككي بككرأس الهككرم الككذي هككو املسكك

أعمكال املنظمكة  ويكتم اتيكاذ القككرارات فكي أعلكى مسكتوى  وهنكاد االنضككبا  وااللتكزام بالتعليمكات واألنظمكة وال شكرفعات  يشككير 

ليديكة ت سكم باإليمكال األعمكى بالهياككل الهرميكة وتسلسكل األمكر والتعليمكات مكن الطبقكات اإلداريكة أل اإلدارة التق إلكى)ألن بابير( 

  إلىالعليا 
ا
 ود في األسالير اإلدارية املطبقة.الصرامة والجم إلى املستويات اإلدارية الدنيا  إضافة

تمككككام بمطالبككككه وتككككوفير األجككككواء أمككككا املدرسككككة اإلنسككككانية فككككي اإلدارة تنطلككككق مككككن ضككككرورة إشككككباع حاجككككات اإلنسككككال وااله

نجككاز  فقككد أخككذت ه ككا مسسسككات عككدة فككي القطككاع الخككاص  وهككي املناسككبة ألدائككه والعمككل علككى تحفيككزو وإثابتككه وم افأتككه علككى اإل 

 مطبقة فكي القطكاع التطكوعي مكن خكالل مكا يعكرف بالزمالكة اإلداريكة  واإلدارة هنكا ال مروزيكة بعككس اإلدارة السكابقة  حيكث 
ا
أيضا

توزفكككع السكككلطة بشككك ل ي كككيح الفرصكككة التيكككاذ القكككرارات فكككي أدنكككا مرتبكككة إداريكككة بحيكككث تتيكككذ املسكككتويات اإلداريكككة املتقدمكككة يجكككري 

طلق أوثر ما تتطلر االلتزام بالتعليمات نالقرارات األوثر أهمية  وهذو املدرسة تتميز باإلبداع مقابل املدرسة التقليدية التي ت

 إلككىوالتقيكد ه ككا  واإلبككداع فككي اإلدارة ضككمن املسسسككات التطوعيككة يقصككد بكه املشككاروة فككي ابت ككار أسككالير قياديككة وإداريككة جديككدة 

 إدارة العمل الخيري : المبحث الثاني
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ل مكككا جانككر الرسكككائل واألف كككار فكككي العمكككل التكككي مكككن شكككأل ا أل تلقكككا التجككاوب األمثكككل مكككن املتطكككوعيل ومكككن العكككامليل  وتحفكككز أفضككك

 (.25 - 17 ص: 2014)الهواف ي والبرزنجي  للعمل املثلى لد  م من قدرات ومواهر  لتحقيق األهداف اإلدارية 

نسككال العامككل  ووفككاءة االككة التككي يعمككل علي ككا  وتككوفير الظككروف والبيئككة إل الهككدف الككرئيس لككإلدارة هككو رفككع وفايككة اإل

هككككككداف إدارة املنظمككككككات الجماعيككككككة أجيككككككة واإلنتككككككا   إذا حاولنككككككا تحديككككككد نتاالصككككككحية ملمارسككككككة تلككككككن الكفككككككاءة وبالتككككككالي زيككككككادة اإل 

 (:8: ص 2014التطوعية من منظور اجتماعي  ففنه يمكن تحديدها على النحو ااتي )الهواف ي والبرزنجي  

 بناء قدرات املتطوعيل والعامليل في هذا القطاع لتحسيل أدائ م. .1

 لزيادة وفاءة وفاعلية وإنتاجية املتطوعيل والعامليل ه ا.توفير البيئة املشجعة في املنظمة التطوعية  .2

املشكككككاروة الفاعلكككككة لجميكككككع قطاعكككككات املتطكككككوعيل فكككككي اتيكككككاذ القكككككرارات الخاصكككككة باملنظمكككككة  وذلكككككن ضكككككمن األطكككككر الجماعيكككككة  .3

 املعتمدة من خالل الهيئات العامة والهيئات اإلدارية.

 

 املبادئ اإلدارية الرئيسية للتنظيمات الخيرية:

 Human)تنطلكق القواعككد واملبككادئ التككي تحكككم عمكل الجمعيككات الخيريككة مككن مفككاهيم املدرسكة اإلنسككانية فككي اإلدارة 

School of Management ) التككي تعككد اإلنسككال العنصككر األول فككي العمليككة اإلداريككة  فهككو وباختيككارو ورغبتككه التككي ال تسككت دف

حريككككة  إلككككىالعككككادة يلتككككزم بمككككا ارتككككبط بككككه إال أنككككه مككككن الناحيككككة األخككككرى يحتككككا   الككككربح املككككادي  اتيككككذ قككككرارو فككككي التطككككوع  واملتطككككوع فككككي

 عن الهرمية اإلدارية في النظرية التقليدية ففنه بحاجة 
ا
اإلحساس بروح  إلىواستقالل في تحقيق األهداف التي التزم ه ا  ولعيدا

 الفريق وتأويد دورو وزمالته للعامليل في املسسسة التي يرتبط ه ا.

 (:14: ص 2002و القواعد فيمكن حصرها فيما يلي )الخطير  أما هذ

العنصككر الككرئيس فككي البنككاء اإلداري للمنظمككات التطوعيككة هككو مككا يتوجككر العمككل علككى إشككباع حاجاتككه باإلحسككاس بقيمككة مككا  .1

 تقدير هذا العمل واالعتراف به. إلىيعمل  باإلضافة 

وحتكى ال تضكيع هكذو األهكداف فكي زحمكة اإلدارة ومعوقات كا  تحقيكق غايكات وأهكداف محكددة  و است داف التنظكيم التطكوعي  .2

بحيكككث يكككتم اعتمكككاد   (Management by Objectivesفكككفل األسكككلوب األمثكككل للعمكككل هكككو تبنكككي قواعكككد اإلدارة باألهكككداف )

  ووضع الوسائل اإلداريكة املناسكبة لتحقيقكه  وهكذا األسكلوب يرتككز علكى الهكدف  ويبعكد التنظكيم عكن اإلغك
ا
رام الهدف أوال

طريككق التنذيكة الراجعكة التكي تتككأتا فكي األبعكاد اإلداريكة األخكرى  ولتحقيككق ذلكن  البكد مكن الترويككز علكى املراجعكة الذاتيكة عكن 

( يكتم بواسكطت ا تحديكد مكدخالت النظكام Systemsبالتعامل مع برامج العمل في هذو التنظيمات  على أسكاس أل كا أنظمكة )

(Input( وتحديد ميرجاته )Output)   و( هذا يأتي من خالل العملياتProcess التي تكتم داخكل النظكام الكذي ) تتكوفر فيكه

 وهذا النظام يمتاز بالبساطة والسهولة وإم انية الحكم بواسطته على العملية اإلدارية.آلية التنذية الراجعة  

ن حماسكه للعمكل التطكوعي  ومكن بناء قدرات املتطوع وهو األسلوب األمثل لتنمية املتطوع وتطوير إم اناته واالسكتفادة مك .3

التككي طة بسكوفير األدبيكات املناسكبة واملتك إلكى  باإلضكافة فكرص التكدرير والتأهيكل املناسكر لكههنكا فكفل هنكاد حاجكة لتكوفير 

 تسهل مهام عمله.
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والقيكام  يعتمد العمل التطوعي في توفير اإلم انات املالية لعمله على مصادر غير تقليديكة أبرزهكا؛ جمكع التبرعكات  واملكنح  .4

بنشاطات مدرة للدخل  ويتطلر ذلن وضع الخطط املناسبة لتنمية املصكادر املاليكة لكدى هكذو التنظيمكات وتكوفير فكرص 

 االس ثمار الدائم ه دف إدامة عملها.

أل أعمالهككا قككد تنوعككت  إلككىازداد حجككم التنظيمككات الخيريككة عبككر العقككود الخمسككة األخيككرة بشكك ل ملفككت لالن بككاو  باإلضككافة  .5

خبككككرات مهنيككككة  األمككككر الككككذي ألككككزم هككككذو التنظيمككككات االعتمككككاد علككككى العمككككل املككككأجور  بمعنككككى أنككككه لككككيس  إلككككىبحت تحتككككا  وأصكككك

 
ا
بالضكككرورة أل يكككتم العمكككل فكككي التنظيمكككات الخيريكككة مكككن خكككالل املتطكككوعيل دول غيكككرهم  فاألسكككاس أل املتطكككوع لكككيس متفرغكككا

درجكة التطكوع فكي هكذو املنظمكات التكي تكديرها مجكالس أمنكاء مكن التفرن إال أنه البد من استيدام معيكار  إلىوالعمل يحتا  

املتطوعيل في النالر  والجدير بالذور هنا أل العالقة بيل املتطوعيل واملهنييل في هكذو التنظيمكات وافكحة بحيكث ت لكف 

لعليككا فككي اتيككاذ اإلدارة العليككا املهنيككيل تسككيير العمككل ه ككدف تحقيككق أهككداف املنظمككة  وتعطككي مجككالس األمنككاء الصككالحيات ا

 القرارات.

فككي اتيككاذ القككرارات  وذلككن مككن خككالل مجككالس اإلدارة والهيئككات الخيريككة والتطوعيككة علككى الجماعيككة  تعتمككد إدارة املنظمككات .6

العامكككة واللجكككال املشككك لة فكككي هكككذو التنظيمكككات  إل مفهكككوم الجماعيكككة اإلداريكككة هكككو امتكككداد ملفهكككوم الزمالكككة اإلداريكككة  حيكككث 

 الحقوم والواجبات من خالل عملهم في مجالس اإلدارة والهيئات اإلدارية.ي ساوى الجميع في 

ضرورة تقيد املنظمات بال شرفعات املعمول ه ا واحترامها ومتابعة تنفيذها  على الرغم من املرونة في أعمالها إال أل ذلكن  .7

 .تي قامت املنظمة على أساسهااليجر أال يتجاوز األنظمة والتعليمات املعمول ه ا  و 

 عككن التعقيككد والككروتيل املعككروف فككي  .8
ا
أل يككتم عمككل هككذو املنظمككات فككي تقككديم خككدمات ا بالبسككاطة والكفككاءة والفاعليككة  بعيككدا

 لهككا  بمكا ييسككر الهككدف 
ا
املسسسكات الرسككمية  ويتطلكر ذلككن وضككع األدلكة للعككامليل فككي هكذو التنظيمككات للقيككام بعملهكم وفقككا

 من عملها.

أل يككتم العمككل فككي دوائككر املحاسككبة واملاليككة فككي هككذو التنظيمككات بككأعلى مسككتوى مككن الدقككة واملسككاءلة والشككفافية واالحتفككا   .9

فهكذا املبكدأ هكو األسكاس فكي عمكل   وفكاءة اسكتيدام املكال املتكوافر إلكىبالسجالت املالية حسر األصكول املرعيكة  باإلضكافة 

هككذو املنظمككات  ومككن األهميككة بم ككال للمنظمككة الخيريككة تعيككيل مككدقق مككالي خككاراي  يقككوم بتككدقيق أعمككال املنظمككة  ويقككدم 

 الجهات املعنية. إلىتقاريرو 

التقنيككككات يجكككر علككككى اإلدارة االحتفككككا  بجميككككع الوثككككائق والسككككجالت واملراسكككالت املتعلقككككة بأعمالهككككا  بشكككك ل يتفككككق وأفضككككل  .10

العمكل علكى أسكاس أل املنظمكة الخيريكة  إلكىاإلدارية  وي كيح للجهكات اإلداريكة املسكسولة االطكالع علي كا فكي أي وقكت  باإلضكافة 

 منظمة مفتوحة لجميع من يرغر في االطالع علي ا.

 

 متطلبات جودة إدارة املنظمات الخيرية:

يكككة هكككو تسكككهيل مهمكككة اإلدارة فكككي القيكككام بمهامهكككا لتحقيكككق إل الهكككدف الكككرئيس للوظيفكككة التنظيميكككة فكككي املنظمكككات الخير 

األهككداف املحككددة  ويمكككن تحديككد أهككم املتطلبككات التككي إذا مككا تككوافرت نسككبة وبيككرة مه ككا فككي املنظمككة الخيريككة يمكككن القككول بأل ككا 

الخيرية أمر  نادر الحدوث ناجحة أو جيدة  والبد من اإلشارة إلى أل توافر جميع متطلبات جودة العملية اإلدارية في املنظمات 

 ألل األهميككة النسككبية ل ككل مككن هككذو املتطلبككات تتعككارض مككع بعضككها فككي حككاالت معينككة  لككذا يتعككيل علككى 
ا
فككي الحيككاة العمليككة  نظككرا
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اإلدارة أل تكوازل بككيل هككذو املتطلبكات وتككرجح املتطلبككات األوثكر أهميككة بالنسككبة ألعمكال املنظمككة  وفيمككا يلكي أهككم هككذو املتطلبككات 

 (:26: ص 2005دهال  )ال

لقكككد أصكككبحت أعمكككال معظكككم املنظمكككات الخيريكككة تتصكككف بكثيكككر مكككن الخصكككائص الفنيكككة التكككي  االسنننتفادة منننن الت صننن : .أ 

  إلىتحتا  
ا
 للت كاليف  فكي اإل  مهارات فنيكة متيصصكة  والشكن أل التيصكص يحقكق سكرعة

ا
 فكي العمكل وخفضكا

ا
نجكاز وإتقانكا

أو أل يقتصر عمل كل فرد على   يجاد وحدة تنظيمية ميتصة ب ل عملإويقض ي مبدأ االستفادة من التيصص أل يتم 

القيام بأعباء وظيفة واحدة عندما ي ول باإلم ال تشنيل هذو الوحدة أو الفرد ل كل وقكت العمكل  وقكد ي كول مكن السكهل 

نفسككها مككن للمنظمكة الخيريككة أل تسككتفيد مككن التيصككص بحكككم حجككم العمككل في ككا  ولكككن هككذا ال يعنككي أل تحككرم املنظمككات 

االختصاصككككككات الفنيككككككة التككككككي تحتاجهككككككا إذ أنككككككه بفم ال ككككككا أل تحصككككككل علككككككى هككككككذو االختصاصككككككات لككككككبعض الوقككككككت عككككككن طريككككككق 

 االس شارة.

تيتلكككف نشكككاطات املنظمكككة املتعكككددة مكككن حيكككث أهميت كككا باتجكككاو تحقيكككق أهكككداف  التنسنننيي بنننين أعمنننال املنظمنننة الخيرينننة: .ب 

 من املنظمة  ومن ثم فالتنظيم الجيد يميز بيل األن
ا
 خاصا

ا
شطة األساسية والثانوية  فيعطي األنشطة األساسية اهتماما

 غير أساسية في منظمة ما ففل باإلم ال 
ا
حيث وضعها في مستوى إداري مناسر ألهميت ا  ففذا كانت وظيفة التدرير مثال

 دارة املوارد البشرية.ي إدمجها مع الوحدات التنظيمية ف

حكككدهما مراقبكككة عمكككل ااخكككر أبكككدأ الرقابكككة التلقائيكككة بكككأل ييضكككع عكككامالل؛ قصكككد مكككن يقضككك ي م تحقيننني الرقابنننة التلقائينننة: .  

لرئاسكككة شكككخص واحكككد  أو أل ال يوككككل لشكككخص واحكككد أو وحكككدة تنظيميكككة واحكككدة مهمكككة القيكككام بعمليكككة واحكككدة قكككد تعكككرض 

  إلكككىاملنظمكككة 
ا
ال يجكككوز أل  الضكككرر بسكككبر عكككدم وجكككود رقابكككة فعالكككة أو بسكككبر التالعكككر أو إسكككاءة اسكككتعمال السكككلطة  فمكككثال

ملسكسول عكن الشكراء فككي املنظمكة هكو نفسكه الككذي ي سكلم البضكاعة عنكد وصككولها ملسكتودعات املنظمكة  ومكا ال يجككوز ا ي كول 

 للمستودع في وقتي 
ا
 للصندوم أو أمينا

ا
واحد  حتى ي بيل الثاني مكا لكم يكرو األول فينكشكف الخطكأ  أل يعمل املحاسر أمينا

 وبصورو طبيعية.
ا
 تلقائيا

إل التوسع في التيصص والرغبة في تحقيق التنسيق والرقابة لهما كلفت مكا علكى املنظمكة وال يجكر النظكر  سراف:عدم اإل  .د 

 إذا تمكككككن مككككن تقككككدير  إلككككى
ا
التككككوفير وهككككدف مجككككرد  وإنمككككا العمككككل علككككى تككككوفير كككككل مككككا يمكككككن تككككوفيرو  وفعتبككككر التنظككككيم جيككككدا

ومككن ثككم يقككرر التقسككيمات التنظيميككة التككي يتوقككع أل ت ككول   الت ككاليف واإليككرادات املتوقعككة إلنشككاء الوحككدات التنظيميككة

 فوائدها املادية طويلة األجل أوبر مما ست لفه من نفقات وجهود.

إل عمليكككككة تحقيككككق التعكككككاول بككككيل العكككككامليل ليسككككت تلقائيكككككة  بككككل هكككككي عمليككككة منظمكككككة  التعنننناون بنننننين العنننناملين فننننني املنظمننننة: .ه 

استمرارها  والتنظكيم الجيكد هكو الكذي يكوفر املنكا  الكذي يشكجع العكامليل مرة ومهمة في الحفا  على بقاء املنظمة و تومس

 هداف املنظمة.أعلى التعاول وترويز الجهود من أجل تحقيق 

تسثر البيئة املحيطكة باملنظمكة علكى عملهكا  وبالتكالي فكفل التنظكيم الجيكد هكو الكذي   كتم بكالظروف  مراعاة البيئة املحيطة: .و 

التي تطرأ علي ا  بحيث يستجير هذا التنظيم لهذو التنيرات ككالتنيرات التكي تطكرأ علكى املكوارد العملية املنظمة والتنيرات 

 البشرية في ا أو نوع التكنولوجيا املستيدمة وغيرها من عناصر البيئة املتعددة املحيطة باملنظمة.
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فكككككككي بنككككككككاء الطاقكككككككات  وتنميت ككككككككا  ل للتربيكككككككة اإليمانيككككككككة املت املكككككككة أوبكككككككر األثككككككككر أ( 89- 87ص : 2006وبينكككككككت دراسكككككككة )عطيككككككككة  

  وهذا عماد العمكل املسسسك ي فكي القطكاع الخيكري  ويمككن تفصكيل املقومكات الالزمكة لنجاحكه علكى 
ا
 مناسبا

ا
واس ثمارها اس ثمارا

 النحو ااتي:

-  
ا
فكككي زمككككن القكككوة  وبمعرفكككة مزايككككاو وثمراتكككه  وفهككككم  تكككوفر القناعكككة ال افيككككة بأسكككلوب العمككككل  بكككفدراد ضكككرورته  وخاصككككة

 املستوى املطلوب.  إلىمقومات نجاحه للوصول به 

 علككككى خروجهككككا مككككن أدنككككا مسككككتوى ممكككككن؛  -
ا
صككككدور القككككرارات عككككن مجككككالس اإلدارة  أو اللجككككال ذات الصككككالحية  حرصككككا

-أو املكدير؛ ففنكه يسكتمد صكالحياته  الواقعية وقابلية التنفيذ  وال يجوز أل ي ول املصدر هو الفكرد  إلىلت ول أقرب 

 
ا
راء  ونقضكككها مكككن املجكككالس  ال العككككس  ويجكككر أل تملكككن املجكككالس واللجكككال صكككالحية مراجعكككة قكككرارات املكككد -هكككو أيضكككا

 عند الضرورة.

أل ت ول مجالس اإلدارة أو اللجال غير محصورة فكي بيئكة واحكدة  مح ومكة بكأطر تنشكئة وتربيكة وتفكيكر محكددة  ممكا  -

يعة اتياذ القرار  فوجود أفراد من بيئات ميتلفة ضمن هذو املجالس  يثكري العمكل املسسسك ي بتوسكيع يسثر على طب

 ما  التفكير  وتعدد طرم التنفيذ.أن

 حتى ي -
ا
 يضع الرأي الشخص ي لرأي املجموعة.أل تسود لنة الحوار  حتى تتالقح ااراء للخرو  بأفضل قرار  وأيضا

 لهكككم  لتحديككد ثوابككت ومنطلقكككات مشككتروة للعكككامليل فككي املسسسكككة  -
ا
 مرجعيككا

ا
توجككه خطكككة العمككل  وتناسكككر و ت ككول إطكككارا

 والظروف التي تعيشها املسسسة. املرحلة

ال سامي عن الخالفات الشخصية  وتقديم املصلحة العامة على املصلحة الشخصية  وهذا يتم بتحسكيل االتصكال  -

وهذا أساس قكوي  سة بعضهم مع بعض  وبيه م وبيل سائر العامليل في الحقل اإلسالمي.والتواصل  بيل أفراد املسس

للنجاح  ففي اسكتفتاء لعكدد مكن القيكادييل النكاجحيل  اتسكح أل الصكفة املشكتروة بيكه م هكي القكدرة علكى التعامكل مكع 

ى ااخكرين مكن حكق  ومحاولكة أنفسكنا علكى العكدل واإلنصكاف  ومعرفكة مكا لكد ن  ولن يتم ذلكن ألحكد مكا لكم تتكرب  ااخري

 ألنفسهم  ال من خالل نظرتنا نحن.فهم نفسيات م من خالل نظرت م هم 

االعتكدال فككي النظككرة لألشكخاص؛ فككال يصككل األمكر حككد النلككو والتقكديس لألفككراد  وإضككفاء هالكة علككى بعككض األشككخاص  -

 تككسثر فككي مككدى اسككتعدادهم ملناقشككة رأ  ككم  أو احتمككال رفضككه  مككع بقككاء االحتككرام ا
ا
لشخصكك ي  وهككسالء يشكك لول ضككنطا

 غيكر مباشكر لككراء  وككأل هككذا مكا أرادو سكيدنا عمكر )رضك ي ل عنكه( حكيل عكزل خالكد بككن 
ا
علكى العمكل املسسسك ي وتوجي كا

 خشية ت الوليد )رض ي ل عنه(
 
 الناس به  وربطهم النصر بقيادته.ق عل

  فككككككي إعكككككداد القككككككادة  يتطلككككككر مسكككككتوىا  إتقكككككال التيطكككككيط  وتحديككككككد األهكككككداف لتنفيكككككذها  وتوزفككككككع األدوار  وهكككككذا -
ا
جيكككككدا

.س واملس
ا
 وليل  وتدرير العامليل مع االستفادة من كل اإلم انات  وتوظيف جميع الطاقات  بعد التعرف علي ا جيدا
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 تمهيد:

قسميل رئيسييل؛  إلىتواجه منظمات العمل الخيري العديد من املعوقات والصعوبات  ويمكن تقسيمها بش ل عام 

يتمثكل القسككم األول فككي الصكعوبات الداخليككة التككي تيكص املسسسككة سككواءا مكن الناحيككة املاليككة أو اإلداريكة أو الفنيككة  أمككا القسككم 

الثاني فيتعلق بالصعوبات الخارجية وهي الصكعوبات مكن خكار  املنظمكة الخيريكة كالصكعوبات املتعلقكة بال شكرفعات واألنظمكة  

ة بنظكككرة املجتمكككع وتفاعلكككه مكككع العمكككل الخيكككري  والصكككعوبات ذات العالقكككة بكككالنواحي السياسكككية. وفيمكككا يلكككي والصكككعوبات املتصكككل

 :عرض ألهم وأبرز تلن الصعوبات

 الصعوبات الداخلية: -1

 من خالل الدراسات والتجارب السابقة للمنظمات الخيرية  يمكن حصر الصعوبات الداخلية التي تواجهها في التالي:

 ات واملشكالت اإلدارية:الصعوب 1-1

 ( أن املنظمات الخيرية تواجه الصعوبات والتحديات اإلدارية التالية:110: ص 2006أظهرت نتائج دراسة )عطية، 

ضكعف قككدرات الهيئككات اإلداريككة فككي التيطككيط للحفكا  علككى كوادرهككا  مككن خككالل حككل مشككالت م املاديككة التككي تعككد مككن أبككرز  .أ 

 .الخيري العوامل الستمرارهم في العمل 

تسرب أصحاب الخبرة والكفكاءة للبحكث عكن الكفايكة املعيشكية  وربمكا  إلىقلة أجور العامليل في العمل الخيري  مما يسدي  .ب 

 يعيشكككه العمكككل الخيكككري 
ا
 طبيعيكككا

ا
لككككن ال يتوقكككع اإلبكككداع والتميكككز واملنافسكككة  فكككي ظكككل عكككدم تفكككرن ال كككوادر و  ي كككول هكككذا وضكككعا

 .لحجم املنافسة املطلوبة من املنظمات الخيريةتوى املرجو املس إلىهيلها ورفعها ووفايت ا وتأ

 .عدم وجود التحفيز الالزم للموظفيل في املنظمات الخيرية .  

عكككدم وجكككود مكككا سكككماو بعضكككهم ابكككفدارة االسكككتحقاقاتا  ولعكككل املقصكككود مكككن ذلكككن مراعكككاة حقكككوم موظكككف العمكككل الخيكككري   .د 

 
ا
 ادة األجور وقلة الدوام والضمال االجتماعي وغيرها.بزمالئه موظفي القطاع الح ومي والخاص من حيث زي أسوة

 من ال وادر النشطة واملتحمسة والتي تنطبق علي ا املواصفات الخاصة بموظف  .ه 
ا
الكثير من املنظمات الخيرية تضم عددا

أو  العمككككل الخيككككري  غيككككر أل هككككذا وحككككدو ال يكفكككككي  مككككا لككككم تصككككقل هككككذو الكفكككككاءات باملهككككارات الفنيككككة الالزمككككة  سككككواءا إداريكككككة

 معوقات العمل الخيري : المبحث الثالث
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محاسبية أو مهارات تقنية أو مهارات التواصل مع ااخرين  ومن هنا يضيع حماس هذو ال وادر  عندما تشكعر باإلهمكال 

 .والت ميش وتفوم ااخرين علي م  مما يزيد من إحباطهم وخيبة أملهم

ل فكي تطكور املنظمكات الخيريكة إصكابت ا باإلحبكا  وفقكدال األمك إلكىعدم تدرير وتأهيل الطاقات املتوفرة وإهمالها بمكا يكسدي  .و 

 التي ين سبول إلي ا.

ه أ فيككعككدم االسككتفادة مككن الخبككرات املتراومككة  والعمككل بمبككدأ  )البككدء مككن حيككث انت ككى ااخككرول(  ال إعككادة وتكككرار مككا ابتككد .ز 

 .أسوأ ما وصل إليه ااخرول إلىااخرول  وربما الوصول 

املنظمات الخيرية أل ا تدور في نفس الفلن وت بنى نفس املشارفع  عدم الت امل في مجاالت األنشطة  واملالح  على معظم .ح 

واألنشطة  وتككرر نفكس األخطكاء  وفائكدة الت امكل تقكديم األهكم للمجتمكع  وتيصكص الكبعض فكي تكوفير خكدمات للمجتمكع 

ع  وقكد ال ت كول قد ال يتنبه إلي ا ااخرول  ومش لة عدم الت امل  التزاحم في توفير خدمات قد ت ول ذات أولوية للمجتمك

 .وذلن  ولكن ملجرد تقليد املنظمات بعضها لبعض

 .عدم التيصص في العمل الخيري؛ إلشباع أوثر حاجات املجتمع .  

 .التداخل والتضارب في األنشطة املشتروة بيل املنظمات الخيرية .ي 

نفسكها  وهكذا األمكر يجكر   ووجود الصراع التنظيمي داخكل املنظمكات الخيريكة الخالف بيل بعض املنظمات الخيريةوجود  .د 

الترفع عنه ملن نذر نفسه لخدمكة ااخكرين  ورضك ي أل ي كول مكن أصكحاب العمكل الخيكري  ألل املقصكود األسكمى مكن العمكل 

الخيكري  إصكالح املجتمعكات  وال يمككن أل يكتم إصكالح املجتمعكات مكن خكالل منظمكات وأفكراد يفتقكدول هكذو املعكاني  فكفل 

ذا يبكككرر ضكككعف وثيكككر مكككن األنشكككطة واألعمكككال الخيريكككة  انشكككنالها فكككي الخالفكككات مكككع غيرهكككا  فاقكككد الءككك يء ال يعطيكككه. ولعكككل هككك

 فكرية  وربما مادية وبيرة كال األولى صرفها لتحقيق أهدافها واستراتيجيات ا املعلنة
ا
 .وهذا ي لفها جهودا

 ضعف االهتمام باملتطوعيل والعمل التطوعي من قبل املنظمات الخيرية. .ل 

 .وع مع وقت العمل أو الدراسة  مما يفوت عليه فرصة املشاروة في العمل الخيري تعارض وقت املتط .م 

عككدم تحديككد أدوار وافككحة للمتطككوعيل فككي الهياكككل التنظيميككة بككيل املتطككوعيل  واملككوظفيل  وعككدم وجككود إدارات مسككتقلة  .ل 

 .تتابع استقطاه م وترتر أوضاعهم

 

إلداريننننة للعمننننل الخينننري فنننني منطقننننة مكنننة املكرمننننة تنحصننننر فنننني ( أن املعوقنننات ا144: ص 2014وأوضنننحت دراسننننة )برقنننناوي، 

 التالي:

تدني مستوى الكفاءة اإلدارية  وقد ي ول ذلن ألل الجمعيات الخيرية توظف لد  م مسهالت علمية أقل من املطلوب  أو  .أ 

 ملحدودية الرواتر التي تقدم من قبلهم.
ا
 ال توافق طبيعة العمل نظرا

قبل اإلدارة  قد ي كول السكبر غيكاب التيطكيط أو لكيس لكدى بعكض الجمعيكات أو املنظمكات  التردد في اتياذ القرارات من .ب 

 الخيرية خطط تساعد على اتياذ القرار الصحيح الذي ييدم أهدافها وبرامجها.

تفء ي املجامالت املحسوبية في اإلدارة  وقد ي ول السبر التيبط والعشوائية لدى بعض الجمعيات واملنظمات الخيرية  .ج 

 رسم خطط بناءة تعمل وتيدم مصلحة العمل. وعدم
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داريككة للمنظمككات الخيريككة النسككائية ( أل مككن أهككم املعوقككات اإل 15: ص 2001وبينككت نتككائج دراسككة )مروككز البحككوث والدراسككات  

 في اململكة العربية السعودية ما يلي:

اعدهم علكككككى اختيكككككار املجكككككال ول املتطكككككوعيل وتسكككككس عككككدم وجكككككود إدارة خاصكككككة للمتطكككككوعيل باملنظمكككككات التطوعيكككككة ت ككككتم بشككككك .أ 

 املناسر حسر تيصصات م ورغبات م. 

  .ب 
ا
قصكور فككي خبكرة املتطكوعيل والقككائميل اململككة تعكاني هكذو املنظمككات مكن  لحداثكة إنشكاء العمككل التطكوعي املسسسك ي فككي نسكبة

 على إدارة هذو املنظمات.

ن مساهمة املتطوعيل املعوقات التي تحد م عككدم وضككوح أهداف الجمعيات لألعضاء ولبقية أفراد املجتمع يعتبر من أهم .ج 

% مككككن 30. ففككككي دراسككككة عككككن مشككككاروة املككككرأة فككككي الجمعيككككات الخيريككككة النسككككائية بمدينككككة الريككككاض اتسككككح أل مسككككاهمة فعالككككة

 وذلن لعدم وضوح أهداف الجمعية لهن.ككام العضكوية والعمل بالجمعيات  املتطوعات غير راضيات عن نظ

 دول مساهمة املتطوعات س ووجود األطفال واملسالظروف األسرية االجتماعية  .د 
ا
وليات األسرية ومعارضة الزو  تقف حائال

 
ا
 .فعالة مساهمة

تككرد بعككض  إلككىحصككر نشككا  املنظمككات التطوعيككة فككي أشككخاص تقليككدييل والتحيككز فككي االنتيابككات مككن األسككباب التككي تككسدي  .ه 

 املتطوعات نشاطهن.

 دارية التي تعترض عمل الجمعيات الخيرية ما يلي:املعوقات اإل ( أل من بيل 25: ص 2005وبينت دراسة )بركات  

 الضعف التنظيمي لبعض الجمعيات الخيرية وعدم توافر اإلم انات التنظيمية للقيام بدورها. .أ 

ضككرورة االنيككرا  فككي بككرامج  إلكىأسككالير الككتحكم واإلدارة والتعامكل مككع الكككم الهائككل مكن املعلومككات  ممككا يشككير  إلككىاالفتقكار  .ب 

 قدرات املنظمات والجمعيات الخيرية. بناء

 املنظمات الخيرية.و ضعف ال وادر العاملة في الجمعيات  .ج 

ومككن خككالل االسككتعراض السككابق يمكككن حصككر املشكككالت اإلداريككة للجمعيككات الخيريككة فككي جككانبيل أساسككييل همككا؛ الجانككر 

داف واملسكككسوليات  والصكككراع التنظيمكككي  األول هكككو الجانكككر التنظيمكككي املتعلكككق بعكككدم وضكككوح األهكككداف  وتعكككارض وتضكككارب األهككك

وضككعف الهياكككل التنظيميككة  وضككعف التيطككيط. أمككا الجانككر الثككاني فهككو الجانككر املتعلككق بككاملوارد البشككرية  ومككن أمثلككة ذلككن؛ 

 عدم التفرن للعمل في الجمعيات الخيرية  ضعف قدرات الكفاءات اإلدارية  ضعف األجور واملزايا املالية للعكامليل فكي القطكاع

 الخيري  ضعف التدرير والتأهيل للعامليل في الجمعيات الخيرية  وعدم التيصص في العمل الخيري.
 

 الصعوبات واملشكالت املتعلقة بالتمويل: 1-2

( أل مككن أهككم املعوقككات املاليككة التككي تعتككرض عمككل املنظمككات الخيريككة مككا 23ص  :2007بينككت دراسككة )مسسسككة نككداء الخيككر  

 يلي:

 ومنننؤثرينتيكككوف الكثيكككر مكككن املوسكككرين وإحجكككامهم عكككن االسكككتمرار فكككي دعكككم العمكككل الخيكككري  متكككأثرين بكككالحمالت الدعائيكككة  .1

مرين في دعمهكا مكه م  فكي العطكاء غيكر املكدروس واإلنفكام علكى أمكور جانبيكة ال ترتقكي ثالسالمة  مع قلة وعي الكثير من املس 

   اجة األمة وأولويات ا في اإلنفاممستوى ح إلى
ا
 .نفاقهم الخيري إوجود الفارم الهائل بيل إنفاقهم الشخص ي و  إلى إضافة
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2.  
ا
  -الثقافككة السككائدة بككيل املنظمككات الخيريككة مككن اعتمككاد املككوارد املاليككة أساسككا

ا
علككى التبرعككات والهبككات التككي  -وشككبه ولككي أحيانككا

اإلنفككام الككدائم وغيكر املشككرو  علككى يجكود ه ككا املحسكنول  وعككدم السككعي الحثيكث لت ككوين أوقككاف تعتمكد علي ككا املنظمككات فكي 

 أنشطت ا من قبل املانحيل  األمر الذي يمكه ا من حرية التيطيط واختيار االستراتيجيات املناسبة لها.

( إلى بعض املعوقات املالية التي تواجكه املنظمكات الخيريكة ومه كا 112: ص 2006وفي نفس السيام أشارت دراسة )عطية  

 ما يلي:

 .ر بعضهمالحصول على الدعم الالزم من الجهات الح ومية )إل وجدت( وما عب   محدودية وصعوبة  .أ 

 .ضعف التمويل من املسسسات والشركات ورجال األعمال والصناديق الداعمة ملشارفع املنظمات الخيرية .ب 

 .عدم التزام األعضاء بدفع االشتراكات .ج 

 .في البلد عدم وجود منافذ لدعم املسسسات الخيرية الكبرى للمسسسات الصنرى  .د 

 .عدم وجود البنى التحتية واألوقاف واملوارد املالية الثابتة لدعم واستمرار عمل املنظمات الخيرية .ه 
 

 ( أل أهم املعوقات التمويلية التي تواجه العمل الخيري في مكة املكرمة هي:145: ص 2014وأظهرت نتائج دراسة )برقاوي  

لبية الجمعيات واملنظمات الخيرية ال تعمل على إيجاد مصكادر متنوعكة وال ضعف املوارد املالية  وقد ي ول السبر أل غا .أ 

 تقدم برامج اس ثمارية تزيد من املوارد املالية لد  م.

 مككككن املككككواطنيل لككككيس لككككد  م قناعككككة أو لككككد  م شكككك ود وميككككاوف مككككن بككككرامج الجمعيككككات  .ب 
ا
ضككككعف التبرعككككات بسككككبر أل وثيككككرا

 بعمل برامج دعائية للخدمات والبرامج املقدمة.واملنظمات الخيرية  أو لعدم قيام الجمعيات 

صكككككرف األمكككككوال فكككككي غيكككككر مكككككا خصصكككككت لكككككه مكككككن بكككككرامج  وقكككككد ي كككككول السكككككبر عكككككدم وجكككككود بكككككرامج حسكككككابية ورقابيكككككة وافكككككحة  .ج 

 بالجمعيات الخيرية أو املنظمات الخيرية تحدد طبيعة وويفية الصرف بالجمعية أو املنظمة الخيرية.
 

ويل في الجمعيات الخيرية تنقسكم إلكى قسكميل؛ القسكم األول يتعلكق بمعوقكات الحصكول ومما سبق ي بيل أل معوقات التم

علكى التمويكل ومكن أمثلكة ذلكن؛ ضكعف التبرعكات  ضكعف املككوارد املاليكة األخكرى للجمعيكات الخيريكة  عكدم التكزام األعضكاء بككدفع 

يرية ومكن أمثلكة ذلكن؛ صكرف األمكوال فكي غيكر االشتراكات. أما القسم الثاني فيتعلق بمعوقات التصرف في أموال الجمعيات الخ

 .ما خصصت له من برامج  عدم وجود برامج محاسبية ورقابية وافحة

 

 صعوبات ومعوقات داخلية أخر : 1-3

( أل مكككككن بكككككيل الصكككككعوبات التكككككي تواجكككككه املنظمكككككات الخيريكككككة 16: ص 2001أوفكككككحت دراسكككككة )مروكككككز البحكككككوث والدراسكككككات  

 السعودية ما يلي:النسائية في اململكة العربية 

 تعاني بعض املنظمات من نقص املوارد املالية وضعف املشاروة في النشكا  مكن قبكل أعضكاء املنظمكة واقتصكارو فكي بعكض .أ 

 . األحيال على أعضاء مجلس اإلدارة

 نقص بعض مستلزمات النشا  وصعوبة الحصول على ال سهيالت الرسمية لبعض األنشطة في بعض األحيال. .ب 
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 . ة التطوع في أذهال أفراد املجتمعاإلعالمية في تعميق فكر قصور األجهزة  .ج 

 ( أل من بيل املعوقات التي تواجه العمل الخيري بصورة عامة ما يلي:26: ص 2005وبينت دراسة )بركات  

 عدم وجود برامج تدريبية وتأهيلية للمتطوعيل  وعدم وضوح حقوقهم وواجبات م. .أ 

ت تقليديككككة معينككككة  وعككككدم سككككعي ا للتطككككور ومواوبككككة التنيككككرات االجتماعيككككة ترويككككز عمككككل الجمعيككككات الخيريككككة فككككي مجككككاال  .ب 

 واالقتصادية امل سارعة في املجتمع املحلي.

 احتياجات  .ج 
ا
ترويز بعض املنظمات الخيرية جل أنشطت ا وبرامجها في تقديم املساعدات اإلقليمية والدولية  متجاهلة

 املجتمع املحلي.

 األصول الدينية العاملة في مجال الدعوة.انحسار دور الجمعيات الخيرية ذات  .د 

 

 الصعوبات الخارجية: -2

يقصكككد بالصكككعوبات الخارجيكككة التكككي تواجكككه املنظمكككات الخيريكككة تلكككن الصكككعوبات املتعلقكككة بالبيئكككة املحيطكككة باملنظمكككات 

 عامة يمكن تقسيمها إلى صعوبات مجتمعية  صعوبات تشرفعية وقانونية  صعوبات سياسية. الخيرية  وبصورةي 
 

 الصعوبات املجتمعية: 2-1

 ( أل أهم املعوقات املجتمعية التي تواجه العمل الخيري في مكة املكرمة هي:145: ص 2014بينت دراسة )برقاوي  

الخيريكة  ويرجكع السكبر فكي ذلكن لنيكاب التنسكيق بكيل  اتعدم تعاول الهيئات املشاه ة في املجتمع مكع الجمعيكات واملسسسك .أ 

 الجمعيات واملنظمات الخيرية من جهة والهيئات النظيرة لها باملجتمع من جهة أخرى.

عكككدم الكككوعي املجتمعكككي بأهميكككة العمكككل الخيكككري  وقكككد يرجكككع السكككبر لعكككدم وجكككود بكككرامج إعالميكككة مسكككتمرة متعلقكككة بالعمكككل  .ب 

 الخيري وإل وجدت ففل ا وقتية.

مشككككاروة املجتمككككع فككككي تككككدعيم دور الجمعيككككة أو املنظمككككة الخيريككككة  وقككككد ي ككككول السككككبر لعككككدم معرفككككة غالبيككككة أفككككراد  ضككككعف .ج 

املجتمككككع بطبيعككككة عمككككل الجمعيككككات أو املنظمكككككات الخيريككككة  وقككككد ي ككككول السككككبر عكككككدم أهميككككة التطككككوع واملشككككاروة باألعمكككككال 

 التطوعية لدى بعض أفراد املجتمع.

( أن من بين أهم معوقات العمل الخيري في اململكة  17ص  :2001حوث والدراسات، وأظهرت نتائج دراسة )مركز الب

 العربية السعودية ما يلي:

 .املتطوعيل مساهمة فعالةمل التطوعي مما يحول دول مساهمة عدم إدراد املجتمع بأهمية الع .أ 

ممككككا يعنككككي أل   الريفيككككة والباديككككةتروككككز واقتصككككار أنشككككطة املنظمككككات فككككي املككككدل واملنككككاطق الحضككككرية وابتعادهككككا عككككن املنككككاطق  .ب 

بكنفس مسكتوى رت علكى منكاطق وأفكراد قكد ال ي ونكوا أنشطة هذو املنظمات التكي يفتكرض في كا الشكمول املجتمعكي قكد اقتصك

 حاجة أفراد املناطق الريفية النائية.

 الصعوبات التشريعية والرسمية: 2-2
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واملعوقكات ال شكرفعية التكي تعتكرض املنظمكات الخيريكة ( إلى مجموعكة مكن الصكعوبات 3ص  :2014أشارت دراسة )الخباز  

 ومه ا ما يلي:

 .عدم وجود خبراء قانونييل وميتصيل أو مس شارين في العمل الخيري في املسسسات الرسمية ذات العالقة .أ 

 عض الدوائر ملتابعة شسول الجمعيات.تل س املسسوليل في ب .ب 

 غياب الدعم اللوجستي. .ج 

 .لجمعيات الخيريةغياب اتحاد يجمع املنظمات وا .د 

 .للعمل الخيري  مستقل ي ناول األبعاد ال شرفعية غياب قانول أو تشرفع .ه 

  ال شرفعات الخاصة باملنظمات الخيرية.و تداخل العمل والصالحيات بيل بعض القوانيل  .و 

 الصعوبات السياسية: 2-3

( أل هنكاد ضكنو  دوليكة غربيكة أمريكيكة لتجفيكف منكابع العمكل الخيكري فكي 3  ص 2004الكوهيبي  أوفحت دراسة )

عامككة وفككي الخلككيج العرلككي علككى وجككه الخصككوص بدجككة اإلرهككاب  وقككد اتيككذت تلككن الضككنو   ةي بصككور  اإلسككالميةالككدول العربيككة 

 :عدة صور مه ا

 .لى أي خيو  تثبت هذو الت مةات امه بوجود عالقة بينه وبيل اإلرهاب  ومحاولة تلفيق أي ت م تدينه والوصول إ .أ 

ثكككر يعرفونكككه فكككي ربكككط النكككاس باإلسكككالم أمحاولكككة إجبكككار العمكككل الخيكككري علكككى التيلكككي عكككن ربكككط الكككدعوة باإلغاثكككة ملكككا لكككذلن مكككن  .ب 

ومسسسكات الكدعوة والعمكل الخيكري  فكي الوقكت الكذي يفككتح املجكال للمسسسكات التنصكيرية باسكتنالل حاجكة النكاس لنشككر 

 .لنذاء والدواءمع ا -املحرف –اإلنجيل 

 .اإلسالميةالتضييق على التبرعات والتحويالت املالية للمسسسات  .ج 

 .تصفية املسسسات الخيرية النشطة .د 

وإشكككاعة الخكككوف بيكككه م   نكككهمالهجككوم الصكككهيوني النرلكككي علكككى العمكككل الخيكككري مكككن خكككالل الحمككالت اإلعالميكككة لتنفيكككر النكككاس  .ه 

 .ن دعمه ومساندتهمملنعهم 

ك اإلسالميةالحملة العلمانية الليبرالية في البلدال  .و   اب بقصكد تصكفية العمكل الخيكري بد كجي التي يقودهكا مجموعكة مكن الكت 

 واهية لتقويضه ونسف مسسساته.
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 الفصل الثالث

 التجارب املحلية واإلقليمية والدولية

 تمهيد 

 املبحث األول )تجارب املنظمات الخيرية في اململكة العربية السعودية(: 

 املجال االجتماعي  -املجال األول  -

 الصحة  -املجال الثاني -

 التعليم  -املجال الثالث -

 الدعوة  -املجال الرابع -

 املساجد  -املجال الخامس -

 اإلعالم  -املجال السادس -

 املبحث الثاني )تجارب املنظمات الخيرية العربية(: 

 املجال االجتماعي  -املجال األول  -

 حةالص -نياملجال الثا -

 التعليم  -املجال الثالث -

 الدعوة  -املجال الرابع -

   جداملسا -مسالجال الخا -

 اإلعالم  -املجال السادس -

 التجارب الدولية:  -املبحث الثالث

 آلية تحديد االحتياجات  -

 قياس أثر املشروعات الخيرية وآلية تحديد االحتياجات  -

 مجاالت العمل الخيري على املستوى الدولي  -

 أفضل املمارسات في مجال العمل الخيري الدولي -
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 تمهيد:

)الجمعيات( الخيرية وذلن مكن خكالل ثالثكة مباحكث رئيسكية؛  يروز هذا الفصل على استعراض واقع برامج وأنشطة املنظمات 

فكككي املبحكككث األول يكككتم التطكككرم لتجربكككة بعكككض املنظمكككات الخيريكككة فكككي اململككككة العربيكككة السكككعودية  وفكككي املبحكككث الثكككاني يكككتم تنكككاول 

جكككارب بعكككض تجكككارب بعكككض املنظمكككات الخيريكككة فكككي بعكككض الكككدول العربيكككة  أمكككا املبحكككث الثالكككث فقكككد تكككم تيصيصكككه السكككتعراض ت

منظمككككات العمككككل الخيككككري فككككي الككككدول األجنبيككككة  وذلككككن ه ككككدف تحليككككل تلككككن التجككككارب ومناقشككككت ا لالسككككتفادة مه ككككا فككككي تحديككككد أبككككرز 

 مجاالت العمل الخيري في اململكة العربية السعودية.

السكككعودية وهكككي؛ مكككن خكككالل سكككتة مجكككاالت للعمكككل الخيكككري فكككي اململككككة العربيكككة املحليكككة والعربيكككة ويكككتم تنكككاول تلكككن التجكككارب  

  املجال التعليمي  املجال الصحي  املجال الدعوي  مجال املساجد  املجال االجتماعي  املجال اإلعالمي.

 أما التجارب الدولية  
ا
فقد تم تناول   العربية املسلمة واملجتمعات النربية الكبيرة والظاهرة بيل املجتمعات للفروم ونسبة

والرفاهيكة  مجكال الرفكق بكالحيوال وحمايكة البيئكة  مجكال مجاالت هكي؛ مجكال الرعايكة الصكحية تلن التجارب من خالل عشرة 

نسكككككانية  مجكككككال الشكككككسول الفنكككككول والثقافكككككة  مجكككككال الطفولكككككة واألسكككككرة  مجكككككال التعلكككككيم  املجكككككال الكككككديني  مجكككككال الخكككككدمات اإل

االيات املتبعكة فكي تحديكد  تم الترويز في ا على قدالدولية  مجال العدالة االجتماعية  مجال البحث العلمي في املجال الطبي  و 

 االحتياجات.

 

 

 

 

 

 التجارب املحلية واإلقليمية والدولية:  الفصل الثالث
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 تمهيد:

  فقكد 
ا
 وبيكرا

ا
بينكت إحصكاءات الخكدمات االجتماعيكة ت تم اململكة العربية السكعودية بجانكر العمكل الخيكري اهتمامكا

ف على بكرامج وأنشكطة وخكدمات الجمعيكات الخيريكة واملسكتفيدين مكن خكدمات ا و املصر املبله إجمالي  م  أل2015لعام 

%(  ثكم 56.22  كال أغلب ا في مجال املسكاعدات العامكة بنسكبة )( مليار ريال2.355نحو )قد بله هك 1437/1436لعام 

%(  11.17الصرف علكى بكرامج الرعايكة الصكحية بنسكبة )%(  وفي املرتبة الثالثة جاء 26.57الخدمات األخرى بنسبة )

%(  0.18%(  ثككم رعايكة الطفولككة بنسككبة )5.83وجكاء الصككرف علكى رعايككة العجككزة واملعكوقيل فككي املرتبككة الرابعكة بنسككبة )

 جككاء الصككرف علكككى التعلككيم والتككدرير والتأهيكككل بنسككبة )أو 
ا
)الهيئككة العامكككة لإلحصككاء  الكتككاب اإلحصكككا ي  .%(0.03خيككرا

  .(2015سنوي لعام ال

فكككي هكككذا املبحكككث يكككتم تنكككاول تجكككارب بعكككض الجمعيكككات واملنظمكككات الخيريكككة السكككعودية العاملكككة فكككي املجكككاالت الخيريكككة 

 للمجاالت التالية:
ا
 املتعددة  ويتم استعراض تلن التجارب وفقا

 املجال االجتماعي: -املجال األول 

ي فكككي اململككككة العربيكككة السككككعودية  حيكككث ي سكككع لعكككدد وبيكككر مككككن يعتبكككر املجكككال االجتمكككاعي مكككن أوسكككع مجككككاالت العمكككل الخيكككر 

البرامج واألنشطة الخيرية  ومن أبكرز أمثلكة البكرامج الخيريكة التكي تنكدر  تحكت هكذا املجكال بكرامج األسكر املنتجكة  بكرامج الت افكل 

 االجتماعي  برامج القروض والتمويل  برامج املشروعات الصنرى  وبرامج اإلس ال الخيري.

 سر املنتجة:ج األ برام .1

تعككرف بككرامج األسككر املنتجككة بأل ككا تلككن النشككاطات االقتصككادية املمولككة مككن الح ومككة أو مككن القطككاع الخككاص أو مككن الجهككات 

الخيريكككة تنفكككذها بعكككض األسكككر الفقيكككرة واملحتاجكككة أو األسكككر ميسكككورة الحكككال التكككي تبحكككث عكككن دخكككل إضكككافي  بحيكككث يه مكككن أفكككراد 

تجارب المنظمات الخيرية في المملكة :  المبحث األول
 العربية السعودية
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وقد يتم تنفيذ بعكض البكرامج جاورة في هذو البرامج اإلنتاجية. في مسكن مشترد أو مساون متاألسرة أو بعضهم ممن يقيمول 

 (.1130: ص 2010داخل مسكن األسرة أو خارجه )الرديعال 

هكككك  وقسكككمت 1425إل غالبيكككة بكككرامج األسكككر املنتجكككة فكككي السكككعودية لكككم تظهكككر إال فكككي السكككنوات األخيكككرة وبالتحديكككد منكككذ العكككام 

بككرامج ح وميككة تشككرف علككى تمويلهككا وتنفيككذها جهككات ح وميككة مثككل بككرامج مراوككز التنميككة والخككدمات  إلككىرامج الدراسككة تلككن البكك

وبكككرامج غيكككر  .االجتماعيكككة  وبرنكككامج الضكككمال االجتمكككاعي  وبكككرامج الصكككندوم الخيكككري  وبرنكككامج الهيئكككة العامكككة لكثكككار والسكككياحة

 (. 1083: ص 2010تماعية( وبرامج املنظمات الخيرية )عسيري الح ومية تتمثل في برامج القطاع الخاص )املسسولية االج

 وفيما يلي يتم استعراض تجارب العمل الخيري في مجال برامج األسر املنتجة في اململكة العربية السعودية:

 ون االجتماعية باململكة العربية السعودية:ؤ تجربة وتارة الش .أ 

ول االجتماعيككة بدراسككة وتنفيككذ العديككد مككن بككرامج األسككر املنتجككة والتككي ت ككدف س قامككت وكالككة الضككمال االجتمككاعي بككوزارة الشكك

أسكر منتجكة تسكهم فكي التنميكة  إلكىالذاتية وتحويلها من أسر محتاجكة وفقيكرة  دعم األسر محدودة الدخل لتحسيل مواردها إلى

التقليديككة والتراثيككة وزيككادة قككدرت ا  االقتصككادية واالجتماعيككة  وذلككن مككن خككالل تطككوير الحككرف والصككناعات املنزليككة واملصككنعات

 مشككككروع التنافسككككية مككككع املنتجككككات األخككككرى املماثلككككة فككككي السككككوم املحليككككة والخليجيككككة  وقككككد شككككملت املجككككاالت التككككي دعمت ككككا الوكالككككة

ألكف ريككال  وقكد تكم تدشككيل  (750بمبلكه )مالية ومنطقككة الجكوف  وتقكدر ت لفتككه صكناعة السكدو والنسكيج بمنطقككة الحكدود الشك

 ملبككككدأ املسككككسولية ة( أسككككرة ضككككماني50منككككه ) تهككككك واسككككتفاد1432املشككككروع فككككي عككككام 
ا
  الككككدعم املككككالي قككككدم مككككن بنككككن الجزيككككرة تفعككككيال

االجتماعيكككة ودور القطكككاع الخكككاص فكككي دعكككم مسكككتفيدي ومسكككتفيدات الضكككمال االجتمكككاعي. ومشكككروع صكككانعي املشكككالح بمحافظكككة 

ألكف ريكال  ومشككروع خياطكة وتطريكز زينكة اإلبككل بمحافظكة اإلحسكاء بت لفككة ( 370اإلحسكاء باملنطقكة الشكرقية بت لفككة إجماليكة )

  ومشككككروع مسككككاعدة صككككيادي األسككككماد بمروككككز ثككككول التككككابع ملحافظككككة جككككدة بمنطقككككة مكككككة املكرمككككة  ( ألككككف ريككككال229إجماليككككة )

 مككن مسككتفيدي الضككمال االجتمككاعي بت لفككة إجماليككة بلنككت )59واسككتفاد مككن هككذا املشككروع )
ا
( ريككال  حيككث 4,101,591( صككيادا

قامكككت جامعكككة امللكككن عبكككدل للعلكككوم والتقنيكككة ببنكككاء املرفكككأ البحكككري  وقامكككت وكالكككة الضكككمال االجتمكككاعي بتكككأميل قكككوارب الصكككيد 

ومحركات ا وعدة الصيد وأدوات السالمة. ومن مشارفع الوكالة وذلن مشروع معاصر السمسم بمحافظكة محايكل عسكير الكذي 

( أسكرة ضككمانية  والكدعم املكالي قككدم 18منكه ) تهكك واسككتفاد1431وتكم تدشكيل املشككروع فكي عكام ( ألكف ريككال  504بلنكت ت لفتكه )

 ملبككدأ املسككسولية االجتماعيككة )وزارة الشككسول االجتماعيككة  الكتككاب اإلحصككا ي 
ا
لوكالككة الضككمال االجتمككاعي مككن بنككن سككاب تفعككيال

 .(36 - 23: ص 1435السنوي لعام 

 

 بجدة:تجربة جمعية الفيصلية النسائية  .ب 

للجمعيكككة الفيصكككلية النسكككائية بجكككدة نشكككاطات ملحوظكككة فكككي مجكككال األسكككر املنتجكككة  ومكككن أبكككرز تلكككن األنشكككطة برنكككامج األسكككر 

يككدي العاملككة مككن املنتجكة بمروككز سككليلة للحككرف والفنككول التراثيككة التككابع للجمعيككة  وتتمثككل فكككرة البرنككامج فككي تككدرير وتشككنيل األ 

نتككا  املشككنوالت التراثيككة مككن السككعف والسككدو واملطككرزات اليدويككة املحليككة  و  ككدف إسككر الفقيككرة التابعككة للجمعيككة فككي فتيككات األ 

سر املنتجة من خالل التدرير والتمويكل وتقكديم الخكدمات املتيصصكة الالزمكة لتطكوير دعم وتنمية مشروعات األ  إلىالبرنامج 

ال سكككويق  وتكككوفير بنيكككة تحتيكككة متطكككورة مكككن الكككدعم والخكككدمات املخصصكككة التكككي املنكككتج مثكككل املسكككاعدة فكككي االبت كككار والتصكككميم و 
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سكككوام  والتكككرويج وال سكككويق للمنتجكككات فكككي العديكككد مكككن قنكككوات ال سكككويق الدائمكككة تسكككاعد زيكككادة فكككرص النجكككاح واملنافسكككة فكككي األ 

وي والخككككككككدمات الفنيككككككككة هليككككككككة لتقككككككككديم الككككككككدعم املككككككككادي واملعنككككككككواملوسككككككككمية  والتعككككككككاول مككككككككع املسسسككككككككات املحليككككككككة الح وميككككككككة واأل 

سكالمي للتنميكة مكن خكالل تمويكل البرنكامج نجاح هذا املشكروع مثكل البنكن اإل إواالس شارية  وساهمت العديد من املسسسات في 

التدريبي والتجهيكزات التقنيكة )ااالت وم كائن التطريكز والخياطكة وغيرهكا(  ومسسسكة الوليكد بكن طكالل الخيريكة مكن خكالل رعايكة 

 مكن منتجكات البرنكامج. ووكذلن قكام البنكن معارض منتجات ا
ا
ألسر املنتجة في مدينة الرياض ولعض دول الخليج  وشكراء بعضكا

شككابة مككن  80االهلككي التجككاري بتمويككل الككدورات الحرفيككة  وشككراء هككدايا لكبككار العمككالء. وحقككق املشككروع م اسككر عديككدة مه ككا أل 

نتا  الحرفي والفنول التراثية ق والتصميم واالبت ار والعمل على اإل سر الفقيرة تتم استفادت ن من التدرير الشامل ال سوياأل 

 275لة وعكككدد تعمكككل فكككي مروكككز سكككليشكككابة  100املطكككورة واسكككتيدام مقكككر سليسكككلة وحاضكككنة لهكككم  وتكككوفير فكككرص وظيفيكككة لعكككدد 

ذلن استفدل من خرى. واستفادت املستفيدات من مشروع الهيئة العامة للسياحة وااثار  ووأعملت في جهات حرفية شابة 

من خكالل الجمعيكة الفيصكلية  اإللكترونياملسسسات التمويلية )الصندوم الخيري  وصندوم املئوية(  ومن خدمات ال سويق 

 مع البريد السكعودي  ووكذلن تسكويق 
ا
و أو تشكارد ه كا وفكي املطكارات أنتكاجهن باملعكارض التكي تقيمهكا الجمعيكة إالتي وقعت عقدا

 (.7 – 3: ص 1431)رحيمي  املحل التجاري لسليسلة 

 تجربة جمعية الجنوب النسائية الخيرية بأبها: .ج 

أولكككت جمعيكككة الجنكككوب النسكككائية الخيريكككة بأه كككا اهتمامهكككا باملحافظكككة علكككى التكككراث وتطكككويرو. فقكككد تكككم إقامكككة مشكككروع خياطكككة 

 وعككدد )60وتطريككز الثككوب العسككيري والسككراويل حيككث تككم إنتككا  عككدد )
ا
  حيككث تككم51( ثوبككا

ا
تسككويقها وتككم إقامككة معككرض  ( سككرواال

ا حيكككث تكككم تصككككنيع الحلكككي الفضكككية الخاصككككة عسكككيري الثككككوب ال -الفضكككة -الخكككوصالتراثيكككة الشكككعبية للمنطقككككة مثكككل ا للمنتجكككات

باملنطقكككة بعكككد تطويرهكككا  وتكككم تصكككنيع مشكككنوالت فضكككية وتكككم بيعهكككا فكككي املعكككرض. ولعكككدها تكككم افتتكككاح مشكككنل سكككر الجمكككال التكككابع 

نطقككة الجنوبيككة مثككل ي   ككتم وفككي املقككام األول بككالتراث العسككيري املميككز التككي تقبككل عليككه املككرأة بامللجمعيككة الجنككوب النسككائية الككذ

رفككككع املسكككككتوى االجتمكككككاعي والثقكككككافي  إلكككككىا. وهكككككدفت الجمعيكككككة مككككن وراء ذلكككككن ري  واملخكككككدات املطككككرزة واملفروشكككككاتالثككككوب العسكككككيا

األهككداف اإلنمائيككة بمككا يحقككق التنميككة للمجتمككع  وتطككوير واالقتصككادي والككديني والصككحي للمككرأة واألسككرة السككعودية  وتحقيككق 

االوتفكككاء  ومكككنح قكككروض صكككنيرة األجكككل إلقامكككة مشكككروعات  إلكككىالكككذات مكككن خكككالل الكككدورات التدريبيكككة والكككدورات املهنيكككة للوصكككول 

تككككوفير  إلكككى صكككنيرة لألسككككر التكككي لككككد  ا القكككدرة علككككى إنتكككا  سككككلعة. وقكككد تطككككور دور الجمعيكككة مككككن مجكككرد تقككككديم املسكككاعدات املاليككككة

الخككدمات املباشككرة وغيككر املباشككرة التككي تسككاعد علككى االعتمككاد علككى الككنفس مككن خككالل تنميككة مهككارات ن عككن طريككق بككرامج التعلككيم 

 (.1077 - 1069: ص 1432والتثقيف والتأهيل )البرين 

 تجربة برنامج عبد اللطيف جميل لخدمة املجتمع: .د 

جكل زيككادة دخككل النسككاء اللككواتي يملكككن مشككارفع متناهيككة الصككنر  أتأسكس برنككامج عبككد اللطيككف جميككل لخدمككة املجتمككع مككن 

تحقكق صكفة االسكتمرارية ودوام و   والالتي ال يملكن مصادر دخل أخكرى  مكن خكالل تقكديم خكدمات ماليكة تناسكر احتياجكات ن

وبر مسسسكة تنمويكة أل يصبح البرنامج أيل املشارفع الصنيرة  بحيث يمكن فضل املمارسات العاملية في تمو أعلى  البرنامج بناءا 

فككككراد مككككن مجككككرد متلقيككككيل متميككككزة فككككي خدمككككة تمويككككل املشككككارفع الصككككنيرة للنسككككاء بالسككككعودية  وفعمككككل علككككى التحككككول التككككدريجي لأل 

تياجككككات م  ولككككذا يككككوفر نفسككككهم لتككككوفير دخككككل لهككككم ي ناسككككر مككككع احأفككككراد منتجككككيل فككككي املجتمككككع معتمككككدين علككككى أ إلككككىللمسككككاعدات 
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 عينيككة للنسككاء صككاحبات املشككروعات الصككنيرة والتككي ال تملككن أي ضككمانات لالقتككراض مككن البنككود التجاريكككة 
ا
و أالبرنككامج قروضككا

 بمككا يككنعكس بشكك لي أخككرى  وذلككن مككن مسسسككات التمويككل األ 
ا
 واجتماعيككا

ا
سككر يجككالي علككى األ إ جككل اله ككوض ه ككذو الفئككة اقتصككاديا

سككر محككدودة الككدخل باملنككاطق التككي حككددها البرنككامج لعملككه ونشككاطه  والنسككاء اللككواتي ف البرنككامج األ محككدودة الككدخل. وفسككت د

  واأل  55-18عمككككارهن مككككا بككككيل أ
ا
و السكككككن الواحككككد  بحيككككث ال يتجككككاوز عككككدد كككككل مجموعككككة خمسككككة أسككككر املتجككككاورة فككككي الحككككي عامككككا

ول السككككن واملشكككروع ضكككمن عمكككل منطقكككة الفكككرع  ل ي كككأشكككخاص  واملشكككارفع القائمكككة والجديكككدة بشكككر  تكككوافر الخبكككرة  ويجكككر أ

م انية سرة مشروع واحد ضمن املجموعة الواحدة  يشتر  لالستفادة من املشروع أل ت ول الجنسية السعودية )في اإل أول ل 

 وأقص ى حد في املجموعة حال توافر الشرو  املطلوبة فكي غيكر السكعودييل(  ومكا يشكتر  موافقكة الكزو  أقبول فرد واحد على 

سككر محككدودة الككدخل مككن خككالل اسكك ثمار الطاقككات االجتماعيككة والبشككرية ال امنككة زيككادة دخككل األ  إلككىمككر. و  ككدف البرنككامج ولككي األ 

كككإيجكككاد مجتمكككع إسكككر محكككدودة الكككدخل داخكككل بيئكككت م املحليكككة  و داخلهكككا  وخلكككق فكككرص عمكككل ذاتيكككة لأل  ال يسكككهم فكككي دفكككع نتكككااي فع 

 5000 -1000سككرة الواحككدة. ويبلككه معككدل القككرض بككيل )وتنوفككع مصككادر الككدخل داخككل األ عجلككة التنميككة االقتصككادية باململكككة  

  وي ككككول تسكككديد األأ( 40 -28د  وتبلككككه مككككدة توظيكككف القككككرض مككككن )ريكككال( للفككككرد الواحكككك
ا
سككككبوعيل مككككن تككككاريخ أقسككككا  كككككل سككككبوعا

 فكي املراحكل األ اسكتالم القكرض فكي املراحكل الثالثكة األ 
ا
ريكال عكن ككل قككرض  80داريكة بواقكع إسككوم خيكرة  ويكتم تقاضك ي ر ولكى  وشككهريا

 بعكككد موافقكككة املقترضكككات  وال ضكككمانات فاملجموعكككة تضكككمن نفسكككها بنفسكككها )
ا
 - 1239ص  2011 بكككادؤودويكككتم خصكككمها مسكككبقا

1240.) 

 تجربة أوقاف صالح الراجحي: .ه 

إيجككاد فككرص عمككل ذاتيككة للنسككاء مككن األسككر املحتاجككة داخككل إل أهككم أهككداف برنككامج األسككر املنتجككة لككدى إدارة األوقككاف هككو  

بيئككت م املحليككة  واسكك ثمار الطاقككات االجتماعيككة والبشككرية ال امنككة فككي األسككر املحتاجككة  واإلسككهام فككي تعويككد أفككراد األسككر املحتاجككة 

ملحتكككككاجيل. ويكككككتم التعكككككاول علكككككى العمكككككل واإلنتاجيكككككة  ووكككككذلن مسكككككاندة الجهكككككود الكبيكككككرة التكككككي تبكككككذلها الجمعيكككككات الخيريكككككة فكككككي دعكككككم ا

 فكككي إحكككدى الجمعيكككات الخيريكككة 
ا
والتنسكككيق فكككي هكككذا البرنكككامج لتوظيكككف العكككامالت مكككن النسكككاء ضكككمن األسكككر املحتاجكككة املسكككجلة رسكككميا

التابعة لوزارة الشسول االجتماعية في بريدة أو املدل األخرى القريبة في منطقة القصيم لوجكود مقكر برنكامج األسكر املنتجكة هنكاد  

 لعمككل هكسالء النسككوة  الكذي
ا
 لي ككول مقكرا

ا
توافكق مككع تعككاليم بمككا يحفك  لهككن العمكل ب ككل اسككتقاللية و أنشكككأته إدارة األوقكاف خصيصككا

ريكككال  4500و 2500ديننكككا وتقاليكككد مجتمعنكككا. وقكككد وضكككعت إدارة األوقكككاف م افكككخت مناسكككبة للعكككامالت فكككي هكككذا البرنكككامج تتكككراوح بكككيل 

 ل ل عاملة أو مشرفة  وت نوع األعمال التي تقوم ه ا هسالء العامالت فكالبعض يعمكل فكي فكرز التمكور وتجهيزهكا وتنليفهكا وفكق 
ا
شهريا

 لتوزفعهكككككا فكككككي وجبكككككات إفطككككار الصكككككائميل التكككككي توزعهكككككا إدارة األوقككككاف فكككككي الحكككككرميل الشكككككريفيل الضككككوابط ا
ا
لصكككككحية والعلميكككككة تمهيككككدا

وغيرها  بينما يقوم الكبعض ااخكر بكبعض األعمكال املهنيكة اليسكيرة ككالطبخ والخياطكة وتجهيكز العكرا س فكي حفكالت الكزوا  ونحوهكا  

ة أو الجمعيكككككة الخيريكككككة التكككككي ي كككككبعن لهكككككا  مكككككع العلكككككم أل إدارة األوقكككككاف تكككككوفر لهكككككن ككككككل وتعكككككود عوائكككككد اإلنتكككككا  والبيكككككع لهكككككسالء النسكككككو 

 فكي منازلهن من خالل حافالت ميصصة لذلن.  إلىالنقل من و  إلىمستلزمات العمل  باإلضافة 
ا
أوقات العمل ست ساعات يوميكا

 
ا
ملرأة في البرنكامج تشكتر  إدارة األوقكاف أل ت كول لالحتياجات األسرية للعامالت. ولقبول ا خمسة أيام في األسبوع؛ وذلن مراعاة

  وأل يككتم قككدر اإلم ككال ترشككيح امككرأة واحككدة فقككط مككن كككل أسككرة  45و 18املككرأة سككعودية الجنسككية  وأل ي ككول عمرهككا بككيل 
ا
عامككا
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ا
لككي األمكككر فكككي إتاحككة الفرصكككة ألوبككر قكككدر مككن األسكككر  وأل ت ككول هنكككاد موافقككة وتابيكككة علككى العمكككل مككن الكككزو  أو و  محتاجككة؛ رغبككة

 (.941- 938: ص 1432)املطوع  

أل الفئكككة ية ي بككيل املنتجككة فككي اململككككة العربيككة السككعودومككن االسككتعراض السككابق لكككبعض التجككارب فككي مجككال بكككرامج األسككر 

 مكن الرجكل علكى أسكرت ا   من املست دفة
ا
برامج األسكر املنتجكة فكي النالكر هكم النسكاء  وذلكن مكن منطلكق أل املكرأة هكي أوثكر حرصكا

 علكى  إلىما يالح  أل الجمعيات واملنظمات الخيرية تسعى و
ا
تدرير وتأهيل املرأة للعمكل مكن داخكل منكزل األسكرة  وذلكن حفاظكا

األماون العامة وتعريضها للمصاعر  ومن ناحية أخرى لتقليل ت لفة املشروع حيكث ال  إلىخصوصيت ا  ولحمايت ا من الخرو  

 حاجة الس ئجار موقع معيل لبدء النشا .

للمنتجكات  وذلكن لعكدم قكدرة تلكن  ومن أهم املصاعر والعقبكات التكي تعتكرض بكرامج األسكر املنتجكة ضكعف ال سكويق

 جات ن  واعتمادهن على املعارض املوسمية. النسوة على توفير منافذ بيع دائمة ومستمرة ملنت

 

 برامج املشروعات الصغيرة: .2

 من قبل املعنييل بالتنميكة االقتصكادية واالجتماعيكة مكن دول ومسسسكات وطنيكة  
ا
 خاصا

ا
تنال املشروعات الصنيرة اهتماما

ادية واالجتماعيكككة يسكككت دف وإقليميكككة ودوليكككة  وبكككرزت أهميكككة املشكككروعات الصكككنيرة ومتناهيكككة الصكككنر ومكككنهج للتنميكككة االقتصككك

 كواحدة من أدوات تيفيف حدة  حدود من النساء والرجال  وتستيدمي الدخل املو فائدة الفقراء وذ
ا
املشارفع الصنيرة حاليا

 (.2: ص 2009سر   األ ( الفقر

 :وفيما يلي يتم استعراض بعض التجارب العملية في هذا املجال 

 بمنطقة حائل:تجربة جمعية أجا الخيرية النسائية  .أ 

مككن املشككروعات الصككنيرة الناجحككة التككي نفككذت ا جمعيككة أجككا الخيريككة النسككائية بمنطقككة حائككل مشككروع املقاصككف املدرسككية   

( مدرسكة باملسكتويات الدراسكية الثالثكة 77وتتمثل فكرة البرنكامج فكي إدارة وتشكنيل املقاصكف املدرسكية  وقكد تكم تشكنيل عكدد )

خلق فرص وظيفية ألبناء األسر ومساعدت م على االعتماد على أنفسهم  إلىبرنامج وهي االبتدا ي واملتوسط والثانوي. و  دف ال

وتحسكككيل أوضككككاعهم االقتصككككادية. ونشككككر الككككوعي النككككذا ي وإبككككراز أهميككككة الصككككحة النذائيككككة فككككي مرحلككككة التعلككككيم مككككن خككككالل إقامككككة 

ارد املاليككة للجمعيككة التككي تسككاعدها مجموعككة مككن املحاضككرات والنككدوات فككي املككدارس التككي تقككع ضككمن نطككام املشككروع. وزيككادة املككو 

 
ا
مكن امليكاو والعصكائر  على االستمرارية وتحقيق األهداف. وتقديم خدمات ا املتميزة للطالبات مكن خكالل تكوفير االحتياجكات كافكة

ووككككككذلن خككككككدمات بيكككككككع   ( وبطاقككككككات شكككككككحن الجككككككوال بأنواعهككككككا املختلفكككككككةت واملشككككككروبات )السكككككككاخنة والبككككككاردةاملتنوعككككككة واملككككككأكوال 

 وغيرها من االحتياجات. طاسية واألدوات املكتبية والتصوير القر 

 للخطككوات التاليككة: إعككداد دراسككة الجككدوى للمشككروع 
ا
دد املككدارس بمسككتويات ا الثالثككة ثككم حصككر عكك  وتكم تنفيككذ البرنككامج وفقككا

علكى مكدى رغبكت ن  ( املوجكودة داخكل نطكام منطقكة حائكل. وعمكل اسكتبيال ملكديرات املكدارس للتعكرف)ابتدا ي  متوسط  وثانوي 

أو قبككككولهن ل شككككنيل الجمعيككككة ملقاصككككفهن. وعمككككل اسككككتبيال آخككككر للطالبككككات ملعرفككككة رغبككككة الطالبككككات فككككي نوعيككككة الخككككدمات التككككي 

سيقدمها املقصف. وت ليف قسم الخدمة االجتماعية بالجمعية بفعداد قائمة بأسماء بنات األسر التي تنطبكق علكي ن شكرو  
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دارس التككككي سككككوف يشككككملها املشككككروع. وعقككككد مجموعككككة مككككن االجتماعككككات مككككع منسككككوبات التربيككككة التوظيككككف باملشككككروع. واختيككككار املكككك

( ومككديرات املكدارس والفتيككات الالتككي وقكع علككي ن االختيككار للعمكل وبا عككات باملقاصككف لكيم )مككديرة إدارة خكدمات الطالبككاتوالتع

 ة  تسويقية(.إدارية  محاسبيالدورات التدريبية لفريق العمل )املدرسية. وإقامة عدد من 

ومكككن أبكككرز الصكككعوبات التككككي واجهكككت البرنكككامج عككككدم وجكككود تجربكككة مماثلكككة قامككككت ه كككا أي جمعيكككة خيريككككة أخكككرى بحيكككث يمكككككن  

للجمعية الرجوع إلي ا ألخذ الخبرة الالزمة  وتعدد وتشعر العالقة بكيل األطكراف ذات الصكلة باملشكروع )بكيل الجمعيكة وككل مكن: 

(. ن عالقكككة جميكككع هككسالء ببعضكككهم الكككبعضاملككدارس  واملكككوردين  ومكككوظفي املشككروع  والبا عكككات  ووككذلإدارة التعلككيم  ومكككديرات 

وعمليكة دورة   التكي اسكت لكت الكثيكر مكن الجهكد والوقكت صكعوبة عمليكات فكرز الفئكات النقديكةعمليات اسكتالم اإليكراد اليكومي و 

والصككعوبة وكككل ذلككن مككن   البنككن إلككىاملنككدوب ومككن املنككدوب  إلككىاملشككرفات ومككن املشككرفات  إلككىاملبككاله مككن البا عككات فككي املقاصككف 

 ووكككذلن فكككي تقبكككل البنكككود السكككتالم مبككك
ا
ريكككال  اله نقديكككة عاليكككة مكككن فئكككات صكككنيرة )خكككالل عكككد املبكككاله واسكككتالمها وتسكككليمها رسكككميا

 وخمسة رياالت(.

ات الخبكككرة فكككي املشكككارفع وقكككد عملكككت الجمعيكككة جاهكككدة للتنلكككر علكككى هكككذو العقبكككات مكككن خكككالل التوجكككه للجهكككات املختصكككة وذو 

املماثلة  ووضع سياسات تنظيميكة تعمكل علكى تنظكيم العمكل. ومكا حرصكت الجمعيكة علكى االتفكام مكع أحكد البنكود لتفرفكه أحكد 

 (.1528 - 1521: ص 2011موظفي ا لعملية استالم املباله الواردة من الجمعية )الحرلي 

 االجتماعية:تجربة وكالة الضمان االجتماعي بوتارة الشئون  .ب 

العمكككل يعتبكككر مشكككروع بيكككع السكككواد بسكككاحات الحكككرم امل كككي الشكككريف الكككذي تشكككرف عليكككه وكالكككة الضكككمال االجتمكككاعي بكككوزارة 

  أحكككد املشكككارفع الصكككنيرة الناجحكككة  وتتمثكككل فككككرة هكككذا املشكككروع فكككي إعكككداد أمكككاون مناسكككبة لبيكككع السكككواد والتنميكككة االجتماعيكككة

م( ول ككككل وشككككن نافككككذة للبيككككع علككككى x 1 80 80 1للكشككككن الواحككككد مسككككاحة ) بسككككاحات الحككككرم امل ككككي الشككككريف بحيككككث ييصككككص

الجهكككككات األرلكككككع بعكككككد أل حكككككددت أمانكككككة العاصكككككمة املقدسكككككة أمكككككاون نصكككككر وتثبيكككككت األوشكككككاد بمكككككا ال يسكككككبر مضكككككايقة للحجكككككا  

م تمويل األوشكاد وت( ألف ريال  975هك بت لفة بلنت )1430وقد تم تدشيل املشروع في عام  واملعتمرين وزائري البيت الحرام.

ريكال فكي  500بعض الفئات املحتاجة مكع تحديكد ايجكار رمكزي للكشكن بلكه  إلىمن قبل وكالة الوزارة للضمال االجتماعي وقدمت 

 نفكذت بطريقكة جميلكة  25السنة إلضفاء الجدية علكى املشكروع ولكدفع املسكتفيدين للتمسكن بكه. وقكد بلكه عكدد األوشكاد 
ا
وشك ا

 إلككىت ناسككر مككع قدسككية امل ككال ومعمككارو اإلسككالمي. وقككد اسككتفاد مككن األوشككاد بعككض أصككحاب األسككر الكبيككرة ممككن هككم بحاجككة 

زيككادة دخلهككم  ولعككض املسككتفيدين مككن الضككمال االجتمككاعي  وعككدد مككن املتقاعككدين الككذين يحصككلول علككى معاشككات تقاعديككة ال 

   تفي بحاجات أسرهم
ا
( هم سعوديول )الرديعال   50أل جميع املستفيدين من هذا البرنامج وعددهم )علما

ا
: 2011مستفيدا

 (.  1846ص 

 تجربة جمعية البر الخيرية بجيدة: .ج 

مككن املشككروعات الصككنيرة القائمككة علككى فكككرة االسككتفادة مككن املككوارد الذاتيككة املتاحككة فككي املنككاطق التككي يعككيش في ككا الفقككراء  مككا 

ر الخيرية بجيدة من استزراع لشجرة البال  ومن أهم مبررات هذا املشروع؛ أل شجرة البال شجرة عاملية قامت به جمعية الب

سكككتراتيجية مكككن أغنكككى األشكككجار بالفيتامينكككات. وقكككد أومككك ى العديكككد مكككن العلمكككاء باسكككتزراعها اذات فوائكككد متعكككددة  وهكككي شكككجرة 

باسكتزراعها لتعكويض الكنقص الحكاد فكي النابكات. وهكي شكجرة للمساهمة في حل مشاكل سوء التنذية. وما أومك ى البنكن الكدولي 



39 
 

معروفكة منكذ القكدم مككن قبكل أهكالي قريكة جيككدة والقكرى املحيطكة ه كا بمحككافظتي العكال والوجكه. ف كي تمتككاز بسكهولة اسكتزراعها فككي 

هككي ذات جككدوى معظككم منككاطق اململكككة  وتحملهككا الجفككاف الطويككل  وقلككة الت لفككة وتحمككل الظككروف املناخيككة  وسككرعة نموهككا  و 

ريكال. وتتعكدد اسكتيدامات ا ككأعالف ووقكود  وتعتبكر  200 إلكىاقتصادية  فمنتجها الرئيس وهو زيت البال يصل سعر اللتر منكه 

ات بيئة مناسبة لتربية النحل  وهي وذلن شجرة زينة  ويتم استزراعها في عدد وبير من مزارع محافظتي العال و الوجه ومصد  

إيجككككاد مصككككدر دخككككل ثابككككت لألسككككر الفقيككككرة الراغبككككة فككككي اسككككتزراع شككككجرة البككككال. وتشككككنيل أبنككككاء األسككككر  لككككىإريككككاح    ككككدف البرنككككامج 

املحتاجكة واملسككاهمة فككي التقليككل مككن البطالككة. وإنتكا  زيككت متميككز تبلككه قيمتككه عشككرة أضكعاف قيمككة زيككت الزيتككول  وإيجككاد علككف 

ككن  يقككوم ب 3000ة بمبلككه ديككه خمسككول شككجرة قائمككللمواشكك ي  وقامككت الجمعيككة بكككدعم كككل مسككتفيد ل سككتزراع اريككال. ودعككم كككل م 

  وقامكت ب شككيل فريكق عمكل للمتابعكة  ريال. مكع أخكذ تعهكد علكى املسكتفيد برعايكة األشكجار املسكتزرعة 3000شجرة بمبله  50

ة وقامككت وككذلن بشككراء معصككرة السككتيرا  زيككت البككال. وتقككوم الجمعيكك  ومككا قامككت الجمعيككة بشككراء ماوينككة لطحككن بككذور البككال

بجمككع البككذور مككن املككزارعيل وعصككرها وتعبئت ككا وبيعهككا  حيككث بلنككت قيمككة زيككت البككال عشككرة أضككعاف قيمككة زيككت الزيتككول  وبلككه 

ا )البلوي  60عدد املستفيدين من املشروع   (.1724 -1711: ص 2011مستفيدا

نتكااي محكدد  إمن خالل االستعراض السابق ي بكيل أل املشكروعات الصكنيرة متعكددة املجكاالت  وال تروكز علكى مجكال 

ف ككي تعتمككد علككى قككدرة الفككرد ورغبتككه ومعرفتككه باملشككروع  وبصككورة عامككة هنالككن الكثيككر مككن أوجككه الشككبه بككيل بككرامج املشككروعات 

تكوفير مصكدر رزم دائكم ومسكتقر لألسكر الفقيكرة  إال أل  إلكىهمكا يسكعى الصنيرة وبكرامج األسكر املنتجكة  وذلكن مكن حيكث أل وال 

الفئككة املسككت دفة مككن املشككروعات الصككنيرة هككي الرجككل فككي النالككر األعككم  وذلككن ألل طبيعككة تلككن املشككروعات تعتمككد علككى الخبككرة 

 
ا
 مكن مشكروعات األسكر املنتجكة  وتتطلكر قكدرا

ا
أوبكر مكن املسكسولية  حيكث يت كول  العملية والقدرة على اإلدارة  وهي أوثر تعقيكدا

 مككن رأس املككال فككي مشككروعات  إلككىواجبككة السككداد  وتحتككا   ةرأس املككال فككي النالككر األعككم مككن قككروض حسككن
ا
رأس مككال أوبككر نسككبيا

 األسر املنتجة.

 اإلسكان الخيري: .3

 من أهمية املسكن بالنسبة لإلنسال  فقد قامت العديد من املشروعات والبرامج املوجهة
ا
لتوفير املساون للفقراء  انطالقا

 من تلن التجارب
ا
 :كأداة هامة ومسثرة في م افحة الفقر. وفيما يلي يتم استعراض بعضا

 تجربة مؤسسة امللك عبد هللا بن عبد العزيز لإلسكان الخيري: .أ 

بناء مجمعات سككنية للفئكات  إلىت دف مشارفع إس ال مسسسة امللن عبد ل بن عبد العزيز لوالديه لإلس ال التنموي 

 
ا
 16أسكر تعتمكد علكى نفسكها  بلكه عكدد املشكروعات نحكو  إلكى  وتوفير البكرامج التنمويكة لتحكويلهم مكن أسكر محتاجكة األشد حاجة

( وحككدة سككنية. وقككد أجكرت املسسسككة سلسكلة دراسككات 380 - 50تتكراوح عككدد الوحكدات السكككنية فكي املشككارفع مكا بكيل )  مشكروع

( مجلد تم في ا دراسة الحاجة للسكن في كافة مناطق اململكة  وتم تحديكد املواقكع 13هي سلسلة م ونة من )الحاجة للسكن و 

 
ا
 ملعككايير اختيككار املواقككعللسكككن فككي تلككن املنككاط األشككد حاجككة

ا
املسككت دفة مثككل ضككعف البيئككة السكككنية وشككدة الفاقككة لككدى  ق  وفقككا

الدخل  ي ي. أما فيما ييص الفئات املست دفة ففل املسسسة تست دف ذو الس ال  وقابلية املوقع للنمو االقتصادي واالجتماع

 املنيفض  الذين ال يمل ول أرض
ا
 للعيش فيه  أو أل مساوه م الحالية غير  ا

ا
 مالئما

ا
 خاصا

ا
ميصصة للبناء  وال يمل ول مسكنا

 تحسيل مستواو املعيء ي. مالئمة للسكن )املساون الرديئة(  على أل ي ول لدى الفرد املست دف الدافع والرغبة في
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ا
  وتقككوم املسسسكككة عكككادة

ا
 لدراسكككات الحاجكككة  بعكككدة إجكككراءات لتنفيكككذ مشكككارفعها حيكككث يكككتم تحديكككد املواقكككع األشكككد حاجكككة

ا
وفقكككا

  ثكككم تكككتم دراسكككة األوضكككاع السككككنية واالجتماعيكككة الراهنكككة فكككي املوقكككع الكككذي تكككم تحديكككدو بنكككرض معرفكككة 
ا
للسككككن املشكككار إلي كككا آنفكككا

الخصكككائص السككك انية واالجتماعيكككة واالقتصكككادية والصكككحية والتنمويكككة لألسكككر املقيمكككة فكككي املوقكككع  وبنكككاءا علكككى ذلكككن يكككتم تحديكككد 

يطيكككة والتصكككميمية للمواقككع املسكككت دفة  وتيطكككيط وتصككميم البيئكككات العمرانيكككة املسككت دفة  ثكككم تنفيكككذ املشكككارفع املعككايير التيط

التيطكككككيط للبكككككرامج و   اإلسككككك انية فكككككي تلكككككن املواقكككككع ومتابعكككككة تنفيكككككذها وتنسكككككيق تكككككأميل الخكككككدمات واملرافكككككق املطلوبكككككة السكككككتكمالها

ة. أمكا املرحلكة األخيكرة مكن مراحكل تنفيكذ املشكارفع فتتمثكل فكي التقكويم االجتماعية للفئات املست دفة في تلكن التجمعكات السك اني

قيكككاس مسكككتوى رضككا املسكككتفيدين عكككن بيئكككت م العمرانيكككة بأسكككلوب م والتطككوير؛ حيكككث يكككتم إعكككداد دراسكككة تقويميككة للمشكككارفع ويكككت

. تطكككوير أسكككالير التيطكككيط علمكككي  ويكككتم االسكككتفادة مكككن نتكككائج الدراسكككة فكككي تحسكككيل البيئكككات القائمكككة وتطكككوير املعكككايير السكككابقة

 (.998 - 973: ص 1432والتصميم ملشارفع املسسسة املستقبلية )الجاسر 

 تجربة مؤسسة الوليد بن طالل الخيرية: .ب 

من املجمعات السكنية  وهي عبارة عن فلل صنيرة يتراوح عددها في كل  قامت مسسسة الوليد بن طالل الخيرية ببناء عددي 

  تبكككود 100حائكككل هكككذو املجمعكككات فكككي املنكككاطق التاليكككة )( وحكككدة سككككنية مسكككتقلة  وقكككد تكككم تنفيكككذ 200 -100 -50مجمكككع بكككيل )

(. وتم التنسيق مع أمراء املناطق على أل 200  الرياض 200   عسير100  الباحة 200  الجوف 200  الحدود الشمالية 200

تم تيصيصها مكن أجكل منحهكا للمكواطنيل   يتم تأميل أراض ي املشارفع بتيصيص قطع سكنية مناسبة ضمن املخططات التي

سكموو ببنكاء الوحكدة ( حسكر ميططكات األراضك ي  بحيكث يلتكزم 2م 1ر100 إلكى 2م600فتم حجز قطع تتراوح مساحت ا ما بكيل )

   مككع األسككوار السكككنية كاملككة
ا
وتقككوم اإلمككارة   وتككوفير الخككدمات والبنيككة التحتيككةبنككاء املسككجد الجككامع فككي كككل ميطككط  إلككى إضككافة

تنسككيق مككع الجهككات الح وميككة املعنيككة فككي املنطقككة مككن أجككل تككوفير الخككدمات الالزمككة للمشككروع مككن إيصككال املككاء  والكهربكككاء  بال

ومكا يكتم الترتيكر مكع الجهكات األخكرى لتكوفير  .ع  وخكالف ذلكن ممكا يتطلبكه املشكروعفلتة الشكوار سوالهاتف  والصرف الصحي  و 

  ومراوككككز الشككككرطة  والككككدفاع املككككدني  علككككى اعتبككككار أل هككككذا املشككككروع يقككككع فككككي مككككا ييصككككها مككككن مشككككارفع كاملككككدارس واملستوصككككفات

ومككا تقككوم وزارة الشككسول االجتماعيككة بتككأميل مككا يلككزم كككل وحككدة سكككنية مككن  .سككمي مكفككول الخككدمات مككن قبككل الدولككةميطككط ر 

 ل.ء مروز اجتماعي لرعاية الساونيالفرش واألثاث  مع الحرص على إعطاء املشروع األولوية في بنا

يتزامن مع بناء املشروع تشكيل لجنة من اإلمارة والجهات املختصة في املنطقة إلجراء دراسة مستفيضة ألوضاع املواطنيل 

املسكككتحقيل لهكككذو املسكككاون لتوزفعهكككا علكككي م عبكككر شكككرو  وقيكككود تضكككمن تقكككديم األوثكككر حاجكككة  واألشكككد فاقكككة. يكككتم مكككنح املسكككتفيد 

للسكككن فقككط  ولعكككد مضكك ي خمككس سككنوات يعطككا صكككن امللكيككة  علككى أنككه يكككتم  اسككتمارة تيصككيص تسككمح لككه باسكككتنالل البيككت

  هكذو املكدة ت كول كافيكة لتكأقلم التأود من التزامه بالشر  خالل تلن املدة متابعة حال الساون من قبل هذو اللجنة حتى يتم

تككرفس ذلكن  إلكىر بكل ويكدعوو مزيكد مكن االسكتقرا إلكىاملواطن مكع الوضكع الجديكد واسكتفادته مكن الخكدمات املقدمكة ممكا يكدعوو 

 (.1568 - 1563: ص 2011بتطوير مسكنه والتوسع )النشوال  
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 جمعية امللك سلمان لإلسكان الخيري: تجربة .ج 

إنشكككاء مجمعكككات سككككنية مهيكككأة الحتضكككال املحتكككاجيل ومسكككاعدت م علكككى  إلكككىسككك ال الخيكككري تسكككعى جمعيكككة امللكككن سكككلمال لإل 

تنميككة قككدرات م الذاتيككة للخككرو  مككن دائككرة الفقككر  وتقككديم بككرامج تنمويككة لسككاوني وحككدات املشككروع السكككنية مككن أجككل تككأهيلهم 

املناسككر لهككم  ومككا  منتجككيل  والعمككل علككى اسككتقرار األسككر الفقيككرة بتككوفير السكككن إلككىومسككاعدت م علككى التحككول مككن معتمككدين 

الحككد مككن املظككاهر والسككلوويات السككلبية املن شككرة فككي أوسككا  الفقككراء والتككي تشككجع علككى االسككتمرار فككي حالككة  إلككىتسككعى الجمعيككة 

 ملفهكوم 
ا
الفقر  والعمل على إيجاد وقف مسسس ي دائكم ال يعتريكه مكا يعتكري األوقكاف غيكر املسسسكية مكن قصكور وانكدثار تجسكيدا

  الصككدقة الجاريككة  و 
ا
اإلسككهام فكككي م افحككة الفقككر ضككمن الجهكككود التككي تبككذلها الدولككة  واملشكككاروة فككي التنميككة املت املككة اقتصكككاديا

 مكككن خككككالل تقكككديم منظومككككة مت املكككة مككككن البككككرامج التنمويكككة. وهنالككككن عكككدة شككككرو  السكككتفادة األسككككرة مككككن 
ا
  وعمرانيككككا

ا
واجتماعيكككا

 رة مقيمة في مدينكة الجنسية  وأل ت ول األسخدمات الجمعية اإلس انية أهمها أل ت ول األسرة سعودية 
ا
تقكل  ال الريكاض مكدة

ريال  وأال ت ول األسرة قد حصلت على قرض من صندوم  3000عن ثالث سنوات  وأال يزيد الدخل الشهري لرب األسرة عن 

مالككة ملسككن الئكق  وأال ت كول التنمية العقارية  وأال ي ول تحت وفالة األسرة عمالة وافدة بقصد التجارة  وأال ت ول األسكرة 

 األسرة مالكة لرأسمال أو ممتل ات ذات قيمة.

وعنككد اسككتفادة األسككرة مكككن خككدمات الجمعيككة اإلسككك انية فعلي ككا االلتككزام بكككبعض الضككوابط والتككي تتمثكككل فككي أل تلتككزم األسكككرة 

  يحق لها التصرف في الوحدة ب سليم الوحدة السكنية وما استلمها  وتقر األسرة بأنه ال
ا
 ظاهرا

ا
 أو تأجيرا

ا
 أو رهنا

ا
السكنية بيعا

 أو التنككازل عه ككا لشككخص آخككر  وعلككى األسككرة أال تقككوم بككفجراء أي تعككديل أو تنييككر داخككل أو خككار  الوحككدة السكككنية إال 
ا
أو باطنككا

موية التي تقكدمها فراد أسرته باملشاروة واالستفادة من البرامج التنأبموافقة خطية من إدارة الجمعية  وأل يلتزم رب األسرة و 

 (.1482 - 1480: ص 1432إدارة الجمعية للساونيل  وأل تلتزم األسرة بأنظمة وتعليمات إدارة الجمعية )السند 

سكك ال الخيككري تتفككق فككي أغلبيككة الشككرو  مككن خككالل االسككتعراض السككابق ي بككيل أل املنظمككات الخيريككة الناشككطة فككي مجككال اإل 

سكن  وتروز تلن الشرو  على تكدني مسكتوى الكدخل  وعكدم وجكود قكرض مكن صكندوم الواجر توفرها في األسرة املستحقة لل

 التنمية العقارية  وعدم وجود سكن لألسرة. 

وما تقوم معظم مشارفع اإلس ال الخيري على عدم تملين الوحدة السكنية لألسرة  حيث يمكن أل تنادر األسكرة السككن 

رى مكككن الوحكككدة السككككنية  وال تكتفكككي املنظمكككات الخيريكككة بتكككوفير السككككن حكككال تنيكككر وضكككعها املكككادي  علكككى أل تسكككتفيد أسكككرة أخككك

 إلكىتحويكل األسكر مكن أسكر فقيكرة تعتمكد علكى ااخكرين   إلكىتكوفير بكرامج تنمويكة ت كدف  إلكىلألسر املسكتحقة بكل تسكعى فكي النالكر 

 أسر مكتفية تعتمد على نفسها.

 التكافل االجتماعي:د. 

 
ا
 فكككي الحكككد مكككن ااثكككار السكككلبية للفقكككر  وتتمثكككل مظكككاهر الت افكككل فكككي العديكككد مكككن يلعكككر الت افكككل االجتمكككاعي دورا

ا
 ومحوريكككا

ا
هامكككا

بككرامج املعونككة واإلغاثكككة والبككرامج التكككي تواجككه ال كككوارث والظككروف الطارئكككة  ووككذلن بكككرامج الجمعيككات الخيريكككة واللجككال األهليكككة  

 جتماعي.ملية في مجال الت افل اال وفيما يلي يتم استعراض بعض التجارب الع

 تجربة أوقاف صالح بن عبد العزيز الراجحي: .أ 
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 تقوم إدارة أوقاف صالح بن عبد العزيز الراجحي بالعديد من برامج الت افكل االجتمكاعي  ومكن تلكن البكرامج مكا يلكي )املطكوع 

 (:932 - 912: ص 1432

 مساندة الجهود التي تقوم ه ا املسسسات الح ومية والجمعيات الخيرية لتفعيل  إلىو  دف  :برنامج التكافل االجتماعي

دورهكا االجتمكاعي فكي دعكم ومسكاعدة األسكر الفقيكرة  واملسكاهمة فكي دعكم األسكر املحتاجكة والتيفيكف عه كا وتقكديم العكول 

تقكوم إدارة األعمكال الخيريكة فكي إدارة لها  والتأويد على مبدأ الت افل االجتماعي الذي يس شعر األسر الفقيرة واملحتاجة  و

 لتصككنيف اإلدارة العامككة للمسسسككات والجمعيككات األهليككة 
ا
 مككن فئككة )أ( وفئككة )ب( وفقككا

ا
األوقككاف بحصككر الجمعيككات األشككد احتياجككا

التنسككككيق مككككع الجمعيككككات الخيريككككة املرشككككحة لتحديككككد املحتككككاجيل  وطلككككر مسككككوغات التابعككككة لككككوزارة الشككككسول االجتماعيككككة  ثككككم يككككتم 

دراسكككة الحكككاالت الكككواردة مكككن الجمعيكككات الخيريكككة باململككككة العربيكككة السكككعودية  ومكككن ثكككم يكككتم إعكككداد قائمكككة لترشكككيح  ويكككتم ا

 للدراسات االجتماعية التي يقوم ه ا الباحثول االجتماعيول في اإلدارة  
ا
بأسماء الفقراء واأليتام واألرامل املرشحيل وفقا

  حيككككككث يككككككتم إصككككككدار شككككككي ات املسككككككاعدات بأسككككككماء املباشككككككرة للحككككككاالت املسككككككتحقةتقككككككديم املسككككككاعدات املاليككككككة ومككككككن ثككككككم يككككككتم 

 املستفيدين مباشرة أو تودع بحسابات م في البنود مباشرة.

 

 :مككككن إدراوهككككا  برنننننامج توتيننننع التمننننور 
ا
  انطالقككككا

ا
يعككككد أحككككد البككككرامج الخيريككككة املسككككتمرة التككككي تقككككوم ه ككككا إدارة األوقككككاف سككككنويا

اجككة فككي ميتلككف منككاطق اململكككة العربيككة السككعودية  وتقككوم إدارة األوقككاف بتوزفككع التمككور سككها لحاجككات األسككر املحتوتلم  

مسكاعدة الجمعيكات الخيريكة فكي تقكديم  إلكىعلى املحتاجيل بالتعاول مع الجمعيات الخيرية واملسسسات. و  دف البرنكامج 

يريكككة فكككي تكككأميل بعكككض املكككواد النككككذائية تكككذليل بعكككض الصكككعوبات التكككي قكككد تقكككف أمكككام الجمعيكككات الخالتمكككور لألسكككر املحتاجكككة  

 مككككن فئككككة لألسككككر املحتاجككككة  
ا
 لتصككككنيف  )أ(تقككككوم إدارة األعمككككال الخيريككككة بككككفدارة األوقككككاف بحصككككر الجمعيككككات األشككككد احتياجككككا

ا
وفقككككا

املرشكككحة لتنسكككيق مكككع الجمعيكككات الخيريكككة   وااإلدارة العامكككة للمسسسكككات والجمعيكككات األهليكككة التابعكككة لكككوزارة الشكككسول االجتماعيكككة

 لعكككدد املسكككتفيدين مكككن الجمعيكككة تحديكككد الكميكككة املخص  عرفكككة عكككدد املسكككتفيدين لكككد  ا  ثكككم مل
ا
 صكككة ل كككل جمعيكككة مكككن التمكككور وفقكككا

 لنسككر ومعككايير دقيقككة تقككوم إدارة األوقككاف بمعالجت ككا وتحديككدها  ومككن ثككم يككتم توزفككع التمككور علككى الجمعيككات 
ا
حيككث يككتم ذلككن وفقككا

 الخيرية املستفيدة.

 أل درجكككات الحكككرارة فكككي اململككككة العربيكككة  :فء وغننن اءبرننننامج د 
ا
وثيكككر مكككن األسكككر الفقيكككرة تعكككاني فكككي الشكككتاء القكككارس  وخصوصكككا

د في أجزاء واسكعة مكن شكمال الكبالد ووسكطها؛ ممكا يحكت   درجة إلىالسعودية في فصل الشتاء تنيفض في شهر يناير  م التجم 

ككككك  بالتنسكككككيق مكككككع عكككككدد مكككككن إلخكككككوال م. ووا لتقكككككديم العكككككول واملسكككككاعدة علكككككى القكككككادرين أل   ب 
ا
تكككككم تنفيكككككذ هكككككذا البرنكككككامج سكككككنويا

 
ا
خالل فصل الشتاء  وهذو املناطق هي؛ القصيم   جمعيات البر الخيرية في ست مناطق من مناطق اململكة األوثر برودة

سالء املحتكاجيل   ويقوم هكذا البرنكامج بتقكديم سكالل خيريكة لهكحائل  املنطقة الشرقية  الحدود الشمالية  الجوف  تبود

املكواد النذائيكة امل ونكة مكن: األرز   إلكىومن أهكم م ونكات هكذو السكالل: )جهكاز تدفئكة  وخمكس بطانيكات وبيكرة  باإلضكافة 

السكككالل وتوزفعهككا علكككى   وتتككولى الجمعيككات الخيريكككة صككرف تلككن وحليككر األطفكككال( لسكككر  والككدقيق  والزيكككت  واملكرونككة وا

العمككككككل بمبككككككادئ الت افككككككل االجتمككككككاعي التككككككي تس شككككككعر األسككككككر املحتاجككككككة والوقككككككوف معهككككككا   إلككككككى  ككككككدف البرنككككككامج املسككككككتفيدين. 

تقككككوم إدارة األوقككككاف بتحديككككد . املسككككاهمة فككككي دعككككم األسككككر املحتاجككككة والتيفيككككف عه ككككا وتقككككديم العككككول لهككككا فككككي فصككككل الشككككتاءو 

 
ا
راعكككى فكككي ذلكككن املنكككاطق األوثكككر بككر  الجمعيككات الخيريكككة األشكككد حاجكككة

ُ
ودة فكككي فصكككل الشكككتاء علكككى مسكككتوى لهكككذا البرنكككامج؛ حيككث ت
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مباشكرة  ومكن  اململكة العربية السعودية  ثم تقكوم بتكأميل السكالل الخيريكة املطلوبكة مكن إحكدى الشكركات التجاريكة بطريقكةي 

  إلكككككككىثككككككم تقككككككوم بفرسككككككالها 
ا
يقككككككوم البكككككككاحثول  الجمعيككككككات الخيريككككككة املحككككككددة  والتكككككككي تقككككككوم بتوزفعهككككككا علككككككى املسكككككككتفيدين  وعككككككادة

للجمعيات الخيريكة املسكتفيدة مكن البرنكامج للتأوكد مكن توزفكع السكالل الخيريكة  ميدانيةي  االجتماعيول بفدارة األوقاف بزياراتي 

 .على املستفيدين

 

 ن نفكذت إدارة األوقكاف عكدة بكرامج ملسكاعدة املعسكرين والسككجناء  :رين املسنجونين فني الحني الخناصبرننامج التيسنير عنن املعس 

 و 
 
جال الخيرية والجهات الرسمية التي تعمل في خدمكة السكجناء وأسكرهم  و  كدف البرنكامج وفالة أسرهم  وذلن بالتنسيق مع الل

  وقككد وضككعت ضككوابط ومعككايير محككددة لضككمال تنفيككذ إعككادة لككم شككمل األسككر املتضككررة مككن أككجن عائلهككا  أو أحككد أفرادهككا إلككى

 هذا البرنامج بدقة.
 

  السننجناءبرنننامج كفالننة أسننر:  
ا
مككن إدارة األوقككاف لككدعم ذوي الحاجككات مككن أفككراد  يككأتي تنفيككذ بككرامج وفالككة أسككر السككجناء رغبككة

 أل أسر السجناء تتأثر في النالر ن يجة غياب عائلها  ومن هذا املنطلكق حرصكت إدارة األوقكاف علكى تنفيكذ 
ا
املجتمع  وخصوصا

هكذو املسكاعدة ك  تى تتمكن األسرة من تلبية احتياجات ا املعيشكية  وتسكهمهذا البرنامج وتقديم املساعدة لهذو األسر ووفالت ا  ح

ك فكي مواسكات ا والتيفيكف عه كا مكن الناحيكة النفسكية واالجتماعيكة وتنقكذ األسكرة مكن االنحرافكات السكلووية ال قكدر ل  بكفذل ل 

ا البرنامج مكن خكالل فكرعيل رئيسكييل: تيصكيص مبكاله وتقوم إدارة األوقاف ب نفيذ هذاملال.  إلىدفع إلي ا عند الحاجة التي قد تن

 كامل عن عدد من أسر السجناء. شهرية مقطوعة ل ل أسرة أجيل  وسداد إيجارات املساون ملدة عامي 

 :ه كذا البرنكامج إدارة أوقكاف صكالح بكن عبكدالعزيز الراجحكي قامكت  برنامج تيسير أداء مناسنك الجنل لغينر القنادرين علنئ أدائنه

 
ا
فككي تحقيككق فضكائل متعككددة؛ ففيككه تيسككير ألداء مناسكن الحككج  وهككو الكرون الخككامس مككن أركككال اإلسكالم  علككى غيككر القككادرين  رغبكة

  ومكككا أنككه ييكككتص بفضككل الزمكككال وامل ككال؛ حيكككث يككأتي فكككي أيككام عشكككر ذي الحجككة  وفكككي أطهككر م كككال علككى وجكككه األرض  
ا
بأدائككه ماليككا

 آثارو الطيبة بفذل ل على امل إلىباإلضافة 
ا
في نيل هذو الفضائل العظيمكة املترتبكة علكى هكذا العمكل الجليكل  ستفيدين منه  ورغبة

تقككديم العككول  إلككىجككاء هككذا البرنككامج الككذي ُيعنككى بتيسككير أداء النسككن ألعككداد محككددة مككن املككواطنيل السككعودييل. و  ككدف البرنككامج 

علكككى املسكككتفيدين مكككن البرنكككامج مكككن النكككواحي الدينيكككة  اإلسكككهام فكككي التكككأثير اإليجكككاليو للمحتكككاجيل مكككن أجكككل أدائ كككم مناسكككن الحكككج  

 ك بعكد توفيكق 
ا
والسلووية أثناء ولعد عودت م من رحلكة الحكج  باسكتفادت م بكفذل ل مكن آثارهكا وأجوائ كا اإليمانيكة؛ ممكا ي كول عونكا

بككق علككى املرشككح شككرو  الحككج ل ك فككي ثبككات م واسككتقامت م علككى التمسككن بالككدين وأح امككه. ولالسككتفادة مككن البرنككامج البككد أل تنط

  وأل ي كككول مكككن أهكككل السكككنة والجماعكككة  وأل ي كككول ممكككن لكككم يسكككبق لهكككم تأديكككة فريضكككة الحكككج  وتكككوفر االسكككتطاعة 
ا
املعتبكككرة شكككرعا

 فكككي قدرتكككه علكككى أداء الحكككج بنفسكككها  وأل ي كككول عمكككرو 
ا
سكككنة فكككأوثر  ومكككا يشكككتر   (35)والقكككدرة الجسكككدية اأال ي كككول عجكككزو مكككسثرا

جود محرم لها  وأل ي ول غير قادر علكى دفكع ت كاليف الحكج  وأل ي كول سكعودي الجنسكية. تقكوم إدارة األوقكاف بالنسبة للمرأة و 

ب نفيكككذ هكككذا البرنكككامج بالتعكككاول مكككع عكككدد مكككن جمعيكككات البكككر الخيريكككة علكككى مسكككتوى اململككككة العربيكككة السكككعودية  حيكككث تقكككوم تلكككن 

  مكككع تحديككككد الجمعيكككات برفكككع الحكككاالت إلدارة األوقكككاف املسككككتحقة للكككدعم 
ا
وممكككن تنطبكككق علكككي م معككككايير الترشكككيح املكككذكورة سكككابقا

حمالت حج لهسالء لتلن الحاالت مع رفع الت لفة املالية الالزمة لذلن ثم تقوم بدراسة الحاالت املقدمة  ومن ثكم تقكوم بفصكدار 

 شي ات بأسماء حمالت الحج املقدمة.
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 :"يعد برنامج مساعدة الشباب الراغبيل في الزوا  من البرامج املهمة  برنامج مساعدة الشباب الراغبين في الزواج "إعفاف

 ملا يحققه من نتائج إيجابية وأهداف نبيلة في املجتمع  وقكد 
ا
والحيوية التي تحرص إدارة األوقاف على تنفيذها كل عام  نظرا

كككال لتنفيككككذو األثكككككر اإليجككككالي الككككذي وجدتكككككه إدارة األوقككككاف مكككككن املشككككارفع واللجككككال  الخيريكككككة العاملككككة فككككي مجكككككال دعككككم الشكككككباب كك

 لهكككا  كاملشكككارفع والصكككناديق واللجكككال املسكككتقلة  أو وجكككزء مكككن  الكككراغبيل فكككي الكككزوا   سكككواءا 
ا
 رئيسكككا

ا
ككال ذلكككن نشكككاطا  نشكككاطات اأكك

مسككككاعدة اللجككككال والصككككناديق واملشككككارفع والجمعيككككات  إلككككىاملتعككككددة ومككككا هككككو الحككككال فككككي الجمعيككككات الخيريككككة. و  ككككدف البرنككككامج 

 الخ
ا
املسكاهمة و التي تعمكل فكي مجكال مسكاعدة الشكباب الكراغبيل فكي الكزوا    يرية في تحقيق رسالت ا في األعمال الخيرية وخاصة

تكككذليل و فككي القضككاء علكككى العنوسككة ااخكككذة فككي االزديكككاد فككي املجتمكككع  وحمايككة الفكككرد واملجتمككع مكككن االنحككراف والفسكككاد األخاليككي  

التأويد على دور إدارة أوقاف و اإلسهام في ت وين األسر الصالحة بفذل ل  و لزوا   املصاعر التي قد تعترض من يرغر في ا

صككككالح بككككن عبككككد العزيككككز الراجحككككي فككككي خدمككككة املجتمككككع وتحقيككككق مبككككادئ الت افككككل االجتمككككاعي بككككيل أفككككرادو. ولتنفيككككذ البرنككككامج يككككتم 

جككال مسككاعدة الشككباب الككراغبيل فككي الككزوا   التنسككيق مككع اللجككال والصككناديق واملشككارفع والجمعيككات الخيريككة التككي تعمككل فككي م

وذلن لترشيح عدد من أسماء املستفيدين من الشباب املقبليل على الكزوا   ويكتم ذلكن وفكق أسكس ومعكايير محكددة  ثكم يكتم 

دراسة الحاالت الواردة ومن ثم يتم إعداد قائمة بأسماء الشباب املرشحيل  ومن ثم يكتم صكرف املسكاعدات املاليكة للشكباب 

 الذ
ا
 .ين تم ترشيحهم  حيث يتم إصدار الشي ات بأسماء هسالء الشباب مباشرة

 

 :"تقككوم إدارة األوقككاف مككن خككالل هككذا البرنككامج ب بنككي دعككم ورعايككة حفككالت الككزوا  الجمككاعي  برنننامج الننزواج الجمنناعي "تيسننير

املسكككاهمة فكككي  إلكككىالبرنكككامج  بالتنسكككيق مكككع عكككدد مكككن الجمعيكككات الخيريكككة بميتلكككف منكككاطق اململككككة العربيكككة السكككعودية. و  كككدف

تككككذليل و القضككككاء علككككى العنوسككككة ااخككككذة فككككي االزديككككاد فككككي املجتمككككع  وحمايككككة الفككككرد واملجتمككككع مككككن االنحككككراف والفسككككاد األخاليككككي  

اإلسهام في ت كوين األسكر الصكالحة بكفذل ل  والحكد مكن الت كاليف الباهظكة و املصاعر التي قد تعترض من يرغر في الزوا   

 ا .لحفالت الزو 
 

 :بعكد االعتكداء الكذي وقكع علكى الحكدود الجنوبيكة فكي بالدنكا بمحكاذاة منطقكة جكازال فكي شكهر ذي القعكدة  برنامج عون النناتحين

بكككادرت إدارة األوقكككاف ب نفيكككذ دعمهكككا ومسكككاعدت ا للنكككازحيل املتواجكككدين بميكككيم اإليكككواء بمنطقكككة جكككازال مكككن خكككالل   هكككك1430

تنفيذ برنامج دعوي مت امل  في أرلع ركائز أساسية  وهي: إقامة حلقات لتحفكي  القكرآل الككريم  إقامكة دورات علميكة أوليكة 

التأويكد علكى مبكدأ الت افكل االجتمكاعي الكذي  إلكىعامكة. و  كدف البرنكامج  للنازحيل  إقامة ملتقا دعوي  إقامكة مسكابقة علميكة

التأويككككد علككككى دور إدارة األوقككككاف فككككي خدمككككة الككككوطن أوقككككات األزمككككات وال كككككوارث  و يس شككككعر إخواننككككا املحتككككاجيل واملتضككككررين  

إعداد آلية شاملة  ا البرنامج تم  ولتنفيذ هذ .املساهمة في دعم األسر املحتاجة واملتضررة والتيفيف عه ا وتقديم العول لهاو 

وتوعيكككة الجاليككات بأحكككد  اإلرشككادتنفيكككذ كافككة بكككرامج الككدعم بالتنسكككيق مككع املكتكككر التعككاوني للكككدعوة و  لتنفيككذ الككدعم  وقكككد تككم  

املسكككارحة  وتولككككت إدارة األوقكككاف اإلشككككراف واملتابعكككة علككككى تنفيكككذ البرنككككامج طيلكككة فتككككرة تنفيكككذو  ووككككذلن اإلشكككراف علككككى تنفيككككذ 

ج دعوي للنازحيل تضمن محاضرات دينية ألبكرز العلمكاء الككرام فكي اململككة العربيكة السكعودية  ومكا تضكمن العديكد مكن برنام

الفقككرات الترفي يككة واملسككابقات التحفيزيككة التككي تككم في ككا توزفككع جككوائز متنوعككة علككى الفككائزين  وتنفيككذ برنككامج حلقككات تحفككي  

تنفيككككذ الككككدورات العلميككككة   إلككككىالقككككرآل الكككككريم بأحككككد املسككككارحة  باإلضككككافة  القككككرآل بالتنسككككيق مككككع الجمعيككككة الخيريككككة لتحفككككي 

 وتوعية الجاليات بأحد املسارحة. اإلرشادواملسابقة العامة بالتنسيق مع املكتر التعاوني للدعوة و 
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  تقديم الدعم واملساعدة لألسر املتضررة مكن  وتتلخص فكرة البرنامج في من سيول محافظة جدة: املتضررين برنامج عون

هككك( بالتنسككيق مككع املسككتودع الخيككري بجككدة  وقككد تمثككل ذلككن الككدعم فككي تككوفير أجهكككزة 1430سككيول محافظككة جككدة )ذو الحجككة 

فقككككط مليككككول ريككككال. و  ككككدف  (1.000.000)وهربائيككككة ومالبككككس لهككككذو األسككككر املتضككككررة  وقككككد بلككككه إجمككككالي ت لفككككة هككككذا البرنككككامج 

التأويككد علككى دور إدارة و التأويككد علككى مبككدأ الت افككل االجتمككاعي الككذي يس شككعر إخواننككا املحتككاجيل واملتضككررين   إلككىالبرنككامج 

املسكاهمة فكي دعككم األسكر املحتاجككة واملتضكررة والتيفيككف عه كا وتقككديم و األوقكاف فكي خدمككة الكوطن أوقككات األزمكات وال ككوارث  

املشكككاروة الفاعلككة مككن قبكككل إدارة األوقككاف فكككي مسككاندة الجهككود التكككي تقككوم ه ككا املسسسكككات الح وميككة والجمعيكككات و العككول لهككا  

الخيرية في تفعيل دورهكا االجتمكاعي فكي دعكم املتضكررين. وقكد قامكت إدارة األوقكاف مكن خكالل هكذا البرنكامج بتكوفير املسكاعدات 

فقككط أرلعمئككة ألككف ريكككال  لتككأميل املالبككس وتوزفعهككا علككى األسكككر  (400.000)العينيككة للمتضككررين  حيككث تككم تيصكككيص مبلككه 

املتضككررة  علكككى أل يتكككولى املسكككتودع الخيكككري بجكككدة توزفعهكككا علكككى املسكككتفيدين  وتكككم توزفكككع أجهكككزة وهربائيكككة متنوعكككة علكككى األسكككر 

اقكككككد مكككككع إحكككككدى فقكككككط سكككككتمئة ألكككككف ريكككككال  علكككككى أل تتكككككولى إدارة األوقكككككاف التع (600.000)املتضكككككررة  بفجمكككككالي مبلكككككه وقكككككدرو 

الشركات التجارية لتأميل تلن األجهزة  ومن ثم يتم تسليمها للمستودع الخيري بجدة  الذي يتولى توزفعها على املستفيدين  

 ومن ثم يتم تزويد إدارة األوقاف بتقرير شامل ومفصل عن تنفيذ البرنامج.
 

 ة من أقرباء املوقكف بالتعكاول مكع صكندوم ت افكل عائلكة تقدم من خالله مباله مالية مقطوعة لألسر الفقير  :برنامج األقربين

التيفيكككف علكككى األسكككر الفقيكككرة مكككن أقربكككاء املوقكككف بتقكككديم املسكككاعدة للمحتكككاجيل مكككن الفقكككراء  إلكككىالراجحكككي. و  كككدف البرنكككامج 

مسككاندة الجهككود و تعزيككز مبككدأ الت افككل االجتمككاعي  والتعككاول علككى البككر والتقككوى بككيل أفككراد أسككرة املوقككف  و واأليتككام واألرامككل  

التكككي يقكككوم ه كككا صكككندوم ت افكككل عائلكككة الراجحكككي وتفعيكككل دورو االجتمكككاعي فكككي دعكككم ومسكككاندة األسكككر الفقيكككرة مكككن أسكككرة املوقكككف. 

ولتنفيككككذ هككككذا البرنككككامج تقككككوم إدارة األوقككككاف بالتنسككككيق مككككع إدارة صككككندوم ت افككككل عائلككككة الراجحككككي لتزويككككدها بكشككككوف بأسككككماء 

يقكككوم البكككاحثول االجتمكككاعيول بكككفدارة األوقكككاف ري طكككوال مكككدة تنفيكككذ البرنكككامج. و ج بشككك ل شكككهالحكككاالت املسكككتفيدة مكككن البرنكككام

 ملعكككايير وأسكككس ترشكككيح ثابتكككة 
ا
بدراسكككة الحكككاالت املقدمكككة  ومكككن ثكككم يكككتم اختيكككار الحكككاالت التكككي سيشكككملها البرنكككامج  وذلكككن وفقكككا

ل شككي ات يكتم إصكدارها بأسكماء املسككتفيدين ومحكددة  ثكم يكتم صكرف املسككاعدات املاليكة للحكاالت التكي تككم اختيارهكا علكى شك 

 
ا
  مباشرة

ا
 .أو تودع بحسابات م في البنود مباشرة

 

 تجربة جمعية التقو  الخيرية: .ب 

حكككوالي العكككام جمعيكككة خيريكككة سكككميت بجمعيكككة التقكككوى الخيريكككة  ففكككي  إلكككىجمعيكككة التقكككوى الخيريكككة هكككي فككككرة عائليكككة تحولكككت 

تكككم البكككدء فكككي ت كككوين لجنكككة مكككن خمسكككة أشكككخاص ألجكككل تقكككديم يكككد  اإلسكككالميةالقكككيم  إلكككىهكككك وبكككدوافع إنسكككانية تسككك ند 1404

العول واملساعدة لبعض األسر الفقيرة من عائلة الحمودي  كانت املعونة تعتمد على حصر أعداد األسر بأفرادها ومن 

ل هككذا مكع التوسكع فكي اسكتمر الحكارسية والقيام بتوزفعها وإيصالها لهذو األسكر. واللوازم املدثم شراء لوازم شهر رمضال 

 
ا
ة  ولككم يككككن هنكككاد مكككن حتاجكككعكككن دائكككرة العائلكككة ل شككمل ككككل مكككن يكككتم رصككد حالتكككه كأسكككرة م أعككداد هكككذو األسكككر وخروجهكككا أحيانككا

مككادي أو معنككوي. ومككع  بشكك لي  رئككيس أو مككدير مباشككر لهككذو اللجنككة بككل كانككت املسككاهمة تككتم مككن كككل مككن لديككه القككدرة علي ككا سككواءا 

 1420العككام 
ا
كككال قككد تككم التنظككيم الفعلككي وت ونككت الجمعيككة وأصككبحت تقككدم خككدمات ا التنمويككة والتوعويككة  ومككن أهككم  هككك تقريبككا

إدخككككال السكككرور علككككى قلككككوب و أهكككداف الجمعيككككة سكككد حاجككككة الفقككككراء مكككن الضككككعفاء واألرامككككل واأليتكككام واملسككككاويل قكككدر اإلم ككككال  

إرشاد ومساعدة األغنياء في و ال وبداية العام الدراف ي  املكروبيل بتوفير الحاجات الالزمة لبعض املناسبات كلوازم شهر رمض

 و الفقراء واملحتاجيل   إلىإيصال صدقات م وزكاة أموالهم 
ا
للشكباب املقبلكيل علكى الكزوا    تقديم القروض عند الحاجكة وخاصكة



46 
 

ي يكككة فكككي مدينكككة مكككع بعكككض املسسسكككات الترف وفالكككة الي كككيم  وتنظكككيم بعكككض الكككرحالت الخاصكككة بأطفكككال األسكككر املحتاجكككة بالتعكككاول 

يكتم الفتيات والشكباب فكي إيجكاد الوظكائف املناسكبة لهكم مكن خكالل العالقكات العامكة للقكائميل علكى الجمعيكة. و  مساعدةو جدة  

سكككة حالكككة ككككل أسكككرة أو فكككرد يكككتم تقكككديم يكككد العكككول إليكككه ومتابعكككة وضكككعه االعمكككل في كككا مكككن خكككالل إعكككداد املسككك ندات الخاصكككة بدر 

ي على مرور السنوات حيث نصل مع البعض مه م ملرحلة االستنناء عن هذو الخدمات املادية االجتماعي واالقتصادي والصح

 (.1716 - 1711: ص 1432أو إرفام أسر جديدة لم يسبق إرفاقها )الحمودي 

الفقيككرة  بككاالطالع علككى بككرامج الت افككل االجتمككاعي السككابقة يتسككح أل غالبيت ككا تروككز علككى املسككاعدات العينيككة والنقديككة لألسككر 

جوانكر أخككرى ختلفكة  ومكا لكم تنفكل تلكن البكرامج ووكذلن ت كتم املنظمكات الخيريكة بسكد احتياجكات األسكر الفقيكرة فككي املواسكم امل

غيككر املسككاعدات العينيككة والنقديككة لألسككر الفقيككرة  مثككل؛ وفالككة أسككر السككجناء  والتيسككير علككى املعسككرين واملسككجونيل  وبككرامج 

 األسر املتضررة من ال وارث واألزمات.تيسير الزوا   وبرامج دعم 

  

  سرتيأج. جمعية 

هكك  برئاسكة  1422اأسرتيا الجمعية الخيرية للكزوا  ورعايكة األسكرة بمنطقكة املدينكة املنكورة فكي العكام  تأسست جمعية

املدينككة املنككورة أمير منطقككة النائكر الثككاني ملجلككس الكوزراء العزيككز آل سككعود وتوجيكه صككاحر السككمو املل كي األميككر مقككرل بكن عبككد

.
ا
 سابقا

هكككك برئاسكككة صكككاحر 1426( فكككي العكككام 309وانضكككمت الجمعيكككة تحكككت مظلكككة الشكككسول االجتماعيكككة عبكككر التكككرخيص رقكككم )

 صكاحر السكمو أالعزيكز بكن ماجكد بكن عبكد العزيكز أميكر املنطقكة آنكذاد. ويكر  السمو املل ي األميكر عبكد
ا
س مجلسكها الشكرفي حاليكا

 .العزيز أمير منطقة املدينة املنورة ن عبداملل ي األمير فيصل بن سلمال ب

 السكككتراتيجية متعكككددة 
ا
 فكككي شكككتى جوانكككر مسكككيرت ا ه كككدف االرتقكككاء بأدائ كككا وتطلعات كككا تحقيقكككا

ا
ومكككا تشكككهد الجمعيكككة تطكككورا

الرؤى تسهم في تحقيق السياسة االجتماعية للدولة الرامية لتحقيق االستقرار األسكري فكي اململككة  وتعتمكد سياسكة الجمعيكة 

علكككى محكككورين همكككا الجانكككر الرعكككوي والجانكككر التنمكككوي  إذ   كككدف الكككدعم الرعكككوي إلكككى تيفيكككف العكككرء عكككن كاهكككل ذوي الكككدخل 

 .املحدود من أبناء الوطن وما يشمل اإلعانة املباشرة من الجمعية ووذلن دعم حفظة وتاب ل بمنح نقدية مباشرة

مهككا تنميككة وعككي الشككباب بقواعككد األسككرة السككليمة وتزويككدو مككا املحككور الثككاني فيضككم كافككة صككور الككدعم االجتمككاعي وأهأ

  األصككعدةبمهككارات وبمككا يمكككن األسككرة مككن تأديككة وظائفهككا علككى كافككة 
ا
  اجتماعيككا

ا
  واقتصككاديا

ا
تصككبح األسككرة بحككق  . وعندئككذي وثقافيككا

مج واملشكارفع األسككرية مه ككا: اللبنكة األولككى فكي املجتمككع التكي يصككلح املجتمكع بصككالحها  ونقككدم الكدعم التنمككوي عبكر العديككد مكن البككرا

ومشروع نحو أسرة مستقرة لتوعية وتثقيف العامليل في   برنامج تدرير املقبليل واملقبالت على الزوا  ارخصة قيادة األسرة ا

القطاعكات الح وميكة والعسككرية والتعليميككة  وبرنكامج بنكاء أسكرة واملخصككص لتثقيكف وتوعيكة األسكر فككي أحيكاء منطقكة املدينككة 

ة عبككر مراوككز األحيككاء  وبرنككامج سككنة أولككى زوا  الككذي   ككتم بتوعيككة األسككر الناشككئة بمبككادئ الحيككاة املختلفككة  والعديككد مككن املنككور 

  خدمكككككة االس شكككككارات األسكككككرية :املحاضكككككرات والفعاليكككككات األسكككككرية املختلفكككككة  ومكككككن الخكككككدمات املسكككككاندة التكككككي تقكككككدمها الجمعيكككككة

 .سات والبحوث األسريةوخدمة التوفيق بيل الراغبيل بالزوا  والدرا

 / برنامج إعفاف للدعم النقدي:1
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عبارة عن برنامج إلعانة الشباب املقبليل على الزوا  من ذوي الدخل املحدود وذلن بتقديم مساعدات عينية 

آالف ريال بشر   ( خمسة5.000حيث تقدم إعانات مالية بقيمة ) ونقدية غير مستردة تسهم في التيفيف من أعباء الزوا 

 .حضور برنامج رخصة قيادة األسرة

 :/ برنامج إعفاف حفظة كتاب هللا2

عبارة عن برنامج إلعانة الشباب املقبليل على الزوا  من ذوي الدخل املحدود من حفظة وتاب ل وذلن بتقديم 

 .مساعدات مالية تسهم في التيفيف من أعباء وت اليف الزوا  بشر  حضور برنامج رخصة قيادة األسرة
 

 :/ برنامج سند للدعم العيني3

عبارة عن برنامج إلعانة الشباب املقبليل على الزوا  من ذوي الدخل املحدود وذلن بتقديم مساعدات عينية 

 .)عبارة عن أجهزة منزلية( تسهم في التيفيف من أعباء وت اليف الزوا  بشر  حضور برنامج رخصة قيادة األسرة

 األسري  اإلرهاد/ برنامج 4

 :علئ النحو التالي قسمين إلئوينقسم ه ه البرنامج 

 أ/ االس شارات األسرية:

تقكككدم الجمعيكككة خدمكككة االس شكككارات األسكككرية ويدمكككة واجبكككة لكككدعم األسكككرة وبنكككاء املجتمكككع  وذلكككن مكككن خكككالل خطكككط 

فكككي ضكككوء وعمليكككات واعيكككة ومسكككتمرة يسكككتطيع الشكككخص أل يعكككالج مكككن خاللهكككا مكككا يواجهكككه مكككن مشككككالت تعيكككق تحقيكككق أهدافكككه 

ومس شككارين متيصصككيل مككن ذوي  معرفتككه ورغبتككه الشخصككية وطموحاتككه وإم انياتككه  وذلككن عككن طريككق مرشككدين اجتمككاعييل

وقككد انطلكككق القسككم النسككا ي فكككي تقككديم الخدمككة فكككي املجتمعيككة وب ككل أمانكككة وثقككة وسككرية  الكفككاءات العلميككة واملهنيككة والخبكككرات 

 هك عبر اس شارات أسرية هاتفية  1431العام 
ا
م لالس شارات األسرية تحكت شكعار تسعى الجمعية إلى تأسيس مروز دائ وحاليا

ا وسكككيت ول فريكككق عمكككل اس شكككاري متيصكككص لتقكككديم هكككذو الخدمكككة لحكككل املشككككالت التكككي تعيكككق األسكككرة فكككي ااملس شكككار املكككستمن

 املجتمع.

 :ب/ مرشد الحي األسري 

ساجد السكنية فقد جاءت فكرة تدرير أئمة وخطباء املعبارة عن برنامج ألجل توطيل خدمات الجمعية باألحياء 

مدين من جمعية أسرتي ألهالي ذين يرغبول املشاروة في املشروع ليصبحوا مرشدين أسرييل معتوأهالي األحياء السكنية ال

هم في تيفيض نسر الطالم وما أل البرنامج يحث املساجد على تقديم الخطر واملحاضرات األسرية التي تسا الحي 

  باملجتمع 
ا
   هك1433مرشد أسري للعام  50جاري تدرير  وحاليا

ا
برنامج في الجوانر األسرية  100تقديم أوثر من  وأيضا

 (osraty.org.sa) .لخفض املشكالت ونشر الوعي األسري 

 جمعية تكافل: د.

 
ا
  تككككم إنشككككاء مسسسككككة ت افككككل الخيريككككة لككككدعم الطككككالب والطالبككككات املحتككككاجيل فككككي مككككدارس اململكككككة ماديككككا

ا
ه ككككدف  ومعنويككككا

 
ا
بعد توفيق ل في نقلهم من دائرة الحاجة إلى آفام االوتفاء واليسر. ولقد  استمرار ونجاح تحصيلهم العلمي لي ول ذلن سببا

هك وأجلت بوزارة الشسول االجتماعية  1431صدرت املوافقة على نظام املسسسة األساف ي في شهر رمضال املبارد من العام 

وتحظا املسسسكة بكدعم سكمي مكن خكادم الحكرميل سمية لها شخصية اعتبارية مستقلة. مسسسة خيرية ر وبذلن صارت ت افل 

. ويككتم صكككرف جككل هكككذا املبلككه فككي بكككرامج دعككم الطكككالب املختلفككة التكككي  -أيككدو ل-الشككريفيل 
ا
يقكككدر بنحككو نصكككف مليككار ريككال سكككنويا

عى املسسسكككة لتحقيكككق أهكككدافها وتنميكككة مواردهكككا مكككن خكككالل ومكككا تسككك باشكككرة وبرنكككامج الوجبكككة النذائيكككة.تشكككمل اإلعانكككة املاليكككة امل

بكككككرامج شكككككراوة متميكككككزة مكككككع عكككككدد مكككككن الجهكككككات الح وميكككككة والخاصكككككة. وتعتمكككككد املسسسكككككة علكككككى تفعيكككككل التقنيكككككة فكككككي كافكككككة أعمالهكككككا 
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ب علككى معالجككة دقيقككة لبيانككات الطككال  ومشككارفعها وفشككمل ذلككن نظككام أهليككة االسككتحقام الككذي يقككوم بتحديككد املسككتفيدين بنككاءا 

 .التعليم ووزارة الداخلية وغيرها وأولياء أمورهم والتي يتم جمعها من عدد من الجهات الح ومية كوزارة

 :الجمعية في اآلتيامج هم بر أوتتمثل 

 :/ الدعم املالي والعيني1

 :أ/اإلعانة املالية

ر.س. في العام( ويتم اختيار  1600ر.س في كل فصل دراف ي للمحتاجيل )  800تقدم املسسسة إعانة مالية قدرها

 لسياسة استحقام محكمة بناءا على البيانات الرسمية
ا
 .املستفيدين وفقا

 :ب/وجبتي

 .ب في بعض مناطق اململكةاملسسسة وجبة غذائية لجميع الطال  تقدم

 : / التمكيل الرقمي

  .شروة سامسونج العاملية • شروة أرام و السعودية • مشروع نوعي بدأت به ت افل بشراوة مع

 البوالطككككككك اتحتضككككككال املبكككككككادرة ودعككككككم الطالبكككككككال املرحلككككككة الثانيكككككككة تسككككككت دف الشكككككككراوة مككككككع أبكككككككرز املصككككككارف السكككككككعودية 

مدينككككة حككككول  31شككككمل التوزفككككع . ف جهككككاز لككككوحيألكككك 13شككككاروت ت افككككل مككككع أرام ككككو السككككعودية فككككي توزفككككع نحككككو    حيككككثاملحتككككاجيل

   وأياململكة
ا
 .جهاز لوحي على طالر ت افل 2500لتوزفع  Samsung التعاول مع شروة سامسونجضا

 :د/ وسوتي

 .تقدم املسسسة وسوة شتوية في مناطق باململكة

 :اإلرهاد/ التوجيه و 2

 :أ/ التجسير

وأولويكككة لهكككم فكككي ال سكككجيل ( خريجكككي وخريجكككات الثانويكككة املتميكككزين)تيصكككيص مقاعكككد بشكككرو  ميففكككة لطالكككر ت افكككل 

كاديميكككككات املتيصصكككككة التابعكككككة للقطكككككاع الخكككككاص والتكككككي تتميكككككز بالتأهيكككككل األوكككككذلن املعاهكككككد و  ميكككككةيبالتعكككككاول مكككككع الجهكككككات التعل

 .والتوظيف

 :الطالليب/ ت يئة املرشد 

  نت ككا علكى أهكداف مسسسكة ت افكل وآليكات عملهكا ومعاو  الطكالعامكن الطاللكي تقكديم ورش عمكل تدريبيكة ه كدف تمككيل املرشكد

 أهدافها امليدانية.على تحقيق 

 سسسة ت افل وأهدافها وآليات عملها.تعريفه بم 

 تدريبه على او شاف الطالر املحتاجيل. 

 املدعوميل من املسسسة وويفية تحفيزهم وتشجيعهم على التحصيل العلمي البتدريبه على التعامل مع الط. 

  عانة ملا صرفت لهاإل ستفادة من اال وأسرهم على  طالبثر وتحفيز التدريبه على قياس األ. 

  ترونيلى التعامل مع برنامج ت افل االلكتدريبه ع. 

 :/ إهراك وتوعية العائلة3
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 :أ/ صندوم أسر ت افل

 سرة مما يساعد على خلق بيئة أفضل للطالراأل ستدامة وزيادة دخل اال لتحقيق ا. 

  األ نتقال من الرعوية إلى التنموية بجعل اال 
ا
 .سرة مكتفية ذاتيا

  ألسرته. على معالجة أصل مش لة الطالر الفقير بتوفير مصدر دخل مستمرتعمل املسسسة 

 أل قراض اإلعمل بالشراوة مع املسسسات الخيرية املانحة ن 
ا
 .منتجة سر الفقيرة لت ول أسرا

 :/ الدعم العلمي4

 :وم تف أ/ جائزة

 جت اد والتفوم ال وتحفيزهم على ا طالبتنمية القدرات العلمية للل. 

  املعنوية للطالر املستحق بم افأته وتقديرو وتعزيز ثقته بنفسهرفع الروح. 

 .كترونياإللب/ الكتاب 

 

 :صفية وتنمية املهاراتال شطة الاألن/ 5

 :أ/ التدرير

جليزية اإلنتعاقدت املسسسة مع جهات تدريبية لتقديم دورات اللنة   لرفع املستوى الدراف ي لدى الطالر

 .الفنيةي ولعض املهارات االوالحاسر 

 :ب/ صنع القادة

  سنة 19-16بناء القيادات الناشئة واليافعة ذات الفئة العمرية من. 

  وممارست ا بثقة بالنفس وطموح عالي.ه دف مساعدة الطالر على او شاف القدرات القيادية لديه 

 يات الحالية واملستقبلية في حياته.ت يئة الطالر للتعامل بفعالية مع التحد 

  تسهله لتحمل املسسوليةبناء شخصية. 

 :/ تعزيز الشراكات مع املجتمع6

 :أ/ الت امل مع الجهات الخيرية لخدمة الطلبة والتعليم

وت امككل البككرامج التككي تنفككذها الجهككات الخيريككة لتحقيككق   للجهككات الخيريككة والتطوعيككة لتنسككيق الجهككود ةبككرامج موجهكك

بكككداع فكككي خدمكككة الطلبكككة والتعلكككيم وإشكككراد مسسسكككات لإل البرنكككامج حكككافز لحكككث الجهكككات الخيريكككة . هكككداف املشكككتروة مكككع ت افكككلأل ا

 (https://takaful.org.sa) .املجتمع على تصميم مبادرات جديدة وتطوير ما لد  ا

  :مستودع املدينة املنورة الخيري هك. 

 تحول إلى حقيقةكانت فكرة جمعية مستودع املدينة املن
ا
 لدى بعض الخي    ورة الخيري حلما

ا
رين تحول إلى وهاجسا

  مع وجود فئة عات العينية وغيرها لدى املوسرين  حينما رأوا فخامة الثروة املهدرة من األثاث واملالبس والتبر واقعي ملموس

 ميرجت بدعم من صاحر السمو املل ي األ   ف انت فكرة الجمعية التي تو ي أمس الحاجة إلى مثل هذو الثروةمن املجتمع ف



50 
 

ومن أهم برامج املستودع .هك1415عام  اأمير منطقة املدينة املنورة في حيه  -رحمه ل–املجيد بن عبد العزيز آل سعود  عبد

 (www.mcw.org.sa). الفقيرة وحضانة األعمال الخيرية رعاية وتأهيل األسرالخيري هي 

 الصحة: -املجال الثاني

 :الخيرية في مجال تقديم الخدمات الصحية الخيريةفيما يلي يتم استعراض تجارب بعض املنظمات 

 تجربة جمعية اكتفاء الخيرية بمنطقة مكة املكرمة: .1

 في املجال الخيري الصحي  فقد قامت بتطوير قاعدة بيانات 
ا
 هاما

ا
تلعر جمعية اوتفاء الخيرية بمنطقة مكة املكرمة دورا

ديم العديكد مكن الخكدمات العالجيكة للمرضك ى فكي هكذو األحيكاء مكن شاملة حول األسر املحتاجة في منطقة عملهكا  ومكن ثكم تكم تقك

خككالل قاعككدة بيانككات موثقككة عككن حالككة األسككر املحتاجككة التككي تعككاني مككن تككدني مسككتواها املعيءكك ي املككرتبط بضككعف مصككدر دخلهككا 

 (.1666 -1662: ص 1432)العنقري 
 

 تجربة الجمعية الخيرية الصحية لرعاية املرض ى )عناية(: .2

عنايكة للعككال  الخيكري مككن أهكم مشككروعات الجمعيكة الخيريككة الصكحية لرعايككة املرضك ى  وتقككوم فككرة املشككروع  يعتبكر مشككروع

ليل إلي كا مكن قبكل الجمعيكة. وفسكتفيد مكن هكذا على التنسيق بيل الجمعية واملس شفيات أو املراوز الطبية لعال  املرضك ى املحكو  

ككاملشككروع جميككع املرضكك ى غيككر القككادرين علككى تحمككل نفقككات ا لة وبحككث اجتمككاعي لعككال  بشككر  وجككود تقككارير طبيككة حديثككة ومفص 

حديث صادر من إحدى الجهات الح وميكة أو الخيريكة املعتمكدة وصكورة مكن هويكة املكريض. وفيمكا ييكتص بخليكة تنفيكذ املشكروع 

ات أو الجهككات الجمعيككة الخيريكة الصكحية لرعايككة املرضك ى اعنايككةا مكن إحككدى الجمعيك إلكىفيكتم عكرض طلبككات املرضك ى املحككوليل 

الخيرية على لجنة العال  الخيكري بالجمعيكة امل ونكة مكن نيبكة مكن األطبكاء االس شكارييل واألخصكائييل فكي عكدد مكن التيصصكات 

 
ا
 واجتماعيككا

ا
تتيككذ اللجنككة التوصككيات املناسككبة ل ككل حالككة ببحككث اجتمككاعي  ثككم يككتم التنسككيق  الطبيككة  ولعككد دراسككة الحالككة طبيككا

 شككككككككككككككككفيات أو املراوككككككككككككككككز الطبيككككككككككككككككة لعككككككككككككككككال  املرضكككككككككككككككك ى املحككككككككككككككككوليل إلككككككككككككككككي م مككككككككككككككككن قبككككككككككككككككل الجمعيككككككككككككككككة بككككككككككككككككيل الجمعيككككككككككككككككة وإحككككككككككككككككدى املس

(http://enayah.org.sa.) 

 

 تجربة جمعية الطرف الخيرية اإلحساء: .3

 
ا
 مككككن بككككيل أهكككككم أنشككككطة جمعيكككككة الطككككرف الخيريكككككة باإلحسككككاء إنشكككككاءها ملستوصككككف خيكككككري  واملستوصككككف يعتبكككككر رافككككدا

ا
ماليكككككا

لخدمات الجمعية الت افلية والتنموية في املجتمع بما يوفرو من خدمة طبية مميكزة قريبكة مكن األهكالي وبرسكوم غيكر م لفكة 

 
ا
ول املكككككوظفيل س تشكككككنيله لعكككككدد مكككككن الشكككككباب والفتيكككككات السكككككعوديات مكككككن األسكككككر املحتاجكككككة فكككككي االسكككككتقبال وشككككك إلكككككى إضكككككافة

خدماته. وفست دف املستوصف بيدماته املجتمع املحيط بكالطرف مكن واإلشراف على سكن املمرضات الداخلي ومتابعة 

 ل ككول رسككومه أقككل مككن رسككوم املستوصككفات الخاصككة األخككرى 
ا
 إلككىباإلضككافة   القككرى املجككاورة والتككي ترتككاد املستوصككف نظككرا

عجككزة وأصككحاب تعككدد العيككادات التيصصككية واملختبككرات بأنواعهككا  وككذلن األسككر الفقيككرة واأليتككام واألرامككل واملطلقككات وال

يجاد الخكدمات إالدخل املحدود في نطام خدمات الجمعية )الطرف والفضول واملنيزلة(  والهدف من البرنامج يتمثل في؛ 

ختصاصككككييل فكككي ميتلكككف الفككككروع العالجيكككة واإلسكككعافية ألهكككالي البلككككدة والقكككرى املجكككاورة لهكككا علككككى مكككدار السكككاعة  وإيجكككاد اال 

اطنيل  وتوفير النفقكات العالجيكة التكي تصكرفها الجمعيكة علكى األسكر املسكتحقة للعكال  فكي الطبية لتوفير العال  الالزم للمو 

نشككر الككوعي الصككحي الوقككا ي باملنطقككة وذلككن مككن  إلككىوت يئككة عالجهككم عككن طريككق املستوصككف  ومككا   كدف   الكداخل والخككار 
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ية العامليكككة واإلقليميكككة  ونشكككر خكككالل إصكككدار النشكككرات الصكككحية علكككى مكككدار السكككنة  واملشكككاروة فكككي أسكككابيع التوعيكككة الصكككح

الكككوعي الصككككحي والوقككككا ي مككككن خككككالل إقامككككة املحاضككككرات والنككككدوات الصككككحية  واملشككككاروة الفعليككككة فككككي حمككككالت التوعيككككة التككككي 

تنظمها مديرية الشسول الصحية باملحافظة ومراوز الصحة األولية  وإقامة دورات تدريبية في اإلسعافات األولية للرجال 

 باالشككككتراد مككككع املراوككككز الصككككحية األوليككككة  والسككككيدات والطلبككككة
ا
والطالبككككات  والقيككككام بحمككككالت التطعيمككككات الوقائيككككة مجانككككا

باملحافظكككككة  والتعكككككاول مكككككع املكككككدارس فكككككي إقامكككككة املحاضكككككرات والنكككككدوات الصكككككحية والكككككدورات التدريبيكككككة  واسكككككتقبال حكككككاالت 

 مب
ا
 إداريككا

ا
 علككى املستوصككف وذلككن مككن خككالل لجنككةاإلسككعاف والطككوارئ علككى مككدار السككاعة. وتشككرف الجمعيككة إشككرافا

ا
 اشككرا

  وييضع املستوصف واملدير الفني والشسول اإلدارية املدير اإلداري  إلى  باإلضافة اإلشراف على املستوصف والصيدلية

 
ا
: 1432ببقيككة املستوصككفات باملنطقككة )النككاجم   والصككيدلية إلشككراف مديريككة الشككسول الصككحية باملنطقككة الشككرقية أسككوة

 (.758 -754ص 
 

 :جمعية تمزم للخدمات الصحيةتجربة  .4

  هك بمنطقة مكة املكرمة  تحكت مظلكة وزارة الشكسول االجتماعيكة1425تأسست جمعية زمزم للخدمات الصحية في عام  

املجتمكككككع  التوعيكككككة بمشكككككاكل املجتمكككككع الصكككككحية ذات و وت كككككدف الجمعيكككككة إلكككككى تقكككككديم خكككككدمات عالجيكككككة ووقائيكككككة تطوعيكككككة للفكككككرد 

واملشاروة في تقديم الخدمات اإلسعافية الطبية التطوعيكة وقكت األزمكات  املسكاهمة فكي إقامكة حمكالت طبيكة وقوافكل األولوية  

صحية في املدل والقرى  املساهمة في م افحة األمراض املتوطنة والتحكم في ا  وتفعيل دور مشاروة املجتمع في وضع الحلول 

لكككبعض الفئكككات كالشكككباب واملكككراهقيل  واالسكككتفادة مكككن الهكككدي اإلسكككالمي فكككي للمشكككاكل الصكككحية  واالعتنكككاء باملشكككاكل الصكككحية 

 الوقاية والعال  بالضوابط الشرعية.

بكي والجراحكي والتكأهيلي للمحتكاجيل  ال  الخيري الذي يقدم العكال  الطومن أبرز برامج ومشروعات الجمعية؛ مشروع الع 

ومشكككروع األمومكككة والطفولككككة الكككذي يقككككدم الرعايكككة الشككككاملة للمكككرأة الحامكككل مككككن بدايكككة الحمككككل حتكككى الككككوالدة  ومشكككروع القوافككككل 

ية أو تككككدني صككككحالطبيككككة التككككي تسككككير إلككككى املنككككاطق النائيككككة والقككككرى البعيككككدة بمنطقككككة عمككككل الجمعيككككة والتككككي ال توجككككد ه ككككا خككككدمات 

عيككككادات تصككككل إلككككى مككككن ال يسككككتطيع الوصككككول إلككككى  وهككككيخدمككككة الصككككحية فككككي تلككككن األمككككاون  ومشككككروع العيككككادة املتنقلككككة مسككككتوى ال

الخكدمات الصككحية ويتمثككل دورهككا فككي زيككارة نككزالء األربطككة ومعالجككة مرضككاهم وزيككارة منككدوبيات األحيككاء بمحافظككة جككدة ومعالجككة 

ضككككانية واأليككككام واألسككككابيع الصككككحية ومواسككككم الحككككج  ومككككن املشككككارفع مرضككككاهم واملشككككاروة فككككي املواسككككم الصككككيفية والربيعيككككة والرم

وذلن مشروع هاتف االس شارات الطبية الذي   دف إلى تقكديم االس شكارة الطبيكة املجانيكة عبكر الهكاتف عكن طريكق نيبكة مكن 

افكة أفكراد املجتمكع. ومكن األطباء واملختصيل. وما أل هناد العديد من البرامج التوعوية التي تعنى بالجانر التوعوي الصحي ل 

 
ا
 ملتقكككا زمكككزم الصكككحي الككذي يستضكككيف نيبكككة

ا
مكككن رواد العمكككل التككوعي وأصكككحاب الخبكككرات فكككي األعمكككال االجتماعيكككة  البككرامج أيضكككا

بمسكككمى أوقكككاف  ةوالصكككحية لطكككرح خبكككرات م وتجكككاره م. ومكككا أل هنكككاد العديكككد مكككن املشكككارفع الوقفيكككة وهكككي سلسكككلة أوقكككاف خيريككك

فقكككراء  تسكككاهم فكككي تنطيكككة جكككزء مكككن ت كككاليف العكككال  للمرضككك ى الفقكككراء وتكفكككل نسكككبة املوازنكككة السكككنوية املرضككك ى ال  الشكككفاء لعكككال 

 (.226 -224: ص 2011للجمعية )الفقيه  

ي بكيل أل هنكاد تنكوع ملحكو  فكي عمكل في مجكال العمكل الصكحي السعودية ومن العرض السابق لتجارب املنظمات الخيرية 

ات تسعى المتالد مستوصف أو مروز صحي لعال  األسر الفقيكرة  ومكا أل أغلبيكة البكرامج تلن املنظم فأغلبية  تلن املنظمات

 بكاألمراض  إلىت دف 
ا
 وافكحا

ا
تحمل نفقات العال  للمريض غير القادر على تحمل ت اليف العكال   ووكذلن فكفل هنالكن اهتمامكا
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 فككي املجتمككع السككعودي كالسكككري  وأمكراض العيككول  
ا
 بككذوي االحتياجككات املزمنكة واألوثككر ان شككارا

ا
 وافككحا

ا
ومككا أل هنالككن اهتمامككا

 الخاصة.

 

 طباء طيبة الخيرية(:أحياة )جمعية  .5

 هكي جمعيكة خيريكة متيصصكة فكي تقكديم الخكدمات الطبيككة والصكحية التطوعيكة لسكاوني طيبكة الطيبكة علكى سكاوه ا أفضككل

ار املسككككجد مككككن املرضكككك ى الفقككككراء واملسككككاويل واملحتككككاجيل  ؛الصككككالة والسككككالم مككككواطنيل ومقيمككككيل واملعككككوزين واألرامككككل واأليتككككام وزو 

وتعمكككككل تحكككككت إشكككككراف وزارة الشكككككسول االجتماعيكككككة  هكككككك 14/9/1427بكككككوي الشكككككريف مكككككن الحجكككككا  واملعتمكككككرين  تأسسكككككت فكككككي الن

( ورئيسها الفيري هو أمير منطقة املدينة املنورة صاحر السكمو املل كي األميكر د. فيصكل بكن سكلمال 362بموجر تصريح رقم )

 .العزيز آل سعود بن عبد

   على النحو التالي:ةلها مجاالت عد

 :العال  الخيري  .أ 

ار املسككجد  هككو برنككامج يعنككى بعككال  املرضكك ى الفقككراء واملسككاويل واملحتككاجيل واأليتككام واألرامككل واملعككوزين واملجككاورين وزو 

يشككرف علي ككا نيبككة مككن حقيل  النبككوي مككن الحجككا  واملعتمككرين وفككق آليككة عمككل متميككزة تضككمن وصككول الخدمككة للمرضكك ى املسككت

العمليككككات الجراحيكككككة   ة مجككككاالت وهككككي:ويتضككككمن البرنككككامج أرلعكككك عيل مككككن اس شككككارييل وصككككيادلة وفنيككككيل املح سككككبيل واملتطككككو 

 الرعاية الطبية.الصيدلية الخيرية  الجهاز الطبي الخيري  

 :العيادات والقوافل الطبية املتنقلة .ب 

 وف
ا
 طبيككا

ا
 لت ككول عيككادات متنقلككة تقككوم بزيككارة املرضكك ى فككي أمككاون سكككناهم ومقككر عبككارة عككن شككاحنات مجهككزة تجهيككزا

ا
نيككا

 ملنطقة املدينة املنورة.
ا
 إقامت م داخل املدينة وخارجها في القرى والهجر التابعة إداريا

 

 (:اله ارية ملتالزمة داول )مروز هبةبرنامج الرعاية  .  

  كدف مكن خاللكه تقكديم الخكدمات التأهيليكة والتعليميكة   هك باملدينكة املنكورة1433ز رائد ومتيصص تأسس في محرم مرو

عكال   –عكال  وظيفكي -عكال  طبيعكي -رامج تأهيليكة تشكمل بكرامج تعليميكةمكن تطبيكق بك Down Syndrome ملرضك ى متالزمكة داول 

(  باإلضكافة الس شكارات غذائيكة لهكم وتعريكف أمهكات املرضك ى بجميكع ال 60وثكر مكن )عال  تياطكر ونطكق أل –نفس ي
ا
رامج بكطفكال

املنزليككة التككي يحتاجهككا املرضكك ى. وهككو أحككد مشككارفع جمعيككة حيككاة )أطبككاء طيبككة الخيريككة( كككأول مروككز باملدينككة   ككتم ه ككذو الفئككة مككن 

 http://www.hayat.org.sa املرض ى.

  جمعية الرعاية الصحية الخيرية: .6

د مككن هككك بعككد اإلطككالع علككى أبحككاث ودراسككات عرضككت فككي العديكك1415التيصصكك ي عككام نشككأت فكككرة إنشككاء مس شككفا طيبككة 

  والتكككككي قكككككدمت في كككككا أبحكككككاث تثبكككككت ضكككككرورة إغكككككالم املس شكككككفيات العقليكككككة التقليديكككككة  العامليكككككة املكككككستمرات النفسكككككية والعصكككككبية

للعنايكككة املكثفكككة فكككي موقكككع وضكككرورة معالجكككة املرضككك ى النفسكككييل وهكككم فكككي املجتمكككع مكككع ضكككرورة املحافظكككة علكككى وجكككود مراوكككز طبيكككة 

 .وسط بيل العيادات الخارجية واملصحات اليومية وبيل املجتمع أو مراوز اإليواء التمريض ي
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ت دف الجمعية إلى تقديم الخدمات التي تحتاجها منطقت كا دول أل ي كول هكدفها الحصكول علكى الكربح املكادي وتشكمل هكذو 

علكى تحمكل نفقكة العكال  وتقكديم كافكة الخكدمات الطبيكة الالزمكة لهكم وذلكن  الخدمات رعاية املرض ى واملحتاجيل وغيكر القكادرين

 في جميع التيصصات الطبية وذلن من خالل:

 إنشاء املس شفيات واملستوصفات والعيادات. .أ 

 تشكيل الفرم الطبية وامليدانية لزيارة املرض ى املحتاجيل للرعاية الطبية في أماون تجمعهم أو مس شفيات املنطقة. .ب 

 (chcs.org.sa)املحاضرات التثقيفية الطبية وطباعة نشرات التوعية الخاصة بالرعاية الصحية. إقامة  .  

 

 التعليم: -املجال الثالث

يعتبككر التعلككيم مككن أهككم وسككائل وأدوات م افحككة الفقككر  لككذا فقككد تنوعككت بككرامج وأنشككطة التعلككيم والتككدرير فككي املنظمككات 

تأهيكككل األسكككرة الفقيكككرة  وتملكككيكهم  إلكككىالخيريكككة باململككككة العربيكككة السكككعودية  وت كككدف تلكككن البكككرامج واألنشكككطة فكككي النالكككر األعكككم 

 العمل  وفيما يلي يتم استعراض بعض التجارب العملية في هذا املجال: املعارف واملهارات الالزمة للدخول في سوم 

 تجربة مؤسسة عبد العزيز الجمال باملدينة املنورة: .1

تقوم مسسسة عبكد العزيكز الجمكال باملدينكة املنكورة بتكدرير وتأهيكل شكريحة األرامكل واملطلقكات طالبكات العمكل  وتكتلخص  

بمطبخ مت امل محاف  على الشرو  العامة للسالمة على نفقة  كافتيرياتمباني  (5)فكرة البرنامج في إنشاء وتشييد وتشنيل 

املسسسة الخاصة لتأهيل وتدرير وتوظيف ال وادر النسكائية مكن شكريحة األرامكل واملطلقكات وطالبكات العمكل علكى عكدة حكرف 

 -افكككة العمكككل ملكككا يحتاجكككه سكككوم العمكككل نشكككر ثق إلكككىمهنيكككة ملشكككروع اسكككتراتيجية التكككوطيل والتوظيكككف والتكككدرير. و  كككدف البرنكككامج 

وييفككف مككن  إتاحككة فرصككة املسككاهمة والعمككل لألسككرة الفقيككرة واملسككتويات التعليميككة املتدنيككة ليسككاعدهم علككى خدمككة أنفسككهم

مككككل واملطلقككككات لرفككككع مسككككتوى مراعككككاة االتجككككاو اإليجككككالي لرعايككككة األسككككرة الفقيككككرة مككككن ذوي أهككككالي األرا -نسككككبة البطالككككة النسككككائية

جكدارت ا ووسكر حكاجز الخككوف  تنميكة مهكارات طالبكات العمكل ملككا يحتاجكه سكوم العمكل حيكث أثب كت الفتككاة السكعودية -امعيشكت 

مككالي مناسككر تحقيككق عائككد  -برمككة ويحفكك  لهككن حقككوقهن التعاقديككةيحفكك  لهككن حككق االسككتقرار الككوظيفي بككالعقود امل -والخجككل

وظيفكة للشكباب لكإلدارة واملسكاندة  ت كول مكدة  100وظيفة نسائية و 700لألرامل واملطلقات. ويفتح البرنامج مجال التوظيف لك

  22ساعات بش ل يومي ملدة  4الدورة 
ا
ساعتال نظكري وسكاعتال عملكي للمنكاملج املعكدة للكدورة مكن قبكل   ساعة 88بمعدل  يوما

ربككة مسككا ي ملككا يحتاجككه متد 25متدربككة صككباحي و 25متدربككة بمعككدل  50مككدربات املسسسككة. وي ككول عككدد املككدربات للككدورة األولككى 

سككككوم العمككككل ل شكككككيل فككككرم صككككيانة نسككككا ي أثنككككاء الككككدوام الرسككككمي لجامعككككات وكليككككات ومككككدارس البنككككات وللجامعككككات وال ليككككات. 

برنككككامج صككككيانة الكهربككككاء املدرسككككية   ةاإللكترونيككككجهككككزة برنككككامج صككككيانة األ  مج مككككن برنككككامج فنككككول الط ككككي املدرفكككك ي ويت ككككول البرنككككا

 (.1799 - 1792: ص 1432ولية )البطيني  السباوة املدرسية األ برنامج صيانة  -وليةاأل 
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 تجربة املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي ومجموعة صافوال: .2

شككراوة االسككتراتيجية بككيل املسسسككة العامككة للتككدرير التقنككي واملنهككي ومجموعككة صككافوال تككم توقيككع اتفاقيككة العمككل فككي إطككار ال

  م2008/ 12/7املوافككق  هككك9/7/1429للتككدرير التقنككي واملنهككي ومجموعككة صككافوال يككوم السككبت املشككترد بككيل املسسسككة العامككة 

وذلكككن لتأسكككيس وتشكككنيل املعهكككد السكككعودي للبيكككع بالتجزئكككة وتمككككيل املعهكككد مكككن عمكككل دورات تدريبيكككة حسكككر الحاجكككة فكككي جميكككع 

 مناطق ومحافظات اململكة.

رير تلتكككككزم بتجهيكككككز املعهكككككد وتكككككوفير قاعكككككات تدريبيكككككة مجهكككككزة ب امكككككل ولتنفيكككككذ البرنكككككامج التكككككدريبي فكككككفل املسسسكككككة العامكككككة للتكككككد

التجهيكزات التدريبيككة واملعامكل وميتبككرات الوسكائط املتعككددة وتجهيكز الطككاوالت واملقاعكد والحاسككبات االيكة وشككب ات االتصككال 

. ومككككا تقككككوم بطباعككككة واملقككككارشككككب ات اإلنترنككككت فككككي هككككذو املعاهككككد  إلككككىالداخليككككة والخارجيككككة والبنيككككة املعلوماتيككككة وتجهيككككز الوصككككول 

 لشهاداتا% من اإلدارييل في املعهد. وتصادم على 50املناملج التدريبية. وتوفير وسائل النقل للمتدربيل. تساهم وذلن بتوفير 

 عند اوتمال البرنامج التدريبي.

نيكككة ليكككتم توفيرهكككا فكككي أمككا فيمكككا ييكككص مجموعكككة صكككافوال فكككفل علي كككا تحديكككد االحتياجكككات مكككن األجهكككزة واملعكككدات واملعامكككل الف

توظيككف القككوى العاملككة مككن إداريككيل ومككدربيل ومككوظفي الخككدمات املسككاندة و   املقككرات املرشككحة. وتعيككيل رئككيس تنفيككذي للمعهككد

تكدرير و   يتكارهم لهكذا النكرضتوضع الخطة واملناملج التدريبية وتنفيذها عن طريق املدربيل الكذين و   وإعارت م للعمل باملعهد

تطبيككق نظككام دقيككق لتحفيككز املتككدربيل و   تقككديم م افككأة إضككافية لتحفيككز مككوظفي املسسسككةو   واإلداريككيل ورفككع وفككاءت ماملككدربيل 

 توظيف الخريجيل لدى مجموعة صافوال أو الشركات األخرى العاملة في قطاع التجزئة.و   وجميع العامليل في املعهد

تبنككي تطككوير الشككباب السككعودي وجككزء مكككن و   ات الوطنيككة املدربككةتلبيككة احتيككا  قطككاع التجزئككة بالكفكككاء إلككى  ككدف البرنككامج 

  تطكككككوير مهكككككارات وقكككككدرات املكككككوظفيل العكككككامليل فكككككي قطكككككاع التجزئكككككة مكككككن خكككككالل تقكككككديم تكككككدرير احترافكككككيو   ولية االجتماعيكككككةس املسككككك

الل تكوطيل دعكم جهكود الدولكة مكن خكو   تشجيع الشباب للعمكل فكي مجكال البيكع بالتجزئكة مكن خكالل تقكديم مسكار وظيفكي واعكدو 

 ع بالتجزئة وتقليل نسبة البطالة.الوظائف في مجال البي

وفست دف البرنامج الشرائح التالية: الشباب السعودي الراغبيل في العمل في مجال التجزئكة  ويجكر أل تتكراوح أعمكارهم مكا 

  وليس لد  م خبرة في مجال تجارة البيع بالتجزئة  وال يقل مسهل املتكدرب  30-18بيل 
ا
عكن الكفكاءة املتوسكطة  وأل ي كول عاما

لكد  م القككدرة علككى الككتعلم واالسك يعاب  ولككم يسككبق دعمهككم مكن صككندوم تنميككة املككوارد البشكرية  ومككا يشككتر  اجتيككاز اختبككارات 

 
ا
 طبيا

ا
   وأل ي ول حسن السيرة والسلود.القدرات وامليول  وأل ي ول الئقا

 ملككا يلككي: اإل 
ا
عككالل عككن البرنككامج بالوسككائل املختلفككة  االجتمككاع باملتقككدميل لتعككريفهم بالبرنككامج  ويككتم القبككول فككي البرنككامج وفقككا

جبككككال  قسككككم املخبككككز  قسككككم اللحككككوم  قسككككم تصككككنيف سككككبعة مجموعككككات وهككككي: قسككككم الخضككككار  قسككككم األ  إلككككىتقسككككيم املتقككككدميل 

 يككتم التككدرير فككي مقككر املعهككد  اإللكترونيككالبضككا ع  قسككم 
ا
ثككم علككى رأس العمككل  ومككا يككتم ات  قسككم محاسككبة املبيعككات. وعمومككا

 .(1759 - 1745: ص 1432)عبد العزيز التدرير على املهارات الحياتية املختلفة 
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 تجربة الصندوق الخيري االجتماعي: .3

تأهيككل أبنككاء وبنككات األسككر  إلككىمككن أهككم بككرامج الصككندوم الخيككري االجتمككاعي برنككامج التككدرير املنت ككي بككالتوظيف الككذي   ككدف 

الفقيككرة عككن طريككق الككدورات التدريبيككة املنت يككة بككالتوظيف وبمككا ي ناسككر معهككم فككي املنككاطق التككي يعيشككول في ككا  مككن خككالل بككرامج 

التنسكككيق والتعكككاول مكككع الجهكككات واملسسسككككات ذات العالقكككة بالتكككدرير والتوظيكككف. وذلكككن عككككن طريكككق إعكككداد بكككرامج للتعكككاول مككككع 

والحصككول علككى بيانككات تزامنيككة عككن الفككرص الوظيفيككة املطلوبككة   عككن التوظيككف مككن القطككاع العككام والخككاص الجهككات املسككسولة

تشكمل نوعيكة الوظيفكة والتيصصكات املطلوبكة لشكنلها  املككسهالت والخبكرات  ووكذلن املزايكا والرواتكر  م كال الوظكائف وغيرهككا 

القطاع الخاص. وتحديكد الفقكراء املكسهليل وغيكر القكادرين علكى ثم إبرام عقود تدرير منت ية بالتوظيف في   من هذو املعلومات

ومككككن ثككككم التنسككككيق مككككع بككككرامج الصككككندوم األخككككرى   الحصككككول علككككى الوظككككائف املناسككككبة  وإعككككداد قاعككككدة معلومككككات شككككاملة عككككه م

 
ا
علومكككككات واالتصكككككال بكككككالفقير املرشكككككح وتزويكككككدو بامل  برنكككككامج املكككككنح التعليميكككككة والتكككككدرير للحصكككككول منكككككه علكككككى املخرجكككككات وخاصكككككة

 ثم مساندته لتقديم طلر التوظيف.  الضرورية عن الفرص املتاحة

يعمكككل البرنكككامج علكككى تكككوفير فكككرص العمكككل للمكككواطنيل واملواطنكككات مكككن األسكككر الفقيكككرة ومعالجكككة مشككك لة البطالكككة  عكككن طريكككق 

وال ككوادر املسهلككة ت املوظفككة مككن الكفككاءات والتيصصككات تككأهيلهم عبككر بككرامج تدريبيككة متيصصككة ت ناسككر مككع احتيككا  الجهككا

  واإلداريككة والتقنيككة لككد  منوعيككة املهككارات واملعككارف الفنيككة ملواجهككة تحككديات سككوم العمككل واله ككوض بالعنصككر البشككري وزيككادة 

مككككة هكككك( فكككي املنكككاطق التاليكككة: )1431-هكككك 1423( فرصكككة وظيفيكككة خكككالل الفتكككرة )2364وتكككم مكككن خكككالل هكككذا البرنكككامج تكككوفير عكككدد )

عككككن طريككككق املعاهككككد واألكاديميككككات  ذلككككن( بمككككا تشككككمله مككككن مككككدل ومحافظككككات. ويككككتم تنفيككككذ الشككككرقيةنطقككككة امل -الريككككاض -املكرمككككة

 (. 220 - 219ص : 1432)فرحات  وشركات ومسسسات القطاع الخاص 

 

 تجربة صندوق األمير سلطان بن عبد العزيز لدعم مشاريع السيدات: .4

أحككد بككرامج صككندوم األميككر سككلطال بككن عبككد العزيككز لككدعم مشككارفع السككيدات  وهككو برنككامج تككدريبي  انطالقتككياايعتبككر برنككامج 

ال سكككككويقية املتوسككككطة مككككن جميككككع النككككواحي الفنيككككة و ساسككككيات دراسككككة املشككككارفع الصككككنيرة و ميصككككص لتككككدرير السككككيدات علككككى أ

شخصكككككية الرياديكككككة والقكككككادرة علككككككى إدارة املخككككككزول إل وجكككككد  مكككككع عملكككككه علكككككى او شككككككاف الواملاليكككككة وحتكككككى إدارة املكككككوارد البشكككككرية و 

رحلكككة التمويكككل توعيكككة السكككيدات بأساسكككيات دراسكككة املشكككروع  ومكككا أل هكككذا البرنكككامج يسكككبق م إلكككىاملشكككارفع    كككدف هكككذا البرنكككامج 

فتككككاة ترغككككر فككككي تعلككككم مبككككادئ تأسككككيس املشككككارفع الصككككنيرة أو مككككن ترغككككر فككككي ذا البرنككككامج ل ككككل سككككيدة و يقككككدم هككككاملاليككككة للمشككككروع  و 

إذ يعككد االلتحككام ه ككذا البرنككامج مككن املراحككل األولككى ألي متقدمككة علككى التمويككل   فعككد  علككى دعككم مككادي مككن الصككندوم. و  حصككول ال

قككد أثبككت البرنككامج نجاحككه مككن خككالل عككدد املن سككبات لككه فقكككد ضككرورة لهككا فككي ت ككوين فهككم ودراسككة أقككوى عككن فكككرة مشكككروعها  و 

 في ككا  و سككيدة مككن خال 40تككم تمويككل ة  و سككيدة وفتككا 210وصككل عككدد املتيرجككات مككن هككذا البرنككامج 
ا
 خاصككا

ا
قككد لككه لتبككدأ مشككروعا

عليميكككككة تنوعكككككت هكككككذو املشكككككارفع بكككككيل املشكككككارفع الت  و للرجكككككال 21لإلنكككككاث و  99 فرصكككككة وظيفيكككككة مه كككككا 120فتحكككككت هكككككذو املشكككككارفع 

لصكاحبات املشكارفع مكن التقنية  وما نجح الصندوم مكن خكالل هكذا البرنكامج فكي تحقيكق دخكل والنذائية والخدمية والترفي ية و 

تح بككاب التوظيككف لألسككر املحتاجككة وذوي االحتياجككات خككالل األربككاح التككي يحققهككا املشككروع  ومككا سككاهمت املشككارفع املمولككة فككي فكك

 ة  وما شهدت مشارفع توظيف بنات و ممن هم متميزول في الحرف اليدويالخاصة السيما 
ا
عكه م  أبناء صاحبة املشروع  رافعكة

 دم إيجاد فرصة عمل.عمعاناة البطالة و 
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هكو عبكارة رنكامج األمكم املتحكدة اإلنمكا ي. و د مكن بوفعد هذا البرنامج األول من نوعه في املنطقة من حيث املحتوى وهو معتم  

 عككن برنككامج تككدريبي مت امككل إلعككداد دراسككة الجككدوى تلتحككق بككه كككل راغبككة بتمويككل مشككروعها الخككاص مككن قبككل الصككندوم. ينطككي

ات   إذ يحتكككوي البرنكككامج علككككى تسكككع وحككككداملاليكككة والفنيكككة وال سككككويقية والقانونيكككة والتيطكككيط للمشككككروع هكككذا البرنكككامج الجوانككككر

شككككككروع  حسككككككاب الت ككككككاليف  املاليككككككة اختبككككككارات شخصككككككية قبككككككل بككككككدء البرنككككككامج  إعككككككداد خطككككككة املت نككككككاول ااتككككككي؛ دليككككككل املشككككككروع و 

: ص 2011الشكراء  إدارة املخكزول )عبكد الجكواد  لبيكع و اصكة باملشكروع  العمليكات  املحاسبة  ال سويق  املكوارد البشكرية الخوا

169 - 174.) 

 تجربة جمعية النهضة النسائية الخيرية بالرياض: .5

للسككيدات لييهكك  هككك 1401قامككت جمعيككة اله ضككة النسككائية الخيريككة بالريككاض بفنشككاء مروككز اله ضككة للتأهيككل الخككاص فككي عككام 

اإلعاقات املختلفة فرصة استنالل قدرات ن ومواهب ن للقيام بعمكل منكتج فكي والفتيات فوم الثامنة عشر من العمر من ذوات 

   الخياطككككة والتطريككككز وأعمككككال الفيككككار والسككككيرامين والزجككككا  والخشككككر
ا
واالنككككدما   ومككككن ثككككم ي سككككنى لهككككن االوتفككككاء الككككذاتي ماديككككا

روككز اله ضككة لل شككنيل فككي عككام نشككأت الجمعيككة مأواعتبككرت ن الجمعيككة موظفككات عككامالت بالجمعيككة. ووككذلن   الفعلككي بككاملجتمع

هكككككك ليعمكككككل علكككككى تكككككدرير سكككككيدات وفتيكككككات مكككككن أسككككككر الجمعيكككككة علكككككى العمكككككل املصكككككنعي إلنتكككككا  األزيكككككاء الرسكككككمية للمككككككدارس 1414

املختلفة  وقد تم فيما بعد دمج مروز اله ضة لل شكنيل بمروكز اله ضكة للتأهيكل الخكاص حسكر مكا  اتواملس شفيات واملسسس

هكك ه كدف 1411ومكا أنشكأت الجمعيكة مروكز اله ضكة للتكراث فكي عكام   العمكل فكي مراوكز الجمعيكة اقتضته ظروف تطوير وتحسكيل

الحفكككا  علكككى التكككراث السكككعودي وتأهيكككل وتشكككنيل فئكككات مكككن السكككيدات والفتيكككات ممكككن لكككد  ن مهكككارات فكككي العمكككل اليكككدوي. ومكككن 

هكك للعنايكة بتقكديم خكدمات 1407ت عكام مشارفع الجمعية في مجال التدرير وذلن مدارس اله ضة للتعليم الخكاص التكي أنشكأ

 ب نظكككيم برنكككامج للتكككدرير املنهكككي   تربويكككة وتعليميكككة خاصكككة لألطفكككال مكككن ذوي متالزمكككة داول 
ا
والتكككي طكككورت خكككدمات ا لتقكككوم مكككسخرا

وبدأت الجمعية بتعييل خريجتال مه ن في مروز اإلدارة   لبعض طالب وطالبات املدارس في املرحلة املتوسطة ه دف توظيفهم

ومكككا أتاحككككت الجمعيكككة الفرصكككة امل انيككككة وال شكككنيلية ملصككككنع الزوردي للكككذهر الفتتككككاح دورات   لعامكككة ومسكككاعدات سكككككرتيراتا

تدريبيككة لفتيككات أسككر الجمعيككة فككي مروككز اله ضككة للخككدمات االجتماعيككة علككى صككياغة الحلككي واملجككوهرات الذهبيككة واسككتمر هككذا 

 من أوال
ا
 وبيرا

ا
 (.14 - 12: ص 2001لفتيات )الشبي ي  ا تياملصنع وتطور واليى إقباال

 تجربة مؤسسة امللك فيصل الخيرية: .6

تقككككوم مسسسككككة امللككككن فيصككككل الخيريككككة بككككدور وبيككككر فككككي مجككككال التعلككككيم والثقافككككة  ومككككن أهككككم أنشككككطت ا؛ خدمككككة التككككراث بجميككككع 

أصكلية  وتصكوير أوثكر ألكف( ميطوطكة  24املخطوطات وترميمها وحفظها بالوسائل التقنية الحديثة  وقد تكم جمكع أوثكر مكن )

وإنشكككاء مكتبكككة شكككاملة هكككدفها اقتنكككاء الكتكككر واملراجكككع الحديثكككة  والكتكككر القديمكككة والنكككادرة  وجمكككع   ألكككف( ميطوطكككة 21مكككن )

الكككدوريات املتوقفكككة عكككن الصكككدور  وتحليكككل الكتكككر وتكشكككيفها  وبنكككاء قاعكككدة معلومكككات دقيقكككة وشكككاملة  ألوعيكككة املعلومكككات مكككن 

والتراثيككة. ومككا قامككت املسسسككة  اإلسككالميةلجامعيككة  وغيرهككا  والتككي تروككز علككى الدراسككات والبحككوث الكتككر واملجككالت والرسككائل ا

 12بفنشاء املكتبة السمعية والبصرية  والتي ترصد وتحف  كل أنشطة املسسسة بالوسائل السمعبصرية  وه ا اال أوثر من )

تنميككككة حككككر القككككراءة لككككدى الناشككككئة  وذلككككن عككككن طريككككق  إلككككىألككككف( وعككككاء سككككمعي وبصككككري. ووككككذلن مكتبككككة األطفككككال  والتككككي ت ككككدف 

ممارسة هوايات م املرغوبة كالرسم والخط واأللعاب التعليمية. وما تقوم املسسسة بفصدار مجلة الفيصل  وهي مجلة ثقافية 

األهلية  وهي مدارس غير تجارية  تدرس جميع املراحل الدراسية  من الروضة امللن فيصل شهرية. وتمتلن املسسسة مدارس 

املوقككككع املرحلككككة الثانويككككة  ومككككا تقككككدم املسسسككككة منحككككا للطككككالب املتفككككوقيل الككككذين ال يسككككتطيعول سككككداد الرسككككوم الدراسككككية ) إلككككى

  (http://www.kingkhalid.org.sa)ملسسسة امللن فيصل الخيرية  اإللكتروني

http://www.kingkhalid.org.sa/gallery/text/info.aspx?ID=29
http://www.kingkhalid.org.sa/
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قسكككميل  إلكككىعامكككة تنقسكككم  مكككن االسكككتعراض السكككابق ي بكككيل أل البكككرامج التعليميكككة فكككي املنظمكككات الخيريكككة السكككعودية بصكككورةي  

رئيسككييل؛   ككتم القسككم األول بمعاونككة الطككالب مككن األسككر الفقيككرة علككى مواصككلة تعلككيمهم  وذلككن مككن خككالل تككوفير مككنح للطككالب 

إلحكككام امل سكككربيل القكككادرين علكككى مواصكككلة التعلكككيم فكككي املتفكككوقيل الكككذين ال يسكككتطيعول سكككداد الرسكككوم الدراسكككية  أو مكككن خكككالل 

 هككو املككدارس ومتككابعت م  وتفعيككل دور أول
ا
يككاء األمككور فككي متابعككة دراسككة وتحصككيل أوالدهككم. أمككا القسككم الثككاني وهككو األوثككر ان شككارا

  التدرير بنرض التوظيف  وتست دف برامج التدرير في النالر فئة الشباب القادرين على العمل.

 الدعوة: -املجال الرابع

 :وتوعية الجاليات اإلرهادللدعوة و  املكاتب التعاونيةتجربة  .1

وتوعيككة الجاليككات بمدينككة  اإلرشككادوتوعيككة الجاليككات كانككت للمكتككر التعككاوني للككدعوة و  اإلرشككادمككن م اتككر الككدعوة و ونيككرو 

ل  فقكككد بلكككه عككدد املسكككتفيدين مككن بكككرامج وأنشكككطة املكتككر لشكككهر جمكككادى  إلككىينبككع الصكككناعية جهككود مميكككزة فكككي جانككر الكككدعوة 

 في )3355هك )1437ااخر لعام 
ا
( واسكتفاد 3عكدد املحاضكرات الشكهرية ) ج التي قام ه ا املكتر  فقكد بلكهم( من البرا95( شخصا

عكككدد دروس تعلكككيم  ( شكككخص  بينمكككا بلكككه246سكككتفاد مه كككا )( وا2عكككدد املحاضكككرات النصكككف شكككهرية ) شكككخص  وبلكككه (386مه كككا )

( شككخص  143 ككا )( مككن خطكر الجمعككة واسكتفاد مه3( شكخص  ومككا قكام املكتككر بترجمكة )71) ( واسكتفاد مه ككا3اللنكة العربيككة )

 اسككتفاد مه ككا )30وأقككام املكتككر )
ا
 أسككبوعيا

ا
( شككخص  ومككا نظككم املكتككر 178( دروس اسككتفاد مه ككا )6( شككخص  و)1372( درسككا

( اسكتفاد 22ونظكم املكتكر دروس تعلكيم القكرآل الككريم وعكددها )شخص   (81( رحالت زيارة للمسجد النبوي استفاد مه ا )3)

( شكخص  290( مقكاطع ومحاضكرات توعويكة اسكتفاد مه كا )4ة نشر املكتكر )اإللكترونيوة ( شخص  وفي مجال الدع271مه ا )

( 167( شكككككخص  ومكككككا عقكككككد املكتكككككر دورة تدريبيكككككة اسكككككتفاد مه كككككا )167( زيكككككارة ميدانيكككككة اسكككككتفاد مه كككككا )18ونظكككككم املكتكككككر عكككككدد )

(  وبلككككه CD) واألسككككطواناتكككككريم  شككككخص  وقككككام بتوزفككككع عككككدد مككككن املككككواد الدعويككككة املشككككتملة علككككى الكتيبككككات وتككككراجم القككككرآل ال

( مسككلم ومسككلمة  فككي حككيل بلككه إجمككالي عككدد املسككلميل الجككدد منككذ 14ااخككر ) ىإجمككالي عككدد املسككلميل الجككدد خككالل شككهر جمككاد

وتوعيكككككككة الجاليكككككككات فكككككككي ينبكككككككع  اإلرشكككككككادللمكتكككككككر التعكككككككاوني للكككككككدعوة و  اإللكترونكككككككياملوقكككككككع ( مسكككككككلم ومسكككككككلمة )148بدايكككككككة العكككككككام )

https://yanbudawa.com.) 

وتوعية الجاليات بعرعر  ومن ضمن البرامج التكي يقيمهكا املكتكر  اإلرشادت نوع برامج وأنشطة املكتر التعاوني للدعوة و و 

نيكة بجميكع فئات كا )املسكلميل هكك والكذي اسكت دف الجاليكة الفلبي 1437البرنامج الدعوي الترفي ي الذي أقيم خالل شهر شعبال 

واملسككككلميل الجكككككدد وغيكككككر املسككككلميل( حيكككككث ي نكككككافس سكككككبع مجموعككككات فكككككي دوري وكككككرة السكككككلة ضككككمن فعاليكككككات البرنكككككامج الكككككدعوي 

الترفي ي للجالية  ويحرص املكتر على تنفيذ البرنامج بش ل سنوي ملا يتميز به من حضور للجالية الفلبينية واهتمكامهم ه كذا 

( أشكككخاص مكككن الجاليكككة الفلبينيكككة حضكككروا البرنكككامج وشكككاركوا فكككي 7هكككك )1436حيكككث أسكككلم فكككي العكككام املنصكككرم املنشكككط الرياضككك ي 

كككككككل البرنكككككككامج دروس 1437فعالياتكككككككه  ومكككككككع انطكككككككالم البرنكككككككامج للعكككككككام 
 
هكككككككك أعلكككككككن شكككككككخص إسكككككككالمه مكككككككن الجاليكككككككة الفلبينيكككككككة  ويتيل

 ومحاضرات دعوية وهدايا وأحوبات على جوائز.

يقوم باملشارفع الدعوية  برامج ومشارفع أساسية  دعوة غير املسكلميل لإلسكالم  رعايكة املسكلم  وبصورة عامة ففل املكتر

العلميكككككة والدعويكككككة  مكتبكككككات وقكككككف القكككككرآل الككككككريم  مشكككككروع العنايكككككة باملصكككككاحف  جالجديكككككد  طباعكككككة املكككككواد الدعويكككككة  البكككككرام

والعمكرة  امللتقيكات الدعويكة  ومسكابقة الواتسكاب الكدعوي ة  جكوال بلننكي اإلسكالم  إفطكار الصكائميل  رحكالت الحكج ملاملسكتع

(http://www.tawniarar.com ) 

https://yanbudawa.com/
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 30فكي )” املسكاجد املميكزة“وتوعيكة الجاليكات فكي شكمال الريكاض مشكروع  اإلرشكادنفذ املكتر التعاوني للكدعوة و  وقد
ا
( جامعكا

 هك  وج1436منذ مطلع العام 
ا
 من  اء املشروع إيمانا

ا
بأهمية رسالة املساجد ودورها في حياة املسمن  وقد است دف املشروع عددا

على رغبة القكائميل علي كا  وقكد ككال الهكدف األسافك ي مكن املشكروع هكو غكرس العقيكدة  الجوامع واملساجد في شمال الرياض بناءا 

ه  وتعميككق الككوالء لهككذو الككبالد وقادت ككا  وتقككديم املعلومككات الصككحيحة فككي نفككوس مرتككادي املسككجد مككن سكك ال الحككي واملصككليل فيكك

 الهامة واملفيدة في املواضيع التي ت م املصليل.

حيث أعد املكتكر مكادة دعويكة للعكرض فكي الشاشكات التكي تكم  اشاشة نور الهدىاوقد تضمن املشروع أرلعة برامج  األول: 

وي املادة علكى آيكات وأحاديكث  ومكواع  متنوعكة باللنكة العربيكة ولنكات ترويب ا من قبل املكتر أو من قبل إدارة املسجد  وتحت

 دعوية للتوزفع الخيري. والثالكث: رفكوف  االرسالة الدعويةاأخرى. والثاني: 
ا
 اتفسكير العشكر األخيكراعبارة عن رفوف تحوي وتبا

وهككو عبككارة صككندوم يحكوي تككراجم القككرآل الكككريم وتكراجم تفسككير العشككر األخيككر. وتقككوم  امشككروع آيكاتاللتوزفكع الخيككري. والرابككع 

 بتحديث املادة املرئية  وتنذية رفوف التوزفع الخيري املخصصة لتفسير العشر األخير والكتر الدعوية. 
ا
إدارة املساجد شهريا

املوقكع كل شهر في جوامكع ومسكاجد شكمال الريكاض  وما تتولى إدارة املساجد في املكتر تنسيق ال لمات واملحاضرات والدروس

 www.cnr.org.sa . وتوعية الجاليات بشمال الرياض اإلرشاداملكتر التعاوني للدعوة و  اإللكتروني

 للبنات: اإلسالميةإدارة التوعية 

 اإلسككككالميةللبنكككات لكككإلدارة العامككككة للتعلكككيم بمنطقكككة الريككككاض  وت كككدف إلكككى تحقيككككق التوعيكككة  اإلسككككالميةت بكككع إدارة التوعيكككة 

 ل افككككككة منسككككككوبات اإلدارة واملجتمككككككع 
ا
وفككككككق املككككككنهج اإلسككككككالمي الصككككككحيح  ونشككككككر املحبككككككة وال سككككككامح واملواطنككككككة ونبككككككذ النلككككككو  عامككككككة

 والتطرف.

 -مديرات -معلمات -)مشرفات املوظفاتالطالبات و كل من  اإلسالميةيستفيد من البرامج التي تقدمها إدارة التوعية 

ي واملسكككتيدمات واألمهكككات ونكككزيالت وموظفكككات أكككجن النسكككاء وطالبكككات الجامعكككات والهيئكككة التعليميكككة  والدارسكككات فككك إداريكككات(

 .س شفيات واملراوز الصحية واملرض ى  وموظفات املتعليم الكبيرات

ج والحلقكككات واللقكككاءات املقدمكككة مككككن وحكككدات التوعيكككة  واملتابعككككة املهكككام الرسكككمية لكككإلدارة بشكككك ل عكككام: اعتمكككاد البككككرام

وفكق الخطكة وتعميمهككا  وتنظكيم البكرامج التوعويككة  اإلسككالميةواإلشكراف علكى بكرامج التوعيككة فكي امليكدال  وإعككداد بكرامج التوعيكة 

عككككداد التقككككارير الدوريككككة ومتابعككككة تنفيككككذها  وإ اإلسككككالميةللمجتمككككع علككككى مسككككتوى املنطقككككة  واإلشككككراف علككككى مسككككابقات التوعيككككة 

 والفصلية ومعوقات األداء وسبل التنلر علي ا  وإلقاء املحاضرات التوعوية في امليدال التربوي.

وتعتبكككر العنايكككة بحفككك  وتكككاب ل وسكككنة رسكككوله صكككلى ل عليكككه وسكككلم مكككن أهكككم بكككرامج اإلدارة  ويكككتم ذلكككن مكككن خكككالل 

قككككرآل الكككككريم لحفكككك  القكككككرآل لشككككريفيل امللكككككن سككككلمال بككككن عبككككدالعزيز للتفعيككككل املسككككابقات التاليككككة: مسككككابقة خككككادم الحككككرميل ا

آلُّ الكككريم
ُقكككر 
 
  مسكككابقة صكككاحر السككمو املل كككي األميكككر/ نككايف بكككن عبكككدالعزيز لحفكك  الحكككديث النبكككوي  مسككابقة وزارة التعلكككيم لل

ةُّ 
ككككنل سي
 
ككككرُّيمُّ وال

 
همككككا ) الك ومُّ

ُ
ُعل ككككةُّ و  يل وُّ

ب  ر(  مسككككابقة الهيئككككة العامليككككة النل ب  ككككد 
 
ومككككن بككككرامج  العككككالم اإلسككككالمي ملككككدارس التحفككككي . لرابطككككةت

ح ككككام الشكككرعية مككككن خككككالل الككككدروس العلميككككة اإلدارة وكككذلن إثككككراء املعرفككككة العلميككككة الشككككرعية فكككي السككككنة النبويككككة والعبككككادات واأل 

 الشرعية واملحاضرات.
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ملككككككديرات واملعلمككككككات مككككككا تقككككككوم اإلدارة بطككككككرح حقيبككككككة تدريبيككككككة كككككككل عككككككاميل دراسككككككييل تشككككككمل التككككككدرير للمشككككككرفات واو

هككككك( وُّ 1427-1426) واإلداريككككات  ومككككن أبككككرز تلككككن الحقائككككر التدريبيككككة حقيبككككة )املرلككككي األول محمككككد صككككلى ل عليككككه وسككككلم( لعككككام

حقكككككوم اإلنسكككككال فكككككي حقيبكككككة )هكككككك(  1430-1429هكككككك( و )1429-1428)التحصكككككيل دور املكككككربيل( لعكككككام)قيبكككككة هكككككك(  ح1427-1428)

اإلدارة  –لككككوزارة التعلككككيم اإللكترونككككي(  حقيبككككة )الحككككوار فككككي اإلسككككالم( )املوقككككع 1432-1431و ) هككككك(1431-1430اإلسككككالم( لعككككام )

 العامة للتعليم بمنطقة الرياض.

https://edu.moe.gov.sa/Riyadh/Departments/FemaleAffairsEducationalAssistant/islamic_dept/Pages/defau

lt.aspx 

عامكككككة فكككككفل البكككككرامج الدعويكككككة تتمثكككككل فكككككي؛ املحاضكككككرات الشكككككهرية  بصكككككورةي مكككككن خكككككالل االسكككككتعراض السكككككابق ي بكككككيل أنكككككه و 

واألسكككبوعية  دروس القكككرآل الككككريم والكككدروس العلميكككة  طباعكككة ونشكككر الكتيبكككات واملكككواد الدعويكككة  إعكككداد الكككدورات التدريبيكككة  

 والعمرة. بعض البرامج املوسمية املتعلقة بشهر رمضال الكريم  والحج إلىهذا باإلضافة   واملسابقات القرآنية

 املساجد: -املجال الخامس

 تجربة املؤسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرق: .1

تككككنص رؤيكككككة املسسسكككككة علكككككى التكككككالي: )أل ت كككككول مسكككككاجد الطكككككرم نموذجيكككككة ومسكككككتدامة فكككككي خكككككدمات ا تعتمكككككد مواصكككككفات 

فل أنشكطة وبككرامج املسسسككة قياسكية فككي أعمالهكا  وجاذبككة لعكابري ومرتككادي الطككرم وتليكق بم انككة املسكجد(  ومككن هككذا املنطلكق فكك

 ما: مسار األعمال ومسار البرامج.مسارين رئيسييل ه إلىتنقسم 

بشخصكككككية  يوحيكككككفيمككككا يتعلكككككق بمسكككككار األعمككككال فكككككفل املسسسكككككة تقكككككوم ببنككككاء املسكككككاجد حيكككككث يراعكككككي التصككككميم منظكككككور 

املسجد  وتوفير في الطاقة الشمسية  وتدوير قسم من امليكاو  واسكتنالل قسكم مكن املنكارة ويكزال ميكاو  وتجهيكز خكدمات ذوي 

 االحتياجككككات الخاصككككة  وتككككوفير مواقككككع اسكككك ثمارية تكمككككل خككككدمات حككككول املسككككجد. ومككككا تقككككوم املسسسككككة بتككككرميم املسككككاجد وذلككككن

 تلن البرامج:   ومنبفجراء تعديالت أو استكمال البناء

 :تككرميم بقيمككة  إلككىمسككاجد تحتككا   (10)ويروككز علككى تعككديل واسككتكمال بنككاء املسككاجد  وفسككت دف البرنككامج  برنننامج المننرميم

 ألف ريال. (600) إلىإجمالية تصل 

 :ألكف ريكال  وقكد قامكت  (135)تصميم وتجهيز نموذ  لسكيارة الصكيانة خكاص باللجنكة وبت لفكة  حيث تم برنامج الصيانة

 (13)سكككيارات  وتكككم االتفكككام علكككى صكككيانة  (4)ومتبقكككي عكككدد  سكككيارة  (2)سككة سكككليمال الراجحكككي الخيريكككة بكككالتبرع بعكككدد مسس

مسجد متفرقة على طرم الريكاض مككة فكي االتجكاهيل  وطريكق الريكاض القصكيم فكي االتجكاهيل  وطريكق الريكاض الكدمام فكي 

 ألف ريال. (360) إلىاالتجاهيل  بقيمة تصل 

  يجكري  مستحقة من مالن أو مشنل املحطة  العمل على تحديد مساجد املحطات التي تلقا عناية :متميزبرنامج هريك

وجكككاري التنسكككيق مكككع جكككوائز ذات عالقكككة فكككي هيئكككة السكككياحة   العمكككل مكككن خكككالل لجنكككة الجكككودة لضكككوابط التحديكككد والتريكككي

  ا البرنامج.وجائزة أمير املنطقة للمحطات املتميزة  وقد أجل لدينا أرلع محطات في هذ

https://edu.moe.gov.sa/Riyadh/Departments/FemaleAffairsEducationalAssistant/islamic_dept/Pages/default.aspx
https://edu.moe.gov.sa/Riyadh/Departments/FemaleAffairsEducationalAssistant/islamic_dept/Pages/default.aspx


60 
 

  
 
للنظافة والعناية باملسجد ومرافقه  والتعاول قائم مكع  يعمل البرنامج على توظيف مواطنيل  رجل وزوجته :برنامج طهرا

  الرياض وصندوم املوارد البشرية.كل من مجلس الجمعيات التعاونية واملجلس التنسيقي األعلى للجمعيات الخيرية ب

 :لإلرشككاد للمسككاجد محككل العنايككة للمسككافرين ولتلقككي  صككميم تطبيككق للهواتككف الذويككةتككم ت برنننامج مسنناجدنا علننئ الطننرق

 
ا
 تجاري لوزارة التجارة واألمانة. بتطبيق بالن مالحظات املستيدميل  أسوة

 :بعكككد أل أجريكككت تجككككارب  هطالقكككي العمكككل إل برنكككامج التطكككوع والعمكككل مكككع جهكككات تطوعيكككة جكككار  برننننامج أصننندقاء مسننناجدنا

املوقككع ) ناجحككة مككع جهككات تعليميككة وتدريبيككة  والهككدف توسككيع البرنككامج علككى مسككتوى اململكككة عنككد توسككع مسككسولية العنايككة

 .(http://www.msajidona.org للمسسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرم  اإللكتروني
 

 تجربة الهيئة العامة للسياحة والمراث الوطني: .2

فكي الهيئكة العامكة للسكياحة والتكراث الكوطني  ه كدف التنسكيق  ابرنكامج العنايكة باملسكاجد التاريييكةاقامت الهيئة بتأسيس  

املحافظة على املساجد التارييية  إلى  وعدد من الجهات ذات العالقة اإلرشادواألوقاف والدعوة و  اإلسالميةمع وزارة الشسول 

 تأهيلها  وإظهار قيمت ا الدينية والحضارية والعمرانية.في اململكة والعناية ه ا  وإعادة 

 17وجكاء تأسككيس هكذا البرنككامج فكي الهيئككة ليمثكل نقلككة جديككدة للبرنكامج  الككذي تبنتكه مسسسككة التكراث الخيريككة منكذ أوثككر مككن 

  وتم من خالله ترميم وتأهيل عدد من املساجد الت
ا
 ارييية على مستوى مناطق اململكة.عاما

مج الككوطني للعنايككة باملسككاجد التاريييكككة أحككد أبككرز البككرامج القائمككة والفاعلكككة فككي حمايككة التككراث العمرانككي؛ مكككن ويمثككل البرنككا

 
ا
 في ميتلف مناطق اململكة ه دف الحفكا  علكى املسكاجد التاريييكة  نظكرا

ا
خالل ما يشهدو من مشروعات يجري تنفيذها حاليا

 مل انت ككككا العظيمككككة فككككي الككككدين اإلسككككالمي الحنيككككف  ولتم
ا
الم التككككراث كول ككككا أحككككد أهككككم معكككك إلككككى يككككز طابعهككككا املعمككككاري األصككككيل  إضككككافة

 العمراني في اململكة.

حيككككث أعلككككن  -حفظككككه ل-وحظككككي البرنككككامج بككككدعم مككككن خككككادم الحككككرميل الشككككريفيل امللككككن سككككلمال بككككن عبككككدالعزيز آل سككككعود 

 صككاحر السكمو املل ككي األميكر سككلطال بكن سككلمال بكن عبككدالعزيز رئكيس الهيئككة 
ا
العامكة للسككياحة والتكراث الككوطني مسسككس مكسخرا

ورئككيس مجلككس أمنككاء مسسسككة التككراث الخيريككة؛ عككن تبككرع خككادم الحككرميل الشككريفيل بنفقككات تككرميم مسككجد الحنفككي التككاريمي فككي 

 -طير ل ثراو-الذي صلى فيه امللن عبدالعزيز  جدة التارييية
ا
  وما أعلن سموو بعد رعاية خكادم الحكرميل الشكريفيل مكسخرا

لبرنككامج خككاص للعنايككة باملسككاجد التاريييككة فكككي  عككن رعايككة خكككادم الحككرميل الشككريفيل فتتككاح حككي البجيككري بالدرعيككة التاريييككةال 

 تعمكل علكى  34محكيط مشكروع الدرعيكة التاريييكة  الككذي يشكمل تكرميم 
ا
 تاريييككا

ا
نجكازو كككل مكن الهيئكة العامكة للسككياحة إمسكجدا

 يئة العليا لتطوير منطقة الرياض.واله اإلسالميةوالتراث الوطني ووزارة الشسول 

وفكككككرة البرنككككامج وبدايككككة إطالقككككه  تبنككككى األميككككر سككككلطال بككككن سككككلمال البرنككككامج الككككوطني للعنايككككة باملسككككاجد التاريييككككة فككككي إطككككار 

ا اهتمام سموو ب ل ما له صلة بيدمة بيوت ل والتراث العمراني اإلسالمي  حيث بدأت مسسسة التراث الخيرية القيام بدوره

هكك أهميكة توثيكق وتكرميم عكدد مكن 1418 في االهتمام باملساجد في اململكة  وأخذت على عاتقها منكذ بدايكة إطالقهكا للبرنكامج عكام

 املساجد العتيقة في جميع مناطق اململكة وقراها.

ن سلمال  بالتعاول رؤية قدمها سمو األمير سلطال ب إلىوتعود فكرة إطالم البرنامج الوطني للعناية باملساجد التارييية  

صكككاحر السكككمو  إلكككىالشكككيخ صكككالح بكككن عبكككدالعزيز آل الشكككيخ   اإلرشكككادواألوقكككاف والكككدعوة و  اإلسكككالميةمكككع معكككالي وزيكككر الشكككسول 
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 للعهد  إذ تفضل سموو  باملوافقة على رعاية برنامج  -رحمه ل-املل ي األمير سلطال بن عبدالعزيز آل سعود 
ا
عندما كال وليا

 للمرحلكة األولك1418صفر سنة  16د وإعادة بنائ ا وترميمها وتوثيق تارييها  وذلن بتاريخ العناية باملساج
ا
ى مكن هك  وقكدم دعمكا

تكم تيصيصككها ملسكح املسككاجد املرصكودة  وصكدر توجيككه سكموو  بعككد نجكاح البرنكامج فككي تكرميم عككدد  البرنكامج بمبلكه مليككوني ريكال

وفشكمل نطكام ا. البرنكامج الكوطني للعنايكة باملسكاجد التاريييكةاسمية البرنكامج بكك الوزارة  وت إلىمن املساجد بفهداء ما تم إنجازو 

العمل حصر املساجد املعنية  ووضع خطة علمية لتوثيقها  وترميمها بالطريقكة التكي تضكمن املحافظكة علكى طابعهكا العمرانكي  

حصككككرها  وتأهيلهككككا وإعككككادة بنككككاء بعضككككها  ومككككا يشككككمل العمككككل وضككككع برنككككامج زمنككككي  وميزانيككككة تقديريككككة لتككككرميم املسككككاجد التككككي تككككم 

. إلككككىباإلضككككافة 
ا
أمككككا إنجككككازات  وضككككع تصككككور حككككول إنشككككاء وقككككف اسكككك ثماري يككككدعم مككككا تحتككككا  إليككككه املسككككاجد مككككن صككككيانة مسككككتقبال

 هي:  21ترميم  اإلسالميةالبرنامج  فقد تم في إطار هذا البرنامج ومن خالل مسسسة التراث بالتعاول مع وزارة الشسول 
ا
مسجدا

عمكككر بكككن مسككجد الزاويكككة بينبكككع  وأرلعككة مسكككاجد فكككي املدينككة املنكككورة هكككي: مسككجد النمامكككة  ومسكككجد ألككي بككككر الصكككديق  ومسككجد 

وفكي جكدة  بكدعم مكن األميكر سكلطال بكن سكلمال  تكرميم مسكجد الصكخرة بكالعال إلكىبدعم من شروة املناخكة  باإلضكافة  الخطاب

ك  أما في منطقة به امللن عبدل بن عبدالعزيز ك رحمه ل في جدة التارييية الذي تكفل  تم االنت اء من ترميم مسجد الشافعي

ة بنكت أحمكد الرياض فقكد تكم تكرميم عكدد مكن املسكاجد وهكي: مسكجد العوشكزة بمحافظكة النكا  بكدعم مكن سكمو األميكرة سكلطان

ل كككككي األميكككككر سكككككلطال بكككككن سكككككلمال  ومسكككككجد   ومسكككككجد الظكككككو  رة بالدرعيكككككة علكككككى نفقكككككة صكككككاحر السكككككمو املالسكككككديري رحمهكككككا ل

  ومكا تكم تكرميم جكامع -بكدعم مكن األهكالي-السريحة بالدرعيكة  ومسكجد املكريح بالريكاض  ومسكجد الدواسكر  ومسكجد الحسكيني 

اإلمام سعود بكن عبكدالعزيز بكن محمكد بكن سكعود فكي طبكر بمنطقكة عسكير  وقامكت بترميمكه مسسسكة التكراث الخيريكة علكى نفقكة 

 للعهكككد  ويقكككع مسكككجد اإلمكككام -رحمكككه ل  - الشكككريفيل امللكككن عبكككدل بكككن عبكككدالعزيز آل سكككعود خكككادم الحكككرميل
ا
  عنكككدما ككككال وليكككا

 -رحمكه ل-سعود بن عبدالعزيز بن محمد في قرية طبر بالقرب من مدينة أه ا  وككال اإلمكام سكعود بكن عبكدالعزيز بكن محمكد 

رميمككه فضككل امللككن عبكدل بككن عبكدالعزيز آل سككعود ك رحمككه ل ك  برعايككة توألهميتككه التاريييكة ت  هكك1221قكد أمككر ببنائكه سككنة 

 وتجديدو على نفقته الخاصة.

حسكاء هكي: وما تم تكرميم سكتة مسكاجد باملنطقكة الشكرقية بكدعم مكن الهيئكة امللكيكة للجبيكل وينبكع مه كا خمسكة مسكاجد باإل 

عقيكككككر  ومسكككككجد قريكككككة الت يميكككككة األول  ومسكككككجد قريكككككة مسككككجد جواثكككككا  ومسكككككجد الحسكككككن بالبطاليكككككة  ومسكككككجد العقيكككككر بمينكككككاء ال

حسكاء بكدعم مسجد حمد املجدل بجزيرة جنة قرب الجبيل  وما تكم تكرميم مسكجد الجبكري فكي اإل  إلىالت يمية الثاني  باإلضافة 

بمنطقة مكة مساجد هي: مسجد البيعة  8وفي مجال الدراسات املتعلقة بالترميم تم االنت اء من دراسة  ل الخطير. من عبد

املكرمككة  خمسككة مسككاجد بمنطقككة السككبعة مسككاجد  التككي سككوف تككرمم مككن قبككل أمانككة منطقككة املدينككة املنككورة  مسككجد املعمككار  

العزيككز  مسكجد الحنفكي بجكدة التاريييكة  الككذي سكيتم ترميمكه بكدعم وككريم مكن خكادم الحكرميل الشكريفيل امللككن سكلمال بكن عبكد

تكككرميم ودقككة دراسكككة أوضككاعها؛ ليكككتم ترميمهكككا بمككا يحكككاف  علكككى  إلكككىسككاجد التكككي تحتككا  ومككا تكككم مسكككح امل .(حفظكككه ل)آل سككعود 

وقككككد بلككككه عككككدد هككككذو املسككككاجد التككككي تككككم ملواصككككلة دورهككككا الحضككككاري والثقككككافي. عناصككككرها التراثيككككة  ويمنحهككككا عنصككككر االسككككتمرارية؛ 

 في ميتلف مناطق اململكة  مه ا أرلعة مساجد في منطقة مكة امل 87مسحها  
ا
كرمكة  وثمانيكة مسكاجد بمنطقكة املدينكة مسجدا

 بمنطقكة الريكاض  وخمسكة مسكاجد فكي منطقكة القصكيم  و 14املنورة  و
ا
 فكي منطقكة عسكير  وسكتة مسكاجد  36مسجدا

ا
مسكجدا

املوقككككع بمنطقككككة تبككككود  وسككككتة مسككككاجد بمنطقككككة جككككازال  وأرلعككككة مسككككاجد بمنطقككككة نجككككرال  وأرلعككككة مسككككاجد بمنطقككككة الباحككككة )

 https://scth.gov.sa عامة للسياحة والتراث الوطنيللهيئة ال اإللكتروني

https://scth.gov.sa/
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 تجربة مؤسسة حسن عباس هربتلي الخيرية لخدمة املجتمع:

  واملسسسككة ت نككوع في ككا البككرامج واألنشككطة الخيريككة  ةمسسسككة حسككن شككربتلي الخيريككة مسسسككة مانحككة مقرهككا مدينككة جككد 

 برنامج إعمار بيوت ل ويتم تنفيذ هذا البرنامج من خالل ثالثة محاور رئيسية هي:ومن أهم برامجها 

إل مككككن أهككككم بككككرامج املسسسككككة برنككككامج إعمككككار بيككككوت ل حيككككث تقككككوم املسسسككككة ببنككككاء بعككككض  بننننناء املسنننناجد: -املحننننور األول 

 .سياسة املسسسة ىإلبيت من بيوت ل وفق معايير وضوابط ترجع  إلىاملساجد في األماون التي تحتا  

شككيدت علككى نفقككة معككالي السكككيد  يتتكفككل املسسسككة بصككيانة وتككرميم جميككع املسككاجد التكك صننيانة املسنناجد: -املحننور الثنناني

 .ديدة التي شيدت على نفقة املسسسةحسن عباس شربتلي في حياته ووذلن االستمرار في صيانة املساجد الج

تتكفككككل املسسسككككة برواتككككر وم افككككخت اإلمككككام والخطيككككر واملككككسذل والعمككككال.  مصنننناريف تشننننغيل املسنننناجد: -املحننننور الثالننننث

 وسداد جميع مصاريف فواتير الكهرباء واملياو واملصاريف املتنوعة األخرى.

 )1422ومنككككذ عككككام 
ا
 اإللكترونككككياملوقككككع هككككك قامككككت مسسسككككة حسككككن عبككككاس شككككربتلي الخيريككككة ببنككككاء أوثككككر مككككن عشككككرين مسككككجدا

 .http://www.hasfound.org يةملسسسة حسن عباس شربتلي الخير 

 تجربة مؤسسة األعمال الخيرية لعمارة املساجد: .3

 اإلسككككككالميةمسسسككككككة األعمككككككال الخيريككككككة مسسسككككككة خيريككككككة ذات شخصككككككية اعتباريككككككة مسككككككتقلة تحككككككت إشككككككراف وزارة الشككككككسول 

املسككاجد وصككيانت ا والعنايكة ه ككا  مككع تتكولى املسسسككة عمكارة    ولهككا ويال ككا اإلداري واملكالي الخككاص ه ككا.اإلرشكادواألوقكاف والككدعوة و 

فككككتح مجككككال للمحسكككككنيل للمسككككاهمة فككككي هكككككذا الشككككأل  ومكككككا تعنككككى املسسسككككة بفقامكككككة املككككستمرات والنككككدوات حكككككول عمككككارة املسكككككاجد 

 للراغبيل في بناء املساجد.
ا
 وإداريا

ا
 فنيا
ا
 وخدمت ا  وتمثل داعما

 فكككي جميكككع أنحكككاء اململككككة العربيكككة 83ببنكككاء )هكككك 1437وقكككد قامكككت املسسسكككة وحتكككى شكككهر رمضكككال مكككن العكككام الحكككالي 
ا
( مسكككجدا

 ه ا  وجاءت منطقكة الريكاض فكي املرتبكة 30السعودية  وقد حصلت منطقة عسير على النصير األوفر حيث تم بناء )
ا
( مسجدا

ي ككل مكن منطقكة ( مسجد  أما بقية املساجد فقد ان شرت ف11( مسجد  ثم منطقة املدينة املنورة والتي بني في ا )25الثانية بك)

مكككة املكرمككة  ومنطقككة حائككل  ومنطقككة جككازال  ومنطقكككة القصككيم  والحككدود الشككمالية  والجككوف واملنطقككة الشككرقية. ومكككا أل 

 لبنكككاء مسكككاجد جديكككدة جكككاري العمكككل ه كككا )77هنالكككن )
ا
 ملسسسكككة األعمكككال الخيريكككة لعمكككارة املسكككاجد اإللكترونكككياملوقكككع ( مشكككروعا

http://www.msajed.com. 

من برامج املنظمات الخيرية في وبالنظر إلى تجارب املنظمات الخيرية في مجال العناية باملساجد نجد أل النالبية العظمى 

فكككي قسكككميل رئيسكككييل همكككا؛ قسكككم بنكككاء وتشكككييد املسكككاجد والجوامكككع الجديكككدة  وقسكككم صكككيانة وتكككرميم تنحصكككر جانكككر املسكككاجد 

 ل املساجد والجوامع ففل القليل من املنظمات تقوم به.املساجد القائمة. أما فيما ييتص بفدارة وتشني
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 اإلعالم: -املجال السادس

 تجربة جمعية البر الخيرية بالرس: .1

الجمهككككور عبككككر إصككككدار املطبوعككككات والتقككككارير  إلككككىيعتبككككر قسككككم العالقككككات العامككككة بالجمعيككككة هككككو صككككوت الجمعيككككة وطريقهككككا 

  واسككككتنالل املواسككككم فككككي تنفيككككذ الحمككككالت ل والتواصككككل بككككيل الجمعيككككة وشككككركائ ااإلعالميككككة وتوثيككككق األعمككككال ومككككد جسككككور التعككككاو 

 هك ما يلي:1437اإلعالمية  ومن أهم األنشطة التي نفذها القسم خالل العام الحالي 

تعككككد هككككذا الحملككككة التككككي قككككام بفعككككدادها وتنفيككككذها قسككككم  نية )أجننننود مننننا يكننننون(:تنفينننن  الحملننننة الرمضننننا -النشنننناط األول 

  وحققت أفضل حيث است دفت كافة شرائح املجتمع العالقات واإلعالم للعام الخامس على التوالي أهم وأبرز موارد الجمعية

لخيريككة  ومسسسككة محمككد بكككن بواسككطة كككل مككن؛ مسسسكككة سككليمال بككن عبككد العزيككز الراجحككي ا م دعمهككا ورعايت ككاالنتككائج حيككث تكك

 صالح العذل الخيرية.

نفككذ القسككم حملككة عشككر مباروككة خككالل العشككر األولككى مككن ذي الحجككة والتككي تنفينن  حملننة عشننر مباركننة:  -النشنناط الثنناني

 .ة في دعم برامج الجمعية وأنشطت احث أفراد املجتمع على اغتنام األوقات الفاضل إلىت دف 

 من رغبة الجمعية في ئيس وأعضاء املجلس البلدي والغرفة التجارية بالرس: تنسيي تيارة لر  -النشاط الثالث
ا
انطالقا

توثيككق عككرى التواصككل مككع الجهككات الح وميككة فككي املحافظككة وإبككراز أعمككال الجمعيككة قككام قسككم العالقككات واإلعككالم بتنسككيق زيككارة 

 واملحافظكة للجمعيكة وأقسكامها ككل علكى حككدلكرئيس وأعضكاء املجلكس البلكدي ورئكيس وأعضكاء مجلكس إدارة النرفكة التجاريكة فكي 

 حيث تم أخذ جولة كاملة على أقسام وفروع الجمعية والوقوف على طريقة وآلية العمل في الجمعية.

تشككرفت الجمعيككة بزيككارة  تنسننيي تيننارة لسننموه رئننيس هننركة الرينناض العامليننة للغ يننة )ماكدونالنندت(: -النشنناط الرابننع

لككككككد بككككككن فهككككككد الفيصككككككل آل سككككككعود الككككككرئيس العككككككام لشككككككروة الريككككككاض العامليككككككة لألغذيككككككة صككككككاحر السككككككمو األميككككككر/ مشككككككعل بككككككن خا

خالكد بكن منصكور العسكاف ووويكل املحكاف  األسكتاذ/ محمكد بكن عبكد ل  )ماودونالدز( يرافقه سعادة محاف  الكرس األسكتاذ/

 .الجمعيةلزيارة عرض أنشطة وبرامج على دعوة تلقاها من الجمعية وتم خالل ا العساف وذلن بناءا 

 علككى مككا تقدمككه املسسسككة مككن دعككمي  بنككاءا  تكننريم مؤسسننة سننليمان بننن عبنند العزيننز الراجحنني الخيريننة: -النشنناط الخننامس

سككة لككدعمهم ومسككاندت م سككمي لبككرامج اإلعانككات النذائيككة وإعانككات اإليجككار ووككذلن رعايت ككا للحملككة الرمضككانية تككم تكككريم املسس

 .بدرع تذكاري 

  راج التقرير السنوي:إعداد وإخ -النشاط السادس
ا
بفعداد وتصكميم وطباعكة هكذا  يقوم قسم العالقات واإلعالم سنويا

 .ل لجال الجمعية وفروعها وأقسامهاالتقرير السنوي الشامل ل 

هكك نظكم 1437فكي العكام الحكالي  عدد من مدراء الدوائر الحكومينة:تيارة نائب أمير املنطقة واملحافظ و  -السابعالنشاط 

القسم زيارة قام ه ا رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعيكة لصكاحر السكمو املل كي األميكر الكدوتور فيصكل بكن مشكعل بكن سكعود 

 عن أعمال 
ا
 موجزا

ا
بن عبد العزيز نائر أمير منطقة القصيم حيث قدموا لسموو نسخة من التقرير السنوي للجمعية وعرضا

تقوية عالقات ا مع املسسوليل والجهكات الح وميكة فكي املحافظكة  إلىل هذو الزيارات وأنشطة الجمعية. وت دف الجمعية من خال

ة الكرس  وعكدد مكن الكدوائر حيث قام مدير الجمعية بزيارة ملحاف  الكرس ومكدير إدارة التربيكة والتعلكيم  ومكدير بلديكة محافظك

 األخرى.

يقكوم القسكم ولشك ل  وسائل اإلعالم الجديد:نشر أخبار الجمعية بالصحف اليومية والتواصل مع  -النشاط الثامن 

  ؛دوري بنشر أخبار وأنشطة الجمعية في عدد مكن الصكحف اليوميكة
ا
 الريكاض  الجزيكرة  الشكرم  ع كا   االقتصكادية  إضكافة
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 لإلقبكال الكبيكر علكى مواقكع التواصكل االجتمكاعي فقكد تكم الترويكز علكى اإللكترونيالصحف  إلى
ا
ة وصكحيفة عاجكل وغيرهكا  ونظكرا

 (FLICKR)و (+GOOGLE)و (FACEBOOK)و (TWITTER)حسكابات الجمعيكة الرسكمية فكي ككل مكن: شر أخبار الجمعية فكين

  (BLACKBERRY)و (WHATSAPP)و (INSTAGRAM)و
ا
  اإللكترونكككيوعنكككاوين البريكككد  (SMS)الرسكككائل النصكككية  إلكككى إضكككافة

 أل  وما يتم تحديث موقع الجمعية بش لي 
ا
 .عن الجمعية وأقسامها ي عمل يصدردائم لي ول مرجعا

 إلكىتكم توقيكع مكذورة تفكاهم ت كدف  هكك1437فكي العكام الحكالي  توقينع من كرة تفناهم منع الغرفنة التجارينة: -النشاط التاسع

ومه ككا إقامككة الككدورات التطويريككة ملككوظفي الجمعيككة واملسككتفيدين ودعككم بككرامج األسككر   تعزيككز التعككاول املشككترد فككي شككتى املجككاالت

 وتبادل البحوث والدراسات وغيرها.املنتجة واملشارفع الصنيرة واملتوسطة 

 مككن إدارة الجمعيككة علككى تفعيككل التواصككل  (:ي )أخبننار الجمعيننة للهواتننف ال كيننةإصنندار تطبينن -النشنناط العاهننر
ا
حرصككا

تعمككل بنظكككام األندرويكككد يكككتم مكككن خاللكككه  ي( لألجهكككزة التكككبرمجكككة ونشككر تطبيكككق )أخبكككار الجمعيكككةعيكككة قكككام القسكككم بمككع شكككركاء الجم

 د املشترويل ب ل جديد عن الجمعية.تزوي

 بأهميكة توثيكق عكرى التواصكل واملحبكة بكيل  التواصل مع منسوبي الجمعية في املناسبات: -النشاط الحادي عشر
ا
إيمانكا

 م في املناسبات العامة والخاصة.األخبار السعيدة عه م في موقع الجمعية وت نئت منسولي الجمعية ونشر 

يحككككرص القسككككم علككككى إبككككراز رؤيككككة الجمعيككككة  إعننننداد وإخننننراج لوحننننات داخننننل الجمعيننننة وخارجهننننا: -النشنننناط الثنننناني عشننننر

ذلكن فكفل القسككم  إلكىضكافة باإل وحككات داخكل مبنكى الجمعيكة وخارجهكا. ورسكالت ا وأهكدافها للزائكرين مكن خكالل تنفيكذ عكدد مكن الل

 .(http://per-alras.org.saيتابع أصداء الجمعية في الصحف السعودية اليومية )

 تجربة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة املندق: .2

 لتحفككككي  القككككرآل الكككككريم بمحافظككككة املنكككدم فككككي؛ تتمثكككل أبككككرز مهككككام قسككككم العالقكككات العامككككة واإلعككككالم بالجمعيككككة الخيريكككة

التعريككككف بالجمعيككككة وأهككككدافها وأعمالهككككا وأنشككككطت ا بجميككككع وسككككائل اإلعككككالم املختلفككككة  وإصككككدار مطويككككات ووتيبككككات تبككككرز جهككككود 

الجمعيككككة  والتعككككاول مككككع الشككككسول اإلداريككككة فككككي إصككككدار التقريككككر السككككنوي  واإلشككككراف الفنككككي علككككى جميككككع املطبوعككككات والتقككككاويم 

اإلشككراف )مككع األقسككام األخككرى( علككى الحفكككل يككة للبيككع أو اإلهككداء أو الجككوائز  لككم ممككا تحتككا  إليككه الجمعإ. .نوية والشككهريةالسكك

السكككنوي واللقكككاءات والفعاليكككات التكككي تقيمهكككا الجمعيكككة  وإعكككداد بكككرامج التعريكككف بالجمعيكككة مكككن خكككالل بكككرامج تلفزيونيكككة وغيرهكككا 

تنظككيم معككارض للجمعيككة داخككل مبككاني الجمعيككة وخارجهككا  واملشككاروة فككي خارجهككا  و ا وعرضككها داخككل الجمعيككة و واإلشككراف علي كك

  جميككع املعككارض التجاريككة وغيرهككا
ا
تحككت مسككمى  اإلرشككادواألوقككاف والككدعوة و  اإلسككالميةتلككن التككي تقيمهككا وزارة الشككسول  وخاصككة

(  وإخكككرا  وإنتكككا  األفكككالم الوثائقيكككة عكككن ال
ا
لقكككراءة بعكككض طكككالب ومدرفككك ي  CDsوجمعيكككة  وإصكككدار أشكككرطة كاسكككيت )وكككن داعيكككا

الجمعية وبقراءات ميتلفة  والتنظيم والتنسيق للبرامج اإلذاعية والتلفزيونية الخاصة بطالب الحلقات مع الجهات املعنيكة  

صكككر جميكككع عنكككاوين الجهكككات اإلعالميكككة الرسكككمية مكككن إذاعكككة حومتابعكككة مكككا ينشكككر عكككن الجمعيكككة عبكككر وسكككائل اإلعكككالم املختلفكككة  و 

حافة  ووذلن وكاالت الدعاية واإلعالل بالسعودية وعناويه ا ومجاالت عملها واالستفادة مكن ككل جديكد لكد  ا حيكث وتلفاز وص

 تتم مراسلت ا بطلر ما لد  ا من وسائل وبرامج.

 تجربة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة املدينة املنورة: .3

مهكككم فكككي  الخيريكككة لتحفكككي  القكككرآل الككككريم بمنطقكككة املدينكككة املنكككورة بكككدوري عكككالم بالجمعيكككة يطلكككع قسكككم العالقكككات العامكككة واإل 

إيجاد حلقة وصل بيل الجمعية وأعضائ ا ومنسوبي ا واملتعاونيل معها   إلىفعالية ووفاءة أنشطة وبرامج الجمعية  فهو   دف 

من أفراد ومحسنيل داعمكيل  ومكا تعنكى بمتابعكة الشكسول اإلعالميكة للجمعيكة  وذلكن بتنطيكة منجكزات الجمعيكة ونشكاطها عبكر 
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فاالت كككككا بوسكككككائل التوثيكككككق التحقيقكككككات واملقكككككاالت الصكككككحفية والبكككككث اإلذاعكككككي والتلفزيكككككوني  ومكككككا توثكككككق فعاليكككككات الجمعيكككككة واحت

يككة وإخراجهككا وتوزفعهككا  املتاحككة  وتسككاهم فككي تنظككيم احتفككاالت الجمعيككة وملتقيات ككا  ووككذلن تقككوم بالعنايككة بمطبوعككات الجمع

إعكككككداد أفككككالم تعريفيكككككة وثائقيككككة لتعريككككف الكككككزوار بالجمعيككككة  وتنظكككككيم اسككككتقبال زوار الجمعيككككة مكككككن داخككككل اململككككككة وتعمككككل علككككى 

ظكككيم املعكككارض التعريفيكككة فكككي القطاعكككات الح وميكككة والخاصكككة  وت كككتم باملشكككاروة فكككي املناسكككبات الخارجيكككة  وخارجهكككا  ووكككذلن تن

 (.http://www.quranm.org.saالتواصل املستمر مع داعمي الجمعية ) وتعمل على

 إلكى  وهكي ت كدف فكي مجملهكا متنوعكةإعالميكة وسائل وأدوات من االستعراض السابق ي بيل أل املنظمات الخيرية تستيدم 

وبصككورة عامككة  الككداعميل لتككوفير الككدعم املككالي الالزمككة ملواصككلة نشككاطها. إلككىالتعريككف بنشككا  املنظمككة الخيريككة بنككرض الوصككول 

للمسكسوليل واملحسكنيل والكداعميل  األنشطة اإلعالمية لتلن املنظمات الخيرية تتمثل في؛ الزيارات امليدانية ففل أبرز البرامج و 

إعككككداد ونشككككر التقككككارير السككككنوية  نشككككر ومتابعككككة أخبككككار املنظمككككة الخيريككككة فككككي الصككككحف اليوميككككة ومواقككككع التواصككككل االجتمككككاعي  

 الحمالت اإلعالمية املوسمية  ت نظيم الحفالت واملعارض املوسمية.

مي  أل النالبية العظمى من تلن الجمعيات ليسكت لكد  ا من أوبر املخخذ على نشا  املنظمات والجمعيات الخيرية اإلعال 

  حسككابات فعالككة فككي مواقككع التواصككل االجتمككاعي  ف ككي ت ككاد ت ككول ال تسككتيدم شككب ات التواصككل االجتمككاعي فككي عملهككا اإلعالمككي

اسكككة علكككى ( در 9: ص 2016فقكككد أجكككرى )الشكككمري وآخكككرول   .وبيكككرة وهكككي تعتمكككد علكككى أدوات اإلعكككالم التقليكككدي فكككي عملهكككا بصكككورةي 

( 60( منظمككككككة تعليميككككككة  )46( منظمككككككة صككككككحية  )11( منظمككككككة اجتماعيككككككة  )86( منظمككككككة أسككككككرية  )15( منظمككككككة مانحككككككة  )14)

منظمككة دعويككة فككي اململكككة العربيككة السككعودية  ت ككدف إلككى معرفككة واقككع التقنيككة فككي منظمككات القطككاع الخيككري فككي اململكككة العربيككة 

%( مكن املنظمكات 69نظمكات ال تمتلكن قسكم متيصكص فكي تقنيكة املعلومكات  وأل )%( مكن تلكن امل78السعودية  وقد تبيل أل )

%( مه كككا ال 64ال تيصكككص ميزانيكككة تقنيكككة سكككنوية خاصكككة  و) %( مه كككا18جعلكككت التقنيكككة جكككزء مكككن خططهكككا اإلسكككتراتيجية  وأل )

 ميصصة للتقنية  و)
ا
ا الهاتفيكة بطريقكة تقليديكة  %( من املنظمات الخيرية في اململكة ال تكزال تجكري اتصكاالت 90تضع خططا

 فكككي العتكككاد التقنكككي  وال 10إلكككى  7و)
ا
 متيصصكككا

ا
زال معظكككم املنظمكككات الخيريكككة فكككي اململككككة تككك( منظمكككات خيريكككة ال تمتلكككن مسكككتودعا

ة بكككدول تيطكككيط مسكككبق. ومكككا بينكككت الدراسكككة أل املنظمكككات الدعويكككة والتعليميكككة مكككن أقكككل منظمكككات اإللكترونيكككتشكككتري األجهكككزة 

 القطكككاع اسكككتفاد
ا
فقككككط مكككن منظمكككات القطككككاع الخيكككري باململكككككة  %28مككككن أنظمكككة إدارة عالقكككات العمككككالء واملسكككتفيدين  وأل ) ة

  فيمككا يسككتيدم البقيككة األنظمككة التقليديككة  ومككا تبككيل أل رلككع املنظمككات الخيريككة فقككط تسككتيدم الحسككابيةتسككتيدم األنظمككة 

 .أصلية أنظمة أصلية لجميع حواسيب ا  بينما يستيدم البقية أنظمة غير
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 تمهيد:

فكككي هكككذا الجكككزء يكككتم اسكككتعراض تجكككارب بعكككض املنظمكككات الخيريكككة العربيكككة فكككي مجكككاالت العمكككل الخيكككري املختلفكككة  مكككن خكككالل 

.
ا
 مجاالت العمل الخيري الستة التي تم اإلشارة إلي ا سابقا

 االجتماعي:املجال  -املجال األول 

 برامج األسر املنتجة: -أ 

 :MISRتجربة مؤسسة بنك مصر لتنمية وخدمة املجتمع  .1

 748 - 730: ص 2011في إطار االستفادة من الخامات املحلية لتطكوير بكرامج األسكر املنتجكة تناولكت دراسكة )ربيكع  
ا
( وصكفا

 لبرنكككامج قريكككة الشكككماس إل 
ا
  وتتمتكككع القريكككة باإلنتكككا  MISRنتكككا  التكككيل  والكككذي يعتبكككر أحكككد بكككرامج مصكككر لتنميكككة القكككرى تفصكككيليا

الترويككز علكككى  لككذلن تكككم    ككول أشككجار تكككيل وهككي مصكككدر معيشككت م النزيككر مككن محصكككول التككيل  ومككا أل غالبيكككة سكك ال القريكككة يمتل

ضكككرورة اسكككتنالل ثمكككار التكككيل فكككي عمكككل تنميكككة ذاتيكككة داخكككل هكككذو القريكككة  حيكككث تمثلكككت الفككككرة األساسكككية للمشكككروع فكككي تشكككنيل 

وحككدات صككناعية مصككنرة داخككل املنككازل تقككوم علي ككا األسككرة  ويقككوم النسككاء ب شككنيلها  وفككي بدايككة العمككل فككي املشككروع تككم اختيككار 

وا تدريبات في كلية الزراعة بجامعة اإلسكندرية في قسم علوم وتكنولوجيا األغذية؛ من أجل ثالث نساء من قرية شماس ليتلق

إنتككا  نوعيككة عاليككة الجككودة مككن مرلككا التككيل ذات الثمككار الصككنيرة والتككي تككم جلب ككا مككن القريككة فككي صككناديق زجاجيككة  وبالفعككل تككم 

  عاليةي  تدريب م بكفاءة وحرفية على صناعة مرلا التيل بجودةي 
ا
النسوة بتعليم ونقل الخبرة التي او سبه ا  تلنعلى أل تقوم  جدا

معامكل صكنيرة  بايي النساء في القرية. وقد وقع االختيار على املنازل السكنية ألهكل القريكة وم كال للتصكنيع مكن خكالل إنشكاء إلى

ي تتمثكل هنكا فكي اسكتنالل املسكاحات األمر هو محاولة لتحقيق أوبر إفكادة ممكنكة مكن املكوارد املتاحكة؛ والتك داخل البيوت  وهذا

الفارغة داخل هذو املنازل  وما أل العمل من داخل املنزل ي ناسر أوثر مع طبيعة املرأة الريفية  وقد تكم تمويكل املشكروع عكن 

طريق قروض بدول فوائد  أما بيصوص استراتيجية ال سويق فعلى املدى القصير يتم ال سويق من خالل تنظيم معكارض فكي 

الجامعي  وذلن لجعل الشباب على وعي بما يحدث باملجتمعات املحلية  وإلشعارهم باملسسولية تجاو ضرورة االنيرا   الحرم

داخل تلن املجتمعات والعمل على تنمية قدرات م وإم انيات م الذاتية ولتوحيد املصالح وت اتف الجهكود حتكى تصكر فكي اله ايكة 

عيل؛ ت كول جمعيكة ل فقد كانت هناد خطة لتأسيس جمعية تشمل املزارعيل واملصن  في املصلحة العامة  أما على املدى الطوي

 
ا
تسككويق املنككتج؛  غيكر ح وميككة مسككسولة عككن تحسككيل زراعككة محاصككيل التككيل فككي املنطقككة بأسككرها ودعككم صككناعة مرلككا التككيل وأيضككا

تقككديم  نمككا ي فكي القككاهرة علكىتحكدة اإل الخكار . وقككد عمكل مكتككر برنكامج األمككم امل إلككىوذلكن للعمككل علكى تصككدير منكتج مرلككا التكيل 

منحكة ملككن أراد البكدء فككي مشكروع خككاص لصكناعة مرلككا التكيل  ومككا قكام قسككم علكوم وتكنولوجيككا التنذيكة باإلسكككندرية باإلشككراف 

ي يكتم ذلكالعلمي والتقني على املشروع  وما قام املختبر املروزي لألغذية واألعالف في القاهرة بعمل دراسة تحليلية ملرلا التيل ا

 تجارب المنظمات الخيرية العربية:  المبحث الثاني
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ا
بال سويق ملنتجات مرلا التيل   EGYCOMألحدث املعايير الوطنية املشتروة  وما ساعدت شروة  تصنيعه بقرية شماس وفقا

 وتدرير املنظمات غير الح ومية املحلية لت ول مسسولة عن نشر املشروع في شماس.

 تجربة مؤسسة الصالح االجتماعية باليمن: .2

( تجربة مسسسة الصالح االجتماعية باليمن التي تبنت فكرة القرى 1600 - 1591ص  :2011استعرضت دراسة )األكوع  

طبيعيكة ولشككرية   تقكوم فككرة مشكروع القككرى الذويكة علكى أسكاس اسككت داف منكاطق معينكة نائيكة تتككوفر في كا مقومكاتالذويكة  و 

املصككككنع بمككككا  ومككككن ثككككم إنشككككاء املشككككروع/ بعككككد دراسككككة املنطقككككة مككككن حيككككث تككككوفر املنتجككككات واملككككوارد املتاحككككة في ككككا وتقيككككيم االحتيككككا 

بنكاء قكدرات وتنميكة املجتمعكات املحليكة الفقيكرة وتكوفير فكرص  إلكىي ناسر مع طبيعة واختصكاص ككل منطقكة  و  كدف البرنكامج 

عمككككل لل ككككوادر الشككككابة  وتشككككجيع إنشككككاء املشككككارفع التنمويككككة الصككككنيرة  وتنميككككة وتطككككوير مهككككارات الشككككباب والسككككعي لتككككوظيفهم  

ها أو غيرهكككا  وضكككمال تسككككويق احكككة فكككي املنطقكككة سككككواءا كانكككت مكككوارد... منتجكككات حرفيكككةل األمثكككل للمكككوارد الطبيعيكككة املتواالسكككتنال

(  و 
ا
 وخارجيكككككككا

ا
تعزيكككككككز مبكككككككدأ املشكككككككاروة بكككككككيل منظمكككككككات املجتمكككككككع املكككككككدني وسككككككك ال املجتمعكككككككات املحليكككككككة الفقيكككككككرة وتطويرهكككككككا )محليكككككككا

 والصحية واالجتماعية والتعليمية.ية واملسسسات الرسمية  وتفعيل برامج التوعية العقائد

صككنعاء  حيككث تكثككر زراعككة الككبل  -بنككي مطككر -قريكة حضككرالنتككا  وتحمككيص وتنليككف الككبل  فككي مصككنع إل وقكد أنشككأت املسسسككة 

م اتكر إداريكة وماليككة  أجهكزة تنقيكة  آلكة تحمككيص مكع ملحقات كا  آلكة طحككن مكع ملحقات كا  آلككة اليمنكي  حيكث يت كول املصككنع مكن 

تكوفير الكبل مكن أهكالي املنطقكة  حيكث يسخكذ لحقات ا  مكيفكات هكواء لتبريكد املخكزول  سكيارات لنقكل املحصكول. يكتم تنليف مع م

(   إلككككى هاملحصككككول بعككككد قطفكككك
ا
 وخارجيككككا

ا
حيككككث يعككككود الرفككككع علككككى باملصككككنع للتحمككككيص والطحككككن والتنليككككف  ويككككتم تسككككويقه )محليككككا

معمكككل ومبيكككوتر مت امكككل مكككع ملحقاتكككه ألبنكككاء املنطقكككة لضكككمال املسكككتفيدين واملسسسكككة بنسكككر متفاوتكككة. قامكككت املسسسكككة بعمكككل 

 ومككا يعككد  
ا
 وخارجيككا

ا
املعمكل بمثابككة مروككز لتطككوير مهككارات  اسكتمرارية تطككوير املشككروع وفككتح موقكع إلكترونككي للتككرويج للمنككتج محليكا

 . تككم دعككم هككذا املعمككل مككن حصككة املسسسككة مككن إربككاح بيككع الككبل  إنككاء املنطقككة وإوسككاه م قككدرات أخككرى أب
ا
أخككرى مبككاله  إلككى ضككافة

 .مل ومشارفع أخرى في الوقت القريروسيتم فتح معا  مقدمة من املسسسة

 تجربة االتحاد التونس ي للتضامن االجتماعي: .3

( تجربكككة االتحكككاد التونسككك ي للتضكككامن االجتمكككاعي فكككي مجكككال بكككرامج األسكككر 1580 - 1571: ص 2011تناولكككت دراسكككة )جكككوادي 

فكي الوسكط  الحد من مظاهر الفقر والت ميش بمناطق التكدخل ولكدى الفئكات املسكت دفة سكواءا  إلى  دف هذا البرنامج املنتجة  

الريفككككي أو الحضككككري مككككن العككككائالت املحككككدودة الككككدخل وذلككككن عبككككر إنجككككاز مشككككارفع إحككككداث وتككككدعيم مككككوارد الككككرزم وخلككككق مككككواطن 

ة  الشنل وتحسيل ظروف العيش. وتعتمد فلسفة البرنامج على تنمية روح املقاولة لدى الباعثيل واالعتماد على قدرات م الذاتي 

ص من عقلي  
 
ة اجتماعية واقتصادية متواصلة في مجكتمعهم وتوظيف طاقات م للتيل ة التواكل واملساهمة في تنشيط ديناميكي 

ككي. ويك سكك
 
  راملحل

ا
  هككذا البرنككامج بعككدا

ا
 إلككىباعتبككار مككا يسككعى إليككه مككن ترسككيخ عقليككة االعتمككاد علككى الككذات وإعطككاء األولويككة  خاصككا

مظكاهر اإلقصكاء والت مكيش عبكر إنجكاز مشكارفع تكدخل الحلول املستديمة وذلن من خالل العمكل علكى؛ معالجكة أسكباب العكوز و 

ة حروككاألخككذ بعككيل االعتبككار إم انيككات وحاجيككات كككل منطقككة قصككد بعككث . دفككع ال شككنيل مككن خككالل بعككث مككوارد الككرزم. مت املككة

 .تنموية محلية

 العكائالت املحكدودة الكدخل مكع إعطكاء أفضكلية ألفكراد العائلكة األوثكر اسكتع
ا
 يست دف هذا البرنكامج كليكا

ا
  دادا

ا
للتأهيكل  وقابليكة

مزيككد مككن التعككاول والتنسككيق مككع  إلككىباالتحككاد ا حككدا وتحظككا املككرأة والشككباب باهتمككام متميككز ومتزايككد ضككمن تككدخالت االتحككاد ممكك
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ا
لعككر دور مهككم  إلكىمراوككز ت كوين الفتككاة الريفيكة ومراوككز الت كوين الفالحككي علكى أمككل أل يتوصكل االتحككاد  هياككل الت ككوين وخاصكة

لكذاتي مكن وذلكن فكي إطكار خطكة تعتمكد ربكط الت كوين باملقاولكة وال شكنيل ا  النكدما  املنهكي واالقتصكادي بعكد الت كوينوفاعل فكي ا

  ناحيككة  وإلنجككاز املشككارفع
ا
غايككة  إلككىمككن التصككور ثككم الدراسككة  أعككد االتحككاد منهجيككة عمككل ترتكككز علككى مشككاروة املسككتفيدين بدايككة

 اإلنجاز واملتابعة.

يعتمد االتحاد في اختيارو ملناطق التدخل على املسشرات االجتماعية: نسبة الفقر  نسبة البطالكة  النكزوح  األميكة  ظكروف 

رس. ويرتكككز االختيككار وككذلن علككى الطاقككات املتككوفرة أو التككي يمكككن تثميه ككا وعلككى مككدى انصككهار التمككاملككرأة  حجككم األسككرة ونسككبة 

 تصادي.املنطقة في محيطها االجتماعي واالق

  التقاليكد والكفككاءات املتككوفرة فكي مجككاالت التككدخل  ويكتم اختيككار املشككارفع علكى األسككس التاليككة: املخكزول الطبيعككي للمنطقككة

يككتم ت ككوين املسككتفيدين الككذين تككم اختيككارهم عككن طريككق إعككداد دورات و   نسككبة انصككهار النشككا  فككي املحككيط املحلككي أو الجهككوي 

  وتنجكككككز هكككككذو الكككككدورات بالتعكككككاول مكككككع اإلخصكككككائييل املتواجكككككدين علكككككى املسكككككتوييل املحلكككككي ت وينيكككككة فكككككي مجكككككاالت تصكككككرف املشكككككارفع

 .والجهوي 

اللجنكة و ترتكز مشارفع االتحاد على نظام يسمح بمساهمة جميع املتدخليل في إنجاز املشكارفع ويت كول مكن لجنكة اإلشكراف  

 .الفنية ولجنة املستفيدين

حافظة عليه فقد تم وضع االيات التالية؛ إشراد األهكالي وتنظكيم املسكتفيدين ولضمال استمرارية البرنامج وديمومته وامل

إنشكككككاء صكككككناديق دعكككككم و  .فكككككي لجكككككال مسكككككتفيدين  مجكككككامع تنميكككككة  تعاضكككككديات خكككككدمات  جمعيكككككات محليكككككة للتضكككككامن االجتمكككككاعي

  ماليككككة للمنطقككككة واملشككككروعتعطككككي اسككككتقاللية   و للككككدعم أو التوسككككيع أو التنوفككككع تضككككمن مواصككككلة التمويككككل سككككواءا التككككي املشككككارفع 

املرافقة واإلحاطة اللصيقة املتواصلة  وذلن عن طريق خدمات مراوز دعم الحياة . تنرس روح التعاول والتضامن القاعديو 

خككككككدمات مراوككككككز تجميككككككع وتسكككككويق املنتوجككككككات الفالحيككككككة. حسككككككن اسككككككتنالل املككككككوارد الطبيعيككككككة   و الجماعيكككككة )أقطككككككاب اإلشككككككعاع(

 والبيئية.

راض التجككارب السكابقة فكي كككل مكن مصكر والككيمن وتكونس  فكفل السككمة النالبكة علكى بككرامج األسكر املنتجكة فككي مكن خكالل اسكتع

كال الترويككز أوبككر علككى املككرأة  وتشككترد جميككع البككرامج فككي أل ككا  تلككن الككدول أل الفئككات املسككت دفة هككي فئتككي النسككاء والشككباب  وإل كك

ية املتاحة في في النالر على املوارد الطبيعاإلنتاجية لألسر املنتجة ملشارفع للفقراء في القرى النائية واألرياف  وتعتمد ا ةموجه

 املنطقة املست دفة.

 يمكن مالحظة التالي: وبمقارنة برامج األسر املنتجة في السعودية ببرامج األسر املنتجة في الدول العربية

بينما يحدث العكس فكي غالبية مشروعات األسر املنتجة في البلدال العربية تتبناها الدولة بواسطة مسسسات ا املختلفة   (1

وهكذا يكدل علكى الضكعف النسكبي للمنظمكات الخيريكة فكي تلكن السعودية حيث تقوم املنظمات الخيريكة بنفسكها ه كذا الكدور  

 
ا
 السعودية.باملنظمات الخيرية في  الدول مقارنة

فككي اإلنتككا  بعككد تككدريب ا وتأهيلهككا   بككرامج األسككر املنتجككة فككي السككعودية تسككعى فككي النالككر إلككى تمليككن الفئككة املسككت دفة وسككائل (2

تسككككعى إلككككى تككككوفير فككككرص عمككككل لتلككككن الفئككككات مككككن خككككالل إنشككككاء املشككككارفع  حككككيل أل بككككرامج األسككككر املنتجككككة فككككي الككككدول العربيككككة

 وتشنيل الفئات املست دفة في ا.
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فئة املست دفة ببرامج األسر املنتجكة فكي النالكر هكي املكرأة املعيلكة سكواءا ككال ذلكن فكي السكعودية أو فكي الكدول العربيكة  غيكر ال (3

 
ا
 من نظرية الفقر األنثوي التي تعتبر أل املرأة أوثكر تحمكال

ا
أل املنظمات الخيرية في السعودية تروز على املرأة فقط انطالقا

ن الرجككل  أمككا فككي الككدول العربيككة فقككد ت ككول الفئككة املسككت دفة مككن بككرامج األسككر املنتجككة هككي فئككة ملسككسولية األسككرة الفقيككرة مكك

الشككباب باعتبكككار أل لهكككم القكككدرة علكككى العمكككل واإلنتكككا  وبالتكككالي تحويكككل األسكككرة مكككن حالكككة الفقكككر والحاجكككة إلكككى االعتمكككاد علكككى 

 النفس واالوتفاء الذاتي.

لكككى تكككوفير املشكككارفع االنتاجيكككة للمكككرأة بحيككث يمككككن أل تكككديرها مكككن داخكككل البيكككت تسككعى بكككرامج األسكككر املنتجكككة فكككي السككعودية إ (4

 علككككى خصوصككككية املككككرأة  غيككككر أل بككككرامج األسككككر املنتجككككة فككككي 
ا
ولككككيس بالضككككرورة أل ي ككككول لهككككا مقككككر خككككار  البيككككت وذلككككن حفاظككككا

  البلدال العربية ال تضع ذلن في االعتبار.

 املشروعات الصغيرة: 

 باملغرب:تجربة جمعية أوالد ميمون  .1

تجربكككة جمعيكككة أوالد ميمكككول باململككككة املنربيكككة والتكككي تمثلكككت فكككي  إلكككى( 1642 - 1641: ص 2011تطرقكككت دراسكككة )العيكككوض  

تسككتقطر كككل مككن لككه بشككراوة مككع اللجنككة اإلقليميككة للمبككادرة الوطنيككة للتنميككة البشككرية  بحيككث إنشككاء ورشككة تعاونيككة للحككدادة 

تقكككال م للمهنكككة  ويكككتم ذلكككن تحكككت إم علككى مهكككارات الحكككدادة  علكككى أل يعملكككوا بالورشكككة بعككد الرغبككة مكككن أبنكككاء القريكككة  ويكككتم تكككدريب 

أخككرى قامككت الجمعيككة بفنشككاء محككالت حككدادة صككنيرة تككم تشككنيلها بواسككطة هككسالء الشككباب. ومككا  إشككراف الجمعيككة. ومككن ناحيككةي 

مسككاعدة شككباب القريككة فككي  إلككىنككامج سككاعدت الجمعيككة شككباب القريككة علككى االلتحككام بككبعض ورش الحككدادة القائمككة.   ككدف البر 

يجاد فرص العمل  وتنيير ظروفهم االجتماعية واالقتصكادية وإنقكاذهم مكن بكراثن البطالكة والفكران. تبرعكت إحكدى املحسكنات إ

بقطعكككة األرض التكككي تكككم إنشكككاء الورشكككة التعاونيكككة للحكككدادة علي كككا  وقامكككت جمعيكككة أوالد ميمكككول الخيريكككة ببنكككاء الورشكككة  وربطهكككا 

املياو  ووذلن تدرير وتأهيل الشباب الذين أبدوا الرغبة فكي االلتحكام باملشكروع. أمكا املبكادرة الوطنيكة للتنميكة البشكرية  بشبكة

فقد قامت بربط الورشة بالشبكة الكهربائية  وما قامت بتجهيز الورشكة ب افكة املعكدات واملكواد األوليكة الالزمكة لبكدء املشكروع  

 باب ملدة عشرة أشهر.وما ساهمت بتدرير وتأهيل الش

 تجربة حاضنة أبو حليمة بالسودان: .2

السكودال  وهكو مشككروع ( بالدراسككة والتحليكل تجربكة حاضككنة أبكو حليمكة فككي 1739 - 1727: ص 2011تناولكت دراسكة )علكي 

وتضكم  حليمة هكي األولكى مكن نوعهكا فكي املنطقكة يذو تحت إشراف وزارة الشسول االجتماعية. وحاضنة منطقة أبوجماعي تم تنف

ككككا  13وحككككدة لإلنتككككا  الحيككككواني واإلنتككككا  النبككككاتي والصككككناعات التحويليككككة بجانككككر الوحككككدة اإلداريككككة  تشككككتمل علككككى  ا إنتاجيا
ا
نشككككاط

ثكككالث  إلكككىوتصكككل مكككدة الحضكككانة   تشكككرف األمانكككة العامكككة علكككي م وتكككدره م وتقكككدم لهكككم املسكككاعدات املطلوبكككة  مملووكككة للخكككريجيل

بأصككككككوله وخبرتككككككه ليسسككككككس مشككككككروعه فككككككي أي م ككككككال يككككككراو. وفسككككككت دف املشككككككروع حملككككككة  يتيككككككر  بعككككككدها الخككككككريج  قككككككلأسككككككنوات أو 

 م(.2003 – 1995م(. وحملة الدبلوم )ثالث سنوات( في الفترة )2003 -1995)ريوس خريجي الفترة و الب ال

 
ُ
الج عكككدم يعككك  فكككذ بشكككراوة مكككع هيئكككة التعلكككيم التقنكككيويكككتم العمكككل مكككن خكككالل مسكككارين همكككا: مسكككار التكككدرير التحكككويلي: الكككذي ن

حتياجكككككات سكككككوم العمكككككل وفعمكككككل مكككككن خكككككالل تحويكككككل تيصصكككككات الخكككككريجيل حسكككككر االتوافكككككق بكككككيل ميرجكككككات التعلكككككيم العكككككالي و 

سككاعة. ومسككار تمويككل املشككروعات الصككنيرة: يقككوم هككذا املسككار علككى تمويككل  200حتياجككات السككوم عككن طريككق مككنهج يككدرس فككي ا
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ا وجماعكككات لتنفيكككذ مشكككروعات خاصكككة ه كككم فكككي شكككتى املجكككاالت وذلكككن مكككن خكككالل محفظكككة خاصكككة تكككم  عكككدد مكككن الخكككريجيل أفكككرادا

 في ككا بككدعم مككن وزارة املاليككة والتككي تأسيسككها بوسككاطة عككدد مككن املصككارف يتككولى مصككرف اال 
ا
 رائككدا

ا
دخككار والتنميككة االجتماعيككة دورا

 % من قيمة التمويل.54تسهم بك 

 في دليل الخريجيل لد
ا
مكتر املدير التنفيذي للوالية. تقديم املسك ندات  ىوفشتر  لتمويل الخريج التالي: أل ي ول مسجال

ااتيكككة )الشكككهادة الجامعيكككة  شكككهادة املكككيالد أو ال سكككنيل وت كككول صكككادرة قبكككل ثكككالث سكككنوات علكككى األقكككل  خلكككو طكككرف مكككن الخدمكككة 

 مكككككلء اسكككككتمارة انتيكككككاب الخكككككريج الوطنيكككككة للخاضكككككعيل لهكككككا  إقكككككرار بعكككككدم شكككككنله ألي وظيفكككككة أو عمكككككل آخكككككر طيلكككككة فتكككككرة السكككككداد.

 .(بالوالية

املواءمكككة بكككيل طبيعككككة املشكككروع والصككككينة  ىعككككاوتتعكككدد صكككيه التمويككككل بتعكككدد األنشككككطة املمولكككة واملشكككروعات حيككككث تكككتم أو تر 

التمليكككن اإليجكككاري(. املشكككاروة اإلجكككار املنت كككي بالتمليكككن ) التمويليكككة املثلكككي التكككي تناسكككبه وفعتمكككد املشكككروع صكككيه التمويكككل التاليكككة:

فكككفل هنكككاد ضكككمانات  مقاولكككة  مصكككانعة(. املرابحكككة. واملضكككاربة. أمكككا فيمكككا ييكككص الضكككمانات املطلوبكككة وصكككينها املشكككتقة )مكككزارع 

رهكن املقتنيكات الثمينكة. التككأميل علكى أصكول املشكروع. رهككن ألصكول املشكروع )ضكمال املشككروع(. : الكرهن الحيككازي ماديكة تتمثكل فكي

نات الطككككرف الثالكككث )الضكككمال الشخصكككك ي(. الفتكككرة الزمنيككككة العقكككارات واألصكككول األخككككرى واملنقكككوالت )فكككي حالككككة وجودهكككا(  وضكككما

الفتكرة حسكر نوعيكة املشكروع ودراسكة الجكدوى. وي كول السكداد مكن    وتتحكددأقصك ى ثالث سكنوات وحكدي  إلىلالسترداد من سنة 

  وي ككول الخككريج خككالل عائككدات وأربككاح املشككروع حسككر طبيعككة املشككروع والدراسككة املقدمككة باالتفككام مككع إدارة املحفظككة.
ا
 عرضككة

 إلكىمنكه يكسدي  للمساءلة القانونية من قبل البنن واملحفظة إذا لم يقم بالسداد حسر ما هو منصوص عليه أو وقوع أي تعدل 

 اإلضرار باملشروع أو املشارويل.

 تجربة الصندوق االجتماعي للتنمية وتحسين مستو  معيشة الفقراء بمصر: .3

 مشكككروع الصكككندوم االجتمككاعي للتنميكككة وتحسكككيل مسككتوى معيشكككة الفقكككراء ( 8- 6ص : 2008تناولككت دراسكككة )عبكككد العزيككز  

تككككوفر فككككرص عمككككل وزيككككادة دخككككل األسككككر  إلككككىتنميككككة قطككككاع املشككككروعات الصككككنيرة ليككككسدي ذلككككن  إلككككىوت ككككدف مشككككروعات الصككككندوم 

 
ا
تقككديم  إلككى املصككرية مككن ذوي الككدخل املحككدود  وذلككن عبككر نشككر ثقافككة العمككل الحككر وتككوفير التمويككل للمشككارفع الصككنيرة إضككافة

اع الخككككككاص عمككككككال والقطككككككخلككككككق شككككككراكات مككككككع األجهككككككزة الح وميككككككة وقطككككككاع األ  إلككككككى. وفسككككككعى الصككككككندوم الرعايككككككة لألسككككككر الفقيككككككرة

. وقكككد ترتككككر علكككى مشكككارفع الصكككندوم العديكككد مككككن الفوائكككد االقتصكككادية واالجتماعيكككة علكككى مسككككتوى ومسسسكككات املجتمكككع املكككدني

 .املعيشية لألسر املصرية بش لي خاصوتحسن في الظروف   عام املجتمع بش لي 

ومكككن بكككيل املشكككروعات التكككي قكككام ه كككا الصكككندوم بالتعكككاول مكككع وزارة الشكككسول االجتماعيكككة مشكككروع )تحسكككيل الحيكككاة املعيشكككية 

لألسكككككر الفقيكككككرة بحلكككككوال(  والكككككذي   كككككدف إلكككككى اإلسكككككهام فكككككي تحسكككككيل مسكككككتوى املعيشكككككة لألسكككككر الفقيكككككرة املسكككككت دفة مكككككن الناحيكككككة 

قتصكككككككادية والصكككككككحية والتعليميكككككككة  مكككككككن خكككككككالل برنكككككككامج تنمكككككككوي مت امكككككككل لزيكككككككادة الكككككككدخل والتوعيكككككككة الصكككككككحية االجتماعيكككككككة واال

واالجتماعية  وذلن ب نفيذ تجربة تتمثل في إشراد أوثر من جمعية أهلية فكي تنفيكذ برنكامج لتنميكة املجتمكع مكن خكالل مشكروع 

حقيككق التعككاول بيه ككا باإلضككافة إلككى رفككع القككدرات اإلداريككة مشككترد بيككه م لتبككادل الخبككرات والعمككل علككى رفككع قككدرات الجمعيككات وت

( أسكرة 150 – 100والفنية ألعضاء مجالس إدارات ا. و  دف املشروع إلى زيادة دخكل وتحسكيل املسكتوى املعيءك ي لعكدد مكا بكيل )

ي للجمعيكككات ( مكككن األميكككيل بالنطكككام الجنرافكككي للمشكككروع  والكككدعم املسسسككك 800-600فقيكككرة عكككن طريكككق القكككروض  ومحكككو أميكككة )
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( مكن العكامليل بالجمعيكات الثالثكة لالرتقكاء بمسكتواهم وإوسكاه م مهكارات إضكافية 25املشاروة  ذلن عن طريق تدرير حكوالي )

لت ككككوين كككككوادر قككككادرة علككككى التيطككككيط والتنفيككككذ الفعككككال لبككككرامج التنميككككة  باإلضككككافة إلككككى الككككدعم املسسسكككك ي للجمعيككككات الثالثككككة. 

( رائكدة ومشكرفة حضكرية 30( أسكرة مشكتروة  وتكدرير وتشكنيل عكدد )1400القانونية لحوالي )والعمل على التوعية الصحية و 

 األمية. شباب الخريجيل ومدرسيل في فصول محوال( من 16بالنطام الجنرافي للمشروع  وتدرير وتشنيل عدد )

البرامج واملشروعات التي أل من خالل االستعراض السابق لتجارب املنظمات العربية في مجال املشروعات الصنيرة ي بيل 

مككن املنككرب والسككودال ومصككر تتفككق فككي أل ككا تسككت دف فئككة الشككباب  وذلككن لقككدرت م علككى العمككل وتحمككل  تككم استعراضككها فككي كككلل 

املسسوليات املترتبة على إدارة املشروعات  وتتضمن برامج املشروعات الصنيرة أنشطة أخرى ضرورية وهي التدرير والتأهيل 

 ثم التمويل.

 وبمقارنة تلن املشارفع باملشروعات الصنيرة التي تنفذها الجمعيات واملنظمات الخيرية السعودية نالح  التالي:

تتفكككق املشكككروعات الصكككنيرة فكككي السكككعودية مكككع نظيرات كككا فكككي العكككالم العرلكككي مكككن ناحيكككة أل الفئكككة املسكككت دفة هكككم الشكككباب فكككي  (1

 .النالر

نظيرات كككا فكككي العكككالم العرلكككي مكككن ناحيكككة أل الجهكككة املنفكككذة للمشكككروع ال تكتفكككي تتفكككق املشكككروعات الصكككنيرة فكككي السكككعودية مكككع  (2

فقكككط بتمويكككل املشكككروع أو اإلشكككراف عليكككه وإنمكككا تقكككوم بنشكككاطات التكككدرير والتأهيكككل للفئكككة املسكككت دفة لضكككمال نجكككاح تلكككن 

 املشارفع.

 إلجكراءات وقواعكد محكددة  أمكا فككي املشكروعات الصكنيرة فكي السكعودية يكتم تمليكهكا فكي النالكر األعككم للفئكة املسكت دفة و  (3
ا
فقكا

العالم العرلي ففل تلن املشروعات ال يتم تمليكها للفئة املست دفة وإنما يتم تشنيلهم في ا وتتم إدارت ا في النالر بواسط 

 الجهة املنفذة للمشروع.

 

 برامج اإلسكان الخيري: -ب 

 تجربة الصندوق الوطني للتضامن في تونس: .1

أل  إلككىإسككهامات صككندوم الككوطني للتضككامن فككي تككونس فككي محاربككة الفقككر  وأشككار ( 955ص : 2011تناولككت دراسككة )الهككذيلي 

املسككاهمة فككي تمويككل اقتنككاء املسككاون االجتماعيككة مككن ومككن أهككم تلككن االيككات   للصككندوم آليككات وأدوات متعككددة فككي هككذا الشككأل

منتفع  1066م.د لفائدة  3.053صرف  2010وتوبر أغاية  إلىو  2008وذلن بتولي الصندوم منذ أبريل “ 1فوبرولوس”صنف 

تي القتنككككاء هككككذا الصككككنف مككككن املسككككاون  حيككككث يككككتم تحديككككد مككككن محككككدودي الككككدخل تمككككت مسككككاعدت م علككككى تككككوفير التمويككككل الككككذا

 آخكر عنكدما تكولى 
ا
خكالل الفتكرة املنتفعيل بناءا على دراسات اجتماعية وهندسكية يقكوم ه كا الصكندوم  ومكا نحكى الصكندوم منحكا

 بالعاصككمة ولعككض املككدل  26املسككاهمة فككي تمويككل البرنككامج الرئافكك ي لله ككوض بككككم  2007-2009
ا
 محيطككا

ا
 شككعبيا

ا
الكبككرى والتككي حيككا

 ول دينار.ملي 75بنحو ساهم في ا الصندوم مليول دينار  114ميزانيت ا نحو  بلنت
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 تجربة وتارة اإلسكان بجمهورية مصر العربية: .2

املاضية العديد من التحوالت االقتصادية في اتجاو اقتصاد السوم الحكر  ممكا ككال لكه شهدت مصر خالل العقود الثالثة 

فكككي ذات الوقكككت حكككدثت العديكككد مكككن ويكككل املتاحكككة ملشكككروعات اإلسككك ال  وآليكككات سكككوم اإلسككك ال وبكككرامج التم ىاألثكككر املباشكككر علككك

 
ا
دخككككول القطككككاع  ثمار العقككككاري و ح فككككي سياسككككات االسككككللتضككككارب الوافكككك التناقضككككات فككككي سككككوم اإلسكككك ال املصككككري وذلككككن ن يجككككة

فككي ائح كاإلسكك ال الفككاخر والفككيالت  وهككذا املجككال  ممككا نككتج عنككه ظهككور فككائض فككي بعككض الشككر  إلككىالخككاص دول تيطككيط مسككبق 

تبنكككككي  إلكككككىممكككككا دفكككككع الدولكككككة  ذات الوقككككت تزايكككككد الفجكككككوة والكككككنقص مكككككن املعكككككروض لإلسككككك ال االقتصكككككادي ومكككككنيفض الت لفكككككة 

مادات الح ومية تنفيذ أوبر عدد من الوحدات السكنية االقتصادية  من خالل االعت ىرتكز علاستراتيجية تمويلية جديدة ت

مليكار جنيكه لتمويكل أوثكر مكن ثالثكة ماليكيل  5.13 إلكىالدعم املختلفة  والتي وصلت في مجملها وما سبق ذورو وبرامج التمويل و 

 (:2004عرض أهم هذو البرامج )عفيفي   فيما يلي سوف يتم  و م(2001 إلى 1982)وحدة سكنية في الفترة من 

 ألككف وحككدة حتككى عككام  34 إلككىولقككد قككام هككذا الصككندوم بفنشككاء عككدد مككن الوحككدات السكككنية يصككل  :صننندوق تمويننل اإلسننكان

وذلككن مككن خككالل مككنح قككروض ميسككرة للشككباب لتملككن هككذو الوحككدات  وقككد تككم التعككاول مككع هيئككة التجمعككات العمرانيككة   2001

 
ا
  الجديكككدة لتكككوفير األراضككك ي املكككزودة بكككاملرافق األساسكككية  مكككع تطكككوير نمكككاذ  اإلسككك ال معماريكككا

ا
 ىوذلكككن بمكككا ال يكككسثر علككك  وتيطيطيكككا

 زيادة ت لفة الوحدة.

 :إسكك ال الطبقككة املتوسككطة والفقيككرة   تككم تيطككيط هككذا املشككروع إلحككداث طفككرة حقيقيككة فككي مشننروع إسننكان مبننارك للشننباب

يصكل حجكم املشكروع ة للشرائح السك انية املسكت دفة. و مالئمن عصري للشباب بت لفة اقتصادية و ذلن من خالل توفير مسكو 

تصككككل ت لفككككة للوحككككدة السكككككنية  و  (2م63 إلككككى 2م100)بمسككككطحات مرنككككة مككككنى ثككككالث مراحككككل  و ألككككف وحككككدة سكككككنية علكككك 70 إلككككى

فسكككدد املكككالد بكككايي مكككن ت لفكككة الوحكككدة و  %(45 -%20)تتحمكككل الدولكككة مكككن  (هألكككف جنيككك 5.28 إلكككىألكككف جنيكككه  51)الوحكككدة مكككن 

تتحمككل الدولككة نحككو  (مليككار جنيككه 4)سككنة. وتبلككه القيمككة االسكك ثمارية لهككذا املشككروع  40 ىالت لفككة مككن خككالل قككروض ميسككرة علكك

5.1  
ا
 .(2000)وزارة اإلس ال  -للشباب مليار جنيه دعما

 :كك مشننروع إسننكان املسننتقبل
 
 ل مشككروع إسكك ال املسككتقبل اتجاهككمث

ا
كك ا
 
فككي تمويككل مشككروعات اإلسكك ال االقتصككادية فككي مصككر   ر  آخ

 األعمكال فكي مصكر  ممكا يرسكم صكو خاص بجانكر تبرعكات رجكال الصكناعة و الى التمويل األهلي و أساف ي عل حيث يعتمد بش لي 
ا
 رة

ألكككف وحكككدة سككككنية  70إقامكككة نحكككو  إلكككىالشكككعبية. و  كككدف املشكككروع الح وميكككة و غيكككر اول بكككيل ميتلكككف الجهكككات الح وميكككة و للتعككك

مليار من خالل  1مليار جنية مه ا  2.1مزودة باملرافق األساسية باملدل الجديدة بت لفة إجمالية  في أراضي (، 2م63)اقتصادية 

ثككالث مراحككل تسككتوعر فككي  ىتككم التيطككيط للمشككروع علككواملشككاروة األهليككة بالتمويككل. و  يككة إسكك ال املسككتقبل مككن التبرعككاتجمع

 .دخول األسر الفقيرة ى تتمتع كل الوحدات بقروض تعاونية مدعومة  وأقسا  في متناول مستو ألف أسرة  و  70مجملها 
 

 القطرية: تجربة مؤسسة عيد الخيرية .3

 تككولي مسسسككة الشككيخ عيككد الخيريككة بنككاء البيككوت 
ا
  وتككوفير املسككاون وأمككاون اإليككواء للفقككراء أهميككة

ا
كول ككا تحفكك  ورامككة  وبيككرة

 
ا
على النساء واألطفال   اإلنسال وتصول حرمته من ال شرد والعراء ومن ثم التعرض لألوبئة واألمراض واملخاطر الجمة خاصة

لبات الحياة األساسية الثالث للتواجد وتعد من أهم أولويات اإلنسال التي تضمن له االستقرار والعيش اامن وأحد أهم متط

 
ا
في ظل ال يار بيوت هذو األسر بسبر الفيضكانات واألعاصكير أو  اإلنساني مع النذاء والكساء  حيث تأتي هذو التدخالت غالبا
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 1688السيول أو ن يجة الحرب وت دم املساون  ومن هذا املنطلق فقد شيدت املسسسة )
ا
( 60) تزيد على للفقراء بت لفةي  ( بيتا

( دولككككككة حككككككول العككككككالم هككككككي: السككككككودال والصككككككومال والفلبككككككيل والنيجككككككر والهنككككككد والككككككيمن وإثيوبيككككككا وإندونيسككككككيا 18مليككككككول ريككككككال فككككككي )

 م.2007وباوستال وبروندي وتونس وجزر القمر وسريالن ا وومبوديا ووينيا ومالي وموريتانيا ونيجيريا  وذلن منذ عام 

 43.9% مكن إجمكالي املشكارفع املنفكذة  بت لفكة بلنككت 73 إلكىتفيدة بنسكبة تصكل وقكد جكاءت السكودال فكي مقدمكة الكدول املسك

  384مليول ريال حيث تم بناء 
ا
   بينما تأتي باوستال ثانيبيتا

ا
ك12.8بنسبة  ا

ُ
  1139ه كا  دي  % ش

ا
مليكول ريكال  مه كا  7.7بت لفكة  بيتكا

 6.7وبلنت ت لفت ا حيه ا قرابة  2011ستال في عام قرى تم بناؤها وتسليمها لألسر املتضررة من الفيضانات التي ضربت باو 4

 .مليول ريال

  41أما اليمن فقد بنت املسسسكة ه كا 
ا
  17بت لفكة تزيكد عكن ثالثكة ماليكيل ريكال  وإندونيسكيا  بيتكا

ا
مليكول ريكال   1.6بت لفكة  بيتكا

  930بيوت بت لفة  8وومبوديا 
ا
  16  والصومال ألفا

ا
  906بك  بيتا

ا
  43  و ألفا

ا
 .ألف ريال 652وريتانيا بت لفة في م بيتا

 2م 6ألككف ريككال ومسككاحت ا تتككراوح مككن  12ريككال وحتككى  2400وت نككوع هككذو البيككوت فهنككاد بنككاء بيككوت شككعبية تبككدأ ت لفت ككا مككن 

 101,700  وحتكى ريكال 14,100وتبكدأ ت لفت كا مكن  2م 62وحتكى  2م16  وما أل هناد بيوت فقراء صكنيرة تبكدأ مكن 2م 59وحتى 

ألككف  238ألككف ريككال  وحتككى  115  وت لفت ككا تبككدأ مككن 2م138وحتككى  2م62بيككوت متوسككطة تتككراوح مسككاحت ا مككا بككيل  ريككال  وهنككاد

 .ريال

وتككأتي إقامككة هككذو البيككوت بعككد دراسككات ميدانيككة وتقككارير معتمككدة مككن شككركاء عيككد الخيريككة املحليككيل فككي تلككن الككدول وزيككارات 

 .سولي املشارفعتفقدية تقوم ه ا املسسسة عبر م اتب ا هناد أو مس

املسسسة أل ت ول البيوت التي تبني ا تليق بخدمية اإلنسال وحف  ورامته وتوفر الخدمات الضرورية  حيث يت ول  يوتراع

البيككت فككي النالككر مككن غككرفتيل وصككالة وحمككام ومطككبخ  ومككا يوجككد بمجمعككات البيككوت واألحيككاء السكككنية الخككدمات األخككرى مثككل 

 .(/http://www.eidcharity.net) ةه الس ال من بنية تحتياملسجد والبئر وسائر ما يحتاج

فكككفل هنالكككن فروقكككات وافكككحة بيه كككا وبكككيل بكككرامج اإلسككك ال الخيكككري فكككي  الخيكككري فكككي الكككدول العربيكككةبكككرامج اإلسككك ال  إلكككىبكككالنظر 

 اململكة العربية السعودية  وفيما يلي يتم استعراض لبعض تلن الفروقات: 

1)  
 
في حيل أل ما يميز  على بناء الوحدات السكنية لألسر الفقيرة عامة  برامج اإلس ال الخيري في الدول العربية بصورةي زت رو

فككي اململكككة العربيككة السككعودية أل ككا انتقلككت مككن مرحلككة اإلسكك ال الخيككري الككذي   ككدف إلككى تككوفير املسكككن لألسكككر  بككرامج اإلسكك ال

الفقيككرة  إلككى مفهككوم أوسككع أال وهككو مفهككوم اإلسكك ال التنمككوي الككذي   ككدف إلككى تأهيككل األسككر الفقيككرة وتمكيه ككا لتتحككول مككن حالككة 

لبككرامج  ةوذلككن مككن خككالل البككرامج التنمويككة املصككاحب املسككاهمة فككي تنميككة املجتمككعالعككوز والعجككز إلككى حالككة االوتفككاء الككذاتي بككل و 

 اإلس ال.

أغلر برامج اإلس ال الخيري في الدول العربية روزت على جانكر واحكد فقكط هكو بنكاء الوحكدات السككنية لألسكر الفقيكر  فكي  (2

ملسككت دفة   ال ل شككمل نطككام واسككع مككن الفئككات احككيل أل املنظمككات الخيريككة فككي اململكككة تقككدم خككدمات متنوعككة فككي مجككال اإلسكك

 .يجارمساعدات لدفع اإل تقديم أو  ت اأو صياناملساون  ترميم  وتتمثل تلن الخدمات في

بككرامج اإلسكك ال الخيككري فككي اململكككة العربيككة السككعودية يتوالهككا القطككاع الخيككري فككي النالككر  إال أل بككرامج اإلسكك ال الخيككري فككي  (3

 في النالر جهات ح ومية ت بع لوزارات الشسول االجتماعية واإلس ال. الدول العربية تنفذها

 

http://www.eidcharity.net/
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 التكافل االجتماعي:  -ج 

 تجربة صندوق املعونة الوطنية في األردن: .1

تجربككككككة صككككككندوم املعونككككككة الوطنيككككككة فككككككي األردل فككككككي مجككككككال الت افككككككل  إلككككككى( 239 - 238: ص 2011أشككككككارت دراسككككككة )الشككككككمايلة  

تقكككديم املعونكككات واملسكككاعدات النقديكككة والعينيكككة  إلكككىاالجتمكككاعي وذلكككن مكككن خكككالل برنكككامج تقكككديم املعونكككة للفقكككراء والكككذي   كككدف 

 للفقككراء غيككر القكككادرين علككى العمككل  ولتحقيكككق هككذا الهككدف تككم إنشكككاء قاعككدة معلومككات شكككاملة ومت ا
ا
ملككة لتنسككيق بكككرامج شككهريا

قامكة املنتفعكيل ومبلكه املعونكة إسكرة وم كال سكرة وجكنس رب األ فكراد األ أسماء املنتفعيل وعدد أاملعونة في اململكة  وتقتصر على 

ردل  وتكم سر املست دفة باالستفادة من دراسكات خكط الفقكر املطلكق فكي األ الشهري  وسبر منحها  وتم وضع شرو  تحديد األ 

وذلكن لتنميكة وتطككوير قكوة عاملكة مككع وفكاءات ومهكارات مناسككبة مكن خكالل التككدرير   هيككل القكادرين علكى العمككلأالقيكام ببكرامج ت

 ىحرم من املسكاعدة. وللحصكول علكاملنهي وال شجيع على االلتحام ببرامجه  ومن تتوفر له فرص عمل بعد التدرير ويرفضها يُ 

 أل ي ككول املتقككدم مو  املعونككة املتكككررة مككن الصككندوم البككد  
ا
 يعككيش فككي األ أاطنكككا

ا
و أ ال يوجككد لديككه مصككدر دخككل مسكككاوي أردل  و ردنيككا

 إلككىسككرة امل ونككة مككن فككردين دينككار لأل  40يزيككد علككى مقككدار املعونككة املسككتحقة لككه حككال ثبككوت حاجتككه للمعونككة  ويتككراوح املبلككه مككن 

ة التي ال أاملر   يتامأالحاالت: حدى إسرة ل تنطبق على األ أشخاص  و أسر التي تزيد عن ستة دينار لأل  180شخاص  وأخمسة 

عالت ككا(  إردنككي وغيككر قككادر علككى ولككم يسككبق لهككا الككزوا   واملتزوجككة مككن غيككر األ  18رامككل  بنككت تجككاوز عمرهككا معيككل لهككا )مطلقككات  أ

سر البديلة. ومن االنتقادات التكي وجهكت من لهم سوابق  األ أسر و املعتقل و أسرة السجيل أمسن  العجز الدائم عن العمل  

خككككرى  نكككككوع سككككرة  مصككككادر الكككككدخل األ فكككككراد األ أعمككككار ألعمككككل الصككككندوم خلكككككو قاعككككدة البيانككككات مكككككن املهنككككة  املسكككككتوى التعليمككككي  

 غنية بالبيانات املهمة والشاملة.ل استمارة طلر املعونة أسرة  بالرغم من السكن  الوضع الصحي  مقتنيات األ 

 

 ة املصرية:تجربة الجمعي .2

مشككروع تجربككة الجمعيككة املصككرية فككي مجككال الت افككل االجتمككاعي وذلككن عبككر  إلككى( 28: ص 2011العزيككز  أشككارت دراسككة )عبككد

  وتقكوم بمسكاعدة املرضك ى مكن تقوم الجمعية بمساعدة األيتام واألرامل في معيشكت م املرض ى والفقراء  حيثمساعدة األيتام و 

قوم الجمعية بصكرف إعانكات إجراء العمليات الجراحية أو املعاونة في ظروفهم املعيشية. وتحيث توفير العال  الخاص ه م أو 

توى جمهوريكككة مصكككر موسكككمية لعكككدد مكككن الفقكككراء غيكككر القكككادرين علكككى العمكككل لكسكككر الكككرزم. والجمعيكككة تعمكككل علكككى مسكككشكككهرية و 

 العربية بال امل.

معاونككة و   معكاونت م علكى ظكروف معيشكت مالقكادرة علكى العمكل فكي املجتمكع و  مسكاعدة الفئكات الفقيكرة غيكر إلكى  كدف املشكروع 

ة للمسكتفيدين مكن خكدمات الجمعيكة مكنح مسكاعدات موسكميو   املرض ى في الحصول على العال  أو إجكراء العمليكات الجراحيكة

نيكات  شكنط رمضكال  اذلن بصفة موسمية  يتم منحها من خالل العامليل بالجمعية ومتطوعي الجمعية وهي عبارة عكن )بطو 

 .... وغير ذلن من املساعدات املوسمية(.زكاة  مالبس  زي مدرف ي 

 تجربة جمعية قطر الخيرية: .3

في مناطق ميتلفة من العالم  تشمل آسيا وإفريقيا وأوروبا  وما  ( ألف ي يم في ثالثيل بلد56)تكفل جمعية قطر الخيرية 

 
ا
 الكفالكة الشككهرية العاديككة   إلككى تكوفر لهككم بعكض الخككدمات والحاجيككات الخاصكة  إضككافة

ا
عتبكر الككيمن مككن أوثكر البلككدال أهميككة

ُ
 وت
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ا  في 8080من حيث عدد األيتام املكفوليل في ا من طرف قطر الخيرية؛ حيث يبله عددهم  ما يبله عدد األيتام املكفوليل ي يما

ا  بينما بله عدد مكفولي قطر الخيرية من أيتام العرام  6850في فلسطيل من طرف الجمعية حوالي  ا  وما بله  4785ي يما ي يما

ككككككا  أمككككككا فكككككككي السككككككودال فتكفككككككل قطكككككككر الخيريككككككة حككككككوالي  4513عككككككدد أيتككككككام الصكككككككومال الككككككذين تكفلهككككككم الجمعيكككككككة  ي كككككككيم  2200ي يما

(www.qcharity.org.) 

حسككر التجككارب املعروضككة علككى قككد روككزت بككرامج الت افككل االجتمككاعي فككي الككدول العربيككة مككن االسككتعراض السككابق ب بككيل أل 

فكي حكيل أل بكرامج  جانر املسكاعدات العينيكة والنقديكة لألسكر الفقيكرة  والفئكة املسكت دفة فكي أغلكر تلكن البكرامج هكي فئكة األيتكام.

العربية السكعودية متنوعكة مكن حيكث الفئكات املسكت دفة وال تروكز علكى فئكة محكددة دول األخكرى   الت افل االجتماعي في اململكة

حيث تقوم الجمعيات الخيرية املن شرة في أنحاء اململكة املختلفة ب سجيل جميع الحاالت املستحقة واست دافها باملساعدات 

 العينية والنقدية.

 

 البرامج الصحية: -املجال الثاني

 رعاية املعوقين في األردن:برامج  .1

 لبرنامجي رعاية األشخاص املعوقيل وبرنكامج التأهيكل الجسكماني فكي 1345: ص 1432تناولت دراسة )البداينة   
ا
( وصفا

األردل. وفعد برنامج رعايكة األشكخاص املعكوقيل والتأهيكل الجسكماني مكن البكرامج امل افحكة للفقكر املوجهكة للفئكات الخاصكة. 

لكو هكذين البرنكامجيل مكن الوصكف املنهككي ومعكايير الخدمكة إال أل مكا قكد قكدما خكدمات رعايكة وتأهيكل ملئككات وعلكى الكرغم مكن خ

يتمثكككل بتقكككديم معونكككة التأهيكككل الجسكككماني وبمبلكككه ال يتجكككاوز فبرنكككامج التأهيكككل الجسكككماني  ففيمكككا ييكككصالحكككاالت املحتاجكككة. 

وقدراتكه الذي يعاني من قصور في أحد حواسكه ستمئة دينار وملرة واحدة في العام  وذلن لشراء األجهزة التي يحتاجها املواطن 

أي لككوازم أخككرى  الجسككمية مثككل ترويككر أطككراف صككناعية أو سككماعات أذل أو أجهككزة شككلل أو أطقككم أسككنال أو نظككارات طبيككة أو

حالة وب لفة  520قد تعامل البرنامج مع ت ول ضرورية له ت ناسر مع بيئته وبنيته ه دف تحسيل وتطوير قدراته ومهاراته  و

ربد املروز األول من حيث عدد الحاالت ومقدار الدعم املالي وش لت أ. احتلت محافظة 2009دينار سنوي لعام  149990

لككدعم  فككي حككيل احتلككت العقبككة املروككز األخيككر وفككق عككدد الحككاالت ومقككدار الككدعم )صككفر(. أمككا حككوالي نصككف الحككاالت وقيمككة ا

م حيكككث بلنككككت 1989  م1987وفكككق السكككنوات فقكككد بلنكككت زيككككادة عكككدد الحكككاالت ذروت كككا فكككي السككككنة الثانيكككة لتأسكككيس البرنكككامج 

وانيفض الدعم  على التوالي % 100%  و 90% على التوالي في حيل رافق ذلن زيادة في مقدار الدعم بلنت 112%  و 220

علككى تقككديم املسككاعدة لألسككر التككي لككد  ا أبنككاء معككاقول غيككر قككادرين  م. أمككا برنككامج رعايككة اإلعاقككات فيقككوم2001% عككام 46 إلككى

 
ا
 ماليا

ا
 وذلن بتقديم معونة نقدية شهرية متكررة لهذو األسر.  فوم طاقت ا على خدمة أنفسهم مما ي لفها إنفاقا

 الصالح في اليمن:تجربة مؤسسة  .2

مككن أوبككر مرتكككزات زيككادة الفقككر فككي العككالم ولسككبر  أل الزيككادة السكك انية تعككد   إلككى( 1588 : ص1432أشككارت دراسككة )األكككوع  

تزايد الس ال بصورة وبيرة ثبت التفاوت املعيء ي الجائر  ففي العالم النرلي ينمو الس ال بمعدل منيفض يصل في وثير من 

 إلكككىشكككخص مقابكككل ثالثكككة  ىمسكككتوى اإلحكككالل أي أل مولكككد شكككخص مقابكككل مكككوت آخكككر بينمكككا فكككي الشكككرم األوسكككط يتكككوف إلكككىحاالتكككه 
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خمسة مواليد. وفي هذا اإلطار قامت مسسسة الصالح بالتنسكيق والتعكاول مكع وزارة الصكحة العامكة والسك ال وجمعيكة تنظكيم 

 في املناط
ا
 ق الريفية للتحفيز على استيدام وسائل تنظيم األسرة  فرب  األسرة بعمل دورات تدريبية وإرشادية مكثفة خصوصا

..( وتوفير حياة آمنة .املعيشية األخرى  املصاريفطفليل أو ثالثة قادر على تحمل أعباء )التعليم  الصحة  و  نول عس أسرة مس

 ألسرته.

 تجربة منظمة حواء في السودان: .3

 
ا
 فككي مجككال التثقيككف الصككحي  حيككث للمنظمكة باعككا

ا
تعتبككر م افحككة العككادات الضككارة باإلنككاث وبالتحديككد ختككال البنككات طككويال

حكككد أهكككم موضكككوعات األجنكككدة التكككي نفكككذت ا املنظمكككة ومكككا زالكككت تعمكككل علكككى تنفي كككا فكككي املكككدل واملنكككاطق الريفيكككة بواسكككطة فروعهكككا أك 

الشكسول الدينيكة علكى لن بالتنسيق مع كل مكن منظمكة اليونيسكيف ووزارات الصكحة و ذاملن شرة على نطام واليات السودال  و 

( ألكككف مكككواطن  ومكككن أهكككم بكككرامج املنظمكككة 11( قريكككة شكككارد في كككا نحكككو )50مسكككتوى تلكككن الواليكككات  وقكككد غطكككت تلكككن الحمكككالت )

 (:2015)الشبكة العربية للمنظمات األهلية  

 :النيكل وواليكة  تكم عقكد عكدد مكن الكدورات التدريبيكة األساسكية والتنشكيطية للقكابالت ب كل مكن واليكة ل كر الصنحة اإلنجابينة

( قابلكة  بينمكا بلكه عكدد املسكتفيدات مكن الكدورات 430شمال وردفال  وقد بله عدد املستفيدات من الدورات األساسكية )

تبكككاع األسكككالير واملنكككاملج الحديثكككة فكككي ارفكككع وفكككاءة القابلكككة ب إلكككى( قابلكككة  وت كككدف هكككذو الكككدورات 210التنشكككيطية التأهيليكككة )

 تقديم الخدمة.

 وطنننرق املكافحنننة: التوعينننة بمنننرض ا 
 
تدريبيكككة بمدينكككة األبكككيض اسكككت دفت  تكككم عقكككد دورةإليننندت واألمنننراض املنقولنننة جنسنننيا

 
ا
( من الفئكات املسكت دفة باإلضكافة لبكرامج التوعيكة التكدرير  100ملرض اإليدز حيث تم تدرير ) املجموعات األوثر عرضة

ات املجتمككككع املككككدني بالواليككككة وقككككد صككككاحر ومككككا تككككم عقككككد ورشككككة عمككككل اسككككت دفت العككككامليل بالقطاعككككات الح وميككككة ومنظمكككك

يككككككدز البرنكككككامج تقكككككديم خدمكككككة الفحكككككص الطكككككوعي للكككككراغبيل ومكككككا تكككككم توزفكككككع النشكككككرات اإلعالميكككككة التثقيفيكككككة حكككككول مكككككرض اإل 

 وويفية امل افحة.
ا
 واألمراض املنقولة جنسيا

دور منظمات املجتمع املدني من  ومن برامج املنظمة وذلن ما يلي؛ املشاروة في الحمالت القومية لتحصيل األطفال  تعزيز

أجككل أمومككة آمنككة  التوعيككة واملسككاهمة فككي م افحككة مككرض البلهارسككيا  املسككاهمة فككي درء ال ككوارث مككن خككالل الحمككالت والقوافككل 

 بية لهم.نسانية التي است دفت النازحيل املتأثرين بالحروب وتوفير العناية الطاإل

على جوانكر ميتلفكة أهمهكا محاربكة األمكراض قد روزت في الدول العربية من االستعراض السابق بتيل أل البرامج الصحية 

املسككتوطنة واملزمنككة  ومحاربككة العككادات الضككارة املن شككرة فككي بعككض الككدول مثككل ختككال اإلنككاث  والتوعيككة بككبعض األمككراض مثككل 

 
ا
مجاالت تحصيل وتطعيم األطفكال ضكد األمكراض املن شكرة بيكه م وشكلل األطفكال  في  اإليدز  والقيام بالحمالت الطبية وخاصة

ل بكككأمراض العكككيل املختلفكككة  وال توجكككد فئكككة محكككددة مسكككت دفة بتلكككن البكككرامج حيكككث تعتمكككد البكككرامج علكككى يوعكككال  الفقكككراء املصكككاب

صككحية علككى مسككتوى العككالم العرلككي عامككة ال تيتلككف البككرامج ال وبصككورةي  املسككوح والدراسككات التككي تحككدد مككدى الحاجككة للبرنككامج.

 عن نظيرات ا في اململكة العربية السعودية.

 التعليم: -املجال الثالث
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 تجربة وتارة الشؤون االجتماعية املصرية: .1

برنككككامج تككككدرير امليككككدانييل فككككي تنميككككة املشككككروعات الصككككنيرة فككككي  إلككككى( 1117 - 1113: ص 2011تطرقككككت دراسككككة )عبككككدالعزيز 

مصكر. وامليكدانيول هكم مككن أهكم األفكراد فكي املسسسككة وفعكد امليكداني مكن بككيل املكوارد البشكرية األساسكية فككي املسسسكات العاملكة فككي 

مكككن يكككدهم بيبكككرات ومهكككارات عبكككارة عكككن تكككدرير للميكككدانييل وتزو مجكككال تنميكككة الصكككناعات الصكككنيرة فكككي الكككدول الناميكككة. والبرنكككامج 

خككالل تجككارب عمليككة وعلميككة  وذلككن لتمكيككه م مككن التعامككل مككع أصككحاب املنشككخت الصككنيرة. وتقككوم الفلسككفة املتبعككة فككي تككدرير 

  ىامليككدانييل لتنميككة أصككحاب املشككروعات الصككنيرة علكك
ا
 أسككاس سككبع نقككا  هككي؛ أل اإلنسككال ال يولككد ولديككه املهككارات الالزمككة كافككة

 الصكككفات واملهكككارات   يمككككن تدريبكككه علكككى اسككتكمال مكككا ينقصكككه مكككن مهكككاراتومسكك ثمر وإنمكككا 
ا
علكككى املتككدرب النكككاجح أل يعكككي جيكككدا

ظكروف البيئكة املحيطكة بكه ليطكور اسكتراتيجيات مالئمكة  إلكىالشخصية التي يتمتع ه كا والتكي يمككن او سكاه ا بالتكدرير باإلضكافة 

تنميككة أصككحاب املجككاالت التككي يسككتطيعول مسككاعدة و يل تحديككد واختيككار علككى املتككدربيل املحتملكك  قبككل البككدء فككي العمككل امليككداني

علكككى املتككدرب أل يكككدرس بنفسككه بعكككد   املهنيككةعلككى صكككفات م ومهككارات م الشخصكككية و  املشككروعات الصككنيرة في كككا  وذلككن باالعتمكككاد

حضكككير خطكككة عمكككل متناهيكككة الصكككنر فكككي أوثكككر مكككن مجكككال فكككي البيئكككة املحيطكككة وتمشككككالت أصكككحاب املنشكككخت الصكككنيرة و  التكككدرير

يجككر أل يعلكم املتكدرب أل الوصككف املسكبق لحلكول جككاهزة للمشككالت التكي تواجككه   ملسكاعدة وتنميكة أصككحاب هكذو املشكروعات

املشكككروعات وطكككرم إدارت كككا تقتكككل اإلبكككداع لكككدى املسككك ثمر  وتزيكككد االت اليكككة وتقلكككل مكككن قدرتكككه علكككى مواجهكككة املنافسكككة فكككي مشكككارفع 

ي أل املسككك ثمر الكككذي يتصكككف بالكفكككاءة ولديكككه  يجكككر أل يعلكككم املتكككدربو   مماثلكككة
تحق أل يسككك الثقكككة ال افيكككة للبكككدء بمشكككروعي مجكككد 

م له أشك ال الكدعم األخكرى ولككن بشك لي ُيدع  
قد 
ُ
  وأل ت

ا
  يجكر أل يعلكم معتكدل )بمكا يناسكر البيئكة املحيطكة باملسك ثمر( م ماديا

ووفككاءة متراومككة  هككذو الخبككرة يجككر أل تسخككذ بعككيل االعتبككار املسكك ثمر الككذي لديككه مشككروع قككائم تجربككة رياديككة املتككدرب وفعككي أل 

تطلبكات الشخصكية تكدرير املالئمكة يجكر أل يأخكذ بعكيل االعتبكار املالءمكة بكيل اململشكروع وتطكويرو  إل عند التيطيط لتوسيع ا

 .ومتطلبات املشروع

مالءمككة تلكن األف كار فككي  ىت وإقكرار مكد: أل يككتمكن املتكدرب مكن تحديككد وتطكوير أف كار ملنتجكات أو خككدماإلكىو  كدف البرنكامج 

أل يقكوم املتككدرب امليككداني بعمككل خطككة ومككا يلككي: اسككتراتيجية   املتناهيككة الصككنرنيرة و البيئكة املحليككة ألصككحاب املشككروعات الصكك

تسككككويقية وافككككحة ومحككككددة وُمنافسككككة  خطككككة إداريككككة وتنظيميككككة سككككليمة لتككككرويج أهككككداف املسسسككككة والعمككككل علككككى نشككككرها لككككدى 

روعات الصكككنيرة واملتناهيككة الصكككنر  أل يمتلكككن املتكككدرب القككدرة علكككى مفاوضكككة مسسسككات التمويكككل األخكككرى حكككول أصككحاب املشككك

 على شرح أهداف املشروع و  جدوى الخطة وقابليت ا للتطبيق وتميزها عن غيرها من الخطط  أل ي ول املتدرب
ا
املزايا التي قادرا

املنشككخت  وفسككتطيع اسكك يفاء املسكك ندات للفئككة املسككت دفة ولككه القككدرة يقككدمها للعمككالء وقككادر علككى تككوفير املعلومككات ألصككحاب 

 للسياسكككات يمككككن أل يقكككدم التو   علكككى التأوكككد مكككن اسكككتيدام مبلكككه التمويكككل فكككي النكككرض املخصكككص لكككه
ا
صكككيات ل كككل تمويكككل طبقكككا

 واإلجراءات ل ل مسسسة.

عمككل فككي مجككال تنميككة الصككناعات يالفنيككة ل ككي و كن لكككديه بعككض الخصككائص الرياديككة واملهككارات الشخصككية يكتكككوجه البكرنكامكككج ملكك

الصنيرة  ويمكن إعادة تكييف البرنامج بحيث ييدم ميتلف الفئات املست دفة التي قد تستفيد من مثل هذا البرنكامج ومه كا: 

(. املجتمعكككات الريفيكككة أو املدنيكككة. فئكككات اجتماعيكككة ميتكككارة )الشكككباب العاطكككل عكككن العمكككل  املكككرأة  الشكككباب خريجكككو الجامعكككات

 .املعاهد الفنية فئات ميتارة من أشخاص لد  م مهارات معينة  مثل خريجي الجامعات أو
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يتمتكككع البرنكككامج التكككدريبي بعكككدة مزايكككا  أهمهكككا املرونكككة والتكيكككف  فهكككو يناسكككر فئكككات مسكككت دفة متنوعكككة مكككن حيكككث: املهكككارات  

 املستوى التعليمي  مستوى الدخل  الخبرات  الخلفية االجتماعية.

 ميكز برنكامج التكدرير اإل مكا ي
ا
  تكدرير امليكدانييل فكي تنميكة أصككحاب املشكروعات الصكنيرةا هكو أنكه لكيس حزمكة

ا
كاملككة   تدريبيكة

حيكككث أنكككه يعطكككي املكككدرب حريكككة فكككي تعكككديل املكككادة التدريبيكككة وإلنكككاء بعكككض املكككواد وإضكككافة مكككواد وتمكككارين جديكككدة إلي كككا تالئكككم الفئكككة 

امج وتنييككرو حسككر الفئككة املسككت دفة وحسككر احتياجات ككا وخصائصككها  ومككا يمكككن املسككت دفة واحتياجات ككا. يمكككن تكييككف البرنكك

 مكن حيككث اسك يعاب املوضككوعات 
ا
إجكراء تعكديل علككى البرنكامج التككدريبي أثنكاء التكدرير حتككى ي سكنى لجميككع املشكارويل التقكدم معككا

 املقدمة.

 

 تجربة مؤسسة الشارقة للتمكين االجتماعي: .2

ألكككف درهكككم مكككن ميزانيت كككا ل سكككديد الرسكككوم الدراسكككية  760االجتمكككاعي مبلكككه مليكككول وخصصكككت مسسسكككة الشكككارقة للتمككككيل 

ككت ت لفككة هككذا ة  ر وطالبككالككط 410  لصككالح أبنائ ككا األيتككام املن سككبيل إلي ككا  والبككاله عككددهم 2013 -2012للعككام الدرافكك ي 
 
وغط

ي مككن إمككارة الشككارقة واملنطقككة الشككر 
قية  وذلككن مككن خككالل عمليككة تنسككيق بككيل تلككن املشككروع امللتحقككيل باملككدارس الخاصككة فككي كككل 

 تسديد الرسوم الدراسية لطلبة الجامعات. إلىاملدارس وأوصياء األبناء  باإلضافة 

ومن املشارفع األكاديمية للمسسسة وذلن مشروع الحقيبة املدرسية الذي يعنى بتوفير القرطاسية املدرسية التي يحتاجها 

م شرائية ل ل ابن بالتنسيق مع محالت قرطاسية تمكنه من اختيار أدواته املدرسية التي األبناء الطلبة عن طريق توفير قسائ

 تناسبه ب ل حرية.

 
ا
 أو ضكعفا

ا
 حيكث يكتم تنفيكذ حلقكات دروس تقويكة للطكالب الكذين يعكانول تكأخرا

ا
ومن البكرامج وكذلن برنكامج املتكأخرين دراسكيا

  ويككككككككككنظم بالتعككككككككككاول مككككككككككع متطككككككككككوعيل مككككككككككن 
ا
 دراسككككككككككيا

ا
ميككككككككككة  واملعاهككككككككككد الثقافيككككككككككة التعليميككككككككككة يمنطقككككككككككة الشككككككككككارقة التعلأو إخفاقككككككككككا

  /(.http://altmkeen.sharjah.aeويتزامن مع فترات االستعداد لالمتحانات ) الخاصة 

 بغزة: اإلسالميةتجربة جمعية الصالح  .3

التعليميكككة فككككفل نشككككطة االجتماعيكككة املختلفككككة  وفيمكككا ييكككص الجوانككككر تعمكككل الجمعيكككة فككككي عكككدة مجككككاالت رئيسكككية تشكككمل األ

( 721الجمعية تمتلن مدرستال مدرسة الصالح الخيرية للبنيل والثانية مدرسة السكيدة خديجكة للبنكات  ويكدرس في مكا نحكو )

طالككر وطالبككة  وتقككدم الجمعيككة الحقائككر املدرسككية التككي تحتككوي علككى أدوات الطالككر  وتككوزع الككزي املدرفكك ي للطلبككة املحتككاجيل 

 1203( ريكككاض أطفكككال فككككي قطكككاع غكككزة تضككككم بكككيل جنبات كككا )6لككككى )واأليتكككام  وتشكككرف الجمعيكككة ع
ا
)مقكككداد وآخككككرول   ( طفككككل تقريبكككا

 (.25 - 23: ص 2014

عدم وجود فروم وبيرة بيل البرامج التعليمية التي تقدمها املنظمات الخيرية في السكعودية من االستعراض السابق ي بيل 

 فكككي الكككدول العربيكككة هكككي بكككرامج  العربيكككة حيكككث ألوتلكككن التكككي تقكككدمها املنظمكككات الخيريكككة فكككي الكككدول 
ا
أوثكككر البكككرامج التعليميكككة ان شكككارا

ككاديمي فكككفل هنالكككن  التكككدرير والتأهيكككل التكككي تسكككت دف الشكككباب لتكككأهيلي م للكككدخول فكككي سكككوم العمكككل  وفيمكككا ييكككص التعلكككيم األكك

سر الفقيكرة  ومكا أل بكرامج التعلكيم فكي العديد من املنظمات الخيرية التي تنء   مدارس خيرية خاصة ل ساهم في تعليم أبناء األ 
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الكككدول العربيكككة تتميكككز بعكككدد مكككن األنشكككطة مثكككل دفكككع الرسكككوم الدراسكككية عكككن الطكككالب الفقكككراء  وإعكككداد الحقائكككر املدرسكككية التكككي 

  توفير حلقات دروس التقوية للطالب املحتاجيل. إلىتشتمل على جميع احتياجات الطالب  ويذهر البعض 

 

 

 الدعوة: -املجال الرابع

 تجربة الهيئة العاملية لتحفيظ القرآن الكريم: .1

 
 
فككي مجكال الككدعوة  وفيمككا  ووافكح   ملمككوس   للهيئكة العامليككة لتحفكي  القككرآل الككريم التابعككة لرابطكة العككالم اإلسككالمي نشكا 

م للهيئككككككككككككككة العامليككككككككككككككة لتحفككككككككككككككي  القككككككككككككككرآل الكككككككككككككككري اإللكترونككككككككككككككي)املوقككككككككككككككع  هككككككككككككككك1436نجككككككككككككككازات الهيئككككككككككككككة للعككككككككككككككام إحصككككككككككككككاءات إيلككككككككككككككي 

https://www.hqmi.org.sa/) 

( كليككة 37( مككن ال ليككات واملعاهككد واملسسسككات القرآنيككة فككي كافككة قككارات العككالم تتككوزع علككى النحككو التككالي؛ )67تمتلكن الهيئككة )

نتجككككككت تلككككككن ال ليككككككات املعاهككككككد أ( فككككككي قككككككارة أوروبككككككا  وقككككككد 7( فككككككي قككككككارة أفريقيككككككا  )23ومعهككككككد ومسسسككككككة قرآنيككككككة فككككككي قككككككارة آسككككككيا  و)

( فككككي أفريقيككككا  389( فكككي قككككارة آسككككيا  )2251ب ل  مككككوزعيل علككككى النحككككو التككككالي؛ )( مككككن حفظككككة وتكككا3326واملسسسكككات القرآنيككككة )

 بواسككطة املككنح الدراسككية1069( فكي أوروبككا  وتككدعم الهيئككة )81و)
ا
( 16( فككي أفريقيككا  و)646( مه ككا فكي قككارة آسككيا  و)397) ؛( طالبكا

( فكككي 435( مكككه م فكككي قكككارة آسكككيا  و)367) ؛الككككريم( مكككن أئمكككة صكككالة التكككراويح خكككالل شكككهر رمضكككال 830وتكفكككل الهيئكككة ) .فكككي أوروبكككا

( مسككابقة فككي قككارة أفريقيكككا  18( مسكككابقة فككي قككارة آسككيا  و)18( مسككابقة قرآنيككة )46( فككي أوروبككا. وأقامككت الهيئككة )27أفريقيككا  و)

( 1( فكي أفريقيككا و)7و)( دورة وملتقككا فكي قكارة آسككيا  14) ؛( دورة وملتقكا علمكي22( فككي أمري كا. عقكدت الهيئككة )2( فكي أوروبكا  و)8و)

 . (1436نجازات الخامس عشر للهيئة العاملية لتحفي  القرآل الكريم  )تقرير اإل في أوروبا 

 تجربة جمعية العون املباهرة الدعوية في الكويت: .2

  ال ويككت جمعيككة دعويككة تقككوم بأعمككال خيريككة وتتيككذ مككن جمعيككة العككول املباشككر 
ا
 فككي عملهككا   مقككرا

ا
 جديككدا

ا
لهككا  ت بككع أسككلوبا

الشكعوب اإلفريقيكة التكي تعكاني مكن ظكروف اقتصكادية واجتماعيكة سكيئة  وهكو مكا يكدفع ااالف مكن  إلكىيعتمد على مد يد العكول 

لجنككككككككة مسككككككككلمي ) يككككككككة العكككككككول املباشككككككككربككككككككدأت جمع الكككككككدفع الككككككككذاتي    فيمككككككككا يعككككككككرف بأسككككككككلوباإلسكككككككالم اعتنككككككككام إلككككككككىاإلفكككككككريقييل 

( أعمالها في عام أفريقيا
ا
 فكي إفريقيكا  تطوعيكة ومسسسكة 1981 سابقا

ا
غيكر ح وميكة مهتمكة بالتنميكة فكي األمكاون األوثكر احتياجكا

 ي يعيشكه اإلنسككال فكي إفريقيككا  رافعككب ككل أنواعكه كوسككيلة أساسكية لتنييككر الوضكع الككذ بكالتعليم   ت ككتمإحصكا ي بأسكلوب علمككي
ا
 ة

 مسكت دفة بكذلن   التعليم حق مشكروع ل كل طفكل فكي إفريقيكا :شعار
ا
ومكا ت كدف للقيكام بأعمكال التنميكة للمجتمعكات األقكل حظكا

 
ا
ومن كولي ال كوارث واملجاعكات والقيكام ب افكة األنشكطة املانحكة والتنمويكة   واأليتكام واملرض ى الفئات االجتماعية األوثر احتياجا

وفكي غيرهككا  مكالوي  أل الحاجكة كانكت فكيإال  م 1981عكام منكذ أل تأسسكت فكي  لجنكة مسكلمي مكالوي  فكي بدايكة الجمعيكة ككال اسكمها

فككي  جمعيككة العككول املباشككر إلككىوبمككرور الوقككت تنيككر االسككم مككرة ثالثككة  لجنككة مسككلمي أفريقيككا إلككىتنييككر االسككم  م1984عككام فككتم فككي 

 وغير املسلم. للمسلم البرامج التنموية واملساعدات قد وصلتأل بسبر  م1999عام 

 مه كككا بأهميكككة التوعيكككة الدينيكككة فكككي املنكككاطق األفريقيكككة بسكككبر ان شكككار الجهكككل بالكككدين االسكككال 
ا
مي الحنيكككف  ومكككن أجكككل شكككعورا

السكككمحة تقكككوم الجمعيكككة بكفالكككة العديكككد مكككن الكككدعاة املتفكككرغيل لهكككذا الهكككدف  حيكككث بلكككه عكككدد الكككدعاة الجكككدد  ترسكككيخ مفكككاهيم

https://www.hqmi.org.sa/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/1981
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%B5%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
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( داعيكككة فكككي ميتلككككف الكككدول األفريقيكككة  قكككد قككككام هكككسالء الكككدعاة بالعديكككد مككككن 14م )2015الكككذين وفلكككت م الجمعيكككة خككككالل العكككام 

 .األنشطة والبرامج

دورة فكي ميتلكف التيصصكات الشكرعية والعلميكة  وبلكه عكدد املسكاجد التكي  (73وبله عدد الدورات التكي نظمت كا الجمعيكة )

( مدرسككة قرآنيككة جديككدة 51( مسككجد فككي ميتلككف الككدول  وقامككت الجمعيككة ببنككاء )225م )2015أنشككأت ا الجمعيككة خككالل العككام 

 
ا
ملحقكة مككع مسككاجد  مكا ت ككول املدرسكة القرآنيككة ميصصكة لتحفككي  األطفكال القككرآل الككريم وتيصككص لهكا داعيككة متفكرن وعككادة

( 19األحياء واملدل الكبيكرة  ومكن أجكل نشكر الكوعي الكديني وتأهيكل أئمكة املسكاجد والخطبكاء تكدير الجمعيكة )و الجمعية في القرى 

 تدرس فيه املواد الشرعية من فقه وسيرة وتفسير ولنة عربية يتير  مه ا دعاة من أهل البلكد 
ا
 شرعيا

ا
بمهكامهم  يقومكول معهدا

  ا.ينتمول إلي في قراهم التي

 م:2015حصاءات مجمل األنشطة الدعوية املنفذة خالل العام إوفيما يلي 

(  بكككككرامج إذاعيكككككة 93(  دورات مهتكككككدين )143(  مسكككككابقات قرآنيكككككة )100(  مييمكككككات )73(  دورات دعكككككاة )610قوافكككككل دعويكككككة )

( )التقريككر 766فير مسككتلزمات داعيككة )(  تككو 17(  تطككوير مدرسككة قرآنيككة )174( ملتقيككات نسككوية )108(  نشككا  طاللككي )769)

 .(https://ar.wikipedia.org (2015السنوي لجمعية العول املباشر لعام 

عدم وجود فروم ظاهرة بيل البرامج الدعويكة التكي تقكوم ه كا املنظمكات الخيريكة فكي من خالل التجارب السابقة يتسح 

األنشككطة والبككرامج  تتمثككلعامككة  بصككورةي الخيريككة فككي العككالم العرلككي  فاململكككة العربيككة السككعودية وتلككن التككي تقككوم ه ككا املنظمككات 

 بككككيل املنظمككككات الخيريكككة 
ا
ي التكككالي: إنشككككاء ال ليككككات واملعاهككككد الدينيكككة  إنشككككاء مككككدارس تحفككككي  فككككي الككككدول العربيككككة األوثكككر ان شككككارا

ينيككككة والنقديككككة للفقككككراء لتككككأليف القككككرآل الكككككريم  وفالككككة الككككدعاة  إعككككداد وتككككدرير الككككدعاة  القوافككككل الدعويككككة  املسككككاعدات الع

 قلوه م  املسابقات القرآنية  املطبوعات والكتيبات  املخيمات وامللتقيات املوسمية.

 

 

 املساجد: -املجال الخامس

 تجربة املجلس األعلئ العالمي للمساجد: .1

تعتبكككر عمكككارة املسكككاجد مكككن أهكككم وأبكككرز أهكككداف رابطكككة العكككالم اإلسكككالمي  وتحقكككق الرابطكككة ذلكككن الهكككدف مكككن خكككالل املجلكككس 

 
ا
كككا األعلكككى العكككالمي للمسكككاجد  وهكككي هيئكككة اعتباريكككة  تعمكككل علكككى عمكككارة املسكككاجد وترشكككيدها  بحيكككث يعكككود املسكككجد منطلقكككا حيوي 

 إلكى  ويكسدي وظيفتكه التكي ككال يقكوم ه كا فكي صكدر اإلسكالم  ومكا تسكعى الهيئكة لجميع ما يتعلق بحياة املسلميل الدينية والدنيوية

من االعتداء علي ا وعلى ممتل ات ا  واملحافظة على قدسيت ا وطهارت ا  وصكيانت ا  والعنايكة  اإلسالميةحماية املساجد واألوقاف 

 .ه ا

 40ويت ول املجلس األعلى العالمي للمساجد من )
ا
في العالم  والعمل فيه  اإلسالميةوالتجمعات  يمثلول الشعوب ( عضوا

 وال م افكأة  و  كدف 
ا
 اإلسكالميةسكالمي فكي ميتلكف القضكايا واملوضكوعات إت كوين رأي عكام  إلكىتطوعي  ال يتقاض ى أعضكاؤو راتبكا

ملسكاجد مكن ل  وحمايكة ا إلكىلعمل علكى حريكة الكدعوة ا  ومحاربة النزو الفكري والسلود املنحرف  و في ضوء الكتاب والسنة
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  وتتمثكل اإلسكالمية  والكدفاع عكن حقكوم األقليكات اإلسكالميةكل اعتكداء يقكع علي كا أو علكى ممتل ات كا  واملحافظكة علكى األوقكاف 

لتوجيككككه والتربيككككة ونشككككر الككككدعوة وتقككككديم الخككككدمات اضككككع الخطككككط العامككككة إلحيككككاء دور املسككككجد فككككي و  :اختصاصككككات املجلككككس فككككي

االجتماعيكة  إصككدار مجلككة دوريككة باسكم رسككالة املسككجد تعنككى برفكع وفايككة األئمككة والخطبككاء الثقافيكة والفنيككة وتضككع بككيل أيككد  م 

ئ مبككادنمككاذ  رفيعككة مككن الخطككر والككدروس املدعمككة بالنصككوص مككن الكتككاب والسككنة  إصككدار املسلفككات والنشككرات التككي تشككرح 

القيكككام بمسكككح شكككامل للمسكككاجد فكككي العكككالم وتكككدوين املعلومكككات الالزمكككة عه كككا وضكككبطها فكككي أكككجل خكككاص اإلسكككالم وتوفكككح مزايكككاو  

وتفرفنهكككا فكككي وتكككر ونشكككرات دوريكككة بكككيل حكككيل وآخكككر  اختيكككار مجموعكككة مكككن الكككدعاة القكككادرين علكككى مهمكككة الكككدعوة والخطابكككة بعكككد 

م اإلسالمي  إقامة دورات تدريبية مستمرة ألئمة املساجد وخطبائ ا مروزية إعدادهم للقيام بجوالت توجي ية في مساجد العال

تشكيل هيئة أو مجلس إدارة ل ل مسجد يتولى اإلشراف املباشر على املسجد ومرافقه  ت م ءوإقليمية تثري ثقافت م وترفع وفا

سكهام فكي تأهيكل األئمكة اإل عكاليم اإلسكالم  تونه  دراسة األف كار وأنمكا  السكلود التكي تتعكارض مكع س وملحقاته وإدارته وتنظيم ش

 .(http://themwl.org) اإلرشادمامة والوع  و مناطق تجمع املسلميل لإل  إلىيفادهم إوالخطباء وتدريب م و 

 تجربة الهيئة العاملية للعناية باملساجد: .2

هي إحدى الهيئات التابعة لرابطة العالم اإلسالمي  وتعتبر أول هيئة عاملية متيصصة في العناية بشسول املساجد  ذات 

تحقيق مجموعة مكن األهكداف املتمثلكة فكي عمكارة بيكوت  إلىشخصية اعتبارية مستقلة  تسعى وفق استراتيجية ثابتة ووافحة 

خالل املجاالت التالية؛ بناء وترميم املساجد في العكالم  تنشكيط رسكالة املسكاجد فكي ل والقيام علي ا ورعاية جميع شسول ا من 

  املحافظكة علكى قدسكية املسككاجد 
ا
 ومعنويكا

ا
املجتمكع لتكسدي وظيفت كا الدينيكة والتربويكة  العنايكة باألئمكة والخطبككاء ودعمهكم ماديكا

 .وطهارت ا وصيانت ا

 في التالي: هك1435وتتمثل أبرز منجزات الهيئة خالل العام 

  798رممككت وبنكككت الهيئكككة العامليككة للمسكككاجد إحكككدى الهيئكككات التابعككة لرابطكككة العكككالم اإلسكككالمي )
ا
( دولكككة فكككي 11( فكككي )مسككجدا

عنككككى باملسككككاجد  وت ككككتم بتحقيككككق املقاصككككد الشككككرعية للوقككككف اإلسككككالمي ورعايتككككه وتنميتككككه فككككي 
ُ
ككككا مككككن رسككككالت ا التككككي ت

ا
العككككالم  انطالق

 .ميتلف املجاالت

ا فككي  658املشككروعات الخيريككة فكي  وتجلكت هككذو ا فكي غانككا  و  49ندونيسككيا  وإمسككجدا ا فككي بنككيل  و  39مسككجدا  16مسككجدا

 
ا
  21فككي الككيمن  ومسككجدين فككي أثيوبيككا  و مسككجدا

ا
جدين فككي نيجيريككا  ومسككجد فككي مسككاجد فككي قرقيزيككا  ومسكك 8فككي توجككو  و  مسككجدا

 : موريتانيا  ولبنال  والسننال.كل من

 
ا
  862ندونيسكككيا إ :( آبكككار توزعكككت فكككي1704حفكككر ) إلكككى إضكككافة

ا
  226  وبنكككيل بئكككرا

ا
  28  وتشكككاد بئكككرا

ا
آبكككار   207  وتوجكككو بئكككرا

  322وغانا 
ا
  19  ومالي بئرا

ا
 .بئرا

دت الهيئككككة ومككككا  سكككك ا  وبريطانيككككا  ال أفككككي الصككككيل  والبرازيككككل  و  اإلسككككالميةتقككككدم العديككككد مككككن املراوككككز  جانككككر مككككا إلككككىشككككي 

  إلىمجموعة من األئمة ولبنال  وكوريا  وأرسلت 
ا
ألكف  170في شهر رمضال املبكارد  وتوزفكع  تلن املراوز إلمامة املصليل خاصة

 
ا
  من املصاحف نسخة سنويا

ا
تأسكيس مكتبكات علميكة لألئمكة والخطبكاء  وتقكديم  والكتر واملطويات الدينية بعدة لنات  فضال

 .ل اللجوءبرامج تنموية وتثقيفية مع األشقاء والالجئيل السورييل في دو 

كككئت  والهيئكككة هكككي جهكككة عامليكككة متيصصكككة نشُّ
ُ
هكككك  وتتمتكككع بشخصكككية اعتباريكككة 1433عكككام فكككي العنايكككة بشكككسول املسكككاجد أ

ستراتيجية ثابتة ووافكحة لتحقيكق مجموعكة مكن األهكداف النبيلكة املتمثلكة فكي عمكارة بيكوت ل امستقلة  وتسير في عملها وفق 
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 والقيام علي ا  ورعاية جميع شسول ا مكن 
ا
عكن تنشكيط رسكالة املسكاجد فكي  خكالل مجكاالت بنكاء وتكرميم املسكاجد فكي العكالم  فضكال

  واملحافظة على قدسية املساجد 
ا
 ومعنويا

ا
املجتمع لتسدي وظيفت ا الدينية والتربوية  والعناية باألئمة والخطباء ودعمهم ماديا

 .وطهارت ا وصيانت ا

 200البلدال التي تبني في ا مشروعات ا الخيرية  فنظمت لهم مكا يقكرب مكن وما أل الهيئة اعتنت باألئمة والخطباء في 

 
ا
مشكاروت ا فكي العديكد مكن النكدوات واملكستمرات التكي تيكدم  إلى دورة شرعية وتربوية  ومحاضرات علمية في عشرين دولة  إضافة

 (. http://www.masajid.org.saرسالة اإلسالم في العالم  ومستمر الدفاع عن األقص ى الذي أقيم في ترويا )

عامكككة فكككفل أنشككطة وبكككرامج املنظمكككات الخيريكككة العربيككة فكككي مجكككال العنايكككة  بصكككورةي مككن االسكككتعراض السكككابق ي بكككيل أنككه و 

باملسككاجد تتمثككل فككي؛ بنككاء وتككرميم املسككاجد فككي العككالم  تنشكككيط رسككالة املسككاجد فككي املجتمككع لتككسدي وظيفت ككا الدينيككة والتربويكككة  

  املحافظككة علككى قدسككية املسككاجد وطهارت ككا وصككيانت االعنايككة باألئمككة والخ
ا
 ومعنويككا

ا
  وهككي بككذلن ال تيتلككف طبككاء ودعمهككم ماديككا

 عن أنشطة وبرامج املنظمات الخيرية في اململكة العربية السعودية
ا
 في مجال العناية باملساجد. وثيرا

 

 اإلعالم: -املجال السادس

 تجربة الندوة العاملية للشباب اإلسالمي: .1

إبكككراز منجكككزات النكككدوة لتعزيكككز م انت كككا وتوثيكككق عالقات كككا مكككع الجهكككات املختلفكككة   إلكككىت كككدف إدارة اإلعكككالم والعالقكككات العامكككة 

 بككككاألميل 
ا
وتقككككوم اإلدارة بمهككككام عديككككدة تتعلككككق برسككككالت ا اإلعالميككككة العككككام املسككككاعد للتيطككككيط والتنميككككة  وتككككرتبط اإلدارة تنظيميككككا

جهات ذات العالقة  ووسائل اإلعكالم بميتلكف وسكائطه املر كي واملسكموع واملقكروء  ويمككن كوسيط وهمزة وصل بيل الندوة وال

تلخكككيص املهكككام املنوطكككة بكككاإلدارة فكككي التكككالي؛ إعكككداد الخطكككط السكككنوية لكككإلدارة ومتابعكككة تنفيكككذها بعكككد اعتمادهكككا  إعكككداد البكككرامج 

 بالتنسككككيق مككككع الجهككككات املعنيككككة  تقككككديم كافككككة واملككككواد اإلعالميككككة للتعريككككف بالنككككدوة ومنجزات ككككا  تنطيككككة مناشككككط النككككدوة 
ا
إعالميككككا

تطلب كا عقكد املكستمرات واالجتماعكات التكي تنظمهكا النكدوة  املشكاروة فكي املعكارض املختلفكة إلبكراز دور النكدوة فكي يال سهيالت التي 

يل فكككي األجهكككزة ولس خدمكككة قضكككايا العكككالم اإلسكككالمي  متابعكككة تحكككديث إعكككداد قاعكككدة معلومكككات خاصكككة بكبكككار الشخصكككيات واملسككك

  اإلشكككككراف علكككككى املروكككككز اإلعالمكككككي فكككككي النكككككدوة  تنظكككككيم وإعكككككداد الزيكككككارات الرسكككككمية ةالح وميكككككة واملسسسكككككات واملنظمكككككات الخيريككككك

متابعكككة مكككا  النكككدوة  إعكككداد الكككردود واملقككاالت الصكككحفية  وترتيكككر مقكككابالت الصكككحفييل ومنككدولي أجهكككزة اإلعكككالم  إلكككىوالتعريفيككة 

ملختلفككككة مككككن موضككككوعات وأخبككككار ت ككككم النككككدوة وعرضككككها علككككى الجهككككات املختصككككة التيككككاذ اإلجككككراءات يعككككرض فككككي وسككككائل اإلعككككالم ا

املناسبة  إعداد تقارير دورية عن نشا  اإلدارة في مجال اإلعالم واالستقبال والزيارات  التنسيق مع إدارات العالقات العامكة 

 .الندوةفي م اتر الندوة في اإلعداد وإخرا  املواد اإلعالمية الخاصة ب

 :تضم إدارة اإلعالم والعالقات العامة أرلعة أقسام هي

إبككراز منجككزات النككدوة والتعريككف ه ككا مككن خككالل إعككداد األخبككار والتحقيقككات والتقككارير عككن النككدوة  إلككىقسكم اإلعككالم و  ككدف 

ونشكككاطات ا ونشكككرها عبكككر وسكككائل اإلعكككالم املختلفكككة  وتوطيكككد العالقكككات مكككع وسكككائل اإلعكككالم املختلفكككة لالسكككتفادة مه كككا فكككي تحقيكككق 

 م الندوة ويتعلق بنشاطات ا وحفظه وفهرسته  وتزويد إدارات أهداف الندوة  ورصد ما ينشر في وسائل اإلعالم املختلفة مما  

  وتنظككككيم عقككككد املككككستمرات الصككككحفية ومناشككككطهاالنككككدوة وأقسككككامها واملتعككككاونيل معهككككا بتقككككارير دوريككككة عككككن أهككككم إنجككككازات النككككدوة 

 .والدعوة إلي ا
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 وصككككور 
ا
ة وذلككككن مككككن خككككالل إعككككداد مكتبككككة قسكككم اإلنتككككا  الفنككككي: وفعنككككى بالجانككككر التككككوثيقي ملناشككككط النككككدوة وفعاليات كككا صككككوتا

 
ا
  صكوتية تضككم أككجال

ا
ملككستمرات النككدوة واألحاديككث والتصكريحات الصككحفية املذاعككة واملتلفككزة  ومتابعكة تنفيككذ البككرامج التككي  ككامال

وقككع تككدعمها النككدوة أو تنفككذها فككي اإلذاعككة والتلفزيككول  وتصككميم مككا يصككدر عككن النككدوة مككن مككواد إعالميككة ومنشككورات  وتزويككد م

 بككأول  وإعككداد املكتبككة الصككوتية ملككستمرات النككدوة واألحاديككث والتصككريحات الصككحفية  رنككت بأخبككار النككدوة ومنااإلنت
ا
شككطها أوال

جانككر إعككداد التحقيقككات عككن النككدوة ونشككرها فككي الصككحف املحليككة واألجنبيككة   إلككىوتنظككيم املككستمرات الصككحفية والككدعوة إلي ككا 

 قابالت إعالمية للندوة.وترتير م وإعداد مقاالت صحفية عن الندوة 

 ا.طات اقسم العالقات العامة: وفعنى بتوطيد العالقة بيل الندوة والجهات األخرى والتعريف بالندوة ونش

رفككككع مسككككتوى األداء فككككي العمككككل التطكككككوعي وإيجككككاد مجككككاالت السكككك يعاب واسكككككتقطاب  إلكككككىقسككككم عالقككككات املتطككككوعيل: و  ككككدف 

 النكككككككككككككككدوة  وإعكككككككككككككككداد قاعكككككككككككككككدة بيانكككككككككككككككات بأسكككككككككككككككمائ م وتيصصكككككككككككككككات مشكككككككككككككككط واسكككككككككككككككتقبالهم وتكككككككككككككككوجي هم لخدمكككككككككككككككة منااملتطكككككككككككككككوعيل 

(http://www.wamy.org/.) 

 تجربة منظمة التعاون اإلسالمي: .2

القيام بالعديد مكن  إلىتضطلع إدارة اإلعالم باألمانة العامة ملنظمة املستمر اإلسالمي بمسسوليات إعالمية أساسية ت دف 

 اإلسككككالميةلتحضككككير للمككككستمرات اخبككككاري  تتجسككككد فككككي األعمككككال التاليككككة؛ املهككككام والنشككككاطات فككككي املجككككال اإلعالمككككي والصككككحفي واإل 

الدوريكككة لكككوزراء اإلعكككالم  التحضكككير ملكككستمرات اللجنكككة الدائمكككة لإلعكككالم والشكككسول الثقافيكككة  إعكككداد مشكككارفع القكككرارات الجديكككدة 

م   ومتابعككة تنفيكككذ القككرارات السكككابقة قكككد 
ُ
ميتلكككف مكككستمرات  إلككىإعكككداد تقككارير األمكككيل العكككام للمنظمككة فكككي الشكككأل اإلعالمككي التكككي ت

الدوليككة  اإلسككالميةعككالم فككي العككامليل اإلسككالمي والخككاراي  التعككاول والتنسككيق مككع وكالككة األنبككاء املنظمككة  التواصككل مككع وسككائل اإل 

)إيبكو(  التنسكيق مكع صكندوم التضكامن الرقمكي العكالمي فكي املجكال اإلعالمكي لتفعيكل اتفاقيككة  اإلسكالمية)إينكا( واتحكاد اإلذاعكات 

لتنطيكة اإلعالميكة ألنشكطة األمكيل العكام ووبكار املسكسوليل فكي املنظمكة  التعاول بيل األمانة العامة للمنظمة والصندوم  توفير ا

عقككد مككستمرات صككحفية لكبككار املسكككسوليل فككي املنظمككة  إصككدار البيانككات الصكككحفية بالتنسككيق مككع اإلدارات املختصككة  ومتابعكككة 

 اللنات الثالث للمنظمة )العربية واإلنجليزية والفرنسكية(  وإرسكالها إل إلىعملية ترجمت ا 
ا
كف  إلكىكترونيكا وسكائل اإلعكالم فكي ميتلُّ

أنحككاء العككالم ومتابعككة عمليككة نشككرها علككى موقككع املككنظم  وإجككراء حككوارات ومقككابالت إعالميككة لألمككيل العككام ووبككار املسككسوليل فكككي 

ر واألجنبيككة  وإصككدار مطبوعككات ومنشككورات ميتلفككة باللنككات الككثالث للمنظمككة  وإصككدا اإلسككالميةاملنظمككة مككع وسككائل اإلعككالم 

كر فكي وسكائل اإلعكالم عكن املنظمكة  
 
فصلي ملجلة املنظمة باللنكات الكثالث للمنظمكة  وإعكداد نشكرة يوميكة إلكترونيكة حكول مكا ُينش

وسككائل اإلعككالم املختلفككة وأي  إلككىوإصككدار نشككرة إلكترونيككة أسككبوعية حككول نشككاطات املنظمككة واملسسسككات التابعككة لهككا وإرسككالها 

شككتركول فككي الحصككول علي ككا  والتصككميم واإلخككرا  للمطبوعككات والتنسككيق مككع دور الطباعككة  جهككة ح وميككة أو خاصككة أو أفككراد ي

ة للصكككور فكككي موقكككع املنظمكككة علكككى اإلنترنكككت  و اإللكترونيكككوأرشكككفة جميكككع الصكككور الفوتوغرافيكككة ذات الصكككلة باملنظمكككة فكككي املكتبكككة 

ر مستمر لقاعدة البيانات املتعلقة بوسائل اإلعالم اإلشراف على أرشفة املنتجات اإلعالمية لإلدارة على موقع املنظمة  وتطوي

ككاب فككي الككدول األعضككاء وخارجهككا )وكككاالت األنبككاء  فضككائيات  صككحف ومجككالت  إذاعككات  صككحافة إلكترونيككة
 (واإلعالميككيل والكت 

(http://www.oic-oci.org.) 

فككي النالككر األعككم بفعككداد البككرامج ت ككتم أقسككام اإلعككالم فككي املنظمككات الخيريككة العربيككة ب بككيل أل  مننن خننالل االسننتعراض السننابي

  املسكككككاهمة فكككككي عقكككككد املكككككستمرات 
ا
واملكككككواد اإلعالميكككككة للتعريكككككف باملنظمكككككة الخيريكككككة ومنجزات كككككا  تنطيكككككة مناشكككككط املنظمكككككة إعالميكككككا

توعويكككككككة  تنظكككككككيم وإعككككككداد الزيكككككككارات الرسكككككككمية واالجتماعككككككات التكككككككي تنظمهككككككا املنظمكككككككة الخيريكككككككة  تنظككككككيم املعكككككككارض التعريفيككككككة وال

متابعكككة مكككا يعكككرض فكككي  والتعريفيكككة  إعكككداد الكككردود واملقكككاالت الصكككحفية  وترتيكككر مقكككابالت الصكككحفييل ومنكككدولي أجهكككزة اإلعكككالم 

http://www.wamy.org/
http://www.oic-oci.org/
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وسكككائل اإلعكككالم املختلفككككة مكككن موضككككوعات وأخبكككار ت ككككم املنظمكككة وعرضككككها علكككى الجهككككات املختصكككة التيككككاذ اإلجكككراءات املناسككككبة  

 عن نظيرات ا في اململكة العربية السعودية. اد تقارير دورية عن نشا  املنظمة.إعد
ا
 وهي بذلن ال تيتلف وثيرا
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 تمهيد:

 لجوانكككر محكككددة مكككن العمكككل الخيكككري علكككى املسكككتوى الكككدولي  بمكككا يسكككاهم فكككي 
ا
 مقتضكككبا

ا
فكككي هكككذا املبحكككث سكككنقدم وصكككفا

تسككليط الضككوء علككى القضككايا البككارزة للدراسككة وفسككاعد علككى تحقيككق األهككداف املرجككوة مه ككا  ابتككداءا بااليككات املتبعككة فككي تحديككد 

املشكروعات الخيريكة ومكدى فاعلتي كا  فتحديكد املجكاالت التكي اسككتحوذت  ثكرأاالحتياجكات املسكت دفة بالعمكل الخيكري  ثكم قيكاس 

بأفضككككل املمارسككككات فككككي مجككككال العمككككل الخيككككري الككككدولي  وذلككككن علككككى مسككككتوى  نت ككككاءا اعلككككى الجهككككود واألنشككككطة الخيريككككة الدوليككككة  ف

 مككن جانككر  وعلككى مسككتوى أبككرز امل ألفضككلالتنظيمككات وال شككرفعات املميككزة 
ا
سسسككات الخيريككة الدوليككة املمارسككات الخيريككة دوليككا

 ملموسة على القطاعات واملجاالت التي است دفت ا ببرامجها ومشروعات ا في العديد من دول العالم.
ا
 التي تروت آثارا

 :Needs Assessment Methodآلية تحديد االحتياجات 

في هذو الفقكرة سكنتعرض لكليكات املنهجيكة التكي تسكتيدم فكي تقيكيم االحتياجكات التكي تفتقكر إلي كا املجتمعكات املحليكة 

 املست دفة بالدعم املالي الخيري للرفع من املستويات االجتماعية واالقتصادية والتنموية ه ا. 

 ذي بدء  يمكن القول أل التقييم الدقيق لالحتياجات على مسكتو  وبادئ
ا
ى املجتمعكات املحليكة واملنظمكات يعتبكر أمكرا

؛ وذلن عند الحاجة التياذ القرارات املتعلقة بتيصيص املوارد العامة أو الخاصة أو الخيرية ملواجهة تلن االحتياجكات. 
ا
مهما

املحلككي؛  أل هنككاد العديككد مككن األدوات التككي تسككتيدم لتحديككد وقيككاس احتياجككات املجتمككع إلككىوفككي هككذا السككيام يمكككن اإلشككارة 

فتقيكككيم االحتياجككككات يمكككككن أل يوثككككق وفسكككلط الضككككوء علككككى احتياجككككات املجتمكككع املحلككككي املعروفككككة  ومككككا أنكككه ينطككككوي علككككى فائككككدة 

إضككافية عبككر إشككراد الجمهككور فككي حككل املشكككالت وتحديككد األهككداف املطلككوب تحقيقهككا علككى مسككتوى مجككتمعهم املحلككي؛ وهككو مككا 

 ة لخدمة تلن املجتمعات املحلية.برامج تنموية موجه يوفر عوامل النجاح املطلوب تحقيقها ألية

 
ا
 ما تنشأ مجموعة من ال ساؤالت يجري طرحها عن التيطيط لتقييم االحتياجات  وتتمثل في ااتي: وعادة

 من هي الجهات أو األطراف املطلوب توعيت ا أو التأثير علي ا أو إقناعها وإشراوها من خالل عملية تقييم االحتياجات؟ -1

 ؟األهداف املطلوب تحقيقها عبر اتقييم االحتياجاتا ما هي -2

  ؟ملن تيص أو تنتمي االحتياجات املطلوب تقييمها -3

 التجارب الدولية:  المبحث الثالث
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علي كا؟ أو  ما هي األسئلة التي يحتا  الباحثول طرحها ومن ثم الحصول على اإلجابة عه ا؟ وهل من املمكن معرفكة اإلجابكة -4

 حيالها لتنيير الوضع املست دف؟  يمكن أل يتم فعل ش يء

 ويف سيتم استيدام هذو املعلومات؟ -5

 ما هي املوارد املتاحة للقيام بعملية  -6
ا
 تقييم االحتياجاتا؟اوأخيرا

)كوفمكككال   أمكككا عكككن مكككداخل أو وسكككائل تقيكككيم االحتياجكككات  فهنكككاد بشككك ل عكككام خمكككس وسكككائل أو مكككداخل لتقيكككيم االحتياجكككات 

   هي على النحو ااتي:(1996

 :(Existing Data Approach)مدخل البيانات املتاحة  .1

 
ا
ويقكوم اسككتيدام   مكا يكتم اسكتيدام البيانكات اإلحصكائية املتاحكة للحصكول علكى ااراء املتعلقكة بمكدى رفاهيكة النكاس عكادة

هكككذا املكككدخل علكككى بيانكككات التعكككداد واملسكككوح الخاصكككة بالعمكككل  وبيانكككات الودا كككع املصكككرفية  وتقكككارير ضكككريبة املبيعكككات  وتقكككارير 

ومككككات املس شكككفا؛ وأيككككة معلومكككات متاحككككة أخكككرى يمكككككن اإلفكككادة مه ككككا إلعكككداد تقريككككر تقيكككيم احتياجككككات الشكككرطة واملدرسكككة ومعل

 املجتمع املحلي.

 :(Attitude Survey Approach)مدخل االستطالعات واالستقصاءات املسحية  .2

برفكككككاهيت م مككككن خككككالل هككككذا املككككدخل يككككتم جمككككع املعلومككككات عككككن عينككككة ممثلككككة عككككن سكككك ال املجتمككككع حككككول القضككككايا املتعلقككككة 

وأحكككوالهم املعيشكككية بشكككتى أبعادهكككا االجتماعيكككة واالقتصكككادية والسككك انية والسككككنية  وذلكككن عكككن طريكككق املقكككابالت الشخصكككية  

والدراسات االستقصائية  واالستطالعات الهاتفية واالستبيانات العادية أو االستبيانات البريدة. وتش ل االستجابات إجابات 

 .ممثلة لعموم املجتمع بأومله

 (: Key Informant Approachمدخل املخبر الرئيس ي ) .3

بمكككا يمكككككه م مكككن التحديككككد   املكككدخل علككككى تحديكككد قككككادة املجتمكككع وصككككناع القكككرار الككككذين هكككم علككككى درايكككة بككككاملجتمعيقكككوم هككككذا 

   الكدقيق لالحتياجكات واالهتمامكات ذات األولويككة
ا
يقكوم املخبكرول الرئيسككيول بفومكال االسكتبيال أو يمكككن إجكراء مقكابالت وجهككا

ومككن ثككم يككتم تحليككل املعلومككات ونشككرها علككى مسككتوى   لوجككه معهككم للحصككول علككى انطباعككات م عككن احتياجككات املجتمككع املحلككي

 املجتمع.

 (:Community Forumمنتديات املجتمع املحلي ) .4

عضاء من املجتمع املحلي ه دف مناقشة االحتياجات التي تواجه املجتمع أعام يضم  يتمثل هذا املدخل في عقد اجتماع 

وتقككوم هككذو   املحلككي  وتحديككد ماهيككة االحتياجككات ذات األولويككة  ومككا الككذي يمكككن عملككه حيككال هككذو االحتياجككات ذات األولويككة

تعلقككككككة بمككككككا يحقككككككق رفككككككاهيت م ويواجككككككه االيككككككة علككككككى تشككككككجيع جميككككككع أفككككككراد املجتمككككككع املحلككككككي للحضككككككور والتعبيككككككر عككككككن همككككككومهم امل

 تياجات الفعلية ملجتمعهم املحلي.االح

 

 (:Focus Group Interviewمقابلة مجموعة المركيز ) .5

 ملكككا ناقشكككة موضكككوع محكككدد بصكككورة تفاعليكككة يتطلكككر هكككذا املكككدخل دعكككوة مجموعكككة مكككن النكككاس الكككذين يكككتم اختيكككارهم مل
ا
نظكككرا

يتككوفر لككد  م مككن مهككارات معينككة  وخبككرات  ووجهككات نظككر وتصككورات  أو ملككا يحتلونككه مككن م انككات وظيفيككة أو اجتماعيككة؛ حيككث 
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لحصكككول علكككى معلومكككات تفصكككيلية حكككول وايككتم فكككي االجتمكككاع املروكككز طكككرح سلسكككلة مكككن األسكككئلة حككول موضكككوع أو قضكككية للخكككرو  

 ة وتصور جماعي ييدم املوضوع مدار النقاش الجماعي التفاعلي.قضية معينة  وبحيث يتميض االجتماع عن رؤي

 

 :( وآلية تحديد االحتياجاتCharity Impact Measurementثر املشروعات الخيرية )أقياس 

مككككن القضككككايا التككككي زاد االهتمككككام ه ككككا مككككن لككككدل البككككاحثيل فككككي شككككسول العمككككل الخيككككري مككككا يتعلككككق بقيككككاس أثككككر املشككككروعات 

كككانوا  فيل بتلككككن املشككككروعات  سككككواءا الخيريككككة علككككى املسككككت د  أو جماعككككات أو مأكك
 
تمعككككات محليككككة. وقككككد شكككك لت آليككككة تحديككككد جفككككرادا

االحتياجات أحد الجهود التي ترون لها التنظيمات الخيرية للتحقق من وجود الحاجة التي تستحق إنفام األموال الخيرية على 

 البرامج القادرة على مواجهة تلن الحاجة. 

  ومن املعلوم أنه
ا
فكي حجكم األعمكال الخيريكة  وتنوعكت مصكادر األمكوال  خالل العقد األخير شهد العالم اتجاهكا متناميكا

الخيريكككككككة  مكككككككا بكككككككيل بكككككككرامج املسكككككككسولية االجتماعيكككككككة للشكككككككركات واملشكككككككارفع االجتماعيكككككككة ووبكككككككار األثريكككككككاء مكككككككن املكككككككانحيل والكككككككداعميل 

؛ وهكو مكا جعكل (The World Giving Index,2010) ونحكو ذلكن املكنح والهبكات التكي يبكذلها األفكراد إلكىللمشكروعات الخيريكة  

 
ا
 . املنظمات والهيئات واملسسسات الخيرية في جميع أنحاء العالم تدير تبرعات تقدر بمئات املليارات من الدوالرات سنويا

 مككن خككالل القطككاع الخيككري نشككأت الضككنو  وظهككرت
ا
الحاجككة  ومكع هككذو املبككاله الكبيككرة مككن األمككوال التككي تتككدفق سكنويا

 املست دفيل باملشروعات الخيرية. لقياس ميرجات تلن األموال والتحقق من ااثار التي تروت ا على

ذلن فقد دأبت الجمعيات الخيرية واملنظمات االس شارية للمنظمات غير الح ومية في جميع أنحاء العالم وملواجهة 

 رتبة على تطبيق البرامج الخيرية.ات االجتماعية املنشورة واملتعلى تطوير نماذ  خاصة لقياس ميرجات ا واإلبالن عن التنيير 

 & Berge) ونككككككككتج عككككككككن ذلككككككككن الكثيككككككككر مككككككككن املنهجيككككككككات والنمككككككككاذ  لقيككككككككاس وتقيككككككككيم املشككككككككروعات االجتماعيككككككككة

Mansson,2011) مككر الككذي شكك ل ؛ وفعكككس ذلككن أل كككل منظمككة خيريككة لهككا مككن األهككداف والخصككائص مككا يجعلهككا متفككردة؛ األ

في تطوير مقاييس موحدة لقياس املنظمات العاملة فكي املجكال الخيكري. ومكع ذلكن أدت بعكض الجهكود العلميكة فكي صعوبة بالنة 

بكككيل تلكككن التنظيمكككات مكككن  عمكككانظيمكككات الخيريكككة بصكككرف النظكككر وجكككود مقكككاييس قكككادرة علكككى قيكككاس ميرجكككات الت إلكككىهكككذا املجكككال 

 اختالفات.

  الككذي طككورو صككندوم املشككارفع (SROI) سكك ثمارااالجتمككاعي لال وذ  االعائككد ومككن أشككهر تلككن املقككاييس  مككا يعككرف بنمكك

تنموية قائمكة  الخيرية بسال فرانسيس و؛ ملساعدة املنظمات لقياس وتحديد الفوائد العائدة ملا تنفذو من مشروعات وبرامج

 على الدعم الخيري.

د أحككد الخبككراء فككي مجككال قيككاس وبلككه هككذا املسشككر مككن الشككهرة فككي قيككاس أداء الجمعيككات والهيئككات الخيريككة؛ حيككث يسوكك

اهكو األداة الوحيكدة القكادرة بمكا يكفكي  سك ثمارالعوائد من املشروعات الخيرية جيم كليفورد فكي إل مسشكر العائكد االجتمكاعي لال 

 لتنطية القطاع الخيري بأوملها.

 هناد سبعة مبادئ أساسية يقوم علي ا النموذ   وتتمثل في ااتي:

 ملية القياس.إشراد أصحاب املصلحة في ع .1

 فهم ماهية التنييرات املتوقعة من البرامج وويفية قياسها. .2
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 تحديد قيمة األمور املهمة. ويتضمن ذلن اتياذ القرارات حول تيصيص املوارد بيل الخيارات املختلفة. .3

 تضميل ما هو مادي فقط؛ بما يمكن من استيالص استنتاجات معقولة حول تأثير البرامج. .4

 بخثار تتجاوز آثار األنشطة املبذولة. ملطالبةالنة في اعدم املب .5

 أل ت ول شفافة  عبر إثبات األسس التي تظهر دقة وصدم التحليل. .6

 التحقق من النتائج  من خالل التأود من الضمانات املستقلة املناسبة. .7

 مجاالت العمل الخيري علئ املستو  الدولي:

أهم مجاالت العمل الخيري على املستوى الدولي؛ وهو ما سيسهم في الوقوف على تلن  إلىفي هذو الجزئية سنتعرض 

املجاالت التي تتروز في ا معظم االحتياجات التي تواجه املجتمعات املحلية واملست دفة باألعمكال الخيريكة؛ وهكو مكا انعككس علكى 

حتيا ؛ األمر الكذي يمككن الوقكوف عليكه مكن خكالل وجود مسسسات وجمعيات خيرية متيصصة في املجاالت التي يتروز في ا اال 

 لها.
ا
 استعراض أنما  الجمعيات الخيرية والتصنيفات التي تصنف وفقا

 ألل الجمعيككككات الخيريككككة تنطككككي مجموعككككة واسككككعة مككككن املهككككام  فككككفل بعككككض التصككككنيفات وضككككعت ا فككككي سككككت فئككككات و 
ا
نظككككرا

 تعرض فيما يأتي لتلن التصنيفات. . وسن2  في حيل قامت جهود أخرى بتصنيفها في عشر فئات1رئيسية

ففيمككا يتعلككق بالتصككنيف الككذي يحصككر أنككواع الجمعيككات فككي سككت فئككات وبككرى  فككفل هككذا التصككنيف وإل اقتصككر علككى 

تحت كل تصنيف رئيسك ي جملكة مكن التصكنيفات التكي تتفكرع عنكه؛ وهكو مكا يسكاعد علكى العثكور   ست فئات رئيسية  إال أنه يدر 

 ات االهتمامات املحددة واملروزة.الخيرية املتيصصة في املجاالت ذعلى نوع معيل من الجمعيات 

 :من الجمعيات الخيرية في ااتي ةوتتمثل هذو األنواع الرئيسية الست

 الجمعيات الخيرية التي تعنى بالحيوان: .1

 أرلع مجموعات متميزة  هي:  إلىوهي جمعيات تعمل على رعاية الحيوانات واملحافظة علي ا. ويمكن تقسيم هذو الجمعيات 

 نظمات الحفا  على الحياة البرية.م 

 .منظمات رعاية الحيوانات األليفة 

 الحفا  على الصيد وصيد األسماد. جمعيات 

 .جمعيات حدائق الحيوال وأحواض السمن 

 

 الجمعيات الخيرية البيئية: .2

. واحترامهكا  وعلكى تعزيكز التنميكة املسكتدامة للبيئكةتروز الجمعيات الخيرية البيئيكة علكى سكبل تعزيكز املحافظكة علكى البيئكة 

 من الجمعيات الخيرية  هما:وهناد نوعال رئيسال لهذو الفئة 

 يات الحفا  على البيئة وحمايت ا.جمع 

                                                           
1 See: https://topnonprofits.com/LISTS/TYPES-OF-CHARITIES/(as Jan, 4, 2017 at: 21.25) 

2 See: HTTP://IMPACTISM.ORG/BLOG/10-TYPES-CHARITIES (as October 26, 2015 at 9:28am) 

https://topnonprofits.com/LISTS/TYPES-OF-CHARITIES/(as
http://impactism.org/BLOG/10-TYPES-CHARITIES
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 .جمعيات رعاية املتنزهات واملراوز الطبيعة 
 

 املنظمات غير الحكومية الدولية: .3

وتتمثككككل املنظمككككات الدوليككككة غيككككر الح وميكككككة فككككي تلككككن الجمعيككككات الخيريكككككة التككككي تتيككككذ مقرهككككا فكككككي دولككككة واحككككدة ولكككككن عملهكككككا 

بلككدال أخكرى. وفكي بعكض الحككاالت يتكداخل هكذا النكوع مككع أنكواع أخكرى مكن الجمعيككات الخيريكة. وينكدر  تحككت  إلكىوأنشكطت ا تمتكد 

 هذا النوع الجمعيات ااتية: 

  ة للتنمية.ومية الدولياملنظمات غير الح 

  غاثة اإلنسانية ومواجهة ال وارث.املنظمات غير الح ومية لإل 

 الح ومية للسالم وحقوم اإلنسال. املنظمات غير 

 .املنظمات غير الح ومية للحماية 

 .منظمات رعاية األطفال 
 

 الجمعيات الخيرية الصحية: .4

تقككوم الجمعيككات الخيريككة الصككحية بككدعم املرضكك ى واملعككاقيل وعالجهككم  ومككا تعمككل علككى تعزيككز الككوعي العككام بأخطككار صككحية 

 معينة. وت نوع هذا الجمعيات على النحو التالي: 

 .جمعيات معالجة األمراض واالضطرابات الصحية 

 يات العال  والخدمات الطبية.جمع 

 .الجمعيات الخيرية للبحوث الطبية 

  سرهم.أالجمعيات الخيرية لدعم املرض ى و 
 

 جمعيات التعليم الخيرية: .5

 إلككككىمككككن مرحلككككة مككككا قبككككل املدرسككككة  بتككككداءا االطككككالب مككككن كككككل الفئككككات العمريككككة   ةجمعيككككات التعلككككيم الخيريككككة تقككككوم علككككى خدمكككك

 وأوثر سهولة.
ا
 ال ليات والدراسات العليا وخارجها. وما تروز وتولي أهمية خاصة على جعل التعليم متاحا

 ويندر  تحت هذو الفئات كل من:

 .جمعيات دعم املدراس االبتدائية الخاصة  واملدراس املتوسطة  واملدارس الثانوية 

 .جمعيات دعم الجامعات وال ليات 

 ات للمنح الدراسية واملساعدات املاليةالجمعيات التي تقدم الخدم. 

 .جمعيات إصالح املدارس والتعليم التجريبي 

 .الجمعيات الداعمة للطالب واملعلميل وأولياء األمور 
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 جمعيات الثقافة والفنون: .6

والتكواريخ هذو األنواع من الجمعيات الخيرية تسكاعد علكى الحفكا  علكى التكراث الفنكي والثقكافي  ووكذلن االحتفكال بكالفنول 

 من: املرتبطة ه ا. ويندر  تحت هذو الفئة  كل

 .املتاحف واملعارض الفنية 

 .الفنول التمثيلية 

 .املكتبات والجمعيات التارييية 

 .اإلذاعة العامة واإلعالم 

 أمكككككا فيمكككككا يتعلكككككق بالتصكككككنيف الكككككذي يحصكككككر أنكككككواع الجمعيكككككات فكككككي عشكككككر فئكككككات وبكككككرى  فقكككككد قامكككككت بكككككه منظمكككككة إمبكككككاوتيزم

(Impactism Organization) ؛ حيككككث يوجككككد لككككدى هككككذو املنظمككككة بنككككن معلومككككات يحتككككوي علككككى أوثككككر مككككن نصككككف مليككككول مككككن

 لتلككككن  .املنظمككككات غيككككر الربحيككككة والجمعيككككات الخيريككككة التككككي تعمككككل علككككى إحككككداث تنييككككرات إيجابيككككة فككككي جميككككع أنحككككاء العككككالم
ا
ووفقككككا

 
ا
وتقدم خدمات ا ملجتمعات محلية ميتلفة. ويقوم  املنظمة  ففل ل ل جمعية من تلن الجمعيات مهمة خاصة ه ا ميتلفة جدا

 يتصنيف منظمة إمباوت
ا
محكددة. ومكع    ومكن ثكم تصكنيفها فكي مجموعكاتي زم بالترويز على أوثر هذو الجمعيكات واملنظمكات أهميكة

لي كككا أل مكككن بكككيل هكككذو املنظمكككات غيكككر الربحيكككة الفرديكككة مجموعكككات تيتلكككف فكككي مهامهكككا املحكككددة  فكككفل تلكككن الفئكككات التكككي يقكككوم ع

وفيمككا يلككي توضككيح للفئككات  .التصككنيف تمثككل نقطككة انطككالم جيككدة ملعرفككة املزيككد مككن املنظمككات الخيريككة واملنظمككات غيككر الربحيككة

 
ا
 لهككككا املسسسكككات الخيريككككة فكككي التقكككارير والكتابككككات التكككي تتعككككرض ل شكككخيص املنظمككككات  األوثكككر شكككهرة

ا
 مككككا تصكككنف وفقكككا

ا
والتككككي غالبكككا

 :والهيئات الخيرية

 ية والصحية والبحث العلمي في املجال الطبي:الجمعيات الطب .1

 
ا
مكراض إليجاد أسباب لأل  الجمعيات الخيرية الواقعة في فئة الطر والصحة  وفئة البحوث العلمية الطبية تسعى جاهدة

 
ا
 .على تطوير العالجات وتطوير التكنولوجيا الجديدة التي يمكن أل تساعد في هذو الجهود وعالجها. وهي تساعد أيضا

 
ا
علكم الفلكن   :ذلن  ففل هذو املنظمات غير الربحيكة تقكوم بكالترويز علكى األبحكاث فكي ميتلكف التيصصكات مثكل إلى إضافة

 ألحياء  الجيولوجيا  وغيرها ذلن.علوم األرض  العلوم البحرية  علم ا

 لعلمية الخيرية على سبيل املثال:ومن أبرز الجمعيات الطبية  والصحية  وجمعيات البحوث ا

 ففل الجمعيات . مسسسة سوزال اي كومن لسرطال الثدي  ومسسسة لوبوس األمريكية  وجمعية الرئة األمريكية
ا
وعموما

الخيرية الطبية والصحية والبحث العلمي في املجال الطبي والصحي تعمل على خفض أو القضاء على ان شار األمراض التي 

تراع التكنولوجيات الجديدة وتطوير عالجات مبتكرة وقادرة على وضع تسثر على الناس في جميع أنحاء العالم عن طريق اخ

 .حد لألمراض
 

 املنظمات العامة ومنظمات العدالة االجتماعية: .2

تسككعى املنظمككات غيككر الربحيككة العاملككة فككي املجككاالت العامككة ومجككال العدالككة االجتماعيككة لحمايككة الحقككوم املدنيككة والفرديككة 

وتتمثكككل بعكككض املنظمكككات غيكككر الربحيكككة العاملكككة فكككي مجكككال العدالكككة  .تعزيكككز العمكككل االجتمكككاعي وتشكككجيع املجتمعكككات املحليكككة علكككى

 :يأتي فيماالعامة واالجتماعية البارزة 
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 .منظمة القطاع املستقل 

 .مسسسة قداما املحاربيل املشارويل في الحروب الخارجية 

 .معهد كاتو 

 .مروز الدراسات األمريكية 

اإليكككذاء وإسكككاءة نظمكككات التكككي تحمكككي فكككحايا الجريمكككة و املنظمكككات غيكككر الربحيكككة تلكككن امل ويمككككن أل تشكككمل هكككذو األنكككواع مكككن

تروكككز هكككذو الجمعيكككات  ات العدالكككة. وفكككي وثيكككر مكككن األحيكككالاملعاملكككة  وغيرهكككا مكككن املشككككالت االجتماعيكككة وتمثكككيلهم أمكككام مسسسككك

 .الخيرية على املساواة والحقوم الخاصة لدى ترويبة س انية معينة
 

 خيرية العاملة في مجال الشؤون الدولية:الجمعيات ال .3

تعمل الجمعيات الخيرية العاملة في مجال الشسول الدولية على دعم مجموعة متنوعة من األسباب واألهداف. وتعمل 

ولكن ليس هذا كل  .هذو الفئة من املنظمات غير الربحية في جميع أنحاء العالم لتعزيز السالم والتعايش والتفاهم بيل الدول 

 تعمل على تعزيز التنمية الدولية والتبادل الثقافي وتقديم اإلغاثة أثناء ال وارث الطبيعية
ا
وتشمل هذو  .ما في األمر  ف ي أيضا

 من
ا
 :الفئة من املنظمات غير الربحية وال

 .منظمة القيادة األفريقية 

 .منظمة اإلغاثة الدولية 

 .منظمة صندوم الجوع لدى األطفال 

 .منظمة الصلير األحمر األمري ي 

 
ا
فمنظمككات الشككسول الدوليككة تعمككل علككى تعزيككز وتطككوير عككدد مككن القضككايا املهمككة وتسككعى لتحسككيل حيككاة النككاس فككي  وعمومككا

 .البلدال في جميع أنحاء العالم

 جمعيات الخدمات اإلنسانية: .4

دم البشكر. وومككا هكو الحككال مكع منظمككات تت كول جمعيكات الخككدمات اإلنسكانية مككن الجمعيكات واملنظمككات الخيريكة التكي تيكك

 الشككسول الدوليككة  فككفل املنظمككات غيككر الربحيككة التككي تروككز علككى الخككدمات اإلنسككانية تنطككي جككز
ا
 مككن األعمككال اإلنسككانية؛ ءا

ا
وبيككرا

  وتعمكل علكى فهذو املنظمات تنذي وت افح املجاعكات  وتسكتجير وتقكدم خكدمات فكي حكاالت الطكوارئ أثنكاء ال كوارث الطبيعيكة

ضكطرابات االجتماعيكة والسياسكية. ومكا أل هكذو املنظمكات املتضكررين مكن تلكن ال كوارث الطبيعيكة واال  فير مكأوى للمحتكاجيلتكو 

وفيمكا يلكي بعكض األمثلكة  .غير الربحية تقكدم خكدمات الرعايكة االجتماعيكة لكبكار السكن وتكوفر التكدرير املنهكي داخكل مجتمعكات م

 :من منظمات الخدمات اإلنسانية

  اليف وايرمنظمة. 

 اثل للشفاءمروز سوزال أنتوني للتم. 

 منزل السامري. منظمة 

 .منظمة قرية قوس قزح 

ومهمكا كانككت املهمككات املحككددة لهككذو املنظمككات  فككفل منظمككات الخكدمات اإلنسككانية تسككعى جميعهككا لخدمككة األفككراد وعككائالت م فككي 

 .أوقات الشدة والحاجة
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 الجمعيات الدينية: .5

األنشككطة التككي تتماشكك ى   ودعككم الدينيككة واملنظمككات الدينيككة ب شككجيع وخدمككة األديككال التككي ترعاهككا تقككوم الجمعيككات الخيريككة

  .معهككا وتواوب ككا
ا
غاثككة مككن فككفل تلككن الجمعيككات واملنظمككات تقككدم اإلغاثككة والخككدمات اإلنسككانية مثككل املالاكك   واإل  ذلككن إلككى إضككافة

 ومن األمثلة البارزة على تلن الجمعيات: .ال وارث  واملخازل النذائية

 .معهد قضايا الحياة 

 .الحقيقة من أجل الحياة 

 .الصندوم القومي الي ودي 

 .الخدمات الدولية في حاالت الطوارئ وال وارث 

 .إل العديد من هذو الجمعيات الخيرية تقدم املساعدات لألفراد وأسرهم بنض النظر عن املمارسات الدينية الخاصة ه م

 لجمعيات الخيرية في مجال التعليم:ا .6

إتاحككة التعلكيم للطككالب مكن جميككع األعمككار. وتشكمل خككدمات هككذو  إلككىتسكعى املنظمككات والجمعيكات غيككر الربحيككة التعليميكة 

التعلككيم الجككامعي والدراسككات  إلككىبمككدارس الحضككانة  بتككداءا ااملنظمككات والجمعيككات جميككع الطككالب وفككي جميككع مراحككل التعلككيم  

خل ضككمن هككذو الفئككة مكككن الجمعيككات جميككع املككدارس غيككر الربحيكككة  واملككدارس املهنيككة  ومسسسككات التعلككيم الفنكككي  ويككد .العليككا

 .ووذلن املكتبات واملنظمات اليونانية

 :وما تشمل هذو الجمعيات الخيرية منظمات مثل

  
ا
 بالكمال. الجمعيات التي تطلق على نفسها مرحبا

 مسائل التدرفس. 

 معهد كارنيجي للعلوم. 

 .جمعية ناشيونال جيوغرافين 

إل هناد العديد من الجمعيات الخيرية املتنوعة التي تشمل املنظمات غير الربحية التعليمية. وفكي حكيل أل كا تنطكي الكثيكر مكن 

 .املجاالت املختلفة للتعليم  ففل كل واحدة مه ا تحرص على تدرير وتعليم الشباب والكبار

 جمعيات الطفولة واألسرة: .7

 والجمعيكككات غيكككر الربحيكككة التكككي تروككك ظمكككاتتعمكككل املن
ا
مكككن  ز علكككى األطفكككال علكككى تكككوفير مجموعكككة متنوعكككة مكككن الخكككدمات بكككدءا

رعاية الطفل  وتبني األطفال  ورعاية وتنذية األطفكال  واالس شكارات األسكرية  وذلكن مكن بكيل بكرامج أخكرى تكدعم وتعكزز األسكر 

 يات الخيرية التي تكرس أنشطت ا لخدمة األطفال وعائالت م ما يلي:في مجتمعات م املحلية. ومن األمثلة البارزة على الجمع

 .حياة الشباب 

 .ماراثول لألطفال 

 .الحفا  على الطفل على قيد الحياة 

 .شروة من أجل األطفال 
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النظكر عكن ككول الترويكز علكى  نضإل املنظمات غير الربحية التي تساعد األطفال واألسر تنفذ أنشطت ا بطرم ميتلفة. فب

 زدهككار فكي بيئككة مواتيككةتنذيكة الطفككل والصكحة  وتربيككة األطفككال  أو ببسكاطة تزويككد األطفككال بكالفرص التككي تمكككه م مكن النمككو واال 

 .ال الشباب في جميع أنحاء العالمفع   ومناسبة  ففل جمعيات األطفال واألسر الخيرية تساعد بش لي 

 :والثقافةالفنون  جمعيات ومنظمات .8

 
ا
  إل الجمعيككات الخيريككة التككي تككدعم الثقافككة والفنككول يمكككن لهككا أل تتيككذ أشكك اال

ا
تشككجيع  إلككىففل ككا تسككعى  ميتلفككة. وعمومككا

ومكككن األمثلكككة البكككارزة علكككى الجمعيكككات واملنظمكككات الخيريكككة العاملكككة فكككي   وتنميكككة التعكككابير الفنيكككة والكككوعي الثقكككافي واملحافظكككة علي كككا

 املنظمات ما يلي:من و  مجال الفنول والثقافة 

 .مشروع الوئام 

 .املتحف الوطني للحقوم املدنية 

 .متحف بيرو للطبيعة والعلوم 

 .شكرة متحف نورتول للفنول 

يتم إنجاز أهداف هذو املنظمات في العديد من الطرم املختلفة. فالجمعيات التارييية وجمعيات املتاحف واملسارح وخدمات 

 البكككث والفنكككول واملنظمكككات غيكككر 
ا
للحفكككا  علكككى التكككراث الفنكككي والثقكككافي فكككي جميكككع أنحكككاء  الربحيكككة الثقافيكككة تسكككعى جمعي كككا جاهكككدة

 .العالم

 جمعيات الرفي بالحيوان وحماية البيئة: .9

تنطكككوي جمعيكككات الرفكككق بكككالحيوال واملنظمكككات البيئيكككة علكككى مجموعكككة واسكككعة مكككن األسكككباب واألهكككداف؛ ف كككي بصكككفة عامكككة 

وتشككمل الجمعيككات الخيريككة الخاصككة  .املخلوقككات التككي يتقاسككم اإلنسككال هككذا ال ووككر معهككاتحسككيل البيئككة ورفاهيككة  إلككىتسككعى 

 .بالحيوال املنظمات التي تقدم الخدمات البيطرية والحماية ضد القسوة على الحيوال  واالستنالل  وغيرها من االنت اكات

اإلي ولوجية  وم افحة التلوث  وتعزيز الحفا  على وفيما ييص منظمات البيئة  ف ي تعنى بحماية جميع أنواع النظم 

ومن الجمعيات املشهورة املعنية بالرفق بالحيوال والجمعيات الخيرية البيئية ما يأتي  .األراض ي واملياو والنبات  وموارد الطاقة

 :على سبيل املثال

 منظمة أمري ا املستدامة. 

 منظمة الحروة. 

 من أجل الهواء النقيا.منظمة ا 

 الرفق بالحيوال بالواليات املتحدة. جمعية 

وتسككككككعى هككككككذو املنظمككككككات وت ككككككافح مككككككن أجككككككل حمايككككككة كووككككككر األرض وجميككككككع مككككككن فيككككككه ومككككككن عليككككككه  مككككككن ال ائنككككككات الطككككككائرة  

 احة  وال ائنات الزاحفة.والسب  
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 معيات الرعاية الصحية والرفاهية:. ج10

يككة علككى عككال  ودعككم املرضكك ى واملعككوقيل  ومككا تسككاعد تعمككل الجمعيككات الخيريككة العاملككة فككي مجككال الرعايككة الصككحية والرفاه

إل جمعيكككات الرعايكككة الصكككحية  .نكككواع محكككددة مكككن املخكككاطر املرتبطكككة بالصكككحة واألمكككراض واإلعاقكككةعلكككى تعزيكككز فهكككم الجمهكككور أل 

رامج واملنظمككككات املعنيككككة بالرفاهيكككككة  يمكككككن أل تشكككككمل املنظمككككات غيكككككر الربحيككككة التكككككي تروككككز علكككككى االنتعككككاش واملكككككواد النذائيككككة وبككككك

 فاهية  ما يلي:ة الصحية واملنظمات املعنية بالر مثلة على جمعيات الرعايومن األ  .التنذية والعالجات الطبية

 .منظمة املجلس األمري ي للعلوم والصحة 

 .املسسسة الوطنية للصدفية 

 .األطفال املس شفيات شبكة معجزة 

 .تالش ي أو ضمور الحر واملشاعر العاطفية 

  وتشكككككمل املنظمكككككات التكككككي
ا
املس شكككككفيات  تكككككدعم الرعايكككككة الصكككككحية ورفاهيكككككة النكككككاس مكككككن جميكككككع األعمكككككار  ومكككككا تشكككككمل أيضكككككا

 
ا
كال الش ل الذي تأخذو هذو الجمعيات الخيرية؛ فالهدف اله ا ي الذي تسعى له  والعيادات التي تيدم مجتمعات ا املحلية  أيا

 .هو تزويد األفراد بأفضل عال  ورعاية صحية ممكنة

هنككاد العديككد مككن الجمعيككات الخيريككة األخككرى التككي تككدعم  ات املككذكورة أعككالو  ففنككه ممككا ال شككن فيككه ألجانككر الجمعيكك إلككىو 

مجموعة واسعة من األسباب واألهداف  ولكن القائمة أعكالو ربمكا تحتكوي علكى السكواد األعظكم مكن الجمعيكات التكي اسكت دفت 

 نة تزداد الحاجة والشدة لوجودها.مجاالت معي

الو مككككن تصككككنيفات للجمعيككككات واملنظمككككات واملسسسككككات العاملككككة فككككي املجككككال الخيككككري  ففنككككه يمكككككن أل وفككككي ضككككوء مككككا ذوككككر أعكككك

 جال الخيري على املستوى الدولي.نناقش أفضل املمارسات التي ظهرت في امل

 

 أفضل املمارسات في مجال العمل الخيري الدولي:

فكككي مجكككال العمكككل الخيكككري الكككدولي  ففنكككه يمككككن تنكككاول ذلكككن فكككي إطكككار ( best practices)للوقكككوف علكككى أفضكككل املمارسكككات 

مكن جانكر ثكم مكن جانكر آخكر اسكتعراض أبكرز املسسسكات والهيئكات الخاصة بفدارة املنظمات الخيريكة التنظيمات وال شرفعات 

 الخيرية الدولية من جانر آخر  وذلن على النحو ااتي:

 تنظيمات وتشريعات املنظمات الخيرية: .1

الهتمككام فككي العقككود األخيككرة بمسككألة تنظيمككات وتشككرفعات املنظمككات الخيريككة؛ وظهككرت العديككد مككن تلككن التنظيمككات زداد اا

أل مككا يبذلونككه مككن  إلككىطمئنككال وبيككر اال  حككدي  إلككىوال شككرفعات بمككا يواجككه تطلعككات لككيس فقككط الككداعميل واملككانحيل الككذين   مهككم 

 الح ومات التي   مها بش لي ألموال  مقاصدهم من بذلهم لتلن اأموالهم الخيرية تتفق مع 
ا
أوبر سالمة الطرم التي  ولكن أيضا

يككككتم ه ككككا جمككككع األمككككوال الخيريككككة ووككككذلن صككككرف تلككككن األمككككوال فككككي األوجككككه الخيريككككة املشككككروعة بشكككك ل شككككفاف ونزيككككه. وبلنككككت تلككككن 

تكككي تلتكككزم املنظمكككات الخيريكككة التنظيمكككات وال شكككرفعات مكككن األهميكككة بم كككال فكككي تقيكككيم ممارسكككات املنظمكككات الخيريكككة؛ إذ بالقكككدر ال
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وزيككككادة قناعككككة السككككلطات  إجراءات ككككابتلككككن التنظيمككككات وال شككككرفعات بقككككدر مككككا يككككنعكس علككككى شككككفافيت ا وارتفككككاع ثقككككة املككككانحيل فككككي 

 الح ومية بسالمة تشرفعات ا وممارسات ا؛ وهو ما ينعكس على زيادة الدعم املالي لها من قبل املانحيل.

نتجت كككككا منظمكككككة أالحككككككم الرشككككيد واملمارسكككككة األخالقيكككككةا التككككي  مبككككادئمككككا يعكككككرف بوثيقكككككة اولعككككل مكككككن أبككككرز تلكككككن التنظيمكككككات 

وابط التكككي ترشككد عمكككل التنظيمكككات ضككوالتكككي حككددت مكككن خاللهككا اإلجكككراءات وال (Independent Sector)االقطككاع املسكككتقلا 

ا بضكككككوابط االمتثكككككال القكككككانوني الخيريكككككة فكككككي هيئكككككة دليكككككل أسافككككك ي للمسسسكككككات والجمعيكككككات الخيريكككككة بالواليكككككات املتحكككككدة لتزويكككككده

 املبكادئلتلكن  2015واإلفصاح العام  والحكم الفعال والرقابة املالية القوية  وجمع األموال بالطرم املسسولة. ويقدم إصكدار 

 
ا
عككن الظكككروف املتجككددة التككي يعمككل فكككي إطارهككا القطككاع الخيكككري   قيمككة جديككدة وبيككرة؛ بمكككا يعكككس التنييككرات فككي القكككانول  فضككال

 يدة داخل القطاعات وفيما بيه ا.قات الجدوالعال

 مبكد 33وتحدد مبكادئ الحككم الرشكيد واملمارسكة األخالقيكة 
ا
 للممارسكة السكليمة للمنظمكات الخيريكة واملسسسكات أ

ا
أساسكيا

ة. ذات الصككلة ب كككل مكككن االمتثككال القكككانوني واإلفصكككاح العكككام  والحكككم الفعكككال والرقابكككة املاليكككة  وجمككع األمكككوال بكككالطرم املسكككسول

 فيما يلي: املبادئوتتمثل تلن 

يجر على املنظمة الخيرية االمتثال لجميع القوانيل واللوائح الفدرالية املعمكول ه كا ووكذلن القكوانيل واللكوائح املعمكول ه كا  -1

ي ت بع على مستوى الواليات والهيئات القضائية املحلية التي تعمل ه ا. وإذا كانت املنظمة تنفذ برامج خار  الدولة األم الت

 
ا
 االتفاقيات الدولية املعمول ه ا.علي ا االلتزام بتلن القوانيل واللوائح و  لها  ففنه يجر أيضا

 بكككه لكككدى ككككل مكككن مكككدراء  -2
ا
 وملتزمكككا

ا
 قكككانول أخكككالم مكتكككوب؛ بحيكككث ي كككول معروفكككا

ا
يجكككر علكككى املنظمكككة الخيريكككة أل ت بنكككى رسكككميا

 املنظمة الخيرية أو األمناء واملوظفيل واملتطوعيل.

ي للمنظمة الخيرية اعتماد وتنفيذ سياسات وإجراءات لضمال أل جميع تضارب املصكالح )الحقيقيكة واملحتملكة(  أو ينبغ -3

ئل مجلس األمناء تتم إدارته بش ل مناسر من خالل الكشف  واالعتراض أو أية وسا ىأي ظهور لها  داخل املنظمة ولد

 أخرى.

اإلجكراءات التكي تمككن األفكراد مكن التقكدم بمعلومكات عكن املمارسكات يجر على املنظمة الخيرية وضع وتنفيكذ السياسكات و  -4

سياسة اإلبالن عن املخالفاتا أل تحدد ظيمية. وينبغي على هذو السياسة اغير القانونية أو أية انت اكات للسياسات التن

 أل املنظمككة لككن تقككوم باال 
 
حمايككة سككرية األفككراد الككذين يقككدمول التقككارير بحسككن  إلككىنككيل  وأل ككا سككوف تسككعى نتقككام ضككد املبل

 النية.

يجككر علككى املنظمككة الخيريككة وضككع وتنفيككذ سياسككات وإجككراءات لحمايككة البيانككات واملسكك ندات والسككجالت التجاريككة الهامككة  -5

 للمنظمة والحفا  علي ا.

الخسارة  بما في ذلن املمتل ات  ينبغي للمنظمة الخيرية أل تضمن وجود خطط كافية لد  ا لحماية أصولها من التلف أو -6

والوثككائق والبيانككات واملككوارد املاليككة والبشككرية  واملككواد  واملحتككوى البرامجككي  وسككالمة املنظمككة وسككمعت ا. وينبغككي علككى مجلككس 

لية املكدراء واملكوظفيل  ووكذلن اتيكاذ و املنظمة أل يراجكع بانتظكام حاجكة املنظمكة لضكمال املسكسولية العامكة وضكمال مسكس 

 اءات األخرى الالزمة للحد من املخاطر.اإلجر 
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يجكر علكى املنظمككة الخيريكة أل تقكدم معلومككات عكن عمليات ككا  بمكا فكي ذلككن إدارت كا  ومواردهكا  وبرامجهككا  وأنشكطت ا املتاحككة  -7

على نطام واسع للجمهور. وما ينبغي للمنظمات الخيرية النظر في إتاحة املعلومات على األسالير التي تستيدمها لتقييم 

 ميرجات ا وتقاسم نتائج هذو التقييمات مع األطراف ذات العالقة.

يجر أل ي ول للمنظمة الخيرية هيئة إدارية مسسولة عن مراجعة مهمة املنظمكة وتوجههكا االسكتراتيجي وامليزانيكة السكنوية  -8

 وافقة علي ا.واملعامالت املالية الرئيسية  وممارسات وسياسات التعويض  والسياسات املالية واإلدارية وامل

 ينبغي ملجلس إدارة املنظمة الخيرية أل يجتمع بش ل منتظم بما يكفي ل سيير أعمال املنظمة وأداء واجبات ا. -9

ينبغي على مجلس املنظمة الخيرية إنشاء وتحديد الحجم والهي ل الخاص باملنظمة  ومراجعة ذلن بش ل دوري؛ بحيكث  -10

كامكككككل املناقشكككككة واملكككككداوالت وتنكككككوع التفكيكككككر فكككككي اإلدارة واملسكككككائل  بشككككك لي ي كككككول للمجلكككككس مكككككا يكفكككككي مكككككن األعضكككككاء بمكككككا ي كككككيح 

 
ا
 مكن خمسكة أعضكاء علكى األقكل باسكتسناء املسسسكات  التنظيمية األخرى؛ وهذا يعني عادة

ا
أل املجلس يجكر أل ي كول م ونكا

.
ا
 الصنيرة جدا

 -ولككككن لككيس علكككى سكككبيل الحصكككر-ن أعضكككاء بيلفيكككة متنوعكككة )بمككا فكككي ذلكككينبغككي أل يتضكككمن مجلكككس إدارة املنظمكككة الخيريككة  -11

 العرم  والجنس(  والخبرة  واملهارات التنظيمية واملالية الالزمة لتعزيز مهمة املنظمة.

 - ضاء مجلس إدارة جمعية خيرية عامةالسواد األعظم من أع -12
ا
يجر أل  -على األقل ثلثي أعضاء املجلس وهو ما يعني عادة

 ل ينبغي أل:ي ونوا أعضاء مستقليل. واألعضاء املستقلو 

 مة وموظفيل أو متعاقدين مستقليل.ال يتم تعويضهم من قبل املنظ 

 لذين تم تعويضهم من قبل املنظمة.أل يتم تحديد تعويضات م من قبل األفراد ا 

  
ا
فككي الطبقككة  عككدم الحصككول  بشكك ل مباشككر أو غيككر مباشككر  علككى فوائككد ماليككة أو ماديككة مككن املنظمككة إال بوصككفه عضككوا

 دمها املنظمة.الخيرية التي تي

  أو يقكيم مكع أي شكخص (كالزوجة  واأل   واألم أو الطفكل)أل ال ي ونوا ذا صلة بأي شخص ممن سبق ذورهم أعالو  

 مه م.

 أداء الرئيس التنفيذي للمنظمة. ويجر إجراء مثل هذا التقيكيم قبكل أي تنييكر فكي  -13
ا
ينبغي للمجلس أل يشرف ويقيم سنويا

لككم يكككن هنككاد عقككد سككاري املفعككول لعككدة سككنوات  أو ي ككول التنييككر مجككرد تعككديالت  التعويضككات املحككددة للمسككسول  مككا

 روتينية بسبر التسخم أو ت اليف املعيشة.

ينبغككي ملجلككس إدارة املنظمككة الخيريككة التككي تككدفع للمككوظفيل التأوككد مككن أل وظيفككة الككرئيس التنفيككذي للمككوظفيل  ووظيفككة  -14

لتككي لككيس لككس مشككنولة بككأفراد مسككتقليل عككن بعككض. ومككا أل املنظمككات ارئككيس مجلككس اإلدارة  ووظيفككة أمككيل صككندوم املج

ل وظككائف رئككيس املجلككس وأمككيل الصككندوم مشككنولة بككأفراد مسككتقليل أينبغككي علي ككا التأوككد مككن لككد  ا مككوظفيل تككدفع لهككم ف

 عن بعضهم البعض.

م للتأوككد مككن أل ككم يككدركول   املجلككس عمليككة منهجيككة فعالككة لتثقيككف أعضككاء مجلككس اإلدارة والتواصككل معهككنءكك ُّ ينبغككي أل يُ  -15

املسكسوليات القانونيككة واألخالقيكة  وأل ككم علكى درايككة ببكرامج وأنشككطة املنظمككة  وأل كم قككادرول علكى تنفيككذ مهكام الرقابككة علككى 

 نحو فعال.
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ينبغي ألعضاء املجلس تقييم أدائ م ومجموعة وكأفراد على األقل مرة كل ثالث سنوات  ويجر أل ي كول هنكاد إجكراءات  -16

 على عواتقهم. امللقاةإلزالة أعضاء مجلس اإلدارة في حالة عدم قدرت م على الوفاء باملسسوليات وافحة 

على أعضاء مجلس إدارة املنظمة الخيرية وضع سياسات وإجراءات وافحة لتحديد طول فترة دورة مجلس اإلدارة وعدد  -17

 و الدورات املتتالية التي يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة شنلها.أالفترات 

 إلدارية كل خمس سنوات على األقل.على مجلس إدارة املنظمة الخيرية مراجعة األدوات التنظيمية وا -18

 -مككككرة كككككل خمككككس سككككنوات علككككى األقككككل- يقككككوميجككككر علككككى املجلككككس أل يضككككع ويراجككككع بانتظككككام رسككككالة املنظمككككة وأهككككدافها وأل  -19

 دم مواردها بصورة رشيدة.ت ا وستيبتقييم برامج وأهداف وأنشطة املنظمة للتأود من أل ا تسدي رسال

 أل ييككدموا فككي املجلككس مككن دول تعويضككات  عككدا سككداد النفقككات  -20
ا
مككن املتوقككع مككن أعضككاء مجلككس املنظمككة الخيريككة عمومككا

املترتبكككة علكككى أداء الواجبكككات املتعلقكككة بكككفدارة املجلكككس. ويجكككر علكككى املنظمكككة الخيريكككة التكككي تكككدفع تعويضكككات ألعضكككاء مجلكككس 

ارنكككككة مناسككككبة لتحديكككككد التعويضكككككات الواجككككر دفعهكككككا  وتوثيككككق القكككككرار الخككككاص بتحديكككككد تلكككككن بيانككككات مق اسكككككتيدامإدارت ككككا 

 طالع على ذلن.عويضات  وتقديم وشف كامل بقيمة املباله واالعتبارات املنطقية املتيذة في تحديدها ملن يطلر اال تال

  وضككككمال الرقابككككة املاليككككة القويككككة ينبغككككي علككككى املنظمككككة الخيريككككة الحفككككا  علككككى السككككجالت املاليككككة املحدثككككة والدقيقككككة كاملككككة -21

دارت ا أل يتلقول في الوقت املناسر تقارير األنشطة املاليكة للمنظمكة ومراجعت كا إعضاء مجلس أوالفعالة. وما ينبغي على 

 
ا
 بطريقة مناسبة لحجم املنظمة وحجم عمليات ا. وينبغي أل ي ول لد  م خبير مالي مستقل ملراجعة هذو البيانات سنويا

مجلكككككس إدارة املنظمكككككة الخيريكككككة وضكككككع سياسكككككات وإجكككككراءات لضكككككمال أل املنظمكككككة )والفكككككروع التابعكككككة لهكككككا( تكككككدير  يجكككككر علكككككى -22

 
ا
لجميكككككع املتطلبكككككات القانونيكككككة. ويجكككككر علكككككى املجلكككككس ب امكككككل أعضكككككائه مراجعكككككة  وتسككككك ثمر أموالهكككككا بطريقكككككة مسكككككسولة  وفقكككككا

 في االعتبار بامليزانية.آالفعلي واعتماد امليزانية السنوية للمنظمة  وما ينبغي عليه مراقبة األداء 
ا
 خذا

و نقكككل ملكيكككة مسككككن أو أو مكككا يعادلهكككا  مثكككل ضكككمانات القكككروض  وشكككراء أ)تكككوفر القكككروض أال يجكككر علكككى املنظمكككة الخيريكككة  -23

 للمديرين  أو األمناء. (اإليجاربديول أو التزام مكتر  أو تيفيف 

 مككن ميزانيت كا السكنوية علككى البكرامج التكي تسكعى لتحقيككق رسكالت ا   -24
ا
 وبيكرا

ا
جانككر  إلكىيجكر علكى املنظمكة الخيريككة أل تنفكق قكدرا

 التأود من أل املنظمة لد  ا ما يكفي من القدرات اإلدارية وجمع التبرعات لتنفيذ تلن البرامج بمسسولية وبصورة فعالة.

اسككات وافككحة ومكتوبككة  تحككدد الككدفع وتسككديد النفقككات التككي يتكبككدها أي شككخص تيككاذ سيايجككر علككى املنظمككة الخيريككة  -25

دد والوثكككائق يقكككوم باألعمكككال التجاريكككة أو السكككفر لصكككالح املنظمكككة  بمكككا فكككي ذلكككن أنكككواع النفقكككات التكككي يمككككن أل تكككدفع أو تسككك

فيكككككه  ىل يراعككككومثكككككل هككككذو السياسكككككات يجككككر أل تككككنص علكككككى أل السككككفر لتحقيكككككق أهككككداف املنظمككككة يجكككككر أاملطلوبككككة لككككذلن. 

 الفعالية من حيث الت لفة.

تدفع أو تعوض عن نفقات السفر لألزوا  واملعاليل أو غيرهم من املرافقيل لشخص يقوم  أالينبغي على املنظمة الخيرية  -26

 بممارسة األعمال التجارية للمنظمة  ما لم ي ونوا هسالء يمارسول مثل هذو األعمال.

الجهكككات املانحكككة والجمهكككور  إلكككىو اسكككتدرار املكككنح وغيرهكككا مكككن االتصكككاالت املوجهكككة يجكككر أل تحكككدد وتعكككيل مكككواد االلتمكككاس أ -27

 إلى
ا
 دقة ومصداقية.وضوح و اسم املنظمة ب ل  إضافة

نكككت علكككى النحكككو املبكككيل فكككي طلبكككات كا يتعكككيل اسكككتيدام املسكككاهمات واملكككنح ألغكككراض تتفكككق مكككع مقاصكككد الجهكككة املانحكككة  سكككواءا  -28

 للتوجي ات املحداال
ا
 دة من قبل الجهة املانحة.لتماس أو وفقا
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يجككر علككى املنظمككة الخيريككة أل تقككدم للجهكككات املانحككة بشكك ل محككدد الشكككر والعرفكككال لقككاء املسككاهمات الخيريككة لهككم  بمكككا  -29

 
ا
  يتفق مع متطلبات مصلحة الضرائر  فضال

ُ
 ل امتثال املانحيل ملتطلبات قانول الضرائر.سه  عن املعلومات التي ت

كال أل ت بنككى سياسككات وافككحة  علككى أسككاس النككرض املحككدد لإل يجككر علككى املنظمككة الخيريككة  -30 عفككاء  وذلككن لتحديككد مككا إذا كك

 ظروفها املالية  أو ترويز برنامجها  أو غير ذلن من املصالح. قبول الهدية قد يسثر على أخالقيات املنظمة  أو

ومول بجمع التبرعات باسم املنظمة؛ لئن الناس الذين يقو ينبغي أل توفر املنظمة الخيرية التدرير واإلشراف املناسر أل  -31

لضككمال أل ككم يفهمككول مسككسوليات م وفعرفككول القككوانيل املحليككة واالتحاديككة وقككوانيل الواليككة  ويتجنبككول توظيككف التقنيككات 

 مضايقة املانحيل املحتمليل. إلىتلن التي ت دف  القسرية واملخيفة  أو

رعككات الداخليكككة أو الخارجيككة علكككى أسككاس عمولكككة أو نسكككبة حجككام عكككن تعككويض جكككامعي التبيجككر علكككى املنظمككة الخيريكككة اإل -32

 مئوية من املباله التي تم جمعها.

  ومكا  -33
ا
 مطلوبا

ا
ينبغي للمنظمة الخيرية احترام خصوصية األفراد املانحيل  إال إذا كال اإلفصاح عه م بموجر القانول أمرا

ه كككم دول  معلومكككات أرقكككام االتصكككال أسكككمائ م أو تبيكككع أسكككماء ومعلومكككات الجهكككات املانحكككة أو إتاحكككة أاليجكككر علكككى املنظمكككة 

 توفير الفرصة لهم مرة واحدة على األقل في السنة لرفض استيدام أسمائ م.
 

 أبرت املنظمات الخيرية الدولية:   .2

 ملموسة على جانر أو أوثر من جوانر 
ا
سنقوم هنا باستعراض أبرز املسسسات الخيرية التي تروت مدخالت ا الخيرية آثارا

الحيكاة اإلنسكانية علككى املسكتوى العككالمي. ومكن خكالل مراجعككة العديكد مككن املواقكع الرقميكة املتيصصككة فكي مجككال العمكل الخيككري 

لتي ترتر وتفرز املسسسات والهيئات الخيرية الدولية حسكر أهميت كا وحجكم تأثيرهكا. الدولي  يالح  وجود العديد من القوائم ا

شككهر تلككن أولكثككرة هككذو القككوائم واسككتحالة اسككتعراض محتويات ككا فككي سككيام هككذو الدراسككة  ففنككه سككيتم الترويككز علككى واحككدة مككن 

ا. وفعود اختيار
ا
 إلكىهذو القائمة من بيل القكوائم األخكرى  القوائم واملعروفة بمسمى اقائمة أفضل عشر مسسسات خيرية دوليا

املسسسكككات الخيريكككة فكككي معينكككيل  ومكككا هكككو الحكككال فكككي وبريكككات  كول كككا اقتصكككرت علكككى املسسسكككات الخيريكككة املدعومكككة مكككن قبكككل أفكككراد

املجتمكع السكعودي )مسسسكة امللكن خالكد الخيريكة  مسسسكة امللكن عبكدل بكن عبكدالعزيز لوالديكه لإلسك ال التنمكوي  مسسسكة 

يكات الخيريكة التكي ععلكى خكالف الجم مير سلطال الخيرية  مسسسة الوليد بن طالل  مسسسة الراجحكي  مسسسكة السكبيعي( األ 

 
ا
علككى قككوة تلككن املسسسككات املاليككة واهتمامهككا بالبعككد  تقككوم علككى الككدعم املككالي املقككدم مككن العديككد مككن املككانحيل أو املتبككرعيل  عككالوة

ت خيريككة علكككى النطككام الكككدولي. وفيمككا يلككي عكككرض للمسسسككات الخيريكككة الككواردة بتلكككن التنمككوي فيمككا تدعمكككه مككن بكككرامج ومشككروعا

 تقدمه من مشروعات وبرامج تنموية في العديد من دول العالم. عماالقائمة  مع إعطاء ملحات سرفعة 

  (DEVEX)ومككككن الجككككدير بالككككذور أل هككككذو القائمككككة أنتجت ككككا مسسسككككة ديفككككيكس 
ا
 ملجتمككككع  والتككككي تعتبككككر منصككككة

ا
 إعالميككككا

ا
ومنبككككرا

التنميككة العامليككة. وتعككود أهميككة مسسسككة ديفككيكس ومسسسككة اجتماعيككة  ووجهككة بككارزة ومعتبككرة فككي تقيككيم املسسسككات والهيئككات 

 بككككيل األفككككراد املهنيككككيل النشككككطيل فككككي مجككككال التنميككككة االجتماعيككككة 
ا
غيككككر الربحيككككة لتيصصككككها وترويزهككككا علككككى الككككربط الشككككب ي عامليككككا

. ومككن ذلككن مككا قامككت بككه لمنحككاء العككاأل ووككذلن الهيئككات العاملككة فككي تحسككيل الظككروف اإلنسككانية واملعيشككية فككي بمفهومهككا الشككام

وثككككككر مككككككن سككككككبعمئة ألككككككف حككككككول العككككككالم مككككككن املهنيككككككيل أمسسسككككككة ديفككككككيكس املتمثككككككل فككككككي إيجككككككاد شككككككبكة تواصككككككل تككككككربط فيمككككككا بككككككيل 

ة؛ وذلكككككككن عبكككككككر إبالغهكككككككم وتزويكككككككدهم باألخبكككككككار املتيصصكككككككيل فكككككككي مجكككككككاالت التنميكككككككة والصكككككككحة والخكككككككدمات اإلنسكككككككانية واالسكككككككتدام
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عمككككال الجيككككدة واملميككككزة واملعلومككككات  واألعمككككال  والتمويككككل والفككككرص الوظيفيككككة حتككككى يككككتمكن املهنيككككول مككككن القيككككام باملزيككككد مككككن األ 

 ملوجهة ألوبر قدر ممكن من الناس.وا

لسككخمة. فقككد أفلحككت املسسسككات وتتميككز هككذو القائمككة ب سككليطها الضككوء علككى املسككاهمات الخيريككة للمسسسككات الخاصككة ا

. وفككي الواقككع  فككفل املسسسككات يلالخاصككة فككي شككق طريقهككا نحككو املسككاهمة فككي التنميككة العامليككة ولشكك ل أوثككر قككوة مككع مككرور السككن

 
ا
عمككال املسككت دفة فككي متزايككدة األهميككة  مككن حيككث حجككم العطككاء ومككن حيككث قككدرت ا علككى تحديككد أولويككات األ  الخاصككة تلعككر أدورا

يكككة بطكككرم منظمكككة ومدروسكككة. وفكككي الوقكككت الكككذي تمكنكككت املسسسكككات الخاصكككة الكبكككرى ولسكككنوات عديكككدة مكككن دعكككم التنميكككة الدول

األعمككال الخيريككة فككي الككدول التككي تنتمككي لهككا تلككن املسسسككات  فككفل مككا تقدمككه مككن أعمككال خيريككة قككد تجككاوز حككدود تلككن الككدول وعبككر 

 أو
ا
بكككر مكككن إجمكككالي مكككا تقدمكككه تلكككن املسسسكككات مكككن العطكككاء واملكككنح بشككك ل متزايكككد الحكككدود نحكككو الكككدول الناميكككة التكككي تتلقكككا نصكككيبا

الخيرية. وباملقارنة مع املنظمات غير الح ومية واملسسسات االجتماعية ومنظمكات اإلغاثكة الباحثكة عكن بكدائل للجهكات املانحكة 

 الخاصة أصبحت أوثر وأوثر أهمية. الثنائية واملتعددة األطراف  ففل منح املسسسات

. فمعظم تلن املسسسات ال تنشر وميكة مكا ولكن معرفة ومي
ا
 سهال

ا
 أمرا
ا
ة ما تقدمه املسسسات للتنمية العاملية ليس دائما

تمنحه للتنمية العاملية  ومكا أل العديكد مكن البكرامج ذات قطاعكات متعكددة. ولكذا فقكد قامكت مسسسكة ديفكيكس فكي إطكار بنائ كا 

 ضككككرائر  وبيانككككات البككككرامج لتحديككككد حجككككم املككككنح الخيريككككة التككككي تقككككدمهالتلككككن القائمككككة بالبحككككث فككككي التقككككارير السككككنوية وبيانككككات ال

املسسسككات الخاصككة. وقككد تميضككت تلككن العمليككة عككن التعككرف علككى أفضككل عشككر مسسسككات خيريككة مانحككة حسككر مسككاهمات ا 

 
ا
اللجكوء  إلكى أرقكام دقيقكة  فقكد لجكأت مسسسكة ديفكيكس إلكىللتحديات املرتبطة بالقكدرة علكى الوصكول  التنموية العاملية. ونظرا

بعض التقديرات التي تعكس واقع تلن املسسسات. وعليكه  فكفل معيكار تحديكد تلكن املسسسكات يعتمكد علكى حجكم املكنح التكي  إلى

ة وذات العوائد الكمية والكيفية في تقدمها املسسسات من جانر وعلى مدى مساهمت ا امللموسة في مواجهة االحتياجات امللح  

 لألفراد واملجتمعات املحلية التي ترتفع ه ا الحاجة للدعم املالي الخيري.تحسيل جوانر الحياة 

ومن املالح  أل تسعة من املسسسات العشر ت بع للواليات املتحدة لوحدها أما العاشرة فت بكع اململككة املتحكدة؛ وهكو مكا 

حككال الكثيككر مكككن الجهككات الخيريكككة  عككدادها للقائمككة املكككذكورة. ولكككن واقكككعإقككد يثيككر تسكككاؤالت علككى مككدى موضكككوعية ديفككيكس فكككي 

  هو ما ساهم في عدم احتواء تلن القائمة ملسسسات ةوعدم إقدامها على نشر ما تقدمه من دعم مالي خيري للجهات املحتاج

 وهيئات خيرية تابعة لدول أخرى.

بكككا  والكككدول ويتوقكككع تقريكككر ديفكككيكس وجكككود أنشكككطة خيريكككة لكككبعض تلكككن املسسسكككات العشكككر فكككي الشكككرم األوسكككط وقكككارة أورو 

 ألل بعض تلن املسسسات هي في الواقع منظمات تنفيذية وليست مجرد منظما
ا
مانحة  فقد اس بعد التقرير  تالنامية. ونظرا

 املنح الخيرية للشركات بعض املنظمات الكبيرة واملعروفة. حيث تجاهل عم
ا
والتي هي في واقع االمر تنظيمات خيرية وحيوية -دا

شكككمل تلكككن املسسسكككات التكككي ربمكككا ت كككول قكككد أسسكككها رئكككيس الشكككروة  ولكه كككا ليسكككت مرتبطكككة بكككأي شكككروة ولكنكككه مكككع ذلكككن  -وناميكككة

اليوم. وما أل قائمة العشر مسسسات الخيريكة لكم تتضكمن املسسسكات التكي تروكز علكى العلكوم والطكر التكي قكد تكذهر ابت ارات كا 

 ة الدول النامية.ال تست دف مباشر في ل اية املطاف نحو مساعدة العالم النامي  ولكه ا 
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وفيمكككا يلكككي عكككرض مقتضكككر للمسسسكككات العشكككر باعتبارهكككا أفضكككل مسسسكككات خيريكككة مكككن حيكككث حجكككم البكككذل الخيكككري مكككن 

جانكر ومكن حيككث ترويزهكا علكى دعككم جهكود التنميكة العامليككة بمفهومهكا الشكامل. وسيشككمل العكرض حجكم الككدعم املقكدم مكن كككل 

 :ي تدعمها املسسسةمسسسة وذلن عرض للمجاالت التنموية املختلفة الت

 (:Bill & Melinda Gates Foundationمؤسسة بيل وميليندا غيتس ) -1

مليككول دوالر  ومككا بلككه إجمككالي  3050 م2009نككدا الخيريككة فككي عككام يبلككه إجمككالي املككنح الخيريككة املقدمككة مككن مسسككس بيككل وميل

 ( من إجمالي املنح الخيرية للمسسسة.%82مليول دوالر  أي ما نسبته ) 2500املنح املقدمة من املسسسة للتنمية العاملية 

  م1994أنشأ هذو املسسسة مسسس شكروة مايكروسكوفت بيكل غيك س وزوجتكه ميلينكدا ووالكدو وليكام غيك س األب فكي عكام 

 م2009دولة. وفي عكام  100غي س أوبر مسسسة وقفية في العالم  وتدعم برامج التنمية والصحة في أوثر من  وتعتبر مسسسة

  1.8أنفقت مسسسة غي س أوثر من 
 
لعكال  فيكروس  ل الدعم املوجهمليار دوالر على املشارفع الصحية العاملية وحدها. وقد مث

مليككول دوالر فككي العديككد مككن البلككدال بمككا في ككا الهنككد  465فسككه أوثككر مككن مككرض نقككص املناعككة ااإليككدزا ومككرض املالريككا فككي العككام ن

مليككول مككن أفقككر األسككر الفالحيككة فككي  150مسككاعدة  إلككىوالصككيل وغانككا. وتسككت دف منصككة املسسسككة الطموحككة للتنميككة الزراعيككة 

ولهذا الهدف  م.2025ل عام العالم في جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا وجنوب آسيا الن شال أنفسهم من الفقر املدقع بحلو 

 في العالم  وما منحكت أوثكر مكن  677فقد أنفقت املسسسة 
ا
مليول دوالر ومنح ميصصة ملشارفع الفقر في البلدال األوثر فقرا

 .م2009مليول دوالر في مبادرات ا املوجهة للتنمية الزراعية في عام  316

 (: Open Society Foundationsمؤسسات املجتمع املفتوح ) -2

مليككككول دوالر  ومككككا بلككككه إجمككككالي العطككككاء املقككككدم مه ككككا للتنميككككة  683 م2009بلككككه إجمككككالي املككككنح الخيريككككة لهككككذو املسسسككككة عككككام 

 %( من إجمالي املنح املقدمة مه ا.59مليول )أي ما يعادل  404العاملية 

  وقكككككد ظهككككككرت مسسسكككككات املجتمكككككع املفتككككككوح فكككككي البدايككككككة م1984أنشكككككأ هكككككذو املسسسككككككة املسككككك ثمر املشككككككهور جكككككور  سكككككورس عككككككام 

فتروكككككز    أمكككككا اليكككككومالديمقراطيكككككة إلكككككىومسسسكككككات للعمكككككل علكككككى مسكككككاعدة البلكككككدال التكككككي تمكككككر بمرحلكككككة انتقاليكككككة مكككككن الشكككككيوعية 

 الديمقراطيككة مككن خككالل البككرامج التككي تعككزز الحكككم الرشككيد والعدالككة والتعلككيم والصككحةسسسككات املجتمككع املفتككوح علككى إرسككاء م

 فككككي أوروبكككا وآسكككيا وأفريقيكككا وأمري كككا الالتينيكككة. وفكككي عكككام  70العامكككة ووسكككائل اإلعكككالم املسكككتقلة فكككي أوثكككر مكككن 
ا
منحككككت  م2010بلكككدا

 100مليول دوالر ملختلكف املنظمكات غيكر الربحيكة  والتكي تتضكمن منحكة قكدرها  875مسسسات املجتمع املفتوح ما يقدر بنحو 

تككككش ومقرهككككا نيويككككورد. ومككككن املتوقككككع للككككدعم الخيككككري املخصككككص لتمويككككل بككككرامج اإلعككككالم مليككككول دوالر ملنظمككككة هيككككومن رايكككك س وو 

والفنكككول التكككي تسكككاعد علكككى تسكككهيل الشكككفافية الح وميكككة واملسكككاءلة  وحقكككوم املكككرأة  واملسكككاواة بكككيل املهكككاجرين أل يكككزداد قكككوة فكككي 

 الخطط املستقبلية ملسسسات املجتمع املفتوح.

 (: Ford Foundationمؤسسة فورد ) -3

مليكككول دوالر  ومككا بلكككه إجمكككالي املكككنح الخيريكككة  520مكككا قيمتكككه  م2010مككن هكككذو املسسسكككة فكككي عككام  ةبلككه إجمكككالي املكككنح املقدمككك

 (  من إجمالي املنح املبذولة من مسسسة فورد في ذلن العام.%26مليول دوالر أي ) 135املخصصة للتنمية العاملية ما مقدارو 
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ألف دوالر قدمها ادسل فكورد  نجكل مسسكس شكروة فكورد للسكيارات هنكري  25قيمت ا  ه دية م1936ابتدأت مسسسة فورد عام 

ككككل عكككام. وقكككد أصكككبحت مسسسكككة فكككورد واحكككدة مكككن أوبكككر  بحثكككي ألكككف مقتكككرح 44فكككورد. واليكككوم تسكككتقبل مسسسكككة فكككورد أوثكككر مكككن 

 فككي ا 50املسسسكات الخيريككة فكي العككالم  حيككث تقكدم املككنح للمشكارفع واألفككراد فككي أوثكر مككن 
ا
 فككي ككل مككن أمري ككا دولكة

ا
لعككالم  وتحديكدا

للمكككككنح  تتمثكككككل فكككككي ككككككل مكككككن الحككككككم الكككككديمقراطي واملسكككككاءلة  تسكككككعة مجكككككاالتالالتينيكككككة وأفريقيكككككا وآسكككككيا. وتروكككككز املسسسكككككة علكككككى 

واإلنصككككاف االقتصككككادي والفككككرص التعليميككككة والبحككككث العلمككككي  وحريككككة التعبيككككر  وحقككككوم اإلنسككككال  وزيككككادة الفككككرص فككككي املنككككاطق 

ة الجنسية واإلنجابيكة والحقكوم اإلنجابيكة  والعدالكة االجتماعيكة الخيريكة  والتنميكة املسكتدامة. وقكد بكذلت الحضرية  والصح

 قيمتككه 
ا
فككي برنامجهككا العككالمي السككاعي لتعزيككز املسسسككات العاملككة فككي مجككال  م2010مليككول دالر عككام  14.3مسسسككة فككورد مبلنككا

 لعالم.تطبيق قوانيل ومعايير حقوم اإلنسال في جميع أنحاء ا

 (:William and Flora Hewlett Foundationمؤسسة ويليام وفلورا هيوليت ) -4

مليكول دوالر  ومكا بلكه نصكير  358مكا مقكدارو  م2010 ا مسسسكة ويليكام وفلكورا هيوليكت فكي عكام بله إجمالي املكنح التكي بكذلت

 إجمالي منح املسسسة في ذلن العام.( من %29مليول دوالر  أي ما نسبته ) 103املنح املخصصة للتنمية العاملية 

بككككالترويز علككككى مجككككاالت الحكككككم  رامج التنميككككة علككككى الصكككعيد العككككالميوتعمكككل مسسسككككة ويليككككام وفلككككورا هيوليككككت علكككى تمويككككل بكككك

األسككوام الزراعيككة للمككزارعيل فككي البلككدال  إلككىالرشككيد والتعلككيم  وتحسككيل وتجويككد تحليككل السياسككات وتحسككيل فككرص الوصككول 

منحككة  مككن خككالل شككراكات ا فككي التنميككة العامليككة  وومككا قككدمت أوثككر مككن  526قككدمت املسسسككة نحككو  م2010م الناميككة. ففككي عككا

املسسسات األكاديمية واملنظمات الخاصة واملنظمات غير الربحية بما في ذلكن جامعكة هكارفرد  ومنظمكة  إلىمليول دوالر  53.3

مليكول  16.22% من إجمكالي البكذل املوجكه للتنميكة العامليكة  أي 16أووسفام وإنقاذ الطفولة ومنظمة الخبز. وما أنفقت نحو 

علككككى املشككككروعات التكككككي تروككككز علكككككى البيئككككة. ومككككن املتوقكككككع أل تسككككتحوذ املبكككككادرات الخاصككككة بككككدعم فعاليكككككة الطاقككككة والطاقكككككة  دوالر

 مع توجه املسسسة للتوسع في خيارات ا املتعلقة بالبيئة والطاقة املتجد
ا
 محوريا

ا
 ة.داملتجددة مروزا

 (: Children’s Investment Fund Foundationمؤسسة صندوق االستثمار للطفال ) -5

مليككول دوالر  ومكككا بلكككه  214 م مكككا مقكككدارو2010بلككه إجمكككالي املكككنح املبذولككة مكككن مسسسكككة صككندوم االسككك ثمار لألطفكككال عككام 

( مكن إجمكالي النفقكات الخيريكة ملسسسكة %45مليكول دوالر  أي مكا نسكبته ) 96إجمالي املخصص مه ا للتنمية العامليكة مكا قيمتكه 

 صندوم االس ثمار لألطفال.

 
ُ
ككأ ( وككرفس هككول وزوجتككه جيمككي. وتعتبككر hedge fundمككن قبككل مككدير صككندوم االحتيككا  ) م2002ت املسسسككة فككي عككام ئنشُّ

ليككة للمسسسككة هكذو املسسسككة الوحيكدة ضككمن قائمككة املسسسكات العشككر  التككي مقرهكا اململكككة املتحكدة. أمككا مجككاالت الترويكز الحا

فتتمثكككل فكككي دعكككم بقكككاء وحيكككاة األطفكككال  والتيفيكككف مكككن وطكككأة الجكككوع علكككي م  وزيكككادة التحصكككيل العلمكككي لكككد  م. أمكككا اسكككتراتيجية 

طاملكا أل لكد  م   االس ثمار التي تنتهجها املسسسة ف ي غير معقكدة؛ إذ تفضكل املمكوليل املقتنعكيل بعكدد محكدود مكن الضكمانات

قادرين على دفع وتوجيه األداء بما يحقق تلن املخرجات. وترويز هذو املنظمكة تروكز علكى دعكم امج و ر معرفة كافية ملخرجات الب

  20 إلككككى 15مككككا بككككيل 
ا
 فقككككط  تحككككرص علككككى مراعككككاة أل ت ككككول جميعهككككا  مشككككروعا

ا
تككككأثير وافككككح علككككى نطككككام واسككككع فككككي حيككككاة لهككككا سككككنويا

سسسكة فتتمثكل فكي تمويكل مشكروعات الصكحة اإلنجابيكة األطفال. أما فرص التمويل ومجاالت الكدعم األساسكية املسكتقبلية للم

للمككككراهقيل وتنميككككة الطفولككككة املبكككككرة  واالسككككتعداد االقتصككككادي والرعايككككة البيئيككككة. وقككككد بلنككككت ميزانيككككة بككككرامج املسسسككككة فككككي عككككام 
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عككككن عككككام  %21مليككككول دوالر  أي بزيككككادة  214.38مليككككول دوالر. وبلككككه إجمككككالي املككككنح فككككي ذلككككن العككككام  51.45  مككككا مقككككدارو م2010

 م.2009

وتتروز البرامج الدولية للمسسسة في أفريقيا  وال سيما دول أننوال  وبنيل  وبوتسوانا  وبوروينا فاسو  وبوروندي  وككوت 

 
ا
برامج كل من الرعاية الطبية والدعم التعليمي لألطفال املصابيل بفيروس نقص املناعة البشرية   ديفوار وال اميرول  داعمة

وفككي  والحككد مككن وفيككات األمهككات واألطفككال  وبككرامج إعككادة اإلدمككا  فككي مرحلككة مككا بعككد الصككراع الككذي ظهككر فككي عككدد مككن تلككن الككدول 

   قارة آسيا
ا
عكال  فيكروس نقكص املناعكة  لحصكول علكى التعلكيم وتعزيكزتحسكيل فكرص ا إلكىومن هنكا فكفل املسسسكة سكعت أساسكا

 .ااإليدزالبشرية ا

 (:United Nations Foundationمؤسسة األمم املتحدة ) -6

مليككككول دوالر  أمككككا مككككا ييككككص إجمككككالي نصككككير مككككنح  108مككككا مقككككدارو  م2009بلككككه إجمككككالي مككككنح مسسسككككة األمككككم املتحككككدة عككككام 

 في املئة(. 100مليول دوالر ) 108التنمية العاملية  فقد بله 

سنوات. وقد جعل هذا  10  قدم اإلعالمي البارز تيد تيرنر لألمم املتحدة بليول دوالر لصرفها في غضول م1998وفي عام 

 تشكجع الكدول الننيكة واألفكراد والجماعكات علكى الكدعم واملسكاهمة فكي جهكود التعهد التاريمي من مسسسة األمم املت
ا
حكدة منظمكة

التنمية وحف  السالم التابعة لألمم املتحدة. وتعمل األمم املتحدة على تقديم جميع العائدات وتوجي ها نحو التنمية العاملية 

القضكككاء علكككى الفقكككر. ومكككن املتوقكككع أل تروكككز برامجهككككا مكككع الترويكككز علكككى مجكككالت صكككحة الطفكككل  وتنيكككر املنكككا   والسككككالم واألمكككن  و 

املسكتقبلية علكى صككحة املكرأة  ومشكككالت النسكاء والفتيككات فكي البلككدال الفقيكرة  والقضككاء علكى األمككراض التكي يمكككن الوقايكة مه ككا 

مليككول  700نشككائ ا مثككل الحصككبة واملالريككا وشككلل األطفككال فككي العككالم النككامي. وقككد منحككت املسسسككة التابعككة لألمككم املتحككدة منككذ إ

 دوالر ملختلف البرامج  تروز أساسا على صحة الطفل.

 (:John & Catherine T. MacArthur Foundationمؤسسة جون وكاثرين ماك آرثر ) -7

 مليول دوالر  اختصكت بكرامج 230ما مقدارو  م2010بله إجمالي املنح املقدمة من مسسسة جول وكاثرين ماد آثر للعام 

 ( من إجمالي املنح املقدمة من املسسسة.%40مليول دوالر  أي ما يعادل ) 92.4ة مه ا بكما مقدارو التنمية العاملي

 بتأسكيس -املتحكدة% مكن العقكارات التجاريكة العمالقكة فكي الواليكات 92املالن لنحو -آرثر    قام جول مادم1978وفي عام 

واحككككدة مككككن أوبككككر املسسسككككات الخاصككككة فككككي الواليككككات املتحككككدة. وتروككككز هككككذو املسسسككككة فككككي برامجهككككا الدوليككككة علككككى مجككككاالت حقككككوم 

اإلنسكككال والعدالكككة الدوليكككة والسكككالم واألمكككن  والحفكككا  علكككى البيئكككة والتنميكككة املسكككتدامة  والتعلكككيم العكككالي فكككي أفريقيكككا وروسكككيا  

دولككككة  ولكككككن  60ها املسسسككككة فكككي لسككك ال والصككككحة اإلنجابيككككة. وتتكككوزع املككككنح التكككي تبككككذوعلكككى مسككككائل الهجكككرة والتنقككككل البشككككري وال

مليكول دوالر املنصكرفة فكي عكام  230معظم تلن املنح تتروز في أرلع من الدول هي الهند واملكسين ونيجيريا وروسكيا. ومكن بكيل الكك 

الصكككيل  والهنكككد  وفيجكككي  ومدغشكككقر  واملكسكككين  مليكككول دوالر ملشكككارفع فكككي بوتكككال  والبرازيكككل  و  38.5  ذهكككر أوثكككر مكككن م2010

 ونيجيريا  وروسيا  وكوريا الجنوبية  وترينيداد وتوباغو.
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 (: Conrad N. Hilton Foundationمؤسسة كونراد هيلتون ) -8

 ةمليكول دوالر  ذهكر مه كا للمكنح املوجهك 100.1مكا قيمتكه  م2010بله إجمالي املنح املقدمة من مسسسة كونراد هيلتكول فكي عكام 

 جمالي املنح الذي بذلته املسسسة.من إ (%67)مليول دوالر  أي ما يعادل  67للتنمية العاملية 

سكككمه كأمانكككة خيريكككة. ولعكككد سكككت سكككنوات  ا  قكككام فنكككدم ماقينيكككت كونكككارد هيلتكككول بتأسكككيس مسسسكككة حملكككت م1944ففكككي عكككام 

بكككادرات التمويكككل الدوليكككة للمسسسكككة علكككى امليكككاو والصكككرف الصكككحي والرعايكككة لألطفكككال مسسسكككة غيكككر ربحيكككة. وتروكككز م إلكككىتحولكككت 

    وتنميككة الطفولككة املبكككرة. وتتروككز العديككد مككن مشككارفعها فككي كككل مككن بوروينككاااإليككدزثرين بفيككروس نقككص املناعككة البشككرية ااملتككأ

تفاقيككات شككراوة مككع املنظمككات اإلنمائيككة العامليككة وإثيوبيككا  والهنككد  وغانككا  ومككالي  والنيجككر  واملكسككين  وقامككت بعقككد ا  فاسككو

 6وافقكككت املسسسككة علككى منحككة مقكككدارها  م2011ووتككر إيككد واليونيسككيف ومنظمكككة ويككر. وفككي مككايو  مككة الرؤيككة العامليكككة مثككل منظ

يككككاو ماليككككيل دوالر ملشككككروع األلفيككككة عككككن تحككككالف امليككككاو  الككككذي   ككككدف لككككدعم اسككككتمرار تنفيككككذ برنككككامج امليككككاو والصككككرف الصككككحي )امل

 والنظافة والصرف الصحي( في إثيوبيا.

 (: Rockefeller Foundationمؤسسة روكفلر ) -9

مليكول دوالر  ومكا بلكه إجمكالي املكنح املخصصكة  136مكا قيمتكه  م2009بله إجمالي املنح املقدمكة مكن مسسسكة رووفلكر عكام 

منح املسسسة. وعندما قام أمناء مجلس مسسسكة ( من إجمالي قيمة %40مليول دوالر  أي ما نسبته ) 54.75للتنمية العاملية 

  فقد مهد ذلن الطريق لدور العمل الخيري في م1913ألف دوالر إلنشاء لجنة الصحة الدولية في عام  25رووفلر بتيصيص 

اء علكى التنمية العاملية. وفي الزمن الحالي  فكفل مجكاالت ترويكز املنظمكة ذات نطكام دولكي  ويتمثكل ذلكن فكي دعمهكا لضكمانات البقك

قيد الحيكاة األساسكية  وبكرامج الصكحة العامليكة واملنكا  والبيئكة  والتحضكر  واألمكن االجتمكاعي واالقتصكادي. ومكع إنشكاء شكبكة 

  ففنه من املتوقع أل يرتفع التمويل للمشارفع ذات الصلة بالبيئة  وخاصة م2009تنير املنا  التابعة للمدل ااسيوية في عام 

وسكوف تسكتمر بكرامج الصكحة العامليكة فكي الحصكول مكن املسسسكة علكى دعكم   تيفيف من آثكار تنيكر املنكا تلن التي تروز على ال

 
ا
عن مبادرات التنمية الزراعية على شرف الراحل الحكائز علكى جكائزة نوبكل الرائكد املهنكدس الزراعكي نورمكال بورلكون   قوي  فضال

 ملسسسة رووفلر.والذي مثل ومنذ وقت طو 
ا
 مسسسا

ا
 يل شري ا

 مؤسسة غوردون وبيتي مور: -10

كال نصككير  178.4مككا قيمتككه  م2009جمككالي املككنح املقدمككة مككن مسسسككة غككوردول وبيتككي مككور عككام إبلككه  مليككول دوالر  كك

 جمالي قيم املنح املقدمة من املسسسة.إ( من %11مليول دوالر  وهو ما يمثل ) 19.4املنح املوجهة للتنمية العاملية  ما قيمته 

 
ُ
ككأ مككن قبككل جككوردول إيككرل مككور وزوجتككه بيتككي. وتتروككز املككنح الدوليككة م 2000غككوردول وبيتككي مككور فككي عككام ئت مسسسككة نشُّ

  فقد منحكت بالفعكل مكا يقكرب فظة على البيئة والبحث العلمي. و املبذولة من املسسسة على املحا
ا
ومنظمة حديثة العهد نسبيا

مليكول  19.4  منحت أوثكر مكن م2010لوحدو. وفي عام م 2009مليول دوالر في ش ل منح للمشارفع الخضراء في عام  170من 

  دوالر
ا
للمشككارفع املتعلقككة بالبيئككة. وقككد شكك لت منككاطق األنككديز واألمككازول املسككتفيد الرئيسكك ي مككن املككنح الخيريككة للمسسسككة   أيضككا

 املحافظة على النابات. إلىحيث است دفت املسسسة بمنحها املشروعات التي ت دف 
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 الفصل الرابع

 العمل الخيري في املدينة املنورة مؤهرات

 
 

 تمهيد -

 املجال االجتماعي  -

 املجال الصحي  -

 مجال التعليم -

 مجال اإلعالم -

 مجال املساجد -
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 تمهيد:

يكككتم فكككي هكككذا الفصكككل اسكككتعراض مسشكككرات العمكككل الخيكككري فكككي املدينكككة املنكككورة مكككن خكككالل إحصكككاءات ككككل مكككن: املراصكككد 

الحضرية ملنطقة املدينة املنورة  واإلدارة العامة للتعليم بمنطقة املدينكة املنكورة  واملديريكة العامكة للشكسول الصكحية بمنطقكة 

. وقكد تكم توزفكع تلكن املسشككرات علكى مجكاالت العمكل الخيكري بقصككد اإلرشككادلكدعوة و وا اإلسكالميةاملدينكة املنكورة  ووزارة الشكسول 

 لجهككككود املنظمككككات الخيريككككة حسككككر كككككل مجككككال مككككن 
ا
عقككككد املقارنككككات بككككيل محافظككككات املنطقككككة لتحديككككد املحافظككككات األشككككد حاجككككة

جككككككال املسكككككاجد  املجككككككال م مجكككككاالت العمككككككل الخيكككككري )املجككككككال االجتمكككككاعي  املجككككككال الصكككككحي  املجككككككال التعليمكككككي  مجككككككال الكككككدعوة 

عنككككد وككككذلن سككككيتم اسككككتيدام هككككذو املسشككككرات  العمككككل الخيككككري بمنطقككككة املدينككككة املنككككورة الوقككككوف علككككى واقككككع  وككككذلناإلعالمككككي(  

  وتحديكككد مككككدى حكككول العمكككل الخيككككري فكككي املجكككاالت املختلفككككة وعنكككد وضكككع توصككككيات الدراسكككةنتكككائج الدراسكككة امليدانيككككة  مناقشكككة

هذو املسشرات والنتائج اله ائية للدراسة وتأثير ذلن علكى بنتائج الدراسة امليدانية  وبالتالي عقد املقارنات الالزمة بيل ارتباطها 

 .اله ائيةالتوصيات 

 
 
 املجال االجتماعي: -أوال

لقيكككككاس شكككككدة الحاجكككككة فكككككي املجكككككال االجتمكككككاعي تكككككم اختيكككككار بعكككككض املسشكككككرات السككككك انية  ولعكككككض املسشكككككرات 

بتحديككككككد مسكككككتوى املعيشككككككة  واملسشككككككرات املتعلقكككككة بتحليككككككل الوضككككككع االجتمكككككاعي  واملسشككككككرات الخاصككككككة املتعلقكككككة 

 بالسكن.

كانية: .1   املؤهرات الس 

مسشكككر حجككم السككك ال  مسشكككر  فكككي منطقكككة املدينككة املنكككورة وهككي:املسشكككرات السكك انية ( أدنككاو علكككى بعككض 1يشككتمل الجكككدول )

الوفيكككات  مسشككر متوسككط حجكككم  سشككر معككدل املواليكككد  مسشككر معككدلالسكك ال حسككر النككوع  مسشكككر معككدل النمككو السككك اني  م

 األسرة.

  

 مؤهرات العمل الخيري في املدينة املنورة:  الفصل الرابع
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 (: املسشرات الس انية في املدينة املنورة1جدول )

 املدينة املنورة وادي الفرع خيبر بدر املهد العي  العال الحناكية ينبع املؤهر

عدد 

 الس ال*
317,960 68,976 57,826 35,749 62,966 73,878 56,573 51,897 1,364,679 

نسبة 

 الذكور 
47.5 52.4 53.8 51.6 53.6 52.8 51.7 52.1 53.7 

نسبة 

 اإلناث
39.5 47.6 46.2 48.4 46.4 47.2 48.3 47.9 46.3 

معدل 

النمو 

 الس اني

3.19 2.04 1.93 1.57 2.57 1.49 1.12 2.55 3.02 

معدل 

الوفيات 

 اإلجمالي

- 2.43 3.1 3.63 2.78 2.17 5.87 0.18 3.7 

معدل 

املواليد 

 العام

20.5 34.7 22.2 - 21.3 14.2 15 5 13.7 

متوسط 

حجم 

 األسرة

5.6 5.4 5.2 5.3 5.5 5.1 6.1 5.3 6 

 (1437املديرية العامة للشسول الصحية بمنطقة املدينة املنورة ) –املصدر:

 

  



107 
 

 حجم السكان: -املؤهر األول 

(  1)رقككم  جكدول ال هكك. ويوفككح ككل مككن1437( نسككمة فكي عككام 2,108,504) املدينككة املنكورة منطقكة بلكه عككدد السك ال فككي

ي بككككككيل أل النالبيككككككة العظمككككككى مككككككن السكككككك ال و املدينككككككة املنككككككورة  توزفككككككع النسككككككبي للسكككككك ال فككككككي محافظككككككات ( أدنككككككاو ال1والشكككككك ل رقككككككم )

إجمككالي السكك ال فككي املنطقككة  %( مككن 15%(  تلي ككا محافظككة ينبككع حيككث بلنككت نسككبت م )65يتمروككزول فككي املدينككة املنككورة بنسككبة )

 مع وجود مدينة ينبع الصناعية الجاذبة للعمالة.
ا
 وقد ي ول ذلن بسبر توفر فرص العمل في املحافظة  وخاصة

أما بقية الس ال فيتوزعول بنسر متقاربة بيل املحافظات األخرى  مما يشير إلى عدم وجود فروم وافحة بيل تلن 

 الس ال. املحافظات من حيث القدرة على جذب

 

 

 (: التوتيع النسبي لسكان املدينة املنورة حسب املحافظات1هكل )

 .(1437إحصاءات املديرية العامة للشسول الصحية بمنطقة املدينة املنورة )املصدر: 

  

65% 

15% 

4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

المدينة  
 المنورة
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 السكان حسب النوع: -املؤهر الثاني

 ما  ( التوزفع النسبي للس ال في محافظات املدينة املنورة حسر2يبيل الش ل رقم ) 
ا
النوع  حيث يتسح أل نسبة الذكور دائما

ت ول أعلى مكن اإلنكاث فكي جميكع املحافظكات دول اسكتسناء  وهكذا الوضكع ينطبكق علكى املدينكة املنكورة  حيكث بلنكت نسكبة الكذكور 

 %( لإلناث.46.3%( مقابل )53.7على مستوى )

الككككذكور وقككككد يعككككزى ذلككككن إلككككى وجككككود الحككككرم النبككككوي وهككككذا املسشككككر يككككدل علككككى جككككذب منطقككككة املدينككككة املنككككورة إلككككى ملجككككرة السكككك ال  

 الشريف.

 

 (: التوتيع النسبي لسكان املدينة املنورة حسب املحافظات والنوع2هكل )

 (1437إحصاءات املديرية العامة للشسول الصحية بمنطقة املدينة املنورة )املصدر: 
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 معدل النمو السكاني: -املؤهر الثالث

السكك اني مككن أهككم املسشككرات اإلحصككائية؛ لككدورو فككي تحديككد التوقعككات املسككتقبلية ألحجككام يعتبككر مسشككر معككدل النمككو 

السككك ال وتوزفعهكككا  بمكككا يكككنعكس علكككى تقكككدير االحتياجكككات املسكككتقبلية فكككي ميتلكككف املجكككاالت ال سكككيما الخكككدمات  ومكككا أنكككه عامكككل 

 عدالت الزيادة الطبيعية.رئيس ي في تحديد الهجرة من وإلى التجمعات العمرانية وذلن من خالل مقارنته بم

( أدناو نجد أل محافظة ينبع قد حققت املرتبة األولى من حيث معدل نمكو السك ال حيكث 3وبالنظر إلى الش ل رقم )

%(  ولعككل السككبر فككي ذلككن يعككود إلككى الهجككرة 3.02%(  وهككو أعلككى مككن معككدل النمككو السكك اني للمدينككة املنككورة والبككاله )3.19بلككه )

 عن فرص العمل ا
ا
 باملحافظات األخرى.بحثا

ا
 في مدينة ينبع الصناعية مقارنة

ا
 ملتوفرة باملحافظة وخاصة

%( علككى 2.55%( و)2.57وجككاءت كككل مككن محافظككة املهككد ومحافظككة وادي الفككرع فككي املككرتبتيل الثانيككة والثالثككة بنسككبة )

%( ومحافظكككة بكككدر بمعككككدل 1.12التكككوالي  أمكككا أقكككل املحافظكككات مكككن حيككككث النمكككو السككك اني فقكككد كانكككت محافظككككة خيبكككر بمعكككدل )

(1.49.)% 

 

 (: معدل النمو السكاني باملدينة املنورة حسب املحافظات3هكل )

 (2012املراصد الحضرية ملنطقة املدينة املنورة ) املصدر:
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 معدل املواليد: -املؤهر الرابع

( 34.7حيث يبلكه املعكدل ) ( أدناو ي بيل أل محافظة الحناوية هي األعلى من حيث معدل املواليد 3من الش ل رقم )

 علكى االسكتقرار السك اني فكي املحافظكة  وجكاءت محافظكة وادي الفكرع فكي املرتبكة 
ا
مولود ل كل ألكف نسكمة  وقكد ي كول ذلكن مسشكرا

( 13.7( مواليككد ل ككل ألككف نسككمة  بينمككا بلككه املعككدل العككام للمواليككد فككي املدينككة املنككورة )5األخيككرة حيككث بلككه املعككدل فككي املحافظككة )

(  ولكن يالح  أل معدل املواليد في ينبع الصناعية يبله 20.5د ل ل ألف نسمة وقد بله معدل املواليد في محافظة ينبع )مولو 

( في ينبع البحر مما يشير إلى ضعف الخدمات الصحية في ينبع البحر مما يضطر املواطنيل إلى التوجه 5.9( بينما يبله )39.4)

 لو 
ا
 جود خدمات صحية متطورة.إلى مدينة ينبع الصناعية نظرا

 

 (: معدل املواليد في املدينة املنورة حسب املحافظات4هكل )

 (2012املراصد الحضرية ملنطقة املدينة املنورة ) املصدر:
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 معدل الوفيات: -املؤهر الخامس

احتلككت املرتبككة علككى الككرغم مككن أل محافظككة خيبككر مككن أقككل محافظككات املدينككة املنككورة مككن حيككث عككدد السكك ال إال أل ككا 

( متككوفي ل ككل ألككف نسككمة  5.87األولككى مككن حيككث نسككبة الوفيككات بككيل محافظككات املنطقككة  حيككث بلككه معككدل الوفككاة باملحافظككة )

 ببقيكة املحافظكات  ووكذلن مقارنكة باملعككدل العكام للوفيكات فكي املدينكة املنكورة والكذي بلكه )
ا
( متككوفي 3.7وهكو معكدل مرتفكع مقارنكة

 ر إحصاءات محافظة ينبع(  وهذا قد يشير إلى وجود قصور في الجانر الصحي باملدينة املنورة.ل ل ألف نسمة )لم تتوف

 

 (: معدل الوفيات في املدينة املنورة حسب املحافظات5هكل )

 (2012املراصد الحضرية ملنطقة املدينة املنورة ) املصدر:
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 متوسط حجم األسرة: -املؤهر السادس

( فرد في 6.1إلى  5.1متوسط حجم األسرة في محافظات املدينة املنورة متقارب حيث يتراوح ما بيل )( أل 6يوفح الش ل رقم ) 

( فككككي 5.1( فككككرد فككككي محافظككككة خيبككككر  بينمككككا بلككككه أدنككككا مسككككتوياته )6.1األسككككرة  فقككككد بلككككه متوسككككط حجككككم األسككككرة أعلككككى مسككككتوياته )

 بأل املتوسط العام لألسرة في املدينة املنور 
ا
 ( أفراد في األسرة.6ة قد بله )محافظة بدر  علما

 

 (: متوسط حجم األسرة في املدينة املنورة حسب املحافظات6هكل )

 (2012املراصد الحضرية ملنطقة املدينة املنورة ) املصدر:
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 الوضع االقتصادي: .2

( أدنككاو يشككتمل علككى 2والجككدول )املدينككة املنككورة   قيككاس الوضككع االقتصككادي فككي محافظككاتتككم اختيككار عككدد مككن املسشككرات ل

مككككن األسككككر  معككككدل ملكيككككة  %20فككككي؛ نسككككبة األسككككر الفقيككككرة  معككككدل البطالككككة  متوسككككط الككككدخل ألدنككككا املتمثلككككة تلككككن املسشككككرات 

ملحكق ) (توصكيل املكاء شكبكة  توصكيل املكاء وايتكات)السيارات للفرد  معدل ملكية السيارات لألسرة  مسشرات البنية التحتية 

  "(.2"رقم 

 مسشرات الوضع االقتصادي في منطقة املدينة املنورة:(: 2)ل جدو 

 خيبر بدر املهد العي  العال الحناكية ينبع املؤهر
وادي 

 الفرع

املدينة 

 املنورة

نسبة األسر 

 الفقيرة
2.6 2.48 8.4 1.99 3.33 4 1.1 1.21 6.7 

 21.4 28 34.8 21.5 21.98 37.8 21.75 32.1 11.77 معدل البطالة

متوسط 

الدخل ألدنا 

من  20%

 .األسر

2600 1668 1974 1688 1890 2013 1909 2035 1638 

معدل ملكية 

السيارات 

 .للفرد

0.27 0.24 0.26 0.27 0.23 0.25 0.29 0.25 0.23 

معدل ملكية 

السيارات 

 .لألسرة

1.38 1.31 1.79 1.32 1.19 1.52 1.43 1.35 1.3 

توصيل املاء 

  شبكة
34 45.1 

 
0 

 
34 33.6 96.48 

توصيل املاء 

  وايتات
41.9 42.7 

 
68.8 

 
62.3 64.3 2.28 

 م.2012/ هك1433املراصد الحضرية ملنطقة املدينة املنورة   املصدر:
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 نسبة األسر الفقيرة: -املؤهر األول 

 على اإلطالم  فقد بلنت نسبة األسر الفقيرة  (7)يبيل الش ل رقم 
ا
أدناو أل محافظة العال هي أشد املحافظات فقرا

 .%(6.7)  وهو أوبر من نسبة األسر الفقيرة في املدينة املنورة والبالنة %(8.4)في املحافظة 

ة املهكككد بنسكككبة مكككن األسكككر  ثكككم محافظككك%( 4)وفكككي املرتبكككة الثانيكككة مكككن حيكككث شكككدة الفقكككر جكككاءت محافظكككة بكككدر بنسكككبة 

 فقكككد كانكككت محافظكككات خيبكككر  وادي الفكككرع  والعكككيص بنسكككبة %( 3.33)
ا
%، 1.1)مكككن إجمكككالي األسكككر  أمكككا أقكككل املحافظكككات فقكككرا

 على التوالي. %(%1.99، 1.21

 

 (: نسبة األسر الفقيرة في املدينة املنورة حسب املحافظات7هكل )

 م.2012/ هك1433املراصد الحضرية ملنطقة املدينة املنورة   املصدر:
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 معدل البطالة: -املؤهر الثاني

مكن األفكراد القكادرين علكى العمكل عكاطليل عكن %( 37.8)بلنت البطالة أعلى مستويات ا في محافظة العكيص حيكث أل 

ثكككم محافظكككة  %(،32.1)تلت كككا محافظكككة الحناويكككة بنسكككبة  %(،34.8)العمكككل  وجكككاءت محافظكككة خيبكككر فكككي املرتبكككة الثانيكككة بنسكككبة 

 %(21.5، 21.98 %،21.75)ثككم كككل مككن محافظككة العككال  ومحافظككة املهككد  ومحافظككة بككدر نسككبة %(، 28)وادي الفككرع بنسككبة 

 باملعكدل العكام للمدينكة املنكورة البكاله 
ا
بينمكا نجكد أل  %(.21.4)على التوالي  وجميكع تلكن املحافظكات ترتفكع في كا البطالكة مقارنكة

وذلن لوجود مدينة ينبع الصناعية. وذلن يالحك  أل معكدالت البطالكة فكي  %(،11.77)سبة بطالة محافظة ينبع تتمتع بأقل ن

جميكككع محافظكككات منطقكككة املدينكككة املنكككورة مرتفعكككة وتزيكككد عكككن معكككدل البطالكككة علكككى مسكككتوى اململككككة العربيكككة السكككعودية والبكككاله 

(11.5.)% 

 

 (: معدل البطالة في املدينة املنورة حسب املحافظات8هكل )

 م.2012/ هك1433املراصد الحضرية ملنطقة املدينة املنورة   املصدر:
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 % من األسر:20متوسط الدخل ألدنى  -املؤهر الثالث

 فككي  ككتم هككذا املسشككر بقيككاس متوسككط الكك
ا
مككن األسككر  %(20)املدينككة املنككورة وهككي أدنككا  دخل الشككهري لألسككر األشككد فقككرا

مكككن األسكككر فكككي جميكككع محافظكككات املدينكككة  %(20)أدنكككاو يتكككراوح متوسكككط الكككدخل ألدنكككا  (9)حسكككر الكككدخل  وحسكككر الشككك ل رقكككم 

فكككي املدينكككة  %(20ريكككال فكككي الشكككهر  وهكككو أعلكككى مكككن املتوسكككط العكككام لكككدخل األسكككر الفقيكككرة )أدنكككا ( 1668 -2600)املنكككورة مكككا بكككيل 

 ريال في الشهر. (1638)املنورة والباله 

مسككتوياته فككي محافظككة ينبككع وذلككن لتككوفر فككرص العمككل وانيفككاض معككدل ومككن الطبيعككي أل يبلككه هككذا املتوسككط أعلككى 

 باملحافظكككككات األخكككككرى حيكككككث بلكككككه 
ا
ريكككككال فكككككي الشكككككهر  وجكككككاءت محافظكككككة وادي الفكككككرع فكككككي املرتبكككككة الثانيكككككة  (2600)البطالكككككة مقارنكككككة

 ريال في الشهر (2035)بك

 

 ة حسر املحافظاتمن األسر في املدينة املنور  %(20)متوسط الدخل الشهري ألدنا  (:9)ش ل 

 م.2012/ هك1433املراصد الحضرية ملنطقة املدينة املنورة   املصدر:
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 معدل ملكية السيارات للفرد: -املؤهر الرابع

يعبر املسشر عن متوسط ملكية السيارات ل ل شخص  وتشمل ككل أنكواع املروبكات الخاصكة والتكي تسكتيدم للتنقكل 

 الرفاهية.الشخص ي  وفعكس هذا املسشر درجة 

أدنكاو أل معكدل ملكيكة السكيارات لألفكراد فكي جميكع محافظكات املدينكة املنكورة تتكراوح مكا بكيل  (10)ويوفح الشك ل رقكم 

سكيارة للفكرد   (0.23)سيارة للفكرد الواحكد  ويبلكه املتوسكط العكام مللكيكة السكيارات لألفكراد فكي املدينكة املنكورة  (0.23إلئ  0.29)

 للفرد. (0.25)  وادي الفرع (0.25)بدر  (،0.24)  العال (0.23)وفي محافظات؛ املهد 

 

 متوسط ملكية السيارات ل ل شخص في منطقة املدينة املنورة حسر املحافظات (:10)ش ل 
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 معدل ملكية السيارات للسرة: -املؤهر الخامس

أدنكككاو أل محافظكككة العكككال هكككي أعلكككى املحافظكككات مكككن حيكككث امكككتالد األسكككر للسكككيارات حيكككث بلكككه  (11)يبكككيل الشككك ل رقكككم 

سككيارة ل ككل أسككرة وهككو معككدل مرتفككع باملقارنككة مككع املحافظككات األخككرى  وباملقارنككة مككع املعككدل للمدينككة املنككورة  (1.79)املتوسككط 

 باملحافظات األخرى. (1.30)والباله 
ا
 سيارة ل ل أسرة  وهذا يشير إلى ارتفاع مستوى الرفاهية في املحافظة مقارنة

سكككيارة لألسككرة  أمكككا  (1.19)وأقككل املحافظككات مكككن حيككث امكككتالد األسككر للسككيارات فقكككد كانككت محافظكككة املهككد بمعككدل 

 (1.31) سكيارة ل كل أسكرة فكي محافظكة بكدر  إلكى (1.52) بقية املحافظات فقد تراوح معدل امتالد األسر للسيارات في ا مكا بكيل

 سيارة ل ل أسرة في محافظة الحناوية.

 

 معدل ملكية السيارات لألسرة في املدينة املنورة حسر املحافظات (:11)ش ل 
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 املياه(:البنية التحتية )توصيل  -املؤهر السادس

تبككيل اإلحصككائيات أل غالبيككة محافظككات املدينكككة املنككورة تعتمككد فككي توصككيل امليكككاو علككى الوايتككات  فبككالنظر إلككى الشككك ل 

أدناو يتسح أل محافظة املهد ليس ه ا توصكيل ميكاو عبكر الشكبكة  وهكي تعتمكد بدرجكة وبيكرة علكى الوايتكات للحصكول  (12)رقم 

و فكي املحافظكة تكأتي عكن طريكق الوايتكات  ووكذلن الحكال فكي محكافظتي خيبكر ووادي الفكرع مكن امليكا %(68.8)علكى امليكاو حيكث أل 

 في وال املحافظتيل على التوالي. %(64.3% و 62.3)حيث يتم االعتماد على الوايتات بنسبة 

وهكذو املسشكرات تكدل علكى تكدني خكدمات البنيكة التحتيكة فككي تلكن املحافظكات  وإل كانكت اإلحصكائيات تشكير إلكى أنكه تككم 

 من املساون في املدينة املنورة. %( 96.48)توصيل شبكة املياو إلى 

 

 مسشرات البنية التحتية )توصيل املياو( في املدينة املنورة حسر املحافظات (:12)ش ل 

 م.2012/ هك1433املراصد الحضرية ملنطقة املدينة املنورة   املصدر:
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 الحالة االجتماعية: .3

فيمككا يلككي يككتم تسككليط الضككوء علككى الوضككع االجتمككاعي فككي املدينككة املنككورة  وذلككن مككن خككالل اسككتعراض مسشككرات العمككر عنككد 

سكككنة   25سكككنة  ومعكككدل العنوسكككة لألوبكككر مكككن  30الكككزوا  للكككذكور  والعمكككر عنكككد الكككزوا  لإلنكككاث  ومعكككدل العنوسكككة لألوبكككر مكككن 

 ( يشتمل على تلن املسشرات.3امرأة  والجدول )واألسر التي تعيلها 

 

 مسشرات الوضع االجتماعي في منطقة املدينة املنورة: (:3)جدول 

 خيبر بدر املهد العيص العال الحناوية ينبع املسشر
وادي 

 الفرع

املدينة 

 املنورة

العمر عند الزوا  

 للذكور 
25 24.54 25.53 25.17 24.9 24.6 25.67 24.06 25.6 

العمر عند الزوا  

 لإلناث
20.5 20.69 20.14 20.55 20.5 20.1 20.85 19.39 19.7 

معدل العنوسة 

 سنة 30لألوبر من 
2.3 5.8 9.09 1.46 5.9 3.75 10.44 1.27 5.4 

معدل العنوسة 

 سنة 25لألوبر من 
7.7 3.41 17.18 4.81 7.83 9.21 10.84 2.23 10.3 

األسر التي تعيلها 

 امرأة
1.25 1.83 6.08 6.49 2.47 - 12.88 0 5.1 

 م.2012/هك1433املراصد الحضرية ملنطقة املدينة املنورة   املصدر:
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 العمر عند الزواج: -املؤهر األول 

أدنككاو يتسكح ارتفككاع معكدل عمككر الككذكور عنكد الككزوا  عكن معككدل عمكر اإلنككاث  ففكي حككيل تتككراوح  (13)مكن الشكك ل رقكم 

سكنة  ( 19.39إلكى  20.69)سكنة  فكفل أعمكار اإلنكاث تتكراوح مكا بكيل ( 24.06إلكى  25.53)أعمار الذكور عند الزوا  األول ما بكيل 

( 19.7)سكنة  بينمكا يبلكه معكدل عمكر الكزوا  لإلنكاث  (25.6)وبصورة عامة ففل معدل عمر الزوا  للذكور باملدينة املنورة يبله 

 سنة.

 

 : معدل العمر عند الزوا  في املدينة املنورة حسر املحافظات(13)ش ل 
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 معدل العنوسة: -املؤهر الثاني

 25يتسككككككح أل معكككككدالت العنوسككككككة ترتفكككككع بكككككيل الفتيككككككات الالتكككككي تجككككككاوزل  (14)بكككككالنظر إلكككككى الشكككككك ل رقكككككم 
ا
سكككككنة مقارنككككككة

سنة. ونجد أل معكدالت العنوسكة تبلكه أعلكى مسكتويات ا فكي محافظكة العكال وبالتحديكد بكيل الفتيكات 30بنظيرات ن الالتي تجاوزل 

لعككككام للمدينككككة املنككككورة والبككككاله   وهككككي مسككككتويات عنوسككككة أعلككككى مككككن املسككككتوى ا%(17.18)سككككنة حيككككث بلنككككت 25الالتككككي تجككككاوزل 

سكنة. وقكد أككجلت محافظكة وادي الفككرع أدنكا مسككتويات 25للفتيككات األوبكر مككن  %(10)سكنة و30للفتيكات األوبكر مككن  %(5.4)

 سنة. 25للفتيات األوبر من  %(2.23)سنة  و 30للفتيات األوبر من  %(1.27)العنوسة فقد بلنت النسبة 

 

 

 معدل العنوسة في املدينة املنورة حسر املحافظات (:14)ش ل 
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 األسر التي تعيلها امرأة: -املؤهر الثالث

علككى كاهككل يعبككر هككذا املسشككر عككن نسككبة األسككر التككي ي ككول رب األسككرة في ككا امككرأة  ويفيككد فككي التعككرف علككى وطككأة اإلعالككة التككي تقككع  

 بدرجة أوثر للفقر.
ا
 املرأة  ومن ثم التعرف على األوضاع االجتماعية واالقتصادية لهذو األسر التي ت ول معرضة

أل محافظككككككة خيبكككككر هككككككي أوثككككككر املحافظككككككات التكككككي توجككككككد ه ككككككا أسككككككر تعيلهكككككا املككككككرأة حيككككككث بلنككككككت نسككككككبت م  (15)ويبكككككيل الشكككككك ل رقككككككم  

علكى  %(6.08و %6.49)ءت محافظتي العيص والعال في املرتبة الثانيكة بنسكبة من إجمالي األسر في املحافظة  وجا%( 12.88)

 من إجمالي األسر. %(5.1)التوالي  وهذو املعدالت أوبر من املعدل العام لألسر التي تعلي ا امرأة في املدينة املنورة والباله 

 

 األسر التي تعلي ا امرأة في املدينة املنورة حسر املحافظات (:15)ش ل 
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 السكن: .4

  وومكا هكو مبكيل في هذو الجزئية يتم استعراض بعض مسشرات السكن كأحد م ونات املجال االجتماعي في املدينة املنكورة

( أدنككاو فككفل مسشككرات السكككن التككي سككيتم الترويككز علي ككا للكشككف عككن مككدى الحاجككة للسكككن فككي محافظككات املدينككة 4فككي الجككدول )

نسكبة الفلكل التكي تشكتمل علكى أوثكر مكن وحكدة املنورة تتمثل في: نسبة البيكوت الشكعبية  نسكبة املنكازل التقليديكة  نسكبة الفلكل  

معدل انتا  الوحدات السكنية  نسبة املساون اململووة  نسكبة املسكاون املسكتأجرة  نسكبة املسكاون سكنية  نسبة العمائر  

املسمنككة مككن صككاحر العمككل  نسككبة املسككاون األخككرى  معككدل التككزاحم بالنرفككة  معككدل سككعر األرض بككاملتر املرلككع للككدخل  معككدل 

 ى قروض عقارية.سعر املنزل للدخل  معدل اإليجار للدخل  نسبة املساون الحاصلة عل

 مسشرات السكن في منطقة املدينة املنورة: (:4)جدول 

 املدينة املنورة وادي الفرع خيبر بدر املهد العي  العال الحناكية ينبع املؤهر

 14.92 80.27 27.12 55.56 27 64.59 34.02 56.98 15.87 بيت هعبي

 8.63 8.16 11.53 1.99 1.33 1.12 9.13 4.43 10.87 منزل تقليدي حديث

 9.67 0.68 0.34 0.57 0.33 1.75 0.62 1.91 22.92 فيال

 3.48 0.45 1.02 2.28 2 0.16 0.21 0.3 1.72 فيال أكثر من وحدة سكنية

 63.3 10.43 60 39.6 69.33 32.38 56.02 36.38 48.63 عمارة سكنية

 26.5 21.9 9 16.5 إنتاج الوحدات السكنية
 

10.1 7.2 7.74 18.1 

 31.75 69.34 64.89 75.38 55.52 58.37 46.6 66.51 38.66 ملك

 59.49 17.16 27.27 12.78 28.76 22.23 50.52 27.91 45.74 مستأجر

 1.81 0.46 3.96 0.53 2.01 0.64 2.89 0.6 9.61 مؤمن من قبل صاحب العمل

 6.95 13.04 3.89 11.3 13.71 18.66 0 4.98 5.99 أخر  

 2.45 3.41 2.99 3.63 3.6 3.33 2.25 3.08 2.3 معدل المزاحم بالغرفة

معنننننندل سننننننعر األرض بنننننناملمر املربننننننع 

 للدخل
1.43 1 1.17 0.63 1.93 2.1 0.83 0.67 6.7 

 9.72 1.07 2.08 2.12 5.56 0.83 2.08 3.33 4.17 معدل سعر املنزل للدخل

 25 9.38 20 12.44 20 11.03 16.67 16.67 18.18 معدل اإليجار للدخل

املسننننننناكن الحاصنننننننلة علنننننننئ  نسنننننننبة

 قروض عقارية
46.7 16.81 46.3 2.2 22.58 2.9 38.3 2.7 35.3 
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 نوع السكن: -املؤهر األول 

 عن املسكتوى املعيءك ي فكي املحافظكة  بمعنكى أنكه إذا ككال النكوع األغلكر 
ا
للسككن فكي محافظكة يعطي هذا املسشر انطباعا

ما هكو البيكت الشكعبي فكفل ذلكن يكدل علكى تكدني املسكتوى املعيءك ي ألغلبيكة األسكر فكي املحافظكة  وإذا ككال النكوع السكائد هكو منكزل 

رة سكككنية متوسككط مككن املعيشككة لألسككرة  أمككا إذا كككال النككوع السككائد هككو فككيال أو عمككا قليككدي حككديث فككفل ذلككن يككدل علككى مسككتوا ت

 من املعيشة لألسرة. عالي  ففل ذلن يدل على مستوا 

أدناو ي بيل أل النمط النالر للمساون في جميع محافظات املدينة املنورة هو البيكوت  (16)وبالنظر إلى الش ل رقم 

الشكعبية والعمككائر السكككنية  وأل الفلككل ال تظهككر إال فكي محافظككة ينبككع وبنسككبة أقككل مكن نسككبة العمككائر السكككنية  ومككا ي بككيل أل 

فككي  %(80.27)الفككرع والعككيص والحناويكة وبككدر تنلككر علككى مسكاوه ا نمككط البيككت الشككعبي  حيكث بلنككت نسككبت ا محافظكات وادي 

فكككي  %(64.59)فقكككط  بينمكككا بلنكككت نسكككبة البيكككوت الشكككعبية  %(20)محافظكككة وادي الفكككرع ولكككم تتجكككاوز نسكككبة املسكككاون األخكككرى 

مقابككل  %(56.98)بلنككت نسككبة البيككوت الشككعبية  للعمككائر السكككنية  وفككي الحناويككة %(32.38)محافظككة العككيص مقابككل نسككبة 

مقابكل %( 55.56)للعمائر السكنية  ووذلن الحال في محافظة بدر التي بلنت في كا نسكبة البيكوت الشكعبية  %(48.63)نسبة 

 للعمائر السكنية. %(39.60)

 بكككأنواع املسكككاون األ 
ا
خكككرى  ففكككي محافظكككة املهكككد وتتميكككز محكككافظتي املهكككد وينبكككع بارتفكككاع نسكككبة العمكككائر السككككنية مقارنكككة

 في محافظة ينبع. %(48.63)بلنت نسبت ا و %(، 69.33)بلنت نسبة العمائر السكنية 

 

 أنواع املساون في املدينة املنورة حسر املحافظات(: 16)ش ل 
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 إنتاج املساكن: -املؤهر الثاني

 فكككي وكككال القطكككاعيل الح كككومي والخكككاص ل كككل ألكككف مكككن يعبكككر 
ا
املسشكككر عكككن عكككدد الوحكككدات السككككنية التكككي تضكككاف سكككنويا

الس ال  وهذا املسشر يقيس مدى قدرة نظام عرض اإلس ال لسد الكنقص فكي ميكزول املسكاون وزيادتكه  وفسكتفاد باملسشكر فكي 

 بنسكبة املسكاون التكي ته ككار أو ت ك
ا
دم  ووكذلن القكدرة علكى اسك يعاب النمكو السك اني والطلككر معرفكة املسكاون التكي تضكاف سكنويا

 على اإلس ال.

وحككدة  (26.5)أل محافظككة العككيص تككأتي فككي املرتبككة األولككى مككن حيككث إنتككا  املسككاون بمعككدل ( 17)ويبككيل الشكك ل رقككم 

  وهمككككا وحككككدة سكككككنية ل ككككل ألككككف نسككككمة (21.9)سكككككنية ل ككككل ألككككف نسككككمة  وجككككاءت محافظككككة العككككال فككككي املرتبككككة الثانيككككة بمعككككدل 

 أعلككى مككن املعككدل العككام إلنتككا  املسككاون فككي
ا
وحككدة ( 18.1)املدينككة املنككورة والبككاله  املحافظتككال الوحيككدتال اللتككال حققتككا معككدال

 سكنية ل ل ألف نسمة.

وحككدة سكككنية  (16.5)أمكا بقيككة محافظكات املنطقككة فقككد حققكت مسككتويات متدنيكة مككن إنتككا  املسكاون بلنككت أعالهكا 

مهككككد وحككككدة سكككككنية ل ككككل ألككككف نسككككمة بمحافظككككة خيبككككر )إحصككككاءات محافظككككة  (7.2)فظككككة ينبككككع  أدناهككككا ل ككككل ألككككف نسككككمة بمحا

 غير متوفرة(. الذهر

 

 

 إنتا  املساون في املدينة املنورة حسر املحافظات(: 17)ش ل 
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 ملكية املساكن: -املؤهر الثالث

املسشر عن التوزفع النسبي لألسر حسر أنواع الحيازة املختلفة للمسكن  وفعطكي املسشكر دالالت عكن املسكتوى يعبر 

 املعيء ي للس ال  حيث أل امتالد املسكن يعتبر من ركائز املستوى املعيء ي.

  وتعتبكر محافظكة بكدر افظكات هكي املسكاون اململووكةأل نوع الحيازة السكنية فكي غالبيكة املح (18)يوفح الش ل رقم 

محافظكة وادي الفككرع  تلي كامسكاون مسككتأجرة   %(27.27)مقابكل  %(75.38)األعلكى مكن حيكث نسككبة املسكاون اململووكة لألسككر 

 
ا
 %(66.51)مسككككاون مسككككتأجرة  ثككككم محافظككككة الحناويككككة بنسككككبة  %(17.16)مسككككاون مملووككككة مقابككككل  %(69.34)بنسككككبة  ثانيككككا

 مسككككككككاون مملووككككككككة مقابككككككككل %(64.89)ن مسككككككككتأجرة  فمحافظككككككككة خيبككككككككر بنسككككككككبة مسككككككككاو %(27.91) مسككككككككاون مملووككككككككة مقابككككككككل

 مساون مستأجرة.%( 27.27)

ومن املالح  أل محافظتي العال وينبع هما املحافظتال الوحيدتال اللتال ترتفع في ما نسبة املسكاون املسكتأجرة عكن 

%( 45.74)للمسكككككاون اململووكككككة  و %(46.6)مقابكككككل %( 50.52)املسكككككاون اململووكككككة  حيكككككث بلنكككككت النسكككككبة فكككككي محافظكككككة العكككككال 

للمساون اململووة في محافظة ينبع. ويمككن القكول بكأل نسكبة امكتالد املسكاون فكي جميكع محافظكات املدينكة  %(38.66)مقابل 

 .%(45) املنورة تفوم معدل امتالد املساون لجميع األسر في اململكة العربية السعودية والباله

 

 في املدينة املنورة حسر املحافظات : نوع حيازة املسكن(18)ش ل 
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 معدل المزاحم في غرف النوم: -املؤهر الرابع

يعبككر املسشككر عككن متوسككط عككدد األفككراد بالنرفككة الواحككدة  ويككتم الحصككول عليككه بقسككمة متوسككط عككدد أفككراد األسككرة املعيشككية  

عككدد غككرف النكوم فككي مسكككن نفككس األسككرة  وهكو أحككد املسشككرات الرئيسككية لقيكاس مككدى وفايككة الحاجككة اإلنسككانية علكى متوسككط 

األساسية لتوفير املأوى  فانيفاض املساحة املتاحة للفرد في غرفة النوم تسبر مياطر صحية  ولذلن تعتبر األحياء الفقيرة 

 هي األحياء املكتظة بالس ال.

ووادي  (،3.60)واملهكككد  (،3.63)أدنكككاو يتسكككح هنالكككن حاجكككة ماسكككة للسككككن فكككي محافظكككات بكككدر  (19) وبكككالنظر إلكككى الشككك ل رقكككم 

حيككككككث بلككككككه معككككككدل التككككككزاحم فككككككي غككككككرف النككككككوم أعلككككككى مسككككككتوياته فككككككي تلككككككن  (،3.08)والحناويككككككة  (،3.33)والعككككككيص  (،3.41)الفككككككرع 

 (2.25)بلكه معكدل التكزاحم فكي غرفكة النكوم  املحافظات. في حيل أل محافظتي العكال وينبكع تتمتعكال بمعكدالت تكزاحم أقكل  حيكث

 فرد في النرفة بمحافظة ينبع. (2.30)فرد في النرفة بمحافظة العال  و

 

 (: معدل المزاحم في الغرفة في املدينة املنورة حسب املحافظات19هكل )
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 سعر األرض باملمر املربع للدخل:معدل  -املؤهر الخامس

يعبككر املسشككر عككن نسككبة وسككيط سككعر املتككر املرلككع مككن األرض الخكككام التككي تككم تنميت ككا إلككى وسككيط دخككل األسككرة الشككهري  ويقصكككد  

باألرض التي تم تنميت ا أي أل ا موصلة بالخدمات واملرافق والبنية التحتية مثكل الطكرم وامليكاو والكهربكاء والصكرف الصكحي علكى 

ألقككل  ومككن املعلككوم أل سككعر األرض هككو عامككل رئيسكك ي لكشككف تككوافر األراضكك ي والتنميككة فككي املككدل  وذلككن لالسككتجابة ملتطلبككات ا

 بدخل الفرد.
ا
 األفراد واألسر والقطاع الخاص  وهو يشير إلى إتاحة األراض ي بأسعار مناسبة مقارنة

أدناو نجد أل محافظتي بكدر واملهكد ترتفكع في مكا معكدالت سكعر األرض بكاملتر املرلكع بالنسكبة لكدخل  (20)بالنظر إلى الش ل رقم  

فكي محافظكة املهكد  وجكاء محافظكة العكال فككي %( 1.93)مكن دخكل األسكرة فكي محافظكة بكدر  و %(2.1)األسكرة  فقكد بلنكت النسكبة 

  وفككي املرتبككة الرابعككة %(1.17)سككرة حيككث بلنككت النسكبة املرتبكة الثالثككة مككن حيككث ارتفكاع معككدل سككعر األرض بالنسككبة لكدخل األ 

 بأل املعدل العام %(1)من الدخل  أما بقية املحافظات فتقل في ا النسبة عن %( 1) جاءت محافظة الحناوية بنسبة
ا
  علما

 بمعدالت املحافظات حيث بله 
ا
فظكة العكيص مكن مكن دخكل األسكرة. وباملقابكل جكاءت محا %(6.7)للمدينة املنورة مرتفع مقارنة

 لألراضككك ي بنسكككبة 
ا
ثكككم محافظكككة خيبكككر %( 0.67)مكككن الكككدخل  تلت كككا محافظكككة وادي الفكككرع بنسكككبة  (0.63)أقكككل املحافظكككات سكككعرا

 %(.0.83)بنسبة 

 

 (: معدل سعر األرض باملمر املربع لدخل األسرة في املدينة املنورة حسب املحافظات20هكل )

 م.2012/هك1433املنورة   املراصد الحضرية ملنطقة املدينة املصدر:
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 معدل سعر املنزل للدخل: -املؤهر السادس

يعبككر عككن متوسككط إلككى وسككيط دخككل األسككرة السككنوي  وهككو يعبككر املسشككر عككن وسككيط سككعر املسكككن والوحككدة السكككنية 

خرت كل دخلها طوال هذو السنوات.  عدد السنوات التي تحتاجها األسرة لشراء منزل إذا ما اد 

سككنوات   (5.56)أل عكدد السكنوات الالزمككة لشكراء منكزل ترتفككع فكي محافظكة املهككد حيكث بلنكت  (21)يبكيل الشك ل رقككم 

سكككنة  وهكككذا يشكككير إلكككى ( 3.33)سكككنة  ثكككم محافظكككة الحناويكككة بمعكككدل ( 4.17)وجكككاءت محافظكككة ينبكككع فكككي املرتبكككة الثانيكككة بمعكككدل 

سككنة  تلت ككا  (0.83)ارتفككاع قيمككة املسككاون فككي هككذو املحافظككات. وباملقابككل جككاءت محافظككة العككيص مككن أقككل املحافظككات بمعككدل 

 بككككأل املعككككدل العككككام لسككككعر املنككككزل  (2.08)سككككنة  ثككككم محافظككككة خيبككككر بمعككككدل  (1.07)محافظككككة وادي الفككككرع بمعككككدل 
ا
سككككنة. علمككككا

 الرتفككاع أسككعار املسككاون  (9.72) دينككة املنككورة قككد بلككهبالنسككبة لككدخل األسككرة فككي امل
ا
بككالقرب مككن سككنة  وهككو معككدل مرتفككع نسككبة

 املسجد النبوي الشريف.

 

 (: معدل سعر املنزل للدخل في املدينة املنورة حسب املحافظات21هكل )

 م.2012/هك1433املراصد الحضرية ملنطقة املدينة املنورة   املصدر:
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 معدل اإليجار للدخل: -املؤهر السابع

يعبر املسشر عكن نسكبة وسكيط إيجكار املسككن السكنوي إلكى وسكيط دخكل األسكر املسكتأجرة السكنوي  ويأخكذ املسشكر فكي 

عكككيل االعتبكككار املكككدة التكككي مضكككت علكككى تكككأجير املسككككن  ويحسكككر ل افكككة املسكككاون الرسكككمية وكافكككة أنكككواع املسكككاون )فكككيال  شكككعبي  

 أنه وحسر ما تبيل من خالل مسشر نوع الحيازة شقة(  ويفيد املسشر في التعرف عل
ا
ى مدى ارتفاع قيمة اإليجارات وخصوصا

  وفكككي املرتبكككة الثانيكككة بالنسكككبة ألغلبيكككة محافظكككات
ا
 أل املسكككاون املسكككتأجرة تكككأتي فكككي املرتبكككة األولكككى بالنسكككبة للمدينكككة املنكككورة عامكككة

 املدينة.

 فكككي محافظكككات املهكككد وخيبكككر وينبكككع وذلكككن  (22)مكككن الشككك ل رقكككم 
ا
أدنكككاو يتسكككح أل قيمكككة اإليجكككارات ت كككول أوثكككر ارتفاعكككا

من الدخل السنوي لألسر املستأجرة  وتعتبر محافظات وادي الفرع والعيص وبدر مكن أقكل %( 18.18%، 20%، 20)بنسبة 

%، 9.38)وي لألسكككككر املسكككككتأجرة املحافظكككككات مكككككن حيكككككث قيمكككككة اإليجكككككار  حيكككككث بلنكككككت نسكككككر إيجكككككار املسككككككن مكككككن الكككككدخل السكككككن

 على التوالي. %(%12.44، 11.03

 لوجككود الحككرم املككدني ومنككاطق السككياحة الدينيككة  
ا
وبصككورة عامككة ترتفككع قيمككة إيجككار املسككاون فككي املدينككة املنككورة نسككبة

املسككككن  . ويالحككك  أل نسكككبة وسكككيط إيجكككار%(25)حيكككث بلنكككت نسكككبة اإليجكككار مكككن الكككدخل السكككنوي لألسكككر املسكككتأجرة في كككا إلكككى 

 بنسكبت ا فكي السكعودية 
ا
السنوي إلى وسيط دخل األسر املستأجرة السنوي في جميع محافظات املدينة املنكورة منيفضكة مقارنكة

 ووذلن النسبة العاملية.

 

 (: معدل اإليجار للدخل في املدينة املنورة حسب املحافظات22هكل )

 م.2012/هك1433املراصد الحضرية ملنطقة املدينة املنورة   املصدر:
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 نسبة املساكن الحاصلة علئ قروض عقارية: -املؤهر الثامن

يعبكككر املسشكككر عكككن نسكككبة املسكككاون التكككي حصكككلت علكككى قكككروض عقاريكككة إلنشكككائ ا  وهكككو مهكككم ملعرفكككة مكككدى تكككأثير تكككوفير  

أل محككافظتي ينبككع والعككال مككن أوثككر املحافظككات التككي تككم في ككا إنشككاء مسككاون  (23)االئتمككال لبنككاء املسككاون  ويوفككح الشكك ل رقككم 

%( 46.3)فكي محافظكة ينبكع  و %(46.7)بواسطة القروض العقارية  فقد بلنكت نسكبة املسكاون الحاصكلة علكى قكروض عقاريكة 

مككن املسككاون  أمككا أقككل املحافظككات ف ككي العككيص  %(38.3)فككي محافظككة العككال  وجككاءت محافظككة خيبككر فككي املرتبككة الثالثككة بنسككبة 

علككى التككوالي. وتبلككه نسككبة املسككاون الحاصككلة علككى قككروض عقاريككة فككي املدينككة %( 2.9% و2.7%، 2.2)ووادي الفككرع وبككدر بنسككبة 

 %(.35.3) املنورة بصورة عامة

 

 ظات(: نسبة املساكن الحاصلة علئ قروض عقارية في املدينة املنورة حسب املحاف23هكل )

 م.2012/هك1433املراصد الحضرية ملنطقة املدينة املنورة   املصدر:

 

46.7 

16.81 

46.3 

2.2 

22.58 

2.9 

38.3 

2.7 

35.3 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

 المدينة المنورة  وادي الفرع خيبر بدر المهد العيص العال الحناكية   ينبع



133 
 

 
 
 املجال الصحي: -ثانيا

املوفكحة  يتم التعرف على الوضع الراهن في املحافظات املختلفة بمنطقة املدينة املنورة من خالل بعكض املسشكرات الصكحية 

معككدل الككوالدة تحككت إشككراف طبككي  نسككبة املعككاقيل ل ككل ألككف  املتمثلككة فككي؛ مسشككر سككرير ل ككل ألككف نسككمة ( أدنككاو و 5فككي الجككدول )

 .من الس ال  نسبة األطفال املعاقيل  معدل وفيات األطفال الرضع  نسبة األطباء للس ال

 املسشرات الصحية في منطقة املدينة املنورة: (:5)جدول 

 خيبر بدر املهد العي  العال الحناكية ينبع املؤهر
وادي 

 الفرع

املدينة 

 املنورة

سرير ل ل ألف 

 *نسمة
1.10 1.45 1.69 1.40 0.79 0.68 1.77 1.93 1.31 

نسبة املعاقيل 

ل ل ألف من 

 الس ال

7.87 16.6 13.95 13.85 4.52 4.85 13.45 9.89 12.2 

نسبة األطفال 

 املعاقيل
8.90 17.3 12.94 10.43 0 4.24 4.55 8.97 12.8 

معدل وفيات 

 األطفال الرضع
18.53 11.4 8.9 - 11.5 4.3 20.1 0 5.4 

معدل طبير 

ل ل ألف 

 *نسمة

0.74 1.23 1.62 1.26 1.13 1.00 1.22 1.08 0.20 

 .هك1437املديرية العامة للشسول الصحية بمنطقة املدينة املنورة للعام  :املصدر
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 سرير لكل ألف نسمة: -املؤهر األول 

ة مس شككفيات وزارة   الصككحة بمنطقككة املدينككة املنككورة ل ككل ألككف نسككمة مككن السكك ال  يقككيس املسشككر يعبككر املسشككر عككن عككدد أسككر 

 حجم املرافق الصحية ومدى وفايت ا.

 (1.93)أدنككاو أل محافظككة وادي الفككرع هككي األفضكككل مككن حيككث تككوفر الخدمككة الصككحية  حيككث يتكككوفر  (24)ويبككيل الشكك ل رقككم  

( سكرير 1.69سكرير  ثكم محافظكة العكال بواقكع ) (1.77)ثانيكة بككفكي املرتبكة ال سرير ل ل ألف من الس ال  وجكاءت محافظكة خيبكر

( سكككرير ل كككل ألككف نسكككمة  فكككي املرتبكككة الخامسككة جكككاءت محافظكككة العكككيص 1.45ل ككل ألكككف نسكككمة  فمحافظكككة الحناويككة بمعكككدل )

ة ( سككرير ل ككل ألككف نسككمة  ومككن املالحكك  أل املحافظككات الخمككس تتككاح بمس شككفيات ا فككرص تنككويم املرضكك ى بصككور 1.40بواقككع )

( سككرير ل ككل ألككف نسككمة  ولعككل السككبر فككي 1.31أفضككل مه ككا فككي مدينككة املدينككة املنككورة والتككي جككاءت فككي املروككز السككادس بمعككدل )

  ذلن يرجع إلى ارتفاع عدد الس ال في املدينة املنورة مقارنة باملحافظات الخمس املشار إلي ا أعالو.

ر عككدد إضككافي مككن األسككرة فككي املس شككفيات القائمككة فككي كككل مككن محافظككة وفككي املقابككل تظهككر الحاجككة إلككى بنككاء مس شككفيات أو تككوفي 

 ( سرير ل ل ألف نسمة.1.11( ل ل ألف نسمة  ومحافظة ينبع )0.79( سرير ل ل ألف نسمة  ومحافظة املهد )0.68بدر )

 

 (: مؤهر سرير لكل ألف نسمة في منطقة املدينة املنورة حسب املحافظات24هكل )

 .هك1437ول الصحية بمنطقة املدينة املنورة للعام س املديرية العامة للشإحصاءات املصدر: 
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 نسبة املعاقين لكل ألف من السكان: -املؤهر الثاني

 (25)يفيد هذا املسشر في تحديد الحاجة إلى البرامج واألنشطة والخدمات املوجهة لفئة املعاقيل  ويبيل الش ل رقم 

معكككام بكككيل ككككل ألكككف مكككن السككك ال  ( 16.6)أدنكككاو أل معكككدل املعكككاقيل مرتفكككع بصكككورة ملحوظكككة فكككي محافظكككة الحناويكككة حيكككث بلكككه 

معام ل ل ألكف مكن السك ال علكى ( 13.45، 13.85، 13.95)وجاءت محافظات العال والعيص وخيبر في املرتبة الثانية بمعدل 

 التوالي.

 للخككدمات الخاصككة باملعككاقيل  حيككث أل معككدل اإلعاقككة قككد بلككه وتعتبككر محككافظتي املهككد وبككدر أقككل املحاف
ا
ظككات حاجككة

 بككأل املعككدل قككد بلككه  (4.85)معككام ل ككل ألككف نسككمة فككي محافظككة املهككد  و (4.52)
ا
معككام ل ككل ألككف نسككمة فككي محافظككة بككدر. علمككا

 معام ل ل ألف نسمة في املدينة املنورة. (12.2)

 

 ان في منطقة املدينة املنورة حسب املحافظات(: معدل املعاقين لكل ألف من السك 25هكل )

 م.2012/هك1433املراصد الحضرية ملنطقة املدينة املنورة   املصدر:
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 نسبة األطفال املعاقين: -املؤهر الثالث

يفيككد هككذا املسشككر فككي تحديككد الحاجككة إلككى البككرامج واألنشككطة والخككدمات املوجهككة لفئككة األطفككال املعككاقيل  وبككالنظر إلككى 

طفكل معكام  (17.3) أدناو ترتفع نسبة اإلعاقة لدى األطفال في محافظة الحناوية بصورةي الفتكة حيكث بلنكت (26)الش ل رقم 

طفككل معككام ل ككل ألكف طفككل  ثككم محافظككة العككيص  (12.94)ل كل ألككف طفككل  وجككاءت محافظكة العككال فككي املرتبككة الثانيككة بمعكدل 

 طفل معام ل ل ألف طفل.( 10.43)بمعدل 

  ووككذلن نالحك  املعككدل املتكدني فككي ككل مككن 
ا
وفكي الجانككر ااخكر نالحكك  خلكو محافظككة املهكد مككن األطفكال املعككاقيل تمامكا

طفكككل ل كككل ألكككف  (12.8). وقكككد بلكككه معكككدل األطفكككال املعكككاقيل فكككي املدينكككة املنكككورة (4.55)ومحافظكككة خيبكككر  (4.24)فظكككة بكككدر محا

 
ا
طفككل. ويمكككن القككول أل نسككبة السكك ال املعككاقيل سككواءا البككالنيل مككه م أو االطفككال مرتفعككة فككي محافظككات املدينككة املنككورة مقارنككة

 سشر آخر على الحاجة إلى أهمية تحسيل الخدمات الصحية في املنطقة.وهذا م (.4) باملعدل في اململكة والباله

 

 (: معدل األطفال املعاقين لكل ألف من السكان في منطقة املدينة املنورة حسب املحافظات26هكل )

 م.2012/هك1433املراصد الحضرية ملنطقة املدينة املنورة   املصدر:
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 الرضع:معدل وفيات األطفال  -املؤهر الرابع

يعبر املسشكر عكن عكدد األطفكال الكذين يولكدول أحيكاء ويموتكول قبكل بلكون السكنة األولكى )خكالل السكنة األولكى( ل كل ألكف 

مككن إجمككالي عككدد املواليككد األحيككاء فككي نفككس السككنة  وفسككتيدم املسشككر فككي إعطككاء دالالت عككن الرعايككة الصككحية واالجتماعيككة التككي 

 للرعاية.تقدم لألمهات الحوامل  ووذلن الرعاي
ا
 ة الطبية للوالدات واملواليد خالل أشد الحاالت احتياجا

طفكل  (20.1)أل حاالت وفاة املواليكد قكد بلنكت ذروت كا فكي محافظكة خيبكر  حيكث بلكه املعكدل  (27)يوفح الش ل رقم 

 طفل متوفي ل ل ألف مولود حي. (18.53)متوفي ل ل ألف طفل مولود حي  وتأتي محافظة ينبع في املرتبة الثانية بمعدل 

 مكككن السكككابقيل  وإل كانكككت معكككدالت  (8.9)والعكككال  (11.4)والحناويكككة  (11.5)أمكككا محافظكككات املهكككد 
ا
ف كككي أحسكككن حكككاال

 طفل رضيع ل ل ألف مولود. (5.4)وفيات األطفال الرضع في ا تزيد عن املعدل في املدينة املنورة والباله 

 

 الرضع في منطقة املدينة املنورة حسب املحافظات(: معدل وفيات األطفال 27هكل )

 م.2012/هك1433املراصد الحضرية ملنطقة املدينة املنورة   املصدر:
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 :معدل طبيب لكل ألف نسمة -املؤهر الخامس

يعبر املسشر عكن عكدد األطبكاء فكي القطكاع الح كومي ل كل مجموعكة سك انية مسلفكة مكن ألكف نسكمة  وفسكتيدم املسشكر 

  في قياس حجم
ا
ا املوارد البشرية املسهلة املتوفرة في القطاع الصحي ومدى وفايت ا لتحقيق هدف الصحة بمفهومها الشامل وم 

.
ا
 ونوعا

أدنكككاو أنككه وبصكككورةي عامككة فكككفل هنككاد تقكككارب فككي مكككدى تككوفر ال كككوادر الطبيككة فكككي املحافظكككات ( 28)ويوفككح الشككك ل رقككم 

طبيكككر ل ككل ألككف نسكككمة  وجككاءت محافظككة ينبكككع فككي املرتبكككة  (2.5)املختلفككة  فقككد حققكككت محافظككة العككال املرتبكككة األولككى بمعككدل 

طبيككر ل ككل ألككف  (2.2)دينككة املنككورة والبككاله طبيككر ل ككل ألككف نسككمة  وهككي أعلككى مككن املعككدل املحقككق فككي امل (2.3)الثانيككة بمعككدل 

 نسمة.

إلككى  1.8)أمككا بقيككة املحافظككات فقككد حققككت معككدل أقككل مككن املعككدل فككي املدينككة املنككورة  فقككد تراوحككت املعككدالت مككا بككيل 

ألف نسكمة  ثكم محافظكة املهكد طبيكر/ (0.9)ألف نسمة  وجاءت محافظة وادي الفرع في املرتبة األخيرة بمعكدل طبير/  (0.9

 بالنسككبة علككى مسككتوى ر واحككد/بمعككدل طبيكك
ا
ألف نسككمة. إل نسككبة األطبككاء إلككى السكك ال منيفضككة فككي جميككع املحافظككات مقارنككة

 طبير ل ل ألف نسمة. (2.65)اململكة  والتي تبله 

 

 (: معدل طبيب لكل ألف نسمة في منطقة املدينة املنورة حسب املحافظات28هكل )

 هك1437للشئول الصحية بمنطقة املدينة املنورة للعام إحصاءات املديرية العامة املصدر: 
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 مجال التعليم: -املجال الثالث

( أدنككاو بعككض املسشككرات التككي توفككح الوضككع الككراهن للتعلككيم بمحافظككات منطقككة املدينككة املنككورة  6يبككيل الجككدول ) 

املعلكككم  نسككبة املبككاني املدرسكككية  عككدد املكككدارس  وثافككة الفصككل  عكككدد الطككالب مقابككلاملسشكككرات التاليككة؛ ويحتككوي الجككدول علككى 

 .املستأجرة  نسبة القيد بالتعليم العالي  نسبة األمية للكبار

 املسشرات التعليمية في منطقة املدينة املنورة: (:6)جدول 

 خيبر بدر املهد العيص العال الحناوية ينبع املسشر
وادي 

 الفرع

املدينة 

 املنورة

 742 103 122 122 232 81 175 153 354 عدد املدارس*

 24.3 17.7 - 16.3 15 15.5 14.8 18.2 22.1 وثافة الفصل

عدد الطالب مقابل 

 املعلم
7.9 4.3 6.3 7.5 7.4 7.9 - 8.8 9.9 

نسبة املباني 

املدرسية 

 املستأجرة

35 46.4 71.1 55.3 62.1 43.5 - 40.2 70.3 

نسبة القيد 

 بالتعليم العالي
30.06 17.35 30.12 12.79 23.88 14.69 14.69 15.65 35.82 

 9.47 14.2 16.79 13.65 13.98 14.89 19.5 22.5 3.72 نسبة األمية للكبار

  2012هك/1433املراصد الحضرية ملنطقة املدينة املنورة   املصدر:

 هك1438*املصدر: إحصاءات اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة املدينة املنورة للعام 
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 املدارس:عدد  -املؤهر األول 

يعبككر هككذا املسشككر عككن عككدد املككدارس اإلجماليككة فككي جميككع املراحككل التعليميككة  وفسككتفاد منككه فككي تقيككيم مككدى وفايككة  

 عدد املدارس لرفع وفاءة العملية التعليمية.

( أدناو أل هنالن تفاوت وبير ووافح في عدد املدارس بيل املحافظات املختلفة  ففي 29ويتسح من الش ل رقم ) 

( مدرسكة  نجكد أل هنكاد انيفكاض فكي عكدد 232( مدرسكة  وفكي محافظكة املهكد )354جد ارتفكاع العكدد فكي محافظكة ينبكع )حيل ن

( 742( مدرسكة. وتبلكه عكدد املكدارس فكي املدينكة املنكورة )103( مدرسكة  ووادي الفكرع )81املدارس في كل من محافظتي العيص )

 مدرسة.

 
 

 املدينة املنورة حسب املحافظات(: عدد املدارس في منطقة 29هكل )

 هك1438املصدر: إحصاءات اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة املدينة املنورة للعام 
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 كثافة الفصل: -املؤهر الثاني

 باألرقككام العامليككة ووككذلن علككى مسككتوى  
ا
 مقارنككة

ا
يعتبككر عككدد الطككالب فككي الفصككل فككي جميككع محافظككات املدينككة مقبككوال

 .اململكة

 

 

 (: كثافة الفصل في منطقة املدينة املنورة حسب املحافظات30)هكل 

  2012هك/1433املراصد الحضرية ملنطقة املدينة املنورة   املصدر:
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 عدد الطالب مقابل املعلم: -املؤهر الثالث

أدنككاو أل املسشككر  (31)يعتبككر هككذا املسشككر مككن املسشككرات التككي تقككيس مككدى جككودة التعلككيم فككي املحافظككة  ويبككيل الشكك ل 

طالكككر ل ككل معلككم  بينمككا وصككل املسشكككر أدنككا مسككتوياته فككي محافظكككة  (9.9)يرتفككع بصككورةي ملحوظككة فككي املدينكككة املنككورة حيككث بلككه 

 طالر ل ل معلم. (4.3)الحناوية حيث بله 

 

 (: عدد الطالب مقابل املعلم في منطقة املدينة املنورة حسب املحافظات31هكل )

  2012هك/1433املراصد الحضرية ملنطقة املدينة املنورة   املصدر:

 

 نسبة املباني املدرسية املستأجرة: -املؤهر الرابع

يالح  ارتفاع نسبة املباني املستأجرة وإل كانت هذو النسبة متوافقة مع مثيالت ا فكي محافظكات جميكع املنكاطق فكي  

 اململكة.

 

 جرة في منطقة املدينة املنورة حسب املحافظات(: نسبة املباني املدرسية املستأ32هكل )

  2012هك/1433املراصد الحضرية ملنطقة املدينة املنورة   املصدر:
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 نسبة القيد بالتعليم العالي: -املؤهر الخامس

يعبر مسشر نسكبة القيكد بكالتعليم العكالي عكن نسكبة الطلبكة السكعودييل فكي سكن التعلكيم الجكامعي إلكى مجمكوع أعكداد السك ال فكي  

وفعككككككس توجكككككه املجتمكككككع نحكككككو االلتحكككككام بكككككالتعليم العكككككالي وقيكككككاس ان شكككككار ووفكككككاءة السياسكككككة  (،سكككككنة 22 - 18)الفئكككككة العمريكككككة 

 التعليمية وانع اسات ذلن على ضرورة توفير فرص العمل املالئمة التي تستوعر الخريجيل حسر تيصصات م.

  وفككي املرتبككة األخيككرة %(35.82)بة أدنككاو ي بككيل أل املدينككة املنككورة قككد حققككت املرتبككة األولككى بنسكك (33)وبككالنظر إلككى الشكك ل رقككم  

 %(.12.79)جاءت محافظة العيص بنسبة 

 

 (: نسبة القيد بالتعليم العالي في منطقة املدينة املنورة حسب املحافظات33هكل )

  2012هك/1433املراصد الحضرية ملنطقة املدينة املنورة   املصدر:
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 ة للكبار:نسبة األمي -املؤهر السادس

 بنسككبة األميككة فككي  
ا
يالحكك  ارتفككاع نسككبة األميككة للكبككار فككي جميككع محافظككات منطقككة املدينككة املنككورة ماعككدا محافظككة ينبككع مقارنككة

 %(.6.81)اململكة والبالنة 

 

 (: نسبة األمية للكبار في منطقة املدينة املنورة حسب املحافظات34هكل )

  2012هك/1433املراصد الحضرية ملنطقة املدينة املنورة   املصدر:
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 اإلعالم: -املجال الرابع

( على مجموعة من املسشرات التي تقيس الجوانر اإلعالمية في محافظات منطقة املدينة املنورة  7يحتوي الجدول )

وتتمثل تلن املسشرات في: نسبة قراءة صحيفة يومية  نسبة مستيدمي شبكة اإلنترنكت لألسكر  مسكتيدمي الجكوال ل كل ألكف 

 .عدد الحواسر املكتبية واملحمولة ل ل ألف نسمةنسمة  

 (: املؤهرات اإلعالمية في منطقة املدينة املنورة:7جدول )

 خيبر بدر املهد العيص العال الحناوية ينبع املسشر
وادي 

 الفرع

املدينة 

 املنورة

 40.54 - 21.16 21.04 10.16 20.4 24.63 23.49 6..39 نسبة قراءة صحيفة يومية 

مسكككككككتيدمي شكككككككبكة اإلنترنكككككككت نسكككككككبة 

 لألسر
61.14 22.05 31.95 22.98 11.67 27.43 29.01 25.73 46.83 

 567 437 539 527 540 221 624 443 527 مستيدمي الجوال ل ل ألف نسمة

عكككدد الحواسككككر املكتبيككككة واملحمولككككة 

 ل ل ألف نسمة
349 122 249 145 105 178 213 149 256 

  2012هك/1433املراصد الحضرية ملنطقة املدينة املنورة   املصدر:

 

 

 

 

 

  



146 
 

 قراءة صحيفة يومية: -املؤهر األول 

يعبر مسشكر قكراءة صكحيفة يوميكة عكن نسكبة األسكر الكذين يقومكول بقكراءة صكحيفة أو أوثكر بشك ل منكتظم إلكى إجمكالي 

 ملكدى التقكدم فككي مجكال املعرفكة والثقافكة  وقكد حققكت املدينكة املنكورة املرتبكة األولككى 
ا
عكدد األسكر فكي املحافظكة  ممكا يعطكي مسشكرا

 من األسرة.  %(10.16)من إجمالي األسر  وفي املقابل حققت محافظة املهد املرتبة األخيرة بنسبة  %(40.54)بنسبة 

 

 (: مؤهر قراءة صحيفة يومية في منطقة املدينة املنورة حسب املحافظات35هكل )

  2012هك/1433املراصد الحضرية ملنطقة املدينة املنورة   املصدر:
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 هبكة االنمرنت للسر:مست دمي  -املؤهر الثاني

يعبكككككر املسشكككككر عكككككن نسكككككبة األسكككككر املعيشكككككية التكككككي يوجكككككد ه كككككا فكككككرد أو أوثكككككر يسكككككتيدم االنترنكككككت إلكككككى إجمكككككالي عكككككدد األسكككككر 

باملحافظككة  ويوفككح املسشككر مككدى ارتبككا  املجتمككع بالتقنيككة  وبالتككالي مككدى إم انيككة اسككتيدام التقنيككة فككي الجانككر اإلعالمككي مككن 

يق مشككارفعها وجككذب التبرعككات  وقككد جككاءت محافظككة ينبككع فككي املرتبككة األولككى مككن حيككث اسككتيدام قبككل الجمعيككات الخيريككة ل سككو 

مكن إجمكالي األسكر فكي املحافظكة  فكي حككيل %( 61.14)شكبكة االنترنكت  حيكث بلنكت نسكبة مسكتيدمي شكبكة االنترنكت مكن األسكر 

 .%(11.67)جاءت محافظة املهد في املرتبة األخيرة بنسبة 

 

 

 مست دمي هبكة االنمرنت للسر في منطقة املدينة املنورة حسب املحافظات (: مؤهر 36هكل )

  2012هك/1433املراصد الحضرية ملنطقة املدينة املنورة   املصدر:
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 مست دمي الجوال لكل ألف نسمة: -املؤهر الثالث

أل محافظة العال قد جاءت في املرتبة األولى من بيل محافظكات منطقكة املدينكة املنكورة فيمكا ( 37)يوفح الش ل رقم 

ل ككل ألككف نسككمة  وجككاءت املدينككة املنككورة فككي ( 624)يتعلككق باسككتيدام الجككوال  فقككد بلككه عككدد مسككتيدمي الجككوال فككي املحافظككة 

اسككتيدام الجككوال فقككد كانككت محافظككة العككيص  ل ككل ألككف نسككمة  أمككا أقككل املحافظككات مككن حيككث (567)املرتبككة الثانيككة بعككدد 

 ل ل ألف نسمة. (221)بعدد 

 

 

 (: مؤهر مست دمي الجوال لكل ألف نسمة في منطقة املدينة املنورة حسب املحافظات37هكل )

  2012هك/1433املراصد الحضرية ملنطقة املدينة املنورة   املصدر:
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 واملحمولة لكل ألف نسمة:عدد الحواسب املكتبية  -املؤهر الرابع

أدنكاو أل محافظكة ينبكع قكد احتلكت املرتبكة األولكى مكن حيكث عكدد الحواسكر املكتبيكة واملحمولكة  حيكث  (38)يوفح الش ل رقم 

حاسكر مكتبككي ومحمكول ل ككل  (105)ل ككل ألكف نسككمة  أمكا أقكل املحافظككات فقكد كانككت محافظكة املهكد بعككدد ( 349)بلكه عكددها 

 ألف نسمة.

 

 

 (: مؤهر عدد الحواسب املكتبية واملحمولة لكل ألف نسمة في منطقة املدينة املنورة حسب املحافظات38)هكل 

  2012هك/1433املراصد الحضرية ملنطقة املدينة املنورة   املصدر:
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 املساجد: -املجال الخامس

منطقكككة املدينكككة املنكككورة  يكككتم فكككي هكككذو الجزئيكككة الكشكككف عكككن مكككدى الحاجكككة إلكككى بنكككاء املسكككاجد والجوامكككع فكككي محافظكككات

املختلفككة  وذلككن مككن خككالل التعككرف علككى عككدد املسككاجد والجوامككع فككي املحافظككات املختلفككة  والتعككرف علككى عككدد السكك ال مقابككل 

 ( أدناو يبيل تلن املسشرات.8املسجد أو الجامع الواحد  والجدول )

 في منطقة املدينة املنورة: مؤهرات املساجد(: 8جدول )

 خيبر بدر املهد العيص العال الحناوية ينبع املسشر
وادي 

 الفرع

املدينة 

 املنورة

عككككككدد السكككككك ال مقابككككككل املسككككككجد أو 

 الجامع الواحد
414 255 188 78 165 170 292 198 511 

عككككدد الجوامككككع فككككي منطقككككة املدينككككة 

 املنورة
105 42 60 35 82 32 28 39 288 

عككككدد املسككككاجد فككككي منطقككككة املدينككككة 

 املنورة
594 233 297 349 319 352 143 130 1996 

  1435/1436 اإلرشادوالدعوة و  اإلسالميةوزارة الشسول  املصدر:
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 مؤهر الحاجة لبناء املساجد: -املؤهر األول 

يشير املسشر إلكى عكدد السك ال الكذين يسكتفيدول مكن املسكجد أو الجكامع الواحكد  ويفيكد هكذا املسشكر فكي التعكرف علكى 

 املساجد والجوامع في املنطقة  ف لما ارتفعت قيمة املسشر كلما دل على وجود حاجة لبناء مساجد أو جوامع.مدى وفاية 

 

 

 .مؤهر الحاجة لبناء املساجد في منطقة املدينة املنورة :(39هكل )

  1435/1436 اإلرشادوالدعوة و  اإلسالميةوزارة الشسول  املصدر:

يبيل عدد الس ال مقابل كل مسجد أو جامع  ويبيل الش ل أل محاف  املدينة املنورة هي األشد حاجة  (39)الش ل 

( سككاون للمسككجد الواحككد  وجككاءت محافظككة ينبكع فككي املرتبككة الثانيككة مككن حيككث 511) لككه املسشكرلبنكاء املسككاجد والجوامككع حيككث ب

الحاجكة للمسكاجد فكي هكاتيل املحكافظتيل الواحد  ومسشكر  ( ساون للمسجد414شدة الحاجة لبناء املساجد فقد بله املسشر )

 ( ساون مقابل املسجد الواحد.357أعلى من املسشر العام ملنطقة املدينة املنورة والباله )

( سككاون للمسككجد 292وفكي املرتبككة الثالثككة مككن حيكث الحاجككة لبنككاء املسككاجد جكاءت محافظككة خيبككر حيككث بلكه املسشككر )

( سكك ال للمسككجد. وتعتبكككر 198( سككاون للمسكككجد  فمحافظككة وادي الفككرع بواقككع )225يككة بواقككع )الواحككد  ثككم محافظككة الحناو

محافظكككة العكككيص أفضكككل املحافظكككات مكككن حيكككث تكككوفر املسكككاجد والجوامكككع فقكككد بلكككه مسشكككر الحاجكككة لبنكككاء املسكككاجد في كككا أدنكككا 

 ( ساون للمسجد الواحد.78مستوياته باملقارنة مع بقية املحافظات األخرى بواقع )
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 عدد الجوامع: –املؤهر الثاني 

( أدنككاو أل محافظككة ينبككع قككد جككاءت فككي املرتبككة األولككى مككن حيككث عككدد الجوامككع فككي منطقككة املدينككة 40يبكيل الشكك ل رقككم )

  وجككاءت محافظككة املهككد فككي املرتبككة الثانيككة بعككدد )105املنككورة  حيككث بلككه عككدد الجوامككع ه ككا )
ا
  ثككم محافظككة 82( جامعككا

ا
( جامعككا

  أما أقل املحافظات من حيث عدد الجوامع فقد كانت محافظة خيبكر التكي بلكه عكدد جوامعهكا )60بك)العال 
ا
 28( جامعا

ا
( جامعكا

  فمحافظككة العككيص )32فقككط  ثككم محافظككة بككدر )
ا
  ومحافظككة وادي الفككرع )35( جامعككا

ا
. وفككي املقابككل فقككد 39( جامعككا

ا
( جامعككا

 في املدينة امل288بلنت عدد الجوامع )
ا
 نورة.( جامعا

 

 (: أعداد الجوامع في منطقة املدينة املنورة حسب املحافظات40هكل )

 هك1436/1435 اإلرشادوالدعوة و  اإلسالميةاملصدر: وزارة الشسول 
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 عدد املساجد: –املؤهر الثالث 

املرتبة األولى من ( أدناو أل محافظة ينبع قد جاءت في 41وال ييتلف هذا املسشر عن سابقه فكما يبيل الش ل رقم )

  وجكاءت محافظكة العكيص فكي املرتبكة 594حيث عدد املساجد في منطقة املدينة املنورة  حيث بله عدد املساجد ه ا )
ا
( مسجدا

  ثكككم محافظكككة املهكككد بكككك)349الثانيكككة بعكككدد )
ا
  أمكككا أقكككل املحافظكككات مكككن حيكككث عكككدد املسكككاجد فقكككد كانكككت 319( مسكككجدا

ا
( مسكككجدا

 فقكط  ثكم محافظكة خيبكر )130بله عدد مسكاجدها )محافظة وادي الفرع التي 
ا
. وبلنكت عكدد املسكاجد 143( مسكجدا

ا
( مسكجدا

.1996املدينة املنورة ) في
ا
 ( مسجدا

 

 

 (: أعداد املساجد في منطقة املدينة املنورة حسب املحافظات41هكل )

 هك1436/1435 اإلرشادوالدعوة و  اإلسالميةاملصدر: وزارة الشسول 
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 الخامسالفصل 

 جراءات واملنهجيةاإل 

 

 أوال: منهل الدراسة

ا: عينة الدراسة   ثاني 

 عينة الدراسة االستطالعية 

 عينة الدراسة األساسية 

: إجراءات الدراسة
 
 ثالثا

 البحث املكتبي 

 أدوات الدراسة 

 يداني ونظام املسوحات امليدانيةاملسح امل
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 :مقدمة

ي ناول هذا الفصل اإلجراءات املنهجية التي اتبعت في الدراسة الحالية؛ من حيث املنهج الذي تم استيدامه  

واإلجراءات املتبعة في تطبيق هذو  وويفية تحديد مجتمع الدراسة وعينت ا  وخطوات بناء أدوات ا  والتأود من صدقها وثبات ا 

 :التي استيدمت في تحليل البيانات  وذلن على النحو التالي األدوات  وأسالير املعالجة اإلحصائية

 :أوال: منهل الدراسة

  وهو منهج يقوم على وصف دقيق وتفصيلي لظاهرة Descriptive Methodت بع الدارسة املنهج الوصفي املسحي 

ا  أما التعبير الكمي أو موضوع محدد على صورة نوعية أو ومية رقمية  فالتعبير الكيفي يصف الظاهرة ويوفح خصائصه

 يوفح مقدار هذو الظاهرة أو حجمها ودرجة ارتباطها مع الظواهر املختلفة األخرى )رجاء دويدرى  
ا
 رقميا

ا
فيعطينا وصفا

2000.) 

وقد تم استيدام املنهج الوصفي في الدراسة الحالية  ألنه ُيعد أوثر املناملج مالءمة الطبيعة وأهداف الدراسة حيث 

ة العالقة بيل متنيرات الدراسة  والتي يمكن من خاللها تحديد أولويات تمويل العمل الخيري في مجاالت دراس إلى  دف 

حسر املحافظات )املدينة املنورة  ينبع   )التعليم  الصحة  الدعوة  املساجد  االجتماعي  االعالمي( بمنطقة املدينة املنورة

   املهد  السويرقية(.  وادي الفرع  خيبر  العيص  الحناوية  العالبدر

ا: عينة الدراسة  :ثاني 

م عليه نتائج البحث سواء أكال مجموعة أفراد لهم عينة الدراسة  مصطلح علمي مه جي يراد به كل من يمكن أل تعم 

 الم.…خصائص واحدة يمكن مالحظت ا أو وتر أو مباني مدرسية

 وتنقسم عينة الدراسة إلي: 

 عينة الدراسة االستطالعية: -أ 

 اإلجراءات واملنهجية:  الخامسالفصل 
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العينة االستطالعية هي نوع من أنواع العينات التي يستيدمها أي باحث يقوم بدراسة ميدانية  مما تزيد من 

التعمق في دراسته والتوسع في جميع جوانب ا  وتمثل العينة االستطالعية نقطة انطالم في البحث  معرفته حتى ي سنى له

للدراسة امليدانية  وت ول بمثابة طمأنة للباحث وتعزيز للثقة العلمي بشقيه النظري والتطبيقي وتمثل الخطوة األولى 

 لالستمرار في دراسته.

وتكمن أهمية العينة االستطالعية في استطالع جميع املتنيرات املتعلقة بمش لة البحث والتي يزمع الباحث 

بات املحتملة في إجراءات دراست ا  وت ول بمثابة متطلر أساف ي يس ند عليه بالتنبس بجوانر القصور والضعف والصعو 

تطبيق الدراسة امليدانية من حيث املنهج وأدوات جمع البيانات لتالش ي الوقوع في ا في ضوء ما أسفرت عه ا نتائج الدراسة 

 على النتائج 
ا
االستطالعية  وتعد بمثابة تنذية راجعة للباحث من حيث مدى نجاعة تطبيق أدوات دراسته واالطمئنال مبدئيا

وما تعطي الباحث خبرة قبلية على تطبيق البرامج واألدوات واالختبارات التي ينوي استيدامها مما يدفعه للقيام  املتوقعة 

 بتطبيق دراسته بمهارة عالية.

 وتم توزفع العينة االستطالعية حسر مجاالت الدراسة وفروعها وذلن على النحو التالي:

  الدعوة واملساجد  االجتماعي  االعالمي(  فقد تم تطبيق االس بانات بالنسبة ملجاالت العمل الخيري )الصحي  التعليمي -

 مفردة ب ل مجال من املجاالت الخمسة  بحيث ت ول العينة ممن لهم عالقة بعمل املجال الخيري. 25على 

 مسسول بالجهات الخيرية. 15بالنسبة للجهات الخيرية فقد بلنت العينة االستطالعية لها  -

 لطبيعككككككة  بالنسككككككبة للمقككككككابالت -
ا
املتعمقككككككة  فقككككككد تككككككم االوتفككككككاء بككككككخراء املحكمككككككيل ولككككككم يككككككتم اشككككككتقام عينككككككة اسككككككتطالعية نظككككككرا

 االس بانة  وطبيعة املست دفيل مه ا.

 :عينة الدراسة األساسية -ب

 

  ت العمل الخيري )أفراد املجتمع(عينة استبانات مجاال: 

اس بانات مجاالت العمل الخيري من بيل س ال تم اشتقام عينة الدراسة األساسية للمجتمع املست دف من تطبيق 

 1200منطقة املدينة املنورة  ممن لهم عالقة بالعمل باملجاالت قيد الدراسة  وقد تم تحديد عدد العينة األساسية ب 

 مفردة لتعمم نتائجها على مستوى منطقة املدينة املنورة.

 1500العدد إلى )% ليرتفع 25زيادة حجم العينة بنسبة  وقد رأى فريق الدراسة
ا
على جودة العمل وتنطية  ( حرصا

 لعدم اجابة أي من أفراد العينة على االس بانات أو اس بعاد بعضها ن يجة 
ا
أوبر عدد ممكن من األحياء باملسح ووذلن تحسبا

ملراوز واألحياء لعمليات التدقيق  وبالرجوع إلى تقارير املرصد الحضري فلم توجد تفاصيل لتوزفع الس ال على البلديات أو ا

بصورة تفصيلية مما يساعد على توزفع العينة  لذا تم االعتماد في آلية اختيار عينة األحياء على مبدأ تنطية كافة املحافظات 

( اس بانة على البلديات حسر حجم س ال 900أوال  ثم كافة البلديات في املدينة املنورة  وقد تم توزفع عينة املدينة املنورة )
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وذلن حسر املعلومات املتوفرة بموقع أمانة املدينة املنورة عن ذلن  ولعد تحديد حجم عينة البلديات تم اختيار   تالبلديا

( اس بانات في كل مجال من املجاالت الخمسة 5عدد من األحياء في كل بلدية مع توحيد عدد االس بانات املخصصة ل ل حي )

حي  تم اختيارها بصورة عشوائية  36=  900/25املدينة لي ول عدد األحياء  ( اس بانة في كل حي من أحياء25أي بفجمالي )

داخل كل بلدية مع مراعاة توزفع أحياء البلدية على ميتلف الجهات األرلع داخل البلدية الواحدة  وقد روعي  في ظل عدم 

مدينة حيث سي ول حاصل تقسيم القدرة على تنطية جميع أحياء املدينة باملسح بعدد مناسر في ظل العينة املخصصة لل

حي = أقل من اس بانتيل في كل مجال للحي  وهذا العدد في تقدير فريق الدراسة ال يحقق النرض املطلوب في أحياء  900/96

( 2املدينة املكتظة بالس ال  مع تحديد للحد األدنا لعدد االس بانات في الحي الواحد في القرى الصنيرة باملحافظات بعدد )

( اس بانات للقرى والهجر الصنيرة في املحافظات  مما جعل خيار اختيار بعض األحياء 10نة ل ل حي بفجمالي عدد )اس با

توزفع  تماملمثلة بطريقة عشوائية داخل بلديات املدينة هو الخيار األنسر مقارنة بدجم العينة وعدد املجاالت. وبالتالي فقد 

 (.9لخمس قيد الدراسة وما هو موفح بالجدول )اس بانة موزعة على املجاالت ا 1507عدد 

 

 

  :عينة الجهات الخيرية باملنطقة 

( 279ففل عدد الجهات الخيرية ذات الصلة بله حوالي ) فريق الدراسةحسر املعلومات األولية التي توفرت لدي 

( جهة. وتم تطبيق 236) جهة ولعد إجراء عملية التدقيق وتنقيح القائمة بله عدد الجهات الخيرية بمنطقة املدينة املنورة

 ( بنظام املسح الشامل على كافة الجهات الخيرية املوجودة باملنطقة.اس بانة )الجهات الخيرية

 قابالت املتعمقة:عينة امل 

املهتميل بالعمل الخيري  مع مراعاة توزفع ( شخصية من املسسوليل و 22ع نحو )تم إجراء مقابالت متعمقة م

 بالعمل 
ا
املقابالت على كافة الفئات من حيث القطاعات )الح ومي/ الخاص/ الخيري( مع الترويز على الفئات األوثر التصاقا

 باملدينة املنورة.الخيري داخل هذو القطاعات 

  :عينة حلقات النقاش 

( 40 – 20ش ل مجموعات تضم كل مجموعة من ) تم عقد عدد من حلقات النقاش  وعقدت الحلقات في 

 شخص  وقد ضمت ورش العمل الفئات التالية: 
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 . وع الدراسةاملسسوليل الح ومييل بالجهات ذات الصلة بموض -

 .سسولي الجمعيات الخيرية باملنطقةم  -

 املهتميل بالعمل الخيري باملنطقة  -

 .الجتماعي والعمل الخيري باملدينةاألكاديمييل املهتميل بمجال البحث ا -

 .باملنطقة مسسولي مسسسة الراجحي الخيرية -

 وقد تم مراعاة التنوع في خلفيات املشارويل بحيث يثري التنوع النقاش داخل كل حلقة. 

 . د انت اء عملية التطبيق امليدانيالواردة من امليدال بعوالجدول التالي يوفح عدد االس بانات 

 

 ( االستبانات الواردة من امليدان بعد انتهاء مرحلة التطبيي امليداني9جدول )

 مجال الدراسة

 االستبانات

 العمل املكتبي العمل امليداني

العدد 

 املستهدف

العدد 

 الفعلي

نسبة 

 االستجابة

املستبعدة 

 في التدقيي
 الصحيحة النسبة

النسبة )من 

 الفعلي(

ي  ر
خي
ال
ل 
عم
 ال
ت
اال
ج
م

 

  %100 297 - - % 99 297 300 االجتماعي

 %99.66 297 %0.33 1 %99.33 298 300 االعالمي

  %100 305 - - %100 305 305 التعليمي

 %97.29 287 %2.71 8 %98.33 295 300 الدعوة واملساجد

 %100 302 - - %100 302 302 الصحي

  %99.40  1488  %0.60 9 %99.34 1497 1507 املجموع

 %97.70 170 %2.30 4 %73.73 174 236 الجهات الخيرية

 %100 22 - - %100 22 22 املقابالت املتعمقة

 %99.23 1680 %0.77 13 %95.92 1693 1765 املجموع الكلي
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اس بانة   1693  ورد مه ا ةاس بان 1765بله رسالها للميدال إ( أل عدد االس بانات التي تم 9يتسح من جدول )

 13%  ولعد قيام فريق التدقيق بمراجعة االس بانات الورادة من امليدال تم اس بعاد عدد 95.92بنسبة استجابة بلنت نحو 

ة من % من عدد االس بانات الفعلية الوارد99.23اس بانة  تمثل  1680اس بانة ليصبح العدد اله ا ي لالس بانات الصحيحة 

 امليدال سيتم إجراء التحليالت الالزمة علي ا الستيرا  نتائج الدراسة.
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: إجراءات الدراسة
 
 :ثالثا

 لتحقيق أهداف الدراسة ففل العناصر الرئيسية إلجراءات الدراسة هي:

 البحث املكتبي.-1

 املسح امليداني.-2

 ويتم توضيحها بش ل مفصل على النحو التالي:

 البحث املكتبي:

ة الالزمة إلعداد أداة الدراسة ووضع اإلطار النظري للدراسة إجراء البحث املكتبي للحصول على املعلومات الثانوي تم

وضع التصور املناسر لتحليل النتائج والوصول إلى وتابة التقرير اله ا ي مع ملخص الدراسة التنفيذي  وشملت مصادر و 

 :املعلومات

وفككاءة األداء أسككالير رفككع  / معوقككات العمكل الخيككري بوجككه عكام/العمككل الخيككري ودورواملتعلقككة بمفهكوم أدبيكات الدراسككات  -

 .باملسسسات الخيرية

واملراوككككككز / املس شككككككفيات سسسككككككات الخككككككدمات العامككككككة باملنطقككككككة )املككككككدارساإلحصككككككائيات الرسككككككمية وشككككككبه الرسككككككمية عككككككن م -

 . ..(.الصحية/ املساجد/

 . عم العمل الخيري لناجحة في مجال دقليمية والدولية االتجارب اإل -

 وقد تم جمع املعلومات من الجهات ذات العالقة مثل: -

 لحة اإلحصاءات العامة واملعلوماتمص. 

 األمانة العامة للمدينة املنورة. 

 املرصد الحضري باملدينة املنورة. 

 العمل والشسول االجتماعية وزارة. 

  باملدينة املنورة اإلرشادواألوقاف والدعوة و  اإلسالميةفرع وزارة الشسول. 

 إدارة التعليم بمنطقة املدينة املنورة. 

 الشسول الصحية بمنطقة املدينة املنورة. 

 )املسسسات األكاديمية )الح ومية والخاصة. 

 صادر اإلنترنتقاعدة بيانات مروز االستطالع والقياس وم. 

 :أدوات الدراسة

 :تمثلت أدوات الدراسة في االس بانات التالية

 جاالت العمل الخيري وتنقسم إلى خمس اس بانات على النحو التالي:اس بانات م .أ 

 اس بانة املجال التعليمي -
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 اس بانة مجال الدعوة واملساجد  -

 اس بانة املجال الصحي -

 اس بانة املجال االجتماعي -

 اس بانة املجال االعالمي -

 اس بانة الجهات الخيرية .ب 

 اس بانة املقابالت املتعمقة .ج 

 ورش العمل وتنقسم إلى:  .د 

 ورشة عمل )حلقة نقاش( للميتصيل في املجال التعليمي.  -

 ورشة عمل )حلقة نقاش( للميتصيل في املجال الصحي.  -

 واملجالي اإلعالمي.  ش( للميتصيل في املجال االجتماعيورشة عمل )حلقة نقا -

 ورشة عمل )حلقة نقاش( للميتصيل في املجال الدعوي ومجال املساجد. -

 لهذو األدوات على النحو التالي: وفيما يلي وصف تفصيلي

 استبانات مجاالت العمل الخيري وتنقسم إلئ خمس استبانات علئ النحو التالي: .أ 

 :استبانة املجال التعليمي -

ت دف هذو االس بانة إلى معرفة مدى رضا العامليل بالحقل التعليمي عن أداء الجمعيات الخيرية في املجال التعليمي 

 إلى الدعم في املجال التعليمي 
ا
بمنطقة املدينة املنورة  ووذلن تحديد أولويات العمل الخيري وأشد األحياء السكنية حاجة

ب ل محافظة من محافظات املدينة املنورة  وتحديد مدى فاعلية الجمعيات الخيرية بأداء واجبات ا ومهامها في املجال 

لتي تعترض العمل الخيري  والحلول املقترحة لتطويرو في املجال التعليمي بمنطقة التعليمي  ووذلن التعرف على املشاكل ا

 املدينة املنورة.

 12وتت ول االس بانة من خمسة محاور رئيسية  يشمل املحور األول على الخصائص الديموغرافية ويت ول من 

العمل الخيري في املجال التعليمي ويت ول من سسال  فيما يشتمل املحور الثاني على قسميل؛ ي ناول القسم األول اولويات 

 ملقياس لكرت الثالثي )هنالن احتيا  ضروري  هنالن احتيا  بسيط  ليس هنالن احتيا (  18
ا
أولوية تم صياغت ا طبقا

بحيث يتم تحديد مستوى احتيا  املنطقة من هذو األولويات  وي ناول القسم الثاني سسال عن أشد األحياء السكنية 

 
ا
 التعليمي مرتبة حسر شدة الحاجة. إلى الدعم في املجالحاجة

مهمة تقيس مدى فاعلية الجمعيات الخيرية في املجال التعليمي وتحدد مدى التزام  18وفشمل املحور الثالث على 

 ملقياس
ا
لكرت الثالثي  الجمعيات الخيرية بمنطقة املدينة املنورة بأداء تلن املهام في املجال التعليمي  وقد تم صياغت ا طبقا

 ق  موافق إلى حد ما  غير موافق(.)مواف
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فيما جاء املحور الرابع لي ناول سسال مفتوح عن املشاكل التي تعترض العمل الخيري في املجال التعليمي في منطقة 

 جاء املحور الخامس لي ناول سسال مفتوح عن الحلول املقترحة لتطوير العمل الخيري 
ا
في املجال  املدينة املنورة  وأخيرا

 التعليمي بمنطقة املدينة املنورة.

 :استبانة مجال الدعوة واملساجد -

 الرتبا  املجاليل ببعضهما في بعض الخصائص 
ا
تحتوي هذو االس بانة على معلومات عن مجالي الدعوة واملساجد  ونظرا

 واملعلومات فقد اقترح فريق الدراسة ضم هذين املجاليل في اس بانة واحدة.

سكك بانة إلككى معرفككة مككدى رضككا العككامليل بحقككل الككدعوة واملسككاجد عككن أداء الجمعيككات الخيريككة فككي مجككال الككدعوة وت ككدف اال 

 إلككى الككدعم فككي مجككال 
ا
واملسككاجد بمنطقككة املدينككة املنككورة  ووككذلن تحديككد أولويككات العمككل الخيككري وأشككد األحيككاء السكككنية حاجككة

نورة  وتحديد مدى فاعلية الجمعيات الخيرية بأداء واجبات ا ومهامها الدعوة واملساجد ب ل محافظة من محافظات املدينة امل

فككي مجككال الككدعوة واملسككاجد  ووككذلن التعككرف علككى املشككاكل التككي تعتككرض العمككل الخيككري  والحلككول املقترحككة لتطككويرو فككي مجككال 

 دينة املنورة.الدعوة واملساجد بمنطقة امل

سسال   11املحور األول على الخصائص الديموغرافية ويت ول من  وتت ول االس بانة من خمسة محاور رئيسية  يشتمل

أولويكككة تكككم  14فيمكككا يشكككمل املحكككور ثالثكككة أقسكككام؛ ي نكككاول القسكككم األول أولويكككات العمكككل الخيكككري فكككي مجكككال الكككدعوة ويت كككول مكككن 

 ملقياس لكرت الثالثي )هنالكن احتيكا  ضكروري  هنالكن احتيكا  بسكيط  لكيس هنالكن احتيكا 
ا
(  وي نكاول القسكم صياغت ا طبقا

 ملقيككككاس لكككككرت الثالثككككي )هنالككككن  13الثككككاني أولويككككات العمككككل الخيككككري فككككي مجككككال املسككككاجد ويت ككككول مككككن 
ا
أولويككككة تككككم صككككياغت ا طبقككككا

احتيا  ضروري  هنالن احتيا  بسيط  ليس هنالن احتيا ( بحيث يتم تحديد مستوى احتيا  املنطقة من هذو األولويات  

 إلكككى الكككدعم فكككي مجكككال الكككدعوة واملسكككاجد مرتبكككة حسكككر شكككدة وي نكككاول القسكككم الثالكككث سكككسال 
ا
عكككن أشكككد األحيكككاء السككككنية حاجكككة

مهمكة تقكيس مكدى فاعليكة الجمعيكات الخيريكة فكي مجكال  14الحاجة  وفشمل املحور الثالكث علكى قسكميل؛ ي نكاول القسكم األول 

ن املهكام فكي املجكال الكدعوي  فيمكا ي نكاول القسكم الدعوة وتحدد مدى التزام الجمعيات الخيرية بمنطقة املدينة املنورة بأداء تل

مهمكككة تقكككيس مكككدى فاعليكككة الجمعيكككات الخيريكككة فكككي مجكككال املسكككاجد وتحكككدد مكككدى التكككزام الجمعيكككات الخيريكككة بمنطقكككة  13الثكككاني 

 ملقيككككاس لكككككرت الثال
ا
ثككككي املدينككككة املنككككورة بككككأداء تلككككن املهككككام فككككي مجككككال املسككككاجد  وقككككد تككككم صككككياغة فقككككرات هككككاذين القسككككميل طبقككككا

)موافق  موافكق إلكى حكد مكا  غيكر موافكق(  فيمكا جكاء املحكور الرابكع لي نكاول سكسال مفتكوح عكن املشكاكل والصكعوبات التكي تواجكه 

 جككاء املحككور الخككامس لي نككاول سككسال مفتككوح عككن 
ا
العمككل الخيككري فككي مجككال الككدعوة واملسككاجد فككي منطقككة املدينككة املنككورة  وأخيككرا

 التي تعوم العمل الخيري في مجال الدعوة واملساجد بمنطقة املدينة املنورة. الحلول املقترحة لتذليل الصعوبات

 :استبانة املجال الصحي -

ت دف هذو االس بانة إلى معرفة مدى رضا العامليل باملجال الصحي بمنطقة املدينة املنورة عن أداء الجمعيات الخيرية في 

 إلى الدعم في املجال الصحي بمنطقة املدينة املنورة  ووذلن تحديد أو 
ا
لويات العمل الخيري وأشد األحياء السكنية حاجة

املجال الصحي ب ل محافظة من محافظات املدينة املنورة  وتحديد مدى فاعلية الجمعيات الخيرية بأداء واجبات ا ومهامها في 

ويرو في املجال الصحي املجال الصحي  ووذلن التعرف على املشاكل التي تعترض العمل الخيري  والحلول املقترحة لتط

 بمنطقة املدينة املنورة.
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سسال   12وتت ول االس بانة من خمسة محاور رئيسية  يشتمل املحور األول على الخصائص الديموغرافية ويت ول من 

ة أولوي 18فيما يشمل املحور الثاني على قسميل؛ ي ناول القسم األول اولويات العمل الخيري في املجال الصحي ويت ول من 

 ملقياس لكرت الثالثي )هنالن احتيا  ضروري  هنالن احتيا  بسيط  ليس هنالن احتيا ( بحيث يتم 
ا
تم صياغت ا طبقا

تحديد مستوى احتيا  املنطقة من هذو األولويات في املجال الصحي  وي ناول القسم الثاني سسال عن أشد األحياء السكنية 

 إلى الدعم في املجال الصحي مرتبة حس
ا
مهمة تقيس مدى فاعلية  18ر شدة الحاجة  وفشمل املحور الثالث على حاجة

الجمعيات الخيرية في املجال الصحي وتحدد مدى التزام الجمعيات الخيرية بمنطقة املدينة املنورة بأداء تلن املهام في املجال 

 ملقياس لكرت الثالثي )موافق  موافق إلى حد ما  غير 
ا
موافق(  فيما جاء املحور الرابع لي ناول الصحي  وقد تم صياغت ا طبقا

 جاء املحور الخامس 
ا
سسال مفتوح عن املشاكل التي تعترض العمل الخيري في املجال الصحي في منطقة املدينة املنورة  وأخيرا

 لي ناول سسال مفتوح عن الحلول املقترحة لتطوير العمل الخيري في املجال الصحي بمنطقة املدينة املنورة.

 :استبانة املجال االجتماعي -

ت دف هذو االس بانة إلى معرفة مدى رضا املهتميل بالعمل الخيري االجتماعي عن أداء الجمعيات الخيرية في املجال 

 إلى الدعم في املجال 
ا
االجتماعي بمنطقة املدينة املنورة  ووذلن تحديد أولويات العمل الخيري وأشد األحياء السكنية حاجة

 ل محافظة من محافظات املدينة املنورة  وتحديد مدى فاعلية الجمعيات الخيرية بأداء واجبات ا ومهامها في االجتماعي ب

املجال االجتماعي  ووذلن التعرف على املشاكل التي تعترض العمل الخيري  والحلول املقترحة لتطويرو في املجال االجتماعي 

 بمنطقة املدينة املنورة.

ستة محاور رئيسية  يشتمل املحور األول على الخصائص الديموغرافية للمستجيبيل على وتت ول االس بانة من 

سسال  فيما يشمل املحور الثاني على سبعة أقسام؛ ي ناول القسم األول اولويات العمل الخيري  11االس بانة ويت ول من 

احتيا  املنطقة من العمل الخيري االجتماعي أولويات تحدد مستوى  9االجتماعي في مجال تأهيل األسر الفقيرة  ويت ول من 

أولويات تحدد  10في هذا املجال  وي ناول القسم الثاني اولويات العمل الخيري االجتماعي في مجال االس ال  ويت ول من 

مستوى احتيا  املنطقة من العمل الخيري االجتماعي في هذا املجال  وي ناول القسم الثالث أولويات العمل الخيري 

أولوية تحدد مستوى احتيا  املنطقة من العمل الخيري  11الجتماعي في مجال رعاية ذوي االحتياجات الخاصة  ويت ول من ا

 9االجتماعي في هذا املجال  وي ناول القسم الرابع أولويات العمل الخيري االجتماعي في مجال رعاية وبار السن  ويت ول من 

من العمل الخيري االجتماعي في هذا املجال  وي ناول القسم الخامس اولويات العمل أولويات تحدد مستوى احتيا  املنطقة 

أولوية تحدد مستوى احتيا  املنطقة من العمل الخيري  14الخيري االجتماعي في مجال رعاية الشباب  ويت ول من 

مجال رعاية املرأة والطفل  ويت ول  االجتماعي في هذا املجال  وي ناول القسم السادس أولويات العمل الخيري االجتماعي في

أولويات تحدد مستوى احتيا  املنطقة من العمل الخيري االجتماعي في هذا املجال  وقد تم صياغة الفقرات في  10من 

 ملقياس لكرت الثالثي )هنالن احتيا  ضروري  هنالن احتيا  بسيط  ليس هنالن احتيا ( 
ا
األقسام الستة السابقة طبقا

 بحيث يتم تح
ا
ديد مستوى احتيا  املنطقة من هذو األولويات  وي ناول القسم السابع سسال عن أشد األحياء السكنية حاجة

 إلى الدعم في املجال االجتماعي مرتبة حسر شدة الحاجة.

ديد وفشمل املحور الثالث على ترتير ألولويات العمل الخيري في املجاالت االجتماعية املختلفة ومن ثم إم انية تح

 ولويات تمويل هذو املجاالت.أ
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وفشمل املحور الرابع على ستة أقسام؛ ي ناول القسم األول بعض مهام وواجبات الجمعيات الخيرية في مجال م افحة 

مهام تحدد مدى التزام الجمعيات الخيرية بأداء تلن املهام والواجبات بمنطقة املدينة املنورة في هذا  9الفقر  ويت ول من 

مهام تحدد مدى  10اول القسم الثاني بعض مهام وواجبات الجمعيات الخيرية في مجال االس ال  ويت ول من املجال  وي ن

بعض التزام الجمعيات الخيرية بأداء تلن املهام والواجبات بمنطقة املدينة املنورة في هذا املجال  وي ناول القسم الثالث 

تحدد مدى التزام مهمة  11االحتياجات الخاصة  ويت ول من  في مجال رعاية ذوي  مهام وواجبات الجمعيات الخيرية

بعض مهام   وي ناول القسم الرابع الجمعيات الخيرية بأداء تلن املهام والواجبات بمنطقة املدينة املنورة في هذا املجال

الجمعيات الخيرية بأداء تلن مهام تحدد مدى التزام  9في مجال رعاية وبار السن  ويت ول من  وواجبات الجمعيات الخيرية

في  بعض مهام وواجبات الجمعيات الخيرية  وي ناول القسم الخامس املهام والواجبات بمنطقة املدينة املنورة في هذا املجال

مهمة تحدد مدى التزام الجمعيات الخيرية بأداء تلن املهام والواجبات بمنطقة املدينة  14مجال رعاية الشباب  ويت ول من 

في مجال رعاية املرأة والطفل   بعض مهام وواجبات الجمعيات الخيرية  وي ناول القسم السادس ورة في هذا املجالاملن

  مهام تحدد مدى التزام الجمعيات الخيرية بأداء تلن املهام والواجبات بمنطقة املدينة املنورة في هذا املجال 10ويت ول من 

 ملقياس لكرت الثالثي )موافق  موافق إلى حد ما  غير موافق(   وقد تم صياغة الفقرات في األقسام الستة
ا
السابقة طبقا

فيما جاء املحور الخامس لي ناول سسال مفتوح عن املشاكل التي تواجه عمل الجمعيات الخيرية في الجانر االجتماعي في 

 جاء املحور السادس لي ناول الحلول املقترحة لتح
ا
سيل العمل الخيري االجتماعي للجمعيات منطقة املدينة املنورة  وأخيرا

 الخيرية بمنطقة املدينة املنورة.

 استبانة املجال اإلعالمي -

ت دف هذو االس بانة إلى معرفة مدى رضا العامليل بالحقل اإلعالمي عن أداء الجمعيات الخيرية في املجال اإلعالمي 

 إلى الدعم في املجال اإلعالمي بمنطقة املدينة املنورة  ووذلن تحديد أولويات العمل الخيري و 
ا
أشد األحياء السكنية حاجة

ب ل محافظة من محافظات املدينة املنورة  وتحديد مدى فاعلية الجمعيات الخيرية بأداء واجبات ا ومهامها في املجال 

اإلعالمي بمنطقة  اإلعالمي  ووذلن التعرف على املشاكل التي تعترض العمل الخيري  والحلول املقترحة لتطويرو في املجال

 املدينة املنورة.

سسال   13وتت ول االس بانة من خمسة محاور رئيسية  يشتمل املحور األول على الخصائص الديموغرافية ويت ول من 

أولويات  10فيما يشمل املحور الثاني على قسميل؛ ي ناول القسم األول اولويات العمل الخيري في املجال اإلعالمي ويت ول من 

 ملقياس لكرت الثالثي )هنالن احتيا  ضروري  هنالن احتيا  بسيط  ليس هنالن احتيا ( بحيث يتم تم صي
ا
اغت ا طبقا

تحديد مستوى احتيا  الجمعيات الخيرية باملنطقة من هذو األولويات  وي ناول القسم الثاني سسال عن أشد األحياء 

 إلى الدعم في املجال اإلعالمي مرتبة حسر 
ا
مهام تقيس مدى  10شدة الحاجة  وفشمل املحور الثالث على السكنية حاجة

فاعلية الجمعيات الخيرية في املجال اإلعالمي وتحدد مدى التزام الجمعيات الخيرية بمنطقة املدينة املنورة بأداء تلن املهام 

 ملقياس لكرت الثالثي )موافق  موافق إ
ا
لى حد ما  غير موافق(  فيما والواجبات في املجال اإلعالمي  وقد تم صياغت ا طبقا

جاء املحور الرابع في ش ل سسال مفتوح عن املشاكل التي تعترض العمل الخيري اإلعالمي للجمعيات الخيرية في منطقة 

 جاء املحور الخامس لي ناول الحلول املقترحة لتحسيل العمل الخيري اإلعالمي للجمعيات الخيرية 
ا
املدينة املنورة  وأخيرا

 دينة املنورة.بمنطقة امل
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 :استبانة الجهات الخيرية .ب 

ت ككدف هككذو االسكك بانة إلككى معرفككة االيككات التككي تسككتيدمها الجهككات الخيريككة فككي منطقككة املدينككة املنككورة لتحديككد املسككت دفيل 

بيككدمات ا  ومصككادر الككدخل وطككرم الحصككول علككى أمككوال الككدعم للجهككات الخيريككة  وآليككات الوصككول للمتبككرعيل  وتحديككد آليككات 

يد أولويات الصرف واإلنفام داخل الجهات الخيرية  ووذلن ترتير مجاالات العمل الخيري حسكر شكدة الحاجكة إلي كا فكي تحد

 إلى معرفة الصعوبات واملعوقات والحلول املقترحة للعمل الخيري 
ا
كل محافظة من محافظات املدينة املنورة  وما ت دف أيضا

 االس بانة أحد املسسوليل بالجهة الخيرية املست دفة. باملدينة املنورة  ويقوم باإلجابة على هذو

وتت ككككول االسكككك بانة مككككن سككككتة محككككاور رئيسككككية  يشككككتمل املحككككور األول علككككى أرلعككككة أقسككككام؛ ي نككككاول القسككككم األول املعلومككككات 

سك بانة أسئلة  فيما ي ناول القسم الثاني مجال عمل الجهة الخيرية حيكث ييتكار املسكتجير علكى اال  10األساسية ويت ول من 

جميككككع املجكككككاالت التكككككي تنطبكككككق وعمكككككل الجهكككككة الخيريكككككة  ويكككككأتي القسككككم الثالكككككث مكككككن هكككككذا املحكككككور لي نكككككاول معلومكككككات عكككككن الجانكككككر 

التنظيمي للجهة الخيرية  وفي القسم الرابع واألخيكر لهكذا املحكور تنكاول املعلومكات عكن الجانكر املكالي للجهكات الخيريكة مكن حيكث 

 الدعم وآليات الوصول للمتبرعيل. أموالمصادر الدخل وطرم الحصول على 

فيما هدف املحور الثاني إلكى معرفكة آليكات تحديكد أولويكات الصكرف داخكل الجهكات الخيريكة ولتحقيكق هكذا الهكدف اشكتمل 

حيكث   هذا املحور على أرلعة أقسام؛ ي ناول القسم األول آليات ضمال مواءمة برامج الجهات الخيرية مع احتياجات املجتمكع

 ملقيككككاس لكككككرت الثالثككككي )نعككككم  نعككككم إلككككى حككككد مككككا  ال(  فيمككككا تنككككاول القسككككم الثككككاني الخطككككوات  16جككككاء فككككي 
ا
آليككككة تككككم صككككياغت ا طبقككككا

 مككا ت بعهككا الجهككة الخيريككة الختيككار املشككروعات والبككرامج التككي تقككوم ب نفيككذها  حيككث جككاءت فككي 
ا
خطككوة  19واإلجككراءات التككي عككادة

 ملقياس وإجراء مقسمة على خمس مراحل ب
ا
 بمرحلة اختيار املشروع و انت اءا بمرحلة تنفيذ املشروع  وقد تم صياغت ا طبقا

ا
دءا

لكرت الخماف ي  وتناول القسم الثالث آليكات تحديكد أولويكات االنفكام داخكل الجهكة الخيريكة  وتشكمل معهكا العوامكل املكسثرة فكي 

الخيكككري وُيطلكككر مكككن املسككسول بالجهكككة الخيريكككة ترتيب كككا حسكككر تحديككد أولويكككات اإلنفكككام  وجكككاء فككي القسكككم الرابكككع مجكككاالت العمككل 

 ية إضافة أي مجاالت أخرى ضرورية.الحاجة إلي ا في م ال عمل الجهة الخيرية مع إم ان

وفشكمل املحكور الثالكث علكى إنجكازات الجهكة الخيريكة خكالل السكنتيل املاضكيتيل  حيكث يشكمل علكى املشكارفع واألنشكطة التككي 

 ه.1437ه  وعام 1436ذها خالل عام ب نفيقامت الجهة الخيرية 

فيمككككا جككككاء املحككككور الرابككككع ليشككككتمل علككككى معلومككككات عككككن املشككككارفع املسككككتقبلية للجهككككة الخيريككككة  حيككككث يككككتم تحديككككد املشككككارفع 

 ه.1438املستقبلية التي تيطط الجهة الخيرية لتنفيذها حتى ل اية العام 

تعتكرض الجهكة الخيريكة فكي سكبيل تنفيكذ خطههكا  حيكث اشكتملت  وجاء املحور الخامس لتحديد الصعوبات واملعوقات التكي

معوقككات هككي املعوقككات املاليككة  واإلداريككة  وال شككرفعية  ومعوقككات ال سككويق والتككرو  ألنشككطة الجهككات الخيريككة  وقككد تككم  4علككى 

 ملقياس لكرت
ا
 ما  غير موافق(. حدي  الثالثي )موافق  موافق إلى صياغة الفقرات طبقا

سادس ليشمل ثالثة أقسام  ي ناول القسم األول الحلول املقترحة للتنلر على صعوبات ومعوقات العمل وجاء املحور ال

 ملقيككاس لككرت 15الخيكري باملدينككة املنكورة  حيككث جككاء فكي 
ا
الثالثككي )موافككق  موافكق إلككى حككد مكا  غيككر موافككق(   فقككرة مدرجككة طبقكا

ية التي يرى مسسولوا الجهات الخيرية ضرورت ا في املنطقة من وجهة وجاء القسم الثاني لتحديد أهم األنشطة الخيرية والتنمو 

 ملجكككككاالت العمكككككل الخيكككككري قيكككككد الدراسككككة )التعلكككككيم  الكككككدعوة  االجتمكككككاعي  اإل 
ا
عكككككالم  نظككككرهم  حيكككككث تكككككم صكككككياغة األنشكككككطة طبقككككا
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 ملقياس لكرت
ا
احتيكا  بسكيط  لكيس  الثالثي )هنالن احتيا  ضكروري  هنالكن الصحة  املساجد( وقد تم تدريج الفقرات طبقا

ليل ولكككككم تكككككرد فكككككي هنالكككككن احتيكككككا (  فيمكككككا جكككككاء القسكككككم الثالكككككث وسكككككسال مفتكككككوح عكككككن املقترحكككككات والتصكككككورات التكككككى يراهكككككا املسكككككسو 

 االس بانة.

 :استبانة املقابالت املتعمقة .ج 

املدينة املنكورة عكن  هدفت اس بانة املقابالت املتعمقة إلى معرفة أراء الخبراء واملسسوليل املهتميل بالعمل الخيري بمنطقة

أولويات العمل الخيري ومقترحات م وتوصيات م حول العمل الخيري للجهات الخيرية ومعرفة تشخيصهم لواقع العمل الخيكري 

 بمنطقة املدينة املنورة من وجهة نظرهم.

فيمكككا وغرافيككة  أسككئلة ت نككاول الخصككائص الديم 6وتت ككول االسكك بانة مككن أرلعككة محككاور رئيسككية  يشككمل املحككور األول علككى 

ولتحقيكق هكذا الهكدف اشكتمل هكذا املحكور علكى  العمكل الخيكري بمنطقكة املدينكة املنكورة   دف املحور الثاني إلكى تشكخيص واقكع 

مكن وجهكة نظكر الخبكراء واملسكسوليل العمكل الخيكري أسئلة تسعى إلى تشخيص واقع  10ستة أقسام؛ حيث جاء القسم األول في 

 ملقيككاس لكككرت الثالثككي )نعككم  نعككم إلككى حككد مككا     وقككدنطقككة املدينككة املنككورةاملهتمككيل بالعمككل الخيككري بم
ا
تككم صككياغة األسككئلة طبقككا

فيمككا تنككاول القسككم الثككاني فككي شكك ل سككسال مفتككوح األنشككطة التككي تقككوم ه ككا الجهككات الخيريككة  وجككاء القسككم الثالككث فككي سككسال   ال(

أو مدينة  وجاء القسم الرابع في سسال مفتوح حول معايير مفتوح عن جوانر القصور في عمل الجهات الخيرية ب ل محافظة 

الحككم علككى مككدى نجككاح الجهكات الخيريككة فككي أداء دورهككا فكي التنميككة االجتماعيككة  وجككاء القسكمال الخككامس والسككادس علككى شكك ل 

ملنطقككة علككى ت الخيريككة باسككساليل مفتككوحيل حككول املشككاكل التككي تعتككرض العمككل الخيككري والحلككول املقترحككة لتحسككيل عمككل الجهككا

 التوالي.

ولتحقيككق هككذا الهككدف اشككتمل هككذا العمككل الخيككري بمنطقككة املدينككة املنككورة فيمككا هككدف املحككور الثالككث إلككى معرفككة أولويككات 

املحككككور علككككى أرلعككككة أقسككككام جككككاءت علككككى شكككك ل أسككككئلة مفتوحككككة؛ ي نككككاول القسككككم األول سككككسال مفتككككوح عككككن الفئككككات األشككككد حاجككككة 

يب ككا حسككر األولويككة  وجككاء القسككم الثككاني حككول ماهيككة مجككاالت العمككل التككي يجككر أل تروككز للمسككاعدة فككي كككل محافظككة ويككتم ترت

علي ا الجهات الخيرية في املنطقة بحيث يتم ترتيب ا حسر األشد حاجة  وجاء القسم الثالث حول أوثر األحيكاء حاجكة لتقكديم 

وجكاء القسكم الرابكع واألخيكر لهكذا املحكور حكول أبكرز املساعدة في منطقكة املدينكة املنكورة بحيكث يكتم ترتيب كا حسكر األشكد حاجكة  

.املشكالت االجتماعية التي تن شر في محافظتن أو مدينتن بحيث ي
ا
 تم ترتيب ا حسر األوثر إن شارا

فيمككا هككدف املحككور الرابككع إلككى معرفككة املقترحككات والتوصككيات حككول العمككل الخيككري باملدينككة املنككورة  ولتحقيككق هككذا الهككدف 

حككككور علككككى أرلعككككة أقسككككام جككككاءت علككككى شكككك ل أسككككئلة مفتوحككككة؛ ي نككككاول القسككككم األول سككككسال مفتككككوح عككككن االيككككات اشككككتمل هككككذا امل

املقترحكككة التكككي يجكككر أل ت بعهكككا الجهكككات الخيريكككة للوصكككول إلكككى املسكككت دفيل األشكككد حاجكككة للمسكككاعدة  وجكككاء القسكككم الثكككاني حكككول 

ئككات األشككد حاجككة للمسككاعدة  فيمككا جككاء القسككم الثالككث حككول املعككايير التككي ينبغككي أل تسكك ند إلي ككا الجهككات الخيريككة لتحديككد الف

الطرم التي يجر أل ت بعها الجهات الخيرية للحصول على تمويل أنشطت ا  وجاء القسم الرابع واألخير لهذا املحور ولالس بانة 

 و ل حول آليات تحديد أولويات اإلنفام على مشرؤعات الجهات الخيرية.

 :ورش العمل وحلقات النقاش .د 
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 ككدف ورش العمككل وحلقككات النقككاش بشكك ل عككام إلككى تنككاول املوضككوعات واملشكككالت محككل الدراسككة بشكك ل أعمككق وأشككمل  ت

حيكككث يكككتم مكككن خاللهكككا مناقشكككة األف كككار املختلفكككة بكككيل مجموعكككة مكككن املتيصصكككيل والخكككرو  بتوصكككية وهكككدف موحكككد بعكككد انت كككاء 

 الورشة أو الحلقة.

 الدراسة وورش عمل في ل اية الدراسة على النحو التالي: وقام فريق الدراسة بعقد ورشة عمل في بداية

 ورهة عمل في بداية الدراسة:

هدفت هذو الورشة إلى مناقشة الفكرة العامة للدراسة وأهدافها ووذلن أدوات الدراسة األساسية  وقد حضر 

املنورة  وقد تم تقسيم ( من املتيصصيل واملسسوليل املهتميل بالعمل الخيري بمنطقة املدينة 36الورشة عدد )

 الحاضرين لورشة العمل إلى ثالث مجموعات على النحو التالي:

 مجموعة أولى ملناقشة اس بانة الجهات الخيرية وتعديل ما يلزم علي ا.

مجموعة ثانية ملناقشة اس بانة األفراد والتي تشمل مجاالت العمل الخيري  وكانت من نتائج هذو املجموعة التوصية 

 ل ول كل بتقسيم ا
ا
 وأيضا

ا
الس بانة  وعمل اس بانة ل ل مجال على حدة وذلن لت ول نتائج الدراسة أوثر دقة وتفصيال

 مجال له خصائص مستقلة بذاته.

  مجموعة ثالثة ملناقشة اس بانة املقابالت املتعمقة وتعديل ما يلزم علي ا.

 

 ورش العمل بنهاية الدراسة:

 إلى:  وانقسمتالدراسة وتحقيق أهدافها  شة نتائج هدفت هذو الورش إلى مناق

 ورشة عمل )حلقة نقاش( للميتصيل في املجال التعليمي.  -

 ورشة عمل )حلقة نقاش( للميتصيل في املجال الصحي.  -

 واملجالي اإلعالمي.  ش( للميتصيل في املجال االجتماعيورشة عمل )حلقة نقا -

 ومجال املساجد.ورشة عمل )حلقة نقاش( للميتصيل في املجال الدعوي  -

 صدق وثبات أدوات الدراسة:

من أجل الحصول على نتائج دقيقة تم التأود من ثبات وصدم أدوات الدراسكة مكن خكالل صكدم املحكمكيل املتيصصكيل 

ب ككل مجككال مككن مجككاالت الدراسككة  حيككث تككم عككرض االسكك بانات فككي املرحلككة األولككى علككى عككدد مككن املتيصصككيل ولعككض املسككسوليل 

مل الخيري ولعض األكاديميل في ورشة عمل عقدت في بداية الدراسة وتم مناقشة مسكودة االسك بانات املقترحكة واملهتميل بالع

 للتأود من شمولية االس بانات وتنطيت ا ل افة الجوانر املطلوبة في الدراسة.

ل نتكككائج العينككككة لتحليككك SPSS 22ومكككا تكككم التأوكككد مكككن ثبكككات األدوات باسكككتيدام معامكككل ألفكككا ورونبكككا  باسكككتيدام برنكككامج 

مفككردة السكك بانة الجهككات الخيريككة  والتككي تككم تطبيككق األدوات  15مفككردة السكك بانات املجككاالت و 25االسككتطالعية والبككاله عككددها 

الس بانة املجال التعليمي   0.74علي ا في بداية الدراسة  وقد أظهرت النتائج ثبات االس بانات  حيث تراوح معامل الثبات بيل 

 ( يوفح ذلن:10والجدول )  ة املجال االعالميالس بان 0.82
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 ( معامل ثبات استبانات الدراسة10جدول )

 معامل الثبات مجال الدراسة

ي  ر
خي
ال
ل 
عم
 ال
ت
اال
ج
 م
ت
انا
 ب
س
ا

 

 0.76 االجتماعي

 0.82 عالمياإل 

 0.74 التعليمي

 0.77 الدعوة واملساجد

 0.76 الصحي

 0.75 اس بانة الجهات الخيرية

 املسح امليداني ونظام املسوحات امليدانية:

بعد التأود من صدم وثبات أدوات الدراسة والتحقق من صالحيت ا للتطبيق امليداني  فقد تم تطبيق أدوات الدراسة 

إلجراء املسوحات امليدانية  قائم على أهمية الوصول إلى معلومات  عبر نظام خاصمن خالل فريق عمل ميداني مسهل  و 

 .املطبقة( يوفح منهجية العمل امليداني 42ة عالية من الدقة والصحة  والش ل )ذات درج

 

 .املطبقةمنهجية العمل امليداني ( 42ش ل )

 لتحقيق ذلن: فيما يلي أهم الخطوات التي اتبعتو 

 :يب موظفي وموظفات املسح امليدانيتدر 

              

                     

               

              

                         

           

              

                

                          :
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  وقد تم عقد الدورة التدريبية للباحثيل واملشرفيل البيانات من خالل مسسول التدرير تدرير مشرفي وجامعيتم  

للمشرفيل وما تم عقد ورشة ثانية هكك  17/10/1437م املوافق 23/07/2016بفندم موفمبين املدينة املنورة بتاريخ 

وتم الترويز خالل التدرير هكك. 29/10/1437 م املوافق04/08/2016 بتاريخاألولى الدورة التدريبية والباحثيل املتيلفيل من 

 مععلى توحيد املفاهيم لدي كافة الباحثيل على األسئلة الواردة في االس بانات  وما تم تدريب م على طرم ووسائل التعامل 

 .س بانة في أقرب وقت وبأومل صورةاملستجير بما يضمن تعبئة املستجير على اال 

 :
 
 آلية جمع البيانات ميدانيا

ة البيانات باستيدام املقابالت اقام جامعي  واملعتمدة من قبل العميل لشخصية لتعبئة االس بانة الورقية املعد 

وفق العينة التي تم تحديدها واختيارها ل ل باحث. وما تم التنبيه على جامعي البيانات على ضرورة االلتزام بأخالقيات 

 املهنة.

  التدقيي:إجراءات الجودة و 

الخطوات  تذلن اتبعع أسلوب علمي ودقيق لتحقيق أعلى درجات الجودة ملخرجات الدراسة  وفي سبيل ااتبتم 

 :التالية

 عي البياناتالتدرير الوافي للمشرفيل وجام. 

  االس بانات املعبأة أثناء املسحتدقيق املشرفيل لجميع. 

 تدقيق مدير املسح امليداني .
ا
 الس بانات معبأة ميتارة عشوائيا

 من االستمارات. التحقق 
ا
 عن طريق الهاتف من صحة املعلومات التي أجلت باس بانة املسح لعدد ميتار عشوائيا

  اقصة استكمال البيانات النللتأود من صحة وثبات البيانات و التدقيق املكتبي ل افة االس بانات املعبأة بصورة شاملة

اس بانة تم  (13الجودة والتدقيق عن اس بعاد )  وأسفرت إجراءات أو غير الصحيحة قبل إدخالها للبرنامج اإلحصا ي

 .( السابق9توضيحها في جدول )

 إدخال وتدقيي البيانات:

 تم إدخال البيانات املدققة املسجلة باالستبيانات في أجهزة الحاسر االي باستيدام برن
ا
امج إدخال معد خصيصا

ية لتدقيق االتسام ال تقبل األخطاء الوافحة. وتم التحقق من صحة . ويتميز هذا البرنامج بياصية داخللهذا النرض

املعلومات التي يتم إدخالها عن طريق مقارنت ا باملعلومات الواردة باالستبيانات. وتم تصحيح أي أخطاء في اإلدخال تم 

 او شافها.

 التبويب والتحليل اإلحصائي للبيانات:

خة ( اإلحصا ي النسSPSSانات على الحاسر االي باستيدام برنامج )تم عمل تبوير ومعالجة وتحليل إحصا ي للبي

   وقد تم استيدام األسالير اإلحصائية التالية:(22)

 املتوسط الحسالي للكشف عن متوسطات متنيرات وعينة الدراسة.  -

 التكرارات والنسر املئوية للكشف عن الخصائص الديموغرافية ووصف متنيرات الدراسة. -

 للمساعدة. الوزل النسبي -
ا
 لتحديد ترتير األولويات واألحياء األشد احتياجا

 معامل الثبات ألفا ورونبا  الختبار الثبات لألداة املستيدمة في الدراسة. -
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 لككككككثالث للكشكككككف عككككككن داللكككككة وااختبكككككار تحليكككككل التبكككككاين فككككككي اتجكككككاو واحكككككد  -
ا
تجكككككاو الفكككككروم بككككككيل املتوسكككككطات الدالكككككة إحصكككككائيا

 مجموعات أو أوثر.

اتجكككاو الفكككروم بكككيل املتوسكككطات لكككثالث و  حصكككائيةللكشكككف عكككن مصكككدر الداللكككة اإل اختبكككار تكككوكي للمقارنكككات املتعكككددة واحكككد  -

 .مجموعات أو أوثر
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 الفصل السادس

 نتائج الدراسة

 

 تمهيد -

 املبحث األول: العمل الخيري في املجال الصحي -

 املبحث الثاني: العمل الخيري في املجال التعليمي -

 الثالث: العمل الخيري في املجال اإلعالمياملبحث  -

 املبحث الرابع: العمل الخيري في مجال الدعوة واملساجد -

 املبحث الخامس: العمل الخيري في املجال االجتماعي -

 املبحث السادس: العمل الخيري لدى الجهات الخيرية -

 املبحث السابع: نتائج املقابالت املتعمقة -
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 تمهيد:

تناول هذا الفصل نتائج الدراسة  وذلن بعد االنت اء من التحليالت اإلحصائية الالزمة على اس بانات الدراسة  وقد 

تم تقسيم الفصل إلى مباحث حسر اس بانات الدراسة  حيث يتم عرض الخصائص الديموغرافية  وأولويات العمل 

السكنية حسر شدة االحتيا  للدعم ب ل مجال  ومدى فاعلية الجمعيات الخيرية  الخيري في كل مجال  وترتير األحياء

 بمنطقة املدينة املنورة للقيام بواجبات ا  وعرض املشاكل واملقترحات للعمل الخيري ب ل مجال.

ويت ول الفصل من سبعة مباحث ت ناول املباحث من األول للخامس نتائج الدراسة ملجاالت العمل الخيري 

حي  التعليمي  اإلعالمي  الدعوة واملساجد  االجتماعي(  وي ناول املبحث السادس نتائج الدراسة للجهات الخيرية  يلي ا )الص

 املبحث السابع الذي يعرض نتائج املقابالت املتعمقة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سةا رالد السادس : نتائجالفصل 
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 املبحث األول: العمل الخيري في املجال الصحي:

افية:  املحور األول: الخصائ  الديموغر

 العالقة بين النوع والعمر:

 ( توزفع عينة الدراسة في املجال الصحي حسر النوع والعمر11جدول )

 الفئات العمرية
 النوع

 املجموع
 أنثى ذكر

 12 4 8 عام 25أقل من 

2.7% 1.3% 4.0% 

 149 27 122 عام 35عام إلى أقل من  25من 

40.9% 9.1% 50.0% 

 103 12 91 عام 45عام إلى أقل من  35من 

30.5% 4.0% 34.6% 

 25 1 24 عام 55عام إلى أقل من  45من 

8.1% .3% 8.4% 

 9 0 9 عام فأوثر 55من 

3.0% 0.0% 3.0% 

 298 44 254 املجموع

 %100.0 %14.8 %85.2 النسبة %

تمثككل  %،85.2( أل النالبيكة العظمككى مككن عينككة الدراسكة فككي املجككال الصككحي مكن الككذكور بنسككبة 11يتسكح مككن جككدول )

عكككام بنسكككبة  45عكككام إلكككى أقكككل مكككن  35   تلكككي م الفئكككة العمريكككة مكككنعكككام 35عكككام إلكككى أقكككل مكككن  25مكككن مكككه م الفئكككة العمريكككة  40.9%

. 25قل من وقد كانت أقل الفئات العمرية من الذكور هم األ %،30.5
ا
 عاما

 35عكام إلكى أقكل مكن  25مكن مه م الفئة العمرية % 9.1من عينة الدراسة من اإلناث  وتمثل  %14.8بينما يتسح أل 

ولكككم يككككن هنككاد تمثيكككل فكككي العينكككة لإلنكككاث فكككي الفئكككة %، 4.0عكككام بنسكككبة  45عكككام إلككى أقكككل مكككن  35   تلكككي م الفئكككة العمريكككة مكككنعككام

 عام فأوثر. 55العمرية من 
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 ( توزفع عينة الدراسة في املجال الصحي حسر النوع والعمر43ش ل )

 

 الحالة االجتماعية:

 ( توزفع عينة الدراسة في املجال الصحي حسر الحالة االجتماعية والنوع12جدول )

 الحالة االجتماعية
 النوع

 املجموع
 أنثى ذكر

 57 18 39 أعزب

13.3% 6.1% 19.4% 

 231 25 206 متزو 

70.1% 8.5% 78.6% 

 5 1 4 مطلق

1.4% .3% 1.7% 

 1 0 1 أرمل

.3% 0.0% .3% 

 294 44 250 املجموع

 %100.0 %15.0 %85.0 النسبة %

2.70% 

40.90% 

30.50% 

8.10% 

3.00% 
1.30% 

9.10% 

4.00% 

0.30% 0.00% 
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

 35واقل من  25من  عام 25اقل من 
 عام

 45واقل من  35من 
 عام

 55واقل من  45من 
 عام

 عام فاكثر 55من 

 أنثي ذكر
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كككال مككككن املتككككزوجيل بنسكككككبة مئويككككة 12يتسككككح مككككن جككككدول ) يمثككككل الكككككذكور %، 78.6( أل أعلكككككى تمثيككككل لعينككككة الدراسكككككة كك

مكن إجمكالي عينكة الدراسكة فكي املجكال  %19.4لإلناث  فيما كانت عينة الدراسة من غيكر املتكزوجيل % 8.5مه م  مقابل  70.1%

 لإلناث من إجمالي عينة الدراسة في املجال الصحي من غير املتزوجيل. %6.1من الذكور  في مقابل  %13.3الصحي  يمثل 

 بلنكككت 
ا
لكككى الترتيكككر مكككن إجمكككالي عينكككة الدراسكككة فكككي ع %0.3 %،1.7وقكككد جكككاء املطلكككق واألرمكككل بنسكككر تمثيكككل قليلكككة جكككدا

 املجال الصحي.

 

 ( توزفع عينة الدراسة في املجال الصحي حسر الحالة االجتماعية والنوع44ش ل بياني )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.30% 
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 السكن )املحافظة والحي(:

 ( توزفع عينة الدراسة في املجال الصحي حسر السكن )املحافظة والحي(13جدول )

 النسبة % التكرار الحي املحافظة

 السويرقية

 1.4 4 الجصة

 0.7 2 السوسية

 0.7 2 قرال

 2.7 8 املجموع

 ينبع

 2.4 7 ينبع النييل

 1.7 5 ينبع الصناعية

 1.4 4 البندر

 1.4 4 املشهد

 1.4 4 ينبع األحمر

 0.7 2 السميري 

 0.7 2 العامودي

 0.7 2 املرو 

 0.7 2 جامعة الدول العربية

 0.7 2 نبط

 0.3 1 الجصة

 0.3 1 العصيلي

 12.2 36 املجموع

 العيص

 1.4 4 العيص

 0.7 2 املرامية

 0.3 1 السميري 

 0.3 1 املرلع

 2.7 8 املجموع

 الحناوية
 1.7 5 عرجا

 1.4 4 خيبر
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 النسبة % التكرار الحي املحافظة

 0.3 1 االس يطال

 0.3 1 العقدة

 0.3 1 املخطط

 4.1 12 املجموع

 خيبر

 0.7 2 الثمد

 0.7 2 الصلصلة

 0.7 2 العشاش

 0.7 2 خيبر

 0.3 1 الروضة

 0.3 1 العزوة

 0.3 1 املخطط

 0.3 1 سلطانه

 4.1 12 املجموع

 املدينة املنورة

 3.4 10 األمير نايف

 2.0 6 الجامعة

 2.0 6 الجبور 

 2.0 6 الشهداء

 2.0 6 الفتح

 2.0 6 امللن فهد

 2.0 6 بني معاوية

 2.0 6 جبل أحد

 2.0 6 عروة

 1.7 5 الدار

 1.7 5 الشبيه

 1.7 5 الظاهرة

 1.7 5 العاقول 

 1.7 5 العريض
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 النسبة % التكرار الحي املحافظة

 1.7 5 الفرفش

 1.7 5 القبليتل

 1.7 5 ال اتية

 1.7 5 بن عبد األشهل

 1.7 5 بني الحارثة

 1.7 5 قباء

 1.4 4 السالم

 1.4 4 السيح

 1.4 4 العزيزية

 1.4 4 العنابس

 1.4 4 القصواء

 1.4 4 املبعوث

 1.0 3 أبيار علي

 1.0 3 االصيفري 

 1.0 3 التلعة

 1.0 3 الهجرة

 1.0 3 تلعة الهبوب

 0.7 2 أبو وبير

 0.7 2 أبو مرخه

 0.7 2 التالل

 0.7 2 الحرة الشرقية

 0.7 2 الخالدية

 0.7 2 الدعيثة

 0.7 2 الطيارية

 0.7 2 ذو الحليفة

 0.7 2 سكة الحديد

 0.7 2 شورال
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 النسبة % التكرار الحي املحافظة

 0.3 1 اإلس ال

 0.3 1 الراية

 0.3 1 العنزي 

 0.3 1 املحفر

 0.3 1 املطار

 0.3 1 املعيسلة

 0.3 1 الهدراء

 0.3 1 سلطانه

 0.3 1 طيبة

 61.4 181 املجموع

 

 العال

 0.7 2 العزيزية

 0.7 2 قعنال

 0.3 1 الجامعة

 0.3 1 الجديدة

 0.3 1 العذير

 0.3 1 العزيزة

 0.3 1 املنيتة

 0.3 1 صدر

 0.3 1 منيراء

 3.7 11 املجموع

 وادي الفرع

 1.0 3 وادي الفرع

 0.3 1 أبو ضباع

 0.3 1 األوحل

 0.3 1 الهندية

 0.3 1 اليتمعه

 0.3 1 وادي ريم
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 النسبة % التكرار الحي املحافظة

 2.7 8 املجموع

 بدر

 1.0 3 ادمال

 0.7 2 املسيجيد

 0.7 2 الواسطة

 0.3 1 الشفية

 0.3 1 الشهداء

 0.3 1 العدوة

 0.3 1 القاحة

 0.3 1 املخطط

 4.1 12 املجموع

 مهد الدهر

 1.0 3 الورود

 0.3 1 الراجحي

 0.3 1 الشريي

 0.3 1 العمق

 0.3 1 مفيدة

 2.4 7 املجموع

 100 295 املجموع الكلي

 لعينككة الدراسككة فككي املجككال الصككحي 13يتسككح مككن جككدول )
ا
( أل محافظككة املدينككة املنككورة تعتبككر أعلككى املحافظككات تمثككيال

 فكككككي عينكككككة الدراسكككككة  %12يلي كككككا بنسكككككبة أقكككككل بلنكككككت  %،61.1بنسكككككبة مئويكككككة 
ا
محافظكككككة ينبكككككع  فيمكككككا كانكككككت أقكككككل املحافظكككككات تمثكككككيال

 ل ل مه ا. %2.7هي:السويرقية  العيص  و وادي الفرع بنسبة م ساوية بلنت 

 فكككي عينككة الدراسككة باملجكككال الصككحي لحككي األميكككر نككايف باملدينككة املنكككورة 13ويتسككح مككن جككدول )
ا
( أل أوثكككر األحيككاء تمثككيال

وأكجلت األحيكاء )الجامعكة  %، 2.4جمكالي عينكة الدراسكة  يليكه حكي ينبكع النييكل بمحافظكة ينبكع بنسكبة من إ %3.4بنسبة مئوية 

من إجمالي عينة الدراسة  %2الجبور  الشهداء  الفتح  امللن فهد  بني معاوية  جبل أحد  عروة( نسبة مئوية م ساوية بلنت 

 نورة.ال لية في املجال الصحي وكال جميعها من محافظة املدينة امل

  



181 
 

 املؤهل العلمي:

 ( توزفع عينة الدراسة في املجال الصحي حسر املسهل العلمي14جدول )

 النسبة % التكرار البيان

 8.6 26 ثانوي وما دول 

 43.5 131 دبلوم

 37.2 112 ب الوريوس

 5.6 17 ماجستير

 4.7 14 دوتوراو

 3. 1 لم يجر

 100.0 301 املجموع

مكن عينكة  %37.2مكن عينكة الدراسكة حاصكلول علكى مسهكل علمكي دبلكوم  فيمكا بلكه  %43.5( أل 14يتسح من جدول )

 للعينككة و ككل بنسككر 
ا
الدراسككة مككن حملككة درجككة الب ككالوريوس  وقككد جككاء حككاملي درجككة املاجسككتير والككدوتوراو أقككل الفئككات تمثككيال

 على الترتير.  %4.7%، 5.7مئوية 

 

 املجال الصحي حسر املسهل العلمي( توزفع عينة الدراسة في 45ش ل بياني )
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 جهة العمل:

 ( توزفع عينة الدراسة في املجال الصحي حسر جهة العمل15جدول )

 النسبة % التكرار البيان

 25.9 78 وزارة الصحة

 23.6 71 مس شفا ح ومي

 37.2 112 مروز صحي

 5.3 16 مس شفا خاص

 4.3 13 مستوصف خاص

 3.0 9 جمعية صحية

 7. 2 لم يجر

 100.0 301 املجموع

يلككي م  %،37.2( أل غالبيككة عينكة الدراسككة يعملكول بمراوككز صكحية حيككث بلنكت النسككبة املئويكة 15يتسكح مككن جكدول )

علككى التككوالي  وجككاء العككاملول باملس شككفيات  %23.6 %،25.9العككاملول بككوزارة الصككحة واملس شككفيات الح وميككة بنسككر مئويككة 

 بلنككت الخاصككة واملستوصككفات الخاصككة والج
ا
علككى الترتيككر مككن إجمككالي  %3%، 4.3%، 5.3معيككات الصككحية بنسككر قليلككة جككدا

 عينة الدراسة في املجال الصحي.

 
 ( توزفع عينة الدراسة في املجال الصحي حسر جهة العمل46ش ل بياني )
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 طبيعة العمل:

 ( توزفع عينة الدراسة في املجال الصحي حسر طبيعة العمل16جدول )

 النسبة % التكرار البيان

 18.3 55 طبير

 10.0 30 أخصا ي غير طبير

 25.6 77 فني

 18.6 56 ممرض

 24.3 73 إداري 

 2.0 6 صيدلي

 1.3 4 لم يجر

 100.0 301 املجموع

 فككي عينكة الدراسكة حيكث يمثلككول 16يتسكح مكن جكدول )
ا
( أل الفنيككيل واإلداريكيل فكي الجهكات الصككحية هكم األعلكى تمثكيال

علككى الترتيكككر مكككن إجمككالي عينكككة الدراسكككة فكككي املجككال الصكككحي  يلكككي م املمرضكككول واألطبككاء بنسكككر متقاربكككة بلنكككت  24.3% %،25.4

 لعينة الدراسة بنسبة بلنت  %18.3%، 18.6
ا
 من إجمالي عينة املجال الصحي. %2على الترتير  وجاء الصيادلة أقل تمثيال

 
 الصحي حسر طبيعة العمل( توزفع عينة الدراسة في املجال 47ش ل بياني )
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 مد  الرضا عن أداء الجمعيات حسب طبيعة العمل:

 ( مستوى رضا عينة الدراسة عن أداء الجمعيات الخيرية في املجال الصحي حسر طبيعة العمل17جدول )

 طبيعة العمل

مستو  الرضا عن أداء الجمعيات الخيرية في 

 المرتيب االتجاه املتوسط املجموع املجال الصحي

 راض   راض  إلئ حد  ما غير راض  

 2 راضي إلى حدي ما 1.69 55 5 28 22 طبير

% 40.0 50.9 9.1 100    

 1 راضي إلى حدي ما 1.70 30 3 15 12 أخصا ي غير طبير

% 40.0 50.0 10.0 100    
 5 غير راضي  1.52 77 7 26 44 فني

% 57.1 33.8 9.1 100    

 4 راضي  غير 1.66 56 5 27 24 ممرض

% 42.9 48.2 8.9 100    

 3 غير راضي  1.66 68 5 35 28 إداري 

% 41.2 51.5 7.4 100    

 6 غير راضي  1.33 6 0 2 4 صيدلي

% 66.7 33.3 0.0 100 

 292 25 133 134 املجموع الكلي   

 100 8.6 45.5 45.9 النسبة %   

    

 عككن أداء الجمعيككات الخيريككة فكككي 17يتسككح مككن جككدول )
ا
( أل األخصككا ي غيككر الطبيككر والطبيككر همككا أوثككر الفئككات رضككا

على الترتير وتعبر عن مستوى رضكا إلكى حكدي  1.69، 1.70املجال الصحي بمنطقة املدينة املنورة حيث بلنت متوسطات الرضا 

 ما لد  م عن أداء الجمعيات الخيرية.
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 عكككن أداء الجمعيكككات الخيريكككة فكككي املجكككال الصكككحي بمنطقكككة املدينكككة املنكككورة 
ا
وجكككاء الصكككيادلة والفنيكككول أقكككل الفئكككات رضكككا

 على الترتير وتعبر عن مستوى غير راضي لد  م عن أداء الجمعيات الخيرية. 1.52، 1.33حيث بلنت متوسطات الرضا 

 

 الجمعيات الخيرية في املجال الصحي حسر طبيعة العمل( مستوى رضا عينة الدراسة عن أداء 48ش ل بياني )
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 املشاركة في األعمال الخيرية في املجال الصحي حسب طبيعة العمل:

 ( املشاروة في األعمال الخيرية في املجال الصحي حسر طبيعة العمل18جدول )

 طبيعة العمل

املشاركة بإحد  الجمعيات الخيرية في نشاطها الصحي 

 املجموع باملنطقة.

 ال نعم

 55 45 10 طبير

3.4% 15.2% 18.5% 

 30 22 8 أخصا ي غير طبير

2.7% 7.4% 10.1% 

 77 64 13 فني

4.4% 21.5% 25.9% 

 56 51 5 ممرض

1.7% 17.2% 18.9% 

 73 59 14 إداري 

4.7% 19.9% 24.6% 

 6 6 0 صيدلي

0.0% 2.0% 2.0% 

 297 247 50 املجموع

 %100.0 %83.2 %16.8 النسبة

من عينة الدراسة قد شاركوا في أنشطة صحية مع الجمعيات والجهات الخيريكة   %16.8( أل 18يتسح من جدول )

لكككم يشكككاركوا فكككي أي نشكككا  صكككحي داخكككل الجمعيكككات الخيريكككة بمنطقكككة املدينكككة املنكككورة  ممكككا يشكككير إلكككى ضككككعف  %83.2فكككي مقابكككل 

 صحي في األنشطة الصحية للجمعيات الخيرية.مشاروة املواطنيل العامليل بالقطاع ال
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من اإلدارييل في األنشطة الصحية للجمعيات الخيرية  كأعلى فئة شاروت في األنشطة الصحية  %4.7وشارد 

فيما كانت أقل الفئات مشاروة هم  %،3.4ثم األطباء بنسبة مئوية  %،4.4بالجمعيات  يلي م الفنيول بنسبة مئوية 

فيما لم يوجد أي مشاروة للصيادلة في األنشطة الصحية للجمعيات الخيرية بمنطقة املدينة  %،1.7املمرضول بنسبة 

 املنورة.

 

 ( املشاروة في األعمال الخيرية في املجال الصحي حسر طبيعة العمل49ش ل بياني )
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 املشاركة في األعمال الخيرية في املجال الصحي حسب العمر:

 األعمال الخيرية في املجال الصحي حسر العمر. ( املشاروة في19جدول )

 العمر

املشاركة بإحد  الجمعيات الخيرية في نشاطها الصحي 

 باملنطقة
 املجموع

 ال نعم

 12 9 3 عام 25أقل من 

1.0% 3.0% 4.0% 

 150 129 21 عام 35عام إلى أقل من  25من 

7.0% 42.9% 49.8% 

 105 88 17 عام 45عام إلى أقل من  35من 

5.6% 29.2% 34.9% 

 25 18 7 عام 55عام إلى أقل من  45من 

2.3% 6.0% 8.3% 

 9 7 2 عام فأوثر 55من 

.7% 2.3% 3.0% 

 301 251 50 املجموع

 %100.0 %83.4 %16.6 النسبة %

 فككي األنشككطة الصككحية للجمعيككات الخيريككة 19يتسككح مككن جككدول )
ا
بمنطقككة املدينككة ( أل أوثككر الفئككات العمريككة مشككاروة

بنسكبة  عكاما 45عكام إلكى أقكل مكن  35%  تلكي م الفئكة امكن 7بنسكبة  عاما 35عام إلى أقل من  25من املنورة من الفئة العمرية ا

 إلكى أقكل مكن  25%  مما يشير إلى أل املتطوعيل غالبيت م من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بكيل 5.6مئوية 
ا
   45عامكا

ا
عامكا

 فكي العمكل التطكوعي فكي املجكال الصكحي هكم أطكراف املنحنكى االعتكدالي للفئكات العمريكة األقكل مكن فيما كانت أق
ا
ل الفئات مشاروة

 % على التوالي.0.7%  1عام فأوثر بنسر مئوية  55عام  ومن  25
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 ( املشاروة في األعمال الخيرية في املجال الصحي حسر العمر50ش ل بياني )
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 هارك بها املتطوعون في املجال الصحي بالجمعيات الخيرية:األنشطة التي 

 ( األنشطة التي شارد ه ا املتطوعول في املجال الصحي بالجمعيات الخيرية20جدول )

 النسبة % التكرار البيان الرقم

 14.0 8 أنشطة طبية خيرية تابعة لجمعيات خيرية 1

 12.3 7 متطوع في قافلة طبية 2

 8.8 5 الرعاية الصحية 3

 7.0 4 توعية صحية مجتمعية 4

 5.3 3 املهرجانات 5

 5.3 3 جمعية أمراض الدم الوراثية 6

 5.3 3 عال  حاالت مرضية 7

 5.3 3 مساعدة مرض ى األمراض املزمنة )سرطال/ قلر/ سكر...( 8

 3.5 2 اإلشراف على فريق تطوعي 9

 3.5 2 التطعيمات 10

 3.5 2 اللجنة العلمية االجتماعية 11

 3.5 2 تحاليل طبية 12

 3.5 2 توزفع مواد خيرية طبية 13

 3.5 2 حملة أرام و التثقيفية 14

 1.8 1 إرشاد استيدام اللوازم الطبية 15

 1.8 1 إسعافات أولية باملسجد النبوي  16

 1.8 1 الكشف على الحجا  17

 1.8 1 املشاروة في يوم التوحد العالمي 18

 1.8 1 للسكراليوم العالمي  19

 1.8 1 برنامج ت افل االجتماعي 20

 1.8 1 برنامج م افحة املدخنيل 21

 1.8 1 حملة جمع تبرعات 22

 1.8 1 لجنة أصدقاء املرض ى 23

 100 57 املجموع
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نشكا  خيكري فكي املجكال الصكحي  وجكاءت أوثكر  23( أل املتطكوعيل بعينكة الدراسكة قكد شكاركوا بكك 20يتسح من جدول )

أنشكككطة طبيكككة خيريكككة تابعكككة لجمعيكككات األنشكككطة التكككي شكككارد ه كككا املتطوعكككول مكككع الجمعيكككات الخيريكككة فكككي املجكككال الصكككحي  وهكككي: ا

توعيككة صككحية مجتمعيككةا  و ابككرامج الرعايككة الصككحيةا  ا %،12.3بنسككبة  التطككوع فككي قافلككة طبيككةايلي ككا ا %،14ا بنسككبة خيريككة

 على الترتير.% 7%، 8.8ر مئوية بنس

 

 املستهدفون من العمل الخيري في املجال الصحي: 

 ( املست دفول من العمل الخيري في املجال الصحي21جدول )

 النسبة % التكرار البيان الرقم

 28.0 14 أهل املنطقة 1

 22.0 11 املرض ى 2

 10.0 5 الفقراء واملحتاجول  3

 8.0 4 القرى  4

 8.0 4 املزمنول املرض ى  5

 6.0 3 الشباب والشابات 6

 6.0 3 حجا  7

 4.0 2 األيتام واألرامل 8

 4.0 2 التمريض 9

 2.0 1 املتبرعول  10

 2.0 1 املدخنول  11

 100 50 املجموع

 11( أل عكككدد املسكككت دفيل مكككن العمكككل الخيكككري فكككي املجكككال الصكككحي بمنطقكككة املدينكككة املنكككورة  بلكككه 21يتسكككح مكككن جكككدول )

مككن  %10والفقكراء بنسكبة  %،22يلي كا ااملرضكك ىا بنسكبة  %،28مسكت دف  وجكاء أوثكر املسكت دفيل اأهككل املنطقكةا بنسكبة مئويكة 

إجمكككالي املسكككت دفيل مكككن الجمعيكككات الخيريكككة فكككي األنشكككطة الصكككحية. فيمكككا جكككاء املتبرعكككول واملكككدخنول مكككن أقكككل املسكككت دفيل مكككن 

 %.2الخيرية بمنطقة املدينة املنورة بنسبة م ساوية ل ل مه ما بلنت العمل الخيري في األنشطة الصحية للجمعيات 
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 مكان استهداف أنشطة التطوع للجمعيات الخيرية في املجال الصحي:

 ( م ال است داف أنشطة التطوع للجمعيات الخيرية في املجال الصحي22جدول )

 النسبة % التكرار البيان الرقم

 47.059 24 املدينة املنورة 1

 5.8824 3 بدر 2

 5.8824 3 خيبر 3

 3.9216 2 العالية مول  4

 3.9216 2 مهد الدهر 5

 3.9216 2 جدة 6

 3.9216 2 جمعية طيبة الخيرية 7

 1.9608 1 التنمية االجتماعية للفقراء 8

 1.9608 1 الصلصلة 9

 1.9608 1 العزيزية 10

 1.9608 1 املسجد النبوي الشريف 11

 1.9608 1 النجف + رخو 12

 1.9608 1 جمعية الرعاية الصحية باملدينة املنورة 13

 1.9608 1 جمعية الي يم 14

 1.9608 1 جمعية م افحة السرطال 15

 1.9608 1 حديقة امللن عبد العزيز 16

 1.9608 1 حي األصفرين 17

 1.9608 1 مجمع الراشد مول  18

 1.9608 1 مجمع النور باملدينة املنورة 19

 1.9608 1 ميناء ينبع 20

 100 51 املجموع
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( أل أوثكر األمكاون التكي اسكت دفت مككن قبكل الجمعيكات الخيريكة واملتطكوعيل باملجكال الصكحي هككي 22يتسكح مكن جكدول )

ممكا يشكير إلككى أل محافظكة املدينكة املنككورة %، 5.9يلي كا بكدر وخيبككر بنسكر م سكاوية بلنككت  %،47.1املدينكة املنكورة بنسكبة مئويككة 

املسككيطر األوبككر علككى العمككل الخيككري فككي املجككال الصككحي بمنطقككة املدينككة املنككورة  وبالتككالي ففنككه مككن الضككروري النظككر إلككى بككايي هككي 

 املناطق النائية.
ا
 املدل بمنطقة املدينة املنورة وخاصة

 مستو  الرضا عن أداء الجمعيات في املجال الصحي:

 املجال الصحي( مستوى الرضا عن أداء الجمعيات في 23جدول )

 االتجاه املتوسط النسبة % التكرار الرضا عن أداء الجمعيات في املجال الصحي

 46.3 137 غير راضي 

 45.3 134 راضي إلى حدي ما غير راضي  1.62

 8.4 25 راضي 

 100 296 املجموع

ككر % 46.3( أل 23يتسككح مككن جككدول ) مككن عينككة الدراسككة غيككر راضككيل عككن أداء الجمعيككات فككي املجككال الصككحي  فيمككا عب 

ر  45.3%  عب 
ا
عن رضاهم عن أداء الجمعيكات الخيريكة فكي املجكال الصكحي  %8.4مه م عن رضاهم إلى حدي ما  وبنسبةي قليلةي جدا

 بمنطقة املدينة املنورة.

عند  1.62يات الخيرية في املجال الصحي بمتوسط حسالي وجاء املستوى العام لرضا عينة الدراسة عن أداء الجمع

 مستوى غير راضي  مما يشير إلى تدني مستوى الرضا عن أداء الجمعيات في املجال الصحي.

 
 ( مستوى الرضا عن أداء الجمعيات في املجال الصحي51ش ل بياني )
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 املحور الثاني: ترتيب أولويات العمل الخيري في املجال الصحي حسب املحافظة:

 ( ترتير أولويات العمل الخيري في املجال الصحي على مستوى محافظات منطقة املدينة املنورة24جدول )

 أولويات املجال الصحي
 السويرقية مهد الدهب بدر وادي الفرع العال خيبر الحناكية العي  ينبع املدينة املنورة

 ترتيب وتن ترتيب وتن ترتيب وتن ترتيب وتن ترتيب وتن ترتيب وتن ترتيب وتن ترتيب وتن ترتيب وتن ترتيب وتن

تقنننننننننننننديم العنننننننننننننالج للمرضننننننننننننن ى 

 املحتاجين.
2.75 4 2.75 6 2.88 5 2.83 4 2.92 1 2.73 8 2 14 2.58 7 3 2 2.5 7 

نشر الوعي الصحي والوقنائي 

من خالل إقامة املحاضنرات 

 4 2.75 14 2.6 14 2.17 8 2.5 6 2.73 5 2.83 12 2.17 4 2.88 7 2.75 1 2.85 والندوات الصحية.

تقنننننننننننننننننننننننننننننننننديم التطعيمنننننننننننننننننننننننننننننننننات 

 18 1.38 12 2.6 9 2.5 4 2.75 7 2.73 9 2.75 14 2.08 15 2.38 9 2.69 16 2.42 للطفال.

 1 2.88 16 2.4 1 2.75 7 2.5 5 2.82 8 2.75 2 2.83 6 2.88 2 2.92 10 2.54 إنشاء العيادات الخيرية.

التنسننننيي بننننين املستشنننننفيات 

واملحسننننننننننننننننننين مننننننننننننننننننن رجننننننننننننننننننال 

األعمال والشنركات، لتقنديم 

العنننننننالج أو إجنننننننراء العملينننننننات 

املطلوبننننننة للفقننننننراء النننننن ين ال 

 يستطيعون دفع التكاليف.

2.52 11 2.92 3 1.63 18 2.92 1 2.58 14 2.55 13 2.25 10 2.58 6 3 1 2.63 6 

تنننننننننننننننننننننوفير أجهنننننننننننننننننننننزة طبينننننننننننننننننننننة 

متنوعنننننننننننننننننننننننننننننننننة للمرضننننننننننننننننننننننننننننننننن ى 

 املحتاجين.
2.7 5 2.44 18 3 1 2.17 11 2.83 4 3 1 2.14 11 2.33 13 2.5 15 2.88 1 

إقامنننننننننننة دورات تدريبينننننننننننة فننننننننننني 

اإلسننننعافات األوليننننة للرجننننال 

والسننننننننننننننننننننننننننننننيدات والطلبننننننننننننننننننننننننننننننة 

 والطالبات.

2.46 15 2.78 5 3 2 2.25 10 2.58 15 2.73 9 1.88 17 1.92 18 2.67 11 2.5 8 
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املسننننننننننننننننناهمة فننننننننننننننننني مكافحنننننننننننننننننة 

األمنننننننننننننننننننننننننننراض املسنننننننننننننننننننننننننننتوطنة 

 والسيطرة عليها.

2.79 2 2.67 10 2.63 11 2.75 5 2.92 2 2.64 11 2.63 6 2.58 5 2.7 6 2.38 11 

اسننننتقبال حننننناالت اإلسنننننعاف 

والطننننننننننننننننننننوارئ علننننننننننننننننننننئ منننننننننننننننننننندار 

 الساعة.

2.49 13 2.97 1 1.88 16 1.58 17 2.75 10 2.55 14 2.13 12 2.67 4 2.7 8 2.75 5 

املشننننناركة فننننني حمنننننالت التبنننننرع 

 9 2.5 13 2.6 10 2.45 18 1.25 3 2.91 12 2.67 8 2.5 17 1.75 17 2.5 6 2.68 بالدم وأسابيع النظافة.

تأسنننننننننننننيس لجنننننننننننننان أصننننننننننننندقاء 

املرضنن ى، والرعايننة الصننحية 

 املنزلية.

2.26 18 2.89 4 2.75 9 1.67 16 2.92 3 2.7 10 2.63 5 2.67 3 2.4 17 2.38 12 

تننننننوفير رواتننننننب هننننننهرية ألسننننننر 

املرضننن ى النننن ين ال عائننننل لهننننم 

 غير املريض.

2.51 12 2.67 11 2.86 8 1.67 15 2.67 13 2.91 4 2.38 9 2.17 15 2.7 10 2.25 14 

تننننننننننننننننوفير السننننننننننننننننكن املناسننننننننننننننننب 

للمرض ى القادمين من أماكن 

بعيننننننننننننندة لتلقننننننننننننني العنننننننننننننالج فننننننننننننني 

 املنطقة.

2.48 14 2.56 16 2.88 7 2.17 13 2.58 16 2.55 15 2 15 2.42 12 2.7 9 2 16 

تنننوفير وسنننائل النقنننل منننن وإلنننئ 

أمننننننننننننننناكن العنننننننننننننننالج للمرضننننننننننننننن ى 

 املحتاجين.
2.54 9 2.67 13 2.38 13 2.67 7 2.67 11 2.36 17 2.13 13 2.42 11 2.8 4 2.25 15 

دعنننننننننم الدراسنننننننننات واألبحننننننننناث 

واإلحصننننننننننننننننننننننننناءات املتعلقنننننننننننننننننننننننننة 

بنننناألمراض املزمننننننة واملنتشنننننرة 

 في املنطقة.

2.4 17 2.58 14 2.75 10 2.33 9 2.25 17 2.45 16 2 16 2.08 16 2.8 5 2.38 13 
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املسنننننننننننننننننننننننناهمة فنننننننننننننننننننننننني تننننننننننننننننننننننننوفير 

اإلسنننننننننننننننننننننننننننننننعافات الطبيننننننننننننننننننننننننننننننننة 

العاجلة، لضحايا الحنوادث 

 والكوارث والنكبات العامة.
2.75 3 2.67 12 3 3 1.5 18 2.83 6 2.2 18 2.88 3 2 17 2.2 18 2.5 10 

تقنننننديم الخننننندمات الصننننننحية 

واملسننننننننننننننننننننننننننناعدات الطبينننننننننننننننننننننننننننة 

 لججاج بيت هللا الحرام.

2.63 7 2.56 15 2.38 14 2.75 6 2.82 7 3 2 3 1 2.58 8 2.7 7 2 17 

رعايننننننننننننة ال جننننننننننننزة واملسنننننننننننننين 

 واملعاقين.
2.62 8 2.74 8 2.63 12 2.83 3 2 18 2.64 12 3 2 2.67 2 2.8 3 2.88 1 
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 فككي املجككال الصككحي ملحافظككة املدينككة املنككورة هككي انشككر 24يتسككح مككن جككدول )
ا
( أل أوثككر أولويككات العمككل الخيككري أهميككة

  يلي ككككا ااملسككككاهمة فككككي م افحككككة 2.85الككككوعي الصككككحي والوقككككا ي مككككن خككككالل إقامككككة املحاضككككرات والنككككدوات الصككككحيةا بككككوزل نسككككبي 

فيما جاءت في الرتر األخيرة ادعم الدراسات واألبحاث واإلحصاءات   2.79األمراض املستوطنة والسيطرة علي اا بوزل نسبي 

و اتأسكككيس لجكككال أصكككدقاء املرضككك ى  والرعايكككة الصكككحية  ،2.40املتعلقكككة بكككاألمراض املزمنكككة واملن شكككرة فكككي املنطقكككةا بكككوزل نسكككبي 

 .2.26املنزليةا بوزل نسبي 

جال الصحي ملحافظة ينبع هي ااسكتقبال حكاالت ( أل أوثر أولويات العمل الخيري أهمية في امل24ويتسح من جدول )

  فيما جاءت فكي 2.92  يلي ا اإنشاء العيادات الخيريةا  بوزل نسبي 2.97اإلسعاف والطوارئ على مدار الساعةا  بوزل نسبي 

عكة للمرضك ى تكوفير أجهكزة طبيكة متنو   و ا2.50الرتر األخيكرة ااملشكاروة فكي حمكالت التبكرع بالكدم وأسكابيع النظافكةا بكوزل نسكبي 

 .2.44ا بوزل نسبي املحتاجيل

 في املجال الصكحي ملحافظكة العكيص هكي اتكوفير أجهكزة 24ويتسح من جدول )
ا
( أل أوثر أولويات العمل الخيري أهمية

طبيككة متنوعككة للمرضكك ى املحتككاجيلا  و اإقامككة دورات تدريبيككة فككي اإلسككعافات األوليككة للرجككال والسككيدات والطلبككة والطالبككاتا  

  و 1.75  فيمكككككا جكككككاءت فكككككي الرتكككككر األخيكككككرة ااملشكككككاروة فكككككي حمكككككالت التبكككككرع بالكككككدم وأسكككككابيع النظافكككككةا بكككككوزل نسكككككبي 3بي بكككككوزل نسككككك

االتنسكككيق بكككيل املس شكككفيات واملحسكككنيل مكككن رجكككال األعمكككال والشكككركات  لتقكككديم العكككال  أو إجكككراء العمليكككات املطلوبكككة للفقكككراء 

 .1.63الذين ال يستطيعول دفع الت اليفا بوزل نسبي 

 فككي املجككال الصككحي ملحافظككة الحناويككة هككي االتنسككيق 24ويتسككح مككن جككدول )
ا
( أل أوثككر أولويككات العمككل الخيككري أهميككة

بككككيل املس شككككفيات واملحسككككنيل مككككن رجككككال األعمككككال والشككككركات  لتقككككديم العككككال  أو إجككككراء العمليككككات املطلوبككككة للفقككككراء الككككذين ال 

  فيمككككا جككككاءت فككككي الرتككككر 2.83إنشككككاء العيككككادات الخيريككككةا  بككككوزل نسككككبي   يلي ككككا ا2.92يسككككتطيعول دفككككع الت ككككاليفا بككككوزل نسككككبي 

  و ااملسكاهمة فكي تكوفير اإلسكعافات الطبيكة 1.58األخيرة ااستقبال حاالت اإلسعاف والطوارئ على مدار الساعةا بوزل نسبي 

 .1.50العاجلة  لسحايا الحوادث وال وارث والنكبات العامةا بوزل نسبي 

 فككي املجكال الصككحي ملحافظكة خيبككر هكي اتقككديم العككال  ( 24ويتسكح مككن جكدول )
ا
أل أوثككر أولويكات العمككل الخيكري أهميككة

للمرض ى املحتاجيلا  ااملساهمة في م افحة األمراض املستوطنة والسيطرة علي اا  اتأسيس لجال أصدقاء املرض ى  والرعاية 

رة ادعككم الدراسكككات واألبحككاث واإلحصكككاءات املتعلقكككة فيمكككا جككاءت فكككي الرتككر األخيككك ،2.92الصككحية املنزليكككةا بككوزل نسكككبي م سككاوي 

 .2  و ارعاية العجزة واملسنيل واملعاقيلا بوزل نسبي 2.25باألمراض املزمنة واملن شرة في املنطقةا بوزل نسبي 

 فككي املجككال الصككحي ملحافظككة العككال هككي اتككوفير أجهككزة 24ويتسككح مككن جككدول )
ا
( أل أوثككر أولويككات العمككل الخيككري أهميككة

متنوعة للمرض ى املحتاجيلا  و اتقكديم الخكدمات الصكحية واملسكاعدات الطبيكة لحجكا  بيكت ل الحكراما  بكوزل نسكبي طبية 

و  ،2.36  فيمكككككا جكككككاءت فكككككي الرتكككككر األخيكككككرة اتكككككوفير وسكككككائل النقكككككل مكككككن وإلكككككى أمكككككاون العكككككال  للمرضككككك ى املحتكككككاجيلا بكككككوزل نسكككككبي 3

 .2.20ايا الحوادث وال وارث والنكبات العامةا بوزل نسبي ااملساهمة في توفير اإلسعافات الطبية العاجلة  لسح

( أل أوثككر أولويككات العمككل الخيككري أهميككة فككي املجككال الصككحي ملحافظككة وادي الفككرع هككي ارعايككة 24ويتسككح مككن جككدول )

  فيما 3العجزة واملسنيل واملعاقيلا  و اتقديم الخدمات الصحية واملساعدات الطبية لحجا  بيت ل الحراما  بوزل نسبي 
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  1.88اإلسعافات األولية للرجال والسيدات والطلبة والطالباتا بوزل نسبي  جاءت في الرتر األخيرة اإقامة دورات تدريبية في

 .1.25و ااملشاروة في حمالت التبرع بالدم وأسابيع النظافةا بوزل نسبي 

 فكي املجكال الصكحي ملحافظكة بكدر هكي اإنشكاء العيكادات 24ويتسح من جدول )
ا
( أل أوثر أولويات العمل الخيري أهمية

يل واملعككككككاقيلا بككككككوزل نسككككككبي 2.75ي الخيريككككككةا بككككككوزل نسككككككب   فيمككككككا جككككككاءت فككككككي الرتككككككر األخيككككككرة 2.67  يلي ككككككا ارعايككككككة العجككككككزة واملسككككككن 

و اإقامككككة  ،2ااملسككككاهمة فككككي تككككوفير اإلسككككعافات الطبيككككة العاجلككككة  لسككككحايا الحككككوادث وال ككككوارث والنكبككككات العامككككةا بككككوزل نسككككبي 

 .1.92بة والطالباتا بوزل نسبي دورات تدريبية في اإلسعافات األولية للرجال والسيدات والطل

( أل أوثر أولويات العمل الخيري أهمية في املجال الصحي ملحافظة مهد الدهر هي االتنسيق 24ويتسح من جدول )

بككككيل املس شككككفيات واملحسككككنيل مككككن رجككككال األعمككككال والشككككركات  لتقككككديم العككككال  أو إجككككراء العمليككككات املطلوبككككة للفقككككراء الككككذين ال 

  فيمككككا جككككاءت فككككي الرتككككر األخيككككرة 3اليفا  و اتقككككديم العككككال  للمرضكككك ى املحتككككاجيلا  بككككوزل نسككككبي م سككككاوي يسككككتطيعول دفككككع الت كككك

  و ااملسكككاهمة فكككي تككككوفير اإلسكككعافات الطبيككككة 2.40اتأسكككيس لجكككال أصككككدقاء املرضككك ى  والرعايكككة الصككككحية املنزليكككةا بكككوزل نسككككبي 

 .2.20العاجلة  لسحايا الحوادث وال وارث والنكبات العامةا بوزل نسبي 

( أل أوثككر أولويككات العمككل الخيككري أهميككة فككي املجككال الصككحي ملحافظككة السككويرقية هككي ارعايككة 24ويتسككح مككن جككدول ) 

اإنشكككاء العيكككادات الخيريكككةا  بكككوزل نسكككبي  ، وتكككوفير أجهكككزة طبيكككة متنوعكككة للمرضككك ى املحتكككاجيلاالعجكككزة واملسكككنيل واملعكككاقيلا  ا

  و 2لخدمات الصحية واملساعدات الطبية لحجا  بيت ل الحراما بوزل نسبي   فيما جاءت في الرتر األخيرة اتقديم ا2.88

 .1.38اتقديم التطعيمات لألطفالا بوزل نسبي 

 

 ( ترتير أولويات العمل الخيري في املجال الصحي على مستوى منطقة املدينة املنورة25جدول )

ليس هنالك  أولويات العمل الخيري 

 احتياج

هنالك احتياج 

 بسيط

هنالك احتياج 

 ضروري 
 المرتيب االتجاه املتوسط املجموع

 تقديم العال  للمرض ى املحتاجيل.
هنالك احتياج  2.66 299 218 59 22

 ضروري 
8 

% 7.4 19.7 72.9 100 
   

نشر الوعي الصحي والوقا ي من خالل 

 إقامة املحاضرات والندوات الصحية.

11 45 245 301 2.78 
هنالك احتياج 

 ضروري 
3 

% 3.7 15.0 81.4 100 
   

 2.17 298 144 60 94 تقديم التطعيمات لألطفال.
هنالك احتياج 

 بسيط
18 

% 31.5 20.1 48.3 100 
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ليس هنالك  أولويات العمل الخيري 

 احتياج

هنالك احتياج 

 بسيط

هنالك احتياج 

 ضروري 
 المرتيب االتجاه املتوسط املجموع

 2.68 298 220 61 17 إنشاء العيادات الخيرية.
هنالك احتياج 

 ضروري 
5 

% 5.7 20.5 73.8 100 
   

التنسككيق بككيل املس شككفيات واملحسككنيل مككن 

والشككككركات  لتقكككديم العككككال  رجكككال األعمكككال 

أو إجراء العمليات املطلوبكة للفقكراء الكذين 

 ال يستطيعول دفع الت اليف.

6 34 261 301 2.85 
هنالك احتياج 

 ضروري 
1 

% 2.0 11.3 86.7 100 
   

توفير أجهزة طبية متنوعة للمرض ى 

 املحتاجيل.
10 44 244 298 2.79 

هنالك احتياج 

 ضروري 
2 

% 3.4 14.8 81.9 100 
   

إقامنننة دورات تدريبينننة فننني اإلسنننعافات األولينننة 

 للرجال والسيدات والطلبة والطالبات.

26 49 226 301 2.66 
هنالك احتياج 

 ضروري 
7 

% 8.6 16.3 75.1 100 
   

املسنننناهمة فنننني مكافحننننة األمننننراض املسننننتوطنة 

 والسيطرة عليها.
31 84 186 301 2.51 

هنالك احتياج 

 ضروري 
12 

% 10.3 27.9 61.8 100 
   

اسنننننتقبال حننننناالت اإلسنننننعاف والطنننننوارئ علنننننئ 

 مدار الساعة.
50 87 164 301 2.38 

هنالك احتياج 

 ضروري 
16 

% 16.6 28.9 54.5 100 
   

املشننننناركة فننننني حمنننننالت التبنننننرع بالننننندم وأسنننننابيع 

 النظافة.
24 89 184 297 2.54 

هنالك احتياج 

 ضروري 
11 

% 8.1 30.0 62.0 100 
   

أصكككدقاء املرضككك ى  والرعايكككة تأسكككيس لجكككال 

 الصحية املنزلية.
28 68 202 298 2.58 

هنالك احتياج 

 ضروري 
9 
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ليس هنالك  أولويات العمل الخيري 

 احتياج

هنالك احتياج 

 بسيط

هنالك احتياج 

 ضروري 
 المرتيب االتجاه املتوسط املجموع

% 9.4 22.8 67.8 100 
   

تننننوفير رواتننننب هننننهرية ألسننننر املرضنننن ى النننن ين ال 

 عائل لهم غير املريض.
15 51 234 300 2.73 

هنالك احتياج 

 ضروري 
4 

% 5.0 17.0 78.0 100 
   

للمرضننننن ى القنننننادمين تنننننوفير السنننننكن املناسنننننب 

 من أماكن بعيدة لتلقي العالج في املنطقة.
38 74 188 300 2.50 

هنالك احتياج 

 ضروري 
13 

% 12.7 24.7 62.7 100 
   

تننننوفير وسننننائل النقننننل مننننن وإلننننئ أمنننناكن العننننالج 

 للمرض ى املحتاجين.
27 79 191 297 2.55 

هنالك احتياج 

 ضروري 
10 

% 9.1 26.6 64.3 100 
الدراسنننننننننننات واألبحننننننننننناث واإلحصننننننننننناءات دعنننننننننننم    

املتعلقنننننننننة بننننننننناألمراض املزمننننننننننة واملنتشنننننننننرة فننننننننني 

 املنطقة.

37 83 180 300 2.48 
هنالك احتياج 

 ضروري 
14 

% 12.3 27.7 60.0 100 
   

املسننننننننننناهمة فننننننننننني تنننننننننننوفير اإلسنننننننننننعافات الطبينننننننننننة 

العاجلننننننننننننة، لضننننننننننننحايا الحننننننننننننوادث والكننننننننننننوارث 

 والنكبات العامة.

49 61 191 301 2.47 
احتياج هنالك 

 ضروري 
15 

% 16.3 20.3 63.5 100 
   

تقننننننننننديم الخنننننننننندمات الصننننننننننحية واملسنننننننننناعدات 

 الطبية لججاج بيت هللا الحرام.
56 76 169 301 2.38 

هنالك احتياج 

 ضروري 
17 

% 18.6 25.2 56.1 100 
   

 2.67 294 226 39 29 رعاية العجزة واملسنيل واملعاقيل.
هنالك احتياج 

 ضروري 
6 

% 9.9 13.3 76.9 100 
   

 أخر  
       

تفعيننننننننننل دور الرعايننننننننننة الصننننننننننحية املنزليننننننننننة فنننننننننني 

    بعض األحياء
6 3 

  

% 
   

30 
   

رعاينننننننة مرضننننننن ى األمنننننننراض املزمننننننننة )السنننننننكر/ 

    القلب/ السرطان...(
5 3 

  

% 
   

25 
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ليس هنالك  أولويات العمل الخيري 

 احتياج

هنالك احتياج 

 بسيط

هنالك احتياج 

 ضروري 
 المرتيب االتجاه املتوسط املجموع

محاربننننننننننننننننننننة العننننننننننننننننننننادات الصننننننننننننننننننننحية الضنننننننننننننننننننننارة 

    )التدخين/ السمنة...(
3 3 

  

% 
   

15 
   

املستشننننننننفيات وتعزيننننننننز إمكانيا هننننننننا عننننننننن دعننننننننم 

    طريي الجمعيات الخيرية
2 3 

  

% 
   

10 
   

 عقد شراكات مع الهالل األحمر السعودي.
   

1 3 
  

% 
   

5 
   

 دعم النشاطات الصحية في املدارس
   

1 3 
  

% 
   

5 
   

مسككككاعدة املحتككككاجيل فككككي الناحيككككة النذائيككككة 

    ألل ا مرتبطة بالصحة.
1 3 

  

% 
   

5 
   

املسككككككككاهمة فككككككككي إنشككككككككاء دور للنقاهككككككككة ملككككككككن ال 

    عائل له.
1 3 

  

% 
   

5 
   

 فكي املجكال الصكحي علكى مسكتوى منطقكة املدينكة املنكورة 25يتسح من جدول )
ا
( أل أوثر أولويكات العمكل الخيكري أهميكة

العكككال  أو إجكككراء العمليكككات املطلوبكككة التنسكككيق بكككيل املس شكككفيات واملحسكككنيل مكككن رجكككال األعمكككال والشكككركات  لتقكككديم و كككل هكككي ا

تكوفير أجهكزة طبيكة متنوعكة للمرضك ى املحتكاجيلا بكوزل   يلي كا ا2.85ا  بوزل نسبي للفقراء الذين ال يستطيعول دفع الت اليف

ا  بككوزل نشككر الكوعي الصككحي والوقككا ي مكن خككالل إقامكة املحاضككرات والنكدوات الصككحيةا  وفككي املرتبكة الثالثككة جكاءت 2.79نسكبي 

 وتشير األوزال النسبية إلى أل هنالن احتيا  ضروري لهذو األولويات في املجال الصحي بمنطقة املدينة املنورة.، 2.78نسبي 

اتقككديم الخككدمات الصككحية اسككتقبال حككاالت اإلسككعاف والطككوارئ علككى مككدار السككاعةا  و و جككاءت فككي الرتككر األخيككرة ا

  وفشكير الكوزل النسكبي إلكى أل هنالكن احتيكا  ضككروري 2.38راما بكوزل نسكبي م سككاوي واملسكاعدات الطبيكة لحجكا  بيكت ل الحك

لهاتيل األولويتيل في املجال الصحي بمنطقة املدينة املنورة مع أل ما جاءا في الرتر األخيرة  وجاء اتقكديم التطعيمكات لألطفكالا 

 و األولوية.  وفشير الوزل النسبي إلى أل هنالن احتيا  بسيط لهذ2.17بوزل نسبي 

 هكككي: 
ا
تفعيكككل دور فيمكككا كانكككت هنكككاد بعكككض األولويكككات األخكككرى التكككي تكككم اقتراحهكككا مكككن قبكككل عينكككة الدراسكككة  أوثرهكككا تككككرارا

الرعايكككة الصكككحية املنزليكككة فكككي بعكككض األحيكككاء  رعايككككة مرضككك ى األمكككراض املزمنة)السككككر/ القلكككر/ السكككرطال...(  محاربكككة العككككادات 

 ..(  دعم املس شفيات وتعزيز إم انيات ا عن طريق الجمعيات الخيرية.الصحية الضارة ) التدخيل/ السمنة.
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 ( ترتير أولويات الجمعيات الخيرية في املجال الصحي على مستوى منطقة املدينة املنورة52ش ل بياني )

 

 

 

 

 في املجال الصحي ب ل محافظة من محافظات املدينة 26جدول )
ا
 املنورة *( ترتير األحياء األشد احتياجا

2.66 
2.78 

2.17 

2.68 
2.85 2.79 

2.66 
2.51 

2.38 
2.54 2.58 

2.73 

2.50 2.55 2.48 2.47 
2.38 

2.67 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

 املدينة املنورة

 أبو مرخه العزيزية وعيرة السيح الحرة النربية الحي

 26 27 31 36 53 املجموع

 3.7 3.85 4.42 5.13 7.55 النسبة %

 ينبع

 الشربتلي اللطية املشهد العصيلي السميري  الحي

 8 9 11 14 14 املجموع

 7.21 8.11 9.91 12.61 12.61 النسبة %

 العي 
 أميرة املرامية الفرع القراصة هدمة الحي

 2 3 3 4 4 املجموع
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 فنني كننل محافظننة 11: 2*انظننر املالحنني )
 
 فنني املجننال الصننحي كاملننة

 
( ملزينند مننن التفاصننيل حننول ترتيننب األحينناء األهنند احتياجننا

 من محافظات املدينة املنورة.

 فككي املجككال الصككحي بمحافظككة املدينككة املنككورة هككو حككي الحككرة النربيككة 26مككن جككدول )يتسككح 
ا
( أل أشككد األحيككاء احتياجككا

 % على الترتير.3.70%  3.85%  4.42%  5.13%  تليه أحياء السيح  وعيرة  العزيزية  أبو مرخه بنسر 7.55بنسبة 

% ل كل مه مكا  تلكي م األحيكاء: 12.61ى بنسكبة م سكاوية وفي محافظة ينبع جاء حي السكميري  والعصكيلي فكي املرتبكة األولك

 %.7.21%: 9.91املشهد  اللطية  الشربتلي بنسر مئوية تتراوح بيل 

% ل ل مه ما  تلي م أحياء الفرع واملرامية 12.5وفي محافظة العيص جاء حي هدمة  القراصة في املرتبة األولى بنسبة 

 %.6.25%: 9.38وأميرة بنسر مئوية تتراوح بيل 

 6.25 9.375 9.375 12.5 12.5 النسبة %

 الحناكية

 قصيباء املحفر النييل الشقراء عرجاء الحي

 5 5 5 6 7 املجموع

 8.47 8.47 8.47 10.17 11.86 النسبة %

 خيبر

 الصلصلة العشاش الثمد  سمحة زبرال  الحي

 3 3 3 4 5 املجموع

 6.12 6.12 6.12 8.16 10.2 النسبة %

 العال

 الجديدة بئر األراد منيراء العزيزية ميطط السالم الحي

 2 2 2 3 4 املجموع

 5.13 5.13 5.13 7.69 10.26 النسبة %

 وادي الفرع

 الرمضه  الشفيه اليتمه املخلفي السدر الحي

 1 1 1 1 2 املجموع

 4.17 4.17 4.17 4.17 8.33 النسبة %

 بدر

 املسيجيد ميطط العدوة أم الطبقال الخشبي ادمال الحي

 2 3 4 5 6 املجموع

 3.39 5.08 6.78 8.47 10.17 النسبة %

 مهد الدهب

 الجبور  املخطط العشاي منيراء العزيزية الحي

 1 1 1 1 1 املجموع

 14.29 14.29 14.29 14.29 14.29 النسبة %

 السويرقية

 السرحية الجصة املساوم  حازم السوسية الحي

 4 4 4 4 6 املجموع

 11.43 11.43 11.43 11.43 17.14 النسبة %
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%  تليكككه أحيكككاء الشكككقراء  املحفكككر  النييكككل  11.86وفكككي محافظكككة الحناويكككة جكككاء حكككي عرجكككاء فكككي املرتبكككة األولكككى بنسكككبة 

 %.8.47%: 10.17وقصباء بنسر مئوية تتراوح بيل 

%  تليكه أحيكاء سكمحة  الثمكد العشكاش  والصلصكلة 10.20وفي محافظة خيبر جاء حي زبرال في املرتبة األولى بنسكبة 

 .%6.12%: 8.16 مئويةبنسبة 

%  يليكه حكي العزيزيكة  منيكراء  بئكر األراد  10.26وفي محافظة العال جكاء حكي ميطكط السكالم فكي املرتبكة األولكى بنسكبة 

 .%5.13%: 7.69الجديدة بنسبة 

ة  %  يليكه املخلفكي  اليتمكة  الشكفية  والرمضك8.33وفي محافظة وادي الفرع جاء حي السدر في املرتبة األولى بنسبة 

 % ل ل مه م.4.17بنسر مئوية م ساوية بلنت 

% يليكه حكي الخشكبي  أم الطبقكال  ميطكط العكدوة  10.17وفي محافظة بدر جاء حي ادمكال  فكي املرتبكة األولكى بنسكبة 

 %. 3.39%: 8.47واملسيجيد  بنسر مئوية تتراوح بيل 

اي  املخطكككط  والجبكككور كأشكككد األحيكككاء وفكككي محافظكككة مهكككد الكككدهر جكككاءت األحيكككاء الخمسكككة: العزيزيكككة  منيكككراء  العشككك

 في املجال الصحي بنسر مئوية م ساوية بلنت 
ا
 %.14.29احتياجا

%  تليكه أحيككاء حكازم  املسككاوم  الجصككة  17.14وفكي محافظككة السكويرقية جككاء حككي السوسكية فككي املرتبكة األولككى بنسككبة 

 % ل ل مه م.11.43والسرحية  بنسر مئوية م ساوية بلنت 

 فاعلية الجمعيات الخيرية في الجوانب الصحي: املحور الثالث:

 ( ترتير فاعلية الجمعيات الخيرية على مستوى منطقة املدينة املنورة في املجال الصحي*27جدول )

افي فاعلية العمل الخيري  افي إلئ حد  ما غير مو افي مو  المرتيب االتجاه املتوسط املجموع مو

 تعمننننل الجمعيننننات الخيريننننة علننننئ تقننننديم العننننالج

 للمرض ى املحتاجين.
106 98 95 299 1.96 

موافق إلى 

 حدي ما
5 

% 35.5 32.8 31.8 100 

تسننننننننننهم الجمعيننننننننننات الخيريننننننننننة فنننننننننني نشننننننننننر الننننننننننوعي    

الصنحي والوقننائي مننن خننالل إقامننة املحاضننرات 

 والندوات الصحية.

122 97 81 300 1.86 
موافق إلى 

 حدي ما
9 

% 40.7 32.3 27.0 100 

الخيريننننننننننة حمننننننننننالت تطعننننننننننيم تنفنننننننننن  الجمعيننننننننننات    

 األطفال بصفة دورية.
 18 غير موافق 1.65 299 63 67 169

% 56.5 22.4 21.1 100 

تسنننهم الجمعينننات الخيرينننة فننني إنشننناء العينننادات    

 الخيرية.
117 91 86 294 1.89 

موافق إلى 

 حدي ما
8 

% 39.8 31.0 29.3 100 

تعمنننننل الجمعينننننات الخيرينننننة علنننننئ التنسنننننيي بنننننين    

املستشنننننننفيات واملحسننننننننين لتقنننننننديم الخننننننندمات 

العالجيننننة للمرضنننن ى النننن ين ال يسننننتطيعون دفننننع 

 التكاليف.

101 89 107 297 2.02 
موافق إلى 

 حدي ما
2 

% 34.0 30.0 36.0 100 
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افي فاعلية العمل الخيري  افي إلئ حد  ما غير مو افي مو  المرتيب االتجاه املتوسط املجموع مو

تقوم الجمعيات الخيرية بتوفير أجهزة طبية 

 متنوعة للمرض ى املحتاجيل.
116 85 98 299 1.94 

موافق إلى 

 حدي ما
6 

% 38.8 28.4 32.8 100 

تنننننننظم الجمعيننننننات الخيريننننننة دورات تدريبيننننننة فنننننني    

اإلسننننننننننننننننعافات األوليننننننننننننننننة للرجننننننننننننننننال والسننننننننننننننننيدات 

 والطلبة والطالبات.

154 66 80 300 1.75 
موافق إلى 

 13 حدي ما

% 51.3 22.0 26.7 100 

تسننننننننننننناهم الجمعينننننننننننننات الخيرينننننننننننننة فننننننننننننني مكافحنننننننننننننة    

 1.73 299 75 67 157 األمراض املستوطنة والسيطرة عليها.

موافق إلى 

 15 حدي ما

% 52.5 22.4 25.1 100 

تعمكككككككككل الجمعيكككككككككات الخيريكككككككككة علكككككككككى اسكككككككككتقبال    

حككككككككككككاالت اإلسككككككككككككعاف والطككككككككككككوارئ علككككككككككككى مككككككككككككدار 

 الساعة.

168 59 73 300 1.68 
موافق إلى 

 17 حدي ما

% 56.0 19.7 24.3 100 

تشارد الجمعيات الخيرية في حمالت التبرع    

 بالدم وأسابيع النظافة.
118 89 91 298 1.91 

موافق إلى 

 حدي ما
7 

% 39.6 29.9 30.5 100 

   
تكككككككككككدعم الجمعيكككككككككككة الخيريكككككككككككة تأسكككككككككككيس لجكككككككككككال 

 أصدقاء املرض ى  والرعاية الصحية املنزلية.

110 85 102 297 1.97 
موافق إلى 

 حدي ما
3 

% 37.0 28.6 34.3 100 

   
توفر الجمعيات الخيريكة رواتكر شكهرية ألسكر 

 ال عائل لهم غير املريض.املرض ى الذين 

130 81 88 299 1.86 
موافق إلى 

 حدي ما
10 

% 43.5 27.1 29.4 100 

تكككككوفر الجمعيكككككات الخيريكككككة السككككككن املناسكككككر    

للمرضكككك ى القككككادميل مككككن أمككككاون بعيككككدة لتلقككككي 

 العال  في املنطقة.

158 56 83 297 1.75 
موافق إلى 

 14 حدي ما

% 53.2 18.9 27.9 100 

   
الجمعيككككات الخيريككككة وسككككائل النقككككل مككككن تككككوفر 

 وإلى أماون العال  للمرض ى املحتاجيل.

150 59 90 299 1.80 
موافق إلى 

 12 حدي ما

% 50.2 19.7 30.1 100 
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افي فاعلية العمل الخيري  افي إلئ حد  ما غير مو افي مو  المرتيب االتجاه املتوسط املجموع مو

تكككككككككككككككككدعم الجمعيكككككككككككككككككات الخيريكككككككككككككككككة الدراسكككككككككككككككككات 

واألبحكككككاث واإلحصككككككاءات املتعلقكككككة بككككككاألمراض 

 املزمنة واملن شرة في املنطقة.

152 79 68 299 1.72 
إلى  موافق

 حدي ما
16 

% 50.8 26.4 22.7 100 

تسكككككككككككككككاهم الجمعيكككككككككككككككات الخيريكككككككككككككككة فكككككككككككككككي تكككككككككككككككوفير    

اإلسككككككككككككككعافات الطبيككككككككككككككة العاجلككككككككككككككة  لسككككككككككككككحايا 

 الحوادث وال وارث والنكبات العامة.

139 75 84 298 1.82 
موافق إلى 

 حدي ما
11 

% 46.6 25.2 28.2 100 

تكوفر الجمعيكات الخيريكة الخكدمات الصكحية    

الطبيكككككككككككككككة لحجكككككككككككككككا  بيكككككككككككككككت ل واملسكككككككككككككككاعدات 

 الحرام.

102 103 93 298 1.97 
موافق إلى 

 حدي ما
4 

% 34.2 34.6 31.2 100 

تعمككل الجمعيككات الخيريككة علككى رعايككة العجككزة    

 واملسنيل واملعاقيل.
91 105 98 294 2.02 

موافق إلى 

 حدي ما
1 

% 31.0 35.7 33.3 100 

        أخرى    

املنزليككككككككككة فككككككككككي تفعيككككككككككل دور الرعايككككككككككة الصككككككككككحية 

    بعض األحياء
6 3 

  

%    100    

( ملزيد من التفاصيل حول ترتيب فاعلية الجمعيات الخيرينة علنئ مسنتو  كنل محافظنة منن محافظنات 12* انظر ملحي )

 املدينة املنورة في املجال الصحي.

( أل أوثككر فاعليككات الجمعيككات الخيريككة علككى مسككتوى منطقككة املدينككة املنككورة فككي املجككال الصككحي 27يتسككح مككن جككدول )

هكككككي: اتعمكككككل الجمعيكككككات الخيريكككككة علكككككى رعايكككككة العجكككككزة واملسكككككنيل واملعكككككاقيلا  و اتعمكككككل الجمعيكككككات الخيريكككككة علكككككى التنسكككككيق بكككككيل 

  تلككي م 2.02الككذين ال يسككتطيعول دفككع الت ككاليفا بككوزل نسككبي  املس شككفيات واملحسككنيل لتقككديم الخككدمات العالجيككة للمرضكك ى

  وتشير األوزال النسبية 1.68اتدعم الجمعية الخيرية تأسيس لجال أصدقاء املرض ى  والرعاية الصحية املنزليةا بوزل نسبي 

 إلى أل الجمعيات لد  ا فاعلية في القيام ه ذو األنشطة إلى حدي ما.

مكككن اتكككدعم الجمعيكككات الخيريكككة الدراسكككات واألبحكككاث واإلحصكككاءات املتعلقكككة بكككاألمراض  وجكككاءت فكككي الرتكككر األخيكككرة ككككل

  و اتعمككل الجمعيككات الخيريككة علككى اسككتقبال حككاالت اإلسككعاف والطككوارئ علككى 1.72املزمنككة واملن شككرة فككي املنطقككةا بككوزل نسككبي 

د  ا فاعليكة فكي القيكام ه كذو األنشكطة إلكى حكدي   وتشير هذو األوزال النسبية إلى أل الجمعيكات لك1.68مدار الساعةا بوزل نسبي 
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  وفشككككير الككككوزل النسككككبي لهككككذا 1.65مككككا  وجككككاء اتنفككككذ الجمعيككككات الخيريككككة حمككككالت تطعككككيم األطفككككال بصككككفة دوريككككةا بككككوزل نسككككبي 

 النشا  إلى أل الجمعيات ليس لد  ا فاعلية في القيام ه ذا النشا .

تتمثل في اتفعيل دور الرعاية الصحية املنزلية في بعكض األحيكاءا وقد تم اقتراح فاعلية أخرى من قبل عينة الدراسة 

 األحياء النائية التي تبعد عن املدينة.
ا
 وخاصة

  ب نفيكذ 27ولش ل عام تشير نتائج جدول )
ا
( أل الجمعيات الخيرية بمنطقة املدينة املنورة ال تلتزم إلى حدي ما أو كليكا

 بأولويات
ا
 العمل الخيري في هذا املجال. أنشطت ا في املجال الصحي مقارنة

 

 

 ( فاعلية الجمعيات الخيرية على مستوى منطقة املدينة املنورة في املجال الصحي53ش ل بياني )
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 املحور الرابع: املشاكل التي تعمرض العمل الخيري في املجال الصحي بمنطقة املدينة املنورة:

 املجال الصحي بمنطقة املدينة املنورة( املشاكل التي تعترض العمل الخيري في 28جدول )

 النسبة % التكرار البيان الرقم

 17.2 72 ضعف الدعم املالي. 1

 15.0 63 غياب الدعم الفني والتنسيق من الجهات ذات العالقة )وزارة الصحة/ وزارة الشسول..(. 2

 14.3 60 قلة الوعي بأهمية املجال الصحي بيل الجمهور. 3

 13.6 57 في الجمعيات ممن يحملول شهادات في املجال الصحي.ندرة العامليل  4

 10.7 45 ضعف اإلم انيات الالزمة في املجال )أجهزة/ سيارات....(. 5

 6.7 28 صعوبة التواصل بيل الجمعيات واملرض ى. 6

7 
 املحتاجة.غياب اإلعالل عن أهداف وخطط وبرامج الجمعية الخيرية وعدم تحديد ضوابط الختيار األسر 

25 6.0 

 5.5 23 ندرة الجمعيات املتيصصة في الجانر الصحي. 8

 في املدل الصنيرة. 9
ا
 3.6 15 ندرة أنشطة الجمعيات الخيرية في هذا املجال وخاصة

 1.9 8 غياب الوقف الثابت للجمعيات في مجال الرعاية الصحية. 10

 1.7 7 ندرة التدرير في املجال التطوعي الصحي. 11

 1.4 6 عدم تحديد مهام وافحة للمتطوع قبل البدء في العمل مما يسدي إلى تسرب وثير من املتطوعيل. 12

 1.0 4 معارضة وقت التطوع مع وقت العمل أو الدراسة. 13

 0.7 3 استنالل التطوع في ال سرب خالل ساعات العمل الرسمي. 14

 0.5 2 غياب االهتمام بذوي االحتياجات الخاصة. 15

 0.2 1 عدم فتح باب التطوع للسيدات الراغبات في العمل الخيري. 16

 100 419 املجموع

( أل إجمككككالي عككككدد املشككككاكل التككككي تعتككككرض العمككككل الخيككككري فككككي املجككككال الصككككحي بمنطقككككة املدينككككة 28يتسككككح مككككن جككككدول )

ا بنسككبة مئويككة ضككعف الككدعم املككاليمشكك لة  وجككاءت أوثككر املشككاكل: ا 16املنككورة  والتككي تككم حصككرها مككن خككالل عينككة الدراسككة بكككككك 

 %،15ا بنسكبة مئويكة غيكاب الكدعم الفنكي والتنسكيق مكن الجهكات ذات العالقكة )وزارة الصكحة/ وزارة الشكسول..(يلي ا ا %،17.2

نككككدرة العككككامليل فككككي الجمعيككككات ممككككن يلي ككككا ا %،14.3بنسككككبة مئويككككة  قلككككة الككككوعي بأهميككككة املجككككال الصككككحي بككككيل الجمهككككوراوجككككاءت ا

وككال لضكعف اإلم انيكات نصكير مكن هكذو املشككالت حيكث جكاءت  %،13.6ا بنسكبة مئويكة دات في املجال الصكحييحملول شها

وتشكككير هكككذو الن يجكككة إلكككى أل الكككدعم املكككالي  %،10.7بنسكككبة مئويكككة  ضكككعف اإلم انيكككات الالزمكككة فكككي املجكككال )أجهكككزة/ سكككيارات....(اا

 ة املدينة املنورة. يقف عائق وبير أمام العمل الخيري في املجال الصحي بمنطق



 

209 
 

 

 
 ( املشاكل التي تعترض العمل الخيري في املجال الصحي بمنطقة املدينة املنورة54ش ل بياني )
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املحنننننننور الخنننننننامس: منننننننا سننننننني الحلنننننننول املقمرحنننننننة لتحسنننننننين عمنننننننل الجمعينننننننات الخيرينننننننة فننننننني املجنننننننال 

 الصحي بمنطقة املدينة املنورة:
 

 الجمعيات الخيرية في املجال الصحي بمنطقة املدينة املنورة ( الحلول املقترحة لتحسيل عمل29جدول )

 النسبة % التكرار البيان الرقم

1 
عقكككد شكككراكات بكككيل الجمعيكككات الخيريكككة واملسسسكككات الصكككحية والتنسكككيق مكككع الجهكككات ذات 

 العالقة.
71 17.0 

 16.0 67 توفير برامج توعوية وتدريبية في املجال الصحي 2

 11.7 49 توفير الدعم املالي 3

 10.0 42 توفير اإلم انيات الالزمة في املجال الصحي للجمعيات 4

 8.9 37 وجود متيصصيل في املجال الصحي في الجمعيات الخيرية 5

 6.9 29 زيادة عدد الجمعيات الخيرية التي تعمل في املجال الصحي 6

 5.0 21 حث املواطنيل والعامليل في املجال الصحي للتطوع في العمل الخيري  7

 5.0 21 عمل قاعدة بيانات للمرض ى في كل منطقة 8

 4.5 19 ترتير وتنظيم األولويات واالحتياجات في املجال الصحي 9

 4.3 18 توفير عيادات خيرية متنقلة في األحياء 10

 3.1 13 وضع وسائل تواصل تسهل على املريض التواصل مع الجمعيات 11

 2.9 12 الرعاية الصحيةتيصيص وقف للجمعيات في مجال  12

 2.4 10 عقد شراكات بيل الجمعيات في املجال الصحي لتوحيد العمل الخيري  13

 1.4 6 إشراد القطاع الخاص في العمل الخيري في املجال الصحي 14

 0.5 2 تشجيع العنصر النسا ي على التطوع في العمل الخيري الصحي 15

 0.2 1 املجال الصحيدعم الجمعيات للبحث العلمي في  16

 100 418 املجموع

( أل إجمككالي عكدد الحلكول املقترحكة لتحسككيل العمكل الخيكري فكي املجككال الصكحي بمنطقكة املدينككة 29يتسكح مكن جكدول )

اعقكككد شكككراكات بكككيل الجمعيكككات  مقتكككرح  وكانكككت أوثكككر املقترحكككات هكككي: 16املنكككورة  والتكككي تكككم اقتراحهكككا مكككن خكككالل عينكككة الدراسكككة بككككككك 

توفير بكرامج توعويكة وتدريبيكة فكي  يلي ا ا %،17ا بنسبة مئوية الخيرية واملسسسات الصحية والتنسيق مع الجهات ذات العالقة

فيمككككا جككككاء اتككككوفير اإلم انيككككات الالزمككككة فككككي املجككككال  %،11.7وجككككاء ا تككككوفير الككككدعم املككككاليا بنسككككبة  %،16املجككككال الصككككحيا بنسككككبة 

وتشكككير  %.8.9بنسكككبة  وجكككود متيصصكككيل فكككي املجكككال الصكككحي فكككي الجمعيكككات الخيريكككةايلي كككا ا %،10بنسكككبة  لجمعيكككاتاالصكككحي ل

الن يجككككة إلككككى ضككككرورة التنسككككيق مككككع الجهككككات ذات العالقككككة فيمككككا ييككككص سككككرعة إل ككككاء إجككككراءات اسككككتيرا  التككككراخيص مككككن وزارة 
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صكككحية والتنسكككيق مكككع وزارة الصكككحة  ممكككا يسكككاعد فكككي تكككذليل الشكككسول االجتماعيكككة وتكككوفير قواعكككد البيانكككات أو تكككوفير ال كككوادر ال

 املشاكل التي تواجه العمل الخيري في املجال الصحي بمنطقة املدينة املنورة.

 

 

 ( الحلول املقترحة لتحسيل عمل الجمعيات الخيرية في املجال الصحي بمنطقة املدينة املنورة55ش ل بياني )
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 الدراسة:اختبارات الفروق بين متغيرات 
( ملستوى أولويات العمل الخيري في املجال One way Anova( نتائج اختبار تحليل التباين أحادي االتجاو )30جدول )

 الصحي باختالف املحافظات بمنطقة املدينة املنورة.

 الداللة F املتوسط العدد املحافظات

 2.43 8 السويرقية

2.315 .016 

 2.70 36 ينبع

 2.56 8 العيص

 2.32 12 الحناوية

 2.67 12 خيبر

 2.56 184 املدينة املنورة

 2.65 11 العال

 2.32 8 وادي الفرع

 2.41 12 بدر

 2.64 10 مهد الدهر

 2.56 301 املجموع

 ألولويات العمل الخيري في املجال الصحي  هي: محافظة  (30)يتسح من جدول      
ا
أل أوثر املحافظات التي تجد احتياجا

 بوجود احتيا  2.67  تلي ا محافظة خيبر بمتوسط حسالي 2.70ينبع بمتوسط حسالي 
ا
  فيما كانت أقل املحافظات إقرارا

 على الترتير. 2.31  2.32الحناوية بمتوسط حسالي ألولويات العمل الخيري في املجال الصحي هما: محافظتي وادي الفرع  

 عنككككد مسككككتوى داللككككة      
ا
فككككي مسككككتوى أولويككككات العمككككل الخيككككري فككككي املجككككال الصككككحي  (0.05)ومككككا يتسككككح وجككككود فككككرم دال إحصككككائيا

نككككات الت بعككككي للمقار  (Tukey)بككككاختالف املحافظككككة بمنطقككككة املدينككككة املنككككورة  وملعرفككككة مصككككدر الداللككككة تككككم إجككككراء اختبككككار تككككوكي 

الت بعكككي للمقارنكككات البعديكككة ملسكككتوى أولويكككات العمكككل الخيكككري فكككي  (Tukey)( يوفكككح نتكككائج اختبكككار تكككوكي 13البعديكككة  وامللحكككق )

 عنكد مسكتوى داللكة 
ا
 ،0.05املجال الصحي باختالف املحافظات بمنطقة املدينة املنورة  حيث يتسح وجود فكرم دال إحصكائيا

  لصكالح محافظككة ينبككع  فيمككا 2.31والحناويككة  2.70ملجككال الصككحي بكيل محككافظتي ينبككع فكي مسككتوى أولويككات العمككل الخيكري فككي ا

 لم تكن هناد فروم جوهرية بيل بايي املحافظات على مستوى أولويات العمل الخيري في املجال الصحي.
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 نة املنورة( مستوى أولويات العمل الخيري في املجال الصحي باختالف املحافظات بمنطقة املدي56ش ل بياني )
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( ملستوى فاعلية العمل الخيري في املجال الصحي One way Anova( نتائج اختبار تحليل التباين أحادي االتجاو )31جدول )

 باختالف املحافظات بمنطقة املدينة املنورة

 الداللة F املتوسط العدد املحافظات

 1.48 8 السويرقية

1.081 .377 

 1.87 36 ينبع

 1.55 8 العيص

 1.51 12 الحناوية

 1.97 12 خيبر

 1.87 184 املدينة املنورة

 1.93 11 العال

 1.74 8 وادي الفرع

 1.67 12 بدر

 2.14 10 مهد الدهر

Total 301 1.84 

أل أوثر املحافظات التي لد  ا فاعلية للعمل الخيكري فكي املجكال الصكحي بكاختالف املحافظكات  (31)يتسح من جدول 

فيمكا ، 1.97  تلي ا محافظة خيبر بمتوسكط حسكالي 2.14بمنطقة املدينة املنورة  هي: محافظة مهد الدهر بمتوسط حسالي 

لجمعيككككات الخيريككككة همككككا: محككككافظتي الحناويككككة  كانككككت أقككككل املحافظككككات لككككد  ا فاعليككككة للعمككككل الخيككككري فككككي املجككككال الصككككحي لككككدى ا

 على الترتير. 1.49  1.51السويرقية بمتوسط حسالي 

 فككي مسككتوى فاعليككة العمككل الخيككري فككي املجككال الصككحي بككاختالف املحافظككة 
ا
ومككا يتسككح عككدم وجككود فككرم دال إحصككائيا

 بمنطقة املدينة املنورة.
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 في املجال الصحي باختالف املحافظات بمنطقة املدينة املنورة( مستوى فاعلية العمل الخيري 57ش ل بياني )

وترى الدراسة أل عدم رضا عينة الدراسة عن أداء الجمعيات الخيرية في املجال الصحي مرتبط ارتبا  وثيكق 

لتكزام باملستوى املتدني لفاعلية الجمعيات الخيرية ب نفيذ أنشطت ا في املجال الصحي  وبالتالي أصبح هناد فجوة بكيل ا

الجمعيات الخيرية بالقيكام بأنشكطت ا الصكحية وبكيل أولويكات العمكل الخيكري التكي يجكر أل تقكوم ه كا الجهكات الخيريكة فكي 

املجككال الصككحي  وفككي سككبيل ذلككن تككم التطككرم للمعوقككات التككي تعتككرض العمككل الخيككري للمجككال الصككحي فككي املدينككة املنككورة 

كال أوثرهككا عككدم تككوفر الككدعم املككالي  وعككدم وجكك ود دعككم فنككي وتنسككيق مككن الجهككات ذات العالقككة )وزارة الصككحة/ وزارة وكك

الشسول االجتماعية.....(  وقد اقترح املهتمول باملجال الصحي من عينة الدراسة أنه للتنلر على تلكن األولويكات هنكاد 

نسكككيق مكككع مجموعكككة مكككن الحلكككول واملقترحكككات أهمهكككا: عقكككد شكككراكات بكككيل الجمعيكككات الخيريكككة واملسسسكككات الصكككحية والت

الجهكككات ذات العالقكككة  وتكككوفير الكككدعم املكككالي  وتكككرى الدراسكككة أل تكككوفير الكككدعم املكككالي هكككو أهكككم محرككككات العمكككل الخيكككري  

ولككن البكد أل يراعكى مكا آلكت إليكه الدراسكة مكن ترتيككر ألولويكات العمكل الخيكري فكي املجكال الصكحي وبالتكالي توجيكه الككدعم 

 املالي حسر درجة أهمية األولوية.

 ث الثاني: العمل الخيري في املجال التعليمياملبح

افية:  املحور األول: البيانات الديموغر
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 العالقة بين النوع والعمر:

 ( توزفع عينة الدراسة في املجال التعليمي حسر النوع والعمر 32جدول )

 العمر
 النوع

 املجموع
 أنثى ذكر

 عام 25أقل من 
2 0 2 

.7% 0.0% .7% 

 عام 35من  عام ألقل 25من 
70 17 87 

24.7% 6.0% 30.7% 

 عام 45عام ألقل من  35من 
97 9 106 

34.3% 3.2% 37.5% 

 عام 55عام ألقل من  45من 
65 11 76 

23.0% 3.9% 26.9% 

 عام فأوثر 55من 
11 1 12 

3.9% .4% 4.2% 

 املجموع
245 38 283 

86.6% 13.4% 100.0% 

ويمثل  %،86.6( أل النالبية العظمى من عينة الدراسة في املجال التعليمي من الذكور بنسبة 32يتسح من جدول )

عكككام بنسكككبة  35عكككام إلكككى أقكككل مكككن  25   تلكككي م الفئكككة العمريكككة مكككنعكككام 45عكككام إلكككى أقكككل مكككن  35مكككن مكككه م الفئكككة العمريكككة  34.3%

 بنسبة  25فئة األقل من  وقد كانت أقل الفئات العمرية من الذكور هي %،24.7
ا
 %.0.7عاما

 35عكام إلكى أقكل مكن  25مكن مه م الفئة العمرية % 6.0من عينة الدراسة من اإلناث  وتمثل  %13.4بينما يتسح أل 

ولم يكن هناد تمثيل في العينة لإلناث للفئة العمرية %، 3.9عام بنسبة  55عام إلى أقل من  45   تلي م الفئة العمرية منعام

. 25من  األقل
ا
 عاما
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 ( توزفع عينة الدراسة في املجال التعليمي حسر النوع والعمر58ش ل )

 الحالة االجتماعية:

 ( توزفع عينة الدراسة في املجال التعليمي حسر الحالة االجتماعية والنوع33جدول )

 الحالة االجتماعية
 النوع

 املجموع
 أنثى ذكر

 أعزب
29 6 35 

10.4% 2.2% 12.5% 

 متزو 
212 30 242 

76.0% 10.8% 86.7% 

 مطلق
1 1 2 

.4% .4% .7% 

 279 37 242 املجموع

86.7% 13.3% 100.0% 

 %76.0يمثكل الكذكور %، 86.7( أل أعلكى تمثيكل لعينكة الدراسكة ككال مكن املتكزوجيل بنسكبة مئويكة 33يتسح من جدول )

من إجمالي عينة الدراسة في املجال التعليمي   %12.5لإلناث  فيما كانت عينة الدراسة من غير املتزوجيل % 10.8مه م  مقابل 

 لإلناث من إجمالي عينة الدراسة في املجال التعليمي من غير املتزوجيل. %2.2من الذكور  في مقابل  %10.4يمثل مه م 
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 بلنت 
ا
ق بنسر تمثيل قليلة جدا

 
 إجمالي عينة الدراسة في املجال التعليمي. من %،0.7وقد جاء املطل

 
 ( توزفع عينة الدراسة في املجال التعليمي حسر الحالة االجتماعية والنوع59ش ل بياني )

 السكن )املحافظة والحي(:

 ( توزفع عينة الدراسة في املجال التعليمي حسر السكن )املحافظة والحي(34جدول )

 النسبة % التكرار الحي املحافظة

 السويرقية
 1.37 4 الجصة

 1.02 3 قرال

 0.34 1 السوسية

 2.73 8 املجموع

 ينبع

 2.05 6 املشهد

 1.02 3 البندر

 0.34 1 السميري 

 2.05 6 العامودي

 0.34 1 العصيلي

 0.34 1 مشرفة

 0.34 1 أبو وبير

  16 2 0.68 
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 النسبة % التكرار الحي املحافظة

 0.68 2 السديس

 0.34 1 12ب 

 0.34 1 رخو

 1.37 4 األحمربئر 

 0.34 1 الفردوس

 0.34 1 اليه

 0.34 1 الثبت

  14 1 0.34 

 11.26 33 املجموع 

 العيص

 0.34 1 املرلع

 0.34 1 سليلة جهينة

 0.68 2 املرامية

 0.34 1 القراصة

 0.34 1 النويصفة

 0.34 1 السالم

 0.34 1 العيينة

 2.73 8 املجموع

 الحناوية

 0.34 1 املرموثة

 0.34 1 الهميج

 0.34 1 االس يطال

 1.02 3 الزوين

 0.34 1 مشرفة

 0.34 1 النويصفة

 0.34 1 السالم

 0.68 2 العيينة

 0.34 1 القبليتل

 4.10 12 املجموع
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 النسبة % التكرار الحي املحافظة

 خيبر

 0.34 1 الهميج

 0.68 2 الوادي

 0.34 1 العيول 

 0.34 1 النييل

 0.34 1 الفيصليه

 0.68 2 العشاش

 0.34 1 الثمد

 0.34 1 الروضة

 0.68 2 الصلصلة

 4.10 12 املجموع

 املدينة املنورة

 0.34 1 مشرفة

 1.02 3 السالم

 2.05 6 القبليتل

 0.68 2 عروو

 1.37 4 بني الحارثة

 2.05 6 العاقول 

 1.02 3 أبيار علي

 1.71 5 أبو وبير

 1.71 5 الجامعة

 1.71 5 ذو الحليفة

 1.02 3 التلعة

 1.71 5 األصيفري 

 1.37 4 السيح

 0.34 1 بن عبد االشهل

 1.02 3 الفتح

 0.68 2 تلعة الهبوب

 1.71 5 الشهداء

 0.34 1 الهدا
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 النسبة % التكرار الحي املحافظة

 0.34 1 اليه

 1.02 3 العنابس

 1.71 5 األمير نايف

 0.34 1 الهجرة

 1.37 4 الفرفش

 1.71 5 القصواء

 3.41 10 قباء

 2.05 6 الجبور 

 1.37 4 الشبيه

 1.71 5 الظاهرة

 1.71 5 جبل أحد

 1.71 5 الدار

 1.71 5 ال اتية

 0.34 1 التالل

 3.41 10 بني معاوية

 3.75 11 االس ال

 0.34 1 العريض

 1.37 4 العزيزية

 1.37 4 امللن فهد

 0.68 2 أبو مرخه

 2.05 6 الخالدية

 0.34 1 طيبة

 1.02 3 سكة الحديد

 0.68 2 الدعيثة

 0.34 1 الحرة النربية

 0.34 1 الربوة

 2.05 6 جبل عير

 1.02 3 بني بياضة

 0.34 1 الشيبة
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 النسبة % التكرار الحي املحافظة

298 1 0.34 

 61.77 181 املجموع 

 العال

 0.34 1 السالم

 0.68 2 منيراء

 0.68 2 الجديدة

 0.34 1 قعنال

 1.02 3 الصخيرات

 0.34 1 القطار

 3.41 10 املجموع

 وادي الفرع

 0.34 1 األوحل

 0.34 1 الهندية

 1.02 3 وادي الفرع

 0.34 1 وادي ريم

 0.34 1 أبو ضباع

 0.34 1 اليتمه

 2.73 8 املجموع

 بدر

 1.02 3 الشهداء

 0.68 2 الواسطة

 0.34 1 الشفية

 0.68 2 املسيجيد

 0.34 1 املخطط

 0.34 1 الروضة

 0.34 1 الدخل املحدود

221 1 0.34 

 4.10 12 املجموع 
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 النسبة % التكرار الحي املحافظة

 مهد الدهر

 0.34 1 الشريي

 0.34 1 خرجاء

 0.34 1 املخطط

 0.34 1 ثرب

 0.34 1 مشوقة

 0.34 1 النوارية

 0.34 1 الضبعية

 0.34 1 العمق

 0.34 1 الجنولي

 3.07 9 املجموع 

 100 293 املجموع الكلي

 لعينكة الدراسكة فكي املجكال التعليمكي 34يتسح من جدول )
ا
( أل محافظة املدينة املنكورة تعتبكر أعلكى املحافظكات تمثكيال

 فكككي عينكككة الدراسكككة  %11.26يلي كككا بنسكككبة أقكككل بلنكككت  %،61.77بنسكككبة مئويكككة 
ا
محافظكككة ينبكككع  فيمكككا كانكككت أقكككل املحافظكككات تمثكككيال

 ل ل مه ا. %2.73هي:السويرقية  العيص  و وادي الفرع بنسبة م ساوية بلنت 

 فككككي عينككككة الدراسككككة باملجككككال التعليمككككي أحيككككاء )االسكككك ال  قبككككاء  بنككككي 34ويتسككككح مككككن جككككدول )
ا
( أل أوثككككر األحيككككاء تمثككككيال

مككككن إجمككككالي عينككككة الدراسككككة  تلي ككككا أحيككككاء )املشككككهد  العككككامودي(  %3.41 %،3.41 %،3.75بنسككككر مئويككككة  معاويككككة( باملدينككككة املنككككورة

ل ككل مه مكا  وأكجلت األحيكاء )القبليكتل  الجبككور  العكاقول  الخالديكة  جبكل عيكر( نسككبة  %2.05بمحافظكة ينبكع بنسكبة م سكاوية 

 من إجمالي عينة الدراسة ال لية في املجال التعليمي وكانت جميعها من محافظة املدينة املنورة.  %2.05مئوية م ساوية بلنت 
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 املؤهل العلمي:

 ( توزفع عينة الدراسة في املجال التعليمي حسر املسهل العلمي35جدول )

 النسبة % التكرار البيان

 82.3 251 ب الوريوس

 7.5 23 دبلوم

 7.9 24 ماجستير

 7. 2 دوتوراو

 1.6 5 لم يجر

 100.0 305 املجموع

مككن  %7.9مككن عينككة الدراسككة حاصككلول علككى مسهككل علمككي ب ككالوريوس  فيمككا بلككه  %82.3( أل 35يتسككح مككن جككدول )

 للعينكة و ككل بنسككر 
ا
عينكة الدراسككة مككن حملكة درجككة املاجسككتير  وقكد جككاء حككاملو درجكة الككدبلوم والككدوتوراو أقكل الفئككات تمثككيال

 على الترتير.  %0.7%، 7.5مئوية 
 

 

 ( توزفع عينة الدراسة في املجال التعليمي حسر املسهل العلمي60ش ل بياني )
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 جهة العمل:

 ( توزفع عينة الدراسة في املجال التعليمي حسر جهة العمل36جدول )

 النسبة % التكرار البيان

 70.8 216 التعليم العام الح ومي

 3.0 9 التعليم العام األهلي

 4.9 15 التعليم الجامعي الح ومي

 0.7 2 التعليم الجامعي األهلي

 20.7 63 لم يجر

 100.0 305 املجموع

( أل غالبيكككككة عينككككة الدراسكككككة يعملككككول بكككككالتعليم العككككام الح كككككومي حيككككث بلنكككككت النسككككبة املئويكككككة 36يتسككككح مكككككن جككككدول )

علكككى التكككوالي  وجكككاء % 3.0%، 4.9يلكككي م العكككاملول بكككالتعليم الجكككامعي الح كككومي والتعلكككيم العكككام األهلكككي بنسكككر مئويكككة %، 70.8

 لعينككككة الدراسكككككة بنسككككبة مئويككككة 
ا
مككككن إجمككككالي عينككككة الدراسككككة فككككي املجكككككال % 0.7العككككاملول بككككالتعليم الجككككامعي األهلككككي أقككككل تمثككككيال

 التعليمي.

 

 

 الدراسة في املجال التعليمي حسر جهة العمل( توزفع عينة 61ش ل بياني )
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 سنوات الخبرة:

 ( توزفع عينة الدراسة في املجال التعليمي حسر سنوات الخبرة37جدول )

 النسبة % التكرار البيان

 10.5 32 سنوات 5أقل من 

 18.4 56 سنوات 10سنوات ألقل من  5من 

 16.1 49 سنة 15سنوات ألقل من  10من 

 14.1 43 سنة 20ألقل من سنة  15من 

 24.6 75 سنة فأوثر 20

 16.4 50 لم يجر

 100.0 305 املجموع

سنة فأوثر  يلي م من لد  م  20من عينة الدراسة في املجال التعليمي لد  م خبرة  %24.6( أل 37يتسح من جدول )

ألقكل مكن  10  فيما كانت عينة الدراسة ممن لكد  م سكنوات الخبكرة مكن %18.4سنوات بنسبة مئوية  10ألقل من  5خبرة من 

 فكككي عينكككة الدراسكككة للمجكككال التعليمكككي  5وجكككاءت فئكككة األقكككل مكككن  %،16.1سكككنة قكككد بلنكككت نسكككبت م  15
ا
سكككنوات خبكككرة أقكككل تمثكككيال

 %.10.5بنسبة 
 

 

 ( توزفع عينة الدراسة في املجال التعليمي حسر سنوات الخبرة62ش ل بياني )
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 مد  الرضا عن أداء الجمعيات حسب جهة العمل:

 ( مستوى رضا عينة الدراسة عن أداء الجمعيات الخيرية في املجال التعليمي حسر جهة العمل38جدول )

 مستو  الرضا عن أداء الجمعيات الخيرية في املجال التعليمي

 
 المرتيب االتجاه املتوسط املجموع راض   راض  إلئ حد  ما غير راض  

التعلكككككككككككككككككككككككككككككككككككيم العكككككككككككككككككككككككككككككككككككام 

 الح ومي

96 94 21 211 
 3 غير راضي  1.64

40.7% 39.8% 8.9% 89.4% 

 8 2 2 4 التعليم العام األهلي
1.75 

راضي إلى حدي 

 ما
2 

1.7% .8% .8% 3.4% 

التعلكككككككككككككككككككككككيم الجكككككككككككككككككككككككامعي 

 الح ومي

8 6 1 15 
 4 غير راضي  1.53

3.4% 2.5% .4% 6.4% 

التعلكككككككككككككككككككككككيم الجكككككككككككككككككككككككامعي 

 األهلي

1 0 1 2 
2.00 

راضي إلى حدي 

 ما
1 

.4% 0.0% .4% .8% 

 املجموع
109 102 25 236 

 غير راضي  1.64
  

  46.2% 43.2% 10.6% 100.0% 

 عككن أداء 38يتسككح مككن جككدول )
ا
( أل العككامليل بككالتعليم الجككامعي األهلككي والتعلككيم العككام األهلككي همككا أوثككر الفئككات رضككا

علكككككى  1.75  2.00التعليمكككككي بمنطقكككككة املدينكككككة املنكككككورة حيكككككث بلنكككككت متوسكككككطات مسكككككتوى الرضكككككا الجمعيكككككات الخيريكككككة فكككككي املجكككككال 

 الترتير  وتعبر عن مستوى رضا إلى حدي ما عن أداء الجمعيات الخيرية.

 عككككن أداء الجمعيككككات 
ا
وجككككاء العككككاملول بككككالتعليم العككككام الح ككككومي والتعلككككيم الجككككامعي الح ككككومي مككككن أقككككل الفئككككات رضككككا

على الترتيكر وتعبكر عكن مسكتوى  1.53  1.64التعليمي بمنطقة املدينة املنورة حيث بلنت متوسطات الرضا  الخيرية في املجال

 غير راضي عن أداء الجمعيات الخيرية.
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 العمل( مستوى رضا عينة الدراسة عن أداء الجمعيات الخيرية في املجال التعليمي حسر جهة 63ش ل بياني )

 

 ( مستويات الرضا لدى عينة الدراسة عن أداء الجمعيات الخيرية في املجال التعليمي حسر جهة العمل64ش ل بياني )
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 راض   راض  إلى حد  ما غير راض  
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 املشاركة في األعمال الخيرية في املجال التعليمي حسب جهة العمل:

 ( املشاروة في األعمال الخيرية في املجال التعليمي حسر جهة العمل39جدول )

 جهة العمل
 املشاركة بإحد  الجمعيات الخيرية في نشاطها التعليمي باملنطقة

 املجموع
 ال نعم

 التعليم العام الح ومي
60 155 215 

24.9% 64.3% 89.2% 

 التعليم العام األهلي
2 7 9 

.8% 2.9% 3.7% 

 التعليم الجامعي الح ومي
4 11 15 

1.7% 4.6% 6.2% 

 التعليم الجامعي األهلي
0 2 2 

0.0% .8% .8% 

 املجموع
66 175 241 

27.4% 72.6% 100.0% 

من عينة الدراسة قد شاركوا في أنشطة تعليمية مع الجمعيات والجهات الخيرية  في % 27.4( أل 39يتسح من جدول )       

إلى ضعف مشاروة املواطنيل لم يشاركوا في أي نشا  تعليمي داخل الجمعيات الخيرية بمنطقة املدينة مما يشير % 72.6مقابل 

 العامليل بقطاع التعليم في األنشطة التعليمية للجمعيات الخيرية.

وجككاء غالبيككة املشككارويل فككي أنشككطة تعليميككة مككع الجمعيككات والجهككات الخيريككة مككن العككامليل بككالتعليم العككام الح ككومي 

فيمكككا لكككم يككككن هنكككاد مشكككاروة %، 1.7بة مئويكككة يلكككي م العكككامليل بكككالتعليم الجكككامعي الح كككومي بنسككك%، 24.9بنسكككبة مئويكككة بلنكككت 

 للعامليل بالتعليم الجامعي األهلي.

وبككالنظر إلككى نتككائج مسككتويات الرضككا عككن أداء الجمعيككات الخيريككة فككي املجككال التعليمككي لجهككات العمككل  ومقارنت ككا بنتككائج 

تعلكيم الح كومي بشكقيه الجكامعي والعكام العامليل املشارويل بأنشكطة الجمعيكات الخيريكة فكي املجكال التعليمكي  نجكد أل قطكاع ال

 بالتعليم األهلي.
ا
 واألقل في مستويات الرضا  وذلن مقارنة

ا
 األوثر مشاروة

 
 ( املشاروة في األعمال الخيرية في املجال التعليمي حسر جهة العمل65ش ل بياني )
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 املشاركة في األعمال الخيرية في املجال التعليمي حسب العمر:

 املشاروة في األعمال الخيرية في املجال التعليمي حسر العمر( 40جدول )

 العمر
 املشاركة بإحد  الجمعيات الخيرية في نشاطها التعليمي باملنطقة

 املجموع
 ال نعم

 عام 25أقل من 
1 1 2 

.3% .3% .7% 

 عام 35عام ألقل من  25من 
23 65 88 

7.9% 22.3% 30.2% 

 عام 45عام ألقل من  35من 
30 82 112 

10.3% 28.2% 38.5% 

 عام 55عام ألقل من  45من 
20 57 77 

6.9% 19.6% 26.5% 

 عام فأوثر 55من 
3 9 12 

1.0% 3.1% 4.1% 

 املجموع
77 214 291 

26.5% 73.5% 100.0% 

 في األنشطة التعليمية للجمعيات الخيرية 40يتسح من جدول )
ا
بمنطقة املدينة من الفئة ( أل أوثر الفئات العمرية مشاروة

ممكا يشكير  %،7.9بنسكبة مئويكة  عنام" 35عنام ألقنل منن  25"منن تلكي م الفئكة  ،%10.3بنسكبة  عنام" 45عنام ألقنل منن  35من العمرية ا

 إلى أقل من 25إلى أل املتطوعيل غالبيت م من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بيل 
ا
 في 45عاما

ا
  فيما كانت أقل الفئات مشاروة

ا
عاما

عكام فكأوثر بنسكر مئويكة  55عكام  ومكن  25العمل التطوعي في املجال التعليمي هم أطراف املنحنى االعتدالي للفئات العمرية األقل من 

 على التوالي. 1.0% %،0.3

 
 ( املشاروة في األعمال الخيرية في املجال التعليمي حسر العمر66ش ل بياني )
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 األنشطة التي هارك بها املتطوعون في املجال التعليمي بالجمعيات الخيرية:

 ( األنشطة التي شارد ه ا املتطوعول في املجال التعليمي بالجمعيات الخيرية41جدول )

 النسبة % التكرار األنشطة م

 %11.40 10 أنشطة متنوعة في أندية الصيف 1

 %10.20 9 توزفع مساعدات عينية على الطالب 2

 %10.20 9 أنشطة تعليمية خيرية تابعة للجمعيات الخيرية 3

 %8.00 7 الكشافة 4

 %6.80 6 مييمات دعوية 5

 %5.70 5 نشا  ثقافي 6

 %5.70 5 التنمية االجتماعية 7

 %4.50 4 دورات تدريبية 8

 %4.50 4 شرح دروس مواد تعليمية 9

 %4.50 4 توزفع مساعدات عينية على أولياء األمور  10

 %3.40 3 دورة القدرات لطالب الثانوية 11

 %3.40 3 املستودع الخيري  12

 %2.30 2 جماعة التوعية اإلسالمية 13

 %2.30 2 خدمة الحجا  14

 %2.30 2 فصول تعليم الكبار 15

 %2.30 2 سقيا عمال النظافة من قبل الطالب 16

 %2.30 2 تنظيم حملة تبرع بالدم 17

 %1.10 1 املصلىجماعة  18

 %1.10 1 حصر أسماء األسر املحتاجة في األحياء 19

 %1.10 1 دورة تعليمية في مجال الوير 20

 %1.10 1 رحالت تطوعية 21

 %1.10 1 تشجير الشوارع 22

 %1.10 1 تكريم الطالب املتفوقيل 23

 %1.10 1 اإلشراف على املوهوبيل 24

 %1.10 1 دورة إسعافات أولية 25
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 النسبة % التكرار األنشطة م

 %1.10 1 إقامة مسابقات 26

 %100.00 88 املجموع

نشا  خيري في املجال التعليمي  وجاءت أوثكر  26( أل املتطوعيل بعينة الدراسة قد شاركوا بك 41يتسح من جدول )

 اأنشككطة متنوعككة فككي أنديككة الصككيفاألنشككطة التككي شككارد ه ككا املتطوعككول مككع الجمعيككات الخيريككة فككي املجككال التعليمككي  ومككا يلككي: ا

بنسككككبة  توزفككككع مسككككاعدات عينيككككة علككككى الطككككالبا و اأنشككككطة تعليميككككة خيريككككة تابعككككة للجمعيككككات الخيريككككةا%  يلي ككككا ا11.4بنسككككبة 

 % ل ل مه ما.10.2م ساوية 

 

 املستهدفون من العمل الخيري في املجال التعليمي: 

 ( املست دفول من العمل الخيري في املجال التعليمي 42جدول )

 النسبة % التكرار املستهدفون  م

 %43.00 37 الطالب 1

 %14.00 12 املواطنول  2

 %14.00 12 املحتاجول  3

 %7.00 6 الحجا  4

 %4.70 4 أولياء امور  5

 %4.70 4 أهل الحي 6

 %3.50 3 الشباب 7

 %3.50 3 عمال النظافة 8

 %2.30 2 وبار السن 9

 %2.30 2 املس شفيات 10

ول  11 ي   %1.20 1 األم 

 

 %100.00 86 املجموع

 11( أل عككدد املسككت دفيل مككن العمككل الخيككري فككي املجككال التعليمككي بمنطقككة املدينككة املنككورة  بلككه 42يتسككح مككن جككدول )

ثكم  ،ل ل مه مكا% 14يلي ا ااملواطنولا  و ااملحتاجولا بنسبة  %،43مست دف  وجاء أوثر املست دفيل االطالبا بنسبة مئوية 

كككككول مكككككن أقكككككل  %7الحجكككككا  بنسكككككبة  ي  مكككككن إجمكككككالي املسكككككت دفيل مكككككن الجمعيكككككات الخيريكككككة فكككككي األنشكككككطة التعليميكككككة. فيمكككككا جكككككاء األم 

 %.1.2املست دفيل من العمل الخيري في األنشطة التعليمية للجمعيات الخيرية بمنطقة املدينة املنورة بنسبة مئوية 
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 ليمي:مكان استهداف أنشطة التطوع للجمعيات الخيرية في املجال التع

 ( م ال است داف أنشطة التطوع للجمعيات الخيرية في املجال التعليمي 43جدول )

 النسبة % التكرار مكان استهداف األنشطة م

 %20.20 17 املدينة املنورة 1

 %19.00 16 املدارس 2

 %10.70 9 العال 3

 %7.10 6 خيبر 4

 %6.00 5 بدر 5

 %4.80 4 مكة املكرمة 6

 %4.80 4 ينبع 7

 %4.80 4 الحناوية 8

 %3.60 3 الجبيل 9

 %2.40 2 الجصة 10

 %2.40 2 حي العصيلي 11

 %2.40 2 بئر األحمر 12

 %2.40 2 كلية ينبع 13

 %2.40 2 املهد 14

 %2.40 2 العيص 15

 %1.20 1 الجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 16

 %1.20 1 مساجد 17

 %1.20 1 مهد الدهر 18

 %1.20 1 جدة 19

 %100.00 84 املجموع

فت من قبل الجمعيات الخيرية واملتطكوعيل باملجكال التعليمكي هكي 43يتسح من جدول ) ( أل أوثر األماون التي است دُّ

 .على الترتير %10.7%، 19يلي ا املدارس ومحافظة العال بنسر مئوية بلنت  %،20.2محافظة املدينة املنورة بنسبة مئوية 
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 الرضا عن أداء الجمعيات في املجال التعليمي:مستو  

 ( مستوى الرضا عن أداء الجمعيات في املجال التعليمي44جدول )

 االتجاه املتوسط النسبة % التكرار مستويات الرضا

 44.3 135 غير راضي 

 39.7 121 راضي إلى حدي ما غير راض 1.64

 10.5 32 راضي 

 5.6 17 لم يجر

ر % 44.3( أل 44يتسح من جدول ) من عينة الدراسة غير راضيل عن أداء الجمعيات في املجال التعليمي  فيما عب 

ر  39.7%  عب 
ا
عن رضاهم عن أداء الجمعيات الخيرية في املجال  %10.5مه م عن رضاهم إلى حدي ما  وبنسبةي قليلةي جدا

 التعليمي بمنطقة املدينة املنورة.

 1.64وجاء املستوى العام لرضا عينة الدراسة عن أداء الجمعيات الخيرية في املجال التعليمي بمتوسط حسالي 

 عند مستوى غير راضي  مما يشير إلى تدني مستوى الرضا عن أداء الجمعيات في املجال التعليمي.

 
 ( مستوى الرضا عن أداء الجمعيات في املجال التعليمي 67ش ل بياني )
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 املحور الثاني: ترتيب أولويات العمل الخيري في املجال التعليمي حسب املحافظة: 

 ( ترتير أولويات العمل الخيري في املجال التعليمي على مستوى محافظات منطقة املدينة املنورة45جدول )

 

أولويات املجال 

 التعليمي

 مهد الدهب بدر وادي الفرع العال املدينة املنورة خيبر الحناكية العي  ينبع السويرقية

الوتن 

النس

 بي

 المرتيب
الوتن 

 النسبي
 المرتيب

الوتن 

 النسبي
 المرتيب

الوتن 

 النسبي
 المرتيب

الوتن 

 النسبي
 المرتيب

الوتن 

 النسبي
 المرتيب

الوتن 

 النسبي
 المرتيب

الوتن 

 النسبي
 المرتيب

الوتن 

 النسبي
 المرتيب

الوتن 

 النسبي
 المرتيب

بناء وصيانة املدارس 

 باملنطقة.
1.50 18 2.67 11 2.50 14 1.92 16 2.42 18 2.53 8 2.70 14 2.00 18 2.67 8 2.60 15 

إنشننننننناء املعاهننننننند الفنيننننننننة 

 واملهنية باملنطقة.
2.88 2 2.75 7 2.88 2 2.08 13 2.67 14 2.56 7 2.73 13 3.00 1 2.42 15 2.70 10 

إنشنناء املعاهنند الشننرعية 

 باملنطقة.
2.75 7 2.67 11 2.88 2 2.08 13 2.92 3 2.31 17 2.64 15 2.88 3 2.17 18 2.90 2 

إنشننننننننننننننننننننننننننننناء ودعنننننننننننننننننننننننننننننم دور 

 تحفيظ القرآن الكريم.
3.00 1 2.83 2 3.00 1 2.67 2 2.92 3 2.43 13 3.00 1 2.88 3 2.73 6 2.90 2 

تقنننننننننننننديم الننننننننننننندعم املنننننننننننننالي 

والفنننننننننننننننننني للمؤسسننننننننننننننننننات 

 التعليمية في املنطقة.

2.25 15 2.78 6 2.50 14 2.25 10 2.75 12 2.52 9 2.90 6 2.63 13 2.58 13 2.50 16 

بنننننننننرامج تأهينننننننننل وتننننننننندريب 

 وتعليم أفراد املجتمع.
2.50 13 2.67 11 2.88 2 2.67 2 2.92 3 2.60 6 2.82 7 2.88 3 2.83 1 2.80 7 
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أولويات املجال 

 التعليمي

 مهد الدهب بدر وادي الفرع العال املدينة املنورة خيبر الحناكية العي  ينبع السويرقية

الوتن 

النس

 بي

 المرتيب
الوتن 

 النسبي
 المرتيب

الوتن 

 النسبي
 المرتيب

الوتن 

 النسبي
 المرتيب

الوتن 

 النسبي
 المرتيب

الوتن 

 النسبي
 المرتيب

الوتن 

 النسبي
 المرتيب

الوتن 

 النسبي
 المرتيب

الوتن 

 النسبي
 المرتيب

الوتن 

 النسبي
 المرتيب

بننرامج التنندريب والتأهينننل 

املنهننننننننني لشنننننننننرائ  األرامنننننننننل 

واملطلقات الباحثات عنن 

 فرص العمل.

2.88 2 2.83 2 2.88 2 2.67 2 2.83 9 2.65 5 2.91 4 2.88 3 2.75 2 3.00 1 

بنننرامج محنننو األمينننة وتعلنننيم 

 الكبار.
2.88 2 2.72 9 2.63 12 1.67 16 2.67 14 2.20 18 2.55 16 2.25 17 2.25 17 2.70 10 

بنننننننننننرامج تعلنننننننننننيم الخياطنننننننننننة 

 والتطريز للفتيات.
2.63 10 2.47 18 2.50 14 2.42 6 2.92 3 2.52 9 2.82 7 2.88 3 2.58 13 2.80 7 

بنننننرامج التننننندريب والتأهينننننل 

 الفني للشباب.
2.63 10 2.75 7 2.88 2 2.33 8 2.67 14 2.66 4 2.82 7 2.88 3 2.75 2 2.70 10 

حنننننننل املشنننننننكالت الطالبينننننننة 

 في املدارس والجامعات.
2.25 15 2.69 10 2.50 14 2.17 12 2.75 12 2.38 16 2.50 17 2.75 11 2.75 2 2.70 10 

حنننننننننل مشنننننننننكالت التسنننننننننرب 

 الدراس ي.
1.86 17 2.64 16 2.50 14 1.92 16 2.50 17 2.40 15 2.20 18 2.38 16 2.67 8 2.50 16 

املسننننننننننننننننننننناعدات العينيننننننننننننننننننننننة 

واملالية للطالب الفقراء في 

 املدارس والجامعات.

2.88 2 2.67 11 2.88 2 2.75 1 3.00 1 2.73 1 3.00 1 2.88 3 2.67 8 2.90 2 

كفالنننننننننننننننة طلبنننننننننننننننة العلنننننننننننننننم 

 الشرعي.
2.63 10 2.67 11 2.88 2 2.33 8 2.92 3 2.43 13 2.82 7 2.63 13 2.42 15 2.50 16 

دعننننننم وتلننننننجيع الطننننننالب 

املتمينننزين فننني املؤسسنننات 

 التعليمية.

2.88 2 2.81 5 2.88 2 2.50 5 3.00 1 2.68 3 3.00 1 2.88 3 2.75 2 2.70 10 
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أولويات املجال 

 التعليمي

 مهد الدهب بدر وادي الفرع العال املدينة املنورة خيبر الحناكية العي  ينبع السويرقية

الوتن 

النس

 بي

 المرتيب
الوتن 

 النسبي
 المرتيب

الوتن 

 النسبي
 المرتيب

الوتن 

 النسبي
 المرتيب

الوتن 

 النسبي
 المرتيب

الوتن 

 النسبي
 المرتيب

الوتن 

 النسبي
 المرتيب

الوتن 

 النسبي
 المرتيب

الوتن 

 النسبي
 المرتيب

الوتن 

 النسبي
 المرتيب

تنننننننننننننننوفير منننننننننننننننن  دراسنننننننننننننننية 

 للطالب املحتاجين.
2.75 7 2.83 2 2.88 2 2.42 6 2.92 3 2.71 2 2.82 7 2.75 11 2.73 6 2.90 2 

تفعينننل دور أوليننناء األمنننور 

فنننننننننننننننننني متابعننننننننننننننننننة دراسننننننننننننننننننة 

 وتحصيل أبنائهم.

2.75 7 2.86 1 2.75 11 2.08 13 2.83 9 2.51 12 2.82 7 3.00 1 2.67 8 2.90 2 

دعننم األنشننطة الطالبينننة 

فننننننننننننننننننننننننننننننننننننني املؤسسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننات 

 التعليمية.

2.50 13 2.58 17 2.63 12 2.25 10 2.83 9 2.52 9 2.91 4 2.50 15 2.67 8 2.80 7 
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 فككي املجككال التعليمككي ملحافظككة السككويرقية هككي اإنشككاء 45يتسككح مككن جككدول )
ا
( أل أوثككر أولويككات العمككل الخيككري أهميككة

شككالت ال سكرب الدرافك يا بكوزل نسكبي   فيما جاءت في الرتر األخيرة احل م3ودعم دور تحفي  القرآل الكريما  بوزل نسبي 

 .1.50  و ابناء وصيانة املدارس باملنطقةا بوزل نسبي 1.86

 في املجال التعليمي ملحافظة ينبع هي ا45ويتسح من جدول )
ا
تفعيل دور أولياء  ( أل أوثر أولويات العمل الخيري أهمية

جاءت في الرتر األخيكرة ادعكم األنشكطة الطالبيكة فكي املسسسكات    فيما2.86ا  بوزل نسبي األمور في متابعة دراسة وتحصيل أبنائهم

 .2.47  و ابرامج تعليم الخياطة والتطريز للفتياتا بوزل نسبي 2.58التعليميةا بوزل نسبي 

 فكككي املجكككال التعليمكككي ملحافظكككة العكككيص هكككي اإنشكككاء 45ويتسكككح مكككن جكككدول )
ا
( أل أوثكككر أولويكككات العمكككل الخيكككري أهميكككة

  فيمككا جككاءت فككي الرتككر األخيككرة ابنككاء وصككيانة املككدارس باملنطقككةا  و اتقككديم 3قككرآل الكككريما  بككوزل نسككبي ودعككم دور تحفككي  ال

الكدعم املكالي والفنككي للمسسسكات التعليميككة فكي املنطقككةا  ابكرامج تعلككيم الخياطكة والتطريككز للفتيكاتا  احككل املشككالت الطالبيككة 

 .2.50في املدارس والجامعاتا  احل مشكالت ال سرب الدراف يا  بوزل نسبي م ساوي بله 

 فكككككككي املجكككككككال التعليمكككككككي ملحافظكككككككة الحناويكككككككة هكككككككي 45ويتسكككككككح مكككككككن جكككككككدول )
ا
( أل أوثكككككككر أولويكككككككات العمكككككككل الخيكككككككري أهميكككككككة

  فيمككا جككاءت فككي الرتككر األخيككرة ابنككاء 2.75ااملسككاعدات العينيككة واملاليككة للطككالب الفقككراء فككي املككدارس والجامعككاتا بككوزل نسككبي 

 .1.92ة وتعليم الكبارا  و احل مشكالت ال سرب الدراف يا بوزل نسبي وصيانة املدارس باملنطقةا  ابرامج محو األمي

 فككي املجككال التعليمككي ملحافظككة خيبككر هككي ااملسككاعدات 45ويتسككح مككن جككدول )
ا
( أل أوثككر أولويككات العمككل الخيككري أهميككة

سسسككات التعليميككةا بككوزل العينيكة واملاليككة للطككالب الفقكراء فككي املككدارس والجامعككاتا  و ادعكم وتشككجيع الطككالب املتميككزين فكي امل

  و ابنكاء وصكيانة املكدارس باملنطقكةا 1.86  فيما جاءت في الرتر األخيرة احل مشكالت ال سرب الدراف يا بوزل نسبي 3نسبي 

 .1.50بوزل نسبي 

 فككككي املجككككال التعليمككككي ملحافظككككة املدينككككة املنككككورة هككككي 45ويتسككككح مككككن جككككدول )
ا
( أل أوثككككر أولويككككات العمككككل الخيككككري أهميككككة

  فيمكا جكاءت فكي الرتكر األخيكرة اإنشكاء 2.73ااملساعدات العينية واملالية للطالب الفقكراء فكي املكدارس والجامعكاتا بكوزل نسكبي 

 .2.20و ابرامج محو األمية وتعليم الكبارا بوزل نسبي ، 2.31املعاهد الشرعية باملنطقةا بوزل نسبي 

 فكي املجكال التعليمكي ملحافظكة العكال هكي اإنشكاء ودعكم 45ويتسكح مكن جكدول )
ا
( أل أوثكر أولويكات العمكل الخيكري أهميكة

تشكجيع الطكالب دور تحفي  القرآل الكريما  ااملساعدات العينية واملالية للطالب الفقراء في املدارس والجامعكاتا  و ادعكم و 

  فيمكككككا جكككككاءت فكككككي الرتكككككر األخيكككككرة احكككككل املشككككككالت الطالبيكككككة فكككككي املكككككدارس 3املتميكككككزين فكككككي املسسسكككككات التعليميكككككةا  بكككككوزل نسكككككبي 

 .2.20  و احل مشكالت ال سرب الدراف يا بوزل نسبي 2.50 والجامعاتا بوزل نسبي

 فكي املجكال45ويتسكح مكن جكدول )
ا
التعليمكي ملحافظكة وادي الفكرع هكي اإنشككاء  ( أل أوثكر أولويكات العمكل الخيكري أهميككة

  فيما جكاءت 3املعاهد الفنية واملهنية باملنطقةا  و اتفعيل دور أولياء األمور في متابعة دراسة وتحصيل أبنائ ما  بوزل نسبي 

 .2.0بوزل نسبي و ابناء وصيانة املدارس باملنطقةا  ،2.25في الرتر األخيرة ابرامج محو األمية وتعليم الكبارا بوزل نسبي 

 فككي املجككال التعليمككي ملحافظككة بككدر هككي ابككرامج تأهيككل 45ويتسككح مككن جككدول )
ا
( أل أوثككر أولويككات العمككل الخيككري أهميككة

  فيما جاءت في الرتر األخيرة ابكرامج محكو األميكة وتعلكيم الكبكارا بكوزل نسكبي 2.83وتدرير وتعليم أفراد املجتمعا بوزل نسبي 

 .2.17لشرعية باملنطقةا بوزل نسبي و اإنشاء املعاهد ا ،2.25
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 فكي املجكال التعليمكي ملحافظكة مهكد الكذهر هكي ابكرامج 45ويتسح من جدول )
ا
( أل أوثر أولويكات العمكل الخيكري أهميكة

  فيمكا جكاءت فكي الرتكر األخيكرة 3التكدرير والتأهيكل املنهكي لشكرائح األرامكل واملطلقكات الباحثكات عكن فكرص العمكلا  بكوزل نسكبي 

 .2.50ت ال سرب الدراف يا  و اوفالة طلبة العلم الشرعيا بوزل نسبي م ساوي بله احل مشكال 

 

 ( ترتير أولويات العمل الخيري في املجال التعليمي على مستوى منطقة املدينة املنورة46جدول )

 أولويات العمل التعليمي
ليس هنالك 

 احتياج

هنالك احتياج 

 بسيط

هنالك احتياج 

 ضروري 
 المرتيب االتجاه املتوسط املجموع

 304 182 88 34 بناء وصيانة املدارس باملنطقة.
2.49 

هنالن احتيا  

 ضروري 
14 

% 11.1 28.9 59.7 99.7 

 304 212 63 29 إنشاء املعاهد الفنية واملهنية باملنطقة.
2.60 

هنالن احتيا  

 ضروري 
7 

% 9.5 20.7 69.5 99.7 

 304 181 74 49 إنشاء املعاهد الشرعية باملنطقة.
2.43 

هنالن احتيا  

 ضروري 
16 

% 16.1 24.3 59.3 99.7 

 304 217 51 36 إنشاء ودعم دور تحفي  القرآل الكريم.
2.60 

هنالن احتيا  

 ضروري 
7 

% 11.8 16.7 71.1 99.7 

تقككككككديم الككككككدعم املككككككالي والفنككككككي للمسسسككككككات 

 التعليمية في املنطقة.
22 90 191 303 

2.56 
احتيا  هنالن 

 ضروري 
10 

% 7.2 29.5 62.6 99.3 

بكككككككككككككرامج تأهيكككككككككككككل وتكككككككككككككدرير وتعلكككككككككككككيم أفكككككككككككككراد 

 املجتمع.
20 63 219 302 

2.66 
هنالن احتيا  

 ضروري 

6 

 
% 6.6 20.7 71.8 99.0 

بننننننننرامج التنننننننندريب والتأهيننننننننل املنهنننننننني لشننننننننرائ  

األرامنننننننل واملطلقنننننننات الباحثنننننننات عنننننننن فننننننننرص 

 العمل.

24 36 244 304 
2.72 

احتيا  هنالن 

 ضروري 

4 

 

% 7.9 11.8 80.0 99.7 

 305 146 110 49 برامج محو األمية وتعليم الكبار.
2.32 

هنالن احتيا  

 بسيط

 

18 % 16.1 36.1 47.9 100.0 

 305 198 80 27 برامج تعليم الخياطة والتطريز للفتيات.
2.56 

هنالن احتيا  

 ضروري 

10 

 
% 8.9 26.2 64.9 100.0 

 305 223 67 15 التدريب والتأهيل الفني للشباب. برامج
2.68 

هنالن احتيا  

 ضروري 

5 

 % 4.9 22.0 73.1 100.0 

 15هنالن احتيا   2.46 304 185 74 45حككككككككككككل املشكككككككككككككالت الطالبيككككككككككككة فككككككككككككي املككككككككككككدارس 
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 أولويات العمل التعليمي
ليس هنالك 

 احتياج

هنالك احتياج 

 بسيط

هنالك احتياج 

 ضروري 
 المرتيب االتجاه املتوسط املجموع

  ضروري  والجامعات.

% 14.8 24.3 60.7 99.7 

 302 177 71 54 حل مشكالت ال سرب الدراف ي.
2.41 

هنالن احتيا  

 ضروري 

 

17 % 17.7 23.3 58.0 99.0 

املسكككككككككككككاعدات العينيكككككككككككككة واملاليكككككككككككككة للطكككككككككككككالب 

 الفقراء في املدارس والجامعات.
8 57 238 303 

2.76 
هنالن احتيا  

 ضروري 

 

1 
% 2.6 18.7 78.0 99.3 

 305 186 88 31 وفالة طلبة العلم الشرعي.
2.51 

هنالن احتيا  

 ضروري 

13 

 % 10.2 28.9 61.0 100.0 

دعكككككككككككككم وتشكككككككككككككجيع الطكككككككككككككالب املتميكككككككككككككزين فكككككككككككككي 

 املسسسات التعليمية.
12 58 235 305 

2.73 
هنالن احتيا  

 ضروري 

3 

 
% 3.9 19.0 77.0 100.0 

 304 240 49 15 توفير منح دراسية للطالب املحتاجيل.
2.74 

هنالن احتيا  

 ضروري 

 

2 % 4.9 16.1 78.7 99.7 

أوليككاء األمككور فككي متابعككة دراسككة تفعيككل دور 

 وتحصيل أبنائ م.
31 59 214 304 

2.60 
هنالن احتيا  

 ضروري 

7 

 
% 10.2 19.3 70.2 99.7 

دعكككككككم األنشكككككككطة الطالبيكككككككة فكككككككي املسسسكككككككات 

 التعليمية.
32 68 201 301 

2.56 
هنالن احتيا  

 ضروري 

10 

 
% 10.5 22.3 65.9 98.7 

 أخر  

للطالبتوفير وسائل املواصالت      1 3   

   3 6    إنشاء النوادي الثقافية للشباب

إقامكككككككككككككككة دورات تأهيليكككككككككككككككة للشكككككككككككككككباب أثنكككككككككككككككاء 

 اإلجازة.
   1 3   

   3 2    إقامة دورات في املواد العلمية للطالب

   3 2    تقديم ودعم البرامج التوعوية

   3 1    تقديم برامج للمعلميل واملعلمات

   3 1    دعم األنشطة الرياضية

االهتمام بالعمل التطوعي للطالب ذوي 

 االحتياجات الخاصة
   1 3   
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 في املجال التعليمي على مستوى منطقة املدينة املنورة 46يتسح من جدول )
ا
( أل أوثر أولويات العمل الخيري أهمية

يلي ككا اتككوفير مككنح دراسككية   2.76و ككل هككي ااملسككاعدات العينيككة واملاليككة للطككالب الفقككراء فككي املككدارس والجامعككاتا  بككوزل نسككبي 

وفككي املرتبككة الثالثككة جككاءت ادعككم وتشككجيع الطككالب املتميككزين فككي املسسسككات التعليميككةا   ،2.74للطككالب املحتككاجيلا بككوزل نسككبي 

وتشككير األوزال النسككبية إلككى أل هنالككن احتيككا  ضككروري لهككذو األولويككات فككي املجككال التعليمككي بمنطقككة املدينككة  ،2.73بككوزل نسككبي 

 املنورة.

، 2.43وجاءت في الرتر األخيرة اإنشاء املعاهد الشرعية باملنطقكةا  و احكل مشككالت ال سكرب الدرافك يا بكوزل نسكبي 

على الترتير  وتشير األوزال النسبية إلى أل هنالن احتيا  ضروري لهاتيل األولويتيل في املجال التعليمكي بمنطقكة املدينكة  2.41

  وفشير الوزل النسبي إلى أل 2.32رة  وجاء ا برامج محو األمية وتعليم الكبارا بوزل نسبي املنورة مع أل ما جاءا في الرتر األخي

 هنالن احتيا  بسيط لهذو األولوية.

 هككككي: اإنشككككاء 
ا
فيمككككا كانككككت هنككككاد بعككككض األولويككككات األخككككرى التككككي تككككم اقتراحهككككا مككككن قبككككل عينككككة الدراسككككة  وأوثرهككككا تكككككرارا

 في املواد العلمية للطالب  تقديم ودعم البرامج التوعويةا.النوادي الثقافية للشباب  إقامة دورات 
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 ( ترتير أولويات العمل الخيري في املجال التعليمي على مستوى منطقة املدينة املنورة68ش ل بياني )
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 في املجال التعليمي ب ل محافظة من محافظات املدينة 47جدول )
ا
 املنورة*( ترتير األحياء األشد احتياجا

 املدينة املنورة 

 الدويمة العاقول  الحرة الغربية الجبور  الجرف الحي

 35 40 44 46 53 املجموع

 4.85 5.55 6.1 6.38 7.35 النسبة %

 ينبع

 املشهد الشربتلي عطا هللا السميري  العصيلي الحي

 7 9 12 16 16 املجموع

 4.83 6.21 8.28 11.03 11.03 النسبة %

 العيص 

 القصبة الفرع ملح مصادو هدمة الحي

 3 3 3 3 4 املجموع

 8.82 8.82 8.82 8.82 11.76 النسبة %

 الحناوية

 املخطط االستيطان حاتم املحفر بطيجان الحي

 3 3 4 5 6 املجموع

 5 5 6.67 8.33 10 النسبة %

 خيبر 

 سمحة الن يل الوادي سلطانة العشاش خيبر

 3 3 3 4 4 املجموع

 6.25 6.25 6.25 8.33 8.33 النسبة %

 العال 

 سيل عرعر الجديدة صدر مغيراء م طط السالم الحي

 2 2 3 3 4 املجموع

 6.9 6.9 10.34 10.34 13.79 النسبة %

 وادي الفرع 

 الشوامين املجرمة ملح املنشار العطشان الحي

 2 2 2 3 3 املجموع

 8 8 8 12 12 النسبة %

 بدر

 الواسطة املسيجيد الفزالني ادمان الخشبي الحي

 2 2 3 3 4 املجموع

 4.35 4.35 6.52 6.52 8.7 النسبة%

 مهد الذهر

 الجريسية املخطط العيثاء خرجاء القويعية الحي

 1 1 2 2 3 املجموع

 5 5 10 10 15 النسبة %

 السويرقية
 الجصة السرحية السوق  السوسية املساوق  الحي

 3 3 3 5 6 املجموع
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 7.5 7.5 7.5 12.5 15 النسبة %

 في كل محافظة من محافظات املدينة املنورة.24: 15*انظر ملحي )
 
 ( ملزيد من التفاصيل حول ترتيب األحياء كاملة

 فكي املجكال التعليمكي بمحافظكة املدينكة املنكورة هكو حكي الجكرف بنسكبة 47يتسح من جكدول )
ا
( أل أشكد األحيكاء احتياجكا

 % على الترتير.4.85%  5.55%  6.1%  6.38تليه أحياء الجبور  الحرة النربية  العاقول  الدويمة بنسر %  7.35

% ل كل مه مكا  تلكي م األحيكاء: 11.03وفي محافظة ينبع جاء حي السكميري  والعصكيلي فكي املرتبكة األولكى بنسكبة م سكاوية 

 %.4.83 %:8.28عطا ل  الشربتلي  املشهد بنسر مئوية تتراوح بيل 

%  تليككه أحيككاء مصككادو  ملككح  الفككالع  القصككبة  11.76وفككي محافظككة العككيص جككاء حككي هدمككة فككي املرتبككة األولككى بنسككبة 

 % ل ل مه م.8.82بنسر مئوية م ساوية بلنت 

%  تليككككه أحيككككاء املحفككككر  حككككازم  االسكككك يطال  10وفككككي محافظككككة الحناويككككة جككككاء حككككي بطيقككككال فككككي املرتبككككة األولككككى بنسككككبة 

 %.5%: 8.33بنسر مئوية تتراوح بيل واملخطط 

% ل ككككل مه مككككا  تلككككي م أحيككككاء الككككوادي  8.33وفككككي محافظككككة خيبككككر جككككاء حككككي العشككككاش  سككككلطانة فككككي املرتبككككة األولككككى بنسككككبة 

 % ل ل مه م.6.25النييل  وسمحة بنسبة مئوية 

  و صككدر  الجديككدة  %  يليككه حككي منيككراء13.79وفككي محافظككة العككال جككاء حككي ميطككط السككالم فككي املرتبككة األولككى بنسككبة 

 .%6.9%: 10.34سيل عرعر بنسبة 

%  تليككككه أحيككككاء ملككككح  املجرمككككة  12وفككككي محافظككككة وادي الفككككرع جككككاء حككككي العطشككككال  واملنشككككار فككككي املرتبككككة األولككككى بنسككككبة 

 % ل ل مه م.8الشواميل بنسر مئوية م ساوية بلنت 

ه حكي ادمكال  الفزالنكي  الواسكطة  واملسكيجيد  % يليك8.7وفي محافظة بدر جاء حكي الخشكبي  فكي املرتبكة األولكى بنسكبة 

 %. 4.35%: 6.52بنسر مئوية تتراوح بيل 

% يليككككه حككككي خرجككككاء  العيثككككاء  املخطككككط  15وفككككي محافظككككة مهككككد الككككدهر جككككاء حككككي القوفعيككككة  فككككي املرتبككككة األولككككى بنسككككبة 

 %.5%: 10الجرفسية  بنسر مئوية تتراوح بيل 

%  تليككه أحيككاء السوسككية  السككوم  السككرحية  15املرتبككة األولككى بنسككبة  وفككي محافظككة السككويرقية جككاء حككي املسككاوم فككي

 %.7.5%: 12.5والجصة  بنسر مئوية تتراوح بيل 
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 املحور الثالث: فاعلية الجمعيات الخيرية في الجانب التعليمي:

 التعليمي *( ترتير فاعلية الجمعيات الخيرية على مستوى منطقة املدينة املنورة في املجال 48جدول )

افي إلئ حد  ما غير موافي فاعلية الجمعيات الخيرية في املجال التعليمي افي مو  المرتيب االتجاه املتوسط املجموع مو

 تساهم الجمعيات الخيرية في بناء وصيانة املدارس باملنطقة.
204 59 41 304 

1.46 
افي  18 غير مو

% 66.9 19.3 13.4 99.7 

الخيرية في إنشاء املعاهد الفنية واملهنية تساهم الجمعيات   

 1.51 303 48 60 195 باملنطقة.
افي  15 غير مو

% 63.9 19.7 15.7 99.3 

تساهم الجمعيات الخيرية في إنشاء املعاهد الشرعية   

 1.69 302 65 78 159 باملنطقة.
افي إلئ حد  ما  9 مو

% 52.1 25.6 21.3 99.0 

فنننني إنشننناء ودعننننم دور تحفننننيظ تسننناهم الجمعيننننات الخيرينننة   

 303 143 107 53 القرآن الكريم باملنطقة.
2.30 

افي إلئ حد  ما  1 مو

% 17.4 35.1 46.9 99.3 

تعمل الجمعيات الخيرية علئ دعم املؤسسنات التعليمينة   

 1.62 303 36 117 150 في املنطقة.
افي  11 غير مو

% 49.2 38.4 11.8 99.3 

الخيرية في تأهيل وتدريب وتعليم أفراد تساعد الجمعيات   

 املجتمع.
123 117 62 302 

1.80 
افي إلئ حد  ما  4 مو

% 40.3 38.4 20.3 99.0 

تنفننن  الجمعينننات الخيرينننة بنننرامج التننندريب والتأهينننل املنهننني   

 1.74 300 64 93 143 لشرائ  األرامل واملطلقات.
افي إلئ حد  ما  7 مو

% 46.9 30.5 21.0 98.4 

 تدعم الجمعيات الخيرية برامج محو األمية وتعليم الكبار.  
146 86 72 304 1.76 

افي إلئ حد  ما  6 مو

% 47.9 28.2 23.6 99.7 

تنف  الجمعيات الخيرية برامج تعليم الخياطة والتطريز   

 للفتيات.
افي إلئ حد  ما 1.73 303 63 96 144  8 مو

% 47.2 31.5 20.7 99.3 

الخيرية أنشطة في مجال التدريب والتأهيل الفني للجمعيات   

 للشباب.
131 112 61 304 1.77 

افي إلئ حد  ما  5 مو

% 43.0 36.7 20.0 99.7 

تتواصل الجمعيات الخيرية مع املدارس والجامعات لحل   

 مشكالت الطالب.
192 71 39 302 1.49 

افي  16 غير مو

% 63.0 23.3 12.8 99.0 

 الخيرية في حل مشكالت التسرب الدراس ي.تسهم الجمعيات   
206 53 45 304 

افي 1.47  17 غير مو
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افي إلئ حد  ما غير موافي فاعلية الجمعيات الخيرية في املجال التعليمي افي مو  المرتيب االتجاه املتوسط املجموع مو

% 67.5 17.4 14.8 99.7 

تقننننندم الجمعينننننات الخيرينننننة املسننننناعدات العينينننننة واملالينننننة   

 للطالب الفقراء في املدارس والجامعات.
99 137 66 302 

1.89 
افي إلئ حد  ما  2 مو

% 32.5 44.9 21.6 99.0 

 الجمعيات الخيرية بكفالة طلبة العلم الشرعي.تقوم   
127 108 69 304 1.81 

افي إلئ حد ما  3 مو

% 41.6 35.4 22.6 99.7 

تقنننننننننننوم الجمعينننننننننننات الخيرينننننننننننة بننننننننننندعم وتلنننننننننننجيع الطنننننننننننالب   

افي 1.60 303 57 69 177 املتميزين في املؤسسات التعليمية.  13 غير مو

% 58.0 22.6 18.7 99.3 

الخيرينننننننننننننة منننننننننننننن  تعليمينننننننننننننة للطنننننننننننننالب تقننننننننننننندم الجمعينننننننننننننات   

 املحتاجين.
162 78 64 304 

1.68 
افي إلئ حد  ما  10 مو

% 53.1 25.6 21.0 99.7 

تعمنل الجمعيننات الخيريننة علننئ تفعيننل دور أولينناء األمننور فنني   

 1.58 304 57 61 186 متابعة دراسة وتحصيل أبناءهم.
افي  14 غير مو

% 61.0 20.0 18.7 99.7 

الجمعينننننننننننننات الخيرينننننننننننننة األنشنننننننننننننطة الطالبينننننننننننننة فننننننننننننني تننننننننننننندعم   

 املؤسسات التعليمية.
167 90 47 304 1.61 

افي  12 غير مو

% 54.8 29.5 15.4 99.7 

( ملزيكككد مككككن التفاصكككيل حككككول ترتيكككر فاعليككككة الجمعيككككات الخيريكككة علككككى مسكككتوى كككككل محافظكككة مككككن محافظككككات 25*انظكككر ملحككككق )  

 املدينة املنورة في املجال التعليمي. 

( أل أوثكر فاعليكات الجمعيكات الخيريكة علكى مسكتوى منطقكة املدينكة املنكورة فكي املجكال التعليمكي 48من جكدول ) يتسح

تقكككككدم    تلي كككككا ا2.30ا  بكككككوزل نسكككككبي تسكككككاهم الجمعيكككككات الخيريكككككة فكككككي إنشكككككاء ودعكككككم دور تحفكككككي  القكككككرآل الككككككريم باملنطقكككككةهكككككي: ا

  وتشككككير األوزال 1.89ا بككككوزل نسككككبي لفقككككراء فككككي املككككدرس والجامعككككاتالجمعيككككات الخيريككككة املسككككاعدات العينيككككة واملاليككككة للطككككالب ا

 النسبية إلى أل الجمعيات لد  ا فاعلية في القيام ه ذو األنشطة إلى حدي ما.

ا بكوزل تتواصل الجمعيكات الخيريكة مكع املكدارس والجامعكات لحكل مشككالت الطكالبوجاءت في الرتر األخيرة كل من ا

تسكاهم الجمعيكات الخيريكة   و ا1.47ا بكوزل نسكبي الخيريكة فكي حكل مشككالت ال سكرب الدرافك يتسهم الجمعيات   ا1.49نسبي 

  وتشكككير هكككذو األوزال النسكككبية إلكككى أل الجمعيكككات لكككيس لكككد  ا فاعليكككة فكككي 1.46ا بكككوزل نسكككبي فكككي بنكككاء وصكككيانة املكككدارس باملنطقكككة

 القيام ه ذو األنشطة التعليمية.
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 ( فاعلية الجمعيات الخيرية على مستوى منطقة املدينة املنورة في املجال التعليمي 69ش ل بياني )
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 املحور الرابع: املشاكل التي تعمرض العمل الخيري في املجال التعليمي بمنطقة املدينة املنورة:

 دينة املنورة( املشاكل التي تعترض العمل الخيري في املجال التعليمي بمنطقة امل49جدول )

 النسبة% التكرار البيان الرقم

 18.35 102 ضعف التنسيق مع الجهات ذات العالقة )إدارة التعليم/ مراوز التدرير والتطوير....( 1

 17.27 96 قلة الدعم املادي 2

 12.05 67 نقص ال وادر املتيصصة في الجانر التعليمي لدى الجمعيات 3

 10.25 57 للجمعيات الخيرية في الجانر التعليميعدم وجود خطة وافحة  4

 9.53 53 غياب الجمعيات متيصصة في الجانر التعليمي 5

 8.63 48 نقص وعي املواطنيل بأهمية العمل الخيري في الجانر التعليمي وتراجع الدور اإلعالمي 6

 6.65 37 عدم وجود قاعدة بيانات باحتياجات املجتمع من الجانر التعليمي 7

 4.14 23 وزارة التعليم ال تمنح تراخيص بمزاولة العمل الخيري في الجانر التعليمي 8

 3.42 19 ضعف اإلمكانيات التي تعين علئ العمل الخيري في الجانب التعليمي )األماكن/ املواصالت/...( 9

 3.06 17 قلة تفاعل املواطنيل مع العمل الخيري في الجانر التعليمي 10

 3.06 17 الدورات التدريبية ملنسولي الجمعيات الخيرية في الجانر التعليميقلة  11

 2.52 14 اتباع الروتيل العقيم في إيصال الدعم للمستحقيل 12

 من النظرة الدونية 13
ا
 0.36 2 بعض الطالب ال يقبل مساعدات املدرسة خوفا

 0.36 2 ضعف الرقابة من الجهات املختصة على أنشطة الجمعيات 14

 0.36 2 غياب الوقف الثابت للجمعيات في املجال التعليمي 15

 100.00 556 املجموع

( أل إجمكككالي عكككدد املشكككاكل التكككي تعتكككرض العمكككل الخيكككري فكككي املجكككال التعليمكككي بمنطقكككة املدينكككة 49يتسكككح مكككن جكككدول )

ضككعف التنسككيق مككع الجهككات ذات املشككاكل: امشكك لة  وجككاءت أوثككر  15املنككورة  والتككي تككم حصككرها مككن خككالل عينككة الدراسككة بكككككك 

ا بنسككككككبة مئويككككككة قلككككككة الككككككدعم املككككككادي%  يلي ككككككا ا18.35ا بنسككككككبة مئويككككككة العالقككككككة )إدارة التعلككككككيم/ مراوككككككز التككككككدرير والتطككككككوير....(

عدم وجود %  يلي ا ا12.05بنسبة مئوية  نقص ال وادر املتيصصة في الجانر التعليمي لدى الجمعياتا%  وجاءت ا17.27

التنسككككيق مككككع %  وتشككككير هككككذو الن يجككككة إلككككى أل 10.25ا بنسككككبة مئويككككة وافككككحة للجمعيككككات الخيريككككة فككككي الجانككككر التعليمككككيخطككككة 

 الدعم املالي يقفال عائق وبير أمام العمل الخيري في املجال التعليمي بمنطقة املدينة املنورة. الجهات ذات العالقة  و 
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 الخيري في املجال التعليمي بمنطقة املدينة املنورة( املشاكل التي تعمرض العمل 70هكل بياني )
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املحور الخامس: ما سي الحلول املقمرحة لتحسين عمل الجمعيات الخيرية في املجال التعليمي بمنطقة 

 املدينة املنورة:

 املنورة( الحلول املقترحة لتحسيل عمل الجمعيات الخيرية في املجال التعليمي بمنطقة املدينة 50جدول )

 النسبة % التكرار البيان الرقم

1 
عقكككد شكككراكات مكككع املسسسكككات ذات العالقكككة والتنسكككيق معهكككا )مراوكككز تطكككوير/ التكككدرير/ 

 وزارة التعليم /....(.
101 19.27 

2 
تكككككككوفير ال كككككككوادر املتيصصكككككككة وتكككككككدريب م وتكككككككأهيلهم باملجكككككككال التعليمكككككككي إلوسكككككككاه م الخبكككككككرة 

 الالزمة.
85 16.22 

 15.27 80 املالي من املسسسات الخيرية ورجال األعمال.توفير الدعم  3

4 
توعية الناس بأهميكة العمكل الخيكري فكي الجانكر التعليمكي وأهميتكه للمجتمكع باسكتيدام 

 الوسائل املختلفة.
60 11.45 

 8.21 43 وضع خطة وتحديد أهداف وأولويات العمل الخيري في الجانر التعليمي. 5

 7.44 39 باالحتياجات في الجانر التعليمي.إنشاء قاعدة بيانات  6

 5.73 30 إنشاء جمعيات متيصصة في املجال التعليمي. 7

 4.77 25 وضع وسيلة تواصل تسهل على القطاعات التعليمية التواصل مع الجمعيات. 8

9 
القيكككككككام بزيكككككككارات ميدانيكككككككة للمكككككككدارس والقطاعكككككككات التعليميكككككككة للوقكككككككوف علكككككككى املشككككككككالت 

 التعليمية.
17 3.24 

 2.48 13 توفير اإلم انيات الالزمة من مقرات ووسائل مواصالت وغيرها. 10

 1.72 9 إنشاء ودعم وقف ثابت للجمعيات يدعم املجال التعليمي. 11

 1.53 8 دعم تدرير الشباب وتجهيزهم لسوم العمل وصيانة الجواالت والحاسبات. 12

 0.95 5 العاملية لدعم الجانر التعليمي.التواصل مع القطاع الخاص واملنظمات  13

 0.76 4 زيادة الرقابة على الجمعيات لضمال وصول الدعم ملستحقيه. 14

 0.57 3 املساهمة في بناء وصيانة املدارس. 15

 0.38 2 فتح معاهد للتدرير املنهي للفتيات. 16

 

 100.00 524 املجموع

املقترحة لتحسيل العمل الخيري في املجكال التعليمكي بمنطقكة املدينكة ( أل إجمالي عدد الحلول 50يتسح من جدول )

اعقكد شكراكات مكع املسسسكات ذات  مقترح  وكانت أوثر املقترحات هي: 16املنورة  والتي تم اقتراحها من خالل عينة الدراسة بكككك 

توفير ال وادر املتيصصة %  يلي ا ا19.27ة ا بنسبة مئويالعالقة والتنسيق معها )مراوز تطوير/ التدرير/ وزارة التعليم/....(

%  وجكككاء اتكككوفير الكككدعم املكككالي مكككن املسسسككككات 16.22وتكككدريب م وتكككأهيلهم باملجكككال التعليمكككي إلوسكككاه م الخبكككرة الالزمكككةا بنسكككبة 

 %  فيمككككا جككككاء اتوعيككككة النككككاس بأهميككككة العمككككل الخيككككري فككككي الجانككككر التعليمككككي وأهميتككككه15.27الخيريككككة ورجككككال األعمككككالا بنسككككبة 

وضككككع خطككككة وتحديككككد أهككككداف وأولويككككات للعمككككل الخيككككري فككككي %  يلي ككككا ا11.45بنسككككبة  للمجتمككككع باسككككتيدام الوسككككائل املختلفككككةا

%. وتشككككير الن يجككككة إلكككى ضككككرورة التنسككككيق مككككع الجهككككات ذات العالقكككة فيمككككا ييككككص سككككرعة إل ككككاء 8.21بنسككككبة  الجانكككر التعليمككككيا
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قواعكككد البيانكككات أو تكككوفير ال كككوادر التعليميكككة  ممكككا يسكككاعد فكككي تكككذليل إجكككراءات اسكككتيرا  التكككراخيص مكككن وزارة التعلكككيم وتكككوفير 

 املشاكل التي تواجه العمل الخيري في املجال التعليمي بمنطقة املدينة املنورة.

 

 ( الحلول املقترحة لتحسيل عمل الجمعيات الخيرية في املجال التعليمي بمنطقة املدينة املنورة71ش ل بياني )
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 الفروق بين متغيرات الدراسة:اختبارات 

( ملستوى أولويات العمل الخيري في املجال One way Anova( نتائج اختبار تحليل التباين أحادي االتجاو )51جدول )

 التعليمي باختالف املحافظات باملدينة املنورة

 مستو  الداللة F املتوسط العدد املحافظات

 2.53 7 السويرقية

3.682 0.000 

 2.72 36 ينبع

 2.74 8 العيص

 2.29 12 الحناوية

 2.80 12 خيبر

 2.53 176 املدينة املنورة

 2.79 9 العال

 2.72 8 وادي الفرع

 2.60 10 بدر

 2.75 10 املهد

     2.59 288 املجموع

 ألولويككات العمكل الخيككري فككي املجكال التعليمككي  هككي: محافظككة  (51)يتسكح مككن جككدول       
ا
أل أوثكر املحافظككات التككي تجكد احتياجككا

 بوجكود احتيكا  2.79  تلي ا محافظة العكال بمتوسكط حسكالي 2.80خيبر بمتوسط حسالي 
ا
  فيمكا كانكت أقكل املحافظكات إقكرارا

  2.53رقية  املدينككة املنككورة  والحناويككة بمتوسككط حسككالي ألولويككات العمككل الخيككري فككي املجككال التعليمككي همككا: محككافظتي السككوي

 على الترتير. 2.29  2.53

 عنكككد مسكككتوى داللكككة       
ا
فكككي مسكككتوى أولويكككات العمكككل الخيكككري فكككي املجكككال التعليمكككي  (0.05)ومكككا يتسكككح وجكككود فكككرم دال إحصكككائيا

الت بعككككي للمقارنككككات  (Tukey)اختبككككار تككككوكي بككككاختالف املحافظككككة بمنطقككككة املدينككككة املنككككورة  وملعرفككككة مصككككدر الداللككككة تككككم إجككككراء 

الت بعكككي للمقارنكككات البعديكككة ملسكككتوى أولويكككات العمكككل الخيكككري فكككي  (Tukey)( يوفكككح نتكككائج اختبكككار تكككوكي 26البعديكككة  وامللحكككق )

 عنككككد مسككككتوى داللككككة 
ا
املجككككال التعليمككككي بككككاختالف املحافظككككات بمنطقككككة املدينككككة املنككككورة  حيككككث يتسككككح وجككككود فككككرم دال إحصككككائيا

فكككي مسكككتوى أولويكككات العمكككل الخيكككري فكككي املجكككال التعليمكككي بكككيل محافظكككات )خيبكككر  العكككال  املهكككد  ينبكككع( بمتوسكككط حسكككالي  ،0.05

  لصالح محافظات )خيبر  العال  املهكد  ينبكع(  فيمكا لكم تككن هنكاد 2.29على الترتير  والحناوية  2.72  2.75  2.79  2.80

 أولويات العمل الخيري في املجال التعليمي.فروم جوهرية بيل بايي املحافظات على مستوى 
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 ( مستوى أولويات العمل الخيري في املجال التعليمي باختالف املحافظات بمنطقة املدينة املنورة72ش ل بياني )
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( ملستوى فاعلية العمل الخيري للجمعيات One way Anova( نتائج اختبار تحليل التباين أحادي االتجاو )52جدول )

 الخيرية في املجال التعليمي باختالف املحافظات بمنطقة املدينة املنورة

 مستو  الداللة F املتوسط العدد املحافظات

 1.44 8 السويرقية

3.942 .000 

 1.96 33 ينبع

 1.20 8 العيص

 1.15 12 الحناوية

 1.96 11 خيبر

 1.71 178 املدينة املنورة

 1.82 10 العال

 1.35 8 الفرعوادي 

 1.52 12 بدر

 1.75 8 املهد

     1.69 288 املجموع

أل أوثكككككككر املحافظكككككككات التكككككككي لكككككككد  ا فاعليككككككة للعمكككككككل الخيكككككككري فكككككككي املجكككككككال التعليمكككككككي بكككككككاختالف  (52)يتسككككككح مكككككككن جكككككككدول 

  يلي م محافظة العال 1.96املحافظات بمنطقة املدينة املنورة  هي: محافظة ينبع  و خيبر بمتوسط حسالي م ساوي ل ل مه ما 

 بفاعلية العمل الخيري في املجال التعليمي لكدى الجمعيكات الخيريكة ، 1.82بمتوسط حسالي 
ا
فيما كانت أقل املحافظات إقرارا

 على الترتير. 1.20  1.15هما: محافظتي الحناوية  العيص بمتوسط حسالي 

 عنكككككد مسكككككتوى داللكككككة 
ا
مسكككككتوى فاعليكككككة العمكككككل الخيكككككري فكككككي املجكككككال فكككككي  (0.05)ومكككككا يتسكككككح وجكككككود فكككككرم دال إحصكككككائيا

الت بعكككككي  (Tukey)التعليمكككككي بكككككاختالف املحافظكككككة بمنطقكككككة املدينكككككة املنكككككورة  وملعرفكككككة مصكككككدر الداللكككككة تكككككم إجكككككراء اختبكككككار تكككككوكي 

الت بعككككي للمقارنككككات البعديككككة ملسككككتوى فاعليككككة العمككككل  (Tukey)( يوفككككح نتككككائج اختبككككار تككككوكي 27للمقارنككككات البعديككككة  وامللحككككق )

 عنكد مسكتوى الخ
ا
يري فكي املجكال التعليمكي بكاختالف املحافظكات بمنطقكة املدينكة املنكورة  حيكث يتسكح وجكود فكرم دال إحصكائيا

فكككي مسكككتوى فاعليكككة العمكككل الخيكككري فكككي املجكككال التعليمكككي بكككيل محافظكككات )خيبكككر  املدينكككة املنكككورة  ينبكككع( بمتوسكككط  ،0.05داللكككة 

  لصكالح محافظكات )خيبكر  املدينكة املنكورة  ينبكع(  وجكود فكرم دال 1.15اويكة على الترتيكر  والحن 1.96، 1.71، 1.96حسالي 

 عنككد مسككتوى داللككة 
ا
  والعككيص 1.96فككي مسككتوى فاعليككة العمككل الخيكري فككي املجككال التعليمككي بككيل محافظككة ينبككع  ،0.05إحصكائيا

لصككالح محافظككة ينبككع  فيمككا لككم تكككن هنككاد فككروم جوهريككة بككيل بككايي املحافظككات علككى مسككتوى فاعليككة العمككل الخيككري فككي  1.20

 املجال التعليمي.
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( مستوى فاعلية العمل الخيري للجمعيات الخيري في املجال التعليمي باختالف املحافظات بمنطقة املدينة 73ش ل بياني )
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 عككن املجككال الصككحي  حيككث أل عككدم رضككا عينككة الدراسككة عككن أداء وتككرى الدراسككة أل 
ا
املجككال التعليمككي ال ييتلككف وثيككرا

الجمعيككات الخيريككة فككي املجككال التعليمككي مككرتبط ارتبككا  وثيككق باملسككتوى املتككدني لفاعليككة الجمعيككات الخيريككة ب نفيككذ أنشككطت ا فككي 

الخيريكككة بالقيكككام بأنشكككطت ا الصكككحية وبكككيل أولويكككات العمكككل  املجكككال الصكككحي  وبالتكككالي أصكككبح هنكككاد فجكككوة بكككيل التكككزام الجمعيكككات

الخيري التي يجر أل تقوم ه ا الجهات الخيرية فكي املجكال التعليمكي  وفكي سكبيل ذلكن تكم التطكرم للمعوقكات التكي تعتكرض العمكل 

رة التعليم/ مراوز التدرير الخيري للمجال التعليمي في املدينة املنورة وكال أوثرها عدم التنسيق مع الجهات ذات العالقة )إدا

والتطككوير....(  وقلكككة الككدعم املكككادي  وقككد اقتكككرح املهتمككول باملجكككال التعليمككي مكككن عينككة الدراسكككة أنككه للتنلكككر علككى تلكككن األولويكككات 

هنكككاد مجموعكككة مكككن الحلكككول واملقترحكككات أهمهكككا: عقكككد شكككراكات مكككع املسسسكككات ذات العالقكككة والتنسكككيق معهكككا )مراوكككز تطكككوير/ 

رة التعليم/....(  وتوفير ال وادر املتيصصة وتدريب م وتأهيلهم باملجال التعليمي إلوساه م الخبرة الالزمة  وتوفير التدرير/ وزا

الكدعم املككالي مكن املسسسككات الخيريككة ورجكال األعمككال  وتككرى الدراسكة أل تككوفير ال ككوادر وتكدريب ا علككى العمككل التطكوعي فككي املجككال 

 
ا
العتمككاد املجككال التعليمككي علككى ال ككوادر املتيصصككة فككي هككذا املجككال  وتككرى الدراسككة أنككه مككن التعليمككي ذات أهميككة وبيككرة وخاصككة

خككالل التواصككل والتنسككيق مككع اإلدارات والجهككات ذات العالقككة يمكككن أل يسككاعد فككي تنفيككذ هككذا املقتككرح وتككوفير ال ككوادر املسهلككة 

ا ترى الدراسة أل توفير الدعم املالي البد أل يتم في ضوء التي تحتا  إلي ا الجهات الخيرية لهذا املجال حتى تنفيذ أنشطته  وم

 أولويات العمل الخيري في املجال التعليمي وبالتالي توجيه الدعم املالي في األنشطة املناسبة  وبالتالي تيفيف الهدر في اإلنفام.
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 املبحث الثالث: العمل الخيري في املجال اإلعالمي:

افية:املحور األول: البيانات   الديموغر

 العالقة بين النوع والعمر:

 ( توزفع عينة الدراسة في املجال اإلعالمي حسر النوع والعمر53جدول )

 العمر
 النوع

 املجموع
 أنثى ذكر

 عام 25أقل من 
18 1 19 

7.6% .4% 8.1% 

 عام 35عام إلى أقل من  25من 
70 5 75 

29.7% 2.1% 31.8% 

 عام 45عام إلى أقل من  35من 
85 2 87 

36.0% .8% 36.9% 

 عام 55عام إلى أقل من  45من 
40 1 41 

16.9% .4% 17.4% 

 عام فأوثر 55من 
12 2 14 

5.1% .8% 5.9% 

 236 11 225 املجموع

 %100.0 %4.7 %95.3 النسبة %

%  يمثكل 95.3( أل النالبية العظمى من عينة الدراسكة فكي املجكال اإلعالمكي مكن الكذكور بنسكبة 53يتسح من جدول )

عكككام بنسكككبة  35عكككام إلكككى أقكككل مكككن  25   تلكككي م الفئكككة العمريكككة مكككنعكككام 45عكككام إلكككى أقكككل مكككن  35مكككن مكككه م الفئكككة العمريكككة  36.0%

 %.5.1بنسبة  عام فأوثر 55من وقد كانت أقل الفئات العمرية من الذكور هم  %،29.7

 35عكام إلككى أقكل مككن  25مكن مكه م الفئكة العمريككة % 2.1مككن عينكة الدراسكة مككن اإلنكاث  وتمثككل  %4.7بينمكا يتسكح أل 

ل كل مه مكا  فيمكا كانكت % 0.8عكام فكأوثر  بنسكبة م سكاوية  55عكام  مكن  45عكام إلكى أقكل مكن  35   تلي م الفئة العمريكة مكنعام

 لإلنكككاث فكككي العينكككة للفئكككة العمريكككة األقكككل مكككن 
ا
   25أقكككل الفئكككات تمثكككيال

ا
عكككام  بنسكككبة م سكككاوية  55عكككام إلكككى أقكككل مكككن  45مكككن عامكككا

 ل ل مه ما.% 0.4
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 ( توزفع عينة الدراسة في املجال اإلعالمي حسر النوع والعمر74ش ل )

 

 

 الحالة االجتماعية:

 عينة الدراسة في املجال اإلعالمي حسر الحالة االجتماعية والنوع( توزفع 54جدول )

 املجموع النوع الحالة االجتماعية
 أنثى ذكر

 57 5 52 أعزب

18.4% 1.8% 20.1% 

 222 10 212 متزو 

74.9% 3.5% 78.4% 

 3 1 2 مطلق

.7% .4% 1.1% 

 1 0 1 أرمل

.4% 0.0% .4% 

 283 16 267 املجموع

 %100.0 %5.7 %94.3 % النسبة

7.60% 

29.70% 

36.00% 

16.90% 

5.10% 

0.40% 
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 أنثي ذكر
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كال مككن املتكككزوجيل بنسككبة مئويككة 54يتسككح مككن جككدول )  %74.9يمثككل الكككذكور %، 78.4( أل أعلككى تمثيكككل لعينككة الدراسككة كك

من إجمالي عينة الدراسة في املجال اإلعالمي   %20.1لإلناث  فيما كانت عينة الدراسة من غير املتزوجيل % 3.5مه م  مقابل 

 لإلناث من إجمالي عينة الدراسة في املجال اإلعالمي من غير املتزوجيل. %1.8من الذكور  في مقابل  %18.4يمثل مه م 

 بلنت 
ا
 من إجمالي عينة الدراسة في املجال اإلعالمي. %،0.4وقد جاء األرامل بنسر تمثيل قليلة جدا

 

 

 االجتماعية والنوع( توزفع عينة الدراسة في املجال اإلعالمي حسر الحالة 75ش ل بياني )

 السكن )املحافظة والحي(:

 )املحافظة والحي(( توزفع عينة الدراسة في املجال اإلعالمي حسر السكن 55جدول )

 النسبة % التكرار الحي املحافظة

 السويرقية

 1.45 4 الجصة

 0.73 2 قرال

 0.73 2 السوسية

 2.91 8 املجموع

 ينبع

 0.36 1 ينبع األحمر

 0.36 1 املرو 

 0.36 1 جامعة الدول العربية

 0.73 2 السميري 

 0.36 1 العامودي

 0.73 2 العصيلي

 0.36 1 العجااي

 0.36 1 الصريف

 0.36 1 الجابرية

 0.36 1 الزهور 

  16 3 1.09 

18.40% 

74.90% 

0.70% 0.40% 1.80% 3.50% 
0.40% 0.00% 
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 النسبة % التكرار الحي املحافظة

 1.09 3 السديس

 0.73 2 الورود

 0.36 1 الفردوس

 17 1 0.36 

 0.36 1 رضوى 

 0.36 1 الزايدي

 0.36 1 التخخي

 0.36 1 الرفحاء

 0.36 1 الشاطئ

  22 1 0.36 

 0.36 1 األمير تركي

 0.36 1 ينبع البلد

 0.36 1 ميطط الثنيال

 11.27 31 املجموع

 العيص

 0.36 1 املرلع

 0.73 2 املرامية

 0.36 1 وادي الفرع

 0.36 1 الحصيل

 0.36 1 السوم 

 0.36 1 القصبة

 2.55 7 املجموع

 الحناوية

 1.09 3 النييل

 0.73 2 املحفر

 1.45 4 املخطط

 0.36 1 السبعيل

 3.64 10 املجموع

 خيبر

 1.09 3 الوادي

 0.73 2 العشاش

 0.73 2 الثمد

 0.36 1 سلطانه

 0.36 1 الروضة

 0.36 1 الصلصلة

 3.64 10 املجموع
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 النسبة % التكرار الحي املحافظة

 املدينة املنورة

 1.82 5 السالم

 0.73 2 القبلتيل

 1.82 5 عروو

 1.82 5 بني الحارثة

 0.36 1 املعيسله

 1.82 5 العاقول 

 1.82 5 أبو وبير

 1.82 5 الجامعة

 1.82 5 ذو الحليفة

 1.45 4 التلعه

 1.45 4 األصيفري 

 1.82 5 السيح

 1.82 5 بن عبد األشهل

 1.82 5 الفتح

 0.36 1 تلعة الهبوب

 1.82 5 الشهداء

 1.82 5 العنابس

 1.09 3 األمير نايف

 1.82 5 الفرفش

 1.82 5 القصواء

 1.82 5 قباء

 1.09 3 الجبور 

 1.09 3 الشبيه

 1.45 4 الظاهرة

 1.09 3 جبل أحد

 1.45 4 الدار

 1.82 5 ال اتية

 3.64 10 بني معاوية

 2.55 7 االس ال

 0.36 1 شورال

 1.45 4 العريض

 4 الحرة الشرقية
1.45 

 1.82 5 العزيزية
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 النسبة % التكرار الحي املحافظة

 1.82 5 امللن فهد

 0.36 1 املطار

 0.36 1 أبو مرخه

 0.73 2 الخالدية

 0.73 2 طيبة

 1.09 3 سكة الحديد

 0.73 2 الدعيثه

 0.36 1 جبل عير

 0.36 1 الشيبة

 0.36 1 الدويمه

 0.36 1 ال وي ية

 0.36 1 جشم

 0.36 1 النصر

 0.36 1 الكردي

  22 2 0.73 

 0.36 1 الحديقة

 61.45 169 املجموع

 العال

 0.73 2 الجامعة

 0.36 1 العزيزية

 0.36 1 منيراء

 0.36 1 الجديدة

 0.36 1 قعنال

 0.36 1 الديرة

 0.36 1 الصخيرات

 0.36 1 الروضة

 0.36 1 الخشبي

 0.36 1 املس شفا

 4.00 11 املجموع

 وادي الفرع

 0.36 1 األوحل

 0.36 1 الهندية

 1.09 3 وادي الفرع

 0.36 1 وادي ريم

 0.36 1 أبو ضباع

  10 1 0.36 

 2.91 8 املجموع



 
 

263 
 

 النسبة % التكرار الحي املحافظة

 بدر

 0.73 2 الشهداء

 0.73 2 الواسطة

 0.36 1 ادمال

 0.36 1 الشفية

 0.73 2 املسيجيد

 0.36 1 القاحة

 0.36 1 البنه

 0.36 1 بني حسال

 0.36 1 االشراف

 4.36 12 املجموع

 مهد الدهر

 0.36 1 الورود

 0.73 2 العمق

 0.36 1 املهد

 0.73 2 الجنولي

 0.73 2 الصفا

 0.36 1 الحمنة

 3.27 9 املجموع

 100 275 املجموع الكلي

 لعينكة الدراسكة فكي املجكال اإلعالمكي 55يتسح من جدول )
ا
( أل محافظكة املدينكة املنكورة تعتبكر أعلكى املحافظكات تمثكيال

 فككي عينكة الدراسككة  %11.27يلي ككا بنسكبة أقكل بلنككت  %،61.45بنسكبة مئويكة 
ا
محافظكة ينبككع  فيمكا كانكت أقككل املحافظكات تمثكيال

 على الترتير.% 2.91%، 2.55 %2.91هي:السويرقية  العيص  و وادي الفرع بنسر مئوية بلنت 

 فكككي عينكككة الدراسكككة باملجكككال اإلعالمكككي أحيكككاء )االسككك ال  بنكككي معاويكككة( 55ويتسكككح مكككن جكككدول )
ا
( أل أوثكككر األحيكككاء تمثكككيال

 من إجمالي عينة الدراسة. %،3.64%، 2.55املنورة بنسر مئوية  باملدينة

 املؤهل العلمي:

 ( توزفع عينة الدراسة في املجال اإلعالمي حسر املسهل العلمي56جدول )

 النسبة % التكرار البيان

 53.5 159 ب الوريوس

 18.5 55 دبلوم

 5.1 15 ماجستير

 3.7 11 دوتوراو

 11.4 34 ثانوي 
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 7.7 23 لم يجر

 100.0 297 املجموع

مككن  %18.5مكن عينككة الدراسكة حاصككلول علكى مسهكل علمككي ب كالوريوس  فيمككا بلكه  %53.5( أل 56يتسكح مكن جككدول )

 للعينكة و ككل بنسككر 
ا
عينكة الدراسككة مككن حملكة درجككة الككدبلوم  وقكد جككاء حككاملو درجكة املاجسككتير والككدوتوراو أقكل الفئككات تمثككيال

 على الترتير.  %3.7%، 5.1مئوية 

 

 

 ( توزفع عينة الدراسة في املجال اإلعالمي حسر املسهل العلمي76ش ل بياني )

 جهة العمل:

 ( توزفع عينة الدراسة في املجال اإلعالمي حسر جهة العمل57جدول )

 النسبة % التكرار البيان

 6.7 20 وزارة اإلعالم

 3.7 11 التلفزيول 

 23.6 70 الصحف

 5.1 15 إعالميمروز إنتا  

 21.9 65 مروز إعالمي خاص

 27.6 82 مسسول إعالمي في جهة ح ومية

 11.4 34 لم يجب

 100.0 297 املجموع
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 %،27.6( أل النالبيكككة فكككي عينكككة الدراسكككة يعملكككول ومسكككسول إعالمكككي فكككي جهكككة ح وميكككة بنسكككبة 57يتسكككح مكككن جكككدول )

علكى التكوالي  وجكاء العكاملول بكالتلفزيول أقكل  %21.9%، 23.6يلي م العاملول بالصحف ومراوز اإلعكالم الخاصكة بنسكر مئويكة 

 لعينة الدراسة بنسبة مئوية 
ا
 .من إجمالي عينة الدراسة في املجال اإلعالمي% 3.7تمثيال

 

 العمل( توزفع عينة الدراسة في املجال اإلعالمي حسر جهة 77ش ل بياني )

 سنوات الخبرة:

 ( توزفع عينة الدراسة في املجال اإلعالمي حسر سنوات الخبرة58جدول )

 عدد سنوات الخبرة العملية
 النوع

 املجموع
 أنثى ذكر

 سنوات 5أقل من 
38 3 41 

17.5% 1.4% 18.9% 

 سنوات 10سنوات ألقل من  5من 
57 3 60 

26.3% 1.4% 27.6% 

 سنة 15سنوات ألقل من  10من 
49 2 51 

22.6% .9% 23.5% 

 سنة 20سنة ألقل من  15من 
25 2 27 

11.5% .9% 12.4% 

 سنة فأوثر 20
36 2 38 

16.6% .9% 17.5% 

 217 12 205 املجموع

 %100.0 %5.5 %94.5 النسبة %

 10سكككنوات ألقكككل مكككن  5مكككن عينكككة الدراسكككة فكككي املجكككال اإلعالمكككي لكككد  م خبكككرة مكككن  %27.6( أل 58يتسكككح مكككن جكككدول )

فيمكا كانكت عينكة الدراسكة ممكن لكد  م سكنوات  %،23.5سكنة بنسكبة مئويكة  15ألقكل مكن  10سنوات  يلي م من لد  م خبرة مكن 
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 في عينة الدراسة للمجال خبرة أقل تمث سنة 20سنة ألقل من  15من وجاء  %،18.9سنوات بلنت نسبت م  5خبرة أقل من 
ا
يال

 %.12.4اإلعالمي بنسبة 

 

 ( توزفع عينة الدراسة في املجال اإلعالمي حسر سنوات الخبرة78ش ل بياني )

 مد  الرضا عن أداء الجمعيات حسب جهة العمل:

 ( مستوى رضا عينة الدراسة عن أداء الجمعيات الخيرية في املجال اإلعالمي حسر جهة العمل59جدول )

 جهة العمل

مستو  الرضا عن أداء الجمعيات الخيرية في 

 المرتيب االتجاه املتوسط املجموع اإلعالمياملجال 

 راض   راض  إلئ حد  ما غير راض  

 وزارة اإلعالم
 1 راضي إلى حدي ما 2.05 20 4 13 3

1.2% 5.0% 1.5% 7.7% 
   

 التلفزيول 
 3 راضي إلى حدي ما 1.82 11 3 3 5

1.9% 1.2% 1.2% 4.2% 
   

 الصحف
 4 راضي إلى حدي ما 1.81 67 7 40 20

7.7% 15.4% 2.7% 25.9% 
   

 مروز إنتا  إعالمي
 5 راضي إلى حدي ما 1.80 15 1 10 4

1.5% 3.9% .4% 5.8% 
   

 مروز إعالمي خاص
 2 راضي إلى حدي ما 1.97 65 17 29 19

7.3% 11.2% 6.6% 25.1% 
   

في مسسول إعالمي 

 جهة ح ومية

 6 راضي إلى حدي ما 1.75 81 12 37 32

12.4% 14.3% 4.6% 31.3% 
   

 259 44 132 83 املجموع
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 %100.0 %17.0 %51.0 %32.0 النسبة %
   

 عككككن أداء الجمعيككككات الخيريككككة فككككي املجككككال 59يتسككككح مككككن جككككدول )
ا
( أل العككككامليل بككككوزارة اإلعككككالم هككككم أوثككككر الفئككككات رضككككا

وتعبر عن مستوى رضا إلى حدي ما عن أداء الجمعيات ، 2.05اإلعالمي بمنطقة املدينة املنورة حيث بله متوسط مستوى الرضا 

 الخيرية.

 عككككن أداء الجمعيككككات 
ا
وجككككاء العككككاملول بمروككككز إنتككككا  إعالمككككي واملسككككسول اإلعالمككككي فككككي جهككككة ح وميككككة أقككككل الفئككككات رضككككا

علكى الترتيكر وتعبكر عكن مسكتوى  1.75، 1.80الخيرية في املجكال اإلعالمكي بمنطقكة املدينكة املنكورة حيكث بلنكت متوسكطات الرضكا 

 غير راضي عن أداء الجمعيات الخيرية.

 

 

 

 ( مستوى رضا عينة الدراسة عن أداء الجمعيات الخيرية في املجال اإلعالمي حسر جهة العمل79بياني )ش ل 
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 ( مستويات رضا عينة الدراسة عن أداء الجمعيات الخيرية في املجال اإلعالمي حسر جهة العمل80ش ل بياني )

 

 املشاركة في األعمال الخيرية في املجال اإلعالمي حسب جهة العمل:

 ( املشاروة في األعمال الخيرية في املجال اإلعالمي حسر جهة العمل60جدول )

 جهة العمل
 املشاركة بإحد  الجمعيات الخيرية في نشاطها اإلعالمي باملنطقة

 املجموع
 ال نعم

 وزارة اإلعالم
7 13 20 

2.7% 4.9% 7.6% 

 التلفزيول 
3 8 11 

1.1% 3.0% 4.2% 

 الصحف
20 50 70 

7.6% 19.0% 26.6% 

 مروز إنتا  إعالمي
3 12 15 

1.1% 4.6% 5.7% 

 مروز إعالمي خاص
17 48 65 

6.5% 18.3% 24.7% 

1.20% 1.90% 

7.70% 

1.50% 

7.30% 

12.40% 

5.00% 
1.20% 

15.40% 

3.90% 

11.20% 

14.30% 

1.50% 

1.20% 

2.70% 

0.40% 

6.60% 

4.60% 
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مسؤول إعالمي في  مركز إعالمي خاص مركز إنتاج إعالمي الصحف التلفزيون وزارة اإلعالم
 جهة حكومية

 راض   راض  إلى حد  ما غير راض  
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مسسول إعالمي في جهة 

 ح ومية

30 52 82 

11.4% 19.8% 31.2% 

 263 183 80 املجموع

 %100.0 %69.6 %30.4 النسبة %

من عينة الدراسة قد شاركوا في أنشطة إعالمية مع الجمعيات والجهات الخيرية   %30.4( أل 60يتسح من جدول )

لكككم يشكككاركوا فكككي أي نشكككا  تعليمكككي داخكككل الجمعيكككات الخيريكككة بمنطقكككة املدينكككة املنكككورة  ممكككا يشكككير إلكككى ضكككعف  %69.6فكككي مقابكككل 

 ة.مشاروة املواطنيل العامليل بقطاع اإلعالم في األنشطة اإلعالمية للجمعيات الخيري

وجاء غالبية املشارويل في أنشطة إعالمية مع الجمعيات والجهات الخيرية من العامليل ومسسوليل إعالمييل في جهة 

فيمكا كانكت أقكل مشكاروة للعكامليل بمروكز  %،7.6يلكي م العكامليل بالصكحف بنسكبة مئويكة  %،11.4ح ومية بنسكبة مئويكة بلنكت 

  ل مه ما.ل %1.1إنتا  إعالمي والتلفزيول بنسبة مئوية 

وبككالنظر إلككى نتككائج مسككتويات الرضككا عككن أداء الجمعيككات الخيريككة فككي املجككال اإلعالمككي لجهككات العمككل  ومقارنت ككا بنتككائج 

العككامليل املشككارويل بأنشككطة الجمعيككات الخيريككة فككي املجككال اإلعالمككي  نجككد أل العككامليل ومسككسوليل إعالميككيل فككي جهككة ح وميككة 

 تويات الرضا.هم األوثر مشاروة واألقل في مس

 

 
 ( املشاروة في األعمال الخيرية في املجال اإلعالمي حسر جهة العمل81ش ل بياني )
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 املشاركة في األعمال الخيرية في املجال اإلعالمي حسب العمر:

 ( املشاروة في األعمال الخيرية في املجال اإلعالمي حسر العمر61جدول )

 العمر

في نشاطها املشاركة بإحد  الجمعيات الخيرية 

 اإلعالمي باملنطقة

 ال نعم املجموع

 19 17 2 عام 25أقل من 

.8% 7.1% 7.9% 

 76 57 19 عام 35عام إلى أقل من  25من 

7.9% 23.8% 31.8% 

 88 60 28 عام 45عام إلى أقل من  35من 

11.7% 25.1% 36.8% 

 42 23 19 عام 55عام إلى أقل من  45من 

7.9% 9.6% 17.6% 

 14 8 6 عام فأوثر 55من 

2.5% 3.3% 5.9% 

 239 165 74 املجموع

 %100.0 %69.0 %31.0 النسبة %

 في األنشطة اإلعالمية للجمعيات الخيرية بمنطقة املدينة من 61يتسح من جدول )
ا
( أل أوثر الفئات العمرية مشاروة

عام إلى  45عاما  امن  35عام إلى أقل من  25%  تلي م الفئة امن 11.7بنسبة  عاما 45عام إلى أقل من  35من الفئة العمرية ا

% ل ل مه ما  مما يشير إلى أل غالبية املتطوعيل من فئة الشباب الذين تتراوح 7.9بنسبة مئوية م ساوية  عاما 55أقل من 

 إلى أقل من  25أعمارهم بيل 
ا
 في 45عاما

ا
  فيما كانت أقل الفئات مشاروة

ا
العمل التطوعي في املجال اإلعالمي هم أطراف  عاما

 % على التوالي.2.5%  0.8عام فأوثر بنسر مئوية  55عام  ومن  25املنحنى االعتدالي للفئات العمرية األقل من 

 
 ( املشاروة في األعمال الخيرية في املجال اإلعالمي حسر العمر82ش ل بياني )

  

0.80% 

7.90% 
11.70% 

7.90% 
2.50% 

7.10% 

23.80% 25.10% 

9.60% 

3.30% 

0%

10%

20%

30%

 35واقل من  25من  عام 25اقل من 
 عام

 45واقل من  35من 
 عام

 55واقل من  45من 
 عام

 عام فاكثر 55من 

 ال نعم



 
 

271 
 

 املجال اإلعالمي بالجمعيات الخيرية:األنشطة التي هارك بها املتطوعون في 

 ( األنشطة التي شارد ه ا املتطوعول في املجال اإلعالمي بالجمعيات الخيرية62جدول )

 النسبة % التكرار البيان م

 25.3 25 خبرات متنوعة في العمل الخيري مع الجمعيات الخيرية 1

 21.2 21 منسق إعالمي ملشارفع خيرية 2

 19.2 19 مهرجانات وفعاليات متنوعةاالشتراد في  3

 12.1 12 االشتراد في برامج دعوية وتوعوية 4

 6.1 6 املشاروة في أعمال تطوعية ميتلفة 5

 3.0 3 االشتراد في برامج املسسولية االجتماعية 6

 3.0 3 توزفع معونات غذائية 7

 3.0 3 خدمات متنوعة للحجا  واملعتمرين 8

 3.0 3 الرمضانية وإفطار الصائممشروع السلة  9

 2.0 2 تقديم دورات تدريبية 10

 2.0 2 تقديم وتنطية حفالت ومناسبات ميتلفة 11

 100 99 املجموع 

نشا  خيري في املجكال اإلعالمكي  وجكاءت أوثكر  11( أل املتطوعيل بعينة الدراسة قد شاركوا بك 62يتسح من جدول )

األنشككطة التكككي شكككارد ه كككا املتطوعكككول مكككع الجمعيكككات الخيريكككة فكككي املجكككال اإلعالمكككي  وهكككي: اخبكككرات متنوعكككة فكككي العمكككل الخيكككري مكككع 

ةا بنسبة يلي ا امنسق إعالمي ملشارفع خيريةا  و ااالشتراد في مهرجانات وفعاليات متنوع%، 25.3الجمعيات الخيريةا بنسبة 

 على الترتير. %19.2%، 21.2مئوية 

 

 

 

 

  



 
 

272 
 

 املستهدفون من العمل الخيري في املجال اإلعالمي:

 ( املست دفول من العمل الخيري في املجال اإلعالمي63جدول )

 النسبة % التكرار البيان م

 36.4 36 املواطنول   .1

 18.2 18 املحتاجول   .2

 10.1 10 الجمعيات الخيرية  .3

 9.1 9 الشباب  .4

 9.1 9 الطالب  .5

 3.0 3 الحجا   .6

 3.0 3 الصائمول   .7

 3.0 3 املرض ى  .8

 2.0 2 النساء  .9

 2.0 2 عمال النظافة  .10

 1.0 1 املكفوفول   .11

 1.0 1 غير املسلميل  .12

 1.0 1 وبار السن  .13

 1.0 1 نزالء التأهيل الشامل  .14

 100 99 املجموع 

 14( أل عككدد املسككت دفيل مككن العمككل الخيككري فككي املجككال اإلعالمككي بمنطقككة املدينككة املنككورة  بلككه 63يتسككح مككن جككدول )

ا بنسككككككبة الجمعيككككككات الخيريككككككةيلي ككككككا ااملحتككككككاجيلا  و ا %،36.4مسككككككت دف  وجككككككاء أوثككككككر املسككككككت دفيل ااملككككككواطنيلا بنسككككككبة مئويككككككة 

من إجمالي املست دفيل من الجمعيكات الخيريكة  %9.1نسبة م ساوية وجاء الشباب  والطالب ب ،على الترتير% %10.1، 18.2

 في األنشطة اإلعالمية.
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 مكان استهداف أنشطة التطوع للجمعيات الخيرية في املجال اإلعالمي:

 ( م ال است داف أنشطة التطوع للجمعيات الخيرية في املجال اإلعالمي64جدول رقم )

 النسبة % التكرار البيان م

 36.4 36 املدينة املنورة 1

 19.2 19 ينبع 2

 8.1 8 بدر 3

 7.1 7 العال 4

 6.1 6 مهد الدهر 5

 5.1 5 العيص 6

 4.0 4 الحناوية 7

 3.0 3 السويرقية 8

 3.0 3 خيبر 9

 3.0 3 وادي الفرع 10

 2.0 2 جامعة طيبة 11

 2.0 2 مكة املكرمة 12

 1.0 1 الرياض 13

 100 99 املجموع 

( أل أوثر األماون التي است دفت من قبل الجمعيكات الخيريكة واملتطكوعيل باملجكال اإلعالمكي هكي 64يتسح من جدول )

 .على الترتير% 8.1%، 19.2يلي ا محافظتي ينبع وبدر بنسر مئوية بلنت  %،36.4محافظة املدينة املنورة بنسبة مئوية 

 

 ي:مستو  الرضا عن أداء الجمعيات في املجال اإلعالم

 ( مستوى الرضا عن أداء الجمعيات في املجال اإلعالمي65جدول )

 االتجاه املتوسط النسبة % التكرار الرضا عن أداء الجمعيات في املجال اإلعالمي

 31.7 93 غير راضي 

 50.5 148 راضي إلى حدي ما راضي إلى حدي ما 1.86

 17.7 52 راضي 

 100.0 293 املجموع
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من عينة الدراسة راضيل إلى حدي ما عن أداء الجمعيات في املجال اإلعالمي  فيما % 50.5( أل 65يتسح من جدول )

ر  ر  %31.7عب  عن رضاهم عن أداء الجمعيات الخيرية في املجال اإلعالمي بمنطقة  %17.7عن عدم رضاهم  وبنسبة قليلة عب 

 املدينة املنورة.

 1.86الدراسكككة عككن أداء الجمعيككات الخيريكككة فككي املجككال اإلعالمكككي بمتوسككط حسكككالي  وجككاء املسككتوى العكككام لرضككا عينككة

 .راضي إلى حدي ماعند مستوى 
 

 

 ( مستوى الرضا عن أداء الجمعيات في املجال اإلعالمي83ش ل بياني )
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 أبرت الوسائل التي تست دمها الجمعيات الخيرية للتعريف بأهدافها وأنشطتها وبرامجها:

 أبرز الوسائل التي تستيدمها الجمعيات الخيرية للتعريف بأهدافها وأنشطت ا وبرامجها ومشروعات ا( 66جدول )

 م
أبرت الوسائل التي تست دمها الجمعيات الخيرية للتعريف بأهدافها وأنشطتها 

 وبرامجها ومشروعا ها
 المرتيب الوتن

 8 4.36 اإلذاعة والتلفزيول. 1

 2 4.97 الصحف واملجالت. 2

 9 4.18 البريد اإللكتروني. 3

 1 5.19 تطبيقات األجهزة الحديثة )الواتساب ...إلم(. 4

 5 4.64 وسائل التواصل االجتماعي )فيس بود  تويتر ..إلم(. 5

 10 3.06 البريد التقليدي )بريد عادي  بريد سرفع(. 6

 7 4.54 الزيارات املباشرة لألفراد والجهات املست دفة. 7

 3 4.94 وأنشطة جماعية.فعاليات  8

 SMS. 4.72 4رسائل  9

 6 4.58 املوقع اإللكتروني للجمعية الخيرية. 10

( أل أبكرز الوسكائل التككي تسكتيدمها الجمعيككات الخيريكة للتعريكف بأهككدافها وأنشكطت ا وبرامجهككا 66يتسكح مكن جككدول )

يلي كا االصكحف واملجكالتا  وافعاليكات  ،5.19تطبيقات األجهزة الحديثة )الواتساب ...إلم(ا بوزل نسبي ومشروعات ا كانت لكككك ا

على الترتير  فيما كانت أقل الوسائل املسكتيدمة االبريكد التقليكدي )بريكد عكادي   4.94 ،4.97وأنشطة جماعيةا بوزل نسبي 

رب األوزال النسكبية بكيل الوسكائل املسكتيدمة للتعريكف بأهكداف ويتسح من نتائج الجدول تقكا ،3.06بريد سرفع(ا بوزل نسبي 

 وأنشطة وبرامج الجمعية.

 

 ( أبرز الوسائل التي تستيدمها الجمعيات الخيرية للتعريف بأهدافها وأنشطت ا وبرامجها ومشروعات ا84ش ل بياني )
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 الثاني: ترتيب أولويات العمل الخيري في املجال اإلعالمي حسب املحافظة:املحور 

 ( ترتير أولويات العمل الخيري في املجال اإلعالمي على مستوى محافظات منطقة املدينة املنورة67جدول )

أولويات العمل 

 اإلعالمي

 السويرقية املهد بدر وادي الفرع العال خيبر الحناكية العي  ينبع املدينة املنورة

 ترتيب وتن ترتيب وتن ترتيب وتن ترتيب وتن ترتيب وتن ترتيب وتن ترتيب وتن ترتيب وتن ترتيب وتن ترتيب وتن

التعريكككككككككككككككككككككككككككف الككككككككككككككككككككككككككككدائم 

بالجمعيككككككككككككككككككة وأعمالهككككككككككككككككككا 

 والخدمات التي تقدمها.

2.74 1 3 1 2.86 1 2.83 3 3 1 2.91 6 2.88 4 2.67 5 2.7 4 3 1 

نشكككككر الجمعيكككككة الخيريككككككة 

لتفاصكككككككككككككككككككككيل برامجهككككككككككككككككككككككا 

 لخدمة املجتمع.

2.68 4 2.89 7 2.57 8 2.75 6 3 2 2.82 9 2.88 5 2.5 9 2.67 6 2.25 10 

حككككككككككككث الجمهككككككككككككور )ب ككككككككككككل 

فئاتكككككككككككككككككككه( علكككككككككككككككككككى دعكككككككككككككككككككم 

الجمعيكككككككككككككككككككات الخيريكككككككككككككككككككة 

.
ا
 ومهنيا

ا
 ومعنويا

ا
 ماديا

2.61 10 2.89 6 2.86 2 2.5 9 2.83 8 2.55 10 2.88 6 2.5 10 2.5 10 3 2 

أل تسكككككككككككككككككككعى الجمعيكككككككككككككككككككة 

الخيريكككككككككككككككككة إلكككككككككككككككككى إقامكككككككككككككككككة 

عالقككككككككككككككات تعككككككككككككككاول مككككككككككككككع 

 املسسسات اإلعالمية.

2.73 2 2.94 3 2.57 7 2.83 5 2.83 7 3 1 2.88 2 2.67 4 3 1 3 3 

االسكككككككتفادة مكككككككن وسكككككككائل 

اإلعككالم الحككديث )مواقككع 

التواصككككككككككككل االجتمككككككككككككاعي  

املنتكككككككككككككديات  تطبيقكككككككككككككات 

 الهواتف الذوية ..إلم(.

 

2.64 6 2.92 4 2.86 3 3 1 2.83 3 3 2 2.88 3 2.58 6 2.6 8 3 4 
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أولويات العمل 

 اإلعالمي

 السويرقية املهد بدر وادي الفرع العال خيبر الحناكية العي  ينبع املدينة املنورة

 ترتيب وتن ترتيب وتن ترتيب وتن ترتيب وتن ترتيب وتن ترتيب وتن ترتيب وتن ترتيب وتن ترتيب وتن ترتيب وتن

اسككككككككككككككككككككككككك ثمار املواسكككككككككككككككككككككككككم 

والفعاليكككات املختلفكككة فكككي 

إبككككككككككراز بككككككككككرامج وأنشككككككككككطة 

الجمعيكككككككات الخيريكككككككة فكككككككي 

 خدمة املجتمع.

2.63 9 2.89 5 2.71 6 2.67 7 2.75 9 3 5 2.63 9 2.58 8 2.7 5 2.75 7 

التواصككككل مككككع الككككداعميل 

عبكككككر الوسكككككائل املختلفكككككة 

بش ل مستمر والحفا  

 على ثقت م ووالئ م.

2.67 5 2.89 8 2.86 4 2.83 4 2.83 6 2.91 8 3 1 2.75 1 2.8 2 2.88 5 

إنشككككاء إدارة متيصصكككككة 

لإلعكككككالم فكككككي ككككككل جمعيكككككة 

 خيرية.

2.64 7 2.89 9 2.57 9 2.67 8 2.5 10 3 3 2.75 7 2.75 2 2.8 3 2.63 9 

إنشكككككككاء موقكككككككع إلكترونكككككككي 

خككككككككككككككككككككككككككاص بالجمعيككككككككككككككككككككككككككة 

وتفعيلكككككككككككككككككككككككككككككه بصكككككككككككككككككككككككككككككورة 

 مستمرة.

2.64 8 2.78 10 2.57 10 2.17 10 2.83 5 3 4 2.75 8 2.58 7 2.6 9 2.75 8 

اسككككككككككككككككككككككككتيدام وسككككككككككككككككككككككككائل 

التواصكككككككككككككككل االجتمككككككككككككككككاعي 

)تككككككويتر  فككككككيس بككككككود ...( 

فكككككككككي التعريكككككككككف بأنشكككككككككطة 

 الجمعية.

2.71 3 2.94 2 2.71 5 2.92 2 2.83 4 2.91 7 2.63 10 2.75 3 2.6 7 2.88 6 
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 فكككككي املجكككككال اإلعالمكككككي ملحافظكككككة املدينكككككة املنكككككورة هكككككي 67يتسكككككح مكككككن جكككككدول )
ا
( أل أوثكككككر أولويكككككات العمكككككل الخيكككككري أهميكككككة

أل تسكككعى الجمعيكككة الخيريكككة إلكككى إقامكككة عالقكككات تعكككاول مكككع ا  و اتقكككدمهاالتعريكككف الكككدائم بالجمعيكككة وأعمالهكككا والخكككدمات التكككي ا

اسككك ثمار املواسكككم والفعاليككككات علكككى الترتيكككر  فيمككككا جكككاءت فكككي الرتكككر األخيككككرة ا 2.73  2.74بكككوزل نسككككبي  املسسسكككات اإلعالميكككةا

ث الجمهكور )ب كل فئاتكه( علكى حك  و ا2.63ا بكوزل نسكبي املختلفة فكي إبكراز بكرامج وأنشكطة الجمعيكات الخيريكة فكي خدمكة املجتمكع

 ومهنيا
ا
 ومعنويا

ا
 .2.61ا بوزل نسبي دعم الجمعيات الخيرية ماديا

 فككككي املجككككال اإلعالمككككي ملحافظككككة ينبككككع هككككي ا67ويتسككككح مككككن جككككدول )
ا
التعريككككف ( أل أوثككككر أولويككككات العمككككل الخيككككري أهميككككة

إنشاء موقكع إلكترونكي خكاص في الرتر األخيرة ا   فيما جاءت3ا  بوزل نسبي الدائم بالجمعية وأعمالها والخدمات التي تقدمها

 .2.78ا بوزل نسبي بالجمعية وتفعيله بصورة مستمرة

 فككي املجككال اإلعالمككي ملحافظككة العككيص هككي االتعريككف 67ويتسككح مككن جككدول )
ا
( أل أوثككر أولويككات العمككل الخيككري أهميككة

 الككدائم بالجمعيككة وأعمالهككا والخككدمات التككي تقككدمهاا  احككث الجمهككور )ب ككل ف
ا
 ومعنويككا

ا
ئاتككه( علككى دعككم الجمعيككات الخيريككة ماديككا

ا  ا
ا
ا  ااالسكتفادة مكن وسكائل التواصل مع الداعميل عبر الوسائل املختلفة بشك لي مسكتمر والحفكا  علكى ثقكت م ووالئ كمومهنيا

ل كككل  2.86اوي اإلعككالم الحككديث )مواقككع التواصككل االجتمكككاعي  املنتككديات  تطبيقككات الهواتككف الذويكككة ..إلم(ا  بككوزل نسككبي م سكك

 مه م.

 في املجال اإلعالمي ملحافظة الحناوية هي ا67ويتسح من جدول )
ا
االستفادة ( أل أوثر أولويات العمل الخيري أهمية

  فيمككا 3ا بككوزل نسككبي مككن وسككائل اإلعككالم الحككديث )مواقككع التواصككل االجتمككاعي  املنتككديات  تطبيقككات الهواتككف الذويككة ..إلم(

 اجككككاءت فككككي الرتككككر األخيككككرة 
ا
 ومهنيككككا

ا
 ومعنويككككا

ا
إنشككككاء موقككككع ا  و احككككث الجمهككككور )ب ككككل فئاتككككه( علككككى دعككككم الجمعيككككات الخيريككككة ماديككككا

 على الترتير. 2.17  2.50ا بوزل نسبي إلكتروني خاص بالجمعية وتفعيله بصورة مستمرة

 فكككي املجكككال اإلعالمكككي ملحافظكككة خيبكككر هكككي67ويتسكككح مكككن جكككدول )
ا
التعريكككف ا ( أل أوثكككر أولويكككات العمكككل الخيكككري أهميكككة

ا بكوزل نسكبي نشر الجمعية الخيرية لتفاصيل برامجها لخدمة املجتمكعا  و االدائم بالجمعية وأعمالها والخدمات التي تقدمها

اسك ثمار املواسكم والفعاليكات املختلفكة فكي إبكراز بكرامج وأنشكطة الجمعيكات الخيريكة فكي   فيما جكاءت فكي الرتكر األخيكرة ا3م ساوي 

 .2.50ا بوزل نسبي إنشاء إدارة متيصصة لإلعالم في كل جمعية خيرية  و ا2.75نسبي  ا بوزلخدمة املجتمع

 فكككي املجكككال اإلعالمكككي ملحافظكككة العكككال هكككي ا67ويتسكككح مكككن جكككدول )
ا
أل تسكككعى ( أل أوثكككر أولويكككات العمكككل الخيكككري أهميكككة

ائل اإلعالم الحديث )مواقع التواصل االستفادة من وسا  االجمعية الخيرية إلى إقامة عالقات تعاول مع املسسسات اإلعالمية

اسككك ثمار املواسكككم والفعاليكككات املختلفكككة فكككي إبكككراز بكككرامج وأنشكككطة ا  ااالجتمكككاعي  املنتكككديات  تطبيقكككات الهواتكككف الذويكككة ..إلم(

 إنشاء موقع إلكتروني خاصا  و اإنشاء إدارة متيصصة لإلعالم في كل جمعية خيريةا  االجمعيات الخيرية في خدمة املجتمع

نشكككر الجمعيكككة الخيريكككة ل كككلي مكككه م  فيمكككا جكككاءت فكككي الرتكككر األخيكككرة ا 3ا بكككوزل نسكككبي م سكككاوي بالجمعيكككة وتفعيلكككه بصكككورة مسكككتمرة

   و ا2.82ا بككككوزل نسككككبي لتفاصككككيل برامجهككككا لخدمككككة املجتمككككع
ا
حككككث الجمهككككور )ب ككككل فئاتككككه( علككككى دعككككم الجمعيككككات الخيريككككة ماديككككا

 
ا
 ومهنيا

ا
 .2.55ا بوزل نسبي ومعنويا

 فككككككي املجككككككال اإلعالمككككككي ملحافظككككككة وادي الفككككككرع هككككككي 67ن جككككككدول )ويتسككككككح مكككككك
ا
( أل أوثككككككر أولويككككككات العمككككككل الخيككككككري أهميككككككة

  فيمكككا جككاءت فكككي 3ا بكككوزل نسككبي التواصككل مككع الكككداعميل عبككر الوسكككائل املختلفككة بشكك ل مسكككتمر والحفككا  علكككى ثقككت م ووالئ ككما

ا  و رامج وأنشككككطة الجمعيككككات الخيريككككة فككككي خدمككككة املجتمكككككعاسكككك ثمار املواسككككم والفعاليككككات املختلفككككة فككككي إبككككراز بككككالرتككككر األخيككككرة ا

 .2.63ا بوزل نسبي استيدام وسائل التواصل االجتماعي )تويتر  فيس بود ...( في التعريف بأنشطة الجمعيةا
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 فككي املجككال اإلعالمككي ملحافظككة بككدر هككي االتواصككل مككع 67ويتسككح مككن جككدول )
ا
( أل أوثككر أولويككات العمككل الخيككري أهميككة

عبر الوسائل املختلفة بش ل مستمر والحفا  على ثقت م ووالئ ما  اإنشاء إدارة متيصصكة لإلعكالم فكي ككل جمعيكة الداعميل 

  2.75خيريكككةا  وااسكككتيدام وسكككائل التواصكككل االجتمكككاعي )تكككويتر  فكككيس بكككود ...( فكككي التعريكككف بأنشكككطة الجمعيكككةا بكككوزل نسكككبي 

حككث الجمهككور )ب ككل فئاتككه( علككى ا  وافاصككيل برامجهككا لخدمككة املجتمككعنشككر الجمعيككة الخيريككة لتفيمككا جككاءت فككي الرتككر األخيككرة ا

 
ا
 ومهنيا

ا
 ومعنويا

ا
 .2.50ا بوزل نسبي دعم الجمعيات الخيرية ماديا

 فكككي املجكككال اإلعالمكككي ملحافظكككة مهكككد الكككذهر هكككي ا67ويتسكككح مكككن جكككدول )
ا
أل ( أل أوثكككر أولويكككات العمكككل الخيكككري أهميكككة

حكث   فيما جكاءت فكي الرتكر األخيكرة ا3ا  بوزل نسبي عالقات تعاول مع املسسسات اإلعالميةتسعى الجمعية الخيرية إلى إقامة 

 
ا
 ومهنيا

ا
 ومعنويا

ا
 .2.50ا بوزل نسبي الجمهور )ب ل فئاته( على دعم الجمعيات الخيرية ماديا

 في املجال اإلعالمي ملحافظة السويرق67ويتسح من جدول )
ا
ية هي االتعريف ( أل أوثر أولويات العمل الخيري أهمية

 
ا
 ومعنويككا

ا
الككدائم بالجمعيككة وأعمالهككا والخككدمات التككي تقككدمهاا  احككث الجمهككور )ب ككل فئاتككه( علككى دعككم الجمعيككات الخيريككة ماديككا

ا  األ تسككككعى الجمعيككككة الخيريككككة إلككككى إقامككككة عالقككككات تعككككاول مككككع املسسسككككات اإلعالميككككةا  ااالسككككتفادة مككككن وسككككائل اإلعككككالم 
ا
ومهنيككككا

ل ككل مككه م  فيمكككا  3اصككل االجتمككاعي  املنتككديات  تطبيقككات الهواتككف الذويككة ..إلم(ا  بككوزل نسككبي م سككاوي الحككديث )مواقككع التو 

  و انشككر الجمعيككة الخيريككة 2.63جككاءت فككي الرتككر األخيككرة اإنشككاء إدارة متيصصككة لإلعككالم فككي كككل جمعيككة خيريككةا بككوزل نسككبي 

 .2.25لتفاصيل برامجها لخدمة املجتمعا بوزل نسبي 

 ترتير أولويات العمل الخيري في املجال اإلعالمي على مستوى منطقة املدينة املنورة (68جدول )

 أولويات العمل اإلعالمي
ليس هنالك 

 احتياج

هنالك احتياج 

 بسيط

هنالك احتياج 

 ضروري 
 المرتيب االتجاه املتوسط املجموع

التعريكككككككف الكككككككدائم بالجمعيكككككككة وأعمالهكككككككا 

 والخدمات التي تقدمها.
7 44 244 295 2.80 

هنالن احتيا  

 ضروري 
1 

% 2.4 14.9 82.7 100 

نشكككككككككككككر الجمعيكككككككككككككة الخيريكككككككككككككة لتفاصكككككككككككككيل    

 برامجها لخدمة املجتمع.
10 65 218 293 2.71 

هنالن احتيا  

 ضروري 
6 

% 3.4 22.2 74.4 100 

   
حككككككث الجمهككككككور )ب ككككككل فئاتككككككه( علككككككى دعككككككم 

.
ا
 ومهنيا

ا
 ومعنويا

ا
 الجمعيات الخيرية ماديا

14 71 209 294 2.66 
هنالن احتيا  

 ضروري 
9 

% 4.8 24.1 71.1 100 

أن تسننننننمئ الجمعيننننننة الخيريننننننة إلننننننئ إقامننننننة    

عالقننننننننننننننننننننات تعننننننننننننننننننننناون مننننننننننننننننننننع املؤسسنننننننننننننننننننننات 

 اإلعالمية.

5 52 239 296 2.79 
هنالن احتيا  

 ضروري 
2 

% 1.7 17.6 80.7 100 

االسنننتفادة مننننن وسنننائل اإلعننننالم الحننننديث    

اقنننننننننننننننننننننننننننع التواصنننننننننننننننننننننننننننل االجتمننننننننننننننننننننننننننناعي،  )مو

املنتنننننننننننننننننننننننننديات، تطبيقنننننننننننننننننننننننننات الهواتنننننننننننننننننننننننننف 

13 54 228 295 2.73 
هنالن احتيا  

 ضروري 
5 
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 أولويات العمل اإلعالمي
ليس هنالك 

 احتياج

هنالك احتياج 

 بسيط

هنالك احتياج 

 ضروري 
 المرتيب االتجاه املتوسط املجموع

 ال كية،..إلخ(.

% 4.4 18.3 77.3 100 

اسك ثمار املواسكم والفعاليكات املختلفككة    

فككككككككي إبككككككككراز بككككككككرامج وأنشككككككككطة الجمعيككككككككات 

 املجتمع.الخيرية في خدمة 

11 70 215 296 2.69 
هنالن احتيا  

 ضروري 
8 

% 3.7 23.6 72.6 100 

التواصككككل مككككع الككككداعميل عبككككر الوسككككائل    

املختلفكة بشك ل مسككتمر والحفكا  علككى 

 ثقت م ووالئ م.

10 56 230 296 2.74 
هنالن احتيا  

 ضروري 
4 

% 3.4 18.9 77.7 100 

إنشكككاء إدارة متيصصكككة لإلعكككالم فكككي ككككل    

 خيرية. جمعية
9 74 214 297 2.69 

هنالن احتيا  

 ضروري 
7 

% 3.0 24.9 72.1 100 

إنشاء موقع إلكترونكي خكاص بالجمعيكة    

 وتفعيله بصورة مستمرة.
11 79 206 296 2.66 

هنالن احتيا  

 ضروري 
10 

% 3.7 26.7 69.6 100 

اسككتيدام وسكككائل التواصكككل االجتمكككاعي    

 )تككككككككويتر  فككككككككيس بككككككككود ...( فككككككككي التعريككككككككف

 بأنشطة الجمعية.

8 56 233 297 2.76 
هنالن احتيا  

 3 ضروري 

% 2.7 18.9 78.5 100 

    

 في املجال اإلعالمي على مستوى منطقكة املدينكة املنكورة 68يتسح من جدول )
ا
( أل أوثر أولويات العمل الخيري أهمية

أل تسككعى الجمعيككة الخيريككة   يلي ككا ا2.80نسككبي ا  بككوزل التعريككف الككدائم بالجمعيككة وأعمالهككا والخككدمات التككي تقككدمهاو ككل هككي ا

اسككتيدام وسككائل التواصككل   وفككي املرتبككة الثالثككة جككاءت ا2.79ا بككوزل نسككبي إلككى إقامككة عالقككات تعككاول مككع املسسسككات اإلعالميككة

هنالكككن   وتشكككير األوزال النسكككبية إلكككى أل 2.76ا  بكككوزل نسكككبي االجتمكككاعي )تكككويتر  فكككيس بكككود ...( فكككي التعريكككف بأنشكككطة الجمعيكككة

 احتيا  ضروري لهذو األولويات في املجال اإلعالمي بمنطقة املدينة املنورة.

 و جاءت في الرتر األخيكرة ا
ا
 ومهنيكا

ا
 ومعنويكا

ا
إنشكاء ا  و احكث الجمهكور )ب كل فئاتكه( علكى دعكم الجمعيكات الخيريكة ماديكا

مككا  وتشككير هككذو األوزال النسككبية إلككى أل ل ككل مه  2.66ا بككوزل نسككبي موقككع إلكترونككي خككاص بالجمعيككة وتفعيلككه بصككورة مسككتمرة

 هنالن احتيا  ضروري لهاتيل األولويتيل في املجال اإلعالمي بمنطقة املدينة املنورة مع أل ما جاءتا في الرتر األخيرة.
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 ( ترتير أولويات العمل الخيري في املجال اإلعالمي على مستوى منطقة املدينة املنورة85ش ل بياني )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.80 

2.71 

2.66 

2.79 

2.73 

2.69 

2.74 

2.69 

2.66 

2.76 

2.55

2.60

2.65

2.70

2.75

2.80

2.85

التعريف الدائم 
بالجمعية 
وأعمالها 

والخدمات التي 
 .تقدمها

نشر الجمعية 
الخيرية 
لتفاصيل 

برامجها لخدمة 
 .المجتمع

حث الجمهور 
(  بكل فئاته)

على دعم 
الجمعيات 

الخيرية مادياً 
ومعنوياً 
 .ومهنياً 

أن تسعى 
الجمعية 

الخيرية إلى 
إقامة عالقات 
تعاون مع 
المؤسسات 
 .اإلعالمية

االستفادة من 
وسائل اإلعالم 

مواقع )الحديث 
التواصل 
االجتماعي، 
المنتديات، 
تطبيقات 
الهواتف 

 (.إلخ..الذكية،

استثمار 
المواسم 
والفعاليات 
المختلفة في 
إبراز برامج 
وأنشطة 
الجمعيات 
الخيرية في 
 .خدمة المجتمع

التواصل مع 
الداعمين عبر 
الوسائل 

المختلفة بشكل 
مستمر 

والحفاظ على 
 .ثقتهم ووالئهم

إنشاء إدارة 
متخصصة 

لإلعالم في كل 
 .جمعية خيرية

إنشاء موقع 
إلكتروني 

خاص بالجمعية 
وتفعيله بصورة 

 .مستمرة

استخدام وسائل 
التواصل 
االجتماعي 

تويتر، فيس )
في ...( بوك، 

التعريف 
بأنشطة 
 .الجمعية



 

282 
 

 في املجال اإلعالمي ب ل محافظة من محافظات املدينة املنورة*69جدول )
ا
 ( ترتير األحياء األشد احتياجا

 املدينة املنورة

 أبو مرخة الجبور  الدعيثة العزيزية الحرة النربية الحي

 32 35 39 41 43 املجموع

 4.7 5.14 5.73 6.02 6.31 النسبة %

 ينبع

 مشرفة عطا ل الشربتلي السميري  العصيلي الحي

 8 10 10 27 29 املجموع

 5.76 7.19 7.19 19.42 20.86 النسبة %

 العيص 

 رل  الحصيل النرلي السوم  العيينة مصادو الحي

 3 3 3 3 4 املجموع

 14.29 14.29 14.29 14.29 19.05 النسبة %

 الحناوية

 املحفر بطيقال الحمادة النييل العقدة الحي

 3 3 4 4 5 املجموع

 7.5 7.5 10 10 12.5 النسبة %

 خيبر 

 النييل الروضة الفيصلية سلطانة الوادي الحي

 5 5 6 6 6 املجموع

 10 10 12 12 12 النسبة %

 العال 

 العذير ميطط السالم منيراء الصخيرات العزيزية الحي

 3 4 5 5 6 املجموع

 8.11 10.81 13.51 13.51 16.22 النسبة %

 وادي الفرع 

 األوحل اليتمة أم العيال الهندية الفقير الحي

 3 3 4 4 4 املجموع

 10 10 13.33 13.33 13.33 النسبة %

 بدر

 الفزالني الشهداء املفرم  الخشبي إدمال الحي

 3 3 3 4 5 املجموع

 6.82 6.82 6.82 9.09 11.36 النسبة %

 مهد الذهر

  املقابرة املهد الجرفسية املواريد الحي

  1 1 2 2 املجموع

  9.09 9.09 18.18 18.18 النسبة %

 الروزة الجصة املساوم  السرحية السوسية الحي السويرقية
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 4 5 6 6 8 املجموع

 10 12.5 15 15 20 النسبة %

 في كل محافظة من محافظات 29*انظر ملحق )
ا
 املدينة املنورة.( ملزيد من التفاصيل حول ترتير األحياء كاملة

 فككي املجككال اإلعالمككي بمحافظككة املدينككة املنككورة هككو حككي الحككرة النربيككة 69يتسككح مككن جككدول )
ا
( أل أشككد األحيككاء احتياجككا

 % على الترتير.4.85%  5.55%  4.7%  6.02%  تليه أحياء العزيزية  الدعيثة  الجبور  أبو مرخة بنسر 6.31بنسبة 

%  تليككه أحيككاء السككميري  عطككا ل  الشككربتلي  20.86العصككيلي  فككي املرتبككة األولككى بنسككبة وفككي محافظككة ينبككع جككاء حككي 

 %.5.76%: 19.42ومشرفة بنسر مئوية تتراوح بيل 

%  تليككككه أحيككككاء العيينككككة  السككككوم  الحصككككيل 19.05وفككككي محافظككككة العككككيص جككككاء حككككي مصككككادو فككككي املرتبككككة األولككككى بنسككككبة 

 % ل ل مه م.14.29ت النرلي  و رل بنسر مئوية م ساوية بلن

%  تليكككه أحيكككاء النييكككل  الحمكككادة  بطيقكككال  12.5وفكككي محافظكككة الحناويكككة جكككاء حكككي العقكككدة فكككي املرتبكككة األولكككى بنسكككبة 

 %.7.5%: 10واملحفر بنسر مئوية تتراوح بيل 

م  تليكه % ل كل مكه 12وفي محافظة خيبر جاء حي الوادي  سلطانة  الفيصلية في املرتبة األولى بنسر م ساوية بلنكت 

 % ل ل مه ما.10أحياء الروضة  والنييل  بنسبة مئوية 

%  يليه حي منيراء  الصخيرات  ميطكط السكالم  16.22وفي محافظة العال جاء حي العزيزية في املرتبة األولى بنسبة 

 .%8.11%: 13.51العذير بنسبة 

%  تلككككي م 13.33املرتبكككة األولكككى بنسكككبة م سكككاوية وفكككي محافظكككة وادي الفكككرع جكككاء حكككي الفقيكككر  الهنديككككة  وأم العيكككال فكككي 

 % ل ل مه ما.10أحياء اليتمة  األوحل  بنسر مئوية م ساوية بلنت 

%  يليككه حككي الخشككبي  املفككرم  الشككهداء  الفزالنككي  11.36وفككي محافظككة بككدر جككاء حككي ادمككال  فككي املرتبككة األولككى بنسككبة 

 %. 6.82%: 9.09بنسر مئوية تتراوح بيل 

%  تليكككه أحيكككاء املهكككد  املقكككابرة  15مهكككد الكككدهر جكككاء حكككي املواريكككد  والجرفسكككية فكككي املرتبكككة األولكككى بنسكككبة وفكككي محافظكككة 

 % ل ل مه ما.9.09بنسر مئوية م ساوية بلنت 

%  تليه أحياء السرحية  املساوم  الجصة  و 20وفي محافظة السويرقية جاء حي السوسية في املرتبة األولى بنسبة 

 %.10%: 15تتراوح بيل  الروزة  بنسر مئوية
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 املحور الثالث: فاعلية الجمعيات الخيرية في الجانب اإلعالمي:
 ( ترتير فاعلية الجمعيات الخيرية على مستوى منطقة املدينة املنورة في املجال اإلعالمي70جدول )

افي فاعلية العمل اإلعالمي افي إلئ حد  ما غير مو افي مو  المرتيب االتجاه املتوسط املجموع مو

املواقكككككككككككككع اإللكترونيكككككككككككككة للجمعيكككككككككككككات الخيريكككككككككككككة 

 تساهم في التعريف بأهدافها وأنشطت ا.
46 124 126 296 2.27 

موافق إلى حدي 

 ما
2 

% 15.54 41.89 42.57 100 
   

ف الجمعيات الخيرية ببرامجها ومنجزات ا  تعر 

 بصورة مستمرة.
60 127 108 295 2.16 

موافق إلى حدي 

 ما
4 

% 20.34 43.05 36.61 100 
   

تتواصككككككل الجمعيككككككات الخيريككككككة مككككككع املحسككككككنيل 

 والداعميل بش ل مستمر.
 1 موافق 2.34 293 131 132 30

% 10.24 45.05 44.71 100 
   

هنالكككككككككن تنكككككككككوع فكككككككككي الوسكككككككككائل اإلعالميكككككككككة التكككككككككي 

 تستيدمها الجمعيات الخيرية.
74 139 82 295 2.03 

موافق إلى حدي 

 ما
8 

% 25.08 47.12 27.80 100 
   

تسكككككككككككككككتيدم الجمعيكككككككككككككككات وسكككككككككككككككائل التواصكككككككككككككككل 

االجتماعي )تويتر  فيس بود ...( في التعريكف 

 بأنشطت ا وبرامجها.

52 126 118 296 2.22 
موافق إلى حدي 

 ما
3 

% 17.57 42.57 39.86 100 
   

ت سككم الرسككائل اإلعالميككة للجمعيككات الخيريككة 

 بالوضوح واملوضوعية.
63 152 82 297 2.06 

موافق إلى حدي 

 ما
5 

% 21.21 51.18 27.61 100 
   

 1.89 295 79 105 111 لدى الجمعية الخيرية كوادر إعالمية جيدة.
موافق إلى حدي 

 ما
10 

% 37.63 35.59 26.78 100 
   

تقنيم الجمعينات الخيريننة األنشنطة والفعاليننات 

 اإلعالمية التي تبرت دورها في املجتمع.
69 146 82 297 2.04 

موافق إلى حدي 

 ما
7 

% 23.23 49.16 27.61 100 
   

تصنننننننندر الجمعيننننننننات نشننننننننرات وكتيبننننننننات وملصننننننننقات 

 بصورة دورية تبرت أهدافها وأنشطتها.
72 138 87 297 2.05 

موافق إلى حدي 

 ما
6 

% 24.24 46.46 29.29 100 
   

هنالنننك تعننناون إعالمننني بنننين الجمعينننات الخيرينننة 

 واملؤسسات اإلعالمية.
115 96 83 294 1.90 

موافق إلى حدي 

 ما
9 
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افي فاعلية العمل اإلعالمي افي إلئ حد  ما غير مو افي مو  المرتيب االتجاه املتوسط املجموع مو

% 39.12 32.65 28.23 100 
   

( ملزيكككد مككككن التفاصكككيل حككككول ترتيكككر فاعليككككة الجمعيككككات الخيريكككة علككككى مسكككتوى كككككل محافظكككة مككككن محافظككككات 30*انظكككر ملحككككق )

 املدينة املنورة في املجال اإلعالمي.

الجمعيكات الخيريكة علككى مسكتوى منطقكة املدينكة املنككورة فكي املجكال اإلعالمككي  ت( أل أوثككر فاعليكا70يتسكح مكن جكدول )

املواقككككع اإللكترونيككككة   تلي ككككا ا2.34ا  بككككوزل نسككككبي تتواصككككل الجمعيككككات الخيريككككة مككككع املحسككككنيل والككككداعميل بشكككك ل مسككككتمر هككككي: ا

زال النسكبية إلكى أل الجمعيكات لكد  ا   وتشكير األو 2.27ا بوزل نسكبي للجمعيات الخيرية تساهم في التعريف بأهدافها وأنشطت ا

 فاعلية في القيام ه ذو األنشطة إلى حدي ما.

ا بككوزل نسككبي هنالككن تعككاول إعالمككي بككيل الجمعيككات الخيريككة واملسسسككات اإلعالميككةوجككاءت فككي الرتككر األخيككرة كككل مككن ا

زال النسكبية إلكى أل الجمعيكات لكد  ا   وتشكير هكذو األو 1.89ا بكوزل نسكبي  لدى الجمعية الخيرية كوادر إعالميكة جيكدة ا، 1.90

 فاعلية إلى حدي ما في القيام ه ذو األنشطة اإلعالمية.

 
 ( فاعلية الجمعيات الخيرية على مستوى منطقة املدينة املنورة في املجال اإلعالمي86ش ل بياني )
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 املدينة املنورة:املحور الرابع: املشاكل التي تعمرض العمل الخيري في املجال اإلعالمي بمنطقة 

 ( املشاكل التي تعترض العمل الخيري في املجال اإلعالمي بمنطقة املدينة املنورة71جدول )

 النسبة % التكرار البيان الرقم

 23.2 122 عدم وجود قسم لإلعالم ووفاءات مدربة في املجال اإلعالمي بالجمعيات 1

 18.3 96 املختلفةضعف التنسيق بيل الجمعيات والجهات اإلعالمية  2

 16.4 86 ضعف اهتمام اإلعالمييل بأنشطة الجمعيات الخيرية باملنطقة 3

 13.5 71 قلة الدعم املالي للجمعيات الخيرية في ظل ارتفاع ت لفة املادة اإلعالنية 4

5  
ا
 6.5 34 قلة الرعاة ألنشطة وفعاليات الجمعيات الخيرية إعالميا

 6.5 34 التقنية الحديثة في مجال اإلعالمضعف استيدام الوسائل  6

 5.9 31 صعوبة الحصول على اإلحصائيات واملعلومات الدقيقة عن أنشطة الجمعية لإلعالمييل 7

8 
 العشوائية في إنجاز األعمال وغياب الرؤية والتيطيط وعدم وضوح برامج الجمعيات لإلعالمييل.

29 5.5 

 2.1 11 الدور اإلعالمي )أجهزة/ وسائل نقل/...(ضعف اإلم انيات املناسبة لتفعيل  9

 1.5 8 غياب املصداقية من قبل املجتمع في اإلعالم عند عرض إنجازات الجمعيات. 10

 بمستحقي الدعم 11
ا
 0.4 2 ال شهير إعالميا

 0.2 1 رفض الجهات الخيرية التفاعل مع اإلعالميات 12

 100 525 املجموع

( أل إجمككككالي عكككدد املشكككاكل التكككي تعتككككرض العمكككل الخيكككري فكككي املجككككال اإلعالمكككي بمنطقكككة املدينككككة 71يتسكككح مكككن جكككدول )

عكدم وجكود قسكم لإلعكالم ووفكاءات مدربكة مشك لة  وجكاءت أوثكر املشكاكل: ا 12املنورة  تم حصكرها مكن خكالل عينكة الدراسكة بككككك 

ا ضككعف التنسكككيق بككيل الجمعيككات والجهكككات اإلعالميككة املختلفكككةيلي ككا ا %،23.2ا بنسككبة مئويكككة فككي املجككال اإلعالمكككي بالجمعيككات

يلي ككا  %،16.4بنسكبة مئويكة  ضكعف اهتمككام اإلعالميكيل بأنشكطة الجمعيكات الخيريككة باملنطقكةاوجكاءت ا %،18.3بنسكبة مئويكة 

 %.13.5ة ا بنسبة مئويقلة الدعم املالي للجمعيات الخيرية في ظل ارتفاع ت لفة املادة اإلعالنيةا
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 ( املشاكل التي تعترض العمل الخيري في املجال اإلعالمي بمنطقة املدينة املنورة87ش ل بياني )
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املحننننور الخننننامس: مننننا سنننني الحلننننول املقمرحننننة لتحسننننين عمننننل الجمعيننننات الخيريننننة فنننني املجننننال اإلعالمنننني 

 بمنطقة املدينة املنورة:

 الجمعيات الخيرية في املجال اإلعالمي بمنطقة املدينة املنورة( الحلول املقترحة لتحسيل عمل 72جدول )

 النسبة % التكرار البيان الرقم

 من خالل الدورات التدريبية 1
ا
 22.6 112 توفير مراوز إعالمية للجمعيات وتأهيل ال وادر إعالميا

 22.2 110 التنسيق بيل الجمعيات والجهات اإلعالمية املختلفة 2

 15.4 76 وبرامج توعوية تحث على العمل التطوعي من خالل اإلعالمبث نشرات  3

4 
اسكككككتيدام وتفعيكككككل وسكككككائل التواصكككككل االجتمكككككاعي والوسكككككائل الحديثكككككة فكككككي نشكككككر أهكككككداف وأنشكككككطة 

 الجمعية.
55 11.1 

 8.3 41 توفير الدعم املالي للجمعيات الخيرية 5

 من خالل  6
ا
 7.7 38 الرعاة والداعميلرعاية األنشطة والفعاليات املختلفة إعالميا

 5.9 29 التيطيط الجيد لألعمال واألنشطة قبل البدء في تنفيذها 7

 5.1 25 ضرورة توفير معلومات وإحصائيات دقيقة عن حجم العمل في املجال اإلعالمي 8

 1.2 6 توفير اإلم انيات املناسبة للجمعيات لتفعيل الدور اإلعالمي 9

 0.4 2 اإلعالمي للجمعيات بش ل دوريتقييم أداء العمل  10

 0.2 1 عدم استيدام املجال اإلعالمي في ال شهير بمستحقي الدعم واملحتاجيل 11

 100 495 املجموع

( أل إجمالي عدد الحلول املقترحة لتحسيل العمل الخيكري فكي املجكال اإلعالمكي بمنطقكة املدينكة 72يتسح من جدول )

مقتكرح  وكانكت أوثكر املقترحكات هكي: اتكوفير مراوكز إعالميكة للجمعيكات  11املنورة  والتي تم اقتراحهكا مكن خكالل عينكة الدراسكة بككككك 

 من خالل الد
ا
يلي ا االتنسيق بيل الجمعيات والجهات اإلعالمية  %،22.6ورات التدريبيةا بنسبة مئوية وتأهيل ال وادر إعالميا

 علككى العمككل التطككوعي مككن خككالل اإلعككالما بنسككبة  %،22.2املختلفككةا بنسككبة 
 
 %،15.4وجككاء ابككث نشككرات وبككرامج توعويككة تحككث

شككككر أهككككداف وأنشككككطة الجمعيككككةا بنسككككبة فيمككككا جككككاء ااسككككتيدام وتفعيككككل وسككككائل التواصككككل االجتمككككاعي والوسككككائل الحديثككككة فككككي ن

  %.8.3يلي ا اتوفير الدعم املالي للجمعيات الخيريةا بنسبة  %،11.1
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 ( الحلول املقترحة لتحسيل عمل الجمعيات الخيرية في املجال اإلعالمي بمنطقة املدينة املنورة88ش ل بياني )
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 اختبارات الفروق بين متغيرات الدراسة:

ملستوى أولويات العمل الخيري في املجال اإلعالمي  (One way Anova)( نتائج اختبار تحليل التباين أحادي االتجاو 73جدول )

 باختالف املحافظات باملدينة املنورة

 مستو  الداللة F املتوسط العدد املحافظة

 2.81 8 السويرقية

2.630 .006 

 2.90 36 ينبع

 2.71 7 العيص

 2.72 12 الحناوية

 2.80 12 خيبر

 2.65 181 املدينة املنورة

 2.91 11 العال

 2.81 8 وادي الفرع

 2.63 12 بدر

 2.67 10 املهد

Total 297 2.71 

 ألولويكات العمكل الخيكري فكي املجكال اإلعالمكي  هكي: محافظكة  (73)يتسح من جدول         
ا
أل أوثر املحافظكات التكي تجكد احتياجكا

 بوجكود احتيككا  2.90  تلي كا محافظككة ينبكع بمتوسككط حسكالي 2.91العكال بمتوسكط حسككالي 
ا
  فيمككا كانكت أقككل املحافظكات إقككرارا

 على الترتير. 2.63  2.65نة املنورة  بدر بمتوسط حسالي ألولويات العمل الخيري في املجال اإلعالمي هما: محافظتي املدي

 عنكككد مسكككتوى داللكككة       
ا
فكككي مسكككتوى أولويكككات العمكككل الخيكككري فكككي املجكككال اإلعالمكككي  (0.05)ومكككا يتسكككح وجكككود فكككرم دال إحصكككائيا

الت بعككككي للمقارنككككات  (Tukey)بككككاختالف املحافظككككة بمنطقككككة املدينككككة املنككككورة  وملعرفككككة مصككككدر الداللككككة تككككم إجككككراء اختبككككار تككككوكي 

الت بعكككي للمقارنكككات البعديكككة ملسكككتوى أولويكككات العمكككل الخيكككري فكككي  (Tukey)( يوفكككح نتكككائج اختبكككار تكككوكي 31البعديكككة  وامللحكككق )

 عنككككد مسككككتوى داللككككة 
ا
املجككككال اإلعالمككككي بككككاختالف املحافظككككات بمنطقككككة املدينككككة املنككككورة  حيككككث يتسككككح وجككككود فككككرم دال إحصككككائيا

  لصكككككالح 2.65  واملدينكككككة املنكككككورة 2.91العمكككككل الخيكككككري فكككككي املجكككككال اإلعالمكككككي بكككككيل محكككككافظتي ينبكككككع  فكككككي مسكككككتوى أولويكككككات ،0.05

 محافظة ينبع  فيما لم تكن هناد فروم جوهرية بيل بايي املحافظات على مستوى أولويات العمل الخيري في املجال اإلعالمي.
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 اإلعالمي باختالف املحافظات بمنطقة املدينة املنورة( مستوى أولويات العمل الخيري في املجال 89ش ل بياني )
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ملستوى فاعلية العمل الخيري للجمعيات الخيرية ( One way Anova)( نتائج اختبار تحليل التباين أحادي االتجاو 74جدول )

 في املجال اإلعالمي باختالف املحافظات بمنطقة املدينة املنورة

 .F Sig املتوسط العدد املحافظات

 2.35 8 السويرقية

3.434 .000 

 2.44 36 ينبع

 2.03 7 العيص

 1.95 12 الحناوية

 2.03 12 خيبر

 2.01 181 املدينة املنورة

 2.37 11 العال

 2.21 8 وادي الفرع

 2.02 12 بدر

 1.94 10 املهد

Total 297 2.09 

أل أوثككككر املحافظككككات بمنطقككككة املدينككككة املنككككورة التككككي لككككد  ا فاعليككككة للعمككككل الخيككككري فككككي املجككككال  (74)يتسككككح مككككن جككككدول 

علكككككى الترتيكككككر  يلكككككي م محافظكككككة السكككككويرقية بمتوسكككككط  2.37  2.44اإلعالمكككككي  هكككككي: محافظكككككة ينبكككككع  و العكككككال بمتوسكككككط حسكككككالي 

 بفاعليكككة العمكككل الخيكككري فكككي امل، 2.35حسكككالي 
ا
جكككال اإلعالمكككي لكككدى الجمعيكككات الخيريكككة همكككا: فيمكككا كانكككت أقكككل املحافظكككات إقكككرارا

 على الترتير. 1.94  1.95محافظتي الحناوية  املهد بمتوسط حسالي 

 عند مستوى داللة 
ا
في مستوى فاعلية العمل الخيري في املجال اإلعالمي  (0.05)وما يتسح وجود فرم دال إحصائيا

الت بعككككي للمقارنككككات  (Tukey)بككككاختالف املحافظككككة بمنطقككككة املدينككككة املنككككورة  وملعرفككككة مصككككدر الداللككككة تككككم إجككككراء اختبككككار تككككوكي 

الخيككككري فككككي  الت بعككككي للمقارنككككات البعديككككة ملسككككتوى فاعليككككة العمككككل (Tukey)( يوفككككح نتككككائج اختبككككار تككككوكي 32البعديكككة  وامللحككككق )

 عنككككد مسككككتوى داللككككة 
ا
املجككككال اإلعالمككككي بككككاختالف املحافظككككات بمنطقككككة املدينككككة املنككككورة  حيككككث يتسككككح وجككككود فككككرم دال إحصككككائيا

  لصكالح محافظكة 2.01  واملدينة املنكورة 2.44في مستوى فاعلية العمل الخيري في املجال اإلعالمي بيل محافظتي ينبع  ،0.05

 جوهرية بيل بايي املحافظات على مستوى فاعلية العمل الخيري في املجال اإلعالمي. ينبع  فيما لم تكن هناد فروم
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( مستوى فاعلية العمل الخيري للجمعيات الخيرية في املجال اإلعالمي باختالف املحافظات بمنطقة املدينة 90ش ل بياني )

 املنورة

تكككرى الدراسكككة أل املجكككال اإلعالمكككي لكككه دور هكككام وضكككروري فكككي العمكككل الخيكككري بشككك ل عكككام  وللجمعيكككات الخيريكككة بشككك ل 

 أنككه يسككاعد علككى التعريككف بالجمعيككة وأعمالهككا والخككدمات التككي تقككدمها ممككا يسككهم فككي حككل بعككض املشككاكل التككي 
ا
خككاص  وخاصككة

في ان شار ثقافة العمل الخيري بش لي عام  وزيادة ثقة املجتمع تواجه العمل الخيري  ففعالل الجمعيات عن أنشطت ا يساعد 

في أنشطة الجمعيات الخيرية  مما يدفع املتبرعيل واملكانحيل لكدفع التبرعكات واملكنح تحكت مظلكة الثقكة بكيل الجمعيكات والجهكات 

تواجكه الجمعيكات الخيريكة  وال يقكف  املانحة  وبالتالي توفير الدعم املكالي للجمعيكات الخيريكة والتكي تعكد مكن أهكم املشككالت التكي

 فككي وجككود الشككفافية لككدى الجمعيككات الخيريككة مككن خككالل 
ا
دور املجككال اإلعالمككي للجهككات الخيريككة عنككد هككذا الحككد بككل تسككاعد أيضككا

اإلفصكككاح عكككن أنشكككطت ا الخدميكككة واملاليكككة  ومكككن هنكككا تكككأتي أهميكككة االهتمكككام باملجكككال اإلعالمكككي لكككدى الجمعيكككات الخيريكككة وتكككدرير 

ر متيصصككة فككي اإلعككالم أو التنسككيق مككع الجهككات اإلعالميككة واسككتيدام جميككع األسككالير الحديثككة وغيككر امل لفككة فككي اإلعككالم كككواد

 مثل وسائل التواصل االجتماعي وغيرها. 
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 املبحث الرابع: العمل الخيري في مجال الدعوة واملساجد:

افية:  املحور األول: البيانات الديموغر

 في مجال الدعوة واملساجد حسب العمر:توتيع عينة الدراسة 

  ( توزفع عينة الدراسة في مجال الدعوة واملساجد حسر العمر75جدول )

 النسبة % التكرار العمر

 5.9 17 عام 25أقل من 

 27.9 80 عام 35عام ألقل من  25من 

 33.8 97 عام 45عام ألقل من  35من 

 20.2 58 عام 55عام ألقل من  45من 

 8.4 24 عام فأوثر 55من 

 3.8 11 لم يجر

 100 287 املجموع

عكام إلكى  35مكن من عينكة الدراسكة فكي مجكال الكدعوة واملسكاجد مكن الفئكة العمريكة  %33.8( أل 75يتسح من جدول )

  %،27.9عام بنسبة  35عام إلى أقل من  25   تلي م الفئة العمرية منعام 45أقل من 
ا
وقد كانت أقل الفئات العمرية مشاروة

 بنسبة  25في عينة الدراسة ملجال الدعوة واملساجد هي: فئة األقل من 
ا
 %.5.9عاما

 

  ( توزفع عينة الدراسة في مجال الدعوة واملساجد حسر العمر91ش ل بياني )
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 توتيع عينة الدراسة في مجال الدعوة واملساجد حسب املؤهل العلمي:

 ( توزفع عينة الدراسة في مجال الدعوة واملساجد حسر املسهل العلمي76)جدول 

 النسبة % التكرار البيان

 25.8 74 ثانوي فما دول 

 11.5 33 دبلوم

 50.2 144 ب الوريوس

 8.4 24 ماجستير

 2.8 8 دوتوراو

 1.4 4 لم يجر

 100 287 املجموع

مككن  %25.8مككن عينكة الدراسكة حاصككلول علكى مسهكل علمكي ب ككالوريوس  فيمكا بلكه  %50.2( أل 76يتسكح مكن جكدول )

 للعينة و ل 
ا
عينة الدراسة من الحاصليل على ثانوي فما دول  وقد جاء حاملو درجة املاجستير والدوتوراو أقل الفئات تمثيال

 على الترتير. %2.8%، 8.4بنسر مئوية 

 

 جال الدعوة واملساجد حسر املسهل العلميتوزفع عينة الدراسة في م (92هكل بياني )
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 :السكن )املحافظة والحي( ملجال الدعوة واملساجد

 توزفع عينة الدراسة في مجال الدعوة واملساجد حسر السكن( 77جدول )

 النسبة % التكرار الحي املحافظة

 السويرقية

 0.7 2 الجصة

 0.7 2 قرال

 0.7 2 السوسية

 0.4 1 ينبع النييل

 0.4 1 ينبع الصناعية

 2.8 8 املجموع

 ينبع

 0.4 1 ينبع النييل

 0.4 1 ينبع الصناعية

 2.1 6 املشهد

 0.7 2 البندر

 0.4 1 السميري 

 1.8 5 العامودي

 0.7 2 العصيلي

 0.4 1 القراصة

 0.4 1 القيفة

 0.4 1 العجااي

 0.4 1 العقيق

 0.7 2 الصريف

 0.4 1 الجابرية

 0.4 1 اي معة

 0.4 1 الجوازات

  16 2 0.7 

 0.4 1 السديس

  3 1 0.4 

 0.4 1 الهيئة امللكية

 11.4 32 املجموع

 العيص

 0.4 1 املرلع

 0.4 1 سليلة جهينة

 0.4 1 املرامية

 0.7 2 العيينة

 0.4 1 النييل
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 النسبة % التكرار الحي املحافظة

 0.4 1 النسيم

 0.4 1 رل 

 2.8 8 املجموع

 الحناوية

 0.4 1 االس يطال

 0.4 1 الزوين

 0.4 1 القبليتل

 0.7 2 النييل

 0.4 1 املحفر

 0.4 1 قصيباء

 0.4 1 املقرل والسقو

 0.4 1 عرجا

 0.4 1 الصويدرو

 3.6 10 املجموع

 خيبر

 0.4 1 خيبر

 0.7 2 الهميج

 0.4 1 مشرفة

 0.7 2 القراصة

 0.4 1 العيول 

 0.4 1 أبو مرخة

 0.7 2 العشاش

 0.4 1 املخطط

 0.4 1 الروضة

 4.3 12 املجموع

 املدينة املنورة

 0.4 1 قرال

 0.4 1 السوسية

 0.4 1 ينبع النييل

 0.4 1 املرلع

 1.8 5 السالم

 1.1 3 القبليتل

 0.7 2 عروة

 1.8 5 بني الحارثة

 2.1 6 العاقول 

 0.4 1 أبيار علي

 1.8 5 أبو وبير
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 النسبة % التكرار الحي املحافظة

 1.1 3 الجامعة

 1.4 4 ذو الحليفة

 0.7 2 التلعة

 1.1 3 االصيفري 

 1.4 4 السيح

 1.4 4 بن عبد األشهل

 1.4 4 الفتح

 1.4 4 تلعة الهبوب

 1.8 5 الشهداء

 0.4 1 العجااي

 0.4 1 الفيصلية

 2.1 6 العنابس

 1.4 4 األمير نايف

 1.8 5 الفرفش

 1.8 5 القصواء

 1.1 3 قباء

 1.4 4 الجبور 

 2.1 6 الشبيه

 1.4 4 الظاهرة

 1.8 5 جبل أحد

 1.8 5 الدار

 1.8 5 ال اتية

 3.6 10 بني معاوية

 0.4 1 شورال

 1.4 4 املبعوث

 1.4 4 العريض

 1.1 3 الهدراء

 0.4 1 الحرة الشرقية

 0.4 1 العزيزية

 1.8 5 امللن فهد

 1.1 3 أبو مرخة

 1.8 5 الخالدية

 0.7 2 طيبة

 1.4 4 سكة الحديد
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 النسبة % التكرار الحي املحافظة

 0.4 1 الدعيثة

 1.4 4 العزيزة

 0.4 1 الجديدة

 0.4 1 الخضر

 0.4 1 البدراني

 1.4 4 جبل عير

 61.6 173 املجموع

 العال

 1.1 3 منيراء

 0.4 1 الجديدة

 0.7 2 الديرة

 1.1 3 الصخيرات

 0.7 2 الروضة

 3.9 11 املجموع

 وادي الفرع

 0.4 1 األوحل

 0.4 1 الهندية

 1.1 3 وادي الفرع

 0.4 1 وادي ريم

 0.4 1 أبو ضباع

 0.4 1 اليتمه

 2.8 8 املجموع

 بدر

 0.7 2 الشهداء

 0.7 2 الواسطة

 0.4 1 الشفية

 0.7 2 املسيجيد

 0.4 1 القاحة

 0.4 1 املخطط

 0.4 1 الصمد

 0.4 1 البنه

 0.4 1 الكهرياء

 4.3 12 املجموع

 مهد الدهر

 0.4 1 مشرفة

 0.4 1 الهدراء

 0.4 1 الشريي

 0.4 1 خرجاء
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 النسبة % التكرار الحي املحافظة

 0.4 1 السبعيه

 0.4 1 العمق

 0.4 1 الفزالني

 2.5 7 املجموع

 100 281 املجموع الكلي

 لعينككة الدراسككة فككي مجككال الككدعوة 77يتسككح مككن جككدول )
ا
( أل محافظككة املدينككة املنككورة تعتبككر أعلككى املحافظككات تمثككيال

 فككككي عينككككة  %11.4يلي ككككا بنسككككبة أقككككل بلنككككت  %،61.6واملسككككاجد بنسككككبة مئويككككة 
ا
محافظككككة ينبككككع  فيمككككا كانككككت أقككككل املحافظككككات تمثككككيال

 .%2.5الدراسة هي: مهد الذهر بنسبة مئوية بلنت 

 في عينة الدراسة بمجال الدعوة واملساجد 77ويتسح من جدول )
ا
حي بني معاوية هو ( أل أوثر األحياء تمثيال

العاقول  من إجمالي عينة الدراسة و ل بمجال الدعوة واملساجد  تلي ا أحياء )املشهد   %،3.6باملدينة املنورة بنسر مئوية 

 ل ل مه م. %2.1بة م ساوية ( بمحافظة املدينة املنورة بنسالعنابس  الشبيه
 

 :غير إمامة املسجد أو الجامعتوتيع عينة الدراسة في مجال الدعوة واملساجد حسب وجود وظيفة أخر  

 غير إمامة املسجد أو الجامع( توزفع عينة الدراسة في مجال الدعوة واملساجد حسر وجود وظيفة أخرى 78جدول )

 النسبة % التكرار البيان 

 74.2 213 نعم

 20.6 59 ال

 5.2 15 لم يجر

 100 287 املجموع

مكككن عينكككة الدراسكككة بمجكككال الكككدعوة واملسكككاجد لكككد  م وظيفكككة أخكككرى غيكككر إمامكككة املسكككجد أو  %74.2( أل 79يتسكككح مكككن جكككدول )

 مه م ال يعملول في وظيفة أخرى غير إمامة املسجد أو الجامع. %20.6 الجامع  فيما كال
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 الدراسة في مجال الدعوة واملساجد حسر وجود وظيفة أخرى غير إمامة املسجد أو الجامع ( توزفع عينة93ش ل بياني )

 :غير إمامة املسجد أو الجامعتوتيع عينة الدراسة في مجال الدعوة واملساجد حسب جهة العمل ملن لديهم وظيفة أخر  

غير إمامة املسجد أو ( توزفع عينة الدراسة في مجال الدعوة واملساجد حسر جهة العمل ملن لد  م وظيفة أخرى 79جدول )

 الجامع

 النسبة % التكرار البيان

 70.9 151 قطاع ح ومي

 17.8 38 قطاع خاص

 7.5 16 أعمال حرة

 3.8 8 لم يجر

 100 213 املجموع

غيككككر إمامككككة املسككككجد أو الجككككامع؛ يعملككككول فككككي القطككككاع ممككككن لككككد  م وظيفككككة أخككككرى  %70.9( أل 79يتسككككح مككككن جككككدول )

  وبنسبةي أقل جاء الذين يعملول باألعمكال الحكرة  ممكا يشكير إلكى أل %17.8الح ومي  يلي م العاملول بالقطاع الخاص بنسبة 

 الح ومي. غير إمامة املسجد أو الجامع هم العاملول بالقطاعوظيفة أخرى غالبية من يعملول في 
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( توزفع عينة الدراسة في مجال الدعوة واملساجد حسر جهة العمل ملن لد  م وظيفة أخرى غير إمامة 94بياني ) ش ل

 املسجد أو الجامع

 توتيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة في مجال الدعوة واملساجد:

 عدد سنوات الخبرة في مجال الدعوة واملساجد( توزفع عينة الدراسة في مجال الدعوة واملساجد حسر 80جدول )

 النسبة % التكرار البيان

 21.6 62 سنوات 5أقل من 

 19.2 55 سنوات 10سنوات ألقل من  5من 

 13.9 40 سنة 15سنوات ألقل من  10من 

 12.2 35 سنة 20سنة ألقل من  15من 

 11.8 34 سنة فأوثر 20

 21.3 61 لم يجر

 100 287 املجموع

سككنوات   5مككن عينككة الدراسككة فككي مجككال الككدعوة واملسككاجد لككد  م خبككرة أقككل مككن  %21.6( أل 80يتسككح مككن جككدول )

  فيمكا كانكت عينكة الدراسكة ممكن لكد  م سكنوات الخبكرة %19.2سكنوات بنسكبة مئويكة  10ألقكل مكن  5يلي م من لد  م خبرة مكن 

 في عينة الدراسة  20وجاء من لد  م خبرة  %،13.9سنة قد بلنت نسبت م  15ألقل من سنوات  10من 
ا
سنة فأوثر أقل تمثيال

 %.11.8ملجال الدعوة واملساجد بنسبة 
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 عدد سنوات الخبرة في مجال الدعوة واملساجد ( توزفع عينة الدراسة في مجال الدعوة واملساجد حسر95ش ل بياني )
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 الدعوة واملساجد حسب الفئة العمرية:مستو  املشاركة في العمل الخيري باملنطقة في مجال 

 الدعوة واملساجد حسر الفئة العمرية ( مستوى املشاروة في العمل الخيري باملنطقة في مجال81جدول )

 العمر

املشاركة بإحد  الجمعيات الخيرية في نشاط الدعوة 

 املجموع واملساجد باملنطقة

 ال نعم

 عام25أقل من 
5 12 17 

1.8% 4.3% 6.2% 

 عام35عام ألقل من 25من 
32 48 80 

11.6% 17.4% 29.0% 

 عام45عام ألقل من 35من 
31 66 97 

11.2% 23.9% 35.1% 

 عام55عام ألقل من 45من 
23 35 58 

8.3% 12.7% 21.0% 

 عام فأوثر55من 
13 11 24 

4.7% 4.0% 8.7% 

 276 172 104 املجموع

 %100.0 %62.3 %37.7 النسبة %

 فككي أنشككطة الككدعوة واملسككاجد للجمعيككات الخيريككة بمنطقككة 81يتسككح مككن جككدول )
ا
( أل أوثككر الفئككات العمريككة مشككاروة

 عنننام" 45عنننام ألقنننل منننن  35"منننن تلكككي م الفئككة  %،11.6بنسكككبة  عنننام" 35عننام ألقنننل منننن  25منننن ااملدينككة املنكككورة مكككن الفئكككة العمريكككة 

 إلى أقل من 25مما يشير إلى أل املتطوعيل غالبيت م من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بيل %، 11.2بنسبة مئوية 
ا
 45 عاما

 فككي العمككل التطككوعي فككي مجككال الككدعوة واملسككاجد هككم أطككراف املنحنككى االعتككدالي للفئككات 
ا
  فيمككا كانككت أقككل الفئككات مشككاروة

ا
عامككا

 .على التوالي %4.7 %،1.8سر مئوية بن عام فأكثر" 55من   واعام" 25األقل من االعمرية 

 

 ( مستوى املشاروة في العمل الخيري باملنطقة في مجال الدعوة واملساجد حسر الفئة العمرية96ش ل بياني )
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 عمال الخيرية في مجال الدعوة واملساجد حسب جهة العمل:املشاركة في األ 

 واملساجد حسر جهة العملاملشاروة في األعمال الخيرية في مجال الدعوة  (82جدول )

 قطاع العمل
 املشاركة في العمل الخيري باملنطقة في مجال الدعوة واملساجد

 املجموع
 ال نعم

 قطاع حكومي
65 86 151 

31.7% 42.0% 73.7% 

 قطاع خاص
13 25 38 

6.3% 12.2% 18.5% 

 أعمال حرة
5 11 16 

2.4% 5.4% 7.8% 

 205 122 83 املجموع

 %100.0 %59.5 %40.5 النسبة %

مكككككن عينكككككة الدراسكككككة قكككككد شكككككاركوا فكككككي أنشكككككطة الكككككدعوة واملسكككككاجد مكككككع الجمعيكككككات % 40.5( أل 82يتسكككككح مكككككن جكككككدول )

لككم يشككاركوا فككي أي نشككا  دعككوي داخككل الجمعيككات الخيريككة بمنطقككة املدينككة املنككورة  ممككا % 59.5والجهككات الخيريككة  فككي مقابككل 

 ل بقطاع الدعوة واملساجد في األنشطة الدعوية للجمعيات الخيرية.يشير إلى ضعف مشاروة املواطنيل العاملي

وجككاء غالبيكككة املشكككارويل فكككي أنشكككطة دعويكككة مكككع الجمعيكككات والجهكككات الخيريكككة مكككن العكككامليل بالقطكككاع الح كككومي بنسكككبة 

األعمكال الحكرة فيما كانكت أقكل مشكاروة للعكامليل ب%، 6.3ل بالقطاع الخاص بنسبة مئوية و يلي م العامل%، 31.7مئوية بلنت 

 %.2.4بنسبة 

 

 ( املشاروة في األعمال الخيرية في مجال الدعوة واملساجد حسر جهة العمل97)ش ل بياني 
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 إمامة املسجد ومد  الرضا عن أداء الجمعيات في مجال الدعوة واملساجد:

 باملنطقة حسر إمامة املسجد( مستوى الرضا عن أداء الجمعيات الخيرية في مجال الدعوة ورعاية املساجد 83جدول )

مستو  الرضا عن أداء الجمعيات الخيرية في 

 مجال الدعوة ورعاية املساجد باملنطقة 
 غير راض  

راض  إلئ 

 حد  ما
 المرتيب االتجاه املتوسط املجموع راض  

 1.94 203 46 98 59 له وظيفة أخر  غير إمامة املسجد
راض  إلئ 

 حد  ما
2 

% 29.1 48.3 22.7 100 
   

 2.09 54 15 29 10 ليس له وظيفة أخر  غير إمامة املسجد
راض  إلئ 

 حد  ما
1 

% 18.5 53.7 27.8 100 
   

ككال مسكككتوى رضكككاهم إلكككى حكككدي مكككا  ( أل الكككذين لكككيس لكككد  م 83يتسكككح مكككن جكككدول ) وظيفكككة أخكككرى غيكككر إمامكككة املسكككجد كك

  لكككككن مككككن لكككد  م %  فيمكككا كككككال 2.09بمتوسكككط حسككككالي 
ا
وظيفككككة أخكككرى غيككككر إمامككككة املسكككجد مسككككتوى رضكككاهم إلككككى حككككدي مكككا أيضككككا

وظيفة أخكرى ليس لد  م   وتشير الن يجة إلى أل مستوى الرضا مع أنه متقارب للفئتيل  إال أل الذين 1.94بمتوسط حسالي 

 غير إمامة املسجد كال مستوى رضاهم أعلى  وتفرغهم للدعوة واملساجد أعلى.

 

 مستوى الرضا عن أداء الجمعيات الخيرية في مجال الدعوة ورعاية املساجد باملنطقة حسر إمامة املسجد( 98جدول )
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 مستو  الرضا عن أداء الجمعيات الخيرية باملنطقة في مجال الدعوة واملساجد حسب املشاركة في العمل الخيري:

 مجال الدعوة واملساجد حسر املشاروة في العمل الخيري ( مستوى الرضا عن أداء الجمعيات الخيرية باملنطقة في 84جدول )

املشاركة في األعمال الخيرية في مجال 

 الدعوة واملساجد باملنطقة
 غير راض  

راض  إلئ 

 حد  ما
 المرتيب االتجاه املتوسط املجموع راض  

 2.07 92 26 46 20 مشارد بالعمل الخيري 
راضي إلى 

 حدي ما
1 

% 21.7 50.0 28.3 100       

 1.89 179 37 86 56 غير مشارد بالعمل الخيري 
راضي إلى 

 حدي ما
2 

% 31.3 48.0 20.7 100       

كال مسككتوى رضككاهم إلككى حككدي مككا   ( أل املشككارويل بالعمككل الخيككري فككي مجككال الككدعوة واملسككاجد84يتسككح مككن جككدول ) كك

  لككن بمتوسكط حسكالي  غيكر املشكارويل بالعمكل الخيكري فيمكا ككال %، 2.07بمتوسط حسالي 
ا
مسكتوى رضكاهم إلكى حكدي مكا أيضكا

  وتشير الن يجة إلكى أل مسكتوى الرضكا مكع أنكه متقكارب للفئتكيل  إال أل املشكارويل بالعمكل الخيكري ككال مسكتوى رضكاهم %1.89

 أعلى  واحت اوهم بالدعوة واملساجد أعلى  وبالتالي هم على دراية أوثر بأنشطة ومتطلبات الدعوة واملساجد.

 

( مستوى الرضا عن أداء الجمعيات الخيرية باملنطقة في مجال الدعوة واملساجد حسر املشاروة في العمل 99ش ل بياني )

 الخيري 
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 األنشطة التي هارك بها املتطوعون في مجال الدعوة واملساجد:

 ( األنشطة التي شارد ه ا املتطوعول في مجال الدعوة واملساجد85جدول )

 النسبة % التكرار نوع النشاط م

 31.7 53 امللتقا الدعوي  1

 20.4 34 أنشطة ميتلفة في الجمعيات الخيرية 2

 13.8 23 حلقات تحفي  القرآل الكريم 3

 3.6 6 املشاروة في أنشطة املكتر التعاوني 4

 3.6 6 إفطار الصائميل في رمضال 5

 3.0 5 جمعية البر والخدمات االجتماعية 6

 3.0 5 جوالت دعوية 7

 2.4 4 دورات شرعية 8

 2.4 4 دورات تدريبية 9

 2.4 4 توعية الشباب من الفكر الضال 10

 1.8 3 أصدقاء املرض ى 11

 1.8 3 بناء املساجد وصيانت ا 12

 1.2 2 نشا  طبي في مجال الدعوة 13

 1.2 2 حل مسائل الخالف بيل األسر 14

 1.2 2 نشا  إعالمي 15

 1.2 2 النذائيةتوزفع السلة  16

 0.6 1 بناء املساجد وصيانت ا 17

 0.6 1 إمام وخطير بدولة أجنبية 18

 0.6 1 تنظيم رحالت حج وعمرة 19

 0.6 1 فرش وصوتيات 20

 0.6 1 إمامة املساجد 21

 0.6 1 حملة جمع تبرعات 22
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 النسبة % التكرار نوع النشاط م

 0.6 1 إشراف على املساجد 23

 0.6 1 مشرف بالجامعة اإلسالمية 24

 0.6 1 بمروز األزهري مشرف  25

 100 167 املجموع

نشكككا  خيكككري فكككي مجكككال الكككدعوة واملسكككاجد   25( أل املتطكككوعيل بعينكككة الدراسكككة قكككد شكككاركوا بكككك 85يتسكككح مكككن جكككدول )

وجككككاءت أوثككككر األنشككككطة التككككي شككككارد ه ككككا املتطوعككككول مككككع الجمعيككككات الخيريككككة فككككي مجككككال الككككدعوة واملسككككاجد اأنشككككطة ميتلفككككة فككككي 

يلي ككا اأنشككطة ميتلفككة فككي الجمعيككات الخيريككةا و احلقككات تحفككي  القككرآل الكككريما بنسككبة  %،31.7الجمعيككات الخيريككةا بنسككبة 

 على التوالي. %13.8%، 20.4
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 املستهدفون من العمل الخيري في مجال الدعوة واملساجد:

 ( املست دفول من العمل الخيري في مجال الدعوة واملساجد86جدول )

 النسبة % التكرار املستهدفون  الرقم

 31.0 49 املواطنول  1

 13.9 22 الفقراء واملحتاجول  2

 13.3 21 طالب حلقات 3

 8.9 14 املدارس والجامعات طالب 4

 7.6 12 الشباب 5

 5.7 9 غير املسلميل 6

 5.1 8 جماعة املسجد 7

 3.2 5 الجاليات 8

 2.5 4 الحجا  9

 1.9 3 املرض ى 10

 1.3 2 املسلمول الجدد 11

 1.3 2 املعلمول  12

 1.3 2 األطفال 13

 0.6 1 حفظة وتاب ل 14

 0.6 1 متبرعول  15

 0.6 1 املسافرول 16

 0.6 1 عسكريول  17

 0.6 1 السجناء 18

 100 158 املجموع

( أل عككدد املسككت دفيل مككن العمككل الخيككري فككي مجككال الككدعوة واملسككاجد بمنطقككة املدينككة املنككورة  86يتسكح مككن جككدول )

ا طكككالب حلقككككاتاا  و الفقكككراء واملحتككككاجول %  يلي كككا ا31ا بنسكككبة مئويككككة املواطنككككول مسكككت دف  وجككككاء أوثكككر املسكككت دفيل ا 18بلكككه 

% مككن إجمككالي املسككت دفيل مككن الجمعيككات 8.9بنسككبة  طككالب املككدارس والجامعككاتا% علككى الترتيككر  ثككم ا13.3%  13.9بنسككبة 

 الخيرية في األنشطة الدعوية.
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 مكان استهداف أنشطة التطوع في مجال الدعوة واملساجد:

 واملساجد( م ال است داف أنشطة التطوع في مجال الدعوة 87جدول )

 النسبة % التكرار مكان النشاط الرقم

 24.4 39 املدينة املنورة 1

 20.0 32 املساجد 2

 7.5 12 ينبع 3

 5.6 9 العال 4

 5.0 8 14خيبر  5

 5.0 8 بدر 6

 4.4 7 السويرقية 7

 3.8 6 محافظة العيص 8

 3.1 5 مروز الصحي السميري  9

 2.5 4 أه ا 10

 2.5 4 الحرم النبوي  11

 1.9 3 النييل 12

 1.9 3 وادي الفرع 13

 1.9 3 اليتمة 14

 1.3 2 مكة 15

 1.3 2 الحناوية 16

 1.3 2 دول أجنبية 17

 0.6 1 املرلع 18

 0.6 1 جامع سويقة 19

 0.6 1 الصخيرات 20

 0.6 1 الرياض 21

 0.6 1 قرية األوحل 22

 0.6 1 وادي ريم 23

 0.6 1 الحسينية 24

 0.6 1 الصميدة 25
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 النسبة % التكرار مكان النشاط الرقم

 0.6 1 تبود 26

 0.6 1 الحرس الوطني 27

 0.6 1 السجول  28

 100 160 املجموع 

فت مككككن قبككككل الجمعيككككات الخيريككككة واملتطككككوعيل بمجككككال الككككدعوة 87يتسككككح مككككن جككككدول ) سككككت دُّ
ُ
( أل أوثككككر األمككككاون التككككي ا

% 7.5%، 20يلي ككا املسككاجد ومحافظككة ينبككع بنسككر مئويككة بلنككت  %،24.4واملسككاجد هككي محافظككة املدينككة املنككورة بنسككبة مئويككة 

 .على الترتير
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 مستو  الرضا عن أداء الجمعيات في مجال الدعوة واملساجد:

 ( مستوى الرضا عن أداء الجمعيات في مجال الدعوة واملساجد88جدول )

 االتجاه املتوسط النسبة % التكرار البيان

 26.5 76 غير راضي 

 راضي إلى حدي ما 1.95

 46.0 132 راضي إلى حدي ما

 22.0 63 راضي 

 5.6 16 لم يجر

 100 287 املجموع

ل إلككككى حككككدي مككككا عككككن أداء الجمعيككككات فككككي مجككككال الككككدعوة يمككككن عينككككة الدراسككككة راضككككي% 46.0( أل 88يتسككككح مككككن جككككدول )

ككر  ككر  %26.5واملسككاجد  فيمككا عب  عككن رضككاهم عككن أداء الجمعيككات الخيريككة فككي  %22.0مككه م عككن عككدم رضككاهم  وبنسككبةي قليلككةي عب 

 مجال الدعوة واملساجد بمنطقة املدينة املنورة.

وجاء املستوى العام لرضا عينكة الدراسكة عكن أداء الجمعيكات الخيريكة فكي مجكال الكدعوة واملسكاجد بمتوسكط حسكالي 

 عند مستوى راضي إلى حدي ما. %1.95

 

 

 ( مستوى الرضا عن أداء الجمعيات في مجال الدعوة واملساجد100ش ل بياني )
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 املحور الثاني: أولويات العمل الخيري حسب املنطقة في مجال الدعوة واملساجد:

 مجال الدعوة: 1-2

 العمل الخيري في مجال الدعوة علئ مستو  محافظات منطقة املدينة املنورة:أولويات 

 ( ترتير أولويات العمل الخيري في مجال الدعوة على مستوى محافظات منطقة املدينة املنورة89جدول )

 مجال الدعوة
 السويرقية مهد الدهب بدر وادي الفرع العال خيبر الحناكية العي  ينبع املدينة املنورة

 ترتيب وتن ترتيب وتن ترتيب وتن ترتيب وتن ترتيب وتن ترتيب وتن ترتيب وتن ترتيب وتن ترتيب وتن ترتيب وتن

 1 3 1 3 7 2.75 1 3 10 2.64 1 3 7 2.64 1 3 3 2.88 9 2.47 كفالة الدعاة إلئ هللا.

طباعنة ونشننر الكتيبننات اإلرهننادية 

حنننننننول األمننننننننور الدينيننننننننة )الصننننننننالة، 

 الصيام، العمرة، الجل،...إلخ(.

2.34 11 2.73 12 2.75 10 2.55 9 2.75 10 2.27 13 2.63 10 2.42 12 2.8 6 2.88 7 

دعنننننم الننننندروس الدينينننننة والننننندعوة 

 واملساجد للفقه والسنة.
2.72 4 2.85 5 3 1 2.82 3 2.92 3 2.82 6 3 1 2.92 1 3 1 3 1 

 7 2.88 9 2.7 12 2.42 13 2.13 11 2.55 6 2.83 9 2.55 13 2.25 13 2.7 13 2.26 مشاريع إفطار الصائمين.

 12 2.75 6 2.8 8 2.67 8 2.75 9 2.73 3 2.92 9 2.55 1 3 9 2.79 12 2.33 دعوة غير املسلمين.

 7 2.88 10 2.6 11 2.58 12 2.5 4 2.91 10 2.75 1 2.91 10 2.75 2 2.91 7 2.57 رحالت الجل والعمرة املجانية.

برامج تأليف قلوب املسلمين 

 الجدد.
2.42 10 2.79 9 2.88 7 2.36 12 2.83 6 2.82 6 2.63 10 2.67 8 2.6 10 2.88 7 

إقامننننننننننننننننننننة املسنننننننننننننننننننننابقات للفئنننننننننننننننننننننات 

املختلفننة فنني حفننظ القننرآن الكننريم 

 والسنة النبوية.

2.72 4 2.85 5 3 1 2.73 6 3 1 2.91 4 2.88 7 2.83 6 2.9 3 2.88 7 

دعنننننننننننم املحاضنننننننننننرات والفعالينننننننننننات 

 الدينية.
2.66 6 2.82 8 3 1 2.82 3 2.92 3 2.82 6 3 1 2.67 8 2.9 3 3 1 

 14 2.38 13 2.44 14 2.33 13 2.13 14 2.18 10 2.75 14 2.09 14 2.13 14 2.67 13 2.26تقننننننننننننننننننننننديم الهنننننننننننننننننننننندايا واألطعمننننننننننننننننننننننة 
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 مجال الدعوة
 السويرقية مهد الدهب بدر وادي الفرع العال خيبر الحناكية العي  ينبع املدينة املنورة

 ترتيب وتن ترتيب وتن ترتيب وتن ترتيب وتن ترتيب وتن ترتيب وتن ترتيب وتن ترتيب وتن ترتيب وتن ترتيب وتن

 واملشروبات لضيوف الرحمن.

اقنننننننننننننننننع اإللكمرونينننننننننننننننننة  إنشننننننننننننننننناء املو

 ألغراض الدعوة.
2.54 8 2.76 11 2.75 10 2.36 12 2.75 10 2.55 11 2.75 8 2.92 1 2.4 14 2.75 12 

ننننننننننار وسنننننننننننائل دعوينننننننننننة حديثنننننننننننة  ابتكن

 تناسب الشباب واألطفال.
2.76 2 2.88 3 2.88 7 2.64 7 2.83 6 3 1 3 1 2.92 1 2.6 10 3 1 

اسنننننننننننننننننتغالل وسنننننننننننننننننائل التواصنننننننننننننننننل 

 االجتماعي في الدعوة.
2.74 3 2.85 5 3 1 2.91 1 2.75 10 3 1 3 1 2.92 1 2.75 8 3 1 

تيننننننادة البننننننرامج الدعويننننننة املوجهننننننة 

 للنساء واألسرة.
2.8 1 2.97 1 2.88 7 2.82 3 2.83 6 3 1 3 1 2.92 1 2.9 3 3 1 
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 فككي مجككال الككدعوة ملحافظككة املدينككة املنككورة هككي ا زيككادة 89يتسككح مككن جككدول )
ا
( أل أوثككر أولويككات العمككل الخيككري أهميككة

  فيمككككا جككككاءت فكككي الرتككككر األخيككككرة امشكككارفع إفطككككار الصككككائميلا  و 2.80بككككوزل نسكككبي البكككرامج الدعويككككة املوجهككككة للنسكككاء واألسككككرةا 

 ل ل مه ما. 2.26اتقديم الهدايا واألطعمة واملشروبات لضيوف الرحمنا بوزل نسبي 

 فكككي مجككال الكككدعوة ملحافظكككة ينبككع هكككي ازيكككادة البكككرامج 89ويتسككح مكككن جكككدول )
ا
( أل أوثككر أولويكككات العمكككل الخيككري أهميكككة

  فيمكككا جكككاءت فكككي الرتكككر األخيكككرة اتقكككديم الهكككدايا واألطعمكككة واملشكككروبات 2.97وجهكككة للنسكككاء واألسكككرةا  بكككوزل نسكككبي الدعويكككة امل

 .2.67لضيوف الرحمنا بوزل نسبي 

 في مجال الدعوة ملحافظة العيص هي اوفالكة الكدعاة 89ويتسح من جدول )
ا
( أل أوثر أولويات العمل الخيري أهمية

الدينيكككككة والكككككدعوة واملسكككككاجد للفقكككككه والسكككككنةا  ادعكككككوة غيكككككر املسكككككلميلا  اإقامكككككة املسكككككابقات للفئكككككات إلكككككى لا  ا دعكككككم الكككككدروس 

املختلفكككة فكككي حفككك  القكككرآل الككككريم والسكككنة النبويكككةا  ا دعكككم املحاضكككرات والفعاليكككات الدينيكككةا  و ااسكككتنالل وسكككائل التواصكككل 

تقكديم الهككدايا واألطعمكة واملشككروبات لضكيوف الككرحمنا     فيمككا جكاءت فككي الرتكر األخيككرة ا3االجتمكاعي فككي الكدعوةا بككوزل نسكبي 

 .2.13بوزل نسبي بله 

 في مجال الدعوة ملحافظة الحناوية هي ارحالت الحج 89ويتسح من جدول )
ا
( أل أوثر أولويات العمل الخيري أهمية

جكاءت فكي الرتكر األخيكرة اتقكديم   فيمكا 2.91والعمرة املجانيةا  ااستنالل وسائل التواصل االجتماعي في الكدعوةا بكوزل نسكبي 

 .2.09الهدايا واألطعمة واملشروبات لضيوف الرحمنا بوزل نسبي 

 في مجال الدعوة ملحافظة خيبر هي اوفالة الدعاة إلى 89ويتسح من جدول )
ا
( أل أوثر أولويات العمل الخيري أهمية

  فيمكككا جكككاءت فكككي الرتكككر 3لسكككنة النبويكككةا بكككوزل نسكككبي لا  و اإقامكككة املسكككابقات للفئكككات املختلفكككة فكككي حفككك  القكككرآل الككككريم وا

األخيككككرة اطباعككككة ونشككككر الكتيبككككات اإلرشككككادية حككككول األمككككور الدينيككككة )الصككككالة  الصككككيام  العمككككرة  الحج ...إلككككم(ا  ارحككككالت الحككككج 

اض الككدعوةا  و والعمكرة املجانيككةا  اتقككديم الهككدايا واألطعمكة واملشككروبات لضككيوف الككرحمنا  اإنشكاء املواقككع اإللكترونيككة ألغككر 

 .2.75ااستنالل وسائل التواصل االجتماعي في الدعوةا بوزل نسبي 

 فككي مجككال الككدعوة ملحافظككة العككال هككي اابت ككار وسككائل 89ويتسككح مككن جككدول )
ا
( أل أوثككر أولويككات العمككل الخيككري أهميككة

و ازيككككادة البككككرامج الدعويككككة دعويككككة حديثككككة تناسككككر الشككككباب واألطفككككالا  ااسككككتنالل وسككككائل التواصككككل االجتمككككاعي فككككي الككككدعوةا  

  فيمكككككا جكككككاءت فكككككي الرتكككككر األخيكككككرة ا تقكككككديم الهكككككدايا واألطعمكككككة واملشكككككروبات لضكككككيوف 3املوجهكككككة للنسكككككاء واألسكككككرةا  بكككككوزل نسكككككبي 

 .2.18الرحمنا بوزل نسبي 

 فككي مجككال الككدعوة ملحافظككة وادي الفككرع هككي ا وفالككة 89ويتسككح مككن جككدول )
ا
( أل أوثككر أولويككات العمككل الخيككري أهميككة

الككدعاة إلككى لا  ادعككم الككدروس الدينيككة والككدعوة واملسككاجد للفقككه والسككنةا  ادعككم املحاضككرات والفعاليككات الدينيككةا  اابت ككار 

ااسكككككتنالل وسكككككائل التواصكككككل االجتمكككككاعي فكككككي الكككككدعوةا  و ازيكككككادة البكككككرامج وسكككككائل دعويكككككة حديثكككككة تناسكككككر الشكككككباب واألطفكككككالا  

  فيمكا جكاءت فكي الرتكر األخيكرة امشكارفع إفطكار الصكائميلا  و اتقكديم الهكدايا 3الدعوية املوجهة للنساء واألسرةا  بوزل نسبي 

 ل ل مه ما. 2.13واألطعمة واملشروبات لضيوف الرحمنا بوزل نسبي 

 فككي مجككال الككدعوة ملحافظككة بككدر هككي ادعككم الككدروس ( 89ويتسككح مككن جككدول )
ا
أل أوثككر أولويككات العمككل الخيككري أهميككة

الدينيككككة والككككدعوة واملسككككاجد للفقككككه والسككككنةا  اإنشككككاء املواقككككع اإللكترونيككككة ألغككككراض الككككدعوةا  اابت ككككار وسككككائل دعويككككة حديثككككة 
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و ازيككككادة البكككرامج الدعويككككة املوجهكككة للنسككككاء تناسكككر الشكككباب واألطفككككالا  ااسكككتنالل وسككككائل التواصكككل االجتمككككاعي فكككي الكككدعوةا  

 .2.33  و اتقديم الهدايا واألطعمة واملشروبات لضيوف الرحمنا بوزل نسبي 2.92واألسرةا  بوزل نسبي 

 فككي مجككال الككدعوة ملحافظككة مهككد الككذهر هككي اوفالككة 89ويتسككح مككن جككدول )
ا
( أل أوثككر أولويككات العمككل الخيككري أهميككة

  فيمكككا جككككاءت فكككي الرتككككر األخيككككرة 3لككككدروس الدينيكككة والككككدعوة واملسكككاجد للفقككككه والسككككنةا بكككوزل نسككككبي الكككدعاة إلككككى لا  وادعكككم ا

اتقككديم الهككدايا واألطعمككة واملشككروبات لضككيوف الككرحمنا  و اإنشككاء املواقككع اإللكترونيككة ألغككراض الككدعوةا بككوزل نسككبي م سككاوي 

 على الترتير. 2.40  2.44بله 

 فكككي مجكككال الكككدعوة ملحافظكككة السكككويرقية هكككي اوفالكككة ( أل أوثكككر أولويككك89ويتسكككح مكككن جكككدول )
ا
ات العمكككل الخيكككري أهميكككة

الككدعاة إلككى لا  ادعككم الككدروس الدينيككة والككدعوة واملسككاجد للفقككه والسككنةا  ادعككم املحاضككرات والفعاليككات الدينيككةا  اابت ككار 

ي الكدعوةا  ازيكادة البكرامج الدعويكة وسائل دعوية حديثة تناسر الشكباب واألطفكالا  ااسكتنالل وسكائل التواصكل االجتمكاعي فك

  فيمككا جككاءت فككي الرتككر األخيككرة اتقككديم الهككدايا واألطعمككة واملشككروبات لضككيوف 3املوجهككة للنسككاء واألسككرةا بككوزل نسككبي م سككاوي 

 .2.38الرحمنا بوزل نسبي 

 

 

 

 

 أولويات العمل الخيري في مجال الدعوة علئ مستو  منطقة املدينة املنورة:

 أولويات العمل الخيري في مجال الدعوة على مستوى منطقة املدينة املنورة( 90جدول )

 مجال الدعوة
ليس هنالك 

 احتياج

هنالك احتياج 

 بسيط

هنالك احتياج 

 ضروري 
 المرتيب االتجاه املتوسط املجموع

 2.63 286 202 61 23 كفالة الدعاة إلئ هللا.
هنالك احتياج 

 ضروري 
8 

% 8.0 21.3 70.6 100 
   

طباعنننة ونشنننر الكتيبنننات اإلرهنننادية حنننول األمنننور الدينينننة 

 )الصالة، الصيام، العمرة، الجل،...إلخ(.
38 78 170 286 2.46 

هنالك احتياج 

 ضروري 
12 

% 13.3 27.3 59.4 100 
   

دعنننننننننم الننننننننندروس الدينينننننننننة والننننننننندعوة واملسننننننننناجد للفقنننننننننه 

 والسنة.
8 43 235 286 2.79 

هنالك احتياج 

 ضروري 
4 

% 2.8 15.0 82.2 100 
   

 2.39 286 152 94 40 مشاريع إفطار الصائمين.
هنالك احتياج 

 ضروري 
13 

% 14.0 32.9 53.1 100 
   

 2.51 287 181 70 36 دعوة غير املسلمين.
هنالك احتياج 

 ضروري 
11 
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 مجال الدعوة
ليس هنالك 

 احتياج

هنالك احتياج 

 بسيط

هنالك احتياج 

 ضروري 
 المرتيب االتجاه املتوسط املجموع

% 12.5 24.4 63.1 100 
   

 2.66 287 205 66 16 رحالت الجل والعمرة املجانية.
هنالك احتياج 

 ضروري 
7 

% 5.6 23.0 71.4 100 
   

 2.54 286 189 62 35 برامج تأليف قلوب املسلمين الجدد.
هنالك احتياج 

 ضروري 
10 

% 12.2 21.7 66.1 100 
   

إقامة املسابقات للفئات املختلفة في حفظ القرآن 

 الكريم والسنة النبوية.
7 49 230 286 2.78 

هنالك احتياج 

 ضروري 
5 

% 2.4 17.1 80.4 100 
   

 2.73 286 224 48 14 دعم املحاضرات والفعاليات الدينية.
هنالك احتياج 

 ضروري 
6 

% 4.9 16.8 78.3 100 
   

 2.32 286 141 96 49 تقديم الهدايا واألطعمة واملشروبات لضيوف الرحمن.
هنالك احتياج 

 بسيط
14 

% 17.1 33.6 49.3 100 
   

اقع اإللكمرونية ألغراض   2.60 287 192 74 21 الدعوة.إنشاء املو
هنالك احتياج 

 ضروري 
9 

% 7.3 25.8 66.9 100 
   

 2.80 287 235 46 6 ابتكار وسائل دعوية حديثة تناسب الشباب واألطفال.
هنالك احتياج 

 ضروري 
2 

% 2.1 16.0 81.9 100 
   

 2.80 285 233 46 6 استغالل وسائل التواصل االجتماعي في الدعوة.
احتياج هنالك 

 ضروري 
2 

% 2.1 16.1 81.8 100 
   

 2.85 286 246 37 3 تيادة البرامج الدعوية املوجهة للنساء واألسرة.
هنالك احتياج 

 ضروري 
1 

% 1.0 12.9 86.0 100 
   

        أخر  

   3 7    تدريب الشباب علئ الخطابة.

   3 9    دعم الدورات التدريبية العلمية للخطباء واألئمة.

دعم الجمعيات الخيرية التي تعمل علئ تحفيظ القنرآن 

 الكريم.
   10 3   

   3 2    .عمل برامج لتوعية الشباب ب طر اإلرهاب

دعنننننننم الجنننننننوالت الدعوينننننننة املتنقلنننننننة فننننننني القنننننننر  والهجنننننننر 

 املحيطة.
   8 3   

دعننم طباعننة كتننب ومننواد دينيننة ممرجمننة لعنندة لغننات فنني 

 مجال الدعوة.
   3 3   
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 مجال الدعوة
ليس هنالك 

 احتياج

هنالك احتياج 

 بسيط

هنالك احتياج 

 ضروري 
 المرتيب االتجاه املتوسط املجموع

   3 1    دعاة بلغات م تلفة لنشر الدعوة حول العالم.تدريب 

دعم تعلنيم األجاننب أمنور ديننهم )تينادة االهتمنام بتوعينة 

 األجانب املسلمين بأمور الدين(.
   2 3   

اسنتقطاب العلمنناء الكبننار للمحاضنرة فنني املسنناجد كنننوع 

 من التغيير.
   2 3   

   3 2    إعادة تأهيل التائبين ودمجهم في املجتمع.

 فكي مجكال الكدعوي علكى مسكتوى منطقكة املدينكة املنكورة 90يتسح من جدول )
ا
( أل أوثر أولويات العمل الخيكري أهميكة

  يلي ككككا اابت ككككار وسككككائل دعويككككة حديثككككة تناسككككر 2.85و ككككل هككككي ازيككككادة البككككرامج الدعويككككة املوجهككككة للنسككككاء واألسككككرةا  بككككوزل نسككككبي 

ل ل مه ما  وفكي املرتبكة الرابعكة جكاءت  2.80الشباب واألطفالا  ااستنالل وسائل التواصل االجتماعي في الدعوةا بوزل نسبي 

احتيككا    وتشككير األوزال النسككبية إلككى أل هنالككن 2.79ادعككم الككدروس الدينيككة والككدعوة واملسككاجد للفقككه والسككنةا  بككوزل نسككبي 

 ضروري لهذو األولويات في مجال الدعوي بمنطقة املدينة املنورة.

طباعكككككة ونشكككككر الكتيبككككككات اإلرشكككككادية حكككككول األمكككككور الدينيكككككة )الصكككككالة  الصكككككيام  العمككككككرة  وجكككككاءت فكككككي الرتكككككر األخيكككككرة ا

نسككككبية إلككككى أل هنالككككن علككككى الترتيككككر  وتشككككير األوزال ال 2.39، 2.46ا بككككوزل نسككككبي مشككككارفع إفطككككار الصككككائميلا  و االحج ...إلككككم(

تقككديم احتيكا  ضككروري لهكاتيل األولككويتيل فكي مجككال الكدعوي بمنطقككة املدينكة املنككورة مكع أل مككا جاءتكا فككي الرتكر األخيككرة  وجكاءت ا

  وفشككير الككوزل النسككبي إلككى أل هنالككن احتيككا  بسككيط لهككذو 2.32ا بككوزل نسككبي الهككدايا واألطعمككة واملشككروبات لضككيوف الككرحمن

 األولوية.

 فيمكا 
ا
كانكت هنكاد بعكض األولويككات األخكرى فكي مجكال الككدعوة التكي تكم اقتراحهكا مكن قبككل عينكة الدراسكة  وأوثرهكا تكككرارا

  دعككم الككدورات التدريبيككة العلميككة للخطبككاء واألئمككةا  ادعككم الجمعيككات الخيريككة التككي تعمككل علككى تحفككي  القككرآل الكككريماهككي: ا

 .تدرير الشباب على الخطابةاا
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 أولويات العمل الخيري في مجال الدعوة على مستوى منطقة املدينة املنورة (101)ش ل بياني 

 

2.63 
2.46 

2.79 

2.39 
2.51 

2.66 
2.54 

2.78 2.73 

2.32 

2.60 
2.80 2.80 2.85 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00
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 :مجال املساجد 2-2

 :أولويات العمل الخيري في مجال املساجد علئ مستو  محافظات منطقة املدينة املنورة

 محافظات منطقة املدينة املنورة( ترتير أولويات العمل الخيري في مجال املساجد على مستوى 91جدول )

 املساجد 
 السويرقية مهد الدهب بدر وادي الفرع العال خيبر الحناكية العي  ينبع املدينة املنورة

 ترتيب وتن ترتيب وتن ترتيب وتن ترتيب وتن ترتيب وتن ترتيب وتن ترتيب وتن ترتيب وتن ترتيب وتن ترتيب وتن

 13 2.38 13 2.2 13 1.58 12 2.38 12 2.55 12 2.67 11 2.45 13 2.13 13 2.03 13 2.03 إنشاء املساجد.

 1 3 7 2.8 1 3 2 2.88 7 2.91 2 2.92 2 2.91 1 3 4 2.7 5 2.61 صيانة املساجد.

 1 3 11 2.6 7 2.67 5 2.75 1 3 2 2.92 7 2.73 1 3 8 2.55 10 2.53 تأثيث املساجد.

 1 3 1 3 1 3 10 2.5 7 2.91 1 3 5 2.82 1 3 3 2.73 8 2.57 نظافة املساجد.

 1 3 2 2.9 4 2.75 5 2.75 7 2.91 2 2.92 7 2.73 7 2.88 4 2.7 5 2.61 توفير احتياجات املساجد.

دعننننننننم األنشننننننننطة والفعاليننننننننات التنننننننني تقيمهننننننننا 

 املساجد.
2.59 7 2.58 7 3 1 2.91 3 2.83 7 2.82 10 2.75 5 2.67 7 2.9 2 2.88 10 

دعنننننننننننم مكتبنننننننننننة املسنننننننننننجد بننننننننننناملواد املقنننننننننننروءة 

 واملسموعة واملرئية.
2.53 10 2.45 10 2.63 11 2.73 7 2.83 7 2.45 13 2.88 2 2.42 11 2.9 2 2.63 12 

دعننننم برنننننامج صننننالة المننننراوي  واختيننننار األئمننننة 

 لها.
2.56 9 2.64 6 3 1 2.91 3 2.83 7 3 1 2.75 5 2.67 7 2.9 2 3 1 

 فننننننني املسنننننننجد، 
 
إقامنننننننة إفطنننننننار جمننننننناعي يومينننننننا

يسنننناهم فيننننه أهننننل الحنننني كمظهننننر  مننننن مظنننناهر 

 المرابط االجتماعي.

2.48 12 2.52 9 2.5 12 2.27 13 2.5 13 2.73 11 1.88 13 2.08 12 2.56 12 3 1 

تفعيننل دور املسنناجد فنني تفقنند األسننر فنني الحنني 

 وحل مشكال هم.
2.77 2 2.39 11 2.88 7 2.64 10 2.83 7 3 1 2.5 10 2.75 4 2.8 7 3 1 

تعيننننين لجنننننة فقهيننننة فنننني املسنننناجد يرفننننع إليهننننا 

املصنننلون مسنننائلهم الفقهينننة وتقنننوم بالبحنننث 

 عن الجواب من خالل استفتاء العلماء.

2.76 3 2.27 12 2.75 10 2.45 11 2.75 11 3 1 2.88 2 2.58 10 2.8 10 2.88 10 

 1 3 7 2.8 4 2.75 1 3 1 3 2 2.92 5 2.82 1 3 2 2.78 4 2.72دعننننننننم النننننننندورات التدريبيننننننننة ألئمننننننننة املسنننننننناجد 
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 املساجد 
 السويرقية مهد الدهب بدر وادي الفرع العال خيبر الحناكية العي  ينبع املدينة املنورة

 ترتيب وتن ترتيب وتن ترتيب وتن ترتيب وتن ترتيب وتن ترتيب وتن ترتيب وتن ترتيب وتن ترتيب وتن ترتيب وتن

 والخطباء والدعاة.

كفالنننة حلقنننات تحفنننيظ القنننرآن فننني املسننناجد 

 وتلجيع الطالب.
2.78 1 2.91 1 2.88 7 3 1 2.91 6 3 1 2.75 5 3 1 2.9 2 3 1 
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 فكي مجكال املسكاجد ملحافظكة املدينكة املنكورة هكي ا91يتسح من جدول )
ا
وفالكة ( أل أوثر أولويات العمل الخيكري أهميكة

ا بكوزل إنشكاء املسكاجدفيما جكاءت فكي الرتكر األخيكرة ا  2.78ا بوزل نسبي حلقات تحفي  القرآل في املساجد وتشجيع الطالب

 .2.03نسبي 

 فكي مجكال املسكاجد ملحافظكة ينبكع هكي ا91ويتسح مكن جكدول )
ا
وفالكة حلقكات ( أل أوثكر أولويكات العمكل الخيكري أهميكة

ا بكوزل نسكبي إنشكاء املسكاجد  فيمكا جكاءت فكي الرتكر األخيكرة ا2.91ا  بكوزل نسكبي تحفي  القرآل في املسكاجد وتشكجيع الطكالب

2.03. 

 فكككي مجكككال املسكككاجد ملحافظكككة العكككيص هكككي ا91ويتسكككح مكككن جكككدول )
ا
صكككيانة ( أل أوثكككر أولويكككات العمكككل الخيكككري أهميكككة

دعككككم برنككككامج صككككالة ا  ادعككككم األنشككككطة والفعاليككككات التككككي تقيمهككككا املسككككاجدا  انظافككككة املسككككاجدا  اتأثيككككث املسككككاجدا  ااملسككككاجد

  فيمكككا جكككاءت فكككي 3ا بكككوزل نسكككبي الكككدورات التدريبيكككة ألئمكككة املسكككاجد والخطبكككاء والكككدعاة دعكككما  و االتكككراويح واختيكككار األئمكككة لهكككا

 .2.13ا  بوزل نسبي بله إنشاء املساجدالرتر األخيرة ا

 فكككي مجكككال املسكككاجد ملحافظكككة الحناويكككة هكككي اوفالكككة 91ويتسكككح مكككن جكككدول )
ا
( أل أوثكككر أولويكككات العمكككل الخيكككري أهميكككة

 3وتشجيع الطالبا  بوزل نسبي حلقات تحفي  القرآل في املساجد 
ا
  فيما جاءت في الرتر األخيرة اإقامة إفطار جماعي يوميا

 .2.27في املسجد  يساهم فيه أهل الحي ومظهري من مظاهر الترابط االجتماعيا بوزل نسبي 

 فكككككي مجكككككال املسكككككاجد ملحافظكككككة خيبكككككر هكككككي ا91ويتسكككككح مكككككن جكككككدول )
ا
 نظافكككككة( أل أوثكككككر أولويكككككات العمكككككل الخيكككككري أهميكككككة

 فكي املسكجد  يسكاهم فيكه أهكل الحكي ومظهكري   فيمكا جكاءت فكي الرتكر األخيكرة ا3ا بوزل نسكبي املساجد
ا
إقامكة إفطكار جمكاعي يوميكا

 .2.50ا بوزل نسبي من مظاهر الترابط االجتماعي

 فكككككي مجكككككال املسكككككاجد ملحافظكككككة العكككككال هكككككي اتأثيكككككث 91ويتسكككككح مكككككن جكككككدول )
ا
( أل أوثكككككر أولويكككككات العمكككككل الخيكككككري أهميكككككة

اجدا  ادعككم برنككامج صككالة التككراويح واختيككار األئمككة لهككاا  اتفعيككل دور املسككاجد فككي تفقككد األسككر فككي الحككي وحككل مشكككالت ما  املسكك

اتعييل لجنة فقهية في املساجد يرفع إلي ا املصلول مسائلهم الفقهية وتقوم بالبحث عن الجواب من خالل استفتاء العلماءا  

جد والخطبكاء والكدعاةا  و اوفالكة حلقكات تحفكي  القكرآل فكي املسكاجد وتشكجيع الطكالبا ادعم الكدورات التدريبيكة ألئمكة املسكا

 .2.45ا بوزل نسبي دعم مكتبة املسجد باملواد املقروءة واملسموعة واملرئية  فيما جاءت في الرتر األخيرة ا3بوزل نسبي 

 فكككي مجككال املسككاج91ويتسككح مككن جكككدول )
ا
دعكككم د ملحافظكككة وادي الفككرع هككي ا( أل أوثككر أولويككات العمكككل الخيككري أهميككة

   فيما جاءت في الرتر األخيرة ا3ا  بوزل نسبي الدورات التدريبية ألئمة املساجد والخطباء والدعاة
ا
إقامة إفطار جماعي يوميكا

 .1.88ا بوزل نسبي في املسجد  يساهم فيه أهل الحي ومظهري من مظاهر الترابط االجتماعي

 فكككككي مجكككككال املسكككككاجد ملحافظكككككة بكككككدر هكككككي ا( أل أوثكككككر 91ويتسكككككح مكككككن جكككككدول )
ا
صكككككيانة أولويكككككات العمكككككل الخيكككككري أهميكككككة

إنشكككككاء   و ا3ا  بكككككوزل نسكككككبي وفالكككككة حلقكككككات تحفكككككي  القكككككرآل فكككككي املسكككككاجد وتشكككككجيع الطكككككالبا  انظافكككككة املسكككككاجدا  ااملسكككككاجد

 .1.58ا بوزل نسبي املساجد

 فكي مجكال 91ويتسح من جدول )
ا
نظافكة املسكاجد ملحافظكة مهكد الكذهر هكي ا( أل أوثكر أولويكات العمكل الخيكري أهميكة

 .2.20ا بوزل نسبي م ساوي بله إنشاء املساجد  فيما جاءت في الرتر األخيرة ا3ا بوزل نسبي املساجد

 فككي مجككال املسككاجد ملحافظككة السككويرقية هككي اصككيانة 91ويتسككح مككن جككدول )
ا
( أل أوثككر أولويككات العمككل الخيككري أهميككة

ظافكككة املسكككاجدا  اتكككوفير احتياجكككات املسكككاجدا  ادعكككم برنكككامج صكككالة التكككراويح واختيكككار األئمكككة املسكككاجدا  اتأثيكككث املسكككاجدا  ان
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 فكككي املسكككجد  يسكككاهم فيكككه أهكككل الحككك
ا
ومظهكككري مكككن مظكككاهر التكككرابط االجتمكككاعيا  اتفعيكككل دور  يلهكككاا  اإقامكككة إفطكككار جمكككاعي يوميكككا

يكككة ألئمكككة املسكككاجد والخطبكككاء والكككدعاةا  و اوفالكككة املسكككاجد فكككي تفقكككد األسكككر فكككي الحكككي وحكككل مشككككالت ما  ادعكككم الكككدورات التدريب

  فيمككا جككاءت فككي الرتككر األخيككرة اإنشككاء املسككاجدا 3حلقككات تحفككي  القككرآل فككي املسككاجد وتشككجيع الطككالبا بككوزل نسككبي م سككاوي 

 .2.38بوزل نسبي 
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 أولويات العمل الخيري في مجال املساجد علئ مستو  منطقة املدينة املنورة:

 ( أولويات العمل الخيري في مجال املساجد على مستوى منطقة املدينة املنورة92)جدول 

 املساجد
ليس هنالك 

 احتياج

هنالك احتياج 

 بسيط

هنالك احتياج 

 ضروري 
 المرتيب االتجاه املتوسط املجموع

 إنشاء املساجد.
72 112 102 

286 2.10 
 هنالك احتياج بسيط

13 

% 25.2 39.2 35.7 100 

 

 

 املساجد. صيانة 
15 53 218 

 4 هنالك احتياج ضروري  2.71 286

% 5.2 18.5 76.2 100 

 

 

 تأثيث املساجد. 
21 68 198 

 10 هنالك احتياج ضروري  2.62 287

% 7.3 23.7 69.0 100 

 

 

 نظافة املساجد. 
16 59 211 

 7 هنالك احتياج ضروري  2.68 286

% 5.6 20.6 73.8 100 

 

 

 املساجد.توفير احتياجات  
15 60 212 

 6 هنالك احتياج ضروري  2.69 287

% 5.2 20.9 73.9 100 

 

 

دعننم األنشننطة والفعاليننات التنني تقيمهننا  

 املساجد.
12 74 199 285 2.66 

 هنالك احتياج ضروري 
8 

% 4.2 26.0 69.8 100 

 

 

دعنننننم مكتبنننننة املسنننننجد بننننناملواد املقنننننروءة  

 واملسموعة واملرئية.
28 69 188 285 2.56 

 هنالك احتياج ضروري 
11 

% 9.8 24.2 66.0 100 

 

 

دعنننننننم برننننننننامج صنننننننالة المنننننننراوي  واختينننننننار  

 األئمة لها.
16 67 204 287 2.66 

 هنالك احتياج ضروري 
8 

% 5.6 23.3 71.1 100 

 

 

 فنني املسننجد،  
 
إقامننة إفطننار جمنناعي يوميننا

يسننننننناهم فينننننننه أهنننننننل الحننننننني كمظهنننننننر  منننننننن 

 مظاهر المرابط االجتماعي.
32 87 167 

286 2.47 

 هنالك احتياج ضروري 

12 

% 11.2 30.4 58.4 100 

 

 

تفعينننل دور املسننناجد فننني تفقننند األسنننر فننني  

 الحي وحل مشكال هم.
 3 هنالك احتياج ضروري  2.74 286 222 53 11

% 3.8 18.5 77.6 100 

 

 

تعيننننين لجنننننة فقهيننننة فنننني املسنننناجد يرفننننع  

إليهنا املصنلون مسننائلهم الفقهينة وتقننوم 

الجنننننننننننواب منننننننننننن خنننننننننننالل بالبحنننننننننننث عنننننننننننن 

 استفتاء العلماء.
13 59 215 

287 2.70 

 هنالك احتياج ضروري 

5 

% 4.5 20.6 74.9 100 

 

 

دعنم النندورات التدريبينة ألئمننة املسنناجد  

 والخطباء والدعاة.
9 45 230 284 2.78 

 هنالك احتياج ضروري 
2 

% 3.2 15.8 81.0 100 

 

 

كفالنننننننننة حلقنننننننننات تحفنننننننننيظ القنننننننننرآن فننننننننني  

 وتلجيع الطالب.املساجد 
7 31 245 283 2.84 

 هنالك احتياج ضروري 
1 

% 2.5 11.0 86.6 100 

        أخر     
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 املساجد
ليس هنالك 

 احتياج

هنالك احتياج 

 بسيط

هنالك احتياج 

 ضروري 
 المرتيب االتجاه املتوسط املجموع

   3 1    دعم دورات ملعلمي الحلقات

 في مجكال املسكاجد علكى مسكتوى منطقكة املدينكة املنكورة 92يتسح من جدول )
ا
( أل أوثر أولويات العمل الخيري أهمية

دعكم الكدورات التدريبيكة ألئمكة   يلي كا ا2.84ا بكوزل نسكبي القرآل فكي املسكاجد وتشكجيع الطكالبوفالة حلقات تحفي  و ل هي ا

تفعيككل دور املسككاجد فككي تفقككد األسككر فككي الحككي وحككل   وفككي املرتبككة الثالثككة جككاءت ا2.78ا بككوزل نسككبي املسككاجد والخطبككاء والككدعاة

احتيكككككا  ضككككروري لهكككككذو األولويكككككات فككككي مجكككككال املسكككككاجد    وتشكككككير األوزال النسكككككبية إلككككى أل هنالكككككن2.74ا بكككككوزل نسككككبي مشكككككالت م

 بمنطقة املدينة املنورة.

 فكي ا  و ادعم مكتبة املسجد باملواد املقروءة واملسموعة واملرئيةوجاءت في الرتر األخيرة ا
ا
إقامكة إفطكار جمكاعي يوميكا

علكى الترتيكر  وتشكير األوزال  2.47  2.56ا بكوزل نسكبي املسجد  يساهم فيه أهل الحكي ومظهكري مكن مظكاهر التكرابط االجتمكاعي

النسككبية إلككى أل هنالككن احتيككا  ضككروري لهككاتيل األولككويتيل فككي مجككال املسككاجد بمنطقككة املدينككة املنككورة مككع أل مككا جاءتككا فككي الرتككر 

   وفشير الوزل النسبي إلى أل هنالن احتيا  بسيط لهذو األولوية.2.10ا بوزل نسبي إنشاء املساجداألخيرة  وجاء ا

 .دعم دورات ملعلمي الحلقاتا اقتراح أحد عينة الدراسة أولوية أخرى في مجال املساجد  هي: فيم

 

 ( أولويات العمل الخيري في مجال املساجد على مستوى منطقة املدينة املنورة102ش ل بياني )

 بكل محافظة:
 
 ترتيب األحياء األهد احتياجا

 في 93جدول )
ا
 مجال الدعوة واملساجد ب ل محافظة من محافظات املدينة املنورة*( ترتير األحياء األشد احتياجا

 املدينة املنورة

 أبو مرخه العاقول  السيح الدعيثه الحرة النربية الحي

 25 27 31 32 38 التكرار

 4.50 4.86 5.58 5.76 6.83 النسبة %

 ينبع

 السديس ي العصيلي الصريف املشهد السميري  الحي

 5 9 10 13 17 التكرار

 5.68 10.23 11.36 14.77 19.32 النسبة %

2.10 

2.71 2.62 2.68 2.69 2.66 2.56 2.66 
2.47 

2.74 2.70 2.78 2.84 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00
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 العيص

 مجيرا مصادو املرلع النسيم العيينة الحي

 1 2 2 2 3 التكرار

 4.35 8.70 8.70 8.70 13.04 النسبة %

 الحناوية

 الجامع املرموثة االس يطال النييل الصمد الحي

 2 2 2 3 3 التكرار

 4.88 4.88 4.88 7.32 7.32 النسبة %

 خيبر

 العشاش اللحن خيبر الوادي الصلصلة الحي

 4 4 4 5 5 التكرار

 8.89 8.89 8.89 11.11 11.11 النسبة %

 العال

 املحاش ابن زاب العزيزيه صدر ميطط السالم الحي

 2 2 3 4 6 التكرار

 5.71 5.71 8.57 11.43 17.14 النسبة %

 وادي الفرع

 العاليه الفقير الهندية العطشال ابو ضباع الحي

 1 1 2 2 3 التكرار

 3.70 3.70 7.41 7.41 11.11 النسبة %

 بدر
 الخشبي الفزالني الحي

ميطط 

 الحسنية ادمال القائمة

 2 2 2 3 3 التكرار

 5.00 5.00 5.00 7.50 7.50 النسبة %

 مهد الدهر

 خرجاء املهد امللن فهد النفازي  القوفعيه الحي

 1 1 1 1 2 التكرار

 7.14 7.14 7.14 7.14 14.29 النسبة %

 السويرقية

 حازم السوم  الجصة قرال السوسية الحي

 4 4 5 5 6 التكرار

 10.81 10.81 13.51 13.51 16.22 % النسبة

 في كل محافظة من محافظات املدينة املنورة.34*انظر ملحق )
ا
 ( ملزيد من التفاصيل حول ترتير األحياء كاملة

 فكي مجكال الكدعوة واملسكاجد بمحافظككة املدينكة املنكورة هكو حكي الحككرة 93جكدول )يتسكح مكن 
ا
( أل أشكد األحيكاء احتياجككا

 % على الترتير.4.50%  5.76%  تليه أحياء الدعيثة  السيح  العاقول  أبو مرخة بنسر 6.83النربية بنسبة 

ليكككه أحيكككاء املشكككهد  الصكككريف  العصكككيلي  %  ت19.32وفكككي محافظكككة ينبكككع جكككاء حكككي السكككميري  فكككي املرتبكككة األولكككى بنسكككبة 

 %.5.68%: 14.77السديس ي بنسر مئوية تتراوح بيل 

%  تليكه أحيكاء النسكيم  املرلكع  مصكادو  مجيكرا  13.04وفي محافظة العيص جاء حي العيينة في املرتبة األولى بنسكبة 

 %.4.35%: 8.70بنسر مئوية تتراوح بيل 

%  تليككه أحيككاء االسكك يطال  املرموثككة  7.32لنييككل فككي املرتبككة األولككى بنسكبة وفكي محافظككة الحناويككة جككاء حككي الصكمد  ا

 % ل ل مه م.4.88الجامع  بنسر مئوية م ساوية بلنت 
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% ل ككككل مه مككككا  تلي مككككا أحيككككاء خيبككككر  11.11وفكككي محافظككككة خيبككككر جككككاء حككككي الصلصكككلة  الككككوادي فككككي املرتبككككة األولككككى بنسكككبة 

  م.% ل ل مه8.89اللحن  والعشاش بنسبة مئوية 

%  يليككه حككي صككدر  والعزيزيككة  ابككن زاب  17.14وفككي محافظككة العككال جككاء حككي ميطككط السككالم فككي املرتبككة األولككى بنسككبة 

 .%5.71%: 11.43املحاش بنسبة تتراوح بيل 

%  تليككككه أحيككككاء العطشككككال  الهنديككككة  11.11وفككككي محافظككككة وادي الفككككرع جككككاء حككككي أبككككو ضككككباع فككككي املرتبككككة األولككككى بنسككككبة 

 %.3.70%: 7.41ية بنسر مئوية تتراوح بيل الفقير  العال

% تليكككه أحيكككاء ميطكككط القائمكككة  ادمكككال  7.5وفكككي محافظكككة بكككدر جكككاء حكككي الفزالنكككي  الخشكككبي  فكككي املرتبكككة األولكككى بنسكككبة 

 % ل لي مه م.5الحسنية  بنسر مئوية م ساوية بلنت 

تليه أحياء النفكازي  امللكن فهكد  املهكد  %  14.29وفي محافظة مهد الدهر جاء حي القوفعية في املرتبة األولى بنسبة 

 % ل لي مه م.7.14خرجاء  بنسر مئوية م ساوية بلنت 

%  تليكه أحيكاء قكرال  الجصكة  السكوم  و 16.22وفي محافظة السويرقية جاء حكي السوسكية فكي املرتبكة األولكى بنسكبة 

 %.10.81%: 13.51حازم  بنسر مئوية تتراوح بيل 

 معيات الخيرية في مجال الدعوة واملساجد:املحور الثالث: فاعلية الج

 :مجال الدعوة 1-3

 ( ترتير فاعلية الجمعيات الخيرية العمل الخيري على مستوى منطقة املدينة املنورة في مجال الدعوة*94جدول )

افي مجال الدعوة افي إلئ حد  ما غير مو افي مو  المرتيب االتجاه املتوسط املجموع مو

بطباعنننننننننننة ونشنننننننننننر  تقنننننننننننوم الجمعينننننننننننات الخيرينننننننننننة

الكتيبنننننننننات اإلرهنننننننننادية حنننننننننول األمنننننننننور الدينيننننننننننة 

 )الصالة، الصيام، العمرة، الجل،...إلخ(.

افي إلئ حد  ما 2.08 287 105 101 81  7 مو

% 28.2 35.2 36.6 100       

تنننننندعم الجمعيننننننات الخيريننننننة النننننندروس الدينيننننننة 

 والدعوة واملساجد للفقه والسنة.
افي إلئ  2.06 286 93 117 76  8 حد  مامو

% 26.6 40.9 32.5 100       

تنفننننننننننن  الجمعينننننننننننات الخيرينننننننننننة مشننننننننننناريع إفطنننننننننننار 

 الصائمين خالل ههر رمضان بصفة سنوية.
افي إلئ حد  ما 2.28 285 137 91 57  1 مو

% 20.0 31.9 48.1 100       

تعمننننننننل الجمعينننننننننات الخيرينننننننننة علننننننننئ دعنننننننننوة غينننننننننر 

 املسلمين.
افي إلئ حد   2.18 284 111 113 60  2 مامو

% 21.1 39.8 39.1 100       

تنننننننننننننظم الجمعيننننننننننننات الخيريننننننننننننة رحننننننننننننالت الجنننننننننننننل 

 والعمرة املجانية.
افي إلئ حد  ما 2.16 284 108 114 62  4 مو

% 21.8 40.1 38.0 100       

تقنننننننيم الجمعيننننننننات الخيرينننننننة مسننننننننابقات حفننننننننظ 

القرآن الكريم والسنة النبوية لفئات املجتمنع 
افي إلئ حد  ما 2.17 286 114 107 65  3 مو
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افي مجال الدعوة افي إلئ حد  ما غير مو افي مو  المرتيب االتجاه املتوسط املجموع مو

 املختلفة.

% 22.7 37.4 39.9 100       

تقننننوم الجمعيننننات الخيريننننة بكفالننننة النننندعاة إلننننئ 

 هللا.
افي إلئ حد  ما 2.03 285 82 130 73  10 مو

% 25.6 45.6 28.8 100       

تننننننننننننننننندعم الجمعينننننننننننننننننات الخيرينننننننننننننننننة املحاضنننننننننننننننننرات 

 والفعاليات الدينية.
افي إلئ حد  ما 2.10 286 97 121 68  6 مو

% 23.8 42.3 33.9 100       

تنفننن  الجمعينننات الخيرينننة بنننرامج تنننأليف قلنننوب 

 املسلمين الجدد.
افي إلئ حد  ما 2.05 284 93 112 79  9 مو

% 27.8 39.4 32.7 100       

تقننننندم الجمعيننننننات الخيريننننننة الهنننننندايا واألطعمننننننة 

واملشروبات لضيوف الرحمن في مواسنم الجنل 

 والعمرة.

افي إلئ حد  ما 2.13 286 109 105 72  5 مو

% 25.2 36.7 38.1 100       

اقننننع اإللكمرونيننننة  تننندعم الجمعيننننات إنشننناء املو

 ألغراض الدعوة.
افي إلئ حد  ما 1.94 285 80 108 97  12 مو

% 34.0 37.9 28.1 100       

نننار وسننننائل  تنننندعم الجمعيننننات وتلننننجع علننننئ ابتكن

 دعوية حديثة تناسب الشباب واألطفال.
افي إلئ حد  ما 1.89 285 79 97 109  14 مو

% 38.2 34.0 27.7 100       

تننندعم الجمعينننات اسنننتغالل وسنننائل التواصنننل 

 االجتماعي في الدعوة.
افي إلئ حد  ما 1.92 286 79 106 101  13 مو

% 35.3 37.1 27.6 100       

تنننننندعم الجمعيننننننات البننننننرامج الدعويننننننة املوجهننننننة 

 للنساء واألسرة.
افي إلئ حد  ما 1.97 286 88 102 96  11 مو

% 33.6 35.7 30.8 100       

( ملزيكككد مككككن التفاصكككيل حككككول ترتيكككر فاعليككككة الجمعيككككات الخيريكككة علككككى مسكككتوى كككككل محافظكككة مككككن محافظككككات 35*انظكككر ملحككككق )

 املدينة املنورة في مجال الدعوة. 

املدينة املنورة في مجال الدعوة هي: ( أل أوثر فاعليات الجمعيات الخيرية على مستوى منطقة 94يتسح من جدول )

تعمككككل   تلي ككككا ا2.28ا  بككككوزل نسككككبي تنفككككذ الجمعيككككات الخيريككككة مشككككارفع إفطككككار الصككككائميل خككككالل شككككهر رمضككككال بصككككفة سككككنويةا

  وتشكككير األوزال النسكككبية إلكككى أل الجمعيكككات لكككد  ا فاعليكككة فكككي 2.18ا بكككوزل نسكككبي الجمعيكككات الخيريكككة علكككى دعكككوة غيكككر املسكككلميل

 ه ذو األنشطة إلى حدي ما.القيام 

  1.94ا بككوزل نسككبي تككدعم الجمعيككات إنشككاء املواقككع اإللكترونيككة ألغككراض الككدعوةوجككاءت فككي الرتككر األخيككرة كككل مككن ا

تدعم الجمعيات وتشجع على ابت ار   و ا1.92ا بوزل نسبي تدعم الجمعيات استنالل وسائل التواصل االجتماعي في الدعوةا
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  وتشككككير هككككذو األوزال النسككككبية إلككككى أل الجمعيككككات لككككد  ا 1.89ا بككككوزل نسككككبي ر الشككككباب واألطفككككالوسككككائل دعويككككة حديثككككة تناسكككك

 فاعلية إلى حدي ما في القيام ه ذو األنشطة الدعوية.

 

 

 

 ( ترتير فاعلية الجمعيات الخيرية العمل الخيري على مستوى منطقة املدينة املنورة في مجال الدعوي 103ش ل بياني )
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 املساجد: 2-3

 ( ترتير فاعلية الجمعيات الخيرية العمل الخيري على مستوى منطقة املدينة املنورة في مجال املساجد*95جدول ) 

افي إلئ حد  ما غير موافي مجال املساجد  المرتيب االتجاه املتوسط املجموع موافي مو

 تقوم الجمعيات الخيرية بإنشاء املساجد.
109 98 78 

285 1.89 
افي   إلئ حد  مامو

2 

% 38.2 34.4 27.4 100       

 65 95 126 تقوم الجمعيات الخيرية بصيانة املساجد.
286 1.79 

افي إلئ حد  ما  مو
6 

% 44.1 33.2 22.7 100       

 68 88 128 تعمل الجمعيات الخيرية علئ تأثيث املساجد.
284 1.79 

افي إلئ حد  ما  مو
6 

% 45.1 31.0 23.9 100       

تدعم الجمعيات الخيرية األنشنطة والفعالينات 

 التي تقيمها املساجد.
افي إلئ حد  ما 1.89 284 74 106 104  2 مو

% 36.6 37.3 26.1 100       

تسننننننهم الجمعيننننننات الخيريننننننة فنننننني أنشننننننطة نظافننننننة 

 املساجد.
افي إلئ حد  ما 1.76 285 65 88 132  10 مو

% 46.3 30.9 22.8 100       

الجمعينننننننات الخيرينننننننة بتنننننننوفير احتياجنننننننات تقنننننننوم 

 املساجد.
افي إلئ حد  ما 1.77 286 64 93 129  9 مو

% 45.1 32.5 22.4 100       

تنننننننننندعم الجمعيننننننننننات الخيريننننننننننة مكتبننننننننننة املسننننننننننجد 

 باملواد املقروءة واملسموعة واملرئية.
افي إلئ حد  ما 1.78 286 65 94 127  8 مو

% 44.4 32.9 22.7 100       

الجمعينننننننات الخيرينننننننة فننننننني تنظنننننننيم ورعاينننننننة تسننننننهم 

 73 90 121 صالة المراوي  واختيار األئمة لها.

284 1.83 

افي إلئ حد  ما  مو

5 

% 42.6 31.7 25.7 100       

تسننننننناعد الجمعينننننننات الخيرينننننننة فننننننني إقامنننننننة إفطنننننننار 

 فنننننني املسننننننجد، يسنننننناهم فيننننننه أهننننننل 
 
جمنننننناعي يوميننننننا

 79 90 117 الحارة كمظهر من مظاهر المرابط االجتماعي.

286 1.87 

افي إلئ حد  ما  مو

4 

% 40.9 31.5 27.6 100       

تسننننننننننننهم الجمعيننننننننننننات الخيرينننننننننننننة فنننننننننننني تفعينننننننننننننل دور 

املسننننننننننناجد فننننننننننني تفقننننننننننند األسنننننننننننر فننننننننننني الحننننننننننني وحنننننننننننل 

 مشكال هم.
افي إلئ حد  ما 1.69 285 64 69 152  12 مو

% 53.3 24.2 22.5 100       

تشننننننرف الجمعيننننننات الخيريننننننة علننننننئ تعيننننننين لجنننننننة 

املساجد يرفع إليها املصلون مسنائلهم فقهية في 

الفقهية وتقوم بالبحنث عنن الجنواب منن خنالل 

 استفتاء العلماء.

172 64 49 
285 1.57 

 غير موافي
13 

% 60.4 22.5 17.2 100       
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تننننندعم الجمعينننننات الخيرينننننة الننننندورات التدريبينننننة 

 62 91 129 ألئمة املساجد والخطباء والدعاة.

282 1.76 

افي إلئ حد    ما مو

10 

% 45.7 32.3 22.0 100       

تقنننننننننننوم الجمعينننننننننننات الخيرينننننننننننة بكفالنننننننننننة حلقنننننننننننات 

 96 110 79 تحفيظ القرآن في املساجد وتلجيع طالبها.

285 2.06 

افي إلئ حد  ما  مو

1 

% 27.7 38.6 33.7 100       

( ملزيكككد مككككن التفاصكككيل حككككول ترتيكككر فاعليككككة الجمعيككككات الخيريكككة علككككى مسكككتوى كككككل محافظكككة مككككن محافظككككات 40*انظكككر ملحككككق )

 املدينة املنورة في مجال املساجد. 

( أل أوثر فاعليات الجمعيات الخيرية على مستوى منطقة املدينة املنورة في مجال املساجد 95يتسح من جدول )

تدعم   تلي ا ا2.06ا  بوزل نسبي الخيرية بكفالة حلقات تحفي  القرآل في املساجد وتشجيع طاله اتقوم الجمعيات هي: ا

 1.89بوزل نسبي  تقوم الجمعيات الخيرية بفنشاء املساجداا  االجمعيات الخيرية األنشطة والفعاليات التي تقيمها املساجد

 ل ل مه ما  وتشير األوزال النسبية إلى أل الجمعيات لد  ا فاعلية في القيام ه ذو األنشطة إلى حدي ما.

تسهم الجمعيات الخيرية في تفعيل دور املساجد في تفقد األسر في الحي وحل وجاءت في الرتر األخيرة كل من ا

لجنة فقهية في املساجد يرفع إلي ا املصلول مسائلهم تشرف الجمعيات الخيرية على تعييل   ا1.69ا بوزل نسبي مشكالت م

  وتشير هذو األوزال النسبية إلى أل 1.57ا بوزل نسبي الفقهية وتقوم بالبحث عن الجواب من خالل استفتاء العلماء

 الجمعيات ليس لد  ا فاعلية في القيام ه ذو األنشطة في مجال املساجد.
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 يات الخيرية في العمل الخيري على مستوى منطقة املدينة املنورة في مجال املساجد( ترتير فاعلية الجمع104ش ل بياني )
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 املحور الرابع: املشاكل التي تعمرض العمل الخيري في مجال الدعوة واملساجد بمنطقة املدينة املنورة:

 املدينة املنورة( املشاكل التي تعترض العمل الخيري في مجال الدعوة واملساجد بمنطقة 96جدول )

 النسبة % التكرار البيان الرقم

 25.8 115 ضعف الدعم املادي 1

 22.4 100 ندرة ال وادر املسهلة في مجال الدعوة 2

 12.1 54 غياب التنسيق والدعم من الجهات ذات العالقة )الوزارة/ الهيئات/ الجمعيات....( 3

 6.7 30 الدعوةقله الوعي لدى املجتمع للعمل الخيري في مجال  4

 6.3 28 قلة اإلم انيات واملوارد املخصصة ملجال الدعوة 5

 6.3 28 قلة أنشطة الجمعيات الخيرية في مجال الدعوة 6

 5.6 25 غياب الجمعيات املتيصصة في مجال الدعوة واملساجد 7

 5.2 23 عدم وجود خطة تفصيلية لدى الجمعيات الخيرية في مجال الدعوة 8

 3.4 15 املواطنيل عن العمل التطوعي في مجال الدعوةعزوف  9

 2.0 9 عدم وجود قاعدة بيانات باحتياجات املدل من العمل الدعوي  10

 1.6 7 غياب الوقف الثابت للجمعيات في مجال الدعوة 11

 1.6 7 وسائل الدعوة القديمة ال تساعد وال تواور الجيل الحالي 12

 0.7 3 األخرى غياب الدعاة من الجنسيات  13

 0.4 2 صعوبة التواصل مع الجمعيات 14

 100 446 املجموع

( أل إجمكككالي عكككدد املشكككاكل التكككي تعتكككرض العمكككل الخيكككري فكككي مجكككال الكككدعوة واملسكككاجد بمنطقكككة 96يتسكككح مكككن جكككدول )

ا بنسكبة الكدعم املكاديضكعف مشك لة  وجكاءت أوثكر املشكاكل: ا 14املدينة املنورة  والتي تم حصرها من خالل عينة الدراسة بككككك 

غيكككاب التنسكككيق والكككدعم مكككن %  وجكككاءت ا22.4ا بنسكككبة مئويكككة نكككدرة ال كككوادر املسهلكككة فكككي مجكككال الكككدعوة%  يلي كككا ا25.8مئويكككة 

قلة الوعي لدى املجتمع للعمل الخيكري فكي %  يلي ا ا12.1بنسبة مئوية  الجهات ذات العالقة )الوزارة/ الهيئات/الجمعيات....(ا

الدعم املالي يقفكال عكائق التنسيق مع الجهات ذات العالقة  و %  وتشير هذو الن يجة إلى أل 6.7نسبة مئوية ا بمجال الدعوة

 وبير أمام العمل الخيري في مجال الدعوة واملساجد بمنطقة املدينة املنورة. 

 

واملسننناجد املحنننور الخنننامس: منننا سننني الحلنننول املقمرحنننة لتحسنننين عمنننل الجمعينننات الخيرينننة فننني مجنننال الننندعوة 

 بمنطقة املدينة املنورة:

 ( الحلول املقترحة لتحسيل عمل الجمعيات الخيرية في مجال الدعوة واملساجد بمنطقة املدينة املنورة97جدول )

 النسبة % التكرار البيان الرقم

 18.9 75 توفير الدعم املادي وتنوفع مصادر الدخل 1

2  
ا
 18.9 75 الشباب حث ال وادر للعمل بمجال الدعوة وخاصة
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 10.4 41 وضع وتنفيذ برامج تدريبية وتطويرية في مجال الدعوة للمتطوعيل واألئمة والخطباء 3

 10.4 41 تثقيف املجتمع وزيادة مستوى الوعي بأهمية العمل الخيري في مجال الدعوة 4

 9.3 37 التنسيق والدعم من الجهات ذات العالقة )الوزارة/ الهيئات....( 5

 7.6 30 وضع رؤية وخطة وافحة ل ل جمعية في مجال العمل الدعوي  6

 6.8 27 إنشاء جمعيات متيصصة في مجال الدعوة واملساجد 7

 6.3 25 التواصل املستمر بيل الجمعيات الخيرية وبيل العامليل في مجال الدعوة واملساجد 8

 3.8 15 حصر احتياجات املساجد لت ول مسهلة للدعوة بش ل أوثر فعالية 9

 3.5 14 إنشاء وقف ثابت للجمعيات في مجال الدعوة 10

 1.5 6 استيدام وسائل التواصل االجتماعي في اإلعالل عن أنشطة الجمعيات في مجال الدعوة 11

 1.0 4 وضع رقابة على الجمعيات في العمل الدعوي  12

 0.8 3 توفير دعاة من الجنسيات األخرى  13

 0.8 3 الجامعات اإلسالمية في مجال الدعوةاالستفادة من طالب  14

 100 396 املجموع 

( أل إجمالي عدد الحلول املقترحة لتحسيل العمل الخيري في مجال الدعوة واملساجد بمنطقة 97يتسح من جدول )

احث ال وادر للعمل بمجال  مقترح  وكانت أوثر املقترحات هي: 14املدينة املنورة  والتي تم اقتراحها من خالل عينة الدراسة بكككك 

وضكع وتنفيكذ % ل ل مه مكا  يلي مكا ا18.9بنسبة مئوية  توفير الدعم املادي وتنوفع مصادر الدخلاا  االدعوة وخاصة الشباب

بككرامج تدريبيككة وتطويريكككة فككي مجكككال الككدعوة للمتطكككوعيل واألئمككة والخطبكككاءا  و اتثقيككف املجتمكككع وزيككادة مسكككتوى الككوعي بأهميكككة 

 ل ل مه ما.  %10.4ي في مجال الدعوةا بنسبة العمل الخير 
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 اختبارات الفروق بين متغيرات الدراسة:

( ملستوى أولويات العمل الخيري في مجال الدعوة One way Anova( نتائج اختبار تحليل التباين أحادي االتجاو )98جدول )

 باختالف املحافظات باملدينة املنورة

 .F Sig املتوسط العدد املحافظات

 2.88 8 السويرقية

4.381 .000 

 2.82 33 ينبع

 2.78 8 العيص

 2.62 11 الحناوية

 2.85 12 خيبر

 2.54 174 املدينة املنورة

 2.73 11 العال

 2.74 8 وادي الفرع

 2.71 12 بدر

 2.66 10 املهد

 2.63 287 املجموع

 ألولويككات العمككل الخيككري فككي املجككال الككدعوي  هككي: محافظككة  (98)يتسككح مككن جككدول       
ا
أل أوثككر املحافظككات التككي تجككد احتياجككا

 بوجككود 2.85  تلي ككا محافظككة خيبككر بمتوسككط حسككالي 2.88السككويرقية بمتوسككط حسككالي 
ا
  فيمككا كانككت أقككل املحافظككات إقككرارا

  2.62  2.54احتيا  ألولويات العمل الخيري في املجال الدعوي همكا: محكافظتي املدينكة املنكورة  والحناويكة بمتوسكط حسكالي 

 على الترتير.

 عنككككد مسككككتوى داللكككككة 
ا
فككككي مسكككككتوى أولويككككات العمككككل الخيكككككري فككككي املجكككككال  (0.01)ومككككا يتسككككح وجكككككود فككككرم دال إحصكككككائيا

الت بعككككككي  (Tukey)الكككككدعوي بكككككاختالف املحافظككككككة بمنطقكككككة املدينككككككة املنكككككورة  وملعرفككككككة مصكككككدر الداللكككككة تككككككم إجكككككراء اختبككككككار تكككككوكي 

 الت بعكككي للمقارنكككات البعديكككة ملسكككتوى أولويكككات العمكككل (Tukey)( يوفكككح نتكككائج اختبكككار تكككوكي 36للمقارنكككات البعديكككة  وامللحكككق )

 عنككد مسككتوى 
ا
الخيككري فككي املجككال الككدعوة بككاختالف املحافظككات بمنطقككة املدينككة املنككورة  حيككث يتسككح وجككود فككرم دال إحصككائيا

، 2.82في مستوى أولويات العمل الخيري في املجال الدعوة بيل محافظتي ينبكع واملدينكة املنكورة بمتوسكط حسكالي  ،0.05داللة 

فيما لم تكن هناد فروم جوهرية بيل بايي املحافظات على مستوى أولويات العمل  على الترتير  لصالح محافظة ينبع  2.54

 الخيري في مجال الدعوة.
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 ( مستوى أولويات العمل الخيري في املجال الدعوي باختالف املحافظات بمنطقة املدينة املنورة105ش ل بياني )
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( ملستو  أولويات العمل الخيري في مجال املساجد One way Anovaنتائج اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه )

 باختالف املحافظات باملدينة املنورة:

( ملستو  أولويات العمل الخيري في مجال املساجد One way Anova( نتائج اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه )99جدول )

 باختالف املحافظات باملدينة املنورة

 .F Sig طاملتوس العدد املحافظات

 2.90 8 السويرقية

3.268 .001 

 2.54 33 ينبع

 2.82 8 العيص

 2.72 11 الحناوية

 2.82 12 خيبر

 2.57 174 املدينة املنورة

 2.87 11 العال

 2.66 8 وادي الفرع

 2.61 12 بدر

 2.73 10 املهد

Total 287 2.62 

 ألولويكات العمكل الخيكري فكي مجكال املسكاجد  هكي: محافظكة  (99)يتسكح مكن جكدول         
ا
أل أوثكر املحافظكات التكي تجكد احتياجكا

 بوجككود 2.87  تلي ككا محافظككة العككال بمتوسككط حسككالي 2.90السككويرقية بمتوسككط حسككالي 
ا
  فيمككا كانككت أقككل املحافظككات إقككرارا

  علككى 2.54  2.57ة املنككورة  ينبككع بمتوسككط حسككالي احتيككا  ألولويككات العمككل الخيككري فككي مجككال املسككاجد همككا: محككافظتي املدينكك

 الترتير.

 عنكككككد مسكككككتوى داللكككككة 
ا
فكككككي مسكككككتوى أولويكككككات العمكككككل الخيكككككري فكككككي مجكككككال  (0.01)ومكككككا يتسكككككح وجكككككود فكككككرم دال إحصكككككائيا

الت بعكككككي  (Tukey)املسكككككاجد بكككككاختالف املحافظكككككة بمنطقكككككة املدينكككككة املنكككككورة  وملعرفكككككة مصكككككدر الداللكككككة تكككككم إجكككككراء اختبكككككار تكككككوكي 

الت بعكككي للمقارنكككات البعديكككة ملسكككتوى أولويكككات العمكككل  (Tukey)( يوفكككح نتكككائج اختبكككار تكككوكي 37قارنكككات البعديكككة  وامللحكككق )للم

 
ا
فكككي  ،الخيكككري فكككي مجكككال املسكككاجد بكككاختالف املحافظكككات بمنطقكككة املدينكككة املنكككورة  حيكككث يتسكككح عكككدم وجكككود فكككروم دالكككة إحصكككائيا

 مستوى أولويات العمل الخيري في مجال املساجد.
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 مستوى أولويات العمل الخيري في مجال املساجد باختالف املحافظات بمنطقة املدينة املنورة( 106هكل بياني )
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( ملسننتو  فاعليننة العمننل الخيننري فنني مجننال النندعوة One way Anovaنتننائج اختبننار تحليننل التبنناين أحننادي االتجنناه )

 باختالف املحافظات باملدينة املنورة:

( ملستو  فاعلية العمل الخيري في مجال الدعوة One way Anova( نتائج اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه )100)جدول 

 باختالف املحافظات باملدينة املنورة

 .F Sig املتوسط العدد املحافظات

 2.06 8 السويرقية

3.627 .000 

 2.35 33 ينبع

 2.24 8 العيص

 1.75 11 الحناوية

 2.48 12 خيبر

 1.98 174 املدينة املنورة

 2.25 11 العال

 1.62 8 وادي الفرع

 2.30 12 بدر

 2.01 10 املهد

 2.06 287 املجموع

أل أوثر املحافظات التي لد  ا فاعلية للعمل الخيري في مجال الدعوة باختالف املحافظات  (100)يتسح من جدول 

على الترتير  تلكي م محافظكة بكدر بمتوسكط  2.35، 2.48بمنطقة املدينة املنورة  هي: محافظة خيبر  و ينبع بمتوسط حسالي 

 بفاعليككككة العمككككل الخيككككري ، 2.30حسككككالي 
ا
فككككي مجككككال الككككدعوة لككككدى الجمعيككككات الخيريككككة همككككا:  فيمككككا كانككككت أقككككل املحافظككككات إقككككرارا

 على الترتير. 1.62  1.75محافظتي الحناوية  ووادي الفرع بمتوسط حسالي 

 عنكد مسكتوى داللكة 
ا
فكي مسكتوى فاعليكة العمكل الخيكري فكي مجكال الكدعوة  (0.01)وما يتسح وجود فرم دال إحصكائيا

الت بعككككي للمقارنككككات  (Tukey)مصككككدر الداللككككة تككككم إجككككراء اختبككككار تككككوكي بككككاختالف املحافظككككة بمنطقككككة املدينككككة املنككككورة  وملعرفككككة 

الت بعككككي للمقارنككككات البعديككككة ملسككككتوى فاعليككككة العمككككل الخيككككري فككككي  (Tukey)( يوفككككح نتككككائج اختبككككار تككككوكي 38البعديككككة  وامللحككككق )

 عنك
ا
 ،0.05د مسكتوى داللكة مجال الدعوة باختالف املحافظات بمنطقة املدينكة املنكورة  حيكث يتسكح وجكود فكرم دال إحصكائيا

، 1.98فكككي مسكككتوى فاعليكككة العمكككل الخيكككري فكككي مجكككال الكككدعوة بكككيل محافظكككات )املدينكككة املنكككورة  وادي الفكككرع( بمتوسكككط حسكككالي 

 عنككد مسككتوى داللككة 2.35علككى الترتيككر  وينبككع 1.62
ا
فككي مسككتوى  ،0.05  لصككالح محافظككة ينبككع  ومككا يوجككد فككرم دال إحصككائيا

لصككالح محافظككة خيبككر  فيمككا لككم تككككن  1.62  ووادي الفككرع 2.48فاعليككة العمككل الخيككري فككي مجككال الككدعوة بككيل محافظككة خيبككر 

 هناد فروم جوهرية بيل بايي املحافظات على مستوى فاعلية العمل الخيري في املجال الدعوة.
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في مجال الدعوة باختالف املحافظات بمنطقة املدينة  ةالخيريمستوى فاعلية العمل الخيري للجمعيات ( 107هكل بياني )

 املنورة
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( ملستو  فاعلية العمل الخيري في مجال املساجد One way Anovaنتائج اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه )

 باختالف املحافظات باملدينة املنورة:

( ملستوى فاعلية العمل الخيري في مجال One way Anova)( نتائج اختبار تحليل التباين أحادي االتجاو 101جدول )

 املساجد باختالف املحافظات باملدينة املنورة

 .F Sig املتوسط العدد املحافظات

 1.60 8 السويرقية

2.488 .010 

 1.83 33 ينبع

 2.11 8 العيص

 1.56 11 الحناوية

 2.39 12 خيبر

 1.75 174 املدينة املنورة

 1.92 11 العال

 1.46 8 وادي الفرع

 2.01 12 بدر

 1.75 10 املهد

 1.79 287 املجموع

أل أوثككككككر املحافظككككككات التككككككي لككككككد  ا فاعليككككككة للعمككككككل الخيككككككري فككككككي مجككككككال املسككككككاجد بككككككاختالف  (101)يتسككككككح مككككككن جككككككدول 

على الترتيكر  تلكي م محافظكة  2.11، 2.39املحافظات بمنطقة املدينة املنورة  هي: محافظة خيبر  والعيص بمتوسط حسالي 

 بفاعليكككة العمكككل الخيكككري فكككي مجكككال املسكككاجد لكككدى الجمعيكككات ، 2.01بكككدر بمتوسكككط حسكككالي 
ا
فيمكككا كانكككت أقكككل املحافظكككات إقكككرارا

 على الترتير. 1.46 1.56الخيرية هما: محافظتي الحناوية  ووادي الفرع بمتوسط حسالي 

 عند مستوى 
ا
في مستوى فاعلية العمل الخيري في مجكال املسكاجد  (0.05)داللة وما يتسح وجود فرم دال إحصائيا

الت بعككككي للمقارنككككات  (Tukey)بككككاختالف املحافظككككة بمنطقككككة املدينككككة املنككككورة  وملعرفككككة مصككككدر الداللككككة تككككم إجككككراء اختبككككار تككككوكي 

الت بعككككي للمقارنككككات البعديككككة ملسككككتوى فاعليككككة العمككككل الخيككككري فككككي  (Tukey)( يوفككككح نتككككائج اختبككككار تككككوكي 39البعديككككة  وامللحككككق )

 عند مستوى داللة 
ا
 ،0.05مجال املساجد باختالف املحافظات بمنطقة املدينة املنورة  حيث يتسح وجود فرم دال إحصائيا

لفكرع( بمتوسكط حسكالي في مستوى فاعلية العمل الخيري في مجال املساجد بيل محافظات )الحناويكة  املدينكة املنكورة  وادي ا

  لصكالح محافظكة خيبكر  فيمكا لكم تككن هنكاد فكروم جوهريكة بكيل بكايي 2.39على الترتير  ومحافظكة خيبكر  1.46، 1.75  1.56

 املحافظات على مستوى فاعلية العمل الخيري في مجال املساجد.
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املساجد باختالف املحافظات بمنطقة املدينة مستوى فاعلية العمل الخيري للجمعيات الخيري في مجال ( 108هكل بياني )

 املنورة

 ألنشطت ا داخل 
ا
 واسعا

ا
 ورواجا

ا
وترى الدراسة أل مجالي الدعوة واملساجد من املجاالت التي تلقا ان شارا

 لطبيعة املجتمع السعودي  ومن هنا جاءت إضافة هذا املجال في التصنيف الذي أعدته هذو الدراسة 
ا
اململكة  نظرا

أولويات العمل الخيري  وبالتالي ففنه من الضروري توفير الدعم املالي ال افي لهذا املجال  وأل ي ول التمويل  لتحديد

 من الشباب لي ناسر مع 
ا
في ضوء األولويات التي أظهرت ا نتائج الدراسة  وتأهيل ال وادر في مجال الدعوة وخاصة

احتياجات املساجد لت ول مسهلة للدعوة بصورة أوثر  االن شار الواسع لهذا املجال  وضرورة العمل على حصر

 فاعلية.
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 املبحث الخامس: العمل الخيري في املجال االجتماعي

افية:  املحور األول: البيانات الديموغر

 توتيع عينة الدراسة في املجال االجتماعي حسب الحالة االجتماعية والنوع: 

 االجتماعي حسر الحالة االجتماعية والنوع( توزفع عينة الدراسة في املجال 102جدول )

 الحالة االجتماعية
 النوع

 املجموع
 أنثى ذكر

 أعزب
67 10 77 

24.5% 3.6% 28.1% 

 ممزوج
181 12 193 

66.1% 4.4% 70.4% 

 مطلي
2 1 3 

.7% .4% 1.1% 

 أرمل
1 0 1 

.4% 0.0% .4% 

 274 23 251 املجموع

 %100.0 %8.4 %91.6 النسبة %

ويمثكل  %،91.6( أل النالبية العظمى من عينة الدراسة في املجكال االجتمكاعي مكن الكذكور بنسكبة 102يتسح من جدول )

 للعينكككة مككن الكككذكور هككي فئكككة األرامكككل  %،24.5بنسكككبة  مكككه م  يلككي م غيكككر املتككزوجيل %66.1املتزوجككول 
ا
وقكككد كانككت أقكككل الفئككات تمثكككيال

 %.0.4بنسبة 

%، 3.6بنسكبة  مكه م  تلكي م غيكر املتزوجكات% 4.4ة الدراسة من اإلناث  وتمثل املتزوجكات من عين %8.4بينما يتسح أل 

 ولم يكن هناد تمثيل في العينة لإلناث األرامل.

 
 ( توزفع عينة الدراسة في املجال االجتماعي حسر الحالة االجتماعية والنوع109ش ل بياني )
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 النوع والعمر:توتيع عينة الدراسة في املجال االجتماعي حسب 

 ( توزفع عينة الدراسة في املجال االجتماعي حسر النوع والعمر 103جدول )

 العمر
 النوع

 املجموع 
 أنثى ذكر

 عام 25أقل من 
21 5 26 

9.2% 2.2% 11.4% 

 عام 35عام ألقل من  25من 
73 10 83 

32.0% 4.4% 36.4% 

 عام 45عام ألقل من  35من 
69 2 71 

30.3% .9% 31.1% 

 عام 55عام ألقل من  45من 
33 1 34 

14.5% .4% 14.9% 

 عام فأوثر 55من 
14 0 14 

6.1% 0.0% 6.1% 

 228 18 210 املجموع

 %100.0 %7.9 %92.1 النسبة %

ككال مكككن الفئكككة العمريكككة مكككن103يتسكككح مكككن جكككدول )  عكككام 35عكككام إلكككى أقكككل مكككن  25 ( أل أعلكككى تمثيكككل لعينكككة الدراسكككة كك

 35مكن لإلناث  فيمكا مثلكت عينكة الدراسكة مكن الفئكة العمريكة % 4.4مه م  مقابل  %32.0يمثل الذكور %، 36.4بنسبة مئوية 

مككن الككذكور  فككي  %30.3مككن إجمككالي عينككة الدراسككة فككي املجككال االجتمككاعي  يمثككل مككه م  %31.1 عككام بنسككبة 45عككام إلككى أقككل مككن 

 .عام 45عام إلى أقل من  35من لإلناث من إجمالي عينة الدراسة في املجال االجتماعي من الفئة العمرية  %0.9مقابل 

 
 ( توزفع عينة الدراسة في املجال االجتماعي حسر النوع والعمر 110ش ل بياني )
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 :توتيع عينة الدراسة في املجال االجتماعي حسب السكن )املحافظة والحي(

 توزفع عينة الدراسة في املجال االجتماعي حسر السكن )املحافظة والحي(( 104جدول )

 النسبة % التكرار الحي املحافظة

 السويرقية

 4 الجصة
1.41 

 0.71 2 قران

 0.35 1 السوسية

 0.35 1 عروه

 0.35 1 السورقية

 3.18 9 املجموع 

 ينبع

 0.71 2 قران

 0.35 1 ينبع الن يل

 0.35 1 املشهد

 1.06 3 البندر

 0.35 1 املروج

 1.41 4 السميري 

 1.06 3 العامودي

 0.71 2 العصيلي

 0.35 1 ال جاجي

 0.35 1 الصريف

 0.35 1 الجابرية

 0.35 1 الزهور 

 0.35 1 السديس

 0.35 1 رخو

 0.35 1 الفردوس

 0.35 1 البنه

 0.71 2 الشربتلي

 0.35 1 النو  

 0.71 2 النقادي

 0.35 1 القحطاني

 0.35 1 السويي

 0.35 1 10ج 

 11.66 33 املجموع

 العيص

 1 املربع
0.35 

 0.71 2 املرامية

 0.71 2 النويصفة

 0.35 1 الفشفات

 2.12 6 املجموع
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 النسبة % التكرار الحي املحافظة

 الحناوية

 0.35 1 املرموثة

 0.35 1 األستيطان

 1.06 3 املخطط

 0.71 2 الصمد

 0.71 2 العقدة

 1 املنشية
0.35 

 0.35 1 الصويدرة

 3.89 11 املجموع

 خيبر

 0.71 2 الوادي

 0.35 1 العيون 

 0.35 1 الن يل

 0.71 2 العشاش

 0.71 2 الثمد

 1.06 3 الصلصلة

 3.89 11 املجموع 

 املدينة املنورة

 0.71 2 املشهد

 1.77 5 السالم

 4 القبليمن
1.41 

 1.41 4 عروة

 1.77 5 الحارثةبني 

 1.77 5 العاقول 

 1.77 5 أبو كبير

 1.41 4 الجامعة

 2.12 6 ذو الحليفة

 1.41 4 االصيفري 

 1.77 5 السي 

 1.77 5 بن عبد األههل

 1.77 5 الفت 

 4 تلعة الهبوب
1.41 

 1.41 4 الشهداء

 1.77 5 العنابس

 1.77 5 األمير نايف

 1.41 4 الفريش

 1.77 5 القصواء

 2.12 6 قباء

 2.12 6 الجبور 

 1.41 4 الشبيه
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 النسبة % التكرار الحي املحافظة

 1.77 5 الظاهرة

 2.83 8 جبل أحد

 1.41 4 الدار

 1.77 5 الكاتية

 3.18 9 بني معاوية

 0.35 1 اإلسكان

 0.35 1 العنزي 

 1.77 5 املبعوث

 1.77 5 العريض

 1.41 4 الهدراء

 0.71 2 العزيزية

 1.41 4 فهدامللك 

 0.35 1 أبو مرخة

 0.35 1 طيبة

 1.41 4 سكة الحديد

 1.06 3 الدعيثة

 0.71 2 العزيزة

 0.35 1 الروضة

 1.77 5 جبل عير

 0.35 1 الدويمة

 61.13 173 املجموع

 العال

 0.35 1 السالم

 0.35 1 منيراء

 0.71 2 الجديدة

 0.71 2 قعنال

 0.71 2 الصخيرات

 0.35 1 املنشية

 0.35 1 مثيراء

 0.35 1 الرزيقة

 0.35 1 سام

 4.24 12 املجموع 

 وادي الفرع

 0.35 1 األوحل

 0.35 1 الهندية

 1.06 3 وادي الفرع

 0.35 1 وادي ريم
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 النسبة % التكرار الحي املحافظة

 0.35 1 أبو ضباع

 0.35 1 اليتمة

 2.83 8 املجموع

 بدر

 0.71 2 الواسطة

 0.35 1 الشفية

 0.71 2 املسيجيد

 0.35 1 القاحة

 0.71 2 املخطط

 0.35 1 البنه

 0.35 1 الفزالني

 0.35 1 الحسنية

 0.35 1 الخشبي

 4.24 12 املجموع 

 مهد الدهر

 0.71 2 الشريي

 0.35 1 املخطط

 0.35 1 الضبعية

 0.35 1 العمق

 0.71 2 الجنولي

 0.35 1 النمر

 2.83 8 املجموع 

 100 283 الكلياملجموع 

 لعينكككككة الدراسكككككة فكككككي املجككككككال 104يتسكككككح مكككككن جكككككدول )
ا
( أل محافظكككككة املدينكككككة املنكككككورة تعتبككككككر أعلكككككى املحافظكككككات تمثكككككيال

 فكي عينكة  %11.66يلي ا بنسبة أقل بلنت  %،61.13االجتماعي بنسبة مئوية 
ا
محافظة ينبع  فيما كانت أقل املحافظكات تمثكيال

 على الترتير. %2.83  %2.83%، 2.12الدراسة هي: العيص  و وادي الفرع  ومهد الذهر بنسر بلنت 

 في عينة الدراسة باملجال االجتماعي أحيكاء )بنكي معاويكة  جبكل أحكد( 104ويتسح من جدول )
ا
( أل أوثر األحياء تمثيال

مكككن إجمكككالي عينكككة الدراسكككة  تلي كككا أحيكككاء )ذو الحليفكككة  الجبكككور  % علنننئ المرتينننب، 2.83 %،3.18املنكككورة بنسكككر مئويكككة باملدينكككة 

مكن إجمكالي عينكة الدراسكة ال ليكة فكي املجكال االجتمكاعي وكانكت جميعهكا مكن محافظكة  %2.12قباء( نسبة مئوية م ساوية بلنكت 

 املدينة املنورة. 
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 ر:جال االجتماعي حسب املؤهل العلمي والعمتوتيع عينة الدراسة في امل

 ( توزفع عينة الدراسة في املجال االجتماعي حسر املسهل العلمي والعمر105جدول )

 املجموع ماجستير جاممي ثانوي  متوسط فما دون  العمر

 عام 25أقل من 
0 13 12 0 25 

0.0% 5.7% 5.3% 0.0% 11.0% 

 عام 35عام ألقل من  25من 
3 24 51 4 82 

1.3% 10.5% 22.4% 1.8% 36.0% 

 عام 45عام ألقل من  35من 
6 19 39 8 72 

2.6% 8.3% 17.1% 3.5% 31.6% 

 عام 55عام ألقل من  45من 
4 11 19 1 35 

1.8% 4.8% 8.3% .4% 15.4% 

 عام فأوثر 55من 
4 2 8 0 14 

1.8% .9% 3.5% 0.0% 6.1% 

 228 13 129 69 17 املجموع

 %100.0 %5.7 %56.6 %30.3 %7.5 النسبة %

  فيمككا بلككه %56.6 ( أل أعلككى تمثيككل لعينككة الدراسككة مككن الحاصككلول علككى مسهككل علمككي جككامعي105يتسككح مككن جككدول )

30.3%  
ا
من عينة الدراسة من حملكة درجكة الثكانوي  وقكد جكاء حكاملو درجكة املتوسكط فمكا دول واملاجسكتير أقكل الفئكات تمثكيال

 على الترتير.  %5.7%، 7.5للعينة و ل بنسر مئوية 

 
 ( توزفع عينة الدراسة في املجال االجتماعي حسر املسهل العلمي والعمر111ش ل بياني )

 :املجال االجتماعي حسب جهة العمل والنوعتوتيع عينة الدراسة في 
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 ( توزفع عينة الدراسة في املجال االجتماعي حسر جهة العمل والنوع106جدول )

 الحالة العملية
 النوع

 املجموع 
 أنثى ذكر

 قطاع ح ومي
116 3 119 

43.8% 1.1% 44.9% 

 قطاع خاص
67 3 70 

25.3% 1.1% 26.4% 

 ةأعمال حر 
14 1 15 

5.3% .4% 5.7% 

 متقاعد
18 0 18 

6.8% 0.0% 6.8% 

 ربة منزل 
0 6 6 

0.0% 2.3% 2.3% 

 طالر
11 3 14 

4.2% 1.1% 5.3% 

 ال أعمل
18 5 23 

6.8% 1.9% 8.7% 

 265 21 244 املجموع

 %100.0 %7.9 %92.1 النسبة %

%، 44.9( أل غالبيككة عينككة الدراسككة يعملككول بالقطككاع الح ككومي حيككث بلنككت النسككبة املئويككة 106يتسككح مككن جككدول )

 لعينككة الدراسككة بنسككبة مئويككة  %.26.4يلككي م العككاملول بالقطككاع الخككاص بنسككر مئويككة 
ا
مككن % 2.3وجككاء ربككات املنككزل أقككل تمثككيال

 إجمالي عينة الدراسة في املجال االجتماعي.

 
 ( توزفع عينة الدراسة في املجال االجتماعي حسر جهة العمل والنوع112بياني )ش ل 
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 املشاركة في األعمال الخيرية في املجال االجتماعي حسب جهة العمل:

 ( املشاروة في األعمال الخيرية في املجال االجتماعي حسر جهة العمل107جدول )

 الحالة العملية
 في نشاطها االجتماعي باملنطقة املشاركة بإحد  الجمعيات الخيرية

 املجموع 
 ال نعم

 قطاع ح ومي
37 83 120 

14.3% 32.2% 46.5% 

 قطاع خاص
18 44 62 

7.0% 17.1% 24.0% 

 ةأعمال حر 
4 11 15 

1.6% 4.3% 5.8% 

 متقاعد
6 12 18 

2.3% 4.7% 7.0% 

 ربة منزل 
0 6 6 

0.0% 2.3% 2.3% 

 طالر
1 12 13 

.4% 4.7% 5.0% 

 ال أعمل
0 24 24 

0.0% 9.3% 9.3% 

 258 192 66 املجموع

 %100.0 %74.4 %25.6 النسبة %

% مكككن عينكككة الدراسكككة قكككد شكككاركوا فكككي أنشكككطة اجتماعيكككة مكككع الجمعيكككات والجهكككات 25.6( أل 107يتسكككح مكككن جكككدول )

بمنطقككة املدينككة املنككورة  ممككا يشككير إلككى % لككم يشككاركوا فككي أي نشككا  تعليمككي داخككل الجمعيككات الخيريككة 74.4الخيريككة  فككي مقابككل 

 ضعف مشاروة املواطنيل في األنشطة االجتماعية للجمعيات الخيرية.

وجككاء غالبيككة املشككارويل فككي أنشككطة تعليميككة مككع الجمعيككات والجهككات الخيريككة مككن العككامليل بالقطككاع الح ككومي بنسككبة 

 .%  فيما لم يكن هناد مشاروة لربات املنزل 7.0ة %  يلي م العامليل بالقطاع الخاص بنسبة مئوي14.3مئوية بلنت 
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 ( املشاروة في األعمال الخيرية في املجال االجتماعي حسر جهة العمل113ش ل بياني )
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 مد  الرضا عن أداء الجمعيات حسب جهة العمل:

 حسر جهة العمل ( مستوى رضا عينة الدراسة عن أداء الجمعيات الخيرية في املجال االجتماعي108جدول )

 المرتيب االتجاه املتوسط املجموع راض   راض  إلئ حد  ما غير راض   البيان

 4 غير راضي  1.63 112 6 59 47 قطاع ح ومي

% 42.0 52.7 5.4 100       

 1 راضي إلى حدي ما 1.84 62 11 30 21 قطاع خاص

% 33.9 48.4 17.7 100       

 5 راضي غير  1.56 16   9 7 أعمال حرة

% 43.8 56.3 0.0 100       

 2 راضي إلى حدي ما 1.82 17 3 8 6 متقاعد

% 35.3 47.1 17.6 100       

 6 غير راضي  1.17 6   1 5 ربة منزل 

% 83.3 16.7 0.0 100       

 3 راضي إلى حدي ما 1.75 12 2 5 5 طالر

% 41.7 41.7 16.7 100       

 3 راضي إلى حدي ما 1.75 24 2 14 8 ال أعمل

% 33.3 58.3 8.3 100       

 عكن أداء الجمعيكات الخيريككة فكي املجككال 108يتسكح مكن جككدول )
ا
( أل العكامليل بالقطككاع الخكاص هكم أوثككر الفئكات رضككا

  وتعبككككر عككككن مسككككتوى رضككككا إلككككى حككككدي مككككا عككككن أداء 1.84االجتمككككاعي بمنطقككككة املدينككككة املنككككورة حيككككث بلككككه متوسككككط مسككككتوى الرضككككا 

 الجمعيات الخيرية.

 عكككن أداء الجمعيكككات  وجككاء العكككاملول بالقطككاع الح كككومي وقطككاع األعمكككال الحككرة و
ا
كككات املنككزل مكككن أقككل الفئكككات رضككا رب 

على الترتير  وتعبر عن 1.17  1.56  1.63الخيرية في املجال االجتماعي بمنطقة املدينة املنورة حيث بلنت متوسطات الرضا 

 جمعيات الخيرية.مستوى غير راضي عن أداء ال

وبالنظر إلى نتائج مستوىات الرضا عن أداء الجمعيات الخيريكة فكي املجكال االجتمكاعي لجهكات العمكل  ومقارنت كا بنتكائج 

 واألقكل فكي 
ا
العامليل املشارويل بأنشطة الجمعيات الخيريكة فكي املجكال االجتمكاعي  نجكد أل القطكاع الح كومي هكو األوثكر مشكاروة

 ببايي العامليل بالجهات األخرى. مستوىات الرضا  وذلن
ا
 مقارنة
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 ( مستوى رضا عينة الدراسة عن أداء الجمعيات الخيرية في املجال االجتماعي حسر جهة العمل114ش ل بياني )
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 األنشطة التي هارك بها املتطوعون في املجال االجتماعي:

 االجتماعي بالجمعيات الخيرية ( األنشطة التي شارد ه ا املتطوعول في املجال109جدول )

 النسبة % التكرار نوع النشاط م

 38.8 38 أنشطة متنوعة في العمل الخيري االجتماعي مع الجمعيات الخيرية 1

 16.3 16 تقديم محاضرات وندوات توعوية 2

 12.2 12 فطار صائمإالسلة الرمضانية و  3

 5.1 5 البحث االجتماعي 4

 5.1 5 الخيري مع لجال التنمية خبرات متنوعة في العمل 5

 4.1 4 االشتراد في حمالت تطوعية مع جهات ميتلفة 6

 3.1 3 تقديم املساعدات واملعونات 7

 3.1 3 دورات تدريبية 8

 3.1 3 املشاروة في برامج الحرف والصناعات اليدوية واألسر املنتجة 9

 2.0 2 توزفع حقائر مدرسية 10

 2.0 2 ترميم املنازل  11

 2.0 2 تقديم خدمات ومساعدات متنوعة لكبار السن 12

 1.0 1 التوجيه واإلرشاد للسجناء 13

 1.0 1 تقديم خدمات ومساعدات متنوعة لذوي االحتياجات الخاصة 14

 1.0 1 التبرع بالدم 15

 100 98 املجموع 

نشككا  خيكري فككي املجكال االجتمككاعي  وجككاءت  15( أل املتطككوعيل بعينككة الدراسكة قككد شكاركوا بككك 109يتسكح مككن جكدول )

أنشكككطة متنوعكككة فكككي العمكككل الخيكككري  أوثكككر األنشكككطة التكككي شكككارد ه كككا املتطوعكككول مكككع الجمعيكككات الخيريكككة فكككي املجكككال االجتمكككاعي: ا

تقكككديم محاضكككرات ونكككدوات توعويكككةا و االسكككلة الرمضكككانية وإفطكككار %  يلي كككا ا38.8ا بنسكككبة االجتمكككاعي مكككع الجمعيكككات الخيريكككة

 % ل ل مه ما.12.2%  16.3بنسر  ماصائ
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 ( األنشطة التي شارد ه ا املتطوعول في املجال االجتماعي بالجمعيات الخيرية115ش ل بياني )
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 املستهدفون من العمل الخيري في املجال االجتماعي:

 ( املست دفول من العمل الخيري في املجال االجتماعي 110جدول )

 النسبة % التكرار املستهدفون  م

 35.4 34 املحتاجول  1

 18.8 18 جميع فئات املجتمع 2

 11.5 11 طالب 3

 9.4 9 الشباب 4

 7.3 7 الحجا  واملعتمرين 5

 6.3 6 س ال الحي 6

 2.1 2 العمالة 7

 2.1 2 املتقاعدين ووبار السن 8

 2.1 2 ذوي االحتياجات الخاصة 9

 2.1 2 الفتيات 10

 1.0 1 تنفيذييلمدراء  11

 1.0 1 املرض ى 12

 1.0 1 قادة العمل الخيري  13

 100 96 املجموع 

 13( أل عدد املست دفيل من العمل الخيري في املجال االجتماعي بمنطقة املدينة املنورة  بلكه 110يتسح من جدول )

يلي ككككككا اجميككككككع فئككككككات املجتمككككككعا  و االطككككككالبا بنسككككككبة  %،35.4مسككككككت دف  وجككككككاء أوثككككككر املسككككككت دفيل ااملحتككككككاجيلا بنسككككككبة مئويككككككة 

مكككككككن إجمككككككالي املسكككككككت دفيل مككككككن الجمعيككككككات الخيريكككككككة فككككككي األنشكككككككطة  %9.4ثكككككككم الشككككككباب بنسككككككبة  ،علككككككى الترتيككككككر% %11.5، 18.8

 االجتماعية.

 
 ( املست دفول من العمل الخيري في املجال االجتماعي 116ش ل بياني )

  

35.4 

18.8 

11.5 9.4 7.3 6.3 
2.1 2.1 2.1 2.1 1.0 1.0 1.0 

0.0
5.0

10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0



 

359 
 

 املجال االجتماعي:مكان استهداف أنشطة التطوع في 

 ( م ال است داف أنشطة التطوع للجمعيات الخيرية في املجال االجتماعي 111جدول )

 النسبة % التكرار املكان م

 43.8 42 املدينة املنورة 1

 10.4 10 ينبع 2

 9.4 9 العال 3

 7.3 7 مهد الدهر 4

 6.3 6 خيبر 5

 5.2 5 الحناوية 6

 4.2 4 العيص 7

 4.2 4 وادي الفرع 8

 3.1 3 السويرقية 9

 2.1 2 بدر 10

 1.0 1 املدرسة 11

 1.0 1 مكة املكرمة 12

 1.0 1 املساجد 13

 1.0 1 جامعة طيبة 14

 100 96 املجموع 

 111يتسح من جدول )
ُ
فت مكن قبكل الجمعيكات الخيريكة واملتطكوعيل باملجكال االجتمكاعي ( أل أوثر األماون التي ا ست دُّ

 .على الترتير% 9.4%، 10.4تلي ا محافظتي ينبع والعال بنسر مئوية بلنت  %،43.8هي محافظة املدينة املنورة بنسبة مئوية 

 
 ( م ال است داف أنشطة التطوع للجمعيات الخيرية في املجال االجتماعي 117ش ل بياني )
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 مستو  الرضا عن أداء الجمعيات في املجال االجتماعي:

 ( مستوى الرضا عن أداء الجمعيات في املجال االجتماعي112جدول )

 االتجاه املتوسط النسبة % التكرار مستو  الرضا

 39.9 107 غير راضي 

 50.0 134 راضي إلى حدي ما راضي إلى حدي ما 1.70

 10.1 27 راضي 

 100 268 املجموع

مكن عينكة الدراسكة راضكيل إلكى حكدي مكا عكن أداء الجمعيكات فكي املجكال االجتمكاعي  % 50.0( أل 112يتسكح مكن جكدول )

كر  كر  %39.9فيمكا عب   عب 
ا
عكن رضكاهم عككن أداء الجمعيكات الخيريكة فكي املجككال  %10.1مكه م عكن عككدم رضكاهم  وبنسكبةي قليلكةي جككدا

 االجتماعي بمنطقة املدينة املنورة.

 1.70وجكاء املسككتوى العكام لرضككا عينككة الدراسكة عككن أداء الجمعيككات الخيريكة فككي املجككال االجتمكاعي بمتوسككط حسككالي 

   مما يشير إلى تدني مستوى الرضا عن أداء الجمعيات في املجال االجتماعي.راض  إلئ حد  ماعند مستوى 

 

 
 االجتماعي( مستوى الرضا عن أداء الجمعيات في املجال 118جدول )
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 :املحور الثاني: مجاالت العمل الخيري حسب املنطقة في املجال االجتماعي

 :مجال تأهيل األسر الفقيرة 2-1

 ( ترتير أولويات العمل الخيري االجتماعي في مجال تأهيل األسر الفقيرة على مستوى منطقة املدينة املنورة*113جدول )

 تأهيل األسرة الفقيرة
ليس هنالك 

 احتياج

هنالك احتياج 

 بسيط

هنالك احتياج 

 ضروري 
 المرتيب االتجاه املتوسط املجموع

تقككككككككككككديم املسككككككككككككاعدات النقديككككككككككككة والعينيككككككككككككة 

 للفقراء غير القادرين على العمل.
ا
 255 38 4 شهريا

297 
2.85 

هنالن احتيا  

 ضروري 
1 

% 1.3 12.8 85.9 100       

بككككككككرامج األسككككككككر املنتجككككككككة )مسككككككككاعدة األسككككككككر 

 230 56 8 الفقيرة حتى يتم تحويلها ألسر منتجة(.
294 

2.76 
هنالن احتيا  

 ضروري 
2 

% 2.7 19.0 78.2 100       

 197 77 19 تقديم وسوة الشتاء لألسر املحتاجة.
293 

2.61 
هنالن احتيا  

 ضروري 
7 

% 6.5 26.3 67.2 100       

تجميككككع مككككا يفكككككيض مككككن مككككأكوالت األعكككككراس 

والفنكككككككادم وتوزفعهكككككككا  والحفكككككككالت واملطكككككككاعم

 لألسر الفقيرة.
23 69 204 

296 

2.61 

هنالن احتيا  

 ضروري 

7 

% 7.8 23.3 68.9 100       

كككككاة املكككككككال  اسككككككتقبال الكفككككككارات والنككككككذور وزكك

 199 74 23 وزكاة الفطر وتوزفعها لألسر الفقيرة.
296 

2.59 
هنالن احتيا  

 ضروري 
9 

% 7.8 25.0 67.2 100       

 219 53 21 األيتام.برامج وفالة 
293 

2.68 
هنالن احتيا  

 ضروري 
6 

% 7.2 18.1 74.7 100       

 229 59 7 سداد الديول عن املعسرين.
295 

2.75 
هنالن احتيا  

 ضروري 
3 

% 2.4 20.0 77.6 100       

توزفكككككككككككككع السكككككككككككككالل النذائيكككككككككككككة علكككككككككككككى األسكككككككككككككر 

 224 59 14 الفقيرة.
297 

2.71 
هنالن احتيا  

 ضروري 
5 

% 4.7 19.9 75.4 100       

توزفكككككككع األجهكككككككزة املنزليكككككككة الضكككككككرورية لألسكككككككر 

 226 57 12 الفقيرة.
295 

2.73 
هنالن احتيا  

 ضروري 
4 

% 4.1 19.3 76.6 100       

خرى أ         

   3 15    املساهمة في تأميل الحقيبة املدرسية
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 تأهيل األسرة الفقيرة
ليس هنالك 

 احتياج

هنالك احتياج 

 بسيط

هنالك احتياج 

 ضروري 
 المرتيب االتجاه املتوسط املجموع

تككككككككككوفير تككككككككككأميل طبككككككككككي ألصككككككككككحاب األمككككككككككراض 

 املزمنة من الفقراء.
   4 3   

   3 2    حفر اابار

   3 1    دعم برامج الحج والعمرة لألسر الفقيرة

 (.42*لالطالع على أولويات العمل الخيري في مجال تأهيل األسر الفقيرة على مستوى محافظات املدينة املنورة انظر ملحق )

 في مجال تأهيل األسر113يتسح من جدول )
ا
الفقيرة على مستوى منطقة  ( أل أوثر أولويات العمل الخيري أهمية

 للفقراء غير القادرين على العملا  بوزل نسبي 
ا
  يلي ا 2.85املدينة املنورة و ل هي اتقديم املساعدات النقدية والعينية شهريا

   وفي املرتبة الثالثة جاءت2.76ابرامج األسر املنتجة )مساعدة األسر الفقيرة حتى يتم تحويلها ألسر منتجة(ا بوزل نسبي 

  وتشير األوزال النسبية إلى أل هنالن احتيا  ضروري لهذو األولويات في 2.75اسداد الديول عن املعسرينا  بوزل نسبي 

 مجال تأهيل األسر الفقيرة بمنطقة املدينة املنورة.

وجاءت في الرتر األخيرة ا تقديم وسوة الشتاء لألسر املحتاجةا  و اتجميع ما يفيض من مأكوالت األعراس 

ل ل مه ما  يلي ا ااستقبال الكفارات والنذور وزكاة  2.43الحفالت واملطاعم والفنادم وتوزفعها لألسر الفقيرةا بوزل نسبي و 

  وتشير األوزال النسبية إلى أل هنالن احتيا  ضروري لهذو 2.59املال وزكاة الفطر وتوزفعها لألسر الفقيرةا بوزل نسبي 

 لفقيرة بمنطقة املدينة املنورة مع أل ما جاءتا في الرتر األخيرة.األولويات في مجال تأهيل األسر ا

 هي: املساهمة في 
ا
فيما كانت هناد بعض األولويات األخرى التي تم اقتراحها من قبل عينة الدراسة  وأوثرها تكرارا

 تأميل الحقيبة املدرسية  توفير تأميل طبي ألصحاب األمراض املزمنة من الفقراء.
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 ( ترتير أولويات العمل الخيري االجتماعي في مجال تأهيل األسر الفقيرة على مستوى منطقة املدينة املنورة119) ش ل بياني
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 مجال اإلسكان: 2-2

 ( ترتير أولويات العمل الخيري االجتماعي في مجال اإلس ال على مستوى منطقة املدينة املنورة*114جدول )

 اإلس ال
ليس هنالن 

 احتيا 

احتيا  هنالن 

 بسيط

هنالن احتيا  

 ضروري 
 الترتير االتجاو املتوسط املجموع

بنكككككككاء وحكككككككدات سككككككككنية لألسكككككككر املحتاجكككككككة 

 للسكن.
9 50 237 296 2.77 

هنالن احتيا  

 ضروري 
3 

% 3.0 16.9 80.1 100 
   

 2.81 297 246 45 6 ترميم وصيانة املساون لألسر الفقيرة.
هنالن احتيا  

 ضروري 
2 

% 2.0 15.2 82.8 100 
   

املسكككككككاعدة فكككككككي دفكككككككع اإليجكككككككار عكككككككن األسكككككككر 

 املحتاجة.
6 39 251 296 2.83 

هنالن احتيا  

 ضروري 
1 

% 2.0 13.2 84.8 100 
   

 2.66 297 210 74 13 دفع فواتير الكهرباء للمحتاجيل.
هنالن احتيا  

 ضروري 
5 

% 4.4 24.9 70.7 100 
   

بنككككاء مجمعككككات سكككككنية لألسككككر املحتاجككككة 

 املنطقة.في 
22 80 195 297 2.58 

هنالن احتيا  

 ضروري 
6 

% 7.4 26.9 65.7 100 
   

تقكككككديم قكككككروض حسكككككنة لألسكككككر املحتاجكككككة 

 لبناء مساوه ا.
9 63 223 295 2.73 

هنالن احتيا  

 ضروري 
4 

% 3.1 21.4 75.6 100 
   

إيكككككككككككواء األسكككككككككككر املتضكككككككككككررة مكككككككككككن ال ككككككككككككوارث 

 الطبيعية.
74 94 127 295 2.18 

احتيا  هنالن 

 بسيط
10 

% 25.1 31.9 43.1 100 
   

تزويككككككككككككككككككككد مسككككككككككككككككككككاون الفقككككككككككككككككككككراء بالطاقككككككككككككككككككككة 

 الكهربائية.
54 82 158 294 2.35 

هنالن احتيا  

 ضروري 
8 

% 18.4 27.9 53.7 100 
   

 2.44 292 175 70 47 تزويد مساون الفقراء بمياو الشرب.
هنالن احتيا  

 ضروري 
7 

% 16.1 24.0 59.9 100 
   

 2.22 227 110 56 61 مساون الفقراء بالصرف الصحي.تزويد 
هنالن احتيا  

 بسيط
9 

% 26.9 24.7 48.5 100 
   

        أخرى 

   3 2    تزويد األسر الفقيرة بتأثيث املنزل 
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 (.43*لالطالع على أولويات العمل الخيري في مجال اإلس ال على مستوى محافظات املدينة املنورة انظر ملحق)

 في مجال اإلس ال على مستوى منطقة املدينة املنورة 114جدول ) يتسح من
ا
( أل أوثر أولويات العمل الخيري أهمية

ا تككرميم وصككيانة املسككاون لألسككر الفقيكككرة  يلي كككا ا2.83ا  بككوزل نسككبي املسككاعدة فككي دفككع اإليجكككار عككن األسككر املحتاجككةو ككل هككي ا

  وتشكير األوزال 2.77ا  بوزل نسكبي وحدات سكنية لألسر املحتاجة للسكنبناء   وفي املرتبة الثالثة جاءت ا2.81بوزل نسبي 

 النسبية إلى أل هنالن احتيا  ضروري لهذو األولويات في مجال اإلس ال بمنطقة املدينة املنورة.

تزويككككد مسككككاون   يلي ككككا ا2.18ا بككككوزل نسككككبي إيككككواء األسككككر املتضككككررة مككككن ال ككككوارث الطبيعيككككةوجككككاءت فككككي الرتككككر األخيككككرة ا

  وتشككير األوزال النسككبية إلككى أل هنالككن احتيككا  بسككيط لهككذو األولويككات فككي مجككال 2.22ا بككوزل نسككبي لفقككراء بالصككرف الصككحيا

 اإلس ال بمنطقة املدينة املنورة.

 هككي: تزويككد األسككر الفقيككرة بتأثيككث 
ا
فيمككا كانككت هنككاد أولويككة أخككرى تككم اقتراحهككا مككن قبككل عينككة الدراسككة  وأوثرهككا تكككرارا

 املنزل.

 
 ( ترتير أولويات العمل الخيري االجتماعي في مجال اإلس ال على مستوى منطقة املدينة املنورة120ش ل بياني )
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 مجال رعاية ذوي االحتياجات الخاصة: 2-3

( ترتير أولويات العمل الخيري االجتماعي في مجال رعاية ذوي االحتياجات الخاصة على مستوى منطقة املدينة 115جدول )

 املنورة*

 رعاية ذوي االحتياجات الخاصة
ليس هنالك 

 احتياج

هنالك احتياج 

 بسيط

هنالك احتياج 

 ضروري 
 المرتيب االتجاه املتوسط املجموع

تقكككككككديم معونكككككككة التأهيكككككككل الجسكككككككماني 

 للمعاقيل.
14 82 195 291 2.62 

هنالن احتيا  

 ضروري 
7 

% 4.8 28.2 67.0 100       

املعنننننننننوقين، ت فينننننننننف املعانننننننننناة عنننننننننن أسنننننننننر 

 واملساعدة في تأهيل املعوقين.
15 86 194 295 2.61 

هنالن احتيا  

 ضروري 
9 

% 5.1 29.2 65.8 100       

مسنننناندة الجهننننود التنننني تقننننوم بهنننننا الجهننننات 

الحكوميننننننننننننة إلكمننننننننننننال مسننننننننننننير ها لخدمننننننننننننة 

 املعوقين.
20 81 195 

هنالن احتيا   2.59 296

 ضروري 
10 

% 6.8 27.4 65.9 100       

إقامكككككككة البكككككككرامج واملناشكككككككط الترفي يكككككككة 

 لذوي االحتياجات الخاصة.
21 57 215 293 2.66 

هنالن احتيا  

 ضروري 
3 

% 7.2 19.5 73.4 100       

إقامنننننننننننة البنننننننننننرامج التدريبينننننننننننة لتهيئنننننننننننة ذوي 

 االحتياجات الخاصة لسوق العمل.
22 59 213 294 2.65 

هنالن احتيا  

 ضروري 
4 

% 7.5 20.1 72.4 100       

املسكككاهمة فكككي عككككال  املرضككك ى مككككن ذوي 

 االحتياجات الخاصة.
16 49 229 294 2.72 

هنالن احتيا  

 ضروري 
2 

% 5.4 16.7 77.9 100       

مسننننناعدة ذوي االحتياجننننننات الخاصننننننة فنننننني 

 إيجاد فرص عمل مناسبة.
15 49 227 291 2.73 

هنالن احتيا  

 ضروري 
1 

% 5.2 16.8 78.0 100       

االحتياجككككككككككات الخاصككككككككككة تمويككككككككككل ذوي 

 إلقامة مشارفع صنيرة.
17 74 206 297 2.64 

هنالن احتيا  

 ضروري 
6 

% 5.7 24.9 69.4 100       

التوعيككككككككككككككة بأسككككككككككككككالير الوقايككككككككككككككة مككككككككككككككن 

اإلعاقة وتجنر املخكاطر التكي تفضك ي 

 إلى حدوث ا.

27 60 210 297 2.62 
هنالن احتيا  

 ضروري 
7 

% 9.1 20.2 70.7 100       

املتفكككككككككككككوقيل واملكككككككككككككوهبيل مكككككككككككككن رعايكككككككككككككة 

 الطالب ذوي االحتياجات الخاصة.
20 61 210 291 2.65 

هنالن احتيا  

 ضروري 
4 

% 6.9 21.0 72.2 100       
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 رعاية ذوي االحتياجات الخاصة
ليس هنالك 

 احتياج

هنالك احتياج 

 بسيط

هنالك احتياج 

 ضروري 
 المرتيب االتجاه املتوسط املجموع

بكككككككككككككرامج توعيكككككككككككككة وتثقيكككككككككككككف املجتمكككككككككككككع 

 بقضية اإلعاقة.
30 56 199 285 2.59 

هنالن احتيا  

 ضروري 
10 

% 10.5 19.6 69.8 100       

العمككل الخيككري فككي مجككال رعايككة ذوي االحتياجككات الخاصككة علككى مسككتوى محافظككات املدينككة املنككورة انظككر *لالطككالع علككى أولويككات 

 (.44ملحق )

 فككككي مجككككال رعايككككة ذوي االحتياجككككات الخاصككككة علككككى 115يتسككككح مككككن جككككدول )
ا
( أل أوثككككر أولويككككات العمككككل الخيككككري أهميككككة

صكككة فككككي إيجككككاد فككككرص عمكككل مناسككككبةا  بككككوزل نسككككبي مسكككتوى منطقككككة املدينككككة املنككككورة و كككل هككككي امسككككاعدة ذوي االحتياجككككات الخا

  وفكككي املرتبكككة الثالثككة جكككاءت اإقامكككة 2.72  يلي ككا ااملسكككاهمة فكككي عككال  املرضككك ى مكككن ذوي االحتياجككات الخاصكككةا بكككوزل نسككبي 2.73

يكككا    وتشكككير األوزال النسكككبية إلكككى أل هنالكككن احت2.66البكككرامج واملناشكككط الترفي يكككة لكككذوي االحتياجكككات الخاصكككةا  بكككوزل نسكككبي 

 ضروري لهذو األولويات في مجال رعاية ذوي االحتياجات الخاصة بمنطقة املدينة املنورة.

وجكككاءت فكككي الرتكككر األخيكككرة امسكككاندة الجهكككود التكككي تقكككوم ه ككككا الجهكككات الح وميكككة إلومكككال مسكككيرت ا لخدمكككة املعكككوقيلا  و 

لي ككككا اتيفيككككف املعانكككاة عككككن أسككككر املعككككوقيل  ي ل كككل مه مككككا  2.59ابكككرامج توعيككككة وتثقيككككف املجتمككككع بقضكككية اإلعاقككككةا بككككوزل نسككككبي 

  وتشكككير األوزال النسكككبية إلكككى أل هنالكككن احتيكككا  ضكككروري لهكككذو األولويكككات فكككي 2.61واملسكككاعدة فكككي تأهيكككل املعكككوقيلا بكككوزل نسكككبي 

 مجال رعاية ذوي االحتياجات الخاصة بمنطقة املدينة املنورة مع أل ا جاءت في الرتر األخيرة.
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الجهات 
الحكومية 
إلكمال 
مسيرتها 
لخدمة 
 .المعوقين

إقامة 
البرامج 
والمناشط 
الترفيهية 
لذوي 

االحتياجات 
 .الخاصة

إقامة 
البرامج 
التدريبية 
لتهيئة ذوي 
االحتياجات 
الخاصة 
لسوق 
 .العمل

المساهمة 
في عالج 
المرضى من 

ذوي 
االحتياجات 
 .الخاصة

مساعدة 
ذوي 

االحتياجات 
الخاصة في 
إيجاد فرص 
عمل 
 .مناسبة

تمويل ذوي 
االحتياجات 
الخاصة 
إلقامة 
مشاريع 
 .صغيرة

التوعية 
بأساليب 
الوقاية من 
اإلعاقة 
وتجنب 
المخاطر 
التي تفضي 
 .إلى حدوثها

رعاية 
المتفوقين 
والموهبين 
من الطالب 
ذوي 

االحتياجات 
 .الخاصة

برامج 
توعية 
وتثقيف 
المجتمع 
بقضية 
 .اإلعاقة
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ترتير أولويات العمل الخيري االجتماعي في مجال رعاية ذوي االحتياجات الخاصة على مستوى منطقة ( 121ش ل بياني )

 املدينة املنورة

 

 مجال رعاية كبار السن: 2-4

 ( ترتير أولويات العمل الخيري االجتماعي في مجال رعاية وبار السن على مستوى منطقة املدينة املنورة*116جدول )

هنالك  ليس رعاية كبار السن

 احتياج

هنالك احتياج 

 بسيط

هنالك احتياج 

 ضروري 
 المرتيب االتجاه املتوسط الجموع

 2.67 296 216 63 17 تقديم الرعاية الصحية لكبار السن.
هنالن احتيا  

 ضروري 
2 

% 5.7 21.3 73.0 100       

تقديم املساعدة ألسر وبار السن لإلعانة 

 على رعايت م.
16 83 197 296 2.61 

هنالن احتيا  

 ضروري 
4 

% 5.4 28.0 66.6 100       

مسككككككاندة الجهككككككود التككككككي تقككككككوم ه كككككككا الجهككككككات 

الح وميكككككة إلومكككككال مسكككككيرت ا لخدمكككككة وبكككككار 

 السن.

17 78 201 296 2.62 
هنالن احتيا  

 ضروري 
3 

% 5.7 26.4 67.9 100       

 2.44 295 168 88 39 البرامج والنشاطات الترفي ية لكبار السن.
هنالن احتيا  

 ضروري 
7 

% 13.2 29.8 56.9 100       

 2.54 295 193 68 34 برامج تحفي  القرآل الكريم لكبار السن.
هنالن احتيا  

 ضروري 
6 

% 11.5 23.1 65.4 100       

 املساهمة في عال  املرض ى من وبار السن.
15 44 227 286 2.74 

هنالن احتيا  

 ضروري 
1 

% 5.2 15.4 79.4 100       

إقامة املحاضرات والندوات للحض على 

 بر الوالدين ووبار السن.
33 59 202 294 2.57 

هنالن احتيا  

 ضروري 
5 

% 11.2 20.1 68.7 100       

 2.35 291 150 92 49 إنشاء دور الرعاية لكبار السن.
هنالن احتيا  

 ضروري 
9 

% 16.8 31.6 51.5 100       

 2.36 293 156 87 50 السن.برامج محو األمية لكبار 
هنالن احتيا  

 ضروري 
8 

% 17.1 29.7 53.2 100       

 (.45*لالطالع على أولويات العمل الخيري في مجال رعاية وبار السن على مستوى محافظات املدينة املنورة انظر ملحق )
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 فكككي مجكككال رعايكككة وبكككار السكككن علكككى مسكككتوى منطقكككة 116يتسكككح مكككن جكككدول )
ا
( أل أوثكككر أولويكككات العمكككل الخيكككري أهميكككة

  يلي ككا اتقككديم الرعايككة الصككحية لكبككار 2.74املدينككة املنككورة و ككل هككي ااملسككاهمة فككي عككال  املرضكك ى مككن وبككار السككنا  بككوزل نسككبي 

مساندة الجهود التي تقوم ه كا الجهات الح ومية إلومال مسكيرت ا لخدمكة   وفي املرتبة الثالثة جاءت ا2.67السنا بوزل نسبي 

  وتشككير األوزال النسككبية إلككى أل هنالككن احتيككا  ضككروري لهككذو األولويككات فككي مجككال رعايككة وبككار 2.62وبككار السككنا  بككوزل نسككبي 

 السن بمنطقة املدينة املنورة.

  يلي كا ا بكرامج محكو األميكة لكبكار السكنا 2.35وجاءت في الرتر األخيرة اإنشكاء دور الرعايكة لكبكار السكنا بكوزل نسكبي 

  وتشكير األوزال النسككبية إلككى أل هنالكن احتيككا  ضككروري لهكذو األولويككات فكي مجككال رعايككة وبكار السككن بمنطقككة 2.36بكوزل نسككبي 

 األخيرة. املدينة املنورة مع أل ما جاءتا في الرتر
 

 
 ( ترتير أولويات العمل الخيري االجتماعي في مجال رعاية وبار السن على مستوى منطقة املدينة املنورة122ش ل بياني )

 مجال رعاية الشباب: 2-5

  

2.67 
2.61 2.62 

2.44 

2.54 

2.74 

2.57 

2.35 2.36 

2.10

2.20

2.30

2.40

2.50

2.60

2.70

2.80

تقديم الرعاية 
الصحية لكبار 

 .السن

تقديم المساعدة 
ألسر كبار السن 
لإلعانة على 
 .رعايتهم

مساندة الجهود 
التي تقوم بهـا 
الجهات 

الحكومية إلكمال 
مسيرتها لخدمة 

 .كبار السن

البرامج 
والنشاطات 

الترفيهية لكبار 
 .السن

برامج تحفيظ 
القرآن الكريم 
 .لكبار السن

المساهمة في 
عالج المرضى 
 .من كبار السن

إقامة 
المحاضرات 
والندوات 

للحض على بر 
الوالدين وكبار 

 .السن

إنشاء دور 
الرعاية لكبار 

 .السن

برامج محو 
األمية لكبار 

 .السن
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 ( ترتير أولويات العمل الخيري االجتماعي في مجال رعاية الشباب على مستوى منطقة املدينة املنورة*117جدول )

ليس هنالك  الشبابرعاية 

 احتياج

هنالك احتياج 

 بسيط

هنالك احتياج 

 ضروري 
 المرتيب االتجاه املتوسط املجموع

املسابقات الثقافية الهادفة )الكتيب 

أوالشريط اإلسالمي، أفضل مقال، البحث 

 العلمي،...إلخ(

27 97 171 295 2.49 
هنالن احتيا  

 ضروري 
14 

% 9.2 32.9 58.0 100       

 2.60 293 194 82 17 املحاضرات والدروس التوعوية الثقافية
هنالن احتيا  

 ضروري 
12 

% 5.8 28.0 66.2 100       

األنشننننننننننننننننننننطة الثقافينننننننننننننننننننننة الدورينننننننننننننننننننننة للشنننننننننننننننننننننباب 

)مهرجانننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننات، ملتقيننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننات، رحننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننالت 

 كشفية،...إلخ(.

15 66 212 293 2.67 
هنالن احتيا  

 ضروري 
9 

% 5.1 22.5 72.4 100       

رحنننننننننننالت سنننننننننننياحية تثقيفينننننننننننة لطنننننننننننالب تنظنننننننننننيم 

 املدارس.
20 89 184 293 2.56 

هنالن احتيا  

 ضروري 
13 

% 6.8 30.4 62.8 100       

بننننننننرامج تنميننننننننة املهننننننننارات اللخصننننننننية ومهننننننننارات 

 االتصال مع اآلخرين.
13 69 213 295 2.68 

هنالن احتيا  

 ضروري 
7 

% 4.4 23.4 72.2 100       

 2.77 294 244 31 19 املخدرات واملسكرات.برامج توعوية ملكافحة 
هنالن احتيا  

 ضروري 
2 

% 6.5 10.5 83.0 100       

بننننننننننننرامج تدريبيننننننننننننة لتنننننننننننندعيم قنننننننننننندرات الشننننننننننننباب 

 باملفاهيم واألساليب السليمة الت اذ القرار.
8 70 216 294 2.71 

هنالن احتيا  

 ضروري 
5 

% 2.7 23.8 73.5 100       

 2.61 295 198 80 17 بين الشباب. إقامة املنافسات الرياضية
هنالن احتيا  

 ضروري 
11 

% 5.8 27.1 67.1 100       

القيام بحمالت توعويكة للشكباب لتعزيكز قكيم 

 الت افل وال سامح في املجتمع السعودي.
16 72 207 295 2.65 

هنالن احتيا  

 ضروري 
10 

% 5.4 24.4 70.2 100       

املروريكككة للتقليكككل بككرامج توعويكككة عكككن الثقافكككة 

 من حوادث السير لدى الشباب.
13 52 220 285 2.73 

هنالن احتيا  

 ضروري 
4 
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ليس هنالك  الشبابرعاية 

 احتياج

هنالك احتياج 

 بسيط

هنالك احتياج 

 ضروري 
 المرتيب االتجاه املتوسط املجموع

% 4.6 18.2 77.2 100       

بككككككرامج مسككككككاعدة الشككككككباب علككككككى اإلقككككككالع عككككككن 

 التدخيل.
17 34 241 292 2.77 

هنالن احتيا  

 ضروري 
2 

% 5.8 11.6 82.5 100       

ملسككاعدة  تقكديم املسككاعدات املاليككة والعينيككة

 الشباب على الزوا .
6 40 245 291 2.82 

هنالن احتيا  

 ضروري 
1 

% 2.1 13.7 84.2 100       

 2.70 293 216 67 10 دورات تدريبية للشباب عن الحياة األسرية.
هنالن احتيا  

 ضروري 
6 

% 3.4 22.9 73.7 100       

 2.68 290 212 64 14 التوفيق بيل الشباب الراغبيل في الزوا .
هنالن احتيا  

 ضروري 
7 

% 4.8 22.1 73.1 100       

 (.46*لالطالع على أولويات العمل الخيري في مجال رعاية الشباب على مستوى محافظات املدينة املنورة انظر ملحق )

 في مجال رعاية الشكباب علكى مسكتوى منطقكة 117يتسح من جدول )
ا
املدينكة ( أل أوثر أولويات العمل الخيري أهمية

بككرامج مسككاعدة   يلي ككا ا2.82ا  بككوزل نسككبي تقككديم املسككاعدات املاليككة والعينيككة ملسككاعدة الشككباب علككى الككزوا املنككورة و ككل هككي ا

ل ككل مه مككا  وتشككير  2.77ا  بككوزل نسككبي بككرامج توعويككة مل افحككة املخككدرات واملسكككراتا  و االشككباب علككى اإلقككالع عككن التككدخيل

 لن احتيا  ضروري لهذو األولويات في مجال رعاية الشباب بمنطقة املدينة املنورة.األوزال النسبية إلى أل هنا

املسككككككابقات الثقافيككككككة الهادفككككككة )الكتيككككككر أوالشككككككريط اإلسككككككالمي  أفضككككككل مقككككككال  البحككككككث وجككككككاءت فككككككي الرتككككككر األخيككككككرة ا

  وتشككير األوزال 2.56ا بككوزل نسككبي تنظككيم رحككالت سككياحية تثقيفيككة لطككالب املككدارس  يلي ككا ا2.49ا بككوزل نسككبي العلمككي ...إلم(

النسبية إلى أل هنالن احتيا  ضروري لهذو األولويات في مجال رعاية الشباب بمنطقة املدينة املنورة مع أل ما جاءتا في الرتكر 

 األخيرة.
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 املدينة املنورة( ترتير أولويات العمل الخيري االجتماعي في مجال رعاية الشباب على مستوى منطقة 123ش ل بياني )
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2.60 

2.67 

2.56 

2.68 
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2.61 
2.65 

2.73 
2.77 
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2.70 
2.68 

2.30
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2.70

2.80

2.90
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 مجال رعاية املرأة والطفل: 2-6

 ( ترتير أولويات العمل الخيري االجتماعي في مجال رعاية املرأة والطفل على مستوى منطقة املدينة املنورة*118جدول )

ليس هنالك  رعاية املرأة والطفل

 احتياج

هنالك احتياج 

 بسيط

هنالك احتياج 

 المرتيب االتجاه املتوسط املجموع ضروري 

 برامج حماية حقوم املرأة في املجتمع.

41 82 169 
292 

2.44 

هنالن احتيا  

 10 ضروري 

% 14.0 28.1 57.9 100 

 

 

 

 برامج حماية حقوم الطفل في املجتمع.

32 89 172 
293 

2.48 

هنالن احتيا  

 8 ضروري 

% 10.9 30.4 58.7 100 

 

 

 بكككككككرامج تأهيكككككككل املكككككككرأة للقيكككككككام بكككككككدورها فكككككككي 

 األسرة.

19 86 185 
290 

2.57 

هنالن احتيا  

 7 ضروري 

% 6.6 29.7 63.8 100 

 

 

بككككككرامج تأهيككككككل املككككككرأة للمسككككككاهمة فككككككي بنككككككاء  

.
ا
 ومعنويا

ا
 األسرة ماديا

20 72 197 
289 

2.61 

هنالن احتيا  

 4 ضروري 

% 6.9 24.9 68.2 100 

 

 

برامج نشكر ثقافكة األسكر املنتجكة والعمكل  

مككن طاقككات النسككاء مككن املنككزل لالسككتفادة 

 املهدرة.

10 69 212 

291 

2.69 

هنالن احتيا  

 ضروري 
3 

% 3.4 23.7 72.9 100 

 

 

 

 املحاضرات والدروس التوعوية للنساء.

23 72 196 
291 

2.59 

هنالن احتيا  

 6 ضروري 

% 7.9 24.7 67.4 100 

 

 

بكككككككككككرامج حمايكككككككككككة الكككككككككككنشء مكككككككككككن التكككككككككككدخيل  

 واملخدرات.

20 42 230 
292 

2.72 

احتيا  هنالن 

 2 ضروري 

% 6.8 14.4 78.8 100 

 

 

 

 برامج محو األمية لدى النساء باملنطقة.

35 82 175 
292 

2.48 

هنالن احتيا  

 8 ضروري 

% 12.0 28.1 59.9 100 

 

 

 
 2.74 292 227 53 12 برامج تأهيل الفتيات للزوا .

هنالن احتيا  

 ضروري 
1 

% 4.1 18.2 77.7 100 

 

 

للتعامكل املثكالي مككع  بكرامج توعيكة الفتيكات 

التقنيكككككككككككة الحديثكككككككككككة ووسكككككككككككائل التواصكككككككككككل 

 االجتماعي.
هنالن احتيا   2.61 288 208 49 31

 ضروري 

4 

% 10.8 17.0 72.2 100 

 .(47*لالطالع على أولويات العمل الخيري في مجال رعاية املرأة والطفل على مستوى محافظات املدينة املنورة انظر ملحق )   
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 فككي مجككال رعايككة املككرأة والطفككل علككى مسككتوى منطقككة 118يتسككح مككن جككدول )
ا
( أل أوثككر أولويككات العمككل الخيككري أهميككة

  يلي كا ابكرامج حمايكة الكنشء مكن التكدخيل واملخكدراتا 2.74املدينة املنورة و ل هي ابرامج تأهيل الفتيات للكزوا ا بكوزل نسكبي 

  وفي املرتبة الثالثة جاءت ابرامج نشر ثقافة األسر املنتجة والعمل من املنزل لالسكتفادة مكن طاقكات النسكاء 2.72بوزل نسبي 

  وتشير األوزال النسبية إلى أل هنالن احتيا  ضروري لهذو األولويات في مجال رعاية املرأة والطفكل 2.69املهدرةا بوزل نسبي 

 بمنطقة املدينة املنورة.

األخيكككرة ابكككرامج محكككو األميكككة لكككدى النسكككاء باملنطقكككةا  و ابكككرامج حمايكككة حقكككوم الطفكككل فكككي املجتمكككع ا وجكككاءت فكككي الرتكككر 

  وتشككير األوزال النسككبية إلككى أل 2.44ل ككل مه مككا  تلي ككا ابككرامج حمايككة حقككوم املككرأة فككي املجتمككعا بككوزل نسككبي  2.48بككوزل نسككبي 

 والطفل بمنطقة املدينة املنورة مع أل ما جاءا في الرتر األخيرة.هنالن احتيا  ضروري لهذو األولويات في مجال رعاية املرأة 

 
( ترتير أولويات العمل الخيري االجتماعي في مجال رعاية املرأة والطفل على مستوى منطقة املدينة املنورة124ش ل بياني )

2.44 
2.48 

2.57 
2.61 

2.69 

2.59 

2.72 

2.48 

2.74 

2.61 

2.25
2.30
2.35
2.40
2.45
2.50
2.55
2.60
2.65
2.70
2.75
2.80

برامج حماية 
حقوق المرأة 
 .في المجتمع

برامج حماية 
حقوق الطفل 
 .في المجتمع

برامج تأهيل 
المرأة للقيام 
بدورها في 
 .األسرة

برامج تأهيل 
المرأة 

للمساهمة في 
بناء األسرة 
 ً  .مادياً ومعنويا

برامج نشر 
ثقافة األسر 
المنتجة 
والعمل من 
المنزل  

لالستفادة من 
طاقات النساء 

 .المهدرة

المحاضرات 
والدروس 
التوعوية 
 .للنساء

برامج حماية 
النشء من 
التدخين 
 .والمخدرات

برامج محو 
األمية لدى 
النساء 
 .بالمنطقة

برامج تأهيل 
الفتيات 
 .للزواج

برامج توعية 
الفتيات 
للتعامل 
المثالي مع 

التقنية الحديثة 
ووسائل 
التواصل 
 .االجتماعي
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 في املجال االجتماعي بكل محافظة من محافظات املدينة املنورةترتيب األحياء األهد 
 
 :احتياجا

 في املجال االجتماعي ب ل محافظة من محافظات املدينة املنورة*119جدول ) 
ا
 ( ترتير األحياء األشد احتياجا

 املدينة املنورة

 الدعيثه الدويمه الجبور  السيح الحرة النربية املدينة املنورة

 31 35 49 49 53 التكرار

 4.38 4.94 6.92 6.92 7.49 النسبة %

 ينبع

 مشرفة الصريف املشهد العصيلي السميري  ينبع

 12 13 20 20 24 التكرار

 8.57 9.29 14.29 14.29 17.14 النسبة %

 العيص

 املرلع سليلة جهينة القصبة هدمة املرامية العيص

 1 2 2 2 2 التكرار

 4.55 9.09 9.09 9.09 9.09 النسبة %

 الحناوية

 املحفر املخطط العقدة الصمد بطيقال الحناوية

 3 3 4 4 8 التكرار

 5.56 5.56 7.41 7.41 14.81 النسبة %

 خيبر

 املطاوي  العقيلة العشاش الفيصليه سلطانة خيبر

 2 2 3 4 4 التكرار

 4.76 4.76 7.14 9.52 9.52 النسبة %

 العال

 ابن زاب فضال العزيزيه املحاش ميطط السالم  العال

 2 2 4 5 5 التكرار

 6.45 6.45 12.90 16.13 16.13 النسبة %

 وادي الفرع

 الهندية الرمضه  املخلفي العطشال الفقير وادي الفرع

 1 1 1 2 3 التكرار

 6.25 6.25 6.25 12.5 18.75 النسبة %

 بدر

 املفرم  الحسنية ام الطبقال الخشبي الفزالني بدر

 3 3 4 5 6 التكرار

 6.52 6.52 8.70 10.87 13.04 النسبة %

 مهد الدهر

  صفينه العزيزيه الحي الشريي املخطط مهد الدهر

  1 1 2 2 التكرار

  16.67 16.67 33.33 33.33 النسبة %

 السويرقية

 املساوم  الروزة السوم  حازم السوسية السويرقية

 3 4 4 5 6 التكرار

 6.67 8.89 8.89 11.11 13.33 النسبة %

 في كل محافظة من محافظات املدينة املنورة.48*انظر ملحق )
ا
 ( ملزيد من التفاصيل حول ترتير األحياء كاملة
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 فككككي املجككككال االجتمككككاعي بمحافظككككة املدينككككة املنككككورة هككككو حككككي الحككككرة 119يتسككككح مككككن جككككدول )
ا
( أل أشككككد األحيككككاء احتياجككككا

 %.4.38%: 6.92تليه أحياء السيح  الجبور  الدويمة  الدعيثة بنسر مئوية تتراوح بيل  % 7.49النربية بنسبة 

%  تليكككه أحيكككاء العصكككيلي  املشكككهد  الصكككريف  17.14وفكككي محافظكككة ينبكككع جكككاء حكككي السكككميري فكككي املرتبكككة األولكككى بنسكككبة 

 %.8.57%: 14.29ومشرفة بنسر مئوية تتراوح بيل 

%  يلككي م 9.09ميككة  هدمككة  القصككبة  سككليلة جهينككة فككي املرتبككة األولككى بنسككبة وفككي محافظككة العككيص جككاءت أحيككاء املرا

 %.4.55حي املرلع بنسبة مئوية 

%  تليككه أحيككاء الصككمد  العقككدة  املخطككط  14.81وفككي محافظككة الحناويككة جككاء حككي بطيقككال فككي املرتبككة األولككى بنسككبة 

 %.5.56%: 7.41املحفر  بنسر مئوية تتراوح بيل 

% ل كل مه مكا  تلي مكا أحيكاء العشككاش  9.52جكاء حكي الفيصكلية  وسكلطانة فكي املرتبكة األولكى بنسكبة  وفكي محافظكة خيبكر

 %.4.76%: 7.14العقيلة  املطاوي بنسبة تتراوح بيل 

% ل كل مه مكا  يليكه حكي العزيزيكة  16.13وفي محافظة العال جاء حي ميطط السالم  املحكاش فكي املرتبكة األولكى بنسكبة 

 .%6.45%: 12.90نسبة فضال  و بن زاب ب

%  تليه أحياء العطشال  املخلفي  الرمضة  18.75وفي محافظة وادي الفرع جاء حي الفقير في املرتبة األولى بنسبة 

 %.6.25%: 12.5الهندية بنسر مئوية بلنت 

الحسككنية   % تليككه أحيككاء الخشككبي  أم الطبقككال 13.04وفككي محافظككة بككدر جككاء حككي الفزالنككي  فككي املرتبككة األولككى بنسككبة 

 %. 6.52%: 10.87املفرم بنسر مئوية تتراوح بيل 

% تليكككه أحيكككاء العزيزيكككة  33.33وفكككي محافظكككة مهكككد الكككدهر جكككاء حكككي املخطكككط  الحكككي الشكككريي فكككي املرتبكككة األولكككى بنسكككبة 

 % ل ل مه ما.16.67صفنية  بنسر مئوية م ساوية بلنت 

%  تليكككه أحيكككاء حكككازم  السكككوم  الكككروزة  13.33ى بنسكككبة وفكككي محافظكككة السكككويرقية جكككاء حكككي السوسكككية فكككي املرتبكككة األولككك

 %.6.67%: 11.11واملساوم  بنسر مئوية تتراوح بيل 
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 املحور الثالث: ترتيب أولويات العمل الخيري في املجاالت االجتماعية حسب املحافظة:

 عية حسر املحافظة( ترتير أولويات العمل الخيري في املجاالت االجتما120جدول )

مجاالت العمل 

 الخيري 

 السويرقية مهد الدهر بدر وادي الفرع العال خيبر الحناوية العيص ينبع املدينة املنورة

 ترتير وزل ترتير وزل ترتير وزل ترتير وزل ترتير وزل ترتير وزل ترتير وزل ترتير وزل ترتير وزل ترتير وزل

رعاية ذوي 

 االحتياجات الخاصة.
3.51 4 3.43 3 4.71 1 2.83 5 3.91 3 3.6 3 3.29 5 3.83 3 4.8 1 3.25 4 

 6 2.63 2 4.6 2 4 3 4 3 3.6 3 3.91 1 4.58 3 3.57 5 2.89 5 3.5 رعاية وبار السن.

 2 4 3 4.4 4 3.75 1 4.43 5 3.3 1 4.82 4 3.33 5 2.86 4 3.42 3 3.7 رعاية الشباب.

 3 3.5 4 3.4 1 4.5 2 4.29 1 4.7 2 4.36 3 3.83 4 3.29 1 4.64 1 4.03 اإلس ال.

 1 4.5 5 2.6 5 3.42 4 3.57 2 3.8 5 2.45 2 4.5 2 3.86 2 4.15 2 3.9 م افحة الفقر.

 5 3.13 6 1.2 6 1.45 6 1.43 6 2 6 1.55 6 1.82 6 2.71 6 2.45 6 2.55 رعاية املرأة والطفل.
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 فكككي املجكككال االجتمكككاعي ملحافظكككة املدينكككة املنكككورة هكككي 120يتسكككح مكككن جكككدول )
ا
( أل أوثكككر أولويكككات العمكككل الخيكككري أهميكككة

علككى الترتيككر  فيمككا جككاءت فككي الرتككر األخيككرة ارعايككة وبككار السككنا  و  3.90  4.03ااإلسكك الا   وام افحككة الفقككرا  بككوزل نسككبي 

 على الترتير. 2.55  3.50ارعاية املرأة والطفلا بوزل نسبي 

 في املجال االجتماعي ملحافظة ينبكع هكي ااإلسك الا   120ويتسح من جدول )
ا
( أل أوثر أولويات العمل الخيري أهمية

علككى الترتيككر  فيمككا جككاءت فككي الرتككر األخيككرة ارعايككة وبككار السككنا  و ارعايككة املككرأة  4.15  4.64بي وام افحككة الفقككرا  بككوزل نسكك

 على الترتير. 2.45  2.89والطفلا بوزل نسبي 

 فكي املجكال االجتمكاعي ملحافظككة العكيص هكي اارعايككة 120ويتسكح مكن جكدول )
ا
( أل أوثككر أولويكات العمكل الخيكري أهميككة

علككى الترتيككر  فيمككا جككاءت فككي الرتككر األخيككرة ارعايككة  3.86  4.71و ام افحككة الفقككرا بككوزل نسككبي ذوي االحتياجككات الخاصككةا  

 على الترتير. 2.71  2.86الشبابا  و ارعاية املرأة والطفلا بوزل نسبي 

 فكي املجكال االجتمكاعي ملحافظكة الحناويكة هكي ارعايكة 120ويتسح من جدول )
ا
( أل أوثر أولويات العمكل الخيكري أهميكة

علكككككككى الترتيكككككككر  فيمكككككككا جكككككككاءت فكككككككي الرتكككككككر األخيكككككككرة ارعايكككككككة ذوي  4.50  4.58بكككككككار السكككككككنا   وا م افحكككككككة الفقكككككككرا  بكككككككوزل نسكككككككبي و

 على الترتير. 1.81  2.83االحتياجات الخاصةا  و ارعاية املرأة والطفلا بوزل نسبي 

 فكككي املجكككال االجتمكككاعي 120ويتسكككح مكككن جكككدول )
ا
ملحافظكككة خيبكككر هكككي ارعايكككة ( أل أوثكككر أولويكككات العمكككل الخيكككري أهميكككة

على الترتير  فيما جاءت في الرتر األخيرة ام افحة الفقرا  و ارعايكة املكرأة  4.36  4.82الشبابا   وااإلس الا  بوزل نسبي 

 على الترتير. 1.55  2.45والطفلا بوزل نسبي 

 في املجال االجتماعي 120ويتسح من جدول )
ا
ملحافظة العال هي ااإلس الا   ( أل أوثر أولويات العمل الخيري أهمية

علككككى الترتيككككر  فيمككككا جككككاءت فككككي الرتككككر األخيككككرة ارعايككككة الشككككبابا  و ارعايككككة املككككرأة  3.80  4.70وام افحككككة الفقككككرا  بككككوزل نسككككبي 

 على الترتير. 2.0  3.30والطفلا بوزل نسبي 

 فككككي املجككككال االجتمككككاعي 120ويتسككككح مككككن جككككدول )
ا
ملحافظككككة وادي الفككككرع هككككي ( أل أوثككككر أولويككككات العمككككل الخيككككري أهميككككة

علكى الترتيكر  فيمكا جكاءت فكي الرتكر األخيكرة ارعايكة ذوي االحتياجكات  4.29  4.43ارعاية الشبابا   وااإلس الا  بوزل نسكبي 

 على الترتير. 1.43  3.29الخاصةا  و ارعاية املرأة والطفلا بوزل نسبي 

 120ويتسح من جدول )
ا
فكي املجكال االجتمكاعي ملحافظكة بكدر هكي ااإلسك الا    ( أل أوثر أولويات العمل الخيري أهمية

علكككى الترتيكككر  فيمكككا جكككاءت فكككي الرتكككر األخيكككرة ام افحكككة الفقكككرا  و ارعايكككة املكككرأة  4.0  4.50وارعايكككة وبكككار السكككنا  بكككوزل نسكككبي 

 على الترتير. 1.45  3.42والطفلا بوزل نسبي 

 120ويتسكككح مكككن جكككدول )
ا
فكككي املجكككال االجتمكككاعي ملحافظكككة املهكككد الكككذهر هكككي  ( أل أوثكككر أولويكككات العمكككل الخيكككري أهميكككة

على الترتير  فيما جاءت في الرتر األخيرة  4.60  4.80ارعاية ذوي االحتياجات الخاصةا   وارعاية وبار السنا  بوزل نسبي 

 على الترتير. 1.45  2.60ام افحة الفقرا  و ارعاية املرأة والطفلا بوزل نسبي 

 فككككي املجككككال االجتمككككاعي ملحافظككككة السككككويرقية هككككي 120ويتسككككح مككككن جككككدول )
ا
( أل أوثككككر أولويككككات العمككككل الخيككككري أهميككككة

على الترتير  فيما جاءت فكي الرتكر األخيكرة ارعايكة املكرأة والطفكلا   4.0  4.5ام افحة الفقرا  وارعاية الشبابا  بوزل نسبي 

 الترتير. على 2.63  3.13و ارعاية وبار السنا بوزل نسبي 
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 املحور الرابع: فاعلية الجمعيات الخيرية حسب املنطقة في املجال االجتماعي:

 مكافحة الفقر:  4-1

( ترتير فاعليات العمل الخيري االجتماعي للجمعيات الخيرية في مجال م افحة الفقر على مستوى منطقة 121جدول )

 املدينة املنورة*

غير  مكافحة الفقر

افي  مو

افي إلئ  مو

افي ما حد    المرتيب االتجاه املتوسط املجموع مو

تقككككككدم الجمعيككككككات الخيريككككككة املسككككككاعدات النقديككككككة والعينيككككككة 

 للفقراء غير القادرين على العمل.
ا
 شهريا

77 112 107 

296 2.10 

موافق إلى 

 6 حدي ما

% 26.0 37.8 36.1 100 

 

 

تنفككككذ الجمعيككككات الخيريككككة بكككككرامج األسككككر املنتجككككة )مسكككككاعدة  

 تحويلها ألسر منتجة(.ليتم األسر الفقيرة 

81 118 97 

296 2.05 

موافق إلى 

 7 حدي ما

% 27.4 39.9 32.8 100 

 

 

تقككككدم الجمعيككككات الخيريككككة وسككككوة الشككككتاء لألسككككر املحتاجككككة  

 بصفة دورية.

44 127 124 

295 2.27 

موافق إلى 

 4 حدي ما

% 14.9 43.1 42.0 100 

 

 

تقكككوم الجمعيكككات الخيريكككة بتجميكككع مكككا يفكككيض مكككن مككككأكوالت  

األعككراس والحفككالت واملطككاعم والفنككادم وتوزعككه علككى األسككر 

 الفقيرة.

99 112 85 
296 1.95 

موافق إلى 

 8 حدي ما

% 33.4 37.8 28.7 100 

 

 

ككككاة املكككككال   تسكككككتقبل الجمعيكككككات الخيريكككككة الكفكككككارات والنكككككذور وزكك

 الفطر وتوزعها على األسر الفقيرة.وزكاة 

50 94 151 

295 2.35 

 موافق

3 

% 16.9 31.9 51.2 100 

 

 

 1 موافق 2.42 296 164 93 39 تنفذ الجمعيات الخيرية برامج وفالة األيتام. 

% 13.2 31.4 55.4 100 

 

 

 

 تقوم الجمعيات الخيرية بسداد الديول عن املعسرين.

110 99 80 

289 1.90 

إلى موافق 

 9 حدي ما

% 38.1 34.3 27.7 100 

 

 

تقوم الجمعيات الخيرية بتوزفع السالل النذائية على  

 األسر الفقيرة.

26 126 144 

296 2.40 

 موافق

2 

% 8.8 42.6 48.6 100 

 

 

تقوم الجمعيات الخيرية بتوفير األجهزة املنزلية الضرورية  

 لألسر الفقيرة.

67 117 111 

295 2.15 

موافق إلى 

 5 حدي ما

% 22.7 39.7 37.6 100 

( ملزيككد مككن التفاصككيل حككول ترتيككر فاعليككة العمككل الخيككري االجتمككاعي للجمعيككات الخيريككة فككي مجككال م افحككة 49*انظككر ملحككق )   

 الفقر على مستوى كل محافظة من محافظات املدينة املنورة. 
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( أل أوثككر فاعليككات أنشكطة الجمعيككات الخيريككة علككى مسككتوى منطقكة املدينككة املنككورة فككي مجككال 121يتسكح مككن جككدول )

  تلي ككا اتقككوم الجمعيككات الخيريككة بتوزفككع 2.42م افحكة الفقككر هككي: اتنفككذ الجمعيككات الخيريككة بككرامج وفالككة األيتكاما  بككوزل نسككبي 

  وتشير األوزال النسبية إلى أل الجمعيكات لكد  ا فاعليكة فكي القيكام ه كذو 2.40السالل النذائية على األسر الفقيرةا بوزل نسبي 

 األنشطة.

وجككككاءت فككككي الرتككككر األخيككككرة كككككل مككككن اتقككككوم الجمعيككككات الخيريككككة بتجميككككع مككككا يفككككيض مككككن مككككأكوالت األعككككراس والحفككككالت 

  اتقككوم الجمعيككات الخيريككة بسككداد الككديول عككن املعسككرينا 1.95واملطككاعم والفنككادم وتوزعككه علككى األسككر الفقيككرةا بككوزل نسككبي 

 معيات لد  ا فاعلية في القيام ه ذو األنشطة إلى حدي ما.  وتشير هذو األوزال النسبية إلى أل الج1.90بوزل نسبي 

 

 
( ترتير فاعليات العمل الخيري االجتماعي للجمعيات الخيرية في مجال م افحة الفقر على مستوى منطقة 125ش ل بياني )

 املدينة املنورة

 مجال اإلسكان: 4-2

لخيرية في مجال اإلس ال على مستوى منطقة املدينة ( ترتير فاعليات العمل الخيري االجتماعي للجمعيات ا122جدول )

 املنورة*

غير  اإلسكان

افي  مو

افي إلئ  مو

 حد  ما
افي  المرتيب االتجاه املتوسط املجموع مو

تقوم الجمعيات الخيرية ببناء وحدات سكنية 

 لألسر املحتاجة للسكن.
138 67 88 293 1.83 

موافق إلى 

 ما حدي 
7 

% 47.1 22.9 30.0 100       

تعمل الجمعيات الخيرية على ترميم وصيانة 

 املساون لألسر الفقيرة.
96 108 92 296 1.99 

موافق إلى 

 حدي ما
4 

% 32.4 36.5 31.1 100       
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2.27 

1.95 

2.35 2.42 

1.90 

2.40 
2.15 
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2.50

3.00
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غير  اإلسكان

افي  مو

افي إلئ  مو

 حد  ما
افي  المرتيب االتجاه املتوسط املجموع مو

تقوم الجمعيات الخيرية باملساعدة في دفع 

 اإليجار عن األسر املحتاجة.
83 116 94 293 2.04 

موافق إلى 

 حدي ما
1 

% 28.3 39.6 32.1 100       

تقوم الجمعيات الخيرية بدفع فواتير الكهرباء 

 للمحتاجيل.
84 116 94 294 2.03 

موافق إلى 

 حدي ما
3 

% 28.6 39.5 32.0 100       

تقكككككككككككوم الجمعيكككككككككككات الخيريكككككككككككة ببنكككككككككككاء مجمعكككككككككككات 

 سكنية مت املة لألسر املحتاجة في املنطقة.

144 70 80 294 1.78 
موافق إلى 

 حدي ما
9 

% 49.0 23.8 27.2 100       

تقككككككدم الجمعيكككككككات الخيريكككككككة القكككككككروض الحسكككككككنة 

 لألسر املحتاجة ملساعدت ا في بناء مساوه ا.

135 78 82 295 1.82 
موافق إلى 

 حدي ما
8 

% 45.8 26.4 27.8 100       

تقوم الجمعيات الخيرية بفيواء األسر املتضررة 

 من ال وارث الطبيعية.
103 99 92 294 1.96 

إلى موافق 

 حدي ما
5 

% 35.0 33.7 31.3 100       

تقوم الجمعيات الخيرية بتزويد مساون 

 الفقراء بالطاقة الكهربائية.
117 92 83 292 1.88 

موافق إلى 

 حدي ما
6 

% 40.1 31.5 28.4 100       

تقكككككككككككوم الجمعيكككككككككككات الخيريكككككككككككة بتزويكككككككككككد مسكككككككككككاون 

 الفقراء بمياو الشرب.
88 104 101 293 2.04 

إلى موافق 

 حدي ما
1 

% 30.0 35.5 34.5 100       

تقكككككككككككوم الجمعيكككككككككككات الخيريكككككككككككة بتزويكككككككككككد مسكككككككككككاون 

 الفقراء بالصرف الصحي.
139 75 75 289 1.78 

موافق إلى 

 حدي ما
9 

% 48.1 26.0 26.0 100       

( ملزيد من التفاصيل حول ترتير فاعلية العمل الخيري االجتماعي للجمعيات الخيرية في مجال اإلس ال على 50*انظر ملحق )

 مستوى كل محافظة من محافظات املدينة املنورة. 

( أل أوثر فاعليات أنشطة الجمعيات الخيرية على مستوى منطقة املدينة املنورة في مجال 122يتسح من جدول )

س ال هي: اتقوم الجمعيات الخيرية بتزويد مساون الفقراء بمياو الشربا  و اتقوم الجمعيات الخيرية باملساعدة في دفع اإل 

ل ل مه ما  تلي ا اتقوم الجمعيات الخيرية بدفع فواتير الكهرباء للمحتاجيلا  2.04اإليجار عن األسر املحتاجةا بوزل نسبي 

 النسبية إلى أل الجمعيات لد  ا فاعلية في القيام ه ذو األنشطة إلى حدي ما.  وتشير األوزال 2.03بوزل نسبي 

وجاءت في الرتر األخيرة كل من اتقدم الجمعيات الخيرية القروض الحسنة لألسر املحتاجة ملسكاعدت ا فكي بنكاء مسكاوه اا 

تقككككوم الجمعيككككات الخيريككككة ببنككككاء   اتقككككوم الجمعيككككات الخيريككككة بتزويككككد مسككككاون الفقككككراء بالصككككرف الصككككحيا  ا1.82بككككوزل نسككككبي 
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ل ككككل مه مككككا  وتشككككير هككككذو األوزال النسككككبية إلككككى أل  1.78مجمعككككات سكككككنية مت املككككة لألسككككر املحتاجككككة فككككي املنطقككككةا بككككوزل نسككككبي 

 الجمعيات لد  ا فاعلية في القيام ه ذو األنشطة إلى حدي ما.
 

 
الخيرية في مجال اإلس ال على مستوى منطقة املدينة  ( ترتير فاعليات العمل الخيري االجتماعي للجمعيات126ش ل بياني )

 املنورة

 مجال رعاية ذوي االحتياجات الخاصة: 4-3

( ترتير فاعليات العمل الخيري االجتماعي للجمعيات الخيرية في مجال رعاية ذوي االحتياجات الخاصة على 123جدول )

 مستوى منطقة املدينة املنورة*

 رعاية ذوي االحتياجات الخاصة

غير 

اف مو

 ق

افي إلئ  مو

 حد  ما
افي  المرتيب االتجاه املتوسط املجموع مو

تقككككككدم الجمعيككككككات الخيريككككككة معونككككككة التأهيككككككل 

 الجسماني للمعاقيل.
89 103 100 292 2.04 

موافق إلى 

 ما حدي 
4 

% 30.5 35.3 34.2 100       

تسكككككككككككهم الجمعيكككككككككككات الخيريكككككككككككة فكككككككككككي تيفيكككككككككككف 

فكككككي  املعانككككاة عكككككن أسكككككر املعككككوقيل  واملسكككككاعدة

 تأهيل املعوقيل.

75 127 91 293 2.05 
موافق إلى 

 حدي ما
3 

% 25.6 43.3 31.1 100       

تعمكككككككككل الجمعيكككككككككات الخيريكككككككككة علكككككككككى مسكككككككككاندة 

الجهكككككود التككككككي تقككككككوم ه ككككككا الجهككككككات الح وميككككككة 

 لخدمة املعوقيل.

75 120 97 292 2.08 
موافق إلى 

 حدي ما
1 

% 25.7 41.1 33.2 100       

الخيريكككككككككككككككككككككككة البكككككككككككككككككككككككرامج تكككككككككككككككككككككككوفر الجمعيكككككككككككككككككككككككات 

والنشككككككككاطات الترفي يككككككككة لككككككككذوي االحتياجككككككككات 

 الخاصة.

127 90 75 292 1.93 
موافق إلى 

 حدي ما
6 

1.83 

1.99 
2.04 2.03 

1.78 
1.82 

1.96 

1.88 

2.04 

1.78 

1.60
1.65
1.70
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
2.05
2.10

تقوم الجمعيات 
الخيرية ببناء 
وحدات سكنية 

لألسر 
المحتاجة 
 .للسكن

تعمل 
الجمعيات 
الخيرية على 
ترميم وصيانة 
المساكن 
 .لألسر الفقيرة

تقوم الجمعيات 
الخيرية 

بالمساعدة في 
دفع اإليجار 
عن األسر 
 .المحتاجة

تقوم الجمعيات 
الخيرية بدفع 
فواتير 
الكهرباء 
 .للمحتاجين

تقوم الجمعيات 
الخيرية ببناء 
مجمعات 

سكنية متكاملة 
لألسر 

المحتاجة في 
 .المنطقة

تقدم الجمعيات 
الخيرية 
القروض 

الحسنة لألسر 
المحتاجة 

لمساعدتها في 
 .بناء مساكنها

تقوم الجمعيات 
الخيرية بإيواء 

األسر 
المتضررة من 
الكوارث 
 .الطبيعية

تقوم الجمعيات 
الخيرية 

بتزويد مساكن 
الفقراء 
بالطاقة 
 .الكهربائية

تقوم الجمعيات 
الخيرية 

بتزويد مساكن 
الفقراء بمياه 

 .الشرب

تقوم الجمعيات 
الخيرية 

بتزويد مساكن 
الفقراء 
بالصرف 
 .الصحي
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 رعاية ذوي االحتياجات الخاصة

غير 

اف مو

 ق

افي إلئ  مو

 حد  ما
افي  المرتيب االتجاه املتوسط املجموع مو

% 43.5 30.8 25.7 100       

تعمل الجمعيات الخيرية علكى إقامكة البكرامج 

التدريبيكككة لت يئكككة ذوي االحتياجكككات الخاصكككة 

 لسوم العمل.

131 80 80 291 1.86 
موافق إلى 

 حدي ما
9 

% 45.0 27.5 27.5 100       

تسككاهم الجمعيككات الخيريككة فككي عككال  املرضكك ى 

 2.08 291 108 97 86 من ذوي االحتياجات الخاصة
موافق إلى 

 1 حدي ما

% 29.6 33.3 37.1 100       

تسكككككككككككككككككككككككككككككككاعد الجمعيكككككككككككككككككككككككككككككككات الخيريكككككككككككككككككككككككككككككككة ذوي 

االحتياجكككات الخاصكككة فكككي إيجكككاد فكككرص عمكككل 

 مناسبة.

118 86 89 293 1.90 
إلى موافق 

 حدي ما
8 

% 40.3 29.4 30.4 100       

تكككككككوفر الجمعيككككككككات الخيريكككككككة التمويككككككككل لككككككككذوي 

االحتياجككككككككككككككات الخاصككككككككككككككة إلقامككككككككككككككة مشككككككككككككككارفع 

 صنيرة.

140 66 87 293 1.82 
موافق إلى 

 حدي ما
11 

% 47.8 22.5 29.7 100       

تعمكككككككككل الجمعيكككككككككات الخيريكككككككككة علكككككككككى التوعيكككككككككة 

بأسكككككككككككالير الوقايكككككككككككة مكككككككككككن اإلعاقكككككككككككة وتجنكككككككككككر 

 املخاطر التي تفض ي إلى حدوث ا.

108 94 90 292 1.94 
موافق إلى 

 حدي ما
5 

% 37.0 32.2 30.8 100       

تعمكككككككككككككل الجمعيكككككككككككككات الخيريكككككككككككككة علكككككككككككككى رعايكككككككككككككة 

املتفكككككككككككوقيل واملوهكككككككككككوبيل مكككككككككككن الطكككككككككككالب ذوي 

 االحتياجات الخاصة.

127 85 81 293 1.84 
موافق إلى 

 حدي ما
10 

% 43.3 29.0 27.6 100       

الجمعيككككككككككات الخيريككككككككككة بككككككككككرامج توعيككككككككككة تنفككككككككككذ 

 وتثقيف للمجتمع بقضية اإلعاقة.
116 79 94 289 1.92 

موافق إلى 

 حدي ما
7 

% 40.1 27.3 32.5 100       

( ملزيد من التفاصيل حول ترتير فاعلية العمكل الخيكري االجتمكاعي للجمعيكات الخيريكة فكي مجكال رعايكة ذوي 51* انظر ملحق )

 االحتياجات الخاصة على مستوى كل محافظة من محافظات املدينة املنورة. 

نككة املنككورة فككي مجككال ( أل أوثككر فاعليككات أنشكطة الجمعيككات الخيريككة علككى مسككتوى منطقكة املدي123يتسكح مككن جككدول )

رعاية ذوي االحتياجات الخاصة هي: اتعمكل الجمعيكات الخيريكة علكى مسكاندة الجهكود التكي تقكوم ه ككا الجهكات الح وميكة لخدمكة 

ل كككل مه مكككا  يلي كككا  2.08املعكككوقيلا  اتسكككاهم الجمعيكككات الخيريكككة فكككي عكككال  املرضككك ى مكككن ذوي االحتياجكككات الخاصكككةا بكككوزل نسكككبي 
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  وتشكككير 2.05ريككة فككي تيفيككف املعانكككاة عككن أسككر املعككوقيل  واملسككاعدة فكككي تأهيككل املعككوقيلا بككوزل نسككبي اتسككهم الجمعيككات الخي

 األوزال النسبية إلى أل الجمعيات لد  ا فاعلية في القيام ه ذو األنشطة إلى حدي ما.

الطكككككالب ذوي وجكككككاءت فكككككي الرتكككككر األخيكككككرة ككككككل مكككككن اتعمكككككل الجمعيكككككات الخيريكككككة علكككككى رعايكككككة املتفكككككوقيل واملوهكككككوبيل مكككككن 

  اتككككوفر الجمعيككككات الخيريككككة التمويككككل لككككذوي االحتياجككككات الخاصككككة إلقامككككة مشككككارفع 1.82االحتياجككككات الخاصككككةا بككككوزل نسككككبي 

 ما.   وتشير هذو األوزال النسبية إلى أل الجمعيات لد  ا فاعلية في القيام ه ذو األنشطة إلى حدي 1.84صنيرةا بوزل نسبي 

 
فاعليات العمل الخيري االجتماعي للجمعيات الخيرية في مجال رعاية ذوي االحتياجات الخاصة على ( ترتير 126ش ل بياني )

 مستوى منطقة املدينة املنورة

 

 

 

 

 

2.04 
2.05 

2.08 

1.93 

1.86 

2.08 

1.90 

1.82 

1.94 

1.84 

1.92 

1.65

1.70

1.75

1.80

1.85

1.90

1.95

2.00

2.05

2.10

تقدم 
الجمعيات 
الخيرية 
معونة 
التأهيل 
الجسماني 
 .للمعاقين

تسهم 
الجمعيات 
الخيرية في 
تخفيف 

المعاناة عن 
أسر 

المعوقين، 
والمساعدة 
في تأهيل 
 .المعوقين

تعمل 
الجمعيات 
الخيرية 

على مساندة 
الجهود التي 
تقوم بهـا 
الجهات 
الحكومية 
لخدمة 
 .المعوقين

توفر 
الجمعيات 
الخيرية 
البرامج 
والنشاطات 
الترفيهية 
لذوي 

االحتياجات 
 .الخاصة

تعمل 
الجمعيات 
الخيرية 
على إقامة 
البرامج 
التدريبية 
لتهيئة ذوي 
االحتياجات 
الخاصة 
لسوق 
 .العمل

تساهم 
الجمعيات 
الخيرية في 
عالج 

المرضى من 
ذوي 

االحتياجات 
 الخاصة

تساعد 
الجمعيات 
الخيرية 
ذوي 

االحتياجات 
الخاصة في 
إيجاد فرص 
عمل 
 .مناسبة

توفر 
الجمعيات 
الخيرية 
التمويل 
لذوي 

االحتياجات 
الخاصة 
إلقامة 
مشاريع 
 .صغيرة

تعمل 
الجمعيات 
الخيرية 
على 
التوعية 
بأساليب 
الوقاية من 
اإلعاقة 
وتجنب 
المخاطر 
التي تفضي 
 .إلى حدوثها

تعمل 
الجمعيات 
الخيرية 
على رعاية 
المتفوقين 
والموهوبين 
من الطالب 
ذوي 

االحتياجات 
 .الخاصة

تنفذ 
الجمعيات 
الخيرية 
برامج 
توعية 
وتثقيف 
للمجتمع 
بقضية 
 .اإلعاقة
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 :مجال رعاية كبار السن 4-4

( ترتير فاعليات العمل الخيري االجتماعي للجمعيات الخيرية في مجال رعاية وبار السن على مستوى منطقة 124جدول )

 ينة املنورة*املد

 رعاية كبار السن
غير 

افي  مو

افي إلئ  مو

 حد  ما
افي  المرتيب االتجاه املتوسط املجموع مو

تقدم الجمعيات الخيرية برامج الرعاية 

 الصحية لكبار السن.
91 108 94 293 2.01 

موافق إلى 

 حدي ما
5 

% 31.1 36.9 32.1 100 
   

توفر الجمعيات الخيرية املساعدات ألسر 

 السن لإلعانة على رعايت م.وبار 
87 119 86 292 2.00 

موافق إلى 

 حدي ما
6 

% 29.8 40.8 29.5 100 
   

تسككككككككاند الجمعيككككككككات الخيريككككككككة الجهككككككككود التككككككككي 

تقككككوم ه ككككككا الجهككككات الح وميكككككة لخدمككككة وبكككككار 

 السن.

80 128 85 293 2.02 
موافق إلى 

 حدي ما
4 

% 27.3 43.7 29.0 100 
   

البرامج توفر الجمعيات الخيرية 

 والنشاطات الترفي ية لكبار السن.
154 76 62 292 1.68 

موافق إلى 

 حدي ما
9 

% 52.7 26.0 21.2 100 
   

تقيم الجمعيات الخيرية برامج تحفي  

 القرآل الكريم لكبار السن.
85 102 105 292 2.07 

موافق إلى 

 حدي ما
2 

% 29.1 34.9 36.0 100 
   

املساهمة تعمل الجمعيات الخيرية على 

 في عال  املرض ى من وبار السن.
86 112 94 292 2.03 

موافق إلى 

 حدي ما
3 

% 29.5 38.4 32.2 100 
   

تقيم الجمعيات الخيرية املحاضرات 

والندوات للحض على بر الوالدين ووبار 

 السن.

83 95 116 294 2.11 
موافق إلى 

 حدي ما
1 

% 28.2 32.3 39.5 100 
   

الخيرية بفنشاء دور تقوم الجمعيات 

 الرعاية لكبار السن.
146 72 76 294 1.76 

موافق إلى 

 حدي ما
8 

% 49.7 24.5 25.9 100 
   

توفر الجمعيات الخيرية برامج محو 

 األمية لكبار السن.
106 91 96 293 1.97 

موافق إلى 

 حدي ما
7 

% 36.2 31.1 32.8 100 
   

( ملزيد من التفاصيل حكول ترتيكر فاعليكة العمكل الخيكري االجتمكاعي للجمعيكات الخيريكة فكي مجكال رعايكة وبكار 52*انظر ملحق )

 السن على مستوى كل محافظة من محافظات املدينة املنورة. 
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( أل أوثر فاعليات أنشطة الجمعيات الخيرية على مستوى منطقة املدينة في مجال رعاية 124يتسح من جدول )

  2.11وبار السن هي: اتقيم الجمعيات الخيرية املحاضرات والندوات للحض على بر الوالدين ووبار السنا  بوزل نسبي 

  وتشير األوزال النسبية إلى أل 2.07لكبار السنا بوزل نسبي  يلي ا اتقيم الجمعيات الخيرية برامج تحفي  القرآل الكريم

 الجمعيات لد  ا فاعلية في القيام ه ذو األنشطة إلى حدي ما.

  اتوفر 1.76وجاءت في الرتر األخيرة كل من اتقوم الجمعيات الخيرية بفنشاء دور الرعاية لكبار السنا بوزل نسبي 

  وتشير هذو األوزال النسبية إلى أل 1.68لترفي ية لكبار السنا بوزل نسبي الجمعيات الخيرية البرامج والنشاطات ا

 الجمعيات لد  ا فاعلية في القيام ه ذو األنشطة إلى حدي ما.

 
( ترتير فاعليات العمل الخيري االجتماعي للجمعيات الخيرية في مجال رعاية وبار السن على مستوى 128ش ل بياني )

 منطقة املدينة املنورة

  

2.01 2.00 2.02 

1.68 

2.07 2.03 2.11 

1.76 
1.97 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

تقدم الجمعيات 
الخيرية برامج 
الرعاية 

الصحية لكبار 
 .السن

توفر الجمعيات 
الخيرية 
المساعدات 
ألسر كبار 
السن لإلعانة 
 .على رعايتهم

تساند 
الجمعيات 
الخيرية 

الجهود التي 
تقوم بهـا 
الجهات 
الحكومية 
لخدمة كبار 

 .السن

توفر الجمعيات 
الخيرية 
البرامج 
والنشاطات 

الترفيهية لكبار 
 .السن

تقيم الجمعيات 
الخيرية برامج 
تحفيظ القرآن 
الكريم لكبار 

 .السن

تعمل الجمعيات 
الخيرية على 
المساهمة في 
عالج المرضى 
 .من كبار السن

تقيم الجمعيات 
الخيرية 

المحاضرات 
والندوات 

للحض على بر 
الوالدين وكبار 

 .السن

تقوم الجمعيات 
الخيرية 

بإنشاء دور 
الرعاية لكبار 

 .السن

توفر الجمعيات 
الخيرية برامج 
محو األمية 
 .لكبار السن
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 مجال رعاية الشباب: 4-5

( ترتير فاعليات العمل الخيري االجتماعي للجمعيات الخيرية في مجال رعاية الشباب على مستوى منطقة 125جدول )

 املدينة املنورة*

غير  رعاية الشباب

افي  مو

افي إلئ  مو

 حد  ما
افي  المرتيب االتجاه املتوسط املجموع مو

ترعككككككككككككككككى الجمعيككككككككككككككككات الخيريككككككككككككككككة املسككككككككككككككككابقات 

 الثقافية الهادفة.
63 127 102 292 2.13 

موافق إلى 

 حدي ما
4 

% 21.6 43.5 34.9 100       

تقككككككككككككككيم الجمعيككككككككككككككات الخيريككككككككككككككة املحاضككككككككككككككرات 

 والدروس التوعوية الثقافية.
57 117 118 292 2.21 

موافق إلى 

 حدي ما
1 

% 19.5 40.1 40.4 100       

تنفذ الجمعيات الخيريكة األنشكطة الثقافيكة 

الدوريككككككككة للشككككككككباب )مهرجانككككككككات  ملتقيككككككككات  

 رحالت وشفية ...إلم(.

78 123 91 292 2.04 
موافق إلى 

 حدي ما
7 

% 26.7 42.1 31.2 100       

تنظم الجمعيات الخيرية رحالت سياحية 

 تثقيفية لطالب املدارس.
123 97 72 292 1.83 

موافق إلى 

 حدي ما
14 

% 42.1 33.2 24.7 100       

الجمعيككككككككككات الخيريككككككككككة بككككككككككرامج تنميكككككككككككة تقككككككككككيم 

املهككككارات الشخصككككية ومهككككارات االتصككككال مككككع 

 ااخرين.

118 102 72 292 1.84 
موافق إلى 

 حدي ما
13 

% 40.4 34.9 24.7 100       

تقككككككككيم الجمعيككككككككات الخيريككككككككة بككككككككرامج توعويككككككككة 

 مل افحة املخدرات واملسكرات.
77 86 127 290 2.17 

موافق إلى 

 حدي ما
2 

% 26.6 29.7 43.8 100       

تنفككككككككذ الجمعيككككككككات الخيريككككككككة بككككككككرامج تدريبيككككككككة 

لتككككككككككككككككككدعيم قككككككككككككككككككدرات الشككككككككككككككككككباب باملفككككككككككككككككككاهيم 

 واألسالير السليمة التياذ القرار.
102 106 84 292 1.94 

موافق إلى 

 12 حدي ما

% 34.9 36.3 28.8 100       

تكككككككككككككككككككككدعم الجمعيكككككككككككككككككككككات الخيريكككككككككككككككككككككة إقامكككككككككككككككككككككة 

 املنافسات الرياضية بيل الشباب.
96 116 81 293 1.95 

موافق إلى 

 حدي ما
10 

% 32.8 39.6 27.6 100       
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غير  رعاية الشباب

افي  مو

افي إلئ  مو

 حد  ما
افي  المرتيب االتجاه املتوسط املجموع مو

تقككوم الجمعيككات الخيريككة بحمككالت توعويككة 

للشباب لتعزيز قكيم الت افكل وال سكامح فكي 

 املجتمع السعودي.

90 116 87 293 1.99 
موافق إلى 

 حدي ما
9 

% 30.7 39.6 29.7 100       

تنفككككككذ الجمعيككككككات الخيريككككككة بككككككرامج توعويككككككة 

الثقافككة املروريككة للتقليككل مككن حككوادث عككن 

 السير لدى الشباب.

108 92 93 293 1.95 
موافق إلى 

 حدي ما
10 

% 36.9 31.4 31.7 100       

تنفككككذ الجمعيككككات الخيريككككة بككككرامج مسككككاعدة 

 الشباب على اإلقالع عن التدخيل.

75 103 115 293 2.14 
موافق إلى 

 حدي ما
3 

% 25.6 35.2 39.2 100       

تقكككككككككككدم الجمعيكككككككككككات الخيريكككككككككككة املسكككككككككككاعدات 

املاليكككككككة والعينيكككككككة ملسكككككككاعدة الشكككككككباب علكككككككى 

 الزوا .

74 107 112 293 2.13 
موافق إلى 

 حدي ما
4 

% 25.3 36.5 38.2 100       

تقكككككدم الجمعيكككككات الخيريكككككة دورات تدريبيكككككة 

 للشباب عن الحياة األسرية.
77 120 95 292 2.06 

موافق إلى 

 حدي ما
6 

% 26.4 41.1 32.5 100       

تعمل الجمعيات الخيرية على التوفيق بيل 

 الشباب الراغبيل في الزوا .

91 102 99 292 2.03 
موافق إلى 

 حدي ما
8 

% 31.2 34.9 33.9 100       

( ملزيككككد مككككن التفاصككككيل حككككول ترتيككككر فاعليككككة العمككككل الخيككككري االجتمككككاعي للجمعيككككات الخيريككككة فككككي مجككككال رعايككككة 53*انظككككر ملحككككق )

 الشباب على مستوى كل محافظة من محافظات املدينة املنورة. 

( أل أوثككر فاعليككات أنشكطة الجمعيككات الخيريككة علككى مسككتوى منطقكة املدينككة املنككورة فككي مجككال 125يتسكح مككن جككدول )

  تلي كككككا اتقكككككيم 2.21رعايكككككة الشكككككباب هكككككي: اتقكككككيم الجمعيكككككات الخيريكككككة املحاضكككككرات والكككككدروس التوعويكككككة الثقافيكككككةا  بكككككوزل نسكككككبي 

  وتشكير األوزال النسكبية إلكى أل الجمعيكات 2.17كراتا بكوزل نسكبي الجمعيات الخيرية برامج توعوية مل افحكة املخكدرات واملسك

 ما. لد  ا فاعلية في القيام ه ذو األنشطة إلى حدي 

وجككاءت فككي الرتككر األخيكككرة كككل مككن اتقكككيم الجمعيككات الخيريككة بكككرامج تنميككة املهككارات الشخصكككية ومهككارات االتصككال مكككع 

  وتشككير 1.83رحككالت سككياحية تثقيفيككة لطككالب املككدارسا بككوزل نسككبي   اتككنظم الجمعيككات الخيريككة 1.84ااخككرينا بككوزل نسككبي 

 هذو األوزال النسبية إلى أل الجمعيات لد  ا فاعلية في القيام ه ذو األنشطة إلى حدي ما.
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( ترتير فاعليات العمل الخيري االجتماعي للجمعيات الخيرية في مجال رعاية الشباب على مستوى منطقة 129ش ل بياني )

 ينة املنورةاملد

 مجال رعاية املرأة والطفل: 4-6

( ترتير فاعليات العمل الخيري االجتماعي للجمعيات الخيرية في مجال رعاية املرأة والطفل على مستوى منطقة 126جدول )

 املدينة املنورة

 رعاية املرأة و الطفل
غير 

افي  مو

افي إلئ  مو

 حد  ما
افي  المرتيب االتجاه املتوسط املجموع مو

تنفذ الجمعيات الخيرية برامج حماية 

 حقوم املرأة في املجتمع.
113 93 88 294 1.91 

موافق إلى 

 حدي ما
7 

% 38.4 31.6 29.9 100 
   

تنفذ الجمعيات الخيرية برامج حماية 

 حقوم الطفل في املجتمع.
119 98 77 294 1.86 

موافق إلى 

 حدي ما
9 

% 40.5 33.3 26.2 100 
   

الخيرية برامج تأهيل املرأة  تنفذ الجمعيات

 للقيام بدورها في األسرة.
102 101 90 293 1.96 

موافق إلى 

 حدي ما
5 

% 34.8 34.5 30.7 100 
   

تنفذ الجمعيات الخيرية برامج تأهيل املرأة 

.
ا
 ومعنويا

ا
 للمساهمة في بناء األسرة ماديا

116 89 89 294 1.91 
موافق إلى 

 حدي ما
7 

% 39.5 30.3 30.3 100 
   

تنفكككذ الجمعيكككات الخيريكككة بكككرامج نشكككر ثقافكككة 

األسككر املنتجككة والعمككل مككن املنككزل لالسككتفادة 
102 105 87 294 1.95 

موافق إلى 

 حدي ما
6 

2.13 2.21 
2.04 

1.83 1.84 

2.17 

1.94 1.95 1.99 1.95 
2.14 2.13 2.06 2.03 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50



 

390 
 

 رعاية املرأة و الطفل
غير 

افي  مو

افي إلئ  مو

 حد  ما
افي  المرتيب االتجاه املتوسط املجموع مو

 من طاقات النساء املهدرة.

% 34.7 35.7 29.6 100 
   

تنفذ الجمعيات الخيرية املحاضرات 

 والدروس التوعوية للنساء.
88 91 113 292 2.09 

موافق إلى 

 حدي ما
2 

% 30.1 31.2 38.7 100 
   

تنفذ الجمعيات الخيرية برامج حماية 

 النشء من التدخيل واملخدرات.
84 91 119 294 2.12 

موافق إلى 

 حدي ما
1 

% 28.6 31.0 40.5 100 
   

تنفذ الجمعيات الخيرية برامج محو األمية 

 لدى النساء باملنطقة.
95 94 103 292 2.03 

إلى موافق 

 حدي ما
3 

% 32.5 32.2 35.3 100 
   

تنفذ الجمعيات الخيرية برامج تأهيل 

 الفتيات للزوا .
95 106 91 292 1.99 

موافق إلى 

 حدي ما
4 

% 32.5 36.3 31.2 100 
   

تنفككككككككككذ الجمعيككككككككككات الخيريككككككككككة بككككككككككرامج توعيككككككككككة 

الفتيات للتعامل املثكالي مكع التقنيكة الحديثكة 

 ووسائل التواصل االجتماعي.

124 90 79 293 1.85 
موافق إلى 

 حدي ما
10 

% 42.3 30.7 27.0 100 

( ملزيكككد مكككن التفاصكككيل حكككول ترتيكككر فاعليكككة العمكككل الخيكككري االجتمكككاعي للجمعيكككات الخيريكككة فكككي مجكككال رعايكككة املكككرأة 54انظكككر ملحكككق )*   

 والطفل على مستوى كل محافظة من محافظات املدينة املنورة. 

أوثككر فاعليككات أنشكطة الجمعيككات الخيريككة علككى مسككتوى منطقكة املدينككة املنككورة فككي مجككال ( أل 126يتسكح مككن جككدول )

  يلي كككا 2.12ا  بكككوزل نسكككبي تنفكككذ الجمعيكككات الخيريكككة بكككرامج حمايكككة الكككنشء مكككن التكككدخيل واملخكككدراترعايكككة املكككرأة والطفكككل هكككي: ا

  وتشير األوزال النسبية إلكى أل الجمعيكات 2.09ا بوزل نسبي تنفذ الجمعيات الخيرية املحاضرات والدروس التوعوية للنساءا

 لد  ا فاعلية في القيام ه ذو األنشطة إلى حدي ما.

ا بوزل نسبي تنفذ الجمعيات الخيرية برامج حماية حقوم الطفل في املجتمعوجاءت في الرتر األخيرة كل من ا  

ا بوزل التقنية الحديثة ووسائل التواصل االجتماعي تنفذ الجمعيات الخيرية برامج توعية الفتيات للتعامل املثالي مع  ا1.86

   وتشير هذو األوزال النسبية إلى أل الجمعيات لد  ا فاعلية في القيام ه ذو األنشطة إلى حدي ما.1.85نسبي 
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ية املرأة و الطفل على مستوى ترتير فاعليات العمل الخيري االجتماعي للجمعيات الخيرية في مجال رعا( 130هكل بياني )

منطقة املدينة املنورة

1.91 

1.86 

1.96 

1.91 
1.95 

2.09 
2.12 

2.03 
1.99 

1.85 

1.70
1.75
1.80
1.85
1.90
1.95
2.00
2.05
2.10
2.15

تنفذ الجمعيات 
الخيرية برامج 
حماية حقوق 
المرأة في 
 .المجتمع

تنفذ الجمعيات 
الخيرية برامج 
حماية حقوق 
الطفل في 
 .المجتمع

تنفذ الجمعيات 
الخيرية برامج 
تأهيل المرأة 
للقيام بدورها 
 .في األسرة

تنفذ الجمعيات 
الخيرية برامج 
تأهيل المرأة 
للمساهمة في 
بناء األسرة 
 ً  .مادياً ومعنويا

تنفذ الجمعيات 
الخيرية برامج 
نشر ثقافة 

األسر المنتجة 
والعمل من 
المنزل 

لالستفادة من 
طاقات النساء 

 .المهدرة

تنفذ الجمعيات 
الخيرية 

المحاضرات 
والدروس 
التوعوية 
 .للنساء

تنفذ الجمعيات 
الخيرية برامج 
حماية النشء 
من التدخين 
 .والمخدرات

تنفذ الجمعيات 
الخيرية برامج 
محو األمية 
لدى النساء 
 .بالمنطقة

تنفذ الجمعيات 
الخيرية برامج 
تأهيل الفتيات 

 .للزواج

تنفذ الجمعيات 
الخيرية برامج 
توعية الفتيات 
للتعامل 
المثالي مع 

التقنية الحديثة 
ووسائل 
التواصل 
 .االجتماعي
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 :ما سي املشاكل التي تعمرض العمل الخيري في املجال االجتماعي بمنطقة املدينة املنورة املحور الخامس:

 ( املشاكل التي تعترض العمل الخيري في املجال االجتماعي بمنطقة املدينة املنورة127جدول )

 النسبة % التكرار العمل الخيري املشاكل التي تواجه  م

 19.3 113 ندرة األيدي العاملة واملتطوعيل بالجمعيات الخيرية 1

 17.9 105 قلة الدعم املالي للجمعيات الخيرية 2

 11.9 70 عدم وجود قاعدة بيانات باملحتاجيل وترتير ألولويات العمل الخيري  3

 11.2 66 قلة الوعي لدى املجتمع بأهمية العمل الخيري  4

 10.2 60 قلة أنشطة الجمعيات الخيرية في بعض املناطق النائية 5

 10.1 59 سناد األعمالإعدم وجود خطة وافحة ومعلنة للجمعيات الخيرية واالعتماد على املحسوبية في  6

 8.3 49 غياب التنسيق بيل الجمعيات والجهات ذات العالقة 7

ات...(ضعف اإلم انيات الالزمة للقيام  8  3.7 22 باألعمال الخيرية )وسائل نقل/ أجهزة./مقر 

 2.7 16 اتباع الروتيل والبيروقراطية الزائدة إلل اء اإلجراءات وصرف املستحقات 9

 1.7 10 غياب الرقابة على الجمعيات الخيرية 10

 1.4 8 غياب املوارد الثابتة للجمعيات 11

 0.9 5 تعارض وقت التطوع مع العمل والدراسة 12

 0.3 2 استيدام التقنيات الحديثة في العمل الخيري واالعتماد على الطرم التقليدية 13

14  
ا
 0.3 2 قلة املشارفع التنموية للمستفيدين حتى يكتفوا ذاتيا

 100 587 املجموع

( أل إجمككالي عككدد املشككاكل التككي تعتككرض العمككل الخيككري فككي املجككال االجتمككاعي بمنطقككة املدينككة 127يتسككح مككن جككدول )

نكككدرة األيكككدي العاملكككة واملتطكككوعيل مشككك لة  وجكككاءت أوثكككر املشكككاكل: ا 14املنكككورة  والتكككي تكككم حصكككرها مكككن خكككالل عينكككة الدراسكككة بككككككك 

عككدم %  وجككاءت ا17.9ا بنسككبة مئويككة قلككة الككدعم املككالي للجمعيككات الخيريككةا %  يلي ككا19.3ا بنسككبة مئويككة بالجمعيكات الخيريككة

قلة الوعي لكدى املجتمكع بأهميكة %  يلي ا ا11.9بنسبة مئوية  وجود قاعدة بيانات باملحتاجيل وترتير ألولويات العمل الخيريا

مكككككن املتطكككككوعيل واأليكككككدي العاملكككككة عكككككدم تكككككوفر ال كككككادر %  وتشكككككير هكككككذو الن يجكككككة إلكككككى أل 11.02ا بنسكككككبة مئويكككككة العمكككككل الخيكككككري 

 الدعم املالي  يقفال عائق وبير أمام العمل الخيري في املجال االجتماعي بمنطقة املدينة املنورة. بالجمعيات الخيرية  و
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 ( املشاكل التي تعترض العمل الخيري في املجال االجتماعي بمنطقة املدينة املنورة131ش ل بياني )
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السننادس: مننا سنني الحلننول املقمرحننة لتحسننين عمننل الجمعيننات الخيريننة فنني املجننال االجتمنناعي بمنطقننة املحننور 

 املدينة املنورة:

 ( الحلول املقترحة لتحسيل عمل الجمعيات الخيرية في املجال االجتماعي بمنطقة املدينة املنورة128جدول )

 النسبة % التكرار الحلول املقمرحة م

 16.3 92 املتطوعيل وال وادر بالجمعيات الخيريةتوفير ودعم  1

 13.3 75 توفير الدعم املالي للجمعيات الخيرية 2

 11.7 66 نشر الوعي لدى املجتمع بأهمية العمل الخيري  3

 11.7 66 توفير قاعدة بيانات للمحتاجيل وترتير وافح ألولويات العمل االخيري  4

 9.2 52 الخيرية وترتير األولوياتوضع خطة وافحة ومعلنة للجمعيات  5

 8.0 45 وضع برامج إلشباع االحتياجات واالهتمام بالجمعيات باملناطق النائية خار  املدل 6

 6.5 37 التنسيق بيل الجمعيات والجهات ذات العالقة باستيدام التكنولوجيا الحديثة 7

 5.7 32 تدرير املتطوعيل قبل اعتمادهم للعمل الخيري  8

 4.8 27 إنشاء أوقاف خاصة للجمعيات لت ول مصدر دعم ذاتي مستمر 9

 3.4 19 توفير اإلم انيات املناسبة ملساعدة الجمعيات في القيام بواجبات ا 10

 3.4 19 استيدام وسائل التواصل االجتماعي والتكنولوجيا الحديثة في التواصل مع الناس 11

12  
ا
 2.5 14 في النواحي املالية والتنظيميةالرقابة على الجمعيات الخيرية خاصة

 2.1 12 تقليل الشرو  والقيود الكثيرة في إل اء اإلجراءات للجمعيات الخيرية 13

 1.2 7 عقد شراكات مع القطاع الخاص لرعاية برامج الجمعيات الخيرية 14

 0.4 2 الترويز على مشارفع األسر املنتجة لتوفير االوتفاء الذاتي لألسر الفقيرة 15

 100 565 املجموع

( أل إجمكككالي عكككدد الحلكككول املقترحكككة لتحسكككيل العمكككل الخيكككري فكككي املجكككال االجتمكككاعي بمنطقكككة 128يتسكككح مكككن جكككدول )

اتككوفير ودعككم املتطككوعيل  مقتككرح  وكانككت أوثككر املقترحككات هككي: 15املدينككة املنككورة  والتككي تككم اقتراحهككا مككن خككالل عينككة الدراسككة بكككككك 

%  وجاء انشر 13.3توفير الدعم املالي للجمعيات الخيريةا بنسبة %  يلي ا ا16.3ا بنسبة مئوية وال وادر بالجمعيات الخيرية

 الكككوعي لكككدى املجتمكككع بأهميكككة العمكككل الخيكككريا  و اتكككوفير قاعكككدة بيانكككات للمحتكككاجيل وترتيكككر وافكككح ألولويكككات العمكككل االخيكككريا

 %. 9.2بنسبة  وضع خطة وافحة ومعلنة للجمعيات الخيرية وترتير األولوياتال ل مه ما  يلي ما ا %11.7بنسبة 
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 ( الحلول املقترحة لتحسيل عمل الجمعيات الخيرية في املجال االجتماعي بمنطقة املدينة املنورة132ش ل بياني )
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 اختبارات الفروق بين متغيرات الدراسة:

( ملسننتو  أولويننات العمننل الخيننري فنني املجننال االجتمنناعي One way Anovaتحليننل التبنناين أحننادي االتجنناه )نتننائج اختبننار 

 باختالف املحافظات باملدينة املنورة:

( ملستوى أولويات العمل الخيري في املجاالت One way Anova( نتائج اختبار تحليل التباين أحادي االتجاو )129جدول )

 ملحافظات باملدينة املنورةاالجتماعية باختالف ا

 مستو  الداللة F املتوسط العدد املحافظات

 3.11 9 السويرقية

2.815 .003 

 3.36 36 ينبع

 3.50 7 العيص

 3.44 12 الحناوية

 3.21 12 خيبر

 3.41 180 املدينة املنورة

 2.92 12 العال

 3.06 8 وادي الفرع

 3.43 12 بدر

 2.50 7 املهد

 3.34 295 املجموع

 ألولويككككات العمككككل الخيككككري فككككي املجككككال االجتمككككاعي  هككككي:  (129)يتسككككح مككككن جككككدول         
ا
أل أوثككككر املحافظككككات التككككي تجككككد احتياجككككا

 3.55  تلي ا محافظة الحناوية بمتوسط حسالي 3.50محافظة العيص بمتوسط حسالي 
ا
  فيما كانت أقكل املحافظكات إقكرارا

علككى  2.50  2.92بوجككود احتيككا  ألولويككات العمككل الخيككري فككي املجككال االجتمككاعي همككا: محككافظتي العككال  املهككد بمتوسككط حسككالي 

 الترتير.

 عنكككد مسكككتوى داللكككة       
ا
فكككي مسكككتوى أولويكككات العمكككل الخيكككري فكككي املجكككال االجتمكككاعي  0.01ومكككا يتسكككح وجكككود فكككرم دال إحصكككائيا

الت بعككككي للمقارنككككات  (Tukey)بككككاختالف املحافظككككة بمنطقككككة املدينككككة املنككككورة  وملعرفككككة مصككككدر الداللككككة تككككم إجككككراء اختبككككار تككككوكي 

عمكككل الخيكككري فكككي الت بعكككي للمقارنكككات البعديكككة ملسكككتوى أولويكككات ال (Tukey)( يوفكككح نتكككائج اختبكككار تكككوكي 55البعديكككة  وامللحكككق )

 عنكككد مسكككتوى داللكككة 
ا
املجكككال االجتمكككاعي بكككاختالف املحافظكككات بمنطقكككة املدينكككة املنكككورة  حيكككث يتسكككح وجكككود فكككرم دال إحصكككائيا

فكككي مسكككتوى أولويكككات العمكككل الخيكككري فكككي املجكككال االجتمكككاعي بكككيل محافظكككات )ينبكككع  الحناويكككة  املدينكككة املنكككورة( مكككن جهكككة   ،0.05

  حيكككث 2.50علكككى الترتيكككر  ومحافظكككة مهكككد الكككذهر مكككن جهكككة أخكككرى بمتوسكككط حسكككالي 3.41  3.44  3.36بمتوسكككط حسكككالي 

كانت الفروم لصالح محافظات )ينبع  الحناوية  املدينة املنورة(  فيما لم تكن هناد فروم جوهرية بيل بايي املحافظات على 

 مستوى أولويات العمل الخيري في املجال االجتماعي.
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 لويات العمل الخيري في املجاالت االجتماعية باختالف املحافظات باملدينة املنورة( مستوى أو 133ش ل بياني )
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( ملستو  فاعلية العمل الخيري االجتماعي في مجال One way Anovaنتائج اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه )

 مكافحة الفقر باختالف املحافظات باملدينة املنورة:

( ملستوى فاعلية العمل الخيري االجتماعي في One way Anovaاختبار تحليل التباين أحادي االتجاو )( نتائج 130جدول )

 مجال م افحة الفقر باختالف املحافظات باملدينة املنورة

 مستو  الداللة F املتوسط العدد املحافظات

 2.11 9 السويرقية

1.685 .092 

 2.30 36 ينبع

 1.65 7 العيص

 1.91 12 الحناوية

 2.21 12 خيبر

 2.17 180 املدينة املنورة

 1.93 12 العال

 2.15 8 وادي الفرع

 2.44 12 بدر

 2.17 9 املهد

 2.16 297 املجموع

بككاختالف مجننال مكافحننة الفقننر أل أوثككر املحافظككات التككي لككد  ا فاعليككة للعمككل الخيككري فككي  (130)يتسككح مككن جككدول 

، 2.30  يلكي م محافظكة ينبككع بمتوسكط حسككالي 2.44املحافظكات بمنطقكة املدينككة املنكورة  هكي: محافظككة بكدر بمتوسكط حسككالي 

 بفاعليككة العمككل الخيككري فككي 
ا
لككدى الجمعيككات الخيريككة همككا: محكككافظتي مجننال مكافحننة الفقننر فيمككا كانككت أقككل املحافظككات إقككرارا

 على الترتير. 1.65  1.91الحناوية  العيص بمتوسط حسالي 

 فككي مسككتوى فاعليككة العمككل الخيككري فككي املجككال الصككحي بككاختالف املحافظككة 
ا
ومككا يتسككح عككدم وجككود فككرم دال إحصككائيا

 بمنطقة املدينة املنورة.
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 ( مستوى فاعلية العمل الخيري االجتماعي في مجال م افحة الفقر باختالف املحافظات باملدينة املنورة134ش ل بياني )
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( ملستو  فاعلية العمل الخيري في املجال االجتماعي One way Anovaنتائج اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه )

 )مجال اإلسكان( باختالف املحافظات باملدينة املنورة:

املجال  ( ملستوى فاعلية العمل الخيري فيOne way Anova( نتائج اختبار تحليل التباين أحادي االتجاو )131جدول )

 االجتماعي مجال اإلس ال باختالف املحافظات باملدينة املنورة

 مستو  الداللة F املتوسط العدد املحافظات

 1.48 9 السويرقية

2.356 .014 

 2.13 36 ينبع

 1.31 7 العيص

 1.77 12 الحناوية

 1.88 12 خيبر

 1.88 180 املدينة املنورة

 1.63 12 العال

 1.79 8 الفرعوادي 

 2.06 12 بدر

 2.37 9 املهد

 1.89 297 املجموع

أل أوثككككككر املحافظككككككات التككككككي لككككككد  ا فاعليككككككة للعمككككككل الخيككككككري فككككككي مجككككككال اإلسكككككك ال بككككككاختالف  (131)يتسككككككح مككككككن جككككككدول 

علككى الترتيككر  فيمككا كانككت أقككل  2.13، 2.37املحافظككات بمنطقككة املدينككة املنككورة  هككي: محككافظتي املهككد  وينبككع بمتوسككط حسككالي 

 بفاعلية العمل الخيري في مجال اإلس ال لدى الجمعيات الخيرية هما: محافظتي الحناوية  العال بمتوسكط 
ا
املحافظات إقرارا

 على الترتير. 1.63  1.77حسالي 

 عند مستوى داللة 
ا
جكال اإلسك ال في مستوى فاعلية العمل الخيري فكي م (0.05)وما يتسح وجود فرم دال إحصائيا

الت بعككككي للمقارنككككات  (Tukey)بككككاختالف املحافظككككة بمنطقككككة املدينككككة املنككككورة  وملعرفككككة مصككككدر الداللككككة تككككم إجككككراء اختبككككار تككككوكي 

الت بعككككي للمقارنككككات البعديككككة ملسككككتوى فاعليككككة العمككككل الخيككككري فككككي  (Tukey)( يوفككككح نتككككائج اختبككككار تككككوكي 56البعديككككة  وامللحككككق )

 مجال اإلس ال باختالف املحا
ا
فكي مسكتوى فاعليكة  ،فظات بمنطقكة املدينكة املنكورة  حيكث يتسكح عكدم وجكود فكرم دال إحصكائيا

إلى أل الفروم املحافظات ( Tukey)العمل الخيري في مجال اإلس ال بيل محافظات املدينة املنورة  وتشير نتائج اختبار توكي 

 على مستوى فاعلية العمل الخيري في مجال اإلس ال ليست جوهرية.
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 ( مستوى فاعلية العمل الخيري في املجال االجتماعي مجال اإلس ال باختالف املحافظات باملدينة املنورة135ش ل )
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( ملسننتو  فاعليننة العمننل الخيننري فنني املجننال االجتمنناعي One way Anovaنتننائج اختبننار تحليننل التبنناين أحننادي االتجنناه )

 ف املحافظات باملدينة املنورة:مجال رعاية ذوي االحتياجات الخاصة باختال 

( ملستوى فاعلية العمل الخيري االجتماعي One way Anova( نتائج اختبار تحليل التباين أحادي االتجاو )132جدول )

 مجال رعاية ذوي االحتياجات الخاصة باختالف املحافظات باملدينة املنورة

 مستو  الداللة F املتوسط العدد املحافظات

 1.56 9 السويرقية

2.909 .003 

 2.26 36 ينبع

 1.30 7 العيص

 1.56 12 الحناوية

 1.73 12 خيبر

 1.95 180 املدينة املنورة

 1.52 12 العال

 1.56 8 وادي الفرع

 1.90 12 بدر

 2.15 9 املهد

 1.91 297 املجموع

رعاينننة ذوي االحتياجنننات أل أوثكككر املحافظكككات التكككي لكككد  ا فاعليكككة للعمكككل الخيكككري فكككي مجكككال  (132)يتسكككح مكككن جكككدول 

علكككككى  2.26، 2.15بكككككاختالف املحافظكككككات بمنطقكككككة املدينكككككة املنكككككورة  هكككككي محكككككافظتي: املهكككككد  و ينبكككككع بمتوسكككككط حسكككككالي الخاصنننننة 

 بفاعلية العمل الخيري في مجال 
ا
لكدى الجمعيكات ة ذوي االحتياجات الخاصنة رعايالترتير  فيما كانت أقل املحافظات إقرارا

 على الترتير. 1.30  1.56الخيرية هما: محافظتي الحناوية  العيص بمتوسط حسالي 

 عنككد مسككتوى داللككة 
ا
فككي مسككتوى فاعليككة العمككل الخيككري فككي مجككال رعايككة  (0.01)ومككا يتسككح وجككود فككرم دال إحصككائيا

دينككككككة املنككككككورة  وملعرفككككككة مصككككككدر الداللككككككة تككككككم إجككككككراء اختبككككككار تككككككوكي ذوي االحتياجككككككات الخاصككككككة بككككككاختالف املحافظككككككة بمنطقككككككة امل

(Tukey) ( يوفكح نتككائج اختبكار تكوكي 57الت بعكي للمقارنكات البعديككة  وامللحكق )(Tukey)  الت بعككي للمقارنكات البعديكة ملسككتوى

فاعليككة العمككل الخيككري فككي مجككال رعايككة ذوي االحتياجككات الخاصككة بككاختالف املحافظككات بمنطقككة املدينككة املنككورة  حيككث يتسككح 

 عنككككد مسككككتوى داللككككة 
ا
فككككي مسكككككتوى فاعليككككة العمككككل الخيككككري فككككي مجككككال رعايككككة ذوي االحتياجكككككات  ،0.05وجككككود فككككرم دال إحصككككائيا

  لصالح محافظة ينبع  فيما لم تككن هنكاد فكروم جوهريكة 1.30  العيص 2.26افظة ينبع بمتوسط حسالي الخاصة بيل مح

 بيل بايي املحافظات على مستوى فاعلية العمل الخيري في مجال رعاية ذوي االحتياجات الخاصة.

 



 

403 
 

 

الخاصة باختالف املحافظات ( مستوى فاعلية العمل الخيري االجتماعي مجال رعاية ذوي االحتياجات 136ش ل بياني )

 باملدينة املنورة
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( ملستو  فاعلية العمل الخيري االجتماعي في مجال رعاية One way Anovaنتائج اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه )

 كبار السن باختالف املحافظات باملدينة املنورة:

 

( ملستوى فاعلية العمل الخيري االجتماعي في One way Anova( نتائج اختبار تحليل التباين أحادي االتجاو )133جدول )

 مجال رعاية وبار السن باختالف املحافظات باملدينة املنورة

 .F Sig املتوسط العدد املحافظات

 1.60 9 السويرقية

2.629 .006 

 2.25 36 ينبع

 1.24 7 العيص

 1.73 12 الحناوية

 1.76 12 خيبر

 1.95 180 املدينة املنورة

 1.66 12 العال

 1.89 8 وادي الفرع

 1.96 12 بدر

 2.04 9 املهد

 1.93 297 املجموع

بكاختالف رعاينة كبنار السنن أل أوثكر املحافظكات التكي لكد  ا فاعليكة للعمكل الخيكري فكي مجكال  (133)يتسح من جدول 

علكى الترتيكر  فيمكا كانكت أقككل  2.25، 2.04املحافظكات بمنطقكة املدينكة املنكورة  هكي محكافظتي: املهكد  و ينبكع بمتوسكط حسكالي 

 بفاعليكككة العمكككل الخيكككري فكككي مجكككال 
ا
لكككدى الجمعيكككات الخيريكككة همكككا: محكككافظتي السكككويرقية  رعاينننة كبنننار السنننن املحافظكككات إقكككرارا

 على الترتير. 1.24  1.60العيص بمتوسط حسالي 

 عنككد مسككتوى داللككة 
ا
فككي مسككتوى فاعليككة العمككل الخيككري فككي مجككال رعايككة  (0.01)ومككا يتسككح وجككود فككرم دال إحصككائيا

الت بعككككي  (Tukey)وبككككار السككككن بككككاختالف املحافظككككة بمنطقككككة املدينككككة املنككككورة  وملعرفككككة مصككككدر الداللككككة تككككم إجككككراء اختبككككار تككككوكي 

الت بعككككي للمقارنككككات البعديككككة ملسككككتوى فاعليككككة العمككككل  (Tukey)نتككككائج اختبككككار تككككوكي  ( يوفككككح58للمقارنككككات البعديككككة  وامللحككككق )

 عنككد 
ا
الخيككري فككي مجككال رعايككة وبككار السككن بككاختالف املحافظككات بمنطقككة املدينككة املنككورة  حيككث يتسككح وجككود فككرم دال إحصككائيا

  2.25محافظة ينبكع بمتوسكط حسكالي في مستوى فاعلية العمل الخيري في مجال رعاية وبار السن بيل  ،0.01مستوى داللة 

  لصكككالح محافظكككة ينبكككع  فيمكككا لكككم تككككن هنكككاد فكككروم جوهريكككة بكككيل بكككايي املحافظكككات علكككى مسكككتوى فاعليكككة العمكككل 1.24العكككيص 

 الخيري في مجال رعاية وبار السن.
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 املحافظات باملدينة املنورة( مستوى فاعلية العمل الخيري االجتماعي في مجال رعاية وبار السن باختالف 137ش ل بياني )
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( ملستو  فاعلية العمل الخيري االجتماعي في مجال رعاية One way Anovaنتائج اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه )

 الشباب باختالف املحافظات باملدينة املنورة:

ملستوى فاعلية العمل الخيري االجتماعي في ( One way Anova( نتائج اختبار تحليل التباين أحادي االتجاو )134جدول )

 مجال رعاية الشباب باختالف املحافظات باملدينة املنورة

 .F Sig املتوسط العدد املحافظات

 1.98 9 السويرقية

2.700 .005 

 2.16 36 ينبع

 1.33 7 العيص

 1.85 12 الحناوية

 1.81 12 خيبر

 2.04 180 املدينة املنورة

 1.48 12 العال

 1.76 8 وادي الفرع

 1.98 12 بدر

 2.34 9 املهد

 2.00 297 املجموع

بكككاختالف رعايننة الشنننباب أل أوثكككر املحافظككات التكككي لككد  ا فاعليكككة للعمككل الخيكككري فككي مجكككال  (134)يتسككح مكككن جككدول 

علككى الترتيككر  فيمككا كانككت أقككل  2.16، 2.34املحافظككات بمنطقككة املدينككة املنككورة  هككي محككافظتي: املهككد  وينبككع بمتوسككط حسككالي 

 بفاعليكككة العمكككل الخيكككري فكككي مجكككال 
ا
لكككدى الجمعيكككات الخيريكككة همكككا: محكككافظتي العكككال  العكككيص رعاينننة الشنننباب املحافظكككات إقكككرارا

 على الترتير. 1.33  1.48بمتوسط حسالي 

 عنككد مسككتوى داللككة 
ا
خيككري فككي مجككال رعايككة فككي مسككتوى فاعليككة العمككل ال (0.01)ومككا يتسككح وجككود فككرم دال إحصككائيا

الت بعككككككي  (Tukey)الشكككككباب بككككككاختالف املحافظككككككة بمنطقكككككة املدينككككككة املنككككككورة  وملعرفككككككة مصكككككدر الداللككككككة تككككككم إجكككككراء اختبككككككار تككككككوكي 

الت بعككككي للمقارنككككات البعديككككة ملسككككتوى فاعليككككة العمككككل  (Tukey)( يوفككككح نتككككائج اختبككككار تككككوكي 59للمقارنككككات البعديككككة  وامللحككككق )

 الخيري في مجال رعاية ا
ا
فكي  ،لشباب باختالف املحافظكات بمنطقكة املدينكة املنكورة  حيكث يتسكح عكدم وجكود فكرم دال إحصكائيا

إلكى ( Tukey)مستوى فاعلية العمل الخيري في مجكال رعايكة الشكباب بكيل محافظكات املدينكة املنكورة  وتشكير نتكائج اختبكار تكوكي 

 مجال رعاية الشباب ليست جوهرية.أل الفروم بيل املحافظات على مستوى فاعلية العمل الخيري في 
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 مستوى فاعلية العمل الخيري االجتماعي في مجال رعاية الشباب باختالف املحافظات باملدينة املنورة( 138هكل بياني )
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رعاية ( ملستو  فاعلية العمل الخيري االجتماعي في مجال One way Anovaنتائج اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه )

 املرأة والطفل باختالف املحافظات باملدينة املنورة:

( ملستوى فاعلية العمل الخيري االجتماعي في One way Anova( نتائج اختبار تحليل التباين أحادي االتجاو )135جدول )

 مجال رعاية املرأة والطفل باختالف املحافظات باملدينة املنورة

 .F Sig املتوسط العدد املحافظات

 1.85 9 السويرقية

2.140 .026 

 2.40 36 ينبع

 1.38 7 العيص

 1.98 12 الحناوية

 2.07 12 خيبر

 2.17 180 املدينة املنورة

 1.81 12 العال

 2.01 8 وادي الفرع

 2.18 12 بدر

 2.63 9 املهد

 2.15 297 املجموع

( أل أوثر املحافظات التي لد  ا فاعلية للعمل الخيري في مجال رعاية املرأة والطفل باختالف 135يتسح من جدول )

علككى الترتيككر  فيمككا كانككت أقككل  2.25  2.04املحافظككات بمنطقككة املدينككة املنككورة  هككي محككافظتي: املهككد  وينبككع بمتوسككط حسككالي 

 بفاعليككة العمككل الخيككري فككي 
ا
مجككال رعايككة املككرأة والطفككل لككدى الجمعيككات الخيريككة همككا: محككافظتي املهككد  ينبككع املحافظككات إقككرارا

 على الترتير. 2.40  2.63بمتوسط حسالي 

 عنككد مسككتوى داللككة )
ا
( فككي مسككتوى فاعليككة العمككل الخيككري فككي مجككال رعايككة 0.05ومككا يتسككح وجككود فككرم دال إحصككائيا

( الت بعكككي Tukeyرة  وملعرفكككة مصكككدر الداللكككة تكككم إجكككراء اختبكككار تكككوكي )املكككرأة والطفكككل بكككاختالف املحافظكككة بمنطقكككة املدينكككة املنكككو 

( الت بعككككي للمقارنككككات البعديككككة ملسككككتوى فاعليككككة العمككككل Tukey( يوفككككح نتككككائج اختبككككار تككككوكي )60للمقارنككككات البعديككككة  وامللحككككق )

 عنكد  الخيري في مجال رعاية املرأة والطفل باختالف املحافظات بمنطقة املدينة املنورة  حيث يتسح
ا
وجود فرم دال إحصائيا

  فككي مسككتوى فاعليككة العمككل الخيككري فككي مجككال رعايككة املككرأة والطفككل بككيل محككافظتي )املهككد  ينبككع( بمتوسككط 0.05مسككتوى داللككة 

مكن جهككة أخكرى  وجككاءت الفكروم لصكالح محككافظتي )املهكد  ينبككع(   1.24علكى الترتيككر مكن جهككة  والعكيص  2.40  2.63حسكالي 

 فروم جوهرية بيل بايي املحافظات على مستوى فاعلية العمل الخيري في مجال رعاية املرأة والطفل.فيما لم تكن هناد 
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 ( مستوى فاعلية العمل الخيري االجتماعي في مجال رعاية املرأة والطفل باختالف املحافظات باملدينة املنورة139ش ل بياني )

بكككيل املحافظكككات فكككي ترتيكككر أولويكككات العمكككل الخيكككري فكككي املجكككاالت  وتشكككير النتكككائج فكككي املجكككال االجتمكككاعي إلكككى وجكككود تبكككاين

حيث ييتلف ترتير األولويات من محافظة ألخرى  ومع ذلكن جكاء مجكال رعايكة املكرأة والطفكل فكي املرتبكة   االجتماعية املختلفة

ل م افحككككة الفقككككر أوثككككر األخيككككرة ألولويككككات العمككككل الخيككككري فككككي املجككككاالت االجتماعيككككة فككككي جميككككع املحافظككككات  ومككككا يتسككككح أل مجككككا

 للتمويكككل فكككي العمكككل الخيكككري فكككي جميكككع محافظكككات املدينكككة املنكككورة مكككا عكككدا محافظكككات خيبكككر ووادي الفكككرع ومهكككد 
ا
املجكككاالت أولويكككة

 الدهر حيث جاءت في ترتير متأخر لألولويات.

 للخدمات من خالل الجهات الخيري
ا
 وتقديما

ا
ة على مستوى العالم  وفعد املجال االجتماعي أحد أوثر املجاالت شيوعا

ومكككن هنكككا كانكككت ضكككرورة االهتمكككام ه كككذا املجكككال مكككن حيكككث تكككوفير الكككدعم املكككالي الكككالزم واملتطكككوعيل والكككذي يحتكككاجهم هكككذا املجكككال 

بكثافة لتنفيذ مشروعاته وخدماته الخيرية املتعكددة  ويحتكا  املجتمكع والجمعيكات الخيريكة فكي سكبيل ذلكن أل يعمكل علكى نشكر 

ل الخيكككري مكككن خكككالل وسكككائل اإلعكككالم املختلفكككة  ومكككن خكككالل الكككدعاة فكككي ميتلكككف أنحكككاء اململككككة بحيكككث يكككتم الكككوعي بأهميكككة العمككك

تسكليط الضككوء علكى فضككل التطكوع فككي العمككل الخيكري وخدمككة املجتمكع  وتككرى الدراسككة أل النتكائج الحاليككة فصكلت بككيل األعمككال 

وافحة مبنية على أسس علمية مما يساعد فكي توجيكه الخيرية االجتماعية املتعددة وأصبحت وافحة ومرتبة حسر أولويات 

 الصرف والدعم في موضعه الصحيح والحفا  عليه من الهدر واإلسراف.
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 املبحث السادس: العمل الخيري لد  الجهات الخيرية

 املحور األول: املعلومات األساسية:

 كيان الجهة الخيرية:

 ( توزفع عينة الجهات الخيرية حسر ويال ا136جدول )

 النسبة % التكرار البيان

 64.7 110 جمعية

 4.1 7 مسسسة

 1.2 2 منظمة

 14.7 25 لجنة تنمية اجتماعية

 12.4 21 مكتر تعاوني

 1.2 2 أوقاف

 6. 1 مسسسة تجارية

 6. 1 جهة ح ومية

 6. 1 لم يجر

 100 170 املجموع

%  تلي ا لجال التنمية 64.7الجمعيات بنسبة مئوية  ( أل أوثر الجهات الخيرية في الدراسة كانت من136يتسح من جدول )

 12.4%  فيما كال 14.7االجتماعية 
ا
% من املكتر التعاوني  وجكاءت املسسسكات التجاريكة والجهكات الح وميكة أقكل الجهكات تمثكيال

 % ل ل مه ما.0.6في عينة الدراسة بنسبة مئوية م ساوية 

 

 حسر ويال ا توزفع عينة الجهات الخيرية (140هكل بياني )
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 عمر الجهة الخيرية:

 توزفع عينة الجهات الخيرية حسر عمرها( 137جدول )

 % النسبة التكرار عمر الجهة الخيرية

 11.8 20 أقل من سنتيل

 4.1 7 سنوات 5سنتيل ألقل من 

 25.3 43 سنوات 10سنوات ألقل من  5من 

 20.6 35 سنة 15سنوات ألقل من  10من 

 29.4 50 سنة فأوثر 15

 8.8 15 لم يجر

 100 170 املجموع

ككال تأسيسكككها منكككذ 29.4( أل 137يتسكككح مكككن جكككدول ) سكككنة فكككأوثر  فيمكككا كانكككت الجهكككات  15% مكككن الجهكككات الخيريكككة كك

سككنة   15سككنوات ألقككل مككن  10%  يلككي م الجهكات التككي أنشككئت منككذ 25.3سككنوات  10سككنوات ألقككل مككن  5الخيريكة املنشككأة منككذ 

 لعينككككة الجهككككات الخيريككككة بنسككككبة مجتمعككككة بلنككككت  5األقككككل مككككن فيمككككا كانككككت الجهككككات 
ا
سككككنوات لتككككاريخ تأسيسككككها هككككي األقككككل تمثككككيال

15.9.% 

 

توزفع عينة الجهات الخيرية حسر عمرها( 141هكل بياني )  
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 نوع الجهة الخيرية:

 نوع الجهة الخيرية( 138جدول )

 النسبة % التكرار البيان

 51.2 87 متعددة الخدمات

 48.8 83 متيصصة

 100.0 170 املجموع

% مه ككا متيصصككة فككي 48.8% مككن الجهككات الخيريككة متعككددة الخككدمات  فككي مقابككل 51.2( أل 138يتسككح مككن جككدول )

 أحد الخدمات التي تقدمها للمست دفيل. 

 

 

 ( نوع الجهة الخيرية142ش ل بياني )
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( مجال تيصص الجهات الخيرية املتيصصة139جدول )  

 النسبة % التكرار مجال الت ص 

 25.3 21 دعوة وإرشاد

 43.4 36 املجال االجتماعي

 20.5 17 التعليم وتحفي  القرآل الكريم

 7.2 6 املجال الصحي

 3.6 3 ذوو االحتياجات الخاصة

 100.0 83 املجموع

%  يلي ككككا 43.4( أل أوثككككر تيصصكككات الجهككككات الخيريككككة هككككو املجكككال االجتمككككاعي بنسككككبة مئويككككة 139يتسكككح مككككن جككككدول )

%  وكانكت أقككل التيصصككات 20.5%  فيمكا جككاء التعلككيم وتحفكي  القككرأل الككريم بنسككبة 25.3مجكال الككدعوة واالرشكاد بنسككبة 

 %.3.6هو مجال ذوي االحتياجات الخاصة بنسبة 

 

 
 ( مجال تيصص الجهات الخيرية املتيصصة143ش ل بياني )
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 :الجهة الخيريةنوع املستفيدين من الخدمات التي تقدمها 

 ( نوع املستفيدين من الخدمات التي تقدمها الجهة الخيرية140جدول )

 النسبة % التكرار البيان

 1.76 3 ذكور 

 1.18 2 إناث

 97.06 165 ذكور وإناث

 100 170 املجموع

  97.06( أل 140يتسككككح مككككن جككككدول )
ا
كككال مسككككت دفي م مككككن الككككذكور واإلنككككاث معككككا كككال % مككككن الجهككككات الخيريككككة كك فيمككككا كك

 % مه ا تست دف اإلناث فقط.1.18% من الجهات الخيرية تست دف الذكور فقط  في مقابل 1.76

 

 
 ( نوع املستفيدين من الخدمات التي تقدمها الجهة الخيرية144ش ل بياني )
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 تصنيف املستفيدين من خدمات الجهات الخيرية: 

 الخيرية حسر املحافظة( تصنيف املستفيدين من خدمات الجهات 141جدول )

 مجموع النسب % املستفيدين املحافظة

 السويرقية

 80 األيتام

 49 الفقراء

 48 األرامل

 45 الشباب

 23 وبار السن

 20 األطفال

 13 املرض ى

 12 ذوو االحتياجات الخاصة 

 5 السجناء

 5 الجاليات

 ينبع

 580 الفقراء

 519 الشباب

 254 األرامل

 226 وبار السن

 201 األيتام

 93 الجاليات

 86 األطفال

 71 السجناء

 70 الطالب

 59 املرض ى

 30 املعلمول 

 24 ذوو االحتياجات الخاصة 

 العيص

 363 الفقراء

 297 الشباب

 155 وبار السن

 147 األرامل
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 123 األيتام

 104 األطفال

 97 ذوو االحتياجات الخاصة 

 54 املرض ى

 40 النساء

 10 السجناء

 10 الجهات الخيرية األخرى 

 الحناوية

 414 الفقراء

 388 الشباب

 179 األرامل

 173 وبار السن

 124 األيتام

 70 دعوة املسلميل

 58 املرض ى

 52 ذوو االحتياجات الخاصة 

 51 األطفال

 50 الجاليات

 21 السجناء

 10 املحالت التجاريةإرشاد أصحاب 

 10 دعوة غير املسلميل

 خيبر

 267.23 الفقراء

 157.09 الشباب

 132.44 األيتام

 122.62 األرامل

 66.6 وبار السن

 65 األطفال

 41 السجناء

 25 املرض ى

 20 ذوو االحتياجات الخاصة 

 20 منسوبو الجهات الح ومية
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 10 النساء

 املدينة املنورة

 1201.8 الفقراء

 779.8 الشباب

 620 وبار السن

 485.1 املرض ى

 478.4 األيتام

 304.4 األرامل

 257.4 ذوو االحتياجات الخاصة 

 183 األطفال

 134.7 السجناء

 100 الطالب

 100 العاملول في القطاع الخيري 

 90 الجاليات

 45 الجهات واملسسسات الخيرية

 40 املجتمع

 30 الجهات الح ومية

 30 الزوار

 25 املربول 

 25 الدعاة

 20 املعلمول 

 10 الدعاة واملسلمول 

 10 الجهات املانحة

 العال

 408 الفقراء

 326 الشباب

 170.7 األيتام

 154.2 األرامل

 120 األطفال

 104 وبار السن

 61.9 ذوو االحتياجات الخاصة 

 60 الجاليات

 30.8 املرض ى

 26.4 السجناء

 26 أبناء املرابطيل في الحد الجنولي
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 5 املعسرول

 وادي الفرع

 256 الفقراء

 90.38 األيتام

 71.34 األرامل

 60 الجاليات

 52 الشباب

 40 س ال املنطقة

 37.8 وبار السن

 24 األطفال

 20 املعتمرول والحجا 

 17.62 ذوو االحتياجات الخاصة 

 12.4 املرض ى

 9.28 السجناء

 بدر

 749 الشباب

 532.8 الفقراء

 247.3 األيتام

 234 األطفال

 178 األرامل

 159 وبار السن

 71.8 ذوو االحتياجات الخاصة 

 58 املرض ى

 35.3 السجناء

 20 الجاليات

 15 النساء

 مهد الدهر

 442 الفقراء

 212 الشباب

 140 األطفال

 116 املرض ى



 

419 
 

 

( أل أوثكككر املسكككتفيدين مكككن الخكككدمات التكككي تقكككدمها الجهكككات الخيريكككة بمحافظكككة السكككويرقية هكككم األيتكككام 141يتسكككح مكككن جكككدول )

 من 48%  49بمجموع نسر %  يلي م الفقراء واألرامل 80بمجموع نسر بله 
ا
% على الترتير  فيما كانت أقل الفئات استفادة

 % على الترتير.5%  5%  12خدمات الجهات الخيرية هم ذوو االحتياجات الخاصة  والسجناء والجاليات بمجموع نسر  

اء بمجمكككوع ومكككا يتسكككح أل أوثكككر املسكككتفيدين مكككن الخكككدمات التكككي تقكككدمها الجهكككات الخيريكككة بمحافظكككة ينبكككع هكككم الفقكككر 

 مككن 254%  519%  يلككي م الشككباب واألرامككل بمجمككوع نسككر 580نسككر بلككه 
ا
% علككى الترتيككر  فيمككا كانككت أقككل الفئككات اسككتفادة

 % على الترتير.24%  30%  59خدمات الجهات الخيرية هم املرض ى  واملعلمول وذوو االحتياجات الخاصة بمجموع نسر  

التكي تقكدمها الجهكات الخيريكة بمحافظكة العكيص هكم الفقكراء بمجمكوع  وما يتسح أل أوثكر املسكتفيدين مكن الخكدمات

 155%  297%  يلككي م الشككباب ووبككار السككن بمجمككوع نسككر 363نسككر بلككه 
ا
% علككى الترتيككر  فيمككا كانككت أقككل الفئككات اسككتفادة

 على الترتير.% 10%  10%  40من خدمات الجهات الخيرية هم النساء  والسجناء والجهات الخيرية األخرى بمجموع نسر  

وما يتسح أل أوثر املستفيدين من الخدمات التي تقدمها الجهات الخيرية بمحافظة الحناوية هم الفقراء بمجمكوع 

 مككن 179%  388%  يلككي م الشككباب واألرامككل بمجمككوع نسككر 414نسككر بلككه 
ا
% علككى الترتيككر  فيمككا كانككت أقككل الفئككات اسككتفادة

%  10%  21د أصكحاب املحكالت التجاريكة ودعكوة غيكر املسكلميل بمجمكوع نسكر خدمات الجهات الخيريكة هكم السكجناء  وإرشكا

 % على الترتير.10

ومكككا يتسكككح أل أوثكككر املسكككتفيدين مكككن الخكككدمات التكككي تقكككدمها الجهكككات الخيريكككة بمحافظكككة خيبكككر هكككم الفقكككراء بمجمكككوع 

ر  فيمكككا كانكككت أقكككل الفئكككات % علكككى الترتيككك132.44%  157.09%  يلكككي م الشكككباب واأليتكككام بمجمكككوع نسكككر 267.23نسكككر بلكككه 

 من خدمات الجهات الخيرية هم ذوو االحتياجات الخاصة  منسكوبو الجهكات الخيريكة والنسكاء بمجمكوع نسكر 
ا
%  20استفادة

 % على الترتير.%10  20

ومكككا يتسكككح أل أوثكككر املسكككتفيدين مكككن الخكككدمات التكككي تقكككدمها الجهكككات الخيريكككة بمحافظكككة املدينكككة املنكككورة هكككم الفقكككراء 

% علكككى الترتيكككر  فيمكككا كانكككت أقكككل 620%  779.8%  يلكككي م الشكككباب ووبكككار السكككن بمجمكككوع نسكككر 1201.8وع نسكككر بلكككه بمجمككك

 مكككن خكككدمات الجهكككات الخيريكككة هكككم املعلمكككول  الكككدعاة واملسكككلمول  والجهكككات املانحكككة بمجمكككوع نسكككر  
ا
%  20الفئكككات اسكككتفادة

 % على الترتير.%10  10

مات التكككي تقكككدمها الجهكككات الخيريكككة بمحافظكككة العكككال هكككم الفقكككراء بمجمكككوع ومكككا يتسكككح أل أوثكككر املسكككتفيدين مكككن الخكككد

 مكن 170.7%  326%  يلي م الشباب واأليتام بمجمكوع نسكر 408نسر بله 
ا
% علكى الترتيكر  فيمكا كانكت أقكل الفئكات اسكتفادة

% علككى 5%  26%  26.4خكدمات الجهكات الخيريككة هكم السكجناء  أبنككاء املكرابطيل فكي الحككد الجنكولي واملعسكرول بمجمككوع نسكر 

 الترتير.

 113 ذوو االحتياجات الخاصة 

 107 األيتام

 90 األرامل

 62 وبار السن

 13 السجناء
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ومككككا يتسككككح أل أوثككككر املسككككتفيدين مككككن الخككككدمات التككككي تقككككدمها الجهككككات الخيريككككة بمحافظككككة وادي الفككككرع هككككم الفقككككراء 

% علكككى الترتيكككر  فيمكككا كانكككت أقكككل الفئكككات 71.34%  90.38%  يلكككي م األيتكككام واألرامكككل بمجمكككوع نسكككر 256بمجمكككوع نسكككر بلكككه 

 مككن خككدمات الجهككات الخي
ا
%  12.4%  17.62ريككة هككم ذوو االحتياجككات الخاصككة  املرضكك ى والسككجناء بمجمككوع نسككر اسككتفادة

 % على الترتير.9.28

ومكككا يتسكككح أل أوثكككر املسكككتفيدين مكككن الخكككدمات التكككي تقكككدمها الجهكككات الخيريكككة بمحافظكككة بكككدر هكككم الشكككباب بمجمكككوع 

 % علككى الت247.3%  532.8%  يلككي م الفقككراء واأليتككام بمجمككوع نسككر 749نسككر بلككه 
ا
رتيككر  فيمككا كانككت أقككل الفئككات اسككتفادة

 % على الترتير.15%  20%  35.3من خدمات الجهات الخيرية هم السجناء  الجاليات والنساء بمجموع نسر 

ومككككا يتسككككح أل أوثككككر املسككككتفيدين مككككن الخككككدمات التككككي تقككككدمها الجهككككات الخيريككككة بمحافظككككة مهككككد الككككذهر هككككم الفقككككراء 

% علككككى الترتيككككر  فيمككككا كانككككت أقككككل الفئككككات 140%  212الشككككباب واألطفككككال بمجمككككوع نسككككر %  يلككككي م 442بمجمككككوع نسككككر بلككككه 

 من خدمات الجهات الخيرية هم األرامل  ووبار السن والسجناء بمجموع نسر 
ا
 % على الترتير.13%  62%  90استفادة

 

مجننال عمننل اآللينات التنني تسنت دمها الجمعيننة/ املنظمنة/ املؤسسننة/ لتحدينند املسنتهدفين ب نندما ها حسنب 

 الجهة الخيرية:

( االيات التي تستيدمها الجمعية/ املنظمة/ املسسسة/ لتحديد املست دفيل بيدمات ا حسر مجال عمل الجهة 142جدول )

 الخيرية

 اآلليات التي تست دمها الجمعية 
 aمجال عمل الجهة الخيرية

مجال  المرتيب  املجموع

 التعليم

املجال 

 الدعوي 

املجال 

 االجتماعي

املجال 

 اإلعالمي

املجال 

 الصحي

مجال 

 املساجد

 تقرير الباحث االجتماعي
11 7 34 8 16 14 38 2 

7.3% 4.6% 22.5% 5.3% 10.6% 9.3% 25.2% 

 
 مقدار الدخل لألسرة

4 4 10 4 5 7 12 10 

2.6% 2.6% 6.6% 2.6% 3.3% 4.6% 7.9% 

 15 8 4 3 2 7 3 4 مقدار دخل الفرد من دخل األسرة. 

2.6% 2.0% 4.6% 1.3% 2.0% 2.6% 5.3% 

قككككككككككككككككككككرار لجنككككككككككككككككككككة الرعايككككككككككككككككككككة واملسككككككككككككككككككككسولية  

 االجتماعية ومجلس اإلدارة.

6 4 16 7 7 6 17 8 

4.0% 2.6% 10.6% 4.6% 4.6% 4.0% 11.3% 

القيكككككككام بدراسكككككككات متيصصكككككككة لتحديكككككككد  

 حاجة األفراد واملجتمع.

8 4 10 6 5 5 21 5 

5.3% 2.6% 6.6% 4.0% 3.3% 3.3% 13.9% 

 
 مراعاة الكثافة الس انية

2 1 0 1 1 1 2 22 

1.3% .7% 0.0% .7% .7% .7% 1.3% 

الترويكككككككككز علكككككككككى األمكككككككككاون واألحيكككككككككاء األقكككككككككل  

 والجاليات غير املسلمة.
ا
 تعليما

1 1 0 1 1 1 1 27 

.7% .7% 0.0% .7% .7% .7% .7% 

الترويز علكى األفكراد واألسكر الكذين لكد  م  

 ودينية.ميالفات سلووية 

1 1 0 1 1 1 1 28 

.7% .7% 0.0% .7% .7% .7% .7% 
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 اآلليات التي تست دمها الجمعية 
 aمجال عمل الجهة الخيرية

مجال  المرتيب  املجموع

 التعليم

املجال 

 الدعوي 

املجال 

 االجتماعي

املجال 

 اإلعالمي

املجال 

 الصحي

مجال 

 املساجد

تحككككديث دوري كككككل سككككنتيل وعمككككل مسككككح 

 شامل.

2 2 2 0 1 1 3 
20 

1.3% 1.3% 1.3% 0.0% .7% .7% 2.0% 

اسك بانة لوجهكاء وأهككالي الحكي لالسككتدالل  

 على املستفيدين.

11 10 24 14 10 10 31 4 

7.3% 6.6% 15.9% 9.3% 6.6% 6.6% 20.5% 

 18 8 1 1 2 3 3 2 إقامة اجتماعات وورش عمل مستمرة. 

1.3% 2.0% 2.0% 1.3% .7% .7% 5.3% 

عمننننننننننننل بحننننننننننننث مكتبنننننننننننني للسننننننننننننر املسننننننننننننتفيدة  

 ومعرفة مد  احتياجا هم.

4 3 14 5 5 6 14 9 

2.6% 2.0% 9.3% 3.3% 3.3% 4.0% 9.3% 

عمنننننننننننننل بحنننننننننننننث مينننننننننننننداني للسنننننننننننننر املسنننننننننننننتفيدة  

 املسؤولية االجتماعية.وعرضها علئ لجنة 
11 13 47 14 20 12 57 1 

7.3% 8.6% 31.1% 9.3% 13.2% 7.9% 37.7% 

تواصكككككككككل املتطكككككككككوعيل الرسكككككككككمييل داخكككككككككل  

 الجمعية مع املستفيدين

5 5 19 6 10 10 20 6 

3.3% 3.3% 12.6% 4.0% 6.6% 6.6% 13.2% 

افينننننننننة للمسننننننننننتفيدين   الخصنننننننننائ  الديموغر

 نوع السكن...(. -التعليمياملستو   -)العمر
1 2 6 2 2 2 7 19 

.7% 1.3% 4.0% 1.3% 1.3% 1.3% 4.6% 

 
 اللغات املختلفة للجاليات

0 2 0 0 0 0 2 23 

0.0% 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3% 

 
 وجود الدعاة باملكتب

0 1 0 0 0 0 1 29 

0.0% .7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% .7% 

قبنل الحالنة أو منن  تقديم طلب املساعدة منن 

 شخ  علئ صلة بالحالة.

5 2 7 2 6 3 10 13 

3.3% 1.3% 4.6% 1.3% 4.0% 2.0% 6.6% 

تحديككككككككككد احتياجككككككككككات الفئككككككككككة املسككككككككككت دفة  

 ونوع املساعدة.

4 1 9 2 5 2 9 16 

2.6% .7% 6.0% 1.3% 3.3% 1.3% 6.0% 

عككككن طريككككق اسككككتيدام وسككككائل التواصككككل  

 االجتماعي.

2 4 4 4 2 2 9 17 

1.3% 2.6% 2.6% 2.6% 1.3% 1.3% 6.0% 

التنسيي منع الجهنات ذات العالقنة )الضنمان  

 األحوال املدنية(. -االجتماعي
8 8 24 10 11 6 37 3 

5.3% 5.3% 15.9% 6.6% 7.3% 4.0% 24.5% 

معرفكككككككككككككككككككة احتياجكككككككككككككككككككات املنطقكككككككككككككككككككة مكككككككككككككككككككن  

 املحاضرات وال لمات الدعوية.

3 9 1 3 1 3 10 14 

2.0% 6.0% .7% 2.0% .7% 2.0% 6.6% 

 24 2 1 1 1 0 2 1زيكككككككككككككككككككككككارة الجاليكككككككككككككككككككككككات ومعرفكككككككككككككككككككككككة مكككككككككككككككككككككككدى  
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 اآلليات التي تست دمها الجمعية 
 aمجال عمل الجهة الخيرية

مجال  المرتيب  املجموع

 التعليم

املجال 

 الدعوي 

املجال 

 االجتماعي

املجال 

 اإلعالمي

املجال 

 الصحي

مجال 

 املساجد

 %1.3 %7. %7. %7. %0.0 %1.3 %7. احتياجات م.

 
 برنامج أبواب الخير

1 2 1 2 1 2 2 25 

.7% 1.3% .7% 1.3% .7% 1.3% 1.3% 

الحمكككالت اإلعالميكككة واإلعالنكككات الورقيككككة  

 والبروشورات.

8 7 7 8 4 6 20 7 

5.3% 4.6% 4.6% 5.3% 2.6% 4.0% 13.2% 

تقككككديم أورام وتقكككككارير ثبوتيككككة عكككككن حالكككككة  

 املستفيد.

2 1 10 2 4 3 11 11 

1.3% .7% 6.6% 1.3% 2.6% 2.0% 7.3% 

 
 الحجا  املعتمرين

2 2 2 2 1 0 2 26 

1.3% 1.3% 1.3% 1.3% .7% 0.0% 1.3% 

 
 امللتقيات

4 6 3 1 0 1 11 12 

2.6% 4.0% 2.0% .7% 0.0% .7% 7.3% 

 
 املسابقات

0 1 0 0 0 0 1 30 

0.0% .7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% .7% 

بنككككككككككككككككككاءا علككككككككككككككككككى االحتياجككككككككككككككككككات التدريبيككككككككككككككككككة  

 للمسسسات الخيرية والتربوية.

1 0 0 0 0 0 1 31 

.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% .7% 

على رؤية املسسسكة ورسكالت ا وتطكوير   بناءا

 العمل الخيري.

1 0 0 0 0 0 1 32 

.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% .7% 

حصننننننننننننر الشننننننننننننركات واملؤسسننننننننننننات لتحدينننننننننننند  

 الجاليات املسلمة وغير املسلمة.

0 1 0 0 0 0 1 33 

0.0% .7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% .7% 

عمككككككككككككل بيككككككككككككال بأسككككككككككككماء القككككككككككككرى والهجككككككككككككر  

 التابعة للمكتر التعاوني.

0 1 0 0 0 0 1 34 

0.0% .7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% .7% 

حصكر املسككاجد والجوامكع املتعككاونيل مككع  

 املكتر.

1 2 0 0 0 0 3 21 

.7% 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% 

 151 43 47 41 106 47 46 املجموع 

 %100.0 %28.5 %31.1 %27.2 %70.2 %31.1 %30.5 النسبة % 

( أل أوثر االيات التي تستيدمها الجهات الخيرية لتحديكد املسكت دفيل مكن خكدمات ا بمنطقكة 142يتسح من جدول ) 

% من إجمالي 37.7عمل بحث ميداني لألسر املستفيدة وعرضها على لجنة املسسولية االجتماعية بنسبة املدينة املنورة كانت: 

%  فيمكككا جككاء التنسكككيق مككع الجهكككات ذات العالقككة )الضكككمال 25.2اعي بنسككبة االيككات املسكككتيدمة  يلي ككا تقريكككر الباحككث االجتمككك

 %.20.5%  يلي ا اس بانة لوجهاء وأهالي الحي لالستدالل على املستفيدين بنسبة 24.5األحوال املدنية( بنسبة  -االجتماعي
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 مجاالت عمل الجهات الخيرية:

 املنورة ( مجاالت عمل الجهات الخيرية بمنطقة املدينة143جدول )

 النسبة% التكرار مجاالت العمل الخيري 

 %14.9 55 مجال التعليم

 %14.4 53 املجال الدعوي 

 %31.4 116 املجال االجتماعي

 %12.2 45 املجال اإلعالمي

 %14.1 52 املجال الصحي

 %13.0 48 مجال املساجد

 %100.0 369 املجموع

 محافظات املدينة املنورة انظر ملحي )(*لالطالع علئ مجاالت عمل الجهات الخيرية حسب 

%  يليكه 31.4( أل أوثر املجاالت التي تعمل ه ا الجهات الخيرية هكو املجكال االجتمكاعي بنسكبة 143يتسح من جدول )

% علكككى الترتيكككر  فيمكككا كانكككت أقكككل املجكككاالت التكككي تعمكككل ه كككا الجهكككات هكككو 14.4%  14.9مجكككال التعلكككيم واملجكككال الكككدعوي بنسكككبة 

 % على الترتير.13%  12.2اإلعالمي واملساجد بنسبة املجال 

 
 ( مجاالت عمل الجهات الخيرية بمنطقة املدينة املنورة145ش ل بياني )

14.9% 14.4% 

31.4% 

12.2% 

14.1% 
13.0% 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

 المساجد  الصحي  اإلعالمي  اإلجتماعي الدعوي  التعليم 
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 الجانب التنظيمي للجهة الخيرية حسب كيان الجهة الخيرية:

 للجهة الخيرية حسر ويال الجهة الخيرية( الجانر التنظيمي 144جدول )

 الجانب التنظيمي للجهة الخيرية 
 كيان الجهة الخيرية

 املجموع
 جهة حكومية مؤسسة تجارية أوقاف مكتب تعاوني لجنة تنمية اجتماعية منظمة مؤسسة جمعية

عدد أعضاء مجلس 

 اإلدارة

 9 1 0 0 2 1 0 2 3 5أقل من 

1.8% 1.2% 0.0% .6% 1.2% 0.0% 0.0% .6% 5.5% 

 42 0 0 0 3 2 0 2 35 7إلى  5من 

21.5% 1.2% 0.0% 1.2% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 25.8% 

 64 0 1 1 11 5 1 1 44 10إلى  8من 

27.0% .6% .6% 3.1% 6.7% .6% .6% 0.0% 39.3% 

 48 0 0 0 5 15 0 2 26 13إلى  11من 

16.0% 1.2% 0.0% 9.2% 3.1% 0.0% 0.0% 0.0% 29.4% 

 املجموع
108 7 1 23 21 1 1 1 163 

66.3% 4.3% .6% 14.1% 12.9% .6% .6% .6% 100.0% 

عدد العامليل 

 بدوام كامل

 64 0 1 0 15 16 0 3 29 5أقل من 

18.8% 1.9% 0.0% 10.4% 9.7% 0.0% .6% 0.0% 41.6% 

 65 0 0 1 4 4 1 3 52 15ألقل من  5

33.8% 1.9% .6% 2.6% 2.6% .6% 0.0% 0.0% 42.2% 

 13 0 0 0 0 2 0 0 11 30ألقل من  15

7.1% 0.0% 0.0% 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.4% 

 12 1 0 0 1 0 0 0 10 فأوثر 30

6.5% 0.0% 0.0% 0.0% .6% 0.0% 0.0% .6% 7.8% 

 املجموع
102 6 1 22 20 1 1 1 154 

66.2% 3.9% .6% 14.3% 13.0% .6% .6% .6% 100.0% 
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 الجانب التنظيمي للجهة الخيرية 
 كيان الجهة الخيرية

 املجموع
 جهة حكومية مؤسسة تجارية أوقاف مكتب تعاوني لجنة تنمية اجتماعية منظمة مؤسسة جمعية

عدد العامليل 

 بدوام جز ي

 84 0 1 1 13 14 0 4 51 5أقل من 
45.1% 3.5% 0.0% 12.4% 11.5% .9% .9% 0.0% 74.3% 

 18 0 0 0 5 3 0 1 9 15ألقل من  5

8.0% .9% .0% 2.7% 4.4% 0.0% 0.0% .0% 15.9% 

 5 0 0 0 0 1 0 0 4 30ألقل من  15

3.5% 0.0% 0.0% .9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.4% 

 6 0 0 0 1 0 0 0 5 فأوثر 30

4.4% 0.0% 0.0% 0.0% .9% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% 

 113 0 1 1 19 18 0 5 69 املجموع

61.1% 4.4% .0% 15.9% 16.8% .9% .9% .0% 100.0% 

عكككككدد املتطكككككوعيل فكككككي 

الجهكككككككككككككككككككككككة الخيريكككككككككككككككككككككككة 

باسككككككككككككككتسناء أعضكككككككككككككككاء 

 مجلس اإلدارة.

 30 0 0 0 5 6 0 2 17 5أقل من 
15.3% 1.8% 0.0% 5.4% 4.5% 0.0% 0.0% 0.0% 27.0% 

 35 0 0 0 8 7 0 2 18 15ألقل من  5

16.2% 1.8% .0% 6.3% 7.2% 0.0% .0% .0% 31.5% 

 20 0 0 0 2 2 0 0 16 30ألقل من  15

14.4% 0.0% 0.0% 1.8% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 18.0% 

 26 0 0 1 4 2 0 0 19 فأوثر 30

17.1% 0.0% 0.0% 1.8% 3.6% .9% 0.0% 0.0% 23.4% 

 111 0 0 1 19 17 0 4 70 املجموع

63.1% 3.6% .0% 15.3% 17.1% .9% .0% .0% 100.0% 
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أعضاء  يلي ا  10: 8% من الجهات الخيرية يتراوح عدد أعضاء مجلس إدارت ا من 39.3( أل 144يتسح من جدول )

 5%  فيما كانت الجهات الخيرية التي ه ا أقل من 29.4عضو بنسبة  13: 11الجهات الخيرية التي يتراوح عدد أعضائ ا من 

 في عينة الدراسة بنسبة 
ا
 %.5.5أعضاء هي األقل تمثيال

  يلي ا العاملول 15 ألقل من 5% من الجهات الخيرية يتراوح عدد العامليل ه ا بدوام كامل من 42.2وما يتسح أل 

فأوثر   30%  فيما كانت الجهات الخيرية التي يتراوح عدد العامليل ه ا بدوام كامل من 41.6بنسبة  5بدوام كامل األقل من 

 في عينة الدراسة بنسبة 
ا
 %.7.8أقل تمثيال

ي ا العاملول بدوام   يل5% من الجهات الخيرية يتراوح عدد العامليل ه ا بدوام جز ي أقل من 74.3وما يتسح أل 

فأوثر   30%  فيما كانت الجهات الخيرية التي يتراوح عدد العامليل ه ا بدوام جز ي من 15.9بنسبة  15ألقل من  5جز ي من 

 في عينة الدراسة بنسبة 
ا
 %.5.3أقل تمثيال

ألقل من  5اإلدارة من املتطوعيل ه ا باستسناء أعضاء مجلس عدد % من الجهات الخيرية يتراوح 31.5وما يتسح أل 

ألقل  15%  فيما كانت الجهات الخيرية التي يتراوح عدد املتطوعيل ه ا من 27بنسبة  5  يلي ا عدد املتطوعيل األقل من 15

 في عينة الدراسة بنسبة 30من 
ا
 %.18  أقل تمثيال
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 أهداف الجهة الخيرية حسب مجال عملها:

 ( أهداف الجهة الخيرية حسر مجال عملها145)جدول 

 أهداف الجهة الخيرية
 مجال عمل الجهة الخيرية

مجال  المرتيب

 التعليم

املجال 

 الدعوي 

املجال 

 االجتماعي

املجال 

 اإلعالمي

املجال 

 الصحي

مجال 

 املساجد
 املجموع

تقككككككككديم كافككككككككة أنككككككككواع الرعايككككككككة واإلعانككككككككات 

 املختلفة لألسر واألفراد.

15 11 51 14 22 22 54 1 

10.1% 7.4% 34.5% 9.5% 14.9% 14.9% 36.5% 

رفككككككككككككككككككع مسككككككككككككككككككتوى الت افككككككككككككككككككل االجتمكككككككككككككككككككاعي  

 واالقتصادي في نطام خدمات الجمعية.

10 9 30 9 13 14 32 3 

6.8% 6.1% 20.3% 6.1% 8.8% 9.5% 21.6% 

 15 13 3 5 5 10 2 6 إقامة األوقاف واالس ثمارات الخيرية. 

4.1% 1.4% 6.8% 3.4% 3.4% 2.0% 8.8% 

تعزيز ثقافة التعليم والتدريب والتأهيل فني  

 الشباب.
 
 املجتمع وخاصة

15 9 34 13 15 12 40 2 

10.1% 6.1% 23.0% 8.8% 10.1% 8.1% 27.0% 

تحوينننل األسنننر املسنننتفيدة منننن الجمعينننة إلنننئ  

 أسر منتجة قائمة ب ا ها.

8 6 18 7 10 11 19 9 

5.4% 4.1% 12.2% 4.7% 6.8% 7.4% 12.8% 

دعكككككككككوة النكككككككككاس إلكككككككككى العقيكككككككككدة اإلسكككككككككالمية  

 الصحيحة ومفهومها.

6 24 2 8 3 9 26 5 

4.1% 16.2% 1.4% 5.4% 2.0% 6.1% 17.6% 

 22 7 3 1 3 0 7 1 تحقيق الطاعة   ورسوله وولي األمر. 

.7% 4.7% 0.0% 2.0% .7% 2.0% 4.7% 

إحيكككككككككاء السكككككككككنة ونشكككككككككرها والتحكككككككككذير مكككككككككن  

 البدع.

4 14 0 6 2 6 15 12 

2.7% 9.5% 0.0% 4.1% 1.4% 4.1% 10.1% 

 20 8 4 2 4 1 6 3 تأصيل معنى الوالء والبراء الشرعييل. 

2.0% 4.1% .7% 2.7% 1.4% 2.7% 5.4% 

 11 16 6 2 6 1 15 4 نشر العلم النافع ودعوة غير املسلميل. 

2.7% 10.1% .7% 4.1% 1.4% 4.1% 10.8% 

ل عككككز وجكككل لجميكككع فئككككات  تعلكككيم وتكككاب 

 املجتمع.

11 0 0 0 0 1 11 18 

7.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% .7% 7.4% 

استيدام الوسكائل املبتككرة والحديثكة فكي  

 التعليم والدعوة.

3 3 3 3 1 0 6 23 

2.0% 2.0% 2.0% 2.0% .7% 0.0% 4.1% 

العنايككككككككة بالناشككككككككئيل وتككككككككوجي هم التوجيككككككككه  

 السليم.

10 6 9 4 3 4 19 10 

6.8% 4.1% 6.1% 2.7% 2.0% 2.7% 12.8% 

نشكككككككككر الكككككككككوعي ورفكككككككككع مسكككككككككتوى الخكككككككككدمات  

 املقدمة للمواطنيل في كافة املجاالت.

7 5 22 5 10 5 26 4 

4.7% 3.4% 14.9% 3.4% 6.8% 3.4% 17.6% 

عمككل بحككوث عككن املشكككالت التككي تواجههككا  

 املنطقة وإيجاد حلول لها.

1 2 14 2 4 5 15 13 

.7% 1.4% 9.5% 1.4% 2.7% 3.4% 10.1% 
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 أهداف الجهة الخيرية
 مجال عمل الجهة الخيرية

مجال  المرتيب

 التعليم

املجال 

 الدعوي 

املجال 

 االجتماعي

املجال 

 اإلعالمي

املجال 

 الصحي

مجال 

 املساجد
 املجموع

مسكككككككككككككككاعدة مكككككككككككككككن يتعرضكككككككككككككككول للحكككككككككككككككوادث 

 وال وارث وبناء وتأثيث وترميم املنازل.

5 5 19 6 6 5 20 8 

3.4% 3.4% 12.8% 4.1% 4.1% 3.4% 13.5% 

 14 14 4 2 5 3 14 3 توعية الجاليات وتبصيرهم بامور ديه م. 

2.0% 9.5% 2.0% 3.4% 1.4% 2.7% 9.5% 

املسكككككنيل والعجكككككزة ووفالكككككة األيتكككككام  رعايكككككة 

 واملطلقات.

9 7 23 4 8 6 24 6 

6.1% 4.7% 15.5% 2.7% 5.4% 4.1% 16.2% 

إنشكككككككككاء دور الحضكككككككككانة وريكككككككككاض األطفكككككككككال  

 وإدارت ا.

2 2 8 2 1 1 8 21 

1.4% 1.4% 5.4% 1.4% .7% .7% 5.4% 

تفعيككككككككل دور املككككككككرأة للمشككككككككاروة اإليجابيككككككككة  

الخيككري فككي إطككار القككيم الفاعلككة فككي العمككل 

 اإلسالمية.

0 0 5 1 1 0 5 25 

0.0% 0.0% 3.4% .7% .7% 0.0% 3.4% 

 
 إصالح ذات البيل.

2 0 4 3 1 2 4 28 

1.4% 0.0% 2.7% 2.0% .7% 1.4% 2.7% 

 
 تقديم اإلرشاد األسري 

1 0 3 0 0 0 4 29 

.7% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.7% 

التوفيككككككككق بككككككككيل تقككككككككديم اإلعانككككككككات وبككككككككرامج  

 الراغبيل للزوا  من الجنسيل.

2 2 13 3 3 4 13 16 

1.4% 1.4% 8.8% 2.0% 2.0% 2.7% 8.8% 

 
 تقديم الدورات للمقبليل على الزوا .

0 0 3 1 0 1 3 31 

0.0% 0.0% 2.0% .7% 0.0% .7% 2.0% 

تأهيككككككككككككل املعلمككككككككككككيل واملعلمككككككككككككات لتحفككككككككككككي   

 القرآل.

9 0 0 0 0 1 9 19 

6.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% .7% 6.1% 

 
 نشر الوسطية واالعتدال

1 2 0 1 1 1 2 34 

.7% 1.4% 0.0% .7% .7% .7% 1.4% 

اقمنننننراح املشننننناريع والبنننننرامج الالتمنننننة لتمنينننننة  

 املجتمع املحلي واملشاركة املالية والعينية.

6 6 22 7 8 6 22 7 

4.1% 4.1% 14.9% 4.7% 5.4% 4.1% 14.9% 

جديككككككككككدة للتطككككككككككوع ونشككككككككككر فككككككككككتح مجككككككككككاالت  

 ثقافته بيل أبناء املدينة.

5 3 14 5 6 6 13 17 

3.4% 2.0% 9.5% 3.4% 4.1% 4.1% 8.8% 

إقامككككككككة الككككككككدور االجتماعيككككككككة والككككككككديوانيات  

 لكبار السن.

0 0 3 1 2 1 3 32 

0.0% 0.0% 2.0% .7% 1.4% .7% 2.0% 

 
 إقامة مسرح الطفل

0 0 1 1 1 1 1 41 
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 أهداف الجهة الخيرية
 مجال عمل الجهة الخيرية

مجال  المرتيب

 التعليم

املجال 

 الدعوي 

املجال 

 االجتماعي

املجال 

 اإلعالمي

املجال 

 الصحي

مجال 

 املساجد
 املجموع

0.0% 0.0% .7% .7% .7% .7% .7% 

املسككككككاهمة فككككككي رعايككككككة املرافككككككق والخككككككدمات  

 العامة.

1 1 4 0 1 3 4 30 

.7% .7% 2.7% 0.0% .7% 2.0% 2.7% 

 
 بناء املساجد

0 1 0 0 0 0 1 42 

0.0% .7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% .7% 

 
 إفطار صائم

0 2 0 0 0 0 2 35 

0.0% 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.4% 

 
 والعمرةرحالت الحج 

0 2 0 0 0 0 2 36 

0.0% 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.4% 

دعم بكرامج الكشكف املبككر عكن األمكراض  

 املزمنة

0 0 0 1 1 0 1 43 

0.0% 0.0% 0.0% .7% .7% 0.0% .7% 

دعكككككم بكككككرامج الجكككككودة النوعيكككككة للعمليكككككات  

 ال شخيصية.

0 0 0 1 1 0 1 44 

0.0% 0.0% 0.0% .7% .7% 0.0% .7% 

مسككككاعدة السككككجناء علككككى تسككككديد الككككديول  

 وإطالم سراحهن.

0 0 2 0 0 0 2 37 

0.0% 0.0% 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 1.4% 

التنسننننننننننننيي بننننننننننننين الجمعيننننننننننننات الخيريننننننننننننة فنننننننننننني  

منطقنننننة املدينننننننة املننننننورة وتطننننننوير العنننننناملين 

 عليها.

5 0 1 0 0 0 5 26 

3.4% 0.0% .7% 0.0% 0.0% 0.0% 3.4% 

املتنوعننننننننننننننننة لننننننننننننننننن وي تقننننننننننننننننديم املسنننننننننننننننناعدات  

االحتياجنننننننات الخاصنننننننة ممنننننننن قننننننندموا ألداء 

 مناسك الجل والعمرة.

2 3 1 2 1 1 3 33 

1.4% 2.0% .7% 1.4% .7% .7% 2.0% 

توتيننننننننع هديننننننننة خننننننننادم الحننننننننرمين الشننننننننريفين  

 للججاج واملعتمرين وتوار املسجد النبوي.

1 1 1 1 1 0 1 45 

.7% .7% .7% .7% .7% 0.0% .7% 

إجنننراء البحنننوث العلمينننة عنننن املسننناهمة فننني  

 األمراض املزمنة والوراثية.

0 0 0 0 1 0 1 46 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% .7% 0.0% .7% 

مسككككككككككككككككاعدة الطككككككككككككككككالب املحتككككككككككككككككاجيل علككككككككككككككككى  

 استكمال دراست م.

0 0 1 0 0 0 1 47 

0.0% 0.0% .7% 0.0% 0.0% 0.0% .7% 

 
 العناية بالنشا  العلمي والبحثي

0 1 0 0 0 0 1 48 

0.0% .7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% .7% 

تقكككككككككككديم املشكككككككككككورة العلميكككككككككككة فكككككككككككي مجكككككككككككاالت  

 التيصص.

0 1 0 0 0 0 1 49 

0.0% .7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% .7% 

 50 1 0 0 0 0 1 0تبككككككككككككادل اإلنتككككككككككككا  العلمككككككككككككي بككككككككككككيل الهيئككككككككككككات  
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 أهداف الجهة الخيرية
 مجال عمل الجهة الخيرية

مجال  المرتيب

 التعليم

املجال 

 الدعوي 

املجال 

 االجتماعي

املجال 

 اإلعالمي

املجال 

 الصحي

مجال 

 املساجد
 املجموع

 %7. %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 %7. %0.0 واملسسسات العلمية.

 
 رعاية مرض ى القلر

0 0 0 0 1 0 1 51 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% .7% 0.0% .7% 

 38 2 0 2 0 0 0 0 املساعدة في إجراء العمليات الجراحية. 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.4% 0.0% 1.4% 

 
 توفير األدوية للمرض ى املحتاجيل.

1 1 3 1 5 1 6 24 

.7% .7% 2.0% .7% 3.4% .7% 4.1% 

إيجككككككككككككككككاد فككككككككككككككككرص عمككككككككككككككككل للككككككككككككككككراغبيل مككككككككككككككككن  

 املتقاعدين.

0 0 1 0 0 0 1 52 

0.0% 0.0% .7% 0.0% 0.0% 0.0% .7% 

تقديم اس شارات إداريكة متميكزة للجهكات  

 الخيرية.

4 1 0 0 0 0 5 27 

2.7% .7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.4% 

تككككككككككككوفير جميككككككككككككع االحتياجككككككككككككات لفئككككككككككككة ذوي  

 االحتياجات الخاصة وأسرهم.

0 0 2 0 0 0 2 39 

0.0% 0.0% 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 1.4% 

اسكككتقبال الحجككككا  واملعتمكككرين وتككككوزفعهم  

 عبر املنافذ واملراوز املخصصة لهم.

0 1 0 0 0 0 1 53 

0.0% .7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% .7% 

إعككككككككككككككككداد الحقائككككككككككككككككر التدريبيككككككككككككككككة واملككككككككككككككككواد  

 اإلعالمية.

1 0 0 0 0 0 1 54 

.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% .7% 

االحتياجككككككككككككككات الخاصككككككككككككككة فككككككككككككككي دمككككككككككككككج ذوي  

 املجتمع.

0 0 1 0 0 0 1 55 

0.0% 0.0% .7% 0.0% 0.0% 0.0% .7% 

زيككككككككارة املرضكككككككك ى فككككككككي املس شككككككككفيات وتفقككككككككد  

 أحوالهم ومساعدت م.

0 0 0 0 2 0 2 40 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.4% 0.0% 1.4% 

إنشكككككككككككككككاء وحكككككككككككككككدات اجتماعيكككككككككككككككة ودعمهكككككككككككككككا  

 بالباحثيل.

1 0 1 0 0 0 1 56 

.7% 0.0% .7% 0.0% 0.0% 0.0% .7% 

 
 وفالة الدعاة

0 1 0 0 0 0 1 57 

0.0% .7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% .7% 

التوسنننننننننننننع فننننننننننننني اسنننننننننننننت دام علنننننننننننننوم القنننننننننننننرآن  

 وتوظيفها فيما يصقل قدرات الطالب.

1 0 0 0 0 0 1 58 

.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% .7% 

 148 41 42 37 99 48 48 املجموع 

 %100.0 %27.7 %28.4 %25.0 %66.9 %32.4 %32.4 النسبة % 

تقككديم كافككة أنككواع الرعايككة ( أل أوثككر أهككداف الجهككات الخيريككة بمنطقككة املدينككة املنككورة كانككت ا145يتسككح مككن جككدول ) 

 36.5واإلعانكككككات املختلفكككككة لألسكككككر واألفكككككرادا بنسكككككبة 
ا
%  يلي كككككا اتعزيكككككز ثقافكككككة التعلكككككيم والتكككككدرير والتأهيكككككل فكككككي املجتمكككككع وخاصكككككة
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%  يلي كا 21.6%  وجاء ارفع مستوى الت افل االجتمكاعي واالقتصكادي فكي نطكام خكدمات الجمعيكةا بنسكبة 27الشبابا بنسبة 

 %.17.6ع مستوى الخدمات املقدمة للمواطنيل في كافة املجاالتا بنسبة انشر الوعي ورف

 مصادر دخل الجهة الخيرية:

 ( مصادر دخل الجهة الخيرية حسر املحافظة146جدول )

 مجموع النسب املصادر املحافظة

 السويرقية

 158 التبرعات

 40 الزكوات والصدقات

 39 اشتراكات األعضاء

 38 األوقاف

 27 االس ثمارات الخاصة بالجهة الخيرية

 12 الدعم الح ومي

 ينبع

 708 التبرعات

 494 الدعم الح ومي

 217 الزكوات والصدقات

 159 االس ثمارات الخاصة بالجهة الخيرية

 107 اشتراكات األعضاء

 80 مانحة

 78 األوقاف

 25 تبرعات مشروطة

 العيص

 790 الدعم الح ومي

 324 التبرعات

 86 األوقاف

 83 الزكوات والصدقات

 70.5 االس ثمارات الخاصة بالجهة الخيرية

 45.5 اشتراكات األعضاء

 الحناوية

 600.3 التبرعات

 329.5 الدعم الح ومي

 236 الزكوات والصدقات

 191.9 االس ثمارات الخاصة بالجهة الخيرية

 90.3 األوقاف

 52 األعضاءاشتراكات 

 خيبر

 338.16 التبرعات

 265 الدعم الح ومي

 175.17 الزكوات والصدقات

 90 األوقاف



 

432 
 

 مجموع النسب املصادر املحافظة

 50.44 االس ثمارات الخاصة بالجهة الخيرية

 26.22 اشتراكات األعضاء

 املدينة املنورة

 1847.3 التبرعات

 579 االس ثمارات الخاصة بالجهة الخيرية

 575.7 الزكوات والصدقات

 545.8 الدعم الح ومي

 506.15 األوقاف

 414.6 اشتراكات األعضاء

 80 الجمعيات املانحة

 20 عقود الخدمات

 20 البنود والشركات

 العال

 554.81 الدعم الح ومي

 317.05 التبرعات

 224 الزكوات والصدقات

 148.65 االس ثمارات الخاصة بالجهة الخيرية

 108.5 اشتراكات األعضاء

 7 األوقاف

 وادي الفرع

 279 التبرعات

 277.52 الدعم الح ومي

 118.27 الزكوات والصدقات

 18.12 اشتراكات األعضاء

 5 االس ثمارات الخاصة بالجهة الخيرية

 2.05 األوقاف

 بدر

 842 الدعم الح ومي

 706 التبرعات

 592 اشتراكات األعضاء

 272 الزكوات والصدقات

 175 االس ثمارات الخاصة بالجهة الخيرية

 168 األوقاف

 40 الجهات املانحة

 مهد الدهر

 432.04 الدعم الح ومي

 389.04 التبرعات

 138 الزكوات والصدقات

 54.07 األوقاف

 40 االس ثمارات الخاصة بالجهة الخيرية
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 مجموع النسب املصادر املحافظة

 35 اشتراكات األعضاء

الكدخل لككدى الجهكات الخيريكة بمحافظككة السكويرقية هككي التبرعكات بمجمككوع  ( أل أوثكر مصككادر146يتسكح مكن جككدول )

% على الترتير  فيما كانت أقل مصادر الدخل 39%  40%  يلي م الزكوات واشتراكات األعضاء بمجموع نسر 158نسر بله 

%  27%  38نسككككر لكككدى الجهكككات الخيريككككة هكككي األوقككككاف  واالسككك ثمارات الخاصككككة بالجهكككة الخيريككككة والكككدعم الح ككككومي بمجمكككوع 

 % على الترتير.12

( أل أوثككر مصككادر الككدخل لككدى الجهككات الخيريككة بمحافظككة ينبككع هككي التبرعككات بمجمككوع نسككر 146يتسككح مككن جككدول )

% على الترتير  فيما كانت أقل مصادر الدخل لكدى 217%  494%  يلي م الدعم الح ومي والزكوات بمجموع نسر 708بله 

 % على الترتير.25%  78%  80انحة واألوقاف  والتبرعات املشروطة بمجموع نسر الجهات الخيرية هي الجهات امل

%  790ومككا يتسككح أل أوثككر مصككادر الككدخل لككدى الجهككات الخيريككة بمحافظككة العككيص هككي الككدعم بمجمككوع نسككر بلككه 

هات الخيرية هي % على الترتير  فيما كانت أقل مصادر الدخل لدى الج86%  324يلي م الشباب ووبار السن بمجموع نسر 

 % على الترتير.45.5%  70.5%  83الزكوات  واالس ثمارات واشتراكات األعضاء بمجموع نسر  

ومككككا يتسككككح أل أوثككككر مصككككادر الككككدخل لككككدى الجهككككات الخيريككككة بمحافظككككة الحناويككككة هككككي التبرعككككات بمجمككككوع نسككككر بلككككه 

لترتير  فيما كانت أقل مصادر الدخل لدى % على ا236%  329.5%  يلي ا الدعم الح ومي والزكوات بمجموع نسر 600.3

 % على الترتير.52%  90.3%  191.9الجهات الخيرية هي االس ثمارات واألوقاف واشتراكات األعضاء بمجموع نسر 

ومككككككا يتسككككككح أل أوثككككككر مصكككككككادر الككككككدخل لككككككدى الجهككككككات الخيريكككككككة بمحافظككككككة خيبككككككر هككككككي التبرعكككككككات بمجمككككككوع نسككككككر بلكككككككه 

% على الترتيكر  فيمكا كانكت أقكل مصكادر الكدخل 175.17%  265الزكوات بمجموع نسر %  يلي م الدعم الح ومي و 338.16

 % على الترتير.26.22%  50.44%  90لدى الجهات الخيرية هي األوقاف واالس ثمارات واشتراكات األعضاء بمجموع نسر 

رعككات بمجمككوع نسككر بلككه ومككا يتسككح أل أوثككر مصككادر الككدخل لككدى الجهككات الخيريككة بمحافظككة املدينككة املنككورة هككي التب

% على الترتيكر  فيمكا كانكت أقكل مصكادر الكدخل لكدى 575.7%  579%  يلي م االس ثمارات والزكوات بمجموع نسر 1847.3

 % على الترتير.20%  20%  80الجهات الخيرية هي الجهات املانحة وعقود الخدمات  والبنود والشركات بمجموع نسر 

دى الجهكككات الخيريكككة بمحافظكككة العكككال هكككي الكككدعم الح كككومي بمجمكككوع نسكككر بلكككه ومكككا يتسكككح أل أوثكككر مصكككادر الكككدخل لككك

% علكككى الترتيكككر  فيمكككا كانكككت أقكككل مصكككادر الكككدخل لكككدى 224%  317.05%  يليكككه التبرعكككات والزككككوات بمجمكككوع نسكككر 554.81

 الترتير.% على 7%  108.5%  148.65الجهات الخيرية هي االس ثمارات واشتراكات األعضاء واألوقاف بمجموع نسر 

ومكككا يتسكككح أل أوثكككر مصكككادر الكككدخل لكككدى الجهكككات الخيريكككة بمحافظكككة وادي الفكككرع هكككي التبرعكككات بمجمكككوع نسكككر بلكككه 

% علكى الترتيكر  فيمكا كانكت أقكل مصكادر الككدخل 118.27%  277.52%  يليكه الكدعم الح كومي والزككوات بمجمكوع نسكر 279

 % على الترتير.2.05%  5%  18.12األوقاف بمجموع نسر لدى الجهات الخيرية هي اشتراكات األعضاء  واالس ثمار و 

ومكككا يتسكككح أل أوثكككر مصكككادر الكككدخل لكككدى الجهكككات الخيريكككة بمحافظكككة بكككدر هكككي الكككدعم الح كككومي بمجمكككوع نسكككر بلكككه 

% علكى الترتيكر  فيمكا كانكت أقكل مصكادر الكدخل لكدى 592%  706%  يليه التبرعات واشتراكات األعضكاء بمجمكوع نسكر 842

 % على الترتير.40%  168%  175رية هي االس ثمار واألوقاف والجهات املانحة بمجموع نسر الجهات الخي
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وما يتسح أل أوثر مصادر الدخل لدى الجهكات الخيريكة بمحافظكة مهكد الكذهر هكي الكدعم الح كومي بمجمكوع نسكر 

انت أقل مصادر الدخل لكدى % على الترتير  فيما ك 138%  389.04%  يليه التبرعات والزكوات بمجموع نسر 432.04بله 

 % على الترتير.35%  40%  54.07الجهات الخيرية هي األوقاف واالس ثمارات واشتراكات األعضاء بمجموع نسر  

 

 

 طرق الحصول علئ أموال الدعم لد  الجهات الخيرية علئ مستو  منطقة املدينة املنورة:

 يرية بمنطقة املدينة املنورة*( طرم الحصول على أموال الدعم لدى الجهات الخ147جدول )

 النسبة % التكرار البيان

/ شين
ا
 44.69 143 نقدا

 42.81 137 تحويالت إلكترونية

 8.75 28 سداد

 SMS 12 3.75رسائل 

 100 320 املجموع

 *لالطالع علئ طرق الحصول علئ أموال الدعم حسب محافظات املدينة املنورة أنظر ملحي )(

 أو بشكين بنسكبة 147يتسح من جدول )
ا
( أل أوثر طرم الحصول على أموال الدعم بمنطقة املدينكة املنكورة هكي نقكدا

%  فيمكا كانكت أقكل 8.75%  وبنسكبة أقكل جكاءت طريقكة اسكدادا بنسكبة 42.81%  يلي ا التحويالت اإللكترونيكة بنسكبة 44.69

 %.3.75بنسبة  SMSطرم الحصول على أموال الدعم هي رسائل 
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 ( طرم الحصول على أموال الدعم لدى الجهات الخيرية بمنطقة املدينة املنورة146ش ل بياني )

 

 

 ( طرم الحصول على أموال الدعم حسر محافظات املدينة املنورة147ش ل بياني )
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 آليات وصول الجهات الخيرية إلئ املتبرعين علئ مستو  منطقة املدينة املنورة:

 آليات وصول الجهات الخيرية إلى املتبرعيل على مستوى منطقة املدينة املنورة (148)جدول 

 النسبة % التكرار البيان

 36.28 152 الزيارات واملقابالت املباشرة

 6.92 29 نقا  البيع

 21.96 92 تبرعات مستديمة عبر الحسابات البنكية وشركات االتصاالت

 14.08 59 حمالت جمع التبرعات

 20.76 87 إعالنات إعالمية

 100 419 املجموع

( أل أوثر آليات وصول الجهات الخيرية إلى املتبرعيل على مستوى منطقة املدينة املنورة كانت الزيارات 148يتسح من جدول )

%  21.96تبرعات املستديمة عبر الحسابات البنكية وشركات االتصاالت بنسبة %  يلي ا ال36.28واملقابالت املباشرة بنسبة 

 %.6.92بنسبة آليات وصول الجهات الخيرية إلى املتبرعيل   وجاء نقا  البيع أقل 20.76إعالنات إعالمية بنسبة 

 

 نورةآليات وصول الجهات الخيرية إلى املتبرعيل على مستوى منطقة املدينة امل (148ش ل بياني )
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 املحور الثاني:

 آليات ضمان مواءمة برامج الجهات الخيرية مع احتياجات املجتمع:

 آليات ضمال مواءمة برامج الجهات الخيرية مع احتياجات املجتمع (149جدول )

آليات ضمان مواءمة برامج الجهات الخيرية مع احتياجات 

 املجتمع
 ال

نعم إلئ حد  

 ما
 المرتيب االتجاه املتوسط املجموع نعم

تتكككوفر لكككدى الجهكككة الخيريكككة قاعكككدة بيانكككات بتكككوزع املسكككت دفيل فكككي 

 منطقة اختصاصها حسر فئات م.
 11 موافق 2.48 166 98 50 18

% 10.84 30.12 59.04 100       

يكككتم تحديكككد املسكككتفيدين مكككن نشكككا  الجهكككة الخيريكككة وفكككق آليكككات 

 محددة.
 1 موافق 2.72 169 125 40 4

% 2.37 23.67 73.96 100       

تتوفر لدى الجهة الخيرية قائمة باملنظمكات الخيريكة األخكرى التكي 

 تعمل في نطام عملها وما تقوم به تلن املنظمات من خدمات.
 13 موافق 2.43 167 94 50 23

% 13.77 29.94 56.29 100       

بنكاءا علكى دراسكات يكتم يتم اختيار نوع املشروع فكي الجهكة الخيريكة 

 من خاللها تحديد شدة ونوع الحاجة.
 7 موافق 2.65 167 116 43 8

% 4.79 25.75 69.46 100       

يتم تحديكد املنكاطق املسكت دفة بمشكارفع الجهكة الخيريكة بنكاءا علكى 

 دراسات اجتماعية.
 12 موافق 2.46 166 94 54 18

% 10.84 32.53 56.63 100       

إجكككراءات محكككددة ووافكككحة لتحديكككد أوجكككه اإلنفكككام علكككى هنالكككن 

 مشارفع الجهة الخيرية.
 3 موافق 2.70 168 128 30 10

% 5.95 17.86 76.19 100       

 9 موافق 2.59 169 110 48 11 توجد لدى الجهة الخيرية خطة وافحة ملشارفعها املستقبلية.

% 6.51 28.40 65.09 100       

علكككككى تحسكككككيل وتطكككككوير مسكككككتوى خكككككدمات ا  تعمكككككل الجهكككككة الخيريكككككة

 املقدمة لتتوافق مع احتياجات املجتمع املحلي.
 1 موافق 2.72 168 127 35 6

% 3.57 20.83 75.60 100       

ت كككتم الجهكككة الخيريكككة بكككردود فعكككل املجتمكككع املحلكككي حكككول مسككككتوى 

 خدمات ا ملعالجة الخلل بصورة سرفعة.
 3 موافق 2.70 169 124 39 6

% 3.55 23.08 73.37 100       

تقكككوم الجهكككة الخيريكككة بكككفجراء دراسكككات أو اسكككتطالع آراء املجتمكككع 

 املحلي حول احتياجات م وأولويات م.
29 66 73 168 2.26 

موافق إلى 

 حدي ما
16 

% 17.26 39.29 43.45 100       

تعطككي الجهككة الخيريككة االهتمككام ال ككافي لجميككع الفئككات املسككت دفة 

 )األطفال  النساء  وبار السن  الشباب ...إلم(.من قبلها 
 5 موافق 2.68 169 123 38 8
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% 4.73 22.49 72.78 100       

 الحتياجات املجتمع.
ا
 10 موافق 2.51 168 99 55 14 أهداف وبرامج الجهة الخيرية تتنير وفقا

% 8.33 32.74 58.93 100       

 6 موافق 2.67 166 123 32 11 الحقيقي.يتم اختيار املستفيد وفق االحتيا  

% 6.63 19.28 74.10 100       

 14 موافق 2.39 163 89 48 26 ييضع املستفيد لبحث اجتماعي دقيق.

% 15.95 29.45 54.60 100       

 14 موافق 2.39 165 91 48 26 يستمر التواصل مع املستفيد بعد تقديم املساعدة.

% 15.76 29.09 55.15 100       

 8 موافق 2.61 161 115 29 17 تراعى ورامة املستفيد باختيار األسلوب األمثل للمساعدة.

% 10.56 18.01 71.43 100       

( أل أوثككككككر االيككككككات واإلجككككككراءات التككككككي تتيككككككذها الجهككككككات الخيريككككككة لضككككككمال مواءمككككككة برامجهككككككا 149يتسككككككح مككككككن جككككككدول )

املسككتفيدين مككن نشككا  الجهككة الخيريككة وفككق آليككات محككددة  وعمككل الجهككة الخيريككة علككى الحتياجككات املجتمككع املحلككي هككي: تحديككد 

ل كككل مه مكككا  يلي كككا  2.72تحسكككيل وتطكككوير مسكككتوى خكككدمات ا املقدمكككة لتتوافكككق مكككع احتياجكككات املجتمكككع املحلكككي بمتوسكككط حسكككالي 

م الجهككككة الخيريككككة بككككردود فعككككل وجككككود إجككككراءات محككككددة ووافككككحة لتحديككككد أوجككككه اإلنفككككام علككككى مشككككارفع الجهككككة الخيريككككة  واهتمككككا

 ل ل مه ما. 2.70املجتمع املحلي حول مستوى خدمات ا ملعالجة الخلل بصورة سرفعة بمتوسط حسالي 

وكانت أقل االيات واإلجراءات التي تتيذها الجهات الخيرية لضمال مواءمة برامجها الحتياجات املجتمع املحلي هي: 

ل كل  2.39واستمرار التواصكل مكع املسكتفيد بعكد تقكديم املسكاعدة بمتوسكط حسكالي خضوع املستفيد لبحث اجتماعي دقيق  

مه مككككا  وفككككي املرتبككككة األخيككككرة جككككاءت اقيككككام الجهككككة الخيريككككة بككككفجراء دراسككككات أو اسككككتطالع آراء املجتمككككع املحلككككي حككككول احتياجككككات م 

ه ا الجهات الخيرية بمنطقة املدينة املنورة    مما يشير إلى ندرة الدراسات واالستطالعات التي تقوم2.26وأولويات ما بمتوسط 

 لتحديد االحتياجات واألولويات على أرض الواقع.
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 آليات ضمال مواءمة برامج الجهات الخيرية مع احتياجات املجتمع (149ش ل بياني )
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 ما تتبعها الجهة الخيرية الختيار 
 
 املشاريع والبرامج التي تقوم بتنفي ها:الخطوات واإلجراءات التي عادة

 ما ت بعها الجهة الخيرية الختيار املشارفع والبرامج التي تقوم ب نفيذها( 150جدول )
ا
 الخطوات واإلجراءات التي عادة

 البيان الخطوات واإلجراءات 
غير مهم 

 
 
 إطالقا

غير 

 مهمة

مهمة إلئ 

 حد  ما
 مهمة

مهمة 

 
 
 جدا

 المرتيب االتجاه املتوسط املجموع

 اختيار املشارفع

عقكككككككد اجتماعكككككككات علكككككككى مسكككككككتوى مسكككككككسولي الجمعيكككككككة لتحديكككككككد 

 املشارفع.
 1 مهمة 4.16 170 103 21 30 2 14

% 8.24 1.18 17.65 12.35 60.59 100       

عقككككككككككد ورش عمككككككككككل وحلقككككككككككات نقككككككككككاش مشككككككككككتروة بككككككككككيل مسككككككككككسولي 

 الجمعية والجهات ذات الصلة لتحديد املشارفع.
24 28 40 34 44 170 3.27 

مهمة إلى 

 حدي ما
3 

% 14.12 16.47 23.53 20.00 25.88 100       

 2 مهمة 3.65 170 66 40 24 18 22 إجراء دراسة أولوية لتحديد احتياجات املجتمع.

% 12.94 10.59 14.12 23.53 38.82 100       

 املستفيدين من املشارفع

 2 مهمة 3.94 168 90 27 18 17 16 حصر املستفيدين من املشارفع املقترحة.

% 9.52 10.12 10.71 16.07 53.57 100       

 3 مهمة 3.67 167 65 37 30 15 20 إجراء دراسة حالة للمستفيدين من املشارفع املقترحة.

% 11.98 8.98 17.96 22.16 38.92 100       

 1 مهمة 4.06 167 87 38 21 7 14 ترتير املستفيدين حسر الحاجة.

% 8.38 4.19 12.57 22.75 52.10 100       

 دراسة ت لفة املشارفع

 2 مهمة 3.86 168 83 34 15 16 20 إعداد دراسة فنية للمشارفع املقترحة.

% 11.90 9.52 8.93 20.24 49.40 100       

 1 مهمة 4.05 168 97 30 13 9 19 إعداد دراسة مالية للمشارفع املقترحة.

% 11.31 5.36 7.74 17.86 57.74 100       

 4 مهمة 3.80 166 75 33 26 14 18 مراجعة الدراسات وتنقيحها.
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 البيان الخطوات واإلجراءات 
غير مهم 

 
 
 إطالقا

غير 

 مهمة

مهمة إلئ 

 حد  ما
 مهمة

مهمة 

 
 
 جدا

 المرتيب االتجاه املتوسط املجموع

% 10.84 8.43 15.66 19.88 45.18 100       

 3 مهمة 3.83 165 80 30 25 7 23 ترتير املشارفع حسر دراسات الجدوى الفنية واملالية.

% 13.94 4.24 15.15 18.18 48.48 100       

التمويل واستقطاب 

 الدعم

 3 مهمة 3.72 169 65 42 30 13 19 تحديد طرم تمويل كل مشروع من املشارفع املقترحة.

% 11.24 7.69 17.75 24.85 38.46 100       

 1 مهمة 3.85 168 81 35 17 15 20 اختيار الجهات الخيرية الداعمة ل ل مشروع.

% 11.90 8.93 10.12 20.83 48.21 100       

 4 مهمة 3.65 167 66 39 23 16 23 تجهيز العروض الفنية ل ل مشروع.

% 13.77 9.58 13.77 23.35 39.52 100       

 2 مهمة 3.81 167 81 35 14 13 24 عرض املشارفع على الجهات الداعمة ومناقشت ا.

% 14.37 7.78 8.38 20.96 48.50 100       

 تنفيذ املشروع

 4.23 168 111 23 13 3 18 الخطة التنفيذية للمشروع.وضع 
مهمة 

 
ا
 جدا

1 

% 10.71 1.79 7.74 13.69 66.07 100       

 2 مهمة 4.13 167 102 27 14 6 18 اختيار فرم العمل للتنفيذ.

% 10.78 3.59 8.38 16.17 61.08 100       

 3 مهمة 4.08 168 100 27 14 9 18 مراجعة ومتابعة خطوات التنفيذ.

% 10.71 5.36 8.33 16.07 59.52 100       

 4 مهمة 4.02 167 95 23 23 9 17 تقارير مرحلة التنفيذ.

% 10.18 5.39 13.77 13.77 56.89 100       

 5 مهمة 3.93 165 83 31 25 9 17 تقييم مراحل تنفيذ املشروع.
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 البيان الخطوات واإلجراءات 
غير مهم 

 
 
 إطالقا

غير 

 مهمة

مهمة إلئ 

 حد  ما
 مهمة

مهمة 

 
 
 جدا

 المرتيب االتجاه املتوسط املجموع

% 10.30 5.45 15.15 18.79 50.30 100       
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( أل أوثككر الخطككوات واإلجككراءات التككي ت بعهككا الجهككة الخيريككة الختيككار املشككروع أو البرنككامج هككي: 150يتسككح مككن جككدول )

  يلي ككا إجككراء دراسككة أولويككة لتحديككد 4.16عقككد اجتماعككات علككى مسككتوى مسككسولي الجمعيككة لتحديككد املشككارفع بمتوسككط حسككالي 

   وتشير املتوسطات إلى درجة أهمية هذين اإلجرائيل في مرحلة اختيار املشارفع.3.65بمتوسط حسالي احتياجات املجتمع 

وفكي مرحلكة تحديكد املسكتفيدين مكن املشكروع كانكت أوثكر اإلجكراءات التكي ت بعهكا الجهكة الخيريكة بمنطقكة املدينكة املنككورة 

صككككر املسككككتفيدين مككككن املشككككارفع املقترحككككة بمتوسككككط   يلي ككككا ح4.06هككككي: ترتيككككر املسككككتفيدين حسككككر الحاجككككة بمتوسككككط حسككككالي 

   وتشير املتوسطات إلى درجة أهمية هذين اإلجرائيل في مرحلة تحديد املستفيدين من املشروع.3.94حسالي 

وفي مرحلة دراسة ت لفة املشروع جاءت أوثر اإلجراءات التي ت بعها الجهة الخيرية بمنطقة املدينكة املنكورة هكي: إعكداد 

  3.86  يلي ا إعداد دراسة فنية للمشكارفع املقترحكة بمتوسكط حسكالي 4.05ية للمشارفع املقترحة بمتوسط حسالي دراسة مال

 وتشير املتوسطات إلى درجة أهمية هذين اإلجرائيل في مرحلة دراسة ت لفة املشروع.

يريكككة بمنطقكككة املدينككككة وفكككي مرحلكككة تحديككككد التمويكككل واسكككتقطاب الككككدعم كانكككت أوثكككر اإلجككككراءات التكككي ت بعهكككا الجهككككة الخ

  يلي كا عكرض املشكارفع علكى الجهكات الداعمكة 3.85املنورة هكي: اختيكار الجهكات الخيريكة الداعمكة ل كل مشكروع بمتوسكط حسكالي 

  وتشير املتوسطات إلى درجة أهمية هذين اإلجرائيل في مرحلة تحديد التمويل واسكتقطاب 3.81ومناقشت ا بمتوسط حسالي 

 الدعم للمشروع.

رحلككة دراسككة تنفيككذ املشككروع كانككت أوثككر اإلجككراءات التكي ت بعهككا الجهككة الخيريككة بمنطقككة املدينككة املنككورة هككي: وضككع وفكي م

  وفشير املتوسط الحسالي إلى أهمية مرتفعة لهذا اإلجراء في مرحلة تنفيذ 4.23الخطة التنفيذية للمشروع بمتوسط حسالي 

  وفشككير املتوسككط إلككى أهميككة هككذا اإلجككراء فككي 4.13للتنفيككذا بمتوسككط حسككالي املشككروع  ويلككي هككذا اإلجككراء ااختيككار فككرم العمككل 

 مرحلة تنفيذ املشروع.
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 آليات تحديد أولويات اإلنفاق داخل الجهة الخيرية:

 آليات تحديد أولويات اإلنفام داخل الجهات الخيرية بمنطقة املدينة املنورة( 151جدول )

آليات تحديد 

أولويات اإلنفام 

داخل الجهة 

 الخيرية

غير مهم  البيان

 
 
 إطالقا

غير 

 مهمة

مهمة إلئ 

 مهمة حد  ما
مهمة 

 
 
 جدا

 المرتيب االتجاه املتوسط املجموع

آليات تحديد 

 أولويات اإلنفام
دراسككة األولويككات فككي 

النطكككككككككككام الجنرافكككككككككككي 

 للجهة الخيرية.
14 13 22 33 86 

 3 مهمة 3.98 168

% 8.33 7.74 13.10 19.64 51.19 100       

دراسة األثر املتوقع 

 ل ل مشروع.
 4 مهمة 3.84 168 67 47 26 16 12

% 7.14 9.52 15.48 27.98 39.88 100       

ترتيكككر األولويكككات فكككي 

النطكككككككككككام الجنرافكككككككككككي 

 للجهة الخيرية.
11 13 21 43 79 

 2 مهمة 3.99 167

% 6.59 7.78 12.57 25.75 47.31 100       

امليزانيكككككككككككككككككات توزفكككككككككككككككككع 

املتاحة على أنشكطة 

 الجمعية املختلفة.
13 11 20 25 96 

 1 مهمة 4.09 165

% 7.88 6.67 12.12 15.15 58.18 100       

حجكككككم املشكككككروع مكككككن  العوامل املسثرة

حيكككككككككككككككككككككككككككككككككككث عكككككككككككككككككككككككككككككككككككدد 

 املستفيدين.
10 11 28 30 88 

 3 مهمة 4.05 167

% 5.99 6.59 16.77 17.96 52.69 100       

املشكككككروع مكككككن حجكككككم 

حيككككككككككككككككككككككككث الت لفككككككككككككككككككككككككة 

 املالية.
11 11 20 44 80 

 4 مهمة 4.03 166

% 6.63 6.63 12.05 26.51 48.19 100       

 5 مهمة 3.95 165 73 45 25 10 12 مدة تنفيذ املشروع.

% 7.27 6.06 15.15 27.27 44.24 100       

قوة أثر املشروع في 

 املجتمع.
 2 مهمة 4.07 162 84 39 17 11 11

% 6.79 6.79 10.49 24.07 51.85 100       

 6 مهمة 3.82 163 64 46 26 14 13 حداثة املشروع.
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آليات تحديد 

أولويات اإلنفام 

داخل الجهة 

 الخيرية

غير مهم  البيان

 
 
 إطالقا

غير 

 مهمة

مهمة إلئ 

 مهمة حد  ما
مهمة 

 
 
 جدا

 المرتيب االتجاه املتوسط املجموع

% 7.98 8.59 15.95 28.22 39.26 100       

الفئة املستفيدة 

 من املشروع.
 1 مهمة 4.18 165 96 35 14 8 12

% 7.27 4.85 8.48 21.21 58.18 100       

( أل أوثر آليات تحديد أولويات اإلنفام داخل الجهة الخيرية بمنطقة املدينة املنورة هي: 151)يتسح من جدول 

  يلي ا ترتير األولويات في النطام الجنرافي 4.09توزفع امليزانيات املتاحة على أنشطة الجمعية املختلفة بمتوسط حسالي 

على الترتير  وتشير  3.98  3.99الخيرية بمتوسط حسالي  للجهة الخيرية  ودراسة األولويات في النطام الجنرافي للجهة

 املتوسطات إلى أهمية هذو االيات في تحديد أولويات اإلنفام داخل الجهة الخيرية بمنطقة املدينة املنورة.

وجاءت أوثر العوامل املسثرة في تحديد أولويات اإلنفام داخل الجهة الخيرية بمنطقة املدينة املنورة هي: الفئة 

على الترتير  يلي ما حجم املشروع من  4.07  4.18املستفيدة من املشروع  وقوة أثر املشروع في املجتمع بمتوسط حسالي 

على الترتير  وتشير  4.03  4.05حيث عدد املستفيدين  وحجم املشروع من حيث الت لفة املالية بمتوسط حسالي 

 يات اإلنفام داخل الجهة الخيرية بمنطقة املدينة املنورة.املتوسطات إلى أل هذو العوامل مسثرة في تحديد أولو 



 

446 
 

 ترتيب مجاالت العمل الخيري حسب الحاجة إليها في مكان عمل الجهة الخيرية:

 ( ترتير مجاالت العمل الخيري حسر الحاجة إلي ا في م ال عمل الجهة الخيرية152جدول )

 البيان
 املساجد الصحي اإلعالمي االجتماعي الدعوي  التعليمي

 المرتيب الوتن المرتيب الوتن المرتيب الوتن المرتيب الوتن المرتيب الوتن المرتيب الوتن

 4 3.33 3 3.67 6 2.33 1 5.00 5 2.67 2 4.00 السويرقية

 6 2.21 2 3.78 4 3.33 1 5.50 5 3.15 3 3.70 ينبع

 6 2.64 4 3.14 5 2.79 2 4.43 3 3.50 1 4.50 العيص

 4 3.33 5 3.19 6 3.07 1 4.25 3 3.56 2 3.87 الحناوية

 4 3.25 6 2.43 5 2.63 1 5.38 2 4.13 3 3.89 خيبر

 6 2.11 4 3.41 3 3.52 1 4.81 5 3.31 2 3.91 املدينة املنورة

 5 2.93 5 2.93 4 3.40 1 4.87 2 3.60 3 3.47 العال

 4 3.14 4 3.14 6 2.00 1 5.29 2 4.00 3 3.43 وادي الفرع

 6 2.22 4 3.22 5 3.17 1 4.96 3 3.30 2 4.13 بدر

 6 2.64 5 2.91 3 3.64 3 3.64 2 3.91 1 4.58 مهد الدهر

منطقة املدينة 

 املنورة و ل
3.95 2 3.46 3 4.80 1 3.21 5 3.25 4 2.54 6 

 للجهات 152يتسح من جدول )
ا
الخيرية بمحافظة السويرقية هو املجال ( أل أوثر أولويات العمل الخيري أهمية

 ه ذو املحافظة 4  يليه املجال التعليمي بوزل نسبي 5االجتماعي بوزل نسبي 
ا
  فيما كانت أقل أولويات العمل الخيري أهمية

 على التوالي. 2.33  2.67هو املجال الدعوي واإلعالمي بوزل نسبي 

 
ا
للجهات الخيرية بمحافظة ينبع هو املجال االجتماعي بوزل نسبي وما يتسح أل أوثر أولويات العمل الخيري أهمية

 ه ذو املحافظة هما مجالي الدعوة 3.78  يليه املجال الصحي بوزل نسبي 5.5
ا
  فيما كانت أقل أولويات العمل الخيري أهمية

 على التوالي. 2.21  3.15واملساجد بوزل نسبي 

 للجها
ا
  4.50ت الخيرية بمحافظة العيص هو املجال التعليمي بوزل نسبي وكال أوثر أولويات العمل الخيري أهمية

 ه ذو املحافظة هو املجال اإلعالمي 4.43يليه املجال االجتماعي بوزل نسبي 
ا
  فيما كانت أقل أولويات العمل الخيري أهمية

 على التوالي. 2.64  2.79واملساجد بوزل نسبي 

 للج
ا
هات الخيرية بمحافظة الحناوية هو املجال االجتماعي بوزل نسبي وكال أوثر أولويات العمل الخيري أهمية

 ه ذو املحافظة هو املجال 3.87  يليه املجال التعليمي بوزل نسبي 4.25
ا
  فيما كانت أقل أولويات العمل الخيري أهمية

 على التوالي. 3.07  3.19الصحي واإلعالمي بوزل نسبي 
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ا
  5.38للجهات الخيرية بمحافظة خيبر هو املجال االجتماعي بوزل نسبي وكال أوثر أولويات العمل الخيري أهمية

 ه ذو املحافظة هو املجال اإلعالمي 4.13يليه املجال الدعوي بوزل نسبي 
ا
  فيما كانت أقل أولويات العمل الخيري أهمية

 على التوالي. 2.43  2.63والصحي بوزل نسبي 

 لل
ا
جهات الخيرية بمحافظة املدينة املنورة هو املجال االجتماعي بوزل نسبي وكانت أوثر أولويات العمل الخيري أهمية

 ه ذو املحافظة هما مجالي 3.91  يليه املجال التعليمي بوزل نسبي 4.81
ا
  فيما كانت أقل أولويات العمل الخيري أهمية

 على التوالي. 2.11  3.31الدعوة واملساجد بوزل نسبي 

 للجهات الخيرية بمحافظة العال هو املجال االجتماعي بوزل نسبي وكانت أوثر أولويات العمل الخير 
ا
  4.87ي أهمية

 ه ذو املحافظة هو املجال الصحي ومجال 3.60يليه املجال الدعوي بوزل نسبي 
ا
  فيما كال أقل أولويات العمل الخيري أهمية

 ل ل مه ما. 2.93املساجد بوزل نسبي 

 
ا
للجهات الخيرية بمحافظة وادي الفرع هو املجال االجتماعي بوزل نسبي  وكال أوثر أولويات العمل الخيري أهمية

 ه ذو املحافظة هي املجال اإلعالمي 4.0  يليه املجال الدعوي بوزل نسبي 5.29
ا
  فيما كانت أقل أولويات العمل الخيري أهمية

 .2.0بوزل نسبي 

 للجهات الخيرية بمحافظة
ا
  4.96بدر هو املجال االجتماعي بوزل نسبي  وكال أوثر أولويات العمل الخيري أهمية

 ه ذو املحافظة هي املجال اإلعالمي 4.13يليه املجال التعليمي بوزل نسبي 
ا
  فيما كانت أقل أولويات العمل الخيري أهمية

 على التوالي. 2.22  3.17واملساجد بوزل نسبي 

 للجهات الخيرية بمحافظة
ا
مهد الذهر هو املجال االجتماعي بوزل نسبي  وكال أوثر أولويات العمل الخيري أهمية

 ه ذو املحافظة هي املجال الصحي 3.91  يليه املجال الدعوي بوزل نسبي 4.58
ا
  فيما كانت أقل أولويات العمل الخيري أهمية

 على التوالي. 2.64  2.91واملساجد بوزل نسبي 

 للجهات الخيرية هو املجال وعلى مستوى منطقة املدينة املنورة و ل  كال أوثر أولويات العم
ا
ل الخيري أهمية

 بمنطقة 3.95  يليه املجال التعليمي بوزل نسبي 4.80االجتماعي بوزل نسبي 
ا
  فيما كانت أقل أولويات العمل الخيري أهمية

 على التوالي. 2.54  3.21املدينة املنورة و ل هي املجال اإلعالمي واملساجد بوزل نسبي 
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 جاتات الجهة الخيرية خالل السنتين املاضيتين:املحور الثالث: إن

 

 هكك1436( إنجازات الجهات الخيرية بمنطقة املدينة املنورة في تنفيذ املشارفع واألنشطة للعام 153جدول )

 املجال
  نوع املستفيد نوع املشروع 

 عدد املستفيدين

 

مجموع نسب تكلفة املشاريع 

 التقديرية
 أنثىذكر/  أنثى ذكر طارئ  دائم

 1811072 24840 9272 1096 1976 2784 9712 اجتماعي

 535744 6232 1688 416 992 872 2264 تعليمي

 69696 864 376 8 48 48 384 تعليمي / اجتماعي

 190976 4664 1776 0 512 464 1912 دعوي 

 167488 1792 720 96 112 224 640 صحي

 2774976 38392 3016 400 880 992 3296 املجموع

مشروع مسقت  فيما كال  992مشروع  يقابلها  3296هككك بله 1436( أل عدد املشارفع الدائمة للعام 153يتسح من جدول )

  وما يتسح أل املجال االجتماعي  1436املستفيدين من مشارفع وأنشطة الجهات الخيرية للعام 
ا
هكك من الذكور واإل ناث معا

 من حيث 
ا
هككك حيث بله مجموع نسر ت لفة املشارفع ه ذا املجال 1436تنفيذ املشارفع واألنشطة لعام هو األوثر ان شارا

 هو املجال التعليمي /االجتماعي  1811072
ا
  يلي م مشارفع وأنشطة املجال التعليمي  فيما كال أقل املجاالت ان شارا

 والصحي.
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 هكك1437املنورة في تنفيذ املشارفع واألنشطة للعام  ( إنجازات الجهات الخيرية بمنطقة املدينة154جدول )

 املجال
 نوع املستفيد  نوع املشروع 

 عدد املستفيدين
مجموع نسب تكلفة املشاريع 

 ذكر/ أنثى أنثى ذكر طارئ  دائم التقديرية

 1794112 94720 9280 1232 2264 2912 9792 اجتماعي

 411904 21440 1472 392 1160 1096 1992 تعليمي

 63104 2368 256 16 96 48 320 تعليمي / اجتماعي

 178944 11008 1528 144 744 288 2144 دعوي 

 156224 5952 656 56 112 264 552 صحي

 2604288 135488 2856 424 1016 1040 3224 املجموع 

مشكروع مسقكت   1040مشكروع  يقابلهكا  3224هككك بلكه 1437( أل عكدد املشكارفع الدائمكة للعكام 154يتسح من جدول )

  ومكككا يتسكككح أل املجكككال 1437فيمكككا ككككال املسكككتفيدين مكككن مشكككارفع وأنشكككطة الجهكككات الخيريكككة للعكككام 
ا
هككككك مكككن الكككذكور واإلنكككاث معكككا

 مكن حيكث تنفيكذ املشكارف
ا
هكك كك حيكث بلكه مجمكوع نسكر ت لفكة املشكارفع ه كذا 1437ع واألنشكطة لعكام االجتماعي هكو األوثكر ان شكارا

 هكو املجكال التعليمكي /االجتمكاعي  1794112املجال 
ا
  يلي م مشارفع وأنشطة املجال التعليمي  فيمكا ككال أقكل املجكاالت ان شكارا

 والصحي.
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 املحور الرابع: املشاريع املستقبلية للجهة الخيرية:

 هكك1438املشارفع املستقبلية التي تيطط الجهات الخيرية بمنطقة املدينة املنورة في تنفيذها للعام ( 155جدول )

 املجال
 نوع املستفيد نوع املشروع

 عدد املستفيدين
تكلفة املشاريع 

 ذكر/ أنثى أنثى ذكر طارئ  دائم التقديرية

 6122208861 2782952 8352 1064 1520 2288 8808 اجتماعي

 34534000 331520 1728 320 528 576 2008 تعليمي

 3000000 191040 304 32 136 136 344 تعليمي / اجتماعي

 6416350 11976960 960 16 216 240 952 دعوي 

 1253000 100800 464 88 160 136 576 صحي

 6167412211 15383272 2768 368 640 792 3040 املجموع 

( أل عدد املشارفع املستقبلية الدائمة التي تيطط الجهات الخيرية بمنطقة املدينة املنورة في تنفيذها 155يتسح من جدول )

مشروع مسقت  وبينما سي ول املستفيدين من مشارفع وأنشطة الجهات  792مشروع  يقابلها  3040هكك تبله 1438للعام 

 من حيث تنفيذ هكك من الذكور واالناث 1438الخيرية للعام 
ا
  وما يتسح أل املجال االجتماعي سي ول األوثر ان شارا

ا
معا

  يلي م مشارفع 6122208861هككك حيث من املتوقع أل يصل مجموع ت لفة املشارفع ه ذا املجال 1438املشارفع واألنشطة لعام 

 للجهات الخيرية في خ
ا
 هكك هو املجال والصحي.1438ططها لعام وأنشطة املجال التعليمي  فيما كال أقل املجاالت اهتماما

وبشكل عام يتضح من نتائج املحور الثالث والرابع ان فاض عدد املشاريع ونسب تكلفتها كل عام عن العام ال ي 

يسبقه، وقد يرجع ذلك إلئ أمرين أولهما ارتفاع عدد املشاريع الدائمة والتي تحتاج إلئ تكاليف باهظه في مرحلة 

 وثانيهما قد يرجع إلئ ان فاض الدعم للمشروعات من املانحين كل عام عن العام ال ي يسبقه.التأسيس فقط، 
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 املحور الخامس: الصعوبات واملعوقات التي تعمرض الجهة الخيرية:

 املعوقات املالية: 

 ( املعوقات املالية التي تعترض الجهات الخيرية بمنطقة املدينة املنورة156جدول )

 املاليةاملعوقات 
غير 

افي  مو

افي إلئ  مو

 حد  ما
افي  المرتيب االتجاه املتوسط املجموع مو

صننننعوبة الحصننننول علننننئ التسننننهيالت الرسننننمية لننننبعض 

 األنشطة.
 6 موافق إلى حدي ما 2.08 164 45 87 32

% 19.51 53.05 27.44 100 
   

 1 موافق 2.69 167 121 41 5 ضعف املوارد املالية.

% 2.99 24.55 72.46 100 
   

تيكككككككككككوف الكثيككككككككككككر مككككككككككككن املوسكككككككككككرين وإحجككككككككككككامهم عككككككككككككن 

 االستمرار في دعم العمل الخيري.
 4 موافق إلى حدي ما 2.22 166 57 88 21

% 12.65 53.01 34.34 100 
   

ضعف الرقابة املالية وضعف اتباع مبدأ الشفافية 

 في التعامالت املالية.
 9 غير موافق 1.52 167 17 53 97

% 58.08 31.74 10.18 100 
   

اعتمككككككاد املككككككوارد املاليكككككككة شككككككبه الكلكككككككي علككككككى التبرعكككككككات 

 والهبات وثقافة سائدة بيل املنظمات الخيرية.
 2 موافق 2.39 165 83 63 19

% 11.52 38.18 50.30 100 
   

وجكككود املحابكككاة أو العشكككوائية فكككي صكككرف املسكككاعدات 

 للمحتاجيل.
 10 غير موافق 1.37 166 12 38 116

% 69.88 22.89 7.23 100 
   

 7 موافق إلى حدي ما 1.92 166 39 74 53 عدم توفر الخبرات الكافية في املجال املالي.

% 31.93 44.58 23.49 100 
   

عككدم وجككود إجككراءات وافككحة تحككدد املسككسوليات فككي 

 كافة املعامالت املالية.
 8 موافق إلى حدي ما 1.70 165 29 58 78

% 47.27 35.15 17.58 100 
   

ضككككككككككعف ثقافككككككككككة رجككككككككككال األعمككككككككككال بمجككككككككككاالت العمككككككككككل 

 الخيري واالجتماعي.
 3 موافق إلى حدي ما 2.25 168 59 92 17

% 10.12 54.76 35.12 100 
   

 4 موافق إلى حدي ما 2.22 164 71 58 35 ارتفاع املصروفات ال شنيلية للجهة الخيرية.

% 21.34 35.37 43.29 100 
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املعوقكات املاليكة التككي تعتكرض الجهكات الخيريكة حسكر رأي الجهككات الخيريكة. حيكث أشكارت النتككائج ( يبكيل 156جكدول )

اعتمككاد املككوارد املاليككة شككبه الكلككي علككى إلككى أل أوثككر املعوقككات املاليككة التككي تعتككرض الجهككات الخيريككة هككي )ضككعف املككوارد املاليككة  و 

ضككعف ثقافككة رجككال األعمككال بمجككاالت العمككل الخيككري واالجتمككاعي( التبرعككات والهبككات وثقافككة سككائدة بككيل املنظمككات الخيريككة  و 

( على التوالي. وما أشارت النتائج إلى أل أقل املعوقات املالية التي تعتكرض 2.25  2.39  2.69وذلن عند متوسطات حسابية )

لمحتكككاجيل  وضككككعف الجهكككات الخيريكككة حسكككر رأي الجهكككات الخيريككككة هكككي )وجكككود املحابكككاة أو العشكككوائية فككككي صكككرف املسكككاعدات ل

الرقابككة املاليككة وضككعف اتبككاع مبككدأ الشككفافية فككي التعككامالت املاليككة  وعككدم وجككود إجككراءات وافككحة تحككدد املسككسوليات فككي كافككة 

 ( على التوالي.1.70  1.52  1.37املعامالت املالية( وذلن عند متوسطات حسابية )

 

 خيرية بمنطقة املدينة املنورة( املعوقات املالية التي تعترض الجهات ال150ش ل بياني )

 املعوقات اإلدارية:

 ( املعوقات اإلدارية التي تعترض الجهات الخيرية بمنطقة املدينة املنورة157جدول )

 معوقات إدارية
غير 

افي  مو

افي إلئ  مو

 حد  ما
افي  المرتيب االتجاه املتوسط املجموع مو

قلككككة عككككدد ال ككككوادر العاملككككة فككككي الجهككككات الخيريككككة 

 كامل.بدوام 
 1 موافق 2.39 166 86 59 21

% 12.65 35.54 51.81 100       

 2.30 166 70 76 20 ضعف تأهيل العامليل في الجهات الخيرية.
موافق إلى 

 حدي ما
2 

% 12.05 45.78 42.17 100       

عكككككككككككككدم فهكككككككككككككم العكككككككككككككامليل فكككككككككككككي الجهكككككككككككككات الخيريكككككككككككككة 

 للتعليمات واألنظمة.
53 88 26 167 1.84 

موافق إلى 

 حدي ما
3 

% 31.74 52.69 15.57 100       

2.08 

2.69 

2.22 

1.52 

2.39 

1.37 

1.92 
1.70 

2.25 2.22 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

صعوبة 
الحصول على 
التسهيالت 

الرسمية لبعض 
 .األنشطة

ضعف الموارد 
 .المالية

تخوف الكثير 
من الموسرين 
وإحجامهم عن 
االستمرار في 
دعم العمل 
 .الخيري

ضعف الرقابة 
المالية وضعف 
اتباع مبدأ 
الشفافية في 
التعامالت 
 .المالية

اعتماد الموارد 
المالية شبه 
الكلي على 
التبرعات 

والهبات كثقافة 
سائدة بين 
المنظمات 
 .الخيرية

وجود المحاباة 
أو العشوائية 
في صرف 
المساعدات 
 .للمحتاجين

عدم توفر 
الخبرات الكافية 
في المجال 
 .المالي

عدم وجود 
إجراءات 

واضحة تحدد 
المسؤوليات 
في كافة 
المعامالت 
 .المالية

ضعف ثقافة 
رجال األعمال 
بمجاالت العمل 
الخيري 
 .واالجتماعي

ارتفاع 
المصروفات 
التشغيلية 
 .للجهة الخيرية
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 معوقات إدارية
غير 

افي  مو

افي إلئ  مو

 حد  ما
افي  المرتيب االتجاه املتوسط املجموع مو

تضككككككككككارب األدوار التككككككككككي يقككككككككككوم ه ككككككككككا العككككككككككامليل فككككككككككي 

 الجهات الخيرية.
66 69 29 164 1.77 

موافق إلى 

 حدي ما
4 

% 40.24 42.07 17.68 100       

ترويككككككز سككككككلطة اتيككككككاذ القككككككرارات فككككككي يككككككد شككككككخص 

 واحد.
80 57 29 166 1.69 

موافق إلى 

 حدي ما
5 

% 48.19 34.34 17.47 100       

 1.67 164 18 74 72 عدم التزام العامليل بأوقات الدوام الرسمية.
موافق إلى 

 حدي ما
6 

% 43.90 45.12 10.98 100       

عكككككدم معاقبكككككة املقصكككككرين مكككككن العكككككامليل فكككككي أداء 

 واجبات م.
66 86 12 164 1.67 

موافق إلى 

 حدي ما
6 

% 40.24 52.44 7.32 100       

 8 غير موافق 1.63 143 14 62 67 أنظمة الرقابة على األداء واملوارد. ضعف

% 46.85 43.36 9.79 100       

وثككككككرة الخالفككككككات والصككككككراعات بككككككيل العككككككامليل فككككككي 

 الجهات الخيرية.
 9 غير موافق 1.55 166 22 47 97

% 58.43 28.31 13.25 100       

 10 غير موافق 1.37 163 14 33 116 املحاباة في تقديم الخدمات للمستفيدين.

% 71.17 20.25 8.59 100       

( يوفككح املعوقكات اإلداريككة التككي تعتكرض الجهككات الخيريكة مككن وجهككة نظكر الجهككات الخيريكة. حيككث أشككارت 157جكدول )

الجهات الخيرية بدوام كامل قلة عدد ال وادر العاملة في النتائج إلى أل أوثر املعوقات اإلدارية التي تعترض الجهات الخيرية هي 

(  باإلضكككافة إلكككى عكككدم فهكككم 2.30(  وضكككعف تأهيكككل العكككامليل فكككي الجهكككات الخيريكككة بمتوسكككط حسكككالي )2.39بمتوسكككط حسكككالي )

(. ومكا أشكارت النتكائج إلكى أل أقكل املعوقكات اإلداريكة 1.84العامليل في الجهات الخيريكة للتعليمكات واألنطمكة بمتوسكط حسكالي )

ات الخيريكككة حسكككر رأي الجهكككات الخيريكككة هكككي )املحابكككاة فكككي تقكككديم الخكككدمات للمسكككتفيدين  ووثكككرة الخالفكككات التكككي تعتكككرض الجهككك

  1.37والصراعات بيل العامليل في الجهات الخيريكة  وضكعف أنظمكة الرقابكة علكى األداء واملكوارد( وذلكن بمتوسكطات حسكابية )

 ( على التوالي.1.63  1.55
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 املعوقات اإلدارية التي تعترض الجهات الخيرية بمنطقة املدينة املنورة (151هكل بياني )

 املعوقات التشريعية:

 ( املعوقات ال شرفعية التي تعترض الجهات الخيرية بمنطقة املدينة املنورة158جدول )

افي املعوقات التشريعية  غير مو
افي إلئ  مو

 حد  ما
افي  المرتيب االتجاه املتوسط املجموع مو

اسككككككتعانة الجهككككككات الخيريككككككة بالقككككككانونييل عككككككدم 

 واملختصيل عند تنفيذ أنشطت ا وبرامجها.
45 75 45 165 2.00 

موافق إلى 

 حدي ما
1 

% 27.27 45.45 27.27 100 
   

 1.89 165 35 77 53 ضعف اللوائح الداخلية للجهات الخيرية.
موافق إلى 

 حدي ما
2 

% 32.12 46.67 21.21 100 
   

الح وميككككة املشككككرفة علككككى عمككككل تعككككدد الجهككككات 

 الجهات الخيرية.
74 62 28 164 1.72 

موافق إلى 

 حدي ما
3 

% 45.12 37.80 17.07 100 
   

 فكككي وجكككه 
ا
قكككوانيل م افحكككة اإلرهكككاب تمثكككل عائقكككا

 الجهات الخيرية.
 5 غير موافق 1.54 164 26 37 101

% 61.59 22.56 15.85 100 
   

2.30 
2.39 

1.55 

1.77 

1.37 

1.69 
1.84 

1.67 1.67 1.63 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

ضعف تأهيل 
العاملين في 
الجهات 
 .الخيرية

قلة عدد 
الكوادر 
العاملة في 
الجهات 

الخيرية بدوام 
 .كامل

كثرة الخالفات 
والصراعات 
بين العاملين 
في الجهات 
 .الخيرية

تضارب 
األدوار التي 
يقوم بها 
العاملين في 
الجهات 
 .الخيرية

المحاباة في 
تقديم 
الخدمات 
 .للمستفيدين

تركيز سلطة 
اتخاذ 

القرارات في 
يد شخص 

 .واحد

عدم فهم 
العاملين في 
الجهات 
الخيرية 
للتعليمات 
 .واألنظمة

عدم التزام 
العاملين 

بأوقات الدوام 
 .الرسمية

عدم معاقبة 
المقصرين 
من العاملين 
في أداء 
 .واجباتهم

ضعف أنظمة 
الرقابة على 
األداء 
 .والموارد
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افي املعوقات التشريعية  غير مو
افي إلئ  مو

 حد  ما
افي  المرتيب االتجاه املتوسط املجموع مو

املنظمكككككة عكككككدم وضكككككوح القكككككوانيل وال شكككككرفعات 

 لعمل الجهات الخيرية.
68 73 20 161 1.70 

موافق إلى 

 حدي ما
4 

% 42.24 45.34 12.42 100 
   

( يوفككككح املعوقككككات ال شككككرفعية التككككي تعتككككرض الجهككككات الخيريككككة مككككن وجهككككة نظككككر الجهككككات الخيريككككة. حيككككث 158وجكككدول )

عككدم اسككتعانة الجهككات الخيريككة بالقككانونييل أشككارت النتككائج إلككى أل أوثككر املعوقككات ال شككرفعية التككي تعتككرض الجهككات الخيريككة هككي 

(  وضكككعف اللكككوائح الداخليكككة للجهكككات الخيريكككة بمتوسكككط 2.00) واملختصكككيل عنكككد تنفيكككذ أنشكككطت ا وبرامجهكككا بمتوسكككط حسكككالي

(. 1.72(  باإلضككافة إلككى تعككدد الجهككات الح وميككة املشككرفة علككى عمككل الجهككات الخيريككة وذلككن بمتوسككط حسككالي )1.89حسككالي )

ي )قكككوانيل ومكككا أشكككارت النتكككائج إلكككى أل أقكككل املعوقكككات ال شكككرفعية التكككي تعتكككرض الجهكككات الخيريكككة حسكككر رأي الجهكككات الخيريكككة هككك

 في وجه الجهات الخيرية  عدم وضوح القوانيل وال شرفعات املنظمة لعمكل الجهكات الخيريكة( 
ا
م افحة اإلرهاب التي تمثل عائقا

 ( على التوالي.1.70  1.54وذلن بمتوسطات حسابية )

 

 

 ( املعوقات ال شرفعية التي تعترض الجهات الخيرية بمنطقة املدينة املنورة152ش ل بياني )

2.00 

1.89 

1.72 

1.54 

1.70 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

عدم استعانة الجهات 
الخيرية بالقانونيين 
والمختصين عند تنفيذ 
 .أنشطتها وبرامجها

ضعف اللوائح الداخلية 
 .للجهات الخيرية

تعدد الجهات الحكومية 
المشرفة على عمل الجهات 

 .الخيرية

قوانين مكافحة اإلرهاب 
تمثل عائقاً في وجه 
 .الجهات الخيرية

عدم وضوح القوانين 
والتشريعات المنظمة لعمل 

 .الجهات الخيرية
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 معوقات التسويي والمرويج ألنشطة الجهات:

 ( معوقات ال سويق والترويج ألنشطة الجهات الخيرية بمنطقة املدينة املنورة159جدول )

معوقات التسويي والمرويج ألنشطة الجهات 

 الخيرية

غير 

افي  مو

افي إلئ  مو

 حد ما
افي  المرتيب االتجاه املتوسط املجموع مو

باملجتمع  والتقصير في ضعف أسالير االتصال 

 الترويج اإلعالمي ألنشطة الجهات الخيرية.

21 73 70 164 2.30 
موافق إلى 

 حدي ما
2 

% 12.80 44.51 42.68 100 

عكككدم وضكككوح أهكككداف املنظمكككة الخيريكككة لكثيكككر مكككن    

 الجمهور الذي تتعامل معه.
31 81 53 165 2.13 

موافق إلى 

 حدي ما
4 

% 18.79 49.09 32.12 100 

   
 فكي شككهر رمضككال املبككارد 

ا
الظهكور املوسككمي خاصككة

 ومناسبة األعياد  والركود بقية العام.

43 62 59 164 2.10 
موافق إلى 

 حدي ما
5 

% 26.22 37.80 35.98 100 

ضكككعف اإلعكككالم الكككداعم ألعمكككال الجهكككات الخيريكككة    

 والترويج لها.
 1 موافق 2.51 166 95 60 11

% 6.63 36.14 57.23 100 

ضكككككعف تأييكككككد املجتمكككككع للبكككككرامج والخكككككدمات التككككككي    

 تقدمها املنظمات الخيرية.
35 69 60 164 2.15 

موافق إلى 

 حدي ما
3 

 

21.34 42.07 36.59 100 

( يوفح معوقات ال سويق والترويج ألنشطة الجهات الخيرية حسر رأي الجهات الخيرية. حيث 159وفي جدول )   

ضعف اإلعالم الداعم ألعمال الجهات أشارت النتائج إلى أل أوثر معوقات ال سويق والترويج ألنشطة الجهات الخيرية هي 

االتصال باملجتمع  والتقصير في الترويج اإلعالمي ألنشطة (  وضعف أسالير 2.51الخيرية والترويج لها بمتوسط حسالي )

(  باإلضافة إلى ضعف تأييد املجتمع للبرامج والخدمات التي تقدمها املنظمات 2.30الجهات الخيرية بمتوسط حسالي )

هات الخيرية معوقات ال سويق والترويج ألنشطة الج(. وما أشارت النتائج إلى أل أقل 2.15الخيرية وذلن بمتوسط حسالي )

 في شهر رمضال املبارد ومناسبة األعياد  والركود بقية العام  عدم  حسر رأي الجهات الخيرية
ا
هي )الظهور املوسمي خاصة

 ( على التوالي.2.13  2.10وضوح أهداف املنظمة الخيرية لكثير من الجمهور الذي تتعامل معه( وذلن بمتوسطات حسابية )
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 ال سويق والترويج ألنشطة الجهات الخيرية بمنطقة املدينة املنورة( معوقات 153ش ل بياني )

 

 

  

2.30 

2.13 

2.10 

2.51 

2.15 

1.80

1.90

2.00

2.10

2.20

2.30

2.40

2.50

2.60

ضعف أساليب االتصال 
بالمجتمع، والتقصير في 
الترويج اإلعالمي ألنشطة 

 .الجهات الخيرية

عدم وضوح أهداف المنظمة 
الخيرية لكثير من الجمهور 

 .الذي تتعامل معه

الظهور الموسمي خاصةً في 
شهر رمضان المبارك 

ومناسبة األعياد، والركود 
 .بقية العام

ضعف اإلعالم الداعم ألعمال 
الجهات الخيرية والترويج 

 .لها

ضعف تأييد المجتمع 
للبرامج والخدمات التي 
 .تقدمها المنظمات الخيرية
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 املحور السادس: الحلول املقمرحة للتغلب علئ صعوبات ومعوقات العمل الخيري باملدينة املنورة:

 ( الحلول املقترحة للتنلر على صعوبات ومعوقات العمل الخيري باملدينة املنورة160جدول )

 البيان
غير 

افي  مو

افي إلئ  مو

 حد  ما
افي  المرتيب االتجاه املتوسط املجموع مو

بنككككككاء عالقككككككات اسككككككتراتيجية مككككككع الجهككككككات الح وميككككككة ذات 

 العالقة بأنشطة الجهات الخيرية.
 2 موافق 2.86 168 150 13 5

% 2.98 7.74 89.29 100 
   

تنوفكككككككع مصكككككككادر الحصكككككككول علككككككككى املكككككككوارد املاليكككككككة للجهككككككككات 

 الخيرية.
 1 موافق 2.87 167 149 14 4

% 2.40 8.38 89.22 100 
   

بناء قاعدة بيانات بأسماء املوسرين في املنطقة وتحديث ا 

 بصورة مستمرة.
 10 موافق 2.77 167 134 28 5

% 2.99 16.77 80.24 100 
   

التواصكككككل مكككككع املوسكككككرين بشككككك ل مسكككككتمر واطالعهكككككم علكككككى 

 إنجازات الجهة الخيرية.
 4 موافق 2.82 167 142 20 5

% 2.99 11.98 85.03 100 
   

تككككدرير وتأهيككككل ال ككككوادر العاملككككة فككككي الجهككككة الخيريككككة علككككى 

 كافة األنشطة املالية واإلدارية وال سويقية.
 4 موافق 2.83 167 143 19 5

% 2.99 11.38 85.63 100 
   

بنككاء نظككام مككالي جيككد يضككمن مبككدأ الشككفافية فككي تعككامالت 

 الجهة الخيرية املالية.
 4 موافق 2.83 166 142 19 5

% 3.01 11.45 85.54 100 
   

 14 موافق 2.38 167 85 61 21 نشر امليزانية السنوية للجهة الخيرية في وسائل اإلعالم.

% 12.57 36.53 50.90 100 
   

أل يككتم اختيككار املسككتفيدين مككن بككرامج الجهككة الخيريككة أو 

 إلجراءات وافحة وشفافة.
ا
 خدمات ا وفقا

 10 موافق 2.77 167 134 28 5

% 2.99 16.77 80.24 100 
   

تكككككككوفير إجكككككككراءات وافكككككككحة تحككككككككدد املسكككككككسوليات فكككككككي كافككككككككة 

 املعامالت املالية.
 4 موافق 2.83 166 141 21 4

% 2.41 12.65 84.94 100 
   

 2.33 164 74 70 20 تيفيض املصروفات ال شنيلية للجهة الخيرية.
موافق إلى 

 حدي ما
15 

% 12.20 42.68 45.12 100 
   

نشككر أهككداف وأنشككطة الجهككة الخيريككة بككيل أفككراد املجتمككع 

 املحلي.
 4 موافق 2.82 166 145 12 9
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 البيان
غير 

افي  مو

افي إلئ  مو

 حد  ما
افي  المرتيب االتجاه املتوسط املجموع مو

% 5.42 7.23 87.35 100 
   

إشككراد قككادة املجتمككع املحلككي فككي تحديككد أولويككات الصككرف 

 على البرامج واألنشطة في الجهة الخيرية.
 12 موافق 2.45 165 91 57 17

% 10.30 34.55 55.15 100 
   

التفككككككككككاور مكككككككككككع قكككككككككككادة املجتمككككككككككع املحلكككككككككككي إليجكككككككككككاد الحلكككككككككككول 

 للمشكالت التي تواجه عمل الجهة الخيرية.
 12 موافق 2.65 166 115 44 7

% 4.22 26.51 69.28 100 
   

التعاول وتبادل املعلومات والخبرات بيل الجهات الخيرية 

 في املنطقة.
 4 موافق 2.83 166 140 23 3

% 1.81 13.86 84.34 100 
   

حكككث الشكككباب علكككى االنيكككرا  فكككي األعمكككال التطوعيكككة مكككن 

 خالل البرامج واألنشطة اإلعالمية.
 3 موافق 2.84 166 143 20 3

% 1.81 12.05 86.14 100 
   

( يوفكككح الحلكككول املقترحكككة للتنلكككر علكككى صكككعوبات ومعوقكككات العمكككل الخيكككري باملدينكككة املنكككورة حسكككر رأي 160جكككدول )

الجهات الخيرية. حيث أشارت النتائج إلى أل من أهم الحلول املقترحة للتنلر على صعوبات ومعوقات العمل الخيري باملدينة 

(  بنكاء عالقكات اسكتراتيجية مكع 2.87ة للجهكات الخيريكة بمتوسكط حسكالي )تنوفع مصادر الحصول علكى املكوارد املاليكاملنورة هي 

(  وحكث الشكباب علكى االنيكرا  فكي األعمكال 2.86الجهات الح ومية ذات العالقة بأنشطة الجهات الخيرية بمتوسط حسالي )

عكككاول وتبكككادل املعلومكككات (  باإلضككافة إلكككى الت2.84التطوعيككة مكككن خكككالل البكككرامج واألنشككطة اإلعالميكككة وذلكككن بمتوسكككط حسكككالي )

والخبككرات بككيل الجهككات الخيريككة فككي املنطقككة  وتككوفير إجككراءات وافككحة تحككدد املسككسوليات فككي كافككة املعككامالت املاليككة  وبنككاء نظككام 

مككالي جيككد يضككمن مبككدأ الشككفافية فككي تعككامالت الجهككة الخيريككة املاليككة  وتككدرير وتأهيككل ال ككوادر العاملككة فككي الجهككة الخيريككة علككى 

 (.2.83ألنشطة املالية واإلدارية وال سويقية وذلن بمتوسط حسالي )كافة ا
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 ( الحلول املقترحة للتنلر على صعوبات ومعوقات العمل الخيري باملدينة املنورة154ش ل بياني )

 

 

أهم األنشطة الخيرية والتنموية التي تر  ضرور ها في املنطقة التي تعمل فيها الجهة الخيرية حسب 

 الرئيسية التالية:املجاالت 

 أهم األنشطة الخيرية والتنموية في املجال التعليمي التي ترى الجهات الخيرية ضرورت ا في منطقة املدينة املنورة( 161جدول )

 مجال التعليم
ليس هناك 

 احتياج

هناك احتياج 

 بسيط

هناك احتياج 

 ضروري 
 المرتيب االتجاه املتوسط املجموع

 2.54 162 103 43 16 الكريم.إنشاء دور تحفي  القرآل 
هناد احتيا  

 ضروري 
6 

% 9.88 26.54 63.58 100 

 

 

 
 2.36 159 82 52 25 إنشاء املراوز التعليمية.

هناد احتيا  

 ضروري 
8 

% 15.72 32.70 51.57 100 

 

 

 

2.86 2.87 2.77 2.82 2.83 2.83 

2.38 
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2.33 

2.82 

2.45 
2.65 
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 مجال التعليم
ليس هناك 

 احتياج

هناك احتياج 

 بسيط

هناك احتياج 

 ضروري 
 المرتيب االتجاه املتوسط املجموع

 2.27 158 71 59 28 إنشاء املعاهد الشرعية.
هناد احتيا  

 بسيط
9 

% 17.72 37.34 44.94 100 

 

 

 
 2.03 156 56 48 52 بناء وصيانة املدارس باملنطقة.

هناد احتيا  

 بسيط
10 

% 33.33 30.77 35.90 100 

 

 

وفالكككككككككككة معلمكككككككككككي ومعلمكككككككككككات تحفكككككككككككي   

 القرآل باملنطقة.
8 36 112 156 2.67 

هناد احتيا  

 ضروري 
2 

% 5.13 23.08 71.79 100 

 

 

تكككككككككككككككوفير املككككككككككككككككنح الدراسككككككككككككككككية للطككككككككككككككككالب  

 املحتاجيل.
12 30 119 161 2.66 

هناد احتيا  

 ضروري 
4 

% 7.45 18.63 73.91 100 

 

 

املسكككاعدات العينيكككة واملاديكككة للطكككالب  

 املحتاجيل.
4 29 126 159 2.77 

هناد احتيا  

 ضروري 
1 

% 2.52 18.24 79.25 100 

 

 

دعككككككككككم بككككككككككرامج محكككككككككككو األميككككككككككة وتعلكككككككككككيم  

 الكبار.
11 63 87 161 2.47 

هناد احتيا  

 ضروري 
7 

% 6.83 39.13 54.04 100 

 

 

دعكككككم وتشكككككجيع الطكككككالب املتميكككككزين فكككككي  

 املسسسات التعليمية.
8 38 115 161 2.66 

هناد احتيا  

 ضروري 
4 

% 4.97 23.60 71.43 100 

 

 

دعم برامج التدرير املنهي والفني  

 للشباب.
11 31 120 162 2.67 

هناد احتيا  

 ضروري 
2 

% 6.79 19.14 74.07 100 

( يبيل أهم األنشطة الخيرية والتنموية في املجال التعليمي التي ترى الجهات الخيرية ضرورت ا في منطقكة 161جدول )   

املسكككاعدات العينيكككة املدينكككة املنكككورة. حيكككث أشكككارت النتكككائج إلكككى أل مكككن أهكككم األنشكككطة الخيريكككة والتنمويكككة فكككي مجكككال التعلكككيم هكككي 

(  ووفالكككككة معلمكككككي ومعلمكككككات تحفكككككي  القكككككرآل باملنطقكككككة  ودعكككككم بكككككرامج 2.77) واملاديكككككة للطكككككالب املحتكككككاجيل بمتوسكككككط حسكككككالي

(  باإلضكافة إلكى تكوفير املكنح الدراسكية للطكالب املحتكاجيل  ودعكم 2.67التدرير املنهي والفني للشباب وذلكن بمتوسكط حسكالي )

 (.2.66وتشجيع الطالب املتميزين في املسسسات التعليمية وذلن بمتوسط حسالي )
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( أهم األنشطة الخيرية والتنموية في املجال التعليمي التي ترى الجهات الخيرية ضرورت ا في منطقة املدينة 155اني )ش ل بي

 املنورة

 ( أهم األنشطة الخيرية والتنموية في املجال الدعوي التي ترى الجهات الخيرية ضرورت ا في منطقة املدينة املنورة162جدول )

 املجال الدعوي 
ليس هناك 

 احتياج

هناك احتياج 

 بسيط

هناك احتياج 

 ضروري 
 المرتيب االتجاه املتوسط املجموع

 5   2.48 161 95 49 17 وفالة الدعاة إلى ل.

% 10.56 30.43 59.01 100       

 7   2.39 160 87 49 24 وفالة طلبة العلم الشرعي.

% 15.00 30.63 54.38 100       

الدنييككة دعككم الككدروس واملحاضككرات 

 والدعوية.

16 46 101 

163 2.52   2 

% 9.82 28.22 61.96 100       

دعككككككككككككككككككم رحكككككككككككككككككككالت الحكككككككككككككككككككج والعمكككككككككككككككككككرة 

 للمسلميل الجدد واملحتاجيل

11 42 110 

163 2.61   1 

% 6.75 25.77 67.48 100       

دعكككككككككككم وتابكككككككككككة الكتكككككككككككر واملنشكككككككككككورات 

 الدعوية.

21 68 72 

161 2.32   8 

% 13.04 42.24 44.72 100       

 2   2.52 162 95 57 10 دعم البرامج واملناسبات الدعوية.

% 6.17 35.19 58.64 100       

دعكككم بكككرامج تكككأليف قلكككوب املسكككلميل 

 الجدد.

22 50 87 

159 2.41   6 

% 13.84 31.45 54.72 100       

2.54 
2.36 2.27 

2.03 

2.67 2.66 2.77 

2.47 
2.66 2.67 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

إنشاء دور 
تحفيظ القرآن 

 .الكريم

إنشاء 
المراكز 
 .التعليمية

إنشاء المعاهد 
 .الشرعية

بناء وصيانة 
المدارس 
 .بالمنطقة

كفالة معلمي 
ومعلمات 

تحفيظ القرآن 
 .بالمنطقة

توفير المنح 
الدراسية 
للطالب 
 .المحتاجين

المساعدات 
العينية 
والمادية 
للطالب 
 .المحتاجين

دعم برامج 
محو األمية 
 .وتعليم الكبار

دعم وتشجيع 
الطالب 

المتميزين في 
المؤسسات 
 .التعليمية

دعم برامج 
التدريب 
المهني 
والفني 
 .للشباب
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 املجال الدعوي 
ليس هناك 

 احتياج

هناك احتياج 

 بسيط

هناك احتياج 

 ضروري 
 المرتيب االتجاه املتوسط املجموع

 2   2.52 162 97 53 12 دعم املسابقات الدينية املختلفة.

% 7.41 32.72 59.88 100       

تقكككككككككككككككككككككككككككككككديم الهكككككككككككككككككككككككككككككككدايا واألطعمكككككككككككككككككككككككككككككككة 

 واملشروبات لضيوف الرحمن.

32 50 79 

161 2.29   9 

% 19.88 31.06 49.07 100       

( يبيل أهم األنشطة الخيرية والتنموية في املجال الدعوي التي تكرى الجهكات الخيريكة ضكرورت ا فكي منطقكة 162جدول )

دعكككم رحكككالت الحكككج املدينكككة املنكككورة. حيكككث أشكككارت النتكككائج إلكككى أل مكككن أهكككم األنشكككطة الخيريكككة والتنمويكككة فكككي املجكككال الكككدعوي هكككي 

(  ودعكككككم الكككككدروس واملحاضكككككرات الدنييكككككة والدعويكككككة  ودعكككككم 2.61سكككككالي )والعمكككككرة للمسكككككلميل الجكككككدد واملحتكككككاجيل بمتوسكككككط ح

(  باإلضكافة إلكى وفالكة الكدعاة 2.52البرامج واملناسبات الدعوية  ودعم املسابقات الدينيكة املختلفكة وذلكن بمتوسكط حسكالي )

 (.2.48إلى ل بمتوسط حسالي )

 

 

املجال الدعوي التي ترى الجهات الخيرية ضرورت ا في منطقة املدينة ( أهم األنشطة الخيرية والتنموية في 156ش ل بياني )

 املنورة

 

2.48 

2.39 

2.52 

2.61 

2.32 

2.52 

2.41 

2.52 

2.29 

2.10

2.15

2.20

2.25

2.30

2.35

2.40

2.45

2.50

2.55

2.60

2.65

كفالة الدعاة 
 .إلى هللا

كفالة طلبة 
 . العلم الشرعي

دعم الدروس 
والمحاضرات 
الدنيية 
 .والدعوية

دعم رحالت 
الحج والعمرة 
للمسلمين الجدد 
 والمحتاجين

دعم كتابة 
الكتب 

والمنشورات 
 .الدعوية

دعم البرامج 
والمناسبات 
 .الدعوية

دعم برامج 
تأليف قلوب 
المسلمين 
 .الجدد

دعم المسابقات 
الدينية 
 .المختلفة

تقديم الهدايا 
واألطعمة 
والمشروبات 
لضيوف 
 .الرحمن
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 أهم األنشطة الخيرية والتنموية في املجال االجتماعي التي ترى الجهات الخيرية ضرورت ا في منطقة املدينة املنورة (163جدول )

 املجال االجتماعي
ليس هناك 

 احتياج

هناك احتياج 

 بسيط

هناك احتياج 

 ضروري 
 المرتيب االتجاه املتوسط املجموع

 
ا
توزفككككككككع املسكككككككككاعدات النقديكككككككككة والعينيكككككككككة شكككككككككهريا

 للفقراء غير القادرين على العمل.
8 19 139 166 2.79 

 
2 

% 4.82 11.45 83.73 100 
   

بكككرامج األسكككر املنتجكككة )مسكككاعدة األسكككر الفقيكككرة 

لتحويلهككككا ألسككككر منتجككككة وتككككوفير وسككككائل اإلنتككككا  

 لها(.

8 14 144 166 2.82 
 

1 

% 4.82 8.43 86.75 100 
   

 2.73 165 132 22 11 برامج وفالة األيتام.
 

5 

% 6.67 13.33 80.00 100 
   

 2.65 165 121 30 14 برامج رعاية أسر السجناء.
 

13 

% 8.48 18.18 73.33 100 
   

 2.48 165 99 47 19 برامج رعاية أسر الشهداء.
 

15 

% 11.52 28.48 60.00 100 
   

 2.67 167 122 35 10 برامج رعاية ذوي االحتياجات الخاصة.
 

9 

% 5.99 20.96 73.05 100 
   

 2.66 167 122 34 11 برامج رعاية العجزة ووبار السن.
 

11 

% 6.59 20.36 73.05 100 
   

 2.67 166 120 37 9 سداد الديول عن املعسرين.
 

9 

% 5.42 22.29 72.29 100 
   

 2.76 166 136 20 10 بناء الوحدات السكنية لألسر الفقيرة.
 

4 

% 6.02 12.05 81.93 100 
   

تككككككككككرميم وصككككككككككيانة الوحككككككككككدات السكككككككككككنية لألسككككككككككر 

 الفقيرة.
10 19 137 166 2.77 

 
3 

% 6.02 11.45 82.53 100 
   

تقكككديم قكككرض حسككككن للشكككباب ل شكككجيعهم علككككى 

 الدخول في املشارفع الصنيرة.
10 36 121 167 2.66 

 
11 

% 5.99 21.56 72.46 100 
   

.
ا
 2.73 162 127 26 9 مساعدة الشباب على الزوا  ماديا

 
5 

% 5.56 16.05 78.40 100 
   

 2.69 162 118 37 7 دعم الدورات التدريبية للمقبليل على الزوا .
 

8 
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 املجال االجتماعي
ليس هناك 

 احتياج

هناك احتياج 

 بسيط

هناك احتياج 

 ضروري 
 المرتيب االتجاه املتوسط املجموع

% 4.32 22.84 72.84 100 
   

 2.73 161 127 25 9 برامج م افحة التدخيل واملخدرات.
 

5 

% 5.59 15.53 78.88 100 
   

 2.63 160 108 44 8 دعم برامج جمع الزكوات والصدقات.
 

14 

% 5.00 27.50 67.50 100 

( يبكككيل أهكككم األنشكككطة الخيريكككة والتنمويكككة فكككي املجكككال االجتمكككاعي التكككي تكككرى الجهكككات الخيريكككة ضكككرورت ا فكككي 163وجكككدول )   

بكرامج األسككر منطقكة املدينكة املنكورة. حيكث أشكارت النتكائج إلكى أل مكن أهكم األنشكطة الخيريكة والتنمويكة فكي املجكال االجتمكاعي هكي 

(  وتوزفكككع 2.82ألسكككر منتجكككة وتكككوفير وسكككائل اإلنتكككا  لهكككا( وذلكككن بمتوسكككط حسكككالي ) املنتجكككة )مسكككاعدة األسكككر الفقيكككرة لتحويلهكككا

 للفقككراء غيككر القككادرين علككى العمككل بمتوسككط حسككالي )
ا
(  وتككرميم وصككيانة الوحككدات 2.79املسككاعدات النقديككة والعينيككة شككهريا

(  2.76ة بمتوسكككككط حسككككككالي )(  وبنكككككاء الوحكككككدات السكككككككنية لألسكككككر الفقيككككككر 2.77السككككككنية لألسكككككر الفقيككككككرة بمتوسكككككط حسككككككالي )

  وبكرامج م افحكة التكدخيل واملخكدرات وذلكن بمتوسكط 
ا
باإلضافة إلى برامج وفالة األيتام  ومساعدة الشباب علكى الكزوا  ماديكا

 (.2.73حسالي )

 

منطقة املدينة ( أهم األنشطة الخيرية والتنموية في املجال االجتماعي التي ترى الجهات الخيرية ضرورت ا في 157ش ل بياني )

 املنورة

  

2.79 2.82 
2.73 

2.65 

2.48 

2.67 2.66 2.67 
2.76 2.77 

2.66 
2.73 

2.69 
2.73 

2.63 

2.30
2.40
2.50
2.60
2.70
2.80
2.90
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 أهم األنشطة الخيرية والتنموية في املجال اإلعالمي التي ترى الجهات الخيرية ضرورت ا في منطقة املدينة املنورة( 164جدول )

ليس هناك  املجال اإلعالمي

 احتياج

هناك احتياج 

 بسيط

هناك احتياج 

 ضروري 
 المرتيب االتجاه املتوسط املجموع

إلنشكككككاء وتطكككككوير مواقعهكككككا دعكككككم الجمعيكككككات 

 اإللكترونية.
7 21 137 165 2.79 

هناد احتيا  

 ضروري 
1 

% 4.24 12.73 83.03 100 

 

 

دعككككم الجمعيكككككات إلنشككككاء وتفعيكككككل أنشكككككطت ا  

عبككككككككر بككككككككرامج التواصككككككككل االجتمككككككككاعي )تككككككككويتر/ 

 الفيس بود/...(.
6 25 134 165 2.78 

هناد احتيا  

 2 ضروري 

% 3.64 15.15 81.21 100 

 

 

دعككككككم طباعككككككة ونشككككككر املطبوعككككككات التوعويككككككة  

 والتثقيفية.
7 60 100 167 2.56 

هناد احتيا  

 ضروري 
4 

% 4.19 35.93 59.88 100 

 

 

دعكككككككككككم عقكككككككككككد ورش عمكككككككككككل وحلقكككككككككككات نقكككككككككككاش  

 توعوية.
5 42 118 165 2.68 

هناد احتيا  

 ضروري 
3 

% 3.03 25.45 71.52 100 

 

 

دعككككككككم بككككككككرامج اسككككككككتكتاب وتككككككككاب وإعالميككككككككيل  

 لدعم العمل الخيري.ومشاهير 
18 37 109 164 2.55 

هناد احتيا  

 ضروري 
5 

% 10.98 22.56 66.46 100 

 

 

مسكككككككككككككككاعدة الجمعيكككككككككككككككات لنشكككككككككككككككر ميزانيات كككككككككككككككا  

 للشفافية.
ا
 السنوية عبر الصحف دعما

18 57 89 164 2.43 
هناد احتيا  

 ضروري 
6 

% 10.98 34.76 54.27 100 

( يبيل أهم األنشطة الخيرية والتنموية في املجال اإلعالمي التي ترى الجهات الخيرية ضرورت ا في منطقة 164وجدول )   

دعكم الجمعيكات إلنشكاء املدينة املنورة. حيث أشارت النتائج إلى أل من أهم األنشطة الخيرية والتنموية في املجال اإلعالمي هكي 

(  ودعكم الجمعيكات إلنشكاء وتفعيكل أنشكطت ا عبكر بكرامج التواصكل 2.79بمتوسط حسكالي )وتطوير مواقعها اإللكترونية وذلن 

(  ودعم عقد ورش عمل وحلقات نقاش توعوية بمتوسط حسالي 2.78االجتماعي )تويتر/ الفيس بود/...(.بمتوسط حسالي )

 (.2.56حسالي )(  باإلضافة إلى دعم طباعة ونشر املطبوعات التوعوية والتثقيفية وذلن بمتوسط 2.68)
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أهم األنشطة الخيرية والتنموية في املجال اإلعالمي التي ترى الجهات الخيرية ضرورت ا في منطقة املدينة  (158ش ل بياني )

 املنورة

 

 

 

 

  

2.79 
2.78 

2.56 

2.68 

2.55 

2.43 

2.20

2.30

2.40

2.50

2.60

2.70

2.80

2.90

دعم الجمعيات إلنشاء 
وتطوير مواقعها 

 .اإللكترونية

دعم الجمعيات إلنشاء 
وتفعيل أنشطتها عبر 
برامج التواصل 

/ تويتر)االجتماعي 
 /...(.الفيس بوك

دعم طباعة ونشر 
المطبوعات التوعوية 

 .والتثقيفية

دعم عقد ورش عمل 
وحلقات نقاش 

 .توعوية

دعم برامج استكتاب 
كتاب وإعالميين 

ومشاهير لدعم العمل 
 .الخيري

مساعدة الجمعيات 
لنشر ميزانياتها 

السنوية عبر الصحف 
 .دعماً للشفافية
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 املنورة( أهم األنشطة الخيرية والتنموية في املجال الصحي التي ترى الجهات الخيرية ضرورت ا في منطقة املدينة 165جدول )

 املجال الصحي
ليس هناك 

 احتياج

هناك احتياج 

 بسيط

هناك احتياج 

 ضروري 
 المرتيب االتجاه املتوسط املجموع

 2.56 160 104 41 15 إنشاء العيادات الخيرية.
هناد احتيا  

 ضروري 
4 

% 9.38 25.63 65.00 100 
   

نشنننننننننننننر النننننننننننننوعي الصنننننننننننننحي والوقنننننننننننننائي منننننننننننننن خنننننننننننننالل 

 واملطبوعات.املحاضرات والندوات الصحية 
7 36 118 161 2.69 

هناد احتيا  

 ضروري 
1 

% 4.35 22.36 73.29 100 
   

 2.31 161 85 41 35 تقديم التطعيمات لألطفال.
هناد احتيا  

 بسيط
7 

% 21.74 25.47 52.80 100 
   

 2.66 165 120 34 11 تقديم العال  للمرض ى املحتاجيل باملنطقة.
هناد احتيا  

 ضروري 
3 

% 6.67 20.61 72.73 100 
   

 2.68 164 121 33 10 توفير أجهزة طبية للمرض ى املحتاجيل.
هناد احتيا  

 ضروري 
2 

% 6.10 20.12 73.78 100 
   

 2.35 165 79 65 21 دعم برامج حمالت التبرع بالدم.
هناد احتيا  

 ضروري 
6 

% 12.73 39.39 47.88 100 
   

 2.28 165 73 65 27 دعم مشارفع أسابيع النظافة في املنطقة.
هناد احتيا  

 بسيط
8 

% 16.36 39.39 44.24 100 
   

تقككككككككككككككديم الخككككككككككككككدمات الصككككككككككككككحية واملسككككككككككككككاعدات 

 الطبية للحجا  والزوار.
35 48 79 162 2.27 

هناد احتيا  

 بسيط
9 

% 21.60 29.63 48.77 100 
   

إقامككككة دورات تدريبيككككة فككككي اإلسككككعافات األولويككككة 

 وإناث( في املنطقة.ألفراد املجتمع )ذكور 
15 49 100 164 2.52 

هناد احتيا  

 ضروري 
5 

% 9.15 29.88 60.98 100 
   

( يبيل أهم األنشكطة الخيريكة والتنمويكة فكي املجكال الصكحي التكي تكرى الجهكات الخيريكة ضكرورت ا فكي منطقكة 165جدول )

نشكككر الكككوعي الصكككحي املدينكككة املنكككورة. حيكككث أشكككارت النتكككائج إلكككى أل مكككن أهكككم األنشكككطة الخيريكككة والتنمويكككة فكككي املجكككال الصكككحي هكككي 

(  تكوفير أجهكزة طبيكة للمرضك ى 2.69واملطبوعكات وذلكن بمتوسكط حسكالي )والوقا ي من خالل املحاضرات والنكدوات الصكحية 
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(  باإلضككككافة إلككككى إنشككككاء العيككككادات 2.66(  وتقككككديم العككككال  للمرضكككك ى املحتككككاجيل باملنطقككككة )2.68املحتككككاجيل بمتوسككككط حسككككالي )

 (.2.56الخيرية وذلن بمتوسط حسالي )
 

 

املجال الصحي التي ترى الجهات الخيرية ضرورت ا في منطقة املدينة ( أهم األنشطة الخيرية والتنموية في 159ش ل بياني )

 املنورة

  

2.56 

2.69 

2.31 

2.66 2.68 

2.35 

2.28 2.27 

2.52 

2.00

2.10

2.20

2.30

2.40

2.50

2.60

2.70

2.80

إنشاء العيادات 
 .الخيرية

نشر الوعي 
الصحي 

والوقائي من 
خالل 

المحاضرات 
والندوات 
الصحية 
 .والمطبوعات

تقديم 
التطعيمات 
 .لألطفال

تقديم العالج 
للمرضى 
المحتاجين 
 .بالمنطقة

توفير أجهزة 
طبية للمرضى 
 .المحتاجين

دعم برامج 
حمالت التبرع 

 .بالدم

دعم مشاريع 
أسابيع النظافة 
 .في المنطقة

تقديم الخدمات 
الصحية 

والمساعدات 
الطبية للحجاج 

 .والزوار

إقامة دورات 
تدريبية في 
اإلسعافات 

األولوية ألفراد 
ذكور )المجتمع 
في ( وإناث

 .المنطقة
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 ( أهم األنشطة الخيرية والتنموية في مجال املساجد التي تر  الجهات الخيرية ضرور ها في منطقة املدينة املنورة166جدول )

ليس هناك  مجال املساجد

 احتياج

هناك احتياج 

 بسيط

هناك احتياج 

 ضروري 
 المرتيب االتجاه املتوسط املجموع

 2.14 163 58 70 35 إنشاء املساجد باملنطقة.
هناد احتيا  

 بسيط
9 

% 21.47 42.94 35.58 100 

 

 

 

 صيانة وترميم املساجد باملنطقة.
13 48 102 163 2.55 

هناد احتيا  

 ضروري 
3 

% 7.98 29.45 62.58 100 

 

 

 
 2.55 163 105 43 15 نظافة املساجد باملنطقة.

هناد احتيا  

 ضروري 
3 

% 9.20 26.38 64.42 100 

 

 

 
 2.48 162 95 50 17 تأثيث املساجد باملنطقة.

هناد احتيا  

 ضروري 
6 

% 10.49 30.86 58.64 100 

 

 

دعككككككككككككككم مكتبككككككككككككككة املسككككككككككككككاجد بككككككككككككككاملواد  

 املقروءة واملسموعة واملرئية.
18 58 87 163 2.42 

هناد احتيا  

 ضروري 
8 

% 11.04 35.58 53.37 100 

 

 

دعككككككككككككم بككككككككككككرامج اإلفطككككككككككككار الجمككككككككككككاعي  

 باملساجد.
20 50 91 161 2.44 

هناد احتيا  

 ضروري 
7 

% 12.42 31.06 56.52 100 

 

 

دعكككككككككككككككككككم بكككككككككككككككككككرامج صكككككككككككككككككككالة التكككككككككككككككككككراويح  

 باملساجد وتحفيز األئمة.
16 46 99 161 2.52 

هناد احتيا  

 ضروري 
5 

% 9.94 28.57 61.49 100 

 

 

لتطكككككككوير دعككككككم الكككككككدورات التدريبيكككككككة  

 أداء األئمة والخطباء.
11 39 111 161 2.62 

هناد احتيا  

 ضروري 
1 

% 6.83 24.22 68.94 100 

 

 

دعكككم البككككرامج االجتماعيككككة لجماعككككة  

املسجد في الحي من زيارات تفقدية 

 وغيرها..
هناد احتيا   2.60 161 105 47 9

 ضروري 
2 

% 5.59 29.19 65.22 100 

   
( يبيل أهم األنشطة الخيرية والتنموية في مجال املسكاجد التكي تكرى الجهكات الخيريكة ضكرورت ا فكي منطقكة 166جدول )

دعكم الكدورات التدريبيكة املدينة املنورة. حيث أشارت النتائج إلى أل من أهم األنشطة الخيرية والتنموية فكي مجكال املسكاجد هكي 

(  ودعكم البكرامج االجتماعيكة لجماعكة املسكجد فكي الحكي مكن زيكارات 2.62سط حسكالي )لتطوير أداء األئمة والخطباء وذلن بمتو 



 

471 
 

(  صككككيانة وتككككرميم املسكككاجد باملنطقككككة  نظافككككة املسككككاجد باملنطقككككة بمتوسككككط حسككككالي 2.60تفقديكككة وغيرهككككا بمتوسككككط حسككككالي )

 (.2.52سالي )(  باإلضافة إلى دعم برامج صالة التراويح باملساجد وتحفيز األئمة وذلن بمتوسط ح2.55)

 

 

( أهم األنشطة الخيرية والتنموية في مجال املساجد التي ترى الجهات الخيرية ضرورت ا في منطقة املدينة 160ش ل بياني )

 املنورة
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 ..وغيرها
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 املقمرحات والتصورات:

 مقترحات وتصورات أخرى للجهات الخيرية( 167جدول )

 النسبة % التكرار البيان

 16.67 3 بناء الدور النسائية

 11.11 2 عمل برنامج إلكتروني لتوحيد جميع الجهات الخيرية ملنع االزدواجية في الدعم

 11.11 2 دعم مراوز البحوث والدراسات االجتماعية والتربوية

 5.56 1 ضرورة وجود حوافز مادية للقائميل على أعمال اللجال االجتماعية

 5.56 1 وفالة دعاة غير عرب للترجمة

 5.56 1 املستمرة من الجهات ذات العالقة على الجهات الخيريةالرقابة 

 5.56 1 إنشاء كلية أو معهد متيصص في التدرير على العمل التطوعي في املجاالت املختلفة

دعم املسسسات الخيرية التوعوية التي تعني بالفكر املعتدل ونبذ التطرف والعلم 

 5.56 1 والدعوة

 5.56 1 القانونية الخيرية الشاملة للمحتاجيل في املجتمعاالهتمام بمجال الخدمات 

 5.56 1 إنشاء مراوز متيصصة في الدراسات الوقفية

 5.56 1 إنشاء مراوز ترفي ية دعوية )وقت اللياقة الدعوية(

 5.56 1 زيادة الدعم املوجه للجمعيات التي تكفل ذوي االحتياجات الخاصة لزيادة الت اليف

 5.56 1 لتأهيل قادة العمل الخيري إقامة الدورات 

 5.56 1 دعم مشارفع التمكيل وتنمية األسر املحتاجة

 100 18 املجموع

مقترحات وتصورات أخرى للجهات الخيرية  حيث جاءت أهم املقترحات ( إلى 167أشارت النتائج في جدول )

إلكتروني لتوحيد جميع الجهات الخيرية ملنع %  وعمل برنامج 16.67والتصورات هي: بناء الدور النسائية وذلن بنسبة 

 % ل ل مه ما.11.11االزدواجية في الدعم  ودعم مراوز البحوث والدراسات االجتماعية والتربوية بنسبة 
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 ( مقترحات وتصورات أخرى للجهات الخيرية161ش ل بياني )
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 املبحث السابع: نتائج املقابالت املتعمقة:

افية:املحور   األول: الخصائ  الديموغر

 توتيع عينة املقابالت املتعمقة حسب مجال العمل:

 ( توزفع عينة املقابالت املتعمقة حسر مجال العمل168جدول )

 النسبة % التكرار مجال العمل

 63.6 14 القطاع الح ومي

 13.6 3 القطاع الخيري 

 22.7 5 القطاع الخاص

 100.0 22 املجموع
 

( يوفح توزفع عينة املقابالت املتعمقة وذلن حسر مجال العمل. حيث بلنت عينة املقابالت املتعمقة 168جدول )

% مه م يعملول في القطاع الخاص  22.7% من العينة كانوا مسسوليل يعملول في القطاع الح ومي  بينما 63.6مسسول   22

 % مه م يعملول في القطاع الخيري.13.6و 

 

 ( توزفع عينة املقابالت املتعمقة حسر مجال العمل162) ش ل بياني
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 توتيع عينة املقابالت املتعمقة حسب املسمى الوظيفي

 ( توزفع عينة املقابالت املتعمقة حسر املسمى الوظيفي169جدول )

 النسبة % التكرار السمى الوظيفي

 9.1 2 بدول مسمى وظيفي

 4.5 1 أستاذ جامعي متقاعد

 4.5 1 أمراض الجهاز الهضمي والكبد لألطفالاس شاري 

 4.5 1 اس شاري طر أطفال

 4.5 1 املدير التنفيذي

 4.5 1 أميل منطقة املدينة املنورة

 4.5 1 رئيس قسم األشعة في مروز القلر

 4.5 1 رئيس مجلس إدارة

 4.5 1 عسكري 

 4.5 1 قاض ي

 4.5 1 مدرب في ال لية التقنية

 4.5 1 مدرس

 4.5 1 إدارة العالقات بمجمع امللن فهدمدير 

 4.5 1 مدير فرع املسسسة

 4.5 1 مديرة القسم النسا ي في جمعية واعي

 4.5 1 مسسول الصراف االي بمنطقة املدينة في مصرف الراجحي

 4.5 1 مس شار تعليمي

 4.5 1 مشرف تربوي 

 4.5 1 معلم

 4.5 1 مهندس

 4.5 1 مهندس اس شاري 

 100.0 22 املجموع

( يبيل توزفع عينة املقابالت املتعمقة وذلن حسر املسمى الوظيفي. حيث بلنت نسبة املسسوليل الذين 169جدول )

مسسول  وفشير الجدول أل بايي املسسوليل الذين  22من عينة املقابالت والتي بلنت  %9.1تم مقابلت م بدول مسمى وظيفي 

 ل ل مسمى وظيفي.% 4.5تم مقابلت م يعملول بمسميات وظيفية ميتلفة وبنسبة 
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 ( توزفع عينة املقابالت املتعمقة حسر السكن170جدول )

 النسبة % التكرار الحي املحافظة

 املدينة املنورة

 9.52 2 الهدا

 4.76 1 الهجرة

 4.76 1 التالل

 4.76 1 االس ال

 9.52 2 الحرة الشرقية

 9.52 2 الخالدية

 14.29 3 ةالربو 

 9.52 2 البدراني

 14.29 3 الهيئة امللكية

 4.76 1 ميطط الشفا

 4.76 1 باقدو

 90.48 19 املجموع

 4.76 1 جامعة الدول العربية ينبع

 4.76 1 الجنولي مهد الذهر

 100.00 21 املجموع الكلي

من عينة املقابالت املتعمقة هم مسسوليل من % 90.48( توزفع العينة حسر م ال السكن. حيث أل 170يبيل جدول )

من العينة هم مسسوليل من محافظة ينبع وبنسبة مماثلة مسسوليل من محافظة مهد % 4.76محافظة املدينة املنورة  بينما 

 الذهر.

 
 املقابالت املتعمقة حسر السكن( توزفع عينة 163ش ل بياني )
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 توتيع عينة املقابالت املتعمقة حسب عالقتهم بالعمل الخيري 

 ( توزفع عينة املقابالت املتعمقة حسر عالقت م بالعمل الخيري 171جدول )

 النسبة % التكرار العالقة بالعمل الخيري 

 31.8 7 موظف في جهة خيرية

 68.2 15 متعاول 

 100.0 22 املجموع

من العينة كانت عالقت م  %31.8( يوفح توزفع عينة املقابالت املتعمقة حسر عالقت م بالعمل الخيري. حيث 171جدول )

من عينة املقابالت املتعمقة كانت عالقت م بالعمل الخيري % 68.2بالعمل الخيري وموظفيل في جهات خيرية  بينما 

 ومتعاونيل.

 
 ت املتعمقة حسر عالقت م بالعمل الخيري ( توزفع عينة املقابال 164ش ل بياني )
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اقع العمل الخيري في املدينة املنورة   تلخي  و

 ( تشخيص واقع العمل الخيري في املدينة املنورة حسر رأي عينة املقابالت املتعمقة172جدول )

اقع العمل الخيري في املدينة  تلخي  و

 املنورة
 المرتيب االتجاه املتوسط املجموع نعم إلئ حد  ما ال

هل تعتقد أل الجهات الخيرية تسدي واجب ا في 

 تنمية املجتمع املحلي في املدينة املنورة؟
2 16 4 22 2.09 

موافق إلى 

 حدي ما
3 

% 9.1 72.7 18.2 100.0 
   

هل العمل الخيري باملدينة املنورة ينطي كافة 

 جوانر الحاجة في املجتمع؟

15 7 

 
 9 غير موافق 1.32 22

% 68.2 31.8 
 

100.0 
   

هل تقوم الجهات الخيرية باملدينة املنورة بأداء 

  واجبات ا بحيادية ودول محاباة؟

10 12 
 1 موافق 2.55 22

% 
 

45.5 54.5 100.0 
   

هل ترى أل الجهات الخيرية تست دف الفئات 

 للمساعدة في املدينة املنورة؟
ا
 األشد حاجة

3 9 10 
22 2.32 

موافق إلى 

 حدي ما
2 

% 13.6 40.9 45.5 100.0 
   

هل يتم است داف كافة الفئات املحتاجة 

 للمساعدة في املدينة املنورة؟

12 7 3 
 8 غير موافق 1.59 22

% 54.5 31.8 13.6 100.0 
   

هل هنالن تنسيق بيل الجهات الخيرية فيما 

 يتعلق بتقديم املساعدات للفئات املست دفة؟

4 17 1 
22 1.86 

موافق إلى 

 حدي ما
5 

% 18.2 77.3 4.5 100.0 
   

هل يتم توفير الدعم املادي ال افي للجهات 

 الخيرية للقيام بواجب ا؟

15 7 

 

 9 غير موافق 1.32 22

% 68.2 31.8 
 

100.0 
   

هل ترى أل أفراد املجتمع يتفهمول طبيعة عمل 

 املنظمات الخيرية؟

8 12 2 
22 1.73 

موافق إلى 

 حدي ما
7 

% 36.4 54.5 9.1 100.0 
   

هل تعتقد أل أفراد املجتمع راضول عن أداء 

 الجهات الخيرية باملدينة املنورة؟

7 13 2 
22 1.77 

موافق إلى 

 حدي ما
6 

% 31.8 59.1 9.1 100.0 
   

هل تقدم الجهات الح ومية ال سهيالت الالزمة 

 للجهات الخيرية ملساعدت ا في القيام بواجبات ا؟
6 10 6 22 2.00 

 موافق إلى

 حدي ما
4 
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اقع العمل الخيري في املدينة  تلخي  و

 املنورة
 المرتيب االتجاه املتوسط املجموع نعم إلئ حد  ما ال

% 27.3 45.5 27.3 100.0 
   

تشككخيص واقككع العمككل الخيككري فككي املدينككة املنككورة حسككر رأي عينككة املقككابالت املتعمقككة. حيككث ( يوفككح 172فككي جككدول )

 2.55أشارت النتائج إلى أل الجهات الخيرية باملدينة املنورة تقوم بأداء واجبات ا بحيادية ودول محاباة وذلن بمتوسط حسالي 

وحصككلت علككى أعلكككى تشككخيص لواقككع العمكككل الخيككري فككي املدينكككة املنككورة حسككر رأي عينكككة املقككابالت املتعمقككة  وعلي كككا تككرى عينكككة 

 للمساعدة في املدينة املنورة وتسدي واجب ا في تنمية املجتمع املحلي 
ا
املقابالت أل الجهات الخيرية تست دف الفئات األشد حاجة

 على التوالي. 2.09و  2.32ا وذلن بمتوسط حسالي في املدينة املنورة إلى حدي م

ومكككا أشكككارت النتكككائج وحسكككر رأي عينكككة املقكككابالت املتعمقكككة أل العمكككل الخيكككري باملدينكككة املنكككورة ال ينطكككي كافكككة جوانكككر 

  وترى 1.32الحاجة في املجتمع  وما ال يتم توفير الدعم املادي ال افي للجهات الخيرية للقيام بواجب ا وذلن بمتوسط حسالي 

عينككة املقكككابالت املتعمقككة أل العمكككل الخيككري ال يسكككت دف كافككة الفئكككات املحتاجككة للمسكككاعدة فككي املدينكككة املنككورة وذلكككن بمتوسكككط 

 .1.59حسالي 
 

 

 تشخيص واقع العمل الخيري في املدينة املنورة حسر رأي عينة املقابالت املتعمقة( 165ش ل بياني )

 

 

2.09 

1.32 

2.55 
2.32 

1.59 

1.86 

1.32 

1.73 1.77 
2.00 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

هل تعتقد أن 
الجهات 

الخيرية تؤدي 
واجبها في 
تنمية 
المجتمع 
المحلي في 
المدينة 
 المنورة؟

هل العمل 
الخيري 
بالمدينة 
المنورة 
يغطي كافة 
جوانب 

الحاجة في 
 المجتمع؟

هل تقوم 
الجهات 
الخيرية 
بالمدينة 

المنورة بأداء 
واجباتها 
بحيادية 
ودون 
 محاباة؟

هل ترى أن 
الجهات 
الخيرية 
تستهدف 

الفئات األشد 
حاجةً 

للمساعدة في 
المدينة 
 المنورة؟

هل يتم 
استهداف 
كافة الفئات 
المحتاجة 

للمساعدة في 
المدينة 
 المنورة؟

هل هنالك 
تنسيق بين 
الجهات 

الخيرية فيما 
يتعلق بتقديم 
المساعدات 
للفئات 
 المستهدفة؟

هل يتم توفير 
الدعم المادي 
الكافي 
للجهات 

الخيرية للقيام 
 بواجبها؟

هل ترى أن 
أفراد المجتمع 
يتفهمون 
طبيعة عمل 
المنظمات 
 الخيرية؟

هل تعتقد أن 
أفراد المجتمع 
راضون عن 
أداء الجهات 
الخيرية 
بالمدينة 
 المنورة؟

هل تقدم 
الجهات 
الحكومية 
التسهيالت 
الالزمة 
للجهات 
الخيرية 
لمساعدتها 
في القيام 
 بواجباتها؟



 

480 
 

الخيرية في منطقة املدينة املنورة حسب رأي عينة املقابالت املتعمقةاألنشطة التي تقوم بها الجهات   

 ( األنشطة التي تقوم ه ا الجهات الخيرية في منطقة املدينة املنورة حسر رأي عينة املقابالت املتعمقة173جدول )

 الوتن النسبي األنشطة التي تقوم بها الجهات الخيرية في منطقة املدينة املنورة

 4.89 اإلغاثي

 2.88 الدعوي 

 1.75 التعليمي

 3.13 االجتماعي

 2.80 الصحي

 3.00 مساعدة الحجا 

 3.56 بناء املساجد وتحفي  القرآل

 2.00 االحتياجات الخاصة

 4.29 دعم األيتام

 3.25 دعم األرامل واملساويل واملحتاجيل

 3.33 التنموي 

 3.00 تدرير منسولي الجهات الخيرية

 1.00 األسريةاالس شارات 
 

( أل أوثر األنشطة التي تقوم ه ا الجهات الخيرية في منطقة املدينة املنورة حسكر 173أشارت النتائج وما في جدول )

  4.89رأي عينكككة املقكككابالت املتعمقكككة هكككي النشكككا  اإلغكككاثي  ودعكككم األيتكككام  وبنكككاء املسكككاجد وتحفكككي  القكككرآل وذلكككن بكككوزل نسكككبي 

على التوالي. وما أشارت النتائج أل أقل األنشطة التي تقوم ه ا الجهات الخيرية في منطقة املدينة املنورة حسكر  3.56  و4.29

رأي عينة املقابالت املتعمقة هي األنشطة املتعلقة باالس شارت األسرية  والنشا  التعليمي  واألنشطة املتعلقة باالحتياجات 

 على التوالي.2.00  و1.75  1.00الخاصة وذلن بوزل نسبي 
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 ( األنشطة التي تقوم ه ا الجهات الخيرية في منطقة املدينة املنورة 166ش ل بياني )
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 جوانب القصور في عمل الجهات الخيرية بمنطقة املدينة املنورة

 ( جوانر القصور في عمل الجهات الخيرية بمنطقة املدينة املنورة174جدول )

 النسبة % التكرار عمل الجهات الخيرية بمنطقة املدينة املنورةجوانب القصور في 

 %16.7 14 ضعف تأهيل العامليل وقلة الكفاءات

 %11.9 10 عدم استمرارية أو تفرن العامليل

 %11.9 10 الفقدال للعمل املسسس ي

 %10.7 9 ضعف اإلدارة والتيطيط

 %6.0 5 قلة استقطاب املتطوعيل

 %6.0 5 املادية في الجمعيةضعف اإلم انات 

 %4.8 4 ضعف اإلعالم عند بعض الجهات

 %3.6 3 ضعف التنسيق والت امل بيل الجمعيات

 %2.4 2 قلة امل افخت

 %2.4 2 عدم التيصص في الجمعيات

 %2.4 2 عدم وضع رؤية وافحة بعيدة املدى للمسسسة

 %2.4 2 عدم معرفة حاجات الناس

 %1.2 1 املاليةعدم وجود االستدامة 

 %1.2 1 ضعف التكيف الفق ي ألعمالهم

 %1.2 1 عدم التنوع في مجالس اإلدارة

 %1.2 1 عدم وجود قواعد بيانات

 %1.2 1 البعد عن أغلر أنظار املتبرعيل

 %1.2 1 قلة عدد الجهات الخيرية باملدينة

 %1.2 1 قلة اجت ادات األفراد وضعف الدليل اإلجرا ي

 %1.2 1 البرمجيات التي ترفع عرء عن املوظفيلضعف 

 %1.2 1 ضعف الوعي الخيري عند الناس

 النسبة % التكرار جوانب القصور في عمل الجهات الخيرية بمنطقة املدينة املنورة

 %1.2 1 ضعف املشارفع التنموية واالقتصار على الحاجة الحالية

 %1.2 1 وثرة التنازعات والنيرة
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( يوفح جوانر القصور في عمل الجهات الخيرية بمنطقة املدينة املنورة حسر رأي عينة املقابالت املتعمقة. 174جدول )

حيث أل أوثر جوانر القصور في عمل الجهات الخيرية بمنطقة املدينة املنورة يكمن في تأهيل العامليل والكفاءات بنسبة 

%  ويلي ا قصور في اإلدارة والتيطيط 11.9ن العامليل والعمل املسسس ي بنسبة %  ويلي ا القصور في استمرارية أو تفر 16.7

 %.6.00%  ثم القصور في استقطاب املتطوعيل واإلم انات املادية في الجمعية بنسبة 10.7بنسبة 

 

 

 

 

 

 

 

  

 %1.2 1 التصرف باألموالعدم حسن 

 %1.2 1 عدم القدرة على تلبية احتياجات املجتمع

 %1.2 1 ضعف املجال التربوي 

 %1.2 1 ضعف املجال الدعوي 

 %1.2 1 قلة الرواتر للعامليل في الجهات الخيرية

 %100.0 84 املجموع
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 معايير الحكم علئ مد  نجاح الجهات الخيرية في أداء دورها في التنمية االجتماعية

 معايير الحكم على مدى نجاح الجهات الخيرية في أداء دورها في التنمية االجتماعية( 175جدول )

 النسبة % التكرار معايير الحكم علئ مد  نجاح الجهات الخيرية في أداء دورها في التنمية االجتماعية

 %16.9 10 تحقيق أهداف الجمعية

 %13.6 8 وجود نتائج وآثار ملموسة مثل انيفاض عدد املحتاجيل

 
ا
 %8.5 5 رضا املجتمع عامة

 %6.8 4 رضا املستفيد املباشر

 %6.8 4 االستدامة في املوارد املالية والبشرية

 %5.1 3 القدرة اإلدارية والتنموية

 %5.1 3 وجود جهة خارجية لقياس أداء الجمعية

 %5.1 3 التنيير اإليجالي في املجتمع

 %5.1 3 مدى وصولها إلى كافة الفئات

 %3.4 2 فقه التعامل مع املال

 %3.4 2 الشفافية في األداء

 %3.4 2 االرتقاء باملستوى التنموي في املدينة

 %3.4 2 مدى نجاحها وت املها مع الجهات األخرى 

 %3.4 2 توفر أدوات قياس النتائج وقياس األثر

 %1.7 1 موافقت ا للشرفعة

 %1.7 1 تنوع القائميل على مجلس اإلدارة

 %1.7 1 إشراد املجتمع في تقدير احتياجاته

 %1.7 1 سهولة الوصول للمستفيد

 %1.7 1 وجود خطة استراتيجية للمسسسة

 %1.7 1 التيصص في الجمعية

 %100.0 59 املجموع

( معكككايير الحكككم علكككى مكككدى نجككاح الجهكككات الخيريكككة فككي أداء دورهكككا فكككي التنميككة االجتماعيكككة حسكككر رأي 175يوفككح جكككدول )

عينة املقابالت املتعمقة. حيث أل أوثر معايير الحكم علكى مكدى نجكاح الجهكات الخيريكة فكي أداء دورهكا فكي التنميكة االجتماعيكة يكمكن 

%  ويلي كككا مكككدى وجكككود نتكككائج وآثكككار ملموسكككة مثكككل انيفكككاض عكككدد املحتكككاجيل 16.9ة فكككي مكككدى تحقيكككق أهكككداف الجمعيكككة وذلكككن بنسكككب

 بنسككبة 13.6بنسككبة 
ا
%  ثككم رضككا املسككتفيد املباشككر واالسككتدامة فككي املككوارد املاليككة والبشككرية بنسككبة 8.5%  ويلي ككا رضككا املجتمككع عامككة

6.8.% 
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 املشاكل التي تعمرض العمل الخيري بمنطقة املدينة املنورة

 املشاكل التي تعترض العمل الخيري بمنطقة املدينة املنورة( 176جدول )

 النسبة % التكرار املشاكل التي تعمرض العمل الخيري بمنطقة املدينة املنورة

 %14.3 10 القصور املادي

 %8.6 6 اإلعالم الذي يت م العمل الخيري 

 %7.1 5 الشباب(عدم تدرير  -عدم وجود ثقافة العمل الطوعي )قلة ال وادر

 %7.1 5 عدم تقديم ال سهيالت من الجهات الح ومية

 %5.7 4 ضعف دعم الجهات الح ومية

 %5.7 4 سوء التنسيق بيل الجهات الخيرية

 %4.3 3 عدم وضوح فكرة الجمعيات ألفراد املجتمع

 %4.3 3 ضعف وعي الجهات والتجار واملسسسات بعمل الجهات الخيرية

 %2.9 2 الداعميل بجدوى الجمعيات وفاعليت اعدم اقتناع 

 %2.9 2 صعوبة الوصول للجهات املانحة

 
ا
 %2.9 2 عدم وجود اللوائح املنظمة للجهات الخيرية كافة

 %2.9 2 عدم ارتبا  الجهات الخيرية بجهة مسسولة

 %2.9 2 معاملة الجهات الخيرية ومعاملة القطاع التجاري 

 %2.9 2 والبيانات الالزمة لتحديد الحاجةعدم توفر املعلومات 

 %2.9 2 عدم وجود منهجية للعمل التنموي 

 %2.9 2 عدم وجود الدعم املادي أو املعنوي 

 %1.4 1 املحتالول 

 %1.4 1 صعوبة تأسيس عمل خيري 

 %1.4 1 إصدار التراخيص من الجهات الح ومية

 %1.4 1 عدم استجابة وتقبل املجتمع للبرامج التنموية

 %1.4 1 امتداد الخوف العالمي من الدعم الخيري 

 %1.4 1 عدم وجود حوافز للعامليل في املجال الخيري 

 %1.4 1 وجود أنظمة ولوائح منظمة له

 %1.4 1 املرصد الحضاري تابع لألمانة وليس لجهة محايدة

 %1.4 1 قلة الكفاءات

 %1.4 1 صعوبة التعامل مع البنود

 %1.4 1 املستفيدينعدم رضا 
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 النسبة % التكرار املشاكل التي تعمرض العمل الخيري بمنطقة املدينة املنورة

 %1.4 1 تنوع الجنسيات في املجتمع

 %1.4 1 النقص في أدوات التيطيط

 من االت ام املالي
ا
 %1.4 1 عدم دخول القيادات في العمل الخيري خوفا

 %100.0 70 املجموع

( املشككككككاكل التككككككي تعتككككككرض العمككككككل الخيككككككري بمنطقككككككة املدينككككككة املنككككككورة حسككككككر رأي عينككككككة املقككككككابالت 176يوفككككككح جككككككدول )

%  ويلي كا 14.3املتعمقة. حيث أل أوثر املشاكل التي تعترض العمكل الخيكري بمنطقكة املدينكة املنكورة هكي القصكور املكادي بنسكبة 

عككدم تككدرير الشككباب(  -%  ويلي ككا عككدم وجككود ثقافككة العمككل الطككوعي )قلككة ال ككوادر8.6اإلعككالم الككذي يككت م العمككل الخيككري بنسككبة 

%  ويلي كككا ضكككعف دعكككم الجهكككات الح وميكككة وسكككوء التنسكككيق بكككيل 7.1وعكككدم تقكككديم ال سكككهيالت مكككن الجهكككات الح وميكككة بنسكككبة 

 %.5.7الجهات الخيرية بنسبة 
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 ملدينة املنورةالحلول املقمرحة لتحسين عمل الجهات الخيرية بمنطقة ا

 الحلول املقترحة لتحسيل عمل الجهات الخيرية بمنطقة املدينة املنورة( 177جدول )

 النسبة % التكرار الحلول املقمرحة لتحسين عمل الجهات الخيرية بمنطقة املدينة املنورة

 %13.0 10 وجود أوقاف تدر على نشا  الجمعية

 %11.7 9 تدرير العامليل وتطويرهم

 %7.8 6 دور مجالس التنسيق واإلدارة في الجمعياتتفعيل 

 %5.2 4 استقطاب ال وادر اإلدارية املسهلة للعمل التطوعي

 %3.9 3 وضع عمل مسسس ي محووم ومحاسر للجمعية

 %3.9 3 توعية املجتمع والجهات املعنية بالعمل الخيري وأهميته

 %3.9 3 التنسيق والت امل بيل الجهات ذات العالقة

 %2.6 2 تذوير العامليل باإلخالص   واملتابعة لرسوله )ص(

 %2.6 2 تسهيل اإلجراءات الح ومية

 %2.6 2 اعتبار القطاع الخيري قطاع ثالث معيل للدولة

 %2.6 2 وجود جهة خارجية لقياس أداء الجمعية

 %2.6 2 التوسع وتيصيص أراض ي في املناطق البعيدة للعمل الخيري 

 %2.6 2 الجمعيات بأدلة إجرائية وتصنيف وظيفيإلزام 

 %2.6 2 تشجيع التيصص بالعمل الخيري 

 %2.6 2 الرعاية اإلعالمية لتحسيل صورة الجهة

 %2.6 2 وجود خطط استراتيجية وافحة

 %2.6 2 وجود مسسسات لتوجيه املجتمع نحو الخير

 %1.3 1 التذوير بالبعد عن العصبيات القبلية

 %1.3 1 وتحليل األوضاع الراهنة لتحديد املشكالت وعالجهادراسة 

 %1.3 1 تكريم الجمعيات الفعالة ل شجيع الجمعيات األخرى 

 %1.3 1 إعادة هي لة العمل اإلداري في الجمعية

 %1.3 1 تأهيل القادة للعمل الخيري 

 %1.3 1 توفير قاعدة بيانات تنطي حاجة العمل الخيري 

 %1.3 1 للمشاروة بالعمل الخيري لألفراد واملسسساتإتاحة الفرصة 

 %1.3 1 دعم العمل الخيري من خالل االستقطاع من رواتر املوظفيل

 %1.3 1 تسهيل تواصل الجمعيات مع وزارة الشسول االجتماعية

 %1.3 1 وجود مسسسات لرعاية التائ يل من أفراد املجتمع

 %1.3 1 إنشاء مدارس مميزة تير  لقاءات مميزة

 %1.3 1 تفرفه مدراء املسسسات وإعطاءهم رواتر مجزية

 %1.3 1 وجود جهة محايدة للتحدث باسم العمل الخيري 
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 النسبة % التكرار الحلول املقمرحة لتحسين عمل الجهات الخيرية بمنطقة املدينة املنورة

 %1.3 1 تيفيف القيود عن العمل الخيري 

 %1.3 1 إقامة شراكات مع الجهات الح ومية ذات العالقة في التوظيف

 %1.3 1 )مقياس ربيز(إيجاد نماذ  جودة مبسطة تناسر طبيعة العمل الخيري 

 %1.3 1 توفير الدعم ال افي واملستمر من الوزارات وغيرها

 %1.3 1 إقامة املشارفع االس ثمارية

 %1.3 1 حوافز للموظفيل

 %100.0 77 املجموع

الحلككككول املقترحككككة لتحسككككيل عمككككل الجهككككات الخيريككككة بمنطقككككة املدينككككة املنككككورة حسككككر رأي عينككككة ( يوفككككح 177جككككدول )

املقابالت املتعمقة. حيث أل أوثر الحلول املقترحة لتحسيل عمل الجهات الخيرية بمنطقة املدينة املنورة هي وجود أوقاف تدر 

%  ثككككم تفعيككككل دور مجككككالس التنسككككيق 11.7رهم %  ويلي ككككا تككككدرير العككككامليل وتطككككوي13.00علككككى نشككككا  الجمعيككككة وذلككككن بنسككككبة 

%  ووضكككع 5.2%  يلي كككا اسكككتقطاب ال كككوادر اإلداريكككة املسهلكككة للعمكككل التطكككوعي بنسكككبة 7.8واإلدارة فكككي الجمعيكككات وذلكككن بنسكككبة 

عمككل مسسسكك ي محككووم ومحاسككر للجمعيككة  وتوعيككة املجتمككع والجهككات املعنيككة بالعمككل الخيككري وأهميتككه  والتنسككيق والت امككل 

 %.3.9جهات ذات العالقة وذلن بنسبة بيل ال
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 للمساعدة في منطقة املدينة املنورةأكثر 
 
 الفئات األهد حاجة

 للمساعدة في منطقة املدينة املنورة( أوثر 178جدول )
ا
 الفئات األشد حاجة

 للمساعدة في منطقة املدينة املنورة
 
 الوتن النسبي الفئات األهد حاجة

 5.00 املرأة املعلقة

 5.00 كبار السن غير القادرين علئ العمل

 4.30 الفقراء

 4.00 األيتام

 4.00 الزوار والججاج املنقطعين

 4.00 أصحاب السوابي أو الجنايات وعوائلهم

 4.00 سكان القر  وأطراف املدينة

 3.80 النساء

 3.73 توعية الشباب

 3.67 األطفال واملراهقين

 3.17 املرض ى

 3.00 القادرة علئ الكسباألسر غير 

افضة بحاجة إلئ الدعوة  3.00 الر

 3.00 املسلمون الجدد

 3.00 أصحاب الدخل املتدني

 3.00 طلبة الجامعة األجانب املمزوجين

 2.75 األرامل واملطلقات

 2.00 الجاليات

 2.00 العوائل التي تعولها امرأة

 2.00 أهل السقيا

 2.00 ذوو االحتياجات الخاصة

 للمسكاعدة فكي منطقكة املدينكة املنكورة حسكر رأي عينكة ( أل أوثكر 178أشارت النتائج ومكا فكي جكدول )
ا
الفئكات األشكد حاجكة

  ثككم الفقككراء واأليتككام والككزوار 5.00هككي املككرأة املعلقككة ووبككار السككن غيككر القككادرين علككى العمككل وذلككن بككوزل نسككبي  املقككابالت املتعمقككة

الفئكككات األقككككل . ومكككا أشكككارت النتكككائج أل 4.00والحجكككا  املنقطعكككيل وأصكككحاب السكككوابق أو الجنايكككات وعكككوائلهم وذلكككن بكككوزل نسكككبي 

 للمسكككاعدة فكككي منطقكككة املدينكككة املنكككورة
ا
حسكككر رأي عينكككة املقكككابالت املتعمقكككة هكككي الجاليكككات والعوائكككل التكككي تعولهكككا امكككرأة وأهكككل  حاجكككة

 .2.75  ويلي ا فئة األرامل واملطلقات بوزل نسبي 2.00لسقيا وذوو االحتياجات الخاصة وذلن بوزل نسبي ا
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 مجاالت العمل التي يجب أن تركز عليها الجهات الخيرية في منطقة املدينة املنورة

 ورة( مجاالت العمل التي يجر أل تروز علي ا الجهات الخيرية في منطقة املدينة املن179جدول )

 الوتن النسبي مجاالت العمل التي يجب أن تركز عليها الجهات الخيرية في منطقة املدينة املنورة

 3.93 االجتماعي

 2.33 اإلعالمي

 3.43 اإلغاثي

 3.71 التعليمي

 2.20 املساجد

 2.89 الدعوي 

 3.69 الصحي

 4.00 املنهي

 5.00 التنموي 

( إل أوثككر مجككاالت العمككل التككي يجككر أل تروككز علي ككا الجهككات الخيريككة فككي منطقككة املدينككة املنككورة حسككر 179فككي جككدول )

رأي عينة املقابالت املتعمقة هي املجال التنموي  واملجال املنهي  واملجال االجتماعي  واملجال التعليمي  واملجكال الصكحي وذلكن 

ويليكككه املجكككال الكككدعوي  3.43علكككى التكككوالي. ثكككم املجكككال اإلغكككاثي بكككوزل نسكككبي  3.69  و3.71  3.93  4.00  5.00بكككالوزل النسكككبي 

 .2.89بوزل نسبي 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

491 
 

 لتقديم املساعدة في منطقة املدينة املنورة
 
 أكثر األحياء حاجة

 لتقديم املساعدة في منطقة املدينة املنورة180جدول )
ا
 ( أوثر األحياء حاجة

 لتقديم
 
 الوتن النسبي املساعدة في منطقة املدينة املنورة أكثر األحياء حاجة

 5 أحياء املنطقة الصناعية

 5 ذورة

 5 األقيفة

 4.5 الدعيثة

 4.5 العزيزية

 4.18 وعيرة

 4 سيد الشهداء

 4 السطح

 4 العاقول 

 4 العسيلي

 4 التلعة

 4 الرقيبية

 4 الفيصلية

 3.33 الجرف

 3.25 الحرة النربية

 3.2 العشوائية بأطراف املدينةاألحياء 

 3 قرى أبيار املاش ي

 3 الفلقة

 3 الدويمة

 3 حي املطار القديم

 3 األعمدة
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 لتقديم
 
 الوتن النسبي املساعدة في منطقة املدينة املنورة أكثر األحياء حاجة

 3 املشرفة

 3 املو  ية

 2.5 السيح

 2.5 أبو مرخة

 2.2 نزلة الجبور 

 2 العصبة

 2 الفراشة

 2 املهذرة

 2 البحر

 2 عروة الشريي

 2 آبار علي

 2 الشربتلي

 2 البروة

 2 ثرب

 1 الحنو

 1 السطيحة

 1 حي السديري وماحوله -الحزام

 1 املندسة

 لتقديم املساعدة في منطقة املدينة املنورة حسر رأي عينة 180أشارت النتائج في جدول )
ا
( أل أوثر األحياء حاجة

. ويلي ا أحياء الدعيثة والعزيزية بوزل 5.00املقابالت املتعمقة هي األقيفة وأحياء املنطقة الصناعية وذورة وذلن بوزل نسبي 

. ثم يلي ا أحياء مثل التلعة والرقيبية والسطح والعاقول والعسيلي 4.18  ثم حي وعيرة وذلن بوزل نسبي 4.50نسبي 

 .4.00والفيصلية وسيد الشهداء بوزل نسبي 
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 أبرت املشكالت االجتماعية التي تنتشر في منطقة املدينة املنورة

 أبرز املشكالت االجتماعية التي تن شر في منطقة املدينة املنورة (181جدول )

 الوتن النسبي أبرت املشكالت االجتماعية التي تنتشر في منطقة املدينة املنورة

 5.00 عدم احترام الحقوم العامة )النظافة والسير وغيرها(

 5.00 حقوم الجيرال والتواصل معهم

 4.83 الفقر وال شرد

 4.50 الشبابمشاكل 

 4.50 البطالة

 4.00 العنف األسري 

 4.00 ال سول 

 4.00 السفور 

 4.00 فران الشباب وعدم وجود أماون ليقضوا أوقات م في ا

 4.00 ضعف املحاضن التربوية

 4.00 غالء اإليجارات

 4.00 البعد عن القيم

 3.80 الضعف الديني

 3.75 املخدرات

 3.75 قلة الوعي االجتماعي

 3.75 املرض

 3.38 التفكن األسري 

 3.33 االنحراف األخاليي

 3.00 وجود الطبقات املجتمعية مما يسبر فجوة

 3.00 ان شار املنكرات

 3.00 الضعف في خدمات املساجد

 3.00 مشاكل الطالم

 3.00 التدخيل

 2.50 الجهل

 2.00 ضعف التأهيل لسوم العمل

 2.00 الجرائم الجنائية

 2.00 السافلاإلعالم 

 2.00 ضعف خدمات االس شارات
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 الوتن النسبي أبرت املشكالت االجتماعية التي تنتشر في منطقة املدينة املنورة

 2.00 وثرة حاالت اإلعاقة

 2.00 العزوف عن الزوا 

 1.00 عقوم الوالدين
 

( أل أبرز املشكالت االجتماعية التي تن شر في منطقة املدينة املنورة حسكر رأي عينكة 181أشارت النتائج في جدول )

املقككابالت املتعمقككة هككي عككدم احتككرام الحقككوم العامككة مثككل )النظافككة والسككير وغيرهككا(  وحقككوم الجيككرال والتواصككل معهككم وذلككن 

. ثم يلي كا مكن 4.50  ثم مشاكل الشباب  والبطالة وذلن بوزل نسبي 4.83نسبي . ويلي ا الفقر وال شرد بوزل 5.00بوزل نسبي 

املشكككالت االجتماعيككة البككارزة فككي منطقككة املدينككة املنككورة مثككل العنككف األسككري  وال سككول  السككفور  فككران الشككباب وعككدم وجككود 

 .4.00القيم وذلن بوزل نسبي  أماون ليقضوا أوقات م في ا  وضعف املحاضن التربوية  وغالء اإليجارات  والبعد عن

 

 

 للمساعدة في منطقة املدينة 
 
اآلليات املقمرحة التي يجب أن تتبعها الجهات الخيرية للوصول إلئ املستهدفين األهد حاجة

 املنورة:

 للمساعدة 182جدول )
ا
في ( االيات املقترحة التي يجر أل ت بعها الجهات الخيرية للوصول إلى املست دفيل األشد حاجة

 منطقة املدينة املنورة

اآلليات املقمرحة التي يجب أن تتبعها الجهات الخيرية للوصول إلئ املستهدفين األهد حاجة 

 للمساعدة في منطقة املدينة املنورة
 النسبة % التكرار 

 %16.0 12 إجراء البحوث امليدانية والدراسات

 %16.0 12 بياناتجمع البيانات لألشخاص املست دفيل عن طريق قاعدة 

 %16.0 12 التنسيق بيل الجمعيات

 %5.3 4 التواصل مع أئمة املساجد

 %5.3 4 تفعيل الدور اإلعالمي للجمعية

 %4.0 3 إيجاد العالقة بيل الجهات ذات العالقة والجمعية

 %4.0 3 وضع مسشرات لقياس األداء ومراجعت ا

 %2.7 2 التواصل مع املدارس

 %2.7 2 املست دفيل للجمعيةتسهيل وصول 

 %2.7 2 التواصل مع الباحثيل وذوي الخبرة لواقع املدينة

 %1.3 1 تفعيل دور املتطوعيل
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اآلليات املقمرحة التي يجب أن تتبعها الجهات الخيرية للوصول إلئ املستهدفين األهد حاجة 

 للمساعدة في منطقة املدينة املنورة
 النسبة % التكرار 

 %1.3 1 أل ت ول املعايير املتبعة معايير علمية

 %1.3 1 إيجاد ال وادر املسهلة

 %1.3 1 الزيارات امليدانية للقرى البعيدة

 %1.3 1 للمحتاجيلتفعيل دور األئمة للوصول 

 %1.3 1 إنشاء لجنة من أهل املدينة لتمحيص املستفيدين والوصول للمستحق

 %1.3 1 تدرير العاطليل عن العمل

 %1.3 1 تحديث اعتماد اللوائح التنفيذية

 %1.3 1 تدرير العامليل

 %1.3 1 تأهيل املتقاعدين لكثرت م

 %1.3 1 بناء هي ل وتيطيط جيد للمسسسة

 %1.3 1 العامليل بالجهات الخيرية بكيفية الحصول على حقوقهمتثقيف 

 %1.3 1 وضع حوافز لتحقيق معايير أفضل

 %1.3 1 مشاروة قواعد البيانات مع الجهات امل شاه ة

 %1.3 1 إنشاء م اتر مصنرة داخل األحياء املحتاجة

 %1.3 1 ورش العمل لسماع املست دفيل

 %1.3 1 ولوائح للجمعيات القائمة والحديثةنقل الخبرات وإعداد نماذ  

 %1.3 1 توفير الدعم املادي

 %1.3 1 توفير مواقع إلكترونية ل سجيل املحتاجيل

 %100.0 75 مجموع

 ( يبكككيل 182جكككدول )
ا
االيكككات املقترحكككة التككككي يجكككر أل ت بعهكككا الجهكككات الخيريكككة للوصككككول إلكككى املسكككت دفيل األشكككد حاجككككة

للمساعدة في منطقة املدينة املنكورة حسكر رأي عينكة املقكابالت املتعمقكة. حيكث أل أوثكر االيكات املقترحكة التكي يجكر أل ت بعهكا 

 للمسككككاعد
ا
ة فككككي منطقككككة املدينككككة املنككككورة هككككي إجككككراء البحككككوث امليدانيككككة الجهككككات الخيريككككة للوصككككول إلككككى املسككككت دفيل األشككككد حاجككككة

والدراسكككككات  وجمكككككع البيانكككككات لألشكككككخاص املسكككككت دفيل عكككككن طريككككككق قاعكككككدة بيانكككككات  والتنسكككككيق بكككككيل الجمعيكككككات وذلكككككن بنسككككككبة 

لجهككات %  ثككم إيجككاد العالقككة بككيل ا5.3%  ويلي ككا التواصككل مككع أئمككة املسككاجد  وتفعيككل الككدور اإلعالمككي للجمعيككة بنسككبة 16.00

%  يلي ككا التواصككل مككع املككدارس  وتسككهيل 4.0ذات العالقككة والجمعيككة  ووضككع مسشككرات لقيككاس األداء ومراجعت ككا وذلككن بنسككبة 

 %.2.7وصول املست دفيل للجمعية  والتواصل مع الباحثيل وذوي الخبرة لواقع املدينة بنسبة 
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 للمساعدة:املعايير التي ينبغي أن تستند إليها الجهات الخيرية لتحديد 
 
 األهد حاجة

 للمساعدة183جدول )
ا
 ( املعايير التي ينبغي أل تس ند إلي ا الجهات الخيرية لتحديد األشد حاجة

 للمساعدة
 
 النسبة % التكرار املعايير التي ينبغي أن تستند إليها الجهات الخيرية لتحديد األهد حاجة

 %12.9 9 مستوى الدخل

 %8.6 6 مدى حاجة الشخص

 %7.1 5 أفراد األسرةعدد 

 %5.7 4 تقديم من ليس لهم عائل على من لهم عائل

 %5.7 4 الحالة الصحية

 %4.3 3 وثرة االن شار

 %4.3 3 العمر

 %4.3 3 عدم توفر املسكن )العيش في الخيام(

 %4.3 3 القدرة على الكسر

 %2.9 2 التنسيق بيل الجهات الخيرية ملنع ازدواجية املنح لنفس الجهة

 %2.9 2 مستوى الحي السكني ومدى احتياجه لنوع معيل من الدعم

 %2.9 2 تحديد أصحاب الحاجة وفق املعايير الشرعية

 %2.9 2 نوع الحاجة

 %2.9 2 استيدام التقنية لتحديد املحتاجيل وفق قاعدة بيانات

 %2.9 2 املجاالت التي تسهم في تحسيل صورة العمل الخيري 

 %2.9 2 املجتمع أو املستفيدمدى عمق األثر في 

 %2.9 2 الضروريات الخمس

 %2.9 2 مدى الحاجة والتوفر للخدمة املطلوبة

 %1.4 1 أخذو مساعدة من الضمال أو عدمه

 %1.4 1 اعتماد املعلومات من الجهات الرسمية املختصة

 %1.4 1 مراعاة معايير الكثافة الس انية مقابل الخدمات املقدمة

 %1.4 1 التعليمياملستوى 

 %1.4 1 أل ت ول الخدمات املقدمة تتوافق مع أهداف الجمعية

 %1.4 1 شهادات الجيرال

 %1.4 1 امتالد األصول العقارية

 %1.4 1 االستفادة من املعايير العاملية في تحديد االحتياجات )هرم ماسلو(

 %1.4 1 املعايير املجتمعية بجميع أبعادها
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 للمساعدة
 
 النسبة % التكرار املعايير التي ينبغي أن تستند إليها الجهات الخيرية لتحديد األهد حاجة

 %1.4 1 السلبي لعدم وجود هذا املطلر في املجتمعمدى التأثير 

 %1.4 1 ضعف االهتمام من الجهات الخيرية ه ذا املجال

 %1.4 1 األثر االستراتيجي للمجال في مستقبل األمة

 %100.0 70 املجموع

 للمسككاعدة حسككر رأي ( يبككيل 183جككدول )
ا
املعككايير التككي ينبغككي أل تسكك ند إلي ككا الجهككات الخيريككة لتحديككد األشككد حاجككة

 للمسكاعدة هكي 
ا
عينة املقابالت املتعمقة. حيث أل أهم املعايير التي ينبغي أل تس ند إلي ا الجهات الخيرية لتحديد األشد حاجكة

%  وتقكديم 7.1%  وعدد أفراد األسرة وذلكن بنسكبة 8.6%  ومدى حاجة الشخص بنسبة 12.9مستوى الدخل وذلن بنسبة 

%  ويلي ككا وثكككرة االن شككار  والعمكككر  وعككدم تكككوفر املسككككن 5.7مككن لكككيس لهككم عائكككل علككى مكككن لهككم عائكككل  والحالكككة الصككحية بنسكككبة 

 %.4.3)العيش في الخيام(  والقدرة على الكسر وذلن بنسبة 
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 للحصول علئ تمويل أنشطتها: الطرق التي يجب أن تتبعها الجهات الخيرية

 ( الطرم التي يجر أل ت بعها اجهات الخيرية للحصول على تمويل أنشطت ا184جدول )

 النسبة % التكرار الطرق التي يجب أن تتبعها الجهات الخيرية للحصول علئ تمويل أنشطتها

 %10.8 9 إيجاد العالقات والتعاول مع الجهات الداعمة

 %9.6 8 مستدامةعمل أوقاف خيرية 

 %7.2 6 وسائل التواصل االجتماعي والوسائل الحديثة لل سويق

 %7.2 6 تجزئة املشارفع ألجزاء أو مراحل

 %7.2 6 بناء شراكات وتحالفات ورعايات مع الجهات الخيرية والح ومية والخاصة

 %4.8 4 االستقطاع من الرواتر

 %4.8 4 إعداد برامج دقيقة ووافحة ومبنية على دراسات

 %3.6 3 إعطاء الداعميل تقارير وافية بالعمل املنجز

 %3.6 3 توضيح رؤية وأهداف الجمعية ليثق في ا املجتمع والجهات الداعمة

 %3.6 3 تماش ي أنشطة وبرامج الجمعية مع التوجه العام وحاجات املجتمع

 %3.6 3 زيارة التجار ورجال األعمال وشرح نشاطات وأهداف الجمعية لهم

 %3.6 3 تحسيل منتج الجمعية

 %3.6 3 عرض املشارفع على الجهات املختصة بصورة مت املة

 %2.4 2 االستفادة من تجارب ااخرين في املسسسات الخيرية لكيفية الحصول على تمويل

 %2.4 2 االس ثمار بحيث ترجع الفوائد للجمعية

 %1.2 1 العامةوضع مراوز تسويق للجهات الخيرية في األماون 

 %1.2 1 است داف القطاع النسا ي

 %1.2 1 الحصول على دعم من الجهات الح ومية

 %1.2 1 نشر وتفعيل ثقافة االح ساب والتطوع في العمل الخيري 

 %1.2 1 حوومة الجهات الخيرية

 %1.2 1 إعداد البرامج التنموية التي تساعد األسر املحتاجة وتحولها ملنتجة

 %1.2 1 واألمانة في تنفيذ البرامجالدقة 

 %1.2 1 توثيق األنشطة املقامة

 وإدارة
ا
 %1.2 1 التحول للعمل املسسس ي تيطيطا

 %1.2 1 حصر الجهات املانحة ومجاالت الدعم ل ل جهة

 %1.2 1 االهتمام بالتقارير املالية
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 النسبة % التكرار الطرق التي يجب أن تتبعها الجهات الخيرية للحصول علئ تمويل أنشطتها

 %1.2 1 االعتماد على القاعدة الشعبية

 %1.2 1 املال بش ل جيدتدرير العامليل على استنالل 

 %1.2 1 الحرص أل ي ول التمويل ذاتي

 %1.2 1 وضع خطة طويلة املدى لالستنناء عن التمويل الخاراي

 %1.2 1 االستفادة من نقا  القوة و ول ا منطقة املدينة

 %1.2 1 توسيع دائرة الداعميل وعدم االقتصار على األغنياء

 %1.2 1 إقامة مشروع الصدقة االلكترونية

 %100.0 83 املجموع

الطكككرم التكككي يجكككر أل ت بعهكككا الجهكككات الخيريكككة للحصكككول علكككى تمويكككل أنشكككطت ا حسكككر رأي ( إلكككى 184أشكككارت النتكككائج فكككي جكككدول )

عينكككة املقكككابالت املتعمقكككة. حيكككث أل مكككن أهكككم الطكككرم التكككي يجكككر أل ت بعهكككا الجهكككات الخيريكككة للحصكككول علكككى تمويكككل أنشكككطت ا هكككي 

%  ووسككائل 9.6مسككتدامة بنسككبة  %  وعمككل أوقككات خيريككة10.8إيجككاد العالقككات والتعككاول مككع الجهككات الداعمككة وذلككن بنسككبة 

التواصككل االجتمككاعي والوسككائل الحديثككة لل سككويق  وتجزئككة املشككارفع ألجككزاء أو مراحككل  وبنككاء شككراكات وتحالفككات ورعايككات مككع 

%  باالضككككافة إلككككى االسككككتقطاع مككككن الرواتككككر  وإعككككداد بككككرامج دقيقككككة 7.2الجهككككات الخيريككككة والح وميككككة والخاصككككة وذلككككن بنسككككبة 

 %.4.8على دراسات بنسبة ووافحة ومبنية 
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 آليات تحديد أولويات اإلنفاق علئ مشروعات الجهات الخيرية

 ( آليات تحديد أولويات اإلنفام على مشروعات الجهات الخيرية185جدول )

 النسبة % التكرار آليات تحديد أولويات اإلنفاق علئ مشروعات الجهات الخيرية

 عمل دراسة أو مسح ميداني ملعرفة 
ا
 %13.6 8 الحاالت األشد حاجة

 %10.2 6 دراسة واقع املجتمع وتحديد حاجاته وفق نماذ  علمية ميصصة

 %8.5 5 إقامة دراسات لتحديد األولويات على ضوء املخرجات

 %6.8 4 إيجاد لجنة للنظر في حالة املحتا  أو املست دف ودراست ا

 %5.1 3 تقديم املشروعات التي يحصل ه ا استنناء املستفيد

 %3.4 2 دراسة املنطقة الجنرافية

 %3.4 2 إقامة دراسة جدوى 

 %3.4 2 التواصل مع الجهات ذات العالقة لتحديد املشاكل وحجمها

 %3.4 2 سسال أهل الخبرة في املجال الدعوي واإلغاثي عن األولوية في العرف

 %3.4 2 إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين

 %3.4 2 العمل الخيري إنشاء إدارة ملراجعة 

 %3.4 2 تنمية ال وادر العاملة

 %3.4 2 الت امل بيل الجهات الخيرية

 %1.7 1 النظر إلى أعداد األسرة

 %1.7 1 التوزفع بالعدل ال بال ساوي 

 )لد  ا رصيد مالي كافي(
ا
 %1.7 1 عدم دعم الجمعيات املكتفية ماليا

 %1.7 1 اختيار الجهة املناسبة إلقامة املشروعات

 %1.7 1 الزيارات امليدانية لتحديد الفقراء في املناطق

 %1.7 1 إقامة املشارفع التي تيدم أوبر فئة

 %1.7 1 إقامة املشارفع التي تيدم األوثر حاجة

 %1.7 1 أل ي ول املشروع ضمن نطام القدرة املالية

 %1.7 1 اعتماد العمل من مجالس اإلدارة في الجمعية

 %1.7 1 عمل الجمعيات األخرى  االستفادة من

 %1.7 1 االهتمام بالتعليم واإلعالم عن طريق دراسات

 %1.7 1 إقامة نماذ  عمل للجمعيات ابتداءا من إنشائ ا وحتى تحقيق أهدافها

 %1.7 1 وضع معايير ومسشرات أداء
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 النسبة % التكرار آليات تحديد أولويات اإلنفاق علئ مشروعات الجهات الخيرية

 %1.7 1 االستفادة من البحوث العلمية في الجامعات

 %1.7 1 املست دفيلإقامة ورش عمل لسماع أصوات 

 %1.7 1 مدى توفر الدعم للجهة أو نقصه

 %1.7 1 بحسر املعايير الشرعية  

 %100.0 59 املجموع

آليككات تحديككد أولويككات اإلنفككام علككى مشككروعات الجهككات الخيريككة مككن وجهككة ( إلككى 185ومككا أشككارت النتككائج فككي جككدول )

نظكككر عينكككة املقكككابالت املتعمقكككة. حيكككث أل مكككن أهكككم آليكككات تحديكككد أولويكككات اإلنفكككام علكككى مشكككروعات الجهكككات الخيريكككة هكككي عمكككل 

 وذلكن بنسكبة 
ا
مكع وتحديكد حاجاتكه وفكق %  ويلي كا دراسكة واقكع املجت13.6دراسكة أو مسكح ميكداني ملعرفكة الحكاالت األشكد حاجكة

%  يلي ككا 8.5%  واقامككة دراسككات لتحديككد األولويككات علككى ضككوء املخرجككات وذلككن بنسككبة 10.2نمككاذ  علميككة ميصصككة بنسككبة 

%  باإلضافة إلى تقديم املشروعات التي يحصكل ه كا 6.8إيجاد لجنة للنظر في حالة املحتا  أو املست دف دراست ا وذلن بنسبة 

 %.5.1بة استنناء املستفيد بنس
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 الفصل السابع

 مناقشة النتائج والتوصيات

: مناقشة النتائج
 
 أوال

 نتائج الهدف األول  -

 نتائج الهدف الثاني -

 نتائج الهدف الثالث -

 نتائج الهدف الرابع -

 نتائج الهدف الخامس -

: التوصيات
 
 ثانيا
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الدراسككة فككي الفصككل السككادس مككن خككالل تحليككل أدوات الدراسككة  يككتم فككي هككذا الفصككل عككرض مناقشككة النتككائج بعككد عككرض نتككائج 

والتي يتم من خاللها عرض النتائج حسر أهداف الدراسة وأسئلت ا وربطها بالتجارب املحلية والعاملية  ومكا يكتم عكرض بعكض 

دراسكككككة  ووكككككذلن بعكككككض املقترحكككككات البحثيكككككة ومقترحكككككات التوصكككككيات والتكككككي يمككككككن مكككككن خاللهكككككا تعظكككككيم االسكككككتفادة مكككككن نتكككككائج ال

للمشكككارفع واملبكككادرات التكككي يمككككن أل تتبناهكككا مسسسكككة الراجحكككي وغيرهكككا مكككن املسسسكككات الخيريكككة لتحقيكككق أقصككك ى اسكككتفادة مكككن 

 الدراسة الحالية.

: مناقشة النتائج:
 
 أوال

 على النحو التالي:يتم مناقشة النتائج من خالل عرض ومناقشة تحقيق أهداف الدراسة وربطها  

 نتائج الهدف األول:

حيث أودت الدراسات والتجارب الدولية ينص الهدف األول على اتحديد أولويات التمويل الخيري بمنطقة املدينة املنورةا  

تفع على أل القيمة املضافة للعمل الخيري تتأود وتتجسد بش ل أوبر كلما تم توجيه األموال الخيرية لتلن املجاالت التي تر 

 من جوانر الحوومة الرشيدة للعمل الخيري وقد تم تحقيق هذا الهدف من خالل النتائج 
ا
الحاجة لها والذي يمثل جانبا

 التالية:

 للجهات الخيرية على مستوى منطقة املدينة املنورة 
ا
يتسح من نتائج الدراسة أل أوثر أولويات العمل الخيري أهمية

  وهو ما يتوافق مع تجارب العمل 3.95  يليه املجال التعليمي بوزل نسبي 4.80نسبي و ل  هو املجال االجتماعي بوزل 

  يليه املجال 3.46الخيري في اململكة العربية السعودية والتجارب في الدول العربية األخرى  وجاء املجال الدعوي بوزل نسبي 

 3.25الصحي بوزل نسبي 
ا
على مستوى منطقة املدينة املنورة هو املجال    فيما كانت أقل أولويات العمل الخيري أهمية

 على التوالي. 2.54  3.21اإلعالمي واملساجد بوزل نسبي 

وتشير النتائج أل أوثر مجاالت العمل الخيري حاجة إلى التمويل بمنطقة املدينة املنورة و ل هو املجال االجتماعي 

 يليه املجال التعليمي.

نطقة املدينة املنورة ل ل مجال مرتبة بحسر املجال األوثر أولوية على وسيتم عرض أولويات العمل الخيري بم

 النحو التالي:

 املجال االجتماعي:

 فككككي املجككككال االجتمككككاعي بمنطقككككة املدينككككة املنككككورة هككككو  
ا
أظهككككرت نتككككائج الدراسككككة أل أوثككككر أولويككككات العمككككل الخيككككري أهميككككة

  يليككه رعايكككة 3.70  فيمككا جككاء رعايككة الشككباب بككوزل نسككبي 3.86  يليككه م افحككة الفقككر بككوزل نسككبي 4.12اإلسكك ال بككوزل نسككبي 

 السابع : مناقشة النتائج والتوصياتالفصل 
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  فيمككا كانككت أقككل األولويككات فككي العمككل 3.52  يليككه رعايككة وبككار السككن بككوزل نسككبي 3.54ذوي االحتياجككات الخاصككة بككوزل نسككبي 

 .2.35الخيري االجتماعي هو رعاية املرأة والطفل بوزل نسبي 

م  أل إجمكالي املبلكه املصكروف علكى بكرامج وأنشكطة وخكدمات 2015 وقد بينت إحصكاءات الخكدمات االجتماعيكة لعكام

( مليكككار ريكككال  ككككال أغلب كككا فكككي مجكككال 2.355ه  قكككد بلكككه نحكككو )1437/1436الجمعيكككات الخيريكككة واملسكككتفيدين مكككن خكككدمات ا لعكككام 

لصكككرف علككى بكككرامج %(  وفككي املرتبكككة الثالثككة جككاء ا26.57%(  ثككم الخككدمات األخكككرى بنسككبة )56.22املسككاعدات العامككة بنسكككبة )

%(  ثكم رعايكة 5.83%(  وجاء الصرف على رعاية العجزة واملعوقيل في املرتبكة الرابعكة بنسكبة )11.17الرعاية الصحية بنسبة )

 %(.0.18الطفولة بنسبة )

م 2015وبالنظر إلى نتائج الدراسكة فكي املجكال االجتمكاعي  نجكد أل املبكاله املصكروفة علكى الخكدمات االجتماعيكة للعكام 

ت ناسكككر مكككع ميرجككككات الدراسكككة ونتائجهككككا فكككي أولويككككات تمويكككل املجكككال االجتمككككاعي  حيكككث جككككاء اإلسككك ال وم افحككككة الفقكككر كككككأوثر 

 للتمويككل فككي املجككال االجتمككاعي  وفككي املقابككل جككاءت مسشككرات الصككرف علككى الخككدمات االجتماعيككة لعككام 
ا
م 2015املجككاالت أولويككة

النتكائج أل رعايكة وبكار السكن  ورعايكة املكرأة والطفكل جكاءت كأقكل األولويكات % للمساعدات العامة  ومكا أظهكرت 56.22بنسبة 

% لرعايككككة 5.83بنسككككبة  2015فككككي املجككككال االجتمككككاعي  وفككككي املقابككككل جككككاءت مسشككككرات الصككككرف علككككى الخككككدمات االجتماعيككككة لعككككام 

 مع نتائج الدراسة في املجا0.18العجزة واملعوقيل  و
ا
 ل االجتماعي.% لرعاية الطفولة وهو ما يتفق تماما

 لألولويكككات التكككي توصكككلت إلي كككا  وتكككرى الدراسكككة أل مجكككاالت العمكككل الخيكككري االجتمكككاعي تحتكككا 
ا
املزيكككد مكككن الكككدعم وفقكككا

الدراسة  حيث أل برامج دعم وتمويل اإلسك ال وم افحكة الفقكر تحتكا  إلكى املزيكد مكن الصكرف  وهكو مكا لكم يتسكح فكي مسشكرات 

م  حيككث لككم تككتم اإلشككارة  إلككى دعككم اإلسكك ال بشكك ل مسككتقل مثككل بككايي املجككاالت 2015الصككرف علككى الخككدمات االجتماعيككة لعككام 

 االجتماعية األخرى  وهو ما يحتا  إلى تيصيص موارد ثابتة  وبند صرف ثابت حتى يتم مواجهة هذو الظاهرة.

 املجال التعليمي:

 فكككي املجكككال  
ا
التعليمكككي بمنطقكككة املدينكككة املنكككورة هكككي قكككد أظهكككرت نتكككائج الدراسكككة أل أوثكككر أولويكككات العمكككل الخيكككري أهميكككة

يلي كككا اتكككوفير مككنح دراسكككية للطكككالب   2.76ااملسككاعدات العينيكككة واملاليكككة للطككالب الفقكككراء فكككي املككدارس والجامعكككاتا  بكككوزل نسككبي 

ل وفكككي املرتبكككة الثالثكككة جكككاءت ادعكككم وتشكككجيع الطكككالب املتميكككزين فكككي املسسسكككات التعليميكككةا  بكككوز  ،2.74املحتكككاجيلا بكككوزل نسكككبي 

 وتشير األوزال النسبية إلى أل هنالن احتيا  ضروري لهذو األولويات في املجال التعليمي بمنطقة املدينة املنورة. ،2.73نسبي 

، 2.43وجاءت في املرتبة األخيرة اإنشاء املعاهد الشرعية باملنطقةا  و احل مشكالت ال سكرب الدرافك يا بكوزل نسكبي 

لنسبية إلى أل هنالن احتيا  ضروري لهاتيل األولويتيل في املجال التعليمكي بمنطقكة املدينكة على الترتير  وتشير األوزال ا 2.41

  وفشير الكوزل النسكبي إلكى 2.32املنورة مع أل ما جاءتا في املرتبة األخيرة  وجاءت ابرامج محو األمية وتعليم الكبارا بوزل نسبي 

 أل هنالن احتيا  بسيط لهذو األولوية.

 هككككي: اإنشككككاء  فيمككككا كانككككت هنككككاد
ا
بعككككض األولويككككات األخككككرى التككككي تككككم اقتراحهككككا مككككن قبككككل عينككككة الدراسككككة  وأوثرهككككا تكككككرارا

 النوادي الثقافية للشباب  إقامة دورات في املواد العلمية للطالب  تقديم ودعم البرامج التوعويةا.
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التككدرير والتأهيككل جككاء م  أل الصككرف علككى بككرامج التعلككيم و 2015وقككد بينككت إحصككاءات الخككدمات االجتماعيككة لعككام 

% في املرتبة األخيرة من إجمالي املبله املصروف على برامج وأنشطة وخدمات الجمعيات الخيرية واملستفيدين من 0.03بنسبة 

 ه.1437/1436خدمات ا لعام 

 لكتككككاب اإلحصككككاء السككككنوي لعككككام 
ا
م الصككككادر مككككن الهيئككككة العامككككة لإلحصككككاء  فككككفل ميصصككككات التعلككككيم فككككي 2015ووفقككككا

% مككككن النككككاتج املحلككككي 7.7مليككككار ريككككال  مككككا يككككوازي  215هككككك  بلنككككت مككككا يقككككارب 1437/ 1436نيككككة اململكككككة العربيككككة السككككعودية ميزا

 ببايي الدول ففل اململكة العربية السعودية تأتي ضمن الدول املتقدمة في اإلنفام على التعليم.
ا
 اإلجمالي  ومقارنة

املتيصصة في مجال التعليم علي ا عكرء وبيكر ال ي ناسكر مكع املخصصكات وتشير الدراسة إلى أل الجمعيات الخيرية 

 إلحصاءات الخكدمات االجتماعيكة لعكام 
ا
 مكن الكدعم الح كومي وغيكر 2015املالية للجمعيات الخيرية طبقا

ا
م  ممكا يتطلكر مزيكدا

مكع نتكائج الدراسكة حيكث احتكل الح ومي من الجهات املانحة لدعم أنشطة الجمعيات الخيرية في املجال التعليمي بما ي ناسكر 

 التعليم املرتبة الثانية من حيث أولويات تمويل العمل الخيري باملدينة املنورة.

 

 املجال الدعوي:

 في املجال الدعوي بمنطقة املدينة املنورة هي ازيادة 
ا
قد أظهرت نتائج الدراسة أل أوثر أولويات العمل الخيري أهمية

  يلي كا اابت كار وسكائل دعويكة حديثكة تناسكر الشكباب واألطفكالا  2.85البرامج الدعوية املوجهة للنسكاء واألسكرةا  بكوزل نسكبي 

ل كككل مه مكككا  وفكككي املرتبكككة الرابعكككة جكككاءت ادعكككم الكككدروس  2.80ي الكككدعوةا بكككوزل نسكككبي ااسكككتنالل وسكككائل التواصكككل االجتمكككاعي فككك

  وتشكككير األوزال النسكككبية إلكككى أل هنالكككن احتيكككا  ضكككروري لهكككذو 2.79الدينيكككة والكككدعوة واملسكككاجد للفقكككه والسكككنةا  بكككوزل نسكككبي 

 األولويات في مجال الدعوي بمنطقة املدينة املنورة.

طباعكككككة ونشكككككر الكتيبكككككات اإلرشكككككادية حكككككول األمكككككور الدينيكككككة )الصكككككالة  الصكككككيام  العمكككككرة  اوجكككككاءت فكككككي املرتبكككككة األخيكككككرة 

علككككى الترتيككككر  وتشككككير األوزال النسككككبية إلككككى أل هنالككككن  2.39، 2.46ا بككككوزل نسككككبي مشككككارفع إفطككككار الصككككائميلا  و االحج ...إلككككم(

تقكديم أل مكا جاءتكا فكي املرتبكة األخيكرة  وجكاءت ا احتيا  ضكروري لهكاتيل األولكويتيل فكي مجكال الكدعوي بمنطقكة املدينكة املنكورة مكع

  وفشككير الككوزل النسككبي إلككى أل هنالككن احتيككا  بسككيط لهككذو 2.32ا بككوزل نسككبي الهككدايا واألطعمككة واملشككروبات لضككيوف الككرحمن

 األولوية.

 فيمكا كانكت هنكاد بعكض األولويكات األخككرى فكي مجكال الكدعوة التكي تكم اقتراحهككا مكن قبكل عينكة الدراسكة  
ا
وأوثرهكا تكككرارا

  دعككم الككدورات التدريبيككة العلميككة للخطبككاء واألئمككةا  ادعككم الجمعيككات الخيريككة التككي تعمككل علككى تحفككي  القككرآل الكككريماهككي: ا

 .تدرير الشباب على الخطابةاا

 لكتكككاب اإلحصكككاء السكككنوي لعكككام 
ا
م الصكككادر مكككن الهيئكككة العامكككة لإلحصكككاء  فقكككد جكككاء عكككدد مراوكككز الكككدعوة 2015ووفقكككا

 بنسكككبة مئويكككة بلنكككت  26تكككر توعيكككة الجاليكككات باملدينكككة املنكككورة وم ا
ا
% فكككي املرتبكككة الثامنكككة مكككن إجمكككالي مراوكككز الكككدعوة 5.7مروكككزا

 وم اتر التوعية على مستوى اململكة العربية السعودية.

 9ة م أل عكدد الجمعيكات الخيريكة لتحفكي  القكرآل باملدينكة املنكور 2015وما يتسح من وتاب اإلحصكاء السكنوي لعكام 

باململككككككككة العربيكككككككة  % جكككككككاءت فكككككككي املرتبكككككككة السكككككككابعة مكككككككن إجمكككككككالي الجمعيكككككككات الخيريكككككككة لتحفكككككككي  القكككككككرآل5.14جمعيكككككككات بنسكككككككبة 
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السكعودية  ممكا يشككير إلكى أل مجككال الكدعوة فكي املدينككة املنكورة يحتككا  إلكى املزيككد مكن الكدعم واإلنفككام فيمكا ييككص مراوكز الككدعوة 

نكككورة بكككيل الجاليكككات مكككن ميتلكككف أنحكككاء العكككالم اإلسكككالمي  ومكككا أل كككا مقصكككد لكثيكككر مكككن وم اتكككر التوعيكككة نظكككرأ مل انكككة املدينكككة امل

الوافدين  وبالتالي يجر توفير الدعم الالزم والتمويل ال افي ملراوز الدعوة وم اتر توعية الجاليات لي ول بمقدورها مواجهكة 

 األعداد الكبيرة للجاليات باملدينة املنورة.

 

 املجال الصحي:

 في املجال الصحي بمنطقة املدينكة املنكورة هكي اأظهرت نت
ا
التنسكيق ائج الدراسة أل أوثر أولويات العمل الخيري أهمية

بككككيل املس شككككفيات واملحسككككنيل مككككن رجككككال األعمككككال والشككككركات  لتقككككديم العككككال  أو إجككككراء العمليككككات املطلوبككككة للفقككككراء الككككذين ال 

  وفكي 2.79وفير أجهزة طبيكة متنوعكة للمرضك ى املحتكاجيلا بكوزل نسكبي ت  يلي ا ا2.85ا  بوزل نسبي يستطيعول دفع الت اليف

، 2.78ا  بككككوزل نسككككبي نشككككر الككككوعي الصككككحي والوقككككا ي مككككن خككككالل إقامككككة املحاضككككرات والنككككدوات الصككككحيةااملرتبكككة الثالثككككة جككككاءت 

 املدينة املنورة.وتشير األوزال النسبية إلى أل هنالن احتيا  ضروري لهذو األولويات في املجال الصحي بمنطقة 

اتقككديم الخككدمات الصككحية اسككتقبال حككاالت اإلسككعاف والطككوارئ علككى مككدار السككاعةا  و و جككاءت فككي املرتبككة األخيككرة ا

  وفشكير الكوزل النسكبي إلكى أل هنالكن احتيكا  ضككروري 2.38واملسكاعدات الطبيكة لحجكا  بيكت ل الحكراما بكوزل نسكبي م سكاوي 

صككككحي بمنطقكككة املدينكككة املنككككورة مكككع أل مككككا جاءتكككا فكككي املرتبككككة األخيكككرة  وجككككاءت اتقكككديم التطعيمككككات لهكككاتيل األولكككويتيل فككككي املجكككال ال

   وفشير الوزل النسبي إلى أل هنالن احتيا  بسيط لهذو األولوية.2.17لألطفالا بوزل نسبي 

 
ا
تفعيكككل دور هكككي:  فيمكككا كانكككت هنكككاد بعكككض األولويكككات األخكككرى التكككي تكككم اقتراحهكككا مكككن قبكككل عينكككة الدراسكككة  أوثرهكككا تككككرارا

الرعايككة الصكككحية املنزليكككة فكككي بعكككض األحيكككاء  رعايكككة مرضكك ى األمكككراض املزمنكككة )السككككر/ القلكككر/ السكككرطال ...(  محاربكككة العكككادات 

 الصحية الضارة ) التدخيل/ السمنة ...(  دعم املس شفيات وتعزيز إم انيات ا عن طريق الجمعيات الخيرية.

م  أل الصكككككككرف علكككككككى بكككككككرامج الرعايكككككككة الصكككككككحية بنسكككككككبة 2015عيكككككككة لعكككككككام وقكككككككد بينكككككككت إحصكككككككاءات الخكككككككدمات االجتما

%( جككاء فككي املرتبككة الثالثككة مككن إجمككالي املبلككه املصككروف علككى بككرامج وأنشككطة وخككدمات الجمعيككات الخيريككة واملسككتفيدين 11.17)

 ه.1437/1436من خدمات ا لعام 

 املجال اإلعالمي:

 فكككككي املجكككككال اإلعالمكككككي بمنطقكككككة املدينكككككة املنكككككورة هككككككي أظهكككككرت نتكككككائج الدراسكككككة أل أوثكككككر أولويكككككات العمكككككل الخ
ا
يكككككري أهميكككككة

أل تسكعى الجمعيكة الخيريكة إلكى إقامكة   يلي كا ا2.80ا  بكوزل نسكبي التعريف الدائم بالجمعية وأعمالهكا والخكدمات التكي تقكدمهاا

وسكائل التواصكل االجتمكاعي اسكتيدام   وفكي املرتبكة الثالثكة جكاءت ا2.79ا بكوزل نسكبي عالقات تعاول مع املسسسات اإلعالميكة

  وتشككككير األوزال النسككككبية إلككككى أل هنالككككن احتيككككا  2.76ا  بككككوزل نسككككبي )تككككويتر  فككككيس بككككود  ...( فككككي التعريككككف بأنشككككطة الجمعيككككة

 ضروري لهذو األولويات في املجال اإلعالمي بمنطقة املدينة املنورة.

 حث الجمهور )ب كل فئاتكه( علكى دعكم الو جاءت في املرتبة األخيرة ا
ا
 ومهنيكا

ا
 ومعنويكا

ا
إنشكاء ا  و اجمعيكات الخيريكة ماديكا

ل ككل مه مككا  وتشككير هككذو األوزال النسككبية إلككى أل  2.66ا بككوزل نسككبي موقككع إلكترونككي خككاص بالجمعيككة وتفعيلككه بصككورة مسككتمرة

 ملرتبة األخيرة.هنالن احتيا  ضروري لهاتيل األولويتيل في املجال اإلعالمي بمنطقة املدينة املنورة مع أل ما جاءتا في ا
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ومن خالل استعراض تجارب املنظمات والجمعيات املحلية والدولية بالفصل الثالكث مكن الدراسكة فكي مجكال اإلعكالم 

بفعكداد البكرامج واملكواد اإلعالميكة للتعريكف مثكل )النكدوة العامليكة للشكباب اإلسكالمي  منظمكة التعكاول اإلسكالمي(  نجكد أل كا ت كتم 

  املساهمة في عقكد املكستمرات واالجتماعكات التكي تنظمهكا املنظمكة باملنظمة الخيرية 
ا
ومنجزات ا  تنطية مناشط املنظمة إعالميا

الخيريككككككة  تنظككككككيم املعككككككارض التعريفيككككككة والتوعويككككككة  تنظككككككيم وإعككككككداد الزيككككككارات الرسككككككمية والتعريفيككككككة  إعككككككداد الككككككردود واملقككككككاالت 

إلعالم  متابعة ما يعرض في وسكائل اإلعكالم املختلفكة مكن موضكوعات الصحفية  وترتير مقابالت الصحفييل ومندولي أجهزة ا

وأخبار ت م املنظمة وعرضها على الجهات املختصكة التيكاذ اإلجكراءات املناسكبة  إعكداد تقكارير دوريكة عكن نشكا  املنظمكة. وهكي 

 عن نظيرات ا في اململكة العربية السعودية.
ا
 بذلن ال تيتلف وثيرا

 مجال املساجد:

 فككي مجككال املسككاجد بمنطقككة املدينككة املنككورة هككي اأظهككرت 
ا
وفالككة نتككائج الدراسككة أل أوثككر أولويككات العمككل الخيككري أهميككة

دعكككككم الكككككدورات التدريبيكككككة ألئمكككككة املسكككككاجد   يلي كككككا ا2.84ا بكككككوزل نسكككككبي حلقكككككات تحفكككككي  القكككككرآل فكككككي املسكككككاجد وتشكككككجيع الطكككككالب

ا تفعيل دور املساجد في تفقد األسر في الحي وحكل مشككالت مجاءت ا   وفي املرتبة الثالثة2.78ا بوزل نسبي والخطباء والدعاة

  وتشككير األوزال النسككبية إلككى أل هنالككن احتيككا  ضككروري لهككذو األولويككات فككي مجككال املسككاجد بمنطقككة املدينككة 2.74بككوزل نسككبي 

 املنورة.

 فكي ا  و ايةدعم مكتبة املسجد باملواد املقروءة واملسموعة واملرئوجاءت في املرتبة األخيرة ا
ا
إقامة إفطار جماعي يوميكا

علكى الترتيكر  وتشكير األوزال  2.47  2.56ا بكوزل نسكبي املسجد  يساهم فيه أهل الحكي ومظهكري مكن مظكاهر التكرابط االجتمكاعي

ملرتبككة النسككبية إلككى أل هنالككن احتيككا  ضككروري لهككاتيل األولككويتيل فككي مجككال املسككاجد بمنطقككة املدينككة املنككورة مككع أل مككا جاءتككا فككي ا

   وفشير الوزل النسبي إلى أل هنالن احتيا  بسيط لهذو األولوية.2.10ا بوزل نسبي إنشاء املساجداألخيرة  وجاءت ا

 .دعم دورات ملعلمي الحلقاتفيما اقتراح أحد عينة الدراسة أولوية أخرى في مجال املساجد  هي: 

 ليكككككة بالفصكككككل الثالكككككث مكككككن الدراسكككككة فكككككي مجكككككالومكككككن خكككككالل اسكككككتعراض تجكككككارب املنظمكككككات والجمعيكككككات املحليكككككة والدو 

املسكككاجد ي بكككيل أنكككه وبصكككورةي عامكككة فكككفل أنشكككطة وبكككرامج املنظمكككات الخيريكككة العربيكككة فكككي مجكككال العنايكككة باملسكككاجد تتمثكككل فكككي: بنكككاء 

والخطبككاء وتككرميم املسككاجد فككي العككالم  تنشككيط رسككالة املسككاجد فككي املجتمككع لتككسدي وظيفت ككا الدينيككة والتربويككة  العنايككة باألئمككة 

 عككن أنشككطة وبكككرامج 
ا
  املحافظككة علككى قدسككية املسككاجد وطهارت كككا وصككيانت ا  وهككي بككذلن ال تيتلككف وثيككرا

ا
 ومعنويككا

ا
ودعمهككم ماديككا

 املنظمات الخيرية في اململكة العربية السعودية في مجال العناية باملساجد.

عودية  والتوجه اإليجالي  ه العام باململكة العربية الس  لألفراد والجمعيات في بناء املساجد واالهتمام ه كا ولعل  التوج 

باململكة العربية السعودية  أدى إلى تشبع اململكة العربية السعودية ملجال املساجد  وهذا مكا أودتكه نتكائج الدراسكة  ومكا أنكه 

لويكات العمكل الخيكري باملدينكة ليس بالضرورة أل يعني ذلن إهمال هذا املجال الهام  ولكن يعني أنه جاء في املرتبة األخيرة فكي أو 

 ملا يتلقاو هذا املجال من دعم من ميتلف الجهات.
ا
 املنورة نظرا

 نتائج الهدف الثاني:

يككنص الهككدف الثككاني علككى اترتيككر أهميككة التمويككل الخيككري حسككر االحتيككا  الحقيقككي للعمككل الخيككري فككي املنطقككة علككى مسككتوى 

 النتائج التالية:املحافظاتا  وقد تم تحقيق هذا الهدف من خالل 
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: أهمية التمويل الخيري حسب االحتياج الحقيقي للعمل الخيري في املنطقة علئ مستو  املحافظات
 
 أوال

أظهرت نتائج الدراسة أل أوثر أولويات تمويل العمل الخيري بمحافظة املدينة املنورة هو املجال االجتماعي بوزل 

 ه ذو املحافظة هما مجالي 3.91  يليه املجال التعليمي بوزل نسبي 4.81نسبي 
ا
  فيما كانت أقل أولويات العمل الخيري أهمية

 على التوالي. 2.11  3.31الدعوة واملساجد بوزل نسبي 

م( لتظهكككر أل مدينكككة املدينكككة املنكككورة جكككاءت فكككي 2012وقكككد جكككاءت مسشكككرات املرصكككد الحضكككري ملنطقكككة املدينكككة املنكككورة )

مكككن األسكككر فكككي  %(20)%  ومكككا جكككاء متوسكككط الكككدخل الشكككهري ألدنكككا 6.7املرتبكككة الثانيكككة فكككي مسشكككر نسكككبة األسكككر الفقيكككرة بنسكككبة 

في الشهر  ومكا جكاء مسشكر األسكر التكي تعيلهكا إمكرأة بمدينكة املدينكة املنكورة فكي  ريال 1638مدينة املدينة املنورة في املرتبة األخيرة 

وحدة سكنية  18.1%  وما جاء مسشر إنتا  املساون ملدينة املدينة املنورة في املرتبة الثالثة بمعدل 5.1املرتبة الرابعة بنسبة 

 ل ل ألف نسمة.

 فيما ييص األسر التي وهذا ما يفسر حاجة املدينة املنورة إلى دعم العمل ا
ا
لخيري في املجال االجتماعي  وخاصة

 تعيلها إمرأة.

وفيما ييص مجال التعليم بمدينة املدينة املنورة  فقد بينت إحصاءات اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة املدينة 

مدرسة  ولكن  742املدينة املنورة بككك  هكك  أل املدينة املنورة جاءت في املرتبة األولى في عدد املدارس بمنطقة1438املنورة للعام 

 في وثافة الفصل بككك 
ا
  24.3في املقابل جاءت في املرتبة األولى أيضا

ا
 مقارنة

ا
طالر  ومع ذلن يعتبر مسشر وثافة الفصل مقبوال

 باملعدالت العاملية.

في املجال التعليمي يحتا  إلى ومع أل مسشرات التعليم باملدينة املنورة جاءت في مراوز متقدمة إال أل العمل الخيري 

 املزيد من الدعم ألولويات العمل الخيري في املجال التعليمي.

 للجهات الخيرية بمحافظة ينبع هو املجال االجتماعي بوزل نسبي 
ا
وما يتسح أل أوثر أولويات العمل الخيري أهمية

 ه ذو املحافظة هما مجالي الدعوة    فيما كانت أقل أولويات العمل3.78  يليه املجال الصحي بوزل نسبي 5.5
ا
الخيري أهمية

على التوالي. ويتوافق ارتفاع الحاجة الى العمل الخيري في املجال الصحي مع ما توصلت  2.21  3.15واملساجد بوزل نسبي 

اليه دراسة الوضع الراهن ملسشرات الخدمات الصحية في محافظة ينبع حيث اتسح ضعف الخدمات الصحية في مدل 

 حافظة ماعدا مدينة ينبع الصناعية. امل

هكك  1437حيث أشارت املسشرات الواردة بفحصاءات املديرية العامة للشسول الصحية بمنطقة املدينة املنورة للعام 

سرير ل ل  1.11أل محافظة ينبع جاءت في املرتبة األخيرة في مسشر سرير ل ل ألف نسمة في منطقة املدينة املنورة بمعدل 

ة في املس شفيات القائمة بمحافظة ينبع.ألف نسمة    مما يظهر الحاجة إلى بناء مس شفيات أو توفير عدد إضافي من األسر 

 للجهات الخيرية بمحافظة العيص هو املجال التعليمي بوزل نسبي 
ا
  4.50وكال أوثر أولويات العمل الخيري أهمية

 ه ذو املحافظة هو املجال اإلعالمي   فيما كانت أقل 4.43يليه املجال االجتماعي بوزل نسبي 
ا
أولويات العمل الخيري أهمية

 على التوالي. 2.64  2.79واملساجد بوزل نسبي 
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م( لتظهر أل محافظة العيص جاءت في املرتبة 2012وقد جاءت مسشرات املرصد الحضري ملنطقة املدينة املنورة )

اء معدل البطالة في أعلى مستويات ا في محافظة العيص حيث %  وما ج1.99السابعة في مسشر نسبة األسر الفقيرة بنسبة 

من األسر في  %(20)% من األفراد القادرين على العمل عاطليل عن العمل  وما جاء متوسط الدخل الشهري ألدنا 37.8أل 

محافظة العيص في ريال في الشهر  وما جاء مسشر األسر التي تعيلها إمرأة ب 1688محافظة العيص في املرتبة السابعة بككك 

% بعد محافظة خيبر  وما جاء مسشر إنتا  املساون ملحافظة العيص في املرتبة األولى بمعدل 6.49املرتبة الثانية بنسبة 

 وحدة سكنية ل ل ألف نسمة. 26.5

 فيما ييص األسر التي 
ا
وهذا ما يفسر حاجة محافظة العيص إلى دعم العمل الخيري في املجال االجتماعي  وخاصة

 تعيلها إمرأة  وم افحة الفقر.

 للجهات الخيرية بمحافظة الحناوية هو املجال االجتماعي بوزل نسبي 
ا
وكال أوثر أولويات العمل الخيري أهمية

 ه ذو املحافظة هو املجال 3.87  يليه املجال التعليمي بوزل نسبي 4.25
ا
  فيما كانت أقل أولويات العمل الخيري أهمية

 على التوالي. 3.07  3.19زل نسبي الصحي واإلعالمي بو 

( لتظهر أل محافظة الحناوية جاءت في املرتبة 2012وقد جاءت مسشرات املرصد الحضري ملنطقة املدينة املنورة )

% من إجمالي األسر  وما جاء معدل البطالة في املرتبة الثالثة ملحافظة 2.48السادسة في مسشر نسبة األسر الفقيرة بنسبة 

% من األفراد القادرين على العمل؛ عاطليل عن العمل  وما جاء متوسط الدخل الشهري ألدنا 32.1ث أل الحناوية حي

ريال في الشهر  وما جاء مسشر األسر التي تعيلها إمرأة  1668من األسر في محافظة الحناوية في املرتبة الثامنة بككك  %(20)

ن إجمالي األسر  وما جاء مسشر إنتا  املساون ملحافظة الحناوية % م1.83بمحافظة الحناوية في املرتبة السادسة بنسبة 

وحدات سكنية ل ل ألف نسمة  وما جاء معدل األطفال املعاقيل ل ل ألف نسمة من الس ال  9في املرتبة السادسة بمعدل 

 طفل ل ل ألف نسمة. 17.3في الحناوية كأعلى مستوى بمعدل 

% من س ال 22.5رتبة األولى من حيث نسبة األمية للكبار  بنسبة وفي مجال التعليم جاءت الحناوية في امل

 الحناوية.

وهذا ما يفسر حاجة محافظة الحناوية إلى دعم العمل الخيري في املجال االجتماعي والتعليمي  وخاصة فيما 

 ييص م افحة الفقر  ورعاية ذوي االحتياجات الخاصة  ومحو األمية للكبار.

 للجهات الخيرية بمحافظة خيبر هو املجال االجتماعي بوزل نسبي وكال أوثر أولويات العم
ا
  5.38ل الخيري أهمية

 ه ذو املحافظة هو املجال اإلعالمي 4.13يليه املجال الدعوي بوزل نسبي 
ا
  فيما كانت أقل أولويات العمل الخيري أهمية

 على التوالي. 2.43  2.63والصحي بوزل نسبي 

م( لتظهككر أل محافظككة خيبككر جككاءت فككي املرتبككة 2012حضككري ملنطقككة املدينككة املنككورة )وقككد جككاءت مسشككرات املرصككد ال

 بمنطقكككة املدينكككة املنكككورة  ومكككا جكككاء معكككدل 1.1األخيكككرة فكككي مسشكككر نسكككبة األسكككر الفقيكككرة بنسكككبة 
ا
% لت كككول أقكككل املحافظكككات فقكككرا

لكككى العمكككل عكككاطليل عكككن العمكككل  ومكككا جكككاء % مكككن األفكككراد القكككادرين ع34.8البطالكككة فكككي محافظكككة خيبكككر باملرتبكككة الثانيكككة حيكككث أل 

ريكككال فكككي الشكككهر  ومكككا جكككاء  1909مكككن األسكككر فكككي محافظكككة خيبكككر فكككي املرتبكككة السادسكككة بكككككك  %(20)متوسكككط الكككدخل الشكككهري ألدنكككا 
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% لت ككول خيبككر أوثككر املحافظككات التككي توجككد ه ككا 12.88مسشككر األسككر التككي تعيلهككا إمككرأة بمحافظككة خيبككر فككي املرتبككة األولككى بنسككبة 

 وحدة سكنية ل ل ألف نسمة. 7.2ر تعيلها إمرأة  وما جاء مسشر إنتا  املساون ملحافظة خيبر في املرتبة األخيرة بمعدل أس

 فيما ييص األسر التي 
ا
وهذا ما يفسر حاجة محافظة خيبر إلى دعم العمل الخيري في املجال االجتماعي  وخاصة

 ة وتأهيل الشباب لسوم العمل  ودعم برامج اإلس ال.تعيلها إمرأة  والعمل على دعم برامج األسر املنتج

 للجهات الخيرية بمحافظة العال هو املجال االجتماعي بوزل نسبي 
ا
  4.87وكانت أوثر أولويات العمل الخيري أهمية

 ه ذو املحافظة هو املجال الصح3.60يليه املجال الدعوي بوزل نسبي 
ا
ي ومجال   فيما كال أقل أولويات العمل الخيري أهمية

 ل ل مه ما. 2.93املساجد بوزل نسبي 

م( لتظهككر أل محافظككة العككال جككاءت فككي املرتبككة 2012وقككد جككاءت مسشككرات املرصككد الحضككري ملنطقككة املدينككة املنككورة )

 بمنطقككككة املدينككككة املنككككورة  ومككككا جككككاء معككككدل 8.4األولككككى فككككي مسشككككر نسككككبة األسككككر الفقيككككرة بنسككككبة 
ا
% لت ككككول أشككككد املحافظككككات فقككككرا

% مكن األفكراد القكادرين علكى العمكل عكاطليل عكن العمكل  ومكا جكاء 21.75في محافظة العال باملرتبة الخامسة حيكث أل  البطالة

ريكككال فكككي الشكككهر  ومكككا جكككاء  1974مكككن األسكككر فكككي محافظكككة العكككال فكككي املرتبكككة الخامسكككة بكككككك  %(20)متوسكككط الكككدخل الشكككهري ألدنكككا 

% مكن إجمكالي األسكر باملحافظكة  ومكا جكاء مسشكر 6.08املرتبكة الثالثكة بنسكبة  مسشر األسر التي تعيلها إمكرأة بمحافظكة العكال فكي

وحدة سكنية ل ل ألف نسمة  ومكا جكاء معكدل األطفكال املعكاقيل  21.9إنتا  املساون ملحافظة العال في املرتبة الثانية بمعدل 

 نسمة. طفل ل ل ألف 12.94ل ل ألف نسمة من الس ال في العال في املرتبة الثانية بمعدل 

وفي مجال التعليم جاءت نسبة املباني املدرسية املستأجرة بمحافظة العال في املرتبة األولى بمنطقة املدينة املنورة 

 % لت ول أوثر محافظات منطقة املدينة املنورة في اس ئجار مباني مدرسية.71.1بنسبة 

 فيما ييص م افحة وهذا ما يفسر حاجة محافظة العال إلى دعم العمل الخيري في املجال 
ا
االجتماعي  وخاصة

 الفقر  ودعم األسر التي تعيلها إمرأة  والعمل على دعم برامج األسر املنتجة  ورعاية ذوي االحتياجات الخاصة من املعاقيل.

 للجهات الخيرية بمحافظة وادي الفرع هو املجال االجتماعي بوزل نسبي 
ا
وكال أوثر أولويات العمل الخيري أهمية

 ه ذو املحافظة هي املجال اإلعالمي 4.0يليه املجال الدعوي بوزل نسبي   5.29
ا
  فيما كانت أقل أولويات العمل الخيري أهمية

 .2.0بوزل نسبي 

م( لتظهكككر أل محافظكككة وادي الفكككرع جكككاءت فكككي 2012وقكككد جكككاءت مسشكككرات املرصكككد الحضكككري ملنطقكككة املدينكككة املنكككورة )

% من األسر  وما جاء معكدل البطالكة فكي محافظكة وادي 1.21نسبة األسر الفقيرة بنسبة  املرتبة الثامنة قبل األخيرة في مسشر

% مكن األفكراد القكادرين علكى العمكل عكاطليل عكن العمكل  ومكا جكاء متوسكط الكدخل الشككهري 28الفكرع باملرتبكة الرابعكة حيكث أل 

ريككال فككي الشككهر  ومككا جككاء مسشككر األسككر التككي تعيلهككا  2035مككن األسككر فككي محافظككة وادي الفككرع فككي املرتبككة الثانيككة بككككك  %(20)ألدنككا 

% مكككن إجمكككالي األسكككر باملحافظكككة  ومكككا جكككاء مسشكككر إنتكككا  املسكككاون 0.04إمكككرأة بمحافظكككة وادي الفكككرع فكككي املرتبكككة األخيكككرة بنسكككبة 

رتبكة الثالثكة وحكدة سككنية ل كل ألكف نسكمة  باإلضكافة إلكى حلولهكا فكي امل 7.74ملحافظة وادي الفكرع فكي املرتبكة السادسكة بمعكدل 

 فرد في النرفة. 3.41من حيث معدل التزاحم في النرف بمعدل 
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  لت ول  130م أل عدد املساجد بمحافظة وادي الفرع بله 2012وما أشارت مسشرات املرصد الحضري 
ا
مسجدا

 أقل املحافظات من حيث عدد املساجد.

 فيما ييص تأهيل وهذا ما يفسر حاجة محافظة وادي الفرع إلى دعم العمل الخيري في 
ا
املجال االجتماعي  وخاصة

 الشباب  ودعم برامج اإلس ال  ودعم بناء املساجد.

 للجهات الخيرية بمحافظة بدر هو املجال االجتماعي بوزل نسبي 
ا
  4.96وكال أوثر أولويات العمل الخيري أهمية

 ه ذو املحافظة هي املجال اإلعالمي   فيما كانت أقل أولويات العمل 4.13يليه املجال التعليمي بوزل نسبي 
ا
الخيري أهمية

 على التوالي. 2.22  3.17واملساجد بوزل نسبي 

م( لتظهكككر أل محافظكككة بكككدر جكككاءت فكككي املرتبكككة 2012وقكككد جكككاءت مسشكككرات املرصكككد الحضكككري ملنطقكككة املدينكككة املنكككورة )

% 21.5محافظكة بكدر باملرتبكة السكابعة حيكث أل %  ومكا جكاء معكدل البطالكة فكي 4الثالثة في مسشر نسبة األسر الفقيرة بنسبة 

مككن األسككر فككي محافظككة  %(20)مككن األفككراد القككادرين علككى العمككل عككاطليل عككن العمككل  ومككا جككاء متوسككط الككدخل الشككهري ألدنككا 

 10.1ل ريكال فككي الشكهر  ومكا جكاء مسشكر إنتكا  املسككاون ملحافظكة بكدر فكي املرتبكة الخامسكة بمعككد 2013بكدر فكي املرتبكة الثالثكة بكككك 

فكرد فككي  3.63وحكدة سككنية ل كل ألككف نسكمة  باإلضكافة إلككى حلولهكا فكي املرتبككة األولكى مكن حيكث معككدل التكزاحم فكي النككرف بمعكدل 

 ببايي محافظات منطقة املدينة املنورة.
ا
 النرفة  لت ول محافظة بدر أعلى مستوى في معدل التزاحم في النرف مقارنة

ه  أل بدر جاءت 1437للشسول الصحية بمنطقة املدينة املنورة للعام  وما أشارت إحصاءات املديرية العامة

 سرير ل ل ألف نسمة. 0.68املحافظة األقل من حيث توفر الخدمة الصحية حيث يتوفر 

 فيما ييص م افحة 
ا
وهذا ما يفسر حاجة محافظة بدر إلى دعم العمل الخيري في املجال االجتماعي  وخاصة

ة في املس شفيات القائمة الفقر  ودعم برامج اإلس ا ل  وما تظهر الحاجة إلى بناء مس شفيات أو توفير عدد إضافي من األسر 

 بمحافظة بدر سواء بدعم من الجهات الح ومية ذات العالقة أو من الجهات املانحة.

 للجهات الخيرية بمحافظة مهد الذهر هو املجال االجتماعي ب
ا
وزل نسبي وكال أوثر أولويات العمل الخيري أهمية

 ه ذو املحافظة هي املجال الصحي 3.91  يليه املجال الدعوي بوزل نسبي 4.58
ا
  فيما كانت أقل أولويات العمل الخيري أهمية

 على التوالي. 2.64  2.91واملساجد بوزل نسبي 

فككي  م( لتظهككر أل محافظككة مهككد الككذهر جككاءت2012وقككد جككاءت مسشككرات املرصككد الحضككري ملنطقككة املدينككة املنككورة )

%  ومككككا جككككاء معككككدل البطالككككة فككككي محافظككككة مهككككد الككككذهر باملرتبككككة 3.33املرتبككككة الرابعككككة فككككي مسشككككر نسككككبة األسككككر الفقيككككرة بنسككككبة 

% مككن األفككراد القككادرين علككى العمككل عككاطليل عككن العمككل  ومككا جككاء متوسككط الككدخل الشككهري ألدنكككا 21.98الخامسككة حيككث أل 

ريكال فكي الشكهر  ومكع أنكه لكم تتكوفر مسشكرات إحصكائية  1890ة السادسة بكككك من األسر في محافظة مهد الذهر في املرتب %(20)

عكككن معكككدل إنتكككا  املسكككاون السكككنوية باملحافظكككة  إال أل كككا جكككاءت فكككي املرتبكككة الثانيكككة مكككن حيكككث معكككدل التكككزاحم فكككي النكككرف بمعكككدل 

 ببكككايي فكككرد فكككي النرفكككة  لت كككول محافظكككة مهكككد الكككذهر مكككن أعلكككى املحافظكككات فكككي مسكككتوى معكككدل التكككزا 3.60
ا
حم فكككي النكككرف مقارنكككة

 محافظات منطقة املدينة املنورة.
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ه  أل مهكككد الكككذهر 1437ومكككا أشكككارت إحصكككاءات املديريكككة العامكككة للشكككسول الصكككحية بمنطقكككة املدينكككة املنكككورة للعكككام 

 سرير ل ل ألف نسمة. 0.79جاءت من ضمن املحافظات األقل من حيث توفر الخدمة الصحية  حيث يتوفر 

 فيمككككا ييككككص وهكككذا مككككا يفسككككر 
ا
حاجكككة محافظككككة مهككككد الكككذهر إلككككى دعككككم العمككككل الخيكككري فككككي املجككككال االجتمكككاعي  وخاصككككة

ة في املس شفيات  م افحة الفقر  ودعم برامج اإلس ال  وما تظهر الحاجة إلى بناء مس شفيات أو توفير عدد إضافي من األسر 

 قة أو من الجهات املانحة.القائمة بمحافظة مهد الذهر سواء بدعم من الجهات الح ومية ذات العال

 للجهات الخيرية بمحافظة السويرقية هو املجال االجتمكاعي بكوزل نسكبي 
ا
  5وكال أوثر أولويات العمل الخيري أهمية

 ه كككككذو املحافظككككة هككككو املجككككال الكككككدعوي 4يليككككه املجككككال التعليمككككي بككككوزل نسكككككبي 
ا
  فيمككككا كانككككت أقككككل أولويكككككات العمككككل الخيككككري أهميككككة

 على التوالي. 2.33  2.67واإلعالمي بوزل نسبي 

وبشكل عام أظهرت ه ه النتائج أن املجالين االجتماعي والتعليمي كانت في املرتبة األولئ كأكثر املجاالت أهمية 

للتمويل في العمل الخيري لجميع املحافظات، ومع ذلك جاء املجال االجتماعي في املرتبة الثالثة بمحافظة مهد ال هب 

 ألول كأكثر املجاالت أهمية في باقي املحافظات.مع أنه يحتل المرتيب ا

كما يتضح أن املجال الصحي جاء في املرتبة األخيرة لجميع املحافظات ماعدا محافظتي ينبع والسويرقية، حيث 

 جاء في املرتبة الثانية لينبع والثالثة للسويرقية.

: أهمية التمويل الخيري حسب االحتياج الحقيقي للعمل الخيري 
 
 في املنطقة علئ مستو  املجاالت:ثانيا

 املجال االجتماعي:

 في املجكال االجتمكاعي ملحافظكة املدينكة املنكورة هكي ااإلسك الا    
ا
أظهرت النتائج أل أوثر أولويات العمل الخيري أهمية

جككالي ارعايككة   يليككه م3.70علككى الترتيككر  فيمككا جككاء ارعايككة الشككبابا بككوزل نسككبي  3.90  4.03وام افحككة الفقككرا  بككوزل نسككبي 

 على الترتير. 3.50  3.51ذوي االحتياجات الخاصةا و ارعاية وبار السنا  بوزل نسبي 

 فككي املجككال االجتمككاعي ملحافظككة ينبككع هككي ااإلسكك الا. ومككن الجككدير 
ا
ومككا يتسككح أل أوثككر أولويككات العمككل الخيككري أهميككة

دينكة املنكورة تسوكد هكذو الن يجكة؛ فمحافظكة ينبكع هكي بالذور أل مسشرات السكن الواردة في فصل الوضكع الكراهن فكي منطقكة امل

%( مكن 38األقل مكن حيكث املسكاون اململووكة مكن محافظكات املدينكة املنكورة  حيكث لكم تتجكاوز نسكبة املسكاون اململووكة في كا الكك )

الفرع في معدل  إجمالي املساون في املحافظة  وذلن على الرغم من أل ا تتجاوز كل من محافظات الحناوية وبدر وخيبر ووادي

(  إال أل النالبيككككة العظمككككى مككككن املسككككاون فككككي املحافظككككة هككككي مسككككاون مسككككتأجرة  فقككككد حققككككت 16.5انتككككا  الوحككككدات السكككككنية )

%(  وتن شككككر العمككككائر السكككككنية فككككي املحافظككككة بصككككورة 45.74املحافظككككة أعلككككى نسككككبة للمسككككاون املسككككتأجرة فككككي املنطقككككة بنسككككبة )

%( من إجمكالي املسكاون فكي املحافظكة  وفكي املقابكل تقكل في كا نسكبة البيكوت 48.63نية )ملحوظة فقد بلنت نسبة العمائر السك

الشككعبية ف ككي أقككل املحافظككات التككي تحتككوي علككى هككذا النككوع مككن املسككاون  حيككث لككم تتجككاوز نسككبة البيككوت الشككعبية باملحافظككة 

فكككي محافظكككة ينبكككع  فقكككد جكككاءت املحافظكككة فكككي %(. وبصكككورة عامكككة فكككفل هنالكككن ارتفكككاع فكككي قيمكككة األراضككك ي السككككنية واملنكككازل 15الكككك)

%(  وفكي املرتبكة الثانيكة مكن حيككث معكدل سكعر املنكزل والككذي 1.43املرتبكة الثالثكة مكن حيكث معككدل سكعر األرض بكاملتر الكذي بلككه )

%(  ومكككا أل أقكككل مكككن نصكككف املسكككاون 18.18%(  وفكككي املرتبكككة األولكككى مكككن حيكككث معكككدل املسكككاون املسكككتأجرة بنسكككبة )4.17بلكككه )

%( هكككي مسكككاون حاصكككلة علكككى قكككروض عقاريكككة. هكككذو الحقكككائق مجتمعكككة تعبكككر عكككن شكككدة الحاجكككة إلككككى 46.7يكككل فكككي املحافظكككة )بقل
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وفي املرتبة الثانية من بيل أولويات العمكل الخيكري فكي محافظكة ينبكع جكاءت الحاجكة إلكى ام افحكة الفقكرا  املساون في املحافظة.

تصادية املشار إلي ا في فصل الوضع الراهن للمدينة املنكورة؛ حيكث ي بكيل أل (؛ وهو ما تسودو املسشرات االق4.15بوزل نسبي )

هناد حاجة فعلية مل افحة الفقر في املحافظة  ف ي في املرتبة الرابعة من حيث ارتفاع نسبة األسر الفقيرة  فقد بلنت نسبة 

ة ينبككع فكي املرتبكة الرابعككة مكن بكيل املحافظككات %( مكن إجمككالي األسكر فكي املحافظككة. وتقكع محافظك2.6األسكر الفقيكرة فككي املحافظكة )

(. وفككي املقابككل توجككد إحصككاءات أخككرى تشككير إلككى تحسككن 1.38التككي يقككل في ككا معككدل امككتالد األسككر للسككيارات  فقككد بلككه املعككدل )

ناعية ( فاملحافظكة ه كا مدينكة ينبكع الصكك11.77املسكتوى املعيءك ي فكي املحافظكة ف كي األقكل مكن حيكث معكدل البطالكة التكي بلنكت )

  يليككه مجككالي ارعايككة 3.43وقككد جككاءت ا رعايككة ذوي االحتياجككات الخاصككةا بككوزل نسككبي . التككي تسككتقطر عككدد وبيككر مككن العمالككة

 على الترتير. 2.89  3.42الشبابا و ارعاية وبار السنا  بوزل نسبي 

 فكككككككي املجكككككككال االجتمكككككككاعي ملحافظكككككككة العكككككككيص 
ا
هكككككككي اارعايكككككككة ذوي ومكككككككا يتسكككككككح أل أوثكككككككر أولويكككككككات العمكككككككل الخيكككككككري أهميكككككككة

االحتياجات الخاصةا. ولعل السبر في االهتمام بذوي االحتياجات الخاصة باملحافظة يعود إلى وثرة عدد من ينتمول إلى هذو 

( وقككد جككاءت املحافظككة فككي املرتبككة الثالثككة مككن 10.43الفئككة  ويسوككد ذلككن مسشككر نسككر األطفككال املعككاقيل باملحافظككة والككذي بلككه )

 يكثر في ا األطفال املعاقول. بيل املحافظات التي

و فيمكككا ييكككص ام افحكككة الفقكككرا  وعلكككى الكككرغم مكككن أل محافظكككة العكككيص جكككاءت فكككي مرتبكككة متوسكككطة مكككن حيكككث نسكككبة 

%( مكن إجمكالي األسكر باملحافظكة  إال أل هنالكن العديكد مكن املسشكرات التكي تبكيل ارتفكاع نسكبة 1.99األسر الفقيرة والتي بلنكت )

حققككت املحافظككة املرتبككة األولككى بككيل محافظككات املنطقككة مككن حيككث تفءكك ي ظككاهرة البطالككة  فقككد بلككه الفقككر فككي املحافظككة  فقككد 

(  وهككي مككن بككيل أقككل املحافظككات مكككن حيككث الككدخل الشككهري لألسككرة  فقككد بلككه معككدل الكككدخل 37.8معككدل البطالككة باملحافظككة )

حيث امتالد األفكراد للسكيارات بمعكدل مكنيفض  ( ريال  وما أل ا حققت املرتبة األخيرة من1890الشهري لألسرة باملحافظة )

 ( سيارة للفرد الواحد؛ وهذا ما يبرر أل م افحة الفقر تعتبر من أبرز أولويات العمل الخيري في املحافظة.0.23بله )

 على الترتير. 2.71  2.86فيما جاءت في املرتبة األخيرة ارعاية الشبابا  و ارعاية املرأة والطفلا بوزل نسبي 

 فككي املجككال االجتمككاعي ملحافظككة الحناويككة هككي ارعايككة وبككار السككنا  ومككا 
ا
يتسككح أل أوثككر أولويككات العمككل الخيككري أهميككة

ويبككدو أل هنالككن شكككريحة وبيككرة مكككن هككذو الفئككة باملحافظكككة  وممككا يسوكككد هككذو الن يجككة أل محافظكككة الحناويككة جكككاءت فككي املرتبكككة 

%(  وبالتكالي 22.5يل الكبار فقد بلنت نسبة األمية بيل الكبار فكي املحافظكة )األولى من بيل املحافظات التي تن شر في ا األمية ب

 حاجة ملحة.
ا
 ففل الحاجة إلى رعاية هذو الشريحة تمثل فعال

وفي املرتبة الثانية من أولويات العمل الخيري بمحافظكة الحناويكة جكاءت الحاجكة إلكى ا م افحكة الفقكرا  ويتسكح مكن 

( مسككتوى الفقككر فككي الحناويككة؛ فاملحافظككة احتلككت املرتبككة الخامسككة 2012ملنطقككة املدينككة املنككورة  )مسشككرات املرصككد الحضككري 

%( مككن إجمككالي األسككر فككي املحافظككة  ولكه كا كانككت األقككل علككى اإلطككالم مككن بككيل 2.48مكن حيككث نسككبة األسككر الفقيككرة والتككي بلنكت )

( ريال في الشهر  وما أل كا احتلكت 1668سر والذي بله )%( من األ 20املحافظات فيما ييتص بمتوسط الدخل الشهري ألقل )

 ( سيارة للفرد الواحد.0.24املرتبة قبل األخيرة من حيث معدل امتالد األفراد للسيارات والذي بله )
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 فككككككي املجكككككال االجتمكككككاعي ملحافظكككككة خيبكككككر هكككككي ارعايكككككة الشككككككبابا  
ا
ومكككككا يتسكككككح أل أوثكككككر أولويكككككات العمكككككل الخيكككككري أهميكككككة

علككى الترتيككر  فيمككا جككاءت ا رعايككة وبككار السككنا  و ا رعايككة ذوي االحتياجككات الخاصككةا  4.36  4.82نسككبي  وااإلسكك الا  بككوزل

 . 2.45ل ل مه ما  يلي ما مجال ا م افحة الفقرا  بوزل نسبي  3.91بوزل نسبي 

 فكككي املجكككال االجتمكككاعي ملحافظكككة العكككال هكككي ااإلسككك الا
ا
  وام افحكككة ومكككا يتسكككح أل أوثكككر أولويكككات العمكككل الخيكككري أهميكككة

علككى الترتيككر  فيمككا جككاءت ارعايككة وبككار السككنا  و ارعايككة ذوي االحتياجككات الخاصككةا بككوزل  3.80  4.70الفقككرا  بككوزل نسككبي 

 . 3.30ل ل مه ما  يلي ما مجال ارعاية الشبابا  بوزل نسبي  3.60نسبي 

 فككي املجككال االجتمككاعي ملحافظكك
ا
ة وادي الفككرع هككي ارعايككة الشككبابا  ومككا يتسككح أل أوثككر أولويككات العمككل الخيككري أهميككة

  يلي كا مجكالي ام افحكة 4.00على الترتير  فيما جكاءت ا رعايكة وبكار السكنا بكوزل نسكبي  4.29  4.43وااإلس الا  بوزل نسبي 

 على الترتير. 3.29  3.57الفقرا و ارعاية ذوي االحتياجات الخاصةا  بوزل نسبي 

 فككي املجككال االجتمككاعي ملحافظككة بككدر هككي ااإلسكك الا  وارعايككة وبككار ومككا يتسككح أل أوثككر أولويككات العمككل الخيككري أ
ا
هميككة

علككى الترتيككر  فيمككا جككاءت فككي املرتبككة األخيككرة ام افحككة الفقككرا  و ارعايككة املككرأة والطفككلا بككوزل  4.0  4.50السككنا  بككوزل نسككبي 

 على الترتير. 1.45  3.42نسبي 

 فكككككي 
ا
املجكككككال االجتمكككككاعي ملحافظكككككة مهكككككد الكككككذهر هكككككي ارعايكككككة ذوي ومكككككا يتسكككككح أل أوثكككككر أولويكككككات العمكككككل الخيكككككري أهميكككككة

على الترتير  فيما جاءت ارعايكة الشكبابا بكوزل نسكبي  4.60  4.80االحتياجات الخاصةا  وارعاية وبار السنا  بوزل نسبي 

 على الترتير. 2.60  3.40  يلي ا مجالي ا اإلس الا و ا م افحة الفقرا  بوزل نسبي 4.40

 فككي املجككال االجتمككاعي ملحافظككة السككويرقية هككي ام افحككة الفقككرا    ومككا يتسككح أل أوثككر
ا
أولويككات العمككل الخيككري أهميككة

  يليكككككه مجكككككالي ارعايكككككة ذوي 3.50علكككككى الترتيكككككر  فيمكككككا جكككككاء ااإلسككككك الا بكككككوزل نسكككككبي  4.0  4.5وارعايكككككة الشكككككبابا  بكككككوزل نسكككككبي 

 على الترتير. 3.13  3.25االحتياجات الخاصةا و ارعاية املرأة والطفلا  بوزل نسبي 

حيكث   وتشير النتائج السابقة إلى وجود تباين بيل املحافظات فكي ترتيكر أولويكات العمكل الخيكري فكي املجكال االجتمكاعي

ييتلكككف ترتيكككر األولويكككات مكككن محافظكككة ألخكككرى  ومكككع ذلكككن جكككاء مجكككال رعايكككة املكككرأة والطفكككل فكككي املرتبكككة األخيكككرة ألولويكككات العمكككل 

 جتماعي في جميع املحافظات. الخيري في العمل الخيري اال 

 عوائي تحقيي أولويات العمل الخيري للمجال اإلجتماعي:

أظهكككرت نتكككائج الدراسكككة أل إجمكككالي عكككدد املشكككاكل التكككي تعتكككرض العمكككل الخيكككري فكككي املجكككال االجتمكككاعي بمنطقكككة املدينكككة 

عككدم تككوفر أيككدي عاملككة ومتطككوعيل اكل: امشكك لة  وجككاءت أوثككر املشكك 14املنككورة  والتككي تككم حصككرها مككن خككالل عينككة الدراسككة بكككككك 

عككدم %  وجككاءت ا17.9ا بنسككبة مئويككة قلككة الككدعم املكالي للجمعيككات الخيريككة%  يلي ككا ا19.3ا بنسككبة مئويككة بالجمعيكات الخيريككة

بأهميكة قلة الوعي لكدى املجتمكع %  يلي ا ا11.9بنسبة مئوية  وجود قاعدة بيانات باملحتاجيل وترتير ألولويات العمل الخيريا

عكككككدم تكككككوفر ال كككككادر مكككككن املتطكككككوعيل واأليكككككدي العاملكككككة %  وتشكككككير هكككككذو الن يجكككككة إلكككككى أل 11.02ا بنسكككككبة مئويكككككة العمكككككل الخيكككككري 

 الدعم املالي  يقفال عائق وبير أمام العمل الخيري في املجال االجتماعي بمنطقة املدينة املنورة.بالجمعيات الخيرية  و 
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 املجال التعليمي:

 فكككككي املجكككككال التعليمكككككي ملحافظكككككة املدينكككككة املنكككككورة هكككككي أظهكككككرت نتكككككائج 
ا
الدراسكككككة أل أوثكككككر أولويكككككات العمكككككل الخيكككككري أهميكككككة

  يلي كككا اتكككوفير مكككنح دراسكككية للطكككالب 2.73ااملسكككاعدات العينيكككة واملاليكككة للطكككالب الفقكككراء فكككي املكككدارس والجامعكككاتا بكككوزل نسكككبي 

  يلي ككا ابككرامج 2.68زين فككي املسسسككات التعليميككةا بككوزل نسككبي   و ادعككم وتشككجيع الطككالب املتميكك2.71املحتككاجيلا بككوزل نسككبي 

  يلككككككي م ابككككككرامج التككككككدرير والتأهيككككككل املنهككككككي لشككككككرائح األرامككككككل واملطلقككككككات 2.66التككككككدرير والتأهيككككككل الفنككككككي للشككككككبابا بككككككوزل نسككككككبي 

 .2.65الباحثات عن فرص العملا بوزل نسبي 

 فكي املجك
ا
ال التعليمكي ملحافظكة ينبكع هكي اتفعيكل دور أوليكاء األمكور فكي وما يتسح أل أوثر أولويكات العمكل الخيكري أهميكة

  يلي كككككا اإنشكككككاء ودعكككككم دور تحفكككككي  القكككككرآل الككككككريما  ابكككككرامج التكككككدرير 2.86متابعكككككة دراسكككككة وتحصكككككيل أبنكككككائ ما  بكككككوزل نسكككككبي 

حتاجيلا  بوزل نسبي والتأهيل املنهي لشرائح األرامل واملطلقات الباحثات عن فرص العملا  و اتوفير منح دراسية للطالب امل

 .2.81  يلي م ادعم وتشجيع الطالب املتميزين في املسسسات التعليميةا بوزل نسبي 2.83م ساوي بله 

 في املجال التعليمي ملحافظة العيص هي اإنشاء ودعم دور تحفي  
ا
وما يتسح أل أوثر أولويات العمل الخيري أهمية

ملعاهككد الفنيككة واملهنيككة باملنطقككةا  اإنشككاء املعاهككد الشككرعية باملنطقككةا  ابككرامج   يلي ككا اإنشككاء ا3القككرآل الكككريما  بككوزل نسككبي 

تأهيل وتدرير وتعليم أفراد املجتمعا ابرامج التدرير والتأهيل املنهي لشرائح األرامكل واملطلقكات الباحثكات عكن فكرص العمكلا  

للطالب الفقراء في املدارس والجامعاتا  اوفالة طلبة  ابرامج التدرير والتأهيل الفني للشبابا  ااملساعدات العينية واملالية

العلم الشرعيا  ادعم وتشجيع الطكالب املتميكزين فكي املسسسكات التعليميكةا  و ا تكوفير مكنح دراسكية للطكالب املحتكاجيلا بكوزل 

 .2.88نسبي م ساوي بله 

 فككي املجككال التعليمككي ملحافظككة
ا
الحناويككة هككي ااملسككاعدات العينيككة  ومككا يتسككح أل أوثككر أولويككات العمككل الخيككري أهميككة

  يلي ككا اإنشككاء ودعككم دور تحفككي  القككرآل الكككريما  ابككرامج 2.75واملاليككة للطككالب الفقككراء فككي املككدارس والجامعككاتا بككوزل نسككبي 

تأهيككككل وتككككدرير وتعلككككيم أفككككراد املجتمككككعا  و ابككككرامج التككككدرير والتأهيككككل املنهككككي لشككككرائح األرامككككل واملطلقككككات الباحثككككات عككككن فككككرص 

 .2.50  يلي م ادعم وتشجيع الطالب املتميزين في املسسسات التعليميةا بوزل نسبي 2.67لعملا  بوزل نسبي م ساوي بله ا

 في املجال التعليمي ملحافظة خيبر هي ااملساعدات العينية واملاليكة 
ا
وما يتسح أل أوثر أولويات العمل الخيري أهمية

  يلي كككا 3ادعكككم وتشككجيع الطكككالب املتميكككزين فككي املسسسكككات التعليميكككةا بككوزل نسكككبي للطككالب الفقكككراء فكككي املككدارس والجامعكككاتا  و 

اإنشاء املعاهد الشرعية باملنطقةا  اإنشاء ودعم دور تحفكي  القكرآل الككريما  ابكرامج تأهيكل وتكدرير وتعلكيم أفكراد املجتمكعا 

وفير مكككنح دراسكككية للطكككالب املحتكككاجيلا بكككوزل ابكككرامج تعلكككيم الخياطكككة والتطريكككز للفتيكككاتا  اوفالكككة طلبكككة العلكككم الشكككرعيا  و اتككك

 .2.92نسبي م ساوي بله 

 فككي املجكال التعليمككي ملحافظككة العككال هككي اإنشككاء ودعككم دور تحفككي  
ا
ومكا يتسككح أل أوثككر أولويككات العمككل الخيككري أهميككة

جيع الطكالب املتميكزين فكي القرآل الكريما  ااملساعدات العينية واملالية للطالب الفقكراء فكي املكدارس والجامعكاتا  و ادعكم وتشك

  يلككي م ابككرامج التككدرير والتأهيككل املنهككي لشككرائح األرامككل واملطلقككات الباحثككات عككن فككرص 3املسسسككات التعليميككةا  بككوزل نسككبي 

 ل ل مه ما. 2.91العملا  وا دعم األنشطة الطالبية في املسسسات التعليميةا بوزل نسبي 
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 في املجال التعليمي ملحافظة وادي الفرع هي اإنشاء املعاهد الفنية وما يتسح أل أوثر أولويات العمل الخيري أ
ا
همية

  يلي مكككا اإنشكككاء املعاهكككد 3واملهنيكككة باملنطقكككةا  و اتفعيكككل دور أوليكككاء األمكككور فكككي متابعكككة دراسكككة وتحصكككيل أبنكككائ ما  بكككوزل نسكككبي 

درير وتعليم أفكراد املجتمكعا ابكرامج التكدرير الشرعية باملنطقةا  اإنشاء ودعم دور تحفي  القرآل الكريما  ابرامج تأهيل وت

والتأهيككل املنهككي لشككرائح األرامكككل واملطلقككات الباحثككات عككن فكككرص العمككلا  ابككرامج تعلككيم الخياطكككة والتطريككز للفتيككاتا  ابكككرامج 

عككم وتشككجيع التككدرير والتأهيككل الفنككي للشككبابا  ااملسككاعدات العينيككة واملاليككة للطككالب الفقككراء فككي املككدارس والجامعككاتا  و اد

 .2.88الطالب املتميزين في املسسسات التعليميةا  بوزل نسبي م ساوي بله 

 في املجال التعليمي ملحافظة بدر هكي ابكرامج تأهيكل وتكدرير وتعلكيم 
ا
وما يتسح أل أوثر أولويات العمل الخيري أهمية

ئح األرامكككككل واملطلقكككككات الباحثكككككات عكككككن فكككككرص   يلي كككككا ابكككككرامج التكككككدرير والتأهيكككككل املنهكككككي لشكككككرا2.83أفكككككراد املجتمكككككعا بكككككوزل نسكككككبي 

العمككككلا  ابككككرامج التككككدرير والتأهيككككل الفنككككي للشككككبابا  احككككل املشكككككالت الطالبيككككة فككككي املككككدارس والجامعككككاتا  و ادعككككم وتشككككجيع 

 .2.75الطالب املتميزين في املسسسات التعليميةا  بوزل نسبي م ساوي بله 

 
ا
فكككي املجكككال التعليمكككي ملحافظكككة مهكككد الكككذهر هكككي ابكككرامج التكككدرير ومكككا يتسكككح أل أوثكككر أولويكككات العمكككل الخيكككري أهميكككة

يلي ا اإنشاء املعاهد الشرعية باملنطقةا   3والتأهيل املنهي لشرائح األرامل واملطلقات الباحثات عن فرص العملا  بوزل نسبي 

املدارس والجامعكاتا  اتكوفير مكنح اإنشاء ودعم دور تحفي  القرآل الكريما  ااملساعدات العينية واملالية للطالب الفقراء في 

 .2.90دراسية للطالب املحتاجيلا  و اتفعيل دور أولياء األمور في متابعة دراسة وتحصيل أبنائ ما بوزل نسبي م ساوي بله 

 فكككي املجكككال التعليمكككي ملحافظكككة السكككويرقية هكككي اإنشكككاء ودعكككم دور 
ا
ومكككا يتسكككح أل أوثكككر أولويكككات العمكككل الخيكككري أهميكككة

  يلي ا اإنشاء املعاهد الفنية واملهنية باملنطقةا  ابرامج التدرير والتأهيل املنهي لشرائح 3الكريما  بوزل نسبي  تحفي  القرآل

األرامكككل واملطلقكككات الباحثكككات عكككن فكككرص العمكككلا  ابكككرامج محكككو األميكككة وتعلكككيم الكبكككارا  ااملسكككاعدات العينيكككة واملاليكككة للطكككالب 

 .2.88م وتشجيع الطالب املتميزين في املسسسات التعليميةا بوزل نسبي م ساوي بله الفقراء في املدارس والجامعاتا  و ادع

 عوائي تحقيي أولويات العمل الخيري للمجال التعليمي:

أظهككككرت نتككككائج الدراسككككة أل إجمككككالي عككككدد املشككككاكل التككككي تعتككككرض العمككككل الخيككككري فككككي املجككككال التعليمككككي بمنطقككككة املدينككككة 

مشككك لة  وجكككاءت أوثكككر املشكككاكل: اعكككدم التنسكككيق مكككع الجهكككات ذات  15ل عينكككة الدراسكككة بككككككك املنكككورة  والتكككي تكككم حصكككرها مكككن خكككال

%  يلي كككككا اقلككككككة الكككككدعم املكككككاديا بنسكككككبة مئويككككككة 18.35العالقكككككة )إدارة التعلكككككيم/ مراوكككككز التكككككدرير والتطككككككوير ....(ا بنسكككككبة مئويكككككة 

%  يلي ا اعدم وجود 12.05ا بنسبة مئوية %  وجاءت انقص ال وادر املتيصصة في الجانر التعليمي لدى الجمعيات17.27

%  وتشككككير هككككذو الن يجككككة إلككككى أل التنسككككيق مككككع 10.25خطككككة وافككككحة للجمعيككككات الخيريككككة فككككي الجانككككر التعليمككككيا بنسككككبة مئويككككة 

 الجهات ذات العالقة  والدعم املالي يقفال عائق وبير أمام العمل الخيري في املجال التعليمي بمنطقة املدينة املنورة.

 ال الصحي:املج

 فككي املجككال الصككحي ملحافظككة املدينككة املنككورة هككي انشككر 
ا
أظهككرت نتككائج الدراسككة أل أوثككر أولويككات العمككل الخيككري أهميككة

  يلي ككككا ااملسككككاهمة فككككي م افحككككة 2.85الككككوعي الصككككحي والوقككككا ي مككككن خككككالل إقامككككة املحاضككككرات والنككككدوات الصككككحيةا بككككوزل نسككككبي 

  فيمككككا جككككاءت ا املسككككاهمة فككككي تككككوفير اإلسككككعافات الطبيككككة العاجلككككة  2.79نسككككبي  األمككككراض املسككككتوطنة والسككككيطرة علي ككككاا بككككوزل
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  يلكي م ا تكوفير أجهكزة 2.75لسحايا الحوادث وال وارث والنكبات العامةا  و ا تقديم العال  للمرضك ى املحتكاجيلا بكوزل نسكبي 

 .2.70طبية متنوعة للمرض ى املحتاجيلا بوزل نسبي 

 فككي املجككال الصككحي ملحافظككة ينبككع هككي ااسككتقبال حككاالت اإلسككعاف ومككا يتسككح أل أوثككر أولويككات العمكك
ا
ل الخيككري أهميككة

  فيمكا جكاءت ا التنسكيق 2.92  يلي كا اإنشكاء العيكادات الخيريكةا  بكوزل نسكبي 2.97والطوارئ على مكدار السكاعةا  بكوزل نسكبي 

العمليككككات املطلوبككككة للفقككككراء الككككذين ال بككككيل املس شككككفيات واملحسككككنيل مككككن رجككككال األعمككككال والشككككركات  لتقككككديم العككككال  أو إجككككراء 

  و ا تأسككيس لجككال أصككدقاء املرضكك ى  والرعايكككة الصككحية املنزليككة.ا بككوزل نسكككبي 2.92يسككتطيعول دفككع الت ككاليفا بككوزل نسكككبي 

 .2.78  يلي ا اإقامة دورات تدريبية في اإلسعافات األولية للرجال والسيدات والطلبة والطالباتا بوزل نسبي 2.89

 في املجال الصحي ملحافظة العيص هي اتوفير أجهزة طبية متنوعة وما يتسح أ
ا
ل أوثر أولويات العمل الخيري أهمية

للمرضكك ى املحتككاجيلا   و اإقامككة دورات تدريبيككة فككي اإلسككعافات األوليككة للرجككال والسككيدات والطلبككة والطالبككاتا  ااملسككاهمة فككي 

  فيمكككا جكككاءت انشكككر الكككوعي 3 كككوارث والنكبكككات العامكككةا بكككوزل نسكككبي تكككوفير اإلسكككعافات الطبيكككة العاجلكككة  لسكككحايا الحكككوادث وال

الصككحي والوقككا ي مككن خككالل إقامككة املحاضككرات والنككدوات الصككحيةا   اتقككديم العككال  للمرضكك ى املحتككاجيلا   ا إنشككاء العيككادات 

 .2.88بوزل نسبي الخيريةا  و ا توفير السكن املناسر للمرض ى القادميل من أماون بعيدة لتلقي العال  في املنطقةا 

 فككككككي املجكككككككال الصككككككحي ملحافظكككككككة الحناويككككككة هكككككككي االتنسككككككيق بكككككككيل 
ا
ومككككككا يتسككككككح أل أوثكككككككر أولويككككككات العمكككككككل الخيككككككري أهميكككككككة

املس شكككككككفيات واملحسكككككككنيل مكككككككن رجكككككككال األعمكككككككال والشكككككككركات  لتقكككككككديم العكككككككال  أو إجكككككككراء العمليكككككككات املطلوبكككككككة للفقكككككككراء الكككككككذين ال 

ي كا اإنشكاء العيكادات الخيريكةا  ا رعايكة العجكزة واملسكنيل واملعكاقيلا  اتقكديم   يل2.92يستطيعول دفكع الت كاليفا بكوزل نسكبي 

  فيمكا جكاءت ا املسكاهمة فكي م افحكة األمكراض املسكتوطنة والسكيطرة علي كاا  و ا 2.83العال  للمرض ى املحتاجيلا بوزل نسبي 

 .2.75تقديم الخدمات الصحية واملساعدات الطبية لحجا  بيت ل الحراما بوزل نسبي 

 فككككي املجككككال الصكككحي ملحافظككككة خيبكككر هككككي اتقكككديم العككككال  للمرضكككك ى 
ا
ومكككا يتسككككح أل أوثكككر أولويككككات العمكككل الخيككككري أهميكككة

املحتاجيلا  ااملساهمة في م افحة األمراض املستوطنة والسيطرة علي اا  اتأسيس لجال أصدقاء املرض ى  والرعاية الصحية 

ت ا تككككوفير أجهككككزة طبيككككة متنوعككككة للمرضكككك ى املحتككككاجيلا  انشككككر الككككوعي الصككككحي   فيمككككا جككككاء 2.92املنزليككككةا بككككوزل نسككككبي م سككككاوي 

والوقككككا ي مككككن خككككالل إقامككككة املحاضككككرات والنككككدوات الصككككحيةا  و ااملسككككاهمة فككككي تككككوفير اإلسككككعافات الطبيككككة العاجلككككة  لسكككككحايا 

 .2.83الحوادث وال وارث والنكبات العامة ا بوزل نسبي 

 فكي املجككال الصكحي ملحافظككة العكال هككي اتكوفير أجهككزة طبيكة متنوعككة ومكا يتسكح أل أوثككر أولويكات العمككل الخيكر 
ا
ي أهميككة

  فيما جاءت 3للمرض ى املحتاجيلا   و اتقديم الخدمات الصحية واملساعدات الطبية لحجا  بيت ل الحراما  بوزل نسبي 

ضكك ى الككذين ال عائككل لهككم غيككر املككريضا ااملشككاروة فككي حمككالت التبككرع بالككدم وأسككابيع النظافككةا  و اتككوفير رواتككر شككهرية ألسككر املر 

 .2.82  و اإنشاء العيادات الخيريةا بوزل نسبي 2.91بوزل نسبي 

 في املجال الصحي ملحافظة وادي الفرع هي ارعاية العجزة واملسنيل 
ا
وما يتسح أل أوثر أولويات العمل الخيري أهمية

  فيمكا جكاء ااملسكاهمة 3واملعاقيلا  و اتقكديم الخكدمات الصكحية واملسكاعدات الطبيكة لحجكا  بيكت ل الحكراما  بكوزل نسكبي 

  و اتقديم التطعيمكات 2.88ا الحوادث وال وارث والنكبات العامةا بوزل نسبي في توفير اإلسعافات الطبية العاجلة  لسحاي
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  وجككككاء اتأسككككيس لجككككال أصككككدقاء املرضكككك ى  والرعايككككة الصككككحية املنزليككككةا   ااملسككككاهمة فككككي م افحككككة 2.75لألطفككككالا بككككوزل نسككككبي 

 ل ل مه ما. 2.63األمراض املستوطنة والسيطرة علي اا بوزل نسبي 

 في املجال الصحي ملحافظة بدر هي اإنشاء العيادات الخيريةا بوزل وما يتسح أل أوثر أول
ا
ويات العمل الخيري أهمية

يل واملعكككككاقيلا   اتأسكككككيس لجكككككال أصكككككدقاء املرضككككك ى  والرعايكككككة الصكككككحية املنزليكككككةا  و 2.75نسكككككبي    يلي كككككا ارعايكككككة العجكككككزة واملسكككككن 

  فيمككككا جككككاءت ااملسككككاهمة فككككي م افحككككة 2.67 سككككاوي ااسككككتقبال حككككاالت اإلسككككعاف والطككككوارئ علككككى مككككدار السككككاعةا بككككوزل نسككككبي م

األمراض املستوطنة والسيطرة علي اا  االتنسيق بيل املس شفيات واملحسنيل من رجال األعمال والشركات  لتقديم العال  أو 

قكككككديم إجكككككراء العمليكككككات املطلوبكككككة للفقكككككراء الكككككذين ال يسكككككتطيعول دفكككككع الت كككككاليفا  اتقكككككديم العكككككال  للمرضككككك ى املحتكككككاجيلا  و ات

 .2.58الخدمات الصحية واملساعدات الطبية لحجا  بيت ل الحراما بوزل نسبي 

 فكككككي املجكككككال الصكككككحي ملحافظكككككة مهكككككد الكككككذهر هكككككي االتنسكككككيق بكككككيل 
ا
ومكككككا يتسكككككح أل أوثكككككر أولويكككككات العمكككككل الخيكككككري أهميكككككة

وبكككككككة للفقكككككككراء الكككككككذين ال املس شكككككككفيات واملحسكككككككنيل مكككككككن رجكككككككال األعمكككككككال والشكككككككركات  لتقكككككككديم العكككككككال  أو إجكككككككراء العمليكككككككات املطل

  فيمكككككا جكككككاءت ارعايكككككة العجكككككزة 3يسكككككتطيعول دفكككككع الت كككككاليفا  و اتقكككككديم العكككككال  للمرضككككك ى املحتكككككاجيلا  بكككككوزل نسكككككبي م سكككككاوي 

واملسكككككككنيل واملعكككككككاقيلا  اتكككككككوفير وسكككككككائل النقكككككككل مكككككككن وإلكككككككى أمكككككككاون العكككككككال  للمرضككككككك ى املحتكككككككاجيلا و ادعكككككككم الدراسكككككككات واألبحكككككككاث 

 .2.80املزمنة واملن شرة في املنطقةا بوزل نسبي  واإلحصاءات املتعلقة باألمراض

 في املجال الصحي ملحافظة السويرقية هي ارعاية العجزة واملسكنيل  وما يتسح
ا
أل أوثر أولويات العمل الخيري أهمية

 م انشككر   يلككي2.88واملعككاقيلا  اتككوفير أجهككزة طبيككة متنوعككة للمرضكك ى املحتككاجيلا   و اإنشككاء العيككادات الخيريككةا  بككوزل نسككبي 

الككوعي الصككحي والوقككا ي مككن خككالل إقامككة املحاضككرات والنككدوات الصككحيةا  و ااسككتقبال حككاالت اإلسككعاف والطككوارئ علككى مككدار 

 .2.75الساعةا بوزل نسبي 

 عوائي تحقيي أولويات العمل الخيري للمجال الصحي:

ل الصككحي بمنطقككة املدينككة املنككورة  أظهككرت نتككائج الدراسككة إجمككالي عككدد املشككاكل التككي تعتككرض العمككل الخيككري فككي املجككا

مشكككك لة  وجككككاءت أوثككككر املشككككاكل: اعككككدم تككككوفر الككككدعم املككككاليا بنسككككبة مئويككككة  16والتككككي تككككم حصككككرها مككككن خككككالل عينككككة الدراسككككة بكككككككك 

%  يلي ا اعدم وجود دعم فني وتنسيق من الجهكات ذات العالقكة )وزارة الصكحة/ وزارة الشكسول االجتماعيكة .....(ا بنسكبة 17.2

%  يلي ككككككا انككككككدرة العككككككامليل فككككككي 14.3%  وجككككككاءت اقلككككككة الككككككوعي بأهميككككككة املجككككككال الصككككككحي بككككككيل الجمهككككككورا بنسككككككبة مئويككككككة 15ة مئويكككككك

%  وككككال لعككدم تكككوافر اإلم انيكككات نصككير مكككن هكككذو 13.6الجمعيككات ممكككن يحملككول شكككهادات فكككي املجككال الصكككحيا بنسكككبة مئويككة 

%  وتشكككير هكككذو 10.7ال )أجهكككزة/ سكككيارات ....(ا بنسكككبة مئويكككة املشككككالت حيكككث جكككاءت اعكككدم تكككوفر اإلم انيكككات الالزمكككة فكككي املجككك

 الن يجة إلى أل الدعم املالي يقف عائق وبير أمام العمل الخيري في املجال الصحي بمنطقة املدينة املنورة.

 املجال اإلعالمي:

 فككككي املجكككال اإلعالمكككي ملحافظكككة املدينكككة املنكككورة هكككي االتعريككككف 
ا
أظهكككرت النتكككائج أل أوثكككر أولويكككات العمكككل الخيكككري أهميكككة

الككدائم بالجمعيككة وأعمالهككا والخككدمات التككي تقككدمهاا  و األ تسككعى الجمعيككة الخيريككة إلككى إقامككة عالقككات تعككاول مككع املسسسككات 

يكر  فيمككا جكاءت ااسكتيدام وسككائل التواصكل االجتمكاعي )تككويتر  فكيس بككود  ...( علكى الترت 2.73  2.74اإلعالميكةا بكوزل نسككبي 
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  و انشككر الجمعيكة الخيريككة لتفاصككيل برامجهككا لخدمكة املجتمككعا بككوزل نسككبي 2.71فكي التعريككف بأنشككطة الجمعيكةا بككوزل نسككبي 

 .2.67ووالئ ما بوزل نسبي   و االتواصل مع الداعميل عبر الوسائل املختلفة بش ل مستمر والحفا  على ثقت م  2.68

 فكي املجكال اإلعالمكي ملحافظككة ينبكع هكي االتعريكف الكدائم بالجمعيككة 
ا
ومكا يتسكح أل أوثكر أولويكات العمكل الخيككري أهميكة

  فيمكا جكاءت ااسكتيدام وسكائل التواصكل االجتمكاعي )تكويتر  فكيس بكود  ...( 3وأعمالها والخكدمات التكي تقكدمهاا  بكوزل نسكبي 

ة الجمعيةا  و األ تسعى الجمعية الخيرية إلى إقامة عالقات تعكاول مكع املسسسكات اإلعالميكةا بكوزل نسكبي في التعريف بأنشط

  يلي مكككككككككا ا االسكككككككككتفادة مكككككككككن وسكككككككككائل اإلعكككككككككالم الحكككككككككديث )مواقكككككككككع التواصكككككككككل االجتمكككككككككاعي  املنتكككككككككديات  تطبيقكككككككككات الهواتكككككككككف 2.94

اليكات املختلفكة فكي إبكراز بكرامج وأنشكطة الجمعيكات الخيريكة   وجاءت ااسك ثمار املواسكم والفع2.92الذوية ..إلم(ا بوزل نسبي 

ا  انشككر الجمعيكة الخيريككة 
ا
 ومهنيكا

ا
 ومعنويكا

ا
فكي خدمكة املجتمككعا  احكث الجمهكور )ب ككل فئاتكه( علكى دعككم الجمعيكات الخيريكة ماديككا

حفككككا  علككككى ثقككككت م لتفاصككككيل برامجهككككا لخدمككككة املجتمككككعا  االتواصككككل مككككع الككككداعميل عبككككر الوسككككائل املختلفككككة بشكككك ل مسككككتمر وال

 ل ل مه م. 2.89ووالئ ما  و اإنشاء إدارة متيصصة لإلعالم في كل جمعية خيريةا بوزل نسبي م ساوي بله 

 فكككككي املجكككككال اإلعالمكككككي ملحافظكككككة العكككككيص هكككككي االتعريكككككف الكككككدائم 
ا
ومكككككا يتسكككككح أل أوثكككككر أولويكككككات العمكككككل الخيكككككري أهميكككككة

ا  بالجمعية وأعمالها والخدمات التي تقدمهاا  احث الجم
ا
 ومهنيكا

ا
 ومعنويكا

ا
هور )ب ل فئاته( علكى دعكم الجمعيكات الخيريكة ماديكا

االتواصككل مككع الككداعميل عبككر الوسككائل املختلفككة بشكك لي مسككتمر والحفككا  علككى ثقككت م ووالئ ككما  ااالسككتفادة مككن وسككائل اإلعككالم 

ل كككل مكككه م   2.86ل نسكككبي م سكككاوي الحكككديث )مواقكككع التواصكككل االجتمكككاعي  املنتكككديات  تطبيقكككات الهواتكككف الذويكككة ..إلم(ا  بكككوز 

وجكككاء ااسكككتيدام وسكككائل التواصكككل االجتمكككاعي )تكككويتر  فكككيس بكككود  ...( فكككي التعريكككف بأنشكككطة الجمعيكككةا  و ااسككك ثمار املواسكككم 

 ل ل مه ما. 2.71والفعاليات املختلفة في إبراز برامج وأنشطة الجمعيات الخيرية في خدمة املجتمعا بوزل نسبي 

 فكي املجكال اإلعالمكي ملحافظكة الحناويكة هكي ااالسكتفادة مكن وسكائل ومكا يتسكح أل أوثكر أ
ا
ولويكات العمكل الخيكري أهميكة

  فيمككككككا جككككككاء 3اإلعككككككالم الحككككككديث )مواقككككككع التواصككككككل االجتمككككككاعي  املنتككككككديات  تطبيقككككككات الهواتككككككف الذويككككككة ..إلم(ا بككككككوزل نسككككككبي 

  وجككككاء ا 2.92بأنشككككطة الجمعيككككةا بككككوزل نسككككبي  ااسككككتيدام وسككككائل التواصككككل االجتمككككاعي )تككككويتر  فككككيس بككككود  ...( فككككي التعريككككف

التعريف الدائم بالجمعية وأعمالها والخكدمات التكي تقكدمهاا   االتواصكل مكع الكداعميل عبكر الوسكائل املختلفكة بشك ل مسكتمر 

نسككبي والحفككا  علككى ثقككت م ووالئ ككم   و األ تسككعى الجمعيككة الخيريككة إلككى إقامككة عالقككات تعككاول مككع املسسسككات اإلعالميككةا بككوزل 

 ل ل مه م. 2.83

 فكي املجكال اإلعالمكي ملحافظكة خيبكر هكي االتعريكف الكدائم بالجمعيكة 
ا
وما يتسح أل أوثر أولويات العمل الخيري أهميكة

  فيمككا 3وأعمالهكا والخككدمات التكي تقككدمهاا  و انشككر الجمعيكة الخيريككة لتفاصكيل برامجهككا لخدمككة املجتمكعا بككوزل نسكبي م سككاوي 

سككائل اإلعككالم الحكديث )مواقككع التواصكل االجتمككاعي  املنتككديات  تطبيقكات الهواتككف الذويككة ..إلم(ا  ا جكاءت ااالسككتفادة مكن و 

اسككتيدام وسككائل التواصككل االجتمككاعي )تككويتر  فككيس بككود  ...( فككي التعريككف بأنشككطة الجمعيككةا  اإنشككاء موقككع إلكترونككي خككاص 

لوسككككائل املختلفككككة بشكككك ل مسككككتمر والحفككككا  علككككى ثقككككت م بالجمعيككككة وتفعيلككككه بصككككورة مسككككتمرة  ا التواصككككل مككككع الككككداعميل عبككككر ا

ووالئ ككم  األ تسككعى الجمعيككة الخيريككة إلككى إقامككة عالقككات تعككاول مككع املسسسككات اإلعالميككةا  و احككث الجمهككور )ب ككل فئاتككه( علككى 

ا بوزل نسبي م ساوي 
ا
 ومهنيا

ا
 ومعنويا

ا
 ل ل مه م. 2.83دعم الجمعيات الخيرية ماديا

 في املجال اإلعالمكي ملحافظكة العكال هكي األ تسكعى الجمعيكة الخيريكة وما يتسح أل أوثر أولوي
ا
ات العمل الخيري أهمية

إلكككى إقامكككة عالقكككات تعكككاول مكككع املسسسكككات اإلعالميكككةا  ااالسكككتفادة مكككن وسكككائل اإلعكككالم الحكككديث )مواقكككع التواصكككل االجتمكككاعي  
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عاليكككات املختلفكككة فكككي إبكككراز بكككرامج وأنشكككطة الجمعيكككات املنتكككديات  تطبيقكككات الهواتكككف الذويكككة ..إلم(ا  ااسككك ثمار املواسكككم والف

الخيرية في خدمة املجتمعا  اإنشاء إدارة متيصصة لإلعالم في كل جمعية خيريةا   و اإنشاء موقع إلكتروني خاص بالجمعيكة 

 ل لي مه م. 3وتفعيله بصورة مستمرةا بوزل نسبي م ساوي 

 فككككك
ا
ي املجكككككال اإلعالمكككككي ملحافظكككككة وادي الفكككككرع هكككككي االتواصكككككل مكككككع ومكككككا يتسكككككح أل أوثكككككر أولويكككككات العمكككككل الخيكككككري أهميكككككة

  فيما جاءت ا أل تسكعى الجمعيكة 3الداعميل عبر الوسائل املختلفة بش ل مستمر والحفا  على ثقت م ووالئ ما بوزل نسبي 

قكككككع التواصكككككل الخيريكككككة إلكككككى إقامكككككة عالقكككككات تعكككككاول مكككككع املسسسكككككات اإلعالميكككككةا  ا االسكككككتفادة مكككككن وسكككككائل اإلعكككككالم الحكككككديث )موا

االجتمكككاعي  املنتكككديات  تطبيقكككات الهواتكككف الذويكككة ..إلم(ا   التعريكككف الكككدائم بالجمعيكككة وأعمالهكككا والخكككدمات التكككي تقكككدمهاا  ا 

 
ا
نشكر الجمعيكة الخيريكة لتفاصكيل برامجهكا لخدمكة املجتمكعا  و احككث الجمهكور )ب كل فئاتكه( علكى دعكم الجمعيكات الخيريكة ماديككا

ا بوزل
ا
 ومهنيا

ا
 .2.88نسبي  ومعنويا

 فكي املجكال اإلعالمكي ملحافظكة بكدر هكي االتواصكل مكع الكداعميل عبكر 
ا
وما يتسح أل أوثكر أولويكات العمكل الخيكري أهميكة

الوسككككائل املختلفككككة بشكككك ل مسككككتمر والحفككككا  علككككى ثقككككت م ووالئ ككككما  اإنشككككاء إدارة متيصصككككة لإلعككككالم فككككي كككككل جمعيككككة خيريككككةا  

  فيما جاءت 2.75ويتر  فيس بود  ...( في التعريف بأنشطة الجمعيةا بوزل نسبي وااستيدام وسائل التواصل االجتماعي )ت

األ تسككككعى الجمعيككككة الخيريككككة إلككككى إقامككككة عالقككككات تعككككاول مككككع املسسسككككات اإلعالميككككةا  وا التعريككككف الككككدائم بالجمعيككككة وأعمالهككككا 

 .2.67والخدمات التي تقدمهاا بوزل نسبي 

 فكي املجكال اإلعالمكي ملحافظككة مهكد الكذهر هكي األ تسكعى الجمعيككة  ومكا يتسكح أل أوثكر أولويكات العمكل الخيككري 
ا
أهميكة

  فيمككا جككاء االتواصككل مككع الككداعميل عبككر الوسككائل 3الخيريككة إلككى إقامككة عالقككات تعككاول مككع املسسسككات اإلعالميككةا  بككوزل نسككبي 

جمعيككة خيريكككةا  بكككوزل نسكككبي  املختلفككة بشككك ل مسكككتمر والحفكككا  علككى ثقكككت م ووالئ كككما  اإنشكككاء إدارة متيصصككة لإلعكككالم فكككي ككككل

ل ل مه ما  وجاء االتعريف الدائم بالجمعية وأعمالها والخدمات التي تقدمهاا  ااس ثمار املواسم والفعاليات املختلفكة  2.80

 ل ل مه ما. 2.70في إبراز برامج وأنشطة الجمعيات الخيرية في خدمة املجتمعا بوزل نسبي م ساوي بله 

 فكككي املجكككال اإلعالمكككي ملحافظكككة السكككويرقية هكككي االتعريكككف الكككدائم ومكككا يتسكككح أل أوثكككر أولويكككا
ا
ت العمكككل الخيكككري أهميكككة

ا  
ا
 ومهنيكا

ا
 ومعنويكا

ا
بالجمعية وأعمالها والخدمات التي تقدمهاا  احث الجمهور )ب ل فئاته( علكى دعكم الجمعيكات الخيريكة ماديكا

عالميككككةا  ااالسككككتفادة مككككن وسككككائل اإلعككككالم الحككككديث األ تسككككعى الجمعيككككة الخيريككككة إلككككى إقامككككة عالقككككات تعككككاول مككككع املسسسككككات اإل 

ل كككل مككككه م  فيمككككا جككككاءت  3)مواقكككع التواصككككل االجتمككككاعي  املنتكككديات  تطبيقككككات الهواتككككف الذويككككة ..إلم(ا  بكككوزل نسككككبي م سككككاوي 

صككل االتواصككل مككع الككداعميل عبككر الوسككائل املختلفككة بشكك ل مسككتمر والحفككا  علككى ثقككت م ووالئ ككما  و ااسككتيدام وسككائل التوا

 .2.88االجتماعي )تويتر  فيس بود  ...( في التعريف بأنشطة الجمعيةا بوزل نسبي 

 عوائي تحقيي أولويات العمل الخيري للمجال اإلعالمي:

أل إجمالي عدد املشاكل التي تعترض العمل الخيري في املجال اإلعالمي بمنطقة املدينة املنورة  والتي تم حصرها من 

عدم وجود قسم لإلعالم ووفاءات مدربة في املجال اإلعالمي مش لة  وجاءت أوثر املشاكل: ا 12خالل عينة الدراسة بكككك 

ا بنسبة مئوية وجود تنسيق بيل الجمعيات والجهات اإلعالمية املختلفة عدميلي ا ا %،23.2ا بنسبة مئوية بالجمعيات
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قلة الدعم يلي ا ا %،16.4بنسبة مئوية  ضعف اهتمام اإلعالمييل بأنشطة الجمعيات الخيرية باملنطقةاوجاءت ا %،18.3

 %.13.5ا بنسبة مئوية املالي للجمعيات الخيرية في ظل ارتفاع ت لفة املادة اإلعالنية

 املجال الدعوي:

 فككي مجككال الككدعوة ملحافظككة املدينككة املنككورة هككي ازيككادة البككرامج 
ا
أظهككرت النتككائج أل أوثككر أولويككات العمككل الخيككري أهميككة

  وجكككاء ااسكككتنالل وسكككائل التواصكككل االجتمكككاعي فكككي الكككدعوةا بكككوزل نسكككبي 2.80الدعويكككة املوجهكككة للنسكككاء واألسكككرةا بكككوزل نسكككبي 

ابقات للفئكككات املختلفكككة فكككي حفككك  القكككرآل الككككريم والسكككنة النبويكككةا  و ادعكككم الكككدروس الدينيكككة   فيمكككا جكككاءت اإقامكككة املسككك2.74

 ل ل مه ما. 2.72والدعوة واملساجد للفقه والسنة ا بوزل نسبي 

 في مجال الدعوة ملحافظة ينبع هي ازيادة البرامج الدعويكة املوجهكة 
ا
وما يتسح أل أوثر أولويات العمل الخيري أهمية

  وجكاءت ا وفالككة الككدعاة 2.91  فيمككا جككاءت ارحكالت الحككج والعمككرة املجانيكةا بككوزل نسككبي 2.97ألسككرةا  بككوزل نسكبي للنسكاء وا

ل كككل مه مكككا  وجكككاءت ا دعكككم الكككدروس  2.88إلكككى لا  و ا ابت كككار وسكككائل دعويكككة حديثكككة تناسكككر الشكككباب واألطفكككالا بكككوزل نسكككبي 

ل وسككائل التواصككل االجتمككاعي فككي الككدعوةا  وا إقامككة املسككابقات للفئككات الدينيككة والككدعوة واملسككاجد للفقككه والسككنةا  ا اسككتنال

 ل ل مه م. 2.85املختلفة في حف  القرآل الكريم والسنة النبويةا بوزل نسبي 

 فككي مجكال الكدعوة ملحافظكة العككيص هكي اوفالكة الكدعاة إلككى لا  ا 
ا
ومكا يتسكح  أل أوثكر أولويككات العمكل الخيكري أهميكة

نية والدعوة واملساجد للفقه والسنةا  ادعوة غير املسلميلا  اإقامة املسابقات للفئات املختلفة فكي حفك  دعم الدروس الدي

القرآل الكريم والسنة النبويةا  ا دعم املحاضرات والفعاليات الدينيةا  و ااستنالل وسائل التواصل االجتمكاعي فكي الكدعوةا 

 .3بوزل نسبي 

 فكككي مجككال الككدعوة ملحافظككة الحناويككة هككي ارحككالت الحككج والعمكككرة ومككا يتسككح أل أوثككر أولويككات العمككل ا
ا
لخيككري أهميككة

  فيمككا جككاء ا دعككم الككدروس الدينيككة والككدعوة 2.91املجانيككةا  ااسككتنالل وسككائل التواصككل االجتمككاعي فككي الككدعوةا بككوزل نسككبي 

الدعويكة املوجهكة للنسكاء واألسكرةا بكوزل واملساجد للفقه والسنةا  ا دعكم املحاضكرات والفعاليكات الدينيكةا  و ا زيكادة البكرامج 

 .2.82نسبي 

 فكككي مجكككال الكككدعوة ملحافظكككة خيبكككر هكككي اوفالكككة الكككدعاة إلكككى لا  و 
ا
ومكككا يتسكككح أل أوثكككر أولويكككات العمكككل الخيكككري أهميكككة

الدينية   فيما جاءت ادعم الدروس 3اإقامة املسابقات للفئات املختلفة في حف  القرآل الكريم والسنة النبويةا بوزل نسبي 

ل ككل  2.92والكدعوة واملسككاجد للفقكه والسككنةا  ا دعككم املحاضكرات والفعاليككات الدينيككةا  و ا دعكوة غيككر املسككلميلا بكوزل نسككبي 

 مه م.

 فكي مجكال الكدعوة ملحافظكة العكال هكي اابت كار وسكائل دعويكة حديثكة 
ا
وما يتسح أل أوثر أولويات العمل الخيكري أهميكة

نالل وسكككائل التواصككككل االجتمكككاعي فكككي الككككدعوةا  و ازيكككادة البكككرامج الدعويككككة املوجهكككة للنسككككاء تناسكككر الشكككباب واألطفككككالا  ااسكككت

  فيما جاءت اإقامة املسابقات للفئات املختلفكة فكي حفك  القكرآل الككريم والسكنة النبويكةا  و ارحكالت 3واألسرةا  بوزل نسبي 

 .2.91الحج والعمرة املجانيةا بوزل نسبي 

 في مجال الدعوة ملحافظة وادي الفرع هي ا وفالة الدعاة إلى لا  وما يتسح  أل أوثر أولوي
ا
ات العمل الخيري أهمية

ادعكككم الكككدروس الدينيكككة والكككدعوة واملسكككاجد للفقكككه والسكككنةا  ادعكككم املحاضكككرات والفعاليكككات الدينيكككةا  اابت كككار وسكككائل دعويكككة 
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فككككي الكككدعوةا  و ازيكككادة البككككرامج الدعويكككة املوجهككككة  حديثكككة تناسكككر الشككككباب واألطفكككالا  ااسكككتنالل وسككككائل التواصكككل االجتمكككاعي

 .3للنساء واألسرةا  بوزل نسبي 

 في مجال الدعوة ملحافظة بدر هي ادعم الدروس الدينية والدعوة 
ا
وما يتسح  أل أوثر أولويات العمل الخيري أهمية

سككككائل دعويككككة حديثكككككة تناسككككر الشكككككباب واملسككككاجد للفقككككه والسكككككنةا  اإنشككككاء املواقككككع اإللكترونيكككككة ألغككككراض الككككدعوةا  اابت كككككار و 

واألطفالا  ااستنالل وسائل التواصل االجتماعي في الدعوةا  و ازيادة البرامج الدعوية املوجهة للنساء واألسرةا  بوزل نسبي 

2.92. 

 في مجال الدعوة ملحافظة مهد الذهر هي اوفالة الدعاة إلى لا
ا
  وما يتسح أل أوثر أولويات العمل الخيري أهمية

  فيما جاءت ازيادة البرامج الدعويكة املوجهكة للنسكاء 3وادعم الدروس الدينية والدعوة واملساجد للفقه والسنةا بوزل نسبي 

واألسككككرةا  اإقامككككة املسككككابقات للفئككككات املختلفككككة فككككي حفكككك  القككككرآل الكككككريم والسككككنة النبويككككةا  وادعككككم املحاضككككرات والفعاليككككات 

 .2.90الدينيةا بوزل نسبي م ساوي بله 

 في مجكال الكدعوة ملحافظكة السكويرقية هكي اوفالكة الكدعاة إلكى لا  
ا
وما يتسح أل أوثر أولويات العمل الخيري أهمية

ادعكككم الكككدروس الدينيكككة والكككدعوة واملسكككاجد للفقكككه والسكككنةا  ادعكككم املحاضكككرات والفعاليكككات الدينيكككةا  اابت كككار وسكككائل دعويكككة 

وسائل التواصل االجتماعي في الدعوةا  ازيادة البرامج الدعوية املوجهة للنساء حديثة تناسر الشباب واألطفالا  ااستنالل 

 .3واألسرةا بوزل نسبي م ساوي 

 مجال املساجد:

 فكي مجكال املسكاجد ملحافظكة املدينكة املنكورة هكي اوفالكة حلقكات 
ا
أظهرت النتائج أل أوثر أولويات العمل الخيري أهميكة

  فيمككا جككاءت اإنشككاء تفعيككل دور املسككاجد فككي تفقككد األسككر فككي 2.78الطككالبا بككوزل نسككبي تحفككي  القككرآل فككي املسككاجد وتشككجيع 

الحكي وحككل مشكككالت ما  و ا تعيككيل لجنكة فقهيككة فككي املسككاجد يرفكع إلي ككا املصككلول مسككائلهم الفقهيكة وتقككوم بالبحككث عككن الجككواب 

  2.76  2.77طبكككككاء والكككككدعاةا  بكككككوزل نسكككككبي مكككككن خكككككالل اسكككككتفتاء العلمكككككاءا  و ا دعكككككم الكككككدورات التدريبيكككككة ألئمكككككة املسكككككاجد والخ

 ل ل مه ما. 2.61على الترتير  وجاءت ا صيانة املساجدا  وا توفير احتياجات املساجدا بوزل نسبي 2.72

 فككككي مجككككال املسككككاجد ملحافظككككة ينبككككع هككككي اوفالككككة حلقككككات تحفككككي  
ا
ومككككا يتسككككح أل أوثككككر أولويككككات العمككككل الخيككككري أهميككككة

  فيمككككا جكككاءت ادعككككم الكككدورات التدريبيككككة ألئمكككة املسككككاجد والخطبككككاء 2.91با  بككككوزل نسكككبي القكككرآل فككككي املسكككاجد وتشككككجيع الطكككال 

  يلي ككككككا اصككككككيانة املسككككككاجدا  اتككككككوفير احتياجككككككات 2.73  وجككككككاءت انظافككككككة املسككككككاجدا بككككككوزل نسككككككبي 2.78والككككككدعاةا بككككككوزل نسككككككبي 

 ل ل مه ما. 2.70املساجدا بوزل نسبي 

 في مجال املساجد ملحافظة العيص هي اصيانة املسكاجدا  اتأثيكث وما يتسح أل أوثر أولويات العمل الخيري أهمي
ا
ة

املساجدا  انظافة املسكاجدا  ادعكم األنشكطة والفعاليكات التكي تقيمهكا املسكاجدا  ادعكم برنكامج صكالة التكراويح واختيكار األئمكة 

 .3لهاا  و ادعم الدورات التدريبية ألئمة املساجد والخطباء والدعاةا بوزل نسبي 

 فكي مجكال املسكاجد ملحافظكة الحناويكة هكي اوفالكة حلقكات تحفكي  وما يت
ا
سح أل أوثر أولويات العمكل الخيكري أهميكة

  فيمككا جككاءت ا صككيانة املسككاجدا  ا دعككم برنككامج صككالة التككراويح واختيككار 3القككرآل فككي املسككاجد وتشككجيع الطككالبا  بككوزل نسككبي 
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  وجككاءت ا دعككم الككدورات التدريبيككة ألئمككة 2.91املسككاجدا بككوزل نسككبي األئمككة لهككاا  و ا دعككم األنشككطة والفعاليككات التككي تقيمهككا 

 .2.82املساجد والخطباء والدعاةا  و ا نظافة املساجدا بوزل نسبي 

 في مجال املساجد ملحافظة خيبر هي انظافة املساجدا بوزل نسبي 
ا
وما يتسح أل أوثر أولويات العمل الخيري أهمية

ا دعم الدورات التدريبية ألئمة املساجد والخطباء والدعاةا  ا تأثيكث املسكاجدا  و ا تكوفير    فيما جاءت ا صيانة املساجدا 3

 ل ل مه ما. 2.92احتياجات املساجدا بوزل نسبي م ساوي 

 فكككي مجكككال املسكككاجد ملحافظكككة العكككال هكككي اتأثيكككث املسكككاجدا  ادعكككم 
ا
ومكككا يتسكككح أل أوثكككر أولويكككات العمكككل الخيكككري أهميكككة

ح واختيار األئمة لهاا  اتفعيل دور املساجد في تفقد األسر فكي الحكي وحكل مشككالت ما  اتعيكيل لجنكة فقهيكة برنامج صالة التراوي

فككي املسكككاجد يرفكككع إلي كككا املصكككلول مسككائلهم الفقهيكككة وتقكككوم بالبحكككث عكككن الجكككواب مككن خكككالل اسكككتفتاء العلمكككاءا  ادعكككم الكككدورات 

 .3حلقات تحفي  القرآل في املساجد وتشجيع الطالبا بوزل نسبي  التدريبية ألئمة املساجد والخطباء والدعاةا  و اوفالة

 فكككككي مجكككككال املسكككككاجد ملحافظكككككة وادي الفكككككرع هكككككي ادعكككككم الكككككدورات 
ا
ومكككككا يتسكككككح أل أوثكككككر أولويكككككات العمكككككل الخيكككككري أهميكككككة

ا املصكككككلول   يلي كككككا ا تعيكككككيل لجنكككككة فقهيكككككة فكككككي املسكككككاجد يرفكككككع إلي ككككك3التدريبيكككككة ألئمكككككة املسكككككاجد والخطبكككككاء والكككككدعاةا  بكككككوزل نسكككككبي 

مسائلهم الفقهية وتقوم بالبحث عن الجواب من خالل استفتاء العلماءا  ا صيانة املساجدا  و ادعم مكتبكة املسكجد بكاملواد 

  فيمكا جكاءت ا وفالكة حلقكات تحفكي  القكرآل فكي املسكاجد وتشكجيع 2.88املقروءة واملسموعة واملرئيةا بوزل نسبي م سكاوي بلكه 

ة التكككككراويح واختيكككككار األئمكككككة لهكككككاا  ا تأثيكككككث املسكككككاجدا  ا تكككككوفير احتياجكككككات املسكككككاجدا  و ا دعكككككم الطكككككالبا  ا دعكككككم برنكككككامج صكككككال 

 .2.75األنشطة والفعاليات التي تقيمها املساجدا بوزل نسبي 

 فككي مجككال املسككاجد ملحافظككة بككدر هككي اصككيانة املسككاجدا  انظافككة 
ا
ومككا يتسككح أل أوثككر أولويككات العمككل الخيككري أهميككة

  فيمكككككا جكككككاءت ا دعكككككم الكككككدورات 3لكككككة حلقكككككات تحفكككككي  القكككككرآل فكككككي املسكككككاجد وتشكككككجيع الطكككككالبا  بكككككوزل نسكككككبي املسكككككاجدا  اوفا

التدريبيككة ألئمككة املسككاجد والخطبككاء والككدعاةا  ا تككوفير احتياجككات املسككاجدا  و ا تفعيككل دور املسككاجد فككي تفقككد األسككر فككي الحككي 

 .2.75وحل مشكالت ما بوزل نسبي م ساوي بله 

 فكككي مجكككال املسكككاجد ملحافظكككة مهكككد الكككذهر هكككي انظافكككة املسكككاجدا ومكككا يتسكككح أل أوثككك
ا
ر أولويكككات العمكككل الخيكككري أهميكككة

  فيما جاءت اوفالة حلقات تحفي  القرآل في املساجد وتشجيع الطالبا  اتوفير احتياجكات املسكاجدا  ادعكم 3بوزل نسبي 

التككي تقيمهككا املسككاجدا  و ادعككم مكتبككة املسككجد بككاملواد برنككامج صككالة التككراويح واختيككار األئمككة لهككاا  ادعككم األنشككطة والفعاليككات 

 .2.75املقروءة واملسموعة واملرئيةا بوزل نسبي م ساوي بله 

 فكككي مجكككال املسكككاجد ملحافظكككة السكككويرقية هكككي اصكككيانة املسكككاجدا  
ا
ومكككا يتسكككح أل أوثكككر أولويكككات العمكككل الخيكككري أهميكككة

ملسككاجدا  ادعككم برنككامج صككالة التككراويح واختيككار األئمككة لهككاا  اإقامككة اتأثيككث املسككاجدا  انظافككة املسككاجدا  اتككوفير احتياجككات ا

 في املسجد  يساهم فيه أهل الحي ومظهري من مظاهر الترابط االجتمكاعيا  اتفعيكل دور املسكاجد فكي تفقكد 
ا
إفطار جماعي يوميا

ةا  و اوفالككككة حلقككككات تحفككككي  األسككككر فككككي الحككككي وحككككل مشكككككالت ما  ادعككككم الككككدورات التدريبيككككة ألئمككككة املسككككاجد والخطبككككاء والككككدعا

 .3القرآل في املساجد وتشجيع الطالبا بوزل نسبي م ساوي 
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 عوائي تحقيي أولويات العمل الخيري ملجال الدعوة واملساجد:

أظهكككرت نتكككائج الدراسكككة أل إجمكككالي عكككدد املشكككاكل التكككي تعتكككرض العمكككل الخيكككري فكككي مجكككال الكككدعوة واملسكككاجد بمنطقكككة 

مش لة  وجاءت أوثر املشاكل: اعدم وجود دعم ماديا بنسبة  14املدينة املنورة  والتي تم حصرها من خالل عينة الدراسة بكككك 

%  وجككاءت اعككدم وجككود تنسككيق ودعككم 22.4مجككال الككدعوةا بنسككبة مئويككة  %  يلي ككا اعككدم وجككود كككوادر مككسهليل فككي25.8مئويككة 

%  يلي كككككا اقلككككة الكككككوعي لككككدى املجتمكككككع للعمكككككل 12.1مككككن الجهكككككات ذات العالقككككة )الكككككوزارة/ الهيئات/الجمعيككككات....(ا بنسكككككبة مئويككككة 

العالقككة  والككدعم املككالي  %  وتشككير هككذو الن يجككة إلككى أل التنسككيق مككع الجهككات ذات6.7الخيككري فككي مجككال الككدعوةا بنسككبة مئويككة 

 يقفال عائق وبير أمام العمل الخيري في مجال الدعوة واملساجد بمنطقة املدينة املنورة.

 نتائج الهدف الثالث:

ينص الهدف الثالث على ارسم خارطة جنرافية تفصيلية ألولويات األعمال الخيرية بمنطقة املدينة املنورةا  وقد تم تحقيق 

 لنتائج التالية:هذا الهدف من خالل ا

تشككمل الخارطككة الجنرافيككة ألولويككات العمككل الخيككري بمنطقككة املدينككة املنككورة للمجككاالت الخمككس )الصككحي  التعليمككي  

الدعوة واملساجد  االعالمي  االجتماعي(  وسوف يتم عرض الخارطكة الجنرافيكة ل كل مجكال مكن املجكاالت الخمكس علكى حكدو  

 وما يلي:

افية   ألولويات العمل الخيري للمجال االجتماعي:الخارطة الجغر

 فكي املجكال االجتمكاعي بمحافظكة املدينكة املنكورة هكو حكي الحكرة النربيكة 
ا
أظهرت نتائج الدراسة أل أشد األحيكاء احتياجكا

 %.4.38%: 6.92%  تليه أحياء السيح  الجبور  الدويمة  الدعيثة بنسر مئوية تتراوح بيل 7.49بنسبة 

%   تليكككه أحيكككاء العصكككيلي  املشكككهد  الصكككريف  17.14جكككاء حكككي السكككميري فكككي املرتبكككة األولكككى بنسكككبة وفكككي محافظكككة ينبكككع 

 %.8.57% : 14.29ومشرفة بنسر مئوية تتراوح بيل 

%  يلككي م 9.09وفككي محافظككة العككيص جككاءت أحيككاء املراميككة  هدمككة  القصككبة  سككليلة جهينككة فككي املرتبككة األولككى بنسككبة 

 %.4.55حي املرلع بنسبة مئوية 

%  تليككه أحيككاء الصككمد  العقككدة  املخطككط  14.81وفككي محافظككة الحناويككة جككاء حككي بطيقككال فككي املرتبككة األولككى بنسككبة 

 %.5.56%: 7.41املحفر  بنسر مئوية تتراوح بيل 

% ل كل مه مكا  تلي مكا أحيكاء العشكاش  9.52وفكي محافظكة خيبكر جكاء حكي الفيصكلية  وسكلطانة فكي املرتبكة األولكى بنسكبة 

 %.4.76% : 7.14ة  املطاوي بنسبة تتراوح بيل العقيل

% ل ل مه ما  يلي ما حي العزيزية  16.13وفي محافظة العال جاء حي ميطط السالم  املحاش في املرتبة األولى بنسبة 

 .%6.45% : 12.90فضال  و بن زاب بنسبة 

يه أحياء العطشال  املخلفي  الرمضة  %  تل18.75وفي محافظة وادي الفرع جاء حي الفقير في املرتبة األولى بنسبة 

 %.6.25% : 12.5الهندية بنسر مئوية بلنت 
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% تليككه أحيككاء الخشككبي  أم الطبقككال  الحسككنية  13.04وفككي محافظككة بككدر جككاء حككي الفزالنككي  فككي املرتبككة األولككى بنسككبة 

 %. 6.52%: 10.87املفرم بنسر مئوية تتراوح بيل 

%  تليككه أحيككاء العزيزيككة  33.33  الحككي الشككريي فككي املرتبككة األولككى بنسككبة وفككي محافظككة مهككد الككدهر جككاء حككي املخطككط

 % ل ل مه ما.16.67صفنية  بنسر مئوية م ساوية بلنت 

%  تليكككه أحيكككاء حكككازم  السكككوم  الكككروزة  13.33وفكككي محافظكككة السكككويرقية جكككاء حكككي السوسكككية فكككي املرتبكككة األولكككى بنسكككبة 

 %.6.67%: 11.11واملساوم  بنسر مئوية تتراوح بيل 

 

افية ألولويات العمل الخيري للمجال الصحي:  الخارطة الجغر

 فككي املجككال الصككحي بمحافظككة املدينككة املنككورة هككو حككي: الحككرة النربيككة 
ا
أظهككرت نتككائج الدراسككة أل أشككد األحيككاء احتياجككا

 على الترتير.% 3.70%  3.85%  4.42%  5.13%  تليه أحياء السيح  وعيرة  العزيزية  أبو مرخه بنسر 7.55بنسبة 

% ل ككل مه مككا  تلي مككا أحيككاء 12.61وفككي محافظككة ينبككع جككاء حككي السككميري  والعصككيلي فككي املرتبككة األولككى بنسككبة م سككاوية 

 %.7.21% : 9.91املشهد  اللطية  الشربتلي بنسر مئوية تتراوح بيل 

ا  تلي مككككا أحيككككاء الفككككرع % ل ككككل مه مكككك12.5وفككككي محافظككككة العككككيص جككككاء حككككي: هدمككككة  القراصككككة فككككي املرتبككككة األولككككى بنسككككبة 

 %.6.25% : 9.38واملرامية وأميرة بنسر مئوية تتراوح بيل 

%  تليكككه أحيكككاء الشكككقراء  املحفكككر  النييكككل  11.86وفكككي محافظكككة الحناويكككة جكككاء حكككي عرجكككاء فكككي املرتبكككة األولكككى بنسكككبة 

 %.8.47%: 10.17وقصباء بنسر مئوية تتراوح بيل 

%  تليه أحياء سمحة  الثمد العشكاش  والصلصكلة 10.20رتبة األولى بنسبة وفي محافظة خيبر جاء حي: زبرال في امل

 .%6.12% : 8.16 بنسبة مئوية

%  يليكه حكي العزيزيكة  منيكراء  بئكر األراد  10.26وفي محافظة العال جاء حي: ميطط السالم في املرتبكة األولكى بنسكبة 

 .%5.13% : 7.69الجديدة بنسبة 

%  يليكه املخلفكي  اليتمكة  الشكفية  والرمضكة  8.33حي السدر في املرتبة األولى بنسبة وفي محافظة وادي الفرع جاء 

 % ل ل مه م.4.17بنسر مئوية م ساوية بلنت 

% يليه حي  الخشبي  أم الطبقكال  ميطكط العكدوة  10.17وفي محافظة بدر جاء حي ادمال  في املرتبة األولى بنسبة 

 %. 3.39% : 8.47واملسيجيد  بنسر مئوية تتراوح بيل 

وفكككي محافظكككة مهكككد الكككدهر جكككاءت األحيكككاء الخمسكككة: العزيزيكككة  منيكككراء  العشكككاي  املخطكككط  والجبكككور كأشكككد األحيكككاء 

 في املجال الصحي بنسر مئوية م ساوية بلنت 
ا
 %.14.29احتياجا

سككاوم  الجصككة  %  تليكه أحيككاء حكازم  امل17.14وفكي محافظككة السكويرقية جككاء حكي السوسككية فكي املرتبككة األولكى بنسككبة 

 % ل ل مه م.11.43والسرحية  بنسر مئوية م ساوية بلنت 
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افية ألولويات العمل الخيري للمجال التعليمي:  الخارطة الجغر

 فككي املجككال التعليمكي بمحافظككة املدينككة املنككورة هككو حككي الجككرف بنسككبة 
ا
أظهكرت نتككائج الدراسككة أل أشككد األحيككاء احتياجككا

 % على الترتير.4.85%  5.55%  6.1%  6.38رة النربية  العاقول  الدويمة بنسر %  تليه أحياء الجبور  الح7.35

% ل كل مه مكا  تلي مكا أحيككاء: 11.03وفكي محافظكة ينبكع جكاء حكي السكميري  والعصكيلي فكي املرتبكة األولكى بنسكبة م سكاوية 

 %.4.83% : 8.28عطا ل  الشربتلي  املشهد بنسر مئوية تتراوح بيل 

%  تليككه أحيككاء مصككادو  ملككح  الفككالع  القصككبة  11.76يص جككاء حككي هدمككة فككي املرتبككة األولككى بنسككبة وفككي محافظككة العكك

 % ل ل مه م.8.82بنسر مئوية م ساوية بلنت 

%  تليككككه أحيككككاء املحفككككر  حككككازم  االسكككك يطال  10وفككككي محافظككككة الحناويككككة جككككاء حككككي بطيقككككال فككككي املرتبككككة األولككككى بنسككككبة 

 %.5%: 8.33واملخطط بنسر مئوية تتراوح بيل 

% ل كككل مه مكككا  تلي مكككا أحيكككاء الكككوادي  8.33وفكككي محافظكككة خيبكككر جكككاء حكككي العشكككاش  سكككلطانة فكككي املرتبكككة األولكككى بنسكككبة 

 % ل ل مه م.6.25النييل  وسمحة بنسبة مئوية 

%  يليككه حكككي منيككراء  وصكككدر  الجديكككدة  13.79وفككي محافظكككة العككال جكككاء حككي ميطكككط السككالم فكككي املرتبكككة األولككى بنسكككبة 

 .%6.9% : 10.34رعر بنسبة سيل ع

%  تليككككه أحيككككاء ملككككح  املجرمككككة  12وفككككي محافظككككة وادي الفككككرع جككككاء حككككي العطشككككال  واملنشككككار فككككي املرتبككككة األولككككى بنسككككبة 

 % ل ل مه م.8الشواميل بنسر مئوية م ساوية بلنت 

% يليكه حكي ادمكال  الفزالنكي  الواسكطة  واملسكيجيد  8.7وفي محافظة بدر جاء حكي الخشكبي  فكي املرتبكة األولكى بنسكبة 

 %. 4.35%: 6.52بنسر مئوية تتراوح بيل 

% يليككككه حككككي خرجككككاء  العيثككككاء  املخطككككط  15وفككككي محافظككككة مهككككد الككككدهر جككككاء حككككي القوفعيككككة  فككككي املرتبككككة األولككككى بنسككككبة 

 %.5%: 10وية تتراوح بيل الجرفسية  بنسر مئ

%  تليككه أحيككاء السوسككية  السككوم  السككرحية  15وفككي محافظككة السككويرقية جككاء حككي املسككاوم فككي املرتبككة األولككى بنسككبة 

 %.7.5%: 12.5والجصة  بنسر مئوية تتراوح بيل 

 

افية ألولويات العمل الخيري في مجال الدعوة واملساجد:  الخارطة الجغر

 فككي مجككال الككدعوة واملسككاجد بمحافظككة املدينككة املنككورة هككو حككي الحككرة  أظهككرت نتككائج الدراسككة أل
ا
أشككد األحيككاء احتياجككا

 % على الترتير.4.50%  5.76%  تليه أحياء الدعيثة  السيح   العاقول  أبو مرخة بنسر 6.83النربية بنسبة 

املشكككهد  الصكككريف  العصكككيلي  %  تليكككه أحيكككاء 19.32وفكككي محافظكككة ينبكككع جكككاء حكككي السكككميري  فكككي املرتبكككة األولكككى بنسكككبة 

 %.5.68% : 14.77السديس ي بنسر مئوية تتراوح بيل 
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%  تليكه أحيكاء النسكيم  املرلكع  مصكادو  مجيكرا  13.04وفي محافظة العيص جاء حي العيينة في املرتبة األولى بنسكبة 

 %.4.35% : 8.70بنسر مئوية تتراوح بيل 

%  تلي مكا أحيكاء االسك يطال  املرموثكة  7.32املرتبة األولكى بنسكبة  وفي محافظة الحناوية جاء حي الصمد  النييل في

 % ل ل مه م.4.88الجامع  بنسر مئوية م ساوية بلنت 

% ل ككككل مه مكككا  تلي مككككا أحيككككاء خيبككككر  11.11وفكككي محافظككككة خيبككككر جككككاء حكككي الصلصككككلة  الككككوادي فككككي املرتبكككة األولككككى بنسككككبة 

 % ل ل مه م.8.89اللحن  والعشاش بنسبة مئوية 

%  يليككه حككي صككدر  والعزيزيككة  ابككن زاب  17.14ي محافظككة العككال جككاء حككي ميطككط السككالم فككي املرتبككة األولككى بنسككبة وفكك

 .%5.71% : 11.43املحاش بنسبة تتراوح بيل 

%  تليككككه أحيككككاء العطشككككال  الهنديككككة  11.11وفككككي محافظككككة وادي الفككككرع جككككاء حككككي أبككككو ضككككباع فككككي املرتبككككة األولككككى بنسككككبة 

 %.3.70% : 7.41سر مئوية تتراوح بيل الفقير  العالية بن

%  تلي مكا أحيكاء ميطكط القائمكة  ادمككال  7.5وفكي محافظكة بكدر جكاء حكي الفزالنكي  الخشكبي  فككي املرتبكة األولكى بنسكبة 

 % ل لي مه م.5الحسنية  بنسر مئوية م ساوية بلنت 

ليه أحياء النفكازي  امللكن فهكد  املهكد  %  ت14.29وفي محافظة مهد الدهر جاء حي القوفعية في املرتبة األولى بنسبة 

 % ل لي مه م.7.14خرجاء  بنسر مئوية م ساوية بلنت 

%  تليكه أحيكاء قكرال  الجصكة  السكوم  و 16.22وفي محافظة السويرقية جاء حي السوسكية فكي املرتبكة األولكى بنسكبة 

 %.10.81%: 13.51حازم  بنسر مئوية تتراوح بيل 

 

افية ألولويا  ت العمل الخيري للمجال اإلعالمي:الخارطة الجغر

 فككي املجككال اإلعالمككي بمحافظككة املدينككة املنككورة هككو حككي الحككرة النربيككة 
ا
أظهككرت نتككائج الدراسككة أل أشككد األحيككاء احتياجككا

 % على الترتير.4.85%  5.55%  4.7%  6.02%  تليه أحياء العزيزية  الدعيثة  الجبور  أبو مرخة بنسر 6.31بنسبة 

%  تليككه أحيككاء السككميري  عطككا ل  الشككربتلي  20.86بككع جككاء حككي العصككيلي  فككي املرتبككة األولككى بنسككبة وفككي محافظككة ين

 %.5.76% : 19.42ومشرفة بنسر مئوية تتراوح بيل 

%  تليككككه أحيككككاء العيينككككة  السككككوم  الحصككككيل 19.05وفككككي محافظككككة العككككيص جككككاء حككككي مصككككادو فككككي املرتبككككة األولككككى بنسككككبة 

 % ل ل مه م.14.29م ساوية بلنت النرلي  و رل بنسر مئوية 

%  تليكككه أحيكككاء النييكككل  الحمكككادة  بطيقكككال  12.5وفكككي محافظكككة الحناويكككة جكككاء حكككي العقكككدة فكككي املرتبكككة األولكككى بنسكككبة 

 %.7.5%: 10واملحفر بنسر مئوية تتراوح بيل 

% ل كككل مكككه م  12وفكككي محافظكككة خيبكككر جكككاء حكككي الكككوادي  سكككلطانة  الفيصكككلية فكككي املرتبكككة األولكككى بنسكككر م سكككاوية بلنكككت 

 % ل ل مه ما.10تلي م أحياء الروضة  والنييل  بنسبة مئوية 
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%  يليه حي منيراء  الصخيرات  ميطكط السكالم  16.22وفي محافظة العال جاء حي العزيزية في املرتبة األولى بنسبة 

 .%8.11% : 13.51العذير بنسبة 

%  تلككككي م 13.33يكككال فكككي املرتبكككة األولكككى بنسكككبة م سكككاوية وفكككي محافظكككة وادي الفكككرع جكككاء حكككي الفقيكككر  الهنديكككة  وأم الع

 % ل ل مه ما.10أحياء اليتمة  األوحل  بنسر مئوية م ساوية بلنت 

%  يليككه حككي الخشككبي  املفككرم  الشككهداء  الفزالنككي  11.36وفككي محافظككة بككدر جككاء حككي ادمككال  فككي املرتبككة األولككى بنسككبة 

 %. 6.82%: 9.09بنسر مئوية تتراوح بيل 

%  تليكككه أحيكككاء املهكككد  املقكككابرة  15محافظكككة مهكككد الكككدهر جكككاء حكككي املواريكككد  والجرفسكككية فكككي املرتبكككة األولكككى بنسكككبة وفكككي 

 % ل ل مه ما.9.09بنسر مئوية م ساوية بلنت 

%  تليه أحياء السرحية  املساوم  الجصة  و 20وفي محافظة السويرقية جاء حي السوسية في املرتبة األولى بنسبة 

 %.10%: 15ر مئوية تتراوح بيل الروزة  بنس

 

 نتائج الهدف الرابع:

 مكن قبكل الجهكات الخيريكة فكي املنطقكةا  
ا
ينص الهدف الرابع على احصر وتقييم آليات تحديد األولويات املتبعكة حاليكا

الخيريكة فكي تحديكد وقد تم تحقيق هذا الهدف من خالل النتائج من خالل حصر وتقييم االيات التاليكة  والتكي ت بعهكا الجهكات 

 األولويات  وذلن على النحو التالي:

 اآلليات التي تست دمها الجهات الخيرية لتحديد املستهدفين من خدما ها بمنطقة املدينة املنورة

أظهككرت نتككائج الدراسككة أل أوثككر االيككات التككي تسككتيدمها الجهككات الخيريككة لتحديككد املسككت دفيل مككن خككدمات ا بمنطقككة 

% من إجمالي 37.7عمل بحث ميداني لألسر املستفيدة وعرضها على لجنة املسسولية االجتماعية بنسبة كانت:  املدينة املنورة

%  فيمككا جككاء التنسكككيق مككع الجهكككات ذات العالقككة )الضكككمال 25.2االيككات املسككتيدمة  يلي كككا تقريككر الباحكككث االجتمككاعي بنسكككبة 

%. 20.5انة لوجهككاء وأهككالي الحككي لالسككتدالل علككى املسككتفيدين بنسكككبة %  يلي ككا اسكك ب24.5األحككوال املدنيككة( بنسككبة  -االجتمككاعي

وبالنظر إلى تلن االيات املستيدمة  وباملقارنة مع ما ورد ه ذا الخصوص فكي مبحكث التجكارب واملمارسكات الدوليكة  يالحك  أل 

ري وتحديد أولويات االست داف الجمعيات الخيرية املحلية لم تستفد من االيات األوثر دقة في تشخيص الحاجة للعمل الخي

 علككى عقككد اجتمككاع عككام يضككم أعضككاء مككن املجتمككع املحلككي 
ا
ومه ككا علككى سككبيل املثككال امنتككديات املجتمككع املحلككيا  التككي تقككوم عككادة

ه ككككدف مناقشككككة االحتياجككككات التككككي تواجككككه املجتمككككع املحلككككي  ومككككا تقككككوم هككككذو االيككككة علككككى تشككككجيع جميككككع أفككككراد املجتمككككع املحلككككي 

عبير عن همومهم املتعلقة بما يحقق رفاهيت م ويواجه االحتياجكات الفعليكة ملجكتمعهم املحلكي؛ فمثكل هكذو االيكة للحضور والت

 أل املسكت دفيل قكد 
ا
 طاملا

ا
 ميسورا

ا
القائمة على مبدأ مشاروة جميع املست دفيل في تحديد أولويات م تجعل أمر تقبل البرامج أمرا

ت ناسكر مكع احتياجكات م. ولعكل ذلكن يسكتدعي الجهكات الداعمكة إلقامكة دورات وورش  شاركوا في صنع السياسات والبرامج التي

عمل يدعى لها املنظمات الخيرية القائمة على تنفيذ البكرامج واملشكروعات بحيكث يكتم تكدريب م واطالعهكم علكى أسكالير االحتيكا  

 على تشخيص االحتياجات وصنع أولويات العمل الخيري امل
ا
 وقدرة

ا
 ناسبة للمست دفيل.األوثر تقدما
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 آليات تحديد أولويات اإلنفاق داخل الجهات الخيرية بمنطقة املدينة املنورة

أظهرت نتائج الدراسة أل أوثر آليات تحديد أولويات اإلنفام داخل الجهة الخيرية بمنطقة املدينكة املنكورة هكي: توزفكع 

  يلي ككا ترتيككر األولويككات فككي النطككام الجنرافككي للجهككة 4.09 امليزانيككات املتاحككة علككى أنشككطة الجمعيككة املختلفككة بمتوسككط حسككالي

علكككككككى الترتيكككككككر  وتشكككككككير  3.98  3.99الخيريكككككككة  ودراسكككككككة األولويكككككككات فكككككككي النطكككككككام الجنرافكككككككي للجهكككككككة الخيريكككككككة بمتوسكككككككط حسكككككككالي 

 املتوسطات إلى أهمية هذو االيات في تحديد أولويات اإلنفام داخل الجهة الخيرية بمنطقة املدينة املنورة.

وجاءت أوثر العوامل املسثرة في تحديد أولويات اإلنفام داخل الجهة الخيرية بمنطقة املدينة املنورة هي: الفئة 

على الترتير  يلي ما حجم املشروع من  4.07  4.18املستفيدة من املشروع  وقوة أثر املشروع في املجتمع بمتوسط حسالي 

على الترتير  وتشير  4.03  4.05 لفة املالية بمتوسط حسالي حيث عدد املستفيدين  وحجم املشروع من حيث الت

 املتوسطات إلى أل هذو العوامل مسثرة في تحديد أولويات اإلنفام داخل الجهة الخيرية بمنطقة املدينة املنورة.

 بوسائل تقييم االحتياج
ا
 وثيقا

ا
ات  حيث ولعل آليات تحديد أولويات اإلنفام داخل الجهات الخيرية مرتبطة ارتباطا

 م إلى أل هناد خمس وسائل أو مداخل لتقييم االحتياجات  على النحو التالي:1996أشار كوفمال  

 :(Existing Data Approach)مدخل البيانات املتاحة  .6

 مكا يكتم اسكتيدام البيانكات اإلحصكائية املتاحكة للحصكول علكى ااراء املتعلقكة بمكدى رفاهيكة النكاس  ويقكوم اسكتيدام 
ا
عكادة

املكككدخل علكككى بيانكككات التعكككداد واملسكككوح الخاصكككة بالعمكككل  وبيانكككات الودا كككع املصكككرفية  وتقكككارير ضكككريبة املبيعكككات  وتقكككارير هكككذا 

الشكككرطة واملدرسكككة ومعلومككككات املس شكككفا؛ وأيككككة معلومكككات متاحكككة أخككككرى يمككككن اإلفككككادة مه كككا إلعكككداد تقريككككر تقيكككيم احتياجككككات 

 املجتمع املحلي.

 (:Attitude Survey Approach)ت املسحية مدخل االستطالعات واالستقصاءا .7

مككككن خككككالل هككككذا املككككدخل يككككتم جمككككع املعلومككككات عككككن عينككككة ممثلككككة عككككن سكككك ال املجتمككككع حككككول القضككككايا املتعلقككككة برفككككاهيت م 

وأحكككوالهم املعيشكككية بشكككتى أبعادهكككا االجتماعيكككة واالقتصكككادية والسككك انية والسككككنية  وذلكككن عكككن طريكككق املقكككابالت الشخصكككية  

تقصائية  واالستطالعات الهاتفية واالستبيانات العادية أو االستبيانات البريدة. وتش ل االستجابات إجابات والدراسات االس

 ممثلة لعموم املجتمع بأومله.

 (: Key Informant Approachمدخل املخبر الرئيس ي ) .8

اع القككككرار الكككذين هكككم علككككى درايكككة بككككاملجتمع 
ككككه م مكككن التحديككككد  يقكككوم هكككذا املككككدخل علكككى تحديككككد قكككادة املجتمككككع وصكككن 

 
بمكككا يمك

 
ا
الكدقيق لالحتياجكات واالهتمامكات ذات األولويكة  يقككوم املخبكرول الرئيسكيول بفومكال االسككتبيال أو يمككن إجكراء مقكابالت وجهككا

لوجككه معهككم للحصككول علككى انطباعككات م عككن احتياجككات املجتمككع املحلككي  ومككن ثككم يككتم تحليككل املعلومككات ونشككرها علككى مسككتوى 

 املجتمع.

 (:Community Forumت املجتمع املحلي )منتديا .9
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يتمثل هذا املدخل في عقد اجتماع عام يضم أعضاء من املجتمع املحلي ه دف مناقشة االحتياجات التي تواجه املجتمع  

املحلككي  وتحديككد ماهيككة االحتياجككات ذات األولويككة  ومككا الككذي يمكككن عملككه حيككال هككذو االحتياجككات ذات األولويككة  وتقككوم هككذو 

ة علككككككى تشككككككجيع جميككككككع أفككككككراد املجتمككككككع املحلككككككي للحضككككككور والتعبيككككككر عككككككن همككككككومهم املتعلقككككككة بمككككككا يحقككككككق رفككككككاهيت م ويواجككككككه االيكككككك

 االحتياجات الفعلية ملجتمعهم املحلي.

 

 (:Focus Group Interviewمقابلة مجموعة المركيز ) .10

 ملكككا يتطلكككر هكككذا املكككدخل دعكككوة مجموعكككة مكككن النكككاس الكككذين يكككتم اختيكككارهم ملناقشكككة موضكككوع 
ا
محكككدد بصكككورة تفاعليكككة نظكككرا

يتككوفر لككد  م مككن مهككارات معينككة  وخبككرات  ووجهككات نظككر وتصككورات  أو ملككا يحتلونككه مككن م انككات وظيفيككة أو اجتماعيككة؛ حيككث 

كككز طكككرح سلسككلة مكككن األسكككئلة حكككول موضكككوع أو قضكككية للخككرو  والحصكككول علكككى معلومكككات تفصكككيلية حكككول 
 
يككتم فكككي االجتمكككاع املرو

 تميض االجتماع عن رؤية وتصور جماعي ييدم املوضوع مدار النقاش الجماعي التفاعلي.قضية معينة  وبحيث ي

ومنننننننن املالحنننننننظ أن مؤسسنننننننة عبننننننند العزينننننننز الراجحننننننني الخيرينننننننة اسنننننننتعانت باملننننننندخل الثننننننناني الخننننننناص باالسنننننننتطالعات 

هنا الخيرينة داخنل واالستقصاءات املسحية، وذلك لتحديند أولوينات االحتيناج ومنن ثنم تحديند أولوينات اإلنفناق علنئ برامج

 املؤسسة.
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 نتائج الهدف الخامس:

 للخلكككككككوص بنتكككككككائج مسكككككككتقبلية 
ا
يكككككككنص الهكككككككدف الخكككككككامس علكككككككى اوضكككككككع معكككككككايير وضكككككككوابط يمككككككككن اسكككككككتعمالها مسكككككككتقبال

 لألولوياتا  وقد تم تحقيق هذا الهدف من خالل ما يلي:

 معايير ضمان مواءمة برامج الجهات الخيرية مع احتياجات املجتمع

الدراسة أل أوثر االيات واإلجراءات التي تتيذها الجهات الخيرية لضمال مواءمة برامجها الحتياجات  أظهرت نتائج

املجتمكككع املحلكككي هكككي: تحديكككد املسكككتفيدين مكككن نشكككا  الجهكككة الخيريكككة وفكككق آليكككات محكككددة  وعمكككل الجهكككة الخيريكككة علكككى تحسكككيل 

يلي ككككا وجككككود إجككككراءات محككككددة ووافككككحة لتحديككككد أوجككككه وتطككككوير مسككككتوى خككككدمات ا املقدمككككة لتتوافككككق مككككع احتياجككككات املجتمككككع  

اإلنفام على مشارفع الجهة الخيرية  واهتمام الجهة الخيرية بردود فعل املجتمكع املحلكي حكول مسكتوى خكدمات ا ملعالجكة الخلكل 

 بصورة سرفعة.

 املعايير التي تتبعها الجهة الخيرية الختيار املشاريع والبرامج التي تقوم بتنفي ها

نتكككائج الدراسكككة التكككي ت بعهكككا الجهكككة الخيريكككة الختيكككار املشكككروع أو البرنكككامج هكككي: عقكككد اجتماعكككات علكككى مسكككتوى أظهكككرت 

مسسولي الجمعية لتحديد املشارفع  يلي ا إجراء دراسة أولوية لتحديد احتياجات املجتمع  وتشكير املتوسكطات إلكى درجكة أهميكة 

 هذين اإلجرائيل في مرحلة اختيار املشارفع.

مرحلكة تحديكد املسكتفيدين مكن املشكروع كانكت أوثكر اإلجكراءات التكي ت بعهكا الجهكة الخيريكة بمنطقكة املدينكة املنكورة وفكي 

 هي: ترتير املستفيدين حسر الحاجة  يلي ا حصر املستفيدين من املشارفع املقترحة.

منطقة املدينة املنكورة هكي: إعكداد وفي مرحلة دراسة ت لفة املشروع جاءت أوثر اإلجراءات التي ت بعها الجهة الخيرية ب

 دراسة مالية للمشارفع املقترحة  يلي ا إعداد دراسة فنية للمشارفع املقترحة.

وفكككي مرحلكككة تحديكككد التمويككككل واسكككتقطاب الكككدعم كانكككت أوثككككر اإلجكككراءات التكككي ت بعهكككا الجهككككة الخيريكككة بمنطقكككة املدينككككة 

   يلي ا عرض املشارفع على الجهات الداعمة ومناقشت ا.املنورة هي: اختيار الجهات الخيرية الداعمة ل ل مشروع

وفي مرحلة دراسة تنفيذ املشروع كانت أوثر اإلجراءات التي ت بعها الجهة الخيرية بمنطقة املدينة املنورة هي: وضع الخطة 

 التنفيذية للمشروع  ويلي هذا اإلجراء ااختيار فرم العمل للتنفيذا.

الخيرية للمعايير التي ت بعها الختيار املشارفع والبرامج التكي تقكوم ب نفيكذها  لكه دور  وترى الدراسة أل تحديد الجهات

وبيككر فككي زيككادة أثككر املشككروعات الخيريككة  وهككذا مككا أشككارت إليككه بعككض التجككارب الدوليككة  ومككن أشككهرها مككا يعككرف بنمككوذ  االعائككد 

رو صندوم املشارفع الخيرية(SROI)االجتماعي لالس ثمارا  بسال فرانسيس و؛ ملساعدة املنظمات لقياس وتحديكد    الذي طو 

 الفوائد العائدة ملا تنفذو من مشروعات وبرامج تنموية قائمة على الدعم الخيري.

وبلككه هككذا املسشككر مككن الشككهرة فككي قيككاس أداء الجمعيككات والهيئككات الخيريككة؛ حيككث يسوككد أحككد الخبككراء فككي مجككال قيككاس 

ليفورد فكي إل مسشكر العائكد االجتمكاعي لالسك ثمار اهكو األداة الوحيكدة القكادرة بمكا يكفكي العوائد من املشروعات الخيرية جيم ك

 لتنطية القطاع الخيري بأوملها.

 هناد سبعة مبادئ أساسية يقوم علي ا النموذ   وتتمثل في ااتي:
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 إشراد أصحاب املصلحة في عملية القياس. .8

 قياسها.فهم ماهية التنييرات املتوقعة من البرامج وويفية  .9

 تحديد قيمة األمور املهمة. ويتضمن ذلن اتياذ القرارات حول تيصيص املوارد بيل الخيارات املختلفة. .10

 تضميل ما هو مادي فقط؛ بما يمكن من استيالص استنتاجات معقولة حول تأثير البرامج. .11

 عدم املبالنة في املطالبة بخثار تتجاوز آثار األنشطة املبذولة. .12

 بر إثبات األسس التي تظهر دقة وصدم التحليل.أل ت ول شفافة  ع .13

 التحقق من النتائج  من خالل التأود من الضمانات املستقلة املناسبة. .14

وسككيتم تعككديل أدوات الدراسككة ا االسكك بانات ا التككي أسككتيدمت فككي جمككع البيانككات بمككا يحقككق هككذو املعككايير   ويسخككذ فككي       

 ة النتائج حول االس بانات وطريقة صياغة بعض األسئلة . االعتبار املالحظات الواردة في ورش مناقش

: التوصيات
 
 ثانيا

 في ضوء ما تم التوصل إليه في الدراسة من نتائج  فقد تم تقسيم توصيات الدراسة إلى ما يلي: 

 توصيات خاصة بمجاالت التمويل:

 بما يلي:بناءا على نتائج الدراسة في مجاالت تمويل العمل الخيري ففل الدراسة توم ي 

 

 توصيات الدراسة في املجال االجتماعي:

 بناءا على ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج في املجال االجتماعي  ففنه يمكن صياغة التوصيات على النحو التالي : 

•  
ا
في محافظات حث الجهات املانحة على زيادة الدعم في املجال االجتماعي باعتبارو األولية األولى في ترتير املجاالت وخاصة

)السويرقية  ينبع  الحناوية  خيبر  املدينة املنورة  العال  وادي الفرع  بدر( حيث جاء املجال االجتماعي في املرتبة األولى 

 في أولويات الدعم .

 ضرورة التنسيق بيل الجهات الخيرية والجهات املتيصصة ذات العالقة مثل وزارة الشسول االجتماعية. •

 عكن نشر البرامج التوع •
ا
 الفئكات األقكل رضكا

ا
ية للتعريف بأنشطة الجمعيات الخيرية في املجال االجتماعي للجمهور وخاصكة

 أداء الجمعيات الخيرية مثل فئة ربات املنازل.

 ضرورة زيادة الدعم املوجه من قبل الجهات الخيرية املتيصصة في املجال االجتماعي ملجاالت اإلس ال وم افحة الفقر. •

 تقكديم املسكاعدات النقديكة والعينيكة ضرورة زيادة ال •
ا
دعم املوجه من قبكل الجهكات الخيريكة ملجكال م افحكة الفقكر وخاصكة

 للفقراء غير القادرين على العمل.
ا
 شهريا

 املسككككاعدة فككككي دفككككع اإليجككككار عككككن األسككككر  •
ا
ضككككرورة زيككككادة الككككدعم املوجككككه مككككن قبككككل الجهككككات الخيريككككة ملجككككال اإلسكككك ال وخاصككككة

 املحتاجة.

 مسكككككككاعدة ذوي ضكككككككرورة زيكككككككادة الككككككك •
ا
دعم املوجكككككككه مكككككككن قبكككككككل الجهكككككككات الخيريكككككككة لرعايكككككككة ذوي االحتياجكككككككات الخاصكككككككة وخاصكككككككة

 االحتياجات الخاصة في إيجاد فرص عمل مناسبة.
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 املسكككاهمة فكككي عكككال  املرضككك ى مكككن وبكككار  •
ا
ضكككرورة زيكككادة الكككدعم املوجكككه مكككن قبكككل الجهكككات الخيريكككة لرعايكككة وبكككار السكككن وخاصكككة

 السن.

 تقديم املساعدات املالية والعينية ملساعدة  ضرورة زيادة الدعم املوجه •
ا
من قبل الجهات الخيرية لرعاية الشباب وخاصة

 الشباب على الزوا .

 برامج تأهيل الفتيات للزوا . •
ا
 ضرورة زيادة الدعم املوجه من قبل الجهات الخيرية لرعاية املرأة وخاصة

 في املجال ا •
ا
 ملا توصلت إليه نتائج الدراسة.توجيه املزيد من الدعم لألحياء األشد احتياجا

ا
 الجتماعي ب ل محافظة طبقا
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 توصيات الدراسة في املجال التعليمي:

 بناءا على ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج في املجال التعليمي  ففنه يمكن صياغة التوصيات على النحو التالي :

 محافظكات )العكيص ومهكد الكدهر(  تلي مكا محافظكات حث الجهكات املانحكة علكى زيكادة الكدعم فكي املجكال التعليمكي  •
ا
وخاصكة

 )السويرقية  الحناوية  املدينة املنورة  العال  بدر(.

 ضرورة التنسيق بيل الجهات الخيرية والجهات ذات العالقة مثل وزارة التربية والتعليم  ومراوز التدرير والتطوير. •

 عكن نشر البرامج التوعوية للتعريف بأنشطة الجمعيات  •
ا
 الفئكات األقكل رضكا

ا
الخيرية في املجال التعليمكي للجمهكور وخاصكة

 أداء الجمعيات الخيرية مثل العامليل بالتعليم الح ومي.

 املس ثمرين في مجال التعليم األهلي. •
ا
 دعوة املس ثمرين للمساهمة في أنشطة املجال التعليمي وخاصة

ملتيصصككة فكي املجكال التعليمكي؛ لتعلكيم األميكيل حيكث جكاءت كأقككل ضكرورة زيكادة الكدعم املوجكه مكن قبكل الجهكات الخيريكة ا •

 الفئات املست دفة من العمل الخيري.

العمل على دعم املساعدات العينية واملالية للطالب الفقراء في املكدارس والجامعكات  ووكذلن تكوفير مكنح دراسكية للطكالب  •

 املحتاجيل.

 ف •
ا
 ملا توصلت إليه نتائج الدراسة.توجيه املزيد من الدعم لألحياء األشد احتياجا

ا
 ي املجال التعليمي ب ل محافظة طبقا

ضككرورة مسككاهمة الجمعيككات الخيريككة املتيصصككة باملجككال التعليمككي فككي التواصككل مككع املككدارس والجامعككات لحككل مشكككالت  •

 الطالب.

وذلكن بالتنسكيق مكع ضرورة مساهمة الجمعيات الخيرية املتيصصة باملجال التعليمي في حل مشكالت ال سرب الدراف ي  •

 الجهات ذات العالقة.

 توصيات الدراسة في املجال الصحي:

 بناءا على ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج في املجال الصحي  ففنه يمكن صياغة التوصيات على النحو التالي:

 محافظة ينبع  يلي ا محافظة السو  •
ا
 يرقية.حث الجهات املانحة على زيادة الدعم في املجال الصحي وخاصة

 عككن  •
ا
 الفئككات األقككل رضككا

ا
نشكر البككرامج التوعويككة للتعريككف بأنشككطة الجمعيكات الخيريككة فككي املجككال الصككحي للجمهكور وخاصككة

 أداء الجمعيات الخيرية مثل الصيادلة والفنييل التابعيل لوزارة الصحة.

جكراء العمليكات املطلوبكة للفقكراء التنسيق بيل املس شفيات واملحسنيل مكن رجكال األعمكال والشكركات  لتقكديم العكال  أو إ •

 الذين ال يستطيعول دفع الت اليف.

 توجيه املزيد من الدعم لتوفير أجهزة طبية متنوعة للمرض ى املحتاجيل.  •

توجيككككه الجهككككات الخيريككككة التككككي تعمككككل فككككي املجككككال الصككككحي علككككى نشككككر الككككوعي الصككككحي والوقككككا ي مككككن خككككالل إقامككككة املحاضككككرات  •

 والندوات الصحية. 

 ملا توصلت إليه نتائج الدراسة.توجيه امل •
ا
 في املجال الصحي ب ل محافظة طبقا

ا
 زيد من الدعم لألحياء األشد احتياجا
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ضككرورة مسككاهمة الجمعيكككات الخيريككة املتيصصكككة باملجككال الصكككحي فككي تنفيككذ الجمعيكككات الخيريككة حمكككالت تطعككيم األطفكككال  •

 بصفة دورية.

 

 توصيات الدراسة في مجال الدعوة واملساجد:

 على ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج في مجال الدعوة واملساجد  ففنه يمكن صياغة التوصيات على النحو التالي: بناءا 

 محافظات )خيبر  العال  وادي الفرع  ومهد الدهر(. •
ا
 حث الجهات املانحة على زيادة الدعم في املجال الدعوي وخاصة

ملتيصصككة فكككي مجككالي الكككدعوة واملسككاجد؛ لكككككك احفظككة وتكككاب لا و ضككرورة زيككادة الكككدعم املوجككه مكككن قبككل الجهكككات الخيريككة ا •

ااملسكككككافرولا واالسكككككجناءا حيكككككث جكككككاءت كأقكككككل الفئكككككات املسكككككت دفة مكككككن العمكككككل الخيكككككري الكككككدعوي فكككككي الفعاليكككككات السكككككابقة 

 باملنطقة  .

 زيكادة البكرامج الدعويكة املوجهكة للنسكاء واألسكرة  و •
ا
ابت كار وسكائل دعويكة  العمل على دعم أنشطة املجكال الكدعوي وخاصكة

 حديثة تناسر الشباب واألطفال  واستنالل وسائل التواصل االجتماعي في الدعوة. 

 وفالكككة حلقكككات تحفكككي  القكككرآل فكككي املسكككاجد وتشكككجيع الطكككالب  ودعكككم  •
ا
العمكككل علكككى دعكككم أنشكككطة مجكككال املسكككاجد وخاصكككة

 جد في تفقد األسر في الحي وحل مشكالت م. الدورات التدريبية ألئمة املساجد والخطباء والدعاة  وتفعيل دور املسا

 ملككا توصكككلت إليكككه نتكككائج  •
ا
 فككي مجكككالي الكككدعوة واملسككاجد ب كككل محافظكككة طبقكككا

ا
توجيككه املزيكككد مكككن الككدعم لألحيكككاء األشكككد احتياجكككا

 الدراسة   وما تم رسمه في الخرائط التفصيلية لالحتياجات على مستوى املحافظات واألحياء .

لخيريككة املتيصصككة بمجكككال املسككاجد فككي تفعيككل دور املسككاجد فكككي تفقككد األسككر فككي الحككي وحكككل ضككرورة مسككاهمة الجمعيككات ا •

 مشكالت م.

ضككرورة إشككراف الجمعيككات الخيريككة املتيصصككة بمجككال املسككاجد علككى بلككورة فكككرة  لجنككة فقهيككة فككي املسككاجد علككى مسككتوى  •

األحيككككاء ليرفككككع إلي ككككا املصككككلول مسككككائلهم الفقهيككككة وتقككككوم بالبحككككث عككككن الجككككواب مككككن خككككالل اسككككتفتاء العلمككككاء وتقليككككل الظككككل 

 اإلداري للفتوى من خالل لجال ميتصة ومعتمدة . 

 

 الدراسة في املجال اإلعالمي:توصيات 

 بناءا على ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج في املجال اإلعالمي  ففنه يمكن صياغة التوصيات على النحو التالي:

 محافظات املدينة املنورة  ومهد الدهر. •
ا
 زيادة الدعم املخصص للجهات الخيرية في املجال اإلعالمي الخيري وخاصة

 وزارة اإلعالم وهيئة اإلذاعة والتلفزيول.ضرورة التنسيق بيل الج •
ا
 هات الخيرية والجهات اإلعالمية وخاصة

ضككككرورة اسككككتعانة الجهككككات الخيريككككة بالوسككككائل والتكنولوجيككككا الحديثككككة األوثككككر فاعليككككة للتواصككككل مككككع الجمهككككور مثككككل وسككككائل  •

 التواصل االجتماعي.
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دعكككم فككككرة إنشكككاء مواقكككع إلكترونيكككة  خاصكككة بالجمعيكككات التكككي ال يتكككوفر لكككد  ا موقكككع إلكترونكككي   و وضكككع الخطكككط وااليكككات  •

الالزمة لتحديث املوقع  بصورة مستمرة من أجل ضمال تفاعل املستفيدين من خدمات الجمعية ونشر ثقافة الشفافية 

 ت . واإلفصاح عبر املوقع اإللكتروني ل افة أنشطة الجمعيا

 في مجاالت العمل الخيري األخرى داخل محافظات املدينة املنكورة    •
ا
زيادة حمالت التوعية املوجهة لألحياء األشد احتياجا

 من أجل ربط تلن األحياء بالجهات الداعمة إعالميا . 

لتنسكيق مكع الجهكات توفير كوادر إعالمية مدربة ب ل جمعية أو على األقل توفير منسكق إعالمكي دائكم ل كل جمعيكة يقكوم با •

اإلعالميككككة ذات الصككككلة   و يتطلككككر هككككذا تبنككككي الجهككككات الداعمككككة لككككدورات تدريبيككككة فككككي املجككككال اإلعالمككككي ملنسككككولي الجمعيككككات 

 الخيرية املختصيل بجانر العالقات العامة واإلعالم . 

 

 التوصيات العامة:

 في ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج توم ي الدراسة بما يلي:

عككككككاة العامككككككل الجنرافككككككي عنككككككد تحديككككككد أولويككككككات التمويككككككل الخيككككككري  ومراعككككككاة وصككككككول الككككككدعم للمنككككككاطق النائيككككككة ضككككككرورة مرا •

 باملحافظات والهجر التابعة. واالعتماد على الخارطة الجنرافية لالحتياجات والتي أفرزت ا الدراسة. 

 فككي مراعككاة مجككال العمككل الخيككري عنككد تحديككد أولويككات التمويككل الخيككري  فقككد أظهككرت الدر  •
ا
اسككة أل أهككم املجككاالت احتياجككا

   ومراعكككاة األولويكككات فكككي املجكككاالت علكككى مسكككتوى املحافظكككات ومكككا 
ا
العمكككل الخيكككري همكككا املجكككال االجتمكككاعي والتعليمكككي عمومكككا

 أفرزت ا الدراسة وجسدت ا خريطة األولويات .

 عامككككل الجنرافكككككي  فقككككد تيتلكككككف يجككككر مراعككككاة حاجكككككات املجتمككككع املككككدني مكككككن العمككككل الخيكككككري فككككي املجككككاالت املختلفكككككة وفككككق ال

 الحاجات للمجاالت باختالف املدينة أو الحي.

  يجر االتفكام علكى معكايير ثابتكة و وافكحة لكدى جميكع الجهكات الخيريكة لتحديكد األولويكات  ومكن ثكم يكتم الصكرف بنكاءا علكى

 هذو املعايير.

 ال مككككن املجككككاالت السككككتة املشككككمولة أل ت ككككول أولويككككات تمويككككل العمككككل الخيككككري نسككككبة وتناسككككر مككككع مككككدى االحتيككككا  ل ككككل مجكككك

 بالدراسة في كل منطقة.

  التأوككد مكككن سكككالمة الهي ككل التنظيمكككي للجهكككات الخيريكككة قبككل التمويكككل لضكككمال االسكككتفادة القصككوى مكككن تمويكككل املشكككروعات

لدى الجهة   والعمل على قياس ورفكع مسكتوى األداء لكدي الجمعيكات الخيريكة باملنطقكة مكن خكالل جهكات ميتصكة بقيكاس 

 طوير األداء املسسس ي للجهات الخيرية . وت

  العمل على وضع قاعدة بيانات موحدة باملستفيدين من الدعم لدى جميع الجهات الخيرية بمنطقة املدينة املنورة لعكدم

 ازدواجية الصرف.

  تشككككجيع الجمعيككككات الخيريككككة ب ككككل منطقككككة علككككى إجككككراء دراسككككات متيصصككككة لتحديككككد أولويات ككككا حسككككر االحتيككككا  الحقيقككككي

 لمنطقة التي تيدمها الجهة الخيرية.ل
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 .دعم مشارفع التمكيل واألسر املنتجة  والتحول من االحتيا  الدائم إلى اإلنتا  واالوتفاء الذاتي لألسر 

  مسككاعدة الجهككات الخيريككة فككي عقككد شككراكات مككع الجهككات ذات العالقككة والتنسككيق معهككا للمسككاعدة فككي حككل املشككاكل وتككذليل

 الجهات الخيرية.العقوبات التي تواجه 

 .من خالل الدورات التدريبية املتيصصة في هذا املجال 
ا
 توفير مراوز إعالمية للجهات الخيرية وتأهيل ال وادر إعالميا

 

: مقمرحات الدراسة:
 
 ثالثا

 تقترح الدراسة القيام بالدراسات التالية:

  بواجبات ا نحو العمل الخيري في املجاالت املختلفة  إجراء دراسات أخرى متعمقة لتحديد عوائق قيام الجهات الخيرية

 وبالتالي زيادة مستوى رضا الجمهور.

  إجراء دراسة لتحديد أولويات تمويل العمل الخيري بمناطق اململكة العربية السعودية األخرى واالستفادة من أدوات

 وميرجات هذو الدراسة .

 لخيري بحوومة الجهات الخيرية.إجراء دراسة لتحديد عالقة أولويات تمويل العمل ا 

 .إجراء دراسة لقياس أثر تمويل برامج العمل الخيري املختلفة على املستفيدين 

  . تبني الجهات الداعمة ملبادرات قياس وتطوير أداء الجمعيات الخيرية باعتبارها املرتكز األساف ي لتطوير العمل الخيري 

 

: الخالصة:
 
 رابعا

عككرض مقتضككر ملحتويككات الدراسككة النظريككة واملنهجيككة ومككا أفرزتككه مككن نتككائج ومككا أمكككن نحككاول فككي هككذا القسككم تقككديم 

 تطويرو من توصيات في ضوء ما انت ت إليه الدراسة من نتائج.

ففي الفصل األول تم تحديد أهداف الدراسة وأسئلت ا وأهميت ا ومصطلحات ا األساسية وحدودها املوضوعية؛ فقد 

مفككادو اتحديككد أولويككات التمويككل الخيككري فككي منطقككة املدينككة املنككورة  ووضككع خارطككة تفصككيلية انطلقككت الدراسككة مككن هككدف عككام 

لتلكككن األولويكككاتا  ومكككن ذلكككن الهكككدف العكككام تكككم تحديكككد األهكككداف التفصكككيلية للدراسكككة ممثلكككة فكككي خمسكككة أهكككداف هكككي: اتحديككككد 

خيري حسر االحتيا  الحقيقي للعمكل الخيكري فكي أولويات التمويل الخيري بمنطقة املدينة املنورة.ا؛ اترتير أهمية التمويل ال

؛ ارسككككم خارطككككة جنرافيككككة تفصككككيلية ألولويككككات األعمككككال الخيريككككة بمنطقككككة املدينككككة املنككككورةا؛ "املنطقككككة علككككى مسككككتوى املحافظككككات

 مككن قبككل الجهككات الخيريككة فككي املنطقككة
ا
 اوضككع معككايير وضكك.احصككر وتقيككيم آليككات تحديككد األولويككات املتبعككة حاليككا

ا
وابط ا؛ وأخيككرا

 للتوصل إلى نتائج مستقبلية لألولويات
ا
 ا..يمكن استعمالها مستقبال

وفككككي ضككككوء تلككككن األهككككداف وسككككعي الدراسككككة لتحقيقهككككا  فقككككد جككككرت صككككياغة عككككدد مككككن األسككككئلة التككككي سككككتقوم الدراسككككة 

امككككا ترتيككككر أهميككككة باإلجابككككة علي ككككا  واملتمثلككككة فككككي خمسككككة أسككككئلة هككككي: امككككا أولويككككات التمويككككل الخيككككري بمنطقككككة املدينككككة املنككككورة؟ا؛ 

التمويكككل الخيكككري حسكككر االحتيكككا  الحقيقكككي للعمكككل الخيكككري فكككي املنطقكككة علكككى مسكككتوى املحافظكككات؟ا؛ امكككا الخارطكككة الجنرافيكككة 
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 مككن قبككل الجهككات الخيريككة فككي املنطقككة؟ا؛ 
ا
للعمككل الخيككري بمنطقككة املدينككة املنككورة؟ا؛ امككا آليككات تحديككد األولويككات املتبعككة حاليككا

 اما املعايي
ا
 للخلوص بنتائج مستقبلية لألولويات؟ا.وأخيرا

ا
 ر والضوابط التي يمكن استعمالها مستقبال

والننككي عككن القككول أل أهككداف الدراسككة وأسككئلت ا وأهميت ككا ومصككطلحات ا األساسككية وحككدودها املوضككوعية املشككار إلي ككا 

 ما انت ت إليه من نتائج.قد مثلت محددات أساسية ملدخالت فصول الدراسة املتعاقبة  النظرية مه ا واملنهجية و 

ففككي الفصككل الثككاني تككم فككي مبحثككه األول التطككرم للمفككاهيم العامككة للعمككل الخيككري؛ بمككا فككي ذلككن تحديككد مفهككوم العمككل 

الخيري  ومن ثم تم الوقوف باقتضاب على أبرز النظريات العلمية االجتماعية واالقتصكادية املفسكرة للعمكل الخيكري  باعتبكار 

اجتماعيكككة لككككم ييكككل مه ككككا أي مجتمكككع بشككككري  ت نكككوع وتيتلككككف حسكككر السككككياقات االجتماعيكككة والثقافيككككة العمكككل الخيكككري ظككككاهرة 

واالقتصككادية التككي يظهككر في ككا؛ وهككو مككا أدى إلككى تككأطير مشكك لة الدراسككة فككي السككيام العلمككي ذي الصككلة املباشككرة باملوضككوع محككور 

ي بما في ذلن املبادئ اإلدارية للتنظيمات الخيريكة ومتطلبكات الدراسة. وما تم في مبحثه الثاني تناول مسألة إدارة العمل الخير 

جودة إدارة املنظمات الخيرية؛ وجميعها أمور ذات أهمية بالنة تت امل مع الهدف الرئيس للدراسة املتمثل في تحديد أولويات 

انككر والت امكككل القككوي مكككع العمككل الخيككري الكككذي ال يمكككن أل ي كككول بمعككزل عكككن الخضككوع والتمثكككل ألبعككاد الجكككودة اإلداريككة مكككن ج

 على قدرة القطاع الخيري علكى تلبيكة االحتياجكات 
ا
املبادئ اإلدارية الرئيسية للتنظيمات الخيرية  والتي إذا ما تم انعكس إيجابا

؛ وبذلن تتجسد وتبرز مدى فاعليكة العمكل الخيكري مكن خكالل نجاحكه فكي تلبيكة وتحقيكق األولويكات املعبكرة 
ا
 وأولوية

ا
األوثر إلحاحا

عن النقص والعوز الذي يواجه املست دفيل بالعمل الخيري في مجتمعات م املحلية. وانت ى الفصل بمبحثه الثالكث الكذي رصكد 

الصككعوبات الداخليككة والخارجيككة التككي تواجككه العمككل الخيككري ب سككليط الضككوء علككى جملككة مككن الصككعوبات التككي تعكككس الحاجككة 

والحاجة املاسكة ألنشكطة وأنكواع معينكة هكي أوثكر مالمسكة لالحتياجكات املحليكة؛  املاسة إلى توجيه العمل الخيري وفق األولويات

فقككد بينككت الدراسككة فككي هككذا السككيام ترويككز عمككل املنظمككات الخيريككة فككي مجككاالت تقليديككة معينككة  وانحسككار أنشككطت ا فككي مجككاالت 

وجكككه بعككض املنظمككات الخيريكككة محككددة علككى الككرغم مكككن وجككود مجككاالت عككدة هكككي فككي أمككس الحاجككة للكككدعم الخيككري  ومككا أوفككح ت

املحليكككة إلكككى تقكككديم املسكككاعدات اإلقليميكككة والدوليكككة متجاهلكككة احتياجكككات املجتمكككع املحلكككي  ومكككا الحظكككت بعكككض الدراسكككات التكككي 

. ومكككا وشكككفت عكككن مكككدى ضكككعف التيطكككيط فكككي 
ا
رصكككدت تلكككن الصكككعوبات صكككرف األمكككوال الخيريكككة فكككي غيكككر األوجكككه األوثكككر إلحاحكككا

 وغياب العمل الخيري التيصصك ي ومكا هكو ظكاهر فكي إقبكال عكدد مكن الجمعيكات توجيه العمل الخيري للمجا
ا
الت األوثر إلحاحا

 عن الترويز والتيصص في مجاالت توجد ه ا حاجة ملحة؛ وهو مكا يعنكي ضكعف التنسكيق بكيل 
ا
للعمل في األنشطة نفسها عوضا

ملككدل الكبككرى والحواضكككر وإهمككال شككبه تككام للقكككرى املنظمككات العاملككة فككي املجككال الخيكككري وتروككز واقتصككار أنشككطة املنظمكككات فككي ا

واألرياف. كل هذو الصعوبات تضفي أهمية خاصة على الدراسة الراهنة فكي بعكدها التيطيطكي الهكادف إلكى رسكم خريطكة طريكق 

 للعمل الخيري في منطقة املدينة املنورة؛ بحيث يتم توجيه الدعم واألنشطة الخيرية للمجتمعات املحلية باملدينكة املنك
ا
ورة وفقكا

الحتياجات ككككا املختلفككككة فككككي ضككككوء مككككا وشككككفت عنككككه الدراسككككة؛ وهككككو مككككا يعككككزز مككككن فعاليككككة العمككككل الخيككككري وتفيككككيم القككككيم املضككككافة 

 والعوائد املترتبة عليه.

وفككي الفصكككل الثالكككث تكككم تنكككاول التجكككارب املحليكككة واإلقليميككة والدوليكككة؛ حيكككث تكككم فكككي مبحثيكككه األول والثكككاني اسكككتعراض 

الخيرية االجتماعية والصحية والتعليمية والدعوية واإلعالمية ومجال بناء وخدمة املساجد سواء في اململكة تجارب املنظمات 

العربيككككككة السككككككعودية أو الككككككدول العربيككككككة؛ وتبككككككيل مككككككن اسككككككتعراض تلككككككن التجككككككارب أل املجككككككال االجتمككككككاعي والتعليمككككككي فككككككي التجككككككارب 

 ببقيكككة
ا
املجكككاالت؛ وهكككو مكككا يعنكككي حاجكككة القطكككاع الخيكككري إلكككى التيطكككيط  السكككعودية اسكككتحوذ علكككى جكككل األنشكككطة الخيريكككة مقارنكككة
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 مكن 
ا
السليم الذي بمقتضاو يتم توجيه األنشطة الخيرية وتنوفعهكا حسكر الحاجكات الفعليكة املاثلكة فكي املجتمعكات املحليكة بكدال

 بالنسبة للتجارب العربية  فقد اتسح إلى حكدي 
ا
مكا تروكز األنشكطة الخيريكة تكدسها في مجاالت محددة. ووذلن هو الحال تقريبا

في املجال االجتماعي والتعليمي. ولعل هذا الوضع سواء املحلي أو اإلقليمي يكشف عن غياب الجهود التنسيقية التي يمكن أل 

تعمل على ترشيد العمل الخيري والرفع من فاعلتيكه بتوجي كه للمجكاالت املتنوعكة التكي تلبكي حاجكات املجتمعكات املحليكة فكي تلكن 

 مككن تروككز العمككل الخيككري فككي مجككاالت محككددة تككسدي إلككى تضككارب الجهككود ونقككص الت امككل فيمككا بيه ككا؛ األمككر الككذي قككد الككدول 
ا
بككدال

 على العمل الخيري برمته. أما املبحث الثالث من الفصل الثالكث  فقكد سكلط الضكوء علكى التجكارب الدوليكة ذات 
ا
ينعكس سلبا

الحتياجكككات  وقيكككاس أثكككر املشكككروعات الخيريكككة ومجكككاالت العمكككل الخيكككري علكككى الصكككلة بالعمكككل الخيكككري بمكككا فكككي ذلكككن آليكككة تحديكككد ا

 لجوانكر محككددة 
ا
 مقتضككبا

ا
املسكتوى الكدولي  وأفضككل املمارسكات فكي مجككال العمكل الخيكري الككدولي. حيكث قكدم هككذا املبحكث وصكفا

 بااليككات املتبعككة فككي مككن العمككل الخيككري علككى املسككتوى الككدولي  بمككا أسككهم فككي تسككليط الضككوء علككى القضككايا البككارزة للدرا
ا
سككة بككدءا

ط الضوء على 
 
؛ وهو ما يت امل مع الهدف الرئيس لهذو الدراسة؛ فقد سل

ا
تحديد االحتياجات املست دفة بالعمل الخيري دوليا

الي االيكات املنهجيكة التكي تسككتيدم فكي تقيكيم األولويكات واالحتياجككات التكي تفتقكر إلي كا املجتمعككات املحليكة املسكت دفة بالكدعم املكك

الخيككري؛ والتككي تسككهم فكككي تسككي ل عمليككة صكككنع القككرارات املتعلقككة بتيصكككيص املككوارد الخيريككة ملواجهكككة تلككن االحتياجككات. وتطكككرم 

املبحث إلى ال ساؤالت التي يجري طرحها عن التيطيط لتقييم االحتياجات واملتمثلة في امكن هكي الجهكات أو األطكراف املطلكوب 

اعهككا وإشككراوها مككن خككالل عمليككة تقيككيم االحتياجككاتا  و امككا هككي األهككداف املطلككوب تحقيقهككا عبككر توعيت ككا أو التككأثير علي ككا أو إقن

اتقييم االحتياجاتا  وبمن اتتعلق أو تيكص أو تنتمكي االحتياجكات املطلكوب تقييمهكاا؛ ومكا اهكي األسكئلة التكي يحتكا  البكاحثول 

ملعلومكككات بعكككد جمعهكككا مكككن األطكككراف ذوي العالقكككة أو طرحهكككا ومكككن ثكككم الحصكككول علكككى اإلجابكككة عه كككاا و اويكككف سكككيتم اسكككتيدام ا

 مكككا هكككي املكككوارد املتاحكككة للقيكككام بعمليكككة اتقيكككيم االحتياجكككاتا. وال شكككن أل تلكككن األسكككئلة قكككد صكككاحبت عمليكككة 
ا
املصكككلحةا  وأخيكككرا

( بعككد أل التفكيككر فككي مشككروع الدراسككة وبلورتككه حتككى اوتمككل مقتككرح الدراسككة وتبنتككه الجهككة الداعمككة )مسسسككة الراجحككي الخيريككة

 قامت بنربلته وتحكيمه.

 والتكككي تكككم عرضكككها باقتضكككاب فكككي خمكككس وسكككائل أو 
ا
ومكككا تطكككرم املبحكككث إلكككى وسكككائل تقيكككيم االحتياجكككات املمارسكككة دوليكككا

 مككن 
ا
مككداخل واملتمثلككة فككي مككدخل البيانككات املتاحككة الككذي يسكك ثمر قواعككد املعلومككات املتككوفرة ويوظفهككا فككي تحديككد االحتيككا  بككدال

 إذا كانت قواعد املعلومات تلن كافية لتحديد االحتياجات وما هو الحال في العديد من الدول القيام بجمع امل
ا
علومات خاصة

 حيث يتوفر لد  ا قواعد معلومات تحدث بش ل دور. ولككن األمكر لكيس وكذلن فكي الكدول األخكرى التكي وإل وجكد 
ا
املتقدمة علميا

ديث مما يجعلها غير كافية لتقييم االحتياجات بش ل علمي دقيق  وما هو ه ا قواعد معلومات إال أل ا تفتقر للشمولية والتح

الحال في الوضع الراهن باململكة. أما املدخل الثاني فهو مدخل االستطالعات واالستقصاءات املسكحية والكذي يكتم مكن خاللكه 

  بمككا فككي ذلككن رفككاهيت م وأحككوالهم جمككع املعلومككات عككن عينككة ممثلككة عككن سكك ال املجتمككع حككول القضككايا املتعلقككة بتقيككيم االحتيككا

املعيشككية بشككتى أبعادهككا االجتماعيككة واالقتصككادية والسكك انية والسكككنية  وذلككن عككن طريككق املقككابالت الشخصككية  والدراسككات 

االستقصكككائية  واالسكككتطالعات الهاتفيكككة واالسكككتبيانات العاديكككة أو االسكككتبيانات البريديكككة. وتشككك ل االسكككتجابات إجابكككات ممثلكككة 

ملجتمككع بأوملككه. والننككي عككن القككول أل هككذا املككدخل قككد تككم توظيفككه فككي الدراسككة علككى نحككو مككا جككرى تفصككيله فككي إجككراءات لعمككوم ا

البحكث املنهجيكة؛ وهككو مكا وفكر الكثيككر مكن املعلومككات والبيانكات التكي اعتمككدت علي كا الدراسككة فكي اإلجابكة علككى تسكاؤالت ا وتحقيككق 

اع  –مكدخل املخبكر الرئيسك ي-ث أهدافها. ووذلن هكو الحكال فكي املكدخل الثالك الكذي يقكوم علكى اس شكراف آراء قكادة املجتمكع وصكن 
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القرار بحكم ما لد  م من دراية وخبرة باملجتمع؛ بما يمكه م من التحديد الدقيق لالحتياجات واالهتمامات ذات األولوية. وقد 

ت رواد العمكل الخيكري وثلكة مكن وبكار املسكسوليل تكم هكذا األمكر فكي هكذو الدراسكة منكذ أسكابيعها األولكى عبكر إقامكة ورشكة عمكل ضكم

باملدينكككة املنكككورة  تكككم خاللهكككا اسكككتجالء آرائ كككم ورصكككد انطباعكككات م عكككن احتياجكككات املجتمكككع املحلكككي؛ حيكككث قكككام املشكككاركول بكككأدوار 

ن الورشة بالخرو  بمعلومات مهمة عن واقع العمل الخيري في املدينة املنورة والتحدي
 
ات التي تواجهه؛ املخبر الرئيس ي؛ بما مك

وهو ما أمكن اس ثمارو في تحديد الخطوات واملجاالت التي تحظا باألهمية  ومن ثم األولوية  وانكبت الدراسة على تشكخيص 

 
ا
 السكت دافها بكالبرامج واألنشكطة الخيريكة  عوضككا

ا
املسكميات السك انية باملدينكة املنكورة التككي تفتقكر لتلكن املجكاالت الخيريكة تمهيككدا

فككي املراوككز الحضككرية الكبككرى بمنطقككة املدينككة املنككورة. أمككا املككدخل الرابككع املتمثككل فككي منتككديات املجتمككع املحلككي  التككي عككن تكدسككها 

 على عقد اجتماع عام يضم أعضاء من املجتمع املحلي ه دف مناقشة االحتياجات التي تواجه املجتمع املحلي  وما 
ا
تقوم عادة

املجتمع املحلي للحضور والتعبير عن همومهم املتعلقكة بمكا يحقكق رفكاهيت م ويواجكه  تقوم هذو االية على تشجيع جميع أفراد

 للظككروف واملحككددات 
ا
االحتياجكات الفعليككة ملجككتمعهم املحلككي. ولكم يكككن بفم ككال فريككق الدراسكة االسككتفادة مككن هككذو االيكة؛ نظككرا

 فككي امقاب
ا
لككة مجموعككة الترويككزا فيقككوم علككى دعككوة مجموعككة مككن الزمنيككة واملاديككة املحيطككة بالدارسككة. أمككا املككدخل الخككامس ممككثال

 ملككككا يتككككوفر لككككد  م مككككن مهككككارات معينككككة  وخبككككرات  
ا
النككككاس الككككذين يككككتم اختيككككارهم ملناقشككككة موضككككوع محككككدد بصككككورة تفاعليككككة نظككككرا

كككز طكككرح سلسكككلة مكككن 
 
ووجهكككات نظكككر وتصكككورات  أو ملكككا يحتلونكككه مكككن م انكككات وظيفيكككة أو اجتماعيكككة؛ حيكككث يكككتم فكككي االجتمكككاع املرو

ألسككئلة حككول موضككوع أو قضككية للخككرو  والحصككول علككى معلومككات تفصككيلية حككول قضككية معينككة  وبحيككث يككتميض االجتمككاع ا

 فكككي أحكككد الكككورش التكككي 
ا
عكككن رؤيكككة وتصكككور جمكككاعي ييكككدم املوضكككوع مكككدار النقكككاش الجمكككاعي التفكككاعلي. وقكككد تكككم تجسكككيد ذلكككن فعكككال

يل الذين تم اختيارهم ملناقشة موضوع اتحديد أولويات العمل عقدها الفريق في املدينة املنورة  وضمت مجموعة من املشارو

الخيككككري باملدينككككة املنككككورةا  وتككككم مككككن خاللككككه معرفككككة الفككككاعليل النشككككطيل فككككي مجككككال العمككككل الخيككككري فككككي مجتمككككع البحككككث  ومصككككادر 

وز التحديات التي املعلومات املحلية الضرورية. كل ذلن كال ذو إسهامات جوهرية في مسيرة الدراسة وتذليل الصعوبات وتجا

 على تسليط الضوء على أبرز القضايا املحيطة بتحديد أولويات العمل الخيري على مستوى املنطقة.
ا
 واجهت الدراسة  عالوة

بعد ذلن تم في املبحث الثالث التطرم إلى اقياس أثر املشروعات الخيريةا. والتي تش ل أحد األسالير املنهجيكة التكي 

يرية للتحقق من وجود الحاجة التي تستحق إنفكام األمكوال الخيريكة علكى البكرامج القكادرة علكى مواجهكة ترون لها التنظيمات الخ

 لحقيقككككة أل 
ا
تلككككن الحاجككككة. ويككككأتي التطككككرم إلككككى هككككذو املسككككألة فككككي إطككككار التجككككارب الدوليككككة ذات الصككككلة بموضككككوع البحككككث تجسككككيدا

توجيكه األمكوال الخيريكة لتلكن املجكاالت التكي ترتفكع الحاجكة القيمة املضكافة للعمكل الخيكري تتأوكد وتتجسكد بشك ل أوبكر كلمكا تكم 

 مككن جوانككر الحوومككة الرشككيدة للعمككل الخيككري. فهككذو األدبيككات ظهككرت لتلبككي الحاجككة املاسككة للتأوككد مككن 
ا
لهككا والككذي يمثككل جانبككا

ل كلمكا تكم توجيكه تلكن فاعلية البرامج واملشكروعات الخيريكة والتكي وشكفت أل حجكم تكأثير املشكروعات الخيريكة وفاعليت كا تتحققكا

 لسككككلم األولويككككات التككككي تعبككككر عككككن الحاجككككات األساسككككية للمجتمعككككات املحليككككة املسككككت دفة بالعمككككل الخيككككري. ومككككا 
ا
املشككككروعات وفقككككا

قككدمت األدلكككة والبكككراهيل علكككى مككدى شكككفافية أوجكككه اإلنفكككام فكككي األعمككال الخيريكككة؛ وهكككو مكككا واجككه الضكككنو  ولبكككى الحاجكككة لقيكككاس 

 ة والتحقق من ااثار التي تروت ا على املست دفيل باملشروعات الخيرية.ميرجات األموال الخيري

 
ا
بعككد ذلككن تككم تنككاول وتحديككد املجككاالت التككي اسككتحوذت علككى الجهككود واألنشككطة الخيريككة علككى املسككتوى الككدولي  وعمومككا

 لألدبيات ذات الصلة في ست فئات رئيسية هي )الجمعيات ال
ا
خيرية التي تعنى بالحيوال  ففل تلن املجاالت جرى تصنيفها وفقا

الجمعيكككككات الخيريكككككة البيئيكككككة  املنظمكككككات غيكككككر الح وميكككككة الدوليكككككة  الجمعيكككككات الخيريكككككة الصكككككحية  جمعيكككككات التعلكككككيم الخيريكككككة  
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جمعيككات الثقافكككة والفنكككول(. وهنكككاد مكككن صككنفها فكككي عشكككر فئكككات هكككي )الجمعيكككات الطبيككة والصكككحية والبحكككث العلمكككي فكككي املجكككال 

مكككة ومنظمكككات العدالكككة االجتماعيكككة  الجمعيكككات الخيريكككة العاملكككة فكككي مجكككال الشكككسول الدوليكككة  جمعيكككات الطبكككي  املنظمكككات العا

الخكككككدمات اإلنسكككككانية  الجمعيككككككات الدينيكككككة  الجمعيككككككات الخيريكككككة فككككككي مجكككككال التعلككككككيم  جمعيكككككات الطفولككككككة واألسكككككرة  جمعيككككككات 

ت الرعايككة الصككحية والرفاهيكة(. ومككن املالحكك  الفنككول والثقافكة  جمعيككات الرفككق بكالحيوال وحمايككة البيئككة  جمعيكا ومنظمكات

 
ا
هنا أل جميع املجاالت الخمس التي روكزت علي كا الدراسكة الحاليكة ال تيتلكف فكي جوهرهكا وفكي أهكدافها عكن املتعكارف عليكه دوليكا

الداعمككة فكي هككذا السككيام  وإل اختلفككت فكي مسككميات ا أو فككي تفاصككيلها؛ ومجكال العنايككة باملسككاجد الككذي ينكدر  تحككت الجمعيككات 

 للشسول الدينية  أو املجال اإلعالمي الذي يتقاطع مع الجمعيات الراعية للشسول الثقافية والتوعوية. 

تلى ذلن مناقشة أفضل املمارسات التي ظهرت في املجال الخيري على املستوى الدولي  والتي أمكن الوقوف علي ا من 

بحيككث تمككككن املنظمكككات الخيريكككة مكككن االهتكككداء بتلكككن ال شكككرفعات  خككالل أحكككدث ال شكككرفعات التكككي تكككنظم وترشكككد العمكككل الخيكككري؛

لضككمال تحقيككق الككدعم املككالي الخيككري مككا رسككم لككه مككن أهككداف مككن جانككر  ومككن جانككر آخككر يككسدي االلتككزام بتلككن ال شككرفعات إلككى 

 فكككي طمأنكككة الجهكككات املانحكككة مكككن أل أموالهكككا املمنوحكككة للجهكككات التكككي تنفكككق تلكككن األمكككوال علكككى املشكككروعات الخيريكككة 
ا
تسككك ثمر فعليكككا

 األنشطة الخيرية املست دفة من قبل املانحيل لتلن األموال.

 
ا
 أل تقييكد املنظمكات الخيريكة بتلكن التنظيمكات وال شكرفعات انعككس إيجابكا

ا
كا وعلى مستوى املمارسكة  فقكد اتسكح جلي 

مة تشرفعات ا وممارسات ا؛ وهو ما أدى على شفافيت ا وارتفاع ثقة املانحيل في إجراءات ا وزيادة قناعة السلطات الح ومية بسال 

إلكى زيككادة الكدعم املككالي لهكا مككن قبكل املككانحيل وازديكاد فاعليت ككا. وقكد تككم فكي هككذو الفقكرة مككن اإلطكار النظككري تسكليط الضككوء بشكك ل 

 ما التكككي حكككددت اإلجكككراءات والضكككوابط التكككي2015خكككاص علكككى مكككا عكككرف بوثيقكككة امبكككادئ الحككككم الرشكككيد واملمارسكككة األخالقيكككة  

ترشد عمل وممارسات املنظمات الخيرية والتي مه ا على سبيل املثال ما يسود على قيام املنظمات الخيرية بفنفام قدري وبيري من 

ميزانيت كككا السكككنوية علكككى البكككرامج التكككي تسكككعى لتحقيكككق رسكككالت ا  إلكككى جانكككر التأويكككد علكككى أل املنظمكككة لكككد  ا مكككا يكفكككي مكككن القكككدرات 

نفيذ تلن البكرامج بمسكسولية وبصكورة فعالكة. ومكن ذلكن إلكزام املسسسكات الخيريكة باإلفصكاح وتقكديم اإلدارية وجمع التبرعات لت

معلومكككات عكككن عمليات كككا  بمكككا فكككي ذلككككن إدارت كككا  ومواردهكككا  وبرامجهكككا  وأنشكككطت ا املتاحككككة علكككى نطكككام واسكككع  للمكككانحيل ولجمهككككور 

ها تلكككن املنظمكككات لتقيكككيم ميرجات ككا وتقاسكككم نتكككائج تلكككن املتبككرعيل  ووكككذلن اإلفصكككاح عككن املعلومكككات واألسكككالير التكككي تسككتيدم

 التقييمات مع األطراف ذات العالقة.

 فكي تسكليط الضكوء علكى أبكرز املسسسككات 
ا
ومكا تكم فكي اإلطكار النظكري مناقشكة أفضكل املمارسكات مكن جانكري آخكر متمكثال

 ملموسككة علككى جانككر أو أوثككر مككن والهيئككات الخيريككة الدوليككة  باعتبارهككا مسسسككات الخيريككة فاعلككة تروككت مككدخالت ا ال
ا
خيريككة آثككارا

جوانككككر الحيككككاة اإلنسككككانية. وتككككم فككككي هككككذا السككككيام تسككككليط الضككككوء بشكككك ل خككككاص علككككى القائمككككة املشككككهورة املعروفككككة فككككي األدبيككككات 

ا  باعتبارهككا منظمككات مدعومككة مككن قبككل أفككراد معينككيل  ومككا هككو 
ا
الخاصككة بككذلن بكككك اقائمككة أفضككل عشككر مسسسككات خيريككة دوليككا

فككي وبريككات املسسسككات الخيريككة فككي املجتمككع السككعودي والتكي يقككف ورائ ككا شخصككيات وطنيككة بككذلت األمككوال الطائلككة بشكك ل  الحكال

 مكككن 
ا
مكككنظم ومسكككتمر ملواجهكككة االحتياجكككات املتنوعكككة للفئكككات الهشكككة فكككي املجتمكككع. ويكككأتي تسكككليط الضكككوء علكككى تلكككن القائمكككة نابعكككا

تنفقكككه مكككن أمككوال خيريكككة؛ والتكككي يكككأتي مه ككا تقيكككد والتكككزام الجهكككات واملنظمكككات  تأويككدها علكككى الطكككابع التنظيمكككي الككذي تتوخكككاو فيمكككا

 ما تظهر في الوثائق والطلبات )
ا
 RFP orاملستفيدة من تلن الجهات الداعمة بفجراءات الشفافية والحكم الرشيد  والتي غالبا

and Applications املانحككككة؛ حيكككث تكككنص تلككككن الوثكككائق علككككى ( التككككي تتقكككدم ه كككا تلككككن املنظمكككات املسكككتفيدة للمنظمككككات الخيريكككة
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اسككك يفاء املنظمكككات الطالبكككة للكككدعم علكككى تزويكككد الجهكككات الخيريكككة الداعمكككة بمكككا يثبكككت أحقيكككة البكككرامج محكككور الكككدعم لتيصكككيص 

الدعم ال افي من الجهات املانحة  بما في ذلن قيكاس األثكر العائكد وقيكاس الجكدوى مكن املشكروع  وجميعهكا إجكراءات تعمكل علكى 

لجهكككات الداعمكككة مككن تحقكككق ااثكككار املترتبككة علكككى تنفيكككذ تلكككن املشككروعات؛ وهكككي إجكككراءات تحككرص الجهكككات الداعمكككة علكككى طمأنككة ا

 اتباعها لتتأود من مسألة أولويات الدعم بصرف النظر عن القطاع الخيري املست دف.

دامه  والكيفية التي تم من وفي الفصل الرابع تم تحديد اإلجراءات املنهجية للدراسة ممثلة في املنهج الذي تم استي

واإلجكراءات املتبعكة فكي تطبيكق هكذو  خاللها تحديد مجتمع الدراسة وعينت ا  وخطوات بناء أدوات ا  والتأود من صدقها وثبات ا 

األدوات  وأسككككالير املعالجككككة اإلحصككككائية التككككي اسككككتيدمت فككككي تحليككككل البيانككككات. فمككككن حيككككث املككككنهج  فقككككد قامككككت الدراسككككة علككككى 

وصككفي املسككحيا؛ وهككو مككنهج يقككوم علككى وصككف دقيككق وتفصككيلي لظككاهرة أو موضككوع محككدد علككى صككورة نوعيككة أو وميككة ااملككنهج ال

 يوفكككح مقكككدار هكككذو 
ا
 رقميكككا

ا
رقميكككة  فكككالتعبير الكيفكككي يصكككف الظكككاهرة ويوفكككح خصائصكككها  أمكككا التعبيكككر الكمكككي فيعطينكككا وصكككفا

وقككد جككاء اسككتيدام املككنهج الوصككفي فككي الدراسككة الحاليككة   الظككاهرة أو حجمهككا ودرجككة ارتباطهككا مككع الظككواهر املختلفككة األخككرى؛

ألنه ُيعد أوثر املناملج مالءمة الطبيعة وأهداف الدراسة حيث   دف إلى دراسة العالقة بيل متنيرات الدراسة  والتي يمكن من 

اعي  اإلعالمكي( بمنطقكة خاللها تحديد أولويات تمويل العمل الخيري في مجاالت )التعليم  الصحة  الدعوة  املسكاجد  االجتمك

املدينكككككة املنكككككورة حسكككككر املحافظكككككات )املدينكككككة املنكككككورة   ينبكككككع   بكككككدر    خيبكككككر  العكككككيص  الحناويكككككة  العكككككال  وادي الفكككككرع  املهكككككد  

 السويرقية(.

وفيما يتعلق بعينة الدراسة  فقد قامت الدراسة على مجموعة من العينات بما يحقق أهداف الدراسة  وتمثلت في 

ة الدراسككة االسككتطالعيةا والتككي تككم توزفعهككا حسككر مجككاالت الدراسككة وفروعهككا؛ فبالنسككبة ملجككاالت العمككل الخيككري كككل مككن اعينكك

مفكككردة ب ككككل مجككككال مككككن  25)الصكككحي  التعليمككككي  الككككدعوة واملسكككاجد  االجتمككككاعي  اإلعالمككككي(  فقككككد تكككم تطبيككككق االسكككك بانات علككككى 

املجككال الخيككري. وبالنسككبة للجهككات الخيريككة فقككد بلنككت العينككة املجككاالت الخمسككة  بحيككث شككملت العينككة مككن لهككم عالقككة بعمككل 

مسكسول بالجهكات الخيريكة علكى مسكتوى منطقكة املدينكة املنكورة. أمكا بالنسكبة للمقكابالت املتعمقكة  فقكد تكم  15االستطالعية لها 

 لطبيعة االس بانة  وطبيعة امل
ا
 ست دفيل مه ا.االوتفاء بخراء املحكميل ولم يتم اشتقام عينة استطالعية نظرا

أما عينة الدراسة األساسية  فقد تنوعت حسر الفئات املست دفة بالدراسة  وتمثلكت فكي اعينكة اسك بانات مجكاالت 

( جهة خيرية 236(  واعينة الجهات الخيرية باملنطقةا وبله قوامها )1680العمل الخيري )أفراد املجتمع(ا  بله حجم أفرادها )

( شخصكككككية مكككككن املسكككككسوليل 22ملدينكككككة املنكككككورة  و اعينكككككة املقكككككابالت املتعمقكككككةا  وبلكككككه حجمهكككككا )تمثكككككل جميكككككع الجهكككككات الخيريكككككة با

  يمثلكككككول املسكككككسوليل الح كككككومييل 40واملهتمكككككيل بالعمكككككل الخيكككككري  و اعينكككككة حلقكككككات النقكككككاشا التكككككي شكككككارد في كككككا نحكككككو )
ا
( شخصكككككا

هتميل بالعمل الخيري باملنطقة  األكاديمييل بالجهات ذات الصلة بموضوع الدراسة؛ مسسولي الجمعيات الخيرية باملنطقة  امل

 املهتميل بمجال البحث االجتماعي والعمل الخيري باملدينة  ومسسولي مسسسة الراجحي الخيرية.

وفيما يتعلق بالبيانات املتاحة واملكتبية  فقد تم من خالل البحث املكتبي الحصكول علكى املعلومكات الثانويكة الالزمكة 

إلعككداد أداة الدراسككة وبنككاء اإلطككار النظككري للدراسككة ووضككع التصككور املناسككر لتحليككل النتككائج  وقككد تمثلككت املعلومككات املكتبيككة 

بيكات الدراسكات  املتعلقكة بمفهكوم العمكل الخيكري ودورو ومعوقكات العمكل الخيكري بوجكه تلن في مصادر املعلومكات ممثلكة فكي اأد

عام وأسالير رفع وفاءة األداء باملسسسات الخيريةا  ااإلحصائيات الرسمية وشبه الرسمية عن مسسسكات الخكدمات العامكة 

اإلقليميككة والدوليكككة الناجحككة فكككي مجككال دعكككم باملنطقككة )املككدارس/ املس شكككفيات واملراوككز الصكككحية/ املسككاجد/ ... (ا  االتجكككارب 
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العمل الخيريا. وما تم جمع املعلومات من الجهات ذات العالقة ممثلة في امصلحة اإلحصاءات العامة واملعلوماتا  ااألمانة 

الشكككككسول  العامكككككة للمدينكككككة املنكككككورةا  ااملرصكككككد الحضكككككري باملدينكككككة املنكككككورةا  اوزارة  العمكككككل والشكككككسول االجتماعيكككككةا  افكككككرع وزارة

اإلسككالمية واألوقككاف والككدعوة واإلرشككاد باملدينككة املنككورةا  اإدارة التعلككيم بمنطقككة املدينككة املنككورةا  االشككسول الصككحية بمنطقككة 

املدينككككككة املنككككككورةا  ااملسسسككككككات األكاديميككككككة )الح وميككككككة والخاصككككككة(ا  و اقاعككككككدة بيانككككككات مروككككككز االسككككككتطالع والقيككككككاس ومصككككككادر 

 اإلنترنتا. 

املعلومكككات التكككي قامكككت علي كككا الدراسكككة فتتمثكككل فكككي اسككك بانات مجكككاالت العمكككل الخيكككري وهكككي ااسككك بانة  أمكككا أدوات جمكككع

املجكككال التعليمكككيا  ااسككك بانة مجكككال الكككدعوة واملسكككاجدا  ااسككك بانة املجكككال الصكككحيا  ااسككك بانة املجكككال االجتمكككاعيا  ااسكككك بانة 

بالت املتعمقةا  وما تمثلت فكي خمكس ورش عمكل هكي اورشكة عمكل املجال اإلعالميا  ااس بانة الجهات الخيريةا  ااس بانة املقا

)حلقة نقاش( للميتصيل في املجال التعليميا  ورشة عمل )حلقة نقاش( للميتصيل في املجال الصكحيا  اورشكة عمكل )حلقكة 

لكدعوي ومجكال نقاش( للميتصيل في املجال االجتماعي واملجال اإلعالميا  اورشكة عمكل )حلقكة نقكاش( للميتصكيل فكي املجكال ا

 املساجدا.

وغنكككي عكككن الكككذور أل أدوات الدراسكككة قكككد خضكككعت إلجكككراءات الصكككدم والثبكككات املتبعكككة فكككي البحكككوث املماثلكككة؛ فقكككد تكككم 

عرض االس بانات في املرحلة األولى على عدد من املتيصصيل ولعض املسسوليل واملهتمكيل بالعمكل الخيكري ولعكض األككاديمييل 

لدراسككة وتككم مناقشككة مسككودة االسكك بانات املقترحككة للتأوككد مككن شككمولية االسكك بانات وتنطيت ككا فككي ورشككة عمككل عقككدت فككي بدايككة ا

ل افكككة الجوانكككر املطلوبكككة فكككي الدراسكككة. ومكككا تكككم التأوكككد مكككن ثبكككات األدوات باسكككتيدام معامكككل ألفكككا وكككرو نبكككا  باسكككتيدام برنكككامج 

SPSS 22. 

ن صككالحيت ا للتطبيككق امليككداني  فقككد تككم تطبيككق ولعككد التأوككد مككن صككدم وثبككات أدوات الدراسككة املسككحية والتحقككق مكك

أدوات الدراسة من خالل فريق عمل ميداني متيصص  وذلن بعد أل تم تدرير موظفي وموظفات املسح امليداني بما يتالءم 

ي مع متطلبات املسح امليكداني للدراسكة مكن حيكث جمكع املعلومكات عبكر املقابلكة الشخصكية ومكن ثكم تكدقيقها  ومكن ثكم إدخالهكا فك

(؛ ممكككا أمككككن مكككن اإلجابكككة علكككى أسكككئلة الدراسكككة وتحقيكككق SPSSالحاسكككر االكككي وتحليلهكككا مكككن خكككالل حزمكككة التحليكككل اإلحصكككا ي )

 أهدافها.

 وفي الفصليل الخامس والسادس تم عرض نتائج الدراسة؛ حيث تم عرض النتائج حسر أهداف الدراسة وأسئلت ا.

ففيمككا يتعلكككق بنتككائج اتحديكككد أولويككات التمويكككل الخيككري بمنطقكككة املدينككة املنكككورةا  فقككد اتسكككح مككن نتكككائج الدراسكككة أل 

 للجهات الخيرية على مستوى منطقة املدينة املنورة و ل  هو املجال االجتماعي بوزل نسبي 
ا
أوثر أولويات العمل الخيري أهمية

 علكككى مسككتوى منطقكككة املدينكككة 3.95  يليككه املجكككال التعليمككي بكككوزل نسكككبي 4.80
ا
  فيمككا كانكككت أقكككل أولويككات العمكككل الخيككري أهميكككة

علكى التكوالي؛ وعليكه فكفل تلكن النتكائج تشكير إلكى أل أوثكر مجكاالت  2.54  3.21املنورة هي املجكال اإلعالمكي واملسكاجد بكوزل نسكبي 

 إلى التمويل بمنطقة املدينة املنورة و كل همكا علكى التك
ا
والي املجكال االجتمكاعي واملجكال التعليمكي؛ فبالنسكبة العمل الخيري حاجة

 في املجال االجتماعي ملحافظة السويرقية 
ا
للمجال االجتماعي فقد أظهرت نتائج الدراسة أل أوثر أولويات العمل الخيري أهمية

خيككككرة ارعايككككة املككككرأة علككككى الترتيككككر  فيمككككا جككككاءت فككككي املرتبككككة األ  4.0  4.5هككككي ام افحككككة الفقككككرا   وارعايككككة الشككككبابا  بككككوزل نسككككبي 

 على الترتير. 2.63  3.13والطفلا  و ارعاية وبار السنا بوزل نسبي 
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 فككي املجككال االجتمككاعي ملحافظككة ينبككع هككي ااإلسكك الا. ومككن الجككدير 
ا
ومككا يتسككح أل أوثككر أولويككات العمككل الخيككري أهميككة

نكورة تسوكد هكذو الن يجكة  فمحافظكة ينبكع هكي بالذور أل مسشرات السكن الواردة في فصل الوضكع الكراهن فكي منطقكة املدينكة امل

%( مككن 38األقكل مككن حيككث املسككاون اململووككة مككن محافظكات املدينككة املنككورة  حيككث لككم تتجككاوز نسكبة املسككاون اململووككة في ككا الككك)

ي معدل إجمالي املساون في املحافظة  وذلن على الرغم من أل ا تتجاوز كل من محافظات الحناوية وبدر وخيبر ووادي الفرع ف

(  إال أل النالبيككككة العظمككككى مككككن املسككككاون فككككي املحافظككككة هككككي مسككككاون مسككككتأجرة  فقككككد حققككككت 16.5إنتككككا  الوحككككدات السكككككنية )

%(  وتن شككككر العمككككائر السكككككنية فككككي املحافظككككة بصككككورة 45.74املحافظككككة أعلككككى نسككككبة للمسككككاون املسككككتأجرة فككككي املنطقككككة بنسككككبة )

%( من إجمكالي املسكاون فكي املحافظكة  وفكي املقابكل تقكل في كا نسكبة البيكوت 48.63ملحوظة فقد بلنت نسبة العمائر السكنية )

الشككعبية ف ككي أقككل املحافظككات التككي تحتككوي علككى هككذا النككوع مككن املسككاون  حيككث لككم تتجككاوز نسككبة البيككوت الشككعبية باملحافظككة 

ظكككة ينبكككع  فقكككد جكككاءت املحافظكككة فكككي %(. وبصكككورةي عامكككة فكككفل هنالكككن ارتفكككاع فكككي قيمكككة األراضككك ي السككككنية واملنكككازل فكككي محاف15الكككك)

%(  وفكي املرتبكة الثانيكة مكن حيككث معكدل سكعر املنكزل والككذي 1.43املرتبكة الثالثكة مكن حيكث معككدل سكعر األرض بكاملتر الكذي بلككه )

%(  ومكا أل أقكل مكن نصكف املسكاون بقليكل 18.18(  وفي املرتبة األولى من حيث معكدل املسكاون املسكتأجرة بنسكبة )4.17بله )

%( هي مساون حاصلة على قروض عقاريكة. هكذو الحقكائق مجتمعكة تعبكر عكن شكدة الحاجكة إلكى املسكاون فكي 46.7حافظة )في امل

 املحافظة. 

وفكي املرتبكة الثانيكة مكن بكيل أولويكات العمكل الخيكري فكي محافظكة ينبكع جكاءت الحاجكة إلكى ام افحكة الفقكرا بكوزل نسكبي 

املشكككار إلي كككا فكككي فصكككل الوضكككع الكككراهن للمدينكككة املنكككورة؛ حيكككث ي بكككيل أل هنكككاد (؛ وهكككو مكككا تسوكككدو املسشكككرات االقتصكككادية 4.15)

حاجة فعلية مل افحة الفقر في املحافظة  ف ي في املرتبة الرابعة من حيث ارتفاع نسبة األسر الفقيرة  فقد بلنت نسبة األسر 

في املرتبة الرابعة من بيل املحافظات التي يقل %( من إجمالي األسر في املحافظة. وتقع محافظة ينبع 2.6الفقيرة في املحافظة )

(. وفككي املقابككل توجككد إحصككاءات أخككرى تشككير إلككى تحسككن املسككتوى 1.38في ككا معككدل امككتالد األسككر للسككيارات  فقككد بلككه املعككدل )

لتككككي ( فاملحافظكككة ه ككككا مدينكككة ينبككككع الصكككناعية ا11.77املعيءككك ي فكككي املحافظككككة ف كككي األقككككل مكككن حيكككث معككككدل البطالكككة التككككي بلنكككت )

 مكسهليل للعمكل مكن املحافظكات األخكرى 
ا
 من العمالة  ولعل وجود املصانع في املحافظة يجذب إلي ا سك انا

ا
 وبيرا

ا
تستقطر عددا

 باملحافظككككات 
ا
بكككل ومكككن منكككاطق اململككككة األخككككرى؛ ممكككا أسكككهم فكككي ارتفككككاع نسكككبة املسكككاون املسكككتأجرة  وقلككككة نسكككبة البطالكككة مقارنكككة

( 2600%( مككن األسككر والككذي بلككه )20أفضككل املحافظككات مككن حيككث متوسككط الككدخل ألدنككا ) األخككرى  وتعتبككر املحافظككة مككن بككيل

  وفككي املقابككل فككفل هنككاد بعككض 
ا
ريككال فككي الشككهر  ويمكككن تفسككير ارتفككاع هككذو النسككبة إلككى وجككود املنككاطق الصككناعية ومككا ذوككر آنفككا

األسكككر الفقيكككرة؛ لكككذلن ظهكككرت الحاجكككة إلكككى  القكككرى التابعكككة للمحافظكككة تن شكككر في كككا البطالكككة ويقكككل في كككا الكككدخل وتزيكككد في كككا نسكككر

 م افحة الفقر في املحافظة.

 على الترتير. 2.45  2.89فيما جاءت في املرتبة األخيرة ارعاية وبار السنا  و ارعاية املرأة والطفلا بوزل نسبي  

 فكككككككي املجكككككككال االجتمكككككككاعي ملحافظكككككككة العكككككككيص هكككككككي اارع
ا
ايكككككككة ذوي ومكككككككا يتسكككككككح أل أوثكككككككر أولويكككككككات العمكككككككل الخيكككككككري أهميكككككككة

االحتياجات الخاصةا. ولعل السبر في االهتمام بذوي االحتياجات الخاصة باملحافظة يعود إلى وثرة عدد من ينتمول إلى هذو 

( وقككد جككاءت املحافظككة فككي املرتبككة الثالثككة مككن 10.43الفئككة  ويسوككد ذلككن مسشككر نسككر األطفككال املعككاقيل باملحافظككة والككذي بلككه )

 ي ا األطفال املعاقول.بيل املحافظات التي يكثر ف
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و فيمكككا ييكككص ام افحكككة الفقكككرا  وعلكككى الكككرغم مكككن أل محافظكككة العكككيص جكككاءت فكككي مرتبكككة متوسكككطة مكككن حيكككث نسكككبة 

%( مكن إجمكالي األسكر باملحافظكة  إال أل هنالكن العديكد مكن املسشكرات التكي تبكيل ارتفكاع نسكبة 1.99األسر الفقيرة والتي بلنكت )

حافظككة املرتبككة األولككى بككيل محافظككات املنطقككة مككن حيككث تفءكك ي ظككاهرة البطالككة  فقككد بلككه الفقككر فككي املحافظككة  فقككد حققككت امل

(  وهككي مككن بككيل أقككل املحافظككات مكككن حيككث الككدخل الشككهري لألسككرة  فقككد بلككه معككدل الكككدخل 37.8معككدل البطالككة باملحافظككة )

تالد األفكراد للسكيارات بمعكدل مكنيفض ( ريال  وما أل ا حققت املرتبة األخيرة من حيث ام1890الشهري لألسرة باملحافظة )

 ( سيارة للفرد الواحد؛ وهذا ما يبرر أل م افحة الفقر تعتبر من أبرز أولويات العمل الخيري في املحافظة.0.23بله )

 على الترتير. 2.71  2.86فيما جاءت في املرتبة األخيرة ارعاية الشبابا  و ارعاية املرأة والطفلا بوزل نسبي 

 فككي املجككال االجتمككاعي ملحافظككة الحناويككة هككي ارعايككة وبككار السككنا   ومككا يتسككح أل
ا
أوثككر أولويككات العمككل الخيككري أهميككة

ويبككدو أل هنالككن شكككريحة وبيككرة مكككن هككذو الفئككة باملحافظكككة  وممككا يسوكككد هككذو الن يجككة أل محافظكككة الحناويككة جكككاءت فككي املرتبكككة 

%(  وبالتكالي 22.5ار فقد بلنت نسبة األمية بيل الكبار فكي املحافظكة )األولى من بيل املحافظات التي تن شر في ا األمية بيل الكب

 ملحة.
ا
 حاجة

ا
 ففل الحاجة إلى رعاية هذو الشريحة تمثل فعال

وفكككي املرتبكككة الثانيكككة مكككن أولويكككات العمكككل الخيكككري بمحافظكككة الحناويكككة جكككاءت الحاجكككة إلكككى ا م افحكككة الفقكككرا  وهنالكككن 

لفصككككل الخككككاص بالوضككككع الككككراهن فككككي منطقككككة املدينككككة املنككككورة تبككككيل مسككككتوى الفقككككر فككككي العديككككد مككككن اإلحصككككاءات التككككي وردت فككككي ا

%( مككككن إجمكككالي األسككككر فككككي 2.48الحناويكككة؛ فاملحافظككككة احتلكككت املرتبككككة الخامسكككة مككككن حيكككث نسككككبة األسككككر الفقيكككرة والتككككي بلنكككت )

%( مكن األسكر 20الشكهري ألقكل )املحافظة  ولكه ا كانت األقل على اإلطالم من بيل املحافظات فيما ييتص بمتوسط الكدخل 

( ريككال فككي الشككهر  ومككا أل ككا احتلككت املرتبككة قبككل األخيككرة مككن حيككث معككدل امككتالد األفككراد للسككيارات والككذي بلككه 1668والككذي بلككه )

 ( سيارة للفرد الواحد.0.24)

 1.81  2.83نسككبي فيمككا جككاءت فككي املرتبككة األخيككرة ارعايككة ذوي االحتياجككات الخاصككةا  و ارعايككة املككرأة والطفككلا بككوزل 

 على الترتير.

 فككككككي املجكككككال االجتمكككككاعي ملحافظكككككة خيبكككككر هكككككي ارعايكككككة الشككككككبابا   
ا
ومكككككا يتسكككككح أل أوثكككككر أولويكككككات العمكككككل الخيكككككري أهميكككككة

علكى الترتيككر  فيمكا جكاءت فككي املرتبكة األخيككرة ام افحكة الفقكرا  و ارعايككة املكرأة والطفككلا  4.36  4.82وااإلسك الا  بكوزل نسككبي 

 على الترتير. 1.55  2.45بوزل نسبي 

 فككككي املجككككال االجتمككككاعي ملحافظككككة املدينككككة املنككككورة هككككي ااإلسكككك الا  
ا
ومككككا يتسككككح أل أوثككككر أولويككككات العمككككل الخيككككري أهميككككة

علككى الترتيككر  فيمككا جككاءت فككي املرتبككة األخيككرة ارعايككة وبككار السككنا  و ارعايككة املككرأة  3.90  4.03وام افحككة الفقككرا  بككوزل نسككبي 

 على الترتير. 2.55  3.50والطفلا بوزل نسبي 

 فككي املجككال االجتمككاعي ملحافظككة العككال هككي ااإلسكك الا   وام افحككة 
ا
ومككا يتسككح أل أوثككر أولويككات العمككل الخيككري أهميككة

على الترتيكر  فيمكا جكاءت فكي املرتبكة األخيكرة ارعايكة الشكبابا  و ارعايكة املكرأة والطفكلا بكوزل  3.80  4.70الفقرا  بوزل نسبي 

 على الترتير. 2.0  3.30نسبي 
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 فككي املجككال االجتمككاعي ملحافظككة وادي الفككرع هككي ارعايككة الشككبابا   
ا
ومككا يتسككح أل أوثككر أولويككات العمككل الخيككري أهميككة

على الترتير  فيما جاءت في املرتبة األخيرة ارعاية ذوي االحتياجات الخاصةا  و ارعاية  4.29  4.43وااإلس الا  بوزل نسبي 

 على الترتير. 1.43  3.29نسبي املرأة والطفلا بوزل 

 فككي املجككال االجتمككاعي ملحافظككة بككدر هككي ااإلسكك الا   وارعايككة وبككار 
ا
ومكا يتسككح أل أوثككر أولويككات العمككل الخيككري أهميككة

علككى الترتيككر  فيمككا جككاءت فككي املرتبككة األخيككرة ام افحككة الفقككرا  و ارعايككة املككرأة والطفككلا بككوزل  4.0  4.50السككنا  بككوزل نسككبي 

 على الترتير. 1.45  3.42نسبي 

 فككككي املجكككككال االجتمككككاعي ملحافظككككة املهكككككد الككككذهر هككككي ارعايكككككة ذوي 
ا
ومككككا يتسككككح أل أوثكككككر أولويككككات العمككككل الخيكككككري أهميككككة

علككى الترتيككر  فيمككا جككاءت فككي املرتبككة األخيككرة ام افحككة  4.60  4.80االحتياجككات الخاصككةا  وارعايككة وبككار السككنا  بككوزل نسككبي 

 على الترتير. 1.45  2.60لطفلا بوزل نسبي الفقرا  وارعاية املرأة وا

حيكث   وتشير النتائج السابقة إلى وجود تباين بيل املحافظات فكي ترتيكر أولويكات العمكل الخيكري فكي املجكال االجتمكاعي

ييتلكككف ترتيكككر األولويكككات مكككن محافظكككة ألخكككرى  ومكككع ذلكككن جكككاء مجكككال رعايكككة املكككرأة والطفكككل فكككي املرتبكككة األخيكككرة ألولويكككات العمكككل 

 الخيري في العمل الخيري االجتماعي في جميع املحافظات.

وبالنسكبة ألولويكات تمويككل العمكل الخيكري فككي املجكال التعليمكي أظهككرت نتكائج الدراسكة أل أوثككر أولويكات العمكل الخيككري 

 فككي املجكككال التعليمككي ملحافظككة السكككويرقية هككي اإنشكككاء ودعككم دور تحفككي  القكككرآل الكككريما  بككوزل نسكككبي مقككدا
ا
  فيمكككا 3رو أهميككة

  و ابنككاء وصككيانة املككدارس باملنطقككةا بككوزل نسككبي 1.86جككاءت فككي املرتبككة األخيككرة احككل مشكككالت ال سككرب الدرافكك يا بككوزل نسككبي 

1.50. 

 فككي املجككال التعليمككي ملحافظككة ينبككع هككي اإنشككاء ودعككم دور تحفككي  
ا
ومككا يتسككح أل أوثككر أولويككات العمككل الخيككري أهميككة

  فيمككا جككاءت فككي املرتبككة األخيككرة ادعككم األنشككطة الطالبيككة فككي املسسسككات التعليميككةا بككوزل نسككبي 3القككرآل الكككريما  بككوزل نسككبي 

 .2.47  و ابرامج تعليم الخياطة والتطريز للفتياتا بوزل نسبي 2.58

 في املجال التعليمي ملحافظة العيص هي اإنشاء ودعم دور تحفي  
ا
وما يتسح أل أوثر أولويات العمل الخيري أهمية

  فيمكا جكاءت فكي املرتبكة األخيكرة ابنكاء وصكيانة املكدارس باملنطقكةا  و اتقكديم الكدعم املكالي والفنكي 3القرآل الكريما  بكوزل نسكبي 

للمسسسككككككات التعليميككككككة فككككككي املنطقككككككةا   ابككككككرامج تعلككككككيم الخياطككككككة والتطريككككككز للفتيككككككاتا  احككككككل املشكككككككالت الطالبيككككككة فككككككي املككككككدارس 

 .2.50لدراف يا  بوزل نسبي م ساوي بله والجامعاتا  احل مشكالت ال سرب ا

 فككي املجككال التعليمككي ملحافظككة الحناويككة هككي ااملسككاعدات العينيككة 
ا
ومككا يتسككح أل أوثككر أولويككات العمككل الخيككري أهميككة

  فيمككككا جككككاءت فككككي املرتبككككة األخيككككرة ابنككككاء وصككككيانة املككككدارس 2.75واملاليككككة للطككككالب الفقككككراء فككككي املككككدارس والجامعككككاتا بككككوزل نسككككبي 

 .1.92طقةا  ابرامج محو األمية وتعليم الكبارا  و احل مشكالت ال سرب الدراف يا بوزل نسبي باملن

 في املجال التعليمي ملحافظة خيبر هي ااملساعدات العينية واملاليكة 
ا
وما يتسح أل أوثر أولويات العمل الخيري أهمية

  فيمككا 3ميككزين فككي املسسسككات التعليميككةا بككوزل نسككبي للطككالب الفقككراء فككي املككدارس والجامعككاتا  و ادعككم وتشككجيع الطككالب املت

  و ابنككاء وصككيانة املككدارس باملنطقككةا بككوزل نسككبي 1.86جككاءت فككي املرتبككة األخيككرة احككل مشكككالت ال سككرب الدرافكك يا بككوزل نسككبي 

1.50. 
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 فككككي املجككككال التعليمككككي ملحافظككككة املدينككككة املنككككورة هككككي اا
ا
ملسككككاعدات ومككككا يتسككككح أل أوثككككر أولويككككات العمككككل الخيككككري أهميككككة

  فيمكككا جكككاءت فكككي املرتبكككة األخيكككرة اإنشكككاء املعاهكككد 2.73العينيكككة واملاليكككة للطكككالب الفقكككراء فكككي املكككدارس والجامعكككاتا بكككوزل نسكككبي 

 .2.20  و ابرامج محو األمية وتعليم الكبارا بوزل نسبي 2.31الشرعية باملنطقةا بوزل نسبي 

 فككي 
ا
املجكال التعليمككي ملحافظككة العككال هككي اإنشككاء ودعككم دور تحفككي  ومكا يتسككح أل أوثككر أولويككات العمككل الخيككري أهميككة

القرآل الكريما  ااملساعدات العينية واملالية للطالب الفقكراء فكي املكدارس والجامعكاتا  و ادعكم وتشكجيع الطكالب املتميكزين فكي 

فككي املككدارس والجامعككاتا بككوزل   فيمككا جككاءت فككي املرتبككة األخيككرة احككل املشكككالت الطالبيككة 3املسسسككات التعليميككةا  بككوزل نسككبي 

 .2.20  و احل مشكالت ال سرب الدراف يا بوزل نسبي 2.50نسبي 

 في املجال التعليمي ملحافظة وادي الفرع هي اإنشاء املعاهد الفنية 
ا
وما يتسح أل أوثر أولويات العمل الخيري أهمية

  فيمكككا جكككاءت فكككي املرتبكككة 3حصكككيل أبنكككائ ما  بكككوزل نسكككبي واملهنيكككة باملنطقكككةا  و اتفعيكككل دور أوليكككاء األمكككور فكككي متابعكككة دراسكككة وت

 .2.0  و ابناء وصيانة املدارس باملنطقةا بوزل نسبي 2.25األخيرة ابرامج محو األمية وتعليم الكبارا بوزل نسبي 

 في املجال التعليمي ملحافظة بدر هكي ابكرامج تأهيكل وتكدرير وتع
ا
لكيم وما يتسح أل أوثر أولويات العمل الخيري أهمية

  و اإنشاء 2.25  فيما جاءت في املرتبة األخيرة ابرامج محو األمية وتعليم الكبارا بوزل نسبي 2.83أفراد املجتمعا بوزل نسبي 

 .2.17املعاهد الشرعية باملنطقةا بوزل نسبي 

 فكككي املجكككال التعليمكككي ملحافظكككة مهكككد الكككذهر هكككي ابكككرامج 
ا
التكككدرير ومكككا يتسكككح أل أوثكككر أولويكككات العمكككل الخيكككري أهميكككة

  فيمكككا جكككاءت فكككي املرتبكككة األخيكككرة احكككل 3والتأهيكككل املنهكككي لشكككرائح األرامكككل واملطلقكككات الباحثكككات عكككن فكككرص العمكككلا  بكككوزل نسكككبي 

 .2.50مشكالت ال سرب الدراف يا  و اوفالة طلبة العلم الشرعيا بوزل نسبي م ساوي بله 

  الحقيقي للعمل الخيري فكي املنطقكة علكى مسكتوى وفيما يتعلق بنتائج اترتير أهمية التمويل الخيري حسر االحتيا

املحافظاتا  فقد اتسح من نتائج الدراسة أل أوثر أولويات تمويل العمل الخيري بمحافظة السويرقية هو املجال االجتماعي 

 ه كذو املحافظكك4  يليككه املجكال التعليمكي بككوزل نسكبي 5بكوزل نسكبي 
ا
ة هكو املجككال   فيمككا كانكت أقكل أولويككات العمكل الخيككري أهميكة

 على التوالي. 2.33  2.67الدعوي واإلعالمي بوزل نسبي 

 للجهات الخيرية بمحافظة ينبع هو املجال االجتماعي بوزل نسبي 
ا
وما يتسح أل أوثر أولويات العمل الخيري أهمية

 ه ذو املح3.78  يليه املجال الصحي بوزل نسبي 5.5
ا
افظة هما مجالي الدعوة   فيما كانت أقل أولويات العمل الخيري أهمية

 على التوالي. 2.21  3.15واملساجد بوزل نسبي 

 للجهات الخيريكة بمحافظكة العكيص هكو املجكال التعليمكي بكوزل نسكبي 
ا
  4.50وكال أوثر أولويات العمل الخيري أهمية

 ه ككذو املح4.43يليككه املجككال االجتمككاعي بككوزل نسككبي 
ا
افظككة هككو املجككال اإلعالمككي   فيمككا كانككت أقككل أولويككات العمككل الخيككري أهميككة

 على التوالي. 2.64  2.79واملساجد بوزل نسبي 

 للجهكككات الخيريكككة بمحافظكككة الحناويكككة هكككو املجكككال االجتمكككاعي بكككوزل نسكككبي 
ا
ككال أوثكككر أولويكككات العمكككل الخيكككري أهميكككة وكك

 ه كككذو3.87  يليكككه املجككككال التعليمكككي بككككوزل نسكككبي 4.25
ا
املحافظككككة هكككو املجككككال    فيمككككا كانكككت أقككككل أولويكككات العمككككل الخيكككري أهميككككة

 على التوالي. 3.07  3.19الصحي واإلعالمي بوزل نسبي 
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 للجهككات الخيريكة بمحافظككة خيبككر هككو املجككال االجتمككاعي بككوزل نسككبي 
ا
  5.38وككال أوثككر أولويككات العمككل الخيككري أهميككة

 ه كككذو امل4.13يليكككه املجكككال الكككدعوي بكككوزل نسكككبي 
ا
حافظكككة هكككو املجكككال اإلعالمكككي   فيمكككا كانكككت أقكككل أولويكككات العمكككل الخيكككري أهميكككة

 على التوالي. 2.43  2.63والصحي بوزل نسبي 

 للجهات الخيرية بمحافظة املدينة املنورة هي املجال االجتماعي بوزل نسبي 
ا
وكانت أوثر أولويات العمل الخيري أهمية

 ه كككذو املحافظككككة همكككا مجككككالي   فيمككككا كانكككت أقككككل أولويكككات العمكككل الخيككككري أهم3.91  يليكككه املجكككال التعليمككككي بكككوزل نسكككبي 4.81
ا
يكككة

 على التوالي. 2.11  3.31الدعوة واملساجد بوزل نسبي 

 للجهات الخيرية بمحافظكة العكال هكو املجكال االجتمكاعي بكوزل نسكبي 
ا
  4.87وكانت أوثر أولويات العمل الخيري أهمية

 3.60يليه املجال الدعوي بوزل نسبي 
ا
ه ذو املحافظة هو املجال الصحي ومجكال    فيما كال أقل أولويات العمل الخيري أهمية

 ل ل مه ما. 2.93املساجد بوزل نسبي 

 للجهككات الخيريككة بمحافظككة وادي الفككرع هككو املجككال االجتمككاعي بككوزل نسككبي 
ا
وكككال أوثككر أولويككات العمككل الخيككري أهميككة

 4.0  يليه املجال الدعوي بوزل نسبي 5.29
ا
ه ذو املحافظة هي املجال اإلعالمي   فيما كانت أقل أولويات العمل الخيري أهمية

 .2.0بوزل نسبي 

 للجهككات الخيريككة بمحافظككة بككدر هككو املجككال االجتمككاعي بككوزل نسككبي 
ا
كال أوثككر أولويككات العمككل الخيككري أهميككة   4.96وكك

 ه كككذو املحافظكككة هكككي املجكككال اإلع4.13يليكككه املجكككال التعليمكككي بكككوزل نسكككبي 
ا
المكككي   فيمكككا كانكككت أقكككل أولويكككات العمكككل الخيكككري أهميكككة

 على التوالي. 2.22  3.17واملساجد بوزل نسبي 

 للجهككات الخيريككة بمحافظككة مهككد الككذهر هككو املجككال االجتمككاعي بككوزل نسككبي 
ا
وكككال أوثككر أولويككات العمككل الخيككري أهميككة

 ه ذو املحافظة هي املجال 3.91  يليه املجال الدعوي بوزل نسبي 4.58
ا
الصحي   فيما كانت أقل أولويات العمل الخيري أهمية

 على التوالي. 2.64  2.91واملساجد بوزل نسبي 

 
ا
كككأوثر املجككككاالت أهميككككة ولشكككك ل عككككام أظهككككرت هككككذو النتككككائج أل املجككككاليل االجتمككككاعي والتعليمككككي كانككككت فككككي املرتبككككة األولككككى كك

لكدهر مكع أنكه للتمويل في العمل الخيري لجميع املحافظات  ومع ذلن جاء املجال االجتماعي في املرتبة الثالثكة بمحافظكة مهكد ا

 يحتل الترتير األول كأوثر املجاالت أهمية في بايي املحافظات.

وما يتسح أل املجال الصحي جاء في املرتبة األخيرة لجميع املحافظكات ماعكدا محافظكة ينبكع والسكويرقية  حيكث جكاء 

 للتمويل في العمل الخيري لهاتيل في املرتبة الثانية لينبع والثالثة للسويرقية  وبالتالي جاء املجال الصحي كأوثر املجاال 
ا
ت أهمية

 املحافظتيل.

 مكككن قبكككل الجهكككات الخيريكككة فكككي املنطقكككةا  فقكككد 
ا
وفيمكككا يتعلكككق بككككككك احصكككر وتقيكككيم آليكككات تحديكككد األولويكككات املتبعكككة حاليكككا

أظهكككرت نتكككائج الدراسكككة أل أوثكككر االيكككات التكككي تسكككتيدمها الجهكككات الخيريكككة لتحديكككد املسكككت دفيل مكككن خكككدمات ا بمنطقكككة املدينكككة 

% مككككن إجمككككالي 37.7يدة وعرضككككها علككككى لجنككككة املسككككسولية االجتماعيككككة بنسككككبة املنككككورة كانككككت: عمككككل بحككككث ميككككداني لألسككككر املسككككتف

%  فيمككا جككاء التنسكككيق مككع الجهكككات ذات العالقككة )الضكككمال 25.2االيككات املسككتيدمة  يلي كككا تقريككر الباحكككث االجتمككاعي بنسكككبة 

%. 20.5لككى املسككتفيدين بنسكككبة %  يلي ككا اسكك بانة لوجهككاء وأهككالي الحككي لالسككتدالل ع24.5األحككوال املدنيككة( بنسككبة  -االجتمككاعي

وبالنظر إلى تلن االيات املستيدمة  وباملقارنة مع ما ورد ه ذا الخصوص فكي مبحكث التجكارب واملمارسكات الدوليكة  يالحك  أل 



 

549 
 

الجمعيات الخيرية املحلية لم تستفد من االيات األوثر دقة في تشخيص الحاجة للعمل الخيري وتحديد أولويات االست داف 

 علككى عقككد اجتمككاع عككام يضككم أعضككاء مككن املجتمككع املحلككي ومه ككا 
ا
علككى سككبيل املثككال امنتككديات املجتمككع املحلككيا  التككي تقككوم عككادة

ه ككككدف مناقشككككة االحتياجككككات التككككي تواجككككه املجتمككككع املحلككككي  ومككككا تقككككوم هككككذو االيككككة علككككى تشككككجيع جميككككع أفككككراد املجتمككككع املحلككككي 

فاهيت م ويواجه االحتياجكات الفعليكة ملجكتمعهم املحلكي؛ فمثكل هكذو االيكة للحضور والتعبير عن همومهم املتعلقة بما يحقق ر 

 أل املسكت دفيل قكد 
ا
 طاملا

ا
 ميسورا

ا
القائمة على مبدأ مشاروة جميع املست دفيل في تحديد أولويات م تجعل أمر تقبل البرامج أمرا

تدعي الجهكات الداعمكة إلقامكة دورات وورش شاركوا في صنع السياسات والبرامج التي ت ناسكر مكع احتياجكات م. ولعكل ذلكن يسك

عمل تدعى لها املنظمات الخيرية القائمة على تنفيذ البكرامج واملشكروعات بحيكث يكتم تكدريب م وإطالعهكم علكى أسكالير االحتيكا  

 على تشخيص االحتياجات وصنع أولويات العمل الخيري املناسبة للمست دفيل.
ا
 وقدرة

ا
 األوثر تقدما

ات تحديككككد أولويككككات اإلنفككككام داخككككل الجهككككات الخيريككككة بمنطقككككة املدينككككة املنككككورة  فقككككد أظهككككرت نتككككائج وفيمككككا يتعلككككق بخليكككك

الدراسة أل أوثر آليات تحديد أولويات اإلنفام داخل الجهة الخيرية بمنطقة املدينة املنكورة تتمثكل فكي توزفكع امليزانيكات املتاحكة 

ترتيكككر األولويككات فككي النطككام الجنرافكككي للجهككة الخيريككة  ودراسكككة    يلي ككا4.09علككى أنشككطة الجمعيككة املختلفكككة بمتوسككط حسككالي 

علكى الترتيكر  وتشكير املتوسكطات إلكى أهميكة هكذو  3.98  3.99األولويات فكي النطكام الجنرافكي للجهكة الخيريكة بمتوسكط حسكالي 

 االيات في تحديد أولويات اإلنفام داخل الجهة الخيرية بمنطقة املدينة املنورة.

لعوامكككل املكككسثرة فكككي تحديككككد أولويكككات اإلنفكككام داخكككل الجهكككة الخيريككككة بمنطقكككة املدينكككة املنكككورة هكككي: الفئككككة وجكككاءت أوثكككر ا

علككى الترتيككر  يلي مككا حجككم املشككروع مككن  4.07  4.18املسككتفيدة مككن املشككروع  وقككوة أثككر املشككروع فككي املجتمككع بمتوسككط حسككالي 

علكككككى الترتيكككككر  وتشكككككير  4.03  4.05بمتوسكككككط حسكككككالي  حيكككككث عكككككدد املسكككككتفيدين  وحجكككككم املشكككككروع مكككككن حيكككككث الت لفكككككة املاليكككككة

 املتوسطات إلى أل هذو العوامل مسثرة في تحديد أولويات اإلنفام داخل الجهة الخيرية بمنطقة املدينة املنورة.

 للخلككككوص بنتككككائج مسككككتقبلية 
ا
وفيمككككا يتعلككككق بالنتككككائج املتمثلككككة فككككي اوضككككع معككككايير وضككككوابط يمكككككن اسككككتعمالها مسككككتقبال

  فقككد أظهككرت نتككائج الدراسككة أل أوثككر االيككات واإلجككراءات التككي تتيككذها الجهككات الخيريككة لضككمال مواءمككة برامجهككا لألولويككاتا

الحتياجككات املجتمككع املحلككي هككي: تحديككد املسككتفيدين مككن نشككا  الجهككة الخيريككة وفككق آليككات محككددة  وعمككل الجهككة الخيريككة علككى 

حتياجكككات املجتمكككع  يلي كككا وجكككود إجكككراءات محكككددة ووافكككحة لتحديكككد تحسكككيل وتطكككوير مسكككتوى خكككدمات ا املقدمكككة لتتوافكككق مكككع ا

أوجه اإلنفام على مشكارفع الجهكة الخيريكة  واهتمكام الجهكة الخيريكة بكردود فعكل املجتمكع املحلكي حكول مسكتوى خكدمات ا ملعالجكة 

 الخلل بصورة سرفعة.

رامج التككي تقككوم ب نفيككذها  فقككد أظهككرت نتككائج وفيمككا يتعلككق باملعككايير التككي ت بعهككا الجهككة الخيريككة الختيككار املشككارفع والبكك

الدراسككة أل املعكككايير التككي ت بعهكككا الجهككة الخيريكككة الختيككار املشكككروع أو البرنكككامج تتمثككل فكككي عقككد اجتماعكككات علككى مسكككتوى مسكككسولي 

ميكة هككذين الجمعيكة لتحديكد املشكارفع  يلي كا إجكراء دراسكة أولويكة لتحديككد احتياجكات املجتمكع  وتشكير املتوسكطات إلكى درجكة أه

 اإلجراءين في مرحلة اختيار املشارفع.

وفكي مرحلكة تحديكد املسكتفيدين مكن املشكروع كانكت أوثكر اإلجكراءات التكي ت بعهكا الجهكة الخيريكة بمنطقكة املدينكة املنكورة 

 هي: ترتير املستفيدين حسر الحاجة  يلي ا حصر املستفيدين من املشارفع املقترحة.

ع جاءت أوثر اإلجراءات التي ت بعها الجهة الخيرية بمنطقة املدينة املنكورة هكي: إعكداد وفي مرحلة دراسة ت لفة املشرو 

 دراسة مالية للمشارفع املقترحة  يلي ا إعداد دراسة فنية للمشارفع املقترحة.

وفي مرحلة تحديد التمويل واستقطاب الدعم كانت أوثر اإلجراءات التي ت بعها الجهة الخيرية بمنطقة املدينة 

 نورة هي: اختيار الجهات الخيرية الداعمة ل ل مشروع  يلي ا عرض املشارفع على الجهات الداعمة ومناقشت ا.امل
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وفي مرحلة دراسة تنفيذ املشروع كانت أوثر اإلجراءات التي ت بعها الجهة الخيرية بمنطقة املدينة املنورة هي: وضع 

 فرم العمل للتنفيذا. الخطة التنفيذية للمشروع  ويلي هذا اإلجراء ااختيار
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(  مسككتقبل املشككروعات الصككنيرة فككي مصككر  وتككاب األهككرام االقتصككادي  العككدد 2009األسككر   حسككيل عبككد املطلككر ) 

   مطابع مسسسة األهرام  القاهرة.229

للتنميككة  فككي مجككال التنميككة والتيفيككف مككن (  مبككادرة مسسسككة الصككالح االجتماعيككة 1432األكككوع  علككي عبككد الككرحمن )

الفقر  ندوة أفضكل املمارسكات املهنيكة فكي مجكال البكرامج التنمويكة املوجهكة لتحسكيل األحكوال املعيشكية للفقكراء  مسسسكة امللكن 

 عبد ل بن عبد العزيز لإلس ال التنموي  الرياض.

املجتمككع  نككدوة أفضككل املمارسككات املهنيككة فكككي (  مبككادرات عبككداللطيف جميككل لخدمككة 2011بككادوود  إبككراهيم محمككد )

مجال البرامج التنموية املوجهة لتحسيل األحوال املعيشية للفقراء  مسسسة امللن عبد ل بن عبد العزيز لإلس ال التنموي  

 الرياض.

مدينككة (  الشككباب والعمككل التطككوعي  دراسككة ميدانيككة علككى طككالب املرحلككة الجامعيككة فككي 1424البككاز  راشككد بككن سككعد )

 .20الرياض  مجلة البحوث األمنية  العدد 

(  برنكككامج م افحككككة فقككككر األشكككخاص املعككككوقيل فكككي األردل  نككككدوة أفضككككل املمارسكككات املهنيككككة فككككي 1432البداينكككة  ذيككككاب )

وي  مجال البرامج التنموية املوجهة لتحسيل األحوال املعيشية للفقراء  مسسسة امللن عبد ل بن عبد العزيز لإلس ال التنم

 الرياض.

(  واقكع العمكل الخيككري فكي مدينكة مكككة املكرمكة دراسكة تقييميككة تطبيقيكة علكى بعككض 2014برقكاوي  خالكد بكن يوسككف )

 العامليل والعامالت بالجمعيات واملسسسات الخيرية  مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية  املجلد السابع  العدد األول.

الجمعيكات الخيريكة التطوعيكة فكي ضكوء االصكالح االجتمكاعي فكي املجتمكع العرلكي (  تفعيل 2005بركات  وجدي محمد )

 املعاصر  املستمر العلمي الثامن عشر  كلية خدمة املجتمع  جامعة حلوال  مصر.

(  أفضكككككل املمارسكككككات املهنيكككككة فكككككي مجكككككال البكككككرامج التنمويكككككة املوجهكككككة لتحسكككككيل األحكككككوال 1432البريكككككن  منكككككى إبكككككراهيم )

ء  نكككدوة أفضكككل املمارسكككات املهنيكككة فكككي مجكككال البكككرامج التنمويكككة املوجهكككة لتحسكككيل األحكككوال املعيشكككية للفقكككراء  املعيشكككية للفقكككرا

 مسسسة امللن عبد ل بن عبد العزيز لإلس ال التنموي  الرياض.

 املراجع
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(  برنكككامج تأهيكككل وتككدرير وتوظيكككف ال كككوادر النسكككائية وأغلكككب م مكككن شكككريحة 1432البطينككي  بكككدور بنكككت عبكككد الحميكككد )

األرامكل واملطلقككات وطالبككات العمكل علككى عككدة حكرف مهنيككة  نككدوة أفضككل املمارسكات املهنيككة فككي مجكال البككرامج التنمويككة املوجهككة 

 بد ل بن عبد العزيز لإلس ال التنموي  الرياض. لتحسيل األحوال املعيشية للفقراء  مسسسة امللن ع

(  مشككروع األسككرة املنتجككة بجمعيككة البككر الخيريككة بجيككدة اسككتزراع شككجرة البككال  نككدوة 2011البلككوي  سككعود ابككراهيم )

 بككن أفضككل املمارسككات املهنيككة فككي مجككال البككرامج التنمويككة املوجهككة لتحسككيل األحككوال املعيشككية للفقككراء  مسسسككة امللككن عبككد ل

 عبد العزيز لإلس ال التنموي  الرياض. 

(  واقع برامج اإلس ال التنموي  املوجهة لتحسيل معيشة الفقراء في اململكة: دراسة 1432الجاسر  فهد بن محمد )

حالكككة ملشكككارفع اإلسككك ال التنمكككوي بمسسسكككة امللكككن عبكككدل بكككن عبكككدالعزيز لوالديكككه لإلسككك ال التنمكككوي  نكككدوة أفضكككل املمارسكككات 

هنية في مجال البرامج التنموية املوجهة لتحسيل األحوال املعيشية للفقراء  مسسسة امللن عبد ل بن عبد العزيز لإلس ال امل

 التنموي  الرياض.  

(  خليكككة البكككرامج التنمويكككة لالتحكككاد التونسككك ي للتضكككامن االجتمكككاعي  نكككدوة أفضكككل املمارسكككات 2011جكككوادي  شككككري )

لتنموية املوجهة لتحسيل األحوال املعيشية للفقراء  مسسسة امللن عبد ل بن عبد العزيز لإلس ال املهنية في مجال البرامج ا

 التنموي  الرياض. 

(  مشكككروع ال افتيريكككات  نكككدوة أفضكككل املمارسكككات املهنيكككة فكككي مجكككال البكككرامج التنمويكككة املوجهكككة 2011الحرلكككي  شكككيية )

 عبد ل بن عبد العزيز لإلس ال التنموي  الرياض. لتحسيل األحوال املعيشية للفقراء  مسسسة امللن 

(  دور املتيصصككككيل فككككي تنميكككككة املجتمعككككات املحليككككة تجربكككككة عائليككككة ملمارسككككات تنمويكككككة 1432الحمككككودي  نككككورو ناصكككككر )

لكن واعدة  ندوة أفضل املمارسات املهنية فكي مجكال البكرامج التنمويكة املوجهكة لتحسكيل األحكوال املعيشكية للفقكراء  مسسسكة امل

 عبد ل بن عبد العزيز لإلس ال التنموي  الرياض. 

(  تحكككككديات ومعوقكككككات العمكككككل الخيكككككري  املكككككستمر التنمكككككوي للعمكككككل الخيكككككري  جمعيكككككة التوعيكككككة 2014الخبكككككاز  أحمكككككد )

 اإلسالمية  املنامة  البحرين.

 (  العمل الجماعي التطوعي  منشورات جامعة القدس املفتوحة.2002الخطير  عبد ل )

(  نظريكككات منظمكككات األعمكككال  الطبعكككة الثانيكككة  كليكككة االقتصكككاد والعلكككوم اإلداريكككة  الجامعكككة 2005هال  أميمكككة )الكككد

 األردنية  عمال.

  دروس مسكككتفادة مكككن التجريكككة املصكككرية لتفعيكككل دور املكككرأة فكككي تنميكككة 2011ربيكككع  مجكككدي )
ا
(  تمككككيل املكككرأة اقتصكككاديا

مارسكككات املهنيكككة فكككي مجكككال البكككرامج التنمويكككة املوجهكككة لتحسكككيل األحكككوال املعيشكككية املجتمعكككات املحليكككة الفقيكككرة  نكككدوة أفضكككل امل

 للفقراء  مسسسة امللن عبد ل بن عبد العزيز لإلس ال التنموي  الرياض. 

(  برامج األسر املنتجة ورافد ملشروعات اإلس ال التنموي  ندوة أفضل املمارسكات 2010الرديعال  خالد بن عمر )

جال البرامج التنموية املوجهة لتحسيل األحوال املعيشية للفقراء  مسسسة امللن عبد ل بن عبد العزيز لإلس ال املهنية في م

 التنموي  الرياض.
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(  أفضكككل املمارسكككات فكككي مجكككال بكككرامج التكككدرير املوجهكككة مل افحكككة 1432السكككند  حصكككة بنكككت عبكككد الكككرحمن بكككن فهكككد )

ال البكرامج التنمويكة املوجهكة لتحسكيل األحكوال املعيشكية للفقكراء  مسسسكة امللكن الفقر  ندوة أفضكل املمارسكات املهنيكة فكي مجك

 عبد ل بن عبد العزيز لإلس ال التنموي  الرياض

(  العمل التطكوعي مكن منظكور إسكالمي  مكستمر العمكل 2013شاهيل  محمد عبد الفتاح وشندي  إسماعيل محمد )

 واقع واحتياجات  فلسطيل. –التطوعي

دور املنظمات العربية األهلية في الرعاية  –(  التقرير الثالث عشر 2015عربية للمنظمات األهلية )الشبكة ال

 الصحية للس ال.

م   الجمعيات النسائية الخيرية واملساهمة في التنمية االجتماعية: ورقة عمل مقدمة إلى 2001الشبي ي   الجازي . 

 جمعية امللن عبدالعزيز بالقصيم .

(  تقيكككيم فعاليككككة برنككككامج املعونكككات النقديككككة املتكككككررة التكككي يقككككدمها صككككندوم املعونككككة 2011دل يعقككككوب )الشكككمايلة  عككككا

الوطنيكة فكي إخكرا  األسكر املنتفعككة مكن تحكت خكط الفقككر وفكي تيفكيض نسكبة الفقكر فككي األردل  مجلكة دراسكات العلكوم اإلداريككة  

   الجامعة األردنية.1  العدد38املجلد 

جمعيكككككة رسكككككالة فكككككي مصكككككر  -(  دور التطكككككوع الخيكككككري فكككككي تنميكككككة املجتمعكككككات املحليكككككة2012شكككككمس  أمكككككل عبكككككد الفتكككككاح )

  مجلة شسول اجتماعية  العدد 
ا
   كلية التربية  جامعة عيل شمس.29  السنة 116نموذجا

دراسكككة مطبقكككة علكككى العكككامليل فكككي  -(  العمكككل التطكككوعي وعالقتكككه بكككأمن املجتمكككع 2006الشككهراني  معلكككوي بكككن عبكككد ل )

العمكككل التطكككوعي فكككي مدينكككة الريكككاض  رسكككالة ماجسكككتير  تيصكككص تأهيكككل ورعايكككة اجتماعيكككة  قسكككم علكككم االجتمكككاع  كليكككة  مجكككال

 الدراسات العليا  جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  الرياض

ة تجرب -(  الدور التنموي لصندوم األمير سلطال بن عبد العزيز لدعم مشارفع السيدات 2011عبد الجواد  مروة )

تمويكككل املشكككارفع الصكككنيرة واملتوسكككطة   نكككدوة أفضكككل املمارسكككات املهنيكككة فكككي مجكككال البكككرامج التنمويكككة املوجهكككة لتحسكككيل األحكككوال 

 املعيشية للفقراء  مسسسة امللن عبد ل بن عبد العزيز لإلس ال التنموي  الرياض.

 املكستمر العلمكي للفقكراء  املعيشكة وتحسكيل االجتمكاعي الصكندوم  مشكروعات (  2008 عكزت) داليكا العزيكز  عبكد

 حلوال. االجتماعية  جامعة الخدمة والعشرول  كلية الحادي

 املكستمر العلمكي للفقكراء  املعيشكة وتحسكيل االجتمكاعي الصكندوم  مشكروعات (  2008 عكزت) داليكا العزيكز  عبكد

 حلوال. االجتماعية  جامعة الخدمة والعشرول  كلية الحادي

(  تجربككة املعهكد السككعودي للبيككع بالتجزئكة برنككامج الشككراوة االسككتراتيجية 1432يكز اسككماعيل )عبكد العزيككز  عبككد العز 

بكككيل املسسسكككة العامكككة للتكككدرير التقنكككي واملنهكككي ومجموعكككة صكككافوال  نكككدوة أفضكككل املمارسكككات املهنيكككة فكككي مجكككال البكككرامج التنمويكككة 

 بن عبد العزيز لإلس ال التنموي  الرياض. املوجهة لتحسيل األحوال املعيشية للفقراء  مسسسة امللن عبد ل 

 (  أساسيات اإلدارة الحديثة  مكتبة هاني عرب اإللكترونية 2014عرب  هاني )
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  املروز الدولي لألبحاث 11خلفية نظرية حول املفهوم  مجلة مداد  العدد  -(  العمل الخيري 2014عرفة  خديجة )

 والدراسات.

  طبيعكة ومعوقكات بكرامج األسكر املنتجكة واملشكروعات الصكنيرة  فكي املجتمكع (2010عسيري  عبد الرحمن بن محمكد )

السككعودي  نككدوة أفضككل املمارسككات املهنيككة فككي مجككال البككرامج التنمويككة املوجهككة لتحسككيل األحككوال املعيشككية للفقككراء  مسسسككة 

 امللن عبد ل بن عبد العزيز لإلس ال التنموي  الرياض.

سسس ي في املنظمات الخيرية  دار اإليمال للطبع والنشر والتوزفع  االسكندرية  مصكر  عطية  محمد نااي  البناء امل

2006. 

(  نحو تفعيل استراتيجية مت املة لتطوير سياسات توفير وتيسير اإلس ال بالعالم 2004عفيفي  أيمن محمد نور )

 الرياض.)املسكن امليسر(   2العرلي  دراسة تحليلية للتجربة املصرية  ندوة اإلس ال

حاضنة أبو حليمة بالسودال  ندوة أفضل املمارسكات  –(  نموذ  مشروع جماعي 2011علي  هاشم محمد حسن )

املهنية في مجال البرامج التنموية املوجهة لتحسيل األحوال املعيشية للفقراء  مسسسة امللن عبد ل بن عبد العزيز لإلس ال 

 التنموي  الرياض.

(  برنامج ت وين قاعدة بيانات لتحسيل معيشة اإلنسال في األحياء الفقيرة في 1432محمد )العنقري  الجوهرة بنت 

منطقة مككة املكرمكة   نكدوة أفضكل املمارسكات املهنيكة فكي مجكال البكرامج التنمويكة املوجهكة لتحسكيل األحكوال املعيشكية للفقكراء  

 مسسسة امللن عبد ل بن عبد العزيز لإلس ال التنموي  الرياض 

دوار الخربككككة أوالد ميمككككول جماعككككة سككككيدي بيبككككي  -(  جمعيككككة أوالد ميمككككول للتنميككككة والتعككككاول 2011العيككككوض  خالككككد )

إقليم اشتووة أيت باها جهة سكوس ماسكة درعكة ككك املنكرب ككك  نكدوة أفضكل املمارسكات املهنيكة فكي مجكال البكرامج التنمويكة املوجهكة 

 عبد ل بن عبد العزيز لإلس ال التنموي  الرياض.  لتحسيل األحوال املعيشية للفقراء  مسسسة امللن

(  جهكككككود الصكككككندوم الخيكككككري االجتمكككككاعي فكككككي تحسكككككيل األحكككككوال املعيشكككككية للفقكككككراء ومنيفضككككك ي 1432فرحكككككات  عكككككادل )

الدخل  ندوة أفضل املمارسات املهنية في مجال البرامج التنموية املوجهة لتحسكيل األحكوال املعيشكية للفقكراء  مسسسكة امللكن 

 بد ل بن عبد العزيز لإلس ال التنموي  الرياض .ع

(  العيكككككادت املتنقلكككككة والقوافكككككل الصكككككحية  اللقكككككاء السكككككنوي العاشكككككر للجهكككككات الخيريكككككة 2011الفقيكككككه  علكككككي عبكككككد ل )

 باملنطقة الشرقية.

(  يوسككككككف  أصككككككول العمككككككل الخيككككككري فككككككي االسككككككالم فككككككي ضككككككوء النصككككككوص واملقاصككككككد الشككككككرعية  دار 2008القرضككككككاوي )

 روم  القاهرة.الش

(. التفكيككر االسككتراتيجي: دليككل لتحديككد وحككل املشكككالت. أرليننتككول  فرجينيككا. واشككنطن  العاصككمة 1996كوفمككال  ر )

 نشرة مشتروة للجمعية األمريكية للتدرير والتطوير وللجمعية الدولية لتحسيل األداء.

  .47-45(  10) 42لتدرير والتنمية  (. دليل عملي لتيطيط البرامج. مجلة ا1998مرد  لي اي ويلز  جابر )
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(  تفعيككل دور املنظمككات التطوعيككة فككي اململكككة  املككستمر السككعودي الثككاني للتطككوع  2001مروككز البحككوث والدراسككات )

 الرياض.

دراسكككة  -(  تصكككنيف الجمعيكككات الخيريكككة فكككي اململككككة العربيكككة السكككعودية2010مروكككز إيفكككاد للدراسكككات واالس شكككارات )

 لى منطقة الرياض  إصدارات مسسسة امللن خالد الخيرية  الرياض.ميدانية مطبقة ع

دراسة أصولية فقهية  مجلة مروز الدراسات اإلسالمية   -(  التطوع للمصحلة العامة 2008مشالي  صابر السيد )

 كلية دار العلوم  جامعة القاهرة.

زيككز الراجحككي فككي مجككال تحسككيل األوضككاع (  إسككهامات إدارة أوقككاف صككالح عبككد الع1432املطككوع  عبككد ل بككن محمككد )

  ندوة أفضل املمارسكات املهنيكة فكي مجكال  -املعيشية للفقراء في اململكة العربية السعودية 
ا
برنامج دعم األسر املنتجة أنموذجا

نمككككوي  البكككرامج التنمويككككة املوجهكككة لتحسككككيل األحكككوال املعيشككككية للفقكككراء  مسسسككككة امللكككن عبككككد ل بكككن عبككككد العزيكككز لإلسكككك ال الت

 الرياض

(  واقع العمل التطوعي في اململككة العربيكة السكعودية والكدور اإلعالمكي 1427مظاهري  محمد بن عامر عبد املجيد )

 .3دراسة وصفية نقدية  مجلة جامعة طيبة: العلوم التربوية  السنة الثانية  العدد –املأمول لتنميته 

(  دور الجمعيات األهلية الفلسطينية في 2014أحمد رزم )مقداد  محمد ابراهيم وصافي  سمير خالد والواوي  

 2  العدد22تيفيض معدالت الفقر في قطاع غزة  مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات اإلقتصادية واالدارية  املجلد 

ت (  تمويل العمل الخيري العقبكات والحلكول  امللتقكا الثقكافي األول للمنظمكات والجمعيكا2007مسسسة نداء الخير )

 الخيرية  صنعاء  اليمن.

(  الفتاة السعودية وممارسة العمل التطكوعي الكدعوي  رسكالة ماجسكتير  كليكة ااداب 1423املوف ى  نورو سليمال )

 والدراسات االجتماعية  جامعة امللن سعود  الرياض

ماعيكة  جامعككة (  خصكائص فقكر املككرأة فكي املجتمككع السكعودي  مجلكة الدراسككات االجت1433النكاجم  مجيكدة محمككد )

 امللن سعود  الرياض

(  تجربة مسسسة الوليد بن طالل في م افحة الفقر  ندوة أفضل املمارسات املهنية فكي مجكال 2011النشوال  علي )

البكككرامج التنمويككككة املوجهكككة لتحسككككيل األحكككوال املعيشككككية للفقكككراء  مسسسككككة امللكككن عبككككد ل بكككن عبككككد العزيكككز لإلسكككك ال التنمككككوي  

 الرياض 

(  تجربة الصندوم الوطني للتضامن بتونس ندوة أفضل املمارسات املهنية في مجكال البكرامج 2011لي  لطفي )الهذي

 التنموية املوجهة لتحسيل األحوال املعيشية للفقراء  مسسسة امللن عبد ل بن عبد العزيز لإلس ال التنموي  الرياض. 

لله وض باألمه  اإلصدار األول  موقع الدوتور صكالح بكن  خطوات عملية -الهطالي  صالح بن مطر  العمل التطوعي 

 م.15/5/2016  تاريخ الدخول 2010مطر الهطالي على االنترنت  

(. مبككككككادئ علككككككم اإلدارة الحديثككككككة  دار الكتككككككر والوثككككككائق  2014الهوافكككككك ي  محمككككككود حسككككككن والبزرنجككككككي  حيككككككدر شككككككاور )

 الجزائر.
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الخيكككري واملتنيككرات الدوليككة التحككديات واألولويككات واملسككتقبل  املكككستمر (. العمككل 2004الككوهيبي  صككالح بككن سككليمال )

الخليجي األول للجمعيات واملسسسات الخيرية الذي عقد تحت عنوال )اافام املسكتقبلية للعمكل الخيكري: الواقكع والتطلعكات( 

 م.25/11/2004ك  23هك املوافق 12/10/1425ك  10  مسسسة مبرة األعمال الخيرية  ال ويت  الفترة من 

(. تيطكككككككيط وإجكككككككراء عمليكككككككات تقيكككككككيم االحتياجكككككككات: دليكككككككل عملكككككككي. ثاوشكككككككند أود  1995ويكككككككتكن  وغكككككككرف ال شكككككككولدو  )

 كاليفورنيا: سيج. 

اقع اإللكمرونية:  املو

   http://www.hayat.org.saم/ 19/2/2017تعريف بالجمعية  تاريخ الدخول  :جمعية اطباء طيبة الخيرية )بدول(

http://per-م / 20/3/2016يرية بمحافظة الرس  )بدول(: قسم العالقات العامة   تاريخ الدخول جمعية البر الخ

1alras.org.sa/ar/index.php?pa=med_ 

  من 28/4/2016الجمعية الخيرية الصحية لرعاية املرض ى )بدول(: مشروع عناية للعال  الخيري  تاريخ الدخول 

181?id=http://www.enayah.org.sa/details.asp 

الجمعية الخيرية لتحفي  القرآل الكريم بمنطقة املدينة املنورة  )بدول(: قسم العالقات العامة واإلعالم   تاريخ الدخول 

 =6http://www.quranm.org.sa/index_ar.php?op=cats&idم / 29/3/2016

)بدول(: التعريف بالجمعية   تاريخ الدخول جمعية الخيرية للزوا  ورعاية األسرة بمنطقة املدينة املنورةاسرتي ال

 =107http://osraty.org.sa/index.php?page_idم  / 19/2/2017

ة  م( 2013جمعية الرعاية الصحية الخيرية باملدينة املنورة ) تاريخ تأسيس جمعية الرعاية الصحية الخيرية ومس شفا طيب 

 =19http://chcs.org.sa/showplay.php?catslinkpم /   19/2/2017التيصص ي  تاريخ الدخول 

  13/4/2016  تاريخ الدخول 2015(: التقرير السنوي لجمعية العول املباشر لعام 2015جمعية العول املباشر )

ar/ -aid.org/cms/portfolio_category/ebooks-https://direct 

 م /19/2/2017جمعية ت افل )بدول(: البرامج واملشارفع  تاريخ الدخول 

.pdf1704090145460https://takaful.org.sa/uploads/content/ 

  15/3/2016جمعية قطر الخيرية )بدول(: وفاالت  تاريخ الدخول 

https://www.qcharity.org/ar/qa/donation/sponsorships 

 www.mcw.org.saم / 19/2/2017جمعية مستودع املدينة املنورة الخيري )بدول( تعريف بالجمعية   تاريخ الدخول 

https://www.qcharity.org/ar/qa/donation/sponsorships
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م / 3/4/2016رابطة العالم االسالمي )بدول(: تعريف بالرابطة العالم االسالمي   تاريخ الدخول 

Profile-http://www.themwl.org/web/MWL 

م / 24/4/2016وت وتوفير املساون  تاريخ الدخول عيد الخيرية )بدول(: بناء البي

mGPIU2.WQbmc1563#https://www.eidcharity.net/ar/site/web/index.php?page=article&id= 

قاعدة معلومات امللن خالد بن عبدالعزيز )بدول(: تعريف بقاعدة معلومات امللن خالد بن عبدالعزيز  تاريخ الدخول 

 kingkhalid.org.sa/kkDataBases.aspxhttp://www.م/  15/3/2016

  20/3/2016(: املشارفع الدعوية  تاريخ الدخول 2013املكتر التعاوني للدعوة واالرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة عرعر )

http://www.tawniarar.com 

ليات بمحافظة ينبع )بدول(: تعريف بانشطة املكتر   تاريخ الدخول املكتر التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية الجا

  /http://www.dawatyanbu.comم / 20/3/2016

املساجد املميزة  تاريخ الدخول “)بدول(: مشروع   املكتر التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات في شمال الرياض

 =3http://www.cnr.org.sa/ar/?catم / 20/3/2016

-http://www.oic  26/3/2016منظمة التعاول اإلسالمي )بدول(: إدارة االعالم  تاريخ الدخول 

oci.org/dept/?d_id=4&d_ref=4&lan=ar 

م / 20/3/2016الدخول مسسسة األعمال الخيرية لعمارة املساجد )بدول(: تعريف باملسسسة   تاريخ 

nhn-mn-http://www.msajed.com/page 

م / 20/3/2016املسسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرم )بدول(: مسار االعمال   تاريخ الدخول 

30http://www.msajidona.org/page/details/ 

م / 2/5/2016مسسسة الشارقة للتمكيل االجتماعي )بدول( مشارفعنا   تاريخ الدخول 

1http://altmkeen.sharjah.ae/Portal/projects.aspx#page= 

م / 20/3/2016م(: برنامج إعمار بيوت ل   تاريخ الدخول 2015مسسسة حسن عباس شربتلي الخيرية لخدمة املجتمع )

program-mosques-http://www.hasfound.org/ar/programs/building 

م / 15/3/2016ل(: تعريف بالندوة العاملية للشباب االسالمي   تاريخ الدخول الندوة العاملية للشباب االسالمي )بدو 

http://www.wamy.org 

http://www.tawniarar.com/
http://www.tawniarar.com/
http://www.oic-oci.org/dept/?d_id=4&d_ref=4&lan=ar
http://www.oic-oci.org/dept/?d_id=4&d_ref=4&lan=ar
http://www.oic-oci.org/dept/?d_id=4&d_ref=4&lan=ar
http://www.wamy.org./
http://www.wamy.org./
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  15/3/2016التعريف بالهيئة  تاريخ الدخول  )بدول(:الهيئة العاملية لتحفي  القرآل الكريم

14http://www.hqmi.org.sa/page.php?op=pg&id= 

  15/4/2016الهيئة العاملية للعناية باملساجد )بدول(: التعريف بالهيئة ومشروعات ا  تاريخ الدخول  

www.masajid.org.sa 

امج الوطني للعناية باملساجد التارييية    تاريخ الدخول هك(  البرن 2/8/1437الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني )

 https://scth.gov.sa/MediaCenter/Pages/HistoricMasjidsTakeCarePro.aspxم / 20/3/2016

إدارة التوعية اإلسالمية  تم الدخول بتاريخ   اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض )بدول(: نبذة عن –وزارة التعليم

7/1/2017  

https://edu.moe.gov.sa/Riyadh/Departments/FemaleAffairsEducationalAssistant/islamic_dept/Pages/defaul

t.aspx 

Topnonprofits (without): Definition of the Association, as 4/1/2017 / from 

https://topnonprofits.com/LISTS/TYPES-OF-CHARITIES/ 

 

https://www.hqmi.org.sa/
http://www.masajid.org.sa/
http://www.masajid.org.sa/
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