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 املقدمة: 
 

احلمد هلل محداً يليق جبالل هللا وعظمته، والصالة والسالم على أشرف أنبياء هللا ورسوله نبينا حممد وعلى آله، 
 وصحابته، ومن سار على هنجه، واقتفى أثره إىل يوم الدين وبعد:

ينبغي أن يكون  دعم أعما اخلريإن استشعار أمهية و سائرة يف أمة حممد ألهنا األمة اخلرييّة،  اخلريفإّن عجلة 
دائماً لدى كل فرد من أفراد هذه األمة سواء نشط يف أعمال الدعوة جبهوده الشخصية والذاتية أو من خالل 

م عكما ينبغي االجتهاد يف دمثل مجعيات حتفيظ القرآن الكرمي.  العمل املؤسسي لدى اجلهات املتخصصة 
ن هذا الدعم ماليًا أم معنوايً، ألن من أهم مسات الدعوة الناجحة وخصائصها أن سواء أكا اخلرييالعمل 

اخلري للغري، وأن يكون هدفهم تصحيح طريق السائرين، وإرشاد الناس إىل ما  بنشر وتيسري سبليعىن أتباعها 
 .م يف دينهم ودنياهمينفعه
 

 ات اخلرييـــة لتحفـــيظ القـــرآن الكـــرمي ابململكـــةوالـــيت عل علـــى رأســـها نشـــا  اجلمعيـــ اجلـــادة اخلرييـــةإن األنشـــ ة 
دائـــم حـــ  يكتـــم اـــا االســـتمرار والنجـــا  وحصـــول كافـــة ف ـــات اجملتمـــع ومؤسســـاته بشـــكل لتحتـــاىل إىل دعـــم  

 :قد يكون من أبرزها األسباب اليت ساعدت على تغيم املسؤولية االجتماعيةهناك مجلة من وإن الثمرة، 
والصــــدقة فقــــط حســــان ألنــــوام دعــــم اجلمعيــــات اخلرييــــة يف إطــــار اإنظــــر أن املنظــــور االجتمــــاعي كــــان يأواًل: 

   أن يدعم اجلمعيات بغري املال. ختيل وعليه فال ميكن  ،مسؤولية اجتماعيةكوليست  
مل يكـن هنـاك دافـع مـاى لـدى أنه ، إضافة إىل الفكر اإداري الذي يقود الشركات ويقود رجال األعمالاثنياُ: 

حـ  اـاولوا تالفيهـا مـن خـالل املشـاركات االجتماعيـة يف بنـاء املستشـفيات واملـدارس الشركات مثل الضـرائم 
 مبختلف ختصصاهتا.  األعمال اخلرييةدعم و 

نتيجـة الفلسـفة االقتصـادية الـيت كانـت  -يف السـابق-العامة غـري متحمسـة اـذه الفكـرة  الثقافةقد تكون اثلثاً: 
والذي أضـحى اسـم الق ـام اخلـريي إمجـاالً كرافـد مهـم  .م لالقتصادع الت ور العام واليت ت ورت كثرياً  سائدة

 يف التنمية واالقتصاد. 
 دعم اجلميعات اخلريية إما جهاًل أو تكاسالً وزهدا يف األجر.   عنتقاعس كثري من أفراد اجملتمع رابعاً: 

 
ولوية اليت أع اها اإسالم ويف عامل املسلمني اليوم هناك فجوة بني النظرية والت بيق، فعلى الرغم من األ

العمل اخلريي، إال أن جماالته احنسرت يف الغالم يف بعض النشاطات واملصارف التقليدية. دعم للت وم و 
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وآليات للعمل  لغريهم من هي ات، ووسائل، وقنواتوهناك فرق كبري بني ما توافر للمسلمني اليوم وبني ما 
أولت احلكومة األمريكية اهتمامًا كبرياً  -على سبيل املثال– ففي الوالايت املتحدة األمريكية .*الت وعي

لقضية الت وم وأنشأت اا إدارة خاصة تعرف بـ)إدارة املت وعني( وأنشأت مراكز متخصصة يف كل من قة 
وصلت نسبة املت وعني من إمجاى املواطنني لتشجيع الناس على الت وم وفتح اجملاالت واآلفاق أمامهم. 

ماليني موظف، وبلغ جمموم  9وكان معدل ساعات الت وم موازاًي لعمل عدد السكان.  من %33حواى 
 بليون دوالر .  711الوقت الذي مت الت وم فيه ما قيمته 

 
ينبغـي أن .. لـذا فإنـه ن بذل اخلري غري قاصر على أحد من الناس، بل هو مفتـو  ومتـا  لكـل مسـلم ومسـلمةإ

األعمـــال الـــيت ميكـــنهم أن اصـــلوا علـــى دعـــم تفكـــرياً جـــاداً يف نوعيـــة  ةالقـــائمون علـــى اجلمعيـــات اخلرييـــيفكـــر 
 اجملتمع فيها.

 
إنفاقهـا علـى العمـل العـام الـذي يعـود  جعـلاملعايري يف كل املنظمات اليوم،  اختالفتسارم التغريات و كما أن 

لرحبيــة وغــري الرحبيــة. ويهــدف خلدمــة اجملتمــع جــزءاً واجبــاً مــن نشــاطها الــذي عليهــا أن اارســه لتحقــق أهــدافها ا
وهــــذه النق ــــة لــــم أن اثــــل أمهيــــة كــــ ى لــــدى مجعيــــات حتفــــيظ القــــرآن الكــــرمي لتقــــوم ابســــتثمارها ابلشــــكل 

 الصحيح. 
وال ختتلـــف املنظمـــات الرحبيـــة عـــن غـــري الرحبيـــة يف هـــذا األمـــر، فـــاجلميع عليـــه واجـــم القيـــام بـــدور متميـــز  ـــاه 

فــاألمر ذاتــه ين بــق علــى اتلــف اجلهــات غــري الرحبيــة مثــل احلكوميــة  لــذااجملتمــع كائنــاً مــا كــان ختصصــه وجمالــه. 
 واالجتماعية واملؤسسات اخلريية اخلاصة. 

 
اخلرييــة  أن اجلمعيــاتبقـى فـإذا كــان العمـل والــدعم م لــوابً و كنـاً مــن مجيـع ف ــات ومؤسســات اجملتمـع.. فإنــه ي

ألن هــذا هــو ال ريــق ع وتعزيــز عالقتهــا بف اتــه م البــة بشــكل أكــ  ابلتواصــل مــع اجملتمــلتحفــيظ القــرآن الكــرمي 
ذلك هـو ال ريـق األمثـل األسرم واألضمن للحصول على دعم اجملتمع بكل ف اته وبكل أنوام الدعم املمكنة. و 

 لتحقق رسالتها وغاايهتا الك ى اليت أسست ألجلها. 
 

                                                 

* 
يف املـــؤار العلمـــي عـــن اخلـــدمات الت وعيـــة حبـــث مقـــدم  -م بـــن محـــد القعيـــد .وســـائل اســـتق اب املت ـــوعني واالنتفـــام األمثـــل جبهـــودهم.  إبـــراهي 
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 ومؤسسـات مـن اتلـف شـرائحأفـراد ت لـع أكثـر مـن أي وقـت مضـى لقيـام ت تاليوم أخذ اجلمعيات اخلرييةإن 
 هــــــــا وحتقيــــــــق أهــــــــدافها. ت وير  ــــــــاه مجعيــــــــات التحفــــــــيظ ل ســــــــؤولياتاململشــــــــاركة يف حتمــــــــل بعــــــــض اجملتمــــــــع اب

شــركة مايكروســوفت مــن نيتــه التقاعــد وتــرك العمــل يف  مــا أقــدم عليــه بيــل جيــتس صــاحم اجلميــع لقــد أكــ 
يــة الــيت أنشــأها لتمتــد خــدماهتا دارة مؤسســته اخلري الــ اما احلاســوبية والتفــر  إ إم اطوريتـه املتخصصــة يف إنتــاىل

جمتمعاتنـا اإسـالمية الـيت قـدمت للبشــرية و اتلـف دول العـامل.. وقـد خصـ  اـا عشـرات امليليــارات مـن ثروتـه. 
 .األوقاف اخلريية أوىل هبذه الواجبات على األقل يف الن اق احمللي يف يوم ما فكرة

 سؤال ال تنقصه الصراحة: 

هل تتمىن أو ترغم يف دعم أنش ة مجعية حتفيظ القرآن مبالك أو وقتك من ف ات اجملتمع: أحد أي  لو سأل
 أو خ تك أو جهدك لو أتيح لك ذلك..

 هل نتوقع أن ليم أحدهم كال؟           

 ولكن ملاذا ال تلمس اجلمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن أثراً اذا الكالم.. 

اآلخرين جيب أن تبدأ من عندان حنن.. ال ميكننا انتظار الداعمني طوياًل. إن القاعدة تقول: البداية مع 
 ال بد ان ندعوهم ومنهد هلم الطريق لتقدمي هذا الدعم.  

 
ف ات  من قبل كافةدف إىل تنمية ثقافة دعم اجلمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي هتإن هذه الورقة 

ويقتضيه واقع األمة ، ولعل من دواعيه ما تفتحت عليه أعني اجملتمع، وهو موضوم مهم تقتضيه الساعة ، 
معظم ف ات اجملتمع من حياة بعيدة عن التعمل الت وعي، وقناعة أبن العمل اخلريي مبجمله قائم على أفراد 

 حمددين عخذون مقاباًل.
 

 
 سائالً املوىل تعاىل أن يكلل جهود اجلميع ابلتوفيق ويباركها،،
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 اجملتمع؟  ماذا تريد من: لتففيظ القرآن الكرميجلمعيات اخلريية ا

الواقع أن هذا السؤال قد ال يبدو من قياً إذا ما مت االتفاق على أن مجعيات حتفيظ القـرآن الكـرمي أسسـت كـل 
. يتعلــق ابلقــرآن الكــرمي منهــا مــن البدايــة لســد احتيــاىل اجملتمــع وخدمــة ف ــة مــن ف اتــه أبي شــكل مــن األشــكال

 أن هذه اجلمعيات تريد دعماً من اجملتمع يتمثل يف أمور كثرية.. ومنها مايلي:  لكن الواقع أيضاً 

احلصــول علــى الــدعم: ســواء كــان الــدعم املــادي وذلــك مــن خــالل زايدة املــوارد املاليــة، أو الــدعم  -7
املعنــوي مثــل احلصــول علـــى االعاافــات وشــهادات التقــدير الـــيت تــدعم مســرية العمــل ونفســـيات 

عم البشري حيـث أن كـل مجعيـة حتتـاىل غالبـاً إىل املزيـد مـن املتخصصـني العـاملني العاملني، أو الد
 . املرتب ة ابلقرآن وعلومه واملت وعني يف جماالت نشاطها املختلفة

التعريف والاويا خلدماهتا خاصة اجلديد منها: هناك العديد مـن اخلـدمات أو الـ اما الـيت لهـل  -4
 فــيظ القــرآن الكــريم للمتميــزين أو حلقــات الســجون.حلقــات حتالــبعض حــ  جمــرد وجودهــا مثــل 

وهنــاك مجعيــات تقــدم العديــد مــن اخلــدمات املتميــزة والــيت حتتــاىل اــا شــراة كبــرية لكنهــا ال تعــرف 
أو حلقـــات التحفـــيظ وتصـــحيح عـــن وجـــود هـــذه اخلـــدمات مثـــل بـــراما رعايـــة معلمـــي احللقـــات 

عــم اجملتمــع هبــدف تقــدمي اخلدمــة والتعريــف وغريهــا. ولــذا فاجلمعيــات حباجــة إىل دالقــراءة للكبــار 
 هبذه األنش ة وت بيقها الفعلي ابلتجاوب من قبل اجملتمع. 

حتسني الصورة لدى اجملتمع ووسائل اإعالم: وهذا السبم قد تكون احلاجة له ملحـة خاصـة يف  -3
يقـة غـري ورب ها ابإرهاب وصرف األمـوال ب ر  إمجاالً  ظل احلمالت املتتابعة ضد األنش ة اخلريية

سوية وغري ذلك. وعليه فاجلمعيات حباجة مثال إىل قيام بعض الكتاب ابلكتابة بشكل دائـم إىل 
الصـــحف واجملـــالت يف موضـــوعات تـــ ز اجلمعيـــات وجهودهـــا ونشـــاطها وا ازاهتـــا وغـــري ذلـــك. 
واخل وة األك  من هذا نشر  ـارب اجلمعيـات اخلرييـة والـيت توضـح للنـاس حجـم اجلهـد والع ـاء 

 .  وطرق التحفيظ اجلديدة اليت تبنتها وآليات التقييم وغري ذلك بذولامل
ســـد ثغـــرات جديـــدة أو تلبيـــة مت لبـــات مســـتحدثة أو نشـــر مفـــاهيم وأفكـــار مهمـــة تـــرتبط بعمـــل  -2

اجلمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكـرمي. مـن املسـلم بـه أن التغـريات الـيت اـر ابجملتمعـات واألفـراد 
عوبة اســـتيعاهبا والتعــايا معهــا أحيـــاملً.. ومــن املهـــم للجهــات اخلرييـــة ســريعة ومتعــددة لدرجـــة صــ

عمومـــاً ومجعيـــات التحفـــيظ خصوصـــاً أن تتـــابع هـــذه املتغـــريات وتقـــدم مـــا ميكنهـــا خلدمـــة اجملتمـــع 
 تعزيزاً للتواصل من جهة وقياماً ابلدور الواجم من ملحية أخرى. 
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املعنيـــة: وال  فــــى التقنــــني املســــتمر احلصـــول علــــى الــــدعم واالعــــااف الرمســـي مــــن قبــــل اجلهــــات  -5
ـــة.  ـــة  ـــا يعـــجل ارتباطهـــا بشـــكل أكـــ  ابجلهـــات الرمسي والضـــبط املتواصـــل ألعمـــال اجلهـــات اخلريي

ده والـــذين يشـــكلون قـــوة فيكـــون مـــن املهـــم أن حتصـــل اجلمعيـــات علـــى دعـــم ف ـــات اجملتمـــع وأفـــرا
 وغري رمسية  ا يدعم مكانتها الفعلية.  وسل ة رمسية

 حتقيق املكانة الذهنية والرمسية واالجتماعية واإعالمية اليت لـم أن اظـى هبـا العمـل املسامهة يف -1
اخلـــريي وخاصـــة مجعيـــات التحفـــيظ املعنيـــة ابلقـــرآن الكـــرمي أشـــرف كتـــاب أنزلـــه هللا علـــى خلقـــه: 
عنـــدما تشـــارك اجلمعيـــات يف تقـــدمي اخلـــدمات لل ـــالب مبختلـــف مســـتوايهتم الدراســـية والعمريـــة، 

رات مــن العــاملني ذكــورا وإملاثً، وإشــغال وقــت الشــباب ابملفيــد واجلديــد، كــل هــذا وتوظــف العشــ
 يعجل أن اجلمعيات اخلريية تقوم فعاًل بدور رائد لم أن اظى مبكانته الالئقة. 

كل ما سبق أسباب تدعو مجعيات حتفيظ القرآن الكرمي لتعزيز التواصل مع اجملتمع بغـر  احلصـول علـى دعـم 
 . فراداً ومؤسساته أاتلف ف ات

 
 اجملتمع جلمعيات حتفيظ القرآن : فئات دعم الدعوة إىل ما هي أهداف 

 

 يف قلوب املسلمني  ومكانته العظيمة واخلاصة القرآنالشعور أبمهية  .7

 اجليل واليت من أهم أسباهبا البعد عن كتاب هللا تعاىل  مشكالت االسهام يف حل  .4

  وآتلفه وتعاونه  احملافظة على ااسك اجملتمع وتراب ه .3

 ونشر اخلري والقيم  غرس رو  واالنتماء .2
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 يدعوان إىل التأكيد واالهتمام موضوع ثقافة دعم اجلمعيات عدد من املسوغات هي كالتايل : 
األعباء امللقاة على كاهل العاملني يف هـذه اجلمعيـات، مـع وجـود ف ـات مـن اجملتمـع  ـد وقتـاً ال كثرة  .7

 .  بفاعلية تعرف كيف ميكن أن تقضيه

وهـــذا األثـــر كمـــا . االلـــات لت ـــوم ف ـــات اجملتمـــع لتقـــدمي الـــدعم مبختلـــف أنواعـــه إىل اجلمعيـــاتثـــر األ .4
 ال فى ميتد من اجلمعيات إىل أفراد ف ات اجملتمع الداعمني.. إىل سائر أفراد اجملتمع.  

ته وتيســــري بدراســــ ، وأوىل األعمــــال ابخلدمــــة والــــدعم والتفــــر  والت ــــومهللا عــــز وجــــل أوىل  كتــــابأن   .3
 .  أسباب حفظه وإكرام حامليه

 –بـال إدراك –ما يالحـظ مـن انشـغال العـاملني يف اجلمعيـات ابلكثـري مـن املهـام الـيت تصـرفهم أحيـاملً  .2
فنحتـاىل مـن يـدعم مبالـه أو خ تـه أو علمـه  .عن االنشغال جبوهر املهمة اليت أسسـت اجلمعيـة ألجلهـا

   عية ادفها األصلي. أو قلمه أو مكانته لتتفر  هذه اجلم

 مع فئات اجملتمع؟ لتففيظ القرآن الكرمي اخلريية  اجلمعياتكيف تتواصل 

اخلرييـة أن تتواصـل فيهـا مـع اجملتمـع فهـي كثـرية ومتعـدد وميكنهـا  للجمعيـاتأما الوسائل واألسـاليم الـيت ميكـن 
وحماكاتـــه مبـــا و غـــري الرحبيـــة أبكـــل من قيـــة اختيـــار أي أســـلوب مـــن األســـاليم املســـتخدمة يف اجلهـــات الرحبيـــة 

يتناســم مــع طبيعتهــا وإمكانياهتــا. ولــذلك فــالاكيز علــى اخل ــوات واآلليــة الــيت لــم إتباعهــا مــن قبــل اجلهــات 
 اخلريية هو األوىل ابإاثرة والنقاش.. وأحم أن أخلصه يف العنوان التاى. 

  اخلطوات اليت جيب أن تتخذها اجلهات اخلريية للتواصل مع اجملتمع:

: أن يكون التواصل مع اجملتمـع ضـمن األهـداف الرئيسـية خل ـة اجلمعيـة، ومـن ض يـتم وضـع اخل ـط لتنفيـذ أوالً 
ومبـا اقـق أهـداف اجلهـة اخلرييــة  التنفيـذ ومراجعـة وتعـديل مـا يلــزمالـيت تضــمن هـذا ااـدف، ووضـع السياسـات 

 . من أفراد ومؤسسات اجملتمع ح  حتظى ابلدعم الالزم

يــد مســ ولية متابعــة بــراما التواصــل مــع اجملتمــع وحصــرها يف شــخ  مــا أو إدارة معينــة يــتم مســائلتها حتد اثنياااً:
 ومتابعة أدائها من قبل االدارة العليا.  
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وتبحـث عـن الـداعمني فيـه، احمليط هبا واالحتياىل القـائم فعليـاً فهم اجملتمع حترص اجلمعية اخلريية على أن : اثلثاً 
ارة اجلمعيــات حلقــة نقــاش وعصــف ذهــجل مفتوحــة يشــارك فيهــا العــاملون وعــدد مــن وأقــا  لــذلك أن تعقــد إد

 .  والداعمنيأفراد اجملتمع احمليط للوصول إىل قائمة من األفكار 

 .  ليقدم الدعم املمكناجملتمع نفسه اجلمعية اخلريية نفسها وحترص على تنظيم نظم تأن : رابعاً 

يف  و بـــراما حمــــددة مـــن شــــأهنا أن تـــؤدي إىل هــــذا التحســــنيملشــــروعات أ خ  ــــاً  اجلمعيـــةضــــع تأن : خامسااااً 
 التواصل واحلصول على دعم اجملتمع ل اجمها. وتعلن هذه ال اما واخل ط ليساهم اآلخرون يف تنفيذها.  

تثبيت أواصل التواصل والاابط مع املكتسبات بتقييم ما مت تنفيذه ويف ذلك اجلمعيات قوم تأن : سادساً 
 وغريه.  املادي القات الفردية والدعماجلديدة مثل الع

 
 وسائل تنمية دعم اجملتمع جلمعيات التففيظ : 

 الوسائل العلمية :  -أ

 البحوث العلمية : هتدف إىل بيان مكانة اجلمعيات ودورها وأثرها يف حياة مجيع ف ات اجملتمع.  .7

 إىل التعريف إب ازات اجلمعيات واست قاب الداعمني املعار  : وهتدف  .4

 اليت تربط اجملتمع ابجلمعية ابقات وال اما العامة واجلماهريية املس .3

الـــدورات التدريبيــــة : هتــــدف إىل تــــدريم ف ــــات مــــن اجملتمـــع علــــى املهــــارات الــــيت تعــــزز رو  الــــوالء ،  .2
واالنتماء ، والشـعور أبمهيـة اجملتمـع الـذي يعـيا فيـه ، واحلـرص علـى حتقيـق ااسـك اجملتمـع ، وتراب ـه 

 مل اخلريي عموماً واجلمعيات خصوصاً .من خالل دعم الع

 استغالل أوقات ف ات اجملتمع ابألنش ة املسائية املفيدة . .5

 إلاد قاعدة بياملت مركزية حتوي معلومات وفرص للداعمني .  .1
 

 الوسائل االجتماعية : -ب
 إبراز مناذىل وسري الداعمني وكيف كانوا  دمون اجلمعيات ، ويتواصلون معها  -7

 ين اجلمعيات ومرافقها وحلقاهتا من قبل اتلف الف ات اما ملباتنظيم زايرات وبر  -4
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رســالة عــن طريــق منســوت اجلمعيــات مــن ال ــالب وغــريهم إىل اجلــريان واألقــراب واألهــل توجيــه  -3
 ل لم الدعم . 

 تفعيل لقاءات مفتوحة بني إدارة اجلمعية ومجيع ف ات اجملتمع احمليط.  -2

 قات لتعزيز أوجه ادعم املمكنة ال الب يف احللتواصل اجلمعية مع أسرة  -5

الربط بني اجلمعيات وموظفي املؤسسـات املختلفـة عـن طريـق نفـس إدارة هـذه املؤسسـات الـيت  -1
 ميكن أن حتث موظفيها وتقيهم على أساس دعمهم للعمل الت وعي 

 

 الوسائل اإعالمية :  -ىل 

 تفعيل اللوحات اإعالنية يف كل مكان متا  ومناسم وقانوين  -7

 اضرات اليت تعىن هبذا املوضوم  واحمللندوات إقامة ا -4

 تفعيل دور املعلمني وال الب ابملشاركة يف وسائل اإعالم املختلفة  -3

 اإنانت خاصة املنتدايت واجملموعات اإفادة من وسيلة  -2
 

 كيف تتأكد اجلمعية من جاهزيتها لقبول الداعمني مختلف أشكال الدعم: 
منسق خاص يف إدارة كل مجعية أو من قة لتفعيل وسائل تواصل الناس مع اجلمعية وتقدمي الدعم  تعيني -7

 املمكن اا. 
أن تكون مهمة تعزيز دعم اجملتمع للجمعية موكلة بوضو  لفرد أو إدارة أو قسم حمدد داخل اجلمعية  -4

 وتوضع معايري وااسم على حتقيق هذا اادف. 
نشرة دورية أو جملة  –لوحة إعالملت يف مدخل إدارة اجلمعية  –موقع االنانت وضع وسيلة إعالنية ) -3

لوحات أو نشرات تنشر ع  حلقات التحفيظ  –خ اابت كل ثالثة أشهر مثاًل  –شهرية توزم على اجملتمع 
عم الرمسية التابعة للجمعية..( حبيث ميكن العمل بشكل دائم على نشر مت لبات اجلمعية من اخل ات والد

 والتواصل من اتلف شرائح اجملتمع اليت توجه إليها هذه الوسيلة االعالنية. 
رصد أعمال إدارية وتنفيذية حمددة وتنظيمها بشكل مرت يسمح للمت وعني بتوى مس ولية إدارهتا  -2

 وت ويرها ومتابعتها.. 
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سلتهم ع  ال يد االلكاوين أو تفعيل برملما قواعد بينات الداعمني من أفراد اجملتمع والذين ميكن مرا -5
 رسائل اجلوال املخفضة الشعارهم أبهم املستجدات واال ازات واالحتياجات وطلم أفكارهم ودعمهم.  

 
 :وغري الرحبية من النماذج االبداعية يف دعم العمل غري الرحبي من قبل اجلهات الرحبية

 
تبنت جمموعة صافوال السعودية : ية يف السعوديةاول مشروم الكاونيا لربط اجلمعيات اخلري « صافوال» -7

ول نظام الكاوين يربط مجيع اجلمعيات أعداد إابلتعاون مع مجعية مكة للتنمية واخلدمات االجتماعية، اويل 
يوفر مجيع املعلومات واخلدمات عن نشاطات اجلمعيات اخلريية على و اخلريية يف اململكة ع  شبكة االنانت 

كما يساعد النظام اآلى املهتمني واملت عني واجلهات املشرفة على نشاطات اجلمعيات  ة.الشبكة الدولي
 اخلريية يف احلصول على معلومات وخدمات اجلمعيات بيسر وسهولة.

 
منوذىل آخر يف إطار املسؤولية االجتماعية الذي قد ايز أيضا ابالبتكار واإبدام، هو مشروم بنك اجلزيرة  -4

، حتت شعار "خري اجلزيرة ألهل اجلزيرة"، والذي 5/1/4001أطلقه البنك يف الراي  بتايخ اخلريي، الذي 
مليون رايل لت وير براما متميزة موجهة ألعمال خريية وتنموية داخل  700يتمثل يف مسامهة البنك مببلغ 

حلاجات اجملتمع السعودي، والذي سينفق وفق آلية وخ ة عمل مدروسة ومرسومة مسبقا، ساكز على ا
 الفعلية واحلقيقية للمجتمع اليت من بني أمهها وأبرزها، فرص تدريم الشباب ودعم املواهم.

 
يف بالدمل أخريا، وضع حجر األساس لبناء جامعة  برزتن بني أبرز مناذىل املسؤولية االجتماعية اليت م -3

إنشاؤها امتدادا واستكماال  ، اليت عل30/5/4001الفيصل يف احتفالية كبرية يف مدينة الراي  بتاريخ 
ملشروعات مؤسسة امللك فيصل اخلريية، حيث سبق اعتماد بناء ذلك املشروم، تشييد وإنشاء العديد من 
املشاريع التنموية العديدة يف اجملاالت التعليمية املختلفة، اليت لعل من بني أبرزها وأمهها، إنشاء مدارس امللك 

 حة واإدارة يف كل من أهبا وجدة.ت يف جدة، فكلييت األمري سل ان للسيافيصل، ض كلية عفت األهلية للبنا
ولعل ما مييز مشروم جامعة الفيصل اخلريي عن غريه من املشروعات املشاهبة له، أنه يعد أول مشروم جلامعة 

ؤسسات أهلية غري رحبية تقام يف اململكة العربية السعودية، ااكي أحدث التجهيزات العلمية املتوافرة مب
تعليمية معروفة ومرموقة على مستوى العامل، يف العديد من جماالت العلوم الت بيقية وإدارة التقنية وااندسة 
وال م والبحث العلمي، كما أن لعل ما مييز ذلك املشروم التعليمي أنه انتها لنفسه بي ة تعليمية فريدة، 
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إبذن هللا مؤهلة وقادرة يف املستقبل القريم جدا، ساكز على إعداد الكوادر البشرية الشابة، اليت ستكون 
 . على توى مواقع ومسؤوليات قيادية على مستوى الق ام العام واخلاص

 : دعم مجعيات التففيظناصر االبتكار اليت ميكن حماكاهتا يف ع 

وجـــود التنســـيق بـــني اجلمعيـــات واجلهـــات الرحبيـــة أو الرمسيـــة حبيـــث تتـــوىل اجلهـــات اخلرييـــة نـــواحي  -7
 لتنفيذ بينما تتوىل األخرى التمويل والدعم والتسهيالت. ا

 للحصول على دعم شرائح اجملتمع. مبتكرة وجود أهداف واضحة وجماالت حمددة  -4

مثــل ســيدات للحصــول علــى دعمهــا حتديــد عــدد مــن الشــرائح الــيت ستســعى اجلمعيــات اخلرييــة  -3
 ..  مة حمددة شركات حمددة أو جهات داعاملنازل أو املعلمني يف املدارس أو 

احلاجــة إىل وجــود بــراما اجتماعيــة إبداعيــة مســتحدثة ميكــن مــن خالاــا الســبق يف التواصــل مــع  -2
 اجملتمع واحلصول على دعمه  

 االهتمام ابلنواحي اإعالمية والاولية للتواصل مع اجملتمع وابلتاى احلصول على دعمه  -5

 
 : لنشاطاهتا اجملتمعفئات تزيد مستوى دعم  للجمعياتمبتكرة أفكار 
.. من إداريني ومعلمني وطالب حبيث  اجلمعيات ملنسوتإعداد ب اقات متميزة  -7 ًً تتجدد سنواًي

وابلتاى  وفتح الباب أمام كل داعم أن يقدم خدماته أو خصوماته لكل من امل هذه الب اقة.
ماداًي أو تقدمي الدعم أبسرم وأسهل ال رق.. سواء كان هذا الدعم يسهل على كل ف ات اجملتمع 

 خدمات وغري ذلك.  وأتسهيالت من نوم ما أو خصومات 

فكرة على مستوى رمسي: إعداد مذكرة م بوعة أنيقة بتصميم متميز حتت عنوان )يكفينا منك  -4
فكرة( برعاية من جهات ك ى.. وأخذ موافقة رمسية من اجلهات املعنية لتقوم كل مجعية بتوزيعها يف 

غريها ضمن حدود من قتها.. حبيث يفاجأ اجلميع خب اب يدعوهم الدوائر احلكومية واخلاصة و 
 لفكرة التعاون والدعم بش  صوره وليس فقط املادي. 

فكرة: إنشاء اجمللس األعلى لدعم مجعيات حتفيظ القرآن الكرمي بكيان وجملس شرف رمسي وعضوية  -3
  .رؤساء اجلمعيات الك ى العاملة يف كل من قة

مثل اخل و   –تحفيظ ملنسوت وأبناء اجلهات الك ى يف من قة حمددة فكرة: حلقات وبراما ال -2
صمم توأرامكو وسابك وااي ة امللكية والتحلية وشركة عبدالل يف مجيل وغريها. اجلوية السعودية 
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عته واالعالن عنه بني يعر  على اجلهة لتتبىن دعمه ومتابو املن قة  دم برملجمًا مرمًل اجلمعية 
 ا تتوىل اجلمعية التنفيذ واملتابعة. منسوبيها. بينم

فكرة: اجلمعية تتبىن براما تلفازية يف قناة إعالمية مرئية أو مقروءة وتشرف عليها. الدعم من القناة  -5
نشر املشاركات ابسم اجلمعيات وهو ما يعد دعاية غري مدفوعة حبيث يفتح من خالاا ابب 

يات التحفيظ( يف بعض الصحف اليومية  استق اب اتلف أنوام الدعم. أو ختصي  صفحة )مجع
 كملحق.. وميكن احلصول على جعم من الكتاب واملعلنني وغريهم. 

. على سبيل املثال: برملما دعم منسوت ف ات معينةقبل برملما خاص لدعم اجلمعيات من تصميم  -1
. مي مبحافظة...حفيظ القرآن الكر للجمعية اخلريية لت أو منسوت وزارة التجارة شركة أرامكو السعودية

يث يتم التنسيق مع إدارات هذه اجلهات لاويا هذا ال ملما وحبيث يشعر منسوبو هذه اجلهات حب
  بسهولة تقدمي أنوام الدعم املختلفة املاى واملعريف واألفكار وغري ذلك. 

حبيث  .واضحةوآلية د برملما خاص لرعاية حفظ عدد من ال الب خالل فاة حمددة بتكلفة إعدا -1
حمدد ويتابع النتائا  فردشركة حمددة أو يسهل تقدمي الدعم والرعاية واملتابعة االعالمية له من قبل 

 معهم ابلتوثيق واضر تكرميهم. 

أن افظ كل منهم  اادف ،طالب حمددينصور ومعلومات دليل احلفاظ الصغار: كتالوىل يضم  -8
 من ملحية املصاريف واملعلم وغري ذلك.  خالل عام واحد وم لوب دعم اذا ال ملما مقداراً معيناً 

من قبل اجملتمع أفراداً  ظ القرآن الكرمييفدعم مجعيات حتأبمهية لتوعية امللك عبدهللا ل محلة)إطالق  -9
ودعوة اجلميع للتعاون والتواصل والدعم وتسجيل  وإبراز مكانة الداعمني لكتاب هللا. ومؤسسات(

لذا علينا أن  عله توصية أساسية.. وتتعاون فيه مجيع مهية قصوى أاألبناء.. هذا املوضوم له 
مجعيات التحفيظ ابململكة )مثلما تعاضدت مجيع شركات األلبان للتوعية بفوائد احلليم، ومثلما 
أطلقت وزاة املياه محلة وطنية لاشيد استخدام املاء(. حتتاىل تنسيقًا على أعلى مستوى، جهودا 

جهة متخخصة مع تعيني دة يف كل مناطق اململكة احلضرية.. حقيقية من مجعيات التحفيظ الرائ
لتصميم الرسائل االعالنية واآلليات والوسائل وتنظيم ال اما التلفازية واحللقات التوعوية وحماضرات 

 بشكل الئق. واحلصول على رعاة ي وزن العلماء واملشايخ وغريهم يف وقت مناسم. 

 واملتخصصني وغريهم للحصول على دعمهمووجهائه احلي  لسكان هتي ة مكان اجتمام دوري -70

 والعاملني يف اجلهات احلكومية واخلاصة القريبة  اجلمعيةالعاملني يف  مع إقامة عالقات  -77

 هتي ة مكان لتقدمي وعقد اللقاءات بني أفراد اجملتمع أنفسهم للحصول على دعمهم  -74
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ا يابط بعكس صور مبتكرة لدعم مبواملشاركة يف نشرها وتنظيمها األحباث والدراسات تقدمي  -73
 مجعيات التحفيظ

واملدمنني خاصة بعد انتهاء فاة السجن أو العالىل ب اما حتفيظ وأنش ة خاصة رعاية السجناء  -72
  د الدعم والقبول منهم ومن ف ات اجملتمع 

لقات لتقدمي وإدارة ح وغريه التعاون مع اجلهات اخلاصة واحلكومية يف براما اإسكان اخلريي -75
 حتفيظ تناسم املكان والزمان، ومن ذلك حلقات مساكن العمال والصناعية وغريها. 

خاصة بنفس التعاون مع اجلهات اخلاصة واحلكومية يف عمل براما ومسابقات حتفيظ وغري ذلك  -71
 اجلهات حبيث تتوىل هي الدعم واملتابعة حتت إشراف اجلمعيات 

 القرآن والتعاون مع كل من يتبناها يف جمال حفظ  أفراد اجملتمعتنمية فتح جماالت  -71

تحالف مع جهات حمددة لالستفادة من اخل ات والدعم من أمهها: تقوم مجيعات التحفيظ ابل -78
 مؤسسات فردية – معهد االدارة –شركات ك ى  –مؤسسات خريية خاصة 

 فكرة ت وير آلية عمل وتعاون بني ق ام التعليم احلكومي واخلاص وبني مجعيات التحفيظ  -79

الربط بني اجلمعيات وموظفي املؤسسات املختلفة عن طريق نفس إدارة هذه املؤسسات اليت ميكن  -40
 أن حتث موظفيها وتقيهم على أساس دعمهم للعمل الت وعي 

 

  : يف تسهيل أعمال الداعمني التقنيةتوظيف  -12
التعلـــيم ابلافيــــه ة )معامـــل أو ورش عمـــل القـــرآن الكــــرمي( للحفـــظ والت ـــوير وإعـــداد حبــــوث حـــول إمكانيـــ -7

 .  أن ي بق يف احلفظ ومدى إمكانيةواملنافسة 

ت وير مواقع انانت مجعيات حتفيظ القرآن الكرمي ليسهل على كل من رغم يف دعمها أبي شكل من  -4
 األشكال أن لد فرصة لذلك حبيث تكون تفاعلية حمدثة وغري ذلك. 

رآن الكرمي يف كل من قة وسائر حلقاهتا وعر  كافة براجمها الربط التقجل بني اجلمعية اخلريية لتحفيظ الق -3
 على اجلميع مبا يتيح سهولة املعلومات يسهل على أي فرد من اجملتمع تقدمي الدعم امل لوب.  

 
 إعداد داعمي املستقبل:  -22

التواصــل مــن خــالل حلقــات التحفــيظ الختيــار مبــة مــن الــداعمني يف كــل من قــة بعضــهم متفــر   .7
 عضهم خب ته وبعضهم مباله بوقته وب
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 إقامة لقاء توثيق العالقة مع الداعمني يف املن قة املستهدفة  .4

 التنسيق مع الراغبني يف الدعم والتواصل معهم يف جماالهتم   .3

 تقومي ال ملما ، وعقد اجتماعات لت ويره وتاليف سلبياته مع كتابة توصيات لت بيقه مرة أخرى .2

 
 وير برامج الدعم املادي وغري املادي: منوذج حتديد الفئات وتط -13

 

 /املستشفياتاألطباء اآلابء والنساء يف املنازلاألمهات 
برملما حفظ ال الم حبيث يقسم بينها يف 

 البيت وبني احللقة.. وتريل هي التقرير
جملس اآلابء ل الب حلقات كل حي 
 يسهمون ابالرشاد والدعم واألفكار 

إدارة  ملنسوت جماين خدمة كشف واحد
 اجلمعية ومعلمي احلقات 

 إلقاء حماضرات توعوية  يستضافون يف جلسات إرشادية  ت عات مالية أو عينية لدعم العمل 
يوجهون دعم الشركات اليت يعملون هبا لصاحل  إعداد هدااي وجوائز وتغليفها 

 اجلمعيات
إعداد وتقدمي برملما خصومات ل الب 

 احللقات
يسهلون أمور اجلمعيات وأوراق أو معامالت  ابملشاركة واحلضور   دعم احللقات النسائية

منسوبيها يف اجلهات احلكومية اليت يعملون 
 هبا 

تقييم أماكن احللقات واجلمعية وخالفها 
 صحياً 

 
 :  بغرض احلصول على دعمهافئات ميكن التخطيط لتعزيز التواصل معها 

  أو سيدات املنازل األمهات  –اآلابء 

  العاملني يف اجلهات اخلريية عائالت 
 حراس املنازل  – خادمات البيوت –لسائقني ابتكار براما حتفيظ: ل 
  مالك احملالت التجارية -رجال وسيدات األعمال 
  العاملني يف ق ام العقار  –موظفي البنوك  –موظفي احلكومة 
  املعلمني واملعلمات –أساتذة اجلامعات 
  العجزة وكبار السن  -املرضى  –ابتكار براما حتفيظ املعاقني 
  الرايضيني 
  ال الب وال البات يف اتلف املراحل الدراسية –طالب املدارس األجنبية 
  متخصصو التسويق واملبيعات  –األطباء  –املهندسني 
  املتخصصون يف التقنية  –رواد مواقع احملادثة يف االنانت 
  املبدعون واملبتكرون –الكتاب واملؤلفون 
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 ة مهمة: مالحظ
إن ت بيق هذه األفكار بشكل أو آبخر ميكن أن اصل من خالل دعم جهات متخصصة للجمعية مثل 

 شركات تقنية ت ور موقع االنانت وقنوات فضائية ت ور ال اما االعالمية وحنو ذلك. 
 

 توصيات ورقة العمل: 
القرآن الكرمي من قبل اجملتمع  تنظيم وإطالق )محلة امللك عبدهللا للتوعية أبمهية دعم مجعيات حتفيظ (7

  أفراداً ومؤسسات( وإبراز مكانة الداعمني لكتاب هللا

عقد اجتماعات دورية تضم كبار التنفيذيني ابجلمعيات اخلريية الستعرا  وتبادل األفكار وت وير  (4
 وحتسني األداء

قية األداء وحتسني تنظيم دورات تدريبية متخصصة بواس ة اجلهات املعنية للتنفيذيني ابجلمعيات لا  (3
 أساليم وإجراءات اإدارة يف التعامل مع الداعمني ابملال والوقت واجلهد 

ترمجة الكتم األجنبية واجملالت والكتيبات التعريفية املتخصصة ذات الصلة ابلنشاطات املماثلة  (2
 ملساعدة اجلمعيات يف حتسني أدائها

حات يف دعم اجلمعيات يف مجيع أحناء إعداد التقارير والنشرات الشهرية لعكس نشاطات ومقا  (5
 اململكة .

خ اء لكل مجعية على  3-4دعم اجلمعيات اخلريية مبوظفني اتصني من اجلهات الرمسية حبواى  (1
 . ات ودفع رواتم هؤالء املوظفنيأساس ابخل

 تبجل ال اما االعالمية لتعزيز دعم اجملتمع للجمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي.  (1

ير آليــة وصــيغة للــربط بــني اجلمعيــات ومــوظفي املؤسســات املختلفــة عــن طريــق نفــس إدارة هــذه ت ــو  (8
 املؤسسات اليت ميكن أن حتث موظفيها وتقيمهم على أساس دعمهم للعمل الت وعي.  

 : الفهرس
 

 الصففة املوضوع
 2 املقدمة 

 5 اجلمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي: ماذا تريد من اجملتمع؟ 
 6 نما هي أهداف دعم اجملتمع جلمعيات حتفيظ القرآ
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 7 االهتمام مبوضوم ثقافة دعم اجلمعيات مسوغات 
 7 كيف تتواصل اجلمعيات اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي مع ف ات اجملتمع؟ 

 8 اخل وات اليت لم أن تتخذها اجلهات اخلريية للتواصل مع اجملتمع
 9 معيات التحفيظوسائل تنمية دعم اجملتمع جل

 10 كيف تتأكد اجلمعية من جاهزيتها لقبول الداعمني مبختلف أشكال الدعم
 11 من النماذىل االبداعية يف دعم العمل غري الرحبي من قبل اجلهات الرحبية

 12 عناصر االبتكار اليت ميكن حماكاهتا يف دعم مجعيات التحفيظ 
 13 ف ات اجملتمع لنشاطاهتاأفكار مبتكرة للجمعيات تزيد مستوى دعم 

 15 توصيات ورقة العمل
 16 الفهرس
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