


 

 

 

 

 

 

 

 

 العمل اخلريي  توأولويات دراساجماالت 

 فكرة بحثية 801

 

 

 

 إعداد

 اهليثم زعفان

 مداد -لمركز الدويل للدراسات واألبحاثدراسة معدة ل

 

7002 

 

 



 اهليثم زعفان                                                                         فكرة بحثية 801  -العمل اخلريي جماالت وأولويات دراسات 

2 

 

 بسم هلل الرمحن الرحيم

 مقدمة

يف هذه املرحلة متت مراجعة العديد من األدبيات البحثية يف جمال العمل اخلريي وتم خالل 

ملراجعة استخالص العديد من األفكار البحثية فضاًل عن تفتيح القراءات لذهن هذه ا

الباحث عىل ابتكار جمموعة من األفكار هذا وقد مّن اهلل سبحانه وتعاىل عىل الباحث بخروج 

 :البحث بأفكاره بالصورة الراهنة

 مصدر بحثي 27م الرجوع إليها هي  عدد املصادر التي ت. 

 فكرة بحثية.  801املطروحة  هي  عدد األفكار البحثية 

 وقد تم تصنيف املجاالت التي تندرج حتتها األفكار البحثية بالصورة التالية : 

 اقتصاديات العمل اخلريي. -8

 ترشيعات العمل اخلريي. -7

 إدارة املؤسسات اخلريية. -3

 التطوع والعمل اخلريي. -2

 التنسيق بني املؤسسات اخلريية. -5

 ومات.العمل اخلريي وتكنولوجيا املعل -6

 تربوية العمل اخلريي. -2

 اإلعالم والعمل اخلريي.  -1

 نشاطات العمل اخلريي.  -9

 مرجعية العمل اخلريي. -80

 العمل اخلريي وحتديات عرص العوملة. -88

 أن أكون قد وفقت يف هذا البحث  سبحانه  أسال اهلل                

 زعفاناهليثم 
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 اقتصاديات العمل اخلريي ..... أوالً 

 

الستثامرية املناسبة ملؤسسات العمل دراسات تفصيلية عن املرشوعات ا-8

 اخلريي والتي تضمن هلا االستمرارية واالعتامد عىل الذات.

 

 وآليات التطوير. -دراسة سياسات اإلنفاق يف العمل اخلريي الواقع-7

 

 دراسة السبل التمويلية املتاحة حاليًا للعمل اخلريي.-3

 

 ًا وجهديًا.قياس حجم مسامهة املواطن اخلليجي يف العمل اخلريي مالي-2

 

 بحث آليات جذب الداعمني املسلمني للعمل اخلريي اإلسالمي.-5

 

قياس وحرص حلجم املعونات احلكومية للعمل اخلريي وعمل خريطة -6

 تفصيلية للدعم احلكومي.

 

 وضع آليات تنظيم محالت مجع التربعات العينية والنقدية .-2

 

رات بحث تسويق برامج العمل اخلريي اإلسالمي وذلك بوضع تصو-1

 للخطط التسويقية والرتوجيية ألنشطة املنظامت ومرشوعاهتا.
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بحث طرائق جذب زكاة مستخرجات باطن األرض لصالح العمل -9

 اخلريي.

 

 دراسة انعكاسات اتفاقية التجارة الدولية عىل العمل اخلريي اإلسالمي.  -80

 

 بحث مدى تأثر العمل اخلريي اإلسالمي بالطفرة النفطية اجلديدة.  -88

 

حجم اإلنفاق عىل األعامل اإلدارية والتنظيمية، حيث يفوق حجم  ارتفاع -87

دراسة تلك الظاهرة وسبل  –اإلنفاق عىل املشاريع والربامج التنموية 

 ترشيدها.

 

دراسة سلبيات املامرسة االجتامعية لألوقاف عرب التاريخ وحاليًا وذلك  -83

 للعمل عىل عالجها وجتنبها مستقباًل.

 

 بني الدولة واألوقاف. دراسة إشكالية العالقة -82

 

وضع تصورات منهجية إلدارة األوقاف من أجل حتقيق االستفادة املثىل  -85

 يف األعامل اخلريية.
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دراسة حالة املؤسسات اخلريية واملضاربة يف سوق االستثامر وذلك  -86

بإنشاء أقسام خاصة لالستثامر وأهيام أجدي الدخول بأسهم يف الرشكات أم 

وتقديم دراسات جدوى تفصيلية يف ذلك  إقامة مرشوعات خاصة هبا

وطرح نامذج للمرشوعات الناجحة التي يمكن االستثامر فيها وتتناسب مع 

 طبيعة العمل اخلريي ودراسة اإلطار الرشعي هلذه االستثامرات .

 

 دراسة السبل املثىل إلدارة التربعات وختصيصها ملرشوعات بعينها مسبقًا. -82

 

ووضع  –كومي ملؤسسات العمل اخلريي دراسة آليات إدارة الدعم احل -81

 مبدأ الشفافية يف حسبان الدارس .

 

للعمل اخلريي  "رشكات املسامهة العامة"دراسة أسباب ضعف دعم  -89

مع وضع نظم حتفيزية جلذهبا  -اإلسالمي باملقارنة مع الرشكات العائلية

 مليدان العمل اخلريي.

 

اخلريية وحجم دراسة حجم اإلنفاق الفعيل عىل خدمات املؤسسات   -70

العرض أو اإلمكانيات الفعلية هلذه اخلدمات أي ما يمكنها تقديمه وعندها 

يمكن تقدير حجم الفائض أو عجز اخلدمات وهذا يساعد عىل معرفة حال 

اجلمعيات ويساعد عىل معرفة حجم التمويل املطلوب ويساعد يف جمال 
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ن طريق املتربعني التفكري يف طرائق استمرار التمويل واإلقناع بالتمويل ع

 كام يساعد عىل وضع أولويات املؤسسات اخلريية.

 

 دراسة حد الكفاف الذي يستلزم صاحبه العون دراسة رشعية . -78

 

الدول العربية املانحة قدمت أكثر من مرة وربع املرة من النسبة املحددة  -77

%  50، يف حني أن دول جمموعة الداك قدمت أقل من  7003دوليا يف عام 

بة املحددة للمساعدات اإلنامئية الواجب تقديمها بموجب من النس

مقررات القمم العاملية اخلاصة بالتنمية ومن ثم فمن الرضوري بمكان 

دراسة املساعدات العربية اإلنامئية للصناديق الدولية وتأثري ذلك عىل العمل 

اخلريي اإلسالمي وانعكاسات ذلك أيضًا عىل عمل املنظامت اإلنامئية 

ة وبحث األفضلية يف تعديل مسار تلك املساعدات لتقديمها مبارشة الدولي

 إىل املؤسسات اخلريية اإلسالمية .

 

دراسة إمكانية إنشاء جهة مستقلة إلدارة املعونات العربية وأن تكون  -73

موجهة للمؤسسات اخلريية اإلسالمية مبارشة دون مرورها عىل الصناديق 

 الدولية.

 

نات دقيقة وتفصيلية عن حجم املساعدات توفري قاعدة معلومات وبيا -72

املقدمة من الدول العربية املانحة وتوزيعاهتا عىل الصعيدين اجلغرايف 
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والقطاعي، سواء عىل املستوى احلكومي أو غري احلكومية، وحتليلها ثم 

إجراء تقويم دوري حول دور وفاعلية وكفاءة هذه املساعدات 

 وانعكاساهتا عىل املناطق املعانة.

 

رات اخلبز التي حدثت يف مرص وتونس بعد رفع الدعم عن اخلبز ثو -75

وهو الرشط الذي وضعه صندوق النقد الدويل لتقديم املساعدات هلاتني 

الدولتني. ونفس السيناريو يريد أن يطبقه البنك الدويل يف اشرتاطه إلغاء 

البطاقة التنموية مقابل تقديمه للمساعدات للعراق األمر الذي يمكن أن  

دث ثورة شعبية ومن ثم فمن الرضوري دراسة االنعكاسات السلبية حي

 للمساعدات الدولية عىل الشعوب اإلسالمية.

 

دراسة تقاطع العمل اخلريي اإلسالمي مع مؤسسات التمويل الدولية  -76

 وسلبيات هذا التقاطع.

 

عمل دراسات اقتصادية لإلعفاءات املمنوحة للمؤسسات اخلريية يف  -72

ة وآليات تفعيلها واملعوقات التي تواجه املؤسسات يف هذا القوانني العربي

الصدد ودراسة احلدود القصوى لإلعفاءات التي يمكن احلصول عليها من 

الرسوم احلكومية والتخفيضات يف أسعار التذاكر والشحن واجلامرك ، 

 واإلعالنات يف وسائل اإلعالم لإلعالن عن نشاطاهتا وبراجمها.
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هيكل مايل لنظم األجور واملكافئات داخل إجراء دراسات لوضع  -71

مؤسسات العمل اخلريي األمر الذي من شأنه أن يساعد يف حتقيق الفوائد 

املزدوجة للعاملني وللمؤسسات وينعكس يف النهاية عىل مستوى وكفاءة 

اخلدمة اخلريية املقدمة خاصة وأنه من الواضح ظاهرة قلة أجور العاملني يف 

دي إىل ترسب أصحاب اخلربة والكفاءة للبحث عن العمل اخلريي، مما يؤ

الكفاية املعيشية، وربام يكون هذا وضعًا طبيعيًا يعيشه العمل اخلريي، لكن 

ال يتوقع معه اإلبداع والتميز واملنافسة، يف ظل عدم تفرغ الكوادر وكفايتها 

وتأهيلها ورفعها إىل املستوى املرجو حلجم املنافسة املطلوبة من املنظامت 

 اخلريية.

 

دراسة إشكالية الشائعات املصاحبة حلمالت مجع التربعات وسبل  -79

 التغلب عليها وتفادهيا .
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 ..... ترشيعات العمل اخلرييثانياً 

 

دراسات تفصيلية حتليلية لكافة الترشيعات والقوانني املنظمة للعمل  -8

 اخلريي يف املجتمع اخلليجي .

 

لعمل اخلريي يف الدول التي تعمل هبا دراسة وحتليل القوانني املنظمة ل-7

املؤسسات اخلريية اإلسالمية من أجل الوقوف عىل نقاط الضعف والقوة 

 فيها.

 

 –دراسة وحتليل وضع العمل اخلريي اإلسالمي يف املواثيق الدولية  -3

 واملواثيق اإلقليمية.

 

 حتليل البنية الترشيعية القانونية لنظام الوقف من حيث تطورها التارخيي-2

وواقعها الراهن يف املجتمع العريب، مع إطاللة مستقبلية حول اإلصالحات 

الواجب إدخاهلا عىل هذه البنية من أجل هتيئة املناخ للنهوض بالوقف 

وتفعيل دوره يف دعم العمل اخلريي وذلك بنظرة املؤسسات اخلريية ال 

 بالنظرة الفردية.
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املؤسسات اخلريية يف القوانني دراسة إشكاليات التحويالت املالية اخلاصة ب -5

 الدولية.

 

دراسة سبل تطوير أساليب وإجراءات العمل واللوائح الداخلية املنظمة  -6

 لعمل املؤسسات اخلريية .
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 إدارة املؤسسات اخلريية ....ثالثاً 

 

غياب الديمقراطية داخل املنظامت اخلريية فتظل القيادات نفسها مسيطرة -8

وحيدث نوع من تقنني السلطة ينتقل تأثريه إىل العاملني يف  لفرتات طويلة

املنظمة فيرتاخوا عن حماوالت التغيري. رغم سامح النظم األساسية هلذه 

التنظيامت بذلك وهذا بدوره ينعكس عىل أداء العمل اخلريي وهذه مشكلة 

بحاجة إىل معاجلة بحثية موضوعية توضح كيفية االستفادة من خربات 

مع استحداث قيادات جديدة مما يضمن تداول السلطة داخل  القيادات

 املؤسسة.

 

هناك بعض املشاكل اإلدارية يف املنظامت األهلية العربية تنتج عن التأثري -7

السلبي للبريوقراطية احلكومية وتدخلها يف تسيري أعامهلا. وكذلك المتداد 

بية مما يبعد العالقات القبلية والعشائرية السائدة يف بعض األقطار العر

اإلدارية عن األسس العلمية السليمة وعدم وضوح االختصاصات 

وكذلك بعض مظاهر الفساد اإلداري ومن ثم فإن العمل اخلريي بحاجة 

 إىل دراسات تفصيلية لتلك املعيقات اإلدارية ووضع إطار عمل ملعاجلتها .

 

 دراسة سبل تنظيم وتفعيل العضوية داخل اجلمعيات اخلريية .-3

 

 اسة آليات إصدار التقارير داخل اجلمعيات اخلريية.در-2
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للدورات التدريبية اهلادفة لرفع مهارات القائمني  ةوضع خطوط اسرتاتيجي-5

 عىل العمل اخلريي.

 

دراسة استقصائية لقياس مدى استيعاب القائمني عىل املؤسسات ملعنى -6

 املؤسسة والفكر املؤسيس ومن ثم وضع األطر التطويرية هلم . 

 

يات تطبيقه عىل املؤسسات راسة نظام اإلدارة باإلسرتاتيجيات وآلد-2

والتي تشري إىل تصور  "اإلدارة اإلسرتاتيجية"، أو بمعنى آخر اخلريية

املنظمة ملركزها يف إطار املستقبل...أي أهنا توضح طبيعة واجتاه املنظمة و 

ث أهدافها األساسية فهي إطار يرشد إىل اختيارات بعيدة املدى، بحي

تصف كذلك طرائق حتقيق املنظمة ألهدافها مع األخذ بعني االعتبار 

 التهديدات و الفرص بالبيئة و املوارد واإلمكانيات احلالية هلذه املنظمة.

 

 تقديم رؤية فنية هلندسة املوارد البرشية يف قطاع العمل اخلريي. -1

 

 دراسة مشاكل جملس اإلدارة ومدى صوريته وفاعليته وكفاءته .-9
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اسة إشكالية شخصنة إدارة املؤسسات اخلريية وتركزها يف يد شخص در -80

واحد والذي غالبًا ما يكون مؤسس اجلمعية وانعكاس ذلك عىل أداء 

 املنظمة وتقديم الرؤية االستشارية للوضع األنسب .

 

اهليكل اإلداري للمؤسسات اخلريية يضم أشخاصًا متطوعني، وفنيني  -88

. ويؤدي ذلك يف كثري من األحيان إىل بأجر، وموظف بعض الوقت أو كله

عدم التجانس وعدم التكامل بني أعضاء الفريق ما يساعد يف حدوث 

توترات كثرية تؤثر عىل العمل ومن هنا يتم دراسة طرائق حتفيز وجتانس 

 فريق العمل اخلريي.

 

اإلحصائيات الدقيقة للجمعيات اخلريية النشطة يف اخلليج وفق معايري  -87

املركز مع بناء قاعدة بيانات شاملة ملؤسسات العمل  تصنيفية يضعها

 اخلريي يف دول اخلليج العريب.

 

دراسة االمتيازات والتسهيالت املمنوحة للعاملني باملنظامت اخلريية  -83

 وانعكاساهتا عىل أداء املنظمة وحتقيقها ألهدافها وضوابط تلك االمتيازات.

 

من أهل اخلربة واملعرفة  دراسة قيام جمالس استشارية للمنظامت اخلريية -82

والعلم والدراية  يف جمال العمل العام لتلعب دور الرقابة والتقويم املعنوي 

 وتشجيع تشبيك هذه املجالس االستشارية.
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دراسة اجلوانب الشكلية للمؤسسات واملتمثلة يف املقرات غري املالئمة  -85

والنائية ألنشطة املنظمة وعدم وجود فروع للمنظمة يف املناطق الريفية 

وطرح رؤى ملعاجلة تلك اإلشكاليات يف ضوء اإلمكانيات املتاحة 

 للمؤسسات .

 

دراسة إشكالية الظهور املوسمي والركود بقية العام ملؤسسات العمل   -86

 األسباب والعالج . –اخلريي 

 

دراسة نظم العاملني داخل املؤسسات اخلريية من تأمني ورعاية صحية  -82

 املني داخل املؤسسات.ومعاشات لضامن استقرر الع
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 التطوع والعمل اخلريي..... رابعاً 

 

هناك عدم وضوح للرؤية بالنسبة الختصاصات املتطوعني، فقد أصبحت -8

هناك فجوة بني التطوع كفلسفة وبني التطبيق أدت إىل أن يصبح املتطوعون 

جمرد مساعدين للجهاز الفني. كذلك فإن غياب وعدم كفاءة اخلدمات 

ة بتنظيم احلركة التطوعية من حيث تدبريهم وإحلاقهم بالعمل اخلاص

لذا فإن هناك حاجة إلجراء دراسات عن آليات  ومراقبتهم وتتبع أعامهلم،

 تنظيم احلركة التطوعية داخل املؤسسات اخلريية.

 

 بحث آليات زيادة قاعدة التطوع واملتطوعني.-7

 

الختالفات وأسباب العمل اخلريي بني العمل الفردي واملؤسيس دراسة ا-3

 غياب املؤسسية عند مفضيل الفردية.

 

 "وضع آليات تنظيم الزيارات امليدانية للمتربعني ملعرفة مصري تربعاهتم  -2

 من أجل مزيد من البذل. "بناء الثقة 

 

 قياس ثقافة التطوع والعمل اخلريي لدي املجتمع وآليات تدعيمها.-5

 

 اخلريية وآليات تفعيلها. دراسة أسباب حمدودية العضوية يف املنظامت-6
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دراسة إشكالية عدم دفع اشرتاكات األعضاء وآليات حتفيز األعضاء -2

 لسداد االشرتاكات.

 

دراسة صعوبات ومعوقات التطوع من ضعف اقتصادي وقلة الوقت وبعد -1

تعارض وقت املتطوع مع وقت العمل أو  -املنظامت عن مكان املتطوع 

شاركة يف العمل اخلريي وتقديم الدراسة، مما يفوت عليه فرصة امل

 املقرتحات لتاليش تلك الصعوبات .
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 التنسيق بني املؤسسات اخلرييةخامسًا.... 

 

 دراسة آليات تكوين ائتالفات ملؤسسات العمل اخلريي اإلسالمي.-8

 

دراسة معوقات تكامل املؤسسة اخلريية مع املؤسسات األخرى داخل -7

 املجتمع.

 

إنشاء شبكة خليجية للمنظامت اخلريية عىل مستوى دراسة جدوى عن -3

دول جملس التعاون اخلليجي هبدف تنسيق جهودها اخلريية يف تقديم 

 املساعدات عىل نطاق أكرب واشمل.

 

دراسة بناء مظلة للعمل اخلريي تنبثق عن جامعة الدول العربية أو منظمة -2

قدمها تلك املنظامت املؤمتر اإلسالمي واقرتاح األدوار التي من املمكن أن ت

 الدولية خلدمة العمل اخلريي اإلسالمي.

 

دراسة أسباب اخلالف بني املنظامت اخلريية وحرص للمنظامت املختلفة  -5

وبصفة خاصة املختلفة عىل أسس مذهبية وتقديم طرائق لتجاوز تلك 

 اخلالفات وتذويبها.
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 العمل اخلريي وتكنولوجيا املعلومات  سادسًا.....

 

 استفادة املؤسسات اخلريية من ثورة تكنولوجيا املعلومات.آليات  -8

  

 دراسة انعكاسات الفجوة الرقمية عىل العمل اخلريي اإلسالمي. -7

 

تقديم دراسات البتكار برامج األرشفة والتوثيق واإلحصاء وتكوين  -3

 قواعد البيانات التكنولوجية املناسبة لطبيعة العمل اخلريي ومؤسساته.
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 تربوية العمل اخلرييسابعًا.... 

 

دراسة كيفية إدماج العمل التطوعي يف املناهج الدراسية واألدبيات  -8

 الفكرية وتكوين اآلليات املنهجية للتطوع.

 

 وضع آليات لتنشئة وتربية األبناء عىل البذل والعطاء. -7

 

تضمني مفاهيم العمل اخلريي ضمن املقررات الدراسية لطالب املراحل  -3

 ية املختلفة ووضع التصورات لكيفية التضمني .التعليم
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 اإلعالم والعمل اخلرييثامنًا..... 

 

بحث آليات  توثيق العالقة والتبادل بني املنظامت والصحافة وإرشاك  -8

الصحفيني يف الدورات التدريبية للمنظامت اخلريية لتلعب الصحافة دورها 

ة هذا من ناحية وملساعدة شباب الرقايب املجتمعي عىل املنظامت بشفافي

الصحفيني يف التخصص يف جماالت عمل املنظامت ولينرش هؤالء الشباب 

 ثقافة العمل اخلريي التطوع داخل املجتمع .
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 نشاطات العمل اخلرييتاسعًا..... 

 

 دراسة عن أولويات أنشطة العمل اخلريي وابتكار أنشطة جديد. -8

 

للمرشوعات الصغرية التي يمكن أن يقوم  وضع أدلة ودراسات جدوى -7

 هبا املستفيدين من العمل اخلريي بدعم من املؤسسات اخلريية.

 

من أفضل السبل لتحديد أهداف النشاط هو حتديدها حمليًا بواسطة  -3

اجلامعات املستهدفة ذاهتا وليس بواسطة املنظامت األهلية التي يكون 

خل مبارشة يف صياغة األهداف دورها مساندة وتعزيز املبادرات دون التد

أو تشكيلها وهذا حيتاج إىل دراسات ميدانية الستقصاء االحتياجات 

الفعلية للمجتمع من خالل املستفيدين أنفسهم وهنا يكون دور املراكز 

البحثية تدريب املؤسسات عىل آليات إجراء البحوث امليدانية مع وضع 

 امرات االستقصائية .أدلة اسرتشادية إلجراء البحوث وتكوين االست

 

العمل اخلريي والبطالة ورؤية املؤسسات اخلريية يف التعاطي مع تلك  -2

 املشكلة.

 

 دراسة اآلليات التنظيمية لتحويل املسجد إيل مركز خريي داخل األمة. -5
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االستثامر األمثل للعمل اخلريي اإلسالمي يف الدعوة إىل اهلل وبحث التباين  -6

 خرى.يف برامج الدعوة من منطقة أل

 

دراسة سبل تطوير قدرات املؤسسات اخلريية من أجل اجتذاب الفئات   -2

املستهدفة إىل صفوفها وحتويلهم من متلقني للمساعدة إىل أفراد يعون 

حقوقهم وواجباهتم االجتامعية مع تشجيع املبادرات الذاتية للمستهدفني 

 واالعتامد عىل الذات وحماولة القضاء عىل التبعية والتواكل.

 

 دراسة دور العمل اخلريي يف االستثامر يف العلم . -1

 

 دراسة آليات إنشاء وحدات لالبتكار داخل املؤسسات اخلريية. -9

 

دراسة توفري آليات لتوحيد اجلهود الدعوية والعمل عىل شمولية أكرب  -80

 للعمل الدعوي من خالل العمل اخلريي.

 

 دراسة آليات حترك العمل اخلريي يف مناطق الرصاع . -88

 

سة تعاطي العمل اخلريي مع أزمات الكوارث واحلروب وسبل درا -87

تطوير أداء املنظامت اخلريية يف هذا امليدان وعمل دراسات لوضع 

 االسرتاتيجيات يف ضوء اإلمكانيات.
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دراسة تباين املسلمون من منطقة ألخرى وانعكاس ذلك عىل العمل  -83

تساعد اخلريي اإلسالمي اخلارجي وتكوين أدلة ترشيدية جغرافية 

 املؤسسات اخلريية يف التعامل مع حاالت التباين.

 

 دراسة التنوعات الثقافية وانعكاساهتا عىل أداء العمل اخلريي اإلسالمي. -82

 

عمل حرص شامل ملجهودات املؤسسات اخلريية داخل وخارج منطقة  -85

 اخلليج وتكوين قاعدة بيانات لتلك املجهودات.

 

العملية التعليمية وتطويرها وسبل بحث أدوار املنظامت اخلريية يف دعم  -86

 رفع كفاءات املنظامت يف هذا املجال.

 

بحث اهتامم العمل اخلريي اإلسالمي بربامج املرشوعات الصغرية  -82

 وآليات استحداثها وتطويرها.

 

دراسة إشكالية تسييس عمل بعض املنظامت اخلريية وانحرافها عن  -81

ني مؤسسات العمل مسارها احلقيقي وبمعني أوضح إشكالية التقاطع ب

 اخلريي واملعرتك السيايس .
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وضع دراسات تطبيقية للمعايري الرقابية عىل أداء مؤسسات العمل  -89

 اخلريي .

 

تكوين آليات لقياس مردود نشاطات املؤسسات اخلريية من خالل  -70

 املستفيدين أنفسهم .
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  مرجعية العمل اخلرييعارشًا ....

 

بني العلامنية واإلسالم ودراسة مدى تأثر العمل  العمل اخلريي العريب -8

 اخلريي اإلسالمي بالعلامنية .

 

 فروقات البذل يف العمل اخلريي بني التوجه اإلسالمي والتوجه اإلنساين. -7

 

 حترير مفاهيم العمل اخلريي وهيئاته. -3

 

 العمل اخلريي اإلسالمي اخلارجي بني الوالء القبيل والوالء الديني. -2

 

 بيانات حرصية ملصطلحات العمل اخلريي . تكوين قاعدة -5

 

األصل يف مرجعية ثقافة العمل التطوعي يف املجتمع العريب هو استنادها  -6

إىل املرجعية اإلسالمية، بينام نجدها تستند يف قسمها الوافد من الغرب 

والرشق إىل املرجعية الوضعية العلامنية، وتتسبب هذه االزدواجية يف 

ية املعرفية يف هذا امليدان تسبب كثرًيا من ظهور ازدواجية املرجع

التناقضات واالنقسامات داخل خطاب الثقافة السائدة للتطوع والعمل 

اخلريي ومن ثم فمن الرضوري دراسة تلك االزدواجية دراسة رشعية 
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حتليلية متعمقة وتقديم رؤية رشعية منضبطة تنقي املرجعية اإلسالمية من 

 كافة الشوائب العلامنية.   
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 العمل اخلريي وحتديات عرص العوملةحادي عرش ..... 

 

 تأثري العوملة عىل العمل اخلريي اإلسالمي. -8

 

 "تقييم لتداعيات احلادي عرش من سبتمرب عىل العمل اخلريي اإلسالمي    -7

ودراسة كيف يستفيد العمل اخلريي من تلك  "سنوات عىل احلدث  6

 ه.األزمة وتوظيفها لصاحل

 

حرص املنظامت اإلسالمية يف لوائح التجميد األمريكية وآليات جتنب تلك -3

 اللوائح وسبل نرصة املنظامت املجمدة.

 

العمل اخلريي وتضاعف عدد الفقراء الناتج عن انعكاسات العوملة دراسة -2

يف الفقر اجلديد وإحصائياته ومظاهره وتبعاته ودور العمل اخلريي يف 

 تدارك فجواته.

 

 ة تشعب مشكالت الفقر وانعكاس ذلك عىل العمل اخلريي.دراس-5

 

هل من ثمة انعكاسات ليربالية عىل العمل اخلريي اإلسالمي نتيجة احتكاك -6

بعض العرب باملجتمعات الغربية ؟ قياس تلك االنعكاسات وكيفية 

 القضاء عليها.
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دراسة الفروقات بني األداء التنظيمي ملؤسسات العمل اخلريي اإلسالمي -2

 واملؤسسات التنصريية والعلامنية األخرى .

 

آليات الرد عىل االهتامات الغربية للعمل اخلريي اإلسالمي واهلجوم خري -1

 وسيلة للدفاع ودراسة أنسب التكتيكات املنهجية الفعالة يف هذا اإلطار.

دراسات عن العمل اخلريي اإلسالمي يف ظل حتديات املرشوع  -9

 تأثر العمل اخلريي اإلسالمي هبذا املرشوع. الفرانكفوين يف أفريقيا ومدى

 

دراسة حتديات املرشوع التنصريي للعمل اخلريي اإلسالمي وانعكاساته  -80

 عىل أداءه .

 

دراسة تفاقم مؤرشات التخلف االجتامعي واالقتصادي والتعليمي   -88

 والديني وانعكاساهتا عىل العمل اخلريي اإلسالمي.

 

صوفية وهل من تأثري هلذه الطرق عىل العمل اخلريي اإلسالمي والطرق ال -87

 مسار العمل اخلريي ذي املرجعية الرشعية املنضبطة.

 

عمل دراسات ملعيقات العمل اخلريي اإلسالمي يف املناطق غري  -83

 اإلسالمية.
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 الدراسة صادرم

 

 . التقرير السنوي لشبكة املنظامت العربية غري احلكومية للتنمية-8

نظمة الداخلية املتعلقة بنشاط اجلمعيات األطر القانونية واأل:  أسمى خرض-7

 .األهلية يف األردن 

البيئة والتنمية املستدامة التكامل :   د.عبد اهلل عبد القادر نصري -3

: مؤمتر اخلري العريب الثالث، األمانة العامة االسرتاتيجي للعمل اخلريي

ملكة ملؤمتر اخلري العريب، لبنان، االحتاد العام للجمعيات اخلريية يف امل

 .7007يونيو / حزيران  72-77األردنية اهلاشمية، عامن 

اإلسهام االقتصادي واالجتامعي للمنظامت :  أيمن السيد عبد الوهاب-2

، الشبكة العربية للمنظامت 880-805، ص األهلية يف الدول العربية

 . 8999األهلية، 

اإلمارات  -وزارة العمل والشؤون االجتامعية -حسني سعيد الشيخ-5

ورقة عمل مقدمة إىل املؤمتر الدويل إلدارة اهليئات :  -عربية املتحدةال

 81-82، قناة القصباء واملؤسسات التطوعية يف املجتمعات املعارصة

 .املتحدة العربية اإلمارات –، الشارقة 7007ديسمرب 

، ورقة عمل املشكالت املؤسسية للعمل األهيل العريب :د. شهيدة الباز-6

نوفمرب  3أكتوبر إىل  38لتنظيامت األهلية العربية، القاهرة مقدمة يف مؤمتر ا

 .67-56، ص 8919

 7007 لعام  تقرير التنمية اإلنسانية العربية-2
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، رسالة  حتليل سياسات اجلمعيات األهلية العلمية يف مرص: اهليثم زعفان  -1

 . 7002ماجستري غري منشورة ، كلية الرتبية ، جامعة األزهر ، 

مؤمتر اخلري العريب  ،تأثري العوملة عىل اخلري العريب املعارص : د. رسي نارص-9

الثالث، األمانة العامة ملؤمتر اخلري العريب، لبنان، االحتاد العام للجمعيات 

يونيو / حزيران  72-77اخلريية يف اململكة األردنية اهلاشمية ، عامن 

7007 . 

، كتاب  رهابضحايا بريئة للحرب العاملية عىل اإل د.حممد السلومي : -80

 البيان ، الرياض .

تغري مفهوم الفقر وانعكاساته عىل اخلري العريب  : صالح بركات -88

مؤمتر اخلري العريب الثالث، األمانة العامة ملؤمتر  ، ومؤسساته يف عرص العوملة

اخلري العريب، لبنان، االحتاد العام للجمعيات اخلريية يف اململكة األردنية 

 . 7007يونيو / حزيران  72-77اهلاشمية، عامن 

معوقات األداء اإلداري التي تواجه املنظامت غري : فائق حممد أبو صفية -87

، 33-37: منظامت خمتارة يف األردن، ، رسالة ماجستري، صاحلكومية

 .7000اجلامعة األردنية، 

مؤمتر اخلري العريب الثالث،  لعريب،محاية العمل اخلريي ا: د. سامي عرص -83

ؤمتر اخلري العريب، لبنان، االحتاد العام للجمعيات اخلريية يف األمانة العامة مل

 .7007يونيو / حزيران  72-77اململكة األردنية اهلاشمي، عامن 

مقرتحات  - دور العمل التطوعي يف تنمية املجتمع:  د.بالل عرايب -82

 لتطوير العمل التطوعي .
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، التطوعمالحظات حول نظام الوقف ومنظومة :د. إبراهيم البيومي غانم -85

 . 7000، أكتوبر 77جملة املظلة، عدد 

جملة العلوم  ، التغري التنظيمي: أبعاده واسرتاتيجياته: أ.فرحية حممد كريم   -86

 . 7006: )مايو( 71اإلنسانية السنة الثالثة: العدد 

املؤمتر السنوي السادس واخلمسون إلدارة شؤون اإلعالم/املنظامت غري  -82

 .احلكومية التقرير النهائي

األوقاف وأثرها يف دعم األعامل اخلريية يف :  عبد اهلل بن نارص السدحان  -81

 املجتمع.

 . التعاون والتنسيق بني اجلمعيات اخلريية:  د. حيي إبراهيم اليحي -89

 .العمل اخلريي السعودي آمال وتطلعات عقيل عبد العزيز العقيل: -70

ية العمل اخلريي واملتغريات الدول د. صالح بن سليامن الوهيبي:  -78

 .التحديات واألولويات واملستقبل

املؤسسات اخلريية الدعوية  )مجعية العون :  د. عبد الرمحن محود السميط -77

 . (أفريقيا مسلمي جلنة –املبارش 

متـويل :   -ديب  -مدير عام مجعية بيت اخلري -حممد بّكار بن حيدر -73

ر اخلري ، ورقة مقدمة إىل مؤمت العمـل اخليـري العريب املعاصـر ومؤسساتـه

العريب الثالث، األمانة العامة ملؤمتر اخلري العريب، لبنان، االحتاد العام 

يونيو /  72-77للجمعيات اخلريية يف اململكة األردنية اهلاشمية، عامن 

 . 7007حزيران 
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،  املساعدات اإلنامئية الدولية يف عامل متغري:  د. نوزاد عبد الرمحن اهليتي -72

 . 7006: مارس )آذار( 72سنة الثالثة: العدد جملة علوم إنسانية ، ال

املنظامت غري احلكومية يف دول جملس :  د. نوزاد عبد الرمحن اهليتي -75

: ، جملة علوم  الواقع الراهن  والتحديات املستقبلية -التعاون اخلليجي

 . 7006: مايس )مايو( 71إنسانية ،السنة الثالثة: العدد 

تقبل التنمية يف الوطن العريب يف ظل مس:  د. نوزاد عبد الرمحن اهليتي -76

: 38، جملة علوم إنسانية ، السنة الرابعة: العدد التغيريات العاملية املعارصة 

 . 7006)نوفمرب(  7تش

املنظامت غري احلكومية و دورها يف عوملة النشاط اخلريي : كامل منصوري -72

)سبتمرب( : أيلول 30، جملة علوم إنسانية السنة الرابعة: العدد و التطوعي

7006. 

: منظامت املجتمع املدين ودورها يف ضامن حق التعليم اجليد د.عامد صيام   -71

 .  التحديات ورؤية التغيري واإلصالح-

دور املجتمع املدين يف تطوير جامعة الدول العربية يف ضوء  "ندوة   -79

 آذار/  مارس 71 – 72، تونس :  "التحديات اإلقليمية والدولية الراهنة

شبكة املنظامت غري  -املعهد العريب حلقوق اإلنسان  ، العام التقرير   7002 

 احلكومية العربية للتنمية.

 .مدخل إىل اقتصاديات العمل اخلريي د.مسفر بن عتيق الدورسي، -30
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أدوار مؤسسات د عوض توفيق عوض ، أ.م.د. ناجي شنودة نخلة : -38

قومي للبحوث الرتبوية ، . املركز ال املجتمع املدين يف دعم العملية التعليمية

 .7005والتنمية ، شعبة بحوث السياسات الرتبوية القاهرة ، 

، مـؤمتر العـمل  العمل الطوعي يف السوداند. عبد الرحيم أمحد بالل: -37

 الطـوعي والعـون اإلنساين يف السـودان .

 "املنظامت األهلية الصغرية العاملة يف جمال املرأة  سهام عبد السالم:   -33

(، " العربية املرأة مجعية " نور –،)دار عني للنرش "اليات رؤى وإشك

 . 7005القاهرة ، 

املجتمع املدين يف  :عابدين صدقي السيد –حترير أ.د هدى ميتيكس  -32

، مركز الدراسات اآلسيوية ، كلية االقتصاد والعلوم السياسية ، كوريا

 ". 7002جامعة القاهرة ، 

اإلبحار يف لوائح اإلرهاب  شنطن :: باحث كبري يف معهد وا ماثيو ليفيت -35

 التابعة حلكومة الواليات املتحدة.

، مركز نظام الوقف واملجتمع املدين يف الوطن العريب جمموعة باحثني: -36

 . 7003دراسات الوحدة العربية، سنة النرش : 

ندوة حوار األربعاء بعنوان األوقاف : عرض: د. رفيق يونس املرصي  -32

كلية االقتصاد  ، جامعة امللك عبد العزيز،؟ النامية هل هي فكرة ممكنة

 هـ.75/2/8272واإلدارة مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي، ،
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كيف تستعد اجلمعيات اخلريية ملواجهة األزمات  :د. عيل احلامدي -31

-88-76نت/  إنسان أون الين. -؟عرض أماين عبد الرحيموالكوارث 

7006 . 

، أطروحة  لعمل اخلرييالوقف اإلسالمي كأحد روافد ا: أمحد عزت -39

 أون إنسان –دكتوراه ، جامعة وهران ،اجلزائر، عرض أمحد عباس 

 . 7006-6-82/  نت.الين

إنسان  -،عرض أمحد عباس التطوع.. حمفزاته وعقباته :توفيق عسريان -20

 . 7006-88-76أون الين.نت / 

العمل اإلغاثي اإلسالمي يف مرص ..خطى قوية :  د.حممد البدوهيي -28

-81/  نت. الين أون إنسان –، عرض أمحد الدسوقي ديدة وعقبات ع

88-7006 . 

، 7-8الواقع وآفاق التطوير  املنظامت اخلريية:: حممد ناجي بن عطية -27

دراسة ميدانية قام هبا الباحث عىل املنظامت اخلريية يف  موقع اإلسالم اليوم ،

 . م7006 اليمنية، اجلمهورية –أمانة العاصمة صنعاء 

 

 

 

  

 

 

 


