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كلمة مؤسسة محمد وعبداهلل إبراهيم السبيعي الخيرية

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ، والصالة والسالم على الرسول املصطفى وآله وصحبه أجمعني.  أما  بعد:

فما زال العمل اخليري في بالدنا املباركة ينمو ويتطور يوماً بعد آخر، وثمة جهود كبيرة تبذل في هذا السياق، سعياً نحو 

تطوير األفراد و املؤسسات لتمكينها من أداء دورها بالشكل األمثل.

 وال زالت مؤسسات العمل اخليري بحاجة إلى املزيد من النظم واألدوات واللوائح والهياكل ، وبناء األهداف االستراتيجية، 

ورسم اخلطط السنوية، واالهتمام بدراسات العمل اخليري ، مع االهتمام باملعلومات والعناية بها وحتليلها خلدمة العمل 

وتوظيف القرار في قطاع العمل اخليري وفق حاجات املستفيدين في هذا اجملتمع املبارك .

وسعياً لدفع عجلة العمل اخليري نحو التقدم والتطور املستمر، وبخاصة مع التسارع احلضاري والتطور اإلداري الهائل 

الذي يشهده العالم اليوم ، والتساع نطاق العمل اخليري ، وحاجة اجملتمع املتزايدة خلدماته مما يوجب ترسيخ املؤسسية 

في العمل، وتوطني اجلودة في قلب تلك املؤسسات اخليرية، ليتمخض عنها عمل متقن ونتائج إيجابية بكلفة ووقت 

وجهد أقل.

في  اخليري  العمل  واقع  لدراسة  اخليرية  السبيعي  إبراهيم  وعبداهلل  محمد  مؤسسة  مشروع  جاء  ذلك  من  وانطالقاً 

اململكة العربية السعودية من خالل دراسة مسحية ميدانية تطبيقية ألكثر من 1000 مؤسسة خيرية  لتكون بني يدي 

العاملني في امليدان اخليري خارطة الطريق نحو العمل املؤسسي الناضج .
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وقد تم إعداد هذا المنتج المتميز الذي تجده بين يديك بالشراكة مع بيت الخبرة 
المتخصص ) شركة نماء اإلعالمية ( 

وتحتوي هذه  الدراسة  على البيانات والمعلومات التالية  :  
• التعرف على واقع  املؤسسات اخليرية السعودية ونوعيتها وأنشطتها وبرامجها  .	

• التعرف على أولويات عمل املؤسسات اخليرية خالل السنوات اخلمس القادمة .	

• التعرف أبرز التحديات والصعوبات التي يواجها العمل اخليري في السعودية .	

• رؤية مستقبلية استشرافية  لتطوير العمل اخليري في اململكة العربية السعودية . 	

وميكنك االطالع على هذه الدراسة  من خالل موقع املؤسسة االلكتروني وموقع شركة مناء اإلعالمية  .

داعني اهلل تعالى أن يبارك في املنتج ليكون عمالً خيرياً وقفياً نرجو بره وأجره عند اهلل للشيخني محمد وعبداهلل أبناء 

إبراهيم السبيعي، ولكل من ساهم في إعداد هذه الدراسة وإخراجها ، وأن يبارك في اجلهود، و يرزقنا احلكمة والسداد، 

وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر.

     وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

                                    األمين العام لمؤسسة محمد وعبداهلل إبراهيم السبيعي الخيرية
                                                                د. عادل بن محمد السليم
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اإلطار العام للدراسة

مقدمة : 

أنواع  أهم  من  االجتماعية  والظواهر  القضايا  دراسة  في  العلمية  املنهجية  على  املعتمدة  امليدانية  الدراسات  تعد 

دراسة علمية تستند على  الظواهر االجتماعية،ودراستها  التعامل مع  العلمي  هو  البحث  إن جوهر  الدراسات حيث 

بيانات يتم جمعها من مصادرها األولية ، ومن ثم تصنيفها وحتليليها وبالتالي ربطها باجلانب النظري بهدف املساهمة 

في حل مشاكل تلك اجملتمعات ، واملساعدة في تقدمها وزيادة  رفاهيتها ، حيث ينبغي ألي دراسة أن متر مبرحلة املشاهدة 

الفاحصة للظاهرة ، ومن ثم تدوينها وتسجيل وجمع املعلومات حول هذه الظاهرة ، ومن ثم تأتي املرحلة الثالثة واملتمثلة 

في عملية التحليل واستنباط النتائج .ونظراً ألهمية القطاع اخليري في اململكة العربية السعودية، باإلضافة لعدم توافر 

معلومات عن هذا القطاع ، وان كان من معلومات ،فهي معلومات قليلة ، ال تتعدى البيانات االساسية لهذه اجلمعيات 

 ، واملؤسسات اخليرية واملتمثلة في أسمائها وبعض عناوينها ونبذة مختصرة عن أنشطة هذه اجلمعيات واملؤسسات 

أو املتبرعني  وهذه البيانات ال تساعد متخذي القرار واخملططني االستراتيجيني في اجلهات احلكومية أو اجلهات املانحة 

األفراد ، من هنا كانت هذه املبادرة من مؤسسة محمد وعبداهلل بن إبراهيم السبيعي اخليرية بالقيام بهذا اجلهد الكبير 

املتمثل في عمل دراسة ميدانية متكاملة قائمة على املسح الشامل جملتمع الدراسة واملتمثل في اجلمعيات واملؤسسات 

ابتداًء  متثلت  والتي  إليها سابقاً  أشرنا  التي  باملراحل  الدراسة  مرت هذه  وقد   ، السعودية  العربية  اململكة  في  اخليرية 

مبعرفة واقع العمل اخليري في اململكة العربية السعودية محل الدراسة ، ومن ثم وضع اإلطار املناسب جلمع البيانات 

واملعلومات حول العمل اخليري وقد مت تصميم استبانة ، مت من خاللها جمع البيانات من خالل فريق متكامل من الباحثني 

الذين انتشروا في كل مدن ومناطق وقرى وهجر اململكة من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها ،كل ذلك بهدف 

مت تفريغ هذه االستبانات في   ، وبعد االنتهاء من عملية اجلمع للبيانات   .. البيانات من مصادرها بشكل مباشر  ،جمع 

البرامج احلاسوبية بهدف جتميع هذه البيانات بشكل متجانس مبا يخدم أغراض املرحلة الثالثة واملتمثلة في التحليل 

اإلحصائي وقراءة هذه املعلومات وصوالً لنتائج وتوصيات الدراسة  .
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أهداف الدراسة  :
هدفت الدراسة إىل التايل 

التعرف على أبرز البيانات العامة املطلوبة عن العمل اخليري في اململكة العربية السعودية .. 1

تكوين قاعدة بيانات عن اجلمعيات اخليرية في اململكة العربية السعودية انطالقاً من واقعها ،  . 2

         وحتتوي على البيانات األساسية للجمعيات وأنشطتها ومجاالت عملها . 

 حتديد أولويات اجلمعيات اخليرية في البرامج واألنشطة للسنوات اخلمس القادمة .. 3
رصد أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه هذه اجلمعيات  .. 4

صناعة رؤية مستقبلية استشرافية لتطوير العمل اخليري في اململكة العربية السعودية . . 5
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أهمية الدراسة :

العربية . 1 اململكة  اخليري في  العمل  واقع  دراسة  وهو   ، الذي استهدفته  اجملال  أهمية  الدراسة من  أهمية هذه  تنبع 

السعودية بوصفه ميثل قطاعاً هاماً من قطاعات اجملتمع ..

العربية . 2 اململكة  في  اخليرية  اجلمعيات  كل  يكن  لم  إن  معظم  وزيارة  امليداني  النزول  على  تعتمد  دراسة  أول  أنها 

السعودية من أقصى الشمال إلى اجلنوب، ومن الشرق إلى الغرب ..

تسهم الدراسة في إعطاء صورة واضحة عن خريطة العمل اخليري في اململكة العربية السعودية من حيث تركُّز . 3

اجلمعيات ، ونوعيتها وأنشطتها وبرامجها .

تساعد الدراسة الباحثني واخملططني االستراتيجني في العمل اخليري عموماً وفي اجلهات املانحة سواء كانت حكومية . 4

أو خاصة على قراءة واقع العمل اخليري وبناء خطط استراتيجية تراعي توزيع الدعم مبا يتناسب واحتياجات هذه 

اجلهات 

، وفي كل . 5 تُسّلط الدراسة الضوء على أبرز التحديات والصعوبات التي يواجهها العمل اخليري في اململكة عموماً 

منطقة ومدينة بشكل خاص ..

تسهل الدراسة مهمة املانحني والداعمني في التواصل مع اجلمعيات اخليرية من خالل قاعدة بيانات كبيرة حتوي . 6

عدداً كبيراً من وسائل التواصل .

ميكن . 7 اخليرية  للجمعيات  معلوماتي  نظام  لبناء  وكبيراً  ا  مهمَّ أساساً  الدراسة  في  جمعها  مت  التي  البيانات  متثل 

تطويره مستقبالً وحتديث بياناته بشكل دوري .

أو . 8 البناء عليه في أي دراسات  تعد الدراسة مدخالً مهماً لوضع  إطار عام للمهتمني بتطوير  العمل اخليري ميكن 

أبحاث أو استنتاجات ميكن أن يستفيد منها العمل اخليري بشكل عام .

تساعد الدراسة اجلهات احلكومية ذات الصلة ملعرفة واقع العمل اخليري في اململكة وحتديد رؤية جيدة ملستقبل هذا . 9

العمل والدور الذي ميكن أن تقوم به اجلهات احلكومية في هذا اجملال .. 
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منهجية الدراسة: 
نوع الدراسة:

تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية ، ألنها اهتمت بوصف وحتليل واقع  العمل اخليري في اململكة العربية السعودية، 

البيانات عن  من  كبيراً  قدراً  توفيرها  إلى  باإلضافة  اخليري،  العمل  واقع  من  ومعطيات  دراسة حقائق  أنها تضمنت  كما 

موضوع الدراسة .

المدخل المنهجي للدراسة :

أو  الواقع  دراسة  الوصفي على  املنهج  التحليلي العتماده على وصف احلالة،  حيث يعتمد  الوصفي  املنهج  مت استخدام 

الظاهرة ، كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً ويعبر عنها تعبيراً كيفياً أو كمياً. ويتم البحث الوصفي من 

املدروسة من حيث طبيعتها  الظاهرة  بهدف وصف  أو عينة كبيرة منهم  الدراسة  أفراد مجتمع  خالل استجواب جميع 

ودرجة وجودها.
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مجتمع  وعينة الدراسة : 

السعودية  العربية  اململكة  اخليرية في  الشامل جلميع اجلمعيات  الدراسة باستخدام أسلوب املسح  اختيار مجتمع  مت 

حيث مت جمع 975 استمارة بحث مت استبعاد 17 استمارة بحث لعدم استكمال بياناتها . 

أداة الدراسة : 

 َّ بناًء على طبيعة البيانات التي يراد جمعها،  فإن األداة األكثر مالءمة لتحقيق أهداف الدراسة ، هي ) االستبانة ( وقد مت

تقسيم االستبانه إلى عدة أجزاء : 

اجلزء األول       :    البيانات األساسية للجمعية .

اجلزء الثاني     :     األنشطة ومجاالت العمل .

اجلزء الثالث    :    البرامج واملشاريع ذات األولوية خالل السنوات اخلمس القادمة .

 اجلزء الرابع     :     نوعية املستفيدين وأعدادهم .
اجلزء اخلامس  :       أبرز الصعوبات التي تواجهها اجلمعية .

اجلزء السادس :      أبرز التحديات التي تواجهها اجلمعية .

 اجلزء السابع  :       معلومات عن العاملني في اجلمعية .
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الجزء األول :
 تناول اجلزء األول البيانات األساسية للجمعية او املؤسسة وهي: 

التعريف بالجهة الخيرية

املنطقة:اسم الجهة :

املدينة:

الفاكسالهاتف:تاريخ اإلنشاءاملدينة 

= E =N املوقع األحدايثالجوال:

الربيد اإللكرتوين:موقع اإلنرتنت:

االرتباط اإلداري 
أخرىوزارة الشؤون اإلسالميةوزارة الشؤون االجتماعية

نوع الجهة
• •جمعيات الرب	 جمعية خريية	

• •مكاتب دعوة الجاليات 	 منظامت دولية	

• •الخدمات االجتامعية 	 مراكز االحياء	

• •لجان التنمية 	 جمعيات الزواج واالرسة	

• •جمعية  تحفيظ القران 	 اخرى	

• جمعية الصحية 	

عدد العاملين :
• •من 1 اىل 5	 من 41 اىل 50	

• •اكرب من 5 واقل من 10	 من 50 اىل 100	

• •من 11 اىل 20	 اكرب من 100	

• •من 21 اىل 30	 متطوعني فقط	

• •من 31 اىل 40	 مل يذكر	
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الجزء الثاني :
 تناول اجلزء الثاني األنشطة ومجاالت العمل في هذه املؤسسات واجلمعيات وكانت على النحو التالي : 

أنشطة ومجاالت عمل الجمعيةاألنشطة ومجاالت العمل

الربامج الدعوية

مساعدة املحتاجني

الربامج التوعوية واإلرشادية

الربامج املوسمية

برامج التأهيل والتدريب

الربامج الصحية 

الربامج القرآنية

امللتقيات واملخيامت واألندية

بناء املساجد وحفر اآلبار

الربامج الشبابية

الربامج االجتامعية

األنشطة النسائية

البحوث والدراسات

برامج متنوعة 
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الجزء الثالث :
تناول اجلزء الثالث البرامج واملشاريع ذات األولوية خالل السنوات اخلمس القادمة مرتبة حسب األهمية وكانت على النحو 

التالي : 

وصف البرنامجالبرامج والمشاريع ذات األولوية
مستوى األولوية من 1 إلى 5 
حيث الدرجة 5 هي األولوية 

العالية
54321األنشطة والربامج الدعوية

الربامج املوسمية

دعم املحتاجني 

التأهيل والتدريب للمستفيدين

املشاريع اإلنشائية

الربامج التوعوية واالستشارية

مكافحة الفقر

الربامج القرآنية

برامج االستدامة )أوقاف واستثامرات(

بناء مقر للجهة 

الربامج الصحية

مخيامت وملتقيات وأندية

الربامج الشبابية

األنشطة النسائية

دعم التشغيل

الربامج االجتامعية

الربامج التعليمية

الدراسات والبحوث

الربامج الجامهريية

تأهيل وتطوير الجهة

ال توجد أولويات
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الجزء الرابع : 
 تناول اجلزء الرابع نوعية املستفيدين وأعدادهم في السنوات الثالث من 1429هـ وحتى 1431هـ  باإلضافة إلى مساحة 

النطاق اجلغرافي لعمل اجلمعية  وكانت على النحو التالي : 

 1- النساء   2-الفتيات   3-األطفال   4-الرجال   5-الشباب   6- كل ماسبق   7- الجاليات   8- الجميع    9-أخرى نوع المستفيدين من الجهة:

عدد املستهدفني لدى الجهة إجامال: 

1431هـ1430هـ1429هـعدد املستفيدين املقدم له دعم فعلياً من الجهة خالل السنوات املاضية:

عدد األحياءاملساحةمساحة النطاق الجغرايف التي تخدمها الجهة أو عدد األحياء :

الجزء الخامس :
تناول اجلزء اخلامس أبرز الصعوبات التي تواجهها اجلهة مرتبة حسب شدة الصعوبة بالنسبة للجهة  وكانت على 

النحو التالي : 

أبرز الصعوبات في العمل
مستوى الصعوبة من 1 إلى 5 حيث الدرجة 5 هي الدرجة العالية

54321

ضعف املوارد البرشية

قلة الدعم

دعم مصاريف التشغيل

الضعف اإلعالمي

ال يوجد مقر دائم

ال توجد موارد ثابتة

ال توجد صعوبات

أخرى ) يتم ذكرها ( 
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الجزء السادس : 
 تناول اجلزء السادس أبرز التحديات التي تواجهها اجلهة مرتبة حسب قوة التحدي بالنسبة للجهة  وكانت على النحو 

التالي : 

أبرز التحديات المتوقعة مستقبال
مستوى التحدي من 1 إلى 5 حيث الدرجة 5 هي 

الدرجة العالية
54321

زيادة املستفيدين

اتساع النطاق الجغرايف

العجز املايل

كوارث طبيعية

قلة الوعي املجتمعي

زيادة التكاليف واألسعار

الوضع االقتصادي واالجتامعي

تأهيل املستفيدين

الحاجة الدامئة للتطوير والتجديد

قلة املتطوعني

ال توجد تحديات
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الجزء السابع : 
تناول اجلزء السابع  معلومات عن العاملني في اجلهة من حيث االسم والوظيفة ووسائل التواصل اخملتلفة . وكانت على 

النحو التالي : 

أسماء خمسة  عاملين في الجهة:

الربيد االلكرتوينالجوالالهاتفالوظيفةاالسم
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حدود الدراسة :

• احلدود املوضوعية: تقتصر هذه الدراسة على دراسة اجلمعيات واملؤسسات اخليرية في اململكة العربية السعودية. 	

• احلدود املكانية والبشرية:من املتوقع أن تطبق النتائج امليدانية لهذه الدراسة  في اجلمعيات واملؤسسات اخليرية في 	

اململكة العربية السعودية .

• احلدود الزمانية: أجنزت هذه الدراسة في فترة زمنية بلغت عشرة أشهر  وتشمل البيانات األعوام 1432 و 1433 هـ .	

أساليب المعالجة اإلحصائية:

املناسبة  العديد من األساليب اإلحصائية  فقد مت استخدام  التي مت جتميعها،  البيانات  الدراسة وحتليل  أهداف  لتحقيق 

باستخدام احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية StatiStical Package for Social ScienceS والتي يرمز لها اختصاراً 

بالرمز )SPSS(،  ومت استخدام املقاييس اإلحصائية التالية:

التكرارات والنسب املئوية للتعرف على اخلصائص الشخصية والوظيفية لعينة الدراسة،   وحتديد استجابات أفرادها . 1

جتاه عبارات احملاور الرئيسة التي تتضمنها أداة الدراسة.

املتوسط احلسابي املوزون )املرجح( »Weighted Mean« ، وذلك ملعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات اجلمعيات . 2

على كل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة األساسية،  مع العلم بأنه يفيد في ترتيب العبارات حسب أعلى متوسط 

حسابي موزون. 

اجلداول التقاطعية ومربع كاي.. 3
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مصطلحات الدراسة : 
املصطلحات املرتبطة بأنشطة وبرامج اجلمعيات واملؤسسات اخلريية  

• ودعوة 	 والندوات  كاحملاضرات  أشكاله  الدعوي مبختلف  بالعمل  املهتمة  البرامج  كافة  به  ويقصد   : الدعوية  البرامج 

اجلاليات وطباعة البروشورات والكتب الدعوية وتوزيع األنشطة وغيرها من البرامج الدعوية .. 

• مساعدة احملتاجني : ويقصد به كافة املساعدات العينية والنقدية التي تقدمها اجلمعيات واملؤسسات  للمحتاجني 	

مبختلف أنواعهم سواء كانوا أيتاماً أو أسراً محتاجة أو أرامل ومطلقات أو مساعدات الزواج  أو مساعدة املرضى .

• البرامج التوعوية واإلرشادية : وهي البرامج املتعلقة بنشر الوعي اجملتمعي ومحاربة الظواهر والعادات السلبية في 	

اجملتمع كالتدخني واخملدرات وغيرها كالتوعية الصحية  في اجلمعيات الصحية والتوعية واإلرشاد األسري في جمعيات 

الزواج واألسرة  .. 

• البرامج املوسمية : وتشمل كل أنواع البرامج ذات الطابع املوسمي مثل إفطار الصائم وزكاة الفطر واألضاحي واحلقيبة 	

املدرسية  

• الدورات 	 مثل  والتأهيل  التدريب  بعمليات  املرتبطة  واألنشطة  البرامج  كل  فيها  ويدخل   : والتدريب  التأهيل  برامج 

التدريبية املوجهة للمستفيدين كاحلاسب اآللى واللغة اإلجنليزية ودورات التنمية البشرية والدورات األسرية  ودورات 

اخلياطة للنساء وغيرها من برامج التأهيل والتدريب في جميع اجملاالت وجلميع املستفيدين .

• البرامج واألنشطة املتعلقة باجلانب الصحي كجمعيات السرطان وجمعيات مرضى 	 وهي كافة   : البرامج الصحية 

الكلى وغيرها من اجلمعيات الصحية . 
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• البرامج القرآنية : ويقصد بها كافة األنشطة املرتبطة بجمعيات حتفيظ القرآن الكرمي مبختلف أشكالها مثل ِحَلِق 	

التحفيظ  والدورات القرآنية اخملتلفة والدور النسائية ودورات التجويد ... الخ 

• أو 	 وتندرج فيها كافة األنشطة اجلماهيرية والشبابية املرتبطة فقط بإقامة ملتقيات   : امللتقيات واخمليمات واألندية 

مخيمات أو أندية أو رحالت أو قوافل جماهيرية أو شبابية وغيرها .. 

• أو ترميم 	 أو حفر اآلبار  وتندرج فيها كافة األنشطة املرتبطة باجلانب اإلنشائي للمساجد  بناء املساجد وحفر اآلبار: 

املساجد . 

• البرامج الشبابية : وهي مقتصرة على البرامج واملبادرات ذات الطابع الشبابي كاألنشطة الرياضية واملسابقات وغيرها 	

من األنشطة ذات الطابع الشبابي فقط وال تدخل فيها أنشطة النساء أو الفتيات .. 

• البرامج االجتماعية : وتشمل كافة األنشطة املوجهة للمجتمع  كاألمسيات الرمضانية ولقاءات املعايدة  واالحتفاالت 	

وأنشطة األحياء وغيرها .. 

• األنشطة النسائية : وتضم كافة األنشطة النسائية في كافة اجملاالت الدعوية والتربوية واالجتماعية ، وغيرها من 	

اجملاالت . 

• بشكل 	 اخليري  العمل  تخدم  وبحوث  دراسات  لعمل  املوجهة،  واألنشطة  البرامج  بها  ويقصد   : والدراسات  البحوث 

مباشر أو ترصد الظواهر احمليطة بالعمل اخليري وتساهم في تطوير العمل اخليري بشكل غير مباشر  .. 

• برامج متنوعة : وهي اجلهات التي تعمل في معظم املناشط السابقة من دعوية إلى اجتماعية إلى شبابية إلى قرآنية 	

... الخ 
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املصطلحات املرتبطة بأولويات اجلمعيات يف اخلمس السنوات 

• التأهيل والتدريب للمستفيدين : ويقصد به كافة البرامج التدريبية والتطويرية املوجهة للمستفيدين من أنشطة اجلمعيات 	

واملؤسسات فقط وال تدخل فيها برامج التأهيل والتدريب املوجهة للموظفني والعاملني في اجلمعيات واملؤسسات كما ال يدخل 

فيها التدريب والتأهيل املوجه ملكافحة الفقر والتأهيل لسوق العمل أو املنتهي بالتوظيف .

• وتسوير 	 واملنازل  والقاعات  املراكز  كبناء  اإلنشائي  الطابع  ذات  واألنشطة  املشاريع  كافة  تبويب  مت  وفيها   : اإلنشائية  املشاريع 

امليادين وترميم منازل احملتاجني وترميم املساجد  وبناء الدور النسائية ومدارس التحفيظ وغيرها من املشاريع اإلنشائية وال يدخل 

فيها بناء مقرات للجمعيات اخليرية كما ال يندرج حتتها بناء أو قاف أو مشاريع استثمارية للجهة نفسها . 

• معاجلة الفقر : ويندرج حتت هذا البند جميع البرامج التدريبية والتأهيلية املوجهة ملكافحة الفقر أو املشاريع التشغيلية التي 	

يقصد منها مكافحة الفقر وحتويل األسرة أو الفرد إلى شخص عامل ومنتج .. باإلضافة إلى البرامج املوجهة لتعليم أو تشجيع 

احلرف املهنية سواء للرجال أو للنساء . 

• برامج االستدامة )أوقاف واستثمارات( : وتقتصر على املشاريع التي تساعد اجلمعية أو املؤسسة اخليرية في احلصول على دخل 	

دائم حتقق من خالله االستدامة املالية وتكاد تكون مقتصرة على املشاريع الوقفية واملشاريع االستثمارية  سواًء كانت ذات طابع 

عقاري أو جتاري أو خدمي . 

• بناء مقر للجهة : يقتصر على بناء مقر للجمعية أو املؤسسة اخليرية أو أي إضافات عليه أو توسيعه ، ليستوعب التوسع في 	

أنشطة هذه اجلهات ..

• أصول تشغيلية كالسيارات 	 أو شراء  واإليجارات  الرواتب  اجلهة مثل  التشغيل في  ببنود  املرتبط  الدعم  وهو   : التشغيل  دعم 

واألثاث وغيرها من بنود املصاريف التشغيلية للجهة نفسها 

• تأهيل وتطوير اجلهة: وهي البرامج التأهيلية والتدريبية املوجهة لتدريب العاملني في اجلهة وكذلك  البرامج املوجهة للتطوير 	

اإلداري واملالي وأنظمة املعلومات احلاسوبية في اجلهة اخليرية . 

• ال أولويات : اجلهات التي كتبت أنها ليس لها أولوية 	
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 املصطلحات املرتبطة ببند املستفيدين من خدمات وأنشطة اجلهات اخلريية

• كل ماسبق   :  ويحوي كل البنود السابقة للبند  من 1 الى 5 وهي )  1-  النساء 2- الفتيات  3- األطفال  4- الرجال 5-  الشباب (.	

• اجلميع  : ويحوي كل ماسبق باإلضافة إلى اجلاليات .	

• أخرى : وهي ماجمع بندين فأكثر من البنود من 1 الى 5  على سبيل املثال ) نساء وفتيات ( أو )رجال وشباب وفتيات ( وغيرها .	
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املصطلحات املرتبطة بأبرز الصعوبات التي تواجه اجلهات اخلريية 

• قلة الدعم والداعمني : قلة التبرعات للبرامج واألنشطة وكذلك قلة املتبرعني والداعمني في منطقة اجلمعية واملؤسسة 	

اخليرية

• ال يوجد مقر دائم : عدم توفر مقر ملك للجهة  أو أن مقراتها ال تستوعب التوسع في العمل وحتتاج إلى توسعة  وبعض 	

اإلضافات .

• دوران 	  ، الكوادر  ، عدم توفر  التأهيل  البشرية مثل قلة  املوارد  املرتبطة بضعف  القضايا  وفيها كل   : البشرية  املوارد  ضعف 

العمالة بشكل كبير ،   

• ال موارد ثابتة : واملقصود بها عدم توفر أوقاف واستثمارات  أو عدم كفاية االوقاف واالستثمارات احلالية في تغطية مصاريف 	

اجلهة سواًء التشغيلية أو البرامج واالنشطة 

• دعم مصاريف التشغيل : قلة الدعم املوجه ملصاريف التشغيل مثل الرواتب واإليجارات وشراء األصول الثابتة التشغيلية .	

• الضعف اإلعالمي : ضعف اجلانب اإلعالمي في اجلهات وعدم قدرة اجلمعية أو املؤسسة على إيصال رسالتها وبرامجها إلى 	

اجملتمع سواًء كانوا داعمني أو مستفيدين أو اجلمهور العام .

• أخرى ) يتم ذكرها (.	

• ال توجد صعوبات .	
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املصطلحات املرتبطة بأبرز التحديات التي تواجه اجلهات اخلريية 

• زيادة املستفيدين : الزيادة املّطردة في أعداد املستفيدين من سنة إلى أخرى ، بسبب احلاجة الدائمة واملتجددة ألنشطة 	

وبرامج هذه اجلهات وعدم قدرة اجلهات على مواكبة هذه الزيادة في أعداد املستفيدين 

• اتساع النطاق اجلغرافي : ويندرج حتت هذا التحدي كبر املساحة اجلغرافية التي تعمل فيها اجلهة وكذلك صعوبة 	

التضاريس ووعورة الطرق كاملناطق اجلبلية ومنها تباعد املسافات بني القرى والهجر وبعد املنطقة عن مركز املدينة ..مما 

يزيد من احلاجة لوسائل املواصالت ، كما يدخل في هذا البند طبيعة املساكن في املنطقة كاخليام ومنازل الصفيح .. 

• العجز املالي : واملقصود بالعجز املالي، وهو الوصول إلى احلد الذي تقف معه اجلمعية عن العمل متاماً أو توقف نشاط 	

أو بعض األنشطة بشكل كامل بسبب عدم توافر الدعم .. 

• كوارث طبيعية : ويدخل فيها كل الكوارث التي حتصل في هذه املناطق مثل احلروب وخصوصاً في املنطقة اجلنوبية .. 	

السيول واجلفاف وقلة األمطار .. انعدام املياه وغيرها .

• قلة الوعي اجملتمعي : واملقصود به عدم شعور اجملتمع بأهمية الدور الذي تقوم به هذه اجلمعيات واملؤسسات اخليرية 	

وينتج عن ذلك العزوف عن املشاركة في أنشطة هذه اجلهات و قلة الدعم والتبرعات لهذه اجلهات كما يندرج فيه عدم 

قناعة بعض املتبرعني مبناشط بعض هذه اجلهات 

• احلاجة الدائمة للتطوير والتجديد : يندرج فيها كافة التحديات املرتبطة بالتطورات املتسارعة واإليقاع السريع في 	

احلياة يفرض مواكبة دائمة لهذا التطور سواًء في جوانب تقدمي اخلدمة للمستفيدين أو في اجلوانب اإلدارية واملالية في 

اجلهة أو في التطور التكنولوجي والتقني.

• ال توجد حتديات : وهي اجلهات التي ذكرت نصاً أنه ال حتديات موجودة أو أنها ذكرت بعض التحديات في حني أنها تصنف 	

كصعوباٍت ال حتديات . 
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العمل الخيري
 في المملكة العربية السعودية 
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العمل الخيري في المملكة العربية السعودية 

العمل اخليري في اململكة العربية السعودية 

إن العمل اخليري في العالم اإلسالمي عامة وفي اململكة العربية السعودية خاصة ذو تاريخ عريق ، وله منابع كثيرة ومصادر 

مثل  املسلمني  حياة  في  أساسية  ركائز  عليه  قامت  وقد   ، وغيرها  واألحباس  واألوقاف  والصدقات  الزكوات  مثل  متنوعة 

التعليم والصحة وبناء املساجد وكفالة األيتام ورعاية احملتاجني ، وبالنظر في وضع املؤسسات اخليرية في اململكة العربية 

السعودية ، سنجد أن هنالك نوعني من هذه اجلمعيات واملؤسسات :  

•     جمعيات محلية تعنى بالعمل اخليري في الداخل .	
•     منظمات دولية عاملية تهتم بالعمل اخليري العاملي .	
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المؤسسات المعنية بالعمل الخيري المحلي :
أوالً : اجلمعيات اخلريية التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية 

أوالً : اجلمعيات اخليرية التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية 

أشارت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل في موقعها االلكتروني إلى أن العمل اخليري اتخذ منذ القدم أشكاالً مختلفة، حيث 

العمل  العمل والشؤون االجتماعية عام 1380هـ لم يكن  وزارة  وعندما أنشئت  العائلية فالقبلية،  الفردية ثم  بدأ باجلهود 

املوجودة وسجلتها كجمعيات خيرية  اخليرية  البر  بتنظيم صناديق  إنشائها قامت  الوزارة عند  إن  إذ   ، اخليري حديث عهد 

وفق لوائح نظمت عملها وإجراءات تأسيسها ، وقد دعم هذا النشاط بإنشاء اإلدارة العامة للمؤسسات واجلمعيات األهلية 

لتنظيم جهود األفراد واجلماعات وتوجيههم للعمل املشترك مع اجلهود احلكومية ملقابلة احتياجاتهم وحل مشكالتهم 

النهوض بصورة متكاملة بجوانب احلياة االقتصادية واالجتماعية للمجتمعات  واالنتفاع بإمكاناتهم وطاقاتهم من أجل 

احمللية وحتقيق التكامل بينها، من أجل التقدم االقتصادي واالجتماعي للمجتمع السعودي عن طريق اجلمعيات واملؤسسات 

ريفية   « وإحداث تغيير مفيد في أسلوب العمل واملعيشة في اجملتمعات احمللية   ، بهدف الرفع من مستوى احلياة   ، اخليرية 

وحضرية” مع االستفادة من إمكانات تلك اجملتمعات املادية وطاقاتها البشرية بأسلوب يوائم بني حاجات اجملتمع السعودي 

وتقاليده وقيمه الدينية واحلضارية.



27

 «  611  « هـ   1433 صفر  شهر  نهاية  حتى  االجتماعية  الشؤون  لوزارة  احصائية   أخر  وفق  اجلمعيات  هذه  عدد  بلغ  وقد 

جمعية  خيرية باإلضافة الى 89 مؤسسة خيرية بتنفيذ العديد من األنشطة والبرامج اخملتلفة منها املساعدات النقدية 

والعينية لألسر احملتاجة ، وتنفيذ برامج التعليم والتدريب والتأهيل ، لتحويل اإلفراد من متلقني لإلعانات إلى أعضاء فاعلني 

برامج األسر  الرعاية الصحية ودعم  برامج  العمل وتنفيذ  في اجملتمع من خالل إحلاقهم بدورات تدريبية يحتاجها سوق 

املنتجة ، وتنفيذ برامج اإلرشاد األسري ، وإصالح ذات البني ودعم الشباب راغبي الزواج وتأهيلهم للحياة الزوجية ودعم 

التوعية الصحية واالجتماعية والثقافية وبرامج احلماية  أسر السجناء وعائالتهم ورعاية املعوقني وكبار السن وبرامج 

األسرية واحلد من ظاهرة العنف األسري ، كما أن هناك جمعيات تختص بتقدمي املساعدات النقدية وأعمال البر والتوعية 

والتأهيل االجتماعي واجملال الصحي والتوعية الصحية لأليتام واملعوقني وغيرها من اجلمعيات ذات األنشطة والتخصص ، 

وقد توزعت هذه اجلمعيات حسب أنشطتها وتخصصاتها على النحو التالي : 
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توزيع أعداد الجمعيات الخيرية حسب نشاطها وتخصصها حتى شهر صفر 1433هـ
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 توزيع أعداد الجمعيات الخيرية حسب المناطق والمدن حتى شهر صفر 1433هـ 
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ثانيًا : الجمعيات ومكاتب الدعوة  التابعة لوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد:

تؤكد وزارة الشؤون اإلسالمية على مدى اهتمامها باجلانب الدعوي في عملها من خالل رسالتها التي تقوم على:

 ) دعوة الناس إلى اهلل باحلكمة واملوعظة احلسنة ، وتوعية املسلمني بأمور دينهم ، ونشر القيم اإلسالمية وترسيخها ، 
والعناية بكتاب اهلل طباعة وحفظاً ، وإنشاء املساجد ورعايتها ، والعناية برسالتها ، واإلسهام في حتقيق التضامن والتكافل 

اإلسالمي ، وكل ما من شأنه خدمة اإلسالم واملسلمني ، والتصدي ملا يثار حول اإلسالم من شبهات من قبل أعداء اإلسالم ، 

واحملافظة على أمالك األوقاف ، وحسن إدارتها ، واستثمار غاللها (

كما تترجم هذا التوجه الذي نصت عليه رسالة الوزارة في أهدافها احملددة واحملققة لرسالتها والتي كانت على النحو التالي : 

• العناية بكتاب اهلل تالوةً ، وحفظاً ، وفهماً ، ونشراً.	

• دعوة الناس الى االسالم ، وتوجيههم إلى اخلير ، واحملافظة على القيم اإلسالمية.	

• دعم األقليات واجلاليات واملؤسسات اإلسالمية في العالم ، وإبراز دور اململكة في ذلك.	

• العناية ببيوت اهلل وعمارتها.	

• العناية بالكتب والبحوث اإلسالمية إعداداً وطباعًة ونشراً.	

• العناية باألوقاف بضبط أعيانها وحصرها، والعمل على حتقيق شروط واقفيها ، واستثمار غاللها.	

•  رفع كفاءة األداء وحتسني اإلنتاجية.	
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وقد توزعت الجمعيات ومكاتب دعوة الجاليات حسب اإلحصائيات التي تمكنا من الحصول 
عليها على النحو التالي :

جمعيات حتفيظ القرآن الكرمي : حيث حتتضن اجلمعيات اخليرية لتحفيظ القرآن الكرمي املنتشرة في أنحاء اململكة . 1

 ، حلقة   )32421  ( طالبة يدرسن في   )292625( بينهم   ، وطالبة  طالباً   )656670(  ، فرعاً   )131( البالغ عدد فروعها 

تشمل )14144( حلقة خاصة بالطالبات . جاء ذلك في تقرير إحصائي صادر عن اإلدارة العامة للجمعيات اخليرية 

لتحفيظ القرآن الكرمي بوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ) بحسب جريدة الرياض محرم 1432هـ 

اخليرية  األمير سلطان  تتبع جمعية  الكرمي  القرآن  أخرى لتحفيظ  أن هناك حلقات  التقرير  وأوضح   ،  ) عدد 15514 

يبلغ عدد الدارسني فيها )20692( طالباً وطالبة ، كما يدرس في حلقات السجون ودور املالحظة طلبة وطالبات يبلغ 

عددهم )8591( دارساً ودارسة ، أما حلقات الدفاع املدني ، فيدرس بها )1627( طالباً ، كذلك يدرس في حلقات املدارس 

واملراكز اخلاصة ما مجموعه )4994( طالباً وطالبة.
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واستعرض التقرير فروع كل جمعية ، وأعداد المنتسبين إليها من البنين والبنات في كل 
منطقة من مناطق المملكة على النحو التالي : 

توزيع أعداد جمعيات تحفيظ القران الكريم حسب المناطق والمدن

منطقة الريا�ض

منطقة مكة املكرمة

منطقة املدينة املنورة

املنطقة ال�شرقية

منطقة الق�شيم

منطقة ع�شري

منطقة جنران

منطقة حائل

منطقة تبوك

منطقة اجلوف

�أخرى

25

17

7

4

12

16

4

8

7

4

27

�الجمايل
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النسخة اإللكترونية من صحيفة الرياض اليومية .. األربعاء 9 محرم 1432 هـ - 15 ديسمبر 2010م – العدد 15514
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مكاتب الدعوة :

أوضح الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشادفي كلمة ألقاها في حفل 

افتتاح املكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات بالبديعة غرب الرياض أن عدد مكاتب الدعوة التي تشرف عليها 

وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد حتى شهر رمضان 1434هـ هو 350 مكتباً منتشرة في جميع مناطق 

ومحافظات اململكة ، وهي تقدم جهدها في تثبيت املسلمني وتقدم الدعوة لغير املسلمني.

النسخة اإللكترونية من صحيفة الرياض اليومية ..اجلمعة 10 رمضان 1434 هـ - 19 يوليو 2013م - العدد 16461 
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ثالثًا : المؤسسات المعنية بالعمل الخيري العالمي 

إذا ما  زالت قليلة العدد  وهي ما  الدولي جاءت متأخرة عن السابقة بعض الشيء،  املؤسسات املهتمة بالعمل اخليري 

الهجري ظهور عدد منها، ومن  القرن اخلامس عشر  وقد شهد  الدول األخرى،  أو مبا لدى  الداخل  قيست بنظيراتها في 

املالحظ أنها تسمى بأسماء مختلفة مثل : جمعيات وهيئات ومنظمات ومؤسسات وهي : 

رابطة العالم اإلسالمي .. 1
هيئة اإلغاثة اإلسالمية العالمية .. 2
مؤسسة الملك فيصل الخيرية.. 3
الندوة العالمية للشباب اإلسالمي .. 4



35

1(رابطة العالم اإلسالمي : 

أنشئت الرابطة في عام 1381هـ، مبوجب قرار صدر عن املؤمتر اإلسالمي العام الذي عقد مبكة املكرمة في 14 من ذي احلجة 

1381هـ ) املوافق 18 من مايو 1962م(. وكان الهدف من إنشائها تعزيز فكرة التضامن اإلسالمي التي انطلقت من اململكة 

واجمللس  والتربوية واالجتماعية،  الدعوية  ولها نشاطات خيرية تتمثل في دعم اجلمعيات اإلسالمية وبرامجها   ، آنذاك 

التأسيسي هو السلطة العليا في الرابطة، فهو الذي يعتمد اخلطط التي تتبناها األمانة العامة للرابطة، ويتكون اجمللس 

ميثلون الشعوب واألقليات   ، عضواً من الشخصيات اإلسالمية املعروفة   )60( التأسيسي لرابطة العالم اإلسالمي من 

 ، ال يتقاضى أعضاؤه عنه راتباً وال مكافأة  والعمل في اجمللس التأسيسي تطوعي،  بقرار من اجمللس،  ويُعيَّنون  املسلمة 

والرابطة عضو في عدد من املنظمات الدولية ، كمنظمة املؤمتر اإلسالمي ، وهيئة األمم املتحدة ، ومنظمة التربية والتعليم 

والثقافة ) اليونسكو( 

وللرابطة برامج كثيرة منها ،رعاية مجموعة من املراكز اإلسالمية في العالم، وعقد مؤمترات لكبار علماء العالم اإلسالمي 

لتبادل الرأي والتنسيق في اجلهود املبذولة من أجل انتشار الدعوة اإلسالمية ، ودعم املنظمات اإلسالمية واملساهمة في 

برامجها ونشاطاتها ، وتنفيذ البرامج التعليمية والتربوية املستمرة واملوسمية ، و املساهمة في لقاءات احلوار احلضاري 

مع غير املسلمني.

.) httP://WWW.MuSliMWorldleague.org: انظر : موقع الرابطة ( 
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2(هيئة اإلغاثة اإلسالمية العالمية :

انبثقت هيئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية باململكة عن رابطة العالم اإلسالمي بقرار من مجلسها التأسيسي في دورته 

العشرين املنعقد في مكة املكرمة في  1979/1/29م  ، وتتكون الهيئة من أجهزة متعددة : حيث يعتبر مجلس اإلدارة هو 

السلطة العليا وقراراته ملزمة للجهاز التنفيذي ، وللهيئة مكاتب كثيرة في داخل اململكة وخارجها تشرف على تنفيذ 

البرامج واملؤسسات التابعة للهيئة في الدول املعنية ، وأهم برامج الهيئة املساهمة في إغاثة املنكوبني في مختلف 

بقاع العالم ، وبناء املدارس وتشييد املساجد وكفالة الدعاة ، بناء دور األيتام والعمل على كفالتهم.

.) httP://WWW.iiroSa.org : انظر موقع الهيئة ( 
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3(مؤسسة الملك فيصل الخيرية :

 وهي مؤسسة خيرية أنشأها أبناء امللك فيصل رحمه اهلل عام 1396هـ. ولها ثالثة أجهزة رئيسة هي : إدارة املؤسسة ، واألمانة 
وتعمل املؤسسة في نطاق معني  العامة جلائزة امللك فيصل العاملية ، ومركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية ، 

يتمثل في برنامج منح دراسية ، باإلضافة على خدمات أكادميية يقدمها مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية ، 

وجوائز عاملية مشهورة تقدمها األمانة العامة جلائزة امللك فيصل العاملية في خمسة مجاالت هي : خدمة اإلسالم ،والدراسات 

في  العليا  الدراسات  طالب  إلى  موجه  منح(  برنامج)  املؤسسة  ولدى  والعلوم،   ، والطب  واللغة،  العربي  واألدب  اإلسالمية، 

مجاالت العلوم البحتة والتطبيقية ، كما لديها مكتبة تعتبر مرجعاً مهماً لطالب العلم بشتى مجاالته.
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4( الندوة العالمية للشباب اإلسالمي :

أنشئت عام 1392هـ/1972م خلدمة الشباب املسلم وتقدمي برامج مناسبة لهم، وقد أسهمت في العقود األخيرة بنصيب 

وافر في مجال العمل الدولي ، ويتكون هيكل الندوة اإلداري من اجلمعية العمومية ، ومجلس األمناء ، واألمانة العامة :

 وهي اجلهاز التنفيذي للندوة، ويتألف من األمني العام واألمناء العاملني املساعدين واملوظفني التنفيذيني، املكاتب اإلقليمية 
االستشارية،  والهيئة   ، الشرعية  الهيئة   : منها  العمل  في  لها  املساندة  الهيئات  من  مجموعة  للندوة  و   ، والفرعية 

والهيئة التنفيذية.

وللندوة برامج كثيرة منها ما يلي :

• برامج دعوية وتدريبية للشباب ، كالدورات العلمية واملهنية والفنية، واخمليمات التربوية والقوافل الدعوية وامللتقيات 	

وتدريب الدعاة وطباعة الكتب واجملالت والنشرات واملواد الدعوية باللغات اخملتلفة.

• برامج للمشاركة في امللتقيات الدولية .	

• برامج دعم املؤسسات اإلسالمية الشبابية .	

• برامج تعليمية مثل بناء املدارس واملعاهد ودعمها وتقدمي املنح الدراسية وكفالة املعلمني .	

.) httP://WWW.WaMy.org: انظر موقع الندوة (      
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عرض وتحليل نتائج الدراسة
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توزيع الجمعيات حسب نوع الجمعية : 
جدول رقم )1(  توزيع الجمعيات

النسبةالتكرارنوع الجمعية
15115.8جمعيات التحفيظ

282.9جمعيات الزواج واألرسة

323.3جمعيات صحية

10711.2جمعية خريية

21822.8جمعيات الرب

101.0خدمات اجتامعية

19920.8دعوة جاليات

13313.9لجان التنمية

181.9مراكز األحياء

353.7منظامت دولية

272.8أخرى

%958100المجموع

 يتضح من اجلدول السابق أن ) 218 ( من اجلمعيات متثل ما نسبته 22.8% من إجمالي اجلمعيات تتمثل في جمعيات البر،  
وهي الفئة األكبر في عينة الدراسة،  في حني أن )199( منها متثل ما نسبته 20.8% من إجمالي اجلمعيات تتمثل في دعوة 

جاليات،  بينما )151( منها متثل ما نسبته 15.8% من إجمالي اجلمعيات تتمثل في جمعيات التحفيظ، كما أن )133( منها 

متثل ما نسبته 13.9% من إجمالي اجلمعيات تتمثل في جلان التنمية ، مقابل )107( منها متثل ما نسبته 11.2% من إجمالي 

اجلمعيات تتمثل في جمعية خيرية ، و)35( منها متثل ما نسبته 3.7% من إجمالي اجلمعيات تتمثل في منظمات دولية ، 

و)32( منها متثل ما نسبته 3.3% من إجمالي اجلمعيات تتمثل في جمعيات صحية ، و)28( منها متثل ما نسبته 2.9% من 

إجمالي اجلمعيات تتمثل في جمعيات الزواج واألسرة ، و)27( منها متثل ما نسبته 2.8% من إجمالي اجلمعيات تتمثل في 

جمعيات أخرى ، و)18( منها متثل ما نسبته 1.9% من إجمالي اجلمعيات تتمثل في خدمات اجتماعية ، و)10( منها متثل ما 

نسبته 1% من إجمالي اجلمعيات تتمثل في مراكز األحياء، والشكل البياني التالي يوضح ذلك:
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الشكل البياني التالي يوضح توزيع الجمعيات حسب نوع الجمعية : 
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جدول رقم )2(
توزيع الجمعيات  والمؤسسات  حسب  االرتباط اإلداري   : 

النسبةالتكرار االرتباط اإلداري 
35336.8الشؤون اإلسالمية

55357.7الشؤون االجتامعية

525.4أخرى

%958100المجموع

يتضح من اجلدول السابق أن ) 553 ( من اجلمعيات متثل ما نسبته 57.7% من إجمالي اجلمعيات مرتبطة إدارياً بالشؤون 

االجتماعية وهي الفئة األكبر من عينة الدراسة،  في حني أن )353( منها متثل ما نسبته 36.8% من إجمالي اجلمعيات 

مرتبطة إدارياً بالشؤون اإلسالمية، مقابل )52( منها متثل ما نسبته 5.4% من إجمالي اجلمعيات مرتبطة إدارياً بجهات 

أخرى مثل : » املنظمات الدولية - رعاية الشباب -  وزارة الصحة - وزارة التربية  والتعليم «

 والشكل البياني التالي يوضح ذلك:
توزيع اجلمعيات وفق متغير االرتباط اإلداري
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توزيع الجمعيات  والمؤسسات  حسب  المنطقة الجغرافية التابعة لها  :
جدول رقم )3(

توزيع الجمعيات وفق متغير المنطقة

النسبةالتكرارالمنطقة
495.1الشاملية

18319.1الغربية

35437.0الوسطى

29731.0الجنوبية

757.8الرشقية

%958100المجموع

يتضح من اجلدول السابق أن ) 354 ( من اجلمعيات متثل ما نسبته 37% من إجمالي اجلمعيات باملنطقة الوسطى  وهي الفئة 

األكبر من اجلمعيات،  في حني أن )297( منها متثل ما نسبته 31% من إجمالي اجلمعيات باملنطقة اجلنوبية، كما أن )183( 

منها متثل ما نسبته 19.1% من إجمالي اجلمعيات باملنطقة الغربية ، بينما )75( منها متثل ما نسبته 7.8% من إجمالي 

اجلمعيات باملنطقة الشرقية ، مقابل )49( منها متثل ما نسبته 5.1% من إجمالي اجلمعيات باملنطقة الغربية ، ويرجع هذا 

التباين إلى الكثافة السكانية حيث يختلف عدد السكان من منطقة إلى أخرى ، لذلك جند عمل تلك اجلمعيات يتغير تبعاً 

للمنطقة ومن حيث عدد سكانها ، كما أن هنالك بعض املناطق بحاجة إلى زيادة عمل اجلمعيات اخليرية أكثر.
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والشكل البياني التالي يوضح ذلك:
شكل رقم )3( توزيع اجلمعيات وفق متغير املنطقة
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توزيع الجمعيات حسب  المدينة التي تقع فيها الجمعية :   

جدول رقم )4( توزيع الجمعيات وفق متغير المدينة

النسبةالتكرارالمدينة
202.1مكة املكرمة

12913.5املدينة املنورة

18619.4الرياض

212.2الدمام

202.1جده

141.5الطائف

11812.3عسري

90.9أبها

10511.0القصيم

40.4الخفجي

151.6األحساء 

121.3الخرب

40.4الظهران

747.7الباحه

50.5بقيق

343.5تبوك

828.6جازان

20.2الجبيل

636.6حائل
80.8حفر الباطن

10.1رأس تنورة

20.2سكاكا

30.3الحدود الشاملية

101.0الجوف

141.5نجران

10.1القرية العليا

20.2الرفيعة

%958100المجموع
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يتضح من اجلدول السابق أن ) 186 ( من اجلمعيات متثل ما نسبته 19.4% من إجمالي اجلمعيات توجد في مدينة الرياض 

وهي الفئة األكبر في عينة الدراسة،  في حني أن )129( منها متثل ما نسبته 13.5% من إجمالي اجلمعيات توجد في املدينة ، 

كما أن )118( منها متثل ما نسبته 12.3% من إجمالي اجلمعيات توجد في مدينة عسير،  بينما )105( منها متثل ما نسبته 

11% من إجمالي اجلمعيات توجد في مدينة القصيم ، مقابل )82( منها متثل ما نسبته 8.6% من إجمالي اجلمعيات توجد 

في مدينة جازان، وكذلك )74( منها متثل ما نسبته 7.7% من إجمالي اجلمعيات توجد في مدينة الباحة، و)63( منها متثل 

اجلمعيات  إجمالي  من   %3.5 نسبته  ما  متثل  منها  و)34(  حائل،  مدينة  في  توجد  اجلمعيات  إجمالي  من   %6.6 نسبته  ما 

توجد في مدينة تبوك، و)21( منها متثل ما نسبته 2.2% من إجمالي اجلمعيات تتمثل في مدينة الدمام، و)20( منها متثل 

ما نسبته 2.2% من إجمالي اجلمعيات تتمثل في مدينة جدة، ونفس النسبة مبكة، و)15( منها متثل ما نسبته 1.6% من 

من إجمالي اجلمعيات تتمثل في مدينة  منها متثل ما نسبته %1.5  إجمالي اجلمعيات تتمثل في مدينة اإلحساء، و)14( 

الطائف و)1.5( في مدينة جنران،و)12( منها متثل ما نسبته 1.3% من إجمالي اجلمعيات تتمثل في مدينة اخلبر، و)10( منها 

متثل ما نسبته 1% من إجمالي اجلمعيات تتمثل في مدينة اجلوف، و)9( منها متثل ما نسبته 0.9% من إجمالي اجلمعيات 

تتمثل في مدينة أبها ، في حني أن )8( منها متثل ما نسبته 0.8% من إجمالي اجلمعيات تتمثل في حفر الباطن، و)5( منها 

متثل ما نسبته 0.5% من إجمالي اجلمعيات تتمثل في مدينة بقيق، و)4( منها متثل ما نسبته 0.4% من إجمالي اجلمعيات 

تتمثل في الظهران ونفس النسبة في اخلفجي، و)3( منها متثل ما نسبته 0.3% من إجمالي اجلمعيات تتمثل في احلدود 

الشمالية، و)2( منها متثالن ما نسبته 0.2% من إجمالي اجلمعيات تتمثالن في مدينة اجلبيل ونفس النسبة ملدينة الرفيعة 

وسكاكا، و)1( منها متثل ما نسبته 0.1% من إجمالي اجلمعيات تتمثل في مدينة رأس تنورة، و)1( منها متثل ما نسبته %0.1 

من إجمالي اجلمعيات تتمثل في القرية العليا، 
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والشكل البياني التالي يوضح ذلك:
توزيع اجلمعيات وفق متغير املدينة
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توزيع الجمعيات حسب المستفيدين من أنشطة هذه الجمعيات:
جدول رقم )5( ،  توزيع الجمعيات وفق متغير المستفيدين

النسبةالتكرارالمستفيدين
20.2النساء

10.1األطفال

20.2الشباب

40242.0الجميع

30.3الرجال والشباب

30.3أطفال رجال شباب

30.3الجاليات

37739.4كل ما سبق

10511.0أخرى

606.3مل تبني

%958100المجموع

يتضح من اجلدول السابق أن ) 402 ( من اجلمعيات متثل ما نسبته 42% من إجمالي اجلمعيات يستفيد منها  )اجلميع( وهي 

الفئة األكبر في عينة الدراسة ،  في حني أن )377( منها متثل ما نسبته 39.4% من إجمالي اجلمعيات يستفيد منها )الكل(، 

بينما )105( منها متثل ما نسبته 11% من إجمالي اجلمعيات يستفيد منها) فئات أخرى( ، كما أن )60( منها متثل ما نسبته 

6.3% من إجمالي اجلمعيات) لم يبينوا (، مقابل )3( منها متثل ما نسبته 0.3% من إجمالي اجلمعيات تتمثل في )يستفيد 

منها أطفال ( رجال شباب، وأيضا )3( منها متثل ما نسبته 0.3% من إجمالي اجلمعيات يستفيد منها )الرجال والشباب(،  

وكذلك )3( منها تستفيد منها اجلاليات ،  و)2( منها متثل ما نسبته 0.2% من إجمالي اجلمعيات تتمثل في يستفيد منها 

الشباب واثنيتان أخريات تستفيد منها )النساء (  ، و)1( منها متثل ما نسبته 0.1% من إجمالي اجلمعيات يستفيد منها 

األطفال، والشكل البياني التالي يوضح ذلك :
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توزيع الجمعيات حسب المستفيدين من أنشطة هذه الجمعيات:
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توزيع الجمعيات حسب عدد العاملين فيها   :
جدول رقم )6( ،  توزيع الجمعيات وفق متغير عدد العاملين

النسبةالتكرارعدد العاملين
16016.7من 1 إىل 5

26727.9اكرب من 5 واقل من 10

25726.8من 10 إىل 20

555.7من 21 إىل 30

373.9من 31 إىل 40

222.3من 41إىل 50

404.2من 50 إىل 100

384.0اكرب من 100

50.5متطوعني فقط

778.0مل يذكر

%958100المجموع

يتضح من اجلدول السابق أن ) 267 ( من اجلمعيات متثل ما نسبته 27.9% من إجمالي اجلمعيات عدد العاملني أكبر من 5 

وأقل من 10وهي الفئة األكبر في عينة الدراسة ، في حني أن )257( منها متثل ما نسبته 26.8% من إجمالي اجلمعيات عدد 

العاملني من 10 إلى 20، كما أن )160( منها متثل ما نسبته 16.7% من إجمالي اجلمعيات عدد العاملني من 1 إلى  5، مقابل 

)55( منها متثل ما نسبته 5.7% من إجمالي اجلمعيات عدد عمالها من 21 إلى 30،  بينما )40( منها متثل ما نسبته %4.2 
من إجمالي اجلمعيات عدد العاملني من 50 إلى 100، و)38( منها متثل ما نسبته 4% من إجمالي اجلمعيات عدد عمالها أكبر 

من 100، و)37( منها متثل ما نسبته 3.9% من إجمالي اجلمعيات عدد عمالها من 31  إلى 40 ، و)22( منها متثل ما نسبته 

2.3% من إجمالي اجلمعيات عدد العاملني من 41إلى 50، وأن )5( منها متثل ما نسبته 0.5% من إجمالي اجلمعيات عمالها 

متطوعون فقط ،
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والشكل البياني التالي يوضح توزيع الجمعيات حسب عدد العاملين فيها :
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أنشطة ومجاالت العمل في الجمعيات الخيرية    :
جدول رقم )7( ما هي نشاطات ومجاالت العمل في الجمعيات ؟  

نشاطات 
ومجاالت العمل 

في الجمعية

المجال الخامسالمجال الرابعالمجال الثالثالمجال الثانيالمجال األول

%ت%ت%ت%ت%ت

19920.890.930.320.200الربامج الدعوية

35537.1111.170.740.400مساعدة املحتاجني

313.2404.2202.160.600برامج توعوية وإرشادية

20.213714.3171.860.610.1الربامج املوسمية

222.311411.9262.740.400         التأهيل والتدريب                                                                      

171.8202.150.530.300برامج عالجية

15516.260.6121.320.210.1الربامج القرآنية

10.1151.640.420.210.1ملتقيات ومخيامت وأندية

30.3161.780.80010.1بناء املساجد وحفر اآلبار

80.850.520.210.100برامج شبابية

12112.6485.0222.310.100برامج اجتامعية

30.3181.9141.560.600األنشطة النسائية

272.8687.1252.630.320.2برامج متنوعة

40.450.530.320.200البحوث والدراسات

يتضح من النتائج أن : األولوية ألنشطة وبرامج اجلمعية أنها تتمثل في نشاط )مساعدة احملتاجني( بنسبة بلغت 37% وهو 

يعتبر اجملال األول لكل اجلمعيات ، كذلك أن 20.8% يرون أن )البرامج الدعوية( تأتي في اجملال الثاني لعمل اجلمعية باإلضافة 

للبرامج القرآنية، كل تلك النتائج تشير إلي أهمية عمل تلك اجلمعيات والذي يتمثل في األنشطة االجتماعية واألنشطة 

الدعوية.
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جدول رقم )8( ، ما هي نشاطات ومجاالت العمل في الجمعيات ؟ : 

النسبةالتكرارنشاطات ومجاالت العمل في الجمعية

21322.2الربامج الدعوية

37739.4مساعدة املحتاجني

9710.1برامج توعوية وإرشادية

16317الربامج املوسمية

16617.3         التأهيل والتدريب                                                                      

454.7برامج عالجية

17618.4الربامج القرآنية

232.4ملتقيات ومخيامت وأندية

282.92بناء املساجد وحفر اآلبار

161.67برامج شبابية

19220برامج اجتامعية

414.28األنشطة النسائية

12513برامج متنوعة

141.46البحوث والدراسات

%958100المجموع

يتضح من اجلدولني السابقني أن أهم نشاطات ومجاالت العمل في اجلمعيات هي:

• مساعدة احملتاجني.	

• البرامج الدعوية.	

• برامج اجتماعية.	

• البرامج القرآنية.	

• التأهيل والتدريب.	
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 نشاطات ومجاالت العمل في الجمعيات :
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البرامج واألنشطة والمشاريع ذات األولوية للسنوات الخمس القادمة:
الخيرية للسنوات الخمس  البرامج والمشاريع ذات األولوية للجهات  جدول رقم )9(، ما هي 

ا ؟ ..  القادمة حسب األهمية تنازليَّ

البرامج والمشاريع 
ذات األولوية

   5            4              3           2            1           
٪ت٪ت٪ت٪ت٪ت

949.8444.6343.5171.830.3أنشطة وبرامج دعوية

171.8596.2384.0343.590.9دعم الربامج املوسمية

16417.1586.1495.1313.270.7دعم املحتاجني

515.310210.6747.7454.7111.1التأهيل والتدريب للمستفيدين

818.514014.6869.0384.080.8املشاريع اإلنشائية

272.8232.4363.8151.6121.3دعم الربامج التوعوية واالستشارية

262.7323.3303.1101.040.4مكافحة الفقر

606.3434.5353.7131.430.3الربامج القرآنية

16617.3909.4616.4212.210.1أوقاف واستثامرات

12913.5545.6394.1192.050.5بناء املقرات 

121.3171.830.370.730.3الربامج الصحية

353.7495.1343.5222.310.1مخيامت وملتقيات وأندية

80.8141.5141.570.750.5دعم الربامج الشبابية

40.4293.0394.1181.970.7دعم االنشطة النسائية

151.6505.2495.1242.580.8دعم التشغيل

353.7444.6414.3202.130.3دعم الربامج االجتامعية

50.540.440.440.400الربامج التعليمية

30.330.3000040.5الدراسات والبحوث

192.0313.2161.7192.091.1تأهيل وتطوير الجهة

10.130.320.210.140.5دعم الربامج الجامهريية

10.100000000ال توجد أولويات

رقم 5 = ذات أولوية عالية لدى الجمعيات .

رقم 1 = ذات أولوية منخفضة لدى الجمعيات .
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جدول رقم )10(
ما هي البرامج والمشاريع ذات األولوية للسنوات الخمس القادمة ؟

النسبةالتكرارالبرامج والمشاريع ذات األولوية

19220أنشطة وبرامج دعوية

15716.4دعم الربامج املوسمية

30932.3دعم املحتاجني

28329.5التأهيل والتدريب للمستفيدين

35336.8املشاريع اإلنشائية

11311.8دعم الربامج التوعوية واالستشارية

10210.6مكافحة الفقر

15416.1الربامج القرائية

33935.4أوقاف واستثامرات

24625.7بناء املقرات 

424.38الربامج الصحية

14114.7مخيامت وملتقيات وأندية

485.01دعم الربامج الشبابية

9710.1دعم األنشطة النسائية

14615.2دعم التشغيل

14314.9دعم الربامج االجتامعية

171.77الربامج التعليمية

101.04الدراسات والبحوث

949.81تأهيل وتطوير الجهة

111.15دعم الربامج الجامهريية

10.1ال توجد أولويات
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يتضح من الجدولين السابقين : 
ا: البرامج والمشاريع ذات األولوية للسنوات الخمس القادمة حسب األهمية تنازليَّ

املشاريع اإلنشائية.. 1

أوقاف واستثمارات.. 2

دعم احملتاجني.. 3

التأهيل والتدريب للمستفيدين. . 4

بناء املقرات .. 5

وهذه النتائج يبينها الرسم البياني التالي:
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أبرز الصعوبات التي تواجهها الجمعيات    :

جدول رقم )11(ما هي أبرز الصعوبات في العمل ؟

أبرز الصعوبات في 
العمل 

54321
%ت%ت%ت%ت%ت

626.523124.1798.2181.9ضعف املوارد البرشية

68571.5697.2212.210.1قلة الدعم

636.614615.2687.130.3ال يوجد مقر دائم

485.010711.2555.7131.410.1ال موارد ثابتة

373.912713.3889.2141.510.1دعم مصاريف التشغيل

20.2101.0121.310.1الضعف اإلعالمي

353.7ال توجد صعوبات

رقم 5 = أبرز صعوبات العمل لدى الجمعيات  .

رقم 1 =  أقل صعوبات العمل لدى الجمعيات .
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جدول رقم )12(
ما هي أبرز الصعوبات في العمل ؟

النسبةالتكرارأبرز الصعوبات في العمل 

77681ضعف املوارد البرشية

39040.7قلة الدعم

28029.2ال يوجد مقر دائم

26727.9ال توجد موارد ثابتة

22423.4دعم مصاريف التشغيل

353.65الضعف اإلعالمي

252.61ال توجد صعوبات

يتضح من اجلدولني أعاله أن أبرز الصعوبات في العمل هي:

4-التوجد موارد ثابتة.1- ضعف املوارد البرشية.

5-دعم مصاريف التشغيل.2- قلة الدعم.

6- الضعف اإلعالمي3- ال يوجد مقر دائم.
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أبرز الصعوبات في العمل ؟
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أبرز التحديات  التي يتوقع أن تواجهها الجمعيات مستقباًل :
جدول رقم )13( ما هي أبرز التحديات المتوقعة مستقباًل ؟

أبرز التحديات المتوقعة 
مستقباًل

54321
%ت%ت%ت%ت%ت

15916.6434.580.8زيادة املستفيدين

12212.7404.240.4اتساع النطاق الجغرايف

10210.6202.120.2العجز املايل

70.770.740.410.1كوارث طبيعية

656.8384.020.2قلة الوعي املجتمعي

131.490.940.410.1زيادة التكاليف واألسعار

90.980.880.8الوضع االقتصادي واالجتامعي

44.30.350.5تأهيل املستفيدين

161.7151.630.3الحاجة الدامئة للتطوير والتجديد

323.3272.840.420.2قلة املتطوعني

23424.4التوجد تحديات

رقم 5 = أبرز التحديات المتوقعة مستقباًل  لدى الجمعيات  .

رقم 1 =  أقل التحديات لمتوقعة مستقباًل  لدى الجمعيات  .
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جدول رقم )14(
ما هي أبرز التحديات المتوقعة مستقباًل ؟

النسبةالتكرارأبرز التحديات المتوقعة مستقباًل

21021.9زيادة املستفيدين

16617.3اتساع النطاق الجغرايف

12412.9العجز املايل

191.98كوارث طبيعية

10511قلة الوعي املجتمعي

272.82زيادة التكاليف واالسعار

252.61الوضع االقتصادي واالجتامعي

121.25تأهيل املستفيدين

343.55الحاجة الدامئة للتطوير والتجديد

656.78قلة املتطوعني

23424.4ال توجد تحديات

يتضح من اجلدولني السابقني أن أبرز التحديات املتوقعة مستقبالً تتمثل في:

زيادة املستفيدين.. 1

اتساع النطاق اجلغرافي.. 2

العجز املالي.. 3

قلة الوعي اجملتمعي.. 4

قلة املتطوعني .. 5
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أبرز التحديات المتوقعة مستقباًل ؟
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توزيع الجمعيات حسب أنواعها بالنسبة للمناطق الجغرافية     
جدول رقم ) 15 (

يوضح الجداول التقاطعية ونتائج اختبار مربع كاي للعالقة بين المنطقة ونوع الجمعية

املنطقة

نوع الجمعية
املجموع جمعيات 

التحفيظ

جمعيات 

الزواج 

واألرسة

جمعيات 

صحية

جمعية 

خريية

جمعيات 

الرب

خدمات 

اجتامعية

دعوة 

الجاليات

لجان 

التنمية

مراكز 

األحياء

منظامت 

دولية
أخرى

الشاملية
7191811349التكرار

%5.1%0.3%1.1%1.9%0.9%0.1%0.7النسبة

الغربية
17917753335129138183التكرار

%19.1%0.8%1.4%0.9%1.3%3.7%0.3%5.5%0.7%1.8%0.9%1.8النسبة

الوسطي
6894646837253139354التكرار

%37.0%0.9%0.3%0.1%5.5%7.5%0.3%7.1%6.7%0.4%0.9%7.1النسبة

الجنوبية
5123217137159106297التكرار

%31.0%0.6%1.0%6.2%7.4%0.3%7.4%2.2%0.3%0.2%5.3النسبة

الرشقية
88768110986475التكرار

%7.8%0.4%0.6%0.8%0.9%1.0%0.1%0.8%0.6%0.7%0.8%0.8النسبة

املجموع
151283210721810199133183527958التكرار

%100.0%2.8%3.7%1.9%13.9%20.8%1.0%22.8%11.2%3.3%2.9%15.8النسبة

219.154قيمــــة مربع كاي

0.000**الداللــة اإلحصائية

 يتضح من خالل النتائج املوضحة في اجلدول أعاله أن قيمة مربع كاي بلغت )219.154 ( وكانت داللتها اإلحصائية ) 0.000 ( مما يدل 
على وجود عالقة ارتباطية عند مستوى داللة 0.01 فأقل بني املنطقة ونوع اجلمعية، حيث متركزت اجلمعيات في كل من املنطقة 

الوسطى بنسبة 37% ، واملنطقة اجلنوبية 31% ، ولذلك كانت أكثر هذه اجلمعيات جمعيات البر ودعوة اجلاليات ، وجمعيات حتفيظ 

القرآن، ويرجع ذلك إلى أن تلك املناطق بها عدد كبير من السكان،  وأما في منطقة الوسط واجلنوب توجد أكبر الفئات التي حتتاج 

إلى الدعم ،  لذلك فإن منظمة البر هي أكثر اجلمعيات التي تعمل بتلك املناطق .
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توزيع الجمعيات حسب أنواعها بالنسبة لمدن المملكة :
جدول رقم ) 16 (

توضح الجداول التقاطعية ونتائج اختبار كاي تربيع للعالقة بين المدينة ونوع الجمعية

املدينة

نوع الجمعية
Total جمعيات 

التحفيظ

جمعيات 

الزواج 

واألرسة

جمعيات 

صحية

جمعية 

خريية

جمعيات 

الرب

خدمات 

اجتامعية

دعوة 

الجاليات

لجان 

التنمية

مراكز 

األحياء

منظامت 

دولية
أخرى

2131119التكرارابها

%0.9%0.1%0.1%0.1%0.3%0.1%0.2النسبة

2321211315التكراراالحساء

%1.6%0.3%0.1%0.1%0.2%0.1%0.2%0.3%0.2النسبة

10111525181374التكرارالباحه

%7.7%0.3%0.1%1.9%2.6%1.6%0.1%0.1%1.0النسبة

112التكرارالجبيل

%0.2%1.%0.1النسبة

342110التكرارالجوف

%1.0%0.1%0.2%0.4%0.3النسبة

33التكرارالحدود الشاملية

%0.3%0.3النسبة

22321212التكرارالخرب

%1.3%0.2%0.1%0.2%0.3%0.2%0.2النسبة

11114التكرارالخفجي

%0.4%0.1%0.1%0.1%0.1النسبة

22213451121التكرارالدمام

%2.2%0.1%1.%0.5%0.4%0.3%1.%0.2%0.2%0.2النسبة

112التكرارالرفيعة

%0.2%0.1%0.1النسبة
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املدينة

نوع الجمعية
Total جمعيات 

التحفيظ

جمعيات 

الزواج 

واألرسة

جمعيات 

صحية

جمعية 

خريية

جمعيات 

الرب

خدمات 

اجتامعية

دعوة 

الجاليات

لجان 

التنمية

مراكز 

األحياء

منظامت 

دولية
أخرى

422125253463822186التكرارالرياض

%19.4%0.2%0.2%4.0%4.8%3.%2.6%2.6%0.1%0.2%4.4النسبة

31125214التكرارالطائف

%1.5%0.2%0.5%0.2%0.1%0.1%0.3النسبة

11114التكرارالظهران

%0.4%0.1%0.1%0.1%0.1النسبة

11التكرارالقرية العليا

%0.1%0.1النسبة

17732325184116105التكرارالقصيم

%11.0%0.6%0.1%0.1%0.4%1.9%2.6%2.4%0.3%0.7%1.8النسبة

12597493211283129التكراراملدينة

%13.5%0.3%0.8%1.3%2.2.%3%5.1%0.7%0.9%0.5%1.3النسبة

21115التكراربقيق

%0.5%0.1%0.1%0.1%0.2النسبة

419145134التكرارتبوك

%3.5%0.1%0.5%1.5%0.9%0.1%0.4النسبة

151714122165182التكرارجازان

%8.6%0.1%0.5%1.7%2.3.%1%1.5%0.7%0.1%1.6النسبة

225162220التكرارجدة

%2.1%0.2%0.2%0.6%0.1%0.5%0.2%0.2النسبة

91618811163التكرارحائل

%6.6%0.1%1.1%0.8%1.9%1.7%0.9النسبة

1113118التكرارحفر الباطن

%0.8%0.1%0.1%0.3%0.1%0.1%0.1النسبة
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11التكرارراس تنورة

%0.1%0.1النسبة

112التكرارسكاكا

%0.2%0.1%0.1النسبة

2012736222253118التكرارعسري

%12.3%0.3%2.6%2.3%0.2%3.8%0.7%0.2%0.1%2.1النسبة

121841320التكرارمكة

%2.1%0.3.%1%0.4%0.8%0.1%0.2%0.1النسبة

4531114التكرارنجران

%1.5%0.1%0.1%0.3%0.5%0.4النسبة

151283210721810199133183527958التكراراملجموع

%100.0%2.8%3.7%1.9%13.9%20.8%1.0%22.8%11.2%3.3%2.9%15.8النسبة

677.951قيمــــة مربع كاي

0.000**الداللــة اإلحصائية

 يتضح من خالل النتائج املوضحة في اجلدول أعاله أن قيمة مربع كاي بلغت )677.951 (،  وكانت داللتها اإلحصائية ) 0.000 ( 
مما يدل على وجود عالقة ارتباطية عند مستوى داللة 0.01 فأقل بني املدينة ونوع اجلمعية، حيث متركزت اجلمعيات في كل من 

مدينة الرياض واملدينة وعسير والقصيم بنسبة )19.4% ، 13.5% ، 12.3 % ، 11%( على التوالي وكانت أكثر هذه اجلمعيات جمعيات 

البر ودعوة اجلاليات ، ويعزي ذلك إلي أن منطقة الرياض تعد العاصمة وهي مركز ثقل السكان،  لذا جند غالبية اجلمعيات بها.

املدينة

نوع الجمعية
Total جمعيات 

التحفيظ

جمعيات 

الزواج 

واألرسة

جمعيات 

صحية

جمعية 

خريية

جمعيات 

الرب

خدمات 

اجتامعية

دعوة 

الجاليات

لجان 

التنمية

مراكز 

األحياء

منظامت 

دولية
أخرى



العمل الخيري في المملكة العربية السعودية الواقع والطموح    دراسة ميدانية تطبيقية68

خالصة نتائج وتوصيات الدراسة
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خالصة نتائج وتوصيات الدراسة :

أ-   نتائج الدراسة
ب- توصيات الدراسة

أ- نتائج الدراسة :

أظهرت نتائج الدراسة بعد عملية حتليل البيانات مجموعة من املؤشرات واملعلومات ، والتي ميكن االستفادة منها مستقبالً 

في وضع تصور ، لترتيب وتطوير واقع العمل اخليري بشكل عام وإعادة ترتيب منظومة الدعم بالنسبة ملؤسسة السبيعي 

اخليرية وميكن اإلشارة الى أبرز النتائج والقراءات التي مت استخراجها مع التاكيد على إمكانية استخراج أي نتائج أو قراءات 

ترغب املؤسسة احلصول عليها مستقبالً باعتبار أن البيانات متوفرة وفي برامج التحليل اإلحصائي وبالتالي فهي متاحة 

للحصول على قراءات مستقبالً .  

أوالً : النتائج املرتبطة باجلزء األول من االستبانة البيانات األساسية للجمعية أو املؤسسة :

التعريف بالجهة الخيرية

املنطقة:االرتباط اإلدارياسم الجهة

نوع الجهة

الفاكسالهاتف:تاريخ اإلنشاءاملدينة 

= E =N املوقع اإلحدايثالجوال 

الربيد اإللكرتوينموقع اإلنرتنتعدد العاملني
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1. أوالً ترتيب اجلمعيات حمل الدراسة حسب أنواعها:
 فقد متثلت النتائج في أن جمعيات البر، ومكاتب دعوة اجلاليات وجمعيات التحفيظ، ومركز األحياء ، وجلان 
التنمية ، واجلمعيات اخليرية متثل اجلزء األكبر من هذه اجلمعيات ، واملؤسسات اخليرية محل الدراسة ،  حيث 

متثل مانسبته 84.5% من إجمالي اجلهات محل الدراسة .

نوع 

اجلمعية
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2. توزيع اجلمعيات  واملؤسسات  حسب االرتباط اإلداري  : 
محل  اجلهات  إجمالي  من   %58 بنسبة  اإلسالمية  الشؤون  وزارتي  بني  اإلداري  ارتباطها  حسب  اجلهات  توزيع 

الدراسة ووزارة الشؤون اإلسالمية بنسبة 37% في حني توزعت باقي اجلهات بني منظمات ذات طابع دولي مثل : 

الندوة العاملية للشباب اإلسالمي وهيئة اإلغاثة اإلسالمية وغيرها  . 

أخرى :      » املنظمات الدولية - رعاية الشباب -  وزارة الصحة - وزارة التربية  والتعليم «

االرتباط 

اإلداري
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3. توزيع اجلمعيات  واملؤسسات  بحسب مناطقها اجلغرافية   : 

تبني النتائج تركز اجلمعيات بدرجة أكبر في املنطقة الوسطى تليها املنطقة اجلنوبية ثم املنطقة الغربية .  

املناطق
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4. توزيع اجلمعيات  واملؤسسات  بحسب  املدينة   : 

تبني النتائج تركز اجلمعيات بدرجة أكبر في مدينة الرياض ، وتليها املدينة املنورة ، ومن ثم منطقة عسير ، 

ثم القصيم وجازان بحسب النتائج في اجلدول أدناه ، وتوزعت باقي اجلمعيات على باقي املدن .

املدن
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5. توزيع اجلمعيات  واملؤسسات  بحسب  عدد العاملني  :  

 من خالل قراءة النتائج ، تبني أن اجلزء األكبر من اجلمعيات يقع موظفوها في متوسط بني خمسة وعشرة  موظفني بنسبة 
28% ومتوسط  بني عشرة وعشرين موظف بنسبة 27% ، وأقل من خمسة موظفني بنسبة 17% ، مع التاكيد على أن عدداً 

املوظفني   لديها خلط بني  مائة موظف كان  وأكثر من  واملائة  أن عدد موظفيها بني اخلمسني  ذكرت  التي  من اجلمعيات  

الدائمني برواتب وبني املتطوعني بدون رواتب  

عدد 

العاملني

عدد 

العاملني
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ثانيًا : النتائج املرتبطة باجلزء الثاين  من االستبانة : 

  األنشطة ومجاالت العمل في هذه املؤسسات واجلمعيات وكانت على النحو التالي حيث متثلت األنشطة 
املرتبطة بتقدمي املساعدات املادية والعينية للمحتاجني مبختلف أنواعهم في املركز األول وبنسبة 39% ، في 

حني كانت البرامج الدعوية في املستوى الثاني وبنسبة 22% ، وهكذا بحسب الترتيب في اجلدول أدناه . 

نشاطات 

ومجاالت 

العمل 

نشاطات 

ومجاالت 

العمل 
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ثالثًا : النتائج املرتبطة باجلزء الثالث  من االستبانة :

البرامج واملشاريع ذات األولوية خالل 5 سنوات قادمة مرتبة حسب األهمية ، وبقراءة نتائج التحليل للبرامج واملشاريع 

والتي وردت في تعريف املشاريع   ، تبني أن املشاريع اإلنشائية مبختلف أنواعها    ، ذات االولوية للسنوات اخلمس القادمة 

مع التاكيد على أن   ، ثم مشاريع االستدامة واملتمثلة في األوقاف واالستثمارات  وبنسبة متثل %36.8   اإلنشائية سابقاً 

النصيب األوفر كان لألوقاف ، ومن ثم برامج دعم احملتاجني مبختلف أنواعم ،  وهكذا حسب الترتيب في اجلدول ادناه .

البرامج 

واملشاريع ذات 

األولوية
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رابعًا : النتائج املرتبطة باجلزء الرابع  من االستبانة :

واملتمثل في نوعية املستفيدين وأعدادهم في الثالث السنوات من 29 إلى 31هـ  تبني النتائج التالية : 

حيث ان %42   ، أدناه  الواردة في النتائج في اجلدول  وهذا مؤشر ميكن قراءته من النسب   ، أن اجلميع يعمل مع اجلميع   -1

من اجلمعيات واملؤسسات تعمل مع كل الفئات املستهدفة أطفال ونساء ورجال وفتيات وشباب ونسبة 39% ، يعملون 

مع الفئات السابقة باالضافة إلى دعوة اجلاليات أي أن مايزيد على 81%  من اجلمعيات تعمل مع جميع الفئات ، وبالتالي 

التخصصية في العمل اخليري في اململكة العربية السعودية تكاد تكون منعدمة.

2- أن عدداً كبيراً من اجلمعيات لم يبني نوعية املستفيد هل هو أسرة أم ؟ منطقة ؟ أم ؟ فرد وبالتالي يصعب حتديد نوعية 

املستفيد بدرجة كبيرة،  نظراً لعدم ثبات أساس القياس وبالتالي ال يعد عدد املستفيدين ونوعية املستفيدين من املؤشرات 

إجمالي  بشكل  املستفيدين  عدد  بتحديد  يقم  لم  اجلمعيات  من  األكبر  اجلزء  أن  خصوصاً   ، عليها  االعتماد  ميكن  التي 

والبعض قام بتوزيع املستفيدين على السنوات املطلوبة فقط . 
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خامسًا : النتائج املرتبطة باجلزء اخلامس من االستبانة : 
تناول اجلزء اخلامس أبرز الصعوبات التي تواجهها اجلهة،  مرتبة حسب شدة الصعوبة بالنسبة للجهة  وكانت النتائج 

تشير الى أن أبرز الصعوبات القائمة متثلت في اجلدول التالي ،  في حني ميكن النظر إلى الصورة الكلية لشكل الصعوبات 

في اجلدول أدناه . 

أبرز الصعوبات  

في العمل 
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1( ضعف املوارد البشرية.
أشارات الدراسة الى أن معدل التكرار للجهات التي رأت أن من أبرز الصعوبات التي تواجه هذه اجلمعيات هو ضعف املوارد 

البشرية وهذا الضعف في مواطن كثيرة ومختلفة من أبرزها :

• من هذه اجلمعيات يتراوح عدد 	 أن مانسبته %71  إلى  الدراسة  حيث تشير   ، قلة عدد العاملني في هذه اجلمعيات 

موظفيها من موظف الى 20 موظفاً .

• ارتفاع معدل الدوران الوظيفي وتسرب العاملني في هذه اجلمعيات .	

• ضعف الرواتب واحلوافز التي متنح للموظفني  العاملني ، في هذه اجلمعيات وبالتالي يغادر عدد من الكفاءات هذه 	

اجلمعيات ،  إما الى القطاع احلكومي أو إلى القطاع اخلاص .

• ضعف التأهيل سواًء العلمي أو التدريب على راس العمل ، لعدم إيالء موضوع التدريب األهمية الكبيرة داخل هذه 	

اجلمعيات .
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2( قلة الدعم.

التي حتتاج  يعنى بتوفير األموال  استراتيجياً منظماً  الدعم يعرفها اخملتصون باعتبارها نشاطاً  عملية احلصول على 

لها اجلمعيات واملنظمات، لتحقيق أهدافها .. وعليه فإن من أبرز املشاريع االستراتيجية التي ميكن تنفيذها من قبل 

اجلهات املانحة والداعمة ، هو مساعدة ودعم اجلمعيات اخليرية في تأسيس إدارات تنمية املوارد املالية ، من حيث إيجاد 

متخصصني في هذا اجملال الهام فعملية احلصول على الدعم وإقناع الداعمني هي عملية إدارية خالصة تتطلب إيجاد 

كافة املقومات اخلاصة بهذه العملية، واملتمثلة في توجيه الدعم لهذه اجلمعيات من خالل اآلتي :

• دعم الرواتب التشغيلية اخلاصة بهذه اإلدارات ملرحلة التأسيس التي قد تصل إلى ثالث سنوات 	

• ايجاد برنامج تدريبي متكامل في هذا اجملال يراعي املسارات اإلدارية اخملتلفة في اجلمعية واالدارة العليا ، ومجالس 	

اإلدارات ثم مدراء اإلدارات في تنمية املوارد املالية وعالقات الداعمني واملانحني ثم فريق العاملني في هذا امليدان 

• منذجة العمليات اخلاصة بتنمية املوارد املالية 	

• بناء أنظمة حاسوبية خاصة بإدارة عمليات املوارد وعالقات الداعمني واملانحني	
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3( ال يوجد مقر دائم.

أن  إلى  باإلضافة  التعرف عليها ومعرفتها  اخليري يساعد في  العمل  مهما من أصول  يعتبر وجود مقر للجمعية أصالً 

اإليجارات للمقرات تستنزف هذه اجلمعيات جزءاً كبيراً من مصاريف التشغيل سواء للمقرات اإلدارية أو املالحق األخرى ، 

التي يحتاج إليها في تنفيذ األنشطة كالقاعات التدريبية والتعليمية واخملازن وامليادين ... الخ 
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4( عدم وجود موارد ثابتة. 

النوعي ألنشطتها  التوسع  أو   ، االستراتيجي  البناء  القدرة على  يفقد هذه اجلمعيات  التبرعات  الدائم على  االعتماد 

حيث إن هذه اجلمعيات تعتمد على التبرعات املقيدة التي تتوافق وقناعات الداعمني واملتبرعني والتي في   ، وبرامجها 

الغالب تتجه لألنشطة التقليدية، باالضافة إلى الضعف في توفير الدعم التشغيلي للمصاريف التشغيلية للجمعية 

الذي بدوره يعيق تنفيذ املشاريع والبرامج اخلاصة باجلمعية من جهة ، باإلضافة إلى إيقاف التوسع في أنشطة هذه 

اجلمعيات سواًء كماً أو نوعا ً .
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5( دعم مصاريف التشغيل.

تقع كثير من اجلمعيات في إشكالية احلصول على الدعم املوجه للمصاريف التشغيلية املتمثلة في الرواتب واألجور 

اخلاصة بالعاملني في إدارات اجلمعية اخملتلفة وكذا اإليجارات واألصول التشغيلية كاألثاث والسيارات وغيرها باإلضافة 

الى املستهلكات األخرى كالقرطاسية والوقود وغيرها من املصاريف ، حيث يحجم املتبرعني عن دعم مثل هذه املصاريف 

في حني أنها أصبحت ضرورية في عالم اليوم لتسهيل وتسيير األنشطة والبرامج اخليرية بكفاءة عالية ، باإلضافة 

إلى النمو والزيادة السنوية ملثل هذه املصاريف الناجته عن ضعف القيمة الشرائية للنقود وارتفاع األسعار وغيرها من 

األسباب االقتصادية اخملتلفة كل هذه العوامل وغيرها جتعل من هذه املشكلة مشتركة لدى العديد من اجلمعيات حيث 

مثلت مانسبته 23% من مجموع إجابات اجلمعيات في هذه االستبانة .
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سادسًا  : النتائج املرتبطة باجلزء السادس من االستبانة : 

تناول اجلزء السادس أبرز التحديات واخملاطر التي يتوقع أن تواجهها  اجلهة مستقبالً  مرتبة حسب قوة التحدي بالنسبة 

للجهة  وكانت النتائج تشير إلى أن أبرز التحديات قد متثلت في أن اجلزء األكبر من اجلهات يرى أنه ال حتديات تواجه اجلهة،  

وبنسبة 24% تقريباً ، في حني أن اجلهات التي رأت أن هناك حتديات، كان ترتيب أبرز التحديات على النحو التالي ، في حني 

ميكن النظر إلى إجمالي التحديات في اجلدول أدناه . 

أبرز التحديات 

املتوقعة 

مستقبال
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1( زيادة املستفيدين:

يتزايد عدد املستفيدين من أنشطة اجلمعيات اخليرية بشكل مطرد سنوياً سواًء في اجلمعيات التي تركز على أعمال 

البر ،أو غيرها بسبب االرتفاع املتزايد في األسعار وزيادة متطلبات احلياة التي حتيل كل عام شريحة من محدودي الدخل 

إلى محتاجني باإلضافة إلى التوسع العمراني، وزيادة عدد السكان وغيرها من العوامل الدميوجرافية واالقتصادية التي 

أن تواكبه هذه اجلمعيات  التحدي يتطلب  زيادة عدد املستفيدين في هذه اجلمعيات وهذا  أو بآخر في  تسهم بشكل 

التي تسهم بدورها في مساعدة اجلمعيات   ، وعمل املسوحات امليدانية وغيرها  الدراسات اخلاصة باملستقبل،  بوضع 

اخليرية في وضع خطط استراتيجية واضحة املعالم، تساهم في تفادي أي إرباكات تواجه العمل اخليري ، حيث يكون 

البديل هو العمل على إدارة األزمات والالمؤسسية وبعيداً عن اخلطط التي تسهم بشكل كبير في حتقيق الفاعلية 

والكفاءة في أداء هذه املؤسسات باإلضافة إلى حتقيق وفرة في املوارد املستخدمة في هذه اجلمعيات .
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2(  اتساع النطاق اجلغرايف :

 حبى اهلل هذه البالد مساحة شاسعة األطراف ، حيث تبلغ مساحتها 2.149.690 كم2 .. تتوزع فيها عدد من املناطق 
واملدن واحلضر والهجر املتباعدة ، وبتضاريس مختلفة شماالً وجنوباً  ومن شرقها إلى غربها ، تتشكل بتضاريسها مابني 

صحراء الربع اخلالي جنوباً وصحراء النفود في شمالها والهضبة الوسطى التي مير بها عدد من األودية واجلداول واملياه 

باإلضافة إلى السالسل اجلبلية املمتدة على ساحل البحر األحمر وكذلك السهول الساحلية املمتدة شرقاً على طول 

ساحل اخلليج العربي .

جعل من النطاق اجلغرافي الذي تغطيه هذه اجلمعيات كبيراً  حيث  هذا االمتداد الكبير وهذا التنوع في التضاريس، 

يوجد في هذه املساحة آالف القرى والهجر التي تتطلب جهوداً كبيرة إليصال أنشطة وبرامج هذه اجلمعيات إلى إليها ، 

مما يجعل حجم التحديات التي تواجهها هذه اجلمعيات كبيراً خصوصاً في مناطق األطراف شماالً وجنوباً . 
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3(  العجز املايل : 

 الزيادة املطردة في أعداد املستفيدين كأبرز التحديات التي وردت في الدراسة باإلضافة إلى الصعوبات احلالية ، والتي 
التي تتخوف  أبرز التحديات  تنتج   ، الثابتة كاألوقاف وغيرها  املوارد  وقلة   ، الدعم والداعمني  اليها سابقاً كقلة  أشرنا 

منها اجلمعيات اخليرية ،  وهو الوصول إلى مرحلة العجز املالي الذي تتوقف معه بعض اجلمعيات بالكلية أو توقف بعض 

أنشطتها األساسية . 
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4(  قلة الوعي اجملتمعي :

قلة الوعي اجملتمعي بدور هذه اجلمعيات وأنشطتها عملية مشتركة يتوزع بني اجملتمع احمليط بهذه اجلمعيات وبالتالي 

عدم التفاعل مع أنشطتها وبرامجها املوجهة للمجتمع ، وكذلك الداعمني واملتبرعني الذين ال يولون االهتمام الكبير 

ملناشط بعض هذه اجلمعيات ، وخصوصاً النوعية منها نظراً الرتباط ثقافة التبرع بسد االحتياجات الضرورية ، والتي 

مثلت النسبة األكبر في أنشطة ومجاالت العمل في هذه اجلمعيات بنسب تصل إلى أكثر من 55 % تقريبا ، والتي جاء 

نتاجاً لتلبية رغبات الداعمني في هذا النوع من العطاء املرتبط بدعم الفقراء واحملتاجني وبرامج االفطارات واألضاحي 

وغيرها، باإلضافة إلى البرامج الدعوية وبرامج حتفيظ القرآن الكرمي والتي متثل مجتمعة نسبة تصل إلى %39 .
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ب - توصيات الدراسة :
ميكن حتويل هذه التوصيات إلى مجموعة من املشاريع ذات البعد االستراتيجي في تطوير العمل اخليري في اململكة ، وميكن 

االستفادة منها في العمل اخليري اإلسالمي بشكل عام .. 

1االستفادة من نتائج هذه الدراسة في إعادة تقييم وضع العمل اخليري في اململكة العربية السعودية حيث أشارت . 1

هذه الدراسة إلى معطيات مهمة جدا ًفي استشراف مستقبل العمل اخليري 

بيانات هذه . 2 بناء نظام حاسوبي يتم من خالله حتديث  البناء عليه في  الدراسة أساساً مهماً ميكن  نتائج هذه  تعد 

االستبانة  كل ثالث سنوات 

تصميم نظام حاسوبي يتم فيه تفريغ املشاريع ذات األولوية والتي تقدمت بها اجلهات في االستبانة ، حيث تعد هذه . 3

املعلومات والوصف لهذه األفكار واملشاريع بنكاً للمشاريع اخليرية ، ميكن االستفادة منها في واقع اجلميعات اخليرية . 

إمكانية تبني اجلهات املانحة لبعض املشاريع املشار إليها في تفاصيل االستبانة .. 4

سواًء . 5  ، تساهم مخرجات هذه الدراسة في مساعدة متخذي القرار والعاملني في مجال بناء اخلطط االستراتيجية 

في اجلهات الرسمية أو اجلهات املانحة أو املتبرعني األفراد في إعادة تقييم التوجهات االستراتيجية للمنح والتبرعات 

في السنوات القادمة بناًء على أولويات اجلهات اخليرية ، باإلضافة إلى حجم الصعوبات والتحديات املتوقعة  في واقع 

ومستقبل العمل اخليري في اململكة . 

التركيز على إيجاد جمعيات تخصصية خلدمة فئات من املستفيدين ، كاجلمعيات النسائية واجلمعيات املتخصصة . 6

في الطفولة ، وتربية النشىء ، حيث تشير النتائج إلى عمل اجلميع مع اجلميع وهذا قد يؤثر في حصول بعض فئات 

املستفيدين على الدعم الكافي واخلدمة املتخصصة . 

وجود فرق كبير جداً بني عدد اجلمعيات وإنشائها في املناطق وفق متغيرات ومبررات غير منضبطة ، وهذا قد يتطلب . 7

إعادة النظر في توزيع اجلمعيات حسب املتغيرات واالحتياجات احلقيقة لكل منطقة .
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إعادة توزيع خريطة الدعم املوجه للجمعيات واملؤسسات اخليرية من اجلهات احلكومية أو اجلهات املانحة مع األخذ في . 8

احلسبان عند بناء هذه اخلريطة التالي :  

	•••املناطق واملدن التي تتوزع فيها هذه اجلمعيات 
	••••نوع هذه اجلمعيات 

	••••أولوية املشاريع لهذه اجلهات خالل السنوات القادمة 
	••••الصعوبات التي تواجهها هذه اجلهات 

	•••التحديات املستقبلية التي تتوقعها هذه اجلهات 
ملناقشة نتائج هذه الدراسة واخلروج برؤى تساهم في . 9  ، عمل ورش عمل وملتقيات للمتخصصني في العمل اخليري 

تطوير العمل اخليري 

إشراك اجلهات احلكومية في نتائج هذه الدراسة مبا يسهم في تعزيز الدور احلكومي في التعامل مع واقع العمل اخليري . 10

عمل تصور وخطط خمسية ملواجهة الصعوبات والتحديات التي تواجه العمل اخليري يشترك في هذا التصور اجلهات . 11

احلكومية مع اجلهات املانحة مع كبار الداعمني واملتبرعني ومبشاركة ممثلني عن هذه اجلهات من مناطق وفئات وجمعيات 

مختلفة .

البيانات . 12 بالعمل اخليري في اململكة ومتثل هذه  إنشاء مركز معلومات خيري متخصص في جمع املعلومات اخلاصة 

أساساً جيداً ميكن البناء عليه .

تعد هذه الدراسة مدخالً مهماً لوضع إطار عام للمهتمني بتطوير العمل اخليري ميكن البناء عليه في أي دراسات أو . 13

أبحاث أو استنتاجات ميكن االستفادة منها مستقبالً  في تطوير العمل اخليري وجتويده 
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