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 والموسوم 
 تحديد احتياجات األسر الفقيرة في الضمان االجتماعي

 االجتماعي في مدينة الرياضدراسة مطبقة على مكاتب الضمان 

 
بجزيل الشكر واالحترام والعرفان بالجميل للمركز على دعمه المستمر للفريق وتشجيعه الدؤوب  

 للخروج بتلك النتائج والتوصيات للخبراء والمتخصصين وطالب العلم



 
 

 ملخص الدراسة:

األسر الفقيرة )االقتصادية واالجتماعية( المستفيدة من خدمات )تهدف هذه الدراسة إلى تحديد احتياجات 
وهي دراسة  ،تلك االحتياجات بشاا الضمان االجتماعي في مدينة الرياض والوصول إلى مقترحات إل

المسح االجتماعي البشامل للمسئولين في وكالة الضمان االجتماعي واألخصائيين  وصفية استخدمت منهج
لضمان االجتماعي وعينة عبشوائية من األسر المستفيدة من خدمات الضمان واألخصائيات في مكاتب ا

أن أهم األساليب المتاعة لدراسة االحتياجات  :وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها ،االجتماعي
جراء الدراسات وأن أهم االحتياجات االقتصادية لألسر الفقيرة هي الحصول  ،هي المقااالت والزيارات وا 

أما  ،إلعانات المادية وتوفير المواد الغذائية وتسديد فواتير الخدمات وتوفير فرص العملعلى ا
وكانت أهم  ،االحتياجات االجتماعية فتركزت على توفير االحتياجات المدرسية والخدمات الصحية

اب فتح مراكز التدريب للبشا ،تفعيل مبشروعات األسر المنتجة :تلك االحتياجات هي بشاا المقترحات إل
 وفتح فصول محو األمية.( ،نبشر الوعي الصحي ،والفتيات

 

This study aims to identify the needs of poor families (economically and 

socially) who beneficiated from social security services in Riyadh and imagine 

those needs. A comprehensive social survey of officials’  a proposal that satisfy

curriculum in the social security agency, specialists and specialists in social 

security offices and a random sample of household beneficiaries of social 

riptive study. The study reached security services has been used in this desc

several conclusions including; that the most important methods used to study 

the needs are interviews, visits and conducting studies. Also, that the most 

efits, important economic needs of poor families are to get the physical ben

providing food, paying utility bills and create jobs. While social needs were 

focusing on the provision of school needs and health services. Thus, the most 

distinguished proposals to satisfy those needs were; activating the productive 

ects, establish training centers for young adults of both genders, families’ proj

raise health awareness and opening literacy classes.
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 : مقدمة الدراسة

البشاملة  نحو إحداث التغييراتا ا مطرد  سارع  الحاضر ت مملكة العراية السعودية في العصرتبشهد ال
لذا  ،ا منها لتحقيق الصالح العام لكافة أفراد المجتمعسعي   ؛واإلصالحات التنموية في كافة قطاعات الدولة

فاية االجتماعية ا أمام تحقيق الكظهر االهتمام امعالجة مجموعة من القضايا الحيوية التي قد تبشكل عائق  
التي سعت الدولة لدراستها والتخطيط لها ووضع االستراتيجيات من تلك القضايا و  ،والنمو والتطور

المملكة تحاول أن تعمل على مواجهة مبشكلة ف .المناساة للتعامل معها قضية الفقر اكافة أاعاده وتأثيراته
الضمان وكالة الفقر من خالل العديد من الطرق أهمها وزارة العمل والتنمية االجتماعية ممثلة ا

مج لتحسين المستوى قدم المساعدات المالية للمحتاجين وتوفير العديد من الارات يتاالجتماعي ال
ولهذا فإن مظلة التأمين تبشمل كل  ،نسانوتؤمن المملكة أن الضمان حق من حقوق اإل االقتصادي لهم

إيجاد  علىوتعمل  ،المواطنين والمحتاجين لتأمين الحياة الكريمة لهم وتحقيق المساواة والعدالة االجتماعية
آليات غير تقليدية للعمل االجتماعي مع اعض الفئات الذين لديهم القدرة على العمل واالعتماد على 

ار التحديات التي تواجه تعتار قضية الفقر من أكو  .ن للخدمة إلى منتجين لهاالذات لتحويلهم من متلقي
الساب  انحيث يعتار  ،ينسانلمجتمع اإلن من جوانب اين مأساوييويبشكل الفقر والحرمان جانا العالم،

يحتل القضاء على الفقر والجو  مركزا  محوريا  و ،التنمية االقتصادية واالجتماعيةاألكار في تعويق عمليات 
مع أن الغايات التي حددتها األهداف اإلنمائية لأللفية والمتمثلة في  2015في خطة التنمية لما اعد عام 

 ،نصف قد تحققت أو كادت أن تتحقققر المدقع والجو  إلى الخفض عدد السكان الذين يعانون من الف
يزال اعيدا  عن تحقيق الهدف اإلنمائي لأللفية الذي يدعو إلى القضاء التام على الفقر  فإن العالم ال

 800و يزالون يعيبشون في فقر مدقع مليون بشخص ال 825أن هناك  2015ويقدر في عام  ،والجو 
صميم خطة التنمية لما  وياقى القضاء على الفقر والجو  فييزالون يعانون من الجو   مليون بشخص ال

منذ نبشأتها االفقراء  ية ارتاطتإنسانوالخدمة االجتماعية كمهنة  (2015،23األمم المتحدة،)  2015اعد 
على تحسين تهدف إلى المساعدة و دات للمحتاجين من أفراد المجتمع هم في تقديم كافة المساعومازالت تس

وتسعى السياسة االجتماعية إلى تحقيق أهداف متعددة منها: تلاية (  2000,50مستوى معيبشتهم )بشحاته،
ية واالجتماعية وذلك من أجل تدعيم البشعور ااالنتماء والتضامن االجتماعي والمواطنة ساسالحاجات األ

 (2015،27وتقليل الفوارق االجتماعية وتحقيق الرفاهية االجتماعية )السروجي،
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حيث أولت  ،والمملكة العراية السعودية كغيرها من دول العالم تحاول أن تعمل على مواجهة مبشكلة الفقر 
 ةالمسائل االجتماعية أهمية اارز (  2019-2015) خطط التنمية المتالحقة وآخرها خطة التنمية العابشرة

إلى التركيز على تحقيق التنمية االجتماعية دراكا  للعالقة الوثيقة اين السكان والتنمية والحاجة إوذلك 
سياسة فقد تم إدراج األهداف والسياسات الخاصة االتنمية االجتماعية في خطة ال هذه المستدامة، ولتنفيذ

ي من اينها ) مكافحة التنمية العابشرة وفي الخطط التبشغيلية للجهات الحكومية وفقا  لعدد من المحاور والت
اكات الضمان المستوى المعيبشي لألفراد واألسر المحتاجة، وزيادة فاعلية بش ينسمن خالل تحالفقر ( 

واالرغم من المجهودات الماذولة لمواجهة مبشكلة  (2014،26االجتماعي وتطوير ارامجها )المرواني،
ن العديد من الدراسات والاحوث أكدت أن أنظمة الضمان االجتماعي مازالت تحتاج إلى تنظيم فإالفقر 

وتطوير في ظل الظروف والمستجدات العالمية والمحلية، واالرجو  إلى نتائج اعض هذه الدراسات فإننا 
هم في الوفاء أن معاش الضمان االجتماعي ال يس ( توصلت إلى2001الحليم، دراسة )عادنجد 

ااحتياجات األسرة المصرية في ضوء الخصخصة والعولمة وتأثيرها على خدمات الرعاية االجتماعية 
الحد  بشاا (فقد أكدت عدم كفاية معاش الضمان االجتماعي إل2003)القصاص، أما دراسة ،للفقراء

مان فقد أكدت أن معاش الض (2004أما دراسة )مصطفى، األدنى من الحاجات الضرورية لفقراء الريف،
الاد من االهتمام امبشروعات األسر المنتجة و  ،االجتماعي ال يستطيع امفرده الحد من مبشكلة الفقر

أكدت أن األسر المستفيدة من معابشات الضمان  (2005دراسة )الااز،و  ،وتنميتها وزيادة كفاءتها ومواردها
ودراسة  .الدراسة ءوالمرض وادات الموسمية كاألعياد ال تستطيع أن تلاي احتياجاتها الخاصة والمتطلا

أكثر الفئات استفادة من ( توصلت إلى أن النساء واألرامل على وجه الخصوص 2005)البشايكي،
الغذاء ثم إيجار السكن يليه المصروفات النثرية يليه  :وأن أهم احتياجات األسر االترتيبالضمان 

الفقيرة  توى أداء الخدمات المقدمة لألسرسأهمية االرتقاء ام) 2006)الدغيلاي،دراسة، وأكدت المواصالت
 (2007دراسة ) الجيزاني،و ،واستحداث مؤسسات تهتم اتقديم خدمات التدريب والتوظيف للمرأة الفقيرة

وى للفقر في المملكة هو الاطالة وارتفا  مستوى المعيبشة وانخفاض مست الساب الرئيستوصلت إلى أن 
فقد كبشفت عن مدى رغاة متلقي  (Marjorie,2007أما دراسة ) االجتماعي، الدخل وضعف التكافل

من المستفيدين يرغاون ااالستفادة من ارامج وحوافز  %30مساعدات الضمان االجتماعي في العمل وأن 
أن نساة النساء المطلقات تحت خط  ( Tamborini&Whitman,2007وأظهرت دراسة ) التوظيف،

وتوصلت دراسة ) ، ا على الضمانالنساء أكثر اعتماد   الفقر أكثر من الرجال المطلقين وأن
إلى أن غالاية المستفيدات من نظام الضمان االجتماعي ترى أن مخصصات المعابشات  (2009الغريب،
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( ضعف دور مؤسسات 2010وأكدت دراسة )حسين، الضمانية غير كافية وال يستطعن التوفير منها،
ا قليلة مقارنة اأعداد ية التي تمنحهنتاجألن المبشاريع اإل ؛حدة الفقر تخفيضالضمان االجتماعي في 

ما  في األمن االقتصادي همدورا   ؤدي( أن الضمان االجتماعي ي Lynne,2010وذكرت دراسة )،الفقراء
واالرغم من ذلك فإن الكثير من النساء المطلقات المستفيدات يعانين من ارتفا  معدل الفقر  ،للمستفيدين

فقد أكدت  (2011أما دراسة )التويجري، ،رتفا  معدل الفقر هو انخفاض أجور األقلياتوأن من أسااب ا
ر االقتصادي خدمات تساعد على تجنب الخطلضمان يتمثل في أن الدعم االجتماعي لمستفيدات ا

أما  ،ن دور المعالين إلى دور العائلينعلى االستقاللية ونقلهن م واالجتماعي والمساعدة
توصلت إلى أن المرأة الفقيرة تعاني من انخفاض مستوى التعليم وضرورة إعادة فقد  (2012)الناجم،دراسة

النظر في وضع الضمان االجتماعي من حيث الفئات التي يخدمها ويبشملها وكذلك المساعدات والماالغ 
إلى أن أهم  (2013، وتوصلت دراسة )المعيوف،التي يقدمها وأهمية توفير مساكن لألسر الفقيرة

 ،راءات الحصول عليهالمبشكالت االقتصادية هي عدم كفاية مساعدات الضمان االجتماعي وتعقد إجا
أهمية الضمان االجتماعي في البشريعة اإلسالمية وتسخير كافة خدماته ( 2014النقيدان،وأكدت دراسة )

ات التي إلى أن مستوى الخدم (2014،نجمدراسة ) المايضين و وتوصلت  للقضاء على الفقر ومبشكالته.
اء المؤسسة كان أد ن درجة الرضا عنإلى أااإلضافة  ،ان االجتماعي مرتفعةتقدمها مؤسسة الضم

أكدت أن نظام الضمان االجتماعي السعودي اوضعه الحالي فقد ( 2015دراسة ) أاا الخيل،أما  ،مرتفعا  
عادة نظر وتعديل  ،ال يقوم ادوره المفترض في رعاية الفئات المستحقة والفقيرة وهو يحتاج إلى تطوير وا 

ويتضح من العرض السااق لآلراء النظرية ونتائج  ،المستحقين في المجتمع ليكون له دور اارز في كفاية
الدراسات السااقة أهمية دراسة االحتياجات لألسرة الفقيرة وتحديدها وأهم المعوقات التي تحول دون 

 .هاإبشااع

بشاكات الضمان االجتماعي آلية من آليات الحماية االجتماعية للتخفيف من الاؤس تعد  :مشكلة الدراسة 
ية والضرورية لحماية وأمان الفئات الضعيفة ساسوحدة الفقر واألزمات واالجتماعية كما يعد من الدعائم األ

لحماية األول فهو امثااة خط ا ،ا ولمن عجزوا عن العمل وأصاحوا اال موردواألسر واألفراد األكثر احتياج  
واالرغم من التطور الذي طرأ على  (2015،29لهذه األسر لتوفير حد مناسب لها من الدخل )الحديدي،

ة للنموذج الكالسيكي لدولة يساسالمقومات األفإن مفهوم السياسات االجتماعية عار العقود الماضية 
وتتلخص أارز  ،) دولة الرعاية( استمرت حاضرة في المفاهيم المطورة للسياسة االجتماعية هيةالرفا
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مكافحة الفقر والحد من انتبشاره والحرص على عدم تخطي أو تجاوز مستوى الحد  :فيما يلي المقومات
ة للحياة يساسالمكونات األ األدنى المتفق عليه فيما يخص التعليم والصحة والعمل واألجر وغير ذلك من

 اته الذاتية،طار ال يقوى على مواجهتها اإمكانتوفير الحماية للمواطن في حالة تعرضه ألي أخ ية،نساناإل
تتفق و  ( 2003،26)األمم المتحدة،ية واأفضل مستوى ممكن ساسجات األتوفير الخدمات الملاية لالحتيا

انتهجت لنفسها إستراتيجية تستطيع من التي و  هذه الدراسة مع توجهات السياسة االجتماعية في المملكة
تكالية االو  ل الفرد من السلايةا من ماادئ البشريعة اإلسالمية التي تحو خاللها مواجهة مبشكلة الفقر انطالق  

 الارامجتراتيجية ااالهتمام اوضع الخطط و المبشروعات تعار عن هذه اإلسو  فهذه الارامج ة،إلى طاقة منتج
تقليديه في المعالجة الغير والتركيز على األساليب  من الوقو  في الفقر، دالوقائية التي تساعد في الح

 ن يمكنهم سد احتياجاتهم اأنفسهم.اتحويل القادرين على العمل من مجرد متلقين إلى أعضاء منتجي
 التخطيط م في مواجهة مبشكلة الفقر من خاللهاارها مهنة التغيير االجتماعي تسالخدمة االجتماعية ااعتو 
ال يتم ذلك إال عار فإنه  ،مبشكلة الفقر ووسيلة لمواجهتها حد طرق المهنة التي تتعامل معكأجتماعي اال

تحديدها تعتار من أهم عمليات و  ن تقدير االحتياجاتإحيث  ،جتماعيةالتخطيط الحتياجات الرعاية اال
حسب أولويتها ومن  ترتياهاو  طين في تحديد احتياجات األفراد واألسرالتخطيط حيث يتعاظم دور المخط

من هنا يتضح لنا أهمية التعرف على احتياجات و  مبشروعات الموجهة لتلايتهاالتنفيذ الارامج و و  ثم تصميم
دايات من خالل استخدام الموجهات النظرية لألها بشااعإل اتمقترحإلى  سر الفقيرة وتحديدها والوصولاأل

 .المرتاطة احدود قضية الدراسة

  :تحقيق األهداف التالية هذه الدراسة إلى هدفت :أهداف الدراسة 

ن ر  من هذا الهدف هدفاويتففيدة من الضمان االجتماعي تحديد احتياجات األسر الفقيرة المست -1
  :ن هماافرعي

 .لألسر الفقيرة المستفيدة من الضمان االجتماعياالحتياجات االقتصادية تحديد  -أ

المستفيدة من الضمان لألسر الفقيرة  (التعليمية والصحية) االجتماعية الحتياجاتتحديد ا -ب 
 االجتماعي.

  .احتياجات األسر الفقيرة المستفيدة من الضمان االجتماعي بشاا إل اتالوصول إلى مقترح -2

 :التساؤالت التالية نستحاول هذه الدراسة اإلجااة ع :تساؤالت الدراسة
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ويتفر  من هذا  ؟االجتماعي في مدينة الرياض لضمانالمستفيدة من ا احتياجات األسر الفقيرة ما -1
 :التساؤل التساؤالت الفرعية التالية

 ؟ة المستفيدة من الضمان االجتماعيلألسر الفقير  الحتياجات االقتصاديةا ام -أ 
 لألسر الفقيرة المستفيدة من الضمان االجتماعي؟ (الصحية ،) التعليميةالحتياجات االجتماعيةا ام -ب 
 ؟ة المستفيدة من الضمان االجتماعياحتياجات األسر الفقير  بشاا إل اتالمقترح ما -2 

  :الموجهات النظرية للدراسة

 ؛الفقر تعريف حول دولي اتفاق يوجد وال واألزمنة والثقافات الالدان ااختالف الفقر مفهوم يختلف الفقر:-
 أن إال عليه، وتؤثر التعريف ذلك تبشكل التي والسياسية واالجتماعية االقتصادية العوامل لتداخل نظرا  
بشاا و  الفقر اين ارتااط اوجود ااتفاق   هناك  اتفاق فهناك وعليه ،اديةمال غير أو المادية يةساساأل الحاجات ا 
 ،اونوع   اكم   ،الغذاء استهالك اانخفاض يترجم الذي المادي الحرمان من حالة أنه على الفقر مفهوم حول
 المادية واألصول المعمرة السلع من والحرمان ،السكني والوضع التعليمي والمستوى الصحي الوضع وتدني
 انوللحرم وغيرها والاطالة واإلعاقة المرضك الصعاة الحاالت لمواجهة الضمانات وفقدان ،األخرى
 القرارات اتخاذ على قدرةال ضعفو  ااألمان البشعور كعدم للفقر خرىأ اأوجه تتمثل انعكاسات المادي

وتتعدد الزوايا التي يتم  (469,2007،الرفاعي (والداخلية الخارجية الصدمات ومواجهة االختيار حريةو 
فمن وجهة  ،الفقر التي تأخذ ادورها أاعادا  اجتماعية واقتصادية وسياسية من خاللها النظر إلى ظاهرة

) ظاهرة نساية توجد في كافة المجتمعات وتعكس حالة المجموعة  نظر علماء االجتما  يعرف الفقر اأنه
واغض النظر عن مستوى الدخل ألي منها ( اينما ينظر لها  األقل حظا  االمقارنة مع ااقي فئات المجتمع

ية ساسالحد األدنى من احتياجاتها األقادرة على تلاية الغير على أنها ) تمثل المجموعة االقتصاديون 
يقدم ارنامج األمم المتحدة تصورا  حول و  (1989،37التي تمكنها من الحياة الكريمة (.)الصقور،

الحماية من  ،لتغذية السليمةا :ة التي يجب تحقيقها لتحسين حياة الفقراء وهيالعبشر الرئيس االحتياجات
القدرة على الحصول  ،القدرة على العيش في ايئة نظيفة وكافية ،ووقائيا   األمراض التي يمكن تجناها طايا  

الحصول على الطاقة الكافية  ،التمتع اهواء نظيف ال يحمل التلوث واألمراض ،على مياه نظيفة وكافية
عناصر الايئة الطايعية  القدرة على استخدام ،القدرة على استخدام العالجات التقليدية ،للتدفئة والطهي

القدرة على  ،الجفافع الصدمات الطايعية كالقدرة على التكيف م ،االقتصادية واالجتماعية للممارسات
  (2003،88اتخاذ قرارات حرة حول إدارة الموارد المتاحة ابشكل مستدام )وردم،
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ها ولمستوى المعاناة أو بشدة الحاجة وهي إبشااعالفقر طاقا  للحاجات المطلوب يختلف  :أنواع الفقر
عدم كفاية الدخل للحصول على ضروريات الحياة  :المادي الفقر :نوع االحتياجاتمن حيث  -أ: كالتالي

عدم القدرة على تحقيق مقومات التنمية الابشرية من : البشريوالفقر  ،من غذاء ومياه ومسكن وملاس
 يوجد ماالفقر  مستويات من حيث -ب. المبشاركة في بشؤون الوطن وتحقيق ايئة مناساةو  صحة وتعليم

وينظر إليه من زاوية الدخل الذي يحقق الحصول على مستوى أقل من الحاجات  :الفقر العادي :يلي
وهو من  :الفقر المدقع .دوالر أمريكي 2المعيبشية الضرورية ويقدر عالميا  امن يقل دخله في اليوم عن 
 1,25ويقدر عالميا  امن يقل دخله عن  ،ال يحصل سوى على الحد األدنى من االحتياجات الغذائية فقط

على الحد األدنى من  نسانوهو عدم حصول اإل :فقر الجوع. دوالر أمريكي للفرد في اليوم الواحد
ات الالزمة لتمويل مكانالقدرة على توفير اإلمن حيث مدى  -ج االحتياجات الغذائية كما  ونوعا .

وهو من ليست لديه ممتلكات وغير قادر على العمل للحصول على  :فقر العجز ينقسم إلى: االحتياجات
ويمكن تسميته افقر الاطالة  ،يجده وهو من هو قادر على العمل ولكن ال :فقر القدرة. دخل يكفيه

 :الفقر استمرارية من حيث -د. عن توفير مقومات التنمية الابشرية للمواطنين :فقر الدولة. جااريةاإل
والفقر المؤقت لمن أصااته كارثة أو ظروف طارئة مثل مرض يحتاج لتكاليف  ،للعجزةيوجد الفقر الدائم 
  ) 2009,4) عمر،.ال يمكنه تدايرها

إن دراسة االحتياجات المجتمعية تساعد في الورة وتحديد األهداف المجتمعية التي يناغي االحتياجات:  - 
هم ويس ،المطلواة لمقاالة هذه االحتياجاتمواجهتها كما تساعد صانعي القرارات على تحديد الخدمات 

من  إليه التناؤ اما يحتاج أساسستقال على ية في المنسانتقدير االحتياجات أيضا  في توفير الخدمات اإل
ية التي تجعله ساسوزوده امجموعة من الحاجات األ نسانفلقد خلق اهلل ساحانه وتعالى اإل ،تلك الخدمات

ية لها مجموعة نسانوالحاجات اإل (2000،99)عيد،.تستمر حياته واقاؤهها حتى بشااعيسعى ويتحرك إل
)مادية وغير مادية( وكلها تتطلب أبشياء ووسائل  من الخصائص المتمثلة فيما يلي: غير محدودة ومتعددة

متكاملة ومترااطة ومتفاعلة مع  ،والمحافظة عليه واستمراره نسانها لتحقيق وجود اإلبشااعمختلفة إل
متبشااكة وتختلف سواء على مستوى األفراد أو  ،ها قد تتنافس وتتضارب فيما اينهاعض رغم أناعضها الا

نساية أي تختلف في الزمان والمكان وفقا   ،عات الابشرية أو على مستوى الدولعلى مستوى الجما
وقد وضع )ماسلو( سلما  هرميا  للحاجات في . (2001،24)مرعي، للظروف االقتصادية واالجتماعية

حيث تأتي الحاجات المادية أو الفيسيولوجية من مأكل وملاس  ،تدرج حسب ضرورة الحاجة وأهميتها
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ها ابشكل معقول تليها حاجات األمن إبشااعومأوى في قاعدة الهرم وتستمر محركة للسلوك حتى يتم 
حقيق فالحاجات االجتماعية واعدها حاجات احترام الذات وأخيرَا أعلى درجة في الهرم وهي حاجة ت

 ( 2004،64)عدون،.وتقدير الذات

وكلمة )اجتماعي( تعني إضافة  ،تعني كلمة )ضمان( الكفالة وتتضمن االلتزام :الضمان االجتماعي-
الكفالة أو االلتزام إلى الجماعة، فالضمان االجتماعي منسوب إلى الجماعة وااللتزام يقع على عاتق 

العمل الدولية "عن طريق وضع قائمة امجموعة المخاطر التي  الدولة، وقد عرفت االتفاقية الدولية "منظمة
 ،المرض :يجب مواجهتها في هذه الدول سواء االنساة لكل السكان أو اعضهم وهذه المخاطر هي

وطاقا  لهذا  .الاطالة ،الوفاة ،العجز ،األعااء العالمية ،حوادث العمل ،األمومة ،أمراض المهنة ،البشيخوخة
ن االجتماعي اأنه" النظام الذي يعمل على مواجهة المخاطر االجتماعية" االتجاه يعرف الضما

وتعرف األمانة العامة لجامعة الدول العراية الضمان االجتماعي اأنه جميع  .(2001،262)عطية،
المساعدات أو المزايا التي تقدم للمحتاجين أو المستحقين لها في الحاالت الموجاة لتقديمها  الخدمات أو

 ،التي تدفع من موارد الدولة ماابشرةسواء قدمت عن طريق التأمين أو تنظيم المساعدات االجتماعية 
لمواطن ت التي تهدف إلى حماية امجموعة من التأمينا والضمان االجتماعي هو نظام بشمولي يتضمن

ي يقضي اتوفير دخل للمواطن أساسوذلك من منطلق  ،من اعض أو جميع المخاطر التي قد يتعرض لها
وألسرته في  في حالة فقدانه القدرة على العمل نتيجة إلصااته أو عجزه أو بشيخوخته أو ألي ساب آخر

تسعى وزارة العمل و  2) ،2003،األمم المتحدةاما يحقق ألفراد المجتمع ولألسر األمن المادي) حالة وفاته
الضمانية من  تماعي إلى ضمان حياة كريمة لألسرلضمان االجاالجتماعية ممثلة في وكالة والتنمية ا

) نصل إلى المستفيد ادال سهلة ميسرة وملتزمة امادأ وبشعار خالل الارامج النقدية والمساندة وفق إجراءات
االستر ونصرف لهم االيسر (، حيث تقدم المعابشات  ) ناحثهموذلك لتحقيق رسالتها  يصل إلينا(من أن 

 ،أسر السجناء ،العجزة ،األرامل ،األيتام ،يدات وهم ) المطلقاتوالارامج المساندة للمستفيدين والمستف
 :لضمان االجتماعياة لوكالة العمل الرئيسمبادئ أهم _  ومن ال عائل له ( ،المهجورات ،المعلقات

عقد البشراكة االجتماعية  ،العيني لفئات المستفيدين تحقيق الدعم ،المستفيدين المادي لفئات تحقيق الدعم
ية لألسر نتاجالمبشروعات اإل دعم ،هلية لتوظيف أاناء المستفيدينمع البشركات والمؤسسات الحكومية واأل

األداء التأكيد على جودة  ،والتأثيث التحسين الايئي للمساكن من خالل ارنامج الفرش ،الضمانية المنتجة
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 تأهيل وتدريب منسواي الوكالة ،الاحث عن المحتاج المتعفف ،ومكاتاها الفرعية في الوكالة

) http://sd.mlsd.gov.sa)  

مفهوم الدور في العديد من العلوم والمجاالت وهو مستعار أصال  استخدم  :نظرية الدور: نظرية الدراسة
 ا  كل بشخص دور  ح وياين سلوكه االعتيادي حيث يؤديالمسرح ويميز سلوك الممثل في المسر من علم 

كل فرد يبشغل  أساسية لهذه النظرية تقوم على ساسوالفكرة األ ،أو بشخصية معينة داخل الرواية امعين  
الحقوق وهذا المركز يحتم على البشخص الذي يبشغله مجموعة من  ،مركزا  اجتماعيا  في السلم االجتماعي

 (34 2009,ية أخرى )الدهيمان،الذين يبشغلون مراكز اجتماعاآلخرين مات التي تنظم تفاعله مع وااللتزا
ويعرف الدور اأنه نمط من األفعال أو التصرفات التي يتم تعلمها إما ابشكل مقصود أو ابشكل عارض 

والدور ال يعني سلوكا  واحدا   (2003،314،والتي يقوم اها بشخص ما في موقف يتضمن تفاعال  )ادران
ال العديد من األدوار الفرعية وهذه التوقعات قد تكون من المجتمع أو المحيطين االفرد 

وتؤكد نظرية الدور أن المجتمع عاارة عن مجموعة مراكز اجتماعية مترااطة  (2009،26،)منقريوس
مفهوم التوقعات  إلىوتستند كذلك  ،لمراكزومتضمنة أدوارا  اجتماعية يمارسها األفراد الذين يبشغلون هذه ا

مختلفة من التوقعات التي تحدد تصرفات األفراد وتتصل ااعضها  ا المتصلة اهذه المراكز االجتماعية أنو 
 –نظرية الدور  –وقد حدد منظرو هذه الفكرة  ،لتكون بشاكة من العالقات االجتماعية داخل المجتمع

توقعات المجتمع العام )  ،توقعات اآلخرين ،توقعات السلفيةال :تصنيفات من التوقعات وهي ةثالث
تفسير دور الضمان االجتماعي في تحديد احتياجات األسر الفقيرة ولو حاولنا  (2014،34،البشلهوب

متمثلة في المسئولين وصنا  القرار واألخصائيين االجتماعيين من خالل ممارسة عمليات التخطيط 
وتحديد االحتياجات من خالل اعتمادها على نسق من المعرفة النظرية االجتماعي والمتضمنة تقدير 

 . وهذا هو الدور الفعلي الممارس للخدمة االجتماعية ،والميدانية والماادئ المهنية والوسائل الفنية

 : *المصطلحات والمفاهيم

 ،رتياح للكائن الحيوالرضا واال بشاا االفتقاد إلى بشيء ما إذا وجد حقق اإل يقصد االحاجة: :االحتياجات
حاجة للحياة اأسلوب أفضل كال ة أوفسيولوجيالحاجات كال الحياة وهي ضرورية إما الستمرار

على حياته  .وهي لفظ يستخدم لإلعراب عما يفتقر إليه الكائن الحي للحفاظ132)،1983النفسية)غااري،
لمحافظة على الجنس مع توفر أو لحمايته وتجنب الخطر أو لتحقيق اللذة واكالحاجة للطعام والبشراب 

ويقصد اها في هذه الدراسة كل ما  (2000،190هذه الحاجة) كولبشيد، الالزم اضرورة تحقيق حساساإل

http://sd.mlsd.gov.sa/
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بشاا لايته من متطلااتها الضرورية و تعجز األسرة الفقيرة عن ت  .احتياجاتها االقتصادية واالجتماعية ا 
وال تستطيع  ،ديةاالحتياجات االجتماعية واالقتصا إبشاا هي التي تعاني من قصور في  :األسرة الفقيرة

 تصاحف ،احتياجاتها إبشاا ت يساعدها في وتفتقر إلى وجود مورد ثاا ،تحقيق المستوى المعيبشي المعقول
احاجة إلى توفير نسق متكامل من الخدمات تقدمها مؤسسات المجتمع يتضمن مساعدات مادية وعينية 

بشاا اليومية و ساعدها في مواجهة متطلااتها ت   .مواجهة مبشكلة الفقرية لساساحتياجاتها األ ا 

 ،يبشير الفقر في اللغة إلى االفتقار امعنى العوز، والمتعارف عليه أن الفقر هو حالة العوز المادي :الفقر
والذي يؤدي إلى انخفاض المستوى  اسوء التغذية والمجاعة دون حد الكفاف المتمثل نسانحيث يعيش اإل

والتعليمي والحرمان من امتالك السلع المعمرة واألصول المادية األخرى وفقدان الضمان لمواجهة الصحي 
والفقر يعني  (2009،2زمات وغيرها.)الخفاجي،الحاالت الطارئة كالمرض واإلعاقة والاطالة والكوارث واأل

ية للحياة المعيبشية ساسحالة من الحرمان التي تمنع الفرد من أن يحقق الحد األدنى من المعايير األ
  (Bhorat & Poswell, 2004: 1)ويمكن قياسها من خالل عدد من الطرق والمداخل العلمية

يعرف اأنه دعم الدخل للمواطنين الذين فقدوه اساب مواجهة المخاطر المحددة  :الضمان االجتماعي
 والدين ) األيتام(.قانونيا  مثل البشيخوخة والمرضى والبشااب العاطلين عن العمل واألطفال ادون 

(Barker,1999,458) النظام الذي وضعته الدولة ليكفل  :راسة نقصد االضمان االجتماعيوفي هذه الد
ا مع النظم الحديثة للنظام االجتماعي امقتضى بشريعة اإلسالم وتمبشي   عمال  لرعاية للفئات الفقيرة المعوزة ا

ف هذا صر  أساستتوافر فيه عوامل الطمأنينة و  كريما   في الدول المتقدمة اما يكفل لهذه الفئات عيبشا  
االجتماعية للضمان  إلبشراف وكالة وزارة العمل والتنمية معابشات دورية ووسائل تنفيذية ويخضع

 .االجتماعي

 : جراءات المنهجية للدراسةاإل 

حيث تسعى إلى التعرف وتحديد  ،تنتمي هذه الدراسة للدراسات الوصفية التحليلية :نوع الدراسة :أوالا 
. هابشااعإل اتلوصول إلى مقترحل احتياجات األسر الفقيرة المستفيدة من خدمات الضمان االجتماعي

المسح االجتماعي البشامل للمسئولين وصنا  القرار في وكالة الضمان  :المنهج المستخدم :ثانياا 
مدينة ا ين في مكاتب الضمان االجتماعيالعاملبشامل لألخصائيين واألخصائيات المسح الو  ،االجتماعي
 .لضمان االجتماعي في مدينة الرياضاخدمات والعينة العبشوائية الاسيطة للمستفيدين من  .الرياض
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 : الدراسةمجاالت  :ثالثاا  

 عينة الدراسة ( –) مجتمع الدراسة  :ريالبشالمجال 

حيث تمت االستعانة ) اجدول  ،المراجع العلميةتم تحديد حجم العينة ااالستعانة االجداول المحددة في 
الذي يحدد العينة عند معرفة مجتمع الدراسة المتجانس عند  250)،2002،حسن ،الضحيان ،9 - 1رقم 

- .(13المسئولين وصنا  القرار في وكالة الضمان االجتماعي وعددهم )  - ( 0,05مستوى داللة ) 
( 51ى )وتم الحصول عل (62االجتماعي وعددهم ) األخصائيين واألخصائيات في مكاتب الضمان

تحديد عينة  من خدمات الضمان االجتماعي وتمالمستفيدين  - حصائي.استاانة صالحة للتحليل اإل
  (.375عبشوائية اسيطة عددهم ) 

مكاتب الضمان و  لضمان االجتماعي في وزارة العمل والتنمية االجتماعيةوكالة ا :المجال المكاني
 . امدينة الرياضاالجتماعي 

  .ه 1437 10-30إلى  1437-7-1بشهور من تاريخ  4 خالل جمع الايانات تم :المجال الزمني

ات اإلمكانو  والمنهج المتاع في الدراسةاناء  على طايعة الايانات المراد جمعها  :رابعاا: أداة الدراسة
الدراسة هي ) االستاانة ( وذلك لعدم مة لتحقيق أهداف دت الااحثة أن األداة األكثر مالءالمتاحة وج

إضافة إلى صعواة الحصول عليها عن  ،ية المرتاطة االموضو  كايانات منبشورةساسفر المعلومات األاتو 
وقد تم تصميم  طريق األدوات األخرى كالمقااالت البشخصية أو الزيارات الميدانية أو المالحظة البشخصية

 وذلك ااالستفادة من اإلطار النظري والدراسات السااقة ،لدراسةاستاانات خاصة اكل فئة من فئات ا ثالث
لألخصائيين  استاانة الضمان االجتماعي، وصنا  القرار في وكالةاستاانة للمسئولين  على النحو التالي:

للمستفيدين من خدمات  ةاستاان ،مدينة الرياضا يواألخصائيات العاملين في مكاتب الضمان االجتماع
 : واعد تصميمها تم اتاا  الخطوات التالية للتحقق من صالحيتها للتطايق الميداني ،الضمان االجتماعي

كما يقصد االصدق  ،صدق االستايان يعني التأكد من أنها تقيس ما أعدت لقياسه صدق أدوات الدراسة:
التحليل من ناحية ووضوح فقراتها ومفرداتها من بشمول االستمارة لكل العناصر التي يجب أن تدخل في 

 143)،2009ناحية ثانية احيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها )السروجي وآخرون،
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للتعررف علرى مردى صردق أدوات الدراسرة فري قيراس مرا وضرعت لقياسره ترم  :الصدق الظاهري لألدوات –أ 
 وفي ضوء آرائهم تم إعداد أدوات هذه الدراسة اصورتها النهائية. ،عرضها على مجموعة من المحكمين

( مفردة من  30على ايانات عينة استطالعية مكونة من )  :صدق االتساق الداخلي لألدوات –ب 
حيث تم  ،ستاانةايرسون لمعرفة الصدق الداخلي لال الفئات الثالثة للدراسة تم حساب معامل االرتااط

اين درجة كل عاارة من عاارات االستاانة االدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه  حساب معامل االرتااط
 .العاارة كما توضح ذلك الجداول التالية

 معامالت ارتااط ايرسون لعاارات المحور األول االدرجة الكلية للمحور (1الجدول رقم )

 االرتباط بالمحورمعامل  رقم العبارة   معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

1 0.531** 9 0.510** 

2 0.734** 10 0.767** 

3 0.649** 11 0.696** 

4 0.586** 12 0.782** 

5 0.571** 13 0.793** 

6 0.500** 14 0.736** 

7 0.886** 15 0.578** 

8 0.583** - - 

 فأقل  0.01** دال عند مستوى الداللة 

 ايرسون لعاارات المحور الثاني االدرجة الكلية للمحورمعامالت ارتااط  (2الجدول رقم )

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة   معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

1 0.635** 10 0.573** 

2 0.530** 11 0.666** 

3 0.603** 12 0.589** 

4 0.589** 13 0.671** 

5 0.605** 14 0.677** 

6 0.550** 15 0.664** 

7 0.575** 16 0.535** 
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8 0.456** 17 0.533** 

9 0.584** 18 0.648** 

 فأقل  0.01** دال عند مستوى الداللة 

 معامالت ارتااط ايرسون لعاارات المحور الثالث االدرجة الكلية للمحور (3الجدول رقم )

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة   معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

1 0.560** 6 0.665** 

2 0.502** 7 0.586** 

3 0.547** 8 0.536** 

4 0.715** 9 0.741** 

5 0.809** 10 0.681** 

( أن قيم معامل ارتااط كل عاارة من العاارات 3 – 1يتضح من الجداول ) فأقل 0.01** دال عند مستوى الداللة 
( فأقل مما يدل على صدق اتساقها مع 0.01)مع محورها موجاة ودالة إحصائيا  عند مستوي الداللة 

 محاورها.

 Cronbach'sلقيراس مرردى ثاررات أداة الدراسرة تررم اسررتخدام )معادلرة ألفررا كرونارا ( ) :ثبــات أداة الدراســة
Alpha (α)) ( يوضح معامالت ثاات أداة الدراسة.4للتأكد من ثاات أداة الدراسة، والجدول رقم )  

 معامل ألفا كروناا  لقياس ثاات أداة الدراسة  (4جدول رقم )

 ثبات المحور عدد العبارات محاور االستبانة

 0.8233 15 أهم االحتياجات االقتصادية لألسر الفقيرة المستفيدة من خدمات الضمان االجتماعي

 0.7936 18 االجتماعي أهم االحتياجات االجتماعية ) صحية وتعليمية ( لألسر الفقيرة المستفيدة من خدمات الضمان

 0.8181 10 احتياجات األسرة الفقيرة إشباعمقترحات 

 0.8405 43 الثبات العام

( وهررذا يرردل علررى أن  0.8405حيررث الررغ )  ،( أن معامررل الثاررات العررام عررال4يتضررح مررن الجرردول رقررم )
 .االستاانة تتمتع ادرجة ثاات مرتفعة يمكن االعتماد عليها في التطايق الميداني للدراسة

 :أساليب المعالجة اإلحصائية -
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لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل الايانات التي تم تجميعها، فقد تم استخدام العديد من األسراليب اإلحصرائية 
 Statistical Package for Socialتخدام الحرررزم اإلحصرررائية للعلررروم االجتماعيرررة المناسررراة ااسررر

Sciences  و( يرمز لها اختصرارا  ارالرمزSPSS.)  دخرال الايانرات إلرى الحاسرب وذلرك اعرد أن ترم ترميرز وا 
تررم  ،) الحرردود الرردنيا والعليررا ( المسررتخدم فرري محرراور الدراسررة اآللرري، ولتحديررد طررول خاليررا المقيرراس الثالثرري

)  (، ثم تقسيمه على عدد خاليا المقياس للحصول على طول الخلية الصحيح أي2=1-3حساب المدى) 
اعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلرى أقرل قيمرة فري المقيراس ) أو ادايرة المقيراس وهري الواحرد  (0.67= 2/3

 :أتيالصحيح( وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية، وهكذا أصاح طول الخاليا كما ي

  يمثل )ال( نحو كل عاارة ااختالف المحور المراد قياسه. 1.67إلى  1من 
  يمثل )إلى حد ما( نحو كل عاارة ااختالف المحور المراد قياسه. 2.34إلى  1.68من 
  يمثل )نعم( نحو كل عاارة ااختالف المحور المراد قياسه. 3.00إلى  2.35من 

 واعد ذلك تم حساب المقاييس اإلحصائية 

 ليل نتائج الدراسة وتفسيرها:تح

 :النتائج المتعلقة بوصف أفراد الدراسة :أوال

  -:النتائج المتعلقة بوصف أفراد الدراسة من المسئولين االجتماعيين :/1

 ( توزيع أفراد الدراسة من المسئولين االجتماعيين وفق متغير المسمى5جدول رقم )

 النسبة التكرار الفئة المتغير

 100.0 13 اجتماعي مسئول المسمى

 %100 13 المجموع

 69.2 9 مدير عام الوظيفة

 15.4 2 وكيل التنمية االجتماعية

 7.7 1 المنسق العام لمكاتب الضمان السنوية

 7.7 1 باحث اجتماعي

 %100 13 المجموع

 15.4 2 دكتوراه المؤهل العلمي

 53.8 7 ماجستير
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 30.8 4 بكالوريوس

 %100 13 المجموع

 30.8 4 اجتماعية خدمة التخصص

 46.2 6 علم اجتماع

 23.1 3 أخر

 %100 13 المجموع

 23.1 3 سنة 15 -10من  عدد سنوات الخبرة

 76.9 10 فأكثرسنة  20من 

 %100 13 المجموع

دورات تدريبية مرتبطة بمجال تخصصك 

 وعملك

 100.0 13 نعم

 %100 13 المجموع

ونساة  ،% من المسئولين االجتماعيين وظيفتهم مدير عام69.2( أن ما نساته 5رقم )يتضح من الجدول 
 ونسراة ،% مؤهلهم العلمري ماجسرتير53.8كما أن ما نساته  وكيل التنمية االجتماعية. % وظيفتهم15.4
% 30.8 ونسرراة ،% تخصصررهم علررم اجتمررا 46.2أن مررا نسرراته و  % مررؤهلهم العلمرري اكررالوريوس.30.8

 ونسررراة ،سرررنة فررأكثر 20% عررردد سررنوات خاررررتهم مررن 76.9وأن مرررا نسرراته  خدمرررة اجتماعيررة.تخصصررهم 
% تحصررلوا علرررى دورات تدريايرررة مرتاطرررة امجرررال 100.0أن نسررراة و  سرررنة 15-10خارررتهم مرررن  23.1%

 .تخصصهم وعملهم

:االجتمـاعيمكاتـب الضـمان بخصـائيين واألخصـائيات النتائج المتعلقة بوصف أفراد الدراسـة مـن األ /2
  

 مكاتب الضمان وفق متغير المسمىا( توزيع أفراد الدراسة من األخصائيين واألخصائيات 6جدول رقم )

 النسبة التكرار الفئة المتغير

 100.0 51 أخصائي اجتماعي المسمى

 %100 51 المجموع

 100.0 51 باحث اجتماعي الوظيفة

 %100 51 المجموع

 13.7 7 ماجستير المؤهل العلمي

 86.3 44 بكالوريوس
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 النسبة التكرار الفئة المتغير

 %100 51 المجموع

 84.3 43 اجتماعية خدمة التخصص

 15.7 8 علم اجتماع

 %100 51 المجموع

 11.8 6 سنوات 10 - 5من  عدد سنوات الخبرة

 43.1 22 سنة 15 -10من 

 7.8 4 سنة 20 - 15من 

 37.3 19 فأكثرسنة  20من 

 %100 51 المجموع

تدريبية مرتبطة بمجال دورات 

 تخصصك وعملك

 100.0 51 نعم

 %100 51 المجموع

% مرررررن إجمرررررالي أفرررررراد الدراسرررررة مرررررن األخصرررررائيين 100.0( أن مرررررا نسررررراته 6يتضرررررح مرررررن الجررررردول رقرررررم )
ونسررراة  .% مرررؤهلهم العلمررري اكرررالوريوس86.3وأن مرررا نسررراته  .واألخصرررائيات وظيفرررتهم ااحرررث اجتمررراعي

ونسرررراة  % تخصصررررهم خدمررررة اجتماعيررررة،84.3كمررررا أن مررررا نسرررراته  ماجسررررتير.مررررؤهلهم العلمرررري  13.7%
 ،سررنة 15-10% عرردد سررنوات خارررتهم مررن 43.1أن مررا نسرراته  كمررا .% تخصصررهم علررم اجتمررا 15.7
% تحصرررلوا علرررى دورات 100.0 وأن نسررراة سرررنة فرررأكثر. 20% عررردد سرررنوات خاررررتهم مرررن 37.3ونسررراة 

 .تدرياية مرتاطة امجال تخصصهم وعملهم

  :النتائج المتعلقة بوصف أفراد الدراسة من المستفيدين من خدمات الضمان االجتماعي :/3

 ( توزيع أفراد الدراسة من المستفيدين من خدمات الضمان االجتماعي وفق متغير المسمى7جدول رقم )

 النسبة التكرار الفئة المتغير

 100.0 375 سر مستفيدة من الضمان االجتماعيأ المسمى

 %100 375 المجموع

 1.9 7 سنة 25قل من أ العمر

 8.0 30 سنة 35قل من أ

 11.7 44 سنة 45قل من أ

 23.5 88 سنة 55قل من أ
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 النسبة التكرار الفئة المتغير

 13.6 51 سنة 65قل من أ

 41.3 155 فأكثرسنة  65من 

 %100 375 المجموع

 4.0 15 غير متزوجة الحالة االجتماعية

 76.5 287 مطلقة

 2.9 11 متزوجة

 16.5 62 أرملة

 %100 375 المجموع

 15.5 58 أمية المستوى التعليمي

 14.4 54 وتكتب أتقر

 6.7 25 ابتدائية

 8.3 31 متوسطة

 55.2 207 ثانوية

 %100 375 المجموع

 22,2 80 أبناء 3 - 1من  عدد األبناء

 14,1 51 أبناء 6 -3من 

 27,7 100 أبناء 9 - 6من 

 35,8 129 فأكثر أبناء 9من 

 %100 360 المجموع

 12.5 47 لاير 1000قل من أ متوسط الدخل

 57.1 214 لاير 2000قل من أ

 30.4 114 لاير 3000قل من أ

 %100 375 المجموع

 65.1 244 ضمان اجتماعي لمصادر الدخ

 86.1 323 جمعيات خيرية

 55.7 209 مساعدات محسنين

 20.3 76 مصادر أخرى

 66.1 248 ملك ملكية السكن

 33.9 127 إيجار
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 النسبة التكرار الفئة المتغير

 %100 375 المجموع

 3.2 12 فيال نوع السكن

 1.9 7 شقة

 94.9 356 بيت شعبي

 %100 375 المجموع

% مرن إجمرالي أفرراد الدراسرة مرن المسرتفيدين مرن خردمات 41.3( أن ما نسراته 7يتضح من الجدول رقم )
ويتضح أن  سنة. 55% أعمارهم اقل من 23.5ونساة  ،سنة فأكثر 65الضمان االجتماعي أعمارهم من 

% مسرتواهم التعليمري 55.2كما يتضح أن مرا نسراته  % أرامل.16.5ونساة  ،% مطلقين76.5ما نساته 
 ،أانررراء فرررأكثر 9% عررردد أانرررائهم مرررن  35.8اينمرررا يتضرررح أن مرررا نسررراته  % أميرررين.15.5 ونسررراة ،ثرررانوي
قررل مررن أ% متوسررط دخلهررم 57.1أن مررا نسرراته  ويتضررح أانرراء. 9 - 6% عرردد أانررائهم مررن 27.7 ونسرراة
% 86.1اينمرررا يتضرررح أن مرررا نسررراته  لاير. 3000قرررل مرررن أ% متوسرررط دخلهرررم 30.4ونسررراة  ،لاير 2000

ويتضررح أن مرررا  % مصررادر دخلهرررم الضررمان االجتمررراعي.65.1 ونسررراة ،مصررادر دخلهررم جمعيرررات خيريررة
% نرررو  94.9اينمرررا يتضرررح أن مرررا نسررراته  إيجررار. % سررركنهم33.9ونسررراة  ،% سررركنهم ملرررك66.1نسرراته 

 % نو  سكنهم فيال.3.2 ونساة ،سكنهم ايت بشعاي

 ؟( ما األساليب المتاعة في دراسة احتياجات األسر المستفيدة من الضمان )المسئولين(8جدول رقم )

 النسبة التكرار األساليب المتبعة في دراسة احتياجات األسر المستفيدة من خدمات الضمان االجتماعي

 69.2 9 المقابالت

 69.2 9 الزيارات 

 92.3 12 اتالدراسإجراء 

 7.7 1 استطالع الرأي 

 7.7 1 االستفادة من الدراسات السابقة

رون أن األسررلوب % مررن إجمررالي أفررراد الدراسررة مررن المسررئولين االجتمرراعيين يرر92.3أن مررا نسرراته  يتضررح
 المقااالت. % يرون أن األسلوب المتاع هو أسلوب69.2اينما ما نساته  ،المتاع هو إجراء الدراسات

 )األخصائيين( ما األساليب المتاعة في دراسة احتياجات األسر المستفيدة من الضمان (9جدول رقم )

 النسبة التكرار األساليب المتبعة في دراسة احتياجات األسر المستفيدة من خدمات الضمان االجتماعي
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 100.0 51 المقابالت

 13.7 7 استطالع الرأي

 98.0 50 الزيارات

 80.4 41 االستفادة من الدراسات السابقة

 78.4 40 اتالدراس إجراء

 5.9 3 وسائل التواصل االجتماعي( ,)الهاتفأخرى 

 يتاعون أسلوب الزيارات. %98.0ونساة  ،% يتاعون أسلوب المقااالت100.0أن نساة  حيتض

 -:النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة :ثانيا

 ؟ مدينة الرياض"ب الفقيرة المستفيدة من الضمان االجتماعي احتياجات األسر "ما -السؤال األول:

 :المستفيدة من الضمان االجتماعي في مدينة الرياض / االحتياجات االقتصادية لألسر الفقيرة1

قيرررة المسررتفيدة مررن خرردمات الضررمان االجتمرراعي تررم للتعرررف علررى أهررم االحتياجررات االقتصررادية لألسررر الف
حسرراب التكرررارات والنسررب المئويررة والمتوسررطات الحسررااية واالنحرافررات المعياريررة والرتررب السررتجااات أفررراد 

 الدراسة وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:

االقتصادية لألسر الفقيرة ( استجااات أفراد الدراسة على عاارات محور أهم االحتياجات 10جدول رقم )
 المستفيدة من خدمات الضمان االجتماعي مرتاة تنازليا  حسب متوسطات الموافقة

 العبارة م

 درجة الموافقة التكرار
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

 ال  إلى حد ما  نعم  النسبة %

 الحصول على إعانات مادية 1

 أخصائي اجتماعي

 0.000 3.00 - - 51 ك

1 

% 100.0 - - 

 مسئول اجتماعي

 0.376 2.85 - 2 11 ك

% 84.6 15.4 - 

 سر مستفيدةأ

 0.000 3.00 - - 375 ك

% 100.0 - - 

 الكلي

 0.067 3.00 - 2 437 ك

% 99.5 .5 - 

 أخصائي اجتماعي توفير المواد الغذائية 4

 0.000 3.00 - - 51 ك

2 
% 100.0 - - 
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 العبارة م

 درجة الموافقة التكرار
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

 ال  إلى حد ما  نعم  النسبة %

 مسئول اجتماعي

 0.480 2.69 - 4 9 ك

% 69.2 30.8 - 

 سر مستفيدةأ

 0.000 3.00 - - 375 ك

% 100.0 - - 

 الكلي

 0.095 2.99 - 4 435 ك

% 99.1 .9 - 

9 

سددددددداد فددددددواتير الخدددددددمات ) 

 ....(.غاز ,ماء ,كهرباء

 

 أخصائي اجتماعي

 0.272 2.92 - 4 47 ك

3 

% 92.2 7.8 - 

 مسئول اجتماعي

 0.650 2.62 1 3 9 ك

% 69.2 23.1 7.7 

 سر مستفيدةأ

 0.000 3.00 - - 375 ك

% 100.0 - - 

 الكلي

 0.157 2.98 1 7 431 ك

% 98.2 1.6 .2 

3 

 توفير األثاث 

 

 

 

 أخصائي اجتماعي

 0.46 2.71 - 5 8 ك

4 

% 61.5 38.5 - 

 مسئول اجتماعي

 0.506 2.62 - 5 8 ك

% 61.5 38.5 - 

 سر مستفيدةأ

 0.000 3.00 - - 375 ك

% 100.0 - - 

 الكلي

 0.209 2.95 - 20 419 ك

% 419 20 - 

 توفير فرص عمل 8

 أخصائي اجتماعي

 0.460 2.71 - 15 36 ك

5 

% 70.6 29.4 - 

 مسئول اجتماعي

 0.506 2.62 - 5 8 ك

% 61.5 38.5 - 

 سر مستفيدةأ

 0.136 2.98 - 7 368 ك

% 98.1 1.9 - 

 0.241 2.94 - 27 412 ك الكلي
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 العبارة م

 درجة الموافقة التكرار
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

 ال  إلى حد ما  نعم  النسبة %

% 93.8 6.2 - 

 توفير المستلزمات المدرسية 6

 أخصائي اجتماعي

 0.272 2.92 - 4 47 ك

6 

% 92.2 7.8 - 

 مسئول اجتماعي

 0.768 2.38 2 4 7 ك

% 53.8 30.8 15.4 

 سر مستفيدةأ

 0.230 2.94 - 21 354 ك

% 94.4 5.6 - 

 الكلي

 0.281 2.92 2 29 408 ك

% 92.9 6.6 0.5 

 شراء المالبس 2

 أخصائي اجتماعي

 0.952 2.33 - 17 34 ك

7 

% 66.7 33.3 - 

 مسئول اجتماعي

 0.855 2.31 3 3 7 ك

% 53.8 23.1 23.1 

 سر مستفيدةأ

 0.000 3.00 - - 375 ك

% 100.0 - - 

 الكلي

 0.424 2.90 20 3 416 ك

% 94.8 .7 4.6 

 تقديم قروض 10

 أخصائي اجتماعي

 0.868 2.08 17 13 21 ك

8 

% 41.2 25.5 33.3 

 مسئول اجتماعي

 0.577 2.00 2 9 2 ك

% 15.4 69.2 15.4 

 سر مستفيدةأ

 0.000 3.00 - - 375 ك

% 100.0 - - 

 الكلي

 0.453 2.86 19 22 398 ك

% 90.7 5.0 4.3 

 تنفيذ مشروعات صغيرة 11

 أخصائي اجتماعي

 0.505 2.51 - 25 26 ك

9 
% 51.0 49.0 - 

 مسئول اجتماعي

 0.650 2.38 1 6 6 ك

% 46.2 46.2 7.7 
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 العبارة م

 درجة الموافقة التكرار
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

 ال  إلى حد ما  نعم  النسبة %

 سر مستفيدةأ

 0.354 2.85 - 55 320 ك

% 85.3 14.7 - 

 الكلي

 0.406 2.80 1 86 352 ك

% 80.2 19.6 0.2 

 ترميم منزل 14

 أخصائي اجتماعي

 0.497 2.41 - 30 21 ك

10 

% 41.2 58.8 - 

 اجتماعيمسئول 

 0.641 2.08 2 8 3 ك

% 23.1 61.5 15.4 

 سر مستفيدةأ

 0.493 2.85 22 11 342 ك

% 91.2 2.9 5.9 

 الكلي

 0.531 2.78 24 49 366 ك

% 366 49 24 

 توفير األجهزة الكهربائية 7

 أخصائي اجتماعي

 0.883 2.02 19 12 20 ك

11 

% 39.2 23.5 37.3 

 مسئول اجتماعي

 0.776 2.46 - 43 332 ك

% 88.5 11.5 - 

 سر مستفيدةأ

 0.319 2.89 2 3 8 ك

% 61.5 23.1 15.4 

 الكلي

 0.522 2.77 21 58 360 ك

% 82.0 13.2 4.8 

 سداد الديون 12

 أخصائي اجتماعي

 0.564 1.37 34 15 2 ك

12 

% 3.9 29.4 66.7 

 مسئول اجتماعي

 0.506 2.38 - 8 5 ك

% 38.5 61.5 - 

 سر مستفيدةأ

 0.272 2.92 18 95 262 ك

% 69.9 25.3 4.8 

 الكلي

 0.596 2.72 34 53 352 ك

% 80.2 12.1 7.7 

 13 0.000 3.00 - - 51 ك أخصائي اجتماعي سداد إيجار السكن 5
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 العبارة م

 درجة الموافقة التكرار
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

 ال  إلى حد ما  نعم  النسبة %

% 100.0 - - 

 مسئول اجتماعي

 0.000 3.00 - - 13 ك

% 100.0 - - 

 سر مستفيدةأ

 0.569 2.65 18 95 262 ك

% 69.9 25.3 4.8 

 الكلي

 0.540 2.70 18 95 326 ك

% 74.3 21.6 4.1 

 توفير مواصالت 13

 أخصائي اجتماعي

 0.603 1.61 23 25 3 ك

14 

% 5.9 49.0 45.1 

 مسئول اجتماعي

 0.689 2.15 2 7 4 ك

% 30.8 53.8 15.4 

 سر مستفيدةأ

 0.377 2.83 - 64 311 ك

% 82.9 17.1 - 

 الكلي

 0.580 2.67 25 96 318 ك

% 72.4 21.9 5.7 

15 
االتصددددددال بمصددددددادر أخددددددر  

 لتقديم المعونات

 أخصائي اجتماعي

 0.000 2.00 - - 51 ك

15 

% 100.0 - - 

 مسئول اجتماعي

 0.650 2.38 1 6 6 ك

% 46.2 46.2 7.7 

 سر مستفيدةأ

 0.500 2.47 - 199 176 ك

% 46.9 53.1 - 

 الكلي

 0.497 2.41 1 256 182 ك

% 41.5 58.3 0.2 

 0.221 2.83 المتوسط العام

االحتياجررات االقتصررادية لألسررر الفقيرررة تمثلررت فرري الحصررول علررى يتضررح مررن خررالل النتررائج أن أارررز و 
جررررة مررررع نتررررائج دراسررررة وتتفررررق هررررذه النتي لتسررررديد ديونهررررا والتزاماتهررررا، نررررات ماديررررة وحاجتهررررا الماسررررةإعا

التي اينت أن األسرر المسرتفيدة مرن معابشرات الضرمان ال تسرتطيع أن تلاري احتياجاتهرا ( 2005)الااز،
التري اينرت ( 2005ودراسة )البشرايكي، ،الدراسة ءية كاألعياد والمرض وادات الموسمالخاصة والمتطلا

 ،الغذاء ثم إيجار السكن يليه المصروفات النثريرة يليره المواصرالت :أن أهم احتياجات األسر االترتيب
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التري اينرت أن غالايرة المسرتفيدات مرن نظرام الضرمان االجتمراعي يررون أن ( 2009اسة ) الغريب،ودر 
( 2011ودراسرة )الترويجري، ،المعابشات الضمانية غير كافية وال يسرتطيعون التروفير منهرامخصصات 

الترري اينررت أن الرردعم االجتمرراعي لمسررتفيدات الضررمان يتمثررل فرري خرردمات تسرراعد علررى تجنررب الخطررر 
التري اينرت أن أهرم ( 2013ودراسة )المعيوف، ،االقتصادي واالجتماعي ومساعدتهن على االستقاللية

 .االقتصادية لغالاية عينة الدراسة هي عدم كفاية مساعدات الضمان االجتماعيالمبشكالت 
: المستفيدة من خدمات الضمان االجتماعي) صحية وتعليمية ( لألسر / االحتياجات االجتماعية 2

االحتياجات االجتماعية ) صحية وتعليمية ( لألسر الفقيرة تم حساب التكرارات والنسب للتعرف على أهم 
 وجاءت النتائج كما ،المئوية والمتوسطات الحسااية واالنحرافات المعيارية والرتب الستجااات أفراد الدراسة

استجااات أفراد الدراسة على عاارات محور أهم االحتياجات  (11جدول رقم ) يوضحها الجدول التالي:
ماعي مرتاة تنازليا  حسب االجتماعية ) صحية وتعليمية ( لألسر المستفيدة من خدمات الضمان االجت

 متوسطات الموافقة

 العبارة م

 درجة الموافقة التكرار
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

 ال  إلى حد ما  نعم  النسبة %

 توفير االحتياجات المدرسية 1

 أخصائي اجتماعي

 0.196 2.96 - 2 49 ك

1 

% 96.1 3.9 - 

 مسئول اجتماعي

 0.506 2.62 - 5 8 ك

% 61.5 38.5 - 

 سر مستفيدةأ

 0.000 3.00 - - 375 ك

% 100.0 - - 

 الكلي

 0.125 2.98 - 7 432 ك

% 98.4 1.6 - 

 توفير خدمات صحية 2

 أخصائي اجتماعي

 0.504 2.53 - 24 27 ك

2 

% 52.9 47.1 - 

 مسئول اجتماعي

 0.000 3.00 - - 13 ك

% 100.0 - - 

 سر مستفيدةأ

 0.000 3.00 - - 375 ك

% 100.0 - - 

 الكلي

 0.228 2.95 - 24 415 ك

% 94.5 5.5 - 
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 العبارة م

 درجة الموافقة التكرار
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

 ال  إلى حد ما  نعم  النسبة %

 صرف األدوية 3

 أخصائي اجتماعي

 0.385 2.18 - 42 9 ك

3 

% 17.6 82.4 - 

 مسئول اجتماعي

 0.000 3.00 - - 13 ك

% 100.0 - - 

 سر مستفيدةأ

 0.000 3.00 - - 375 ك

% 100.0 - - 

 الكلي

 0.294 2.90 - 42 397 ك

% 90.4 9.6 - 

14 
تدددوفير مسدددتلزمات طبيدددة لدددذوي 

 االحتياجات الخاصة

 أخصائي اجتماعي

 0.196 2.04 - 49 2 ك

4 

% 3.9 96.1 - 

 مسئول اجتماعي

 0.376 2.85 - 2 11 ك

% 84.6 15.4 - 

 سر مستفيدةأ

 0.499 2.54 - 174 201 ك

% 53.6 46.4 - 

 الكلي

 0.500 2.49 - 225 214 ك

% 48.7 51.3 - 

 الكشف الدوري ألفراد األسرة 4

 أخصائي اجتماعي

 0.572 1.59 23 26 2 ك

5 

% 3.9 51.0 45.1 

 مسئول اجتماعي

 0.506 2.62 - 5 8 ك

% 61.5 38.5 - 

 سر مستفيدةأ

 0.500 2.48 - 194 181 ك

% 48.3 51.7 - 

 الكلي

 0.585 2.38 23 225 191 ك

% 43.5 51.3 5.2 

 الحاجة لدروس تقوية لألبناء 16

 أخصائي اجتماعي

 0.559 1.65 20 29 2 ك

6 

% 3.9 56.9 39.2 

 اجتماعيمسئول 

 0.832 2.23 3 4 6 ك

% 46.2 30.8 23.1 

 0.496 2.43 - 214 161 ك سر مستفيدةأ
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 العبارة م

 درجة الموافقة التكرار
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

 ال  إلى حد ما  نعم  النسبة %

% 42.9 57.1 - 

 الكلي

 0.572 2.33 23 247 169 ك

% 38.5 56.3 5.2 

 تقديم برامج تدريبية وتأهيلية 9

 أخصائي اجتماعي

 0.000 2.00 - 51 - ك

7 

% - 100.0 - 

 مسئول اجتماعي

 0.776 2.54 2 2 9 ك

% 69.2 15.4 15.4 

 سر مستفيدةأ

 0.482 2.37 - 238 137 ك

% 36.5 63.5 - 

 الكلي

 0.480 2.33 2 291 146 ك

% 33.3 66.3 .5 

 إنشاء نادي اجتماعي 13

 أخصائي اجتماعي

 0.316 2.02 2 46 3 ك

8 

% 5.9 90.2 3.9 

 مسئول اجتماعي

 0.577 2.00 2 9 2 ك

% 15.4 69.2 15.4 

 سر مستفيدةأ

 0.486 2.38 - 233 142 ك

% 37.9 62.1 - 

 الكلي

 0.488 2.33 4 288 147 ك

% 33.5 65.6 .9 

 تنظيم حمالت حج وعمرة 18

 أخصائي اجتماعي

 0.476 1.67 17 34 - ك

9 

% - 66.7 33.3 

 مسئول اجتماعي

 0.832 1.77 6 4 3 ك

% 23.1 30.8 46.2 

 سر مستفيدةأ

 0.594 2.32 25 204 146 ك

% 38.9 54.4 6.7 

 الكلي

 0.630 2.23 48 242 149 ك

% 33.9 55.1 10.9 

 أخصائي اجتماعي برامج توعية بالتغذية السليمة 5

 0.196 1.96 2 49 - ك

10 

% - 96.1 3.9 
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 العبارة م

 درجة الموافقة التكرار
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

 ال  إلى حد ما  نعم  النسبة %

 مسئول اجتماعي

 0.519 2.46 - 7 6 ك

% 46.2 53.8 - 

 سر مستفيدةأ

 0.447 2.23 4 280 91 ك

% 24.3 74.7 1.1 

 الكلي

 0.438 2.21 6 336 97 ك

% 22.1 76.5 1.4 

 برامج ترشيد االستهالك 8

 أخصائي اجتماعي

 0.238 2.06 - 48 3 ك

11 

% 5.9 94.1 - 

 مسئول اجتماعي

 0.776 2.46 2 3 8 ك

% 61.5 23.1 15.4 

 سر مستفيدةأ

 0.319 2.11 - 332 43 ك

% 11.5 88.5 - 

 الكلي

 0.337 2.12 2 383 54 ك

% 12.3 87.2 .5 

 الحاجة لخدمات اإلرشاد الطالبي 17

 أخصائي اجتماعي

 0.559 1.65 20 29 2 ك

12 

% 3.9 56.9 39.2 

 مسئول اجتماعي

 0.689 2.15 2 7 4 ك

% 30.8 53.8 15.4 

 سر مستفيدةأ

 0.365 2.16 - 316 59 ك

% 15.7 84.3 - 

 الكلي

 0.435 2.10 22 352 65 ك

% 14.8 80.2 5.0 

 توفير دور للحضانة 12

 أخصائي اجتماعي

 0.140 2.02 - 50 1 ك

13 

% 2.0 98.0 - 

 مسئول اجتماعي

 0.577 2.00 2 9 2 ك

% 15.4 69.2 15.4 

 سر مستفيدةأ

 0.459 2.05 30 295 50 ك

% 13.3 78.7 8.0 

 0.438 2.05 32 354 53 ك الكلي
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 العبارة م

 درجة الموافقة التكرار
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

 ال  إلى حد ما  نعم  النسبة %

% 12.1 80.6 7.3 

 محاضرات ثقافية 11

 أخصائي اجتماعي

 0.369 1.94 5 44 2 ك

14 

% 3.9 86.3 9.8 

 مسئول اجتماعي

 0.751 2.31 2 5 6 ك

% 46.2 38.5 15.4 

 سر مستفيدةأ

 0.271 2.04 7 347 21 ك

% 5.6 92.5 1.9 

 الكلي

 0.311 2.03 14 396 29 ك

% 6.6 90.2 3.2 

 برامج محو األمية 7

 أخصائي اجتماعي

 0.382 1.88 7 43 1 ك

15 

% 2.0 84.3 13.7 

 مسئول اجتماعي

 0.641 2.08 2 8 3 ك

% 23.1 61.5 15.4 

 سر مستفيدةأ

 0.451 2.01 37 299 39 ك

% 10.4 79.7 9.9 

 الكلي

 0.451 1.99 46 350 43 ك

% 9.8 79.7 10.5 

 خدمات إرشاد أسري 15

 اجتماعيأخصائي 

 0.578 1.47 29 20 2 ك

16 

% 3.9 39.2 56.9 

 مسئول اجتماعي

 0.506 2.38 - 8 5 ك

% 38.5 61.5 - 

 سر مستفيدةأ

 0.220 2.05 - 356 19 ك

% 5.1 94.9 - 

 الكلي

 0.354 1.99 29 384 26 ك

% 5.9 87.5 6.6 

 برامج تنظيم األسرة 10

 اجتماعيأخصائي 

 0.369 1.94 5 44 2 ك

17 

% 3.9 86.3 9.8 

 مسئول اجتماعي

 0.519 2.46 - 7 6 ك

% 46.2 53.8 - 
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 العبارة م

 درجة الموافقة التكرار
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

 ال  إلى حد ما  نعم  النسبة %

 سر مستفيدةأ

 0.536 1.96 62 267 46 ك

% 12.3 71.2 16.5 

 الكلي

 0.525 1.97 67 318 54 ك

% 12.3 72.4 15.3 

 برامج توعية دينية 6

 أخصائي اجتماعي

 0.483 1.65 18 33 - ك

18 

% - 64.7 35.3 

 مسئول اجتماعي

 0.506 2.38 - 8 5 ك

% 38.5 61.5 - 

 سر مستفيدةأ

 0.423 1.88 58 303 14 ك

% 3.7 80.8 15.5 

 الكلي

 0.447 1.87 76 344 19 ك

% 4.3 78.4 17.3 

 0.208 2.29 المتوسط العام

يتضررح مررن النتررائج الموضررحة أعرراله أن أارررز االحتياجررات االجتماعيررة ) صررحية وتعليميررة ( لألسررر و  -
نهرا ال تمتلرك القردرات الماليرة المناسراة التري تتريح إتوفير االحتياجات المدرسية حيرث  الفقيرة تمثلت في

هررذه النتيجررة مررع نتررائج دراسررة وتتفررق  ،لهررا تلايررة تلررك االحتياجررات ألانائهررا ألهميتهررا لمواصررلة تعلرريمهم
( والتي اينت أن األسر المستفيدة من معابشات الضرمان ال تسرتطيع أن تلاري احتياجاتهرا 2005)الااز،

التري اينررت ( 2005دراسرة )البشرايكي،و  الخاصرة والمتطلارات الموسرمية كاألعيراد والمررض وارردأ الدراسرة
 ن يليره المصرروفات النثريرة يليره المواصرالتالغذاء ثرم إيجرار السرك :أن أهم احتياجات األسر االترتيب

التري اينرت أن غالايرة المسرتفيدات مرن نظرام الضرمان االجتمراعي يررون أن ( 2009دراسة ) الغريب،و 
( 2011اسة )الترويجري،در و  ،وال يستطيعون التوفير منها ،مخصصات المعابشات الضمانية غير كافية

ن يتمثررل فرري خرردمات تسرراعد علررى تجنررب الخطررر الترري اينررت أن الرردعم االجتمرراعي لمسررتفيدات الضررما
التري اينرت أن أهرم ( 2013دراسرة )المعيروف،و  االقتصادي واالجتماعي ومسراعدتهن علرى االسرتقاللية

 .المبشكالت االقتصادية لغالاية عينة الدراسة هي عدم كفاية مساعدات الضمان االجتماعي
 "؟ الضمان االجتماعي المستفيدة من احتياجات األسر شباعإل اتما المقترح السؤال الثاني:"

احتياجرات األسررة الفقيررة ترم حسراب التكررارات والنسرب المئويرة والمتوسرطات  إبشراا للتعرف على مقترحرات 
مقترحررات وجرراءت الالحسرااية واالنحرافررات المعياريررة والرتررب السررتجااات أفررراد الدراسرة علررى عاررارات محررور 

 النتائج كما يوضحها الجدول التالي:
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احتياجات األسرة الفقيرة  إبشاا ( استجااات أفراد الدراسة على عاارات محور مقترحات 12جدول رقم )
 مرتاة تنازليا  حسب متوسطات الموافقة

 العبارة م

 درجة الموافقة التكرار
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

 ال  إلى حد ما  نعم  النسبة %

 األسر المنتجةتفعيل مشروعات  2

 أخصائي اجتماعي

 0.000 3.00 - - 51 ك

1 

% 100.0 - - 

 مسئول اجتماعي

 0.000 3.00 - - 13 ك

% 100.0 - - 

 سر مستفيدةأ

 0.250 2.93 - 25 350 ك

% 93.3 6.7 - 

 الكلي

 0.232 2.94 - 25 414 ك

% 94.3 5.7 - 

3 
للتدددددريم المهنددددي فددددتا مراكددددز 

 للشباب والفتيات

 أخصائي اجتماعي

 0.000 3.00 - - 51 ك

2 

% 100.0 - - 

 مسئول اجتماعي

 0.751 2.69 - 2 11 ك

% 84.6 15.4 - 

 سر مستفيدةأ

 0.360 2.85 - 57 318 ك

% 84.8 15.2 - 

 الكلي

 0.359 2.86 2 57 380 ك

% 86.6 13.0 .5 

7 
إنشاء نادي اجتماعي لشغل وقت 

 الفراغ

 أخصائي اجتماعي

 0.000 3.00 - - 51 ك

3 

% 100.0 - - 

 مسئول اجتماعي

 0.707 2.00 3 7 3 ك

% 23.1 53.8 23.1 

 سر مستفيدةأ

 0.488 2.61 - 146 229 ك

% 61.1 38.9 - 

 الكلي

 0.495 2.64 3 153 283 ك

% 64.5 34.9 .7 

1 
نشددر الددوعي الصددحي مددن خددالل 

 برامج التوعية الصحية
 أخصائي اجتماعي

 0.385 2.82 - 9 42 ك

4 

% 82.4 17.6 - 
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 العبارة م

 درجة الموافقة التكرار
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

 ال  إلى حد ما  نعم  النسبة %

 مسئول اجتماعي

 0.519 2.54 - 6 7 ك

% 53.8 46.2 - 

 سر مستفيدةأ

 0.500 2.47 - 198 177 ك

% 47.2 52.8 - 

 الكلي

 0.500 2.51 - 213 226 ك

% 51.5 48.5 - 

 فتا فصول لمحو األمية 4

 أخصائي اجتماعي

 0.641 2.08 - 1 50 ك

5 

% 98.0 2.0 - 

 مسئول اجتماعي

 0.641 2.08 2 8 3 ك

% 23.1 61.5 15.4 

 سر مستفيدةأ

 0.480 2.36 - 241 134 ك

% 35.7 64.3 - 

 الكلي

 0.508 2.42 3 249 187 ك

% 42.6 56.7 .7 

5 
تنفيدددددذ بدددددرامج توعيدددددة لتنظددددديم 

 الميزانية وترشيد االستهالك

 أخصائي اجتماعي

 0.000 3.00 - - 51 ك

6 

% 100.0 - - 

 مسئول اجتماعي

 0.776 2.54 2 2 9 ك

% 69.2 15.4 15.4 

 سر مستفيدةأ

 0.404 2.21 - 298 77 ك

% 20.5 79.5 - 

 الكلي

 0.472 2.31 2 300 137 ك

% 31.2 68.3 .5 

 إنشاء دور للحضانة 6

 أخصائي اجتماعي

 0.000 3.00 - - 51 ك

7 

% 100.0 - - 

 مسئول اجتماعي

 0.725 2.23 2 6 5 ك

% 38.5 46.2 15.4 

 سر مستفيدةأ

 0.408 2.21 - 296 79 ك

% 21.1 78.9 - 

 0.470 2.30 2 302 135 ك الكلي
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 العبارة م

 درجة الموافقة التكرار
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

 ال  إلى حد ما  نعم  النسبة %

% 30.8 68.8 .5 

 تفعيل برامج اإلرشاد األسري 9

 أخصائي اجتماعي

 0.401 2.80 - 10 41 ك

8 

% 80.4 19.6 - 

 مسئول اجتماعي

 0.768 2.38 2 4 7 ك

% 53.8 30.8 15.4 

 سر مستفيدةأ

 0.416 2.22 - 292 83 ك

% 22.1 77.9 - 

 الكلي

 0.466 2.29 2 306 131 ك

% 29.8 69.7 .5 

10 
تفعيدددل بدددرامج اإلرشددداد الطالبدددي 

 بالمدارس

 أخصائي اجتماعي

 0.540 2.71 2 11 38 ك

9 

% 74.5 21.6 3.9 

 مسئول اجتماعي

 0.519 2.54 - 6 7 ك

% 53.8 46.2 - 

 سر مستفيدةأ

 0.408 2.21 - 296 79 ك

% 21.1 78.9 - 

 الكلي

 0.459 2.28 2 313 124 ك

% 28.2 71.3 .5 

8 
تكثيدددف بدددرامج التوعيدددة الدينيدددة 

 والثقافية

 أخصائي اجتماعي

 0.747 2.04 13 23 15 ك

10 

% 29.4 45.1 25.5 

 مسئول اجتماعي

 0.751 2.31 2 5 6 ك

% 46.2 38.5 15.4 

 سر مستفيدةأ

 0.448 2.00 38 300 37 ك

% 9.9 80.0 10.1 

 الكلي

 0.503 2.01 53 328 58 ك

% 13.2 74.7 12.1 

 0.279 2.46 المتوسط العام

احتياجرات األسررة الفقيررة المسرتفيدة مرن خردمات  إبشراا أن أارز مقترحات السااقة يتضح من خالل النتائج 
الضمان االجتماعي تمثلت في تفعيل مبشروعات األسر المنتجة مما يتيح لها امتالك مصادر دخل تمكنها 

 وتتفرق هرذه النتيجرة مبشركلة الفقرر، من تلاية احتياجاتها الضرورية وهي إحدى اآلليات الموضروعة لمعالجرة
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دت علرى أن معراش الضرمان االجتمراعي ال يسرتطيع امفررده الحرد مرن (فقرد أكر2004دراسة )مصرطفى،مع 
دراسة ) و  مبشكلة الفقر وأنه الاد من االهتمام امبشروعات األسر المنتجة وتنميتها وزيادة كفاءتها ومواردها،

( والتي اينت أن نظام الضمان االجتماعي السرعودي اوضرعه الحرالي يحتراج إلرى تطروير 2015أاا الخيل،
عادة نظر  وتعديل ليكون له دور اارز في كفاية المستحقين في المجتمع السعودي. وا 

 :نتائج الدراسة 

رون أن األسلوب المتاع هو % من إجمالي أفراد الدراسة من المسئولين االجتماعيين ي92.3 ةأن نسا- 
ة أن نساكما  المقااالت.ب المتاع هو أسلوب % يرون أن األسلو 69.2 ةنساو  ،إجراء الدراسات

مكاتب الضمان % من إجمالي أفراد الدراسة من األخصائيين واألخصائيات العاملين في 100.0
 % يتاعون أسلوب الزيارات.98.0 ةنساو  ،أسلوب المقااالتيتاعون  االجتماعي

 الفقيرررة أارزهررا تتمثررل فرري:ة مررن االحتياجررات االقتصررادية لألسررر  أفررراد الدراسررة موافقررون علررى خمسررة عبشرررة-
 ،....(.غرراز ،مرراء ،مات ) كهرارراءسررداد فررواتير الخررد، ترروفير المررواد الغذائيررة، إعانررات ماديررةالحصررول علررى 
 توفير فرص عمل. توفير األثاث.

الفقيررة تتمثرل ة جتماعية ) صرحية وتعليميرة ( لألسرر أفراد الدراسة موافقون على خمسة من االحتياجات اال-
مات طايررة لررذوي ترروفير مسررتلز  ،صرررف األدويررة ،ترروفير خرردمات صررحية ،ترروفير االحتياجررات المدرسررية فرري:

 الكبشف الدوري ألفراد األسرة. ،االحتياجات الخاصة

أفررراد الدراسررة موافقررون إلررى حررد مررا علررى ثالثررة عبشرررة مررن االحتياجررات االجتماعيررة ) صررحية وتعليميررة ( -
 نرراد   إنبشرراء ،وتأهيليررةتقررديم ارررامج تدريايررة  ،الحاجررة لرردروس تقويررة لألانرراء لألسررر الفقيرررة أارزهررا تتمثررل فرري:

 ارامج توعية االتغذية السليمة. ،تنظيم حمالت حج وعمرة ،اجتماعي

تفعيررل مبشررروعات  :تتمثررل فرري احتياجررات األسرررة إبشرراا أفررراد الدراسررة موافقررون علررى خمسررة مررن مقترحررات 
نبشرر  ،اجتماعي لبشغل وقت الفراغ اء ناد  إنبش ،للتدريب المهني للبشااب والفتيات فتح مراكز ،األسر المنتجة

 فتح فصول لمحو األمية. ،خالل ارامج التوعية الصحية الوعي الصحي من
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 احتياجرات األسررة الفقيررة تتمثرل فري: إبشراا علرى خمسرة مرن مقترحرات  مرا أفراد الدراسة موافقرون إلرى حرد-
 ،تفعيل ارامج اإلربشاد األسري ،للحضانةإنبشاء دور  ،نظيم الميزانية وتربشيد االستهالكتنفيذ ارامج توعية لت

 تكثيف ارامج التوعية الدينية والثقافية. ،ربشاد الطالاي االمدارستفعيل ارامج اإل

 احتياجات األسر الفقيرة: شباعإل اتقترحم -
 

 :فيما يتعلق بالضمان االجتماعي -
  تلارري االحتياجررات إعررادة النظررر فرري إمكانيررة زيررادة المخصصررات الماليررة البشررهرية والتأكررد مررن أنهررا

 .ية اأفضل مستوى ممكنساساأل
  التركيرز علررى حررل مبشركلة االسرركان لألسررر الفقيرررة مرن خررالل التوسررع فري مبشرراريع االسرركان الخيريررة

 لتكفل لهم السكن المجاني أو اإيجارات رمزية تخفف من األعااء المالية على األسر.
  المؤسسررات الحكوميررة واألهليررة فيمررا يخررص تبشررجيع التعرراون المسررتمر والمثمررر لتوحيررد الجهررود اررين

 تقديم المساعدات في كافة المجاالت لجميع أفراد األسرة الفقيرة للحد من مبشكلة الفقر.
 ألهرررررم  أهميرررررة التحديرررررد الررررردقيقو  وتحليرررررل ظررررراهرة الفقرررررر أهميرررررة إجرررررراء الدراسرررررات والاحررررروث لرصرررررد

فري ظررل الظررروف االجتماعيررة  هابشررااعوالاحررث عرن الحلررول المناسرراة إل االحتياجرات لألسررر الفقيرررة
 .تلك االحتياجات إبشاا الاحث عن األسااب والمعوقات التي تحول دون و  غيرةواالقتصادية المت

  التوسرررع فررري خررردمات الضرررمان االجتمررراعي مرررن خرررالل فرررتح المزيرررد منهرررا لمواجهرررة الضرررغط علرررى
 ة السكانية.المكاتب الحالية مع ضرورة تحديد األحياء األكثر احتياجا  اناء  على الكثاف

  والتركيررررز علررررى تخصررررص الخدمررررة االجتماعيررررة التوسررررع فرررري توظيررررف األخصررررائيين واألخصررررائيات
 .لمواجهة األعداد المتزايدة من األسر المستفيدة المترددة على مكاتب الضمان

 احتياجرات األسرر  إبشراا في  اأهمية التقويم المستمر لارامج الضمان االجتماعي للتأكد من فعاليته
 .المستفيدة من خدماتها الفقيرة

 
 :فيما يتعلق باألسر الفقيرة-

 يتناسررب مررع توجرره المملكررة نحررو  التوسررع فرري نبشررر ارررامج محررو األميررة وخاصررة األمهررات وهررذا مررا
 خفض معدالت األمية.

  كسررااهم المهررارات الالزمررة تهم افررتح مراكررز للترردريب المهنرري للبشررااب والفتيررات امررا يعررزز مررن قرردر وا 
   .العملألداء 
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   القرردراتينمرري لبشررغل وقررت الفررراغ امررا يفيررد ويكسررب المهررارات و  ةاجتماعيرر التوسررع فرري إنبشرراء نررواد 
مرررع التركيرررز علرررى تنويرررع الاررررامج والخررردمات المقدمرررة احيرررث تبشرررمل الجوانرررب  ألفرررراد األسرررر الفقيررررة

 .الدينية والثقافية والرياضية
 ارررامج التوعيررة  زيررادة عرردد مراكررز الرعايررة الصررحية والتوسررع فرري نبشررر الرروعي الصررحي مررن خررالل

 .من خالل المحاضرات والحمالت والندوات وورش العملالصحية 
 من القدرة على التوفير واالسرتثماريعزز  زانية وتربشيد االستهالك اماتنفيذ ارامج توعية لتنظيم المي 

 للحد من العبشوائية في الصرف.
  والارررامج الخاصررة االتأهيررل امج اإلربشرراد األسررري مررن خررالل التوعيررة اأهميررة تنظرريم األسرررة تفعيررل اررر

 النفسي واالجتماعي.
  تفعيررل مبشررروعات األسررر المنتجررة وتنميتهررا وزيررادة كفاءتهررا ومواردهررا ولفررت أنظررار القطررا  الخرراص

 لتانيها ودعمها.
 

 : الخاتمة
إال أنها ال تزال احاجة إلرى المزيرد  والاحوثإن مبشكلة الفقر رغم معالجتها في كثير من الدراسات 

ويمكرررن اقترررراح عررردد مرررن الموضررروعات  ،مرررن الدراسرررات مرررن زوايرررا مختلفرررة فررري كافرررة المجتمعرررات
 :يلكدراسات مستقالية كالتا

 .دراسات تقويمية لخدمات الضمان االجتماعي-
 .لألسرةاالجتماعي والثقافي  أثر الفقر على المستوى-
 .فعالية المبشروعات الصغيرة في التخفيف من مبشكلة الفقر-
 .معوقات تمكين المرأة الفقيرة من تنفيذ المبشروعات الصغيرة-
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 المراجع:

 أوالا : المراجع العربية :

 (،تقرير األهداف الإلنمائية األلفية، نيويورك.2015األمم المتحدة) -
تصادية اللجنة االق عي في إطار السياسات االجتماعية،( الضمان وبشاكات األمان االجتما2003)المتحدةاألمم  -

 .نيويورك واالجتماعية لغراي آسيا،
( أحكام الضمان االجتماعي دراسة تأصيلية، رسالة دكتوراه غير منبشورة، جامعة اإلمام، 2015عاداهلل) الخيل، أاا -

 .الرياضالمعهد العالي للقضاء، 
 مكتاة الملك عادالعزيز، الرياض. ارامج الرعاية االجتماعية في المملكة العراية السعودية، (2005الااز، رابشد) -
 ،المكتاة المصرية ،( نماذج النظرية االجتماعية في تغيير الظواهر االجتماعية2003محمود وآخرون ) ،ادران -

 .االسكندرية
تصور مقترح من منظور الممارسة العامة للخدمة االجتماعية لتحقيق الدعم  (2011فاطمة) التويجري، -

 .كلية العلوم االجتماعية، جامعة اإلمام ،جتماعي، رسالة ماجستيراالجتماعي لمستفيدات الضمان اال
في المملكة العراية السعودية في ضوء توجيهات  (تصور مقترح لمعالجة مبشكلة الفقر2007خديجة) الجيزاني، -

 .، مكة المكرمةجامعة أم القرى ،رسالة دكتوراه اإلسالميةالتراية 
، المركز القومي للاحوث ألسرة في مصر(،سياسات الحماية االجتماعية لرعاية وتمكين ا2015منى) الحديدي -

 القاهرة. االجتماعية والجنائية،
جامعة  رسالة دكتوراه غير منبشورة، تقويم سياسات تخفيض الفقر في السودان،( 2010هاة عوض اهلل) حسين، -

 السودان.تكنولوجيا، السودان للعلوم وال
 ،لعراقيقياس وتحليل ظاهرة الفقر وعالقته االتفاوت في توزيع الدخل في االقتصاد ا (2009راجي) الخفاجي، -

 .الجامعة المستنصرية ،رسالة ماجستير
رسالة  الرياض، (دراسة ميدانية مطاقة على جمعية النهضة النسائية الخيرية امدينة2006)مضاوي الدغيلاي. -

 الرياض. ،مامة اإل، جامعماجستير
( المساهمة المهنية للخدمة االجتماعية في إصالح ذات الاين امحكمة الضمان 2009مصاواة ) ،الدهيمان -

 .الرياض ،جامعة الملك سعود ،رسالة ماجستير ،واألنكحة من وجهة نظر المتخصصين األكاديميين
لمعهد العراي ا المؤتمر االحصائي العراي األول، (معوقات ايانات قياس الفقر،2007محمد عاداهلل) الرفاعي، -

 عمان. ،حصائيةللتدريب والاحوث اإل
 .دار الفكر ،سة االجتماعية، عمان(السيا 2015طلعت وآخرون) السروجي، -
مركز نبشر وتوزيع  ،جامعة حلوان ،( مناهج الاحث في الخدمة االجتماعية2008وآخرون )السروجي، طلعت  -

 .الكتاب الجامعي
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رسالة دكتوراه غير  لضمان االجتماعي امنطقة الرياض،خط الفقر لفئات اتقديرات (2005)الجازي ،البشايكي -
  جامعة الملك سعود، الرياض. منبشورة،

كلية  ،رسالة دكتوراه ،مصريتنمية القرية في مواجهة الفقر في الريف الفعالية مبشروعات ) 2000عزة) بشحاته، -
 .جامعة حلوان ،الخدمة االجتماعية

 ،( تصور مقترح لدور الخدمة االجتماعية في تفعيل حقوق الطفل في المجتمع السعودي2014هيفاء ) ،البشلهوب -
 .مكة المكرمة’  6، المجلد 2العدد  ،مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

 الجزء األول، األردن. ،وزارة التنمية االجتماعية ،(دراسة جيوب الفقر في األردن1989الصقور، محمد وآخرون،) -
مطااع التقنية  ،الرياض ،spss10( معالجة الايانات ااستخدام ارنامج 2002حسن، عزت ) ،الضحيان، سعود -

 لألوفست.
 ،كلية الخدمة االجتماعية،(12المؤتمر العلمي) ماعي،(تقييم خدمات الضمان االجت2001)سلوى ،الحليم عاد -

 . جامعة حلوان
 دار المحمدية، الجزائر. ،دراسة نظرية وتطايقية ،(إدارة الموارد الابشرية والسلوك التنظيمي2004ناصر) عدون، -
 .االجتماعية" المكتب الجامعي الحديث، القاهرةالتبشريعات ومجاالت الخدمة ) 2001السيد عادالحميد) عطية، -
ت البشااب المسلم في عصر مؤتمر مكة العابشر عن مبشكال الفقر والاطالة،) 2009عمر، محمد عادالحليم) -

 .مكة المكرمة سالمي،رااطة العالم اإل العولمة،
كلية  ،رسالة دكتوراه(كفاءة مراكز المعلومات في تقدير االحتياجات للخدمات االجتماعية، 2000عادل) عيد، -

 الفيوم. .االجتماعية، جامعة القاهرة الخدمة
 عكاظ للنبشر والتوزيع، السعودية. (الخدمة االجتماعية ورعاية األسرة والطفولة والبشااب،1983محمد) غااري، -
اإلدارية وسال  (مدى رضا المستفيدات من نظام الضمان االجتماعي في اإلجراءات2009العزيز) عاد ريب،الغ -

  وزارة البشؤون االجتماعية، الرياض. تطويرها،
، كلية الخدمة ، رسالة ماجستيرحد الكفاف لفقراء الريف(، الضمان االجتماعي وتوفير  2003)ياسرالقصاص،  -

 جامعة حلوان. ،االجتماعية
 االسكندرية.المكتب العلمي للكمايوتر والنبشر،  (مقدمة في ممارسة الخدمة االجتماعية،2000كولبشيد.فيرونيكا) -
( أثر الخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة للضمان االجتماعي على 2014عاود) نجم، محمد. المايضين، -

 العلوم اإلدارية، األردن. مدينة عمان،وى الرضا عن األداء في المؤسسة امست
الاحوث للدراسات دار  سالمية،مدخل إلى النظرية االقتصادية اإل (الحاجات الابشرية،2001محمد) مرعي، -

حياء التراث، االسالمية  داي. سلسلة االقتصاد، وا 
( التنمية المستدامة في خطة التنمية العابشرة للمملكة العراية السعودية، وربشة عمل 2014اهلل) عاد المرواني، -

 .قطر ،األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العراي ،ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة
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دراسة مطاقة على  ،آليات مواجهة مبشكلة الفقر من منظور طريقة تنظيم المجتمع) 2004ممدوح) نهى مصطفى، -
 كلية الخدمة االجتماعية جامعة حلوان. رسالة ماجستير ،مكاتب الضمان االجتماعي احي أول طنطا

المجتمع السعودي، ( دور الخدمة االجتماعية في تحسين نوعية الحياة للمرأة المعيلة في 2013هيا) المعيوف. -
 اريدة. ،جامعة القصيم ،سالة ماجستيرر 

اء النظري والممارسة في العمل مع ية اين الان(النظريات العلمية والنماذج المهن2009نصيف) منقريوس، -
 .سكندريةاعات، المكتب الجامعي الحديث، اإلالجم

دراسة مطاقة على  ر النوعي،( خصائص فقر المرأة في المجتمع السعودي من المنظو 2012مجيدة) الناجم، -
 المستفيدات من الجمعيات الخيرية في المنطقة البشرقية، جامعة الملك سعود، قسم الدراسات االجتماعية، الرياض.

جامعة  ،رسالة ماجستير الجريمة،(الضمان االجتماعي السعودي وأثره في الوقاية من 2014عادل) النقيدان، -
 الرياض. نايف العراية للعلوم األمنية،

 .عمان ،األهلية للنبشر والتوزيع ،العولمة ومستقال األرض (2003)، ااتر محمد وردم -
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