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 مقدمة:

عزدد عا عزبددنال يعزييلددا زن  ددن  عزرعجحددا عزرير ددس   عبدد  عزي  ددمؤسسددس سددن بن   دد  تقدد   
عزرير دددس كدددا ننكدددس ملدددنوف عزببن دددسد يكدددف ؤز دددس ميابددد ع كدددا عزبؤسسدددس زددد عا عزب دددريعن د يكقدددن  
أله عف مح اع يبك  ق نس ن يمانبيا ن يرص  ؤثنرهن ينانئ  ن كا عزب ابعد يتحبل عسبن  خنصدن  

عزرعجحا عزرير دسد ت دنرا عز  دن    عزي  عب  بن     كب ريع أي  رننمج  رعنيس م  مؤسسس سن
عزرير س كا تلفيذهد يتاوحد  ج واهدند ي داا تلسديف عزيبدل  يل دن تحدد فدل أهد عف عزبؤسسدسد يكدا 

 .ضوء رؤ ا ن
يهددذه عيز ددس هددا مدد  بددن  عزب ددنرنس  ددي  عز  ددن  يعزبؤسسددس كددا سددبيل عزر ددا كددا عزيبددل 

 :ها زريرلد يها موزعس عنى ساس م نال ع
 ب نل عزاين با.عز .1
 .عزب نل عز عول  .2
 .عزب نل عإلعالما .3
 .عزب نل عالجابنعا .4
 .عزب نل عزصحا .5
 .م نل عزبسنج  .6

ع ر كرعن  كدا جب دع ملدنوف عزببن دسد يهدا  دذز  تبؤدل عزبؤسسدس عزرير دس  يزنبؤسسس ثالثس
 عزوحي ع عزاا تبا  زاغطا ننكس ملنوف عزببن س عإلاعر س حنز ن .

يكددف  ييحيددأ أ  تح  دد  عزب ددنر ع يدداتا ننزبددن  مدد   بددل عز بم ددن  عزب عومددس مدد  عزبؤسسددس 
 هدذه عز بم دن  كدا تح  د  أيزو دن  عزيبدل عزريدرل زد   ند يحيدأ أ  الزد  رمبدن ال  لسد ا ي رؤ س

يع ددع عالحا نجددن  عزفين ددس زنبلطقددس مدد  حيددأ ترتيدد  أيز ددن  عزيبددل عزريددرلد كقدد  رأ   اعرع كددرع 
ورع  جددرعء ارعسددس عنب ددس زاح  دد  أيزو ددن  عزابو ددل عزريددرل كددا ملطقددس عزب  لددس عزبلددورع عزب  لددس عزبلدد

 .يكف رؤ س عنب س مح اعد تساط ع م  خالز ن يضع خنروس جغرعف س الحا نجن  عز عا عزريرل 
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 :الدراسةأهداف 

ت دددد ف هددددذه عز رعسددددس  جبددددنال   زددددى تح  دددد  أيزو ددددن  عزابو ددددل عزريددددرل كددددا ملطقددددس عزب  لددددس 
 .عزبلورعد ييضع خنروس تفصين س ز ذه عأليزو ن 

 :للدراسةاألهداف التفصيلية 
 تح    أيزو ن  عزابو ل عزريرل ببلطقس عزب  لس عزبلورع. .1
ترتيدد  أهب ددس عزابو ددل عزريددرل حسدد  عالحا ددنع عزحل قددا زنيبددل عزريددرل كددا عزبلطقددس عنددى  .2

 .مساوى عزبحنكظن 
 .عألعبنل عزرير س ببلطقس عزب  لس عزبلورعرسا خنروس جغرعف س تفصين س أليزو ن   .3
 .حصر يتقي ا ؤز ن  تح    عأليزو ن  عزبابيس حنز ن  م   بل عز  ن  عزرير س كا عزبلطقس .4
 .يضع مين ير يضوعبط يبك  عسايبنز ن مسالبال  زنرنوص  لانئج مساقبن س زأليزو ن  .5

 اإلجراءات المنهجية للدراسة:

ءع  عزبل   س زاحقيف أه عف عز رعسسد يالز  عنى عزلحو  نمد عز رعسس بب بوعس م  عالجرع
 عزانزا: 

 :منهج الدراسة .1
تا عسار ع  عزبل ج عزوصفا كا عز رعسس  ي   عز عرسس عزبل ج عزوصفا عزبسحاد عتبيد

زطب يس يأه عف عز رعسس حيأ    ف  ارعسس   زىعزحنز سد ألنه ُيي  أكؤر عزبلنهج مالءمس  
عزيال س  ي  ماغيرع  عز رعسسد يعزاا يبك  م  خالز ن تح    أيزو ن  تبو ل عزيبل عزريرل 
كا م نال  )عزاين اد عزصحسد عز عوعد عزبسنج د عالجابنعاد عالعالما( ببلطقس عزب  لس 

)عزب  لس عزبلورعد  لبعد   رد خيبرد عزم صد : عزبلطقس يها محنكظن حس   عزبلورع
 .زيالد يعال عزفرعد عزب  د عزسو رق س(عزحلنك سد ع

تا  جرعء عزبحأ عزبكابا زنحصول عنى عزبينومن  عزؤننو س عزالزمس إلع عا أاعع عز رعسس ي   
ييضع عإلونر عزلظرل زن رعسس ييضع عزاصور عزبلنس  زاحنيل عزلانئج يعزوصول  زى نانبس 

 :عزبينومن عزاقر ر عزل نئا مع منرص عز رعسس عزالفيذلد يشبند مصنار 
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أا  ددن  عز رعسددن  عزباينقددس ببف ددو  عزيبددل عزريددرل يايرهم ميو ددن  عزيبددل عزريددرل  وجدده عددن م  -
 أسنزي  ركع نفنءع عألاعء بنزبؤسسن  عزرير س.

عإلحصددنئ ن  عزرسددب س يشددبه عزرسددب س عدد  مؤسسددن  عزردد من  عزينمددس بنزبلطقددس )عزبددد عر م  -
 ..(.  .عزبسا ف ن  يعزبرعك  عزصح سم عزبسنج م

  ن ب س يعز يز س عزلنجحس كا م نل اعا عزيبل عزريرل. زا نر  عإلع -
 :أدوات الدراسة -2

 :عزانز س يعألايع  تبؤند أايع  عز رعسس كا عالسابننن 
 عسابننن  م نال  عزيبل عزريرل يتلقسا  زى خبس عسابننن  عنى عزلحو عزانزا: .أ 
 .عسابننس عزب نل عزاين با -
 .عسابننس م نل عز عوع يعزبسنج  -
 .عسابننس عزب نل عزصحا -
 .عسابننس عزب نل عالجابنعا -
 .عسابننس عزب نل عالعالما -
 .عسابننس عز  ن  عزرير س .ب 
 .عسابننس عزبقنبال  عزبايبقس .ج 
 يرش عزيبل يتلقسا  زى:  .د 
كددددا   عيددددس بنزبلطقددددس بنزيبددددل عزريددددرل  يعزب ابددددي  صددددي صرا( زنبيرشددددس عبددددل )حنقددددس نقددددنش -

 .يموج نت ن عزينمسزبلن  س أايع  عز رعسس  عز رعسس
 كا عزب نل عزاين با.  زنبارصصي يرشس عبل )حنقس نقنش(  -
 كا عزب نل عزصحا.  زنبارصصي يرشس عبل )حنقس نقنش(  -
 كا عزب نل عالجابنعا يعزب نزا عإلعالما.  زنبارصصي يرشس عبل )حنقس نقنش(  -
 كا عزب نل عز عول يم نل عزبسنج . زنبارصصي يرشس عبل )حنقس نقنش(  -
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 :عينة الدراسة .3

 عيلس عز رعسس  زى من  نا: عنقسبد

 عينة استطالعية: . أ

عزالبؤ ب وعن  عزقصور يعزضدي  يعزصديومن  عزبحابندس كدا  جدرعءع  تطبيدف عز رعسدس  ه كد  زى
 .م  ص ق يثبن  عالسابننن  يصالحيا ن زناطبيفعزااك  د ينذز  عزبي عن س

  عز رعسس يكريع ن يالز  عنى عزلحو عزانزا:يتا توز ع عزييلس عالساطالع س حس  م نال  

ب دددددنال  عزيبدددددل عزريدددددرل )عزصدددددحاد عزاين بددددداد عزددددد عوع يعزبسدددددنج د عالجابدددددنعاد زبنزلسدددددبس  .4
مفدراع بكدل م دنل مد  عزب دنال  عزربسدسد  (25) عالعالما(د كق  تا تطبيف عالسابننن  عندى

 بحيأ ت و  عزييلس مب  ز ا عال س بيبل عزب نل عزريرل.
 مسؤيل بنز  ن  عزرير س. (15) زن  ن  عزرير س كق   نغد عزييلس عالساطالع س ز نبنزلسبس  .5
بنزلسدددددبس زنبقدددددنبال  عزبايبقدددددسد كقددددد  تدددددا عالكافدددددنء بددددد رعء عزبحكبدددددي  يزدددددا  ددددداا عشددددداقنق عيلدددددس  .6

 عساطالع س نظرع  زطب يس عالسابننسد يوب يس عزبسا  كي  مل ن.

 الدراسة األساسية: عينة . ب

  حس  م نال  عز رعسس يكريع ن يالز  عنى عزلحو عزانزا: عألسنس س عز رعسستا توز ع عيلس 

 عينة استبانات مجاالت العمل الخيري )أفراد المجتمع(:
تا عشاقنق عيلس عز رعسس عألسنس س زنب ابع عزبسا  ف م  تطبيف عسابننن  م نال  

نزب نال   ي  عزيبل عزريرل م   ي  سكن  ملطقس عزب  لس عزبلورعد مب  ز ا عال س بنزيبل ب
مفراع زايبا نانئ  ن عنى مساوى  (1497) د:عز رعسسد ي   تا تح    ع ا عزييلس عألسنس س  

مفراع  كا مرحنس عزا  يف كق   نغ عزي ا عزل نئا  (9) د يمي  عسابيناملطقس عزب  لس عزبلورع
 .(1488) زنييلس
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 عينة الجهات الخيرية بالمنطقة: 
ز  ن  عزرير س عزرير س(  لظن  عزبسح عز نمل عنى ننكس عتا تطبيف عسابننس )عز  ن  

يمي  عسابينا  دج س (174) د حيأ  نغد عيله عز رعسس م  عز  ن  عزرير سعزبوجواع بنزبلطقس
 .(170) كا مرحنس عزا  يف كق   نغ عزي ا عزل نئا زنييلس ج ن  (4)

 عينة المقابالت المتعمقة:
( شرص س م  عزبسؤيزي  يعزب ابي  بنزيبل 22)تا  جرعء مقنبال  مايبقس مع نحو 

عزريرلد مع مرععنع توز ع عزبقنبال  عنى ننكس عزفئن  م  حيأ عزقطنعن  )عزحكومام عزرنصم 
عزريرل( مع عزارني  عنى عزفئن  عألكؤر عزاصن ن  بنزيبل عزريرل اعخل هذه عزقطنعن  بنزب  لس 

 عزبلورع.

 نتائج الدراسة:

 :على مستوى منطقة المدينة إجماالً  الخيري أهميًة للجهات الخيريةأولويات العمل أواًل: 
أكؤدددر أيزو دددن  عزيبدددل عزريدددرل أهب دددس  زن  دددن  عزرير دددس عندددى مسددداوى ملطقدددس عزب  لدددس  جدددنء 
 نزانزا:ك نكل عنى عزارتي  عزبلورع

 الوزن  المجال الترتيب

 4.80 عالجابنعاعزب نل  عأليل

 3.95 عزاين باعزب نل  عزؤننا

 3.46 عز عول عزب نل  عزؤنزأ

 3.25 عزصحاعزب نل  عزرعبع

 3.21 عإلعالماعزب نل  عزرنمس

 2.54 عزبسنج م نل  عزسنا 
 

 زددى عزابو ددل ببلطقددس  يعن دده كددل  تندد  عزلاددنئج ت ددير  زددى أ  أكؤددر م ددنال  عزيبددل عزريددرل حنجددس  
  .ن باعزب  لس عزبلورع نكل هبن عنى عزاوعزا عزب نل عالجابنعا يعزب نل عزاي
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 ثانيًا: ترتيب أولويات العمل الخيري لمنطقة المدينة المنورة حسب المجاالت:
 أف ر  نانئج عز رعسس أيزو س بيض عزب نال  عزفرع س ضب  عزب نال  عزرئ سس عنى مساوى ملطقس عزب  لس

 عزبلورع يالز  عنى عزلحو عزانزا:

 الترتيب الوزن  األولويات المجال

 عالجابنعا

 1 4.12 عإلسكن 
 2 3.86 مكنكحس عزفقر
 3 3.70 رعنيس عز بن 

 4 3.54 رعنيس اليل عالحا نجن  عزرنصس
 5 3.52 رعنيس نبنر عزس  
 6 2.35 رعنيس عزبرأع يعزطفل

 عزاين با
 1 2.76 يعزبنز س زنطال  عزفقرعء كا عزب عر  يعز نمين عزبسنع ع  عزييل س 

 2 2.74 توكير ملح ارعس س زنطال  عزبحانجي 
 3 2.73 اعا يت   ع عزطال  عزبابي    كا عزبؤسسن  عزاين ب س

 عز عول 
 1 2.85 ز ناع عزبرعمج عز عو س عزبوج س زنلسنء يعألسرع

 2 2.80 يعألوفنلع ا نر يسنئل اعو س ح  ؤس تلنس  عز بن  
 3 2.80 عساغالل يسنئل عزاوعصل عالجابنعا كا عز عوع

 عزصحا

عزالسيف    عزبسا ف ن  يعزبحسلي  م  رجنل عألعبنل يعز رنن د زاق يا 
عزيالع أي  جرعء عزيبن ن  عزبطنومس زنفقرعء عزذ   ال يساط يو  اكع 

 عزا نز ف.
2.79 1 

 2 2.79 عزبحانجي توكير أج  ع وب س مالوعس زنبرضى 
ن ر عزوعا عزصحا يعزو نئا م  خالل   نمس عزبحنضرع  يعزل يع  

 3 2.78 عزصح س

 عإلعالما

 1 2.80 عزاير ف عز عئا بنز بم س يأعبنز ن يعزر من  عزاا تق م ن
أ  تسيى عز بم س عزرير س  زى   نمس عال ن  تيني  مع عزبؤسسن  

 عإلعالم س
2.79 2 

عزاوعصل عالجابنعا )تو ارد ف س  واد...( كا عزاير ف عسار ع  يسنئل 
 بان طس عز بم س

2.76 3 

 عزبسنج 
 1 2.84 كفنزس حنقن  تحف ظ عزقرؤ  كا عزبسنج  يت   ع عزطال 
 2 2.78 اعا عز يرع  عزا ر ب س ألئبس عزبسنج  يعزرطبنء يعز عنع

 3 2.74 تفييل اير عزبسنج  كا تفق  عألسر كا عزحا يحل م كالت ا
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ثالثًا: أولويات العمل الخيري أهمية لكل مجال حسب المحافظات:
 

(
سيقتص
ر 

ض على نتائج كل من المجال االجتماعي والمجال التعليمي فقط لكونها من أشد المجاالت الخيرية احتياجًا للتمويل، وذلك 
العر
على النحو التالي
: 

1-
المجال االجتماعي:
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 التعليمي:المجال  -2
لمحافظةة أف ر  نانئج عز رعسس أ  أكؤر أيزو ن  عزيبل عزريدرل أهب دس  كدا عزب دنل عزاين بدا  .1

هددا لعزبسددنع ع  عزييل ددس يعزبنز ددس زنطددال  عزفقددرعء كددا عزبدد عر  يعز نميددن ل  المدينةةة المنةةورة
وز  د ف بن جنء  كا عزبرتبس عألخيدرع ل ن دنء عزبينهد  عز درع س بنزبلطقدسل  د2.73 وز  نسبا 

 .2.20د ي ل رعمج محو عألم س يتين ا عز بنرل  وز  نسبا 2.31نسبا 
لمحافظةة أف ر  نانئج عز رعسس أ  أكؤر أيزو ن  عزيبل عزريدرل أهب دس  كدا عزب دنل عزاين بدا  .2

د ف بددن جددنء  كددا عزبرتبددس 3هددا ل ن ددنء ياعددا اير تحفدد ظ عزقددرؤ  عز ددر الد  ددوز  نسددبا  ينبةةع
د ي ل درعمج تيند ا 2.58 س كا عزبؤسسن  عزاين ب سل  وز  نسبا عألخيرع لاعا عألن طس عزطال 

 .2.47عزر نوس يعزاطر   زنفا ن ل  وز  نسبا 
لمحافظةة أف ر  نانئج عز رعسس أ  أكؤر أيزو ن  عزيبل عزريدرل أهب دس  كدا عزب دنل عزاين بدا  .3

د ف بدددن جدددنء  كدددا 3هدددا ل ن دددنء ياعدددا اير تحفددد ظ عزقدددرؤ  عز دددر الد  دددوز  نسدددبا  العةةةي 
زبرتبس عألخيدرع ل لدنء يصد ننس عزبد عر  بنزبلطقدسلد ي لتقد يا عزد عا عزبدنزا يعزفلدا زنبؤسسدن  ع

عزاين ب ددس كددا عزبلطقددسلد ل ددرعمج تيندد ا عزر نوددس يعزاطر دد  زنفا ددن لد لحددل عزب ددكال  عزطال  ددس 
 .2.50كا عزب عر  يعز نمين لد لحل م كال  عزاسر  عز رعسالد  وز  نسبا ماسنٍي  نغ 

لمحافظةة نئج عز رعسس أ  أكؤر أيزو ن  عزيبل عزريدرل أهب دس  كدا عزب دنل عزاين بدا أف ر  نا .4
هددا لعزبسددنع ع  عزييل ددس يعزبنز ددس زنطددال  عزفقددرعء كددا عزبدد عر  يعز نميددن ل  ددوز   الحناكيةةة

د ف بن جنء  كا عزبرتبس عألخيرع ل لنء يص ننس عزب عر  بنزبلطقسلد ل رعمج محدو 2.75نسبا 
 .1.92 بنرلد ي لحل م كال  عزاسر  عز رعسال  وز  نسبا عألم س يتين ا عز

لمحافظةة أف ر  نانئج عز رعسس أ  أكؤر أيزو ن  عزيبل عزريدرل أهب دس  كدا عزب دنل عزاين بدا  .5
هددا لعزبسددنع ع  عزييل ددس يعزبنز ددس زنطددال  عزفقددرعء كددا عزبدد عر  يعز نميددن لد ي لاعددا  خيبةةر

د ف بن جدنء  كدا عزبرتبدس 3ن ب سل  وز  نسبا يت   ع عزطال  عزبابي    كا عزبؤسسن  عزاي
د ي ل لدددنء يصددد ننس عزبددد عر  1.86عألخيدددرع لحدددل م دددكال  عزاسدددر  عز رعسدددال  دددوز  نسدددبا 

 .1.50بنزبلطقسل  وز  نسبا 
لمحافظةة أف ر  نانئج عز رعسس أ  أكؤر أيزو ن  عزيبل عزريدرل أهب دس  كدا عزب دنل عزاين بدا  .6

زقدددرؤ  عز دددر الد لعزبسدددنع ع  عزييل دددس يعزبنز دددس زنطدددال  هدددا ل ن دددنء ياعدددا اير تحفددد ظ ع العةةةال
عزفقددددرعء كددددا عزبدددد عر  يعز نميددددن لد ي لاعددددا يت دددد  ع عزطددددال  عزبابيدددد    كددددا عزبؤسسددددن  
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د ف بدددن جدددنء  كدددا عزبرتبدددس عألخيدددرع لحدددل عزب دددكال  عزطال  دددس كدددا 3عزاين ب دددسلد  دددوز  نسدددبا 
  عز رعسددال  ددوز  نسددبا د ي لحددل م ددكال  عزاسددر 2.50عزبدد عر  يعز نميددن ل  ددوز  نسددبا 

2.20. 
لمحافظةة أف ر  نانئج عز رعسس أ  أكؤر أيزو ن  عزيبل عزريدرل أهب دس  كدا عزب دنل عزاين بدا  .7

هدا ل ن دنء عزبينهد  عزفل دس يعزب ل دس بنزبلطقدسلد ي لتفييدل اير أيز دنء عألمدور كدا  وادي الفرع
تبس عألخيرع ل درعمج محدو د ف بن جنء  كا عزبر 3مانبيس ارعسس يتحصيل أ لنئ الد  وز  نسبا 

د ي ل لددنء يصدد ننس عزبدد عر  بنزبلطقددسل  ددوز  نسددبا 2.25عألم ددس يتيندد ا عز بددنرل  ددوز  نسددبا 
2.0. 

لمحافظةة أف ر  نانئج عز رعسس أ  أكؤر أيزو ن  عزيبل عزريدرل أهب دس  كدا عزب دنل عزاين بدا  .8
ف بددن جددنء  كددا  د2.83هددا ل ددرعمج تاهيددل يتدد ر   يتيندد ا أكددرعا عزب ابددعل  ددوز  نسددبا  بةةدر

د ي ل ن دددنء عزبينهددد  2.25عزبرتبدددس عألخيدددرع ل دددرعمج محدددو عألم دددس يتينددد ا عز بدددنرل  دددوز  نسدددبا 
 .2.17عز رع س بنزبلطقسل  وز  نسبا 

لمحافظةة أف ر  نانئج عز رعسس أ  أكؤر أيزو ن  عزيبل عزريدرل أهب دس  كدا عزب دنل عزاين بدا  .9
هدا ل درعمج عزاد ر   يعزااهيدل عزب لدا ز درعئح عألرعمدل يعزبطنقدن  عزبنحؤدن  عد  كدرص  المهد

د ف بن جنء  كا عزبرتبس عألخيدرع لحدل م دكال  عزاسدر  عز رعسدالد ي 3عزيبللد  وز  نسبا 
 .2.50لكفنزس ونبس عزينا عز رعال  وز  نسبا ماسنٍي  نغ 

ل أهب ددددس  كددددا عزب ددددنل عزاين بددددا أف ددددر  ناددددنئج عز رعسددددس أ  أكؤددددر أيزو ددددن  عزيبددددل عزريددددر  .10
د 3هددا ل ن ددنء ياعددا اير تحفدد ظ عزقددرؤ  عز ددر الد  ددوز  نسددبا مقدد عره  لمحافظةةة السةةوير ية

د ي ل لدنء 1.86ف بن جنء  كا عزبرتبس عألخيرع لحل م كال  عزاسر  عز رعسدال  دوز  نسدبا 
 .1.50يص ننس عزب عر  بنزبلطقسل  وز  نسبا 
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ض جدولي 
فيما يلي عر

ألولويات العمل الخيري في المجال التعليمي على مستوى المحافظات بمنطقة المدينة المنورة
: 
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رابعًا: ترتيب أهمية التمويل لمجاالت العمل الخيري في المنطقة على مستوى المحافظات:
 

أف ر  نانئج عز رعسس أهب س عزابو ل زب نال  عزيبل عزريرل عنى مساوى 
عزبحنكظن  يكقن  زنارتي  عزانزا:
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أسفرت الدراسة عن رسم خارطة جغرافية ألولويات العمل الخيري بمنطقة المدينة المنورة 

 .االجتماعي(–اإلعالمي –الدعوة والمساجد –التعليمي  –الصحي )للمجاالت الخمس 

 :حسب المجاالتعوائق تحقيق أولويات العمل الخيري لمنطقة المدينة المنورة  :خامساً 
وفيما توصلت الدراسة إلى الوقوف على أبرز المشاكل والمعوقات التي تعترض العمل الخيري في كل مجال 

 الدراسة: لكل مجال بحسب عينةمرتبة برز ثالثة عوائق تعترض العمل الخيري أل يلي عرض

 

حسب  الخيرية بمنطقة المدينة المنورة معياتالحلول المقترحة لتحسين عمل الج :ساً ساد 
توصلت الدراسة إلى عدة حلول مقترحة لتحسين عمل الجمعيات الخيرية في منطقة المدينة المجاالت: 
 (.سيتم عرض الحلول األكثر تكرارًا لكل مجال بحسب عينة الدراسة المنورة و

 النسبة المجال الصحي النسبة المجال االجتماعي م

1 
يماطوعي  كا ع   توكر أ  ل عنمنس 

 عز بم ن  عزرير س
 %17 ع   توكر عز عا عزبنزا 19.03%

ع   يجوا اعا كلا يتلسيف م   %17.09  نس عز عا عزبنزا زن بم ن  عزرير س 2
 عز  ن  الع  عزيال س

15% 

 %11.09 ع   يجوا  نع ع   ننن  بنزبحانجي  3
 نس عزوعا باهب س عزب نل عزصحا  ي  

 %14.03 عز ب ور

 النسبة المجال االعالمي النسبة المجال التعليمي م

 %18.35 ع   عزالسيف مع عز  ن  الع  عزيال س 1
ع   يجوا  سا زإلعال  ينفنءع  م رمس 

 %23.2 بنز بم ن 

 %17.27  نس عز عا عزبنزا 2
ع   يجوا تلسيف  ي  عز بم ن  

 يعز  ن  عزبرانفس
18.3% 

نقص عز وعار عزبارصصس كا عز نن   3
 %12.05 عزاين با ز ى عز بم ن 

ضي  عهابن  عإلعالميي  بان طس 
 %16.04 عز بم ن  عزرير س

 النسبة المجال الدعوي ومجال المساجد م
 %25.8 ع   يجوا اعا منال 1
 %22.4 ع   يجوا نوعار مؤهنس كا م نل عز عوع 2
 %12.1 ع   يجوا تلسيف ياعا م  عز  ن  الع  عزيال س 3
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  المجال الصحي:  -1

 

  المجال التعليمي:  -2
 معيات الخيرية في المجال التعليميالحلول المقترحة لتحسين عمل الج م

 .( .مرعك  تطو ر م عزا ر   م يزعرع عزاين ا)عق  شرعكن  مع عزبؤسسن  الع  عزيال س يعزالسيف مي ن   1

 توكير عز وعار عزبارصصس يت ر ب ا يتاهين ا بنزب نل عزاين با إلكسن  ا عزربرع عزالزمس   2

 توكير عز عا عزبنزا م  عزبؤسسن  عزرير س يرجنل عألعبنل  3

 توع س عزلن  باهب س عزيبل عزريرل كا عز نن  عزاين با يأهبياه زنب ابع بنسار ع  عزوسنئل عزبرانفس  4

 يأزو ن  عزيبل عزريرل كا عز نن  عزاين بايضع خطس يتح    أه عف   5
 

  المجال اإلعالمي:  -3
 معيات الخيرية في المجال اإلعالميالحلول المقترحة لتحسين عمل الج م
 توكير مرعك   عالم س زن بم ن  يتاهيل عز وعار  عالم ن  م  خالل عز يرع  عزا ر ب س 1
 عزبرانفسعزالسيف  ي  عز بم ن  يعز  ن  عإلعالم س  2
  أ ن رع  يمرعمج توعو س تحأ عنى عزيبل عزاطوعا م  خالل عإلعال  3
 عسار ع  يتييل يسنئل عزاوعصل عالجابنعا يعزوسنئل عزح  ؤس كا ن ر أه عف يأن طس عز بم س  4
 توكير عز عا عزبنزا زن بم ن  عزرير س 5

 

  الدعوة والمساجد:  -4
 معيات الخيرية في الدعوة والمساجدالحلول المقترحة لتحسين عمل الج م
 توكير عز عا عزبنال يتلو ع مصنار عز خل 1
 حأ عز وعار زنيبل بب نل عز عوع يخنصس عز بن  2
 يضع يتلفيذ  رعمج ت ر ب س يتطو ر س كا م نل عز عوع زنباطوعي  يعألئبس يعزرطبنء 3
 ا م نل عز عوع تؤل ف عزب ابع يز ناع مساوى عزوعا باهب س عزيبل عزريرل ك 4
  (..عزوزعرع م عز يئن )عزالسيف يعز عا م  عز  ن  الع  عزيال س  5

 معيات الخيرية في المجال الصحيالمقترحة لتحسين عمل الجالحلول  م
 عق  شرعكن   ي  عز بم ن  عزرير س يعزبؤسسن  عزصح س يعزالسيف مع عز  ن  الع  عزيال س  1
 توكير  رعمج توعو س يت ر ب س كا عزب نل عزصحا  2
 توكير عز عا عزبنزا  3
 توكير عإلمكنن ن  عزن مس كا عزب نل عزصحا زن بم ن    4
 يجوا مارصصي  كا عزب نل عزصحا كا عز بم ن  عزرير س  5
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  المجال االجتماعي:   -5
 معيات الخيرية في المجال االجتماعيالحلول المقترحة لتحسين عمل الج م
 توكير ياعا عزباطوعي  يعز وعار بنز بم ن  عزرير س 1
 توكير عز عا عزبنزا زن بم ن  عزرير س 2
 ن ر عزوعا ز ى عزب ابع باهب س عزيبل عزريرل  3
 توكير  نع ع   ننن  زنبحانجي  يترتي  يعضح أليزو ن  عزيبل عزريرل  4
 يضع خطس يعضحس يمينلس زن بم ن  عزرير س يترتي  عأليزو ن  5

 

المتبعةةة حاليةةًا مةةن قبةةل الجهةةات المسةةتفيدين  حصةةر وتقيةةيم تليةةات تحديةةد األولويةةات :سةةابعاً 
 :الخيرية في المنطقة

أف دددددر  نادددددنئج عز رعسدددددس أ  أكؤدددددر عيز دددددن  عزادددددا تسدددددار م ن عز  دددددن  عزرير دددددس زاح  ددددد  
 :عنى عزلحو عزانزا عزبسا  كي  م  خ منت ن ببلطقس عزب  لس عزبلورع ننند

 لسدبس  لعبل بحأ ميد عنا زألسدر عزبسدافي ع يعرضد ن عندى ز لدس عزبسدؤيز س عالجابنع دسل. 1
 .%25.2ر عزبنحأ عالجابنعا  لسبس % م   جبنزا عيز ن  عزبسار مسد  ني ن تقر 37.7

 لسدددبس  لعألحدددوعل عزب ن دددس( -عزالسددديف مدددع عز  دددن  الع  عزيال دددس )عزضدددبن  عالجابدددنعال  .2
الل عندددددى عزبسدددددافي     لسدددددبس %د  ني دددددن عسدددددابننس زوج دددددنء يأهدددددنزا عزحدددددا زالسدددددا 24.5
20.5.% 
ز ددن  عزبسددار مسد يمنزبقنرنددس مددع مددن يرا   ددذع عزرصددوص كددا مبحددأ زددى تندد  عي يمددنزلظر 

عزا ددنر  يعزببنرسددن  عز يز ددسد يالحددظ أ  عز بم ددن  عزرير ددس عزبحن ددس زددا تسدداف  مدد  عيز ددن  
عألكؤددر ا دددس كدددا ت دددر ص عزحنجددس زنيبدددل عزريدددرل يتح  ددد  أيزو ددن  عالسدددا  عف يمل دددن عندددى 

عندددى عقددد  عجابدددنع عدددن  يضدددا  تقدددو  عدددناع   سدددبيل عزبؤدددنل لملاددد ين  عزب ابدددع عزبحندددالد عزادددا
أعضدنء مد  عزب ابدع عزبحنددا   د ف ملن  دس عالحا نجدن  عزاددا توعجده عزب ابدع عزبحنداد نبددن 
تقددو  هددذه عيز ددس عنددى ت دد  ع جب ددع أكددرعا عزب ابددع عزبحنددا زنحضددور يعزايبيددر عدد  هبددوم ا 

حندا  كبؤدل هدذه عيز دس عزباينقس ببن يحقف ركنهيا ا ي وعجه عالحا نجدن  عزفين دس زب دابي ا عزب
عزقنئبددس عنددى مبدد أ م ددنرنس جب ددع عزبسددا  كي  كددا تح  دد  أيزو ددنت ا ت يددل أمددر تقبددل عزبددرعمج 
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مرع  م سورع  ونزبن  أ  عزبسا  كي     شدنرنوع كدا صدلع عزس نسدن  يعزبدرعمج عزادا تالنسد  مدع أ
ز دددن   عىتدددعحا نجدددنت ا. يزيدددل الزددد  يسدددا عا عز  دددن  عز ععبدددس إل نمدددس ايرع  ييرش عبدددل 

عندى  يعوالع اعزبلظبن  عزرير س عزقنئبس عنى تلفيذ عزبرعمج يعزب ريعن  بحيأ  اا ت ر ب ا 
عندددى ت دددر ص عالحا نجدددن  يصدددلع أيزو دددن  عزيبدددل  كؤدددر تقددد من  ي ددد رع  سدددنزي  عالحا دددنع عألأ

 عزريرل عزبلنسبس زنبسا  كي .

 :المدينة المنورة تليات تحديد أولويات اإلنفاق داخل الجهات الخيرية بمنطقة: ثامناً 
أف ددددر  ناددددنئج عز رعسددددس أ  أكؤددددر ؤز ددددن  تح  دددد  أيزو ددددن  عإلنفددددنق اعخددددل عز  ددددس عزرير ددددس 

 بن  نا:ببلطقس عزب  لس عزبلورع تابؤل ف 
 .4.09بباوسط حسن ا   توز ع عزبي عن ن  عزبانحس عنى أن طس عز بم س عزبرانفس . 1
 .3.99بباوسط حسن ا    ترتي  عأليزو ن  كا عزلطنق عز غرعكا زن  س عزرير س .2
 .3.98 بباوسط حسن ا   ارعسس عأليزو ن  كا عزلطنق عز غرعكا زن  س عزرير س .3

يجددنء  أكؤددر عزيوعمددل عزبددؤثرع كددا تح  دد  أيزو ددن  عإلنفددنق اعخددل عز  ددس عزرير ددس ببلطقددس 
 عزب  لس عزبلورع ها:

 .4.18بباوسط حسن ا  عزفئس عزبسافي ع م  عزب ريع  -1
 .4.07عزب ابع بباوسط حسن ا  وع أثر عزب ريع كا  -2
 .4.05بباوسط حسن ا  ا عزب ريع م  حيأ ع ا عزبسافي   ح  -3
 .4.03ح ا عزب ريع م  حيأ عزا نفس عزبنز س بباوسط حسن ا  -4

يت ددير عزباوسدددطن   زدددى أ  هددذه عزيوعمدددل مدددؤثرع كدددا تح  دد  أيزو دددن  عإلنفدددنق اعخدددل  
 عز  س عزرير س ببلطقس عزب  لس عزبلورع.

 خلوص بنتائج مستقبلية لألولويات"معايير وضوابط يمكن استعمالها مستقباًل للوضع : تاسعاً 
أف ددددر  ناددددنئج عز رعسددددس أ  أكؤددددر عيز ددددن  يعإلجددددرعءع  عزاددددا تارددددذهن عز  ددددن  عزرير ددددس  

 زضبن  موعءمس  رعم  ن الحا نجن  عزب ابع عزبحنا ها:
 .ط عز  س عزرير س يكف ؤز ن  مح اعتح    عزبسافي    م  ن ن -1
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عز  دددس عزرير دددس عندددى تحسدددي  يتطدددو ر مسددداوى خددد منت ن عزبق مدددس زااوعكدددف مدددع  عبدددل -2
 .ن  عزب ابععحا نج

 .إلنفنق عنى م نر ع عز  س عزرير سيجوا  جرعءع  مح اع ييعضحس زاح    أيجه ع  -3
عهابددن  عز  ددس عزرير ددس  ددرايا كيددل عزب ابددع عزبحنددا حددول مسدداوى خدد منت ن زبينز ددس   -4

 عزرنل بصورع سر يس.
ينددف بنزبيددن ير عزاددا تابي ددن عز  ددس عزرير ددس الخا ددنر عزب ددنر ع يعزبددرعمج عزاددا تقددو  يف بددن  ا

 الفيذهند كق  أف ر  نانئج عز رعسس أ  عزبين ير عزاا تابي دن عز  دس عزرير دس الخا دنر عزب دريع أي 
عزبرننمج تابؤل كا عق  عجابنعن  عنى مساوى مسؤيزا عز بم دس زاح  د  عزب دنر عد  ني دن  جدرعء 

س أيزو س زاح  د  عحا نجدن  عزب ابدعد يت دير عزباوسدطن   زدى ارجدس أهب دس هدذ   عإلجدرعء   ارعس
 كا مرحنس عخا نر عزب نر ع.

يكددا مرحنددس تح  دد  عزبسددافي    مدد  عزب ددريع نننددد أكؤددر عإلجددرعءع  عزاددا تابي ددن عز  ددس 
عزبسدافي    عزرير س ببلطقس عزب  لس عزبلدورع هدا: ترتيد  عزبسدافي    حسد  عزحنجدسد  ني دن حصدر 

 م  عزب نر ع عزبقارحس.
يكددا مرحنددس ارعسددس ت نفددس عزب ددريع جددنء  أكؤددر عإلجددرعءع  عزاددا تابي ددن عز  ددس عزرير ددس 
ببلطقدددس عزب  لدددس عزبلدددورع هدددا:  عددد عا ارعسدددس منز دددس زنب دددنر ع عزبقارحدددسد  ني دددن  عددد عا ارعسدددس كل دددس 

 زنب نر ع عزبقارحس.
ند أكؤر عإلجرعءع  عزاا تابي ن عز  س يكا مرحنس تح    عزابو ل يعساقطن  عز عا نن

عزرير س ببلطقس عزب  لس عزبلورع ها: عخا نر عز  ن  عزرير س عز ععبس ز ل م ريعد  ني ن عرض 
 عزب نر ع عنى عز  ن  عز ععبس يملن  ا ن.

يكا مرحنس ارعسس تلفيذ عزب ريع ننند أكؤر عإلجرعءع  عزاا تابي ن عز  س عزرير س 
ورع ها: يضع عزرطس عزالفيذيس زنب ريعد ي نا هذع عإلجرعء لعخا نر كرق ببلطقس عزب  لس عزبل

 عزيبل زنالفيذل.

 )على أرض الواقع(:تطبيق نتائج الدراسة ميدانيا  مقترحات حول 

لعنددى جرعئددا  تقاددرا عز رعسددس بيددض عزلقددنط عألسنسدد س زنبسددنع ع كددا تطبيددف ناددنئج عز رعسددس ب ددكل 
 :أرض عزوع عل
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 :للدراسةالتوصيات العامة 

عزيبدل عندى يضدع  نعد ع   ننددن  موحد ع بنزبسدافي    مد  عزدد عا زد ى جب دع عز  دن  عزرير ددس  •
 ببلطقس عزب  لس عزبلورع زي   عزايعج س عزصرف.

مرععنع عزينمل عز غرعكا عل  تح    أيزو ن  عزابو ل عزريرلد يمرععنع يصول عز عا زنبلدنوف  •
بددنا عنددى عزرنروددس عز غرعف ددس زالحا نجددن  يعزاددا عزلنئ ددس بنزبحنكظددن  يعز  ددر عزانبيددس. يعالعا

 أكرزت ن عز رعسس. 

مرععددنع م ددنل عزيبددل عزريددرل علدد  تح  دد  أيزو ددن  عزابو ددل عزريددرلد كقدد  أف ددر  عز رعسددس أ   •
أها عزب نال  عحا نجن  كا عزيبل عزريرل هبن عزب نل عالجابدنعا يعزاين بدا عبومدن د يمرععدنع 

مسددداوى عزبحنكظدددن  نبدددن أكرزت دددن عز رعسدددس يجسددد ت ن خر طدددس عأليزو دددن  كدددا عزب دددنال  عندددى 
 عأليزو ن .

  ي دد  عالتفددنق عنددى ميددن ير ثن اددس ييعضددحس زدد ى جب ددع عز  ددن  عزرير ددس زاح  دد  عأليزو ددن د
 يم  ثا  اا عزصرف  لنء  عنى هذه عزبين ير.

   أ  ت ددو  أيزو ددن  تبو ددل عزيبددل عزريددرل نسددبس يتلنسدد  مددع مدد ى عالحا ددنع ز ددل م ددنل مدد
 زب نال  عزساس عزب بوزس بنز رعسس كا نل ملطقس.ع
  عزااك  م  سالمس عز  كل عزالظ بدا زن  دن  عزرير دس  بدل عزابو دل زضدبن  عالسدافناع عزقصدوى

م  تبو ل عزب ريعن  زد ى عز  دسد يعزيبدل عندى ق دن  يركدع مسداوى عألاعء زد ل عز بم دن  
اعء عزبؤسسددددا زن  ددددن  ر عألعزرير ددددس بنزبلطقددددس مدددد  خددددالل ج ددددن  مراصددددس بل ددددن  يتطددددو 

 .  عزرير س

  مسنع ع عز  ن  عزرير س كا عق  شرعكن  مع عز  ن  الع  عزيال س يعزالسيف مي ن زنبسنع ع
 كا حل عزب نكل يتذزيل عزيقومن  عزاا توعجه عز  ن  عزرير س.
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 الخاصة بمجاالت التمويل التوصيات
حس   تقس ا توص ن  عز رعسسكا ضوء من تا عزاوصل  ز ه كا عز رعسس م  نانئجد كق  تا 

  زى من  نا:  م نال  تبو ل عزيبل عزريرل 

 توصيات الدراسة في المجال االجتماعي:
يبكددد  صددد ننس  همدددن أسدددفر  علددده عز رعسدددس مددد  نادددنئج كدددا عزب دددنل عالجابدددنعاد كلنددد ى لدددنء  عنددد 

 عزلحو عزانزا: ىعزاوص ن  عن
بنعابددنره عأليز ددس عأليزددى كددا ز ددناع عزدد عا كددا عزب ددنل عالجابددنعا  ىعندد سحددأ عز  ددن  عزبننحدد •

رق سد  لبدعد عزحلنك دسد خيبدرد عزب  لدس عزبلدورعد  كا محنكظن  )عزسدو  يخنصس  ترتي  عزب نال  
عزبرتبدددس عأليزدددى كدددا أيزو دددن  حيدددأ جدددنء عزب دددنل عالجابدددنعا كدددا  عزيدددالد يعال عزفدددرعد  ددد ر(

 .عز عا

عزرير دس يعز  دن  عزبارصصدس الع  عزيال دس مؤدل يزعرع عز دؤي  ضريرع عزالسيف  ي  عز  دن   •
 عالجابنع س.

ن ددر عزبددرعمج عزاوع ددس زناير ددف بان ددطس عز بم ددن  عزرير ددس كددا عزب ددنل عالجابددنعا زن ب ددور  •
 زل.نعزبل ن اعء عز بم ن  عزرير س مؤل كئس رمأعزفئن  عأل ل رضن  ع   يخنصس  

عزرير ددس عزبارصصددس كددا عزب ددنل عالجابددنعا  مدد   بددل عز  ددن  هضددريرع ز ددناع عزدد عا عزبوجدد •
 زب نال  عإلسكن  يمكنكحس عزفقر.

تقدد يا  مدد   بددل عز  ددن  عزرير ددس زب ددنل مكنكحددس عزفقددر يخنصددس   هضددريرع ز ددناع عزدد عا عزبوجدد •
 عزيبل. ىعزبسنع ع  عزلق يس يعزييل س ش ر ن  زنفقرعء نير عزقنار   عن

عزبسدنع ع كدا  م   بل عز  دن  عزرير دس زب دنل عإلسدكن  يخنصدس   هضريرع ز ناع عز عا عزبوج •
 سر عزبحانجس.ي نر ع  عألاكع عإل

رعنيدددس اليل عالحا نجدددن  عزرنصدددس زمددد   بدددل عز  دددن  عزرير دددس  هضدددريرع ز دددناع عزددد عا عزبوجددد •
 ي نا كرص عبل ملنسبس. مسنع ع اليل عالحا نجن  عزرنصس كا  يخنصس  
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عزبسددنهبس  رعنيدس نبدنر عزسدد  يخنصدس  زعز  دن  عزرير ددس مد   بددل  هضدريرع ز دناع عزدد عا عزبوجد •
 م  نبنر عزس . ىكا عالع عزبرض

تقددددد يا  رعنيدددددس عز ددددبن  يخنصدددددس  زمدددد   بدددددل عز  دددددن  عزرير ددددس  هضددددريرع ز دددددناع عزدددد عا عزبوجددددد •
 عز يعع. ىعزبسنع ع  عزبنز س يعزييل س زبسنع ع عز بن  عن

 ددرعمج تاهيدددل  يدددس عزبددرأع يخنصددس  رعنزمددد   بددل عز  ددن  عزرير ددس  هضددريرع ز ددناع عزدد عا عزبوجدد •
 عزفا ن  زن يعع.

ب  دد  مدد  عزدد عا زألح ددنء عألشدد  عحا نجددن  كددا عزب ددنل عالجابددنعا بكددل محنكظددس وبقددن  عزتوج دده  •
 ز ه نانئج عز رعسس. زبن توصند 

 توصيات الدراسة في المجال التعليمي:
يبكد  صد ننس عزاوصد ن   هد كلنعزاين بامن أسفر  عله عز رعسس م  نانئج كا عزب نل  ى لنء  عن

 :عزلحو عزانزا ىعن
محنكظددن  )عزمدد ص  حددأ عز  ددن  عزبننحددس عنددى ز ددناع عزدد عا كددا عزب ددنل عزاين بددا يخنصددس   •

 ني بن محنكظن  )عزسو رق سد عزحلنك سد عزب  لس عزبلورعد عزيالد   ر(.تيم   عز ه (د 

عزبؤسسدددس عزاينددد اد  ال دددس مؤدددل يزعرعضدددريرع عزالسددديف  دددي  عز  دددن  عزرير دددس يعز  دددن  الع  عزي •
 مرعك  عزا ر   يعزاطو ر.عزينمس زنا ر   عزاقلا يعزب لاد ي 

ن ددر عزبددرعمج عزاوعو ددس زناير ددف بان ددطس عز بم ددن  عزرير ددس كددا عزب ددنل عزاين بددا زن ب ددور  •
 عزفئن  عأل ل رضن  ع  أاعء عز بم ن  عزرير س مؤل عزينمني  بنزاين ا عزحكوما. يخنصس  

عزبسددداؤبر   كدددا م دددنل  هبس كدددا أن دددطس عزب دددنل عزاين بدددا يخنصدددس  اعدددوع عزبسددداؤبر   زنبسدددن •
 عزاين ا عألهنا.

ضددريرع ز ددناع عزدد عا عزبوجدده مدد   بددل عز  ددن  عزرير ددس عزبارصصددس كددا عزب ددنل عزاين بددا   •
 زاين ا عألميي  حيأ جنء  نا ل عزفئن  عزبسا  كس م  عزيبل عزريرل.
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زنطدددال  عزفقدددرعء كدددا عزبددد عر  يعز نميدددن د عزيبدددل عندددى اعدددا عزبسدددنع ع  عزييل دددس يعزبنز دددس  •
 ينذز  توكير ملح ارعس س زنطال  عزبحانجي .

ب    م  عزد عا زألح دنء عألشد  عحا نجدن  كدا عزب دنل عزاين بدا بكدل محنكظدس وبقدن  زبدن عزتوج ه  •
 ز ه نانئج عز رعسس. توصند 

مع عزب عر  ضريرع مسنهبس عز بم ن  عزرير س عزبارصصس بنزب نل عزاين با كا عزاوعصل  •
 يعز نمين  زحل م كال  عزطال .

ضددددريرع مسددددنهبس عز بم ددددن  عزرير ددددس عزبارصصددددس بنزب ددددنل عزاين بددددا كددددا حددددل م ددددكال   •
 عزاسر  عز رعسا يالز  بنزالسيف مع عز  ن  الع  عزيال س.

 :الصحيتوصيات الدراسة في المجال 
بك  ص ننس عزاوص ن  ي هد كلنعزصحامن أسفر  عله عز رعسس م  نانئج كا عزب نل  ى لنء  عن

 :عزلحو عزانزا ىعن

ني ددن تمحنكظددس  لبددعد  حددأ عز  ددن  عزبننحددس عنددى ز ددناع عزدد عا كددا عزب ددنل عزصددحا يخنصددس   •
 محنكظس عزسو رق س.

ن ددر عزبددرعمج عزاوعو ددس زناير ددف بان ددطس عز بم ددن  عزرير ددس كددا عزب ددنل عزصددحا زن ب ددور  •
عزفئدددن  عأل دددل رضدددن  عددد  أاعء عز بم دددن  عزرير دددس مؤدددل عزصددد نازس يعزفليدددي  عزادددنبيي   يخنصدددس  

 زوزعرع عزصحس.

عزالسيف  ي  عزبسا ف ن  يعزبحسلي  مد  رجدنل عألعبدنل يعز درنن د زاقد يا عزيدالع أي  جدرعء  •
 عزيبن ن  عزبطنومس زنفقرعء عزذ   ال يساط يو  اكع عزا نز ف.

 ر أج  ع وب س مالوعس زنبرضى عزبحانجي . ب    م  عز عا زاوكيعزتوج ه  •

توج ه عز  دن  عزرير دس عزادا تيبدل كدا عزب دنل عزصدحا عندى ن در عزدوعا عزصدحا يعزو دنئا  •
 م  خالل   نمس عزبحنضرع  يعزل يع  عزصح س. 
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ب  د  مد  عزد عا زألح دنء عألشد  عحا نجدن  كدا عزب دنل عزصدحا بكدل محنكظدس وبقدن  زبدن عزتوج ه  •
 عز رعسس.ز ه نانئج  توصند 

ذ عز بم ددددن  يدددضدددريرع مسدددنهبس عز بم ددددن  عزرير دددس عزبارصصددددس بنزب دددنل عزصدددحا كددددا تلف •
 عزرير س حبال  تطم ا عألوفنل بصفس اير س.

 :الدعوة والمساجدتوصيات الدراسة في مجال 
يبكدد  صدد ننس  هد كلنددعزدد عوع يعزبسددنج مددن أسددفر  علدده عز رعسددس مدد  ناددنئج كددا م ددنل  ى لددنء  عندد

 عزلحو عزانزا: ىعنكا هذع عزب نل عزاوص ن  

محنكظدددن  )خيبدددرد  حدددأ عز  دددن  عزبننحدددس عندددى ز دددناع عزددد عا كدددا عزب دددنل عزددد عول يخنصدددس   •
 عزيالد يعال عزفرعد يم   عز ه (.

ضددددريرع ز ددددناع عزدددد عا عزبوجدددده مدددد   بددددل عز  ددددن  عزرير ددددس عزبارصصددددس كددددا م ددددنزا عزدددد عوع  •
يلعزسدددد لنءل حيددددأ جددددنء  نا ددددل عزفئددددن  يعزبسددددنج   زددددددد لحفظددددس ناددددن   ل ي لعزبسددددنكري ل 

 .كا عزفينز ن  عزسنبقس بنزبلطقس عزبسا  كس م  عزيبل عزريرل عز عول 
زبوج دددس زنلسدددنء ز دددناع عزبدددرعمج عز عو دددس ع عزيبدددل عندددى اعدددا أن دددطس عزب دددنل عزددد عول يخنصدددس   •

ع ا دنر يسدنئل اعو دس ح  ؤدس تلنسد  عز دبن  يعألوفدنلد يعسداغالل يسدنئل عزاوعصدل يعألسرعد ي 
 الجابنعا كا عز عوع. ع

نفنزددس حنقددن  تحفدد ظ عزقددرؤ  كددا عزبسددنج   عزيبددل عنددى اعددا أن ددطس م ددنل عزبسددنج  يخنصددس   •
يت دد  ع عزطددال د ياعددا عزدد يرع  عزا ر ب ددس ألئبددس عزبسددنج  يعزرطبددنء يعزدد عنعد يتفييددل اير 

 عزبسنج  كا تفق  عألسر كا عزحا يحل م كالت ا. 
شدد  عحا نجددن  كددا م ددنزا عزدد عوع يعزبسددنج  بكددل محنكظددس ب  دد  مدد  عزدد عا زألح ددنء عألعزتوج دده  •

ن  عندى د يمن تا رسدبه كدا عزردرعئط عزافصدين س زالحا نجدز ه نانئج عز رعسس وبقن  زبن توصند 
 .مساوى عزبحنكظن  يعألح نء

ضددريرع مسددنهبس عز بم ددن  عزرير ددس عزبارصصددس بب ددنل عزبسددنج  كددا تفييددل اير عزبسددنج   •
 ل م كالت ا.كا تفق  عألسر كا عزحا يح

ز لدس كق  دس   ندورع ك درعضريرع  شرعف عز بم ن  عزرير س عزبارصصدس بب دنل عزبسدنج  عندى  •
يركدع  زي دن عزبصدنو  مسدنئن ا عزفق  دس يتقدو  بنزبحدأ عد  عندى مسداوى عألح دنء زكا عزبسنج  
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فاددوى مدد  خددالل ز ددن  مراصددس يتقنيددل عزظددل عإلاعرل زن عز ددوع  مدد  خددالل عسددافانء عزينبددنء
   .يمياب ع

 :اإلعالميتوصيات الدراسة في المجال 
يبك  ص ننس  هد كلنعإلعالمامن أسفر  عله عز رعسس م  نانئج كا عزب نل  ى لنء  عن

 عزلحو عزانزا: ىعزاوص ن  عن

محنكظددن   عالمددا عزريددرل يخنصددس  ز ددناع عزدد عا عزبرصددص زن  ددن  عزرير ددس كددا عزب ددنل عإل •
 عزب  لس عزبلورعد يم   عز ه .

هيئددددس عددددال  ي يزعرع عإل عالم ددددس يخنصددددس  عزالسدددديف  ددددي  عز  ددددن  عزرير ددددس يعز  ددددن  عإلضددددريرع  •
 عزانف  و .عإلالععس ي 

ضددريرع عسددايننس عز  ددن  عزرير ددس بنزوسددنئل يعزا لوزوج ددن عزح  ؤددس عألكؤددر كنعن ددس زناوعصددل مددع  •
 عز ب ور مؤل يسنئل عزاوعصل عالجابنعا.

د زدد   ن مو ددع  ز اريندداز بم ددن  عزاددا ال  اددوكر بن سخنصدد س ددع  ز ارين ددع ن ددنء مو اعددا ك ددرع  •
مددد  أجدددل ضدددبن  تفنعدددل  بصدددورع مسدددابرع عزبو دددع احددد  أعزرطدددط يعيز دددن  عزالزمدددس ز ييضدددع

عإلز ارينددا عزبسددافي    مدد  خدد من  عز بم ددس ين ددر ثقنكددس عز ددفنف س يعإلكصددنا عبددر عزبو ددع 
 .  ز نكس أن طس عز بم ن 

شدد  عحا نجددن  كددا م ددنال  عزيبددل عزريددرل عألخددرى ز ددناع حبددال  عزاوع ددس عزبوج ددس زألح ددنء عأل •
 . عألح نء بنز  ن  عز ععبس  عالم ند م  أجل رمط تن  اعخل محنكظن  عزب  لس عزبلورع

ز ل  توكير نوعار  عالم س م رمس بكل جبم س أي عنى عأل ل توكير ملسف  عالما اعئا •
هذع تبلا عز  ن   اطن  ي د جبم س يقو  بنزالسيف مع عز  ن  عإلعالم س الع  عزصنس

 عز ععبس ز يرع  ت ر ب س كا عزب نل عإلعالما زبلسوما عز بم ن  عزرير س عزبراصي 
 . ب نن  عزيال ن  عزينمس يعإلعال 

 
 وباهلل التوفيق
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