
 

 

 

 

 

 

 سر الفقيرةخطة استراتيجية مقترحة لتحسين نوعية حياة األ

 الخيرية بمدينة الرياضدراسة مطبقة على الجمعيات 
 

 إعداد

 

 د. الجوهرة ناصر الهزاني                          

   د.  ساره عيسى العيسى                                     د. نيرمين إبراهيم حلمي                      

 د. حصة سليم الجهني                        د. وفاء جالل السيد                 

                              

 م2016

 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن

 بالرياض كلية الخدمة االجتماعية

 وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي(

 )عمادة البحث العلمي(
 



2 
 

 

 

 

 شكر وتقدير

تتقدم الباحثات جبزيل الشكر والتقدير إىل عمادة البحث العلمي ومركز حبوث كلية اخلدمة 

االجتماعية جبامعة االمرية نوره بنت عبد الرمحن ابلرايض لتمويلهم هذا البحث ضمن مشروع 

 اجملموعات البحثية 

   80_   ص _   35رقم املشروع  

 

 

 

 

 

  



3 
 

 مدخل الدراسة أواًل:

تعد ظاهرة الفقر من أبرز املشكالت االجتماعية واالقتصادية اليت تنتشر يف اجملتمعات البشرية بصفة 

كاملرض واجلهل، واليت تؤثر سلبا  عليها من آفات اجتماعيةيرتتب عامة والعربية بصفة خاصة، ملا 

أهداف التنمية االجتماعية واالقتصادية من جهة  لألفراد من جهة وعلى حتقيق املعيشيعلى الواقع 

ملواجهته والتقليل من حدته من  وتشكل مكافحة الفقر يف العامل العريب وحماوالت إجياد سبل، أخرى

، 2003)رحيم، حسني:  هلذه الطبقات أهم التحدايت األساسية اليت تواجه احلكومات لرفع املستوى األدىن

احتلت ظاهرة الفقر مكانة ابرزة داخل البحث العلمي وقد كانت أغلب اهتمامات وابلتايل ، (10ص

واالجتماعية  على معرفة املشاكل املرتتبة أو الناجتة من ظاهرة الفقر مثل املشاكل االقتصادية الباحثني

ر الفقر مصدهلذه الظاهرة، ف لوالسياسية والتعليمية والصحية وأتثريها على اجملتمع وحماولة إجياد حلو 

 .(542، ص2002)العدوي، حممد:  جمتمع اليت يعاين منها األفراد يف أياملشكالت 

إىل أمهية حتديد مؤشر ملستوى املعيشة والذي ميكن من  (1996دراسة الليثي )أشارت حيث 

 خالله وضع قياس ملستوى الرفاهية وكيفية التفرقة بني الفقراء وغري الفقراء.

للمشكالت اليت يواجهها الفقراء ومنها ارتفاع نفقة املعيشة  (1998دراسة العيسوي )كما أشارت 

واخنفاض مستوى الدخل وزايدة البطالة ويلي ذلك يف األمهية مشكالت السكن والرعاية الصحية، 

كما توصلت الدراسة إىل تصور ملواجهة مشكلة الفقراء من وجهة نظرهم وذلك عن طريق أتمني 

 دراسة الضبعأضافت و هم، ات الصغرية لتحسني أحوال معيشتص العمل الكافية وتوفري املشروعفر 

بعض املشكالت اليت يعاين منها الفقراء وتتمثل يف عدم القدرة على إشباع احلاجات  (2003)

 األساسية مع عدم القدرة على توفري الرعاية الصحية اآلمنة وزايدة نسبة البطالة اليت تعد أحد أهم
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 املستوى التعليمي والثقايف والصحي وضعف اخنفاضاملشكالت اليت يعاين منها الفقراء ابإلضافة إىل 

أهم االحتياجات الفعلية  (2007دراسة العيبان )كما حددت اخلدمات االجتماعية املقدمة هلم،  

االحتياجات االجتماعية واالقتصادية والصحية  لألسر املستفيدة من خدمات اجلمعيات ومتثلت يف

وتعرفت على اهم الربامج املقدمة إلشباعها سواء كانت صحية او اجتماعية أو تعليميه، مث اهم 

واألساليب املهنية لطريقة  الفقرية األسراألدوار املهنية لطريقة تنظيم اجملتمع يف إشباع احتياجات 

الفقرية وقد قامت الباحثة بطرح تصور مقرتح جلهود طريقة  سراألتنظيم اجملتمع يف إشباع احتياجات 

 .الفقرية األسرتنظيم اجملتمع يف إشباع احتياجات 

وصفت أولوايت حاجات الفقراء من اخلدمات اجملتمعية على  (2007دراسة عبد الرحيم )أما 

نقية وشبكة للصرف  همياالنحو التايل اخلدمات العمرانية وتتمثل يف منافذ للمواد التموينية شبكة 

الصحي وتوفري اخلدمات الكهرابئية ابإلضافة إىل اخلدمات الصحية واالجتماعية والتعليمية، كما 

أوصت بضرورة التعاون بني وزارة التضامن االجتماعي ومجعيات تنمية اجملتمع إلشباع حاجات 

 الفقراء.

هلية اجلهود األ بدأت حتث حلكوماتالفقرية وتنوعها جند أن ا األسريف ضوء تزايد احتياجات و          

يف تطوير وحتسني املناطق الفقرية  التنمية وخاصةتدعيم مفهوم شركاء للمشاركة يف عملية التنمية ل

لذا تعد منظمات اجملتمع املدين أحد أهم أطراف الشراكة يف  الفقري، األسروحتقيق جودة حياة 

، بل أصبح األمل تنمية مسئولية القادة واملسئولنيالذي كانت فيه ال حيث مضى الوقت، التنمية

اع اخلاص واملنظمات غري معقوداً على توفري فرص الشراكة بني مؤسسات القطاع العام والقط

 . (206، ص2007)عبد اللطيف، رشاد:  )اجلمعيات اخلريية( احلكومية
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الفقر من خالل االعتماد على التخطيط العلمي ويف اجملتمع السعودي جاءت احللول سريعة ملواجهة 

م واليت اعتمدت على عدد من 2014السليم واعتماد خطة التنمية الثامنة والتاسعة حىت عام 

االسرتاتيجيات التنموية اليت هتتم بقضية الفقر ومشكالت الفقراء وركزت على عدد من األولوايت 

عية احلياة وتوفري فرص العمل للمواطنني والتوسع من أمهها رفع مستوى املعيشة للفقراء وحتسني نو 

الكمي والنوعي يف اخلدمات التعليمية والتدريبية والصحية واالجتماعية، ومت وضع وصياغة اسرتاتيجية 

)شلهوب، هيفاء:  وطنية ملعاجلة الفقر هدفها الرئيسي التنمية االنسانية من خالل اجلوانب األساسية التالية

 : (113، ص2010

 حتسني املستوى املعيشي للفقراء. .1

 توفري اخلدمات الصحية وفرص التعليم املختلفة والتدريب للفقراء. .2

 التمكني االقتصادي وحتسني دخول الفقراء. .3

 تعزيز مقدرة الفئات الفقرية على املشاركة يف النشاطات االقتصادية. .4

 االجتماعي.تفعيل السياسات اخلاصة بشبكة األمان االجتماعي من خالل الضمان  .5

 معاجلة مشاكل اإلسكان التنموي وتوفري السكن املالئم للفئات احملتاجة من الفقراء. .6

 تعزيز دور املؤسسات اخلريية لعالج مشكلة الفقر واحلد منها. .7

ويف ضوء ذلك أسندت اململكة العربية السعودية مهمة املشاركة يف تنفيذ االسرتاتيجية التنموية إىل 

يتمثل يف اجلمعيات اخلريية، حيث تلعب اجلمعيات اخلريية دورًا أساسيًا يف  القطاع الثالث الذي

املالوي، ) التنمويةتقدمي خدمات الرعاية االجتماعية واإلعانة للمجتمع وتعد أهدافها صلب العملية 

 .(4، ص2010أمحد: 
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يف فقر، ومن بينهم وتلعب منظمات اجملتمع املدين دوراً حيوايً يف إعطاء صوت للفقراء الذين يعيشون 

األطفال والنساء وذوي اإلعاقة واملهمشني، كما إهنا لديها القدرة على الوصول للناس األكثر احتياجاً 

يف املناطق النائية والعشوائية، ولذا فهي ميكن أن تدخل يف شراكة مع احلكومة خللق فرص حقيقية 

 . :p2013(Anew global partnership ,12( للتنمية

أن تقوم حبشد املوارد احمللية وتنمية اجملتمعات الفقرية، كما إبمكاهنا  اجلمعيات اخلرييةيع حيث تستط

الفقرية من خالل مشروعات تقيمها هلم ومساعدات تقدمها سواء مادية أو فنية  األسرمساعدة 

احمللية إلاتحة الفرصة هلم وتنمية جمتمعاهتم مبا لديها من القدرة على حتديد احلاجات االجتماعية و 

بشكل دقيق نتيجة التصاهلا املباشر ابملواطنني وايضا لديها القدرة على تقدمي اخلدمات بتكلفة أقل 

 .(99، 2002)شيحة، جنوى:  يف ظل قدرهتا على تعبئة املوارد وتنظيم اجلهود التطوعية

وهناك العديد من الدراسات السابقة اليت تناولت دور اجلمعيات اخلريية يف حتسني نوعية احلياة لألسر 

 يف اجلمعيات اخلرييةالذي تقوم به الدور اليت أشارت إىل  2000دراسة شليب سنة الفقرية ومنها 

ية أهدافها جيب أن حتقق اجلمع ولكيتنمية اجملتمع احمللى بصفة عامة واملناطق الفقرية بصفة خاصة، 

 ينقصهم بعض اخلربات واملهارات كي يقوم هبذه األعمال جمموعة من األشخاص العاملني، ولكن

 يؤدوا عملهم على أمت وجه. 

إىل ضرورة قيام اجلمعيات التطوعية ابلنهوض ابملناطق الفقرية  (2001) بيباودراسة كما أشارت 

من خالل املشاركة يف حتسني خدمات الصرف الصحي وتوفري اخلدمات األساسية يف جماالت التعليم 

 يق حياة كرمية للفقراء.والصحة واإلسكان لتحق
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جمال  ملنظمات غري احلكومية العاملة يفأن ا (Alastairs 2002دراسة( وقد أوضحت 

اخلدمات اإلنسانية تصبح أكثر فاعلية من خالل تنمية قدراهتا املؤسسية وذلك من خالل تنمية 

 اليتمواردها املادية والبشرية، وتنميها من خالل تنمية وتدريب الكوادر الوظيفية وإكساهبم املهارات 

 ء مهامهم وأعماهلم داخل املنظمة.تساعدهم على أدا

إىل أمهية الدور الذي ميكن أن تلعبه املؤسسات اخلريية  Fowler (2005)دراسة وأشارت 

ابعتبارها من منظمات اجملتمع املدين اليت هتدف إىل بذل اجلهد لتحسني نوعية حياة الفقراء واحلد 

من الفقر وتعزيز العدالة االجتماعية وحتقيق التنمية املستدامة للفقراء من خالل توجيه كافة املوارد 

 ملؤسسات خلدمة الفقراء وحتقيق االستقرار واألمن.املتاحة هلذه ا

ميكن أن تقوم به املنظمات غري  إىل أمهية الدور الذي Kebel (2006)دراسة كما أشارت 

ة احلكومية يف تنمية املناطق الفقرية من خالل إعطاء الفرصة للمواطنني للتعبري عن احتياجاهتم واملشارك

على حياهتم مما يؤكد على قدرة هذه املنظمات على املسامهة يف  يف صنع السياسات العامة املؤثرة

 .االجتماعيبناء رأس املال 

أمهية تضافر اجلهود احلكومية مع املؤسسات اخلريية لتحسني  Adina (2006)دراسة  وأضافت

نوعية حياة الفقراء من خالل تصميم برامج للرعاية االجتماعية ابعتبارها ركيزة جلودة احلياة ميكن من 

 خالهلا تقدمي اخلدمات الصحية والتعليمية واالجتماعية تساعد على حتقيق الرفاهية للفقراء.

إىل ضرورة قيام وزارة الشئون االجتماعية ابلتعاون مع وزارة  (2006)دراسة موسى كما أوصت 

العمل واجلمعيات اخلريية يف مشاريع اإلسكان اخلريية التنموية حتت مظلة واحدة هدفها تدريب 

 وأتهيل الفقراء وذلك لالستفادة من قدرات وطاقات الفقراء للخروج من دائرة الفقر.
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على تصميم اسرتاتيجيات  اجلمعيات التطوعية تركيزعلى أمهية  Conr (2010)دراسة ركزت و 

تليب احتياجات الفقراء وتعمل على حتسني نوعية حياهتم من خالل االعرتاف واجتماعية صحية 

 املؤسسات اخلريية ملكافحة الفقر وتوفري بيئة آمنه للفقراء. عبهأبمهية الدور الذي تل

ستخدام اسرتاتيجية التشبيك بني اجلمعيات اخلريية ة ابضرور  (2011دراسة كمال )كما أوصت 

وذلك لتمكني الفقراء وإاتحة الفرصة حلصوهلم على اخلدمات االقتصادية واالجتماعية والتعليمية 

 والصحية.

إىل أمهية إشراك اجلمعيات اخلريية يف بناء خمططات  Madeleine (2010) أشارت دراسةو 

لتوجيه األموال حنو بناء جمتمعات جديدة للفقراء بدال من سكنية ابلتعاون مع اجلهات احلكومية 

 تقدمي املساعدات املادية للفقراء.

اجلمعيات اخلريية لتكريس دورها يف التنمية وإحداث دور واستهدفت اخلدمة االجتماعية تفعيل 

التغيريات واإلصالحات اجملتمعية املرغوبة ابعتبارها آلية ملشاركة املواطنني وإطارا لتنظيم مبادراهتم، 

وتنمية وعيهم حبقوقهم االقتصادية واالجتماعية والسياسية، ومع تطور مهنة اخلدمة االجتماعية 

للتطور والتغيري احلادث يف اجملتمعات املعاصرة أتكدت فاعلية اخلدمة وطرقها العلمية استجابة 

االجتماعية وأمهيتها يف اإلسهام يف مواجهة املشكالت االجتماعية مبستوايهتا املختلفة  وكذلك 

املشاركة يف وضع خطط وبرامج اإلصالح االجتماعي يف اجملتمع، واملشاركة يف تنفيذها من خالل 

   :p1995(Weil and Gamble ,579(تماعية مع الوحدات املختلفة ملمارستها املهنية تعامل اخلدمة االج

 -وابستقراء الدراسات السابقة بنظرة حتليلية يتضح لنا االيت: 
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 األسرأكدت غالبية الدراسات على أمهية الدور الذي تقوم به اجلمعيات اخلريية يف حتسني حياة  .1

الفقرية وضرورة تبنيها مشروعات تنموية للمواجهة مشكلة الفقر يف عدة جماالت كالصحة والتعليم 

 واإلسكان.

أشارت بعض الدراسات إىل أمهية التعاون بني جهود اجلمعيات اخلريية واملؤسسات احلكومية لتحقيق  .2

 التكاتف من أجل حتسني نوعية حياة الفقراء.

 األسرختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف وضع آليات مقرتحة لتحسني نوعية حياة  .3

 الفقرية

  اثنياً: املنطلقات النظرية للدراسة.

 تستند الدراسة احلالية على مدخل التمكني كأساس لتحسني نوعية حياة األسر الفقرية.

 مدخل التمكني:

وأصبح أكثر استخدامًا يف برامج وسياسات املؤسسات استخدم مدخل التمكني يف التسعينات 

مجيع مراحل  يفوالتمكني هو ااتحة الفرصة للمجتمع للقيام بدور فعال ، احلكومية واجلمعيات اخلريية

عملية التنمية بكل من اجلوانب االدارية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية من حيث اختاذ القرار، 

)رحيان، حممد:  املستدامة، فالتمكني املستدام مدخاًل لتحقيق التنمية احمللية يمالتخطيط، املتابعة، التنظ

وخاصة  لألفرادويرى البعض ان التمكني هو امتداد ملصطلح القوة او السيطرة اجملتمعية ،(243، ص2002

 . :Larnees )1992 ,62( االوضاع اخلاصة كالفقراء او املهمشني يذو 
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واملعرفة واملهارات وخلق الدافع واالحسااااااااااااس ابلثقة  ابألدواتكما يعرف التمكني أبنه تزويد الفرد 

تعترب عواماال حيويااة لتمكينااه من اصااااااااااااااادار احكااام واختاااذ قرارات تقوم على الواقع واملهااارات  اليتو 

 . :p1997(Auberg ,29( والقدرات املتاحة

 :(102ص ،2000السكري، أمحد: ) انهلتمكني على ينظر ل

  يف تنمية اجملتمععملية تعتمد على تنمية قدرات املواطنني للمشاركة. 

 مصادر اخلدمات عملية تعتمد على منح أفراد اجملتمع الفرصة للوصول إىل. 

 لتحصيل املعرفة واكتساب اخلربات مينح فرصا متساوية. 

  تواجه مشكالهتمن من شأهنا أ اليتلدى أفراد اجملتمع ابألساليب  يف زايدة الوعييسهم. 

  يتضااااااااااااامن إعداد برامج تدريبية وتعليم مساااااااااااااتمر ألفراد اجملتمع مع مساااااااااااااااعدهتم على مواجهة

 مشكالهتم أبنفسهم.

 ة بهيعتمد على أساليب وأدوات ومراحل خاص. 

 .يهدف إىل مساعدة أفراد اجملتمع على اختاذ قراراهتم أبنفسهم 

 ي احلقفقرية او الضعيفة او مهضوميهتم مبساعدة الفئات ال. 

مواجهة مشااااااكالهتم وذلك من  يفويضاااااايف اخرون ان التمكني هو ان يصاااااابح افراد اجملتمع اقوايء 

خالل منحهم القدرة والسااااااااااااايطرة والرقابة على حياهتم واجناز مصاااااااااااااااحلهم وذلك من خالل تدعيم 

ات حيتاجون اليها ومساااااعدهتم على احلصااااول على املعلوم اليتحقوقهم وقدرهتم للوصااااول اىل املوارد 

 لتحقيق التغيري املرغوب أنفساااااااااااهمواملهارات املطلوبة ليصااااااااااابحوا قادرين على العمل واالعتماد على 

)4, p1996(Adams: . 
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ترتبط ارتباطا وثيقا مبمارساااااة اخلدمة االجتماعية وقد اتضاااااح  اليتويعد مفهوم التمكني من املفاهيم 

ني ومماارسااااااااااااااة اخلادماة االجتمااعية ربطات بني التمك اليتالعادياد من الكتااابت واملقااالت  يفذلاك 

اكتسااااااااابت امهية متزايدة منذ مطلع تساااااااااعينات  اليتانهيك عن ان مفهوم التمكني يعد من املفاهيم 

 وذلك الرتباطه ابلعديد من عناصااااااااااااار القوة ذات الدالالت التنموية واالجتماعية، املاضااااااااااااايالقرن 

 خمتلف اجملاالت يفكثري من ممارساااات اخلدمة االجتماعية   يفولذلك ذاع اساااتخدام مفهوم التمكني 

)5, p2008(Livermore: . 

إطار مهنة اخلدمة االجتماعية عرف التمكني على انه اساااااااااااالوب يسااااااااااااعى ملساااااااااااااعدة العمالء  يفو 

املعوقات الشااااخصااااية واالجتماعية  أتثريالمتالك القوة الختاذ القرار والعمل عرب حياهتم والتقليل من 

لقوة وانتقال ق ممارساااة القوة املوجودة لديهم وذلك بزايدة املقدرة والثقة ابلنفس الساااتخدام اتعو  اليت

 . :p1996(Brohaman ,2( العمالء القوة من البيئة إىل

 االجتماعييقوم هبا املنظم  اليتإطار طريقة تنظيم اجملتمع يعرف التمكني ابنه "االساارتاتيجيات  يفو 

وذلك ملساعدهتم على ان يصبحوا قادرين عل  ،قيق مطالبهم املشروعةحتملساعدة أفراد اجملتمع على 

مير هبا اجملتمع وذلك من خالل زرع األمل والتكافؤ،  اليتالتكيف مع الضغوط واملواقف والتحوالت 

الشااخو وقدراته االجتماعية وجتزئة املشاااكل إىل أجزاء ميكن حلها  يفوحتديد وتدعيم مناطق القوة 

 ابنه العمليات اليتتنظيم اجملتمع أيضااااااااً  يف.ويعرف التمكني (362، ص2000)السااااااااكري، أمحد: أكرببسااااااارعة 

 أتثرياو  يف حتقيق أتثري ساااياسااايتنظيم اجملتمع النشاااط ملسااااعدة مجاعة او جمتمع  أخصاااائييقوم هبا 

 .p1997(Germain, Gitterman: ) ,21( على السلطات الرمسية لتحقيق مطالب شرعية هلم
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صاااااااااااانع  اركة واسااااااااااااعة يف عملية موجهة لزايدة وعى اجملتمع وبناء قدراته من خالل مشاااااااااااافالتمكني

 :Abbott) أفضااااااااااالتساااااااااااتهدف حتويل اجملتمع من حالة إىل اخرى  أبعمالالقرارات عن طريق القيام 

)81, p1997 ،عات غري القادرة لزايدة حتكمها وأيضااااً التمكني يعرف ابنه تلك اجلهود املنظمة للجما

املوارد ونظم الضاااابط وهو يتضاااامن ممارسااااة القوة عن طريق اجلماعات احملرومة الن ذلك ساااايؤدى  يف

 . :p2007(Lishman ,269( اجلماعاتاىل اشباع احلاجات االساسية هلذه 

ويعترب التمكني وحتسني نوعية حياة األسر الفقرية هو املدخل للتعامل مع مشكلة الفقر، حيث أن 

فهوم ومؤشرات ال يقتصر على ما حيصل عليه الفرد من دخل إبنفاقه فقط حتسني نوعية احلياة كم

على السلع واخلدمات الضرورية، بل يعتمد على مدى إمكانية الفرد يف الوصول إىل اخلدمات 

واحلصول عليها واالستفادة منها أفضل استفادة ممكنة مبا يدعم قدراته ويدعم بداخله الرغبة يف احلياة 

)السروجي، طلعت: جمتمع الثقايف حمتوى مفهوم نوعية احلياة يف أيذلك يشكل السياق والرضا عنها، ول

الستئصال الفقر وحتسني  اسرتاتيجية اسرتاتيجية التمكني هي، هذا ويعترب البعض أن (112، ص 2004

 .(103، ص2008)قنديل، أماين:  نوعية حياة األسر الفقرية

فتمكني الفقراء يهدف إىل حتسني الظروف االجتماعية واالقتصادية والتعليمية والسياسية للفقراء، 

كما أن له مظاهره املادية اليت تزيد من قدرة الفقراء للحصول على املوارد املختلفة واليت تؤهلهم 

املعلومات اليت متنحهم للحصول على العمل املناسب واملكانة الالئقة والتسهيالت اإلمنائية واملهارات و 

القدرة على التحرك الفعال ألحداث تغيريات يف ظروفهم بوصفهم وكالء للتمكني وليس أهداف يف 

وذلك من خالل الربامج االجتماعية اليت يتم  Agents no objectsالتمكنيحد ذاهتم لعملية 

 .(31، ص2002عبد الرمحن، هنلة: ) تصميمها
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يركز على منح الفرص للفقراء احملرومني واملهمشااااني للحصااااول على  ميكن القول أبن التمكنيهبذا و 

القدرات اليت جتعلهم مشااااااركني يف تغيري حياهتم لألفضااااال، وإمكانية املشااااااركة يف القرارات اليت تؤثر 

عليهم بداية من حياهتم اخلاصااة إىل اجملتمع ذاته أو تلك القرارات املتعلقة ابلدولة وسااياسااات التنمية 

 .  :p2007(Lishman ,270(بصفة عامة

ملواجهة الفقر واحلد من  ة بني الفقر والتمكني كمدخلويتضاااااااااح مما سااااااااابق العالقة القوية واملباشااااااااار 

 تنمية جمتمعهم. لفقراء مما ينعكس على مشاركتهم يفالسلبيات اليت تظهر يف حياة ا

 اثلثاً: أمهية الدراسة.

مشكلة الفقر واألسر الفقرية وضرورة االهتمام تتحدد أمهية هذه الدراسة يف ضوء أمهية وخطورة 

بتحسني نوعية حياة هذه األسر من اجلوانب الذاتية واملوضوعية انطالقا من منظور التنمية املستدامة 

 -واخلطط التنموية للمملكة وميكن حتديد هذه االمهية يف ضوء ما يلي: 

 ية لعدد السكان يف اململكة.ازدايد أعداد الفقراء وارتباط هذه الزايدة ابلزايدة الطرد .1

طبيعة مشكلة الفقر: فالفقر مشكلة معقدة متعددة األسباب والبد من التعامل معها بفاعلية من  .2

 خالل البحث عن األسباب الواقعية ووضع اخلطة املناسبة ملواجهتها.

ية، تفشي خطورة اآلاثر املرتتبة على الفقر واليت منها ارتفاع معدل االحنرافات السلوكية والفكر  .3

األمراض، زايدة معدالت اهلجرة الداخلية للمدن وما ينتج عنها من زايدة الطلب على اخلدمات 

 واملرافق العامة.

 أمهية حتديد األساليب الفعالة يف مواجهة احتياجات لألسر الفقرية يف ضوء منظور حتسني احلياة. .4
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ة وتقدمي اخلدمات يساعد يف تقوية إن التعرف على الصعوابت والتحدايت اليت تواجه األسر الفقري  .5

 قدرة هذه اهليئات على مواجهة املتطلبات احلياتية لألسر الفقرية.

 أمهية التوصل إىل مؤشرات تساعد يف صياغة آليات لتحسني نوعية حياة األسر الفقرية. .6

 رابعاً: أهداف البحث.

 اهلدف الرئيسي:

 الفقرية يف مدينة الرايض. األسراسرتاتيجية مقرتحة لتحسني نوعية حياة وضع خطة             

 األهداف الفرعية:

 حتديد االحتياجات لألسر الفقرية مبدينة الرايض. -

 الفقرية على اشباع احتياجاهتا. األسرحتديد اخلدمات اليت تقدمها اجلمعيات اخلريية ملساعدة  -

 الفقرية. األسرحتديد الصعوابت اليت تواجه اجلمعيات اخلريية يف تقدميها خلدمات  -

 الفقرية. األسرحتديد اآلليات املستخدمة يف مواجهة واشباع احتياجات  -

 الفقرية. األسرصياغة خطة اسرتاتيجية لتحسني نوعية حياة  -

 خامساً: تساؤالت الدراسة.

 :التساؤل الرئيسي

 الفقرية يف اململكة العربية السعودية؟ ة املقرتحة لتحسني نوعية حياة األسراالسرتاتيجيما اخلطة 

 التساؤالت الفرعية:
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 الفقرية؟ األسر احتياجاتما  -

 الفقرية على اشباع احتياجاهتا؟ األسرما اخلدمات اليت تقدمها اجلمعيات اخلريية ملساعدة  -

 الفقرية؟ تقدميها خلدمات األسريف ما الصعوابت اليت تواجه اجلمعيات اخلريية  -

 الفقرية؟ ة واشباع احتياجات األسرما اآلليات املستخدمة يف مواجه -

 مفاهيم الدراسة: سادساً: 

 الفقرية. األسرمفهوم  .1

اليت تعاين من قصور يف إشباع االحتياجات االجتماعية واالقتصادية والصحية  األسرهي تلك 

، وتفتقر إىل وجود مورد اثبت يساعدها يف حتقيق املستوى املعيشي، وال تستطيع والتعليمية والدينية

حباجة إىل توفري نسق متكامل من  األسرإشباع احتياجات أفرادها األساسية ومن مث تصبح تلك 

اخلدمات اليت تقدمها مؤسسات اجملتمع وتتضمن مساعدات مادية وعينية تساعدها يف مواجهة 

 .(95، ص2003حممود، حممود: ) الفقرمتطلبات احلياة اليومية واشباع احتياجاهتا يف مواجهة مشكلة 

احلرمان، االنعزال، التبعية، فقدان  اليت تعاين من بعض أو كل اخلصائو اآلتية وهي األسرهي تلك 

الساعيت، سامية: ) االستقراراهلوية، حمدودية األصول االقتصادية وضعف املشاركة يف إجناز القرارات وانعدام 

 .(287، ص2006

 كالتايل:وميكن حتديد التعريف اإلجرائي لألسر الفقرية  

 .هي اليت تفتقر إىل املستوى املعيشي املعقول 

  قصور يف إشباع االحتياجات االجتماعية واالقتصادية والصحية والتعليمية.تعاين من 

 .حتتاج إىل مساعدات مادية وعينية  
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 مفهوم االحتياجات: .2

مهما اختلفت ثقافاهتم  إن احلاجات األساسية تتميز بطابع العاملية، فهي مشرتكه عند البشر

املعنوي الذي يركز على تطوير االنسان وهذا األمر يتجاوز الطرح االقتصادي إىل الطرح وحتضرهم، 

 بكل أبعاده.

وقد قدمت اجلمعيات اخلريية موضوع الدراسة العديد من اخلدمات املتنوعة ألعداد كبرية من  

احملتاجة والفقرية حيث تركزت جهود اجلمعيات اخلريية على  األسراملستفيدين من خدماهتا، خاصة 

وهتدف الدراسة اىل التعرف على هذه االحتياجات وقياس  ا،املساعدات واحلاجات األساسية هلتوفري 

 مدى اشباعها.

 : ولتحقيق هذا اهلدف وضعت هذه الدراسة ست حماور لقياس االحتياجات وتشمل

وسيتم قياسها خبمسة حماور مشلت التوعية بتسرب األبناء وأمهية التعليم وفتح  االحتياجات التعليمية: .1

 ألدوات املدرسية.فصول لألمية وتوفري الكتب وا

وسيتم قياسها بستة حماور مشلت التثقيف الصحي للمرأة الفقرية وارشادها  الطبية: االحتياجات .2

 وتوفري قاعدة بياانت صحية هلم وتوفري األجهزة التعويضية والتحويل للمستشفيات.

توفري السكن ودفع االجيار  وسيتم قياسها خبمسة حماور مشلتاصة ابإلسكان: اخلاالحتياجات  .3

 وتوفري األجهزة الضرورية ودفع الفواتري والصيانة.

وسيتم قياسها أبربعة حماور مشلت توفري املواد الغذائية واملالبس وأجهزة  األساسية: االحتياجات .4

 املنزل والتدفئة.
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ادي واشرتاكات األلعاب ومت قياسها أبربعة حماور من توفري احلدائق العامة والنو  االحتياجات الرتوحيية: .5

 واملسابقات.

: ومت قياسها أبربعة حماور تتمحور حول تقدمي اخلدمة بسريه ومراعاة مشاعر احلاجة للتقدير واالحرتام .6

 الفقرية. األسر

 اخلطة االسرتاتيجية:  مفهوم-3     

اليت يضعها ُيشري مفهوم اخلطة بشكل عام إىل الوثيقة اليت تلّخو كيف ميكن أن حُتّقق األهداف 

طرف ما، وتتضمن اخلطط ختصيو املوارد، ووضع جداول توقيتات، وأية أعمال أخرى حيتاجها 

 .(2015)عصر، أمحد:  حتقيق هذه األهداف، أّما االسرتاتيجية فتعترب آلية حتقيق األهداف بعيدة املدى

دمات اجلمعيات وهتدف هذه الدراسة اىل حتديد أهم االحتياجات الفعلية لألسر املستفيدة من خ

االحتياجات االجتماعية واالقتصادية والصحية وغريها وهتدف للتعرف على اهم الربامج  وتتمثل يف

املقدمة إلشباعها سواء كانت صحية او اجتماعية أو تعليميه، مث بناء على ذلك سيتم حتديد األدوار 

واألساليب املهنية املتبعة يف اخلدمة االجتماعية يف الوصول  الفقرية األسراملهنية يف إشباع احتياجات 

 .الفقرية األسرتبعا ملعطيات الدراسة اىل خطة اسرتاتيجية يف إشباع احتياجات 

  اآلليات مفهوم-4

تعرف على أهنا املعارف أو املهارات أو الطرق والنظرايت أو اإلجراءات اليت تستخدم 

 .(24 ص ،2005:)قنديل، أماين لتحقيق أهداف واضحة 
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يستخدم هذا املصطلح يف الدراسات املستقبلية حتت مسمى أسلوب أو أداة ومنها )أسلوب التنبؤ، 

التنبؤ أبسلوب احلوار احملسوب، التنبؤ أبسلوب اخلريطة الزمنية، التنبؤ ابألسلوب اإلحصائي، وأسلوب 

 .(11 ، ص2000الشربيين، إميان أمحد :) النماذج السببية

واآلليات هي الوسائل والتكتيكات اليت تستخدم يف حتقيق أهداف حمددة وفق اختصاصات حمددة 

وهي األساليب الفنية اليت ميكن أن تستخدمها الطريقة بناء على األدبيات واملمارسة العملية اليت 

 .(125 ص ،2006األفندي، عطية حسني :) متلكه

 إطار الدراسة احلالية:ابآلليات املهنية إجرائياً يف يقصد 

 أساليب ميكن للجمعيات األهلية من خالهلا حتسني حياة األسر الفقرية. .1

 يشرتط يف وضعها إشراك املمارسني امليدانيني واألكادمييني. .2

  . يتم حتديدها يف ضوء إجراءات منهجية .3

 اإلجراءات املنهجية للدراسة: سابعاً 

 نوع الدراسة: -1

الدراسات الوصفية التحليلية اليت هتتم بدراسة ووصف وحتليل الواقع الفعلي هذه الدراسة أحد أنواع 

لألسر الفقرية واحتياجاهتا وأساليب مواجهتها يف ضوء اجلهود اليت تقوم هبا اجلمعيات اخلريية 

والصعوابت اليت تواجه هذه اجلمعيات وذلك للتوصل لصياغة خطة اسرتاتيجية لتحسني نوعية حياة 

 ة.األسر الفقري 

 املنهج املستخدم: -2
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 اتلألخصائي الشاملاملسح االجتماعي تعتمد هذه الدراسة على منهج املسح االجتماعي بنوعيه )

املسح االجتماعي و  (مبدينة الرايضالنهضة ومجعية الوفاء  وفروعها ومجعيةالرب  ات جبمعيةاالجتماعي

ابعتباره أحد األساليب اليت تستخدم يف احلصول  من خدمات اجلمعيةاملستفيدة لألسر الفقرية  ابلعينة

 على بياانت ميدانية.

 : أدوات الدراسة -3

 -كالتايل: متثلت أدوات الدراسة يف أداتني مها  

 : استبانة موجهة لألخصائيات االجتماعيات العامالت يف اجلمعيات اخلريية.أوال

استبانة موجهة ألرابب االسر املستفيدة من خدمات اجلمعيات اخلريية ابلرايض، ومت تبين  :اثنيا 

الذي حيدد االستجاابت  Closed Questionnaireالشكل املغلق يف تصميم االستبانة 

احملتملة لكل عبارة بناءً على درجة املوافقة عليها ومت تصميم احملاور اليت احتوى عليها االستبيان على 

حيث أُعطيت أوزان متدرجة من أعلى إىل أسفل  ،Likert Scaleار مقياس ليكرت الثالثي غر 

 (.1(، ال = )2( درجات، موافق إىل حد ما = )3حسب املستوايت التالية: نعم = )

 صدق أداة الدراسة وثباهتا: 

 املعلومات من عينة الدراسة قامت الباحثات ببناء أدوات الدراسة  الصدق الظاهري لألداة: وجلمع

وأتكدت من صدقهما وثباهتما  أرابب االسر الفقرية( )استبانة األخصائيات االجتماعيات، واستبانة

 ( حمكماً من ذوي االختصاص فتم احلذف واإلضافة وفق مرئياهتم.14من خالل عرضها على عدد )
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 بعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة قامت الباحثات داة: صدق االتساق الداخلي لأل

بتطبيقها ميدانيًا على عينة عشوائية من األخصائيات ومت حساب معامل االرتباط بريسون ملعرفة 

الصدق الداخلي لالستبانة حيث مت حساب معامل االرتباط بني درجة كل عبارة من عبارات 

 ور الذي تنتمي إليه العبارة كما توضح ذلك اجلداول أدانه:االستبانة ابلدرجة الكلية للمح

 الصدق ألدوات الدراسةأواًل: 

 استبانة األخصائيني االجتماعيني: -أ

( يوضح معامالت ارتباط بريسون لعبارات حمور خدمات حتسني مستوي معيشة 1جدول رقم )
 األسر الفقرية ابلدرجة الكلية للمحور

 ارتباط بريسونمعامل  رقم العبارة احملور

خدمات حتسني مستوي معيشة 
 األسر الفقرية

 
 

1 0.83** 
2 0.91** 
3 0. 94** 
4 0.80** 
5 0.72** 
6 0. 78** 
7 0.58** 
8 0.88** 
9 0.82** 

10 0.87** 
 فأقل 0.01** دال عند مستوى الداللة                    
 فأقل 0.05* دال عند مستوى الداللة                    

( يوضح معامالت ارتباط بريسون لعبارات حمور اخلدمات التعليمية ابلدرجة 2جدول رقم )
 الكلية للمحور
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 معامل ارتباط بريسون رقم العبارة احملور

 اخلدمات التعليمية
 
 
 

1 0.91** 
2 0.96** 
3 0. 96** 
4 0.95** 
5 0.94** 
6 0.89 ** 
7 0.96** 
8 0.92** 
9 0.95** 

10 0.87** 
 فأقل 0.01** دال عند مستوى الداللة                    
 فأقل 0.05* دال عند مستوى الداللة                    

( يوضح معامالت ارتباط بريسون لعبارات حمور اخلدمات الصحية ابلدرجة 3جدول رقم )
 للمحورالكلية 

 معامل ارتباط بريسون رقم العبارة احملور

 اخلدمات الصحية

1 0.78** 
2 0.92** 
3 0. 93** 
4 0. 85** 
5 0.86** 
6 0.76** 

 فأقل 0.01** دال عند مستوى الداللة                    
 فأقل 0.05* دال عند مستوى الداللة                    

معامالت ارتباط بريسون لعبارات حمور خدمات اإلسكان ابلدرجة ( يوضح 4جدول رقم )
 الكلية للمحور



22 
 

 معامل ارتباط بريسون رقم العبارة احملور

 خدمات اإلسكان
 
 
 

1 0.91** 
2 0.89** 
3 0. 92** 
4 0. 90** 
5 0.79** 
6 0.81** 

 فأقل 0.01** دال عند مستوى الداللة                    
 فأقل 0.05دال عند مستوى الداللة *                    

 

( يوضح معامالت ارتباط بريسون لعبارات حمور الصعوابت اليت تواجه 5جدول رقم )
 اجلمعيات اخلريية يف حتسني حياة األسر الفقرية ابلدرجة الكلية للمحور

 معامل ارتباط بريسون رقم العبارة احملور

الصعوابت اليت تواجه 
اجلمعيات اخلريية يف حتسني 

 حياة األسر الفقرية
 

1 0.71** 
2 0.87** 
3 0. 93** 
4 0.72** 
5 0.65** 
6 0.88 ** 
7 0.91** 
8 0.91** 
9 0.90** 

 فأقل 0.01** دال عند مستوى الداللة                    
 فأقل 0.05* دال عند مستوى الداللة                    

 

( يوضح معامالت ارتباط بريسون لعبارات حمور آلية متكني األسر الفقرية 6جدول رقم )
 اجتماعياً ابلدرجة الكلية للمحور
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 معامل ارتباط بريسون رقم العبارة احملور

آلية متكني األسر الفقرية 

 اجتماعياً 

1 0.76** 
2 0. 69** 
3 0. 70** 
4 0. 88** 
5 0. 89** 
6 0.72** 

 فأقل 0.01** دال عند مستوى الداللة                    
 فأقل 0.05* دال عند مستوى الداللة                    

 

( يوضح معامالت ارتباط بريسون لعبارات حمور متكني األسر الفقرية اقتصاداي 7جدول رقم )
 ابلدرجة الكلية للمحور

 معامل ارتباط بريسون رقم العبارة احملور

 متكني األسر الفقرية اقتصاداي
 

1 0.91** 
2 0. 63** 
3 0. 62** 
4 0. 49* 
5 0.87** 
6 0.78 ** 
7 0.90** 
8 0.91** 
9 0.94** 

 فأقل 0.01** دال عند مستوى الداللة                    
 فأقل 0.05* دال عند مستوى الداللة                    

معامالت ارتباط بريسون لعبارات حمور متكني األسر الفقرية تعليميا ( يوضح 8جدول رقم )
 ابلدرجة الكلية للمحور
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 معامل ارتباط بريسون رقم العبارة احملور

 متكني األسر الفقري تعليميا

1 0.69** 
2 0. 88** 
3 0. 91** 
4 0. 99** 
5 0.87** 
6 0.95** 

 فأقل 0.01** دال عند مستوى الداللة                    
 فأقل 0.05* دال عند مستوى الداللة                    

الكلية  ( يوضح معامالت ارتباط بريسون لعبارات حمور آلية االتصال ابلدرجة9جدول رقم )
 للمحور

 معامل ارتباط بريسون رقم العبارة احملور

 
 آلية االتصال

 

1 0.80** 
2 0. 77** 
3 0. 60** 
4 0. 85** 

 فأقل 0.01** دال عند مستوى الداللة                    
 فأقل 0.05* دال عند مستوى الداللة                    

( يوضح معامالت ارتباط بريسون لعبارات حمور آلية التدريب ابلدرجة الكلية 10جدول رقم )
 للمحور

 معامل ارتباط بريسون رقم العبارة احملور

  آلية التدريب

1 0.69** 
2 0. 83** 
3 0. 79** 
4 0. 73** 
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 معامل ارتباط بريسون رقم العبارة احملور
5 0.77** 

 فأقل 0.01** دال عند مستوى الداللة                    
 فأقل 0.05* دال عند مستوى الداللة                    

من العبارات مع حمورها  ( أن قيم معامل ارتباط كل عبارة10-1توضح النتائج ابجلداول )

( فأقل مما يشري إىل أن مجيع عبارات االستبانة 0.05موجبة ودالة إحصائيًا عند مستوي الداللة )

تتمتع بدرجة صدق مرتفعة، ويؤكد قوة االرتباط الداخلي بني مجيع عبارات االستبيان، وعليه فأن 

 لتطبيق امليداين.هذه النتيجة توضح صدق عبارات وحماور االستبانة وصالحيتها ل

 استبانة األرابب األسر الفقرية: صدق -ب

( يوضح معامالت ارتباط بريسون لعبارات حمور االحتياجات األسرية ابلدرجة 11جدول رقم )
 الكلية للمحور

 معامل ارتباط بريسون رقم العبارة احملور

 االحتياجات األسرية

1 0.31* 
2 0.42** 
3 0.56** 
4 0.46** 
5 0.54* 
6 0.35* 
7 0.40** 
8 0.29* 
9 0.37** 

10 0.45** 
 فأقل 0.01** دال عند مستوى الداللة                    
 فأقل 0.05* دال عند مستوى الداللة                    
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( يوضح معامالت ارتباط بريسون لعبارات حمور االحتياجات الصحية 12جدول رقم )
 ابلدرجة الكلية للمحور

 معامل ارتباط بريسون رقم العبارة احملور

 االحتياجات الصحية
 

1 0.42** 
2 0.45** 
3 0.69** 
4 0.67** 
5 0.81** 

 فأقل 0.01** دال عند مستوى الداللة                    
 فأقل 0.05* دال عند مستوى الداللة                    

بريسون لعبارات حمور االحتياجات التعليمية ابلدرجة ( يوضح معامالت ارتباط 13جدول )
 الكلية للمحور

 معامل ارتباط بريسون رقم العبارة احملور

 االحتياجات التعليمية

1 0.71** 
2 0.72** 
3 0.80** 
4 0.75** 
5 0.79** 

 فأقل 0.01** دال عند مستوى الداللة                    
 فأقل 0.05* دال عند مستوى الداللة                    

( يوضح معامالت ارتباط بريسون لعبارات حمور االحتياجات املهنية 14جدول رقم )
 ابلدرجة الكلية للمحور

 معامل ارتباط بريسون رقم العبارة احملور

 االحتياجات املهنية
1 0.67** 
2 0.76** 
3 0.83** 



27 
 

 معامل ارتباط بريسون رقم العبارة احملور
4 0.69** 
5 0.67** 

 فأقل 0.01** دال عند مستوى الداللة                    
 فأقل 0.05* دال عند مستوى الداللة                    

( يوضح معامالت ارتباط بريسون لعبارات حمور االحتياجات اإلسكان 15جدول رقم )
 ابلدرجة الكلية للمحور

 معامل ارتباط بريسون رقم العبارة احملور

 احتياجات اإلسكان

1 0.34* 
2 0.42** 
3 0.63** 
4 0.57** 
5 0.52** 
6 0.66** 
7 0.53** 

                  

 فأقل 0.01** دال عند مستوى الداللة                    
 فأقل 0.05* دال عند مستوى الداللة                    

بريسون لعبارات حمور االحتياجات االقتصادية ( يوضح معامالت ارتباط 16جدول رقم )
 ابلدرجة الكلية للمحور

 معامل ارتباط بريسون رقم العبارة احملور

 االحتياجات االقتصادية

1 0.68* 
2 0.69** 
3 0.71** 
4 0.66** 
5 0.64** 
6 0.42** 
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 فأقل 0.01** دال عند مستوى الداللة                    
 فأقل 0.05* دال عند مستوى الداللة                    

( يوضح معامالت ارتباط بريسون لعبارات حمور االحتياجات الرتوحيية 17جدول رقم )
 ابلدرجة الكلية للمحور

 معامل ارتباط بريسون رقم العبارة احملور

 االحتياجات الرتوحيية

1 0.68* 
2 0.81** 
3 0.77** 
4 0.83** 
5 0.76** 

 فأقل 0.01** دال عند مستوى الداللة                    
 فأقل 0.05* دال عند مستوى الداللة                    

 

( يوضح معامالت ارتباط بريسون لعبارات حمور املعوقات اليت تواجه األسر 18جدول رقم )
 الكلية للمحورالفقرية يف االستفادة من خدمات اجلمعيات اخلريية ابلدرجة 

 معامل ارتباط بريسون رقم العبارة احملور

املعوقات اليت تواجه األسر 
الفقرية يف االستفادة من 
 خدمات اجلمعيات اخلريية

1 0.58** 
2 0.66** 
3 0.52** 
4 0.64** 
5 0.61** 
6 0.75** 
7 0.69** 
8 0.70** 

 فأقل 0.01** دال عند مستوى الداللة                    
 فأقل 0.05* دال عند مستوى الداللة                    
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( يوضح معامالت ارتباط بريسون لعبارات حمور مقرتحات لزايدة استفادة 19جدول رقم )
 األسر الفقرية من خدمات اجلمعيات اخلريية ابلدرجة الكلية للمحور

 معامل ارتباط بريسون العبارة رقم احملور

مقرتحات لزايدة استفادة 
األسر الفقرية من خدمات 

 اجلمعيات اخلريية

1 0.62** 
2 0.60** 
3 0.57** 
4 0.63** 
5 0.65** 
6 0.49** 
7 0.78** 
8 0.73** 
9 0.68** 

10 0.58** 
11 0.53**                   

 فأقل 0.01** دال عند مستوى الداللة                   
 فأقل 0.05* دال عند مستوى الداللة                    

 

( أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع حمورها 19-12توضح النتائج ابجلداول )

بانة ( فأقل مما يشري إىل أن مجيع عبارات االست0.05موجبة ودالة إحصائيًا عند مستوي الداللة )

تتمتع بدرجة صدق مرتفعة، ويؤكد قوة االرتباط الداخلي بني مجيع عبارات االستبيان، وعليه فأن 

 هذه النتيجة توضح صدق عبارات وحماور االستبانة وصالحيتها للتطبيق امليداين.

 أدوات الدراسة ثباتقياس  اثنيا:

 استبانة األخصائيني االجتماعيني:  -أ
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 ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة( يوضح معامل 20جدول رقم )

 الرتتيب ثبات احملور عدد العبارات احملور
 3 0.94 10 خدمات حتسني مستوي معيشة األسر الفقرية

 1 0.99 10 اخلدمات التعليمية
 7 0.91 6 اخلدمات الصحية

 6 0.92 7 خدمات خاصة ابإلسكان
 3 0.94 9 الصعوابت اليت تواجه اجلمعيات اخلريية 

 7 0.86 6 آلية متكني األسر الفقرية اجتماعياً 
 5 0.93 9 متكني األسر الفقرية اقتصاداي

 2 0.95 6 متكني األسر الفقري تعليميا
 9 0.76 4 آلية االتصال
 8 0.82 5 آلية التدريب
  0.99 72 الثبات العام

 

( 0.98 – 0.76بني )توضح النتائج أن معامل الثبات ألداة الدراسة عايل حيث تراوح ما 

( وهذا يدل على أن أداة الدراسة تتمتع بدرجة عالية من الثبات 0.99وبلغ معامل الثبات العام )

 ميكن االعتماد عليها يف التطبيق امليداين للدراسة.

  ثبات استبانة أرابب األسر الفقرية: -ب

 ( يوضح معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة21جدول رقم )

 الرتتيب ثبات احملور عدد العبارات احملور
 9 0.59 10 االحتياجات األسرية
 6 0.71 5 االحتياجات الصحية
 3 0.81 5 االحتياجات التعليمية
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 5 0.77 5 االحتياجات املهنية
 8 0.67 7 احتياجات اإلسكان

 7 0.70 6 االحتياجات االقتصادية
 2 0.82 5 االحتياجات الرتوحيية

املعوقات اليت تواجه األسر الفقرية يف 
 4 0.79 8 االستفادة من خدمات اجلمعيات اخلريية

مقرتحات لزايدة استفادة األسر الفقرية 
 1 0.84 11 من خدمات اجلمعيات اخلريية

  0.88 62 الثبات العام
 

( 0.84 – 0.59)توضح النتائج ابجلدول أن معامل الثبات ألداة الدراسة عايل حيث تراوح ما بني 

( وهذا يدل على أن أداة الدراسة تتمتع بدرجة عالية من الثبات 0.88وبلغ معامل الثبات العام )

 ميكن االعتماد عليها يف التطبيق امليداين للدراسة.

 جماالت الدراسة: -4

 :  اجملال املكاين -أ

 .مجعية الرب بفروعها يف مدينة الرايض 

  مجعية الوفاء اخلريية 

  اخلرييةمجعية النهضة 

 :اجملال البشري -ب

مت مشول مجيع األخصائيات االجتماعيات العامالت يف مجعية الرب بفروعها، مجعية الوفاء، مجعية  -

 ( أخصائية.27النهضة والبالغ عددهن )
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( 377عددها ) بفروعها ابلرايض سر املستفيدة من اجلمعيات اخلريية جمتمع الدراسةعينة من األ   -

 مفردة

 عينة الدراسة: 

 االخصائيات االجتماعيات ابجلمعيات اخلريية مبدينة الرايض.  -

 .مبدينة الرايضاجلمعيات اخلريية األسر الفقرية املستفيدة من خدمات  -

 نوع العينة: -

 (.27مسح شامل لألخصائيات االجتماعيات ابجلمعيات اخلريية وعددهن ) -

 دينة الرايضاجلمعيات اخلريية مب( من املستفيدين من خدمات 377)عددها عينة عشوائية منتظمة  -

 :إطار املعاينة

ومت حتديد حجم العينة ات أسرة( من األسر املستفيدة من خدمات اجلمعي 377يبلغ حجم العينة )

وذلك لكون جمتمع الدراسة يزيد عن  Sample size calculatorابستخدام االنرتنت موقع 

 ( 85مفردة )الضحيان، ص  10000

 الدراسة امليدانية نتائج اثمناً:
 

 :أواًل: نتائج الدراسة امليدانية املرتبطة ابألخصائيات االجتماعيات
 ألخصائيات االجتماعيات:نتائج الدراسة املرتبطة بوصف جمتمع الدراسة من ا -1

 ( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الفئة العمرية22جدول رقم )

 % العدد الفئة العمرية م
 29.6 8 سنة 30 من أقل 1
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 22.2 6 سنة 35 من أقل 30 من 2
 25.9 7 سنة 40 من أقل 35من 3
 11.1 3 سنة 45 من أقل 40 من 4
 7.4 2 سنة 50 من أقل 45 من 5
 3.7 1 سنة 55 من أقل 50 من 6
 100 27 اجملموع 

 

سنة(، وهم الفئة  30 من ( ترتاوح أعمارهم )أقل%29.6يتضح من اجلدول أن نسبة )

(، ومث %25.9( سنة وميثلون )40سنة إىل أقل من 35ويليهم الذين ترتاوح أعمارهم من )األكثر، 

(، يف حني الذين ترتاوح %22.2( سنة ميثلون )35من اىل أقل 30الذين ترتاوح أعمارهم من )

 45(، ومث الذين ترتاوح أعمارهم من )%11.1( سنة ميثلون )45إىل أقل من  40أعمارهم من )

( سنة 55إىل أقل من  50(، وأقل نسبة ترتاوح أعمارهم من )%7.4سنة ميثلون ) (50إىل أقل من 

 (%3.7ميثلون )

 سنوات اخلربة يف العمل احلايل( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 23جدول رقم )

 % العدد سنوات اخلربة م
 51.9 14 سنوات 5 من أقل 1
 22.2 6 سنوات 10 من أقل- سنوات 5من 2
 14.8 4 سنة 15 من أقل- سنوات 10من 3
 11.1 3 فأكثر سنة 20من 4
 100 27 اجملموع 

 

ني النتائج ابجلدول توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات اخلربة يف العمل احلايل، حيث وجد تب

( سنوات، وهم الفئة األكثر، 5 من ( ترتاوح سنوات خربهتم يف جمال العمل اخلريي )أقل%51.9أن )



34 
 

( سنوات 100سنوات إىل أقل من 5الذين ترتاوح سنوات خربهتم يف جمال العمل اخلريي من )ويليهم 

سنوات إىل  10(، ومث الذين ترتاوح سنوات خربهتم يف جمال العمل اخلريي من )%22.2وميثلون )

(، وبينما الذين ترتاوح سنوات خربهتم يف جمال العمل اخلريي %14.8سنة ميثلون ) (15 من أقل

  (.%11.1سنة فأكثر( سنة ميثلون ) 20من )

 ( يوضح هل حصل أفراد عينة الدراسة على دورات تدريبية يف جمال العمل24جدول رقم )

 % العدد دورات تدريبية يف جمال العمل م
 70.4 19 نعم 1
 29.6 8 ال 2
 100 27 اجملموع 

 

حاصلون دورات تدريبية يف ( من أفراد عينة الدراسة %70.4تُبني نتائج اجلدول أن نسبة )

( من %26.6جمال العمل، وهم الفئة األكرب من بني األخصائيات االجتماعيات، ويف حني أن )

 .أفراد عينة الدراسة مل ينخرطوا يف دورات تدريبية يف جمال العمل

 خلدمات املقدمة لألسر الفقريةاب املتعلقةالدراسة النتائج  -2
األخصائيات االجتماعيات عينة الدراسة حول ( يوضح وجهات نظر 25جدول رقم )

 خدمات حتسني مستوي معيشة األسر الفقرية
 
 م

 تقدير درجة املوافقة        
 اخلدمات

 نعم 

د ما
ىل ح

إ
 

 ال

سط
ملتو

ا
1

اف 
حنر

اال
سيب 

ن الن
لوز

ا
 

يب
الرتت

 

تقدمي املعوانت والقروض امليسرة  1
 لألسر.

 2.70 0 8 19 ك
 

0.47 
 

90.1 
 

2 
 % 70.4 29.6 0 

                                                           
إلى  1بحيث: )المقدمة لألسرررررررر ال قيرة    تمحور الخدما(  لإلجابة عن كل عبارة من عبارات 3-2-1-) الثيثمقياس ليكرت الثة الباح تاتخذ - 1

 نعم ( تمثل  .003إلى  .432  و) أكبر من  لى حد ماإ ( تمثل.432إلى  .671  و)أكبر من   ال ( تمثل671.

 



35 
 

تقدمي الدعم للمشاريع احلرفية  2
 الصغرية.

 2.59 2 7 18 ك
 

0.64 
 

86.4 
 

5 
 % 66.7 25.9 7.4 

عقد دورات تدريبية ألفراد  3
األسر الفقرية القادرين على 

 العمل.

 2 9 16 ك
2.52 

 
0.64 

 
84.0 

 
7 
 % 59.3 33.3 7.4 

مساعدة العاطلني عن العمل  4
 يف االلتحاق ابلوظائف املناسبة 

 2.33 2 14 11 ك
 

0.62 
 

77.8 
 

10 
 % 40.7 51.9 7.4 

تنظيم برامج إلكساب أفراد  5
األسر الفقرية مهارات 
 تساعدهم على العمل 

 2.44 0 15 12 ك
 

0.51 
 

81.5 
 

9 
 % 44.4 55.6 0 

 2.48 0 14 13 ك العمل احلر.توعية األسر أبمهية  6
 

0.51 
 

82.7 
 

8 
 % 48.1 51.9 0 

تقدمي مساعدات شهرية  7
 منتظمة ألفراد األسر الفقرية.

 2.93 0 2 25 ك
 

0.27 
 

97.5 
 

1 
 % 92.6 7.4 0 

 2.59 0 11 16 ك تسويق منتجات األسر الفقرية. 8
 

0.50 
 

86.4 
 

4 
 % 59.3 40.7 0 

توفري فرص عمل مناسبة للمرأة  9
 املعيلة.

 2.52 0 13 14 ك
 

0.51 
 

84.0 
 

6 
 % 51.9 48.1 0 

تزويد املتدرابت من أفراد األسر  10
 الفقرية ابإلمكانيات املناسبة.

 0 9 18 ك
2.67 0.48 88.9 3 

% 66.7 33.3 0 
  85.9 0.51 2.58 املتوسط العام 

 

ُتظهر نتائج اجلدول تباين وجهات نظر وجهات نظر األخصائيات االجتماعيات حول خدمات 

حتسني مستوي معيشة األسر الفقرية ، وقد تراوح متوسط موافقتهم حول خدمات حتسني مستوي 

( درجات وهي متوسطات تشري 3( درجة من أصل )2.33( و )2.93معيشة األسر الفقرية ما بني )
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( وهو متوسط 2.58و)إىل حد ما( على أداة الدراسة، وحيث بلغ املتوسط الكلي ) إىل خياري )نعم(

يشري إىل خيار )نعم(، فقد مت ترتيب خدمات حتسني مستوي معيشة األسر الفقرية تنازليًا حسب 

 درجة املوافقة عليها من قبل األخصائيني االجتماعيني العاملني ابجلمعيات اخلريية ، وهي كالتايل:

( واليت تنو على تقدمي وتزويد )مساعدات شهرية منتظمة ألفراد 10-1-7اخلدمات رقم )جاءت  .1

األسر الفقرية، واملعوانت والقروض امليسرة لألسر، واملتدرابت من أفراد األسر الفقرية ابإلمكانيات 

سر املناسبة(، يف املراتب من املرتبة األوىل إىل الثالثة من بني خدمات حتسني مستوي معيشة األ

( درجات 3( درجة من أصل )2.67إىل  2.93الفقرية، وتراوح متوسط موافقتهم على ذلك ما بني )

(، %97.5وهي متوسطات ُتشري إىل خيار )نعم( على أداة الدراسة وبلغ الوزن النسيب للموافقة )

 (على التوايل.%88.9(، و)90.1%)

ات األسر الفقرية، وتقدمي الدعم ( واليت تنو على )تسويق منتج3-9-2-8جاءت اخلدمات رقم ) .2

للمشاريع احلرفية الصغرية، وتوفري فرص عمل مناسبة للمرأة املعيلة، وعقد دورات تدريبية ألفراد األسر 

الفقرية من القادرين على العمل(، يف املراتب من املرتبة الرابعة إىل السابعة من بني خدمات حتسني 

( درجة 2.52إىل  2.59وسط موافقتهم على ذلك ما بني )مستوي معيشة األسر الفقرية، وتراوح مت

( درجات وهي متوسطات ُتشري إىل خيار )نعم( على أداة الدراسة وبلغ الوزن النسيب 3من أصل )

 ( على التوايل.%84.0(، )%86.4للموافقة )

( واليت تنو على )توعية األسر أبمهية العمل احلر، وتنظيم برامج 5-6جاءت اخلدمات رقم ) .3

كساب أفراد األسر الفقرية مهارات تساعدهم على العمل(، يف املراتب من املرتبة الثامنة إىل التاسعة إل 

من بني خدمات حتسني مستوي معيشة األسر الفقرية، وتراوح متوسط موافقتهم على ذلك ما بني 
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ة ( درجات وهي متوسطات ُتشري إىل خيار )نعم( على أدا3( درجة من أصل )2.44إىل  2.48)

 ( على التوايل.%81.5(، )%82.7الدراسة وبلغ الوزن النسيب للموافقة )

( واليت تنو على )مساعدة العاطلني عن العمل يف االلتحاق ابلوظائف 4جاءت اخلدمة رقم ) .4

املناسبة هلم(، يف املرتبة األخرية من بني خدمات حتسني مستوي معيشة األسر الفقرية، وبلغ متوسط 

( درجات وهي متوسط ُيشري إىل خيار )إىل حد ما( 3درجة من أصل ) 2.33موافقتهم على ذلك 

 (.%77.8على أداة الدراسة وبلغ الوزن النسيب للموافقة )

على تلك النتائج خيلصن الباحثات إىل أن األخصائيني االجتماعيني العاملني  بناءً 

ي معيشة األسر الفقرية حول أن هنالك بعض اخلدمات حتسني من مستو متفقون ابجلمعيات اخلريية 

( درجات وهي 3( درجة من أصل )2.44إىل  2.93وتراوح متوسط موافقتهم عليها ما بني )

متوسطات ُتشري إىل خيار )نعم( وهي تتمثل يف: تقدمي وتزويد مساعدات شهرية منتظمة ألفراد 

الفقرية ابإلمكانيات  األسر الفقرية، واملعوانت والقروض امليسرة لألسر، واملتدرابت من أفراد األسر

املناسبة، وتسويق منتجات األسر الفقرية، وتقدمي الدعم للمشاريع احلرفية الصغرية، وتوفري فرص عمل 

مناسبة للمرأة املعيلة، وعقد دورات تدريبية  ألفراد األسر الفقرية من القادرين على العمل، وتوعية 

اد األسر الفقرية مهارات تساعدهم على العمل األسر أبمهية العمل احلر، وتنظيم برامج إلكساب أفر 

حول خدمة مساعدة العاطلني عن العمل يف االلتحاق ابلوظائف  غري متفقونعلى التوايل. وبينما 

درجات( وهو متوسطات ُتشري إىل  3من أصل  2.33املناسبة هلم، وبلغ متوسط موافقتهم عليها )

 خيار )إىل حد ما( على أداة الدراسة.

 ( يوضح اخلدمات التعليمية اليت تقدمها اجلمعيات اخلريية26)جدول رقم 
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 م

 تقدير درجة املوافقة                            
 اخلدمات

 نعم 

د ما
ىل ح

إ
 

 ال

سط
ملتو

ا
اف 

حنر
اال

سيب 
ن الن

لوز
ا

 
يب

الرتت
 

 2.37 5 7 15 ك فتح فصول حمو األمية 1
 

0.79 
 

79.0 
 

6 
 % 55.6 25.9 18.5 

توفري الكتب الدراسية  2
 ألفراد االسر الفقرية.

 2.41 3 10 14 ك
 

0.69 
 

80.2 
 

2 
 % 51.9 37.0 11.1 

متابعة ابناء االسر الفقري  3
 يف مراحل التعليم.

 2.37 4 9 14 ك
 

0.74 
 

79.0 
 

5 
 % 51.9 33.3 14.8 

توفري دار حضانة  4
 ألطفال األسر الفقرية.

 2.37 3 11 13 ك
 

0.69 
 

79.0 
 

3 
 % 48.1 40.7 11.1 

نشر الوعي الرتبوي بني  5
 أفراد األسر الفقرية.

 2.30 4 11 12 ك
 

0.72 
 

76.5 
 

8 
 % 44.4 40.7 14.8 

توفري األدوات املدرسية  6
 ألبناء األسر الفقرية

 2.30 3 13 11 ك
 

0.67 
 

76.5 
 

7 
 % 40.7 48.1 11.1 

إعاانت شهرية تقدمي  7
ألبناء األسر الفقرية 

 الستكمال تعليمهم.

 3 10 14 ك
2.41 

 
0.69 

 
80.2 

 
1 
 % 51.9 37.0 11.1 

رعاية ابناء األسر الفقرية  8
 من املوهوبني.

 2.26 5 10 12 ك
 

0.76 
 

75.3 
 

9 
 % 44.4 37.0 18.5 

توفري الزي املدرسي  9
 ألبناء األسر الفقرية.

 2.37 3 11 13 ك
 

0.69 
 

79.0 
 

3 
 % 48.1 40.7 11.1 

توعية األسر خبطورة  10
 تسرب األبناء من التعليم

 4 13 10 ك
2.22 0.70 74.1 10 

% 37.0 48.1 14.8 
  77.9 0.72 2.34 املتوسط العام 
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العاملني ابجلمعيات تُبني نتائج اجلدول تباين وجهات نظر وجهات نظر األخصائيات االجتماعيات 

اخلريية حول اخلدمات التعليمية، وقد تراوح متوسط موافقتهم حول اخلدمات التعليمية ما بني 

( درجات وهي متوسطات تشري إىل خياري )نعم( و)إىل 3( درجة من أصل )2.22( و )2.41)

يار )نعم(، ( وهو متوسط يشري إىل خ2.34حد ما( على أداة الدراسة، وحيث بلغ املتوسط الكلي )

 فقد مت ترتيب اخلدمات التعليمية تنازلياً حسب درجة املوافقة عليها على النحو التايل كالتايل:

( واليت تنو على تقدمي وتوفري )إعاانت شهرية ألبناء األسر 2-7جاءت اخلدمات التعليمية رقم ) .1

املرتبة األوىل من بني عبارات الفقرية الستكمال تعليمهم. والكتب الدراسية ألفراد األسر الفقرية(، يف 

( درجات 3( درجة من أصل )2.41بعد اخلدمات التعليمية، وبلغ متوسط موافقتهم على ذلك )

 (.%80.2وهو متوسط ُيشري إىل خيار )نعم( على أداة الدراسة وبلغ الوزن النسيب للموافقة )

رسي ألبناء األسر الفقرية، ( واليت تنو على توفري )الزي املد4-9جاءت اخلدمات التعليمية رقم ) .2

ودار حضانة ألطفال األسر الفقرية(، يف املرتبة الثالثة من بني عبارات بعد اخلدمات التعليمية، وبلغ 

( درجات وهو متوسط ُيشري إىل خيار 3( درجة من أصل )2.37متوسط موافقتهم على ذلك )

 (.%79.0)نعم( على أداة الدراسة وبلغ الوزن النسيب للموافقة )

( واليت تنو على )متابعة أبناء األسر الفقري يف مراحل التعليم، 4-9جاءت اخلدمات التعليمية رقم ) .3

وفتح فصول حمو األمية(، يف املراتب من املرتبة اخلامسة إىل السادسة من بني عبارات بعد اخلدمات 

متوسط ( درجات وهو 3( درجة من أصل )2.37التعليمية، وبلغ متوسط موافقتهم على ذلك )

 (.%79.0ُيشري إىل خيار )نعم( على أداة الدراسة وبلغ الوزن النسيب للموافقة )
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القرطاسية  نو على )توفري األدوات املدرسية ( واليت ت10-8-5-6جاءت اخلدمات التعليمية رقم ) .4

وغريها ( ألبناء األسر الفقرية، و نشر الوعي الرتبوي بني أفراد األسر الفقرية، و رعاية ابناء األسر 

الفقرية من املوهوبني، و توعية األسر الفقرية خبطورة تسرب األبناء من التعليم(، يف املراتب من السابعة 

تراوح متوسط موافقتهم على ذلك ما بني إىل األخرية من بني عبارات بعد اخلدمات التعليمية، و 

( درجات وهو متوسط ُيشري إىل خيار )إىل حد ما( على أداة 3( درجة من أصل ) 2.30-2.22)

 ( على التوايل.%74.1(، و)%75.3(، و)%76.5الدراسة وبلغ الوزن النسيب للموافقة )

يني العاملني ابجلمعيات اخلريية على تلك النتائج خيلصن الباحثات إىل أن األخصائيني االجتماعبناءً 

حول أن هنالك بعض اخلدمات التعليمية مقدمة لألسر الفقرية، وتراوح متوسط موافقتهم  متفقون

( درجات وهي متوسطات ُتشري إىل خيار )نعم( 3( درجة من أصل )2.37إىل 2.41عليها ما بني )

تكمال تعليمهم، و الكتب الدراسية وهي تتمثل يف: تقدمي إعاانت شهرية ألبناء األسر الفقرية الس

ألفراد األسر الفقرية، والزي املدرسي ألبناء األسر الفقرية، و دار حضانة ألطفال األسر الفقرية، 

 ومتابعة أبناء األسر الفقري يف مراحل التعليم، و فتح  فصول حمو األمية على التوايل.

مية مقدمة لألسر الفقرية، وتراوح متوسط أن هنالك بعض اخلدمات التعلي متفقون إىل حد ماوبينما 

( درجات وهي متوسطات ُتشري إىل 3( درجة من أصل )2.22إىل  2.30موافقتهم عليها ما بني )

خيار )إىل حد ما( وهي تتمثل يف: توفري األدوات املدرسية )القرطاسية وغريها( ألبناء األسر الفقرية، 

ة، ورعاية أبناء األسر الفقرية من املوهوبني، وتوعية األسر ونشر الوعي الرتبوي بني أفراد األسر الفقري 

 .الفقرية خبطورة تسرب األبناء من التعليم على التوايل

 ( يوضح وجهات نظر األخصائيات االجتماعيات حول اخلدمات الصحية27جدول رقم )
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 م

 املوافقة                  تقدير درجة    
 اخلدمات

 نعم 

د ما
ىل ح

إ
 

 ال

سط
ملتو

ا
اف 

حنر
اال

سيب 
ن الن

لوز
ا

 
يب

الرتت
 

تقدمي برامج صحية توعوية  1
 لألسر الفقرية

 2.74 3 1 23 ك
 

0.66 
 

91.4 
 

1 
 % 85.2 3.7 11.1 

 2.37 2 13 12 ك التثقيف الصحي للمرأة الفقرية 2
 

0.63 
 

79.0 
 

4 
 % 44.4 48.1 7.4 

إرشاد األسر الفقرية بكيفية  3
مع املشكالت التعامل 

 الصحية

 3 13 11 ك
2.30 

 
0.67 

 
76.5 

 
6 
 % 40.7 48.1 11.1 

توفري االجهزة التعويضية  4
 لألفراد املعاقني

 2.30 2 15 10 ك
 

0.61 
 

76.5 
 

5 
 % 37.0 56.6 7.4 

توفري قاعدة بياانت تساهم يف  5
تقدمي اخلدمات الصحيحة 

 لألسر 

 1 12 14 ك
2.48 

 
0.58 

 
82.7 

 
3 
 % 51.9 44.4 3.7 

حتويل أفراد األسر الفقرية إىل  6
 املستشفيات 

 0 13 14 ك
2.52 0.51 84.0 2 

% 51.9 48.1 0 
  81.7 0.61 2.45 املتوسط العام 

 

تُبني نتائج اجلدول تباين وجهات نظر وجهات نظر األخصائيات حول اخلدمات الصحية، وقد 

( 3( درجة من أصل )2.30( و )2.74موافقتهم حول اخلدمات الصحية ما بني )تراوح متوسط 

درجات وهي متوسطات تشري إىل خياري )نعم( و)إىل حد ما( على أداة الدراسة، وحيث بلغ 

( وهو متوسط يشري إىل خيار )نعم(، فقد مت ترتيب اخلدمات الصحية تنازلياً 2.45املتوسط الكلي )

ها من قبل األخصائيني االجتماعيني العاملني ابجلمعيات اخلريية، وهي حسب درجة املوافقة علي

 كالتايل:
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( واليت تنو على تقدمي )برامج صحية توعوية لألسر 2-5-6-1جاءت اخلدمات الصحية رقم ) .1

الفقرية، و حتويل أفراد األسر الفقرية إىل املستشفيات للحصول على اخلدمات الصحية املناسبة وفقاً 

حية، وتقوم اجلمعية بتوفري قاعدة بياانت تساهم يف تقدمي اخلدمات الصحيحة لألسر، للحالة الص

و التثقيف الصحي للمرأة الفقرية(، يف املراتب من املرتبة األوىل إىل الرابعة من بني عبارات بُعد 

( درجة من أصل 2.37إىل  2.74اخلدمات الصحية، وتراوح متوسط موافقتهم على ذلك ما بني )

رجات وهي متوسطات ُتشري إىل خيار )نعم( على أداة الدراسة وبلغ الوزن النسيب للموافقة ( د3)

 ( على التوايل.%79.0(، و)%82.7(، و)84.0%(، )91.4%)

( واليت تنو على )توفري األجهزة التعويضية ألفراد األسر الفقرية 3-4جاءت اخلدمات الصحية رقم ) .2

وتوجيه األسر الفقرية بكيفية التعامل مع املشكالت الصحية(، من املعاقني، وتقوم اجلمعية إبرشاد 

يف املراتب من اخلامسة إىل األخرية من بني عبارات بُعد اخلدمات الصحية، وبلغ متوسط موافقتهم 

( درجات وهو متوسط ُيشري إىل خيار )إىل حد ما( على 3( درجة من أصل )2.30على ذلك )

 (.%76.5لموافقة )أداة الدراسة وبلغ الوزن النسيب ل

حول أن هنالك  متفقونومن خالل تلك النتائج خيلصن الباحثات إىل أن عينة الدراسة 

 2.74بعض اخلدمات الصحية مقدمة لألسر الفقرية، وتراوح متوسط موافقتهم على ذلك ما بني )

ة ( درجات وهي متوسطات ُتشري إىل خيار )نعم( على أداة الدراس3( درجة من أصل )2.37إىل 

وهي تتمثل يف: تقدمي برامج صحية توعوية لألسر الفقرية، وحتويل أفرادها إىل املستشفيات للحصول 

على اخلدمات الصحية املناسبة وفقاً للحالة الصحية، وتقوم اجلمعية بتوفري قاعدة بياانت تساهم يف 

 تقدمي اخلدمات الصحيحة لألسر، والتثقيف الصحي للمرأة الفقرية على التوايل.
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أن هنالك بعض اخلدمات الصحية مقدمة لألسر الفقرية، وبلغ  متفقون إىل حد مابينما 

( درجات وهو متوسط ُيشري إىل خيار )إىل 3( درجة من أصل )2.30متوسط موافقتهم على ذلك )

حد ما( على أداة الدراسة وهي تتمثل يف: توفري األجهزة التعويضية ألفراد األسر الفقرية من املعاقني، 

 تقوم اجلمعية إبرشاد وتوجيه األسر الفقرية بكيفية التعامل مع املشكالت الصحية على التوايل.و 
 

( يوضح وجهات نظر األخصائيات االجتماعيات حول اخلدمات اخلاصة 28جدول رقم )
 ابإلسكان

 
 م

 درجة املوافقة                           
 اخلدمات

 نعم 

د ما
ىل ح

إ
 

 ال

سط
ملتو

ا
اف 

حنر
اال

سيب 
ن الن

لوز
ا

 
يب

الرتت
 

توفري السكن املناسب  1
 لألسر الفقرية.

 2.70 3 2 22 ك
 

0.67 
 

90.1 
 

1 
 % 81.5 7.4 11.1 

دفع إجيار السكن لألسر  2
 الفقرية.

 2.52 2 9 16 ك
 

0.64 
 

84.0 
 

3 
 % 59.3 33.3 7.4 

توفري األجهزة األساسية  3
 ملنازل األسر الفقرية.

 2.67 3 3 21 ك
 

0.68 
 

88.9 
 

2 
 % 77.8 11.1 11.1 

املشاركة يف توفري مياه  4
صاحلة للشرب لألسر 

 الفقرية.

 3 10 14 ك
2.41 
 

0.69 
 

80.2 
 

4 
 % 51.9 37.0 11.1 

املشاركة يف حتسني  5
 خدمات الكهرابء

 2.19 2 18 7 ك
 

0.56 
 

72.8 
 

6 
 % 25.9 66.7 7.4 

خدمات صيانة وإصالح  6
 منازل األسر الفقرية 

 2 14 11 ك
2.33 0.62 77.8 5 

% 40.7 51.9 7.4 
  82.3 0.64 2.47 املتوسط العام 
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ُتشري نتائج اجلدول إىل تباين وجهات نظر وجهات نظر  عينة الدراسة من األخصائيات 

ابإلسكان، وقد تراوح متوسط موافقتهم االجتماعيات ابجلمعيات اخلريية حول اخلدمات اخلاصة 

( درجات وهي 3( درجة من أصل )2.19( و )2.70حول اخلدمات اخلاصة ابإلسكان ما بني )

متوسطات تشري إىل خياري )نعم( و)إىل حد ما( على أداة الدراسة، وحيث بلغ املتوسط الكلي 

اصة ابإلسكان تنازلياً ( وهو متوسط يشري إىل خيار )نعم(، فقد مت ترتيب اخلدمات اخل2.47)

حسب درجة املوافقة عليها من قبل األخصائيني االجتماعيني العاملني ابجلمعيات اخلريية، وهي 

 كالتايل:

( واليت تنو على توفري )السكن املناسب 4-2-3-1جاءت اخلدمات اخلاصة ابإلسكان رقم ) .1

ع إجيار السكن لألسر الفقرية، و لألسر الفقرية، و األجهزة األساسية ملنازل األسر الفقرية، و دف

املشاركة يف توفري مياه صاحلة للشرب لألسر الفقرية(، يف املراتب من املرتبة األوىل إىل الرابعة من بني 

إىل  2.70عبارات بُعد اخلدمات اخلاصة ابإلسكان ، وتراوح متوسط موافقتهم على ذلك ما بني )

شري إىل خيار )نعم( على أداة الدراسة وبلغ ( درجات وهي متوسطات تُ 3( درجة من أصل )2.41

 ( على التوايل.%80.2(، و)%84.0(، و)%88.9(، )%90.1الوزن النسيب للموافقة )

( واليت تنو على )خدمات صيانة وإصالح منازل 5-6جاءت اخلدمات اخلاصة ابإلسكان رقم ) .2

ن اخلامسة إىل األخرية من بني األسر الفقرية، واملشاركة يف حتسني خدمات الكهرابء(، يف املراتب م

إىل  2.33عبارات بُعد اخلدمات اخلاصة ابإلسكان، وتراوح متوسط موافقتهم على ذلك ما بني )

( درجات وهو متوسط ُيشري إىل خيار )إىل حد ما( على أداة الدراسة 3( درجة من أصل )2.19

 (.%72.8(، و)%77.8وبلغ الوزن النسيب للموافقة )
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حول أن هنالك بعض اخلدمات اخلاصة ابإلسكان  متفقونإىل أن عينة الدراسة  وخيلصن الباحثات

( درجة من 2.41إىل  2.70مقدمة لألسر الفقرية، وتراوح متوسط موافقتهم على ذلك ما بني )

( درجات وهي متوسطات ُتشري إىل خيار )نعم( على أداة الدراسة وهي تتمثل يف: توفري 3أصل )

لفقرية، واألجهزة األساسية ملنازل األسر الفقرية، ودفع إجيار السكن لألسر السكن املناسب لألسر ا

 الفقرية، واملشاركة يف توفري مياه صاحلة للشرب لألسر الفقرية على التوايل.

أن هنالك بعض اخلاصة ابإلسكان مقدمة لألسر الفقرية، وتراوح  متفقون إىل حد ماوبينما 

( درجات وهي متوسطات 3( درجة من أصل )2.19إىل  2.33متوسط موافقتهم على ذلك ما بني )

ُتشري إىل خيار )إىل حد ما( على أداة الدراسة وهي تتمثل يف: تقدمي خدمات صيانة وإصالح منازل 

 األسر الفقرية، واملشاركة يف حتسني خدمات الكهرابء.

 حياة األسر الفقرية. لصعوابت اليت تواجه اجلمعيات اخلريية يف حتسنينتائج الدراسة املتعلقة اب -3
 

( يوضح وجهات نظر األخصائيات االجتماعيات حول الصعوابت اليت 29جدول رقم )
 تواجه اجلمعيات اخلريية يف حتسني حياة األسر الفقرية

 
 م

تقدير درجة               
         الموافقة               

د ما نعم  الصعوابت
ىل ح

إ
 

سط ال
ملتو

ا
اف 

حنر
اال

 

زن 
الو

سيب
الن

 
يب

الرتت
 

قلة املوارد املادية املتاحة  1
 ابجلمعية

 2.74 0 4 23 ك
 

0.45 
 

91.4 
 

1 
 % 85.2 14.8 0 

ضعف املهارات  2
الوظيفية للعاملني 

 ابجلمعيات.

 2.56 0 7 20 ك
 

0.64 
 

85.2 
 

6 
 % 74.1 25.9 0 

إجراءات تقدمي  3
دمات روتينية اخل

 ومعقدة

 2.41 2 8 17 ك
 

0.57 
 

80.2 
 

7 
 % 63.0 29.6 7.4 
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تستغرق إجراءات  4
تقدمي اخلدمة وقتا 

 طويال 

 1 14 12 ك
2.26 

 
0.59 

 
75.3 

 
9 
 % 44.4 51.9 3.7 

الدعم املادي  5
واملساعدات احلكومية 
املقدمة للجمعية غري 

 كافية ومتقطعة

 2 16 9 ك
2.41 

 
0.50 

 
80.2 

 
8 
 % 33.3 59.3 7.4 

اخلدمات املقدمة ال  6
توافق مع احتياجات ت

 األسر الفقرية

 2.63 0 16 11 ك
 

0.49 
 

87.7 
 

5 
 % 40.7 59.3 0 

القصور اإلعالمي يف  7
اإلعالن عن خدمات 

 اجلمعيات اخلريية

 2.70 0 10 17 ك
 

0.47 
 

90.1 
 

3 
 % 63.0 37.0 0 

ضعف مشاركة األسر  8
الفقرية يف أنشطة 

 وبرامج اجلمعية

 2.70 0 8 19 ك
 

0.47 
 

90.1 
 

2 
 % 70.4 29.6 0 

ال توجد خطة  9
اسرتاتيجية لعمل 

 اجلمعية

 0 9 18 ك
2.67 0.48 88.9 4 

% 66.7 33.3 0 

  85.5 0.52 2.56 املتوسط العام 
 

ُتشري نتائج اجلدول إىل تباين وجهات نظر وجهات نظر األخصائيات االجتماعيات         

ابجلمعيات اخلريية حول الصعوابت اليت تواجه اجلمعيات اخلريية  يف حتسني حياة األسر الفقرية، وقد 

( درجة من 2.26( و )2.74تراوح متوسط موافقتهم حول الصعوابت اليت تواجه اجلمعيات ما بني )

( درجات وهي متوسطات تشري إىل خياري )نعم( و)إىل حد ما( على أداة الدراسة، وحيث 3أصل )
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( وهو متوسط يشري إىل خيار )نعم(، فقد مت ترتيب تلك الصعوابت 2.56بلغ املتوسط الكلي )

تنازليًا حسب درجة املوافقة عليها من قبل األخصائيني االجتماعيني العاملني ابجلمعيات اخلريية، 

 لتايل:وهي كا

( واليت تنو على )قلة املوارد املادية املتاحة ابجلمعية، وضعف 7-8-1جاءت الصعوابت رقم ) .1

مشاركة األسر الفقرية يف أنشطة وبرامج اجلمعية، والقصور اإلعالمي يف اإلعالن عن خدمات 

عوابت اليت تواجه اجلمعيات اخلريية(، يف املراتب من املرتبة األوىل إىل الثالثة من بني عبارات بُعد الص

 2.74اجلمعيات اخلريية يف حتسني حياة األسر الفقرية، وتراوح متوسط موافقتهم على ذلك ما بني )

( درجات وهي متوسطات ُتشري إىل خيار )نعم( على أداة الدراسة 3( درجة من أصل )2.70إىل 

 ( على التوايل.%90.1(، )%91.4وبلغ الوزن النسيب للموافقة )

( واليت تنو على )ال توجد خطة اسرتاتيجية لعمل اجلمعية، و 2-6-9ت رقم )جاءت الصعواب .2

اخلدمات املقدمة ال تتوافق مع احتياجات األسر الفقرية، و ضعف املهارات  الوظيفية للعاملني 

ابجلمعيات(، يف املراتب من املرتبة الرابعة إىل السادسة من بني عبارات بُعد الصعوابت اليت تواجه 

 2.67ت اخلريية  يف حتسني حياة األسر الفقرية ، وتراوح متوسط موافقتهم على ذلك ما بني )اجلمعيا

( درجات وهي متوسطات ُتشري إىل خيار )نعم( على أداة الدراسة 3( درجة من أصل )2.56إىل 

 ( على التوايل.%85.2(، و)%87.7(، )%88.9وبلغ الوزن النسيب للموافقة )

واليت تنو على )إجراءات تقدمي خدمات روتينية ومعقدة، والدعم  (5-3جاءت الصعوابت رقم ) .3

املادي واملساعدات احلكومية املقدمة للجمعية غري كافية ومتقطعة(، يف املراتب من املرتبة السابعة 

إىل الثامنة من بني عبارات بُعد الصعوابت اليت تواجه اجلمعيات اخلريية يف حتسني حياة األسر الفقرية، 
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( درجات وهي متوسطات ُتشري إىل 3( درجة من أصل )2.41)ذلك وسط موافقتهم على ويلغ مت

 (.%80.2خيار )نعم( على أداة الدراسة وبلغ الوزن النسيب للموافقة )

تستغرق إجراءات تقدمي اخلدمة وقتا ( واليت تنو على )4جاءت يف املرتبة األخرية الصعوبة رقم ) .4

(، من بني عبارات بُعد الصعوابت اليت تواجه اجلمعيات اخلريية يف حتسني حياة األسر الفقرية، طويال

( درجات وهي متوسطات ُتشري إىل 3( درجة من أصل )2.26)ذلك ويلغ متوسط موافقتهم على 

 (.%75.3خيار )إىل حد ما( على أداة الدراسة وبلغ الوزن النسيب للموافقة )

حول أن هنالك بعض  متفقونخيلصن الباحثات إىل أن عينة الدراسة من االخصائيات 

تواجه اجلمعيات اخلريية يف حتسني حياة األسر الفقرية، وتراوح متوسط موافقتهم حياهلا ما بني 

( درجات وهي متوسطات ُتشري إىل خيار )نعم( على أداة 3( درجة من أصل )2.41إىل  2.74)

ثل يف: قلة املوارد املادية املتاحة ، وضعف مشاركة األسر الفقرية يف األنشطة الدراسة وهي تتم

والربامج، والقصور اإلعالمي يف اإلعالن عن اخلدمات ، وعدم وجود خطة اسرتاتيجية للعمل 

ابجلمعية، وعدم تتوافق اخلدمات املقدمة مع احتياجات األسر الفقرية، وضعف املهارات  الوظيفية 

جلمعيات، وإجراءات تقدمي خدمات روتينية ومعقدة، و الدعم املادي واملساعدات للعاملني اب

احلكومية املقدمة للجمعية غري كافية ومتقطعة على التوايل، وترتبط تلك النتيجة مبا أشارت اليه 

تعاين من ضعف املوارد املادية وعدم معرفة الفقراء  اجلمعيات اخلرييةم( من أن  2014دراسة")مجعه، 

نشطة وخدمات اجلمعية وعدم السعي حنو سن تشريعات جديدة ختدم الفقراء وقلة اإلعداد والتأهيل أب

 .جلمعيات اخلرييةاملناسب للعاملني اب

 ليات حتسني حياة األسر الفقرية.نتائج الدراسة املتعلقة آب -4
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( يوضح وجهات نظر األخصائيات االجتماعيات العاملني حول آلية متكني 30جدول رقم )
 األسر الفقرية اجتماعياً 

 
 م

 تقدير درجة املوافقة   
  متكني اجتماعي

إىل حد  أوافق
 ما

 ال

سط
ملتو

ا
اف 

حنر
اال

سيب 
ن الن

لوز
ا

 
يب

الرتت
 

تشجيع األسر الفقرية  1
على استثمار قدراهتا 

 وإمكاانهتا املتاحة.

 2.93 0 2 25 ك
 

0.27 
 

97.5 
 

1 
 % 92.8 7.4 0 

تشجيع األسر الفقرية  2
على االستفادة من 
اخلدمات اليت تقدمها 

 اجلمعيات اخلريية 

 0 11 26 ك
2.93 

 
0.38 

 
97.5 

 
2 
 % 96.3 3.7 0 

مساعدة األسر الفقرية  3
على حتديد املعوقات اليت 
حتول دون استفادهتا من 

 اخلدمات 

 0 14 13 ك
2.48 

 
0.51 

 
82.7 

 
5 
 

% 48.1 51.9 0 

تنمية وعى األسر أبمهية  4
املشاركة يف إدارة وتنظيم 

الربامج واملشروعات 
 التنموية.

 2 14 11 ك
2.33 

 
0.62 

 
77.8 

 
6 
 % 40.7 51.9 7.4 

العدالة حتقيق  5
يف توزيع  االجتماعية

 املوارد ابجلمعيات اخلريية

 2.48 1 12 14 ك
 

0.58 
 

82.7 
 

4 
 % 51.9 44.4 3.7 

مشاركة األسر الفقرية يف  6
 الربامج واخلدمات

 0 4 23 ك
2.85 0.36 95.1 3 

% 85.2 14.8 0 
  88.9 0.45 2.67 املتوسط العام 
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ُتشري نتائج اجلدول إىل تباين وجهات نظر وجهات نظر األخصائيات االجتماعيات العاملني       

تراوح متوسط موافقتهم حول آليات التمكني حول آلية متكني األسر الفقرية اجتماعياً، وقد 

( درجات وهي متوسطات تشري إىل 3( درجة من أصل )2.33( و )2.93االجتماعي ما بني )

( وهو 2.67خياري )أوافق( و)أوافق إىل حد ما( على أداة الدراسة، وحيث بلغ املتوسط الكلي )

االجتماعي لألسر الفقرية تنازلياً متوسط يشري إىل خيار )أوافق(، فقد مت ترتيب آليات التمكني 

حسب درجة املوافقة عليها من قبل األخصائيني االجتماعيني العاملني ابجلمعيات اخلريية، وهي 

 كالتايل:

( واليت تتضمن تشجيع ومشاركة )األسر الفقرية على 6-2-1آليات التمكني االجتماعي رقم ) .1

سر الفقرية على االستفادة من اخلدمات اليت تقدمها استثمار قدراهتا وإمكاانهتا املتاحة، و تشجيع األ

اجلمعيات اخلريية، و مشاركة األسر الفقرية يف الربامج واخلدمات(، يف املراتب من املرتبة األوىل إىل 

الثالثة من بني عبارات حمور آليات التمكني االجتماعي لألسر الفقرية ، وتراوح متوسط موافقتهم 

( درجات وهي متوسطات ُتشري إىل خيار 3( درجة من أصل )2.85 إىل 2.93على ذلك ما بني )

 ( على التوايل.%95.1(، )%97.5)أوافق( على أداة الدراسة وبلغ الوزن النسيب للموافقة )

( واليت تتضمن )حتقيق العدالة االجتماعية يف توزيع املوارد 3-5آليات التمكني االجتماعي رقم ) .2

ألسر الفقرية على حتديد املعوقات اليت حتول دون استفادهتا من ابجلمعيات اخلريية، ومساعدة ا

اخلدمات القائمة(، يف املراتب من املرتبة الرابعة إىل اخلامسة من بني عبارات حمور آليات التمكني 

( درجات 3( درجة من أصل )2.48االجتماعي لألسر الفقرية، وبلغ متوسط موافقتهم على ذلك )

 (.%82.7خيار )أوافق( على أداة الدراسة وبلغ الوزن النسيب للموافقة )وهي متوسطات ُتشري إىل 
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( واليت تنو على )تنمية وعى األسر أبمهية املشاركة يف إدارة 4جاءت يف املرتبة األخرية اآللية رقم ) .3

وتنظيم الربامج واملشروعات التنموية(، من بني عبارات حمور آليات التمكني االجتماعي لألسر 

( درجات وهي متوسطات 3( درجة من أصل )2.48وبلغ متوسط موافقتهم على ذلك )الفقرية، 

 (.%77.8ُتشري إىل خيار )أوافق إىل حد ما( على أداة الدراسة وبلغ الوزن النسيب للموافقة )

حول أن أبرز آليات  متفقونعلى تلك النتائج خيلصن الباحثات إىل أن عينة البحث بناًء 

جتماعيًا تتمثل يف: تشجيع األسر الفقرية على استثمار قدراهتا وإمكاانهتا متكني األسر الفقرية ا

املتاحة، واالستفادة من اخلدمات اليت تقدمها اجلمعيات اخلريية، ومشاركتها  يف الربامج واخلدمات، 

يت وحتقيق العدالة االجتماعية يف توزيع املوارد ابجلمعيات اخلريية، ومساعدهتا على حتديد املعوقات ال

إىل  2.93حتول دون استفادهتا من اخلدمات القائمة، وتراوح متوسط موافقتهم حياهلا ما بني )

( درجات وهي متوسطات ُتشري إىل خيار )أوافق( على أداة الدراسة. 3( درجة من أصل )2.48

يرون نوعاً  وبينما آلية تنمية وعى األسر أبمهية املشاركة يف إدارة وتنظيم الربامج واملشروعات التنموية

( درجة من أصل 2.48ما اهنا من متكني األسر الفقرية اجتماعياً، وبلغ متوسط موافقتهم عليها )

 ( درجات وهي متوسطات ُتشري إىل خيار )أوافق إىل حد ما( على أداة الدراسة.3)

( يوضح وجهات نظر األخصائيات االجتماعيات حول متكني األسر الفقرية 31جدول رقم )

 اقتصاداي

 
 م

 درجة املوافقة                          
  التمكني االقتصادي

إىل حد  أوافق
 ما

 ال

سط
ملتو

ا
اف 

حنر
اال

سيب 
ن الن

لوز
ا

 
يب

الرتت
 

تنمية وعى األسر الفقرية بضرورة  1
االستفادة من األنشطة واملشروعات 

 لزايدة دخلها 

 2.81 0 5 22 ك
 

0.40 
 

93.8 
 

2 
 % 81.5 18.5 0 
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زايدة فرص األسر الفقرية يف  2
احلصول على دخل من خالل 

 املشروعات الصغرية

 2.48 0 14 13 ك
 

0.51 
 

82.7 
 

6 
 % 48.1 51.9 0 

زايدة فرص األسر الفقرية يف  3
احلصول على القروض املناسبة 

 لتحسني دخلها.

 2.33 0 18 9 ك
 

0.48 
 

77.8 
 

7 
 % 33.3 66.7 0 

تنمية قدرات األسر الفقرية على  4
 حسن التصرف يف دخلها اخلاص 

 5 14 8 ك
2.30 

 
0.47 

 
76.5 

 
8 
 % 29.6 51.9 

18
.5 

توعية األسر الفقرية بطرق وأساليب  5
 التسويق املناسبة للمنتجات

 4 12 11 ك
2.26 

 
0.71 

 
75.3 

 
9 
 % 40.7 44.4 14

.8 
ابجلهات املمولة توعية األسر الفقرية  6

أو اجلهات اليت تساعد على تنفيذ 
 املشروعات.

 2.63 0 10 17 ك
 

0.49 
 

87.7 
 

4 
 % 63.0 37.0 0 

زايدة مشاركة األسر الفقرية يف  7
تنظيم وإدارة املشروعات اليت تدر 

 عليها دخالً.

 2.78 0 6 21 ك
 

0.42 
 

92.6 
 

3 
 % 77.8 22.2 0 

التمويل األصغر توفري مشروعات  8
لتحويل األسر من متلقية إىل أسر 

 منتجة لتخفيف حدة الفقر.
 2.81 0 5 22 ك

 
0.39 

 
93.8 

 
1 
 

% 81.5 18.5 0 
التسويق وتوفري التدريب والدعم  9

التمويل للمشروعات اإلنتاجية 
 لألسر الفقرية.

 5 2 20 ك
2.56 0.80 85.2 5 

% 74.1 7.4 18
.5 

  85.1 0.52 2.55 العاماملتوسط  
 

ُتكشف نتائج اجلدول تباين وجهات نظر وجهات نظر األخصائيات االجتماعيات ابجلمعيات 

اخلريية حول آلية متكني األسر الفقرية اقتصادايً، وقد تراوح متوسط موافقتهم حول آليات التمكني 
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متوسطات تشري إىل ( درجات وهي 3( درجة من أصل )2.26( و )2.81االقتصادي ما بني )

( وهو 2.55خياري )أوافق( و)أوافق إىل حد ما( على أداة الدراسة، وحيث بلغ املتوسط الكلي )

متوسط يشري إىل خيار )أوافق(، فقد مت ترتيب آليات التمكني االقتصادي لألسر الفقرية تنازلياً 

جلمعيات اخلريية، وهي حسب درجة املوافقة عليها من قبل األخصائيني االجتماعيني العاملني اب

 كالتايل:

( واليت تتضمن )توفري مشروعات التمويل 6-7-1-8جاءت آليات التمكني االقتصادي رقم ) .1

األصغر لتحويل األسر من متلقية إىل أسر منتجة  لتخفيف حدة الفقر، و تنمية وعى األسر الفقرية 

دخلها ، و زايدة مشاركة األسر  بضرورة االستفادة من األنشطة واملشروعات اليت تعمل على زايدة 

الفقرية يف تنظيم وإدارة املشروعات اليت تدر عليها دخاًل، و توعية األسر الفقرية ابجلهات املمولة أو 

اجلهات اليت تساعد على تنفيذ املشروعات(، يف املراتب من املرتبة األوىل إىل الرابعة من بني عبارات 

 2.81الفقرية ، وتراوح متوسط موافقتهم حيال ذلك ما بني ) حمور آليات التمكني االقتصادي لألسر

( درجات وهي متوسطات ُتشري إىل خيار )أوافق( على أداة الدراسة 3( درجة من أصل )2.63إىل 

 ( على التوايل.%87.7(، و)%92.6(، )%93.8وبلغ الوزن النسيب للموافقة )

)التسويق وتوفري التدريب والدعم  ( واليت تتضمن2-9جاءت آليات التمكني االقتصادي رقم ) .2

األسر الفقرية يف احلصول على دخل  وزايدة فرصالتمويل للمشروعات اإلنتاجية لألسر الفقرية، 

خاص هبا من خالل املشروعات الصغرية(، يف املراتب من املرتبة اخلامسة إىل السادسة من بني 

راوح متوسط موافقتهم حيال ذلك ما بني وت الفقرية،عبارات حمور آليات التمكني االقتصادي لألسر 
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( درجات وهي متوسطات ُتشري إىل خيار )أوافق( على أداة 3( درجة من أصل )2.48إىل  2.56)

 ( على التوايل.%82.7(، )%85.2الدراسة وبلغ الوزن النسيب للموافقة )

قرية يف ( واليت تتضمن )زايدة فرص األسر الف5-4-3جاءت آليات التمكني االقتصادي رقم ) .3

احلصول على القروض املناسبة لتحسني دخلها، و تنمية قدرات األسر الفقرية على حسن التصرف 

يف دخلها اخلاص هبا، و توعية األسر الفقرية بطرق وأساليب التسويق املناسبة للمنتجات(، يف املراتب 

ادي لألسر الفقرية ، من املرتبة السابعة إىل األخرية من بني عبارات حمور آليات التمكني االقتص

( درجات وهي 3( درجة من أصل )2.26إىل  2.33وتراوح متوسط موافقتهم حيال ذلك ما بني )

(، %77.8متوسطات ُتشري إىل خيار )أوافق( على أداة الدراسة وبلغ الوزن النسيب للموافقة )

 ( على التوايل.%75.3(، و)76.5%)

حول أن أبرز آليات  متفقونعلى تلك النتائج خيلصن الباحثات إىل أن عينة البحث  بناءً 

متكني األسر الفقرية اقتصادايً تتمثل يف: توفري مشروعات التمويل األصغر لتحويل األسر من متلقية 

إىل أسر منتجة  لتخفيف حدة الفقر، و تنمية وعى األسر الفقرية بضرورة االستفادة من األنشطة 

ملشروعات اليت تعمل على زايدة  دخلها، وزايدة مشاركة األسر الفقرية يف تنظيم وإدارة املشروعات وا

اليت تدر عليها دخاًل، وتوعية األسر الفقرية ابجلهات املمولة أو اجلهات اليت تساعد على تنفيذ 

الفقرية، و زايدة  املشروعات، والتسويق وتوفري التدريب والدعم التمويل للمشروعات اإلنتاجية لألسر

فرص األسر الفقرية يف احلصول على دخل خاص هبا من خالل املشروعات الصغرية، و وتراوح 

( درجات وهي متوسطات 3( درجة من أصل )2.48إىل  2.81متوسط موافقتهم حياهلا ما بني )

 ُتشري إىل خيار )أوافق( على أداة الدراسة. 
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 احلصول على القروض املناسبة لتحسني دخلها، وتنمية وبينما آلية زايدة فرص األسر الفقرية يف

قدرات األسر الفقرية على حسن التصرف يف دخلها اخلاص هبا، وتوعية األسر الفقرية بطرق وأساليب 

متكني األسر الفقرية اقتصادايً، وتراوح متوسط  يرون أهنا إىل حد ما التسويق املناسبة للمنتجات

( درجات وهي متوسطات ُتشري 3( درجة من أصل )2.26إىل  2.33موافقتهم حيال ذلك ما بني )

 إىل خيار )أوافق إىل حد ما( على أداة الدراسة.

( يوضح وجهات نظر األخصائيني االجتماعيني العاملني ابجلمعيات اخلريية 32جدول رقم )
 تعليمياحول متكني األسر الفقرية 

 
 م

 تقدير درجة الموافقة          

إىل حد  أوافق  التعليميالتمكني 
سط ال ما

ملتو
ا

اف 
حنر

اال
سيب 

ن الن
لوز

ا
 

يب
الرتت

 

توفري الكتب الدراسية  1
 الالزمة

 2.89 0 3 24 ك
 

0.32 
 

96.3 
 

1 
 % 88.9 11.1 0 

توفري فرص التعليم والتدريب  2
على احلرف اليت لزايدة 

 الدخل

 0 9 18 ك
2.67 

 
0.48 

 
88.9 

 
2 
 % 66.7 33.3 0 

فتح فصول لتقوية أبناء  3
 األسر الفقرية ابجملان.

 2.63 0 10 17 ك
 

0.49 
 

87.7 
 

3 
 % 63.0 37.0 0 

توعية األسر الفقرية بطبيعة  4
األسباب اليت تؤدى إىل 

 تسرب األبناء من التعليم 

 2 8 17 ك
2.56 

 
0.64 

 
85.2 

 
5 
 % 63.0 29.8 7.4 

التعليم يف التأكيد على أمهية  5
حياة األسر الفقرية بصرف 

 النظر عن السن.

 2.56 2 8 17 ك
 

0.64 
 

85.2 
 

5 
 % 63.0 29.8 7.4 

مساعدة األسر الفقرية يف  6
 حل مشكالهتا بنفسها.

 2 9 16 ك
2.52 0.64 84.0 6 

% 59.3 33.3 7.4 
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  87.9 0.54 2.64 املتوسط العام 
 

اجلدول اتفاق وجهات نظر وجهات نظر عينة البحث حول آلية متكني األسر تُوضح النتائج         

( و 2.89الفقرية تعليمياً، وقد تراوح متوسط موافقتهم حول آليات التمكني التعليمي ما بني )

( درجات وهي متوسطات تشري إىل خياري )أوافق( على أداة الدراسة، 3( درجة من أصل )2.52)

( وهو متوسط يشري إىل خيار )أوافق(، فقد مت ترتيب آليات 2.64)وحيث بلغ املتوسط الكلي 

التمكني التعليمي لألسر الفقرية تنازلياً حسب درجة املوافقة عليها من قبل األخصائيني االجتماعيني 

 العاملني ابجلمعيات اخلريية، وهي كالتايل:

الكتب الدراسية الالزمة،  ( واليت تتضمن )توفري3-2-1جاءت آليات متكني األسر تعليميًا رقم ) .1

و توفري فرص التعليم والتدريب على احلرف اليت متكن األسر الفقرية من زايدة دخلها، و فتح فصول 

لتقوية أبناء األسر الفقرية ابجملان(، يف املراتب من املرتبة األوىل إىل الثالثة من بني عبارات حمور آليات 

( درجة 2.63إىل  2.89توسط موافقتهم حيال ذلك ما بني )متكني األسر الفقرية تعليميا ، وتراوح م

( درجات وهي متوسطات ُتشري إىل خيار )أوافق( على أداة الدراسة وبلغ الوزن النسيب 3من أصل )

 ( على التوايل.%87.7(، و)%88.9(، )%96.3للموافقة )

أمهية التعليم يف ( واليت تتضمن )التأكيد على 6-4-5جاءت آليات متكني األسر تعليميًا رقم ) .2

حياة األسر الفقرية بصرف النظر عن السن، و توعية األسر الفقرية بطبيعة األسباب اليت تؤدى إىل 

تسرب األبناء من التعليم وضرورة متابعتهم يف املدارس، و مساعدة األسر الفقرية يف حل مشكالهتا 

ارات حمور آليات متكني األسر الفقرية بنفسها(، يف املراتب من املرتبة األوىل إىل األخرية من بني عب

( 3( درجة من أصل )2.52إىل  2.56تعليميا ، وتراوح متوسط موافقتهم حيال ذلك ما بني )
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درجات وهي متوسطات ُتشري إىل خيار )أوافق( على أداة الدراسة وبلغ الوزن النسيب للموافقة 

 ( على التوايل.84.0%(، )85.2%)

آليات أن مجيعهم حول  متفقوننتائج خيلصن الباحثات إىل أن عينة البحث على تلك البناًء          

متكني األسر الفقرية تعليميا تتمثل يف: توفري الكتب الدراسية الالزمة، و فرص التعليم والتدريب على 

احلرف اليت متكن األسر الفقرية من زايدة دخلها، و فتح فصول لتقوية أبناء األسر الفقرية ابجملان ، 

والتأكيد على أمهية التعليم يف حياة األسر الفقرية بصرف النظر عن السن، و توعية األسر الفقرية 

بطبيعة األسباب اليت تؤدى إىل تسرب األبناء من التعليم وضرورة متابعتهم يف املدارس، و مساعدة 

مكني التعليمي األسر الفقرية يف حل مشكالهتا بنفسها، وقد تراوح متوسط موافقتهم حول آليات الت

( درجات وهي متوسطات تشري إىل خياري )أوافق( 3( درجة من أصل )2.52( و )2.89ما بني )

 على أداة الدراسة.
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( يوضح وجهات نظر االخصائيات االجتماعيات ابجلمعيات اخلريية حول 33جدول رقم )
 آلية االتصال

 
 م

تقدير درجة          
 املوافقة

 آلية االتصال

 

إىل حد  أوافق
 ما

 ال

سط
ملتو

ا
اف 

حنر
اال

سيب 
ن الن

لوز
ا

 
يب

الرتت
 

إقامة عالقات تعاونية بني  1
اجلمعيات اخلريية على 
املستوى األفقي لتقدم 

 خدمات لألسر الفقرية.

 0 5 22 ك
2.81 

 
0.40 

 
93.8 

 
1 
 % 81.5 18.5 0 

التنسيق بني الدعم املقدم  2
لألسر الفقرية حىت ال 

ازدواج  حيدث تكرار أو
 للخدمة.

 0 14 13 ك
2.48 

 
0.51 

 
82.7 

 
2 
 % 48.1 51.9 0 

التعاون بني اجلهات  3
احلكومية واجلمعيات 

 اخلريية

 2.37 0 17 10 ك
 

0.49 
 

79.0 
 

3 
 % 37.0 63.0 0 

تبادل املعلومات واخلربات  4
يف خمتلف األنساق 

املؤسسية اليت هتتم بتنمية 
 الفقرية.قدرات األسر 

 7 15 5 ك
1.93 0.68 64.2 4 

% 18.5 58.6 25.9 

  79.9 0.52 2.40 املتوسط العام 
 

ُتكشف نتائج اجلدول آليات االتصال من وجهة نظر االخصائيات، وقد تراوح متوسط         

( درجات وهي 3( درجة من أصل )1.93( و )2.81موافقتهم حول آليات االتصال ما بني )

متوسطات تشري إىل خياري )أوافق( و)أوافق إىل حد ما( على أداة الدراسة، وحيث بلغ املتوسط 
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يشري إىل خيار )أوافق(، فقد مت ترتيب آليات االتصال تنازلياً حسب  ( وهو متوسط2.40الكلي )

 درجة املوافقة عليها من قبل األخصائيني االجتماعيني العاملني ابجلمعيات اخلريية، وهي كالتايل:

( واليت تتضمن )إقامة عالقات تعاونية بني اجلمعيات اخلريية 3-2-1جاءت آليات االتصال رقم ) .1

فقي لتقدم خدمات لألسر الفقرية، و التنسيق بني الدعم املقدم لألسر الفقرية حىت على املستوى األ

ال حيدث تكرار أو ازدواج للخدمة، و التعاون بني اجلهات احلكومية املعنية واجلمعيات اخلريية(، يف 

وافقتهم املراتب من املرتبة األوىل إىل الثالثة من بني عبارات حمور آليات االتصال ، وتراوح متوسط م

( درجات وهي متوسطات ُتشري إىل خيار 3( درجة من أصل )2.37إىل  2.81حيال ذلك ما بني )

( على %79.0(، و)%82.7(، )%93.8)أوافق( على أداة الدراسة وبلغ الوزن النسيب للموافقة )

 التوايل.

ت يف خمتلف األنساق ( واليت تتضمن )تبادل املعلومات واخلربا4جاءت يف املرتبة األخرية اآللية رقم ) .2

املؤسسية اليت هتتم بتنمية قدرات األسر الفقرية(، من بني عبارات بُعد آليات االتصال، وبلغ متوسط 

( درجات وهي متوسطات ُتشري إىل خيار )أوافق 3( درجة من أصل )1.93موافقتهم حيال ذلك )

 (.%64.2اىل حد ما( على أداة الدراسة وبلغ الوزن النسيب للموافقة )

على تلك النتائج خيلصن الباحثات إىل أن عينة البحث من املتخصصني متفقون حول أن  بناءً         

آليات االتصال تتمثل يف: إقامة عالقات تعاونية بني اجلمعيات اخلريية على املستوى األفقي لتقدم 

كرار وازدواج خدمات لألسر الفقرية، والتنسيق بني الدعم املقدم لألسر الفقرية حىت ال حيدث ت

للخدمة، والتعاون بني اجلهات احلكومية املعنية واجلمعيات اخلريية، وتراوح متوسط موافقتهم حياهلا 

( درجات وهي متوسطات ُتشري إىل خيار )أوافق( 3( درجة من أصل )2.37إىل  2.81ما بني )
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ق املؤسسية اليت هتتم على أداة الدراسة. وبينما آلية تبادل املعلومات واخلربات يف خمتلف األنسا

بتنمية قدرات األسر الفقرية يرون نوعاً ما أهنا من آليات االتصال اليت حتسني حياة األسر الفقرية، 

( درجات وهي متوسطات ُتشري إىل 3( درجة من أصل )1.93وبلغ متوسط موافقتهم عليها )

 خيار )أوافق إىل حد ما( على أداة الدراسة

 نظر األخصائيات االجتماعيات حول آلية التدريب ( يوضح وجهات34جدول رقم )

 
 م

 تقدير درجة املوافقة        
 آلية التدريب

 

 أوافق
إىل حد 

سط ال ما
ملتو

ا
اف 

حنر
اال

سيب 
ن الن

لوز
ا

 
يب

الرتت
 

زايدة معارف املرأة الفقرية  1
ورفع مستواها االجتماعي 

 واالقتصادي والثقايف.

 2.85 0 4 23 ك
 

0.36 
 

95.1 
 

1 
 % 85.2 14.8 0 

تزويد العاملني ابملهارات  2
التنظيمية والفنية الالزمة 

 للعمل التطوعي

 2.56 0 12 15 ك
 

0.51 
 

85.2 
 

3 
 % 55.6 44.4 0 

إكساب املرأة الفقرية  3
مهارات اختيار املشروع 

 املناسب

 0 15 12 ك
2.44 
 

0.51 
 

81.5 
 

4 
 % 44.4 55.6 0 

االحتياجات الفعلية دراسة  4
لألسر الفقرية من الربامج     

 التدريبية املؤهلة

 2.41 0 16 11 ك
 

0.50 
 

80.2 
 

5 
 % 40.7 59.3 0 

تنظيم برامج تدريبية مناسبة  5
وأتهيلية للمرأة املعيلة 

 ابألسر الفقرية

 0 6 21 ك
2.78 0.42 92.6 2 

% 77.8 22.2 0 
  86.9 0.46 2.61 املتوسط العام 
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تُوضح نتائج اجلدول اتفاق وجهات نظر وجهات نظر األخصائيات االجتماعيات حول آلية         

( درجة من 2.41( و )2.85التدريب، وقد تراوح متوسط موافقتهم حول آليات التدريب ما بني )

املتوسط  ( درجات وهي متوسطات تشري إىل خياري )أوافق( على أداة الدراسة، وحيث بلغ3أصل )

(، فقد مت ترتيب آليات %86.9( وهو متوسط يشري إىل خيار )أوافق( ووزن نسيب )2.61الكلي )

 التدريب تنازلياً حسب درجة املوافقة عليها كالتايل:

( واليت تتضمن )زايدة معارف املرأة الفقرية ورفع مستواها 2-5-1جاءت آليات التدريب رقم ) .1

و تنظيم برامج تدريبية مناسبة وأتهيلية للمرأة املعيلة ابألسر الفقرية،  االجتماعي واالقتصادي والثقايف،

و تزويد العاملني ابملهارات التنظيمية والفنية الالزمة للعمل التطوعي(، يف املراتب من املرتبة األوىل 

 إىل 2.85إىل الثالثة من بني عبارات بُعد التدريب ، وتراوح متوسط موافقتهم حيال ذلك ما بني )

( درجات وهي متوسطات ُتشري إىل خيار )أوافق( على أداة الدراسة 3( درجة من أصل )2.56

 ( على التوايل.%85.2(، و)%92.6(، )%95.1وبلغ الوزن النسيب للموافقة )

( واليت تتضمن )إكساب املرأة الفقرية مهارات اختيار املشروع 4-3جاءت آليات التدريب رقم ) .2

جات الفعلية لألسر الفقرية من الربامج التدريبية املؤهلة(، يف املراتب من املناسب، ودراسة االحتيا

املرتبة الرابعة إىل األخرية من بني عبارات بُعد التدريب، وتراوح متوسط موافقتهم حيال ذلك ما بني 

( درجات وهي متوسطات ُتشري إىل خيار )أوافق( على أداة 3( درجة من أصل )2.41إىل  2.44)

 (، على التوايل.%80.2(، )%81.5بلغ الوزن النسيب للموافقة )الدراسة و 

حول آليات التدريب ويرون أهنا تتمثل يف: زايدة معارف  متفقونتكشف النتائج أن عينة الدراسة         

املرأة الفقرية ورفع مستواها االجتماعي واالقتصادي والثقايف، و تنظيم برامج تدريبية مناسبة وأتهيلية 
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 املعيلة ابألسر الفقرية، و تزويد العاملني ابملهارات التنظيمية والفنية الالزمة للعمل التطوعي، وللمرأة 

دراسة االحتياجات الفعلية لألسر الفقرية  ، وإكساب املرأة الفقرية مهارات اختيار املشروع املناسب

( درجة من 2.41إىل  2.85، وتراوح متوسط موافقتهم حياهلا ما بني ) من الربامج  التدريبية املؤهلة

( درجات وهي متوسطات ُتشري إىل خيار )أوافق( على أداة الدراسة، وتتفق تلك النتائج 3أصل )

م( أبن يتم مكافحة الفقر من خالل اسرتاتيجية خاصة 2014مع ما أوصت به دراسة )الدامغ ،

 والتأهيل.خالل التعليم والتدريب ابلتنمية االجتماعية تركز على بناء االنسان من 

األسر الفقرية لتحديد احتياجات األسر لتحسني ظر املتعلقة بوجهات نالدراسة نتائج اثنياً: 

 نوعية احلياة 

 نتائج الدراسة املتعلقة بوصف جمتمع الدراسة من أرابب األسر الفقرية: -1

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب احلالة االجتماعية35جدول رقم )
 % العدد احلالة االجتماعية م
 69.8 263 متزوج 1
 30.2 114 غري متزوج 2
 100 377 اجملموع 

 

( %69.8تُبني نتائج اجلدول توزيع أفراد عينة الدراسة حسب احلالة االجتماعية، حيث وجد أن )         

( من أفراد %30.2من أفراد عينة الدراسة من أرابب األسر الفقرية متزوجون، وهم الفئة األكرب، و)

 عينة الدراسة من أرابب األسر الفقرية غري متزوجون.

 ( توزيع أرابب األسر الفقرية حسب املستوى التعليمي36جدول رقم )

 % العدد املستوى التعليمي م
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 38.7 146 أمي 1
 31.8 120 ويكتب يقرأ 2
 18.0 68 متوسط 3
 11.4 43 اثنوي 4
 100 377 اجملموع 

 

( من أرابب %38.7التعليمي ألرابب األسر الفقرية، حيث وجد أن )يوضح اجلدول املستوى 

(، %31.8األسر الفقرية أميون وهم الفئة األكرب، وبليهم الذين يقرؤون ويكتبون وميثلون )

( من أرابب األسر الفقرية مستواهم التعليمي متوسط، وبينما الذين مستواهم التعليمي %18.0و)

على تلك النتائج ختلو الباحثة إىل أن معظم أرابب األسر الفقرية  ، بناءً (%11.4اثنوي ميثلون )

 مستواهم التعليمي منخفض مما ينعكس سلباً على مستوى الدخل.

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمل37جدول رقم )

 % العدد هل تعمل م
 69.2 261 نعم 1
 30.8 116 ال 2
 100 377 اجملموع 

 

(، %69.2اجلدول أن معظم أرابب األسر الفقرية عاملون وميثلون ما نسبته )تُبني نتائج         

 (%30.8بينما أرابب األسر غري العاملون ميثلون ما نسبته )

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب نوع العمل38جدول رقم )

 % العدد نوع العمل م
 66.3 173 اخلاص القطاع 1



64 
 

 20.7 54 احلكومي القطاع 2
 13.0 34 حرة أعمال 3
 100 261 اجملموع 

 

( من أرابب األسر %66.3تُوضح نتائج اجلدول نوع العمل ألرابب األسر الفقرية، حيث وجد أن )

( منهم يعملون مبؤسسات %20.7العاملون يعملون يف مؤسسات القطاع اخلاصا ويف حني أن )

 ( من أرابب األسر العاملون يعملون أعمال حرة.   %13.0القطاع احلكومي، وبينما )

(  واليت 24( واجلدول رقم )23(، واجلدول رقم )22ج املذكورة يف اجلدول رقم )إشارة إىل النتائ

( من أرابب األسر الفقرية مستواهم التعليمي من متوسط فأقل، و %88.5أشارت إىل أن )

( منهم يعملون يف القطاع اخلاص، %66.3( من أرابب األسر الفقرية عاملون، )69.2%)

القطاع احلكومي، واستناداً إىل مستواهم التعليمي املنخفض  ( منهم يعملون يف مؤسسات%20.7و)

يتبني أن الوظائف اليت يعملون هبا سواء كانت يف القطاع احلكومي أو اخلاص أهنا من الوظائف ذات 

 الدخل املنخفض مما جيعلهم غري قادرون على توفري احتياجاهتم األساسية من السلع واخلدمات.

 يوضح حجم األسر الفقرية عينة الدراسة (39جدول رقم )

 % العدد عدد أفراد األسرة م
 13.0 49 أفراد 3 من أقل 1
 40.1 151 أفراد 6 من أقل 2
 36.1 136 أفراد 9 من أقل 3
 10.9 41 فأكثر أفراد 9من 4
 100 377 اجملموع 
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(، %40.1أفراد وميثلون ) 6من  ُتشري نتائج اجلدول إىل أن معظم األسر الفقرية يبلغ عدد أفرادها أقل

( من األسر يبلغ %13.0أفراد، ويف حني أن ) 9( من األسر يبلغ عدد أفرادها أقل من %36.1و)

 فأكثر. أفراد 9( من األسر يبلغ عدد أفرادها من%10.9أفراد، وبينما ) 3عدد أفرادها أقل من 

 9أفراد إىل أقل من  6ها من )من ( من األسر الفقرية يرتاوح عدد أفراد%76.2ترى الباحثات أن )

 أفراد(، وذلك يدل على ارتفاع معدل اإلعالة )ارتفاع متوسط عدد أفراد األسرة(. 

 ( يوضح مصادر دخل األسر الفقرية عينة الدراسة40جدول رقم )

 % العدد مصدر دخل األسر م
 23.3 88 الوظيفة راتب 1

 12.5 47 التقاعد راتب 2

 34.0 128 األبناء أحد راتب 3

 30.2 114 االجتماعي الضمان مساعدات 4

 100 377 اجملموع 
 

( من %34.0تُوضح نتائج اجلدول مصادر دخل األسر الفقرية عينة الدراسة، حيث وجد أن )

األبناء ميثل مصدر دخلهم الشهري، وهم الفئة األكرب  أحد أرابب األسر الفقرية عينة الدراسة راتب

االجتماعي، وميثلون  الضمان األسر الفقرية، ويليهم الذين يتلقون مساعداتمن بني من أرابب 

( من أرابب األسر الفقرية ميثل راتب الوظيفة مصدر دخلهم الشهري، %23.3(، و)30.2%)

على تلك النتائج  (. بناءً %12.5هم الشهري ميثلون )وبينما الذين ميثل راتب التقاعد مصدر دخل
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من املصادر ذات  رابب األسر الفقرية تتنوع لديهم مصادر الدخل إال أهناختلو الباحثات إىل أن أ

 .الدخل املنخفض مما جيعلهم غري قادرون على توفري احتياجاهتم األساسية من السلع واخلدمات

 ( يوضح متوسط الدخل الشهري لألسر الفقرية عينة الدراسة41جدول رقم )

 % العدد متوسط الدخل الشهري م
 5.6 21 رايل 1000 من أقل 1
 18.8 71 رايل 2000 من أقل 1000من 2
 51.7 195 رايل 3000 من أقل 2000 من 3
 15.4 58 رايل 4000 من أقل 3000 من 4
 8.5 32 فأكثر رايل 4000 من 5
 100 377 اجملموع 

 

تُبني نتائج اجلدول متوسط الدخل الشهري لألسر الفقرية عينة الدراسة، حيث وجد أن 

رايل  2000( من أرابب األسر الفقرية عينة الدراسة يرتاوح متوسط دخلهم الشهري )من 51.7%)

رايل(، وهم الفئة األكثر من بني أرابب األسر الفقرية ، ويليهم الذين يرتاوح  3000إىل أقل من 

( %15.4(، و)%18.8رايل( وميثلون ) 2000 من أقل إىل (1000 متوسط دخلهن الشهري من

رايل(، و  4000 من أقل إىل 3000 ب األسر الفقرية يبلغ متوسط دخلهم الشهري من )من أراب

(، وبينما الذين يبلغ %8.5رايل فأكثر( ميثلن ) 4000الذين يبلغ متوسط دخلهم الشهري )من 

(. وبناًء على تلك النتائج ختلو %5.6رايل( ميثلون ) 1000متوسط دخلهم الشهري )أقل من 

 .( من أرابب األسر الفقرية من ذوي الدخل املنخفض%76.1الباحثات إىل أن )
 

 

 الحتياجات لألسر الفقرية:نتائج الدراسة املتعلقة اب -2
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 ( يوضح وجهات نظر أرابب األسر الفقرية حول االحتياجات األسرية42جدول رقم )

 
 م

 درجة املوافقة                                 
 االحتياجات األسرية 

 

 أوافق
حد  إىل
سط ال ما

ملتو
ا

2
 

اف
حنر

اال
سيب 

 الن
وزن

ال
 

يب
لرتت

ا
 

احلاجة لربامج توعوية  1
 وندوات وحماضرات.

 2.33 43 167 167 ك
 

0.67 
 

77.6 
 

7 
 % 44.3 44.3 11.4 

املساعدة يف حل  2
 املشكالت األسرية.

 2.30 34 197 146 ك
 

0.62 
 

76.6 
 

9 
 % 38.7 52.3 9.0 

بني حل اخلالفات  3
 األبناء.

 2.23 44 202 131 ك
 

0.64 
 

74.4 
 

10 
 % 34.7 53.6 11.7 

تقوية العالقات  4
االجتماعية داخل 

 األسرة

 42 179 156 ك
2.30 
 

0.66 
 

76.7 
 

8 
 % 41.4 47.5 11.1 

إكساب أفراد األسرة  5
 مهارات حياتية.

 2.37 27 183 167 ك
 

0.61 
 

79.0 
 

6 
 % 44.3 48.5 7.2 

االستفادة من املوارد  6
 اجملتمعية.

 2.50 0 188 189 ك
 

0.50 
 

83.4 
 

5 
 % 50.1 49.9 0 

تسهيل إجراءات  7
احلصول على 

 اخلدمات واملساعدات 

 4 159 214 ك
2.56 
 

0.52 
 

85.2 
 

4 
 % 56.8 42.2 1.1 

تقدمي املساعدات  8
واخلدمات أبسلوب 

 ابالحرتاميشعر األسرة 

 0 137 240 ك
2.64 
 

0.48 
 

87.9 
 

1 
 % 63.7 36.3 0 

 3 87.3 0.49 2.62 0 144 233 ك 9

                                                           
 ( تمثل671.إلى  1بحيث: )  األسررررررررية  االحتياجاتمحور (  لإلجابة عن كل عبارة من عبارات 3-2-1-) الثيثمقياس ليكرت الثة الباح تاتخذ - 2

 وافقأ( تمثل  .003إلى  .432  و) أكبر من  لى حد ماإ ( تمثل.432إلى  .671  و)أكبر من   ال
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ختصيو بطاقات 
للمشرتايت متنح 

 لألسرة.
% 

61.8 38.2 0     

حسن املعاملة مع  10
األسرة عند تلقي 

 اخلدمة.

 1 136 240 ك
2.63 0.49 87.8 2 

% 63.7 36.1 0.3 

  81.6 0.57 2.45 املتوسط العام 
 

تُوضح نتائج اجلدول تباين وجهات نظر أرابب األسر الفقرية حول االحتياجات األسرية،         

( درجة 2.23( و )2.64وقد تراوح متوسط درجة املوافقة حول احتياجات األسر الفقرية ما بني )

و)أوافق إىل حد ما( على أداة ( درجات وهي متوسطات تشري إىل خياري )أوافق( 3من أصل )

( وهو متوسط يشري إىل خيار )أوافق(، وبلغ 5( من )2.45الدراسة، وحيث بلغ املتوسط العام )

( فقد مت ترتيب وجهات نظر أرابب األسر الفقرية حول االحتياجات األسرية، %81.6الوزن النسيب )

 سة وهي كالتايل:تنازلياً حسب درجة املوافقة عليها من قبل أفراد عينة الدرا

( واليت تنو على )تقدمي املساعدات واخلدمات أبسلوب يشعر 9-10-8جاءت االحتياجات رقم ) .1

األسرة ابالحرتام، وحسن املعاملة مع األسرة عند تلقي اخلدمة، وختصيو بطاقات للمشرتايت متنح 

يتضمنها حمور االحتياجات  لألسرة( يف املراتب من املرتبة األوىل إىل الثالثة من بني االحتياجات اليت

( درجات 3( درجة من أصل )2.62إىل  2.64األسرية، وتراوح متوسط موافقتهم على ذلك ما بني )

(، %87.9وهي متوسطات ُتشري إىل خيار )أوافق( على أداة الدراسة وبلغ الوزن النسيب للموافقة )

 ( على التوايل.%87.3(، و)87.8%)
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واليت تنو على )تسهيل إجراءات احلصول على اخلدمات ( 5-6-7جاءت االحتياجات رقم ) .2

واملساعدات من اجلمعية، واالستفادة من املوارد اجملتمعية، وإكساب أفراد األسرة مهارات حياتية( 

يف املراتب من املرتبة الرابعة إىل السادسة من بني االحتياجات اليت يتضمنها حمور االحتياجات 

( درجات 3( درجة من أصل )2.37إىل  2.56هم على ذلك ما بني )األسرية، وتراوح متوسط موافقت

(، %85.2وهي متوسطات ُتشري إىل خيار )أوافق( على أداة الدراسة وبلغ الوزن النسيب للموافقة )

 ( على التوايل.%79.0(، و)83.4%)

، ( واليت تنو على )احلاجة لربامج توعوية وندوات وحماضرات3-2-4-1جاءت االحتياجات رقم ) .3

وتقوية العالقات االجتماعية داخل األسرة، واملساعدة يف حل املشكالت األسرية، وحل اخلالفات 

بني األبناء( يف املراتب من املرتبة السابعة إىل األخرية من بني االحتياجات اليت يتضمنها حمور 

ة من ( درج2.23إىل  2.33االحتياجات األسرية، وتراوح متوسط موافقتهم على ذلك ما بني )

( درجات وهي متوسطات ُتشري إىل خيار )أوافق إىل حد ما( على أداة الدراسة وبلغ الوزن 3أصل )

 ( على التوايل%74.4(، و)%76.6(، و)%76.7(، )%77.6النسيب للموافقة )

على تلك النتائج خيلصن الباحثات إىل أن أرابب األسر الفقرية متفقون حول بعض االحتياجات  بناءً 

( درجات 3( درجة من أصل )2.37إىل 2.64وتراوح متوسط موافقتهم عليها ما بني )األسرية، 

وهي متوسطات ُتشري إىل خيار )أوافق( وهي تتمثل يف: تقدمي املساعدات واخلدمات أبسلوب يشعر 

األسرة ابالحرتام، وحسن املعاملة مع األسرة عند تلقي اخلدمة، وختصيو بطاقات للمشرتايت متنح 

سهيل إجراءات احلصول على اخلدمات واملساعدات من اجلمعية، واالستفادة من املوارد لألسرة، وت

 اجملتمعية، وإكساب أفراد األسرة مهارات حياتية على التوايل.
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حول بعض االحتياجات األسرية، وتراوح متوسط موافقتهم عليها  متفقون إىل حد ماويف حني أهنم 

( درجات وهي متوسطات ُتشري إىل خيار )أوافق إىل 3( درجة من أصل )2.23إىل 2.33ما بني )

حد ما( وهي تتمثل يف: احلاجة لربامج توعوية وندوات وحماضرات، وتقوية العالقات االجتماعية 

 داخل األسرة، واملساعدة يف حل املشكالت األسرية، وحل اخلالفات بني األبناء على التوايل.

 األسر الفقرية حول االحتياجات الصحية( يوضح وجهات نظر أرابب 43جدول رقم )

 
 م

 تقدير درجة املوافقة     
 االحتياجات الصحية 

 

إىل حد  أوافق
سط ال ما

ملتو
ا

اف 
حنر

اال
سيب 

ن الن
لوز

ا
 

يب
الرتت

 

توفري اخلدمات العالجية  1
 اجملانية

 2.60 22 105 250 ك
 

0.60 
 

86.8 
 

1 
 % 66.3 27.9 5.8 

 التوعية الصحية لألسر 2
فيما يتعلق مبختلف 

 جوانب احلياة

 51 190 136 ك
2.23 
 

0.67 
 

74.2 
 

5 
 % 36.1 63.9 13.

3 
توفري اللقاحات الالزمة  3

 ضد األمراض
 2.31 37 188 152 ك

 
0.64 
 

76.8 
 

4 
 % 40.3 49.9 9.8 

صرف األجهزة  4
التعويضية الالزمة 

 للمعاقني وكبار السن

 21 131 225 ك
2.54 
 

0.60 
 

84.7 
 

2 
 % 59.7 34.7 5.6 

توجيه األسر إىل  5
اخلدمات الصحية 

 ابجملتمع

 29 163 185 ك
2.41 0.63 80.5 3 

% 49.1 43.2 7.7 

  80.6 0.63 2.42 املتوسط العام 
 

تُوضح نتائج اجلدول تباين وجهات نظر أرابب األسر الفقرية حول االحتياجات الصحية، وقد         

( درجة من 2.23( و )2.60تراوح متوسط درجة املوافقة حول احتياجات األسر الصحية ما بني )
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( درجات وهي متوسطات تشري إىل خياري )أوافق( و)أوافق إىل حد ما( على أداة الدراسة، 3أصل )

( وهو متوسط يشري إىل خيار )أوافق(، وبلغ الوزن النسيب 5( من )2.42بلغ املتوسط العام )وحيث 

( فقد مت ترتيب وجهات نظر أرابب األسر الفقرية حول االحتياجات األسر الصحية، 80.6%)

 تنازلياً حسب درجة املوافقة عليها من قبل أفراد عينة الدراسة وهي كالتايل:

( واليت تنو على )توفري اخلدمات العالجية اجملانية، 5-4-1ة رقم )جاءت االحتياجات الصحي .1

وصرف األجهزة التعويضية الالزمة للمعاقني وكبار السن، وتوجيه األسر إىل اخلدمات الصحية 

ابجملتمع( يف املراتب من املرتبة األوىل إىل الثالثة من بني االحتياجات اليت يتضمنها حمور االحتياجات 

( 3( درجة من أصل )2.41إىل  2.60وح متوسط موافقتهم على ذلك ما بني )الصحية، وترا

درجات وهي متوسطات ُتشري إىل خيار )أوافق( على أداة الدراسة وبلغ الوزن النسيب للموافقة 

 ( على التوايل.%80.5(، و)84.7%(، )86.8%)

زمة ضد األمراض، ( واليت تنو على )توفري اللقاحات الال2-3جاءت االحتياجات الصحية رقم ) .2

والتوعية الصحية لألسر فيما يتعلق مبختلف جوانب احلياة( يف املراتب من املرتبة الرابعة إىل األخرية 

من بني االحتياجات اليت يتضمنها حمور االحتياجات الصحية، وتراوح متوسط موافقتهم على ذلك 

شري إىل خيار )أوافق إىل ( درجات وهي متوسطات تُ 3( درجة من أصل )2.23إىل  2.31ما بني )

 ( على التوايل.%74.2(، )%76.8حد ما( على أداة الدراسة وبلغ الوزن النسيب للموافقة )

على تلك النتائج خيلصن الباحثات إىل أن أرابب األسر الفقرية متفقون حول ضرورة توفري بعض  بناءً 

( درجة من 2.41إىل 2.60االحتياجات الصحية، وحيث تراوح متوسط موافقتهم عليها ما بني )

( درجات وهي متوسطات ُتشري إىل خيار )أوافق( وهي تتمثل يف: توفري اخلدمات العالجية 3أصل )
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اجملانية، وصرف األجهزة التعويضية الالزمة للمعاقني وكبار السن، وتوجيه األسر إىل اخلدمات الصحية 

 ابجملتمع على التوايل.

ري بعض االحتياجات الصحية، وحيث تراوح متوسط موافقتهم ضرورة توف إىل حد ما ويف حني يرون

( درجات وهي متوسطات ُتشري إىل خيار )أوافق 3( درجة من أصل )2.23إىل 2.31عليها ما بني )

إىل حد ما( وهي تتمثل يف: توفري اللقاحات الالزمة ضد األمراض، والتوعية الصحية لألسر فيما 

 وايل. يتعلق مبختلف جوانب احلياة على الت

 ( يوضح وجهات نظر أرابب األسر الفقرية حول االحتياجات التعليمية44جدول رقم )

 
 م

 درجة املوافقة                           
 االحتياجات التعليمية 

 
إىل حد  أوافق

سط ال ما
ملتو

ا
اف 

حنر
اال

سيب 
ن الن

لوز
ا

 
يب

الرتت
 

احلاجة لفتح فصول حمو  1
 األمية

 2.40 30 166 181 ك
 

0.63 
 

80.0 
 

1 
 % 48.0 44.0 8.0 

تنظيم جمموعات دراسية  2
 جمانية ألبناء األسر       

 2.33 30 192 155 ك
 

0.62 
 

77.7 
 

2 
 % 41.1 50.9 8.0 

نشر الوعي بني األسر  3
التنشئة أبساليب 

 االجتماعية السليمة

 40 222 115 ك
2.20 

 
0.61 

 
73.3 

 
4 
 % 30.8 58.9 10.6 

توفري الزي املدرسي ألبناء  4
 االسر

 2.21 52 195 130 ك
 

0.66 
 

73.6 
 

3 
 % 34.5 51.7 13.8 

توعية األسر خبطورة  5
 التسرب من التعليم

 58 190 129 ك
2.19 0.68 72.9 5 

% 34.2 50.4 15.4 
  75.5 0.64 2.27 املتوسط العام 
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نظر أرابب األسر الفقرية حول االحتياجات التعليمية، وقد تراوح متوسط تُوضح نتائج اجلدول وجهة 

( 3( درجة من أصل )2.19( و )2.40درجة املوافقة حول احتياجات األسر التعليمية  ما بني )

درجات وهي متوسطات تشري إىل خياري )أوافق( و)أوافق إىل حد ما( على أداة الدراسة، وحيث 

( وهو متوسط يشري إىل خيار )أوافق إىل حد ما(، وبلغ الوزن  5من ) (2.27بلغ املتوسط العام )

( فقد مت ترتيب وجهات نظر أرابب األسر الفقرية حول االحتياجات األسر %75.5النسيب )

 التعليمية، تنازلياً حسب درجة املوافقة عليها من قبل أفراد عينة الدراسة وهي كالتايل:

( واليت تنو على )احلاجة لفتح فصول حمو األمية( يف املرتبة 1جاءت االحتياجات التعليمية رقم ) .1

األوىل من بني االحتياجات اليت يتضمنها حمور االحتياجات التعليمية، وبلغ تراوح متوسط موافقتهم 

شري إىل خيار )أوافق( 3( درجة من أصل )2.40على ذلك ما بني ) ُُ ( درجات وهو متوسط ُي

 (.%80.0لنسيب للموافقة )على أداة الدراسة وبلغ الوزن ا

( واليت تنو على )تنظيم جمموعات دراسية جمانية 5-3-4-2جاءت االحتياجات الصحية رقم ) .2

ألبناء األسر، و توفري الزى املدرسي ألبناء األسر، و نشر الوعي بني األسر أبساليب التنشئة 

ملراتب من املرتبة الثانية إىل االجتماعية السليمة، و توعية األسر خبطورة التسرب من التعليم ( يف ا

األخرية من بني االحتياجات اليت يتضمنها حمور االحتياجات التعليمية، وتراوح متوسط موافقتهم 

( درجات وهي متوسطات ُتشري إىل خيار 3( درجة من أصل )2.19إىل  2.33على ذلك ما بني )

(، %73.6(، )%77.7فقة ))أوافق إىل حد ما( على أداة الدراسة وبلغ الوزن النسيب للموا

 ( على التوايل.%72.9(، و)%73.3و)
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على تلك النتائج خيلصن الباحثات إىل أن أرابب األسر الفقرية متفقون حول أن احلاجة لفتح  بناءً 

( درجة من 2.40فصول حمو األمية من أهم احتياجاهتم التعليمية، وحيث بلغ متوسط موافقتهم )

( درجات وهي متوسطات ُتشري إىل خيار )أوافق(. ويف حني يرون هناك أن بعض 3أصل )

لتعليمية يرون أهنا نوعا ما مهمة ابلنسبة هلم، وتراوح متوسط موافقتهم على ذلك ما االحتياجات ا

( درجات وهي متوسطات ُتشري إىل خيار )أوافق إىل 3( درجة من أصل )2.19إىل  2.33بني )

حد ما( على أداة الدراسة وهي تتمثل يف: تنظيم جمموعات دراسية جمانية ألبناء األسر، وتوفري الزي 

ي ألبناء األسر، ونشر الوعي بني األسر أبساليب التنشئة االجتماعية السليمة، وتوعية األسر املدرس

 خبطورة التسرب من التعليم على التوايل.  

 ( يوضح وجهات نظر أرابب األسر الفقرية حول االحتياجات املهنية45جدول رقم )

 
 م

 تقدير درجة املوافقة     
 االحتياجات املهنية 

 

حد  إىل أوافق
سط ال ما

ملتو
ا

اف 
حنر

اال
سيب 

ن الن
لوز

ا
 

يب
الرتت

 

توفري فرص عمل ألفراد  1
 يف سن العمل. ملناألسرة 

 2.40 46 133 198 ك
 

0.70 
 

80.1 
 

4 
 % 52.3 35.3 12.2 

تنظيم برامج مهنية  2
 للتدريب على حرف

 2.40 40 146 191 ك
 

0.67 
 

80.1 
 

5 
 % 50.7 38.7 10.6 

املساعدة يف توفري  3
 املشروعات اإلنتاجية 

 2.44 35 142 200 ك
 

0.66 
 

81.3 
 

3 
 % 53.1 37.7 9.3 

تسهيل االستفادة من  4
 القروض واملنح

 2.50 32 126 219 ك
 

0.65 
 

83.2 
 

1 
 % 58.1 33.4 8.5 

االستفادة من خدمات  5
 األسر املنتجة

 29 135 213 ك
2.49 0.64 82.9 2 

% 56.5 35.8 7.7 
  81.50 0.66 2.45 املتوسط العام 
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ُتكشف نتائج اجلدول اتفاق وجهات نظر أرابب األسر الفقرية حول االحتياجات املهنية، وقد تراوح 

( درجة من أصل 2.40( و )2.50متوسط درجة املوافقة حول احتياجات األسر املهنية ما بني )

إىل خيار )أوافق( على أداة الدراسة، وحيث بلغ املتوسط العام ( درجات وهي متوسطات تشري 3)

( فقد مت ترتيب %81.5( وهو متوسط يشري إىل خيار )أوافق(، وبلغ الوزن النسيب )5( من )2.45)

وجهات نظر أرابب األسر الفقرية حول االحتياجات األسر املهنية، تنازليًا حسب درجة املوافقة 

 لدراسة وهي كالتايل:عليها من قبل أفراد عينة ا

( واليت تنو على )تسهيل االستفادة من القروض واملنح، 3-5-4جاءت االحتياجات املهنية رقم ) .ج

واالستفادة من خدمات األسر املنتجة، واملساعدة يف توفري املشروعات اإلنتاجية الصغرية( يف املراتب 

يتضمنها حمور االحتياجات املهنية، وتراوح من املرتبة األوىل إىل الثالثة من بني االحتياجات اليت 

( درجات وهي متوسطات 3( درجة من أصل )2.44إىل  2.50متوسط موافقتهم على ذلك ما بني )

(، %82.9(، )%83.3ُتشري إىل خيار )أوافق( على أداة الدراسة وبلغ الوزن النسيب للموافقة )

 ( على التوايل.%81.3و)

( واليت تنو على )توفري فرص عمل مناسبة ألفراد األسرة 2-1جاءت االحتياجات املهنية رقم ) .ح

ممن هم يف سن العمل، وتنظيم برامج مهنية للتدريب على حرف( يف املراتب من املرتبة الثالثة إىل 

األخرية من بني االحتياجات اليت يتضمنها حمور االحتياجات املهنية، وبلغ متوسط موافقتهم على 

( درجات وهو متوسط ُيشري إىل خيار )أوافق( على أداة الدراسة 3)( درجة من أصل 2.40)ذلك 

 (.%80.1وبلغ الوزن النسيب للموافقة )
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 على تلك النتائج خيلصن الباحثات إىل أن أرابب األسر الفقرية متفقون حول االحتياجات بناءً 

( 3أصل )( درجة من 2.40إىل  2.50املهنية، وحيث تراوح متوسط موافقتهم على ذلك ما بني )

درجات وهي متوسطات ُتشري إىل خيار )أوافق( على أداة الدراسة وهي تتمثل يف: تسهيل االستفادة 

من القروض واملنح، واالستفادة من خدمات األسر املنتجة، واملساعدة يف توفري املشروعات اإلنتاجية 

ظيم برامج مهنية للتدريب الصغرية، وتوفري فرص عمل مناسبة ألفراد األسرة ممن هم يف سن العمل، وتن

 على حرف على التوايل.

 ( يوضح وجهات نظر أرابب األسر الفقرية حول احتياجات اإلسكان46جدول رقم )

 
 م

تقدير درجة املوافقة                   
 احتياجات اإلسكان

 
إىل حد  أوافق

سط ال ما
ملتو

ا
اف 

حنر
اال

سيب 
ن الن

لوز
ا

 
يب

الرتت
 

توفري السكن  1
 لألسرة.املناسب 

 2.65 0 130 247 ك
 

0.48 
 

88.5 
 

3 
 % 65.5 34.5 0 

2 
 دفع إجيار السكن.

 2.73 0 103 274 ك
 

0.45 
 

90.9 
 

1 
 % 72.7 27.3 0 

توفري مياه صاحلة  3
 للشرب

 2.23 80 132 165 ك
 

0.78 
 

74.2 
 

7 
 % 43.8 35.0 21.2 

توفري الغاز الطبيعي  4
 لألسرة

 2.64 0 131 246 ك
 

0.48 
 

88.4 
 

4 
 % 65.3 34.7 0 

توفري األجهزة  5
 للسكن 

 2.66 0 128 249 ك
 

0.47 
 

88.7 
 

2 
 % 66.0 34.0 0 

6 
 توفري الكهرابء

 2.55 1 168 208 ك
 

0.50 
 

85.0 
 

5 
 % 55.2 44.6 0.3 

 6 80.5 0.71 2.42 48 124 205 ك 7



77 
 

خدمات صيانة 
وإصالح سكن 

 ألسرةا
% 54.4 32.9 12.7 

  85.2 0.55 2.56 املتوسط العام 
 

ُتشري نتائج اجلدول إىل اتفاق وجهات نظر أرابب األسر الفقرية حول معظم عبارات حمور احتياجات 

( 3( درجة من أصل )2.42( و )2.50اإلسكان، وقد تراوح متوسط درجة املوافقة حياهلا ما بني )

تشري إىل خيار )أوافق( على أداة الدراسة، وحيث بلغ املتوسط العام  درجات وهي متوسطات

( فقد مت ترتيب %85.2( وهو متوسط يشري إىل خيار )أوافق(، وبلغ الوزن النسيب )5( من )2.56)

وجهات نظر أرابب األسر الفقرية حول احتياجات اإلسكان، تنازلياً حسب درجة املوافقة عليها من 

 راسة وهي كالتايل:قبل أفراد عينة الد

( واليت تنو على )دفع إجيار السكن، وتوفري األجهزة الكهرابئية 1-5-2جاءت االحتياجات رقم ) .1

داخل السكن، وتوفري السكن املناسب لألسرة( يف املراتب من املرتبة األوىل إىل الثالثة من بني 

فقتهم على ذلك ما بني االحتياجات اليت يتضمنها حمور احتياجات اإلسكان، وتراوح متوسط موا

( درجات وهي متوسطات ُتشري إىل خيار )أوافق( على أداة 3( درجة من أصل )2.65إىل  2.73)

 ( على التوايل.%88.5(، و)%88.7(، )%90.9الدراسة وبلغ الوزن النسيب للموافقة )

خدمات ( واليت تنو على )توفري الغاز الطبيعي لألسرة، وتوفري 7-6-4جاءت االحتياجات رقم ) .2

الكهرابء، وخدمات صيانة وإصالح السكن لألسرة( يف املراتب من املرتبة الرابعة إىل السادسة من 

بني االحتياجات اليت يتضمنها حمور احتياجات اإلسكان، وتراوح متوسط موافقتهم على ذلك ما 



78 
 

على ( درجات وهي متوسطات ُتشري إىل خيار )أوافق( 3( درجة من أصل )2.42إىل  2.64بني )

 ( على التوايل.%80.5(، و)%85.0(، )%88.4أداة الدراسة وبلغ الوزن النسيب للموافقة )

( والذي ينو على )توفري مياه صاحلة للشرب( من بني 3جاء يف املرتبة األخرية االحتياج رقم ) .3

( 2.23االحتياجات اليت يتضمنها حمور احتياجات اإلسكان، وبلغ متوسط موافقتهم على ذلك ما )

( درجات وهو متوسط ُيشري إىل خيار )أوافق إىل حد ما( على أداة الدراسة وبلغ 3رجة من أصل )د

 (.%74.2الوزن النسيب للموافقة )

 على تلك النتائج خيلصن الباحثات إىل أن أرابب األسر الفقرية متفقون حول معظم احتياجات بناءً 

( درجة من أصل 2.42إىل  2.73)اإلسكان، وحيث تراوح متوسط موافقتهم على ذلك ما بني 

( درجات وهي متوسطات ُتشري إىل خيار )أوافق( على أداة الدراسة وهي تتمثل يف: دفع إجيار 3)

السكن، وتوفري األجهزة الكهرابئية داخل السكن، توفري السكن املناسب لألسرة، وتوفري الغاز 

ح السكن لألسرة على التوايل، الطبيعي لألسرة، وتوفري خدمات الكهرابء، وخدمات صيانة وإصال

م( أبن االسر الفقرية تعاين من مشكلة السكن 2008وتتفق تلك النتائج مع ما أكدته دراسة )سعيد،

 وان االجيار يشكل عبء على كاهل االسرة ويؤثر على ايفائها مبتطلباهتا.
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 االقتصادية( يوضح وجهات نظر أرابب األسر الفقرية حول االحتياجات 47جدول رقم )

 
 م

                            
 تقدير درجة املوافقة

 االحتياجات االقتصادية

 

إىل حد  أوافق
سط ال ما

ملتو
ا

اف 
حنر

اال
سيب 

ن الن
لوز

ا
 

يب
الرتت

 

توفري املواد الغذائية  1
 أبسعار خمفضة

 2.56 2 160 215 ك
 

0.51 
 

85.5 
 

3 
 % 57.0 42.4 0.5 

2 
 املنزليةتوفري األجهزة 

 2.41 35 154 188 ك
 

0.65 
 

80.2 
 

5 
 % 49.9 40.8 9.3 

توفري وسائل التدفئة يف  3
 الشتاء

 2.41 25 173 179 ك
 

0.61 
 

80.3 
 

4 
 % 47.5 45.9 6.6 

توفري أماكن مناسبة لبيع  4
 السلع املخفضة

 2.36 47 149 181 ك
 

0.69 
 

78.5 
 

6 
 % 48.0 39.3 12.5 

تقدمي اإلعاانت  5
واملساعدات الكافية 

لألسرة وأبسلوب 
 مناسب

 1 144 232 ك
2.61 
 

0.49 
 

87.1 
 

2 
 

% 61.5 38.2 0.3 

منح األسرة بطاقات  6
 لصرف املواد الغذائية

 2 132 243 ك
2.64 0.49 88.0 1 

% 64.5 35.0 0.5 
  83.3 0.58 2.50 املتوسط العام 

 

ُتكشف نتائج اجلدول اتفاق وجهات نظر أرابب األسر الفقرية حول االحتياجات االقتصادية، وقد 

( درجة 2.36( و )2.64تراوح متوسط درجة املوافقة حول احتياجات األسر االقتصادية ما بني )

( درجات وهي متوسطات تشري إىل خيار )أوافق( على أداة الدراسة، وحيث بلغ 3من أصل )

( %83.3( وهو متوسط يشري إىل خيار )أوافق(، وبلغ الوزن النسيب )5( من )2.50العام )املتوسط 
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فقد مت ترتيب وجهات نظر أرابب األسر الفقرية حول االحتياجات األسر االقتصادية، تنازلياً حسب 

 درجة املوافقة عليها من قبل أفراد عينة الدراسة وهي كالتايل:

( واليت تنو على )منح األسرة بطاقات لصرف املواد 1-5-6م )جاءت االحتياجات االقتصادية رق .1

الغذائية، وتقدمي اإلعاانت واملساعدات الكافية لألسرة وأبسلوب مناسب، وتوفري املواد الغذائية 

أبسعار خمفضة( يف املراتب من املرتبة األوىل إىل الثالثة من بني االحتياجات اليت يتضمنها حمور 

( درجة من 2.56إىل  2.64ة، وتراوح متوسط موافقتهم على ذلك ما بني )االحتياجات االقتصادي

( درجات وهي متوسطات ُتشري إىل خيار )أوافق( على أداة الدراسة وبلغ الوزن النسيب 3أصل )

 ( على التوايل.%85.5(، و)%87.1(، )%88.0للموافقة )

وسائل التدفئة يف الشتاء،  ( واليت تنو على )توفري1-5-6جاءت االحتياجات االقتصادية رقم ) .2

وتوفري األجهزة املنزلية، وتوفري أماكن مناسبة لبيع السلع املخفضة( يف املراتب من املرتبة الرابعة إىل 

األخرية من بني االحتياجات اليت يتضمنها حمور االحتياجات االقتصادية، وتراوح متوسط موافقتهم 

( درجات وهي متوسطات ُتشري إىل خيار 3) ( درجة من أصل2.36إىل  2.41على ذلك ما بني )

( على %78.5(، و)%80.2(، )%80.3)أوافق( على أداة الدراسة وبلغ الوزن النسيب للموافقة )

 التوايل.

على تلك النتائج خيلصن الباحثات إىل أن أرابب األسر الفقرية متفقون حول االحتياجات بناًء 

( درجة من أصل 2.36إىل  2.64ى ذلك ما بني )االقتصادية، وحيث تراوح متوسط موافقتهم عل

( درجات وهي متوسطات ُتشري إىل خيار )أوافق( على أداة الدراسة وهي تتمثل يف: منح األسرة 3)

بطاقات لصرف املواد الغذائية، وتقدمي اإلعاانت واملساعدات الكافية لألسرة وأبسلوب مناسب، 
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 وسائل التدفئة يف الشتاء، وتوفري األجهزة املنزلية، وتوفري وتوفري املواد الغذائية أبسعار خمفضة، وتوفري

 أماكن مناسبة لبيع السلع املخفضة على التوايل.

 ( يوضح وجهات نظر أرابب األسر الفقرية حول االحتياجات الرتوحيية48جدول رقم )

 
 م

 تقدير درجة املوافقة                       
 االحتياجات الرتوحيية

 

حد إىل  أوافق
سط ال ما

ملتو
ا

اف 
حنر

اال
سيب 

ن الن
لوز

ا
 

يب
الرتت

 

توفري حدائق عامة يف  1
 األحياء السكنية

 2.00 107 164 106 ك
 

0.75 
 

66.6 
 

4 
 % 28.1 43.5 28.4 

إقامة نوادي برسوم  2
 رمزية

 1.99 101 178 98 ك
 

0.73 
 

66.4 
 

5 
 % 26.0 47.2 26.8 

توفري اشرتاكات يف  3
املراكز الرتفيهية 

 لألطفال

 85 193 99 ك
2.04 
 

0.70 
 

67.9 
 

3 
 % 26.3 51.2 22.5 

تنظيم مسابقات  4
 ترفيهية

 2.13 70 188 119 ك
 

0.70 
 

71.0 
 

2 
 % 31.6 49.9 18.6 

مساعدة األسرة يف  5
تنظيم وإدارة وقت 

 الفراغ

 56 150 171 ك
2.31 0.71 76.8 1 

% 45.3 39.8 14.9 

  69.74 0.72 2.09 املتوسط العام 
 

تُوضح نتائج اجلدول اتفاق وجهات نظر أرابب األسر الفقرية حول االحتياجات الرتوحيية، وقد تراوح 

( درجة من أصل 1.99( و )2.31متوسط درجة املوافقة حول احتياجات األسر الرتوحيية  ما بني )

 ( درجات وهي متوسطات تشري إىل خيار )أوافق إىل حد ما( على أداة الدراسة، وحيث بلغ3)

( وهو متوسط يشري إىل خيار )أوافق إىل حد ما(، وبلغ الوزن النسيب  5( من )2.09املتوسط العام )
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تنازلياً  الرتوحيية( فقد مت ترتيب وجهات نظر أرابب األسر الفقرية حول االحتياجات األسر 69.7%)

 حسب درجة املوافقة عليها من قبل أفراد عينة الدراسة وهي كالتايل:

( واليت تنو على )مساعدة األسرة يف تنظيم وإدارة 3-4-5اجات الرتوحيية رقم )جاءت االحتي .1

وقت الفراغ، وتنظيم مسابقات ترفيهية، وتوفري اشرتاكات يف املراكز الرتفيهية لألطفال( يف املراتب 

اوح من املرتبة األوىل إىل الثالثة من بني االحتياجات اليت يتضمنها حمور االحتياجات الرتوحيية، وتر 

( درجات وهي متوسطات 3( درجة من أصل )2.04إىل  2.31متوسط موافقتهم على ذلك ما بني )

(، %76.8ُتشري إىل خيار )أوافق إىل حد ما( على أداة الدراسة وبلغ الوزن النسيب للموافقة )

 ( على التوايل.%67.9(، و)71.0%)

)توفري حدائق عامة يف األحياء السكنية، ( واليت تنو على 2-1جاءت االحتياجات الرتوحيية رقم ) .2

وإقامة نوادي برسوم رمزية( يف املراتب من املرتبة الرابعة إىل األخرية من بني االحتياجات اليت يتضمنها 

( درجة 1.99إىل  2.00حمور االحتياجات الرتوحيية، وتراوح متوسط موافقتهم على ذلك ما بني )

إىل خيار )أوافق إىل حد ما( على أداة الدراسة وبلغ  ( درجات وهي متوسطات ُتشري3من أصل )

 (على التوايل.%66.4(، )%66.6الوزن النسيب للموافقة )

إىل حد ما إشارة إىل تلك النتائج خيلصن الباحثات إىل أن أرابب األسر الفقرية متفقون حول أهنم 

قتهم على ذلك ما بني إىل توفري بعض االحتياجات الرتوحيية، وحيث تراوح متوسط مواف حيتاجون

( درجات وهي متوسطات ُتشري إىل خيار )أوافق إىل حد 3( درجة من أصل )1.99إىل  2.31)

ما( على أداة الدراسة وهي تتمثل يف: مساعدة األسرة يف تنظيم وإدارة وقت الفراغ، وتنظيم مسابقات 
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ئق عامة يف األحياء السكنية، ترفيهية، وتوفري اشرتاكات يف املراكز الرتفيهية لألطفال، وتوفري حدا

 وإقامة نوادي برسوم رمزية على التوايل.

 :وجهات نظر أرابب األسر الفقرية حول أنشطة اجلمعيات اخلرييةنتائج الدراسة املتعلقة ب -3

( وجهات نظر أرابب األسر الفقرية حول مدى مشاركتهم يف أنشطة 49جدول رقم )
 اجلمعيات اخلريية

 النسبة العدد  األنشطة 
هل شاركت يف أحد األنشطة اليت  1

 تقدمها اجلمعيات اخلريية؟
 21.2 80 نعم
 78.8 297 ال

2 
 ما نوع املشاركة؟ 

 31.3 25 املشاركة ابلتطوع
 68.7 55 توزيع كسوة العيد

 

يف ( من أرابب األسر الفقرية ال يشاركون %78.8ُتشري النتائج اليت ابجلدول أعاله إىل أن حوايل )

( من أرابب األسر الفقرية يشاركون يف %21.2األنشطة اليت تقدمها اجلمعيات اخلريية، وبينما )

( منهم يشاركون يف توزيع كسوة العيد، %68.5أحد األنشطة اليت تقدمها اجلمعيات اخلريية، و)

أرابب ومن ذلك تستنتج الباحثة اخنفاض معدل مشاركة  ( منهم يشاركون ابلتطوع.%31.3و)

سر الفقرية يف األنشطة اليت تقدمها اجلمعيات اخلريية، وذلك ينعكس سلبًا على اخلدمات اليت األ

 تقدمها اجلمعيات اخلريية. 

 ( وجهات نظر أرابب األسر الفقرية حول أنشطة اجلمعيات اخلريية50جدول رقم )     

 النسبة العدد  األنشطة م
هل ترى أنه من السهولة الوصول  1

 اخلريية واحلصول على اخلدماتللجمعيات 
 52.0 196 نعم
 48.0 181 ال

 37.7 235 نعم هل لديك علم خبدمات اجلمعيات اخلريية؟ 2
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 62.3 142 ال
3 

هل تتوافق األنشطة واخلدمات اليت تقدمها 
 اجلمعيات مع احتياجاتكم

 49.1 185 نعم
 17.0 64 إىل حد ما

 34.0 128 ال
 

تُبني النتائج اعاله وجهات نظر أرابب األسر الفقرية حول أنشطة اجلمعيات اخلريية، حيث وجد أن  

( من أرابب األسر الفقرية يرون من السهولة الوصول للجمعيات اخلريية واحلصول على 52.0%)

 ( من أرابب األسر الفقرية يرون غري ذلك. %48.0اخلدمات، وبينما )

( من أرابب %37.7الفقرية خبدمات اجلمعيات اخلريية، أابنت النتائج أن )بشأن علم أرابب األسر 

( من أرابب %62.3األسر الفقرية يفيدون أبن لديهم علم خبدمات اجلمعيات اخلريية ويف حني )

 األسر الفقرية يفيدون أبن ليس لديهم علم خبدمات اجلمعيات اخلريية.

اجلمعيات مع احتياجات األسر الفقرية، وجد انه خبصوص توافق األنشطة واخلدمات اليت تقدمها 

( من أرابب األسر الفقرية يرون أن األنشطة واخلدمات اليت تقدمها اجلمعيات تتوافق مع 49.1%)

 ( يرون أهنا ال تتوافق مع احتياجاهتم.     %34.0احتياجاهتم، وبينما )

سر الفقرية يرون من السهولة الوصول إشارة إىل تلك النتائج خيلصن الباحثات إىل أن معظم أرابب األ

للجمعيات اخلريية واحلصول على خدماهتا، لديهم علم خبدماهتا، وتوافق تلك اخلدمات واألنشطة 

عدات مع احتياجاهتم لكوهنم يركزون على االحتياجات االقتصادية واجلمعيات تركز على تقدمي املسا

 االقتصادية ابلدرجة االوىل.
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ملعوقات اليت تواجه األسر الفقرية يف االستفادة من خدمات اجلمعيات املتعلقة ابنتائج الدراسة  -4

 اخلريية:

( وجهات نظر أرابب األسر الفقرية حول املعوقات اليت تواجههم يف 51جدول رقم )
 االستفادة من خدمات اجلمعيات اخلريية

 
 م

                            
 تقدير درجة املوافقة

 املعوقات 

 

 أوافق
إىل حد 

سط ال ما
ملتو

ا
اف 

حنر
اال

سيب 
ن الن

لوز
ا

 
يب

الرتت
 

ضعف التمويل املادي  1
 الذي حتصل عليه األسرة

 2.46 42 120 215 ك
 

0.69 
 

82.0 
 

3 
 % 57.0 31.8 11.1 

ضعف املعرفة ابخلدمات  2
اليت تقدمها اجلمعيات 

 اخلريية

 44 171 162 ك
2.31 
 

0.67 
 

77.1 
 

8 
 % 43.0 45.4 11.7 

بطيء إجراءات احلصول  3
 على اخلدمة 

 2.42 13 193 171 ك
 

0.56 
 

80.6 
 

5 
 % 45.4 51.2 3.4 

نقو اخلدمات  4
 ابجلمعيات اخلريية

 2.50 9 171 197 ك
 

0.55 
 

83.3 
 

1 
 % 52.3 45.4 2.4 

الشعور ابحلرج عند تلقي  5
اخلدمة من اجلمعيات 

 اخلريية 

 29 168 180 ك
2.40 
 

0.63 
 

80.0 
 

6 
 % 47.7 44.6 7.7 

تعقد إجراءات احلصول  6
 على اخلدمة

 2.48 26 144 207 ك
 

0.62 
 

82.7 
 

2 
 % 54.9 38.2 6.9 

عدم إعالن اجلمعية عن  7
 خدماهتا لألسر الفقرية

 2.35 37 171 169 ك
 

0.65 
 

78.3 
 

7 
 % 44.8 45.4 9.8 

عدم توافق وارتباط  8
خدمات اجلمعيات 

 32 148 197 ك
2.44 0.65 81.3 4 

% 52.3 39.3 8.5 
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اخلريية ابالحتياجات 
 الفعلية لألسرة

  80.7 0.63 2.42 املتوسط العام 
 

تُوضح نتائج اجلدول اتفاق وجهات نظر أرابب األسر الفقرية حول معظم  املعوقات اليت حتول 

خدمات اجلمعيات اخلريية، وقد تراوح متوسط درجة املوافقة حول تلك املعوقات ما استفادهتم من 

( درجات وهي متوسطات تشري إىل خياري )أوافق( 3( درجة من أصل )2.31( و )2.50بني )

( وهو متوسط  5( من )2.42و)أوافق إىل حد ما( على أداة الدراسة، وحيث بلغ املتوسط العام )

( فقد مت ترتيب وجهات نظر أرابب األسر %80.7(، وبلغ الوزن النسيب )يشري إىل خيار )أوافق

الفقرية حول تلك املعوقات، تنازليًا حسب درجة املوافقة عليها من قبل أفراد عينة الدراسة وهي 

 كالتايل:

( واليت تنو على )نقو اخلدمات ابجلمعيات اخلريية، وتعقد 1-6-4جاءت املعوقات رقم ) .1

لى اخلدمة، وضعف التمويل املادي الذي حتصل عليه األسرة( يف املراتب من إجراءات احلصول ع

املرتبة األوىل إىل الثالثة من بني املعوقات اليت حتول دون االستفادة من خدمات اجلمعيات اخلريية، 

( درجات وهي 3( درجة من أصل )2.46إىل  2.50وتراوح متوسط موافقتهم على ذلك ما بني )

(، %83.3ىل خيار )أوافق( على أداة الدراسة وبلغ الوزن النسيب للموافقة )متوسطات ُتشري إ

 ( على التوايل.%82.0(، و)82.7%)

( واليت تنو على )عدم توافق وارتباط خدمات اجلمعيات اخلريية 7-5-3-8جاءت املعوقات رقم ) .2

حلرج عند تلقي ابالحتياجات الفعلية لألسرة، و بطئ إجراءات احلصول على اخلدمة، و الشعور اب

اخلدمة من اجلمعيات اخلريية، و عدم إعالن اجلمعية عن خدماهتا لألسر الفقرية( يف املراتب من 
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املرتبة الرابعة إىل السابعة من بني املعوقات اليت حتول دون االستفادة من خدمات اجلمعيات اخلريية، 

( درجات وهي 3ن أصل )( درجة م2.35إىل  2.44وتراوح متوسط موافقتهم على ذلك ما بني )

(، %81.3متوسطات ُتشري إىل خيار )أوافق( على أداة الدراسة وبلغ الوزن النسيب للموافقة )

 ( على التوايل.%78.3(، و)80.6%)

( والذي ينو على " ضعف املعرفة ابخلدمات اليت تقدمها 2جاء يف املرتبة األخرية املعوق رقم ) .3

اليت حتول دون االستفادة من خدمات اجلمعيات اخلريية، وبلغ  اجلمعيات اخلريية " من بني املعوقات

( درجات وهي متوسطات ُتشري إىل خيار 3( درجة من أصل )2.31متوسط موافقتهم على ذلك )

 (.%77.1)أوافق إىل حد ما( على أداة الدراسة وبلغ الوزن النسيب للموافقة )

حول  متفقونأرابب األسر الفقرية   على تلك النتائج خيلصن الباحثات إىل أن معظم بناءً 

أن هنالك بعض املعوقات حتول دون استفادهتم من خدمات اجلمعيات اخلريية، وحيث تراوح متوسط 

( درجات وهي متوسطات ُتشري 3( درجة من أصل )2.35إىل  2.50موافقتهم على ذلك ما بني )

ابجلمعيات اخلريية، وتعقد  إىل خيار )أوافق( على أداة الدراسة وهي تتمثل يف: نقو اخلدمات

إجراءات احلصول على اخلدمة، وضعف التمويل املادي الذي حتصل عليه األسرة، وعدم توافق 

وارتباط خدمات اجلمعيات اخلريية ابالحتياجات الفعلية لألسرة، وبطئ إجراءات احلصول على 

عالن اجلمعية عن خدماهتا اخلدمة، والشعور ابحلرج عند تلقي اخلدمة من اجلمعيات اخلريية، وعدم إ

لألسر الفقرية على التوايل، وبينما يرون أهنم لديهم ضعف معرفة ابخلدمات اليت تقدمها اجلمعيات 

م( من ان اجلمعيات اخلريية 2014اخلريية وتتفق هذه النتائج مع ما أشارت اليه دراسة )العروان،
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مثل حتكم الروتني، قلة املوارد  دة من خدماهتاتعاين من بعض املعوقات اليت حتد من االستفا

 اللجوء للجمعيات يقلل من شأهنا. كما أن االسر الفقرية ترى أن   االقتصادية، قلة الكوادر العاملة،

 :قرتحات أرابب االسر لزايدة االستفادة من خدمات اجلمعيات اخلرييةنتائج الدراسة املتعلقة مب -5

الفقرية لزايدة استفادة األسر الفقرية من ( يوضح مقرتحات أرابب األسر 52جدول رقم )
 خدمات اجلمعيات اخلريية

 
 م

                            
 تقدير درجة املوافقة

 املقرتحات 

 

إىل حد  أوافق
سط ال ما

ملتو
ا

اف 
حنر

اال
سيب 

ن الن
لوز

ا
 

يب
الرتت

 

توعية وتعريف األسر  1
 الفقرية خبدمات اجلمعيات 

 2.53 14 148 215 ك
 

0.57 
 

84.4 
 

3 
 % 57.0 39.3 3.7 

السرعة يف تقدمي  2
اخلدمات اليت حتتاج إليها 

 األسر

 2.49 24 145 208 ك
 

0.61 
 

82.9 
 

5 
 % 56.2 38.5 6.4 

زايدة خدمات اجلمعيات  3
اخلريية مبا يتوافق مع 

 احتياجات األسر الفقرية

 2.61 10 126 241 ك
 

0.54 
 

87.1 
 

1 
 % 63.9 33.4 2.7 

اإلعالن املستمر عن  4
 خدمات اجلمعيات 

 2.38 42 151 184 ك
 

0.68 
 

79.2 
 

10 
 % 48.8 40.1 11.1 

وشروط توضيح إجراءات  5
احلصول على اخلدمات 

 من اجلمعيات اخلريية

 2.43 26 162 189 ك
 

0.62 
 

81.1 
 

7 
 % 50.1 43.0 6.9 

زايدة عدد العاملني  6
واملتطوعني ابجلمعيات 

 اخلريية

 52 145 180 ك
2.34 
 

0.71 
 

78.0 
 

11 
 % 47.7 38.5 13.8 
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يف مشاركة رجال األعمال  7
خدمات اجلمعيات  متويل

 اخلريية

 2.41 38 148 191 ك
 

0.68 
 

80.2 
 

9 
 % 50.7 39.3 10.1 

املعاملة احلسنة والطيبة  8
 من العاملني.

 2.41 42 137 198 ك
 

0.67 
 

80.5 
 

8 
 % 52.5 36.3 11.1 

الدراسة العلمية املستمرة  9
لالحتياجات الفعلية 

 لألسر الفقرية

 26 144 207 ك
2.48 
 

0.62 
 

82.7 
 

6 
 % 54.9 38.2 6.9 

أخذ رأي األسر يف  10
اخلدمات املقدمة هلم 

)اشراكهم يف تقومي 
 اخلدمة(

 12 163 202 ك
2.50 
 

0.56 
 

83.5 
 

4 
 

% 53.6 43.2 3.2 
توفري املعلومات الكافية  11

والالزمة حول شروط 
 استحقاق اخلدمات

 18 126 233 ك
2.57 0.58 85.7 2 

% 61.8 33.4 4.8 
  82.3 0.62 2.47 المتوسط العام 

لزايدة استفادة كشف نتائج اجلدول اتفاق وجهات نظر أرابب األسر الفقرية حول مجيع املقرتحات ت

األسر الفقرية من خدمات اجلمعيات اخلريية، وقد تراوح متوسط درجة املوافقة حول تلك املقرتحات 

( درجات وهي متوسطات تشري إىل خيار )أوافق( 3( درجة من أصل )2.34( و )2.61ما بني )

 خيار )أوافق(، ( وهو متوسط يشري إىل 5( من )2.47على أداة الدراسة، وحيث بلغ املتوسط العام )

( فقد مت ترتيب وجهات نظر أرابب األسر الفقرية حول تلك املقرتحات، %82.3وبلغ الوزن النسيب )

 تنازلياً حسب درجة املوافقة عليها من قبل أفراد عينة الدراسة وهي كالتايل:
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( واليت تنو على )زايدة خدمات اجلمعيات اخلريية مبا 10-1-11-3جاءت املقرتحات رقم ) .1

يتوافق مع احتياجات األسر الفقرية، وتوفري املعلومات الكافية والالزمة حول شروط استحقاق 

اخلدمات، وتوعية وتعريف األسر الفقرية خبدمات اجلمعيات اخلريية هلم، و أخذ رأي األسر يف 

بعة من بني اخلدمات املقدمة هلم ) إشراكهم يف تقومي اخلدمة (( يف املراتب من املرتبة األوىل إىل الرا

مقرتحات زايدة استفادة األسر الفقرية من خدمات اجلمعيات اخلريية، وتراوح متوسط موافقتهم على 

( درجات وهي متوسطات ُتشري إىل خيار 3( درجة من أصل )2.50إىل  2.61ذلك ما بني )

(، %84.4(، و)%85.7(، )%87.1)أوافق( على أداة الدراسة وبلغ الوزن النسيب للموافقة )

 ( على التوايل.%83.5و)

( واليت تنو على )السرعة يف تقدمي اخلدمات اليت حتتاج 7-8-5-9-2جاءت املقرتحات رقم ) .2

إليها األسر، و الدراسة العلمية املستمرة لالحتياجات الفعلية لألسر الفقرية، و توضيح إجراءات 

نة والطيبة من العاملني، احلصول على اخلدمات وشروطها من اجلمعيات اخلريية، و املعاملة احلس

ومشاركة رجال األعمال ودعوهتم لتمويل خدمات اجلمعيات اخلريية( يف املراتب من املرتبة اخلامسة 

إىل التاسعة من بني مقرتحات زايدة استفادة األسر الفقرية من خدمات اجلمعيات اخلريية، وتراوح 

( درجات وهي متوسطات 3أصل ) ( درجة من2.41إىل  2.49متوسط موافقتهم على ذلك ما بني )

(، %82.7(، )%82.9ُتشري إىل خيار )أوافق( على أداة الدراسة وبلغ الوزن النسيب للموافقة )

 ( على التوايل.%80.2(، و)%80.5(، و)%81.1و)

( واليت تنو على )اإلعالن املستمر عن خدمات اجلمعيات اخلريية، 6-4جاءت املقرتحات رقم ) .3

واملتطوعني ابجلمعيات اخلريية( يف املراتب من املرتبة العاشرة إىل األخرية من بني  وزايدة عدد العاملني
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مقرتحات زايدة استفادة األسر الفقرية من خدمات اجلمعيات اخلريية، وتراوح متوسط موافقتهم على 

( درجات وهي متوسطات ُتشري إىل خيار 3( درجة من أصل )2.34إىل  2.38ذلك ما بني )

 ( على التوايل.%78.0(، )%79.2أداة الدراسة وبلغ الوزن النسيب للموافقة ) )أوافق( على

يتبني من تلك أن مجيع أرابب األسر الفقرية عينة الدراسة يقرتحون بعض املقرتحات ويرون أهنا 

تعمل على زايدة استفادهتم من خدمات اجلمعيات اخلريية، وحيث تراوح متوسط موافقتهم عليها ما 

( درجات وهي متوسطات ُتشري إىل خيار )أوافق( على 3( درجة من أصل )2.34ىل إ 2.61بني )

أداة الدراسة وهي تتمثل يف: زايدة خدمات اجلمعيات اخلريية مبا يتوافق مع احتياجات األسر الفقرية، 

وتوفري املعلومات الكافية والالزمة حول شروط استحقاق اخلدمات، وتوعية وتعريف األسر الفقرية 

ات اجلمعيات اخلريية هلم، وأخذ رأي األسر يف اخلدمات املقدمة هلم، والسرعة يف تقدمي اخلدمات خبدم

اليت حتتاج إليها األسر، والدراسة العلمية املستمرة لالحتياجات الفعلية لألسر الفقرية، وتوضيح 

لطيبة من إجراءات احلصول على اخلدمات وشروطها من اجلمعيات اخلريية، و املعاملة احلسنة وا

العاملني، ومشاركة رجال األعمال ودعوهتم لتمويل خدمات اجلمعيات اخلريية، واإلعالن املستمر 

 عن خدمات اجلمعيات اخلريية، و زايدة عدد العاملني واملتطوعني  ابجلمعيات اخلريية على التوايل. 

 الدراسة مناقشة النتائج واإلجابة على تساؤالت اثلثاً:

املتعلقة ابلبياانت األولية لألخصائيني االجتماعيني وأرابب األسر الفقرية عينة النتائج  أواًل:

 البحث:

 األخصائيات االجتماعيات عينة الدراسة، كشفت النتائج ما يلي: -1
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 ( من األخصائيات االجتماعيات العامالت ابجلمعيات اخلريية يف مدينة الرايض %88.8أن )

 سنة. 45 من أقل أعمارهن

 ( ت%88.9أن ) سنة. 15 من سنوات إىل أقل 5رتاوح سنوات خربهتن يف جمال العمل اخلريي من 

 ( من األخصائيات االجتماعيات حاصالت على دورات تدريبية يف جمال العمل.%70.4أن ) 

 أرابب األسر عينة الدراسة، كشفت النتائج ما يلي: -2

 ( من أفراد عينة الدراسة من أرابب األسر الفقرية %69.8أن ).متزوجون 

 ( 31.8( من أرابب األسر الفقرية أميون، وبليهم الذين يقرؤون ويكتبون وميثلون )%38.7أن% ،)

( من أرابب األسر الفقرية مستواهم التعليمي متوسط، وبينما الذين مستواهم التعليمي %18.0و)

 (.%11.4اثنوي ميثلون )

 ( بينما أرابب األسر غري العاملون %69.2أن معظم أرابب األسر الفقرية عاملون وميثلون ما نسبته ،)

 (.%30.8ميثلون ما نسبته )

 ( من أرابب األسر العاملون يعملون يف مؤسسات القطاع اخلاص، ويف حني أن %66.3أن )

( من أرابب األسر العاملون %13.0( منهم يعملون مبؤسسات القطاع احلكومي، وبينما )20.7%)

 يعملون أعمال حرة.

 ( من %76.2أن ) أفراد(. 9أفراد إىل أقل من  6األسر الفقرية يرتاوح عدد أفرادها من )أقل من 

 ( من أرابب األسر الفقرية عينة الدراسة راتب%34.0أن ) األبناء ميثل مصدر دخلهم الشهري،  أحد

( من أرابب %23.3(، و)%30.2االجتماعي، وميثلون ) الضمان ويليهم الذين يتلقون مساعدات
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ميثل راتب الوظيفة مصدر دخلهم الشهري، وبينما الذين ميثل راتب التقاعد مصدر األسر الفقرية 

 .(%12.5دخلهم الشهري ميثلون )

 ( من ( أي معظم أرابب األسر الفقرية من ذوي الدخل املنخفض يرتاوح ما بني )أقل%76.1أن 

 .رايل( 300رايل إىل أقل من  1000

األخصائيات االجتماعيات العامالت ابجلمعيات اخلريية : أهم النتائج املتعلقة بوجهات نظر اثنياً 

 مبدينة الرايض لتحديد احتياجات األسر الفقرية ابجملتمع السعودي:

 ، أظهرت نتائج الدراسة ما يلي:خبدمات حتسني مستوي معيشة األسر الفقريةالنتائج املتعلقة  .أ

أن هنالك بعض اخلدمات لتحسني مستوى معيشة األسر الفقرية، وتراوح متوسط  أهنم متفقون •

( درجات وهي متوسطات ُتشري إىل 3( درجة من أصل )2.44إىل  2.93موافقتهم عليها ما بني )

 خيار )نعم( وهي تتمثل يف: 

 ،تقدمي وتزويد مساعدات شهرية منتظمة ألفراد األسر الفقرية 

 لألسر، واملتدرابت من أفراد األسر الفقرية ابإلمكانيات املناسبة املعوانت والقروض امليسرة 

 تسويق منتجات األسر الفقرية 

 تقدمي الدعم للمشاريع احلرفية الصغرية 

 توفري فرص عمل مناسبة للمرأة املعيلة 

 عقد دورات تدريبية ألفراد األسر الفقرية من القادرين على العمل 

 توعية األسر أبمهية العمل احلر 

 ظيم برامج إلكساب أفراد األسر الفقرية مهارات تساعدهم على العمل على التوايل.تن 
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  حول خدمة مساعدة العاطلني عن العمل يف االلتحاق ابلوظائف املناسبة هلم، وبلغ  متفقونوغري

درجات( وهو متوسطات ُتشري إىل خيار )إىل حد ما(  3من أصل  2.33متوسط موافقتهم عليها )

 على أداة الدراسة.

 :النتائج املتعلقة ابخلدمات التعليمية، أوضحت نتائج الدراسة ما يلي .ب

  أن هنالك بعض اخلدمات التعليمية مقدمة لألسر الفقرية، وتراوح متوسط  متفقونأن عينة الدراسة

( درجات وهي متوسطات ُتشري إىل 3( درجة من أصل )2.37إىل 2.41موافقتهم عليها ما بني )

 خيار )نعم( وهي تتمثل يف: 

 تقدمي إعاانت شهرية ألبناء األسر الفقرية الستكمال تعليمهم 

 د األسر الفقريةالكتب الدراسية ألفرا 

 الزي املدرسي ألبناء األسر الفقرية، ودار حضانة ألطفال األسر الفقرية 

 متابعة أبناء األسر الفقري يف مراحل التعليم 

 .فتح فصول حمو األمية 

  أن هنالك بعض اخلدمات التعليمية مقدمة لألسر الفقرية، وتراوح متوسط  إىل حد ماومتفقون

( درجات وهي متوسطات ُتشري إىل 3( درجة من أصل )2.22إىل 2.30موافقتهم عليها ما بني )

خيار )إىل حد ما( وهي تتمثل يف: توفري األدوات املدرسية )القرطاسية وغريها( ألبناء األسر الفقرية، 

بوي بني أفراد األسر الفقرية، ورعاية أبناء األسر الفقرية من املوهوبني، وتوعية األسر ونشر الوعي الرت 

 الفقرية خبطورة تسرب األبناء من التعليم على التوايل

 النتائج ابخلدمات الصحية أوضحت نتائج الدراسة ما يلي:-ج 
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  هنالك بعض اخلدمات  حول أن متفقونأن األخصائيني االجتماعيني العاملني ابجلمعيات اخلريية

( درجة 2.37إىل  2.74الصحية مقدمة لألسر الفقرية، وتراوح متوسط موافقتهم على ذلك ما بني )

 ( درجات وهي متوسطات ُتشري إىل خيار )نعم( على أداة الدراسة وهي تتمثل يف: 3من أصل )

 .تقدمي برامج صحية توعوية لألسر الفقرية 

 لحصول على اخلدمات الصحية املناسبة وفقاً للحالة الصحية.حتويل أفرادها إىل املستشفيات ل 

 .تقوم اجلمعية بتوفري قاعدة بياانت تساهم يف تقدمي اخلدمات الصحيحة لألسر 

  .التثقيف الصحي للمرأة الفقرية 

  أن هنالك بعض اخلدمات الصحية مقدمة لألسر الفقرية، وبلغ متوسط  متفقون إىل حد ماوبينما

( درجات وهو متوسط ُيشري إىل خيار )إىل حد 3( درجة من أصل )2.30موافقتهم على ذلك )

ما( على أداة الدراسة وهي تتمثل يف: توفري األجهزة التعويضية ألفراد األسر الفقرية من املعاقني، 

 وجيه األسر الفقرية بكيفية التعامل مع املشكالت الصحية على التوايل.وتقوم اجلمعية إبرشاد وت

 النتائج ابخلدمات خاصة ابإلسكان أظهرت نتائج الدراسة ما يلي:-د 

  حول أن هنالك بعض اخلدمات  متفقونأن األخصائيني االجتماعيني العاملني ابجلمعيات اخلريية

إىل  2.70متوسط موافقتهم على ذلك ما بني ) اخلاصة ابإلسكان مقدمة لألسر الفقرية، وتراوح

( درجات وهي متوسطات ُتشري إىل خيار )نعم( على أداة الدراسة وهي 3( درجة من أصل )2.41

 تتمثل يف: 

 .توفري السكن املناسب لألسر الفقرية 

 .األجهزة األساسية ملنازل األسر الفقرية 
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 .دفع إجيار السكن لألسر الفقرية 

 مياه صاحلة للشرب لألسر الفقرية. املشاركة يف توفري 

  أن هنالك بعض اخلاصة ابإلسكان مقدمة لألسر الفقرية، وتراوح متوسط  متفقون إىل حد ماوبينما

( درجات وهي متوسطات ُتشري 3( درجة من أصل )2.19إىل  2.33موافقتهم على ذلك ما بني )

 خدمات صيانة وإصالح منازل إىل خيار )إىل حد ما( على أداة الدراسة وهي تتمثل يف: تقدمي

 األسر الفقرية، واملشاركة يف حتسني خدمات الكهرابء.

أوضحت  لصعوابت اليت تواجه اجلمعيات اخلريية يف حتسني حياة األسر الفقريةاباثلثاً: النتائج 

 نتائج الدراسة ما يلي:

  الك بعض تواجه حول أن هن متفقونأن األخصائيني االجتماعيني العاملني ابجلمعيات اخلريية

إىل  2.74اجلمعيات اخلريية يف حتسني حياة األسر الفقرية، وتراوح متوسط موافقتهم حياهلا ما بني )

( درجات وهي متوسطات ُتشري إىل خيار )نعم( على أداة الدراسة، وهي 3( درجة من أصل )2.41

 تتمثل يف: 

 .قلة املوارد املادية املتاحة 

 األنشطة والربامج، والقصور اإلعالمي يف اإلعالن عن اخلدمات. ضعف مشاركة األسر الفقرية يف 

 .عدم وجود خطة اسرتاتيجية للعمل ابجلمعية 

 .عدم تتوافق اخلدمات املقدمة مع احتياجات األسر الفقرية 

 .ضعف املهارات الوظيفية للعاملني ابجلمعيات 
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  احلكومية املقدمة للجمعية غري إجراءات تقدمي خدمات روتينية ومعقدة، والدعم املادي واملساعدات

 كافية ومتقطعة.

 بوجهات نظر األخصائيني االجتماعيني العاملني ابجلمعيات اخلريية حولرابعاً: النتائج املتعلقة 

 آليات حتسني حياة األسر الفقرية وهي فيما يلي:

 النتائج املتعلقة آبلية متكني األسر الفقرية اجتماعياً، كشفت النتائج ما يلي: .أ

  حول أن أبرز آليات متكني األسر  متفقونأن األخصائيني االجتماعيني العاملني ابجلمعيات اخلريية

( 3( درجة من أصل )2.48إىل  2.93الفقرية اجتماعيًا وتراوح متوسط موافقتهم حياهلا ما بني )

 درجات وهي متوسطات ُتشري إىل خيار )أوافق( على أداة الدراسة تتمثل يف: 

 الفقرية على استثمار قدراهتا وإمكاانهتا املتاحة تشجيع األسر 

 االستفادة من اخلدمات اليت تقدمها اجلمعيات اخلريية 

 مشاركتها يف الربامج واخلدمات 

 حتقيق العدالة االجتماعية يف توزيع املوارد ابجلمعيات اخلريية 

  القائمةمساعدهتا على حتديد املعوقات اليت حتول دون استفادهتا من اخلدمات 

  ًوبينما آلية تنمية وعى األسر أبمهية املشاركة يف إدارة وتنظيم الربامج واملشروعات التنموية يرون نوعا

( درجة من أصل 2.48ما أهنا من متكني األسر الفقرية اجتماعياً، وبلغ متوسط موافقتهم عليها )

 ة الدراسة( درجات وهي متوسطات ُتشري إىل خيار )أوافق إىل حد ما( على أدا3)

 النتائج آبلية متكني األسر الفقرية اقتصادايً، كشفت النتائج ما يلي: .ب
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  حول أن أبرز آليات متكني األسر  متفقونأن األخصائيني االجتماعيني العاملني ابجلمعيات اخلريية

( 3( درجة من أصل )2.48إىل  2.81الفقرية اقتصادايً، وتراوح متوسط موافقتهم حياهلا ما بني )

 ات وهي متوسطات ُتشري إىل خيار )أوافق( وهي تتمثل يف: درج

 .توفري مشروعات التمويل األصغر لتحويل األسر من متلقية إىل أسر منتجة لتخفيف حدة الفقر 

 .تنمية وعى األسر الفقرية بضرورة االستفادة من األنشطة واملشروعات اليت تعمل على زايدة دخلها 

 تنظيم وإدارة املشروعات اليت تدر عليها دخاًل. زايدة مشاركة األسر الفقرية يف 

 .توعية األسر الفقرية ابجلهات املمولة أو اجلهات اليت تساعد على تنفيذ املشروعات 

 .التسويق وتوفري التدريب والدعم التمويل للمشروعات اإلنتاجية لألسر الفقرية 

 ملشروعات الصغرية.زايدة فرص األسر الفقرية يف احلصول على دخل خاص هبا من خالل ا 

  وبينما آلية زايدة فرص األسر الفقرية يف احلصول على القروض املناسبة لتحسني دخلها، وتنمية

قدرات األسر الفقرية على حسن التصرف يف دخلها اخلاص هبا، وتوعية األسر الفقرية بطرق وأساليب 

 رية اقتصادايً.متكني األسر الفق يرون أهنا إىل حد ما التسويق املناسبة للمنتجات

 النتائج املتعلقة آبلية متكني األسر الفقرية تعليمياً، أشارت النتائج إىل ما يلي:-ج 

  مجيعهم خول آليات متكني األسر  متفقونأن األخصائيني االجتماعيني العاملني ابجلمعيات اخلريية

( 2.52( و )2.89الفقرية تعليميا وقد تراوح متوسط موافقتهم حول آليات التمكني التعليمي ما بني )

( درجات وهي متوسطات تشري إىل خياري )أوافق( على أداة الدراسة وهي تتمثل 3درجة من أصل )

 يف:

 .توفري الكتب الدراسية الالزمة 
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 ريب على احلرف اليت متكن األسر الفقرية من زايدة دخلها.فرص التعليم والتد 

 .فتح فصول لتقوية أبناء األسر الفقرية ابجملان 

 .التأكيد على أمهية التعليم يف حياة األسر الفقرية بصرف النظر عن السن 

  يف توعية األسر الفقرية بطبيعة األسباب اليت تؤدى إىل تسرب األبناء من التعليم وضرورة متابعتهم

 املدارس.

  ،مساعدة األسر الفقرية يف حل مشكالهتا بنفسها 

 انت النتائج ما يلي:، كآبلية االتصالالنتائج آبلية متكني األسر الفقرية -د 

  حول آليات االتصال وتراوح متوسط  متفقونأن األخصائيني االجتماعيني العاملني ابجلمعيات اخلريية

( درجات وهي متوسطات ُتشري إىل 3( درجة من أصل )2.37إىل  2.81موافقتهم حياهلا ما بني )

 خيار )أوافق( على أداة الدراسة، وهي تتمثل يف:

 .إقامة عالقات تعاونية بني اجلمعيات اخلريية على املستوى األفقي لتقدم خدمات لألسر الفقرية 

  بني الدعم املقدم لألسر الفقرية حىت ال حيدث تكرار وازدواج للخدمة.التنسيق 

 .التعاون بني اجلهات احلكومية املعنية واجلمعيات اخلريية 

  وبينما آلية تبادل املعلومات واخلربات يف خمتلف األنساق املؤسسية اليت هتتم بتنمية قدرات األسر

اليت حتسني حياة األسر الفقرية، وبلغ متوسط موافقتهم الفقرية يرون نوعاً ما أهنا من آليات االتصال 

( درجات وهي متوسطات ُتشري إىل خيار )أوافق إىل حد ما( 3( درجة من أصل )1.93عليها )

 على أداة الدراسة

 النتائج املتعلقة آبلية متكني األسر الفقرية آبلية التدريب، أابنت النتائج ما يلي:-ه 
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 حول آليات التدريب ويرون  متفقوناعيني العاملني ابجلمعيات اخلريية أن مجيع األخصائيني االجتم

( درجة 2.41إىل  2.85أهنا حتسني حياة األسر الفقرية، وتراوح متوسط موافقتهم حياهلا ما بني )

 ( درجات وهي متوسطات ُتشري إىل خيار )أوافق( على أداة الدراسة تتمثل يف: 3من أصل )

  ة ورفع مستواها االجتماعي واالقتصادي والثقايف.زايدة معارف املرأة الفقري 

 .تنظيم برامج تدريبية مناسبة وأتهيلية للمرأة املعيلة ابألسر الفقرية 

 .تزويد العاملني ابملهارات التنظيمية والفنية الالزمة للعمل التطوعي 

 .إكساب املرأة الفقرية مهارات اختيار املشروع املناسب 

 لألسر الفقرية من الربامج التدريبية املؤهلة. دراسة االحتياجات الفعلية 

خامساً: النتائج املتعلقة بوجهات نظر أرابب األسر الفقرية لتحديد احتياجات األسر لتحسني 

 نوعية احلياة وهي فيما يلي:

 النتائج املتعلقة ابالحتياجات األسرية أشارت النتائج إىل ما يلي: .أ

  أن أرابب األسر الفقرية متفقون حول بعض االحتياجات األسرية، وتراوح متوسط موافقتهم عليها

( درجات وهي متوسطات ُتشري إىل خيار )أوافق( 3( درجة من أصل )2.37إىل 2.64ما بني )

 وهي تتمثل يف: 

 .تقدمي املساعدات واخلدمات أبسلوب يشعر األسرة ابالحرتام 

  ة عند تلقي اخلدمة.حسن املعاملة مع األسر 

 .ختصيو بطاقات للمشرتايت متنح لألسرة 

 .تسهيل إجراءات احلصول على اخلدمات واملساعدات من اجلمعية 
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 .االستفادة من املوارد اجملتمعية 

 .إكساب أفراد األسرة مهارات حياتية 

 ا ما حول بعض االحتياجات األسرية، وتراوح متوسط موافقتهم عليه إىل حد ما ويف حني متفقون

( درجات وهي متوسطات ُتشري إىل خيار )أوافق إىل حد 3( درجة من أصل )2.23إىل 2.33بني )

ما( وهي تتمثل يف: احلاجة لربامج توعوية وندوات وحماضرات، وتقوية العالقات االجتماعية داخل 

 األسرة، واملساعدة يف حل املشكالت األسرية، وحل اخلالفات بني األبناء.

 :لقة ابالحتياجات الصحية أشارت النتائج إىل ما يليالنتائج املتع .ب

  أن أرابب األسر الفقرية متفقون حول ضرورة توفري بعض االحتياجات الصحية، وحيث تراوح متوسط

( درجات وهي متوسطات ُتشري إىل 3( درجة من أصل )2.41إىل 2.60موافقتهم عليها ما بني )

 خيار )أوافق( وهي تتمثل يف: 

 ت العالجية اجملانية.توفري اخلدما 

 .صرف األجهزة التعويضية الالزمة للمعاقني وكبار السن 

 .توجيه األسر إىل اخلدمات الصحية ابجملتمع 

 ضرورة توفري بعض االحتياجات الصحية، وحيث تراوح متوسط موافقتهم  إىل حد ما ويف حني يرون

ات ُتشري إىل خيار )أوافق ( درجات وهي متوسط3( درجة من أصل )2.23إىل 2.31عليها ما بني )

 إىل حد ما( وهي تتمثل يف: 

 .توفري اللقاحات الالزمة ضد األمراض 

  .التوعية الصحية لألسر فيما يتعلق مبختلف جوانب احلياة 
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 النتائج املتعلقة ابالحتياجات التعليمية أوضحت النتائج ما يلي:-ج 

  فصول حمو األمية من أهم احتياجاهتم التعليمية، أن أرابب األسر الفقرية متفقون حول أن احلاجة لفتح

( درجات وهي متوسطات ُتشري إىل خيار 3( درجة من أصل )2.40وحيث بلغ متوسط موافقتهم )

 )أوافق(.

  ويف حني يرون هناك أن بعض االحتياجات التعليمية يرون أهنا نوعا ما مهمة ابلنسبة هلم، وتراوح

( درجات وهي متوسطات 3( درجة من أصل )2.19إىل  2.33متوسط موافقتهم على ذلك ما بني )

ُتشري إىل خيار )أوافق إىل حد ما( على أداة الدراسة وهي تتمثل يف: تنظيم جمموعات دراسية جمانية 

ألبناء األسر، وتوفري الزي املدرسي ألبناء األسر، ونشر الوعي بني األسر أبساليب التنشئة االجتماعية 

 خبطورة التسرب من التعليم على التوايل السليمة، وتوعية األسر

 :النتائج املتعلقة ابالحتياجات املهنية كشفت النتائج ما يلي-د 

  أن أرابب األسر الفقرية متفقون حول االحتياجات املهنية، وحيث تراوح متوسط موافقتهم على ذلك

ار )أوافق( ( درجات وهي متوسطات ُتشري إىل خي3( درجة من أصل )2.40إىل  2.50ما بني )

 على أداة الدراسة وهي تتمثل يف:

 .تسهيل االستفادة من القروض واملنح 

 .االستفادة من خدمات األسر املنتجة، واملساعدة يف توفري املشروعات اإلنتاجية الصغرية 

 .توفري فرص عمل مناسبة ألفراد األسرة ممن هم يف سن العمل 

 .تنظيم برامج مهنية للتدريب على حرف 

 ائج املتعلقة ابحتياجات اإلسكان كشفت النتائج ما يلي:النت- ـه
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  أن أرابب األسر الفقرية متفقون حول معظم احتياجات اإلسكان، وحيث تراوح متوسط موافقتهم

( درجات وهي متوسطات ُتشري إىل خيار 3( درجة من أصل )2.42إىل  2.73على ذلك ما بني )

 )أوافق( على أداة الدراسة وهي تتمثل يف: 

 .دفع إجيار السكن 

 .توفري األجهزة الكهرابئية داخل السكن 

 .توفري السكن املناسب لألسرة 

 .توفري الغاز الطبيعي لألسرة 

 .توفري خدمات الكهرابء، وخدمات صيانة وإصالح السكن لألسرة 

 :النتائج املتعلقة ابالحتياجات االقتصادية أوضحت النتائج ما يلي-و 

 فقون حول معظم احتياجات االقتصادية، وحيث تراوح متوسط موافقتهم أن أرابب األسر الفقرية مت

( درجات وهي متوسطات ُتشري إىل خيار 3( درجة من أصل )2.36إىل  2.64على ذلك ما بني )

 )أوافق( على أداة الدراسة وهي تتمثل يف: 

 .منح األسرة بطاقات لصرف املواد الغذائية 

 ألسرة وأبسلوب مناسب.تقدمي اإلعاانت واملساعدات الكافية ل 

 .توفري املواد الغذائية أبسعار خمفضة 

 .توفري وسائل التدفئة يف الشتاء 

 .توفري األجهزة املنزلية 

 .توفري أماكن مناسبة لبيع السلع املخفضة 
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 النتائج املتعلقة ابالحتياجات الرتوحيية، أوضحت النتائج ما يلي:-ز 

  إىل توفري بعض االحتياجات الرتوحيية،  ىل حد ما حيتاجونإأن أرابب األسر الفقرية متفقون حول أهنم

( درجات 3( درجة من أصل )1.99إىل  2.31وحيث تراوح متوسط موافقتهم على ذلك ما بني )

 وهي متوسطات ُتشري إىل خيار )أوافق إىل حد ما( على أداة الدراسة وهي تتمثل يف: 

 .مساعدة األسرة يف تنظيم وإدارة وقت الفراغ 

 مسابقات ترفيهية. تنظيم 

 .توفري اشرتاكات يف املراكز الرتفيهية لألطفال 

 .توفري حدائق عامة يف األحياء السكنية 

 .إقامة نوادي برسوم رمزية 

 النتائج املتعلقة مبشاركه أرابب األسر الفقرية يف أنشطة اجلمعيات اخلريية أوضحت ما يلي:-

 ( من أرابب األسر الفقرية ال يش%78.8أن حوايل ) اركون يف األنشطة اليت تقدمها اجلمعيات

( من أرابب األسر الفقرية يشاركون يف أحد األنشطة اليت تقدمها اجلمعيات %21.2اخلريية، وبينما )

 ( منهم يشاركون ابلتطوع%31.3( منهم يشاركون يف توزيع كسوة العيد، و)%68.5اخلريية، و)

الفقرية حول أنشطة اجلمعيات اخلريية كشفت ما النتائج املتعلقة بوجهات نظر أرابب األسر -

 يلي:

 ( من أرابب األسر الفقرية يرون من السهولة الوصول للجمعيات اخلريية واحلصول على %52.0أن )

 اخلدمات.

 ( من أرابب األسر الفقرية يفيدون أبن لديهم علم خبدمات اجلمعيات اخلريية.%37.7أن ) 
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 ( من أرابب األسر الفقرية%49.1أن )  يرون أن األنشطة واخلدمات اليت تقدمها اجلمعيات تتوافق

 مع احتياجاهتم.

سادساً: النتائج املتعلقة ابملعوقات اليت تواجه األسر الفقرية يف االستفادة من خدمات اجلمعيات 

حول أن هنالك بعض املعوقات حتول  متفقونأابنت النتائج أن معظم أرابب األسر الفقرية  اخلريية،

 2.50م من خدمات اجلمعيات اخلريية، وحيث تراوح متوسط موافقتهم على ذلك ما بني )استفادهت

( درجات وهي متوسطات ُتشري إىل خيار )أوافق( على أداة الدراسة 3( درجة من أصل )2.35إىل 

 وهي تتمثل يف: 

 .نقو اخلدمات ابجلمعيات اخلريية 

 .تعقد إجراءات احلصول على اخلدمة 

 ي الذي حتصل عليه األسرة.ضعف التمويل املاد 

 .عدم توافق وارتباط خدمات اجلمعيات اخلريية ابالحتياجات الفعلية لألسرة 

 .بطيء إجراءات احلصول على اخلدمة 

 .الشعور ابحلرج عند تلقي اخلدمة من اجلمعيات اخلريية 

 .عدم إعالن اجلمعية عن خدماهتا لألسر الفقرية على التوايل 

  .وبينما يرون أهنم لديهم معرفة ضعف ابخلدمات اليت تقدمها اجلمعيات اخلريية 

سابعاً: النتائج املتعلقة مبقرتحات أرابب األسر زايدة استفادة األسر الفقرية من خدمات 

أوضحت نتائج الدراسة أن أهم مقرتحات أرابب األسر زايدة استفادة األسر اجلمعيات اخلريية، 

 ت اجلمعيات اخلريية وهي فيما يلي:الفقرية من خدما
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  أن مجيع أرابب األسر الفقرية عينة الدراسة يقرتحون بعض املقرتحات ويرون أهنا تعمل على زايدة

إىل  2.61استفادهتم من خدمات اجلمعيات اخلريية، وحيث تراوح متوسط موافقتهم عليها ما بني )

ىل خيار )أوافق( على أداة الدراسة، ( درجات، وهي متوسطات ُتشري إ3( درجة من أصل )2.34

 وهي تتمثل يف: 

 .زايدة خدمات اجلمعيات اخلريية مبا يتوافق مع احتياجات األسر الفقرية 

 .توفري املعلومات الكافية والالزمة حول شروط استحقاق اخلدمات 

 .توعية وتعريف األسر الفقرية خبدمات اجلمعيات اخلريية هلم 

  املقدمة هلم.أخذ رأي األسر يف اخلدمات 

 .السرعة يف تقدمي اخلدمات اليت حتتاج إليها األسر 

 .الدراسة العلمية املستمرة لالحتياجات الفعلية لألسر الفقرية 

 .توضيح إجراءات احلصول على اخلدمات وشروطها من اجلمعيات اخلريية 

 .املعاملة احلسنة والطيبة من العاملني 

  خدمات اجلمعيات اخلريية.مشاركة رجال األعمال ودعوهتم لتمويل 

 .اإلعالن املستمر عن خدمات اجلمعيات اخلريية 

 .زايدة عدد العاملني واملتطوعني ابجلمعيات اخلريية 

ة يف اململكة العربية اخلطة االسرتاتيجية املقرتحة لتحسني نوعية حياة األسر الفقري اتسعاً: 

 السعودية.
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نوعية حياة األسر الفقرية يف وضع رؤية آلليات مواجهة تتحدد اخلطة االسرتاتيجية املقرتحة لتحسني 

مشكلة الفقر واألسر الفقرية وفق األسلوب العلمي تعتمد على جمموعة من اآلليات املنبثقة من 

خطط التنمية ابململكة واملهام املرتبطة إباتحة الفرصة للفقراء لتعزيز وتنمية طاقاهتم وقدراهتم وامكاانهتم 

للمخاطر وذلك بتمكينهم اجتماعيا واقتصاداي ونفسيا وصحيا مبا يؤدي إىل  وختفيض فرص تعرضهم

حتسني املستوى املعيشي هلم وحتسني جودة ونوعية حياهتم، ابإلضافة إىل وضع آليات مقرتحة تنفذها 

اجلمعيات اخلريية لتحسني حياة األسر الفقرية ابعتبارها أحد شركاء إحداث التنمية يف اململكة العربية 

 سعودية.ال

إلجياد احللول والسياسات اليت تساعد يف التخفيف من حدة الفقر، البد من اإلميان أبن مشكلة و 

الفقر لن حتل بني يوم وليلة، ولكنها حتتاج إىل العديد من السنوات، وكذلك البد من مشاركة مجيع 

خمتصرة فئات اجملتمع من فقراء وحكومة وقطاع خاص وكذلك من الدول العربية األخرى، وهذه نقاط 

 -(:114، ص2014)زهران، هيام:  الظاهرةوبسيطة للحد من تفاقم هذه 

  ،دعم وتفعيل دور الصناديق االجتماعية املتخصصة، اليت هتدف إىل معاجلة الفقر بني األفراد

ها اوأتهيل األسر الفقرية بتمهيد السبل أمامها للمسامهة يف العملية اإلنتاجية ابالعتماد على قو 

وحتويل طاليب كثيفة العمالة واملدرة لدخل ويل للمشاريع اإلنتاجية الصغرية  الل توفري التمالذاتية من خ

 عمل.للالوظائف إىل أصحاب 

  من إشغال فرص العمل املتاحة الفقراء ومتكينهمالتوسع يف برامج التدريب املهين اهلادفة إىل أتهيل، 

وزايدة كفاءهتا  التأهيل،لرفع قدرهتا على وتعزيز دور مؤسسات التدريب املهين وزايدة عدد مراكزها 

 وإنتاجيتها لتتالءم مع متطلبات سوق العمل ومتكنها من إشغال فرص العمل.
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  تقدمي برامج لتنمية املشروعات الصغرية حبيث تقوم هذه الربامج بتمويل املشروعات الصغرية من

البنوك وفروعها ابإلضافة إىل  خالل تقدمي القروض امليسرة للصناعات الصغرية عن طريق التعاقد مع

توسيع وتطوير هذه املشاريع وتقدمي خدمات املعونة الفنية من تدريب وتسويق ومتابعة حلل املشاكل 

. كما تقوم الربامج بتحفيز صغار املستثمرين وتدريبهم على نية اخلاصة ابإلنتاج وضبط اجلودةالف

مج يف إقامة احلاضنات الصناعية وحاضنات رجال كما تساهم تلك الربا  ،كيفية إنشاء وإدارة املشاريع

األعمال اليت تساهم بتوفري املكان املناسب إلقامة املشروع املناسب لبدء مشروع صغري مع تقدمي 

خدمات شاملة سواء كانت فنيه أو إدارية أو حماسبيه أو تسويقية جملموعة من املشروعات لتتكامل 

املشاريع إىل املستوى االقتصادي الذي يؤهله  مع بعضها البعض، وعندما يصل أي من هذه

 لالستمرارية بدون دعم من احلاضنة، يقوم بعدها إىل االنتقال إىل مكان أخر خارج احلاضنة

  مع حماربة التميز ضدها وضرورة ، يف مركز االسرتاتيجيات املطبقةالفقرية جيب أن تكون املرأة

 ة فعالة.النهوض بدورها من اجل الوصول إىل نتائج تنموي

  ضرورة توفري قاعدة معلومات وبياانت وافية عن سوق العمل وعن حجم مشكليت الفقر والبطالة

 وتوزيعهما وخصائو الفقراء والعاطلني عن العمل االجتماعية واالقتصادية.

  اعدين الخنفاض دخوهلم بصفة عامةإعاانت لكبار السن واملتقزايدة. 

اآلليات اليت ميكن أن تساعد اجلمعيات اخلريية يف  ويف إطار ذلك ميكن أن نستعرض عدد من

 :واملستقبليةمتكني األسر الفقري ومساعدهتم على حتسني أوضاعهم االجتماعية احلالية 

  آلية املشاركة وذلك من خالل: -أ



109 
 

اجلمعيات الفقراء املستفيدين من خدمات وبرامج الرعاية االجتماعية وبني  بني م العالقاتتدعي -1

حتقيق التنمية البشرية املستدامة وإشباع احتياجات الفقراء من سكان املناطق  يفمما يسهم  اخلريية

 احلضرية العشوائية.

 متكينهن من حتسني أوضاعهن املعيشية. يفاملشروعات مما يسهم  يفإشراك النساء الفقريات  -2

 الندوات واحملاضرات واللقاءات الثقافية املعنية ابلفقر والعشوائيات. يفاملشاركة النسائية  -3

 ضمن خطط اجملتمع للتنمية. إدراج الفقراء -4

 وإدماجهم ضمن عملية التنمية الشاملة.  املعنية يف مساعدة الفقراءتعزيز إسهام كافة فئات اجملتمع  -5

  آلية التعليم: -ب

 للمشكالت وأساليب احلل وتنمية مهارات الفقراء ملمارسة تلك احللول.  والوعيزايدة الفهم  -1

 احلصول على اخلدمات من اجلمعيات اخلرييةواملعرفة لدى الفقراء أبساليب  الوعيزايدة  -2

جتعلهم أكثر قدرة على حتسني نوعية حياهتم  اليتامتالك الفقراء للمعارف واملهارات والقدرات  -3

 . محتسني حياهت يفواملشاركة 

 آلية االتصال:  -ج

 لتقدم خدمات للفقراء.  على املستوى األفقي عاونية بني اجلمعيات اخلرييةإقامة عالقات ت -1

والتكامل على مستوى املؤسسات  ازدواجالتنسيق بني الدعم املقدم للفقراء حىت ال حيدث تكرار أو  -2

 املقدمة للخدمة. 

تقدمي الربامج االجتماعية للفئات املهمشة  يففتح قنوات اتصال للتنسيق بني املنظمات املعنية ابلفقراء  -3

 والفقرية. 
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 التعاون بني اجلهات احلكومية املعنية ومجعيات تنمية اجملتمع إلشباع حاجات الفقراء. -4

 لتخفيف من حدة الفقر. لاملختلفة  جمعيات اخلرييةرسم سياسات مشرتكة لل -5

برامج السياسة العامة للدولة للتعامل مع ظاهرة الفقر وصياغة  يفابملشاركة  إلزام اجلمعيات اخلريية -6

 تشريعات لتمكني النساء الفقريات. 

  آلية التدريب: -د

 . يفوالثقا واالقتصادي االجتماعيزايدة معارف الفقراء ورفع مستواهم  -1

 . التطوعيتزويد العاملني ابملهارات التنظيمية والفنية الالزمة للعمل  -2

 إكساب الفقراء مهارات اختيار املشروع املناسب.  -3

 اآللية االقتصادية: -هـ

 . ابجلمعيات اخلريية كآلية لتوفري الدعم االقتصاديلزكاة إنشاء جلان ل -1

 توفري مشروعات التمويل األصغر لتحويل األسر من متلقية إىل أسر منتجة لتخفيف حدة الفقر.  -2

 ومتكينها اقتصادايً.  دعم املشروعات اإلنتاجية لألسر -3

 للمشروعات اإلنتاجية.  ق وتوفري التدريب والدعم التمويليالتسوي -4

 : آلية التمكني -و

 من خالل مجيع اآلليات السابقة ولكن مع ضمان أساسية لعالج الفقر كاسرتاتيجيةضرورة تبنيها  

، يتم تنفيذ تلك اآلليات من خالل جمموعة استمرارية برامج وخدمات التمكني لألسر الفقرية

مساعدة الفقراء ومتكينهم اجتماعيًا واقتصادايً وصحيًا وتعليمياً  يفتكنيكات فرعية لتحقيق اهلدف 

 :يفنوعية حياهتم تتمثل  ومساعدهتم على حتسني
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 .توزيع اخلدمات على األسر الفقريةحماولة حتقيق العدالة االجتماعية ل -

 هتدف إىل تنميتها. اليتالتخطيط لألنشطة  يفإعطاء الفقراء احلق  -

 متكن الفقراء من زايدة دخلها. اليتتوفري فرص التعليم والتدريب على احلرف  -

 احلصول على اخلدمات وتدعيم مشاركتها. يف توفري فرص متساوية لألسر الفقرية -

 توفري املعلومات عن السوق وشهادات اجلودة ملنتجاهتا. -

 تقدم اخلدمات. اليتبني الفقراء واجلمعيات مستدامة فتح قنوات اتصال  -

 مساعدة الفقراء على حتديد احتياجاهتا وتوصيلها للمسئولني حملاولة إشباعها. -

 لتعرف على احتياجات الفقراء وكيفية إشباعها.التنسيق بني اجلمعيات املسئولة ل -

 تدريب الفقراء على كيفية إقامة املشروعات الصغرية وإدارهتا. -

 تتمكن من مواجهة الفقر. درات وطاقات وإمكاانت الفقراء لكيتنمية ق -

ة تعىن أبوضاع الفقراء وخاص اليتاجملتمع احمللى و  يفتبادل اخلربات بني اجلمعيات واملنظمات األخرى  -

 العشوائيات. يف

 :الفقراءمتكني  يفلتحقيق أهدافها  اجلمعيات اخلرييةتتبعها  اليتهذا إىل جانب بعض التكنيكات 

 ختدمه اجلمعيات. نطاق اجملتمع الذي يفحتتاج إىل تدريب وإىل عمل وذلك  اليتإجراء مسح لألسر  -1

 ختدمها اجلمعيات. اليتاملنطقة  يفإجراء حصر الحتياجات سوق العمل  -2

تقوم اجلمعيات بدور الوساطة إلاتحة قروض ميسرة لألسر الفقرية والعاطلني عن العمل لبدء  -3

حتصل عليها األسر بواسطتها إلاتحة استمرار  اليتمشروعات جديدة، وهتتم مبتابعة سداد القروض 

 دوران األموال.
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 املنظمات الدولية، الفقراء على التغلب على مشكلة التمويل ابلتوجه إىل اجلمعيات اخلرييةتساعد  -4

 عرب وزارة الشئون االجتماعية.

حدود إمكاانهتا  يفيكون ضمن أغراضها تقدمي معوانت لألسر الفقرية  اليت اجلمعيات اخلرييةتقوم  -5

مناطق عملها بتقدمي معوانت  يف املساجداألخرى، ومع  لتعاون مع مؤسسات اجملتمع املدينواب

توفري دخل يسد احتياجاهتا وبصفة خاصة  يفماد على نفسها ال ميكنها االعت اليتلألسر الفقرية 

 تعوهلا نساء فقريات لتوفري احلد األدىن املطلوب حلياة األسرة وحياة أطفاهلا. اليتاألسر 

إىل توفري آلية لتبادل اخلربات فيما بينها وممارسة أنشطة تكاملية، عن طريق  اجلمعيات اخلرييةتسعى  -6

املناطق املختلفة أو للجمعيات ذات األنشطة  يفعقد ورش عمل للجمعيات متشاهبة النشاط 

 نفس املنطقة اجلغرافية. يفاملختلفة 

 :الدخل آلية زايدة -ح

إىل مواجهة الفقر ومتكني الفقراء من خالل آلية توليد الدخل لدى الفقراء  اجلمعيات اخلرييةتسعى 

وكذلك املشاركة والتعبئة االجتماعية مما يساعد على حتقيق األهداف كما ميكنها استخدام مجاعات 

 العمل وتوظيفها ملواجهة الفقر.

 :التطوعيتفعيل آلية العمل  -ط

ًا لفكرة وقيمة التكافل جتسيدًا عملي العمل التطوعي ماعي والتمكني ميثلكآلية للتكافل االجت  

بني املواطنني،  ع وتنميته ونشر التماسك االجتماعيبناء اجملتم يفوهو ركيزة أساسية  االجتماعي

وتشجيع املتطوعني  فقراء، وميكن تفعيل العمل التطوعيوخاصة للفقراء والفئات األوىل ابلرعاية مثل ال

 من خالل:
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لعمل اخلري  عمل التطوعي وإيقاظ الدافع الديينجمانية للمتطوعني لتنمية مهارات الإعداد دورات  -أ

 وتقدمي املساعدة.

تركيز األنشطة التطوعية على تنفيذ برامج تشبع احتياجات الفقراء مما يزيد من اإلقبال على  -ب

 تلك الربامج. يفاملشاركة 

مي...( وذلك يزيد من محاسهم خلدمة تكر  -تقدير -تقدمي حوافز معنوية للمتطوعني )خطاابت شكر -ج

 متكني الفقراء من خالل وسائل اإلعالم والصحف. يفاجملتمع والفقراء ونشر مشاركاهتم 

تشجيع التطوع املستدام من خالل التواصل مع املتطوعني عن طريق وسائل االتصال التكنولوجية  -د

 استمرارية التطوع. يفاملختلفة مما يسهم 

يشجع املتطوعني وإسناد أعمال يستشعر املتطوع من خالهلا أبمهية وقيمة ي الذ اإلنساينهتيئة املناخ  -ه

 يبذهلا مع مراعاة أن تكون تلك اجلهود مناسبة مليول وقدرات املتطوعني. اليتاجلهود 
*************************************************  

 املراجع العربية.

الفقرية يف اعالن األلفية، جدول أعمال يوم املوئل العاملي،  (: النهوض ابألحياء2001بيباو، دانييل ) .1

 فودكا الياابن.

التنمية والعوملة إشكالية املوازنة بني حتقيق النمو املتوازن واستئصال الفقر  (:2003، حسني )رحيم .2

 .وضمان الرفاه االجتماعي، اجلزائر، جملة االقتصاد، الفقر والتعاون

تنمية اجملتمعات اجلديدة )التمكني كأداة فاعلة يف عمليات التنمية (: 2002رحيان، رحيان حممد ) .3

 احلضرية املستدامة(، رسالة دكتوراه، كلية اهلندسة، جامعة القاهرة.
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: رؤية مستقبلية لتطوير آليات متكني املرأة الفقرية يف العشوائيات، (2014هيام محدي ) زهران، .4

امعات، اللجنة الدائمة لرتقية األساتذة، كلية اخلدمة القاهرة، حبث غري منشور، اجمللس األعلى للج

 االجتماعية، جامعة حلوان.

 (: املرأة واجملتمع املعاصر، الدار املصرية السعودية.2006)حسن الساعايت، سامية  .5

 –(: ثالثية التخطيط ورأس املال االجتماعي والتحديث 2004)مصطفي السروجي، طلعت  .6

مقدمة يف املؤمتر العلمي اخلامس عشر، كلية اخلدمة االجتماعية،  اسرتاتيجية متوازنة، ورقة عمل

 جامعة القاهرة، فرع الفيوم.

(: قاموس اخلدمة االجتماعية واخلدمات االجتماعية، اإلسكندرية، 2000السكرى، أمحد شفيق ) .7

 دار املعرفة اجلامعية.

اجهة مشكلة البطالة، رسالة (: كفاءة مجعيات تنمية اجملتمع يف التخطيط ملو 2000شليب، منر زكى ) .8

 ماجستري غري منشورة، كلية اخلدمة االجتماعية، جامعة حلوان.

(: مشكلة الفقر بني النساء يف اململكة العربية السعودية، 2010شلهوب، هيفاء عبد الرمحن ) .9

 الرايض، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع.

غالل األمثل )اجلمعيات األهلية (: املنظمات غري احلكومية واالست2002)فاروق شيحة، جنوى  .10

 وحتديث مصر(، حبث منشور يف املؤمتر السنوي الرابع لالحتاد العام للجمعيات واملؤسسات األهلية.

(: أحوال الفقراء يف الريف واحلضر، دراسة ميدانية مبحافظة سوهاج 2003)الرؤوف الضبع، عبد  .11

التاسعة بقسم علم االجتماع، كلية األداب، جامعة يف األسر املصرية وحتدايت العوملة، أعمال الندوة 

 .2003مايو  8-7القاهرة، 
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(: التدخل املهين للخدمة االجتماعية ابستخدام اسرتاتيجية 2002)الرحيم عبد الرمحن، هنلة عبد  .12

التمكني لتنمية منطقة حضرية متخلفة، رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية اخلدمة االجتماعية، جامعة 

 ، فرع الفيوم.القاهرة

(: تقدير حاجات الفقراء من اخلدمات اجملتمعية للجمعيات األهلية، 2007)أمحد عبد الرحيم، حممد  .13

اجلزء األول، القاهرة،  23حبث منشور يف جملة دراسات اخلدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية، العدد 

 كلية اخلدمة االجتماعية، جامعة حلوان.

، 1(: التنمية االجتماعية يف إطار مهنة اخلدمة االجتماعية، ط2007)عبد اللطيف، رشاد  .14

 اإلسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.

تطوير العشوائيات )سياسات احلكومة ورؤى عينة من ساكين املناطق  (:2002)حممد العدوي،  .15

العشوائية(، حبث منشور يف املؤمتر السنوي للبحوث االجتماعية، اجمللد الثاين، املركز القومي للبحوث 

 االجتماعية.

(: األساليب املعاصرة يف التخطيط لتنمية اجملتمع، الفيوم، الصفوة 2000)حممود عرفان، حممود  .16

 لنشر والتوزيع.ل

(: أتثريات الفقر على اجملتمع كبرية، وأخطارها على التعليم، مقاله 1435عصر، أمحد إبراهيم ) .17

 منشوره يف شبكة النت.

، رسالة جهود طريقة تنظيم اجملتمع يف إشباع احتياجات األسر الفقرية(: 2007العيبان، نوال ) .18

 الرمحن، كلية اخلدمة االجتماعية.ماجستري غري منشورة، جامعة االمرية نورة بنت عبد 
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(: الفقر والفقراء يف مصر الواقع والتشخيو والعالج، الكويت، جملة 1998العيسوي، إبراهيم ) .19

 حبوث اقتصادية وعربية، العدد الثالث عشر.

(: املوسوعة العربية للمجتمع املدين، سلسلة العلوم االجتماعية، القاهرة، 2008قنديل، أماىن ) .20

 األسرة، اهليئة املصرية العامة للكتاب.مكتبة 

(: مسألة توزيع الدخل وخصائو الفقر يف مصر، القمة االجتماعية، األبعاد 1998الليثي، هبة ) .21

 الدولية واإلقليمية واحمللية، جامعة القاهرة، مركز دراسات وحبوث الدول النامية.

شباع احتياجات املرأة الفقرية (: دور منظمات اجملتمع املدين يف إ2003)حممد حممود، حممود  .22

ابجملتمعات العشوائية، حبث منشور ابملؤمتر العلمي السادس عشر، كلية اخلدمة االجتماعية، جامعة 

 حلوان.

(: دور العمل اخلريي يف تعزيز االستقرار االقتصادي، املركز الدويل 2010ابراهيم ) املالوي، أمحد .23
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