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 المدتخمص: 
أرباب األسر ببرامج الحساية عيشة الدراسة مؽ البحث تحديد درجة معرفة  ىدف

ورضاىؼ ، ودرجة استفادتيؼ مشيا، االجتساعية التي تقدميا الحكؾمة والسشغسات األىلية
ودور ىذه البرامج في إشباع حاجات األسر الفقيرة. ، معؾقات استفادتيؼ مشياو ، عشيا

دتقلة السدروسة وبيؽ معرفة السبحؾثيؽ ببرامج ومعشؾية العالقة بيؽ الستغيرات الس
 الحساية االجتساعية واستفادتيؼ مشيا.

وتعدددد ىدددذه الدراسدددو مدددؽ الدراسدددات الؾتدددىيو التدددس اعتسددددت علدددس مدددشيج السدددد  
االجتساعس بالعيشو و أجدر  ىدذا البحدث بسحافغدة ال يدزة وىدي إحددا محافغدات القداىرة 

والريددم مسدد ال  فددي القددرا ، مديشددة ال يددزة أحيددا  الكبددرا وت سددن بدديؽ الحزددر مسدد ال  فددي
ابعدددو لددددؾزاره وقدددد تددددؼ احتيدددار وحدددددة السذدددابػ ا جتساعيددددة الت، التابعدددة لسراادددز السحافغددددة

بددددؾالد الددددكرور والتددددي تقددددة أنذددددظة الحسايدددة ا جتساعيددددة  التزدددامؽ االجتسدددداعس بددد دارة
يدار ل سييدو التقدؾا وكدذلػ تدؼ االحت، الس داورة القدرا  الحكؾمية للريفييؽ الفقدرا  مدؽ أبشدا 

جتساعيدة للدريفييؽ الفقدرا  بدالقر  ىلية التي تقدة برامج الحساية االوىي تس ل األنذظة األ
الس دداورة ليددا وتددؼ احتيدددار عيشددة عذددؾامية مدددؽ بدديؽ السددد ليؽ فدددي كذددؾف مكتدد  وحدددده 

حيددث بلدد  ، السذددابػ االجتساعيددو  وجسييددو التقددؾا ا لسدددتيدفيؽ والسدددتحقيؽ ليددذا الدددعؼ
سعد   (051 ) عيشدةح ؼ ال أسدرة تدؼ اسدتبياب رب األسدرة سدؾا  كداب الدزوج أو الزوجدة وج 

البيانات باستخداة استسارة تؼ إعدادىا ليذا الغرض بالسقابلة الذخرية من أرباب األسدر 
وبعددد جسددن البيانددات تددؼ تفريغيددا ، 9102وذلددػ حددالر شددير  يشدداير وفبرايددر ، السدروسددة

، )السددرج ( والستؾسددا السددؾزوب ، رارات والشددد  السيؾيددةوتحليليددا احردداميا  باسددتخداة التكدد
 واحتبار مربن كا .، ومعامل االرتباط البديا لبيرسؾب 

 وجا ت أىؼ الشتامج علي الشحؾ التالي: 
عرفتيؼ مشخفزة ببرامج الحساية م( % 5015ما يزيد عؽ نرف السبحؾثيؽ ) -

ج الحساية معرفتيؼ مشخفزة ببرام( % 9,12 )بيشسا، جتساعية الحكؾميةاال
 جتساعية األىلية.الا
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فادتيؼ مرتفعة ببرامج الحساية %( است92ما يقرب مؽ ربن السبحؾثيؽ ) -
دتيؼ مرتفعة مؽ برامج الحساية استفا (%712)بيشسا ، جتساعية الحكؾميةاال
 جتساعية األىلية.اال

% رضاىؼ مشخفض عؽ برامج الحساية 5515ما يزيد عؽ نرف السبحؾثيؽ  -
رضاىؼ مشخفض عؽ برامج الحساية % 2بيشسا ، ؾميةا جتساعية الحك

 جتساعية األىلية.اال
جتساعية الحكؾمية: الفداد أىؼ معؾقات االستفادة مؽ برامج الحساية اال -

عدة وجؾد معايير لتحديد ، تعقيد ا جرا ات، الؾاسظة والسحدؾبية، ا دار  
 مدتحقي ا عانات.

، مج األىلية: الس املة والسحدؾبيةبيشسا كان  أىؼ معؾقات ا ستفادة مؽ البرا -
الخ ل ، تعقيد ا جرا ات، عدة القدرة علي استدامة الخدمات، نقص التسؾيل

 مؽ الحرؾر علي ا عانات.
تحددت أىؼ إسيامات برامج الحساية ا جتساعية في إشباع حاجات األسر  -

، السداعدة في استكسار تعليؼ األبشا ، السدروسة فس تؾفير الرعاية الرحية
تشسية روح السؾاطشة ، زيادة روح التكافل في الس تسن، تساسػ األسرة واستقرارىا

الحد مؽ ، الحد مؽ تذغيل األطفار، الحد مؽ التدرب مؽ التعليؼ، وا نتسا 
 زواج ا ناث في سؽ مبكرة.

والحالة التعليسية لرب ، تبيؽ معشؾية العالقة بيؽ متغير : الحالة السيشية -
 فتيؼ ببرامج الحساية ا جتساعية الحكؾمية.وبيؽ معر ، األسرة

وح ددددؼ الحيددددازة ، بيشسددددا كاندددد  العالقددددة معشؾيددددة بدددديؽ متغيددددرات: الدددددحل الذددددير  
والحالددة التعليسيددة وبدديؽ اسددتفادتيؼ مددؽ ىددذه البددرامج ، وإجسددالي ا نفدداد الذددير  ، الزراعيددة
 .الحكؾمية
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Abstract: 

The research aimed to determine the degree to which heads of 

households studied knowledge of social protection programmes 

provided by the Government and ngos, the degree of their benefit, 

their benefits, the obstacles to their access, and the role of these 

programmes in meeting the needs of poor families. The 

relationship between the independent variables studied and the 

knowledge and benefit of social protection programmes by 

researchers is a morality. 

This study is one of the descriptive studies that relied on the 

method of social survey by sample and this research was 

conducted in Giza governorate, which is one of the major 

governorates of Cairo and brings together the urban represented in 

the city of Giza, and the countryside represented in the villages of 

the centers of the province, and has been selected the unit of 

clamps The Social Solidarity Ministry of the Department of 

Social Solidarity, which provides government social protection 

activities for poor rural people from neighbouring villages, has 

also been selected for the Strengthening Association, which 

represents community activities that provide social protection 

programs for poor rural people. In the neighboring villages, a 

random sample was selected from among the registrars in the 

office statements of the social clamps unit and the association of 

piety for their targets and those entitled to this support, where the 

sample size reached 150 families the head of the family was 

surveyed whether the husband or wife and collected the data using 

a form prepared for this The purpose of the interview with the 

heads of the families studied, during the months of January and 

February 2019, and after the collection of data was emptied and 

analyzed statistically using repetitions and percentages, weighted 

average (weighted), pearson simple correlation coefficient, and 

the Kay box test. 
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The most important results were as follows : 

More than half (51.3%) of respondents have low knowledge of 

government social protection programs, while 28.7% have low 

knowledge of c.E.O. programs. 

Nearly a quarter (24%) of respondents They have high access to 

government social protection programs, while 6.7% have high 

benefits from community social protection programs. 

- More than half of respondents 53.3% are low lycée of 

government social protection programs, while 7% are low in 

their satisfaction with c.C.C. programs. 

- The most important obstacles to the use of government social 

protection programs: administrative corruption, favoritism and 

nepotism, complexity of procedures, lack of criteria for 

determining those eligible for subsidies. 

The main barriers to benefiting from community programmes 

were courtesy and favouritism, lack of funding, inability to 

sustain services, complexity of procedures, shyness from 

receiving subsidies. 

- The most important contributions of social protection programs 

in satisfying the needs of families studied in the provision of 

health care, help in completing the education of children, the 

cohesion and stability of the family, increasing the spirit of 

solidarity in society, developing the spirit of citizenship and 

belonging, reducing dropout from education, reducing 

employment Children, reducing female marriage at an early 

age. 

- The morality of the relationship between the two variables: the 

professional status, the educational status of the head of the 

family, and their knowledge of government social protection 

programs. 

The relationship was moral between variables: monthly income, 

the size of agricultural tenure, total monthly spending, the 

educational situation and their benefit from these government 

programs. 
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 مقدمة
لعقدددديؽ األحيدددريؽ مدددؽ تبشددد  الدولدددة برندددامج طسدددؾح ليتدددالح االقترددداد  حدددالر ا

ومددن ذلددػ لددؼ يذددعر أفددراد الس تسددن با ثددار الدددلبية الشات ددة عددؽ تظبيدد  ، القددرب العذددريؽ
ومن ثدؾرات الربيدن العربدي ومدا لحقيدا مدؽ لثدار سدلبية حاتدة فدي ال اند  ، ىذا البرنامج

االقتراد  والذ  أوشدػ علدس االنييدار لدؼ ت دد مردر حيدارا  مدؽ الددحؾر وتبشدي برندامج 
، تددالح االقترداد  مددؽ أجدل الحرددؾر علددس قدرض مددؽ تدشدود الشقددد الدددوليجديدد لي

وقد كان  أثار ىذا البرنامج قاسية حاتة من تعؾيؼ سعر العسلة والذ  أد  إلس ارتفداع 
قيسددة أسددعار جسيددن السشت ددات إلددس الحددد الددذ  ال يتشاسدد  مددن الدددحؾر والتددي لددؼ تددزد إال 

إلس تزايدد معددالت الفقدر فدي  ، وىؾ ما أداعاربشدبة قليلة ال تتؾاف  من الزيادة في األس
ورغددؼ تبددايؽ التقددديرات السختلفددة إال أنيددا جسيعددا  تتفدد  علددس إرتفاعيددا ، الس تسددن السرددر  

% مددؽ إجسددالي الدددكاب يييذددؾب تحدد  حددا 51حتددس وتددل  فددي بعددض التقددديرات إلددس 
 الفقر. 

بشد  الدولدة وللتخىيم مدؽ حددة ىدذه ا ثدار الددلبية لبدرامج ا تدالح االقترداد  ت
عدد مؽ برامج الحساية االجتساعيدة مشيدا مدا يقددة دعدؼ نقدد  ومشيدا مدا يقددة دعدؼ عيشدي 

وغيرىدا مدؽ البدرامج ، والتدمميؽ الردحي، ودعؼ رغيم الخبدز، م ل برامج الدعؼ التسؾيشي
ورغدددؼ تعددددد ىدددذه ، التدددي تحددداور تدددؾفير السددددتلزمات الحياتيدددة لضسدددر بمسدددعار مشخفزدددة

لحكؾمية أو حتس التي تقؾة بيا السشغسات وال سييات األىليدة والتدي البرامج سؾا  مشيا ا
إال أندو ال زالد  معددالت الفقدر ، للبعض مشيا حبدرة طؾيلدة ون داح كبيدر فدي ىدذا الس دار

وىدؾ مدا يتظلد  دراسدة ىدذه البدرامج للتعدرف ، وتزداد معاناة األسدر حاتدة الفقيدرة، عالية
وكددذلػ معرفددة ، ادتيؼ مشيددا ورضدداىؼ عشيدداواسددتف، علددس مدددا معرفددة أفددراد الس تسددن بيددا

ر ىدددذه ودو ، السعؾقدددات التدددي تؾاجدددو ىدددذه البدددرامج وتحدددد مدددؽ قياميدددا بالددددور السشدددؾط بيدددا
أمدددال  فدددي ، سددر الفقيدددرة مددؽ تدددحة وتعلدديؼ وغدددذا  وكدددا البددرامج فدددس اشددباع حاجدددات األ

عليدو  وىدذا مدا تددعس الدراسدة ا جابدة، تفعيل دور ىذه البرامج فدي الحدد مدؽ فقدر األسدر
 والتحق  مشو.
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 مذكمة الدراسة:أوال: 
أتددب  العسددل االجتسدداعي م دداال  ىامددا  مددؽ م دداالت االسددت سار السترددل با نددداب 

السؾارد والتعامل من التكشؾلؾجيا االستفادة مؽ وإعادة تذكيل القؾة البذرية بسا يسكشيا مؽ 
ثددددؼ إلددددس التقدددددة الحدي ددددة  حددددداث التغيددددر السدددددتيدف والسددددود  إلددددس التظددددؾر السرغددددؾب 

ظددؾر مفيدؾة العسددل االجتسداعي فمتددب  تالسظلدؾب فددي إطدار التشسيددة الذداملة ولددذلػ فقدد 
أداة أساسددددددية ورميدددددددية مددددددؽ أدوات التشسيددددددة االجتساعيددددددة تذددددددسل ال ؾاندددددد  االقترددددددادية 
واالجتساعية والدياسية وتقدة الؾسامل الؾقامية والعالجية لتحقي  التشسية وذلػ مؽ حالر 

اع األسددددر السشت ددددة والتكددددؾيؽ السيشددددي وتشسيددددة الس تسعددددات السحليددددة )وزارة االىتسدددداة بقظدددد
 (.9101الكتاب ا حرامي الدشؾ  ، الذيؾب االجتساعية

عدداني ندددبة ضددرورة بالغددة فددي الس تسعددات التددي ت وتعددد بددرامج الحسايددة االجتساعيددة
% مددشيؼ تحدد  حددا 51ابيددرة مددؽ سددكانيا مددؽ التيسدديش االقتردداد  وييدديش أا ددر مددؽ 

إلدس  تظب  في بعض الس تسعات والتدس تدود ف ذا كان  التعديالت الييكلية التي ، رالفق
مسددا نددتج عشيددا تقلدديص ح ددؼ  ،الدددفن بددبعض الذددرام  االجتساعيددة مددؽ أعلددس إلددس أسددفل

الظبقددة الؾسددظي فدد ب إجددرا ات الحسايددة االجتساعيددة تعسددل مددؽ أسددفل إلددس أعلددس بيدددف 
وعليدو  ،الظبقدة الؾسدظسلدي وتؾسدين مدداحة تقليص األثر الدلبي لعسليات التكيدم الييك

ف ب مختلف الدور تدعس إلدس محاولدة االرتقدا  باألوضداع االجتساعيدة للفقدرا  وتحدديشيا 
مددؽ ىشددا فقددد جددا  تمسدديس ، بسددا يددوىليؼ للحددرام االجتسدداعي إلددس شددرام  اجتساعيددة أعلددس

ذددددروع السذدددروعات االسددددتراتي ية بيددددف تحقيدددد  الحسايدددة االجتساعيددددة بدددديال لعرددددر الس
فالدولددة ىددي ، االجتسدداعي الددذ  اسددتيدف الشيددؾض بددالس تسن مددؽ حددالر تشسيتددو وتحدي ددو

التي تقؾد عسلية التشسية االجتساعية واالقترادية ولذلػ أتب  دمج السيسذيؽ واالرتقدا  
لذلػ فد ب إجدرا  السددؾح ، بموضاعيؼ أحد ا ليات األساسية لتمايد االستقرار االجتساعي

االجتساعيددة الفقيددرة والسيسذددة ورتددد أوضدداعيا االجتساعيددة تعددد مددؽ والدراسددات للفيددات 
ا ليددات األساسددية لش دداح بددرامج الحسايددة االجتساعيددة وذلددػ مددؽ حددالر رتددد السذددكالت 
االجتساعيددة والدددلبيات التددي تعدداني مشيددا ىددذه الفيددات بسددا يسكددؽ مددؽ الؾتددؾر إلددس ح ددؼ 

دف تظددؾير البددرامج التددي تددداعد ىددذه السذددكالت واقتددراح الحلددؾر األا ددر مال مددة ليددا بيدد
 (. 70-,5ص ، 9101، )حزر عبدالعغيؼ                    علس تقليص مداحتيا
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 أىداف البحث: -ثانيا
 اليدف الرئدي:

ييددف البحدث إلددس التعدرف علددس دور بدرامج الحسايدو االجتساعيددو فدس تحقيدد             
والتعددرف علددس التحددديات  ىدددف االسددتحقاد لالسددر السدددتيدفو مددؽ برنددامج تكافددل وكرامددو

 1التس تؾاجو تفعيل ىذه البرامج عؽ اليدف السشؾطو بيا
 وينبثق مؼ ىذا اليدف عدده أىداف فرعيو وىى:

تحديدد معرفددة أربداب األسددر السدروسدة ببددرامج الحسايدة االجتساعيددة التدي تقدددميا كددل  -7
 مؽ الحكؾمة وال سييات األىلية. 

وسدة مدؽ بدرامج الحسايدة االجتساعيدة التدي تقددميا تحديد درجدة اسدتفادة األسدر السدر --9
 ال مؽ الحكؾمة وال سييات األىلية. 

تحديددد درجددة رضددا األسددر السدروسددة عددؽ بددرامج الحسايددة االجتساعيددة التددي تقدددميا  -5
 الحكؾمة وال سييات األىلية. 

التعددرف علددس السعؾقددات التددي تؾاجددو اسددتفادة األسددر السدروسددة مددؽ بددرامج الحسايددة  -2
 جتساعية. اال

التعرف علدس دور بدرامج الحسايدة االجتساعيدة فدي تلبيدة واشدباع حاجدات أفدراد األسدرة -5
 الفقيرة. 

تحديددددد معشؾيددددة العالقددددة بدددديؽ الستغيددددرات السدددددتقلة السدروسددددة وبدددديؽ درجددددة معرفددددة --7
 السبحؾثيؽ ببرامج الحساية االجتساعية، واستفادتيؼ مشيا. 

 :مبررات اختيار البحث: ثالثا
سددتدامو نغدرا الرتباطدو بتشفيدذ حظدو التشسيدو ال، نو يتشاور مؾضؾعا ىامدا ومعاتدراأ -7

مدداب االجتسدداعس مددؽ مددداىسو فعالددو فددس الؾتددؾر وذلددػ لسددا لذددبكات األ 9151
 لفقر.لسعدالت مرتفعو مؽ التشسيو وحفض حده ا

ر تفاقس  وتعددت في ا ونة األحيرة السذكالت االجتساعية وعلس رأسيا مذكلة الفق -9
ولذا فقد أتحب  سياسدات الحسايدة االجتساعيدة ضدرورة ملحدة ، وكيىية الحد مشو

ذات أىسية تشسؾية للترد  ليذه السذكالت االجتساعيدة السيدددة للس تسدن والدذ  
 يزعو في دامرة الخظر.
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الحفدددال علدددس أمدددؽ ا ندددداب داحدددل الس تسدددن وحسايتدددو وتدددؾفير مدددا يذدددبن الحاجدددات  -5 
الس تسددن والددذ  ي عليددؼ قددادريؽ علددس إنتدداج رأس السددار األساسددية للسددؾاطشيؽ فددي 

واألمددددؽ ال قددددافي الدددذ  يعشددددي الحفددددال علدددس ىؾيددددة البذددددر وثقددددافتيؼ ، االجتسددداعي
 وتراثيؼ مسا يحق  انتساميؼ لس تسعاتيؼ.

كلية وغيداب العدالدة االجتساعيدة وعيدؾر فدؾارد شاسدعة ثار الدلبية للتحؾالت الييا  -2
لسختلفددة، ومددا يترتدد  عليددو مددؽ مغدداىر السييذددة بدديؽ بدديؽ الظبقددات ا جتساعيددة ا

   تلػ الظبقات.
 ىمية الدراسة:أ -رابعا 
 األىمية التطبيقية:  -7

إب مكافحددة الفقددر والحددد مددؽ انتذدداره والحددرص علددس عدددة ت دداوز مدددتؾا الحددد  -0
األدنددددس الستفدددد  عليددددو فددددي التعلدددديؼ والرددددحة والعسددددل واألجددددر وغيددددر ذلددددػ مددددؽ 

اة ا ندانية ويتؼ ذلػ مؽ حالر استحداث شبكة حساية السكؾنات األساسية للحي
الذ  يقف حامال دوب تحقي  التشسية ، اجتساعية تتسكؽ فعليا مؽ الحد مؽ الفقر

ويود  إلس تمال ال روة البذرية ويذدكل حظدر بالغدا علدس االسدتقرار االجتسداعي 
 (. 05ص ، 9115، واالقتراد . )السلتقس العلسي لدور م لس التعاوب 

سياسات الحساية االجتساعية جز ا  أساسيا  مؽ الدياسات االجتساعية التي تعد  -9
ضرورة ملحة ذات أىسية تشسؾية  تبح تيدف إلس حساية الفرد كسا أنيا أ

 للترد  للسذكالت االجتساعية السيددة ألمؽ واستقرار الس تسن. 
تحسي  تذكل نغؼ الحساية االجتساعية بعدا  ىاما  في م ار الحد مؽ الفقر فيي -5

أضعف األفراد الذيؽ ال يدتفيدوب مؽ الشسؾ االقتراد  بل يزاروب مؽ 
 تظبي  نغؼ ا تالح االقتراد . 

اثرا  البحث العلسي ولؾ ب ز  بديا حيث تقل الدراسات التي تشاول  الحساية  -2
 االجتساعية مؽ جان  واستحداث برامج جديدة البد مؽ تشاوليا بالدراسة. 

اعية االحتياجات األساسية إلس حد كبير للسؾاطشيؽ بسا تؾفر الحساية االجتس  -5
 يحق  الرحا  في البالد مؽ حالر التشسية السدتدامة والعدالة االجتساعية. 

 تؾسين مدارم األفراد في أب يعرف كل واحد حقو في الحساية االجتساعية.    -7
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 :األىمية العممية-8
سداعس فدي كدل أقلديؼ مدؽ تؾجد نغؼ الحساية االجتساعية وشدبكات األمداب االجت -0

وتيدددف بدرامج الحسايددة االجتساعيددة إلدس تحقيدد  تشسيددة اجتساعيددة ، أقداليؼ العددالؼ
 واقترادية واسعة الشظاد عؽ طري  الحد مؽ الفقر وانعداة السداواة. 

تزايدددددد تذدددددديد الدياسدددددات الدوليدددددة علدددددس دور الحكؾمدددددة فدددددي إدارة مدددددداعدتيا   -9
ات الدياسددية الرددادرة مددوحرا  عددؽ االنساميددة الخاتددة بيددا كسددا توكددد الترددريح
م سؾعة الددور العذدريؽ علدس أىسيدة االتحاد االفريقي وتشدود الشقد الدولي و 

مكانيات شبكات األماب والحساية االجتساعية في حساية الفقرا  وتعزيز الشسدؾ إ
 االقتراد .

تعزيددز االسددتراتي يات الؾطشيددة عددؽ طريدد  تقددديؼ تحددؾيالت اجتساعيددة أساسددية  -5
شيدددا وذلدددػ مدددؽ أجدددل تعزيدددز الشسدددؾ االقترددداد  والعدالدددة االجتساعيدددة نقددددا وعي
االدندس لل ساعدة ادتدو مبدادرة الحدد ىداف التشسية السدتدامة وىذا مدا أوتحقي  أ 

مؼ الستحدة. )تقرير عدؽ التقيديؼ االسدتراتي ي لددور البرندامج االجتساعية فس األ
األغذيدددددة برندددددامج ، 5/5/9100فدددددي الحسايدددددة االجتساعيدددددة وشدددددبكات األمددددداب 

 العالسي(  
 فروض الدراسة: -خامدا

 لتحقيق اليدف الدادس تػ صياغة الفروض البحثية التالية:   
، يؾجد عالقة معشؾية بيؽ الستغيدرات السددتقلة التاليدة: عددد أفدراد األسدرة -0

عدددد ، ح ددؼ الحيددازة الحيؾانيددة، ح ددؼ الحيددازة الزراعيددة، الدددحل الذددير  لضسددرة
الحالددة ، الحالددة السيشيددة لددرب األسددرة، ا نفدداد األسددر  إجسددالي ، سددشؾات التعلدديؼ
وبدديؽ ، ملكيددة مذددروع إنتدداجي، الحالددة التعليسيددة لددرب األسددرة، السيشيددة للزوجددة

 معرفة السبحؾثيؽ ببرامج الحساية ا جتساعية الحكؾمية.
تؾجددد عالقددة معشؾيددة بدديؽ الستغيددرات السدددتقلة السدروسددة وبدديؽ اسددتفادة  -9

 حساية ا جتساعية الحكؾمية.السبحؾثيؽ مؽ برامج ال
تؾجدددد عالقدددة معشؾيدددة بددديؽ الستغيدددرات السددددتقلة السدروسدددة وبددديؽ معرفدددة  -5

 السبحؾثيؽ ببرامج الحساية ا جتساعية للسشغسات األىلية.
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تؾجددد عالقددة معشؾيددة بدديؽ الستغيددرات السدددتقلة السدروسددة وبدديؽ اسددتفادة  -2
 لية.السبحؾثيؽ مؽ برامج الحساية ا جتساعية للسشغسات األى

 مفاهيػ البحث: -سادسا
ىشدددام ك يدددر مدددؽ السفدددا يؼ السرتبظدددة بالحسايةاالجتساعيدددة وسدددؾف تقتردددر الباح دددو       

 : ث وىيعلس تحديد السفا يؼ السرتبظو بالبح
: تعرف الحساية بمنيا كل ما مؽ شمنو تحقي  الرفا ية االجتساعيدة والتؾافد  الحماية -0

سيددددة االجتساعيددددة بدددديؽ األفددددراد والسوسدددددات والؾمدددداة بدددديؽ أفددددراد الس تسددددن لتحقيدددد  التش
 (. 9ص، 9102)ابرا يؼ الشسلة :

 بمنيا إبعاد الخظر عؽ الؾجؾد ا ندانس ومشيا:  كما تعرف
لينداب بمب يبقس سدليسا فدس وجدؾده أا فدس جددسو ونفدديتو والسكداب  الحماية الفيزيائية

 الذا يييش فيو وما يستلكو .
نة التددراث واللغددة وال قافددة والعلددؼ والتقاليددد مددؽ حظددر :وتتس ددل فددس تدديا الحمايةةة المعنؽيةةة

 (9102االستيداف الخارجس والتلف بدب  البيية وغيرىا )موتسر االمؼ الستحدة :
 الحماية االجتماعية:   -8

عرفيا معيد األمؼ الستحدة لبحؾث التشسية االجتساعيدة بمنيدا م م سؾعدة الدياسدات 
يذاشدة مدؽ حدالر دعدؼ سدؾد العسدل وتقلديص والبرامج التي تيددف إلدس تقلديص الفقدر وال

تعرض األفراد للسخاطر وتعزيز قدراتيؼ علس حساية أنفديؼ مؽ احتسداالت فقدداب الددحل 
السؾسددددددددددؾعة الحددددددددددرة ، وتددددددددددوثر سددددددددددلبا  علددددددددددس رفا يددددددددددة الذددددددددددعؾب )حسايددددددددددة اجتساعيددددددددددة

(ar.mwikpedia.org. 
ؾاجيددة اسددا تعددرف بمنيددا م سددؾع ا ليددات التددي تيدددف إلددس مددداعدة األفددراد علددس م

السخدداطر االجتساعيددة )الذدديخؾحة والسددرض وعدددة القدددرة علددس العسددل والبظالددة واألعبددا  
 (. 9102العاملية.... الخ( حاتة في جؾانبيا السالية. )مشغسة العسل الدولية: 

اسدددا عرفيدددا لحدددروب بمنيدددا جيدددؾد ولليدددات تعسدددل علدددس الحدددد مدددؽ الفقدددر ومكافحتدددو 
وكددر حداجز االسدتبعاد االجتسداعي والتيسديش  لتحقي  حياة المقدة ليندداب فدي م تسعدو

وذلدػ بتسكديؽ الفقدرا  وزيدادة ميداراتيؼ وقددراتيؼ لالنخدراط فدي التشسيدة االجتساعيدة )يحيددي 
 (. 5ص ، 9105، ىاشؼ
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وتعددرف بمنيددا م سؾعددة كبيددرة مددؽ الدياسددات السعدددة مددؽ أجددل الترددد  للسخدداطر 
دريؽ علس العسل علس حدد سدؾا  ومؾاطؽ الزعف لضفراد وال ساعات القادريؽ وغير القا

بغرض مدداعداتيؼ فدي م ابيدة حداالت الفقدر. )تقريدر ال سييدة العامدة لحقدؾد ا ندداب: 
 (. 2ص، 9115
اسدددا تعدددرف بمنيدددا اطدددار يذدددسل م سؾعدددة مدددؽ البدددرامج واالطدددراف السعشيددديؽ م دددل   

 والتداميؽ االجتسداعس للحسايدة مدؽ الفقدر وتحقيد ، والزدساب االجتسداعس، شبكات االمداب
، 9102السدددداواة والعدالدددة االجتساعيدددة والحفدددال علدددس كرامدددة االندددداب )تدددالح ىاشدددؼ :

 (.01ص
ويتف  عبداللظيم مدن ىدذا التعريدم فدي أب الحسايدة االجتساعيدة ىدي السدداعدة                   

العاجلة ألشد الشاس احتياجا  كسا أنيا تسشن وتؾاجو العؾامل التي توثر سدلبا  علدس رفا يدة 
 (. 7ص، 9102الس تسن. )رشاد عبداللظيم: أفراد 

وتعدددددرف اجراميدددددا بمنيدددددا م م سؾعدددددة مدددددؽ البدددددرامج واألنذدددددظة التدددددي تقددددددميا الدولدددددة 
للسدددؾاطشيؽ والتدددي تيددددف إلدددس االرتقدددا  بالسددددتؾا السييذدددي لضفدددراد وتدددؾفير دحدددل لمدددؽ 

 للسداعدة علس مؾاجية مخاطر الحياة. 
 تعريف الفقر:  -9

فالفقر ضد الغشدس وىدؾ عبدارة ، ر والفقير السحتاجفيؾ فقي، : مردر فقريعرف لغة
 عؽ فقد ما يحتاج إليو. 

بسعشددس الفقددر. وىددؾ حالددة  Pouvre: ىددي مذددتقو مددؽ الكلسددة الفرندددية واصةةطاحا  
وامددتالم القليددل أو عدددة وجددؾد امكانيددة لدددعؼ الددشفس )رقيددة ، االفتقددار للسستلكددات الساديددة

 (. 91ص ، 9105قبارا : 
بمنددو عدددة القدددرة علددس تحقيدد  الحددد األدنددس مددؽ مدددتؾا السييذددة  وعرفةةو البنةةغ الةةدولي

 (. 00ص، 9112)نادية عبدهللا: 
عدددة القدددرة علددس الحفددال علددس السدددتؾا األدنددس مددؽ الدددحل أو السددؾارد م كمةةا يعةةرف ب نةةو

ويذددددير الفقددددر بذددددكل عدددداة إلددددس مدددددتؾا غيددددر مقبددددؾر مددددؽ ، لتلبيددددة الحاجددددات األساسددددية
تدددؼ بالحرمدداب مددؽ مددؾاد تعتبددر ضددرورية لحيدداة بذددرية األوضدداع السييذددية إلددس وضددن ي

 (. 9102اريسة. )حالد الكرد : 
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:بمنددو الحالددة التددي يع ددز فييددا الفددرد عددؽ تددؾفير متظلبددات حياتددو بحيددث  يعةةرف اجرائيةةا
 يحتاج إلس غيره في تؾفيرىا أو علس األقل دعؼ جز  مشيا. 

 المداخل النعرية المفدرة لمبحث: -سابعا
لددس يددات التددس فدددرت االسددباب التددس أدت إت الدراسددو علددس بعددض الشغر اعتسددد         

  .انتذار الفقر
 أوال : نعرية األنعمة االقترادية الدياسية:

السفكددر االجتسدداعي الفرندددي تدداح  ىددذه الشغريددة أب  (Jencks)يوكددد جيشكيددز
ياسية الفرد ليس مديؾال عؽ الفقر الذ  يعانيو ولكؽ للشغؼ االقترادية واالجتساعية والد

دورا  مباشرا  في احفاد قدرة الشاس في الحرؾر علس فدرص ووسدامل تسكدشيؼ مدؽ تحقيد  
 مدتؾا مييذي معيؽ. 

وأب الدددحؾر الستدنيددة ال تتددي  للعؾامددل فددرض تحقيدد  االاتفددا  الددذاتي مددؽ الشاحيددة 
االقتردادية وتسشددن مددؽ الحرددؾر علددس وعددامف معيشدة مسددا يددود  إلددس ضددعف مدددتؾيات 

  طبيعة الشغاة الدياسي يعدد مدؽ أىدؼ العؾامد  التدي تقدف أمداة الفقدرا  إلس جان، الدحؾر
حيدددث أنيدددؼ ال يسلكدددؾب درجدددة التدددمثير السظلدددؾب ضدددسؽ الشغددداة الدياسدددي التدددي يسكدددؽ أب 

 يحق  ليؼ مزيد مؽ العدالة والسشافن االقترادية.
وعلدددس ىدددذا ي ددد  علدددس الدددشغؼ الدياسدددة واالقتردددادية واالجتساعيدددة تبشدددي بعدددض 

وىدؾ مدا ، تي تيدف إلس تحديؽ حياة البذر وتؾفير احتياجاتيؼ للحد مؽ فقدرىؼالبرامج ال
يشددددددددددددددرج تحددددددددددددد  الحسايدددددددددددددة االجتساعيدددددددددددددة. والشغريدددددددددددددات السفددددددددددددددرة لغددددددددددددداىرة الفقدددددددددددددر  

(adabbook.yoo>.com). 
 : نعرية الدور: ثانيا

لعبدددد  نغريددددة الدددددور دورا  ىامددددا  فددددي تظددددؾير الشغريددددات البيؾلؾجيددددة حيددددث يعددددد          
 مؽ حالر ات اىيؽ أساسييؽ: إسياميا 

 األور: يركز علس الدور في ضؾ  السرااز السؾجؾدة في البشا  االجتساعي. 
 وال اني: يركز علس السسارسة االجتساعية للدور الذ  تليبو.

وقد طرح دور كايؼ عرضا  أساسيا  مدوداه أب التساسدػ االجتسداعي يقدؾة علدس نغداة 
تفدددير الس تسددن باعتبدداره ندددقا  يتكددؾب مددؽ أجددزا  تقددديؼ العسددل فددي الس تسددن إذا  فدديسكؽ 
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مترابظددة ليددود  كددل جددز  مددؽ أجددزا  الس تسددن وعيفتددو مددؽ حددالر تقددديؼ العسددل أو بشددا  
 (.52ص ، 9101، حداب دمحمإاألدوار. )

 تفدير النعرية لمبحث: 
يسكددؽ االعتسدداد علييددا لتؾضددي  الدددور الددذ  تقددؾة بددو الدولددة فددي حسايددة أفرادىددا   

علس الخروج مؽ دامرة الفقر وتحديث البرامج التي تقدميا مؽ أجل الشيؾض ومداعدتيؼ 
بدددالس تسن بمسدددره وتحقيددد  الرفا يدددة االجتساعيدددة مدددؽ حدددالر البدددرامج التدددي تتبشاىدددا الدولدددة 
وتفعيل ىذه البرامج يوكد ىذا الدور في االطار العاة الذ  يدعس في الشياية إلس تحقي  

 التساسػ والتكامل في الس تسن.
 البنائية الؽظيفية: :الثاث

ذى  الؾعيفيؾب في تفديرىؼ الفقر إلس أنو إحباط وعيفي للبشا  االجتساعي أو    
والالفدد  للشغددر أنيددؼ ، عدداىرة تغيددر عشدددما يفذددل البشددا  االجتسدداعي فددي ال يدداة بؾعامفددو

وعلدددس رأسددديؼ ممدددااس فيبدددرم و مبارسدددؾنزم لدددؼ يتشددداولؾا الفقدددر بذدددكل مباشدددر ألنيدددؼ كدددانؾا 
فدالفرد ىدؾ الدذ  يددعس إلدس تعدديل عروفدو ، رونو مديؾلية فرديدة ال دحدل للدولدة فيدويعتب

لدرجددة أب ممددااسم وتددف الفقددرا  بددمنيؼ ، وتظددؾير نفدددو حتددس ال يقددن فددي مردديدة الفقددر
وأنيؼ درسؾا الفقدر مدؽ حدالر رهيدتيؼ ، يفتقدوب الدوافن إلس ا ن از وىذا ىؾ سب  فقرىؼ

 علس احتالف التفاوتات السسيزة ليذه الظبقات.للظبقات الدنيا وقيسيا وأادوا 
والتي يختلف كل ، معشس ىذا أب البشامية الؾعيىية ترجن الفقر إلس الدسات الفردية

وأب ىذه الدسات إما أب تكدؾب مدديؾلة عدؽ الفقدر لضفدراد وإمدا عدؽ ، فرد عؽ ا حر فييا
 (.092ص، 9111)دمحم ال ؾاد:   غشاىؼ

د عليددو مدددحل ثقافددة الفقددر. ولكددؽ مددا معشددس أب يقددن وىددذا ىددؾ السشغددؾر الددذ  اعتسدد
نرددف الس تسددن السرددر  حاليددا تحدد  مدددتؾا حددا الفقددر ىددل لدددسات األفددراد وميدداراتيؼ 
فددي عدددة التكيددم مددن سددؾد العسددل ولليددات الكددد  واالنتقددار مددؽ حافددة الفقددر إلددس حافددة 

بفعدددل  الغشدددس إلدددس احدددتالر البشدددا  االجتسددداعي االقترددداد  والدددذ  يكدددرس عددددة السدددداواة 
ال تعسل علس تحديؽ أحؾار الفقرا  ليذا اعتقد أب أ   -غير عادلة-سياسات اقترادية 

مشرددف يقددف فددي قددرا ة متمنيددة ألحددؾار الفقددرا  فددي مرددر علددس نتي ددة أساسددية وىددي أب 
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البشاميددددة الؾعيىيددددة يسكددددؽ أب ترددددل  لتفدددددير فقددددر بعددددض األفددددراد ولدددديس لتفدددددير الفقددددر 
  رر .ال ساعي الذ  يييذو الس تسن الس

ويسكددؽ اعتبددار ىددذه الشغريددة مددؽ الشغريددات اليامددة فددس م ددار العسددل االجتسدداعس  
وذلددػ لسددا تتستددن بددو مددؽ محاولددة لددربا اجددزا  الس تسددن بعزدديا بددبعض ليغيددر الس تسددن 

س تسددن مددؽ حددالر علددس انددو نددد  واحددد متكامددل االجددزا  ابتدددا  مددؽ الفددرد ثددؼ االسددرة وال
 الجتساعية .ساسية للسدولية اتظبي  السبادا  األ

 رابعا : نعرية إشباع الحاجات األساسية: 
تتفد  ىددذه الشغريددة إلدس حددد كبيددر مدن الساركدددية السحدثددة حيدث تددرا أب الفقددر يعددد 
تعبيرا عؽ عدة السداواة االجتساعية واالقترادية التي أنت تيا عدروف تاريخيدة معاتدرة 

مدؽ أثداره ومرداحباتو  لدذا فد ب مؾاجيدة الفقدر والحدد، أتاحد  ل ساعدات أب تددتغل أحدرا 
االجتساعيددددة واالقترددددادية والدياسددددية لددددؽ ترددددب  ذات نتددددامج حاسددددسة مددددا لددددؼ تكددددؽ قددددد 
اسددتخدم  فددي مؾاجيتيددا أسددالي  فعالددة تقددؾة أساسددا  علددس مؾاجيددة الحاجددات األساسدددية 

 للفقرا  في أقرر وق  مسكؽ. 
ؽ وتشاد  بدو دراسدة شدييرة عدؽ حاجدات الكفداف التدي تعشدس بتدؾفير الزدروريات مد

الظعددداة والردددحة والددددكؽ والسلدددبس أ  تدددؾفير الحدددد األدندددس مدددؽ الددددلن والخددددمات الدددذ  
يحفظ بقا  الكامؽ ا نداني وىدذه الحاجدات تختلدف عدؽ الحاجدات االجتساعيدة ا نددانية 

 ولكؽ ما يعشس ىذه الشغرية ىؾ بداية تؾفير الحد األدنس للفقرا . ، بذكل واسن
مؾاجيدة الفقدر البدد أب يتس دل فدي ات داه عداة  ب ان  ىذا تفترض ىذه الشغريدة بدمب

قؾامددو الخفددض السدددتسر للتبددايؽ وتقليددل حدددة التفدداوت بدديؽ فيددات الس تسددن السختلفددة فددي 
ىدذا وقددد لدؾحظ بعددد مزدس عقددؾد متؾاليدو علددس اسدتراتي ية التشسيددة ، تؾزيدن ال دروة والدددحل

ؾ يسكشيدا مدؽ مؾاجيدة في بلداب العالؼ الشدامي بعدد اسدتقالليا أنيدا لدؼ تحقد  معددالت للشسد
بددددل كذددددف الؾاقددددن تزايددددد الف ددددؾة بدددديؽ الدددددور الغشيددددة والفقيددددرة برددددفة أساسددددية ألب ، الفقددددر

 األغشيا  أتبحؾا أا ر ثرا  ثؼ أتب  الفقرا  في ك ير مؽ الدور أا ر فقرا . 
أا ددر فاعليددة فددي مؾاجيددة الفقددر ألنيددا تبدددأ الي ددؾة عليددو  وىنةةا تبةةدو ىةةذه النعريةةة    

ر الحددد األدندس مددؽ الحاجددات األساسدية للفقددرا  حتددس يددتظيعؾا الخددروج مددؽ مباشدرة بتددؾفي
 دامرة الفقر.
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 النعرية المؤسدية الجديدة: :خامدا
ترجددن جددذور ىددذه الشغريددة إلددس تفددديرات الساركدددية واالشددترااية االجتساعيددة التددس 
قددددميا االجتسددداعي االقترددداد  مفيدددبلسم بدددمب العدددالؼ االقترددداد  وموسدددداتو أتدددب  فدددي 

حاتدة الددور الشاميدة التدي ، عؾد وىبؾط مسا ترم لثار سدلبية علدس معغدؼ بدالد العدالؼت
ىدذا مسدا ، مسا أفرز مزيد مؽ مذاال اقترادية واجتساعيدة، تدنس فييا الشسؾ االقتراد 

شدددددد ن ك يددددددر مددددددؽ السفكددددددريؽ االقترددددددادييؽ واالجتسدددددداعييؽ السيتسدددددديؽ بقزددددددايا التشسيددددددة 
مل وحلؾر نغرية وتظبي ية تعدالج السذداال وتدداىؼ االجتساعية مؽ التدحل في اي اد بدا

 ,Badri)والتشسيددة االقترددادية واالجتساعيدة حاتددة ، فدي اسددتدامة ع لددة التشسيدة عامددة
2001: 9-5) 

يدددعؾ ات دداه السوسدددة ال ديدددة إلددس تذدد ين السذدداركة الس تسييددة التددي يتس ددل فددي 
دعؼ فيات الذدع  الفقيدرة شيييؽ متكامليؽ أحدىسا تدحل الدولة في القظاع االقتراد  و 

 ويتحق  قدر مؽ الرفا ية.، لرفن السدتؾا السييذي، وذات الدحل السحدد
وتقددؾة بتؾزيعيددا بالذددكل الددذ  ، أمددا الذدد  ال دداني: بددمب الدولددة تستلددػ جسيددن السددؾارد

يسكؽ القظاع الخاص مؽ ا نتاج وتحقي  األرباح التي يذارم بيدا فدي دعدؼ السوسددات 
 الخدمات االجتساعية واستدامتيا. االجتساعية وتقديؼ 

حيددددث ن ددددد التؾجددددو الحددددديث مددددؽ معغددددؼ  ويمكةةةةؼ تؽظيةةةةف النعريةةةةة فةةةةى البحةةةةث
السوسددددات العامدددة والحكؾمدددات يدددروب أب الحسايدددة االجتساعيدددة أتدددبح  فعدددال  موسدددديا  

مسدا يلدزة مدؽ ال يداة بالسدداىسة الس تسييدة بظريقدة مباشدرة وغيدر ، وسا القظاع الخداص
 س التؾازب االجتساعي االقتراد  واحداث تغير ورفاة تشسؾ . مباشرة للحفال عل

 الدراسات الدابقة:-ثامنا
 :دت الباح و فس إعداد البحث ومشياطالع علس عدة دراسات سابقو أفاتؼ ا          

 أوال : الدراسات العربية:
للتعدرف علدس دور بعدض لليدات  والتدس تيددف (;811دراسة "جمةا     ")   
الفقددددر فددددي مرددددر والبحددددث عددددؽ األبعدددداد الدياسددددية واالقترددددادية واالجتساعيددددة  مؾاجيددددة

 وال قافية السوثرة علس عاىرة الفقر في الس تسن السرر . 
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وتؾتل  الدراسة إلس أب عاىرة الفقر في مرر ليد  عداىرة ىامذدية بدل عداىرة  
مج بدددرا جؾىريدددة تددددكؽ فدددي قلددد  اليياادددل االقتردددادية والدياسدددية للبشدددا  االجتسددداعي وأب

حدددا السوسدددات غيددر الحكؾميددة الزلدد  حتددس ا ب عسددل موسدددة التكامددل االجتسدداعي إ
غير قادرة علس وضن ترؾرات لسذروعات حاتة ومداندتيا من الفقرا  لسؾاجيدة الفقدر 

 وتحقي  حدتو. 
والتددس تيدددف الددس كيىيددو مؾاجيددة الفقددر  (>811شةةارت دراسةةو "منةةى عطيةةو")كمةةا أ     

مداب االجتسداعس فدس تل  الدراسو فاعليو دور شدبكات األاميو وتؾ لدكاب السشاط  العذؾ 
مؾاجيو الفقرووجؾد معؾقات تؾاجو السؾاطؽ مؽ االستفاده مشيا تتس ل فدس القدامسيؽ علدس 

 تقديؼ الخدمو للسؾاطشيؽ
ب تسكديؽ الفقدرا  ىدؾ ركيدزه لتحقيدد  إلدس أ (=811ىةدف  دراسةو "حدةةام  ") كمةا

س عسليددات  تسددن والددس تعزيددز قدددرات الفقددرا  علددس السذدداركو فددالتقدددة والتشسيددو والرحددا  للس
ب مذداركتيؼ فدس تاحدو الفدرص أمداميؼ لزدساالتشسيو وتؾتل  الدراسو إلس أنو البدد مدؽ إ

بددددال مشددداب يكؾندددؾا أداه فدددس يدددد  وتدددشن الدياسدددات الخاتدددو بيدددؼ  عسليدددات تدددشن القدددرار
 1ال فس وجؾد عدالو اجتساعيوا حريؽ ولؽ يتؼ ذلػ إ

 (<811وائل فؽزي  ": )ى حيؼ أشارت دراسو "ف      
إلس معرفة ح ؼ الفقر في مرر وأسباب تفذدي الفقدر فدي الددور الشاميدة حاتدة         

فدددي مردددر ومعرفدددة الدياسدددات الؾاجددد  اتباعيدددا لتفعيدددل دور شدددبكة األمددداب االجتسددداعي 
لة الفقدر للتخىيم مدؽ حددة الفقدر. وتؾتدل  الدراسدة إلدس نتدامج أىسيدا أب الحدد مدؽ مذدك

% مدددؽ األسددر فدددي 91.2مددؽ أا ددر اىتسامدددات علددؼ االقترددداد فددي الؾقددد  الحاضددر وأب 
الس تسن السرر  تعاني مؽ وطمة الفقر وأادت الدراسة إلس أنو ال تدزار قددرة ال سييدات 

 األىلية السررية محدودة في التمثير علس الدياسات لرال  الفقرا . 
إلددس التعددرف علددس واقددن الحسايددة  ،:811فةةي حةةيؼ ىةةدف  دراسةةة "خالةةد ال ةةردي" 

االجتساعية والتشسية في عل الستغيرات الراىشة وتؾتل  الدراسة إلس أب التشسية في دور 
العالؼ ال الث تؾاجو ع بات اجتساعية وفكرية لذلػ اىتس  الدور العربية بالتشسية انظالقا  

ب ىشددام مددؽ أب ا نددداب عشرددر ميددؼ مددؽ عشاتددر تحقيدد  التشسيددة كسددا تؾتددل  إلددس أ
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متغيددرات راىشددة فددي الؾاقددن العربددي اليددؾة تدددفن بات دداه االىتسدداة بالحسايددة االجتساعيددة مددؽ 
 جية والتشسية مؽ جية أحرا.

ىدف  إلس التعدرف علدس دور ال سييدات الخيريدو "8179دراسة " ماجد بؼ  :  
 مؽ وجيو نغر السدتفيديؽ مؽ برندامج جسييدو1فس مؾاجية الفقر فس الس تسن الدعؾدا

البددر الخيريددو فددس مشغقددو غددرب الريدداض وتؾتددل  الدراسددو الددس اب دور ال سييددو يتحدددد 
واب مدددؽ اىدددؼ السعؾقدددات يتحددددد فدددس ، حدددد  اىسيتدددو مدددؽ وجيدددو نغدددر افدددراد عيشدددو البحدددث

الروتيؽ فس مختلف اعساليا  وقلو السدؾارد االقترداديو والكدؾادر البذدريو العاملدو فدس ىدذه 
 ال سييات

م العدالددة االجتساعيددة كستغيددر فددس >817أالء حامةةد" :فةةي حةةيؼ تناولةة  "دراسةةة 
وضددددن سياسددددات الرعايددددة االجتساعيددددة للسددددرأة السعيلددددة ىدددددف  إلددددس تحديددددد واقددددن العدالددددة 
االجتساعيدددة فدددي وضدددن سياسدددات الرعايدددة االجتساعيدددة للسدددرأة السعيلدددة واسدددتعان  بسدددشيج 

لة احردامية بديؽ السد  ا جسالي بالعيشة وتؾتل  إلس أنو تؾجد عالقة طردية ذات دال
 ابعاد العدالة االجتساعية ووضن سياسات الرعاية االجتساعية. 

م بعشؾاب العدالة االجتساعية كاسدتراتي ية =817كما ىدف  دراسة "ابتدام بدير" :
 للتسكيؽ االقتراد  لفقرا  الريم للتخىيم مؽ حدة الفقر م 

جتساعيددة ومددداعدة إلددس أنددو تؾجددد فددرود ذات داللددة احرددامية مددؽ واقددن العدالددة اال
األسر الفقيرة في الريم في إقامة السذروعات الرغيرة وقد تؾتدل  إلدس ثبدؾت وتدحة 

 ىذا الفرض. 
 :ثانيا : الدراسات األجنبية

بعشدؾاب مالسدديؾلية االجتساعيدة للذدركات كدمداة لسحاربدة  (Nicolas: 2009)دراسدة     
مشغسددات األعسددار فددي م ددار  الفقددر فددي مؾريذدديؾسم إلددس تحليددل السددداىسة التددي قدددمتيا

مكافحدددة الفقدددر والدددذ  يتزايدددد بذدددكل كبيدددر واعتسددددت الدراسدددة علدددس مدددشيج دراسدددة الحالدددة 
وتؾتل  الدراسة إلس أب ىشدام اسدتعداد للسدداعدة علدس حلد  م تسدن أفزدل مدؽ حدالر 

 دعؼ مالي أو غير مالي. 
اعيدددددو (بعشدددددؾاب مالخردددددامص االجتسelkarouf :2012كسدددددا ىددددددف  دراسدددددو )     

لدس الؾقدؾف مإ ردبفقيره فس مشاط  جشدؾب الفقدر فدس األسر الاالقتراديو والدي رافيو لضو 
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علس االسالي  الستاحو لسؾاجو الفقر ومحاربتو وذلػ مؽ حالر التعدرف علدس حردامص 
ب مدددؽ مذددداال ب معغدددؼ عيشدددو الدراسدددو يعدددانؾ تدددل  الدراسدددو إلدددس أوتؾ ، م تسدددن البحدددث

مداة لحسايو ىوال  الدكاب ويقف ع بو أ ير ال يؾدنو البد مؽ تؾفاجتساعيو واقتراديو وأ
 1تحقي  التشسيو
مالخددددمات العامدددو ودورىدددا فددددس : بعشدددؾاب fars :2013))  شدددارت دراسدددواسدددا أ

تخىددديض الفقدددر فدددس العدددرادم الدددس اب تددددؾفير الخددددمات العامدددو بردددؾره جيدددده يدددديؼ فددددس 
ؾر الدولو فس ىذا تخىيض الفقر فس بلداب العالؼ  وتؾتل  الدراسو الس انو البد مؽ تظ

القظدددداع الددددذا يذددددكل عردددد  الحيدددداه اليؾميددددو فددددس الدولددددو النددددو يددددرتبا بتحقيدددد  التشسيددددو 
 1االقتراديو ومحؾرا ميسا فس حياه الفرد

مالسددرأه وعدداىرة الفقددر  :بعشددؾاب ((abo elkhr:2016شددارت دراسددو مفددس حدديؽ أ        
ا الزؾ  علس لس تدليس تيدف إه فس األسره الفقيره موالتدراسو سيديؾلؾجيو لسعاناه السرأ 

وامددر السعاندداه التددس سددره الفقيددره وتؾتددل  الدراسددو الددس أب مددؽ أىددؼ دمعاندداه السددرأه فددس األ
وانددددحاب الدولدددو فدددس م دددار الرعايدددو ، تعدددانس مشدددو األسدددر الفقيدددرة ىدددس السدددرض والتعلددديؼ
 االجتساعيو وتحديدا فس م ار الرحة والتعليؼ.

 الطريقة البحثية:  تاسعا:
يج السددددد  ه الدراسددددو مددددؽ الدراسددددات الؾتددددىيو التددددس اعتسدددددت علددددس مددددشتعددددد ىددددذ

ذا البحددث بسحافغددة ال يددزة وىددس إحدددا محافغددات القدداىرة ىدد االجتسدداعس بالعيشددو وأجددرا 
والريددم مسدد ال  فددي القددر  التابعددة ، وت سددن بدديؽ الحزددر مسدد ال  فددي مديشددة ال يددزة الكبددرا 

جتساعيددة التابعدددة لددؾزارة التزدددامؽ وقدددد تددؼ احتيدددار وحدددة السذدددابػ اال، لسرااددز السحافغددة
االجتساعيدددة بددد دارة بدددؾالد الددددكرور والتدددي تقددددة أنذدددظة الحسايدددة االجتساعيدددة الحكؾميدددة 

وكدذلػ تددؼ احتيددار جسييدو التقددؾ  حيددث تس ددل ، للدريفييؽ الفقددرا  مددؽ أبشدا  القددر  الس دداورة
، الس داورة بدالقرا جتساعيدة للدريفييؽ الفقدرا  األنذظة األىلية التي تقددة بدرامج الحسايدة اال

تدددؼ احتيدددار عيشدددة عذدددؾامية مدددؽ بددديؽ السدددد ليؽ فدددي كذدددؾف وحدددده السذدددابػ االجتساعيدددو 
 051بلدد  ح ددؼ العيشددة ، الشقددد السذددروط وجسييددو التقددؾا الستقدددميؽ لالسددتفاده مددؽ الدددعؼ

سعددد  البياندددات باسدددتخداة  أسدددرة تدددؼ اسدددتبياب رب األسدددرة سدددؾا  كددداب الدددزوج أو الزوجدددة وج 
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 9102دىا ليددددذا الغددددرض وتددددؼ التظبيدددد  حددددالر شدددديرا يشدددداير وفبرايددددراسددددتسارة تددددؼ إعدددددا
 واشتسل  علي األقداة التالية: 

القدددؼ األور: واحددتص بالبيانددات األساسددية عددؽ السبحددؾث وأسددرتو مددؽ حيددث عدددد أفددراد 
ح دددؼ الحيددددازة ، الددددحل الذدددير  لضسددددرة، الحالدددة التعليسيددددة لدددرب األسددددرة، األسدددرة
 ملكية مذروع إنتاجي. ، االنفاد الذير  لضسرة، نيةح ؼ الحيازة الحيؾا، الزراعية

القدؼ ال داني: واحدتص ب يداس معرفدة السبحدؾثيؽ ببدرامج الحسايدة االجتساعيدة سدؾا  التدي 
تقدددميا الدولددة وتحددددت فددي اثشددا عذددر برنام ددا تددؼ حرددرىا مددؽ حددالر القددؾانيؽ 

والكتابدددة  وكدددذلػ الدراسدددات الددددابقة، واللدددؾام  وال يدددات الرسدددسية السدددديؾلة عشيدددا
ثدددؼ بددددرامج الحسايدددة االجتساعيدددة التدددي تقددددميا السشغسددددات ، حدددؾر ىدددذا السؾضدددؾع

وتدؼ استقرددا  ، األىليدة وتحدددت فددي ثسانيدة عذدر نذدداطا  تتبدن عددد مددؽ البدرامج
، رأ  السبحؾثيؽ عؽ معرفتيؼ بكدل برندامج علدس م يداس مكدؾب مدؽ فيتديؽ يعدرف

 علس الترتي . 0، 9وأعظي  الدرجات ، ال يعرف
دؼ ال الث: إحتص ب ياس مدا استفادة السبحؾثيؽ مؽ كدل برندامج ونذداط مدؽ بدرامج الق

وذلددػ ، أو السشغسددات األىليددة، الحسايددة االجتساعيددة سددؾا  التددي تقدددميا الحكؾمددة
، مشخفزددة، متؾسددظة، علددس م يدداس مكددؾب مددؽ ثددالث فيددات ىددي: اسددتفادة عاليددة

 علس الترتي .  0، 9، 5وأعظي  الدرجات 
وإحددتص ب يدداس رضددا السبحدؾثيؽ عددؽ أنذددظة وبددرامج الحسايددة االجتساعيددة  القددؼ الرابددن:

حيدددددث تدددددؼ استقردددددا  رأ  ، أو السشغسدددددات األىليدددددة، سدددددؾا  التدددددي تقددددددميا الدولدددددة
السبحؾثيؽ عؽ مدا رضاىؼ علس كل نذداط أو برندامج والتدي سدب  سدواليؼ عدؽ 

وذلددددػ علددددس م يددداس مكددددؾب مددددؽ ثدددالث فيددددات ىددددي: ، معرفتيدددا واسددددتفادتيؼ مشيدددا
علددددس ، 0، 9، 5وأعظيدددد  االسددددت ابات ، غيددددر راضددددي، إلددددس حددددد مددددا، ضدددديرا

 الترتي . 
القدددؼ الخددامس: وإحددتص بددالتعرف علددس السعؾقددات التددي تعددؾد اسددتفادة السبحددؾثيؽ مددؽ 

السشغسدددات  أة، أنذدددظة وبدددرامج الحسايدددة االجتساعيدددة سدددؾا  التدددي تقددددميا الدولدددة
 األىلية.
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ايددددة االجتساعيددددة فددددي تلبيددددة واشددددباع القدددددؼ الدددددادس: وإحددددتص ب يدددداس دور بددددرامج الحس
وقدد تحدددت ىدذه األدوار فدي عذدريؽ ، حاجات أفدراد الس تسدن والسددتيدفيؽ مشيدا

وتذدددغيل عسالدددة ، والحدددد مدددؽ الفقدددر، دور مشيدددا تدددؾفير الظعددداة والرعايدددة الردددحية
وذلددػ علددس ، والعدالددة االجتساعيددة بددالس تسن، وتشسيددة الذددعؾر باالنتسددا ، األطفددار

 علس الترتي . 0، 9أعظي  الدرجات ، ال، يتيؽ ىسا نعؼم ياس مكؾب مؽ ف
وبعد الؾتدؾر باسدتسارة االسدتبياب إلدس تدؾرتيا الشياميدة تدؼ عسدل احتبدار مبددمي 

مبحؾثددا مددؽ بعددض األسددر الفقيددرة التابعددة لؾحدددة السذددابػ  05وذلددػ علددس  pretestليددا 
بعض التعديالت علس وفي ضؾ  نتامج ىذا االحتبار تؼ إجرا  ، ب دارة بؾالد ا جتساعية

حتددددس أتددددبح  تددددالحة وجدددداىزة ل سددددن البيانددددات السيدانيددددة والددددذ  ، اسددددتسارة االسددددتبياب
وبعددد جسددن البيانددات تددؼ تفريغيددا ، 9102اسددتغرد قرابددة شدديريؽ مددؽ يشدداير وحتددس فبرايددر 

ومعامدددل ، وتحليليدددا إحرددداميا مددددتخدما لدددذلػ جدددداور الحردددر العددددد  والشدددد  السيؾيدددة
 واحتبار مربن كا . ، رسؾب االرتباط البديا لبي

 أوال : وصف عينة الدراسة:
 تؾزين السبحؾثيؽ وفقا  لخرامريؼ السدروسة: (0جدور )

 % عذد الخصائص % عذد الخصائص
 عذد أفراد األسرج

 فرد 7-7
 فرد 7-1
 فرد 7-77

 
77 
77 
77 

 
77 

7797 
791 

 الحالح المهىيح للسوجح-7
 تعمل

 ال تعمل

 
77 

777 

 
7797 
1791 

 ل الشهري لألسرجالذخ
 جىيه7777أقل مه 
 7777أقل مه  -7777
 جىيه فأكثر7777

 
77 
61 
77 

 
7797 
7791 

76 

 حيازج األرض السراعيح-6
 ال تحىز

 أقل مه وصف فذان
 فذان -وصف فذان

 أكثر مه فذان

 
61 
77 
77 
77 

 
7791 

77 
7691 

696 
الحالح المهىيح لرب 

 األسرج
 يعمل

 ال يعمل

 
777 

77 

 
77 
77 

 ج الحيىاواخ المسرعيححياز-1
 ال تحىز

 رأش 7-7
 رأش فأكثر 7

 
77 
77 
77 

 
7797 
7797 
7797 

 وىع العمل
 مىظف
 حرفي

 مسارع
 عامل تاليىميح

 غير مثيه

 
76 
71 
77 
77 
77 

 
7791 
7797 
7797 

77 
7791 

 تعليم رب األسرج-7
 أمي

 يقرأ ويكتة
 حاصل علي مؤهل دراسي

 
77 
77 
77 

 
7791 
7791 
7691 

األسرج لمشروع ملكيح -7   
 إوتاجي/خذمي

 ال تملك
 تملك 

 
771 

77 

 
17 
77 
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 اوال : خرائص عينة البحث:
 ( أب حرامص عيشة البحث جا ت علي الشحؾ التالي:0تبيؽ مؽ نتامج جدور )   

%( يتدددراوح عددددد أفدددراد 5215أب مدددا يقدددرب مدددؽ ثالثدددة أحسددداس السبحدددؾثيؽ )            
%( دحددل أسددرىؼ الذددير  أقددل 5215بحددؾثيؽ )وحددؾالي حسدددي الس، فددرد 2-5أسدرىؼ مددؽ 

% 9012مدشيؼ ، % يعسلدؾب 1,وأربعة أحساس أرباب األسر السبحؾثدة ، جشيو0111مؽ 
ومددا ، % حرفددي0219، % مددزارع0915، % عامددل باليؾميددة91، يعسددل مؾعددف حكددؾمي

%( 59ومددا يقددرب مددؽ ال لددث )، %( ال تعسددل زوجدداتيؼ2212يقددرب مددؽ ثالثددة أربدداعيؼ )
ومدا ، % مدشيؼ لديس لددييؼ حيدازة زراعيدة2212و، ية أقل مدؽ نردف فددابحيازتيؼ الزراع

وبلغدد  ندددبة األميددة بيددشيؼ ، % لدديس لدددييؼ حيؾانددات مزرعيددة5، 55يزيددد عددؽ الشرددف 
وعليدو يتزد  ، وغالبيتيؼ ال يستلػ أ  مذروع تغير، %5212ويقرأ ويكت  ، 9,12%

تالي تكؾب األولي بالرعايدة وبال، تدني السدتؾ  ا قتراد  وا جتساعي لضسر السبحؾثة
 والحرؾر علي برامج الحساية ا جتساعية.

 ثانيا : معرفة المبحؽثيؼ ببرامج الحماية االجتماعية: 
تزددسش  بددرامج الحسايددة االجتساعيددة نددؾعيؽ: بددرامج الحسايددة االجتساعيددة التددي           

وجدددا ت ، األىليدددةوبدددرامج الحسايدددة االجتساعيدددة التدددي تقددددميا السشغسدددات ، تقددددميا الدولدددة
 معرفة السبحؾثيؽ بكال الشؾعيؽ مؽ البرامج علس الشحؾ التالي: 

 برامج الحماية التي تقدميا الدولة:  - أ
، تزسش  برامج الحساية االجتساعية التي تقدميا الدولة علدس اثشدا عذدر برنام دا  
( 9وجددا ت اسددت ابة السبحددؾثيؽ عددؽ معددرفتيؼ بيددذه البددرامج علددس الشحددؾ التددالي جدددور )

جددا  فددي مقدددمتيا السعرفددة بالدددعؼ التسددؾيشي مسدد ال فددي تددرف حرددص تسؾيشيددة لضسددر 
وتلددس ذلددػ السعرفددة بدددعؼ رغيددم الخبددز بشدددبة ، % مددؽ السبحددؾثيؽ25.5وأجدداب بددذلػ 

ثدؼ االعفدا  ، %,,ثؼ ترف معاشات شيرية لسؽ يحدار للتقاعدد عدؽ العسدل ، 2.5%,
ثؼ ترف معاش تكافل وكرامة ، %1.2,مؽ السرروفات الدراسية ألبشا  األسر الفقيرة 

وبدشفس الشددبة التدمميؽ الردحي ، %1,لضسرة الفقيرة مؽ األرامل وكبار الددؽ والسعداقيؽ
وفدددي نفدددس سدددياد االىتسددداة باألطفدددار جدددا ت التغذيدددة ، علدددس تالميدددذ السددددارس واألطفدددار
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ثدددؼ وجدددؾد مشافدددذ وسددديارات ، %2.,2السدرسدددية )تقدددديؼ وجبدددة غذاميدددة ألطفدددار السددددارس( 
 %. 22.5لة للقؾات السدلحة والذرطة لبين الدلن الغذامية بمسعار مخفزة متشق

وإنخفز  بعد ذلػ معرفة السبحؾثيؽ بمربن برامج مؽ برامج الحساية االجتساعية 
ثؼ تؾفير مدكؽ مالمؼ لضسر الفقيرة ، %50.5وىي التمميؽ الرحي علس السرأة السعيلة 

ثدؼ برندامج كفايدة للحدد مدؽ الزيددادة ، %29مدؽ حدالر تؾتديل السرافد  األساسدية للسشددازر 
وأحيدرا  برندامج فرتدة لتدؾفير فدرص تمىيدل وعسدل ، %57.2الدكانية لدا األسر الفقيرة 

%. وعليدو يتزد  ارتفداع نددبة معرفدة 59.2ألبشا  األسر الفقيرة والقريبة مؽ حا الفقدر 
جيدة فقدر األسدر السبحؾثيؽ ببرامج الحسايدة االجتساعيدة التدي تقددميا الدولدة مدؽ أجدل مؾا

الفقيرة والتخىيدم مدؽ ا ثدار الددلبية لبدرامج ا تدالح االقترداد  وحاتدة بدرامج الددعؼ 
، ودعؼ رغيم الخبز واللدذاب يددتفيد مشيسدا نددبة كبيدرة مدؽ الس تسدن السردر  ، التسؾيشي

مددؽ أب ىشددام عالقددة طرديددة بدديؽ أبعدداد  9107ال  حامددد وىددذا مددا أادددت عليددو دراسددة ل
 عية ووضن سياسات الرعاية ا جتساعية. العدالة ا جتسا

 ( است ابات السبحؾثيؽ عؽ معرفتيؼ ببرامج الحساية االجتساعية الحكؾمية9جدور )
 البرامج الحكومٌة م

 ال ٌعرف ٌعرف

 % عدد % عدد

تكافل وكرامة ـ تمدٌم الدعم النمدي لألرامل ـ وكبار السن  -1
 والمعالٌن.

121 01.1 31 21 

 4.7 7 35.3 143 موٌنً )صرف حصص تموٌنٌة(الدعم الت -2

 21.3 32 70.7 110 التغذٌة المدرسٌة )تغذٌة أطفال المدارس( -3

 12.1 10 00.1 132 المعاشات الشهرٌة لمن ٌحال للتماعد عن العمل. -4

 21.1 31 01.1 121 التأمٌن الصحً علً األطفال. -5

 40.7 73 51.3 77 التأمٌن الصحً للمرأة المعٌلة. -6

برنامج فرص لتوفٌر فرص تأهٌل وعمل لألسر المرٌبة من خط  -7
 الفمر.

43 32.7 111 67.3 

 63.3 35 36.7 55 للحد من الزٌادة السكانٌة فً األسر الفمٌرة. 2برنامج كفاٌة  -0

 50.1 07 42.1 63 سكن كرٌم )توصٌل مٌاه الشرب والصرف الصحً بالمنازل(. -3

 11.7 16 03.3 134 دعم رغٌف الخبز. -11

 13.3 23 01.7 121 األعفاء من المصروفات الدراسٌة لتالمٌذ األسر الفمٌرة. -11

 22.7 34 77.3 116 منافذ بٌع السلع الغذائٌة الخاصة بالموات المسلحة والشرطة. 12

وبتؾزيددن السبحددؾثيؽ وفقددا لدرجددة معددرفتيؼ ا جساليددة ببددرامج الحسايددة االجتساعيددة 
( أب مددا يزيددد بقليددل عددؽ نرددف 5س ثددالث فيددات تبدديؽ مددؽ الشتددامج جدددور )الحكؾميددة إلدد
، % معدرفتيؼ متؾسدظة22.5وأقل مدؽ الشردف ، % معرفتيؼ مشخفزة50.5السبحؾثيؽ 

 % معرفتيؼ مرتفعة ببرامج الحساية االجتساعية الحكؾمية. 0.5وأقل ندبة مشيؼ 
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 ساية االجتساعيةتؾزين السبحؾثيؽ وفقا لسدتؾا معرفتيؼ ببرامج الح (5جدور )
 واستفادتيؼ مشيا ورضاىؼ عشيا

 ـوى المستــ                        
 

 مرتفع متوسط منخفضة

 % ن % ن % ن

 البرامج الحكومٌة

 1.3 2 47.3 71 51.3 77 المعرفة بها

 24.1 36 23.3 44 46.7 71 االستفادة منها 

 26.7 41 21.1 31 53.3 01 الرضا عنها

 مات األهلٌةبرامج المنظ

 20.7 43 42.7 64 20.7 43 المعرفة بها

 6.7 11 26.7 41 66.7 111 االستفادة منها 

 10.1 27 12.1 10 71.1 115 الرضا عنها
 

ثانيةةةا : االسةةةتفادة مةةةؼ بةةةرامج الحمايةةةة االجتماعيةةةة التةةةي تقةةةدميا الحكؽمةةةة ور ةةةا 
 المبحؽثيؼ عنيا"

 : تماعيةاستفادة المبحؽثيؼ مؼ برامج الحماية االج
باستقرا  رأ  السبحؾثيؽ عؽ مدا استفادتيؼ مؽ كل برنامج مؽ برامج الحساية 

 (.2جدور ) است اباتيؼ علس الشحؾ التالياالجتساعية التي تقدميا الدولة جا ت 
تبيؽ ارتفاع استفادة السبحؾثيؽ مؽ برندامج دعدؼ رغيدم الخبدز حيدث بلغد  نددبة 

وفدددددي فيدددددة مددددددتؾا االسدددددتفادة ، %27عاليدددددة السبحدددددؾثيؽ فدددددي فيدددددة مددددددتؾا االسدددددتفادة ال
% فدي فيدة 22.2وتلس ذلػ االسدتفادة مدؽ الددعؼ التسدؾيشي وبلغد  ، %2.,0الستؾسظة 

ثؼ االسدتفادة مدؽ مشافدذ ال ديش ، % في فية االستفادة الستؾسظة55.5، االستفادة العالية
، ليدددة% فدددي االسدددتفادة العا52والذدددرطة لبيدددن الددددلن الغذاميدددة بمسدددعار مشخفزدددة وبلغددد  

وتلددس ذلددػ االسددتفادة مددؽ بددرامج تغذيددة أطفددار السدددارس ، % فددي االسددتفادة الستؾسددظة,9
% في فية االستفادة الستؾسظة وبلغ  2.,5، % في فية االستفادة العالية2.,9وبلغ  
وتلدددس ذلدددػ ، % فدددي فيدددة االسدددتفادة الستؾسدددظة92.5و ، % فدددي االسدددتفادة العاليدددة92.5

الذددديرية لسدددؽ يحدددار للتقاعدددد عدددؽ العسدددل وذلدددػ بشددددبة االسدددتفادة مدددؽ بدددرامج السعاشدددات 
 % في فية االستفادة الستؾسظة. 50.5، % في فية االستفادة العالية97.2

ثدؼ برندامج فرتدة ، % في فية االستفادة العالية5.5حيث بلغ  ندبة السبحؾثيؽ 
 % وذلػ في فية االستفادة5.5وبرنامج تؾفير الدكؽ السالمؼ ، %2لتؾفير فرص العسل 

 9وبتؾزين السبحؾثيؽ وفقا لدرجة بيشسا كان  أقل ندبة استفادة مؽ بدرامج كفايدة ، العالية
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طفل للحد مؽ الزيادة الدكانية استفادتيؼ االجسالية مدؽ بدرامج الحسايدة االجتساعيدة التدي 
% استفادتيؼ 92( أب حؾالي ربن السبحؾثيؽ  2تقدميا الحكؾمة تبيؽ مؽ نتامج جدور ) 

% اسدددتفادتيؼ متؾسظةدددد وأعلدددس 92.5قدددرب مدددؽ ثالثدددة أعذدددار السبحدددؾثيؽ ومدددا ي، مرتفعدددة
% استفادتيؼ مشخفزة وىؾ ما يعشي انخفاض استفادة السبحؾثيؽ عدؽ 27.2ندبة مشيؼ 

وىدؾ مددا يتظلد  بدذر السزيددد مدؽ ال يددؾد ، بدرامج الحسايدة االجتساعيددة التدي تقددميا الدولددة
م والتددي أادددت أنددو =817بتدةةام بةةديروىةةؽ مةةا أكدتةةو دراسةةة "ا، لزيددادة اسددتتفادتيؼ مشيددا

تؾجددد فددرود ذات داللددة إحرددامية بدديؽ واقددن العدالددة ا جتساعيددة ومددداعدة األسددر الفقيددرة 
 . في الريم

والتددس تيدددف الددس كيىيددو مؾاجيددة (>811شةةارت دراسةةو "منةةى عطيةةو")كمةةا أ    
الفقددددددر لدددددددكاب السشدددددداط  العذددددددؾاميو وتؾتددددددل  الدراسددددددو فاعليددددددو دور شددددددبكات االمدددددداب 

جتسدداعس فددس مؾاجيددو الفقرووجددؾد معؾقددات تؾاجددو السددؾاطؽ مددؽ االسددتفاده مشيددا تتس ددل اال
 فس القامسيؽ علس تقديؼ الخدمو للسؾاطشيؽ
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( است ابات السبحؾثيؽ عؽ درجة استفادتيؼ ورضاىؼ عؽ برامج الحساية 2جدور )
 ا جتساعية التي تقدميا الحكؾمة تقدميا الحكؾمة

 انبزايج انحكٌييت و

 انزضا عنو األستفادة

انتزتي

 ب

 راضي ينخفضو يتٌسطت عانيو
 إني

 حذ يا

 غيز

 راضي 

 % عذد % عذد % عذد
عذ

 د
 % عذد % عذد %

تكافم ًكزايت )تقذيى  1

انذعى اننقذي شيزياً 

 نألرايم ًانًسنين(

82 1281 71 82 57 
.88

8 
.1 8188 87 1581 12 78 11 

انذعى انتًٌيني  8

)طزف حظض 

 تًٌينيت(

51 ..81 71 8888 88 88 75 8188 8. 15 11 .581 18 

انتغذيت انًذرسيت  8

)تغذيت أطفال 

 انًذارص(

.8 8281 72 8281 .3 
888

1 
.. 8388 81 12 13 7881 3 

انًعاشاث انشيزيت  .

 نًن يحال نهتقاعذ8
.1 8581 .1 8188 58 .8 .8 8281 81 12 21 7888 2 

انتأيين انظحي عهي  7

 األطفال8
87 8888 .1 8581 17 71 81 8.81 88 1.81 31 5181 7 

انتأيين انظحي  5

 نهًزأة انًعيهت8
81 8181 88 1788 35 5. 8. 8881 88 1.81 3. 5881 . 

بزنايج فزطت  1

نتٌفيز فزص تأىيم 

ًعًم نألسز انقزيبت 

 ين خظ انفقز8

5 . 85 8. 112 18 81 12 8. 15 33 55 8 

نهحذ  8بزنايج كفايت  2

نسكانيت ين انشيادة ا

 في األسز انفقيزة8

7 888 13 1881 185 2. 1 .81 .8 82 
11

1 
5188 1 

سكن كزيى )تٌطيم  3

يياه انشزب 

ًانظزف انظحي 

 بانًناسل(8

2 788 81 81 118 
1.8

1 
15 1181 81 8.81 31 5.81 8 

1

1 

 دعى رغيف انخبش8
53 .5 82 1281 78 

878

8 
7. 85 81 1888 15 7181 11 

األعفاء ين  11

ظزًفاث انً

انذراسيت نتالييذ 

 األسز انفقيزة8

.1 8188 .. 8388 57 
.88

8 
.1 8581 88 1.81 22 7281 5 

ينافذ بيع انسهع  18

انغذائيت انخاطت 

بانقٌاث انًسهحت 

 ًانشزطت8

71 8. .8 82 71 82 .3 8881 81 1. 21 7888 1 

  ر ا المبحؽثيؼ عؼ برامج الحماية االجتماعية التي تقدميا الدولة:   - أ
( ارتفدداع نددد  السبحددؾثيؽ فددي فيددة غيددر راضددي عددؽ  2تبدديؽ مددؽ نتددامج جدددور ) 

تدؼ تدؾفير وت ييدز مددكؽ مشاسد  ، غالبية برامج الحساية االجتساعية التي تقددميا الدولدة
% ثدددؼ التدددمميؽ 79.2% ثدددؼ التدددمميؽ الردددحي علدددس السدددرأة السعيلدددة 72.2لضسدددر الفقيدددرة 

عفدددا  مدددؽ السردددروفات الدراسدددية ألبشدددا  % واال71.2الردددحي علدددس التالميدددذ واألطفدددار 
، %55.5ومشافدددددذ بيددددددن الدددددددلن الغذاميدددددة بمسددددددعار مشخفزددددددة ، %2.,5األسدددددر الفقيددددددرة 

% 59.2والتغذيدددددة السدرسدددددية ، %55.5والسعاشدددددات الذددددديرية للستعاقدددددديؽ عدددددؽ العسدددددل 
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% وأحيدددرا  الددددعؼ التسدددؾيشي 51.2% ودعدددؼ رغيدددم الخبدددز 59ومعاشدددات تكافدددل وكرامدددة 
27.2.% 

السبحؾثيؽ وفقا لدرجة رضاىؼ االجسالية عؽ برامج الحسايدة االجتساعيدة  وبتؾزين
( أب مددا يزيددد علددس 2تبدديؽ مددؽ الشتددامج جدددور )، التددي تقدددميا الحكؾمددة علددس ثددالث فيددات

% 55.5وأب مددا يزيددد عددؽ نرددف السبحددؾثيؽ ، % رضدداىؼ مرتفددن97.2ربددن السبحددؾثيؽ 
د العديددد مددؽ السعؾقددات التددي غيددر راضدديؽ عددؽ ىددذه البددرامج وىددؾ مددا قددد يرجددن إلددس وجددؾ 

 حفز  مؽ استفادة مشيا وكذلػ رضاىؼ عشيا.
وعليددو يتزدد  إنخفدداض رضددا السبحددؾثيؽ عددؽ جسددن بددرامج الحسايددة االجتساعيددة 

وقددد يرجددن ذلددػ إلددس وجددؾد ، التددي تقدددميا الحكؾمددة مددؽ أجددل الحددد مددؽ فقددر األسددر الفقيددرة
أو ، ات ىدذه البدرامجبعض السعؾقات التي قد تحؾر أو ترع  مؽ حردؾليؼ علدس حددم

وىؾ ما يتظل  البحدث عدؽ أسدباب ، عدة جؾدة الخدمة السقدمة أو عدة استدامة تقديسيا
انخفاض رضا أفدراد الس تسدن عدؽ ىدذه البدرامج مدؽ أجدل تردحي  مددارىا وارتفداع رضدا 

وفيسا يلي أىؼ السعؾقات التي كذدف  عشيدا ، وتح يقيا ألىدافيا السشذؾدة، الس تسن عشيا
 راسة. نتامج الد

 :ثالثا : معؽقات استفادة األسر مؼ برامج الحماية االجتماعية التي تقدميا الدولة
باستقردددا  رأ  السبحدددؾثيؽ عدددؽ أسدددباب ضدددعف اسدددتفادتيؼ مدددؽ بدددرامج الحسايدددة 

( حيدث جدا  5جا ت الشتامج علس الشحؾ التدالي جددور )، االجتساعية التي تقدميا الدولة
 دار  فددددي اليييددددات التددددي تقدددددة بددددرامج الحسايددددة فددددي مقدمددددة ىددددذه السعؾقددددات: الفددددداد ا

وىددؾ مددا يوكددد ، % مددؽ السبحددؾثيؽ22وأجدداب بددذلػ ، االجتساعيددة وحاتددة وزارة التسددؾيؽ
علدددس تغلغدددل الفدددداد ا دار  فدددي أجيدددزة الدولدددة وحاتدددة فدددي اليييدددات التدددي تتعامدددل مدددن 

ؾاسددظة وفددي نفددس الدددياد جددا  معددؾد ال، وأنددو أفددة كددل ن دداح وتقدددة وتظددؾير، السددؾاطشيؽ
وتلدددس ، %29.2والسحددددؾبية فدددي الحردددؾر علدددس حددددمات وبدددرامج الحسايدددة االجتساعيدددة 

ذلػ عدة ال ياة بدراسة مدتقبلية للتعرف علس االحتياجات الفعلية لضسر الفقيرة مؽ ىذه 
ثددددؼ عدددددة وجددددؾد معددددايير محددددددة لؾتددددف وتحديددددد مددددؽ ىددددؼ السدددددتحقيؽ ، %21البددددرامج 

وعددددة وجدددؾد حردددر دقيددد  لسددددتحقي حددددمات  ،%,,الح يقيددديؽ لخددددمات ىدددذه البدددرامج 
وانخفددداض جدددؾدة الخددددمات التدددي تقددددميا بدددرامج ، %2.5,بدددرامج الحسايدددة االجتساعيدددة 
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وعدددة وجددؾد فددروع لل يددات التددي تقدددة حدددمات الحسايددة ، %9.2,الحسايددة االجتساعيددة 
وعددة السعرفدة بددبل االسدتفادة ، %0.5,االجتساعية تكدؾب قريبدة مدؽ السددتيدفيؽ مشيدا 

عددددة تدددؾفر التسؾيدددل الكدددافي مدددؽ جانددد  الدولدددة ، %1,بدددرامج الحسايدددة االجتساعيدددة مدددؽ 
وىددذا مددا أادددت عليددو نغريددة ، %29لزددساب اسددتدامة ىددذه البددرامج فددي تقددديؼ حدددماتيا 

الدددور بمنددو البددد مددؽ أب تقددؾة الدولددة بحسايددة أفرادىددا ومددداعدتيؼ علددي الخددروج مددؽ دامددرة 
أجل الشيؾض بدالس تسن بمسدره وتحقيد  الرفا يدة  الفقر وبتحديث البرامج التي تقدميا مؽ

 االجتساعية.
وقد يرجن معؾقات استفادة األسر مؽ برامج الحساية االجتساعية إلدس مدا أادده           
( فددددس أب للددددشغؼ االقترددددادية واالجتساعيددددة  Jencksاالجتمةةةةاعي الفرندةةةةى )السفكددددر 

علدس فدرص ووسدامل تسكدشيؼ  والدياسية دورا مباشرا فس احفداد قددرة الشداس فدس الحردؾر
 مؽ تحقي  مدتؾا مييذس معيؽ.

( يبيؽ است ابات السبحؾثيؽ حؾر أىؼ السعؾقات التي تؾاجو األسر في 5جدور )
 االستفادة مؽ برامج الحساية االجتساعية

 :البرامج الحكؽمية -أوال:
 المعولات م

 ال نعم
 الترتٌب

 % عدد % عدد

 12 56.7 05 43.3 65 لم المومًعدم وجود بطالة الر 1

الواسطة والمحسوبٌة فً الحصول علً خدمة  2
 البرامج

141 
33.3 

11 
6.7 

2 

 11 20.1 42 72.1 110 عدم توفر التموٌل الكافً من جانب الدولة 3

 11 54.1 01 46.1 63 صعوبة اسخراج األوراق المطلوبة )شهادة المٌالد( 4

 0 10.7 20 01.3 122 خدماتعدم وجود فروع لرٌبة تمدم ال 5

عدم وجود حصر دلٌك لمستحمً خدمات برامج  6
 الحماٌة االجتماعٌة

131 
07.3 

13 
12.7 

6 

عدم وجود معاٌٌر محددة لوصف من هم مستحمً  7
 الخدمة

132 
00.1 

10 
12.1 

5 

نخفاض مستوي جودة الخدمات التً تمدم برامج ا 0
 الحماٌة االجتماعٌة

124 
02.7 

26 
17.3 

7 

الفساد اإلداري فً الهٌئات التً تمدم برامج الحماٌة  3
 االجتماعٌة وخاصة وزارة التموٌن

141 
34.1 

3 
6.1 

1 

تعمٌد إجراءات الحصول علً خدمات برامج  11
 الحماٌة االجتماعٌة

133 
32.7 

11 
7.3 

3 

عدم المعرفة بسبل االستفادة من هذه البرامج )للة  11
 الدعاٌة(

121 
01.1 

31 
21.1 

3 

عدم المٌام بدراسة مستمبلٌة للتعرف علً إحتٌاجات  12
 األسر الفمٌرة من هذه البرامج.

135 
31.1 

15 
11.1 

4 
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وعليددو يتزدد  تعدددد وتشددؾع السعؾقددات التددي تؾاجددو اسددتفادة السبحددؾثيؽ مددؽ أنذدددظة 
مددؽ ىددذه السعؾقددات مددا يتعلدد  ، وحدددمات بددرامج الحسايددة االجتساعيددة التددي تقدددميا الدولددة

ا دار  داحددددل أجيدددزة الدولددددة حيددددث السحددددؾبية والؾاسددددظة والرشددداو  مددددؽ أجددددل  بالفدددداد
وتعقيد إجرا ات الحردؾر علدس الخدمدة إال إذا اتبدن ، الؾتؾر والحرؾر علس الخدمات
وعدددة معرفدة القددامسيؽ علددس ىددذه البددرامج باالحتياجددات ، الظدرد واألسددالي  غيددر الذددرعية

وكدذلػ ، إضافة إلدس عددة تدؾفر التسؾيدل الكدافي ،الفعلية ألفراد الس تسن السدتيدفيؽ مشيا
عدة وجدؾد قاعددة بياندات تحددد السددتحقيؽ ليدذه الخددمات وعلدس أ  أسداس تدؼ تحددييؼ. 

بمب مؾاجية الفقر البد أب يتس دل فدي ات داه  وىذا ما اشارت اليو نعريو اشباع الحاجات
لس تسن السختلفة في عاة قؾامو الخفض السدتسر للتبايؽ وتقليل حدة التفاوت بيؽ فيات ا

ىدذا وقددد لدؾحظ بعددد مزدس عقددؾد متؾاليدو علددس اسدتراتي ية التشسيددة ، تؾزيدن ال دروة والدددحل
في بلداب العالؼ الشدامي بعدد اسدتقالليا أنيدا لدؼ تحقد  معددالت للشسدؾ يسكشيدا مدؽ مؾاجيدة 

بددددل كذددددف الؾاقددددن تزايددددد الف ددددؾة بدددديؽ الدددددور الغشيددددة والفقيددددرة برددددفة أساسددددية ألب ، الفقددددر
 غشيا  أتبحؾا أا ر ثرا  ثؼ أتب  الفقرا  في ك ير مؽ الدور أا ر فقرا . األ

 برامج الحماية االجتماعية التي تقدميا المنعمات األىمية: 
 المعرفة ببرامج الحماية االجتماعية:

تزسش  برامج الحساية االجتساعية التي تقدميا السشغسات األىلية ثسانية عذر  
لسبحدؾثيؽ عدؽ مددا معدرفتيؼ بيدذه البدرامج علدس الشحدؾ التدالي برنام ا  وجا ت است ابة ا

 (: 7جدور )
جا  في مقدمة البرامج التي يعرفيا السبحؾثؾب تؾزين ششا رمزداب علدس األسدر   

وتلددس ذلددػ السددداعدة فددي ت ييددز وزواج الفتيددات اليتددامس ، %2.,7الفقيددرة وأجدداب بددذلػ 
، %71.2علددس األسددر الفقيددرة تددؼ تؾزيددن البظدداطيؽ فددي فرددل الذددتا  ، %70.5بشدددبة 

% 52.5وإقامة مؾامد الدرحسؽ فدي شدير رمزداب الفظدار األسدر الفقيدرة وعدابر  الددبيل 
% وتلس ذلػ تؾزين مالبدس 52.2وفت  مدتؾتفات لتقديؼ الخدمة الظبية بمجؾر رمزية 

ثددؼ إقامددة وت ديددد سددقف مشددازر األسددر الفقيددرة لحسايتيددا ، %51العيددد علددس األسددر الفقيددرة 
وتلس ذلػ تقديؼ مداعدات شيرية ، وبشفس الشدبة فت  دار حزانة، %,2مظار مؽ األ

ثددددؼ مددددش  ، %25.5وتددددرف األدويددددة م انددددا مددددؽ السدتؾتددددفات ، %27للسددددرأة السعيلددددة 
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تددؼ تددؾفير سدديارة لتكددريؼ ، %29.2قددروض متشا يددة الرددغر للسددرأة الفقيددرة  قامددة مذددروع 
، %55.5شت ددات األسددر السشت ددة وفددت  مشافددذ لبيددن م، %2.,5ا نددداب )دفددؽ السددؾتس( 

التدددي أاددددت علدددي أب ىشدددام اسدددتعداد  (Nicolus:2009)وىدددذا مدددا أشدددارت إليدددو دراسدددة 
للسشغسات غيدر الحكؾميدة للسدداعدة علدي حلد  م تسدن أفزدل مدؽ حدالر دعدؼ مدالي أو 

إلدددس تذددد ين السذددداركة  يةةةدعؽا اليةةةو اتجةةةاه المؤسدةةةى الجديةةةد وىةةةذا مةةةاغيدددر مدددالي. 
في شيييؽ متكامليؽ أحدىسا تدحل الدولة في القظداع االقترداد   الس تسيية التي يتس ل

ويتحقد  قددر ، لرفدن السددتؾا السييذدي، ودعؼ فيات الذع  الفقيدرة وذات الددحل السحددد
 مؽ الرفا ية.

وتقددؾة بتؾزيعيددا بالذددكل الددذ  يسكددؽ ، أمدا الذدد  ال دداني: بددمب الدولددة تستلددػ جسيددن السددؾارد
  األربددداح التدددي يذدددارم بيدددا فدددي دعدددؼ السوسددددات القظددداع الخددداص مدددؽ ا نتددداج وتحقيددد

 االجتساعية وتقديؼ الخدمات االجتساعية واستدامتيا
( يبيؽ است ابات السبحؾثيؽ حؾر معرفتيؼ ببرامج الحساية االجتساعية التالية 7جدور )

 التي تقؾة بيا ال سييات األىلية )مشغسات الس تسن السدني(
 برامج الجمعٌات األهلٌة م

 الترتٌب المعرفة

 ال نعم

 % عدد % عدد

 5 45.3 60 54.7 02 مستوصفات العالج بأجور رمزٌة -1

 11 56.7 05 43.3 65 صرف األدوٌة مجانا   -2

 1 31.3 47 60.7 113 توزٌع شنطة رمضان -3

 4 41.7 61 53.3 03 موائد الرحمن -4

 6 51 75 51.1 75 توزٌع مالبس العٌد -5

 2 30.7 50 61.3 32 لفتٌات الٌتامًتجهٌز زواج ا -6

 3 54.1 01 46.1 63 معاشات شهرٌة للمرآة المعٌلة -7

 17 72.1 110 20.1 42 دروس تموٌة التالمٌذ -0

 14 66.1 33 34.1 51 توزٌع األكفان -3

 10 72.7 113 27.3 41 ممابر الصدلة -1

 12 61.3 32 30.7 50 سٌارة تكرٌم األنسان -11

 15 67.3 111 32.7 43 ب علً أشغال الترٌكوالتدرٌ -12

 13 64.7 37 35.3 53 فتح منافذ لبٌع منتجات األسر المنتجة -13

 11 57.3 06 42.7 64 منح لروض متناهٌة الصغر للمرآة الفمٌرة -14

 7 52.1 70 40.1 72 سمف المنازل لمنع األمطار -15

 3 33.3 53 61.7 31 توزٌع البطاطٌن فً الشتاء -16

 0 52.1 70 40.1 72 فتح دار حضانة -17

 16 60.7 113 31.3 47 فتح دار المسنٌن -10
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وعلددس ىددذا يتزدد  إنخفدداض معرفددة السبحددؾثيؽ ببددرامج الحسايددة االجتساعيددة التددي 
حيددث أب أعلددس معرفددة جددا ت مددؽ ، تقدددميا السشغسددات األىليددة علددس الددرغؼ مددؽ تعددددىا

ثددؼ السددداعدة فددي ت ييددز زواج ، شا رمزددابحددؾالي ثل ددي العيشددة وذلددػ لشذدداط تؾزيددن شدد
وعليو ي د  االىتسداة بشذدر التؾعيدة الكافيدة عدؽ بدرامج وأنذدظة األسدر ، الفتيات اليتامس

 الفقيرة علس الؾفا  باحتياجاتيا األساسية للحياة. 
وبتؾزيدددن السبحدددؾثيؽ وفقدددا لدرجدددة معدددرفتيؼ أنذدددظة وبدددرامج الحسايدددة االجتساعيدددة 

( أب ما يزيد علس ربن 7تبيؽ مؽ الشتامج جدور )، شغسات األىليةإجساال  التي تقدميا الس
، ونفددس الشدددبة معددرفتيؼ مشخفزددة، % معددرفتيؼ مرتفعددة بيددذه البددرامج2.,9السبحددؾثيؽ 

 %( تقن في فية مدتؾا السعرفة الستؾسظة. 29.2وأب أعلس ندبة مؽ السبحؾثيؽ )
دميا المنعمةةات األىميةةة اسةةتفادة المبحةةؽثيؼ مةةؼ بةةرامج الحمايةةة االجتماعيةةة التةةي تقةة

 ور اىػ عنيا:
 استفادة المبحؽثيؼ مؼ برامج الحماية االجتماعية:   - أ

( إلدددس إنخفددداض مدددؽ اسدددتفادة السبحدددؾثيؽ مدددؽ أنذدددظة 2تذدددير الشتدددامج ب ددددور )
وجددا ت اسددت ابة ، وحدددمات ببددرامج الحسايددة االجتساعيددة التددي تقدددميا السشغسددات األىليددة

 ذه األنذظة علس الشحؾ التالي: السبحؾثيؽ عؽ مد  استفادتيؼ مؽ ى
وبلغدد  ندددبة ، جددا  فددي مقدمددة ىددذه األنذددظة االسددتفادة مددؽ فددت  دار الحزددانة -

فددي حدديؽ قامدد  ندددبة ، %02.2السبحددؾثيؽ فددي فيددة مدددتؾا االسددتفادة السرتفعددة 
ثدددؼ االسدددتفادة مدددؽ ، %55.5السبحدددؾثيؽ فدددي فيدددة مددددتؾا االسدددتفادة السشخفزدددة 

، % فدددي فيدددة االسدددتفادة السرتفعدددة02ب بشددددبة نذددداط تدددؾفير سددديارة تكدددريؼ ا نددددا
ثددؼ االسددتفادة مددؽ بددرامج السعاشددات ، % فددي فيددة االسددتفادة السشخفزددة29مقابددل 

% 72مقابدل ، % في فية االستفادة السرتفعة09.2الذيرية للسرأة السعيلة بشدبة 
وتلددس ذلددػ االسددتفادة مددؽ أنذددظة مؾامددد الددرحسؽ ، فددي فيددة االسددتفادة السشخفزددة

% فدددي فيدددة االسدددتفادة 72مقابدددل ، % فدددي فيدددة االسدددتفادة السرتفعدددة09.2بشددددبة 
% فدي فيدة 09وتلس ذلػ االستفادة مؽ أنذظة مؾامد الرحسؽ بشدبة ، السشخفزة

تؼ االستفادة مؽ ، % في فية االستفادة السشخفزة22مقابل ، االستفادة السرتفعة
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رتفعدة مقابدل % في فية االسدتفادة الس01.2السدتؾتفات الخيرية للعالج بشدبة 
 % في فية االستفادة السشخفزة. 51.2

وكانددد  أعلدددس ندددد  االسدددتفادة السشخفزدددة ألنذدددظة التددددري  علدددس أشدددغار التريكدددؾ 
وتؾزيدددن ، %27ومشافدددذ بيدددن مشت دددات األسدددر السشت دددة ، %22.5ودار السددددشيؽ ، 1%,

، %20.5وتددددرف األدويددددة م انددددا ، %22ومقددددابر الردددددقة ، %22.7مالبددددس العيددددد 
 %. 75.5رمزاب  وتؾزين ششا

بعشؾابمالخددددمات العامدددو ودورىدددا فدددس  fars :2013)شدددارت دراسدددو) وىدددذا مدددا أ
تخىددديض الفقدددر فدددس العدددرادم الدددس اب تددددؾفير الخددددمات العامدددو بردددؾره جيدددده يدددديؼ فددددس 
تخىيض الفقر فس بلداب العالؼ  وتؾتل  الدراسو الس انو البد مؽ تظؾر الدولو فس ىذا 

اليؾميددددو فددددس الدولددددو النددددو يددددرتبا بتحقيدددد  التشسيددددو  القظدددداع الددددذا يذددددكل عردددد  الحيدددداه
 1االقتراديو ومحؾرا ميسا فس حياه الفرد
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(  يبيؽ درجة استفادة األسر مؽ برامج الحساية ا جتساعية التالية التي تقدميا 2جدور )
 ال سييات األىلية ودرجة رضاىؼ عشيا

 البرامج الحكومية م

 الرضا عنه األستفادة

 راضي خفضهمن متوسطة عاليه
 إلي
 حد ما

 غير راضي

عد
 د

% 
عد
 د

 % عدد % عدد %
عد
 د

 % عدد %

1- 
مستوصفات العالج 

 بأجور رمزية
16 

101
7 

55 
351
7 

76 
501
7 

25 1517 41 
271
3 

51 5410 

 34 610 9 صرف األدوية مجانا   -2
221
7 

107 
711
3 

20 1313 26 
171
3 

104 6913 

 50 313 5 توزيع شنطة رمضان -3
331
3 

95 
631
3 

26 1713 31 
201
7 

93 6210 

 15 موائد الرحمن -4
121
0 

21 
141
0 

111 
741
0 

22 1417 24 
161
0 

104 6913 

 34 217 4 توزيع مالبس العيد -5
221
7 

112 
741
7 

15 1210 36 
241
0 

96 6410 

6- 
تجهيز زواج الفتيات 

 اليتامي
16 

101
7 

43 
251
7 

91 
601
7 

22 1417 14 913 94 6217 

7- 
هرية للمرآة معاشات ش

 المعيلة
19 

121
7 

35 
231
3 

96 
641
0 

25 1517 33 
221
0 

59 5913 

 33 617 10 دروس تقوية التالميذ -5
221
0 

107 
711
3 

22 1417 27 
151
0 

101 6713 

 34 617 10 توزيع األكفان -9
221
7 

106 
701
7 

20 1313 31 
201
7 

99 6610 

10
- 

 27 510 12 مقابر الصدقة
151
0 

111 
741
0 

24 1610 23 
151
3 

103 6517 

11
- 

 21 سيارة تكريم األنسان
141
0 

21 
141
0 

105 
721
0 

26 1713 24 
161
0 

100 6617 

12
- 

التدريب علي أشغال 
 التريكو

4 217 26 
171
3 

120 
501
0 

14 913 37 
241
7 

99 6610 

13 
فتح منافذ لبيع منتجات 

 األسر المنتجة
6 410 30 

201
0 

114 
761
0 

15 1210 31 
201
7 

101 6713 

14 
منح قروض متناهية 
 الصغر للمرآة الفقيرة

11 713 33 
221
0 

106 
701
7 

13 517 40 
261
7 

97 6417 

15 
سقف المنازل لمنع 

 األمطار
11 713 46 

301
7 

93 
621
0 

22 1417 32 
211
3 

96 6410 

16 
توزيع البطاطين في 

 الشتاء
11 713 59 

391
3 

50 
531
3 

27 1510 25 
161
7 

95 6513 

 22 ضانةفتح دار ح 17
141
7 

45 
321
0 

50 
531
3 

26 1713 37 
241
7 

75 5210 

 27 417 7 فتح دار المسنين 15
151
0 

116 
771
3 

23 1513 16 
101
7 

111 7410 

وعليددو يتزدد  إنخفدداض اسددتفادة السبحددؾثيؽ مددؽ أنذددظة وحدددمات بددرامج الحسايددة 
 دمحم دمحم: وىدددذا مددا أادتدددو دراسددة مجسدددار، االجتساعيددة التددي تقدددؾة بيددا السشغسدددات األىليددة

م التددي أادددت اب السوسدددات غيددر الحكؾميددة ال زالدد  حتددي ا ب غيددر قددادرة علددي 9115
وضن ترؾرات لسذروعات حاتة ومداندتيا الفقرا  والحيا  الذ  يسشعيؼ مؽ الحرؾر 

أو تددعؾبة الحرددؾر علددس ىددذه الخدددمات لعدددة تددؾفر أو عدددة ، علييددا رغددؼ حدداجتيؼ ليددا



177 

سؾيل أو غيره مؽ السعؾقات التي تقلل مؽ استفادة أفدراد بدب  نقص الت، استدامة تؾفرىا
الس تسدددن مدددؽ ىدددذه األنذدددظة والخددددمات وبتؾزيدددن السبحدددؾثيؽ وفقدددا لدرجدددة اسدددتفادتيؼ مدددؽ 

( 2تبديؽ مدؽ الشتدامج جددور )، برامج الحساية االجتساعية التي تقدميا السشغسدات األىليدة
% 97.2ما يزيد علس الربدن و ، %( استفادتيؼ مشخفزة مشيا77.2أب ثل ي السبحؾثيؽ )

 % استفادتيؼ مرتفعة.7.2استفادتيؼ متؾسظةد وأقل ندبة مشيؼ 
 ر ا المبحؽثيؼ عؼ برامج وأنذطة الحماية االجتماعية:  - ب

( إلددددس إنخفدددداض رضددددا السبحددددؾثيؽ عددددؽ أنذددددظة بددددرامج 2تذددددير الشتددددامج جدددددور )
بة السبحددؾثيؽ حيددث جددا ت اسددت ا، الحسايددة االجتساعيددة التددي تقدددميا السشغسددات األىليددة

 عؽ مدا رضاىؼ عؽ ىذه األنذظة علس الشحؾ التالي: 
، جدددددا ت فدددددي مقددددددمتيا الرضدددددا عدددددؽ نذددددداطي السدتؾتدددددفات الخيريدددددة للعدددددالج -

وبلغدددد  ندددددبة السبحددددؾثيؽ فددددي فيددددة راضددددي ، ومعاشددددات شدددديرية للسددددرأة السعيلددددة
% علدس 52.5، %52في حيؽ بلغد  نددبتيسا فدي فيدة عددة الرضدا ، 2%.,0

وتدددؾفير سددديارة تكدددريؼ ، ا عدددؽ أنذدددظة تؾزيدددن شدددشا رمزدددابالترتيددد . ثدددؼ الرضددد
فدي ، %02.5وبلغ  ندبة السبحؾثيؽ في فية الرضا ، ودار الحزانة، ا نداب

، %79حدديؽ بلغددد  ندددبة السبحدددؾثيؽ فدددي فيددة غيدددر راضدددي عددؽ ىدددذه األنذدددظة 
 % علس الترتي . ,5، 77.2%

يدة عددة % في ف2.,7مقابل ، %07ثؼ الرضا عؽ نذاط مقابر الردقة بشدبة  -
% في فية عدة 22% في الرضا عؽ دار السدشيؽ مقابل 05.5وندبة ، الرضا
ت ييدز زواج الفتيدات ، % فدي الرضدا عدؽ مؾامدد الدرحسؽ02.21وندبة ، الرضا

% فددددي فيددددة عدددددة 22، %72.5، %72.5مقابددددل ، وشددددقف السشددددازر، اليتددددامس
 الرضا مؽ ىذه األنذظة. 

لرضدداىؼ عددؽ أنذددظة وبددرامج الحسايددة  وبتؾزيددن السبحددؾثيؽ وفقددا للدرجددة ا جساليددة
تبدديؽ مددؽ الشتددامج جدددور ، االجتساعيددة التددي تقدددميا السشغسددات األىليددة علددس ثددالث فيددات

وأب ، %( غيدددر راضددديؽ عدددؽ أنذدددظة السشغسدددات األىليدددة21( أب غالبيدددة السبحدددؾثيؽ ),)
 %( راضيؽ إلس حد ما. 09% مشيؼ راضيؽ عشيا وأقل ندبة ),0
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السبحددددؾثيؽ فدددددي فيددددة عدددددة الرضدددددا عددددؽ األنذدددددظة وعليددددو يتزدددد  ارتفددددداع ندددددبة 
% 22حيددث تراوحدد  نددد  السبحددؾثيؽ بدديؽ ، والخدددمات التددي تقدددميا السشغسددات األىليددة

% كشدبة أدني وذلدػ لعددة الرضدا 52، اشدبة أعلس لعدة الرضا وذلػ عؽ دار السدشيؽ
وىدؾ مدا يعكدس انخفداض رضدا السبحدؾثيؽ عدؽ أنذدظة ، عؽ نذداط السدتؾتدف الخيدر  

وىددؾ مددا قددد يرجددن ، ت بددرامج الحسايددة االجتساعيددة التددي تقدددميا السشغسددات األىليددةوحدددما
إلددس العديددد مددؽ األسددباب سددؾا  مشيددا مددا يتعلدد  بالسشغسددات نفددديا مددؽ حيددث عدددة تددؾفر 

أو عددة كفايدة وكفدا ة القدامسيؽ والعدامليؽ علدس تقدديؼ الخددمات بيدذه ، التسؾيل الكاف ليا
س تدددني دور السشغسددات األىليدة فددي عسليددة التشسيددة وىددؾ مددا يددشعكس سدلبا علدد، السشغسدات

وتدددؾفير متظلبدددات أفدددراد الس تسدددن بؾتدددفيا شدددريػ قدددؾ  وفعدددار مدددن الحكؾمدددة فدددي تقدددديؼ 
الخدددمات واالرتقددا  ب ددؾدة الحيدداة حاتددة فددي السشدداط  الريىيددة والفقيددرة والتددي قددد يكددؾب 

م <811 : زي مةةا أكدتةو دراسةةة" وائةل فةةؽ وىدذا ، بعيددة وحدارج نظداد واىتسدداة الحكؾمدة
التدددي أاددددت اندددو ال تدددزار قددددرة ال سييدددات األىليدددة السردددرية محددددودة فدددي التدددمثير علدددي 

 الدياسات لرال  الفقرا .
 ( يبيؽ السعؾقات التي تؾاجو استفادة السبحؾثيؽ مؽ أنذظة السشغسات األىلية:,جدور )

 :المعؽقات الخاصة بالجمعيات األىمية
 ال نعم المعولات م

 % عدد % عدد

 0.7 13 31.3 137 نمص التموٌل والدعم الموجه للجمعٌات األهلٌة -1
 4.7 7 35.3 143 المجاملة والمحسوبٌة فً التعامل مع الجمعٌات األهلٌة -2
 35.3 53 64.7 37 عدم وجود جمعٌات أهلٌة فً المنطمة. -3
 27.3 41 72.7 113 للة عدد العاملٌن بالجمعٌات األهلٌة. -4
 12.1 10 00.1 132 درة الجمعٌات علً استدامة تمدٌم الخدمات.عدم ل -5
 21.7 31 73.3 113 الخجل من الحصول علً األعانات. -6
 14.7 22 05.3 120 تعمٌد إجراءات الحصول علً الخدمات. -7

باستقرا  رأ  السبحؾثيؽ عؽ السعؾقات التي تقلل استفادتيؼ مؽ أنذظة وبرامج 
جدددا ت اسدددت اباتيؼ علدددس الشحدددؾ ، تدددي تقددددميا السشغسدددات األىليدددةالحسايدددة االجتساعيدددة ال

 (.,التالي جدور )
حيددث جدددا  فددي مقدمدددة ىدددذه السعؾقددات: الس املدددة والسحددددؾبية فددي التعامدددل مدددن  -

وىددددؾ مددددا يعكددددس مددددا سددددب  االشددددارة وىددددؾ الفددددداد ا دار  ، ال سييددددات األىليددددة
والددددعؼ ثدددؼ نقدددص التسؾيدددل ، % مدددؽ السبحدددؾثيؽ25.5بالسشغسدددات وأجددداب بدددذلػ 
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وعدددة قدددرة ال سييددات علددس اسددتدامة ، %20.5السخرددص لل سييددات األىليددة 
وتعقددددد إجددددرا ات الحرددددؾر علددددس الخدددددمات ، %,,تقددددديؼ الخدددددمات واألنذددددظة 

وح ل بعض أفراد الس تسن مؽ الحردؾر علدس الخددمات واالعاندات ، 5.5%,
وقلدددددة عددددددد العدددددامليؽ بال سييدددددات األىليدددددة ، %22.5مدددددؽ السشغسدددددات األىليدددددة 

وأحيرا  عدة وجؾد جسييات أىلية في السشاط  الفقيرة واألشد ، %29.2الخيرية و 
 %. 72.2احتياجات لخدمات وأنذظة ىذه ال سييات 

وعليدددو يتزددد  تعددددد وتشدددؾع السعؾقدددات التدددي تؾاجدددو ال سييدددات األىليدددة فدددي تقدددديؼ 
فددي  مشيددا مددا يتعلدد  بالفددداد ا دار  والسحدددؾبية، حدددمات وأنذددظة الحسايددة االجتساعيددة

ومشيدا مدا يتعلد  بدشقص التسؾيدل مسدا يدوثر علدس اسدتدامة ، الحرؾر علس ىدذه الخددمات
، ومشيا ما يتعل  بشقص أعداد وتمىيدل العدامليؽ بيدذه ال سييدات األىليدة، تقديؼ الخدمات

إضافة إلس حيا  بعض أفراد الس تسن والذ  قد يسشعيؼ عؽ التدردد علدس ىدذه السشغسدات 
لخدمات مشيا رغدؼ أنيدؼ قدد يكؾندؾا فدي أشدد الحاجدة إلدس ىدذا والحرؾر علس االعانات وا

ىدددف   والتددس"8179دراسةةة " ماجةةد بةةؼ  : الدددعؼ والحسايددة االجتساعيةوىددذا ماأادتددو 
مدؽ 1إلس التعرف علس دور ال سييات الخيريو فس مؾاجيدة الفقدر فدس الس تسدن الددعؾدا

شغقدددو غدددرب الريددداض وجيدددو نغدددر السددددتفيديؽ مدددؽ برندددامج جسييدددو البدددر الخيريدددو فدددس م
وتؾتل  الدراسو الس اب دور ال سييو يتحدد حد  اىسيتدو مدؽ وجيدو نغدر افدراد عيشدو 

واب مددؽ اىددؼ السعؾقددات يتحدددد فددس الددروتيؽ فددس مختلددف اعساليددا  وقلددو السددؾارد ، البحددث
 1االقتراديو والكؾادر البذريو العاملو فس ىذه ال سييات

 ي الحد مؼ مذكات األسر الفقيرة: دور برامج الحماية االجتماعية ف رابعا :
باستقردددا  رأ  السبحدددؾثيؽ عدددؽ دور أنذدددظة وبدددرامج الحسايدددة االجتساعيدددة سدددؾا  
التي تقدميا الحكؾمة أو السشغسدات األىليدة فدي الحدد مدؽ مذدكالت األسدر الفقيدرة وتلبيدة 

 جا ت است اباتيؼ علس الشحؾ التالي: ، احتياجاتيا
% مدؽ ,2لردحية لضسدر الفقيدرة وأجداب بدذلػ جا  في مقدمتيا تؾفير الرعاية ا -

السبحددؾثيؽ ولعددل السدتؾتددفات الرددحية التابعددة لل سييددات األىليددة تلعدد  دور 
ىاة في ىذا الشذاط حيث يعسل بيا تظؾعا  أو بمجر رمدز  بعدض األطبدا  ذو  

 الكفا ة الظبية العالية. 
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% 22بدذلػ وتلس ذلػ دورىدا فدي السدداعدة علدس اسدتكسار تعلديؼ األبشدا  وأجداب 
وتقدديؼ وجبدات ، وذلدػ مدؽ حدالر دفدن السردروفات ألبشدا  األسدر الفقيدرة، مؽ السبحدؾثيؽ

 والتمميؽ الرحي علس تالميذ السدارس. ، تغذية ليؼ
% حيدددث أب الددددعؼ السؾجدددو 20.5ثدددؼ تساسدددػ األسدددرة واسدددتقرارىا وأجددداب بدددذلػ 
سدددداعدات مدددؽ وال –رغيدددم الخبدددز  –لضسدددر الفقيدددرة سدددؾا  مدددؽ الحكؾمدددة )دعدددؼ تسدددؾيشي 

ال سييددات األىليددة( يددداعد فددي تددؾفير متظلبددات األسددرة مسددا يخفددض مددؽ مددداحة التددؾتر 
 فييا وبالتالي تساسكيا. 

وتلددس ، % مددؽ السبحددؾثيؽ52.5ثددؼ تشسيددة روح التكامددل بددالس تسن وأجدداب بددذلػ 
% وذلددددػ لكددددل مددددؽ 2.,5ذلددددػ تشسيددددة روح السؾاطشددددة واالنتسددددا  ت دددداه الس تسددددن بشدددددبة 

وىددؾ مددا يقلددل مددؽ ، والفقددرا  متلقدس ىددذا الدددعؼ، يؽ يقدددمؾب العددؾب والسددداعدةاألغشيدا  الددذ
 الذعؾر بالكرا ية والحدد والحقد بالس تسن.

% مددددؽ 52.5وتلددددس ذلددددػ الحددددد مددددؽ تدددددرب األبشددددا  مددددؽ التعلدددديؼ وأجدددداب بددددذلػ 
السبحؾثيؽ حيدث أب أحدد أسدباب التددرب مدؽ التعلديؼ ىدؾ عددة قددرة األسدرة علدس االنفداد 

ؼ ف ذا تكفل  الدولة ومعيا ال سييدات األىليدة بدذلػ فدال تكدؾب األسدر مدفؾعدة علس التعلي
وفي نفس الدياد جا  الحد مؽ تذغيل األطفدار فدي سدؽ ، إلس تدرب األبشا  مؽ التعليؼ

وأيزا الحد مؽ عاىرة زواج الفتيات في سؽ مبكرة بشدبة ، %57.2مبكرة وأجاب بذلػ 
وىدؾ أحدد دعدامؼ بشدا  ، الجتساعية في الس تسدنوكل ىذا يزكي الذعؾر بالعدالة ا، 57%

 %.55.5الس تسن الدليؼ القؾا وأجاب بذلػ 
وسددددؾف يددددشعكس كددددل ذلددددػ علددددس تددددؾفير الحيدددداة الكريسددددة لضسددددرة وأجدددداب بددددذلػ 

% مددؽ السبحددؾثيؽ ويتحقدد  ذلددػ عشدددما يددشخفض فقددر األسددر ويرددب  لدددييا القدددرة 52.2
% مدددددؽ 55.5ؾ مدددددا اجددددداب بدددددو علدددددس تدددددؾفير السظالددددد  األساسدددددية للحيددددداة الكريسدددددة وىددددد

وتشتفددي ، عشدددىا سددؾف ترتفددن قيسددة السذدداركة الدياسددية لدددا أفددراد الس تسددن، السبحددؾثيؽ
 % مؽ السبحؾثيؽ.55.5تفة الدلبية وأجاب بذلػ 

وىدؾ ، اسا أب برامج الحساية االجتساعية تداعد علس تؾفير الظعاة ألفراد األسدرة
وسددؾف يددداعد ذلددػ ، %59.2ب بددذلػ أجددا، أىددؼ مظالدد  الحيدداة وال غشددس أل  فددرد عشددو

والذ  قد يكؾب سببو عدة قددرة رب ، علس الحد مؽ السذكالت األسرية )العشف األسرا(
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وأجاب بذلػ ، األسرة علس االنفاد علييا وتؾفير متظلباتيا األساسية وحاتة مؽ الظعاة
 % مؽ السبحؾثيؽ.51

( يبيؽ است ابات السبحؾثيؽ أىؼ السداعدات التي تقدميا برامج الحساية 2جدور )
 ا جتساعية

ثدددؼ ، %2.,9ع وأجددداب بدددذلػ وتلدددس ذلدددػ الحدددد مدددؽ عسليدددات التددددؾر فدددي الذدددؾار 
د وتحددؽ الحالدة الردحية ، %,9السداعدة في إقامة مذروع تغير يدؾفر دحدل لضسدرة 

 %.95.5الحد مؽ عسليات االستدامة والتيديد بالد ؽ ، %97نتي ة االىتساة بالتغذية 
وعلس ىدذا يتزد  أب بدرامج الحسايدة االجتساعيدة التدي تقددميا الدولدة والسشغسدات 

علدس تحدديؽ نؾعيدةالحياة للسددتيدفيؽ مدؽ ىدذا البدرامج سدؾا  مدؽ حيدث  األىلية ساعدت
ومدداعدتيؼ علدس ، تؾفير متظلباتيؼ األساسية مؽ الغذا  والكدا  والعدالج مدؽ األمدراض

كسدا أنيدا ، تعليؼ األبشا  والحد مؽ تدربيؼ مؽ التعلديؼ أو تدزويج الفتيدات فدي سدؽ تدغيرة

درجة                                      م
 لبرامجاالمساعدة 

 الترتٌب ال نعم

 % عدد % عدد

 13 67.3 111 32.7 43 توفٌر الطعام ألفراداألسرة 1

 1 52.1 70 40.1 72 توفٌر الرعاٌة الصحٌة لألسرة 2

 11 66.7 111 33.3 51 الحد من فمر األسرة 3

 2 56.1 04 44.1 66 استكمال االبناء تعلٌمهم 4

 11 65.3 30 34.7 52 توفٌر الحٌاة الكرٌمة لألسرة 5

الحد من المشكالت األسرٌة )العنف  6
 األسرى(

45 
31.1 

115 
71.1 

14 

 3 50.7 00 41.3 62 تماسن األسرة واستمرارها 7

 16 72.1 110 20.1 42 الامة مشروع صغٌر ٌوفر دخل لألسرة 0

 7 63.3 35 36.7 55 الحد من تشغٌل االطفال فى سن صغٌرة 3

 0 64.1 36 36.1 54 ناث فى سن مبكرةالحد من زواج اال 11

 13 77.3 116 22.7 34 الحد من عملٌات السرلة فى المجتمع 11

 4 61.7 31 33.3 53 زٌادة روح التكافل االجتماعى بالمجتمع 12

 3 64.7 37 35.3 53 الشعور بالعدالة االجتماعٌة فى المجتمع 13

تنمٌة روح المواطنة واالنتماء تجاه  14
 المجتمع

50 
30.7 

32 
61.3 

5 

ارتفاع لٌمة المشاركة السٌاسٌة لدى أفراد  15
 المجتمع

51 
33.3 

111 
66.7 

12 

 15 71.3 117 20.7 43 الحد من عملٌات التسول فى الشوارع 16

الحد من عملٌات االستدانه والتهدٌد  17
 بالسجن

30 
25.3 

112 
74.7 

10 

 17 74.1 111 26.1 33 تحسٌن الحالة الصحٌة نتٌجة جودة التغذٌة  10

 21 70.7 110 21.3 32 انخفاض معدل الوفٌات فى المجتمع 13

 6 62.7 34 37.3 56 الحد من عملٌات التسرب من التعلٌم 21
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وعسلد  علدس تقؾيدة عالقدة ، عشف األسدر  ساعدت علس الحد مؽ السذكالت األسرية كدال
وحفزدددد  مددددؽ األمددددراض ، الفددددرد بس تسعددددو مددددؽ حددددالر تشسيددددة قدددديؼ السؾاطشددددة واالنتسددددا 

وىؾ ما يتظل  بذر السزيد مؽ ال يد ، االجتساعية في الس تسن كالحقد والحدد والكرا ية
، تسددنوتددؾفير كددل الستظلبددات لش دداح ىددذه البددرامج فددي أدا  دورىددا التشسددؾ  اليدداة فددي الس 

الدذ  يددعؾ إلدي تذد ين السذداركة  إليةو نعريةة اتجةاه المؤسدةة الجديةدةوىذا مدا تذدير 
الس تسييدة الدذ  يتس دل فدي تددحل الدولدة فددي دعدؼ الفيدات الفقيدرة والقظداع الخداص الددذ  
يذددارم فددي دعددؼ السوسدددات ا جتساعيددة للحفددال علددي التددؾازب ا جتسدداعي ا قتردداد  

 وإحداث تغير ورفاه تشسؾ .
م علددي أب ىشددام متغيددرات راىشددة فددي :811دراسةةة "خالةةد ال ةةردي كسددا أادددت     

الؾاقددن العربددي اليددؾة تدددفن بات دداه ا ىتسدداة بالحسايددة ا جتساعيددة مددؽ جيددة والتشسيددة مددؽ 
جية أحر . وىذا الذا ما اشارت نغريو الدورا التدس تؾضد  الددور الدذ  تقدؾة بدو الدولدة 

خروج مؽ دامرة الفقر وتحديث البرامج التي تقددميا في حساية أفرادىا ومداعدتيؼ علس ال
مؽ أجل الشيؾض بالس تسن بمسره وتحقي  الرفا ية االجتساعيدة مدؽ حدالر البدرامج التدي 
تتبشاىددا الدولددة وتفعيددل ىددذه البددرامج يوكددد ىددذا الدددور فددي االطددار العدداة الددذ  يدددعس فددي 

 الشياية إلس تحقي  التساسػ والتكامل في الس تسن.
 : عاقة المتغيرات المدتقمة المدروسة بمعرفة واسةتفادة المبحةؽثيؼ مةؼ بةرامجخامدا

 .ىميو ور اىػ عنياالحماية االجتماعية الحكؽميو واأل
( يبيؽ قيؼ معامل االرتباط البديا واحتبار مربن كا  لعالقة الستغيرات 2جدور )

 االجتساعيةالسدتقلة السدروسة بسعرفة واستفادة السبحؾثيؽ مؽ برامج الحساية 
 ورضاىؼ عشيا 

 برامج الحماٌة                        
 المتغٌرات

 المنظمات األهلٌة الحكومٌة

 االستفادة المعرفة االستفادة المعرفة

 1.155 1.113 1.123 1.133 عدد أفراد األسرة

 1.113 **1.270- *1.102- 1.113- الدخل الشهري

 1.125 1.117 *1.211 1.131- حجم الحٌازة الزراعٌة

 1.143 1.133- 1.136 1.1151- حجم الحٌازة الحٌوانٌة

 **1.313- *1.215- *1.164 1.137 إجمالً االنفاق الشهري

 *0.15 *3.12 4.73 **13.74 الحالة المهنٌة لرب األسرة 

 1.61 **3.71 1.310 5.45 الحالة المهنٌة للزوجة

 *13.45 **27.04 *15.75 **10.10 الحالة التعلٌمٌة لرب األسرة

 4.73 **13.36 5.43 1.63 ملكٌة مشروع إنتاجً
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 االجتماعية الحكؽمية. 

يدددددشص الفدددددرض ا حردددددامي األور علدددددس أندددددو م ال تؾجدددددد عالقدددددة معشؾيدددددة بددددديؽ 
ح دددؼ الحيدددازة ، الددددحل الذدددير  لضسدددرة، الستغيدددرات السددددتقلة التاليدددة: عددددد أفدددراد األسدددرة

الحالدة ، إجسدالي ا نفداد األسدر  ، عددد سدشؾات التعلديؼ، ح ؼ الحيدازة الحيؾانيدة، الزراعية
ملكيدة مذدروع ، الحالة التعليسية لرب األسرة، الحالة السيشية للزوجة، السيشية لرب األسرة

 الحكؾميةم. وبيؽ معرفة السبحؾثيؽ ببرامج الحساية االجتساعية ، إنتاجي
والحتبددار تددحة ىددذا الفددرض تددؼ اسددتخداة معامددل االرتبدداط البددديا لبيرسددؾب مددن 

وجدددا ت ، واحتبدددار مربدددن كددا  مدددن الستغيدددرات األربددن األحدددر  ، الستغيددرات الدددد  األولددس
 الشتامج علس الشحؾ التالي: 

 نتامج معامل ا رتباط البديا لبيرسؾب:  - أ
بديؽ متغيدر عددد سدشؾات  1.10ؾا تبيؽ وجؾد عالقة ارتباطية طرديدة عشدد مددت -

وبلغدد  ، وبدديؽ معرفددة السبحددؾثيؽ ببددرامج الحسايددة االجتساعيددة الحكؾميددة، التعلدديؼ
 . 1.971قيسة معامل االرتباط السحدؾبة 

عدة وجؾد عالقة ارتباطية بيؽ باقي الستغيرات السدتقلة السدروسدة وبديؽ معرفدة  -
 السبحؾثيؽ ببرامج الحساية االجتساعية الحكؾمية. 

 نتامج احتبار مربن كا :  - ب
والحالدددة ، تبددديؽ وجدددؾد عالقدددة معشؾيدددة بددديؽ متغيدددر  الحالدددة السيشيدددة لدددرب األسدددرة -

وبدددددديؽ مدددددددتؾا معرفددددددة السبحددددددؾثيؽ ببددددددرامج الحسايددددددة ، التعليسيددددددة لددددددرب األسددددددرة
 ,0.,0، 05.22وبلغد  قيسدة مربدن كدا  السحددؾبتاب ، االجتساعيدة الحكؾميدة

وملكيدة ، متغيدر  الحالدة السيشيدة للزوجدةفي حيؽ لؼ يتز  معشؾية العالقة بديؽ 
 مذروع إنتاجي وبيؽ معرفة السبحؾثيؽ ببرامج الحساية االجتساعية.

وبشا  علس ىذه الشتامج ف نو ال يسكؽ رفدض الفدرض ا حردامي الدداب  كليدة بدل 
الحالدة ، الحالدة السيشيدة لدرب األسدرة، يسكؽ رفزو بالشدبة لستغيرات: عدد سشؾات التعليؼ

 وإمكانية قبؾر الفرض البح ي البديل بالشدبة ليذه الستغيرات. ، ة لرب األسرةالتعليسي
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 االجتماعية الحكؽمية   

يدددددشص الفدددددرض ا حردددددامي ال ددددداني علدددددس أندددددو م ال تؾجدددددد عالقدددددة معشؾيدددددة بددددديؽ 
بدديؽ اسددتفادة السبحددؾثيؽ مددؽ بددرامج الحسايددة االجتساعيددة الستغيددرات السدددتقلة السدروسددة و 

 الحكؾمية. 
والحتبدار تددحة ىدذا الفددرض تدؼ اسددتخداة معامدل االرتبدداط البدديا واحتبددار مربددن 

 (. 2اا  وجا ت الشتامج علس الشحؾ التالي جدور )
 نتائج معامل اإلرتباط البديط:    - أ
إجسدالي ، لحيدازة الزراعيدةتبيؽ وجؾد عالقة ارتباطية طردية بيؽ متغير : ح ؼ ا -

االنفددددداد الذدددددير  وبددددديؽ اسدددددتفادة السبحدددددؾثيؽ مدددددؽ بدددددرامج الحسايدددددة االجتساعيدددددة 
بيشسدا  1.072، 1.900وبلغ  قيستدي معامدل ا رتبداط السحددؾبتاب ، الحكؾمية

وبلغدد  قيسددة معامددل ، ااندد  العالقددة عكدددية مددن متغيددر الدددحل الذددير  لضسددرة
 .1.0,9 –ا رتباط السحدؾبة    

ح ددددؼ الحيددددازة ، وجددددؾد عالقددددة ارتباطيددددة بدددديؽ متغيددددرات عدددددد أفددددراد األسددددرة عدددددة -
عدددددد سددددشؾات التعلدددديؼ وبدددديؽ درجددددة االسددددتفادة السبحددددؾثيؽ مددددؽ بددددرامج ، الحيؾانيددددة

 الحساية ا جتساعية الحكؾمية. 
 نتائج اختبار مربع كاي:  - ب

وبددديؽ ، تبددديؽ مدددؽ الشتدددامج وجدددؾد عالقدددة معشؾيدددة بددديؽ متغيدددر الحالدددة لدددرب األسدددرة
في  05.25وبلغ  قيسة مربن كا  ، فادتيؼ مؽ برامج الحساية االجتساعية الحكؾميةاست

الحالدة السيشيدة ، حيؽ لؼ تتز  معشؾية العالقة بيؽ متغيرات: الحالة السيشية لرب األسرة
وبددديؽ اسدددتفادة السبحدددؾثيؽ مدددؽ بدددرامج الحسايدددة ، ملكيدددة مذدددروع انتددداجي تدددغير، للزوجدددة

 االجتساعية الحكؾمية. 
بدل ، علس ىذه الشتامج ف نو ال يسكؽ رفض الفرض ا حرامي الداب  كلية وبشا 

إجسدالي ، ح دؼ الحيدازة الزراعيدة، يسكؽ رفزو بالشدبة لستغيدرات: الددحل الذدير  لضسدرة
 وإمكانية قبؾر الفرض البح ي البديل. ، الحالة التعليسة لرب األسرة، االنفاد الذير  

 



777 

 برامج المنعمات األىمية: 
متغيةةةةرات المدةةةةتقمة المدروسةةةةة بمعرفةةةةة المبحةةةةؽثيؼ ببةةةةرامج الحمايةةةةة عاقةةةةة ال -7

 االجتماعية لممنعمات األىمية.   
يدددددشص الفدددددرض ا حردددددامي ال الدددددث علدددددس أندددددو م ال تؾجدددددد عالقدددددة معشؾيدددددة بددددديؽ 
الستغيددددرات السدددددتقلة السدروسددددة وبدددديؽ معرفددددة السبحددددؾثيؽ ببددددرامج الحسايددددة االجتساعيددددة 

 للسشغسات األىلية.
 ج علس الشحؾ التالي: وجا ت الشتام

 نتائج معامل اإلرتباط البديط:  - أ
، تبدددديؽ وجددددؾد عالقددددة ارتباطيددددة عكدددددية بدددديؽ متغيددددر : الدددددحل الذددددير  لضسددددرة -

وإجسددالي االنفدداد الذددير  وبدديؽ معرفددة السبحددؾثيؽ ببددرامج الحسايددة االجتساعيددة 
-، ,1.92-وبلغددددد  قيستدددددي معامدددددل ا رتبددددداط البدددددديا ، للسشغسدددددات األىليدددددة

1.915 . 
ح دددؼ الحيدددازة ، ة وجدددؾد عالقدددة إرتباطيدددة بددديؽ متغيدددرات: عددددد أفدددراد األسدددرةعدددد -

وبدديؽ معرفددة السبحددؾثيؽ ، عدددد سددشؾات التعلدديؼ، ح ددؼ الحيددازة الحيؾانيددة، الزراعيددة
 ببرامج الحساية االجتساعية للسشغسات األىلية.

 نتائج اختبار مربع كاي:   - ب
الحالدددة ، لدددرب األسدددرة تبددديؽ وجدددؾد عالقدددة معشؾيدددة بددديؽ متغيدددرات الحالدددة السيشيدددة -

وبددديؽ ، ملكيدددة مذدددروع إنتددداجي، الحالدددة التعليسيدددة لدددرب األسدددرة، السيشيدددة للزوجدددة
وبلغدد  قدديؼ ، معرفددة السبحددؾثيؽ ببددرامج الحسايددة االجتساعيددة للسشغسددات األىليددة

 .  05.57، 2,.92، 2.20، 2.09مربن كا  السحدؾبة علس الترتي  
بدل ، الفدرض ا حردامي الدداب  كليدةوبشا  علس ىذه الشتامج ف نو اليسكؽ رفدض 

، يسكدددؽ رفزدددو بالشددددبة للستغيدددرات التدددي سدددب  معشؾيتيدددا وىدددي: الددددحل الذدددير  لضسدددرة
، الحالددة السيشيددة للزوجددة، الحالددة السيشيددة لددرب األسددرة، إجسددالي االنفدداد الذددير  لضسددرة
ملكيدددة مذدددروع انتددداجي تدددغير وإمكانيدددة قبدددؾر الفدددرض ، الحالدددة التعليسيدددة لدددرب األسدددرة

 البح ي البديل بالشدبة ليذه الستغيرات.   
 



777 

عاقةةة المتغيةةرات المدةةتقمة المدروسةةة باسةةتفادة المبحةةؽثيؼ ببةةرامج الحمايةةة   -9
 االجتماعية لممنعمات األىمية. 

ال تؾجدد عالقدة معشؾيدة بديؽ الستغيدرات لفرض ا حرامي الرابن علس أندو  ميشص ا -
رامج الحسايددة االجتساعيددة للسشغسددات السدددتقلة السدروسددة وبدديؽ اسددتفادة السبحددؾثيؽ ببدد

 (.2األىلية.   وجا ت الشتامج علس الشحؾ التالي جدور )
( يبيؽ قيؼ معامل االرتباط البديا واحتبار مربن كا  لعالقة الستغيرات 2جدور )

 السدتقلة السدروسة بسعرفة واستفادة السبحؾثيؽ مؽ برامج الحساية االجتساعية
 ورضاىؼ عشيا 

 

 نتائج معامل اإلرتباط البديط:  - أ
تبدديؽ وجددؾد عالقددة ارتباطيددة عكدددية بدديؽ متغيددر إجسددالي االنفدداد الذددير  وبدديؽ  -

وبلغدد  ، اسددتفادة السبحددؾثيؽ مددؽ بددرامج الحسايددة االجتساعيددة للسشغسددات األىليددة
 . 1.505 –قيسة معامل ا رتباط البديا السحدؾبة 

الددددحل ، رتباطيدددة معشؾيدددة بددديؽ كتغيدددرات: عددددد أفدددراد األسدددرةعددددة وجدددؾد عالقدددة ا -
وبدديؽ اسددتفادة ، ح ددؼ الحيددازة الحيؾانيددة، ح ددؼ الحيددازة الزراعيددة، الذددير  لضسددرة

 السبحؾثيؽ مؽ برامج الحساية االجتساعية للسشغسات األىلية.
 نتائج اختبار مربع كاي:  - ب

والحالددة ، رب األسددرةتبدديؽ وجددؾد عالقددة معشؾيددة بدديؽ متغيددر : الحالددة السيشيددة لدد -
وبديؽ اسددتفادة السبحدؾثيؽ مدؽ بددرامج الحسايدة االجتساعيددة ، التعليسيدة لدرب األسددرة

 علس الترتي .  05.25، 15.,وبلغ  قيستي مربن كا  ، للسشغسات األىلية

 برامج الحماٌة                      
 المتغٌرات

 المنظمات األهلٌة الحكومٌة

 االستفادة المعرفة االستفادة المعرفة

 1.155 1.113 1.123 1.133 عدد أفراد األسرة

 1.113 **1.270- *1.102- 1.113- الدخل الشهري

 1.125 1.117 *1.211 1.131- حجم الحٌازة الزراعٌة

 1.143 1.133- 1.136 1.1151- حجم الحٌازة الحٌوانٌة

 **1.313- *1.215- *1.164 1.137 إجمالً االنفاق الشهري

 *0.15 *3.12 4.73 **13.74 الحالة المهنٌة لرب األسرة 

 1.61 **3.71 1.310 5.45 الحالة المهنٌة للزوجة

 *13.45 **27.04 *15.75 **10.10 الحالة التعلٌمٌة لرب األسرة

 4.73 **13.36 5.43 1.63 ملكٌة مشروع إنتاجً
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ملكيددة مذددروع ، عدددة وجددؾد عالقددة معشؾيددة بدديؽ متغيددر : الحالددة السيشيددة للزوجددة -
ؾثيؽ مددددددؽ بدددددرامج الحسايددددددة االجتساعيددددددة وبددددديؽ اسددددددتفادة السبحددددد، إنتددددداج تددددددغير

 للسشغسات األىلية.
، وبشددا  علددس ىددذه الشتددامج ف نددو ال يسكددؽ رفددض الفددرض ا حرددامي الددداب  كليددة -

الحالدددة ، بدددل يسكدددؽ رفزدددو بالشددددبة لستغيدددرات اجسدددالي االنفددداد الذدددير  لضسدددرة
وامكانيددددة قبددددؾر الفددددرض ، الحالددددة التعليسيددددة لددددرب األسددددرة، السيشيددددة لددددرب األسددددرة

 بح ي البديل بالشدبة ليذه الستغيرات.  ال
 عاشرا: نتائج الدراسو والتؽصيات المقترحو:

 وجا ت أىؼ الشتامج علي الشحؾ التالي:          
(% معددددددرفتيؼ مشخفزددددددة ببددددددرامج الحسايددددددة 5015مدددددا يزيددددددد عددددددؽ نرددددددف السبحدددددؾثيؽ )-

تساعيدددة % معدددرفتيؼ مشخفزدددة ببدددرامج الحسايدددة ا ج9,12بيشسدددا ، ا جتساعيدددة الحكؾميدددة
 األىلية.
%( اسدددددتفادتيؼ مرتفعدددددة ببدددددرامج الحسايدددددة 92مدددددا يقدددددرب مدددددؽ ربدددددن السبحدددددؾثيؽ ) -

% اسددددتفادتيؼ مرتفعددددة مددددؽ بددددرامج الحسايددددة 712بيشسددددا ، ا جتساعيددددة الحكؾميددددة
 ا جتساعية األىلية.

% رضدداىؼ مددشخفض عددؽ بددرامج الحسايددة 5515مددا يزيددد عددؽ نرددف السبحددؾثيؽ  -
ضدددددداىؼ مددددددشخفض عدددددؽ بددددددرامج الحسايددددددة % ر 2بيشسدددددا ، ا جتساعيدددددة الحكؾميددددددة
 ا جتساعية األىلية.

أىدددددؼ معؾقدددددات ا سدددددتفادة مدددددؽ بدددددرامج الحسايدددددة ا جتساعيدددددة الحكؾميدددددة: الفدددددداد  -
عددددة وجدددؾد معدددايير لتحديدددد ، تعقيدددد ا جدددرا ات، الؾاسدددظة والسحددددؾبية، ا دار  

 مدتحقي ا عانات.
، املدة والسحدددؾبيةبيشسدا كاند  أىدؼ معؾقدات ا سددتفادة مدؽ البدرامج األىليدة: الس  -

الخ ددل ، تعقيددد ا جددرا ات، عدددة القدددرة علددي اسددتدامة الخدددمات، نقددص التسؾيددل
 مؽ الحرؾر علي ا عانات.

تحدددددت أىدددؼ إسددديامات بدددرامج الحسايدددة ا جتساعيدددة فدددي إشدددباع حاجدددات األسدددر  -
، السددداعدة فددي اسددتكسار تعلدديؼ األبشدددا ، السدروسددة فددس تددؾفير الرعايددة الرددحية
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تشسيدة روح السؾاطشدة ، زيادة روح التكافل فدي الس تسدن، استقرارىاتساسػ األسرة و 
الحددد مددؽ ، الحددد مددؽ تذددغيل األطفددار، الحددد مددؽ التدددرب مددؽ التعلدديؼ، وا نتسددا 

 زواج ا ناث في سؽ مبكرة.
والحالددددة التعليسيددددة لددددرب ، تبدددديؽ معشؾيددددة العالقددددة بدددديؽ متغيددددر : الحالددددة السيشيددددة -

 اية ا جتساعية الحكؾمية.وبيؽ معرفتيؼ ببرامج الحس، األسرة
وح ددددؼ الحيددددازة ، بيشسددددا كاندددد  العالقددددة معشؾيددددة بدددديؽ متغيددددرات: الدددددحل الذددددير  

والحالة التعليسية وبيؽ استفادتيؼ مؽ بدرامج الحسايدو ، وإجسالي ا نفاد الذير  ، الزراعية
 1االجتساعيو الحكؾميو

 تؽصيات الدراسو:
 ات مشيا:التؾتل إلس عدة تؾتي حليليا يسكؽمؽ حالر عرض الشتامج وت           

ي د  علددس القظداع العدداة االىتسداة بؾضددن حظدا تزيددد مدؽ تسكدديؽ افدراد الس تسددن مددؽ -0
االنخددراط  فددس العسددل االجتسدداعس التشسددؾا مدددتخدما اليددات واسددالي  علسيددو  يددديل 

 1تظبيقيا حد  مؾارد كل م تسن
الىلس والس تسن السدنس ي   علس الدولو اعظا  مزيد مؽ الحريو وال قو فس القظاع ا-9

 1لكس يدتفيد مؽ طاقات الذباب فس عسليو التشسيو
دعؼ ال سييات االجتساعيو والخيريو ماديا لتؾسين وت ؾيد نؾعيو برام يا وتعسيؼ الفا -5

 1مده  ألابر عدد مؽ السدتفيديؽ
تؾعيدددو االسدددر الفقيدددره بزدددرورة التؾجدددو الدددس ال سييدددات الخيريدددو واب ىدددذا ال يقدددل مدددؽ -2

 1نو األسر مؽ حالر االرشادمكا
وتدددؾفير الكدددؾادر  1العسدددل علدددس زيددداده عددددد الستظدددؾعيؽ للسدددداعده فدددس أعسدددار الخيدددر-5

 1البذريو العاملو بال سييات الخيريو
تذددد ين العلسدددا  نحدددؾ التفكيدددر الذدددسؾلس الحدددراج كتابدددات تذددد ن وتحقددد  مدددؽ تظبيددد  -7

 1السدوليو االجتساعيو فس الس تسن 
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