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دور الجمعيات األهلية لمساندة الدولة في تطوير الخدمات واالجراءات الصحية لمواجهة فيروس  
  ( من منظور الممارسة العامة في الخدمة االجتماعيةCOVID-19ا )كورون

 م30/4/2022: تاريخ النشرم              2/3/2022: تاريخ إستالم البحث
 ملخص الدراسة: 

اء الجمعيات األهلية تلعب دور المساند للدولة بهدف تحقيق المشاارةة المجتمعياة لترتقا       
ه فااااي اكتساااااف المعااااارف وتطااااوير أداء  دا اااا  األساااارة بشخصااااية العاااارد عاااان  ريااااق مساااااعدت

والمجتمااابه بهااادف تعبهاااة الجهاااود العرد اااة والجماعياااة لتحقياااق التنمياااة االجتماعياااة واال تصااااد ة 
والصااااحية والتااااالير فااااي السياسااااات العامااااة وتعميااااق معهااااوم الت ااااامن االجتماااااعي  لاااا ا تقااااوم 

سايلة للمجتماب ماتم مان  تلهاا   اتا  الجمعيات األهلية بتقد م  دمات متعددة ألنهاا أباتحو و 
حاجااات األفااراد بمااا  حقااق المشااارةة المجتمعيااة بااين الدولااة وممسسااات المجتمااب المحلاايه لاا ل  
تتقااي العت ااة  ابمااة بااين تقاادم المجتمااب ماان ناحيااةه وفاعليااة المنظمااات العاملااة  يااه ماان ناحيااة 

لمسااااندة الدولاااة فاااي تطاااوير أ ااارل  لااا ل  تساااعي الدراساااة  لاااي تحدماااد أدوار الجمعياااات األهلياااة 
الخدمات واالجراءات الصحية لمواجهاة فياروس ةوروناا المساتجد مان  اتا التعاما  ماب أنساا  

حاي  التعام  المختلعة )النسق العردي واألسري المتمث  في األفراد واألسر باالمجتمب المحلاي الم
 -علاي حماتت التوعياةنساق فرياق العما  المتمثا  فاي العااملين والقاابمين  -بالجمعيات األهلياة

نساق المجتماب المتمثا  فاي ممسساات المجتماب  -نسق الممسساة المتمثا  فاي الجمعياات األهلياة
 المحلي( 

أنسااا   هااااااااةادة الدولامسانااااااااا هفياااااااااروس ةورونااا هأدوار الجمعياااااااااات األهليااةالكلماااا الماتاة:ااة: 
 االجراءات الصحية  هالتعام 

The role of ngos to support the state in the development of health 

services and procedures to address COVID-19 from the perspective of 

generalist practice in social Work 

Abstract: 

           NGOs play the role of state supporters with the aim of achieving 

community participation to improve the personality of the individual by 

helping him acquire knowledge and develop his performance within the 

family and society, with the aim of mobilizing individual and collective 

efforts to achieve social, economic and health development, influencing 

public policies and deepening the concept of social solidarity. 

Therefore, NGOs provide multiple services because they have become 

a means for society through which the needs of individuals are satisfied 

in order to achieve community participation between the state and local 
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community institutions, so the relationship remains between the 

progress of society on the one hand, and the effectiveness of 

organizations working in it on the other hand. Therefore, the study 

seeks to identify the roles of NGOs to support the state in developing 

health services and procedures to confront the new Coronavirus by 

dealing with the different modes of dealing (individual and family 

format represented by individuals and families in the local community 

surrounding NGOs - the coordination of the working group represented 

by workers and those in charge of awareness campaigns - the format of 

the institution represented by NGOs - the community format 

represented by local community institutions). 

keywords: Roles of NGOs, Coronavirus, State Support,                             

Methods of Dealing- Health Measures. 

.الجزء األول: اإلطار النظري للدراسة  
 أوال: مشكلة الدراسة.

 حاون فاالتجاا  المنشاودةه الشااملة التنمياة لتحقياق األساساية الرةااب  أحاد التنمية تمثا          
 فهاات ككا   وتعتبار جمياب المجتماب تقادم فاي ال اوياة حجار  مثا  الريفياة تتنمياة المجتمعاا

)محمادد  الاالا الاد م  محماد   الريفياة  التنمياة مجااا فاي هاام وحياوي  دور لهاا المجتماب
 (.22  1995مصطاي كامل  

ن فقد أنتشرت في األونة األ يرة الادعوة لتععيا  المنظماات والجمعياات األهلياة ةجا ء ما        
عتبار مام بنمو المجتماب المادني وتااليرات بتصااعد الادعوة  لاي الممارساات الد مقرا ياة التاي تاالهت

  مكونات أساسايات مان مكوناات التنمياة الشااملة المتعمادة علاي الماوارد التشارية  حيام أبات  العما
ماة عااألهلي أحد أهم وساب  تجسيد العجوة بين المجتمب والدولة من ناحية وبين العارد والحيااة ال

  من ناحية أ ريه بما  ساهم في مواجهة السلبية التي تعو  انتشاار لقافاة المشاارةة المجتمعياة
 (95  2004)أفندي  عط:ة ةسم  

ولهاا ا عرفااو مصاار العماا  التطااوعي مناا  تاااري   وياا  ناااتع عاان تاارا  تراكمااي  عتمااد         
( 34أكثاار ماان )ه حياام وباالو  ااتكة الجمعيااات األهليااة فااي مصاار  لااي "علااي معهااوم يالخياار
ه حيام أنهاا تماارس أنشاطة متعاددة فاي التعلايم والصاحة واالعمااا 2016ألف جمعية في عاام 

)ةجاااااهي  ماااادي محماااادد   الخيريااااة والخدميااااة و يرهااااا ماااان األنشااااطة اال تصاااااد ة والصااااحية 
144 2017) 

اه  ال    أهم         يتااه لا ل  الحاادمم عان الشااراكة بااين الحكوماة والمجتمااب الماادني لاين جدماادت
ه والحاجااة الماسااة 19 -باتااو تاا داد بشااك  ةبياار  ابااة فااي ئاا  انتشااار جابحااة فيااروس ةوفيااد
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 لى تكثيف الجهاود مان أجا  الت لاب علاى ها   األتماة التاي باتاو تهادد الجميابه ماب األ ا  فاي 
االعتتار أ  تل  الشراكة تقت ي وجود مجتمب مدني  ويه له بتحيات حقيقية و اري  فعلاي 

 آليات المجتمب المدني التي تت من استقتليته مب الحعاظ علي 
ة فقد جاء الترةي  على رأس المااا االجتمااعي نظارات ألهمياة  اتكة العت اات االجتماعيا        

ساات التي  متلكها ة  فرد في حياتهه والتي ت داد أهميتها في المجتمعات التي تعتقاد فيهاا الممس
العهااات المجتمعيااةه األماار الاا ي جعاا  الجمعياااات  الرساامية للقاادرة علااى تلبيااة احتياجااات جميااب

األهلياااة تا ااا  علاااى عاتقهاااا تقليااا  هااا   العجاااوة الحابااالة باااين ماااا تقدماااه وماااا  جاااب أ  تقدماااه 
 (.2009)السروجي  طلعت مصطاي   الممسسات الحكومية 

تعد الجمعيات األهلية  حادل منظماات المجتماب الماادنيه وواحاادة ماان أهاام ممسساات           
ممارساااة المهنياااة للخدماااة االجتماعياااةه وأباااتحو تتميااا  تلااا  المنظماااات فاااي و تناااا الحا ااار ال

بخصابص وبتحياته لم تكان تملكهاا فاي الما ايه أهمهاا حرياة الحرةاة والتعاما  والمروناةه 
والقاااادرة علاااااى العمااااا  السااااريبه باإل ااااافة  لااااى  تسااااا  داباااارة المجاااااالت والقااااا ا ا والماااااشكتت 

معيااة التااي أبااتحو تتعاماا  معهااا المنظمااات األهليااةه فقااد حققااو المنظمااات االجتماعيااة والمجت
األهليااااة  عاااا ة ةبياااارة فااااي حجمهااااا ونوعياااااة ناااااشا ها ومجاالتهااااا  ااااتا الساااانوات العشاااار األ ياااارة 
  وأبتحو تنش  وتعم  تقريتات في ةافاة المجااالت االجتماعية واال تصاد ة والصحية بالمجتمب

والسياساي  اال تصاادي بالمناا  كبيارة بدرجاة تتاالر مصر في ألهليةا الجمعيات فسياسة        
 األهلياة الجمعياات أ  باعتتاار  ياه تاملر الو او ذات الابتده ةماا أنهاا فاي فاي واالجتمااعي
 لتلبي حاجات المجتمب ومطالته  أنشهو
ا فالمشااكتت الحدمثاااة التاااي تواجههاااا المجتمعاااات  مكاان للجمعياااات األهلياااة أ  تقاااوم فيهااا       

بحرةة سريعة وأكثر مرونة وأ   تكلعة في معالجة ه   المشاكتت الحدمثاة والحا ارة باإل اافة 
 لاااي مواجهاااة تحاااد ات المساااتقب ه ف ااات عااان أنهاااا ترتكااا  فاااي معظااام أنشاااطتها علاااى المتاااادرات 
التطوعياااة التاااي تسااااعد األفاااراد باعتتاااارهم عمااااد التنمياااة التشاااريةه و ذا ةاناااو جهاااود الجمعياااات 

ماارا مر وبااات فااي الما ااي لاادورها فااي حما ااة مصااال  العهااات المختلعااة وال ااعيعة ماان األهليااة أ
 الشعبه فقد أبت  أمرات مطلوبات وملحات في الو و الحا ر وفي المستقب  

ةما مت   من الدراسات السابقة عن الخدمات والجمعيات األهلية فإنها تقدم الخادمات         
الجمعيااات األهليااةه ةمااا أنهااا تسااتطيب أ  تقاادم  اادمات دو  أ   كااو  هناااو  يااود حقيقيااة فااي 

تعليمياااة وتنشاااأ لهاااا أعلاااى المساااتويات التعليمياااةه وةااا ل  الخااادمات الصاااحية والثقا ياااة والدمنياااة 
والتعليمياااةه ويمكااان أ  تقااادم هااا   الخااادمات لاااتعم أو ةااا  فهاااات المجتمااابه ةماااا أنهاااا تحااااوا 
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يااام باألنشااطة التااي تتااولى   ااتا  هاا   استكشاااف حاجااات العهااات ال ااعيعة  يااهه لاام تحاااوا الق
 (.120  2000)عبدالرشيد  محمدد   الحاجات  لى جانب الجهود الرسمية 

فالجمعياااات األهليااااة تلعااااب دور وسااااي  بااااين العاااارد والدولااااة حياااام تسااااعي دابمااااات الااااي           
قافاة االرتقاء بشخصية العرد عن  ريق نشر المعرفة والمعلومات والمساهمة فاي نشار الاوعي ول

 الد مقرا يااةه ةمااا تساااعي  لااي تعبهاااة الجهااود العرد ااة والجماعياااة لم يااد مااان التنميااة االجتماعياااة
 واال تصاد ة والتالير في السياسات العامة وتعميق معهوم الت امن االجتماعي  

و  مانات ب رورة تشكي  الوعي وقيمة العلم سجلو بعم الجمعيات األهلية نجاحات          
فة فرو  التعليم والثقافة والصحةه وأ ارت  لي أ  نقص التعليم  حوا دو  حصوا كبيرة في ةا

م  )محادظ  ةاه  المرأة علي المساواة والتوعيةه ل ل   جب توعية المرأة بقيمة العلم والعم  
2017  29-30) 
ويعااد أحااد مم اارات تقيااايم دور الجمعيااات األهليااة تبنااي موا اااف المطالتااة والاادفا  عااان         

عهاااات المهمشاااة فاااي المجتمااابه مااان أجااا  تحقياااق العدالاااة االجتماعياااة وحما اااة العهاااات األولاااي ال
)قناااد ل   بالرعا ااة االجتماعياااة والصااحية والتعليمياااة مااان  ااتا المسااااواة فااي الحقاااو  والعااار  

 (.38  2005أماني  
 دهااا علاايو ااد لااوح  فااي األونااة األ ياارة أ  الدولااة والوةاااالت والمنظمااات الدوليااة اعتما        

المنظمات العامة واالجتماعية في أحدا  التنمية الريفية و اباة فاي  نشااء وتادعيم المنظماات 
  العاملة في الريفه بحيم تتواكب برامجها ومشروعاتها مب االحتياجات الععلية لهمالء السكا 

ت لااا ل  تحتااااظ المنظماااات أو الجمعياااات األهليااااة  لاااي التكياااف ماااب المت يااارات والتطااااورا      
عاملين الجدمدة من أج  التقاء علي  يد الحياةه فتسعي المنظمات  لي التعليم واالبتكار و بدا  ال

علي تحسين األداء التظيماي للممسساة لتساهي  تتاادا المعاارف والمعلوماات وتطاوير الخادمات  
(Others,Farhad alipour, 2011, p.p 547-548) 

هلية سجلو نجاحات ةبيرة في ةافة فرو  ةما أو حو الدراسات أ  الجمعيات األ      
رت التعليم والثقافة والصحة   مانات منها ب رورة تشكي  الوعي لدي األفراد في المجتمبه وأ ا

  لي أ  نقص التعليم  حوا دو  حصوا المرأة علي المساواة والتوعيةه ل ل   جب توعية المرأة 
 (.30-29  2017)محادظ  ةاهم   بقيمة العلم والعم  

مااان هنااااا جااااءت الشااااراكة باااين ةاااا  ماااان الحكوماااة والمجتمااااب المااادني والقطااااا  الخااااا         
لمواجهااة أتمااة فيااروس ةورونااا المسااتجده باعتتارهااا المحاااور الااثت  للحوةمااةه مااب التاكيااد علااي 
أهميااة المشااارةة المجتمعيااة فااي التخفيااف ماان ايلااار اال تصاااد ة لااتعم الشااراب  االجتماعيااة 
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من جابحة ةوروناه من  تا تدعيم المجهود الطبي في القارل والماد ه وتععيا  األكثر تت ررتا 
اااه وللعاار  الصااحية  آليااات عمليااة عاان  ريااق المشااارةة المجتمعيااة للاادعم النعسااي للناااس عمومت

ا   (.13  2014)محمدد  م:سرة    صوبت
  االهلية تجا ومن هنا تاتي أهمية الحوار المجتمعي لدعم مشارةة الموا نين والجمعيات       

ة الق ا ا المجتمعية التي تملر سلتات علي األمن المجتمعيه ل ل  فالحوار المجتمعي والمنا ش
  ب الجمعيات األهلية في مكانة متمي ة بحيم تصت   ريكات فعاالت ونشطات في تنمية الوعي 

 (.2010)عز  مناء محمد  لدي األهالي بمخا ر الق ا ة المجتمعية 
سااع ة د د دقيق لمشاكلة الدراساة ف اد قاام الباةاث عاالطالا علاي الدراسااا الووالدال لتح   

 :المرتبطة عالمدضدا ارتباطًا مباشرًا أو غير مباشر ويمكم عرضها علي النحد التالي
والتاي هادفو  لاي تحدماد الادور الا ي  مكان أ  تقاوم  (2000دراسة نهاد محماد كماا) )       

علااي تماساا  المجتمااب المصااري واسااتمرار وحدتااهه وتوباالو  بااه الجمعيااات األهليااة فااي الحعاااظ
 لااي أ  االنعتاااق اال تصااادي أدي  لااي ئهااور  لاا  فااي المجتمااب و صااور دور الدولااة فااي تلبيااة 
احتياجااات األفااراده ةمااا أو ااحو أهميااة العماا  التطااوعي واالعتماااد عليااه سااواء علااي المسااتوي 

د البيهااة القانونياة والسياسااية التاي تساااع القياادي أو السياسايه ةمااا أو احو أنااه الباد ماان تاوفير
 فااي تحقيااق دور الجمعيااات األهليااة ألهاادافها ماان أجاا  الحعاااظ علااي وحاادة وتماساا  المجتمااب 

 (.2000)كما)  نهاد محمد  
والتااي أ ااارت  لااي أهميااة المنظمااات  ياار الحكوميااة  (2001دراسااة عبدالسااالم محمااد )      

توبااي  الخاادمات التعليميااة والصااحية لقطاعااات ةبياارة  ودورهااا فااي عمليااة التنميااة و اادراتها علااي
فااي المجتماابه ةمااا أكاادت علااي تععياا  دور الجمعيااات األهليااة المصاارية فااي مجاااا التعلاايم فااي 

 )علي  عبدالسالم محماد   وء  برات بعم الدوا المتقدمة مث  الوال ات المتحدة األمريكياة 
2001.) 
وها   الدراساة  لاى التعارف  Peter Crampton, and others s (2001)دراساة       

على تطور دور القطا  ال ير حكومي الا ي ال مهادف  لاى الارب  فاي العنا اة األساساية بالعهاات 
ال عيعة في نيوتيلندا  و د توبلو الدراسة  لى أ  هناو دور فعاا للقطا  ال ير حكاومي فاي 

الربحيةه فقد بدأ ها ا القطاا   توفير الخدمات التي متم تجاهلها من  ب  الممسسات الحكومية أو
فاي تااوفير الخادمات الطبيااة الشااملة مناا  بدا اة الثمانيناااته وتبلاور هاا ا الادور بشااك  وا ا  فااي 

أسان اتحااد ماوفري الخادمات الصاحية والا ي عما  علاى تقاد م الخادمات الصاحية  1994عام 
أ ااارت  لقطاعااات ماان التشاار فااي المنااا ق األ اا  حظااا فااي الحصااوا علااى تلاا  الخاادماته ةمااا
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الدراساة  لااى اباطدام هاا ا القطاا  بعشاا  السياساة الرساامية فاي دعاام ممسسااته لمساااعدتها علااي 
 (.others ,Peter Crampton, 2001, 1502) توفير الخدمات لمحتاجيها 

هلياة والتي تناولو الدور الا ي تمد اه الجمعياات األ (2002دراسة أبدالنجا محمد علي )      
ية في تنمية المجتمبه و امو بوبف المعو ات التى تواجاه عملياات أو المنظمات  ير الحكوم

التنساايق بااين الجمعيااات فااي محافظااة التحياارة وبااين األجهاا ة التنساايقيةه وتوباالو  لااي أ  هناااو 
مجموعااة ماان المعو اااات اإلداريااة المرتتطاااة بالشااهو  االجتماعيااةه ومعو اااات مرتتطااة باساااتخدام 

 دارة الجمعياااات ومااادمري الجمعياااات والعااااملين بهااااه  التكنولوجيااااه ومعو اااات مرتتطاااة بمجاااالن
نجااا )علااي  أبدال باإل ااافة  لااي معو ااات مرتتطااة بالتموياا  وأداء االتحااادات اإل ليميااة والنوعيااة 

 (.430-381 2002محمد  
والتااي تااو باالو نتابجهااا  لااى أ  رأس الماااا  Mathew Morris (2002)دراسااة         

 ابااة فاي مشااروعات التنمياة المحليااةه وأناه وساايلة مان أجاا  االجتمااعي لاه مااردود ا تصاادي و 
 (.(Morris, Mathew, 2002الحما ة االجتماعية  

والتي هدفو  لي وبف وا ب المرأة في رياف ال  ااتيقه  (2003دراسة ةامد الهادي )        
والكشف عن  صابصها األوليةه ووا عها اال تصااديه ووباف دورهاا فاي المشاارةة السياسايةه 

ةاا ا وعيهااا االجتماااعي والنااوعي  و ااد أو ااحو النتااابع أ  الممسسااات األهليااة أسااهمو باادور و 
كبير في تهميش المرأة في مجتمب الدراسة و ابة من ناحية األعمااا التطوعياة وةا ل  الحااا 
بالنساااااتة للممسساااااات دا ااااا  القرياااااة فقاااااد همشاااااو المااااارأة ولااااام تمكنهاااااا  ال مااااان بعااااام الجواناااااب 

مساااااعدات والماااان  التااااي تقاااادمهاه وأو ااااحو الدراسااااة الموا ااااف  ياااار اال تصاااااد ة ماااان  ااااتا ال
الداعمااة للممسسااات الرسااميةه باا  والمجتمااب أ  ااات الاا ي موافااق الماارأة وياادعمها مااا دامااو تعماا  

 (.2003)الهادي  ةامد  بعيدات عن الممسسات الرسمية 
القاادرات  هاادفو الدراسااة  لااي التعاارف علااى متطلتااات بناااء (2006دراسااة سااناء ةجاااهي )     

التنظيمياة وتحقياق جاودة مشااروعات الجمعياات األهلياةه مان  ااتا محاورين هماا بنااء القاادراته 
وتطبيااااق معااااامير جااااودة المشااااروعاته ةمتطلتااااات أساسااااية لجااااودة أنشااااطة المنظمااااات األهليااااةه 
وتوباالو نتابجهااا  لااى أ  متطلتااات منظمااات المجتمااب الماادني  يمااا متعلااق ببناااء  اادراتها متحاادد 

وي ه وتوافر المعلوماته و رورة تطوير مواردهاا التشاريةه وتحدماد الحتياجاات الخاباة في التم
 (2604 -2559  2006)ةجاهي  سناء محمد  بك  نشاط من أنشطتها 

والتاااي هااادفو  لاااي التعااارف علاااى درجاااة تحقياااق أهاااداف  (2006دراساااة دال:اااا الااابري )      
يااات األهليااة العاملااة فااي مجاااا الماارأة الجمعيااات األهليااةه وةاا ل  الخاادمات التااي تقاادمها الجمع
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المعيلاةه وأ  اات اهاام المعو اات التاي تواجااه الجمعياات األهليااة فاي تقاد م  اادماتهاه و اد توباالو 
الدراسااااة  لااااى أ  درجااااة تحقيااااق أهااااداف الجمعيااااات األهليااااة جاااااءت بالترتيااااب ايتااااي ) اااادمات 

ة(ه أمااا  يمااا متعلااق اجتماعيااةه وتقااد م مساااعدات ا تصاااد ةه و اادمات لقا يااةه و اادمات بااحي
باااهم الخاادمات التااي تقاادمها الجمعيااات األهليااة فااي مجاااا الماارأة المعيلااة ) اادمات اجتماعياااةه 
مساااعدات ا تصاااد ةه و اادمات لقا يااةه و اادمات بااحيةه و اادمات تعليميااة(ه أمااا  يمااا متعلااق 

تمويلياةه بالمعو ات لتي تواجه الجمعيات األهلية في تقد م  دماتها تمثلاو فاي األتاي )معو اات 
 (.2006)غن:م  دال:ا البري   ومعو ات اداريةه ومعو ات هيك  وئيعيه ومعو اتقانونية( 

والتااي هاادفو  لااي تحدمااد المعو ااات التااي  (2006دراسااة محمااد محماادد ورضااا سااالمة )     
تحوا دو  تحقياق الجمعياات األهلياة ألهاداف التنمياة المساتدامةه وتوبالو الدراساة  لاي وجاود 

لمعو اااات المرتتطاااة باااإدارة الجمعيااااته ومعو اااات مجتمعياااةه ومعو اااات مرتتطاااة مجموعاااة مااان ا
بالمشااروعات التااي تقااوم بتنعياا ها الجمعياااته ةمااا توباالو الدراسااة  لااي تصااور مقتاارق لمواجهااة 

)محمااادد  محماااد   المعو اااات التاااي تواجاااه الجمعياااات األهلياااة فاااي تحقياااق التنمياااة المساااتدامة 
 (.2006سالمة  رضا  

والتااي أكاادت علااي أهميااة منظمااات المجتمااب الماادني  (2007عباادالمنعم محمااد ) دراسااة      
و اباااة الجمعياااات األهلياااة فاااي تحقياااق التنمياااة الشااااملةه وتوبااالو  لاااي  ااارورة تععيااا  دور 
ممسسااات المجتمااب الماادني ماان  ااتا قيامهااا باااألدوار المختلعااة التااي تمدمهاااه و اارورة تااوفير 

 (.2007)محمد  عبدالمنعم محمد  مب المدني والدولة منا   سود  الثقة بين ممسسات المجت
والتاي توبالو  لاي أ  المنظماات  يار الحكومياة  David& James (2010)دراساة       

تساااعد علااي تنعيااا  الباارامع بكعاااءة عالياااة ةمااا أنهااا تتسااام بالمرونااة فااي البااارامعه وأنهااا توباااف 
 ) ,David, Agarwal, James, Cruise.بالقادرة علاي مقابلاة احتياجاات أفاراد المجتماب

) 8, 2010 

والتي هدفو  لي  لقاء ال وء علي المنظماات  يار الحكومياة  Russel (2010)دراسة      
في دولة روندا ودورها في العم  علي التنسيق بين المنظماات  يار الحكومياة وباين الممسساات 

و حااات لمشاااكلة الحكومياااةه وتوبااالو نتابجهاااا  لاااي أ  رابطاااة المنظماااات  يااار الحكومياااة  ااادم
 اااعف التنسااايق باااين المنظماااات  يااار الحكومياااة المهتماااة باااالتعليم والتنمياااة مااان  اااتا تتاااادا 
الخباارات دا اا  الرابطااة وأبااتحو نقطااة اتصاااا بينهااا وبااين المنظمااات والممسسااات الحكوميااة 

 ) ,2010Mushanga, Russel( الرسمية 
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ي دراسااة االبتكااار والتااي هاادفو  لاا Mairi Maclean& Others (2012)دراسااة      
االجتماااااعي بدراسااااة حالااااة لممسسااااة  يريااااة للتعاااارف علااااي مساااااهمتها فااااي مواجهااااة التحااااد ات 
 اب االجتماعية واال تصاد ةه ودورها إلي  عادة بناء المجتمعاته أ اارت نتابجهاا  لاي أهمياة موا
تنظايم ومساحات المشروعات الخيرية االجتماعيةلنجاق الممسسة الخيريةه باإل اافى  لاي  اوة ال

  ) ,2012Others, Mairi Maclean ,747(.ال اتي في  عادة دمع المجتمعات
التي هدفو  لاي التعارف علاي دور المنظماات األهلياة ( و2013دراسة عبدالرة:م محمد )   

فااي الحااد ماان معاادالت العقاار فااي  طااا   اا ةه وتو ااي  أهميااة تنساايق الجهااود بااين المنظمااات 
 مع العهااتم في التوتيب والد ة والعدالة االجتماعية عند تنعي  بارااألهلية لتحقيق التوات  والتكاف

ت المهمشة والمحتاجة في  طا    ةه وتوبلو الدراسة  لي النتابع التالية أ   البياة المنظماا
األهليااة فااي  طااا   اا ة تلعااب دورات فااي الحااد ماان معاادالت العقاار عباار تقااد مها  اادماتها لعقااراء 

 لخابااةه وتقدمااام مقترحااات المشاااريب التتمااة لخدمااة العقااراء لااديكاألمتااام وذوي االحتياجااات ا
الجهااات المانحااة بحياام تتوافااق مااب الخطاا  المو ااوعة ماان  باا  اإلدارة العليااا فااي الحااد ماان 

 (.2013)عبدالكريم  عبدالرة:م محمد  معدالت العقر في  طا    ة 
 ت التي تعيق الجمعياتوالتي هدفو  لي تحدمد المعو ا (2014دراسة أميرة محمدد )       

ها األهلية في ةعالة العتيات العقرات المقبتت على ال واظه وتحدمد نوعية الخدمات التي تقدم
ت الجمعيات األهلية للعتيات العقيرات المقبتت علي ال واظ  وتوبلو نتابجها  لي أ  المعو ا

املين دا   الجمعية المرتتطة بالجمعية تمثلو في  عف اإلمكانيات الماد ة و لة عدد الع
 (.2014)السيد  أميرة محمدد   وعدم تطوير السياسات والقوانين واللواب  دا   الجمعية 

تاي التي أ ارت نتابجها  لى أ  أهام المصاادر ال (2014دراسة عثمان محمد العربي )      
 إلنترناو لام عتمد عليها الشتاف في الحصوا على المعلومات الصحيةه وهاي: الع اابيات لام ا

 (.18-11  2014)العربي  عثمان محمد   المحطات التلع يونية لم الصحف اليومية 
 والتاي أو احو فاعلياة برناامع مقتارق  اابم علاي (2015دراسة ايماان عبدالحمياد نادار )     

م الااتعلم الاا اتي لتنميااة المسااتحدلات الكيميابيااة ومهااارات اتخاااذ القاارار لاادي  ااتف نااوادي العلااو 
 (.2015)ندار  إيمان عبدالحميد  رحلة الثانوية بالم
والتااااي أو ااااحو نتابجهااااا أ  هناااااو عجاااا  فااااي األنظمااااة  (2015دراسااااة عاااااد) عااااامر )   

السياساااية عااان الوفااااء بالت اماتهاااا إل اااتا  حاجاااات التشااار والوفااااء بحقاااو همه مماااا متطلاااب مااان 
 افة  لي بناء عت ات المجتمب المدني أو الخا  المساعدة إل تا  حاجاتهم األساسيةه باإل

 وية و  جابية مب المجتمبه و دراو أهمياة المسامولية االجتماعياة فاي الحصاوا علاى الخادمات 
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التاي  حتاجهااا األفااراد فااي مختلاف الجوانااب ال اارورية مثاا  الانقص فااي الخاادمات التعليميااة أو 
النااادوات الثقا ياااةه والصاااحيةه اال تصااااد ة فاااي المجتمااابه بااام الاااوعي العاااام عبااار المااامتمرات و 
)عااااامر   ووساااااب  اإلعااااتم وورب العماااا  بشااااا  المساااااب  المتعلقااااة بالمساااامولية االجتماعيااااة 

 (.2015عاد) 
والتي هادفو  لاي التعارف علاى المحاددات االجتماعياة  (2017دراسة عبدالتداب جابر )      

للاااوعي الصاااحي لااادل الاااريعيين مااان  اااتا التعااارف علاااى مساااتول الاااوعي الصاااحي فاااي الرياااف 
والو ااوف علااى بعاام المت ياارات االجتماعيااة المااملرة فااي الااوعي الصااحي  وتوباالو  المصااريه

الدراساااة  لاااي التااادني النسااابي فاااي مساااتويات الاااوعي الصاااحي باااالريفه حيااام ات ااا  مااان نتاااابع  
 الدراسة أ  هناو الكثير من السلوةيات التاي مااتاا الريعياو   مارساونها ر ام أنهاا  يار باحيةه

ادات والتقاليااد تااالير وا اا  علااى اسااتمرارهاه فعااي مجاااا الااوعي وبع ااهم  علاام ذلاا   ال أ  للعاا
  الو ابي ةما ةشعو الدراسة عن استمرار الكثير من الريعيين فاي اساتخدام األدوياة بادو  الرجاو 

لأل تاءه ةماا ةشاعو الدراساة عان تادني معرفاة الكثيار مانهم بااألمرای العيروساية التاي تجعلهام 
 (.2017عبدالتداب جابر  )محمد  عر ة لألمرای والعيروسات 

التي أو حو نتابجها  لاي أ  االعاتم الصحاااي  ساعي   (2018دراسة مي عبدالداةد )     
ام   المعاهيااا لاااااى تياااااادة وعاااااي الجمهاااااور بالمساااااالة الصحياااااةه والتاليااااار فاااااي ساااالوةياتهه وتعااادم

ميااااة  ساااااتراتيجية وا حاااااة الخا هاااااة  ولااااان تتحقاااااق االهااااداف  ال  ذا تبناااااو الممسساااااات االعت
ظ للتوعياة الصحياة  و لاى جاناب نشاار الوعااي الصحاايه فاإ  االعاتم الصاحي االمااراتي  حتااا
  لااااى تبنااااي  سااااتراتيجية اعتمياااة بحيااااة جياااادة  وعليااااه تحااااددت الدراسااااة فااااي التعاااارف علااااى

ء  االكاااد ميين واال تااا المتماا  الربيساااة لتعااتم الصحاااي الجياااد باالمااارات مااان وجهاااة نظااار
فااي  ی منتشاارةوتوبلااو  لااى وجااود اتعااا  بياان المتحولياان علااى وجاااوف الترةيااا  علاااى أمااارا
اد صحااي الجيااالماراته وأهمياة الو اماة منهاا بنشار الوعايه ودفاب االفراد  لااى اتخاااذ الساالوو ال

تنبااااب مو وعااااات البرامااااع الصحيااااة والحماااتت  باالساااتعانة بوساااااب  االتصااااا المختلعااااةه وأ 
    (.121-118  2018)الخاجة  مي عبدالداةد  االعتمية مان المجتماب االماراتي 

والتااي هاادفو  لااي تحدمااد  (2018دراسااة نااايم محمااد تدفيااق  ابااراح:م الاابري اةمااد )       
معااااي والعت ااااة مااااب ايليااااات التااااي تسااااتخدمها الجمعيااااات األهليااااة فااااي ممارسااااة االبتكااااار المجت

التخطي  االستراتيجي والبرامع والخدماته والتي توبلو نتابجهاا  لاي  ارورة اساتخدام الماوارد 
والثااااروات الموجااااودة فااااي المجتمااااب بطريقااااة اف اااا  وا جاااااد  اااار  جياااادة للتعاااااو  مااااب مختلااااف 
ة القطاعات في المجتمب باإل افة  لي وجود أفكاار جدمادة لتطاوير أداء عما  الجمعياات االهليا
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مااان  اااتا تااادعيم األفكاااار الجدمااادة وو اااب  طااا  بعيااادة المااادي وتحقياااق التناااافن لجااا ف افاااراد 
)تدفياااق  ناااايم محماااد وأةماااد  اباااراح:م   المجتماااب لتساااتعادة مااان  ااادمات الجمعياااات االهلياااة

 (.245 -218  2018البري  
ي والتي هدفو  لي وهدفو الدراسة  لي التعارف علاي مساتو  (2019دراسة راجح سعدي )     

الاااوعي الصاااحي لااادي  اااتف عماااادة البااارامع التح ااايريةه والتعااارف علاااي العااارو  فاااي مساااتوي 
الوعي الصحي تتعات لمت يرات )الجننه والعمره والمسار الدراساي(ه والتعارف علاي مادي توافاق 
هاا ا المسااتوي مااب رميااة المملكااة العربيااة السااعود ةه وتوباالو الدراسااة  لااي أ  مسااتوي الااوعي 

في مجاا الصحة الشخصية ةا  متوسطاته بينما العرو  لمساتوي الاوعي الصحي لدي الطتف 
-20الصحي بالنستة للجنن ةا  لصال  اإلنا ه وبالنساتة للعمار ةاا  لصاال  العهاة العمرياة )

سااانةه (ه وبالنساااتة للمساااار الدراساااي ةاااا  للمساااار التطبيقااايه باإل اااافة  لاااي الترةيااا  علاااي  22
تم المختلعةه وعقد ورب عم  للتوعية باهمية الوعي الوعي الصحي من من  تا وساب  اإلع

 (.2019)راجح  راجح سعدي   الصحي 
وهاااادفو الدراسااااة معرفااااة االنعكاسااااات  (2020دراسااااة همياااار النااااامي والهااااام كااااريم )      

االجتماعيااة واال تصاااد ة لوباااء ةورونااا علااي الم اارفه وتوباالو نتابجهااا  لااي أ  وباااء ةورونااا 
أدي  لاااي تعكااا  الااارواب  االجتماعياااة وئهاااور العناااف األساااريه أم فاااي الجاناااب االجتمااااعي 

الجاناااب الصاااحي أدي  لاااي انتشاااار مجموعاااة مااان األمااارای النعساااية ةاااالقلق والتاااوتر والرهااااف 
ن مااالجتماعيه باإل افة  لي قيام الدولة بإعادة ترتيب األولويات  في مرحلة ما بعد ةوروناا 

 ايلااااار اال تصاااااد ة واالجتماعيااااة لهاااا ا الوباااااء  ااااتا االهتمااااام بالصااااحة والتعلاااايم ومعالجااااة 
 (.156-133  2020)النامي  همير  كريم  إلهام  

ه وهدفو الدراسة  لاي حشاد جهاود المجتماب األهلاي وتكاملا (2020دراسة دال:ا ب:طار )      
عن  ريق تقد م الخدمات االنسانية والطبياة  19مب الجهود الحكومية في مواجهة وباء ةوفيد 

تماعيااةه وتوعيااة المااوا نين بمخااا ر العيااروسه ووساااب  مواجهتااهه و اار  الو ا ااة منااهه واالج
كماااا تعتبااار الجهااااود النساااابية واحاااادة مااان الجهااااود األهلياااة حياااام  اماااو النساااااء بتقاااد م باااارامع 

)ب:طاااار   ومتااادرات مجتمعيااة تحااو لااواء منظمااات مدنيااة فااي القطااا  الصااحي واالجتماااعي 
 (.215  2020دال:ا  
التي هدفو  لي معرفة وتحدمد المشكتت التي تواجاه  (2021دراسة جما) أبدالعزم )         

الجمعيات األهلية في رفب مستوي وعي الموا نين لمواجهة فيروس ةوروناا المساتجد مان  اتا 
التعامااا  ماااب أنساااا  التعامااا  المختلعاااة )النساااق العاااردي واألساااري المتمثااا  فاااي األفاااراد واألسااار 
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نسق فريق العم  المتمث  في العاملين والقابمين  -محي  بالجمعيات األهليةبالمجتمب المحلي ال
نساق المجتماب المتمثا   -نسق الممسساة المتمثا  فاي الجمعياات األهلياة -علي حمتت التوعية

نساااق اإلعاااتم المتمثااا  فاااي ةافاااة وسااااب  اإلعاااتم المقاااروءة  -فاااي ممسساااات المجتماااب المحلاااي
لو نتابجهاااا  لاااي وجاااود عااادد مااان المشاااكتت التاااي تواجهاااة والمربياااة والمساااموعة(ه والتاااي توبااا

الجمعيات األهلية لرفاب مساتوي وعاي الماوا نين لمواجهاة فياروس ةوروناا ماب نساق العارد بنساتة 
%(ه وماب نساق فرياق العما   72,71%(ه وماب نساق األسارة بنساتة مرجحاة ) 65,82مرجحة )

%(ه وماااب نساااق  73,54%(ه وماااب نساااق الممسساااة بنساااتة مرجحاااة ) 67,53بنساااتة مرجحاااة )
%(ه ومااب نسااق اإلعااتم ةانااو مااملرة وجاااءت بنسااتة مرجحااة  74,14المجتمااب بنسااتة مرجحااة )

 (.215  2021)أبدالعزم  جما) مشرف  %(   76,15)
وفااي  ااوء مااا سااابق  مكاان باايا ة الق ااية الربيساااية للدراسااة فااي معرفااة وتحدماااد أدوار       

هاة فيااروس ةوروناا المساتجد ماان  اتا التعاما  مااب الجمعياات األهلياة لمسااندة الدولااة فاي مواج
لاي أنسا  التعام  المختلعة )النسق العاردي واألساري المتمثا  فاي األفاراد واألسار باالمجتمب المح

نسااق فريااق العماا  المتمثاا  فااي العاااملين والقااابمين علااي حمااتت  -المحااي  بالجمعيااات األهليااة
نساق المجتماب المتمثا  فاي ممسساات  -لياةنسق الممسسة المتمث  في الجمعياات األه -التوعية

 ة  نسق اإلعتم المتمث  في ةافة وساب  اإلعتم المقروءة والمربية والمسموع -المجتمب المحلي
( ماام لاااال) Covid 19ماال يمكاام مساااندة الدولااة فااي مداجهااة فيااارو  كدرونااا )     

ني ماام منراادر مجمدعااة ماام االدوار التااي ت اادم بهااا الجمة:اااا اجمل:ااة فااي المجتماا  المااد
 الممارسة العامة للخدمة االجتماع:ة؟ 

 تنتب أهمية الدراسة الراهنة  يما ملي أممااا:ة الدراساااااة: ثان:ًا: 
تمار باه الدولاة والعاالم مان تحاد ات باعتة لمواجهاة فياروس ةوروناا والا ي  ماا بنااء علاى     

 ياةالحال الدراسة علي ما تقدمه حتاظ  لي تكاتف الجهود الحكومية واألهلية للحد من انتشار ه و 
 الععلاي الوا اب مان وحقاابق مساتمدة نتاابع مان عناه تساعر أ   مكان وما ومعلوماته بيانات من

الجمعياااات األهلياااة فاااي تقاااد م الخااادمات االجتماعياااة والصاااحية والتثقيفياااة  ألو اااا  الاااراهن
اندة الدولااة فااي الدراسااة ماان أجاا  مساا والتعليميااة واال تصاااد ة لمواجهااة فيااروس ةورونااا بمنطقااة

 علمياات  مر ادات  المماللاة الدراساات مان الدراساة و يرهاا ها   تكاو   فقاد مواجهاة ها ا العياروسه
ومشاكتت الجمعياات األهلياة ويمكان تو اي   بق اا ا الماوا نين الصاحية والمهتماين للتااحثين

 أهمية الدراسة في ايتي:
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الرعا اة االجتماعياة  جااام فاي األهلياة الجمعياات فاي التاباي  لادور الدراساة ها   تساهم -1
والصااااحية للمااااوا نين لمواجهااااة األوبهااااة والعيروسااااات والتطالااااة الناتجااااة عاااان انتشااااار هاااا   

 األمرای 
تعاااد الجمعياااات األهلياااة مااان أهااام  ااارةاء  حااادا  الت ييااار االجتمااااعي مااان  اااتا الشاااراكة  -2

 المجتمعية مب ممسسات الدولة  
وياااة فاااي الممارساااة المهنياااة للخدماااة تعاااد الجمعياااات األهلياااة مااان الممسساااات الهاماااة والحي -3

االجتماعيااة ومااان لااام فاااإ  تقااادمر مشاااكتت الجمعيااات األهلياااة فاااي المجتماااب المحلاااي لرفاااب 
( ماان منظااور الممارسااة Covid 19مسااتوي وعااي المااوا نين لمواجهااة فيااروس ةورونااا )

العاماااة للخدماااة االجتماعياااة  عاااد مطلتاااات  اااروريات لرفاااب مساااتوي الخااادمات المقدماااة للعماااتء 
 جانب أوجهة الرعا ة التي تقدمها الدولة ب
تساااهم الدراساااة الحالياااة فاااي تنعيااا   طااا  وسياساااات الدولاااة لمواجهاااة فياااروس ةوروناااا ةماااا   -4

تسااعد فاي تطاوير الخاادمات فاي الجمعياات األهلياة المقدمااة لكا  فهاات المجتماب المسااتعيدة 
 من  دمات الجمعيات األهلية بهدف تنمية البيهة المحلية 

تنعياا  أي دراسااات مرتتطااة مشااكتت الجمعيااات األهليااة فااي المجتمااب المحلااي  أنااه لاام مااتم  -5
( من Covid 19لرفب مستوي وعي الموا نين لمساندة الدولة في مواجهة فيروس ةورونا )
 منظور الممارسة العامة للخدمة االجتماعية   )في حدود علم التاحم( 

ة فاي اء الم يد من الدراساات المساتقبليكما أ  ه   الدراسة تتي  الطريق أمام التاحثين إلجر  -6
منا ق أ رله بهدف تطوير عم  الجمعيات األهلية في ةافة المجااالت و اباة فاي رفاب 

 مستوي الوعي واالهتمام باإلجراءات الصحية لمواجهة األوبهة في المستقب  
 ثالثًا: أمااااداف الدراسااااة:

األهليااااة لمساااااندة الدولااااة فااااي تطااااوير  تهاااادف الدراسااااة  لااااي معرفااااة وتحدمااااد دور الجمعيااااات    
( ماااان منظااااور الممارسااااة العامااااة للخدمااااة Covid 19 اااادماتها لمواجهااااة فيااااروس ةورونااااا )

 :لال) مجمدعة مم اجمداف الارع:ة التال:ةاالجتماعية  وذل  من 
معرفاااااة دور الجمعياااااات األهلياااااة لمسااااااندة الدولاااااة فاااااي تقاااااد م وتطاااااوير األنشاااااطة  -1

 رد والخدمات المقدمة لنسق الع
معرفاااااة دور الجمعياااااات األهلياااااة لمسااااااندة الدولاااااة فاااااي تقاااااد م وتطاااااوير األنشاااااطة  -2

 والخدمات المقدمة لنسق األسرة 
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معرفاااااة دور الجمعياااااات األهلياااااة لمسااااااندة الدولاااااة فاااااي تقاااااد م وتطاااااوير األنشاااااطة  -3
 والخدمات المقدمة لنسق فريق العم  

ر األنشاااااطة معرفاااااة دور الجمعياااااات األهلياااااة لمسااااااندة الدولاااااة فاااااي تقاااااد م وتطاااااوي -4
 والخدمات المقدمة لنسق الممسسة 

معرفاااااة دور الجمعياااااات األهلياااااة لمسااااااندة الدولاااااة فاااااي تقاااااد م وتطاااااوير األنشاااااطة  -5
 والخدمات المقدمة لنسق المجتمب 

معرفاااة دور الجمعياااات األهلياااة لمسااااندة الدولاااة فاااي تقاااد م البياناااات والمعلوماااات  -6
 الصحيحة والسليمة التي تقدم من  تا االعتم 

 تساؤالا الدراسااااة. عًا: راع
تساااعي الدراساااة الحالياااة  لاااي اإلجاباااة علاااي تسااااما ربيساااي هاااو: ماااا دور الجمعياااات 

( مان منظاور الممارساة العاماة Covid 19األهلية لمساندة الدولة في مواجهاة فياروس ةوروناا )
 للخدمة االجتماعية؟ 

 وينبثق منه عدد مم التساؤالا الارع:ة مي:  
األهليااااة لمساااااندة الدولااااة فااااي تطااااوير الخاااادمات واالجااااراءات مااااا دور الجمعيااااات  -1

 الصحية المقدمة لنسق العرد؟ 
مااااا دور الجمعيااااات األهليااااة لمساااااندة الدولااااة فااااي تطااااوير الخاااادمات واالجااااراءات  -2

 الصحية المقدمة لنسق األسرة؟ 
مااااا دور الجمعيااااات األهليااااة لمساااااندة الدولااااة فااااي تطااااوير الخاااادمات واالجااااراءات  -3

 لنسق فريق العم ؟  الصحية المقدمة
مااااااا دور الجمعيااااااات األهليااااااة لمساااااااندة الدولااااااة فااااااي تطااااااوير الخاااااادمات المقدمااااااة  -4

 واالجراءات الصحية لنسق الممسسة؟ 
مااااا دور الجمعيااااات األهليااااة لمساااااندة الدولااااة فااااي تطااااوير الخاااادمات واالجااااراءات  -5

 الصحية المقدمة لنسق المجتمب؟ 
 لامسًا: المااح:م والطار النرري للدراسة

 هدم الممارسة العامة في الخدمة االجتماع:ة:ما  -1
حدد مجلن تعليم الخدمة االجتماعية مستويات االعتماد للسياسة التعليمية واالجتماعياة        

 ,Zastrow, Charles) فااي عاادد ماان مهااارات الممارسااة فااي الخدمااة االجتماعيااة هااي:
)11, 2077 
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 جمب وتقدمر المعلومات  (1
 واال تصاد ة تحقيق العدالة االجتماعية  (2
 تحدمد الق ا ا والمشكتت واالحتياجات والموارد  (3
 تنعي  التد تت لتحقيق أهداف العمتء  (4
 تقييم برامع وأنشطة الممارسة  (5
وتعتباااااار الممسسااااااة مجتمااااااب مكااااااو  ماااااان أنسااااااا  متعااااااددة متعاماااااا  معهااااااا األ صااااااابيين        

واألساار والجماعااات وفريااق  االجتماااعيين ويتطلااب ذلاا  ماانهم تحسااين أدابهاام للتعاماا  مااب األفااراد
العماااا  والمجتمااااب المحلااااي واكتسااااابهم المعااااارف والمهااااارات التتمااااة لمواجهااااة معو ااااات تطبيااااق 
الممارسة العاماة فاي ممسساات التادريب العملاي وأداء أدوارهام ماب أنساا  التعاما  فاي الممسساة 
لتحساااااااين مساااااااتول الخاااااااادمات وجاااااااودة الممارسااااااااة المهنياااااااة للخدماااااااة االجتماعيااااااااة فاااااااي ةافااااااااة 

 (Barker, Robert, 1987, 32)المجاالت 
ت تعرف الممارساة العاماة بانهاا   اار متاي  للمماارس العاام حرياة االنتقااء مان باين النظرياا     

والماادا   والنمااااذظ إلكسااااف المعاااارف والمهاااارات التتمااة لتعساااير وتحليااا  وعاااتظ المشاااكتته 
 لاااااي تحقيقهاااااا األ صاااااابي باإل اااااافة  لاااااي تحقياااااق أهاااااداف عتجياااااة وو ابياااااة وتنموياااااة  ساااااعي 
)أبدالعزم  جما) مشارف   االجتماعي )كممارس عام( من  تا التعام  علي متص  األنسا  

2018  68-69.) 
 ويمكم تعريف الممارسة العامة إجرائ:ًا في مذه الدراسة وف ًا لألتي:

 مااارس الممااارس العااام مجموعااة ماان األدوار المهنيااة التااي تااتتءم مااب مو ااف الجمعيااات  -
هلية في مساندة الدولة لمواجهاة فياروس ةوروناا والنساق الا ي متعاما  معاه )المخطا ه األ

           ل (    المنسقه الوسي ه المساعده الممكنه المقومه مقدم الخدمات
متعامااا  المماااارس العاااام فاااي هااا   الدراساااة ماااب )النساااق العااارديه األساااريه فرياااق العمااا ه  -

 الممسسيه المجتمعي(  
ن المهااارات المهنيااة التااي تتناسااب و بيعااة النسااق الاا ي متعاماا  معااه تطبيااق مجموعااة ماا -

بلاةه الممارس العام مث  مهاارة )اسات تا الماوارد المتاحاةه تكاوين العت اات المهنياةه المقا
 االتصااه  عداد اللقاءات والندوات( 

ناد تطبيق مجموعة من االستراتيجيات واألدوات المهنية التي  ستخدمها الممارس العام ع  -
 التعام  مب مختلف األنسا  في الجمعيات األهلية  
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 ماهدم الجمة:اا اجمل:ة: -2
ب أل الجمعيات االهلية هى تل  المنظمات المشهرة والمعتارف بهاا  انونيااته والتاى ال تتتا       

جهااة حكوميااة ولكاان تخ ااب إل اارافها القااانونىه والتااى تقاادم  اادمات عدماادة للسااكا  فااى القريااة 
مسساااااى هااااا   المنظماااااات ال  قااااا  عاااااددهم عااااان  مساااااة عشااااارة فاااااردات ةحاااااد علاااااى أ   كاااااو  م

  2017)شاااكر  أسااامة ابدالمكااارم ووحبااة  اةمااد جمااا)  وعباادالعزيز  رجاا  دساادقي  .أدناى
453- 464.) 
 الجمعيات االهلية هي جماعة منظمة تنظيمات رسميات تقوم ع ويتها علاي اال تياار الحار      

)غياااث  محماااد  يااار الحصاااوا علاااي الااارب  الماااادي لألفاااراد مااان أجااا  تحقياااق هااادف معاااين  
 (.29  2002عاطف 
الجمعيااات األهليااة هااي ممسسااات  يريااة  ياار حكوميااة عتااارة عاان جماعااة ذات تنظاايم        

مسااتمر لماادة معينااة ماان أ ااخا   بيعيااين ال  قاا  عااددهم عاان عشاارة أ ااخا  اعتتاااريينه ال 
حاااو األمياااة وتعلااايم الكتاااار  ااامن تهااادف للااارب  تعتماااد علاااى العمااا  التطاااوعيه وتقااادم بااارامع لم

 طتهااااا وبموجااااب البحتهااااا التنعي  ااااة  ويت اااامن المعهااااوم عاااادد ماااان المعااااامير أهمهااااا الطوعيااااة 
)الشااااادن االجتماع:ااااة  وهارة  واالسااااتقتلية وعاااادم الربحيااااة والنعااااب العااااام وأنهااااا  ياااار مسيسااااة 

 (.2002التأميناا 
 تكويناات" تمثا  أنهاا حيم المدني منظمات المجتمب ةما أ  الجمعيات األهلية هي أحد      

 الت اامن مان  ادرات  عليهاا روابا   اباةه ت اعي تجمعهاا بشارية مجموعاات وهاي اجتماعياةي 
 تهام عاماة مصال  أو المجموعات  ابة به   مصال  تحقيق وراء سعيا أفرادها بين الدا لي
 (Nagchowdhury, Aditee, 1989, 18)المجتمب  فهات مختلف
ير الحكومية هي منظمات  ابة تقوم بانشاطة لتقليا  المعانااة أو لتحقياق فالمنظمات         

لتا ام مصال  الموا نين والعقراء أو حما اة البيهاة أو تقاد م الخادمات االجتماعياة األساساية أو اإل
بتنمية المجتمب المحلي وفى االستخدام الواسب للمصطل   مكن ا   طلق علي أل منظمة  ير 

 (Thomas , Leo, 1995, 6)ومة ربحية مستقلة عن الحك
ةما تعرف الجمعياات االهلياة بانهاا هيهاات  اكلو لتعبار عان  رادة المجتماب أو الجماعاة       

لتعاعاا  حاجااات ماد ااة أو معنويااة وهاا   الحاجااات تظهاار نتيجااة للظااروف والعواماا  االجتماعيااة 
 (.2260  2007)سرةان  محمد محجمدد   الموجودة في البيهة 
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 اجمل:ة إجرائ:ًا في مذه الدراسة تتضمم ما  لي:الجمة:اا 
منظمات ال تهدف للرب  الماادي وتعتماد فاي تمويلهاا علاي المسااعدات ال اتياة واإلعاناات   (أ

 الحكومية 
 تجماب لجهاود مجتمعياة ومتطاوعين ماممنين بمجتمعااتهم وبالق اا ا اإلنساانية بمساهولياتهم (ف

 المجتمعية 
 جياه جهودهاا وأموالهاا لتقاد م الخادمات االجتماعياةوتو  المجتماب احتياجاات تقاوم بدراساة (ظ

 والسياسية ومساعدة الموا نين   واال تصاد ة
تعتمااد علااي الجهااود التطوعيااة فااي برامجهااا وأنشااطتها علااي رفااب وعااي المااوا نين لمواجهااة  (د

 فيروس ةورونا 
 ماهدم الدعي الصحي:   -3

لمعلومااات والحقااابق الصااحيةه  عاارف الااوعي الصااحي بانااه  دراو و لمااام أفااراد المجتمااب با      
وتبني نم  حياة وممارسات بحية سليمة من أج  رفب المستوي الصاحي للمجتمابه والحاد مان 
 انتشاااار األمااارای وتنمياااة  حساساااهم بالمساااهولية االجتماعياااة تجاااا  باااحتهم وباااحة اال ااارين 

 (.3559  2011)ةسم  مدي محمدد  
خبارات التاي متعاری لهاا النااس وتامدي ةما  عارف الاوعي الصاحي باناه مجموعاة مان ال       

 (.120  2005)لطاي  ةسيم عمر     جابات  لي تحسين بحة العرد واألسرة والمجتمب 
 (COVID-19تعريف فيرو  كدرونا )  -4

الاا ي تاام اإلعاات  عنااه وباااءات ماان  باا   2019  عااد فيااروس ةورونااا المسااتجد لعااام          
ة جدمدة من العيروسات التاجية تم اإلبتغ عناه ستل 2020منظمة الصحة العالمية في مارس 

ه وماان الممكاان أ   ساابب هاا ا العيااروس أماارای الجهااات التنعسااي 2019ألوا ماارة فااي د ساامبر 
بتغ التي تترواق من ن الت البرد الشابعة  لى أمرای أكثر  دة  د تمدي  لى الوفاة  و د تم اإل

 دولة/ منطقة  157عنه في 
ساااات ةوروناااا باناااه فصااايلة فيروساااات واساااعة االنتشااااره   مكنهاااا أ  ويمكااان تعرياااف فيرو       

ا تتراوق من ن الت البرد الشابعة  لى التهابات الجهات التنعسي األ د حادةة ه مثا  ت سبب أمرا ت
ماا ةالتهاف الشعب الهوابيةه أو االلتهاف الربويه أو متتتماة التانعن الحااد الاو يم )ساارس(  

   ( عدول تنعسيةCOVID-19)  سبب فيروس ةورونا المستجد

ةماااا  مكااان تعرياااف فياااروس ةوروناااا باناااه فصااايلة ةبيااارة مااان العيروساااات التاااي  مكااان أ         
تتسااابب فاااي  ابعاااة مااان األمااارای تتاااراوق باااين ن لاااة البااارد الشاااابعة والمتتتماااة التنعساااية الحاااادة 
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اناااته الشاادمدة  بعاام منهااا  ساابب المااری لاادي األ ااخا  والااتعم اي اار منتشاار بااين الحيو 
وينمتمي فيروس ةورونا المستجد  لي مجموعة فيروسات الكورونا وهو فياروس تنعساي جدماد لام 

)الساكان    عرف مان  با  لادي التشار ولام ماتم التعارف علاي الكثيار مان  صابصاه حتاي األ  
 (.2020وهارة الصحة  

 سادسًا: المنطل اا النررية للدراسة.
نظرية األنسا  العامة ونموذظ تطوير البرامع  رة  التاحم في دراسته الحالية علي     

وتنمية التواب  المجتمعي والمد   المعرفي السلوةي ةموجه نظري له   الدراسة علي النحو 
 التالي:
 نررية اجنساق العامة:  -1

منظر للنسق االجتماعي بانه وحدة مكونة من أج اء ويمدي ة  ج ء مان أج ابهاا وئيعاة     
ام فااي تماسااا  الوحااادة الشااااملة  حياام أ  ةااا  وحااادة وئيفياااة  مكااان معينااة مااان  اااانها اإلساااه

  النظر  ليها علي أنها نسق له أهدافه التي  سعي لتحقيقهاه باإل افة  لي أ  ة  نسق متعر 
)علااي  مااامر   لااي مجموعااة ماان األنسااا  العرعيااة والتااي لهااا عت ااة متا اارة بالنسااق الكلااي 

 (.333  2009أبدالمعاطي  
-2164  2005ة اجنساق العامة عاجتي: )بركاا  وجدي محمد  لذلك تتسم نرري

2165.) 
أنها تتعام  مب األج اء في   ار الكليات علي أساس التالير المتتادا بين  -

 الج ء والك  
 ترة  علي معهوم المعلومات المتاحة عن األنسا   -
 تهتم بالتعام  مب المشكتت في   ار أبعادها وأ كالها المتعددة  -
 ستخدام نماذظ متدا لة لتحقيق األهداف المراد الوبوا  ليها تتي  ا -

لهاا ا تعااد الممارسااة ماان أحااد  هاا   االتجاهااات فااي مهنااة الخدمااة االجتماعيااة لاا ل  تسااعى     
 لااى مساااعدة الممسسااات علااى تحقيااق أهاادافها والمساااهمة فااي تااوفير الخاادمات لكافااة األنسااا  

يااق راتهم ليتمكنااوا ماان القيااام بمسااهولياتهم فااي تحقوو ااامتهم ماان الو ااو  فااي المشااكتت وتنميااة  ااد
 (Landon, Pamela S., 1995, 1101) األهداف الو ابية والعتجية والتنموية 

 نمدذج تطدير البرامج وتنم:ة التداالل المجتمعي:  -2
بااااادء أو توساااايب الخااااادمات ماااان  بااااا  الممسسااااات أو اباااااتتف مت اااامن هااااا ا النمااااوذظ          

ستجابة  لي العهاات الساكانية المحروماةه ةماا  عاالع ها ا النماوذظ   اا ا المنظمات من أج  اال



 

 

 

60 

 

 مجلة مستقبل العلوم االجتماعية

Journal Future of social siences 
 2022 إبريل (4جالتاسع )العدد 

اتد اااااد أعااااداد المااااراهقين والمشااااردمن وأ عاااااا الشااااوار )أ عاا باااات ماااااوي(ه ةمااااا  عااااالع مر ااااي 
األمااارای الم مناااة ومر اااي فياااروس نقاااص المناعاااة التشاااريةه و  اااا ا االمااان ال ااا ابيه وأ  اااات 

 صااابيين االجتماااعيين والمساااتعيدمن للمشااارةة فااي  عاااادة  شاام  هاا ا النمااوذظ التعااااو  بااين اال
اكتشاف الخدمات لتلبياة االحتياجاات الحالياةه بماا فاي ذلا  المدافعاة مان أجا  الو ا اة والتوعياة 

 (.Mizarhi, Terry, 2008, 380)العامة  
 ويعتمااد مااذا النماادذج علااي مجمدعااة ماام النررياااا والمعااارف أممهااا نررياااا الدارة     
 ير التنر:مي وتتضمم أدوار الممار  المجتمعي في إطار مذا النمدذج ما  لي:والتطد 

 المدمر  -المتحد  الرسمي أو النا ق             -
 المدرف  -اإلداري                                 -
 المقوم  –دور باحب الرمية أو الطموحات        -
 دور وا ب الجسور  -

 الساع ة ي دم الممار  عمجمدعة مم المهام تتضمم:عالضافة إلي مذه االدوار      
 تطوير عت ات االحترام والتعاو  مب الجماعات السكانية المكونة للمجتمب  -
أ   كو  لد ه معارف عن نطا  ونوعية البرامع والخدمات واألنشطة و صاابص  -

المنظمااة أو الشااتكة )مهااام الممسسااةه مصااادر تمويلهاااه  ااوة القيااادةه نقاااط القااوةه 
 لسياسات( ا
 عدم التعام  مب جماعات السكا  علي أنهم  حا ا  -

 ويمكم للباةث أن يستايد مم مذا النمدذج في الدراسة الحال:ة مم لال) ما  لي: 
أ  انتشاااار األمااارای واألوبهاااة والظاااواهر االجتماعياااة ال اااارة باااافراد المجتماااب  جعااا   (أ

تها االجتماعيااااة هناااااو  اااارورة ملحااااة للجمعيااااات األهليااااة لتسااااتمر فااااي تقااااد م  اااادما
 واال تصاد ة والتعليمية لمواجهة فيروس ةورونا 

االستعادة من ه ا النموذظ في تصميم وتنقي  دورات تدريبية وورب عم  لأل صابيين  (ب
 االجتماعيين ترة  علي التخطي  االستراتيجي للمنظمات والممسسات 

ر االجتمااااااعي قياااااام الجمعياااااات األهلياااااة با اااااراو أفاااااراد المجتماااااب فاااااي عملياااااة االبتكاااااا  (ج
 والمشارةة المجتمعية لمواجهة فيروس ةورونا 

االسااتعادة ماان هاا ا النمااوذظ فااي تحدمااد ايليااات التااي  مكاان االعتماااد عليهااا وتسااتخدمها  (د
الجمعيااااات األهليااااة لممارسااااة عملهااااا فااااي تقااااد م الخاااادمات واألنشااااطة لمواجهااااة فيااااروس 

 كورونا 
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 مدلل التمكيم المجتمعي: -3
مكااين المجتمعااي  لااي عمليااة تمكااين المجتمعااات المحليااة ماان تيااادة  شااير مااد   الت          

السيطرة علي حياتهاه وبالتالي فإ  تمكين المجتمعات هو أكثر من ا اراو المجتمعاات المحلياة 
أو مشارةتها في و اب البارامع االجتماعياةه مان أجا  أ   كاو  المجتماب  اادر علاي اساتمرارية 

 ,Gregoire, 2016) ي  ساتعيد منهاا أع ااء المجتمابسب  العيش أو المشاريب المماللة الت
45-71) 
 لااذلك يمكاام للباةااث أن يعتمااد علااي ماادلل التمكاايم المجتمعااي فااي تمكاايم المجتمعاااا      

ادية المحل:ة ولاالة الجمة:اا اجمل:ة في تنايذ المشروعاا االجتماع:اة والصاح:ة واالقتصا
 .لتحسيم ة:اة اجفراد وإعادة بناء المجتم  المحلي

 المدلل المعرفي السلدكي:  -4
مهدف ه ا المد    لي تعدم  وتحسين السلوو من  تا مساعدة نسق العميا  ليكاو          

د   أ  أكثر وا عية و  جابية  يما متعلق بالمعرفة والتعكير والخبرات الحياتياةه ويتطلاب ها ا الما
محاد  للت ييار بمتحظاة   كو  لادي نساق العميا  القادرة والرفتاة فاي الت ييار  حيام  قاوم نساق

 نساق العميا  وتحلياا   ار  تعكياار  واساتخدام األسااليب العتجيااة والعنياة إلحاادا  الت ييار  وياا 
الماادل  ويعااد المااد   ماان الماادا   العتجيااة التااي  مكاان اسااتخدمها مااب العدمااد ماان المشااكتت 

 (Sheafor, Bradford W. and Horejsi, Charles R., 2006, 99).والموا ف
 ويمكن للتاحم أ   ستعيد من ه ا النموذظ في الدراسة الحالية وبالتطبيق علي ممسسات      

الجمعيات األهلية متم استخدام المد   في تعدم  وتحسين سلوةيات األفراد في المجتمب 
المحلي مث  )ت ارف األفكاره الشعا يةه المعلومات الم لو ةه السلوةيات الخا هة( فه ا 

 م  األفكار الخا هة الكامنة في عقوا األفراد بممسسات المجتمب المحلي المد   مهتم بتعد
 كدرونا. ساععًا: الطار النرري جدوار الجمة:اا اجمل:ة في مساندة الدولة لمداجهة فيرو 

 الجمة:اا اجمل:ة: -أ
الجمعياااات االهلياااة منظماااة  اعد اااة محلياااة تااام  نشاااابها لتحقياااق أهاااداف مجتمعياااة متنوعاااة       
  من أفراد المجتمب الطبيعيين أو من أ خا  اعتتاريين ويساير العما  بهاا وفقاات لنظامهاا وتتكو 

األساسااي والبحتهااا الدا ليااة وتعتمااد فااي تمويلهااا علااي المااوارد المتاحااة دا اا  المجتمااب المحلااي 
ال ي تخدمه والموارد التي  مكن اتاحتها من مجتمعات آ ري وتحظي بدعم  اانوني أو تسااندها 

فنيااات وماليااات ماان  ااتا اسااناد بعاام المشااروعات التااي تااري أنهااا تساااعدها فااي تحقيااق الحكومااة 



 

 

 

62 

 

 مجلة مستقبل العلوم االجتماعية

Journal Future of social siences 
 2022 إبريل (4جالتاسع )العدد 

)ماشام  الاالا  أهدافها وأهداف المجتمب الا ي تخدماه ومان لام تخ اب إل اراف  داري رسامي 
 (.51  2007أةمد  
ويمكاام تناااو) الجمة:اااا اجمل:ااة ماام لااال) عاادد ماام المحاااور وساادف ي اادم الباةااث     

 عرضها في التالي:
 اجمل:ة: الجمة:اا عمل مجاالا -1

 (.6  2002)عبدالجداد  ليلي   تنقسم أنشطة الجمعيات األهلية  لى لت  مجموعات هي:
المجاا الخياري والرعا اة االجتماعياة الا ي مهادف  لاي مسااعدة العهاات المحتاجاة وها    (أ

 النوعية هي ال التة في مختلف دوا العالم 
شارةة فاي تحقياق التنمياة و كسااف العارد والجماعاة المجاا التنموي ال ي مهدف  لي الم (ف

  درة أكبر على اإلنتاظ بالتعليم والتدريب والتنظيم 
المجاا الحقو ي ال ي مهدف  لي  عداد الشعب للقيام بدور   جاابي فاي اتخااذ القارارات  (ظ

 في الممسسات المحلية واال ليمية والدولية 
 (.87  2005د ل  أماني  )قن العالقة بيم المنرماا اجمل:ة والحكدمة: -2
القوانين التي تعطي حق اإل راف علي أنشطة الجمعيات األهلية أبتحو ممارسات  -

 بيرو را ية ت عف اإلستقتا ال اتي للمنظمات وتحصر  في أ يق نطا   
تعدد مستويات الر ابة واإل راف الحكومي  خلق   كاليات عدمدة تعو  قيام  -

أ  الحكومة تساند سلطات اإل راف وتعطيها  المنظمات بتنعي  المشروعات  ابة
 الصتحيات التتمة للقيام بمهامها 

الصتحيات المطلقة التي تخوا للحكومة ح  الجمعيات أو  دماجها تمدي  لي حالة  -
 نعدام لقة متتادلة و لي عت ات متوترة تستطيب الحكومات أ  تستخدم تل  

 الصتحيات لتهدمد المنظمات  
األجنبية بين الجمعيات والمنظمات مصدرات من مصادر التوتر فت  توتيب األمواا -

تستطيب ه   الجمعيات  بوا المساعدات األجنبية وفقات للقانو   ال بعد الحصوا 
 علي موافقة الحكومة وتشترط أ  تشرف الحكومة علي توتيب تل  المساعدات 

لتموي  و د تصت  الحكومة مصدرات من مصادر التموي  وعليه فهي تحدد أولويات ا -
د ات العت ة متوترة  ذا بدأت الحكومات تشعر با  أنشطتها تواجه تهدمدات سياسيات أو تح

من جانب أنشطة تل  المنظمات أو أ   ادة تل  المنظمات  شكلو   طرات مهدد 
 النظام  
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 مهام الجمة:اا اجمل:ة للتخف:ف عم المداطنيم: -3
عل الجمة:اا اجمل:ة للتخف:ف عم المداطنيم ل إجمالي المهام التي ت دم بها معرم    

 أبرهما: 
  حشااااد المااااوارد المحليااااة و تاحااااة العربااااة للمااااوا نين فااااي تنميااااة مجااااتمعهم عاااان  ريااااق

 المشارةة المجتمعية 
  كامااال  د ناااا محمااادد   ا جااااد الحلاااوا المبتكااارة  لاااي جاناااب دعااام البااارامع الحكومياااة(

2011  80.) 
 العقر    تحو  عيشو   منال  واألفراد األسر ورعا ة مساعدة. 
 األ عااا  وعمالاة الشاوار  وأ عااا المعككاةه األسار وأ عااا واألمتاامه األ عااا رعا اة

 . ليهم المساء واأل عاا النسب مجهولين واأل عاا
 عامة العقراء وعتظ تامين في والمتمثلة الصحية الرعا ة. 
  واجتماعيات  حيات ب ورعامتهم اإلعا ة فهات مختلف وتش ي  وتعليم وتدريب تاهي. 
 تعلايمهم  فاي العقاراء الطاتف ومسااعد  للكتاار األمياة ومحاو عاماة األ عاا تعليم تامين

 . ابة الجامعي
 فاي  التحتياة البنياة وتطاوير تحساين فاي والمتمثلاة حظاات  األ ا  المحلية المجتمعات تنمية

 فيها   األساسية الخدمات وتوفير العقيرة المجتمعات
 بركااا    ارجاه  أو العرباي المجتماب دا ا  المنكوباة للمناا ق اإل الاة  ادمات تقاد م(

 (.2005وجدي محمد  
   تطااوير الخاادمات الصااحية باعتتااار أ  الصااحة المعيااار األوا لقياااس سااعادة االنسااا

 ور ا  عن المجتمب ال ي  عيش  يه
  تنمياااة القااادرات التشااارية للشاااتاف مااان  اااتا تكثياااف بااارامع التااادريب والتاهيااا  للطا اااات

 (.148 -147  2014)ماشم  الالا   ية التشر 
 (.COVID-19ب_ فيرو  كدرونا )

 مكاان الو ا ااة ماان فيااروس ةورونااا  ك:ف:ااة المداجهااة وطاارق الدقايااة ماام فياارو  كدرونااا: (1
 المستجد باتتا  الخطوات التالية:

  المحافظة علي النظافة الشخصية مب الحر  علي نظافة األسط  واألر يات 
 ن دابمااات بالماااء والصااابو  أو المااواد المطهرةالتااي تسااتخدم ل ساا المداومااة علااي  ساا  الياادم 

 اليدمن  صوبات بعد السعاا والعطن 
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  محاوا تجنب متمسة العين واألنف والعم باليدمن 
  استخدام المنادم  عند العطن أو السعاا والتخلص منها في سلة النعا ات لم  س  اليادمن

 (2020)السكان  وهارة الصحة   جيدات 
 ب االحتكاو المتا ر بالمصاابين ومشاارةتهم أدواتهام الشخصاية وارتاداء الكماماات عناد تجن

 التعام  مب حاالت مشتته ابابتها 
   المحافظاااة علاااي العاااادات الصاااحية األ اااري ةاااالتوات  ال ااا ابي والنشااااط البااادني وأ ااا   سااا

  كافي من النوم 

 راععًا: مجاالا الدراسة.
 المجا) المكاني:  -أ

ر دراسة في الجمعيات األهلية بقرية المنشااة الكباري التابعاة لمرةا  ةعر اك تقو ه   ال    
بمحافظاااة القليوبياااة  وتحااادد مجااااا التطبياااق فاااي الجمعياااات االهلياااة بالمنشااااة الكباااري وذلااا  

 للمبررات التالية:
 أنهما أكثر الممسسات التى موجد بهما عدد ةبير من األ صابيين االجتماعيين  -1
 ت تدريبية مجه ة بالتقنيات واألجه ة الحدمثة متوفر بالممسسة  اعا  -2
 استعداد المسهولين واأل صابيين االجتماعيين بالممسستين علي  جراء الدراسة   -3
االجراءات االحتراتية وفری الح ر التي ةانو تمر بها البتد نتيجة انتشار فياروس   -4

 كورونا 
عيااات لرفااب مسااتوي أنااه تاام عماا  دراسااة عاان أهاام المشااكتت التااي تواجههااا هاا   الجم -5

 وعي الموا نين بعيروس ةورونا 
 المجا) البشري: -ب

مسااا   اااام  لجمياااب أع ااااء الجمعياااة العمومياااة ومجلااان اإلدارة والعااااملين بالجمعياااات    
األهلياااة بقرياااة المنشااااة الكباااري التابعاااة لمرةاااا  ةعر اااكر بمحافظاااة القليوبياااة ويبلااا  عااااددهم 

 ( مابتا  ولمانو  ع و 280)
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و   عدد أع اء الجمعية العمومية ومجلن اإلدارة والعاملين بالجمعيات م( 1جدو) )
 محافظة القليوبية  -مرة  ةعر كر -بقرية المنشاة الكبري  األهلية

 العاملين مجلس اإلدارة أعضاء الجمعية العمومية اسم الجمعية م

 14 12 90 جمعية تنمية المجتمع المحلي 1

 12 11 79 جمعية رياض القرآن 2

 8 5 64 الجمعية الشرعية 3

 34 28 233 المجمـــــــــــــــــــــــــــــوع

 5 5 5 عدد العينة المستبعدة للصدق والثبات

 29 23 228 المجمـــــــــــــــــــــــــــــوع
 

 المجا) الزمني: -ج 
 5/12/2020اسات ر و فتارة جماب البياناات أكثار مان  اهرين والتاي تتمثا  فاي العتارة مان     
  م15/2/2021حتي  

 لامسًا: أدواا الدراسة.
 تم االستعانة بادوات لجمب البيانات والتحلي  اإلحصابي للدراسة تمثلو في األتي:

   نجاااق التحاام فااى تحقيااق أهدافااه متو ااف علااى اال تيااار الجيااد لااألدوات التااى تكااو          
م فاى تمحايص األدوات وتنقيحهاا أكثر متبمة فى الحصوا علاى البيانااته ويتمثا  جهاد التاحا

 وجعلها على أعلى مستول من الكعاءة للتطبيق  وتمثلو في األتي:
اسااااتمارة اسااااتب:ان طب اااات علااااي أعضاااااء الجمة:ااااة العمدم:ااااة ومجلاااا  الدارة والعااااامليم  

عالجمة:اااااا اجمل:ااااة ع ريااااة المنشاااااة الكبااااري التاععااااة لمركااااز كارشااااكر عمحافرااااة 
 ال ليدب:ة.
اة االستب:ان لألسباب التال:ة:وقد تم استخدام أد  

 ااااد تاااام اسااااتخدام االسااااتبيا  وتطبيقااااه ماااان  ااااتا االجتماعااااات اإل اااارا ية وأو ااااات العماااا   -1
 لمواجهة فيروس ةورونا في أنحاء القرية لتقلي  الو و والجهد التتم لجمب البيانات  

 وتم تصم:م استمارة االستب:ان وف ًا للخطداا التال:ة:
 العداد المبدئي لألداة  المرةلة اجولي: مرةلة

تحاااادد الهاااادف األساسااااي ماااان اسااااتمارة االسااااتبيا  فااااي تقاااادمر المشااااكتت التااااي تواجااااه   -1
( Covid 19الجمعيات األهلية لرفب مستوي وعاي الماوا نين لمواجهاة فياروس ةوروناا )

 من منظور الممارسة العامة للخدمة االجتماعية 
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لموجاااه للدراساااةه والدراساااات الساااابقة الرجاااو   لاااي التااارا  النظاااري واإل اااار التصاااوري ا  -2
المتصلة لتحدمد العتارات التى ترتت  بك  مت ير من مت يرات الدراسةه و جاراء عادد مان 

 المقابتت مب األكاد ميين والممارسين المهنيين في مجاا الجمعيات األهلية  
صاا  تصااحي  اسااتمارة االسااتبيا  مااتم وفااق التاادرظ الثتلااي بحياام تكااو  الدرجااة التااى  ح  -3

( ناااادراته 0( دابمااات  لاااي )2عليهااا المتحاااو  علاااي ةاا  عتاااارة فاااي االسااتبيا  تتاااراوق مااان )
      بحيااام تتاااراوق االساااتجابة علاااي ةااا  عتاااارة دا اااا  ةااا  بعاااد مااان األبعااااد  لاااي ماااا ملااااي:          

 (0=  نادراً     -     1=  أة:اناً     -     2=  دائماً ) 
 المرةلة الثان:ة: الدق وثباا االستمارة

 الدق اجداة:  -1
( مان أع ااء هيهاة التادرين بكلياة الخدماة االجتماعياة 10حيم تم عری األداة علاي عادد )  

جامعاااة حلاااوا ه والمعهاااد العاااالي للخدماااة االجتماعياااة ببنهااااه وةلياااة ايداف جامعاااة االساااكندريةه 
 عاا  ال( مان الخباراء الميادانيين فاي الجمعياات األهلياةه و اد تام االعتمااد علاي نساتة ات8وعدد )

 (  وبناءت علي ذل  تم بيا ة األداة في بورتها النهابية %90تق  عن )
 ثباا اجداة: -2
ةرونتااااا ( لقااايم الثتاااات التقدمريااااة  –تااام حسااااف لتاااات األداة باسااااتخدام معامااا  لتاااات )ألعاااا     

للمشكتت التي تواجه الجمعيات األهلية لرفب مستوي وعاي الماوا نين لمواجهاة فياروس ةوروناا 
(Covid 19ماان منظااور الممارسااة العامااة للخدمااة االجتماعيااة )( 15وذلاا  لعينااة  وامهااا ) ه

معااردات ماان أع اااء الجمعيااة العموميااة ومجلاان اإلدارة والعاااملين فااي الجمعيااات األهليااة بوا ااب 
 ( أع اء من ة  جمعيةه و د جاءت النتابع ةما هي مو حة في الجدوا التالي:5)

  ستب:ان الخاص عأعضاء الجمة:ة العمدم:ة وأعضاء مجل( نتائج ثباا أععاد اال2جدو) )
 15كرونباخ(    ن=  -الدارة والعامليم في الجمة:اا اجمل:ة عاستخدام معامل )ألاا

 كرونبخ( -معامل )ألفا المتغيرات م

 0,84 أدوار الجمعيات المرتبطة بنسق الفرد 1

 0,81 أدوار الجمعيات المرتبطة بنسق األسرة 2

 0,83 الجمعيات المرتبطة بنسق فريق العملأدوار  3

 0,84 أدوار الجمعيات المرتبطة بنسق المؤسسة 4

 0,82 أدوار الجمعيات المرتبطة بنسق المجتمع 5

 0,83 األداة ككل

 ( أ  المساتويات مقبولاة ويمكان االعتمااد علاي النتاابع التاي2مت   من بيانات الجدوا ر ام )  
 تتوب   ليها األداة 
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لوبوا  لي نتابع أكثر بد ات ومو وعية الستمارة االستبيا  فقد تم استخدام  ريقة لانية ول   
 -Spearmanبااراو   -لحساااف لتااات اسااتمارة االسااتبيا  وذلاا  باسااتخدام معادلااة ساابيرما 

Brown  للتج بة النصفية  حيم تام تقسايم عتاارات ةا  بعاد  لاي نصاعينه   ام النصاف األوا
ليهااا ماان االسااتجابات للعتااارات العرد ااةه وي اام النصااف الثاااني القاايم القاايم التااى تاام الحصااوا ع

 التى تم الحصوا عليها من االستجابات للعتارات ال وجيةه وجاءت النتابع ةالتالي: 
( نتائج ثباا االستب:ان عأعضاء الجمة:ة العمدم:ة وأعضاء مجل  الدارة 3جدو) )

15ة سبيرمان براون للتجزئة النصف:ة ن= والعامليم في الجمة:اا اجمل:ة عاستخدام معادل  
 معادلة سبيرمان براون المتغيرات م

1 
ثبات استمارة استبيان أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس 

 اإلدارة والعاملين في الجمعيات األهلية.
0,84 

ية ( أ  معظم معامتت الثتات للمت يرات تتمتب بدرجة عال3مت   من بيانات الجدوا ر م )   
 من الثتاته ويمكن االعتماد علي نتابجها وب ل  أبتحو األداة في بورتها النهابية 

 سادسًا: المعامالا الةصائ:ة المستخدمة.
تااام  جااااراء التحليااا  اإلحصااااابي ماااان  اااتا الحاسااااب ايلااااي باساااتخدام البرنااااامع اإلحصااااابي    
(SPSSإلجراء المعامتت اإلحصابيةه و د  تقو األساليب اإلحصاب ):ية التالية 

 التكرارات والنسب المهوية                       -1
 المتوس  الحسابي                                -2
 االنحراف المعياري   -3
 األوتا  المرجحة   -4
 معام  ارتتاط بيرسو  لحساف الصد  العاملي   -5
 ةرونت (  -معام  لتات )ألعا -6

 الجزء الثالث: عرض نتائج الدراسة الميدان:ة:
 أوال: والف مجتم  الدراسة  

 280(   والف مجتم  الدراسة      ن= 4جدو) )
 نسبة تكرار النوع م

 % 90 252 ذكر 1

 % 10 28 أنثي 2

 %100 280 المجمــــــــوع

 نسبة تكرار الســــن م

 % 7,1 20 25أقل من  1

2 25-30 50 17,9 % 

3 30-35 71 25,4 % 
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 % 49,6 139 35أكثر من  4

 نسبة تكرار لمستوي التعليميا م

 % 19,6 55 دبلوم  1

 % 44,3 124 بكالوريوس  2

 % 31,8 89 ليسانس  3

 % 1,8 5 ماجستير   4

 % 2,5 7 دكتوراه 

 نسبة تكرار الحالة االجتماعية م

 % 33,9 95 اعزب 1

 % 52,5 147 متزوج 2

 % 13,6 38 أرمل 3

 المعيارياالنحراف  المتوسط حسابي مدة العمل م

 6,7 27,1 مدة العمل في الجمعيات األهلية  1

 نسبة تكرار الوظيفة الحالية م

 % 68,2 191 قطاع حكومي 1

 % 31,8 89 قطاع خاص 

 نسبة تكرار الوظيفة السابقة م

 % 65,7 184 قطاع حكومي 1

 % 34,3 96 قطاع خاص 2

 ( ما  لي:4 تضح مم ب:اناا الجدو) رقم )
%( بينماا  90من العاملين في الجمعيات األهلية من الا ةور وذلا  بنساتة ) أ  أكبر نستة -

 %(  10نستة اإلنا  ةانو بنستة )
في تيادة نستة عم  الا ةور عان االناا   (2017دراسة فتح:ة محمد ال اضي )ويتعق ه ا مب 

  2017)ال اضاااي  فتح:اااة محماااد  فاااي الجمعياااات االهلياااة لظاااروف الااا واظ والحمااا  و يرهاااا  
146) 
ساانة( ماان العاااملين فااي الجمعيااات األهليااة وذلاا   35أ  أكباار نسااتة مماان هاام فااو  ساان ) -

(ه %25,4سانة( ةاناو بنساتة ) 35-30(ه بينما نستة ممن هم فاي سان )%49,6بنستة )
(ه بينما نستة ممن هام %17,9سنة( ةانو بنستة ) 30-25بينما نستة ممن هم في سن )

 ( %7,1سنة( ةانو بنستة ) 25أ   من )
أكبر نساتة مان العااملين فاي الجمعياات األهلياة مان الحابالين علاي ممها  بكاالوريوس  أ  -

 31,8%(  بينما نساتة الحابالين علاي ممها  ليساانن ةاناو بنساتة ) 44,3وذل  بنستة )
 %(  19,6%(ه بينما نستة الحابلين علي دبلوم ةانو بنستة )

ا علااي دراسااات عليااا ةانااو أ  أكباار نسااتة ماان العاااملين فااي الجمعيااات األهليااة لاام  حصاالو  -
 1,8(  بينما نستة الحابلين علي دراسات علياا ماجساتير ةاناو نسابتهم )%95,7بنستة )

 (  %2,5%(ه بينما نستة الحابلين علي دراسات عليا دةتورا  ةانو نسبتهم )
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( ساااانة تقريتااااات 27,1أ  متوساااا  عاااادد ساااانوات الخباااارة للعاااااملين فااااي الجمعيااااات األهليااااة ) -
 ( تقريتات 6,7ي )وبانحراف معيار 

والتاي أكاادت علااي تععياا   (2001ويتاااق مااذا ماا  دراسااة عبدالسااالم محمااد علااي )      
دور الجمعيات األهلية المصرية في مجاا التعليم في  وء  برات بعام الادوا المتقدماة 

 (2001)علي  عبدالسالم محمد  مث  الوال ات المتحدة األمريكية 
معياااات األهلياااة  عملاااو  فاااي وئاااابف حكومياااة ةاناااو أ  أكبااار نساااتة مااان العااااملين فاااي الج -

 ( %34,3( بينما ال من  عملو  في وئابف  ابة ةانو نسبتهم )%65,7نسبتهم )
 لتعامل.اثان:ًا: أدوار الجمة:اا اجمل:ة لمساندة الدولة لمداجهة فيرو  كدرونا م  أنساق 

 و  كدرونا م  نسق( أدوار الجمة:اا اجمل:ة لمساندة الدولة في مداجهة فير 5جدو) )
 280 =  الارد 

 المؤشرات م

 االستجــــابـــــات
المجموع 
 المرجح

الوسط 
 المرجح

النسبة 
 المرجحة

 دائما   أحيانا   نادرا   الترتيب

 % ك % ك % ك

1 

توووووووووفير المعلومووووووووات 
والبيانووات لوودف األفووراد 
عوووون ةبيعووووة فيووووروس 

 كورونا.

202 72.1 68 24.3 10 3.6 472 1.69 
84.30

% 
4 

2 
مواجهوووووة المعلوموووووات 
الخاةئووووووة والمنتشوووووورة 
 حول فيروس كورونا.

222 79.3 50 17.9 8 2.9 494 1.76 
88.20

% 
1 

3 

تشوووجيع األفوووراد علوووي 
المشوووواركة المجتمعيووووة 
فوووي مواجهوووة فيوووروس 

 كورونا.

168 60 65 23.2 47 16.8 401 1.43 
71.60

% 
12 

4 

تشوووجيع األفوووراد علوووي 
االنضمام إلوي حمو ت 

توعيووووووووة بفيووووووووروس ال
 كورونا.

193 68.9 59 21.1 28 10 445 1.59 
79.50

% 
8 

5 
حووووور األفوووووراد علوووووي 
تطبيووووووق االجوووووووراءات 

 االحترازية.

186 66.4 72 25.7 22 7.9 444 1.59 
79.30

% 
9 

6 
تسهيل ةرق الحصول 
علووووي اإلعانووووات التووووي 

 تمنحها الجمعيات.

181 64.6 82 29.3 17 6.1 444 1.59 
79.30

% 
9 

7 

األفوووراد علوووي تووودري  
التعامووووووول موووووووع أدوات 
التعقووووووووووي  لمواجهووووووووووة 

 فيروس كورونا.

212 75.7 63 22.5 5 1.8 487 1.74 
87.00

% 
2 

8 

حووووور األفوووووراد علوووووي 
التووووووووووووزام بالتباعوووووووووووود 
االجتماعي للوقاية مون 

 الفيروس.

191 68.2 79 28.2 10 3.6 461 1.65 
82.30

% 
7 
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 المؤشرات م

 االستجــــابـــــات
المجموع 
 المرجح

الوسط 
 المرجح

النسبة 
 المرجحة

 دائما   أحيانا   نادرا   الترتيب

 % ك % ك % ك

9 
تيسووووووووووووير  ووووووووووووروة 
الحصوووووووووووول علوووووووووووي 

 اإلعانات الشهرية.

199 71.1 70 25 11 3.9 468 1.67 
83.60

% 
5 

10 

توووووووووفير المعلومووووووووات 
والبيانوووات عووون ةووورق 
اإلصووووووووابة بفيووووووووروس 

 كورونا.

211 75.4 62 22.1 7 2.5 484 1.73 
86.40

% 
3 

11 
توووووفير فوووورص عموووول 
يومية لألفراد لمواجهة 

 تداعيات الفيروس.

169 60.4 66 23.6 45 16.1 404 1.44 
72.10

% 
11 

12 

تقوووودي  خوووودمات ةبيووووة 
ذات جوووووووووودة عاليوووووووووة 
لألفوووووووووراد لمواجهوووووووووة 

 فيروس كورونا.

162 57.9 99 35.4 19 6.8 423 1.51 
75.50

% 
10 

13 

توووووووووفير المعلومووووووووات 
والبيانوووات عووون ةووورق 
الوقايووووة موووون فيووووروس 

 كورونا.

205 73.2 54 19.3 21 7.5 464 1.66 
82.90

% 
6 

14 
توووووووووووفير اإلعانووووووووووات 
االقتصووادية التووي تقوودم 

 للمواةنين.

149 53.2 80 28.6 51 18.2 378 1.35 
67.50

% 
13 

 22.39 6199  المتغير ككل
79.96
% 

 مرتفع

 (:5 تضح مم ب:اناا الجدو) رقم )
 أ  الوس  المرج  العام ألدوار الجمعيات األهلية لمساندة الدولة لمواجهة فيروس ةورونا 

مب نسق العرد ةما  حددها أع اء الجمعية العمومية مجلن اإلدارة والعاملين في 
( وهو معدا مرتعب مما  عكن %79,96( وبنستة مرجحة )22,39الجمعيات األهلية بل  )

دور أهمية دور الجمعيات األهلية في مساندة الدولة برفب مستوي الوعي لدي األفراد 
 لمواجهة فيروس ةورونا 

 أدوار الجمة:اا اجمل:ة لمساندة الدولة في مداجهة فيرو  كدرونا م  نسق الارد 
 مثل في اجتي:والتي تت

حيم جاء في الترتيب األوا مواجهة المعلومات الخا هة والمنتشرة حوا فيروس ةورونا      
(ه لم جاء بالترتيب الثاني تدريب األفراد علي %88,2(( وبنستة مرجحة 1,76بوس  مرج  )

( وبنستة مرجحة 1,74التعام  مب أدوات التعقيم لمواجهة فيروس ةورونا بوس  مرج  )
(ه لم جاء في الترتيب الثالم توفير المعلومات والبيانات عن  ر  اإلبابة بعيروس 87%)

(ه لم جاء في الترتيب الرابب توفير %86,4( وبنستة مرجحة )1,73كورونا بوس  مرج  )
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( وبنستة 1,69المعلومات والبيانات لدي األفراد عن  بيعة فيروس ةورونا بوس  مرج  )
الترتيب الخامن تيسير  روط الحصوا علي اإلعانات (ه لم جاء في %84,3مرجحة )

(ه لم جاء في الترتيب السادس توفير %83,6( وبنستة مرجحة )1,67الشهرية بوس  مرج  )
( وبنستة 1,66المعلومات والبيانات عن  ر  الو ا ة من فيروس ةورونا بوس  مرج  )

علي المشارةة المجتمعية  (ه لم جاء في الترتيب  ب  األ ير تشجيب األفراد%82,9مرجحة )
(ه لم جاء في %71,6( وبنستة مرجحة )1,43في مواجهة فيروس ةورونا بوس  مرج  )

( وبنستة 1,35الترتيب األ ير توفير اإلعانات اال تصاد ة التي تقدم للموا نين بوس  مرج  )
د لمواجهة (ه و د مرجب ذل   لي الدور الععاا ال ي تقوم به الجمعية مب األفرا%67,5مرجحة )

 تداعيات  طورة فيروس ةورونا  
فااااي  اااارورة تععياااا  أداء  (2013عماااارو عبااااد  )وهاااا ا مااااا أكاااادت عليااااه دراسااااة          

ارف العاملين والمتطوعين بالمنظمات  ير الحكومية للمساهمة الععالة في ت ويد األفراد بالمعا
اهاات المخاا ر الم ارة علاي والقيم وتنمياة القادرة علاي فهام وتو اب الموا اف والسالوةيات واتج

 (.2013)ليري  عمرو عبد    األفراد واألسر والمجتمب 
في أناه  جاب علاي الجمعياات  (2017دراسة فتح:ة محمد ال اضي )ةما متعق ه ا مب        

  االهليااة مساااعدة األفااراد للحااد ماان ال اا وط المرتتطااة بقلااق المسااتقب  الااوئيعي للعمالااة المم تااة
 (146  2017محمد  )ال اضي  فتح:ة 

 ( أدوار الجمة:اا اجمل:ة لمساندة الدولة في مداجهة فيرو  كدرونا م  نسق6جدو) )
 280 =    اجسرة

 المؤشرات م

 االستجــــابـــــات
المجموع 
 المرجح

الوسط 
 المرجح

النسبة 
 المرجحة

 نادرا   أحيانا   دائما   الترتيب

 % ك % ك % ك

1 

عوودم التجمووع توعيووة األسوور ب
والتزاح  في األماكن العاموة 
لتقليوووووول انتشووووووار فيووووووروس 

 كورونا.

209 74.6 62 22.1 9 3.2 480 1.71 
85.70

% 
4 

2 

التعوووووووووووواون والمشوووووووووووواركة 
والتشوواور بووين أفووراد األسوور 
فوووووي كيفيوووووة التعامووووول موووووع 

 فيروس كورونا. 

203 72.5 70 25 7 2.5 476 1.7 
85.00

% 
5 

3 

تقدي  الدع  لألسر السوتخدام 
اإلجووراءات االحترازيووة فووي 
التعاموووووووول مووووووووع فيووووووووروس 

 كورونا.

226 80.7 44 15.7 10 3.6 496 1.77 
88.60

% 
3 

4 
المساهمة في تحقيق االسوتقرار 
االجتماعي داخل األسورة خوفوا 
 من اإلصابة بفيروس كورونا.

210 75 42 15 28 10 462 1.65 
82.50

% 
7 



 

 

 

72 

 

 مجلة مستقبل العلوم االجتماعية

Journal Future of social siences 
 2022 إبريل (4جالتاسع )العدد 

 المؤشرات م

 االستجــــابـــــات
المجموع 
 المرجح

الوسط 
 المرجح

النسبة 
 المرجحة

 نادرا   أحيانا   دائما   الترتيب

 % ك % ك % ك

5 

اكسوووووووواب أفووووووووراد األسوووووووور 
بالمعووارا المرتبطووة بطوورق 
انتقوووووال العووووودوف لفيوووووروس 

 كورونا.

211 75.4 58 20.7 11 3.9 480 1.71 
85.70

% 
4 

6 
مسوواعدة األسوور فووي حموو ت 
 التعقي  للمنازل والشوارع.

237 84.6 38 13.6 5 1.8 512 1.83 
91.40

% 
1 

7 
توعية األسر بكيفية التعامول 
عنوووود إصووووابة أحوووود أفرادهووووا 

 بفيروس كورونا.
214 76.4 51 18.2 15 5.4 479 1.71 

85.50

% 
4 

8 
تقدي  مساعدات لألسور ييور 
القوووووووادرة علوووووووي مواجهوووووووة 

 فيروس كورونا.
219 78.2 60 21.4 1 0.4 498 1.78 

88.90

% 
3 

9 

تووووفير فووورص عمووول لتقليووول 
أعداد العمالة يير المنتظموة 
التوووووي ال تسوووووتجي  للعوووووزل 

 الطبي.

224 80 51 18.2 5 1.8 499 1.78 
89.10

% 
3 

10 
ف الع ج المساهمة في تكالي

لألسوووووووووووووور ذات الوووووووووووووودخل 
 المنخفض.

232 82.9 39 13.9 9 3.2 503 1.8 
89.80

% 
2 

11 

تشوووجيع أفوووراد األسووور علوووي 
اال ووووووتراك فووووووي البوووووورام  
التطوعيووة لمواجهووة فيووروس 

 كورونا.

196 70 76 27.1 8 2.9 468 1.67 
83.60

% 
6 

12 
تقووودي  إعانوووة بطالوووة لألسووور 
المتضررة من توقوف العمول 

 عددة.في المح ت المت
236 84.3 39 13.9 5 1.8 511 1.83 

91.30

% 
1 

13 
المسووووووواهمة فوووووووي تحسوووووووين 
الظروا الصوحية والذااييوة 

 لألسر نتيجة الفقر.
233 83.2 37 13.2 10 3.6 503 1.8 

89.80

% 
2 

14 
تقووووووودي  مسووووووواعدات ماليوووووووة 
للعمالوووة اليوميوووة المتضوووررة 
 من انتشار فيروس كورونا.

210 75 57 20.4 13 4.6 477 1.7 
85.20

% 
5 

 مرتفعة %87.3 24.44 6844  المتغير ككل

 (:6مت   من بيانات الجدوا ر م )
  ا أ  الوس  المرج  العام ألدوار الجمعيات األهلية لمساندة الدولة لمواجهة فيروس ةورون

مب نسق األسرة ةما  حددها أع اء الجمعية العمومية مجلن اإلدارة والعاملين في 
( وهو معدا مرتعب مما  عكن %87,3( وبنستة مرجحة )24,44) الجمعيات األهلية بل 

أهمية دور الجمعيات األهلية مب األسرة في مواجهة فيروس ةورونا والتقلي  من ايلار 
 المر ية والسلبية التي  د تنتع عن اإلبابة به ا العيروس 
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 ق طة بنسأدوار الجمة:اا اجمل:ة لمساندة الدولة في مداجهة فيرو  كدرونا والمرتب
 اجسرة والتي تتمثل في اجتي:

حياام جاااء فااي الترتيااب األوا مساااعدة األساار فااي حمااتت التعقاايم للمناااتا والشااوار ه         
تقاااد م  عاناااة بطالاااة لألسااار المت اااررة مااان تو اااف العمااا  فاااي المحاااتت المتعاااددة بوسااا  مااارج  

فاااي تكااااليف العاااتظ (ه لااام جااااء بالترتياااب الثااااني المسااااهمة %91,3( وبنساااتة مرجحاااة )1,83)
لألسر ذات الد   المنخعمه المساهمة فاي تحساين الظاروف الصاحية وال  ابياة لألسار نتيجاة 

(ه لاام جاااء بالترتيااب الثالاام تقااد م الاادعم %89,8( وبنسااتة مرجحااة )1,8العقاار بوساا  ماارج  )
سار لألسر الستخدام اإلجراءات االحتراتية في التعام  مب فيروس ةورونااه تقاد م مسااعدات لأل

 يااار القااااادرة علااااي مواجهااااة فيااااروس ةوروناااااه تااااوفير فاااار  عماااا  لتقلياااا  أعااااداد العمالااااة  ياااار 
(ه لام %88,9( وبنساتة مرجحاة )1,78المنتظمة التي ال تستجيب للعا ا الطباي بوسا  مارج  )

 جااااء بالترتياااب الراباااب توعياااة األسااار بعااادم التجماااب والتااا احم فاااي األمااااكن العاماااة لتقليااا  انتشاااار
توعيااة األساار بكيفيااة التعاماا  عنااد  بااابة أحااد أفرادهااا بعيااروس ةورونااا بوساا  فيااروس ةوروناااه 

(ه لاااام جاااااء بالترتيااااب الخااااامن التعاااااو  والمشااااارةة %85,7( وبنسااااتة مرجحااااة )1,71ماااارج  )
لاة والتشاور بين أفراد األسر في ةيفية التعام  مب فيروس ةورونااه تقاد م مسااعدات مالياة للعما

(ه %85,2( وبنساتة مرجحاة )1,7فياروس ةوروناا بوسا  مارج  ) اليومية المت ررة من انتشاار
لاام جاااء بالترتيااب السااادس تشااجيب أفااراد األساار علااي اال ااتراو فااي الباارامع التطوعيااة لمواجهااة 

(ه لااام جااااء بالترتياااب األ يااار %83,6( وبنساااتة مرجحاااة )1,67فياااروس ةوروناااا بوسااا  مااارج  )
رة  وفااا ماان اإلبااابة بعيااروس ةورونااا المساااهمة فااي تحقيااق االسااتقرار االجتماااعي دا اا  األساا

 ( %82,5( وبنستة مرجحة )1,65بوس  مرج  )
فااااي  اااارورة تععياااا  أداء  (2013عماااارو عبااااد  )وهاااا ا مااااا أكاااادت عليااااه دراسااااة          

ر العاملين والمتطوعين بالمنظمات  ير الحكومية للمساهمة الععالة فاي تتصاير األفاراد واألسا
اتهم علااي فهاام وتو ااب الموا اف والساالوةيات واتجاهااات المخااا ر بالخادمات المقدمااة لتنميااة  ادر 

 (.2013)ليري  عمرو عبد    المملرة علي األفراد واألسر والمجتمب 
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ق (  أدوار الجمة:اا اجمل:ة لمساندة الدولة في مداجهة فيرو  كدرونا م  نس7جدو) )
 280فريق العمل            ن= 

 المؤشرات م

 ـــاتاالستجــــابــ
المجموع 
 المرجح

الوسط 
 المرجح

النسبة 
 المرجحة

 نادرا   أحيانا   دائما   الترتيب

 % ك % ك % ك

1 
عمووووول نشووووورات توعيوووووة 
حوووووول امكانيوووووة انتقوووووال 
 الفيروس وفترات بقاؤه.

222 79.3 53 18.9 5 1.8 497 1.78 
88.80

% 
4 

2 
تبوووووووووووادل المعلوموووووووووووات 
والبيانوووات بوووين أعضووواء 

 حد.الفريق الوا
221 78.9 51 18.2 8 2.9 493 1.76 

88.00

% 
5 

3 

تنوووووووووووووووع الوسوووووووووووووووايل 
المسووتخدمة بووين اعضوواء 
الفريق لمواجهة فيوروس 

 كورونا.

232 82.9 37 13.2 11 3.9 501 1.79 
89.50

% 
3 

4 

توووووووووافر المسوووووووووتلزمات 
الطبيووة المناسووبة للتعاموول 
مووووع الحوووواالت المصووووابة 

 بالفيروس.

229 81.8 39 13.9 12 4.3 497 1.78 
88.80

% 
4 

5 
ابتكووار وتنوووع الخوودمات 
واألنشوووووطة واإلعانوووووات 

 المقدمة للمواةنين.
199 71.1 80 28.6 1 0.4 478 1.71 

85.40

% 
7 

6 

تثقيووووف األفووووراد بكيفيووووة 
التعامووووول موووووع األةبووووواء 
والممرضوووووووووات أثنووووووووواء 

 مواجهة الفيروس.

201 71.8 73 26.1 6 2.1 475 1.7 
84.80

% 
8 

7 

ضووورورة حوووور االفووووراد 
لتووووووووووووووووزام علووووووووووووووووي اال

بووووالبروتوكول الصووووح  
للتعامووووول موووووع فيوووووروس 

 كورونا.

209 74.6 62 22.1 9 3.2 480 1.71 
85.70

% 
7 

8 

 وورك كيفيووة التعاموول مووع 
األجهووووووووووزة المناسووووووووووبة 
للتعامووول موووع المصوووابين 

 بالفيروس.

219 78.2 56 20 5 1.8 494 1.76 
88.20

% 
5 

9 
توفير التودري  المناسو  

 للتعامل مع األزمة.
231 82.5 49 17.5 - - 511 1.83 

91.30

% 
1 

10 

تووووووووووووووداول البيانووووووووووووووات 
الصحيحة حول معودالت 
االصووووووووووابة بفيووووووووووروس 

 كورونا.

224 80 56 20 - - 504 1.8 
90.00

% 
2 

11 

توووفر الكفوواءات باألعووداد 
المطلوبووووووووووة والكافيووووووووووة 
لمواجهووووووووووة فيووووووووووروس 

 كورونا.

208 74.3 65 23.2 7 2.5 481 1.72 
85.90

% 
6 



 

 

 

75 

 

 مجلة مستقبل العلوم االجتماعية

Journal Future of social siences 
 2022 إبريل (4جالتاسع )العدد 

12 

اتاحووة عوودد موون الكوووادر 
لطبيووة فووي فريووق العموول ا

لمواجهووووووووووة فيووووووووووروس 
 كورونا.

235 83.9 41 14.6 4 1.4 511 1.83 
91.30

% 
1 

13 
تنوع الودورات التدريبيوة 
للمشووورفين عووون التوعيوووة 

 الصحية.
223 79.6 47 16.8 10 3.6 493 1.76 

88.00

% 
5 

14 

مواجهوووووووة المعلوموووووووات 
الخاةئة والمذلوةوة بوين 
أعضووووواء الفريوووووق عووووون 

 فيروس كورونا.

232 82.9 41 14.6 7 2.5 505 1.8 
90.20

% 
2 

%88.27 24.71 6920  المتغير ككل  مرتفع 

 (:7مم ب:اناا الجدو) رقم ) مت  
 ا أ  الوس  المرج  العام ألدوار الجمعيات األهلية لمساندة الدولة لمواجهة فيروس ةورون

لعاملين في مب نسق فريق العم  ةما  حددها أع اء الجمعية العمومية مجلن اإلدارة وا
( وهو معدا مرتعب مما %88,27( وبنستة مرجحة )24,71الجمعيات األهلية بل  )

 عكن أهمية دور الجمعيات األهلية مب فريق العم  دا   الممسسات لمواجهة فيروس 
 كورونا  

  أدوار الجمة:اا اجمل:ة لمساندة الدولة في مداجهة فيرو  كدرونا م  نسق فريق
 ي اجتي:العمل والتي تتمثل ف

حيم جاء فاي الترتياب األوا تاوفير التادريب المناساب للتعاما  ماب األتماةه اتاحاة عادد مان     
( وبنساتة مرجحاة 1,83الكوادر الطبية في فريق العما  لمواجهاة فياروس ةوروناا بوسا  مارج  )

(ه لم جاء بالترتيب الثاني تداوا البيانات الصاحيحة حاوا معادالت االباابة بعياروس 91,3%)
(ه لم جاء بالترتيب الثالام تناو  الوسااب  %90,2( وبنستة مرجحة )1,8وناه بوس  مرج  )كور 

( وبنساتة مرجحاة 1,79المستخدمة بين اع ااء العرياق لمواجهاة فياروس ةوروناا بوسا  مارج  )
(ه لام جاااء بالترتيااب الراباب عماا  نشاارات توعياة حااوا امكانيااة انتقااا العيااروس وفتاارات 89,5%)

(ه لاااام جاااااء بالترتيااااب الخااااامن تتااااادا %88,8( وبنسااااتة مرجحااااة )1,78بقااااام  بوساااا  ماااارج  )
المعلوماااات والبياناااات باااين أع ااااء العرياااق الواحاااده  ااارق ةيفياااة التعامااا  ماااب األجهااا ة المناساااتة 
 للتعام  مب المصابين بالعيروسه تنو  الدورات التدريبية للمشارفين عان التوعياة الصاحية بوسا 

(ه لاام جااء بالترتياب  با  األ ياار  ارورة حام االفااراد %88,2( وبنساتة مرجحاة )1,76مارج  )
( وبنسااتة 1,71علااي االلتاا ام بااالبروتوةوا الصااحى للتعاماا  مااب فيااروس ةورونااا بوساا  ماارج  )

(هلاااام جاااااء بالترتيااااب األ ياااار تثقيااااف األفااااراد بكيفيااااة التعاماااا  مااااب األ تاااااء %85,7مرجحااااة )
 (  %84,8مرجحة ) ( وبنستة1,7والممر ات ألناء مواجهة العيروس بوس  مرج  )
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التااي أو ااحو أ  التاادريب الععاااا  (2018ويتاااق مااذا ماا  دراسااة ايماام أةمااد ةساام )     
 ساااعد اال صااابيين االجتماااعيين علااي بناااء  اادراتهم فااي تطااوير عماا  المنظمااات  ياار الربحيااة 

)جاللااه  ايماام أةمااد ةساام  سااواء علااي مسااتوي الوحاادات الصاا ري أو المتوسااطة أو الكبااري 
2018  87- 95.) 
( فاي أ  العاعا  2016) Correia S., De Oliveriraوها ا ماا أكادت علياه دراساة          

التنظيمااااي ملعااااب دورا قياد ااااات ويجااااب ا  مت اااامن )ممثاااا   اااارعي لمصااااال  المجتمااااب لصاااايا ة 
المتااادراته ماادمر للعت ااات االجتماعيااة متخصااص فااي الحوةمااة والمشااارةة المجتمعيااةه مااروظ 

 -Gomz, Correia S.N., De Oliverira, 2016, 102) للعواباد االجتماعياة 
133.) 
التااااي أكاااادت علااااي أ   Lang (2011)وتختلااااف نتااااائج مااااذه الدراسااااة ماااا  دراسااااة       

المشكتت التي تواجه المتطوعين تتنمث  في عدم وجود تعااو  باين أع ااء فرياق العما  دا ا  
 (Yexiu, Lang, 2011) الجمعيات األهلية في العم  التطوعي

 ( أدوار الجمة:اا اجمل:ة لمساندة الدولة في مداجهة فيرو  كدرونا م  نسق8جدو) )
 280 =            المؤسسة 

 المؤشرات م

 االستجــــابـــــات
المجموع 

 المرجح

الوسط 

 المرجح

النسبة 

 المرجحة
 نادرا   أحيانا   دائما   الترتيب

 % ك % ك % ك

1 

مووووووووة توووووووووفير الموووووووووارد ال ز

لمسوواعدة األفووراد فووي مواجهووة 

 فيروس كورونا.

241 86.1 37 13.2 2 0.7 519 1.85 
92.50

% 
2 

2 

حوور األفووراد علووي التطوووع فووي 

القيوووووام بمبوووووادرات والحمووووو ت 

الموجهوووووة لمواجهوووووة فيوووووروس 

 كورونا.

244 87.1 30 10.7 6 2.1 518 1.85 
92.50

% 
2 

3 
توفير المطبوعات ال زمة عون 

 فيروس كورونا.
253 90.4 20 7.1 7 2.5 526 1.88 

93.90

% 
1 

4 

توفير الكفاءات ذات الخبرة في 

مجال الرعايوة الصوحية لوبعض 

 العاملين بالجمعية.

225 80.4 43 15.4 12 4.3 493 1.76 
88.00

% 
5 

5 
الشووفافية التامووة حووول خطووورة 

 الوباء وانتشاره.
210 75 42 15 28 10 462 1.65 

82.50

% 
8 

6 

ة األقسوووام تكووواتف وتعووواون كافووو

داخووووووول الجمعيوووووووات األهليوووووووة 

 لمواجهة فيروس كورونا

218 77.9 62 22.1 0 0 498 1.78 
88.90

% 
4 

7 

تنوووووووووع األنشووووووووطة المقدمووووووووة 

لمواجهووة فيووروس كورونووا فووي 

 الجمعيات.

229 81.8 49 17.5 2 0.7 507 1.81 
90.50

% 
3 

 86.806 1.74 486 2.9 8 20.7 58 76.4 214التنسيق بين مؤسسات المجتموع  8
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 المؤشرات م

 االستجــــابـــــات
المجموع 

 المرجح

الوسط 

 المرجح

النسبة 

 المرجحة
 نادرا   أحيانا   دائما   الترتيب

 % ك % ك % ك

المحلوووي فوووي ةووورق المواجهوووة 

 ا.لفيروس كورون

% 

9 

توفير قاعودة بيانوات تكنولوجيوة 

لمساعدة الفورق الطبيوة وا وباع 

 احتياجات األفراد.

209 74.6 68 24.3 3 1.1 486 1.74 
86.80

% 
6 

10 

زيوووادة قووودرات الجمعيوووة علوووي 

ا ووباع االحتياجووات االجتماعيووة 

 لألفراد. 

199 71.1 80 28.6 1 0.4 478 1.71 
85.40

% 
7 

11 

التنسوووويق بووووين مجلووووس اإلدارة 

والقووايمين علووي تقوودي  الخوودمات 

 المتنوعة ألفراد المجتمع.

238 85 42 15 0 0 518 1.85 
92.50

% 
2 

12 

زيوووووادة ثقوووووة الموووووواةنين فوووووي 

الخووودمات الطبيوووة المقدموووة لهووو  

 داخل المجتمع.

211 75.4 66 23.6 3 1.1 488 1.74 
87.10

% 
6 

13 

تووووفير مؤسسوووات ةبيوووة بديلوووة 

عنوود يلووق المستشووفيات للحجوور 

 الصحي بسب  الفيروس.

210 75 42 15 28 10 462 1.65 
82.50

% 
8 

14 

زيوووادة قووودرات الجمعيوووة علوووي 

ا ووباع االحتياجووات االقتصووادية 

 لألفراد. 

219 78.2 56 20 5 1.8 494 1.76 
88.20

% 
5 

 24.77 6935  :المتغير ككل
88.46

% 
 مرتفع

ندة أ  الوس  المرج  العاام ألدوار الجمعياات األهلياة لمساا (8م ب:اناا الجدو) رقم ) تضح م
( %88,46( وبنساتة مرجحاة )24,77ماب نساق الممسساة بلا  )الدولة لمواجهاة فياروس ةوروناا 

 وهو معدا مرتعب مما  عكن أهمية دور الجمعيات مب نسق الممسسة لمساندة الدولة 
 ساق ندة الدولاة فاي مداجهاة فيارو  كدروناا والمرتبطاة بنأدوار الجمة:اا اجمل:ة لمسا

 المؤسسة والتي تتمثل في اجتي:
حيم جاء فاي الترتياب األوا تاوفير المطبوعاات التتماة عان فياروس ةوروناا بوسا  مارج      
(ه لاام جاااء بالترتيااب الثاااني تااوفير المااوارد التتمااة لمساااعدة %93,9( وبنسااتة مرجحااة )1,88)

ة فيااروس ةوروناااه حاام األفااراد علااي التطااو  فااي القيااام بمتااادرات والحمااتت األفااراد فااي مواجهاا
الموجهااة لمواجهااة فيااروس ةوروناااه التنساايق بااين مجلاان اإلدارة والقااابمين علااي تقااد م الخاادمات 

(ه لاام جاااء بالترتيااب %92,5( وبنسااتة مرجحااة )1,85المتنوعااة ألفااراد المجتمااب بوساا  ماارج  )
( 1,81لمواجهااة فيااروس ةورونااا فااي الجمعيااات بوساا  ماارج  )الثالاام تنااو  األنشااطة المقدمااة 

(ه لاااام جاااااء بالترتيااااب الرابااااب تكاااااتف وتعاااااو  ةافااااة األ سااااام دا اااا  %90,5وبنسااااتة مرجحااااة )
(هلام %88,9( وبنستة مرجحة )1,78الجمعيات األهلية لمواجهة فيروس ةورونا بوس  مرج  )
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اا الرعا اة الصاحية لاتعم العااملين جاء بالترتيب الخامن توفير الكعاءات ذات الخبرة فاي مجا
بالجمعياااةه تياااادة  ااادرات الجمعياااة علاااي ا اااتا  االحتياجاااات اال تصااااد ة لألفاااراد بوسااا  مااارج  

(ه لم جاء بالترتيب السادس التنسايق باين ممسساات المجتماب %88,2( وبنستة مرجحة )1,76)
ة لمساااعدة العاار  المحلااي فااي  اار  المواجهااة لعيااروس ةوروناااه تااوفير  اعاادة بيانااات تكنولوجياا

الطبية وا تا  احتياجاات األفاراده تياادة لقاة الماوا نين فاي الخادمات الطبياة المقدماة لهام دا ا  
(ه لام جااء بالترتياب  با  األ يار تياادة %87,1( وبنستة مرجحة )1,74المجتمب بوس  مرج  )

نساااتة ( وب1,71 ااادرات الجمعياااة علاااي ا اااتا  االحتياجاااات االجتماعياااة لألفاااراد بوسااا  مااارج  )
(ه لااام جااااء بالترتياااب األ يااار الشاااعا ية التاماااة حاااوا  طاااورة الوبااااء وانتشاااار ه %85,4مرجحاااة )

تااوفير ممسسااات  بيااة بدملااة عنااد  لااق المستشاافيات للحجاار الصااحي بساابب العيااروس  بوساا  
 ( %82,5( وبنستة مرجحة )1,65مرج  )
ا ااحة للعماا  التااي أكاادت علااي وجااود سياسااات و  Lang (2011)دراسااة ةمااا أكاادت         

 (Yexiu, Lang, 2011 )  التطوعي في تنمية وتطوير المجتمب
علي أهمية تععي  أليات الحوار المجتمعاي  Hobbs,et al (2012)كما أكدا دراسة        

بالمنظمااات  ياار الحكوميااة لتحرياا  التعاااعتت االجتماعيااة وتنبااي المسااهولية االجتماعيااة لاادي 
 لمواجهاة التحاد ات المجتمعياة و ارورة التصادي للمخاا ر  األع اء العاملين بتل  المنظمات

(et al, Hobbs Mary, 2012.) 
التاااي أكااادت علاااي دور  (2015دراساااة أساااماء ساااعيد محماااد عااادض )ويتعاااق هااا ا ماااب      

)عااادض  الجمعياااات االهلياااة فاااي تحساااين األداء الممسساااي لتعلااايم األفاااراد وتطاااوير الخااادمات  
 (.3457-3446  2015أسماء سعيد محمد  

 ( أدوار الجمة:اا اجمل:ة لمساندة الدولة في مداجهة فيرو  كدرونا م  نسق9جدو) )
 280 =  المجتم  

 المؤشرات م

 االستجــــابـــــات

المجموع 
 المرجح

الوسط 
 المرجح

النسبة 
 المرجحة

 نادرا   أحيانا   دائما   الترتيب

 % ك % ك % ك

1 

حر األفراد والمؤسسوات 
ي تحقيووووق المشوووواركة علوووو

الشوووعبية لقيوووام الجمعيوووات 
األهليووووووة بوووووودورها فووووووي 

 المجتمع.

237 84.6 36 12.9 7 2.5 510 1.82 
91.10

% 
2 

2 

تكامووووول الخووووودمات بوووووين 
الجمعيوووووووات واألجهوووووووزة 
الحكوميووووووووووة المختلفووووووووووة 

 لمواجهة الفيروس

223 79.6 46 16.4 11 3.9 492 1.76 
87.90

% 
4 
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3 
زيوووووادة القوافووووول الطبيوووووة 

لمواجهووووووووووة المتنوعووووووووووة 
 فيروس كورونا.

250 89.3 29 10.4 1 0.4 529 1.89 
94.50

% 
1 

4 
مواجهة الشايعات السلبية 
بووين أفووراد المجتمووع عنوود 
 مواجهة فيروس كورونا.

232 82.9 45 16.1 3 1.1 509 1.82 
90.90

% 
2 

5 

تووووفير األمووواكن المناسوووبة 
للحجووووور الصوووووحي عنووووود 
اإلصوووووووووووابة بفيوووووووووووروس 

 كورونا.

200 71.4 70 25 10 3.6 470 1.68 
83.90

% 
7 

6 

زيووووادة خوووودمات التوعيووووة 
الصووحية ألفووراد المجتمووع 
بمخوووووووووووواةر فيووووووووووووروس 

 كورونا.

214 76.4 51 18.2 15 5.4 479 1.71 
85.50

% 
6 

7 

التعوواون بووين المؤسسووات 
الحكوميووووووة والجمعيووووووات 
األهليووووة للقيووووام بحموووو ت 
التعقووووووووووي  للمؤسسووووووووووات 
والمنشوووووووجت الموجوووووووودة 

 بالمجتمع.

231 82.5 43 15.4 6 2.1 505 1.8 
90.20

% 
3 

8 

توووووووفير وسووووووايل النقوووووول 
المجهووزة وانمنووة صووحيا 
بووووين لألفووووراد المصووووابين 

 بفيروس كورونا.

198 70.7 63 22.5 19 6.8 459 1.64 
82.00

% 
8 

9 

تكوووووووووووواتف مؤسسووووووووووووات 
المجتمووع المحلووي المحووي  
بالجمعيووووووووووة لمواجهووووووووووة 

 فيروس كورونا

219 78.2 52 18.6 9 3.2 490 1.75 
87.50

% 
5 

10 

استذ ل الوقو  المناسو  
فوووووي اسوووووتخدام البووووورام  
االع ميوووووووووة لمواجهوووووووووة 

 فيروس كورونا

218 77.9 54 19.3 8 2.9 490 1.75 
87.50

% 
5 

11 
تحسوووين جوووودة الخووودمات 
المقدمووووووة لألفووووووراد فووووووي 

 الجمعيات األهلية.

199 71.1 71 25.4 10 3.6 469 1.68 
83.80

% 
7 

12 
تقووووودي  إعانوووووات للعمالوووووة 

موووووول نتيجووووووة توقووووووف الع
 بالمصانع والمؤسسات.

251 89.6 27 9.6 2 0.7 529 1.89 
94.50

% 
1 

13 

تشوووووووووووجيع مؤسسوووووووووووات 
المجتمووووع المحلووووي علووووي 
لتنووووووع وتطووووووير جوووووودة 

 الخدمات المقدمة.

218 77.9 55 19.6 7 2.5 491 1.75 
87.70

% 
5 

14 

التنسووويق بوووين القطاعوووات 
الصووحية لتطبيووق الحمايووة 
والوقايوووووووووووة لمواجهوووووووووووة 

 فيروس كورونا.

201 71.8 77 27.5 2 0.7 479 1.71 
85.50

% 
6 

%88.2 24.65 6901  المتغير ككل  مرتفع 

أ  الوس  المرج  العام ألدوار الجمعيات األهلية ( 9 تضح مم ب:اناا الجدو) رقم )    
مب نسق المجتمب ةما  حددها أع اء الجمعية فيروس ةورونا  لمواجهةلمساندة الدولة 
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( وبنستة مرجحة 24,65لعاملين في الجمعيات األهلية بل  )العمومية مجلن اإلدارة وا
( وهو معدا مرتعب مما  عكن أهمية الجمعيات في رفب مستوي وعي المجتمب 88,02%)

 بخطورة فيروس ةورونا 
 سق أدوار الجمة:اا اجمل:ة لمساندة الدولة في مداجهة فيرو  كدرونا والمرتبطة بن

 المجتم  والتي تتمثل في اجتي:
د م حيم جاء في الترتيب األوا تيادة القواف  الطبية المتنوعة لمواجهة فيروس ةورونااه تقا     

( وبنسااااتة 1,89 عانااااات للعمالااااة نتيجااااة تو ااااف العماااا  بالمصااااانب والممسسااااات بوساااا  ماااارج  )
(ه لاام جاااء بالترتيااب الثاااني حاام األفااراد والممسسااات علااي تحقيااق المشااارةة %94,5مرجحااة )

عياااات األهلياااة بااادورها فاااي المجتمااابه مواجهاااة الشاااابعات السااالبية باااين أفاااراد الشاااعبية لقياااام الجم
(ه لااام %91,1( وبنسااتة مرجحاااة )1,82المجتمااب عناااد مواجهااة فياااروس ةوروناااا بوساا  مااارج  )

جااااء بالترتياااب الثالااام التعااااو  باااين الممسساااات الحكومياااة والجمعياااات األهلياااة للقياااام بحماااتت 
( وبنساااااتة مرجحاااااة 1,80باااااالمجتمب بوسااااا  مااااارج  ) التعقااااايم للممسساااااات والمنشااااا ت الموجاااااودة

ة (ه لم جاء بالترتيب الرابب تكام  الخدمات بين الجمعيات واألجه ة الحكومية المختلع90,2%)
(ه لام جااء بالترتياب الخاامن %87,9( وبنستة مرجحة )1,76لمواجهة العيروس بوس  مرج  )

فياروس ةورونااه اسات تا الو او تكاتف ممسسات المجتمب المحلاي المحاي  بالجمعياة لمواجهاة 
المناسااب فااي اسااتخدام الباارامع االعتميااة لمواجهااة فيااروس ةوروناااه تشااجيب ممسسااات المجتمااب 

( وبنساااتة مرجحاااة 1,75المحلاااي علاااي لتناااو  وتطاااوير جاااودة الخااادمات المقدماااة بوسااا  مااارج  )
بمخاا ر  (ه لم جاء بالترتيب الساادس تياادة  ادمات التوعياة الصاحية ألفاراد المجتماب87,5%)

فياااروس ةورونااااه التنسااايق باااين القطاعاااات الصاااحية لتطبياااق الحما اااة والو ا اااة لمواجهاااة فياااروس 
(ه لام جااء بالترتياب  با  األ يار تاوفير %85,5( وبنساتة مرجحاة )1,71كورونا بوسا  مارج  )

األمااااكن المناساااتة للحجااار الصاااحي عناااد اإلباااابة بعياااروس ةورونااااه تحساااين جاااودة الخااادمات 
(هلام جااء %83,8( وبنستة مرجحة )1,68د في الجمعيات األهلية بوس  مرج  )المقدمة لألفرا

بالترتيااب األ ياار تااوفير وساااب  النقاا  المجهااا ة وايمنااة بااحيا بااين لألفااراد المصااابين بعياااروس 
 %(  82( وبنستة مرجحة )1,64كورونا بوس  مرج  )

لتطاوعي مان  اتا التاى أو احو العما  ا (2015ويتاق مذا م  دراسة عاسم اباراح:م )    
 (2015.) سل:م  عاسم ابراح:م  الجمعيات األهلية هو األهم في تنمية وتطوير المجتمب



 

 

 

81 

 

 مجلة مستقبل العلوم االجتماعية

Journal Future of social siences 
 2022 إبريل (4جالتاسع )العدد 

 مناقشة نتائج الدراسة:
 الجاعة علي تساؤالا الدراسة:

 الجاعااة علااي التساااؤ) الرئ:سااي للدراسااة مااا دور الجمة:اااا اجمل:ااة لمساااندة    
( مام Covid 19ة فيرو  كدروناا )الدولة في رف  مستدي وعي المداطنيم لمداجه
 منردر الممارسة العامة للخدمة االجتماع:ة؟ 

ر ويمكن اإلجابة علي ه ا التساما من  تا اإلجابة علي التساامالت العرعياة المرتتطاة باادوا  
الجمعيات األهلية لمساندة الدولة في رفب مساتوي وعاي الماوا نين لمواجهاة فياروس ةوروناا ماب 

 ما ملي:أنسا  التعام   ي
أ  دور الجمعيااااات األهليااااة لمساااااندة الدولااااة فااااي تطااااوير الخاااادمات واالجااااراءات الصااااحية  -1

 %(   79,96لمواجهة فيروس ةورونا مب نسق العرد ةانو مملرة وجاءت بنستة مرجحة )
أ  دور الجمعياات األهلياة لمسااندة الدولاة تطاوير الخادمات واالجاراءات الصاحية لمواجهااة  -2

 %(   87,30األسرة ةانو مملرة وجاءت بنستة مرجحة )فيروس ةورونا مب نسق 
أ  دور الجمعياات األهلياة لمسااندة الدولاة تطاوير الخادمات واالجاراءات الصاحية لمواجهااة  -3

 %(  88,27فيروس ةورونا مب نسق فريق العم  ةانو مملرة وجاءت بنستة مرجحة )
راءات الصاحية لمواجهااة أ  دور الجمعياات األهلياة لمسااندة الدولاة تطاوير الخادمات واالجا -4

 %(   88,46فيروس ةورونا مب نسق الممسسة ةانو متوسطة وجاءت بنستة مرجحة )
أ  دور الجمعياات األهلياة لمسااندة الدولاة تطاوير الخادمات واالجاراءات الصاحية لمواجهااة  -5

 %(  88,02فيروس ةورونا مب نسق المجتمب ةانو مملرة وجاءت بنستة مرجحة )
والتااي توباالو  لااي أ  أهاام المشااكتت  (2008راسااة معتااز عبدالمعتمااد )دوهاا ا متعااق مااب     

التاااااااااي تواجههاااااااااا الجمعياااااااااات األهلياااااااااة فاااااااااي المجتماااااااااب المشاااااااااكتت اال تصااااااااااد ة والصاااااااااحية 
 (     2008والتعليمية )محمده معت  عبدالمعتمده 

 :الجزء الراع : تدال:اا الدراسة
ماا اندة الدولااة فااي تطاادير الخاادأوال: التدالاا:اا المرتبطااة عااأدوار الجمة:اااا اجمل:ااة لمساا

 لمداجهة فيرو  كدرونا م  نسق الارد.
انشاء  اعادة بياناات ةبيارة تت امن ةافاة البياناات التاي  مكان االعتمااد عليهاا فاي عملياة  -

 التخطي  للخدمات 
ت ويااد األفااراد بالبيانااات والمعلومااات الخابااة بطاار  الو ا ااة ماان الوباااء  ابااة فيااروس  -

 د االجتماعي كورونا وتحقيق التتاع
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 تقد م االعانات اال تصاد ة واالجتماعية لمساعدة األفراد لمواجهة تداعيات األتمة  -
 تحسين جودة الخدمات الطبية التي تقدمها الجمعيات لمواجهة فيروس ةورونا  -
 نشر لقافة تداوا المعلومات في التعام  مب أدوات النعقيم لمواجهة فيروس ةورونا  -
 وتوفير فر  عم  مناستة لمواجهة التطالة دعم العمالة المم تة  -

خاادماا ثان:ااًا: التدالاا:اا المرتبطااة عااأدوار الجمة:اااا اجمل:ااة لمساااندة الدولااة فااي تطاادير ال
 لمداجهة فيرو  كدرونا م  نسق اجسرة.

 مساعدة األسر علي ا تا  احتياجات أفرادها من  تا توفير الخدمات والمساعدات  -
ارةة والتشااااور باااين أفاااراد األسااارة فاااي ةيفياااة التعامااا  ماااب تشاااجيب لقافاااة التعااااو  والمشااا -

 العيروس 
 تيادة حمتت تعقيم المناتا والشورا  من  طر انتشار العيروس  -
 توعية أفراد األسر باالن مام  لي حمتت التوعية واتتا  اإلجراءات االحتراتية  -
 التنو  في تقد م الخدمات الطبية واالجتماعية واال تصاد ة لألسر  -
خاادماا الثااًا: التدالاا:اا المرتبطااة عااأدوار الجمة:اااا اجمل:ااة لمساااندة الدولااة فااي تطاادير الث

 لمداجهة فيرو  كدرونا م  نسق فريق العمل.
 تيادة أعداد الكوادر الطبية في فريق العم  دا   الجمعيات لمواجهة األتمة  -
فاة  جاب اتتاعهاا لكاتوافر البيانات والمعلومات المناستة عن االجاراءات االجتراتياة التاي  -

 أع اء فريق العم  
تتادا المعلومات والبياناات باين أع ااء العرياق الطباي الواحاد للو اوف علاي أهام البارامع  -

 والخط  
وجااااود دلياااا  مت اااامن المسااااهوليات والمهااااام العنيااااة ألع اااااء فريااااق العماااا  ةاااا  حسااااب  -

 تخصصه 
 تيادة عدد الدورات التدريبية للمشارةين في القواف  الطبية  -
ورة تاااااوافر المساااااتل مات الطبياااااة المناساااااتة عناااااد التعامااااا  ماااااب الحااااااالت المصاااااابة  ااااار  -

 بالعيروس  
  رورة انتشار البرامع والخدمات المقدمة عن التوعية وةيفية المواجهة   -
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راععااًا: التدالاا:اا المرتبطااة عااأدوار الجمة:اااا اجمل:ااة لمساااندة الدولااة فااي تطاادير الخاادماا 
 المؤسسة.لمداجهة فيرو  كدرونا م  نسق 

تيااادة عاادد المتطااوعين للقيااام بحمااتت لمواجهااة فيااروس ةورونااا ماان  ااتا نشاار لقافااة  -
 التطو  لدي أفراد المجتمب 

 ااارورة اساااتحدا  ماااوارد جدمااادة وتياااادة الماااوارد التتماااة لمسااااعدة األفاااراد فاااي مواجهاااة  -
 فيروس ةورونا 

ياااروس ةوروناااا التنسااايق باااين ممسساااات المجتماااب المحلاااي المحاااي  بالجمعياااة لمواجهاااة ف -
 وتنو  الخدمات المقدمة إل تا  حاجات األفراد دا   المجتمب 

 حم رجاا االعماا علي التبر  للجمعيات في ةافة المجاالت  -
  رورة التنسيق بين مجلن اإلدارة والقابمين علي تقد م الخدمات لألفراد  -

دماا فاي تطادير الخالامسًا: التدالا:اا المرتبطاة عاأدوار الجمة:ااا اجمل:اة لمسااندة الدولاة 
 لمداجهة فيرو  كدرونا م  نسق المجتم .

تاااوفير الااادعم المناساااب مااان الجهاااات واألجهااا ة الحكومياااة المختلعاااة فاااي مواجهاااة فياااروس  -
 كورونا 

المساهمة فاي تاوفير األمااكن المناساتة إلجاراءات الحجار الصاحي عناد حادو  اإلباابة  -
 بعيروس ةورونا 

ية لتنعياااا  الباااارامع واألنشااااطة لمواجهااااة مخااااا ر تيااااادة المااااوارد و اااادمات التوعيااااة الصااااح -
 فيروس ةورونا 

 التنسيق بين القطاعات الصحية لتطبيق الحما ة والو ا ة الطبية  -
تااوفير بااارامع الحما اااة االجتماعيااة لألفاااراد مااان  اااتا الاادعم الماااالي وتقاااد م المسااااعدات  -

 اال تصاد ة واالجتماعية و ابة من العمالة المم تة 
 لطبية المتنوعة لمواجهة فيروس ةورونا تيادة القواف  ا -

 مراج  البحث:
الخاجةه مي عبدالواحد: االعتم الصحي في دولة االمارات من المنظورين االكاد مي  -1

رات جامعة االما -والطبي )دراسة استطتعية ميدانية بكلية العلوم االنسانية واالجتماعية 
ةه الشار ة للعلوم االنسانية واالجتماعي العربية المتحدة العين(ه االماراته مجلة جامعة

  2018(ه 2(ه العدد )15المجلد )
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السروجيه  لعو مصطعي: رأس الماا االجتماعيه القاهرةه مكتتة االنجلو المصريةه  -2
  2009الطتعة األوليه 

السيده أميرة محمود:  سهامات الجمعيات األهلية في ةعالة العتيات العقيرات المقبتت  -3
دور الخدمة االجتماعية في التعام  معهن ي دراسة مطتقة علي جمعية علي ال واظ و 

رسالة بمحافظة العيوميه رسالة ماجستير  ير منشورةه ةلية الخدمة االجتماعيةه جامعة 
  2014العيومه 

ه  انو  الجمعيات 2002( لسنة 48الشهو  االجتماعيةه وتارة التامينات: القانو  ر م ) -4
  2002(ه 1حته التنعي  ةه مادة )والممسسات األهلية والب

العربيه عثما  محمد: استخدام الشتاف السعودي لوساب  اإلعتم والوعي الصحي عن  -5
دراسة مسحية في مدمنة الريای  بحم منشوره المجلة  –البدانة والت   ة والنشاط البدني

  2014(ه 12العربية لإلعتمه المملكة العربية السعود ةه العدد )
حية محمد: ممارسة برنامع للتد   المهني  ابم علي نموذظ ح  المشكلة في القا يه فت -6

 دمة العرد لمساعدة العمالة المم تة علي التخفيف من أعرای ال  وط المرتتطة بقلق 
المستقب  المهنيه بحم منشوره مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم االنسانيةه 

  2017(ه 43(ه العدد )7وا ه القاهرةه المجلد )كلية الخدمة االجتماعيةه جامعة حل
فه الناميه تهير و ةريمه الهام: وباء ةورونا وانعكاساته اال تصاد ة واالجتماعية بالم ر  -7

(ه العدد 2دراسة ميدانيةه بحم منشوره مجلة التمكين االجتماعيه الم رفه المجلد )
  2020(ه 2)
 التهميش والتمكينه دراسة ميدانية بقرية الهاديه حامد: المرأة والجمعيات األهلية بين -8

 كلية بحم منشورهمطبوعات مرة  التحو  والدراسات اإلجتماعيةه ال ار بالشرقيةه
 .2003القاهرةه  جامعة ايدافه

أبوالع مه جماا مشرف: مشكتت الجمعيات األهلية في رفب مستوي وعي الموا نين  -9
العامة في الخدمة االجتماعيةه ( من منظور الممارسة COVID-19بعيروس ةورونا )

بحم منشوره المجلة العلمية للخدمة االجتماعية دراسات وبحو  تطبيقيةه ةلية الخدمة 
  2021االجتماعيةه جامعة أسيوطه العدد السادسه 

 -: المقبلين علي ال واظ بالحياة األسرية )معارف---------------------- -10
 ( 2018امعي الحدممه أسن( )اإلسكندريةه المكتب الج -مهارات
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أفنديه عطية حسن: نحو منظومة متكاملة لتطوير أداء المنظمات  ير الحكومية  -11
العربيةه بحم منشور في ممتمر االتجاهات المعابرة في  دارة ممسسات المجتمب 

  2004المدنيه القاهرةه المنظمة العربية للتنمية اإلداريةه جامعة الدوا العربيةه 
تععي  الجمعيات الخيرية التطوعية في  وء سياسات اإلبتق  برةاته وجدي محمد: -12

االجتماعي بالمجتمب العربي المعابره الخدمة االجتماعية و  ا ا اإلبتق في 
ثامن عشره )جامعة حلوا ه ةلية المجتمب العربي المعابر بحم في الممتمر العلمي ال

 ( 2005الخدمة االجتماعيةه القاهرةه 
في  وء  19 -لجمعيات النسابية البنانية في مواجهة جابحة ةوفيدبيطاره داليا: دور ا -13

 أهداف التنمية المستدامةه دراسة حالة لجمعيتي ةعى والتجمب النسابيه بحم منشوره ةلية
  2020العلوم االنسانية واالجتماعيةه جامعة بسكر ه الج ابره 

 ماعي بالجمعيات االهليةتوفيقه نعين محمد وأحمده ابراهيم ببري: آليات االبتكار االجت -14
من منظور تنظيم المجتمبه بحم منشوره مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم 

  2018حلو ه  جامعة االجتماعيةه الخدمة كلية (ه 44(ه العدد )1االنسانيةه المجلد )
جتلهه ا من أحمد حسن: فعالية برنامع تدريبي في ا ار الممارسة العامة للخدمة  -15

ماعية لبناء  درات اال صابيين االجتماعيين العاملين بالمنظمات  ير الربحيةه االجت
 (ه العدد1بحم منشوره مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم االنسانيةه المجلد )

  2018حلو ه  جامعة االجتماعيةه الخدمة كلية (ه 44)
مجتمب في ممارسة الحوةمة حجاتله هدي محمود: رمية مستقبلية لتطوير آليات تنظيم ال -16

  2017بالجمعيات األهليةه االماراته مجلة  هو  اجتماعيةه 
حجاتيه سناء محمد: العت ة بين متطلتات بناء القدرات التنظيمية وتحقيق جودة  -17

 (ه5مشروعات الجمعيات األهليةه بحم منشوره الممتمر العلمي التاسب عشره المجلد )
  2006حلو ه  ةجامع االجتماعيةه الخدمة كلية

حسنه هدي محمود: دور منظمات المجتمب المدني في تنمية الوعي الصحي لدي أفراد  -18
دراسة من منظور تنظيم المجتمب في الخدمة االجتماعية )القاهرةه بحم  -المجتمب

ه (31( العدد )7منشوره مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم االنسانيةه المجلد )
  2011جتماعيةه جامعة حلوا ه كلية الخدمة اال
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 يريه عمرو عبدهللا: منهع تدريبي للمجتمعات االستمية في ح  الن اعاته رسالة  -19
ماجستيره جامعة العلوم االنسانية واالجتماعيةه وال ة فيرحينياه الوال ات المتحدة 

  2013االمريكيةه 
امع التح يرية راج ه سعدي راحع: مدي توافق الوعي الصحي لدي  تف عمادة البر  -20

ه 2030في جامعة اإلمام محمد بن سعود بالريای مب رمية المملكة العربية السعود ة 
(ه عمادة 7(ه العدد )8بحم منشوره المجلة التربوية الدولية المتخصصةه المجلد )
  2019البرامع التح يريةه جامعة اإلمام محمد بن سعوده السعود ةه 

تي تواجه الجمعيات الأهلية في تحقيق أهداف التنمية سرحا ه محمد محمود: المعو ات ال -21
المستدامةه الممتمر العلمي التاسب عشره ةلية الخدمة االجتماعيةه جامعة حلوا ه 

  2260ه   2007
سليمه باسم ابراهيم: العم  التطوعي في فلسطين دراسة ميدانية لتعم الجمعياته رسالة  -22

  2015اتن العربيةه جامعة الدوا العربيةه دةتورا   ير منشورةه معهد التحو  والدراس
 اكره أسامة أبو المكارم ووهتةه احمد جماا الدمن وعبدالع ي ه رجب دسو ى: محددات  -23

ة دور المنظمات األهلية فى تنمية المجتمعات الريفية فى محافظة المنيا دراسة حالة جمعي
التنمية الريفية بمرة  األورما  الخيريةه بحم منشوره معهد بحو  االر ادظ ال راعي و 

  2017(ه ةلية ال راعةه جامعة المنياه  5(ه العدد )48التحو  ال راعيةه المجلد )
عامره عادا: المسهولية االجتماعية ودورها في استقرار المجتمبه بحم منشوره القاهرةه  -24

  2015مرة  المصريين للدراسات السياسية والقانونية واال تصاد ة واالجتماعيةه 
الر يده محمود: الجمعيات األهلية ةنموذظ للمشارةة الشعبيةه اإلسكندريةه مكتتة عبد  -25

  2000المعارفه 
عبدالجواده ليلي: دور الجمعيات األهلية في مجاا التعليم ومحو األميةه بحم منشوره  -26

د الممتمر السنوي الرابب لتتحاد العام للجمعيات األهلية وتحدمم مصره القاهرةه االتحا
  2002للجمعيات والممسسات الخابةه العام 

عبدالكريمه عبدالرحيم محمد: دور المنظمات األهلية في الحد من معدالت العقر  تا  -27
الحصار اال سرابيلي علي  طا    ةه دراسة تطبيقية للمنظمات الخيريةه رسالة ماجستير 

 .2013 ير منشورةه العيومه ةلية التجارةه الجامعة االستميةه 
علي عبدهللا: استخدام الجمعيات األهلية للحوار المجتمعي لمواجهة الن اعات عبدهللا  -28

علوم االنسانيةه المجلد لالقبليةه بحم منشوره مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية وا



 

 

 

87 

 

 مجلة مستقبل العلوم االجتماعية

Journal Future of social siences 
 2022 إبريل (4جالتاسع )العدد 

 :Hobbs Mary, et al  )نقت عن( 1822ه  2015(ه ابري  38(ه العدد )9)
Chang, PHD, University of Michigan, 2012 

ع ه هناء محمد: استخدام الجمعيات االهلية للحوار المجتمعي للتوعية بمخا ر الهجرة  -29
 ير الشرعيةه بحم منشوره مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم االنسانيةه 

  2010كلية الخدمة االجتماعيةه جامعة حلوا ه
بحم منشوره الممتمر  عليه أبوالنجا محمد:ألار معو ات التنسيق بين الجمعيات األهليةه -30

  2002(هجامعة حلوا هكلية الخدمة االجتماعيةه 3العلمي الخامن عشرهالمجلد )
عليه عبدالستم محمد: تععي  دور الجمعيات األهلية المصرية في التلعيم في  وء    -31

  برات بعم الدوا المتقدمةه رسالة دةتورا   ير منشورةه جامعة القاهرةه معهد الدراسات
  2001التربويةه والتحو  

عليه ماهر أبوالمعا ي: االتجاهات الحدمثة في الرعا ة والخدمة االجتماعيةه القاهرةه  -32
  2009نور اإل ما  للطتاعةه 

عویه اسماء سعيد محمد: التعليم التنظيمي ةمد   نحو تحسين األداء الممسسي  -33
والعلوم للجمعيات األهليةه بحم منشوره مجالة دراسات في الخدمة االجتماعية 

  2015(ه ابري  38(ه العدد )17االنسانيةه المجلد )
 بالمرأة  للنهوی األهلية الجمعيات تعو   التي ببري موسف: المعو ات  نيمه داليا -34

 ماجستيره مواجهتهاه رسالة في المجتمب تنظيم  ريقة ودور أهدافها تحقيق المعيلة عن
  2006حلو ه  جامعة االجتماعيةه الخدمة كلية

 (2002يةه دار المعرفة الجامعيةه حمد عا ف:  اموس علم االجتما  )االسكندر  يمه م -35
 ندم ه أماني: ممسسات المجتمب المدني قياس العاعلية ودراسة الحاالته القاهرةه مرة   -36

  2005األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجيةه 
ية لأللفيةه تقرير : دور المنظمات األهلية في تحقيق األهداف األنماب------------ -37

  2005بادر عن الشتكة العربية للمنظمات األهليةهالقاهرةه 
لة كام ه دمنا محمود: المت يرات المجتمعية المرتتطة بالتطو  في الجمعيات األهلية العام -38

في مجاا حقو  االنسا ه رسالة ماجستير  ير منشوره القاهرةه جامعة حلوا ه ةلية 
 .2011الخدمة االجتماعيةه 

مااه نهاد محمد: دور تنظيمات المجتمب المدني في دعم تماس  المجتمب المصريه ك -39
  2000رسالة دةتورا   ير منشورةه ةلية ايدافه جامعة عين  منه 
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دارسة  -الصحي الوعي تنمية في األردني التليع يو   عمر: دور لطعيه حسين -40
 بحم منشور في مجلةللتحو  والدراساته  محافظة مادباه ممتة لعينة من سوسيولوجية

  2005(ه االرد ه 25(ه العدد)20العلوم االنسانية واالجتماعيةه المجلد )
محعوظه حاتم: األبوا العكرية للحرةة النسوية المصريةه   ا ا المرأة المصريةه  -41

(ه القاهرةه مرة  األهرام للدراسات 39التحد ات واالنجاتاته دورية  هريةه العدد )
  2017جيةه السياسية واالستراتي

محمده عبدالتواف جابر أحمد: المحددات االجتماعية للوعي الصحي في الريف  -42
المصريه دراسة ميدانية بإحداي  ري محافظة أسيوطه بحم منشوره مجلة أسيوط 

  2017(ه جامعة أسيوطه 46للدراسات البيهيةه العدد )
ي االجتياجات محمده عبدالمنعم محمد: دور ممسسات المجتمب المدني في رعا ة ذو  -43

الخابة من المعا ين في مصره بحم منشوره مجلة ةلية التربيةه العدد الخامنه جامعة 
  2007العيومه ةلية التربيةه 

محمده معت  عبدالمعتمد: اسهامات العم  التطوعي في مساعدة تتمي  المدارس لح   -44
  2008حلوا ه مشكتتهمه رسالة ماجستر  ر منشورةه ةلية الخدمة االجتماعيةه جامعة 

محموده بتق الدمنه ومحمده مصطعي ةام : الت يرات الممسسية ال رورية لدعم  -45
ه التنمية المجتمعية الريفية في مصر(ه بحم منشوره أكاد مية التحم العلمي والتكنولوجية

  1995(ه ةلية ال راعةه جامعة االسكندريةه 3المجلد )
اجه الجمعيات األهلية في تحقيق أهداف محموده محمد وستمةه ر ا: المعو ات التي تو  -46

 الخدمة كلية (ه5التنمية المستدامةه بحم منشوره الممتمر العلمي التاسب عشره المجلد )
  2006حلو ه  جامعة االجتماعيةه

محموده ميسرة: دور الجمعيات األهلية في بناء رأس الماا االجتماعي في دولة فلسطينه  -47
التجارةه  سم ا تصاد ات التنميةه جامعة االستميةه  رسالة ماجستير  ير منشورةه ةلية

  2014  ةه فلسطينه 
ات نواره ا ما  عبدالحميد محمد: برنامع مقترق  ابم علي التعليم ال اتي لتنمية المستحدل -48
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