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تمثل قضية الحماية االجتماعيـة قضـية هامـة وضـرورية لكـل أفـراد المجتمـع، وتعتبـر حـق 
أساســـي مـــن حقـــوق اإلنســـان فمـــن خـــالل الحمايـــة يعـــيش اإلنســـان فـــي أمـــان واســـتقرار وطمأنينـــة، 
فالحمايــة االجتماعيــة تلبــي حاجــات اإلنســان األساســية، وكــذا الخــدمات االجتماعيــة واالقتصــادية 

ية، وتعزيــــــز نوعيــــــة حيــــــاة األفــــــراد والمجتمعــــــات، وزيــــــادة االســــــتقرار والنهــــــوض بالعدالــــــة األساســــــ
االجتماعية والتماسـك االجتمـاعي بـالمجتمع، لـذا هـدفت الدراسـة الحاليـة إلـى "قيـاس مسـتوى كفـاءة 
العمليــات التنظيميــة بالمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي تحقيــق الحمايــة االجتماعيــة للمــرأة بالمنــاطق 

الحمايــــة  –المنظمــــات غيــــر الحكوميــــة  –ية"، وتضــــمنت عــــدة مفــــاهيم أساســــية )الكفــــاءة العشــــوائ
المنــاطق العشــوائية(، وتنتمــي هــذه الدراســة إلــى نمــط الدراســات التقويميــة، واعتمــدت  –االجتماعيــة 

على منهج المسـح االجتمـاعي الشـامل ألعضـاء مجلـس اإلدارة بالجمعيـات األهليـة، واعتمـدت فـي 
علــى اســتمارة اســتبيان لقيــاس مسـتوى " كفــاءة العمليــات التنظيميــة بالمنظمــات غيــر جمـع البيانــات 

الحكوميــة فــي تحقيــق الحمايــة االجتماعيــة للمــرأة بالمنــاطق العشــوائية"، وتــم تطبيــق الدراســة علــى 
( مفــردة مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة 68ثمانيــة جمعيــات أهليــة، مــن خــالل الحصــر الشــامل لعــدد )

أسـفرت نتـائج الدراسـة عـن مسـتوى ة الثمانية بالمناطق العشوائية بمدينة الفيـوم، و بالجمعيات األهلي
عمليـة  -عمليـة التخطـيط  -مرتفع من الكفاءة لدى المنظمات غير الحكومية فـي )عمليـة الرصـد 

مســتوى متوســط عــي عمليــة االتصــال لتحقيــق الحمايــة االجتماعيــة للمــرأة بالمنــاطق التنســيق( ، و 
دراســــة بضــــرورة إعــــداد قواعــــد بيانــــات دقيقــــة وشــــاملة عــــن المــــرأة المهمشــــة ي الالعشــــوائية، وتوصــــ

بالمنـــاطق العشـــوائية، والرصـــد المســـتمر لكافـــة المخـــاطر التـــي تتعـــرض لهـــا المـــرأة بهـــذه المنـــاطق، 
وزيــادة االتصــال وبنــاء عالقــات إيجابيــة مــع مختلــف الجهــات المعنيــة ببــرامج الحمايــة االجتماعيــة 

دريب الالزم للمسئولين على برامج الحماية االجتماعية، وزيـادة التنسـيق والتعـاون للمرأة، وتوفير الت
بين المنظمات غير الحكومية العاملة في المناطق العشوائية والجهات الحكوميـة والقطـاع الخـاص 
العاملــة فــي مجــال المــرأة إلشــباع احتياجــات المــرأة بتلــك المنــاطق، والتخطــيط االســتراتيجي الفعــال 

بــرامج وأنشــطة الحمايــة االجتماعيــة للمــرأة، وانخــراط المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي شــبكات  لتنفيــذ
 عمل في مجال الحماية االجتماعية للمرأة بالمناطق العشوائية.
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Summary 

"The efficiency of organizational processes in NGOs in achieving 
social protection For women in slums" 

Prepared  by: 
Eslam Taher Emam Abd Elhalim 

Demonstrator in the Department of Social Work Methods 
Faculty of Social Work - Fayoum University 

The issue of social protection is an important and 
necessary issue for all members of society, and it is considered 
a basic human right. Through protection, people live in safety, 
stability and reassurance. Social protection meets basic human 
needs, as well as basic social and economic services, enhancing 
the quality of life of individuals and societies, increasing stability 
and advancing justice Social and social cohesion in society, so 
the current study aimed to "measure the level of efficiency of 
organizational processes in NGOs in achieving social protection 
for women in slums", and included several basic concepts (The 
efficiency - NGOs - Social Protection - slums), and this study 
belongs to the pattern of evaluation studies, and it relied on the 
comprehensive social survey method for members of the Board 
of Directors of NGOs, and adopted in the collection of data on a 
questionnaire to measure the level of "the efficiency of 
organizational processes in NGOs in Achieving social protection 
for women in slums, "and the study was applied to eight civil 
societies, through a comprehensive count of (68) single members 
of the board of directors in the eight private societies in slums in 
the city of Fayoum, and the results of the study On the high level 
of efficiency of NGOs in (monitoring process - planning process 
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- coordination process), and on the average level of 
communication process to achieve social protection for women in 
in slums, the study recommends the need to prepare accurate 
and comprehensive databases on marginalized women in slums, 
and continuous monitoring of all The risks to which women are 
exposed in these areas, increasing contact and building positive 
relationships with various bodies concerned with women's social 
protection programs, providing the necessary training to those 
responsible for social protection programs, and increasing 
coordination and cooperation between non-governmental 
organizations A group working in slums, government agencies, 
and the private sector working in the women's field to satisfy the 
needs of women in these areas, effective strategic planning for 
implementing social protection programs and activities for 
women, and the involvement of NGOs in networks in the social 
protection of women in slums. 
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 تمهيد:
إن أي مجتمــع إنســاني لــه عديــد مــن المقومــات والركــائز األساســية التــي تشــكل هــذا البنــاء 

ائز فهي نصـف المجتمـع وبالتـالي نصـف طاقتـه وتدعم وجوده واستمراره، وتعد المرأة أحد هذه الرك
اإلنتاجية، كما أنها مسئولة عن إعداد وتربية النصف األخـر ممـا يزيـد مـن أهميتهـا، كمـا أنهـا أحـد 
أركان التنمية االجتماعية واالقتصادية في المجتمع، حيث ُيلقى عليها كثيـر مـن اآلمـال فـي سـبيل 

مكانياتها على نحو أفضل.تحقيق تلك التنمية  إذا ما تم االستثمار ف  ي قدراتها وا 
لذا أصبح االهتمام بقضايا المرأة ومشكالتها من القضايا الهامة التي يجب تسليط الضـوء 
عليها خاصة في دول العالم النـامي  نظـرًا لمـا تتعـرض لـه مـن مخـاطر وتعانيـه مـن مشـكالت فـي 

وتهميشـًا، وحرمانـًا ألنهـا األكثـُر ضـعفًا،  تلك البلدان، فهي األكثـر ُمعانـاًة، وفقـرًا، ومرضـًا، وظلمـًا،
لــذا بــات االهتمــام بتحســين أوضــاعها مــن أكثــر األولويــات التــي يجــب وضــعها عــين االعتبــار فــي 

 الجهود التنموية، حتى ال تمثل عائق أمام تحقيق التنمية المنشودة والتغيير المرغوب.
ة لتحقيــــق أهــــداف التنميــــة وفــــى اآلونــــة األخيــــرة تبنــــت الدولــــة المصــــرية اســــتراتيجية جديــــد

، من أجل النهوض بأوضاع الفئات المهمشة ومن بينها المرأة، من "0242"رؤية مصرالمستدامة 
خــالل اســـتراتيجية الحمايــة االجتماعيـــة التــي تعمـــل علـــى تــوفير حـــد أدنــى مـــن ُســبل الحمايـــة مـــن 

الجتماعيــة والمســاواة المخــاطر التــي تتعــرض لهــا المــرأة وبــاقي الفئــات المهمشــة، لتحقيــق العدالــة ا
 وتكافؤ الفرص وتأصيل مبادئ حقوق االنسان.

وتمثـل قضــية الحمايـة االجتماعيــة إحـدى القضــايا الهامـة والضــرورية لكـل أفــراد المجتمــع، 
والتـــي تعتبـــر حـــق أساســـي مـــن حقـــوق اإلنســـان، فمـــن خـــالل الحمايـــة يعـــيش اإلنســـان فـــي أمـــان 

اجتماعيـــة، واقتصـــادية، وتعليميـــة، وصـــحية،  -ســـية، واســـتقرار وطمأنينـــة، وُتلبـــي احتياجاتـــه األسا
، وتعزيـز نوعيـة حيـاة األفـراد والمجتمعـات، مـن خـالل تطـوير الطاقـات البشـرية، وزيـادة  -وغيرها 

 االستقرار والنهوض بالعدالة االجتماعية والتماسك االجتماعي بالمجتمع.
لـى وجـه الخصـوص لـيس كما أن تحقيق أهداف التنمية بصفة عامة والتنمية المستدامة ع

عبئــًا علــى كاهــل وعــاتق الدولــة وحــدها، فمنظمــات المجتمــع المــدني، ومــن بينهــا المنظمــات غيــر 
الحكوميــة يجــب أن يكــون لهـــا دور فاعــل فــي القيـــام بتلــك الجهــود واألعبـــاء، فهــي ُمســاندًا للدولـــة 

يتعلـــق بالحمايـــة  وُمكمــاًل لهـــا ولجهودهـــا خاصــة فيمـــا يتعلـــق بخــدمات الرعايـــة االجتماعيـــة، وفيمــا
االجتماعيــة ُيلقــى علــى عاتقهــا كثيــرًا مــن اآلمــال واألعبــاء فــي تحقيــق الحمايــة االجتماعيــة للفئــات 
الضعيفة والمهمشة بصفة عامـة، والمـرأة بصـفة خاصـة، وتلـك التـي تعـيش فـي المنـاطق العشـوائية 

 على وجه التحديد، ألنها األكثر دراية بأوضاعها.
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 وأهميتها: أواًل: مشكلة الدراسة

يعـــيُش المجتمـــع المصـــري اليـــوم فـــي مرحلـــة هامـــة وحاســـمة مـــن مراحـــل البنـــاء اإلنســـاني 
والمجتمعي، والتي تمثل مرحلة متقدمة من مراحل التنمية والسعي نحو التقدم واالستدامة، وتحقيق 

ا التي تتطلب َتكاُتف وَتعاُضد كافة الُشركاِء في المجتمع من أجـل صـنع هـذ "0242"رؤية مصر 
البناء والوصول به إلى بر األمان  فكافة المجتمعات سواء المتقدم منها أو النـامي عنـدما ُتريـُد أن 
تهتم بتنمية مواردها المادية واالقتصـادية، فـمن العنصـر البشـرى بكافـة فئاتـه ُيمثـل أولـي األولويـات 

 فيها باعتباره غاية التنمية ووسيلتها.
ى مشــاركة وحشــد كافــة الطاقــات البشــرية الموجــودة فــي وانطالقــًا مــن أن التنميــة ترتكــز علــ

المجتمع دون تمييز بين أحـد مـن أفـراده، ُيصـبح االهتمـام بـالمرأة وبـدورها فـي تنميـة المجتمـع جـزًء 
أساسيًا من عملية التنمية ذاتها، والتي ُيَعول عليها كثيرًا في القيام بدوٍر فاعٍل في تحقيـق أهـدافها، 

وبالتـالي فهـي نصـف طاقتـه االنتاجيـة، ووفقـًا لإلحصـائيات الرسـمية تمثـل فالمرأة نصف المجتمع  
)الجهـــاز المركـــزي للتعبئـــة العامـــة ( مـــن جملـــة الســـكان بجمهوريـــة مصـــر العربيـــة %4884المـــرأة )

 .(2118واإلحصاء، 
وبالتالي ال يستطيع أحد أن يجادل في أهمية دور المرأة في المجتمع، فالمرأة عندما تـدرك 

هــا، وتلتــزم بواجباتهــا، وتحــرص علــى ممارســة حقوقهــا فمنهــا تــؤثر فــي حركــة الحيــاة فــي حقيقــة دور 
وطنهــا تــأثيرًا بالغــًا، ممــا يــدفع بــه إلــى مزيــد مــن التقــدم والرقــي ومالحقــة الركــب الحضــاري علـــى 

نعمددددان دراسددددة . وهــــذا مــــا أشــــارت إليــــه (9، ص: 2116)عبــــد الســــتار، مســــتوى العــــالم أجمــــع 
 األهمية القصوى لمساهمة المرأة في بناء أي مجتمع معاصر. التي أكدت على (0275)

وفي اآلونة األخيرة برز اهتمام متزايد بحقوق المرأة فـي الـدول الناميـة بصـفة عامـة والمـرأة 
ــًا كجــزء مــن حقــوق اإلنســان  قليميــا ومحلي ــًا وا  العربيــة بصــفة خاصــة، علــى كافــة المســتويات عالمي

ن القــرن العشــرين وجــد أن هنــاك تكثيفــًا ملحوظــًا لمناقشــة بصــفة عامــة، وفــي العقــدين األخــرين مــ
وفـــي إطـــار ذلـــك أشـــارت . (335، ص: 2113)محمـــود، قضـــايا المـــرأة علـــى المســـتوى العـــالمي 

إلى أن العالم قد بدأ يدرك أهمية المرأة، واحتلت قضايا  (Nighat, 2015)  نيجات دراسة
عي والثقافي والسياسي واالقتصـادي مـع المرأة اهتمامًا خاصًا من أجل دعم مستواها االجتما

 إبراز أهمية الدور الذي تقوم به سواء داخل األسرة أو تنمية المجتمع.
ـــه المـــرأة فـــي مصـــر فـــي التعلـــيم  ـــدم الـــذي حققت ـــة مظـــاهر االهتمـــام تلـــك، والتق ـــرغم كاف وب
والصــــحة والعديــــد مــــن المجــــاالت األخــــرى خــــالل العقــــود الماضــــية  إال أن هــــذه المنجــــزات تبقــــى 
متواضــعة مقارنــة بمــا حققتــه دول أخــرى فــي مجــال المــرأة، حيــث أن أوضــاع المــرأة تتــأثر بظــروف 
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وأحوال المجتمع الذي تعيش فيه، ومصر ما زالت من الدول الناميـة، ومـا زالـت تعـاني مـن الكثيـر 
ـــف فئـــات المجتمـــع وال ســـيما المـــرأة )محمـــود  مـــن الصـــعوبات والمشـــكالت التـــي تـــؤثر علـــى مختل

التــي توصــلت إلــى أن  (0275نعمددان )دراسددة وهــذا مــا أشــارت إليــه . (5ص: ، 2117ونــاجي،
هناك العديد من المشكالت والصعوبات في سعيها نحـو التمكـين، ومـن بينهـا السـياق االجتمـاعي، 

المرأة فــي معظــم البلــدان الناميــة مــا زالــت تعــاني مــن العنــف الواقــع عليهــا بكافــة أشــكاله بدايــة مــن فـ
، ص: 2119نهاية بتمييز الرجل عليها في المجاالت العملية )علـي وقرشـي، التهميش والجهل، و 

95.) 
كما أن معظم النساء في مصر يتعرضـن أللـوان شـتى مـن االنتهاكـات واالعتـداءات 
على حقوقهن، ويتعرضن ألوجه شتى من التمييز سببها األول واألخير هو أنهن نساء ذلـك 

، 2111)عبــد الحميــد،  كافــة المواثيــق الدوليــة األمــر الــذي يتنــافى مــع حقــوق اإلنســان ومــع
بـأن التهمـيش ُيعـد أحـد  (Saksena, 2014)دراسة ساكسدينا وهذا ما أكدت عليـه  (.35ص: 

مظـــاهر عـــدم المســـاواة بـــين الجنســـين، فقـــد ُتســـتبعد المـــرأة مـــن وظـــائف ومهـــن معينـــة، وتُـــدمج فـــي 
ًا بالنسبة إلى الرجال في كل بلد وظائف أخرى، وُتهمش في غيرها، وبشكل عام يتم تهميشهم دائم

وثقافة  فالنساء اللواتي ينتمين إلى الطبقات الدنيا واألميات واألكثر فقرًا لُهن مستويات مختلفة من 
 التهميش عن نظراِئِهن األفضُل حااًل.

ذا كانت المرأة المصرية بشكل عـام تعـاني مـن كـل تلـك المشـكالت وتتعـرض لكثيـر مـن  وا 
بالمنـــاطق العشـــوائية أكثـــر الفئـــات معانـــاة مـــن الفقـــر والتهمـــيش والحرمـــان بكـــل المخـــاطر  فـــالمرأة 

أشــكاله، وتــدني مســتوى المشــاركة السياســية، وتــدني مســتوى التعلــيم، وعــدم القــدرة علــى الحصــول 
)نجيـب وعبـد الحميـد، على حقوقها، والشعور الدائم بالقهر والقلق، وتزايد اإلحساس بافتقاد األمـان 

 .(24، ص: 2119
بـــأن المــــرأة  (0272عبددددد الواحددددد، )ودراسددددة  (0221دراسددددة مشدددعل )وهـــذا مـــا أكدتــــه 

بالمنــاطق العشــوائية تعــاني مــن تــدني أوضــاعها االقتصــادية، واالجتماعيــة، والصــحية، والثقافيــة، 
ــــول فــــالظروف  والحرمــــان بشــــتى صــــوره  وعــــدم اشــــباع االحتياجــــات األساســــية لهــــا بمســــتوى مقب

لراهنـة ال تُتـيح لهـا الفـرص الكافيـة لتلبيـة احتياجاتهـا األساسـية بالمنـاطق االقتصادية واالجتماعية ا
لـــذلك فهـــي تشـــعر بـــالتهميش والحرمـــان مـــن معظـــم الحقـــوق االجتماعيـــة   بســـبب الفقـــر العشـــوائية

كــــالتعليم، وصــــعوبة الحصــــول علــــى الخــــدمات الصــــحية، والشــــعور باليــــأس نتيجــــة تــــدني مســــتوى 
ع عليهــا قسـط كبيــر مـن القيــام بالخــدمات المنزليـة والعمــل بأعمــال الخـدمات االنســانية، وبالتـالي يقــ

  هامشية، من أجل إشباع االحتياجات االقتصادية لألسرة.
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ومن خالل الطرح السابق يتضح أن ما تتعرض له المرأة بالمناطق العشوائية من مخاطر 
لهـا، وفـى إطـار وما تعانيه من مشكالت، يستدعى ويستوجب ضرورة تحقيـق الحمايـة االجتماعيـة 

ذلــك تبنــت الدولــة المصــرية اســتراتيجية الحمايــة االجتماعيــة للفئــات الضــعيفة والمهمشــة التــي مــن 
 بينها المرأة.

فالحماية االجتماعية حق أساسي من حقوق اإلنسان، بما ُتؤديه من دور هام في الحماية 
هاشــم، ) لــى كرامــة اإلنســانمــن الفقــر وتخفيفــه، وتحقيــق المســاواة والعدالــة االجتماعيــة والحفــاظ ع

. كما تعتبر من المؤشرات الهامة لجودة الخـدمات المقدمـة للمـرأة، مـن خـالل مـا (5ص: ، 2114
تقدمــه مــن بــرامج وقائيــة وعالجيــة لمــا تتعــرض لــه مــن مخــاطر وتواجهــه مــن مشــكالت تــؤثر علــى 

والت اقتصــادية أدائهــا لوظائفهــا بــالمجتمع، فــي ظــل مــا يعــيش فيــه العــالم اليــوم مــن تغيــرات وتحــ
وتكنولوجيــة وثقافيــة واجتماعيــة وسياســية تركــت أثارهــا العميقــة والخطيــرة علــى االنســان والمجتمــع 

 .(131، ص: 2111)حبيب و حنا، 
التي هـدفت  (Brunori and Reily, 2010)دراسة برونري وريلي وأكدت على ذلك 

كيد على أنها حق من حقوق االنسان، الى توفير الحماية االجتماعية للفئات الضعيفة والفقيرة والتأ
وتوصلت إلـى وضـع تصـور مقتـرح للحمايـة االجتماعيـة فـي التقريـر األوروبـي للتنميـة. كمـا أكـدت 

علــى أن نظــام الحمايــة االجتماعيــة  (Brearley, 2016)بريلددي و (0221العبيدددي )دراسددة 
ت األكثــر احتياًجــا يتضــمن فــي داخلــه الضــمان االجتمــاعي، الــذي يمكــن مــن خاللــه مســاعدة الفئــا

مثل المرأة المطلقة واألرملة وذوي االحتياجات الخاصة والمسـنين، والتـي تهـدف إلـى التخفيـف مـن 
حــدة الفقــر، وتــوفير فــرص التعلــيم والرعايــة الصــحية لجميــع أفــراد المجتمــع. وتعــد المــرأة بالمنــاطق 

مـن المخـاطر دون غيرهـا  العشوائية من أكثر الفئات حاجة إلى تلك التدابير حيـث تتعـرض للعديـد
 من النساء في المناطق األخرى.

وتعد مهنة الخدمة االجتماعية أكثر المهن اهتماما بالمرأة وقضاياها ومشكالتها، وتحسـين 
مـن منطلـق أنهـا تمثـل فئـة هامـة وشـريكًا أساسـيًا فـي بنـاء األسـرة والمجتمـع، مـن خـالل نوعية حياتها، 

ددة وأبرزها مجـال المـرأة ومجـال األسـرة والطفولـة بمؤسسـاتهم المختلفـة مجاالتها المختلفة وأجهزتها المتع
الذي يعتبر أكثـر مجـااًل متخصصـًا للخدمـة االجتماعيـة اهتمامـا بشـئون المـرأة، وكـذلك مجـاالت التنميـة 
والعمــل األهلــي مــن خــالل الجمعيــات األهليــة وغيرهــا مــن المؤسســات النســوية األخــرى المهتمــة بشــئون 

 اها.المرأة وقضاي
وحينما نتحدث عن الحماية االجتماعية  فاألمر يقتضي البحث عن التخصصات والمهن 
المســـؤولة عـــن إشـــباع الحاجـــات ومواجهـــة وحـــل المشـــكالت، وتحقيـــق الحمايـــة االجتماعيـــة لفئـــات 
البشـر المعرضـة للخطــر، وهنـا تبــرز الخدمـة االجتماعيــة كمهنـة تهــتم برعايـة اإلنســان مـن طفولتــه 
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ي صـور حياتـه المتعـددة سـواء كفـرد أو كعضـو فـي جماعـة أو كمـواطن يعـيش فــي حتـى كهولتـه فـ
مجتمع، من خالل العديد من المجاالت منها مجال المرأة، وخالل ممارسة األخصائي االجتمـاعي 
لــدوره المهنــي يقــوم بممارســة العمليــات المهنيــة التــي تــم إعــداده لهــا، مســتعينًا فــي عملــه بالمهــارات 

سبها من خالل إعداده النظري والعملي، متحلًيا بسلوكه المهنـي والصـفات الواجـب المهنية التي اكت
ومن ثـم  (.9، ص: 2116توافرها فيه كمهني يؤدي عماًل إنسانيًا ساميًا له قيمته وأهميته )هاشم، 

فهــي تعتبــر المنــوط األول بتقــديم بــرامج الحمايــة االجتماعيــة بصــفة عامــة وللمــرأة بصــفة خاصــة، مــن 
 سساتها التنموية المختلفة.خالل مؤ 

ـــرات  ـــة األساســـية المســـئولة عـــن إحـــداث تغيي ـــة تنظـــيم المجتمـــع هـــي الطريق كمـــا أن طريق
حداث تغييـرات فـي حيـاة الفئـات الموجـودة بتلـك المجتمعـات بـدون  مرغوبة في حياة المجتمعات، وا 

يجـــاد الحلـــول لمشـــكالتها، وت حقيـــق التغييـــر تمييـــز بينهـــا، ومســـاعدتها علـــى اشـــباع احتياجاتهـــا، وا 
المنشود في اتجاهات وسلوك أعضائها، واالسـتغالل األمثـل للمـوارد المتاحـة والتـي يمكـن إتاحتهـا، 
وتستند في ممارستها على مبدأ التكامـل فـي تقـديم الخـدمات بنـاء علـى مـا تـم تحديـده مـن أولويـات 

ن نوعية حياة األفراد الرعاية، من خالل األنشطة والبرامج المختلفة التي يمكن أن تساهم في تحسي
(. وتحســين أحــوال المــرأة بالمنــاطق العشــوائية علــى 84فــي تلــك المجتمعــات )قنصــوه، د.ت، ص: 

 وجه التحديد.
ومن ثم تسهم طريقة تنظيم المجتمع بدور حيوي في توفير الحماية االجتماعية للمـرأة مـن 

المجتمــع المعــد إعــدادًا نظريــًا خــالل فلســفتها، وقيمهــا، وعملياتهــا المهنيــة، وأدوار أخصــائي تنظــيم 
وعمليــًا والمــزود بمهــارات مهنيــة تمكنــه مــن ممارســة عملــه فــي ضــوء بــرامج الحمايــة االجتماعيـــة 
الموجهة للمرأة، بهدف تحسين نوعية حياتهم االجتماعية، وانتشالهم من دائرة الفقر والحرمـان، مـن 

 تحقيق تقدمه واستقراره.   أجل تنمية قدراتهم للمساهمة الفعالة في تنمية المجتمع، و 
كمـــــا تعـــــد طريقـــــة تنظـــــيم المجتمـــــع وهـــــي المســـــئولة أيضـــــا عـــــن تقـــــديم خـــــدمات الحمايـــــة 
االجتماعية من خالل أجهزتها األساسـية باعتبـار أن مهنـة الخدمـة االجتماعيـة مهنـة مؤسسـية، ال 

 تقدم خدماتها إال من خالل مؤسسات أولية أو ثانوية من أجل تحقيق أهدافها.
لما يتعرض له المرأة من مخاطر جمة  فلن تتمكن المؤسسات الحكومية أن تقوم  ونظراً 

بتحقيق الحماية االجتماعية للمرأة بمفردها دون مشاركة مؤسسات المجتمع المدني عامة 
والمنظمات غير الحكومية خاصة، وذلك لما تميزت به تلك المنظمات من أنها تقيس نبض 

ته، وقد ثار الجدل حول دور هذه المؤسسات في الشراكة مع الشارع وتعرف احتياجات ومشكال
الحكومات، وأصبحت السياسة االجتماعية ال ترسم وتنفذ بمعرفة الحكومات فحسب، بل بمعرفة 
تلك المنظمات التي استهدفت في نشاطها الفقراء والنساء واألطفال والمسنين وذوي االحتياجات 
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اليومية للمواطنين، في حين اهتمت الحكومات  الخاصة، واهتمت باالحتياجات األساسية
 (.44، ص:  2113باالحتياجات االستراتيجية )أبو الخير، 

وتعتبــر المنظمــات غيــر الحكوميــة أحــد أجهــزة تنظــيم المجتمــع األساســية التــي مــن خاللهــا 
 تعمــل الطريقــة علــى تحقيــق أهــدافها التنمويــة، وخدمــة المجتمعــات المحليــة التــي تتواجــد بهــا ، مــن
منطلق أنها األقدر علـى االتصـال بالقواعـد الشـعبية الـدنيا بحكـم طبيعتهـا التطوعيـة الشـعبية، ومـن 

، 2111)السـروجي، ثم األقـدر علـى تلمـس حاجاتهـا ومشـكالتها، وتمثيـل تطلعاتهـا والتعبيـر عنهـا 
بـأن هنـاك عالقـة ذات داللـة  Herrera, 2011)دراسدة هريدرا ). وأكدت علـى ذلـك (244ص: 
بين شراكة الدولـة ومنظمـات المجتمـع المـدني وتحسـين مسـتوي بـرامج الحمايـة االجتماعيـة  معنوية

 لفقراء الحضر من وجهة نظر المسئولين وأرباب األسر.
فأشـــارت إلـــى أن منظمـــات المجتمـــع  (Sirojudin, 2013)دراســـة ســـيروجودين أمـــا 

قيـق الحمايـة االجتماعيـة المحلي ومن بينها المنظمات غير الحكومية يمكـن أن تـؤدي دور فـي تح
جنبًا إلـى جنـب مـع المؤسسـات الحكوميـة  وذلـك لعـدم كفايـة خـدمات الحمايـة االجتماعيـة المقدمـة 
من المؤسسات الحكومية  من توفير فرص عمل ألفراد المجتمع عن طريق تسهيل الحصول على 

 القروض الصغيرة، والذي ينعكس بدورة على تحسن الظروف المعيشية لألسر.
يمكـن أن تـؤدي دورًا حيويـا فـي  المنظمات غيـر الحكوميـةاًء عليه يمكن التعبير بأن وبن

تنفيــذ خطــط ومشــاريع هــدفها تحقيــق الحمايــة االجتماعيــة للفقــراء والمهمشــين بصــفة عامــة والمــرأة 
ـــاطق العشـــوائية بصـــفة خاصـــة، وعليـــه فـــمن هنـــاك اتجـــاه متنـــامي لـــدى واضـــعي السياســـات  بالمن

كافــة المنظمــات بصــفة عامــة لتطــوير األســاليب اإلداريــة بحيــث تتواكــب مــع واالســتراتيجيات فــي 
، ص: 2112)نصـــير، مفهـــوم الحمايـــة االجتماعيـــة، وتســـاهم فـــي ترســـيخها وقابليتهـــا لالســـتمرار 

32). 
ـــت تعـــاني  ـــاطق العشـــوائية مازال ـــمن المـــرأة بالمن ـــرغم هـــذا ف ـــدني أوضـــاعها وب تعـــاني مـــن ت

التـــي أكــدت علـــى أن  (0220)الحمددالوي، دراسدددة ى ذلــك االجتماعيــة بســبب الفقـــر، وأشــارت إلـــ
التهمــــيش والحرمــــان مــــن معظــــم الحقــــوق االجتماعيــــة كــــالتعليم المــــرأة بتلــــك المنــــاطق تعــــاني مــــن 

وصـــعوبة الحصــــول علــــى الخـــدمات الصــــحية، والشــــعور باليــــأس نتيجـــة تــــدني مســــتوى الخــــدمات 
، ات المنزليــة والعمــل بأعمــال هامشــيةاالنســانية، وبالتــالي يقــع عليهــا قســط كبيــر مــن القيــام بالخــدم

 مما يتسبب في تزايد حدة الضغوط المشكالت التي تعاني منها. 
ويشـــير ذلــــك إلــــى أن بــــرامج الحمايــــة االجتماعيــــة المقدمــــة للمــــرأة بتلــــك المنــــاطق ال تفــــي 
باالحتياجات المطلوبة لهذه المـرأة، وقـد يرجـع ذلـك إلـى أسـباب عديـدة  قـد يكـون هنـاك مشـكلة فـي 

جهــزة نفســها، أو نقــص فــي المــوارد واالمكانيــات المتاحــة، أو نقــص فــي كفــاءة مــا تقــوم بــه تلــك األ
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ــــات تنظيميــــة، مــــن رصــــد وتخطــــيط، وتعــــاون، وتنســــيق، واتصــــال، ومشــــاركة  األجهــــزة مــــن عملي
( إلــى ضـرورة التعــرف 2117مجتمعيـة، وتقـويم، وغيرهــا، وفـي إطــار ذلـك أشـارت دراســة محمـود )

أن كـــل العلــوم الحديثــة تتجــه نحــو تنميــة المنظمـــات الجتهــا  مــن منطلــق علــى تلــك األســباب ومع
وتطـــوير برامجهـــا واحـــداث التكيـــف والتكامـــل بينهـــا وبـــين البيئـــة المحيطـــة، مـــن خـــالل إدارة فعالـــة 
ومتعاونـــة وســـيادة روح الفريـــق وتشـــجيع االبتكـــار، والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة فـــي حاجـــة لتقـــديم 

ـــة للمجتمـــع، إلشـــباع ـــديم  خـــدمات فعال ـــيهم، وتق احتياجـــات أفـــراده ومواجهـــة المشـــكالت المـــؤثرة عل
   الحماية لفئاته المعرضة للخطر، وحماية المرأة تحديدا.

ونظرًا لما تقوم به المنظمات غير الحكومية من أدوار ملموسة في الحياة العامة 
إحراز التقدم   للمجتمعات، وما تبذله من جهود في سد الثغرات ومؤازرة المؤسسات الحكومية نحو

فيستلزم األمر ضرورة الوقوف على كفاءة أجهزتها في توفير الحماية االجتماعية للمرأة بالمناطق 
وبالتالي البد أن العشوائية باعتبارها شريك أساسي في بناء المجتمعات وتحقيق التنمية المنشودة، 

مية المختلفة من أجل تقديم تكون تلك األجهزة على مستوى عالي من الكفاءة في العمليات التنظي
خدمات على قدر كافي من الفعالية للمستفيدين من تلك الخدمات، وتحسين أوضاعها االجتماعية 

 واالقتصادية والتعليمية والصحية، وغيرها من خالل إشباع احتياجاتها ومواجهة مشكالتها.
بـاره عمليـة جوهريـة هامـة وأساسـية ال يمكـن االسـتغناء عنهـا  باعت سيلةهذا ويعد التقويم و 

تعتمــد علـــى القيـــاس العلمـــي لتحديـــد ورصـــد النتـــائج التـــي أمكـــن التوصـــل إليهـــا مـــن خـــالل تطبيـــق 
برنامج أو مشروع يتعلق بأساليب التدخل المهني في مجاالت الخدمة االجتماعية ويقدم لنا تصورا 

، ص: 1999سـم، )قاواضحا لكيفية التعامل في المستقبل مع هذه المجـاالت بصـوره أكثـر نجاحـا 
139). 

ومــن خــالل عمليــة التقــويم يــتم تحديــد مــا إذا كانــت أهــداف المؤسســة قــد تــم تحقيقهــا مــع 
العمــالء، وكــذلك تحديــد األســاليب واألدوات المســتخدمة لتحقيــق هــذه األهــداف فهــو يحــدد الجوانــب 

عبــد المجيــد، اإليجابيــة والجوانــب الســلبية الناتجــة عــن تطبيــق بــرامج التــدخل المهنــي مــع العمــالء )
عمليــــة يمكــــن مــــن خاللهــــا قيــــاس مــــدى نجــــاح أو فشــــل باإلضــــافة إلــــى أنــــه  (.34، ص: 1999

البرنامج أو المشروع أو الخطة فـي تحقيـق األهـداف المحـددة وتقـدير اإلسـهامات النسـبية لمختلـف 
 .(245، ص: 2114)غنيم، العناصر التي ساهمت في وضع البرامج وتنفيذه 

رضه فمنه يمكن تحديد مشكلة الدراسة الحالية باختصار في وتأسيسًا على ما سبق ع
اآلتي: "إنه برغم كل مظاهر االهتمام بالمرأة على المستوى الحكومي، وبرغم ما تقوم به 
المنظمات غير الحكومية من جهود في مجال الحماية االجتماعية للمرأة خاصة والفئات المهمشة 

بشكل دائم ألنواع شتى من المخاطر االجتماعية عموما، إال أن تلك الفئة ما زالت عرضة 
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واالقتصادية والصحية والتعليمية والبيئية، لذلك يستوجب األمر ضرورة البحث في كفاءة العمليات 
وفى ضوء ما التنظيمية بتلك المنظمات في تحقيق الحماية االجتماعية للمرأة بالمناطق العشوائية، 

ن ضرورة توجيه المزيد من الجهود البحثية لتناول أوضاع أوصت به الدراسات والبحوث السابقة م
المرأة بالمناطق العشوائية وتحديد المخاطر التي تتعرض لها بتلك المناطق ورصد احتياجاتها 
ومشكالتها والتخطيط الجيد لمواجهتها واشباعها، وضرورة توجيه االهتمام بدور المنظمات غير 

مواجهة هذه المخاطر والمشكالت التي تعاني منها الحكومية في إشباع تلك االحتياجات و 
وتتعرض لها، والحاجة الملحة لتقويم أداء تلك المؤسسات باستمرار للتعرف على مواطن القوة 
والضعف من أجل التحسين والتطوير، وفى ضوء تخصص الباحث، فمنه يمكن تحديد مشكلة 

المنظمات غير الحكومية في تحقيق "كفاءة العمليات التنظيمية بالبحث في العنوان التالي: 
 الحماية االجتماعية للمرأة بالمناطق العشوائية".

 ثانيًا: مفاهيم الدراسة:
 مفهوم الكفاءة: -7

ُيقصــد بهــا حســن االســتفادة مــن المــوارد، أو حســن اســتخدام العناصــر التــي  الكفدداءة:
، 1999)قاسم،  تقرر استخدامها، فالكفاءة تعنى أن تكون مخرجات النسق أكثر من مدخالته

 .(166ص 
وُيمكن للدارس أن ُيعرف الكفاءة ِوفق ما يتناسب مع طبيعة الدراسة الحاليدة فدي 

 :النقاط التالية
 مدى اتساع المخرجات مع ظروف واحتياجات المجتمع. -
 Performanceمعدالت أداء العاملين.  -
 ة.مدى قدرة الجهاز أو المؤسسة على توفير اإلمكانيات والموارد المطلوب -
التقليــل مــا أمكــن مــن نفقــات النشــاط أو تكــاليف تقــديم الخــدمات مقابــل زيــادة مردودهــا  -

 االجتماعي واالقتصادي.
 الزمني أو المادي أو البشرى. wasteالتقليل ما أمكن من الفاقد أو الهدر  -
كافيــة  informationومعلومــات  Dataمــدى تــوافر نظــم المعلومــات تتضــمن بيانــات  -

 خدم التخاذ وضع قرارات مختلفة على أعلى مستوى من الكفاءة.ودقيقة وحديثة تست
مدى التكامل بين وحدات وأقسام العمل داخل األجهزة التخطيطية ومؤسسـات الرعايـة  -

 االجتماعية.
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 مفهوم المنظمات غير الحكومية: -0
بأنهــا: كــل جماعــة ذات تنظــيم  (0220عرفهددا قددانون المؤسسددات والجمعيددات األهليددة )

أشخاص اعتباريين ليس  11معينة وتتألف من اشخاص طبيعيين ال يقل عددهم عن مستمر لمدة 
بغرض الحصول على ربح مادي. وتعرف المنظمات غير الحكومية بأنها: التنظيمات والمنظمات 
األهليـــة والشـــعبية والطائفيـــة ســـواء كانـــت أهـــدافها اجتماعيـــة أو اقتصـــادية أو سياســـية، أو ثقافيـــة، 

ضــائها وتمتــد لآلخــرين وتعمــل مســتقلة عــن ســلطة الدولــة ولهــا اســتقالليتها والتــي تقتصــر علــى أع
وتعتمد على العضوية والمشاركة الحرة والتطوعيـة، ولهـا بنائهـا وهيكلهـا اإلداري الحـر )السـروجي، 

(. وتتضــمن المنظمــات غيــر الحكوميــة كــل مــن الجمعيــات األهليــة، الــروابط، 248، ص: 2111
، 2118ة، التعاونيــات، أي كــل مــا هــو غيــر عــائلي أو وراثــي )إبــراهيم، النقابــات، األحــزاب، األنديــ

وتعــرف أيضــًا بأنهــا: جمعيــات ومؤسســات تعمــل بشــكل مســتقل عــن الحكومــة وتتســم  (.387ص: 
أعمالها باإلنسانية والتعاون أكثر من تميزها بسيادة القيم التجارية، وبالتـالي فهـي منظمـات خاصـة 

، 2111الفقراء وحماية البيئة وتحقيق التنمية االجتماعية )علي،  تقوم بأنشطة الدفاع عن مصالح
 (.8ص: 

ويمكن للدارس تعريف المنظمات غير الحكوميدة ِوفدق مدا يتناسدب مدع الدراسدة الحاليدة 
 -في اآلتي: 
مؤسســات اجتماعيــة تتكــون مــن مجموعــة مــن األشــخاص ينضــمون إليهــا بــمرادة حــرة  -

 طواعيًة لممارسة العمل التطوعي.
نمــا تحقيــق  لهـا - تنظــيم مســتمر ومؤسســي وهــادف، وال تهــدف إلــى تحقيــق ربــح مــادي وا 

 )النفع العام(.
 تعمل بمجال تنمية المجتمع ومرخصة من وزارة التضامن االجتماعي.  -
مـــن ضـــمن أهـــدافها الرئيســـية االرتقـــاء بنوعيـــة حيـــاة المـــرأة بشـــكل عـــام والمـــرأة الفقيـــرة  -

 بالمناطق العشوائية بشكل خاص.
تستهدف العمل على مسـتوى تلـك مناطق العشوائية األكثر فقرًا بمدينة الفيوم، و تقع بال -

 المناطق.
 ولديها برامج وأنشطة وخدمات متعددة تقوم بتقديمها للمرأة بالمناطق العشوائية. -
 تتسم بأنها ذات طابع مؤسسي في أداء عملها وغير متعثرة في تقديم خدماتها. -

 مفهوم  الحماية االجتماعية: -4
، "وَحَمـى الشـيَء َحًمًيـا وِحمـًى وِحمايـًة وَمحِميـًة: مـن "َحَمـى" مصددر كلمدة الحمايدةيًا: لغو 

، هو منع ودفع الخطـر عـن وفي المعجم الوجيز. (2119)قاموس المعاني، أي منعه ودفع عنه" 
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، ويقــال أيًضــا: حمــاه مــن الشــيء: منعــه مــا يضــره، وأيضــا حمايــة المــواطنين: أي الشــيء المحمــي
 .(173، ص: 2111)مجمع اللغة العربية،  .وصيانتهموقايتهم 

بأنهــا مجموعــة مــن  (0227وتعددرف الحمايددة االجتماعيددة وفقددا لبنددك التنميددة اآلسدديوي )
السياســـات والبـــرامج المصـــممة للحـــد مـــن الفقـــر والضـــعف، وتعزيـــز فعاليـــة أســـواق العمـــل، وتقليـــل 

المخـــــاطر واالنقطـــــاع /  تعـــــرض النـــــاس للمخـــــاطر، و تعزيـــــز قـــــدرتهم علـــــى حمايـــــة أنفســـــهم مـــــن
االنخفــاض فــي الــربح، وتتضــمن السياســات واإلجــراءات المدرجــة فــي الحمايــة االجتماعيــة خمســة 
أنـواع رئيسـية مـن األنشـطة: سياسـات وبــرامج سـوق العمـل، بـرامج التـأمين االجتمـاعي، والمســاعدة 

 Mushunje)فــل االجتماعيــة، والمشــروعات الصــغيرة المــدرة للــدخل، وبــرامج حمايــة المــرأة والط
and Mafico, 2010, p. 264). 

 
وُيمكن للدارس أن ُيعرف الحماية االجتماعية ِوفق ما يتناسب مع الدراسة الحالية 

 :في اآلتي
هي المجموعة المتكاملة من التدابير التي تقوم بها الجمعيات األهلية من خالل  -

مخـــاطر التـــي برامجهـــا وخـــدماتها لتـــوفير الحـــد األدنـــى مـــن ســـبل الحمايـــة مـــن ال
 تتعرض لها المرأة المهمشة بالمناطق العشوائية بمدينة الفيوم.

مجموعة التدابير التي تحد من المخـاطر االجتماعيـة مـن خـالل مكافحـة العنـف  -
الحمايــة مــن  -تحقيــق االســتقرار األســري -مكافحــة الــزواج المبكــر  –والتمييــز 

 .االستبعاد االجتماعي... إلخ
تحــد مــن المخــاطر الصــحية مــن خــالل الرعايــة الصــحية مجموعــة التــدابير التــي  -

نشــر الــوعي  -رعايــة االمومــة والطفولــة -الثقافــة الصــحية االنجابيــة -المجانيــة
 .الصحي، مكافحة األمراض... إلخ

 -مجموعـــة التـــدابير التـــي تحـــد مـــن المخـــاطر التعليميـــة مـــن خـــالل محـــو االميـــة -
مكافحـة التسـرب مـن  -المجانيةالخدمات التعليمية  -االلتحاق بالتعليم الجامعي

 .التعليم... إلخ
مجموعــة التــدابير التــي تحــد مــن المخــاطر االقتصــادية مــن خــالل حمايتهــا مــن  -

 -المساعدات االجتماعية والماليـة -التمكين االقتصادي –الوقوع في دائرة الفقر
 .مشاريع األسر المنتجة... إلخ

 -ن خـالل تـوفير مسـكن أمـنمجموعة التدابير التي تحد من المخـاطر البيئيـة مـ -
 .توفير بيئة أمنة... إلخ -مكافحة التلوث
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   : مفهوم  المناطق العشوائية -3
عــن: العمــل علــى غيــر هــدي، فيخطــئ ويصــيب، وهــي مــن  تعبددر كلمددة عشددوائي لغوًيددا:

  .(421، ص: 2114)مجمع اللغة العربية، فعل عشًا، غفل، فهو العمل على غير بصيرة 
ـــد  منددداطق العشدددوائيةتعدددرف ال أمدددا اصدددطالحا:  بأنهـــا هـــي التـــي تنشـــأ نتيجـــة وضـــع الي

واالســتيطان غيــر القــانوني فــي امــتالك الدولــة واألراضــي الفضــاء، وتكــون بالتــالي غيــر مخططــة 
عمرانيـــا منـــذ نشـــأتها، وتعـــاني مـــن نقـــص أساســـي فـــي الخـــدمات والمرافـــق الرئيســـية مثـــل الصـــرف 

 .(27، ص: 1996)الصاوي، الصحي والمياه النقية 
ُيمكن للدارس أن ُيعرف المناطق العشوائية ِوفق ما يتناسب مع الدراسة الحالية و 
 :في اآلتي
موجــودة فــي أطــراف المــدن نشــأت نتيجــة الهجــرة مــن الريــف إلــى الحضــر، ومرتفعـــة  -

 الكثافة السكانية.
تكون خارج الحيز السكاني المخطط من قبل الجهات المسئولة، وغالبا مـا تنشـأ  -

 .ات الخدمية للدولةبعيدًا عن المؤسس
تقع داخل مدينة الفيوم خارج الحيز السكاني المخطط من ِقبل المحافظة، وغير  -

 الغاز الطبيعي. –المياه  –مثل الكهرباء مرخصة للبناء أو المرافق 
ُمعترف بها من قبل الدولة وتسعى جاهدة لتطويرها، وبالفعل بعض المناطق تم  -

 .تطويرها جزئيا
إلـــى كثيـــر مـــن الخـــدمات الصـــحية واالجتماعيـــة والتعليميـــة تفتقـــر تلـــك المنـــاطق  -

 والترفيهية وغيرها مثل خدمات البنية التحتية والمرافق األساسية.
 .ُتصنف على أنها مجتمعات غير أمنة بيئيًا واجتماعياً  -
يعــاني ســكانها مــن الكثيــر مــن المشــكالت أبرزهــا الفقــر والبطالــة والعديــد مــن مظــاهر  -

 االجتماعي.التهميش واالستبعاد 
تعــاني المــرأة فــي تلــك المنــاطق مــن العديــد مــن المشــكالت وتتعــرض للعديــد مــن  -

المخـــــاطر االقتصـــــادية والتعليميـــــة واالجتماعيـــــة والصـــــحية والســـــكنية والغذائيـــــة 
 وغيرها.
 ثالثًا: أهداف الدراسة:

ـــى تحقيـــق هـــدف رئيســـي وهـــو:  "قيددداس مسدددتوى كفددداءة تســـعى الدراســـة الحاليـــة إل
يميددة بالمنظمددات غيددر الحكوميددة فددي تحقيددق الحمايددة االجتماعيددة للمددرأة العمليددات التنظ

 .بالمناطق العشوائية"
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 :وينطلق منه مجموعة أهداف فرعية وهي
قيــاس مســتوى كفــاءة المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي عمليــة الرصــد لتحقيــق الحمايــة  -1

 .االجتماعية للمرأة بالمناطق العشوائية
الحكوميـة فـي عمليـة التخطـيط لتحقيـق الحمايـة قياس مستوى كفاءة المنظمات غير  -2

 .االجتماعية للمرأة بالمناطق العشوائية
قيـاس مسـتوى كفــاءة المنظمـات غيـر الحكوميــة فـي عمليـة التنســيق لتحقيـق الحمايــة  -3

 .االجتماعية للمرأة بالمناطق العشوائية
يـة قياس مستوى كفاءة المنظمات غيـر الحكوميـة فـي عمليـة االتصـال لتحقيـق الحما -4

 .االجتماعية للمرأة بالمناطق العشوائية
 رابعًا: تساؤالت الدراسة:

"مدا مسدتوى كفداءة تسعى الدراسة الحالية إلى اإلجابة على تسـاؤل رئيسـي مـؤداه : 
العمليددات التنظيميددة بالمنظمددات غيددر الحكوميددة فددي تحقيددق الحمايددة االجتماعيددة للمددرأة 

 .بالمناطق العشوائية؟"
 :أهداف فرعية وهيوينطلق منه مجموعة 

ـــة فـــي عمليـــة الرصـــد لتحقيـــق الحمايـــة  -1 ـــر الحكومي ـــاءة المنظمـــات غي مـــا مســـتوى كف
 ؟االجتماعية للمرأة بالمناطق العشوائية

مســتوى كفــاءة المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي عمليــة التخطــيط لتحقيــق الحمايــة مــا  -2
 االجتماعية للمرأة بالمناطق العشوائية؟

الحكوميـــة فـــي عمليـــة التنســـيق لتحقيـــق الحمايـــة  مـــا مســـتوى كفـــاءة المنظمـــات غيـــر -3
 االجتماعية للمرأة بالمناطق العشوائية؟

مــا مســتوى كفــاءة المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي عمليــة االتصــال لتحقيــق الحمايــة  -4
 االجتماعية للمرأة بالمناطق العشوائية؟

 خامسًا: اإلجراءات المنهجية للدراسة:
ى نمط الدراسات "التقويمية" ، التي تستهدف قياس الكفاءة، تنتمي هذه الدراسة إل نوع الدراسة: (1

وهي من أفضـل الدراسـات التـي تـتالءم وتتناسـب وموضـوع الدراسـة، حيـث يهـدف الـدارس إلـى 
قياس كفاءة العمليات التنظيمية بالمنظمات غير الحكومية في تحقيق الحمايدة االجتماعيدة "

 " .للمرأة بالمناطق العشوائية
اعتمـد الـدراس مـنهج المسـح االجتمـاعي بطريقـة الحصـر الشـامل ألعضـاء  :دمالمنهج المستخ (2

 مجلس اإلدارة بالجمعيات األهلية المحددة بالمناطق العشوائية بمدينة الفيوم.
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اعتمد الدارس في هذه الدراسة في جمع البيانـات علـى اسـتمارة اسـتبيان لقيـاس  أدوات الدراسة: (3
بالمنظمــــات غيــــر الحكوميــــة فــــي تحقيــــق الحمايــــة كفــــاءة العمليــــات التنظيميــــة  مســــتوى "

 " بالجمعيات األهلية الثمانية. االجتماعية للمرأة بالمناطق العشوائية
 مجاالت الدراسة: (4

تــم تطبيــق الدراســة علــى ثمانيــة جمعيــات أهليــة بــثالث منــاطق عشــوائية  المجددال المكدداني: (أ
معيــات كالتــالي: جمعيــة درب الطبــاخين( والج –الحادقــة  –بمدينــة الفيــوم وهــي )الصــوفي 

جمعيـــة نســـائم الخيــر للتنميـــة البشـــرية وتنميـــة  -البــاهي للتنميـــة البشـــرية وتنميــة المجتمـــع 
 –وجمعية تنمية المجتمع بدرب الطبـاخين  -جمعية األقصى لتنمية المجتمع  -المجتمع 

جمعيـة أصـدقاء  -جمعيـة المصـرية لحمايـة األطفـال  -جمعية البر والخدمات اإلسـالمية 
 جمعية تنمية المجتمع بندر ثالث. -لمرضى ا
( 68يمثل المجتمع الكلي للدراسة بالنسبة ألعضاء مجلـس اإلدارة عـدد ) المجال البشري: (ب

اإلدارة بالجمعيــات األهليــة الثمانيــة محــل الدراســة، وتــم تطبيــق مفــردة مــن أعضــاء مجلــس 
ـــات األهليـــة الثمان ـــع أعضـــاء مجلـــس اإلدارة بالجمعي ـــة محـــل الدراســـة  الدراســـة علـــى جمي ي

 -( مفردة، موضحة تفصياًل بالجدول التالي: 68كحصر شامل وعددهم )
 (68( يوضح البيانات األولية لعينة الدراسة )ن= 7جدول رقم )

ال االستجابة الصفة
 تكرار

النسبة المئوية 
)%( 

 النوع
 51545 41 ذكر
 30565 01 انثي

 722522 68 اإلجمالي

 السن

 3537 4 سنة 42ن سنة ألقل م 02من 
 42588 07 سنة 32سنة ألقل من  42من 
 02551 73 سنة 52سنة ألقل من  32من 

 33570 42 سنة فأكثر 52
 722522 68 اإلجمالي

 المؤهل التعليمي
 3537 4 مؤهل فوق متوسط
 10526 31 مؤهل جامعي

 3537 4 دبلوم دراسات عليا
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ال االستجابة الصفة
 تكرار

النسبة المئوية 
)%( 

 0513 0 ماجستير
 76578 77 دكتوراه
 722522 68 اإلجمالي

الوظيفية 
 بالجمعية

 77516 8 رئيس مجلس إدارة.
 74503 1 نائب رئيس مجلس إدارة.

 77516 8 مدير الجمعية.
 73517 72 أمين الصندوق.

 37578 08 عضو مجلس إدارة.

 1545 5 أخصائي اجتماعي.
 722522 68 اإلجمالي

عدد سنوات 
 الخبرة

 62501 37 سنوات 72أقل من 
 06531 78 سنة 02سنة ألقل من  72من 
 0513 0 سنة 42سنة ألقل من  02من 

 72501 1 سنة فأكثر 42
 722522 68 اإلجمالي

حصلت علي 
 دورت تدريبية

 48503 06 نعم
 67516 30 ال

 722522 68 اإلجمالي
 وهو فترة إجراء الدراسة بشقيها النظري والميداني.: المجال الزمني (ج
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 سادسا: تحليل وتفسير نتائج البحث:
فيما يلي تحليل وتفسير ومناقشة نتائج الدراسة المرتبطة باستمارة استبيان كفاءة العمليـات 
التنظيميــة بالمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي تحقيــق الحمايــة االجتماعيــة للمــرأة بالمنــاطق العشــوائية 

 لية مجال الدراسة الراهنة.المطبق على أعضاء مجلس اإلدارة بالجمعيات األه
 المؤشر األول: عملية الرصد لتحقيق الحماية االجتماعية للمرأة بالمناطق العشوائية.

يوضح مدى كفاءة المنظمات غير الحكومية في عملية الرصد لتحقيق  (0جدول رقم )
 (68الحماية االجتماعية للمرأة بالمناطق العشوائية )ن = 

 العبارة م
التكرار  أبًدا أحياًنا دائًما

 المرجح

القوة 
النسبية 
)%( 

الوزن 
 المرجح

النسبة 
 الترتيب المرجحة

 % ك % ك % ك

1 

توجددددددددددددد بالجمعيددددددددددددة 
إحصددائيات دقيقددة عددن 
المدددددددددددرأة بالمنددددددددددداطق 

 العشوائية.

45 57531 70 71565 07 42588 752 14554 52522 77583 1 

2 

تحدددددددددددددددد الجمعيددددددددددددددة 
االحتياجددددددات الملحددددددة 

ية صددددح -)اجتماعيددددة 
اقتصادية  –تعليمية  –
 ... إلخ( للمرأة. -

42 33570 03 45501 73 02551 750 13557 52561 70522 6 

3 

ترصدددددددددددددد الجمعيدددددددددددددة 
المشكالت )االجتماعية 

 –الصددددددددددددددددددددددددددددحية  -
... إلدددخ(  -التعليميدددة 

 الخاصة بالمرأة.

46 50513 05 46516 1 72501 765 82588 55522 74520 4 

4 
تبحددددث الجمعيددددة عددددن 

لخطدددر التدددي مسدددببات ا
 تتعرض لها المرأة.

43 52522 06 48503 8 77516 760 11537 53522 70511 3 

5 
تعددددد الجمعيددددة تقددددارير 

 وافية عن المرأة.
41 51545 00 40545 1 72501 768 80545 56522 74506 7 

6 

تحصدددددددددددر الجمعيدددددددددددة 
المددددددددوارد المجتمعيددددددددة 
الالزمددة لتنفيددذ البددرامج 

 المقدمة للمرأة.

32 58580 71 01513 1 74503 761 87586 55561 74578 0 

7 

ترصد الجمعية البدرامج 
المقدمدددددة للمدددددرأة مدددددن 
الجهدددددددددددات المعنيدددددددددددة  

 بقضاياها.

41 53537 71 05522 73 02551 751 11513 54522 70555 5 

8 
تتبددع الجمعيددة البيئددات 
التدددددي تتعدددددرض فيهدددددا 

 المرأة للخطر.
01 41517 00 40545 71 01513 733 12551 38522 77541 8 
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 العبارة م
التكرار  أبًدا أحياًنا دائًما

 المرجح

القوة 
النسبية 
)%( 

الوزن 
 المرجح

النسبة 
 الترتيب المرجحة

 % ك % ك % ك

 
 

     
المؤشر 
 ككل

المتوسط 
 المرجح

المتوسط 
 الحسابي

مجموع 
التكرارات 
 المرجحة

مجموع االوزان 
 المرجحة

القوة 
النسبية 
)%( 

 
 

     758548 78564 7061 300544 11564 

( ويتضح مـن هـذه االسـتجابات أنهـا تتـوزع توزيعـًا 3باستقراء بيانات الجدول السابق رقم )
( 1267التكــرارات المرجحــة لهــذه االســتجابات والــذى قــدر مجموعهــا بـــــــ ) إحصــائيًا وفــق مجمــوع

( وهـــذا التوزيـــع االحصـــائي يـــدل %77863( وقـــوة نســـبية بلغـــت )18863ومتوســـط حســـابي عـــام )
الجمعيات األهلية تتمتع بكفاءة عالية فدي عمليدة الرصدد لتحقيدق الحمايدة االجتماعيدة  على أن

ا مــا يعكــس وعــي أعضــاء مجلــس اإلدارة بأهميــة فهــم المشــكلة وهــذ، للمددرأة بالمندداطق العشددوائية
وتحديـــد أبعادهـــا واإلحاطـــة بجوانبهـــا المختلفـــة، وأنـــه ال يمكـــن التعامـــل مـــع أي مشـــكلة أو إشـــباع 
احتياجات أي فئة والنجاح في تقديم أي خدمة أو برنامج لتلك الفئة إال مـن خـالل التحديـد الـدقيق 

تياجاتها ومشكالتها، وهذا ما يدفعهم إلى االهتمام بعملية الرصـد لطبيعة تلك الفئة وفهم طبيعة اح
لتقديم برامج وخدمات تساهم في تحقيق الحماية االجتماعية للمرأة بالمناطق العشوائية، وذلك بناء 

 (0276دراسدة هاشدم )على ما توفر لديهم من معطيات نتيجة عملية الرصد، وهذا ما يتفق مـع 
فــاءة الجمعيــات االهليــة فــي عمليــة الرصــد لتحقيــق الحمايــة االجتماعيــة التــي أشــارت إلــى ارتفــاع ك

لألطفال العرضين للخطر، وبرغم تمتع الجمعيـات األهليـة بـذلك المسـتوى العـالي مـن الكفـاءة  إال 
أنـــه ال يـــزال يمكنهـــا العمـــل علـــى زيـــادة ذلـــك المســـتوى لتقـــديم خـــدمات وبـــرامج تســـاهم فـــي تحقيـــق 

ة بالمنــاطق العشــوائية بشــكل أكبــر، وهــذا قــد يحتــاج إلــى مزيــد مــن الــدعم الحمايــة االجتماعيــة للمــرأ 
والمـــوارد والجهـــود الموجهـــة نحـــو زيـــادة االهتمـــام بعمليـــة الرصـــد لتحديـــد العوامـــل واألســـباب التـــي 
حصــاء أعــداد األكثــر فقــرًا  تعــرض المــرأة للخطــر، ورصــد البيئــات التــي يتعرضــن فيهــا للخطــر، وا 

تشـــكل خطـــرًا علــــيهم، الوقـــوف علـــى المشـــكالت التـــي تهـــدد أمــــنهم  مـــنهم، تحديـــد األعمـــال التـــي
عداد تقارير وافية ودقيقة عنهن، ومعظم هذه التدابير  وحمايتهم، ورصد االحتياجات الملحة لهم، وا 
يجب أن تهتم بها الجمعيات االهلية بشك أكبر ألن المرأة بالمناطق العشوائية ما زالت تعـاني مـن 

يها الكثيـــر مـــن االحتياجـــات الملحـــة، وتتعـــرض للعديـــد مـــن المخـــاطر العديـــد مـــن المشـــكالت ولـــد
بـأن المـرأة مـن  (Nigam, 2014)نيجدام  دراسدةاالجتماعية، وهذا مـا يتفـق مـع مـا أشـارت إليـه 

أكثر الفئات التي تعاني مـن الفقـر والتهمـيش واالسـتبعاد والحرمـان واألقـل حظـا مـن فـرص التعلـيم 
لــذا نأمــل فــي أن تكثــف تلــك الجمعيــات جهودهــا مــن أجــل زيــادة وغيرهــا مــن الحقــوق االجتماعيــة، 
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كفاءتهــا فــي عمليــة الرصــد ألنهــا مــن أهــم العمليــات التــي يجــب ان تكــون علــي مســتوى عــالي مــن 
 الدقة والكفاءة لتحقيق الحماية االجتماعية للمرأة بالشكل المطلوب.
 أة بالمناطق العشوائية.المؤشر الثاني: عملية التخطيط لتحقيق الحماية االجتماعية للمر 

يوضح مدى كفاءة المنظمات غير الحكومية في عملية التخطيط لتحقيق  (4جدول رقم )
 (68الحماية االجتماعية للمرأة بالمناطق العشوائية )ن = 

 العبارة م
التكرار  أبًدا أحياًنا دائًما

 المرجح

القوة 
النسبية 
)%( 

الوزن 
 المرجح

النسبة 
 الترتيب المرجحة

 % ك % ك % ك

1 
تحدد الجمعية أولويدات 
احتياجددددات المددددرأة فددددي 
 ضوء الموارد المتاحة.

31 10526 70 71565 1 72501 718 81505 51544 74550 7 

2 
تضددع الجمعيددة الخطددط 
المناسددددددددددبة إلشددددددددددباع 

 احتياجات المرأة.
41 51545 71 01513 72 73517 765 82588 55522 70554 3 

3 
ج تصمم الجمعية البرام

المالئمدددددة الحتياجدددددات 
 المرأة.

40 31526 03 45501 70 71565 756 16531 50522 77585 1 

4 

تسددددعى الجمعيددددة إلددددى 
إدراج خطددددددددط بددددددددرامج 
حمايدددددة المددددددرأة علددددددى 

 أجندة الحكومة.

45 57531 05 46516 8 77516 764 11512 53544 70548 5 

5 

تتددابع الجمعيددة الخطددط 
الموضددددددوعة لتحقيددددددق 
الحمايددددددة االجتماعيددددددة 

 للمرأة.

42 33570 47 35551 1 72501 751 11513 54522 70521 6 

6 

تسددددددددددتعين الجمعيددددددددددة 
بددددالخبراء عنددددد وضددددع 
خطددددددددددددددط الحمايددددددددددددددة 

 االجتماعية للمرأة.

45 57531 47 35551 0 0513 761 80583 56544 70584 0 

7 

تسدددتفيد الجمعيددددة مددددن 
التجدددارب السدددابقة فدددي 
التخطددددددددديط للحمايدددددددددة 

 االجتماعية للمرأة.

47 35551 01 30565 8 77516 751 11513 54522 70521 6 

8 

تعدددددد الجمعيدددددة خطدددددط 
مسدددددددددتقبلية لحمايدددددددددة 
المرأة بناًء علدى نتدائج 

 التقويم المستمر.

41 53537 06 48503 5 1545 768 80545 56522 70516 4 

 
 

     
المؤشر 
 ككل

المتوسط 
 المرجح

المتوسط 
 الحسابي

مجموع 
التكرارات 
 المرجحة

مجموع االوزان 
 مرجحةال

القوة 
النسبية 
)%( 
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 العبارة م
التكرار  أبًدا أحياًنا دائًما

 المرجح

القوة 
النسبية 
)%( 

الوزن 
 المرجح

النسبة 
 الترتيب المرجحة

 % ك % ك % ك

 
 

     763564 71541 7471 341522 82512 

( ويتضـح مـن هـذه االسـتجابات أنهـا تتـوزع توزيعـًا 3باستقراء بيانات الجدول السابق رقم )
( ومتوسـط حسـابي 1317إحصائيًا وفق مجموع التكرارات المرجحة لهذه االستجابات والـذى قـدر )

( وهــذا التوزيــع االحصــائي يــدل علــى أن الجمعيــات %81871) ( وقــوة نســبية بلغــت19837عــام )
األهليـــة تتمتـــع بكفـــاءة عاليـــة فـــي عمليـــة التخطـــيط لتحقيـــق الحمايـــة االجتماعيـــة للمـــرأة بالمنـــاطق 
العشوائية، وهذا ما يعكس وعى أعضاء مجلس اإلدارة بالجمعيات األهلية بأهمية عمليـة التخطـيط 

تحقـــق هـــذا بـــدون تحديـــد أولويـــات احتياجـــات المـــرأة بالمنـــاطق فـــي تقـــديم البـــرامج والخـــدمات، وال ي
العشــوائية ألنــه مــن المنطقــي عنــد قيــام أي مؤسســة اجتماعيــة بتقــديم خــدمات ألي فئــة مــن فئــات 
المجتمع، فالبد لها أوال أن تقوم بتحديد اولويات إشباع احتياجـات هـذه الفئـة ومشـكالتها المتعـددة، 

قدمـــة معبـــرة عـــن آمـــال وطموحـــات تلـــك الفئـــة ومناســـبة إلشـــباع لكـــي تـــأتي البـــرامج والخـــدمات الم
احتياجـــاتهم وكافيـــة لمواجهـــة مشـــكالتهم، وتتفـــق نتـــائج الدراســـة الحاليـــة مـــع دراســـة عبـــد الهـــادي 

( التي توصلت إلى ارتفاع كفاءة المؤسسات اإليوائية في عملية التخطـيط لبـرامج الحمايـة 2118)
بضـرورة إيجـاد آليـات لتفعيـل دور المنظمـات االهليـة فـي  االجتماعية لألطفال بال مأوي، وأوصـت

تقديم خدمات الحماية االجتماعية من خالل التنسيق بينها وبين المنظمات الحكومية، وبرغم تمتع 
الجمعيات األهلية بهذا المستوى المرتفع من الكفاءة إال أنه مـا زالـت هنـاك حاجـة ماسـة إلـي زيـادة 

لتخطــيط حتــي يمكنهــا تقــديم خــدمات وبــرامج تســهم بشــكل أكبــر فــي االهتمــام بشــكل أكبــر بعمليــة ا
تحقيق الحماية االجتماعية للمـرأة بالمنـاطق العشـوائية، هـذا وقـد تعـاني الجمعيـات األهليـة فـي تلـك 
العملية من بعض المعوقات  إذ تفتقر مؤسسات العمل األهلي في مصر بصفة عامة وفـي مجـال 

اطق العشوائية بصفة خاصـة إلـي القـدرة علـى وضـع خطـط وبـرامج الحماية االجتماعية للمرأة بالمن
نمــــا تقــــوم بتنفيــــذ مــــا ُيملــــى عليهــــا مــــن خطــــط وبــــرامج تســــندها إليهــــا المؤسســــات  خاصــــة بهــــا، وا 
التخطيطية ممثلة في وزارة التضامن االجتماعي التي يمكن أن يكون لديها قصور فـي وضـع تلـك 

لخاصــة بــالمرأة بالمنــاطق العشــوائية وعــدم إشــراك الخطــط التــي ال تعبــر عــن طبيعــة االحتياجــات ا
الجمعيــات المتواجــدة بتلــك المنــاطق فــي وضــع تلــك الخطــط والبــرامج ألنهــا أكثــر درايــة بمــا يناســب 
المــرأة مــن بــرامج وخــدمات تعبــر عــن مشــكالتها واحتياجاتهــا الحقيقيــة، وهــذا مــا يتفــق مــع دراســـة 

يدات الحالية لبرامج الحماية االجتماعيـة ( التي هدفت إلى كشف التعقRahman, 2018رحمن )
في األسر شديدة الفقر مع اإلشارة إلى المناطق المتأثرة بالكوارث في جنوب غرب بنغالديش، مـع 
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إيـــالء اهتمـــام خـــاص لتفســـير المســـتفيدين ُومقـــدمي الخـــدمات، وتوصـــلت إلـــى أن بـــرامج الحمايـــة 
ء، ولكــن تواجــه تحــديات اســتثنائية االجتماعيــة فــي بــنغالديش تهــدف إلــى الحــد مــن ضــعف الفقــرا

بسـبب التعــرض الشـديد للحوكمــة المؤسســية الضـعيفة، والكــوارث الطبيعيــة المتكـررة، وهيمنــة القــوى 
المحلية الحكومية  في عملية تقـديم بـرامج الحمايـة االجتماعيـة، والتـي تـرتبط ارتباطـًا وثيقـًا بعالقـة 

 السلطة بالطبقة الغنية والفقيرة بالمجتمع.
 شر الثالث : عملية التنسيق لتحقيق الحماية االجتماعية للمرأة بالمناطق العشوائية.المؤ 

يوضح مدى كفاءة المنظمات غير الحكومية في عملية التنسيق لتحقيق  (3جدول رقم )
 (68الحماية االجتماعية للمرأة بالمناطق العشوائية )ن = 

 العبارة م
التكرار  أبًدا أحياًنا دائًما

 المرجح

وة الق
النسبية 
)%( 

الوزن 
 المرجح

النسبة 
 الترتيب المرجحة

 % ك % ك % ك

1 

تحدددددددد الجمعيددددددة مددددددع 
الجمعيدددددددددات األخدددددددددرى 
االجددددددددراءات الالزمددددددددة 
للحصدددددددددددددول علدددددددددددددى 

 الخدمات.

30 67516 06 48503 2 2522 718 81505 51544 74581 7 

2 

تنسدددددق الجمعيدددددة مدددددع 
المؤسسدددددددات األخدددددددرى 
عند تقدديم المسداعدات 

 للمرأة.

08 37578 44 38554 1 72501 751 16516 50544 70503 5 

3 

تتشدددارك الجمعيدددة مدددع 
الجمعيددات األخددرى فددي 
دراسددددددددددة احتياجددددددددددات 

 المرأة.

48 55588 06 48503 3 5588 712 84544 56561 74505 0 

4 

تسددددددددددددداند الجمعيدددددددددددددة 
المؤسسات األخرى فدي 
مواجهدددددددددة مشدددددددددكالت 

 المرأة. 

05 46516 40 31526 77 76578 752 14554 52522 77561 1 

5 

تتعدددداون الجمعيددددة مددددع 
المنظمدددددددات المهتمدددددددة 
بدددددددددددددإجراء البحدددددددددددددوث 
االجتماعيدددددة المتعلقدددددة 

 بقضايا المرأة.

47 35551 47 35551 6 8580 767 18510 54561 70555 3 

6 

تنفدددددذ الجمعيدددددة مهدددددام 
مشددددددتركة مددددددع بدددددداقي 
المنظمددددددددات لتحقيددددددددق 
الحمايددددددة االجتماعيددددددة 

 للمرأة.  

44 38554 40 31526 4 3537 766 87541 55544 70513 4 

7 
تددددددوزع الجمعيددددددة مددددددع 
 6 70528 57561 15518 755 76578 77 41517 01 33570 42الجمعيدددددددات المنددددددداظرة 
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 العبارة م
التكرار  أبًدا أحياًنا دائًما

 المرجح

وة الق
النسبية 
)%( 

الوزن 
 المرجح

النسبة 
 الترتيب المرجحة

 % ك % ك % ك

مسدددددددئوليات الحمايدددددددة 
 االجتماعية للمرأة.  

8 

تتكددداتف الجمعيددددة مددددع 
المؤسسات العاملة في 
مجدددددال المدددددرأة لتقدددددديم 
 خدمات فاعلة للمرأة. 

01 30565 02 01537 71 01513 736 17551 38561 77548 8 

 
 

     
المؤشر 
 ككل

المتوسط 
 المرجح

المتوسط 
 الحسابي

مجموع 
التكرارات 
 المرجحة

مجموع االوزان 
 المرجحة

القوة 
النسبية 
)%( 

 
 

     762548 78581 7084 301561 18560 

توزيعـًا ( ويتضـح مـن هـذه االسـتجابات أنهـا تتـوزع 4باستقراء بيانات الجدول السابق رقم )
( ومتوسـط حسـابي 1283إحصائيًا وفق مجموع التكرارات المرجحة لهذه االستجابات والـذى قـدر )

الجمعيددات ( وهــذا التوزيــع االحصــائي يــدل علــى أن %78862( وقــوة نســبية بلغــت )18887عــام )
األهلية تتمتع بكفاءة عالية فدي عمليدة التنسديق لتحقيدق الحمايدة االجتماعيدة للمدرأة بالمنداطق 

، وهذا ما يعكس وعى أعضاء مجلس اإلدارة بالجمعيات األهليـة بأهميـة عمليـة التنسـيق العشوائية
مع غيرها من الجمعيات والمؤسسات أثناء تقديم البرامج والخدمات للعمـالء، وال يتحقـق هـذا بـدون 

نــه مــن الــوعي بأهميــة عــدم االزدواجيــة فــي تقــديم الخــدمات المقدمــة للمــرأة بالمنــاطق العشــوائية، أل
المنطقي إذا كانت هناك ازدواجية في الخدمات التي تحصل عليها المستفيدات إن ذلك يؤدي إلى 
إهدار الكثير من المـوارد المخصصـة علـي فئـة دون غيرهـا وحرمـان الفئـات األخـرى مـن الحصـول 
ـــى حقهـــا فـــي تلـــك الخـــدمات، وبالتـــالي التـــأثير ســـلبا علـــى تحقيـــق الحمايـــة االجتماعيـــة للمـــرأة  عل

المنــاطق العشــوائية، وعلــى الــرغم مــن ارتفــاع مســتوى مؤشــر كفــاءة الجمعيــات األهليــة فــي عمليــة ب
التنسـيق لتحقيــق الحمايـة االجتماعيــة للمــرأة بالمنـاطق العشــوائية، إال أن الجمعيـات األهليــة يمكنهــا 

للمـرأة  العمل علي زيادة ذلك المستوى من الكفـاءة فـي التنسـيق لتقـديم خـدمات الحمايـة االجتماعيـة
بشكل أكثر كفاءة، ويمكن ذلك من خالل التنسيق مع مؤسسات الدولة والجمعيات األخرى العاملة 
بالمناطق العشوائية في تحديد االجراءات الالزمة للحصول على الخدمات، وتحديد مسـئوليات كـل 

يـاس فعاليـة طرف في تنفيذ البـرامج واألنشـطة والمشـروعات المقدمـة للمـرأة بالمنـاطق العشـوائية، وق
الخـــدمات المقدمـــة بالتنســـيق فيمـــا بيـــنهم للوقـــوف علـــي أوجـــه القصـــور فـــي تقـــديم البـــرامج واتخـــاذ 

هـذا وتتفـق نتـائج إجراءات تصحيحية موحدة من أجل التحسين والتطوير لتلك البـرامج والخـدمات، 
محـددات التـي هـدفت إلـي التعـرف علـى العالقـة بـين ال (2113دراسـة بركـات ) الدراسة الحالية مع
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دراسدة التنظيمية لمنظمات المجتمع المدني التي تساهم في تحقيق العالقات التنسيقية فيـا بينهـا، و
التــي توصــلت إلـــى ارتفــاع كفـــاءة المؤسســات غيــر الحكوميـــة فــي عمليـــة  (0278عبددد الهدددادي )

ل دور التنسيق لبرامج الحماية االجتماعية لألطفال بال مأوي، وأوصت بضرورة إيجاد آليـات لتفعيـ
المنظمات االهلية في تقديم خدمات الحماية االجتماعية من خالل التنسيق بينهـا وبـين المنظمـات 

هـدفت إلـى تحقيـق الشـراكة بـين الدولـة  التـي (0273منصور )دراسة الحكومية، وكذلك تتفق مـع 
ـــة لفقـــراء الحضـــر مـــن خـــالل  ـــرامج الحمايـــة االجتماعي ومنظمـــات المجتمـــع المـــدني فـــي تحســـين ب

خطيط والتنسـيق بينهمـا فـي تحسـين الخـدمات الصـحية واالقتصـادية والتعليميـة، وتحديـد مسـتوى الت
 رضاء الفقراء عن تلك الخدمات.

 المؤشر الرابع : عملية االتصال لتحقيق الحماية االجتماعية للمرأة بالمناطق العشوائية.
تصال لتحقيق يوضح مدى كفاءة المنظمات غير الحكومية في عملية اال  (5جدول رقم )

 (68الحماية االجتماعية للمرأة بالمناطق العشوائية )ن = 

 العبارة م
 أبًدا أحياًنا دائًما

 التكرار المرجح
القوة النسبية 

 الترتيب النسبة المرجحة الوزن المرجح )%(
 % ك % ك % ك

1 
توجدددددد بالجمعيدددددة شدددددبكة 
اتصدددددددداالت قويددددددددة مددددددددع 

 الجمعيات األخرى.
32 58580 73 02551 73 02551 760 11537 53522 74554 7 

2 
توثدددق الجمعيدددة عالقاتهدددا 
بالمؤسسدددددددات المهتمددددددددة 

 بقضايا المرأة.
08 37578 43 52522 6 8580 758 11535 50561 74502 0 

3 

تدددعم الجمعيددة مؤسسددات 
التخطددددديط إلدراج حمايدددددة 
المددددددرأة ضددددددمن الخطددددددط 

 العامة للدولة.

05 46516 01 30565 73 02551 731 10526 31522 70508 6 

4 

ترسدددل الجمعيدددة للجهدددات 
المعنية تقارير كافية عدن 
المخاطر المعرضدة المدرأة 

 بالعشوائيات.

73 02551 36 61565 8 77516 730 61567 31544 77586 1 

5 

تسددددددددددددتقطب الجمعيددددددددددددة 
القيدددددددددددددادات الشدددددددددددددعبية 
للمشددددداركة فدددددي أنشدددددطة 
الحمايدددددددددة االجتماعيدددددددددة 

 للمرأة.

4 3537 57 15522 73 02551 705 67501 37561 72533 8 

6 
تسددددددددتقبل الجمعيددددددددة أراء 
الجهددددات األخددددرى بشددددأن 
 الخدمات المقدمة للمرأة.

42 33570 08 37578 72 73517 756 16531 50522 74524 4 

7 

تتعاون الجمعية مع رجال 
األعمدددددددددال فدددددددددي دعدددددددددم 
مشددددددددددروعات الحمايددددددددددة 

 االجتماعية للمرأة.

01 41517 40 31526 1 74503 753 15531 57544 70581 3 

8 
تتواصددددددددددددددل الجمعيددددددددددددددة 
باسدددددتمرار مدددددع الجهدددددات 
المانحددددة لتمويددددل بددددرامج 

42 33570 05 46516 74 71570 754 15522 57522 70518 5 
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 العبارة م
 أبًدا أحياًنا دائًما

القوة النسبية  التكرار المرجح
 الترتيب النسبة المرجحة الوزن المرجح )%(

 % ك % ك % ك
الحمايدددددددددة االجتماعيدددددددددة 

 للمرأة. 

 
 

     

 المؤشر ككل

المتوسط 
 المرجح

المتوسط 
 الحسابي

مجموع 
التكرارات 
 المرجحة

مجموع االوزان 
 المرجحة

القوة 
النسبية 
%() 

 
 

     731564 71562 7711 411522 14545 

( ويتضـــح مـــن هـــذه االســـتجابات أنهـــا تتـــوزع 5باســـتقراء بيانـــات الجـــدول الســـابق رقـــم )
( ومتوسـط 1197توزيعًا إحصائيًا وفق مجموع التكـرارات المرجحـة لهـذه االسـتجابات والـذى قـدر )

االحصـــائي يـــدل علـــى أن  ( وهـــذا التوزيـــع%73835( وقـــوة نســـبية بلغـــت )17861حســـابي عـــام )
الجمعيددات األهليددة تتمتددع بمسددتوى متوسددط مددن الكفدداءة فددي عمليددة االتصددال لتحقيددق الحمايددة 

، وهـذا يــدل علـي عــدم الـوعى بالمســتوى الكـافي ألعضــاء االجتماعيدة للمددرأة بالمندداطق العشددوائية
كــون الجمعيــات مجلــس االدارة بالجمعيــات األهليــة بــاإلجراءات المحققــة لعمليــة االتصــال، ولكــي ت

االهلية على درجة عالية من الكفاءة في تلك العملية لتحقيق الحمايـة االجتماعيـة للمـرأة بالمنـاطق 
ـــد أن توثـــق عالقتهـــا بـــاألجهزة والمؤسســـات المعنيـــة علـــى كافـــة  العشـــوائية بالشـــكل المـــأمول، فالب

قليميـــا ودوليـــا إذا تطلـــب األمــــر، وذلـــك لمـــا لعمليـــة االت صـــال بهـــذه االجهــــزة المســـتويات محليـــا وا 
ــالنفع علــي الجمعيــة وتــنعكس علــى خــدماتها وبرامجهــا  والمؤسســات مــن معطيــات إيجابيــة تعــود ب
المقدمــــة للمــــرأة بالمنــــاطق العشــــوائية  فمــــن خــــالل قنــــوات االتصــــال المفتوحــــة والداعمــــة مــــع هــــذه 
ــــراج الحمايــــة  ــــي ب ــــد ف ــــى كــــل مــــا هــــو جدي ــــة االضــــطالع عل ــــات األهلي ــــاح للجمعي المؤسســــات ُيت

الجتماعيـة للمــرأة الفقيــرة المهمشــة، فضـال عــن زيــادة فرصــتها مـن الحصــول علــى المــنح والتمويــل ا
الـــالزم لإلنفـــاق علـــى برامجهـــا ومشـــروعاتها، وكـــذلك تمكنهـــا مـــن االســـتفادة مـــن خبـــرات وتجـــارب 
األجهزة والمؤسسات األخرى واالستفادة منها في مشروعاتها وبرامجهـا، فضـال عـن إتاحـة الفرصـة 

تلــك الجمعيــات لحضــور المــؤتمرات الخاصــة بالحمايــة االجتماعيــة للمــرأة والمشــاركة فــي  ألعضــاء
فعالياتها، وكذلك االضطالع علي حدث التقارير المتعلقة بالمرأة الفقيرة المهمشة واالسـتفادة منهـا، 
باإلضــافة غلــى العديــد مــن المنــافع االخــرى التــي ســتعود علــى الجمعيــة إذا مــا همــت بالعمــل فــي 

التي توصلت إلى توسـط كفـاءة  (0276دراسة هاشم )هذا وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع  ذلك،
لجمعيــات األهليــة فــي عمليــة االتصــال لتحقيــق الحمايــة االجتماعيــة لألطفــال المعرضــين للخطــر، 
واوصت بضرورة إيالء الجمعيات األهلية جهدا أكثر من أجـل زيـادة كفاءتهـا فـي عمليـة االتصـال 

دراسدددة )عائشدددة عبدددد الرسدددول حمايـــة االجتماعيـــة للفئـــة المســـتهدفة، وتتفـــق كـــذلك مـــع لتحقيـــق ال
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ــتم تــدعيمها بصــورة  (0224، حيــث أكــدت أهميــة عمليــة االتصــال، وأشــارت إلــى أنــه يمكــن أن ي
أفضل من خـالل الشـبكات مـن خـالل اللقـاءات وبـرامج العمـل المشـتركة، وأن زيـادة االتصـال بـين 

خبرات العاملين، هذا ويمكن للجمعيـات االهليـة زيـادة كفاءتهـا فـي تلـك  الجمعيات يؤدى إلى زيادة
العمليــة مــن القيــام االهتمــام بعقــد االجتماعــات واللقــاءات المشــتركة، وتــوفير قواعــد بيانــات، والقيــام 
بدورات تدريبيه ألعضاء مجالس إدارة الجمعيات، وزيادة التعـاون مـع الجهـات واألجهـزة الحكوميـة 

ـــادات ال شـــعبية إليجـــاد الحلـــول المناســـبة للمشـــكالت التـــي تواجـــه تنفيـــذ المشـــروعات، وزيـــادة والقي
 التعاون مع الهيئات المانحة للمشروعات المحلية والدولية الخاصة بالفئات الفقيرة والمهمشة.

 سابعا: نتائج البحث:
 -توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج نذكرها فيما يلي: 

 ن ارتفاع مستوى مرتفع من الكفاءة للمنظمـات غيـر الحكوميـة فـي أسفرت نتائج الدراسة ع
عمليــة الرصــد لتحقيــق الحمايــة االجتماعيــة للمــرأة بالمنــاطق العشــوائية، بمجمــوع تكــرارات 

( وقـــوة نســـبية 18863( ومتوســـط حســـابي عـــام )1267مرجحـــة الســـتجابات العينـــة قـــدره )
 (.%77863بلغت )

 ع من الكفاءة للمنظمـات غيـر الحكوميـة فـي عمليـة أسفرت نتائج الدراسة عن مستوى مرتف
التخطيط لتحقيق الحماية االجتماعية للمرأة بالمناطق العشوائية، بمجموع تكـرارات مرجحـة 

( وقــــوة نســــبية بلغــــت 19837( ومتوســــط حســــابي عــــام )1317الســــتجابات العينــــة قــــدره )
(81871%). 
 ظمـات غيـر الحكوميـة فـي عمليـة أسفرت نتائج الدراسة عن مستوى مرتفع من الكفاءة للمن

التنسيق لتحقيق الحماية االجتماعيـة للمـرأة بالمنـاطق العشـوائية، بمجمـوع تكـرارات مرجحـة 
( وقــــوة نســــبية بلغــــت 18887( ومتوســــط حســــابي عــــام )1283الســــتجابات العينــــة قــــدره )

(78862%.) 
 فـــي  أســـفرت نتـــائج الدراســـة عـــن مســـتوى متوســـط مـــن الكفـــاءة للمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة

عملية االتصال لتحقيق الحمايـة االجتماعيـة للمـرأة بالمنـاطق العشـوائية، بمجمـوع تكـرارات 
( وقـــوة نســـبية 17861( ومتوســـط حســـابي عـــام )1197مرجحـــة الســـتجابات العينـــة قـــدره )

 (.%73835بلغت )
 ثامنًا: توصيات البحث:

 شوائية.إعداد قواعد بيانات دقيقة وشاملة عن المرأة المهمشة بالمناطق الع (1
 الرصد المستمر لكافة المخاطر التي تتعرض لها المرأة بالمناطق العشوائية. (2
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التخطــــيط االســــتراتيجي الفعــــال لتنفيــــذ البــــرامج واألنشــــطة الخاصــــة بالحمايــــة االجتماعيــــة  (3
 للمرأة.

 انخراط المنظمات غير الحكومية في شبكات عمل في مجال الحماية االجتماعية للمرأة. (4
بنــــاء عالقــــات إيجابيــــة مــــع مختلــــف الجهــــات المعنيــــة ببــــرامج الحمايــــة زيــــادة االتصــــال و  (5

 االجتماعية للمرأة.
تـــــوفير التـــــدريب الـــــالزم للمســـــئولين علـــــى بـــــرامج الحمايـــــة االجتماعيـــــة للمـــــرأة بالمنـــــاطق  (6

 العشوائية.
زيـــادة التنســـيق والتعـــاون بـــين المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة العاملـــة فـــي المنـــاطق العشـــوائية  (7

ميــة والقطــاع الخــاص العاملــة فـــي مجــال المــرأة إلشــباع احتياجــات المـــرأة والجهــات الحكو 
 بتلك المناطق ومعالجة قضاياها.

الســـعي الحثيـــث نحـــو الحصـــول علـــى المـــنح الماليـــة والـــدعم المـــالي لإلنفـــاق علـــى بـــرامج  (8
 الحماية االجتماعية للمرأة بالمناطق العشوائية.

جعـــة مضـــامين اللـــوائح الخاصـــة بنشـــاط تفعيـــل دور وزارة التضـــامن االجتمـــاعي بشـــأن مرا (9
 الجمعيات األهلية وفق المتغيرات المحلية واالقليمية والعالمية الحديثة.

 العمل على تحقيق معايير الجودة في الخدمات المقدمة للمرأة بالمناطق العشوائية. (11
التحليــــل النقــــدي والــــدقيق لقضــــايا المــــرأة بالمنــــاطق العشــــوائية فــــي ضــــوء المســــتجدات  (11

 ة والعالمية.المحلي
وضــع أنشــطة لمشــروعات بحثيــة لتحديــد احتياجــات المــرأة بالمنــاطق العشــوائية ودراســة  (12

 بالتعاون مع الجهات المختصة بمحافظات الجمهورية.
إيجــاد التكامــل والتالقــي بــين المنظمــات غيــر الحكوميــة  ومؤسســات المجتمــع المــدني  (13

 دماتها للمرأة بالمناطق العشوائية.األخرى في تنفيذ برامج الحماية االجتماعية وتقديم خ
العمل على إيجاد سياسـة حمايـة اجتماعيـة  موحـدة خاصـة بـالمرأة بالمنـاطق العشـوائية  (14

شــراف مــديريات التضــامن االجتمــاعي   تقــوم الجمعيــات األهليــة بتنفيــذها تحــت رقابــة وا 
 بمحافظات الجمهورية.

مشـــروعات رائـــدة للحمايـــة أن تتعـــاون المنظمـــات غيـــر الحكوميـــة فيمـــا بينهـــا فـــي تبنـــي  (15
 االجتماعية للمرأة بالمناطق العشوائية.

ـــة فـــي تقـــديم خـــدمات الحمايـــة االجتماعيـــة للمـــرأة  (16 اســـتخدام أســـاليب التكنولوجيـــا الحديث
 بالمناطق العشوائية، وصقل مهارات العاملين بالمنظمات غير الحكومية الستخدامها.
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مــن خــالل عقــد شــراكات مجتمعيــة مــع زيــادة التعــاون والتنســيق بــين الجمعيــات األهليــة  (17
الجهـــــات الحكوميـــــة واألهليـــــة األخـــــرى فـــــي تنفيـــــذ بـــــرامج الحمايـــــة االجتماعيـــــة للمـــــرأة 

 بالمناطق العشوائية.
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 مراجع البحث:
 المراجع العربية: -7

دمدة معوقدات التشدبيك بدين المنظمدات غيدر الحكوميدة ودور الخ(. 2118إبراهيم، سيد سـالمة. )
. مصـر: بحـث منشـور فـي مجلـة دراسـات الخدمـة االجتماعيـة االجتماعية في الحدد منهدا

 (.25) 1والعلوم االنسانية، 
األبعددداد السياسدددية لسياسدددة الرعايدددة االجتماعيدددة فدددي ظدددل (. 2113أبـــو الخيـــر، أحمـــد فتحـــي. )

مدة ، ورقة عمل مقدمة في المؤتمر السنوي الثاني عشر "العولمة والخدمتغيرات العصر
: نحـــــو مســـــتقبل أفضـــــل لسياســـــات الرعايـــــة االجتماعيـــــة فـــــي القـــــرن الواحـــــد االجتماعيدددددة

 (.1والعشرين"، مصر: كلية الخدمة االجتماعية بالفيوم، جامعة القاهرة، )
. تـم االسـترداد مـن كتاب اإلحصداء السدنوي(. 2118الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء. )

واإلحصـــــــــــــــــــاء، الموقـــــــــــــــــــع الرســــــــــــــــــــمي:  الجهـــــــــــــــــــاز المركـــــــــــــــــــزي للتعبئـــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــة
https//www.capmas.gov.eg 

. الجمعيدددات األهليدددة ضدددرورة تربويدددة(. 2112الحمـــالوي، محمـــد يـــونس عبدالســـميع. )مـــارس، 
. تــــــــــــم االســــــــــــترداد مــــــــــــن 6( 5المجلــــــــــــس العــــــــــــالمي لجمعيــــــــــــات التربيــــــــــــة المقارنــــــــــــة، )

https://search.mandumah.com/Record/11105 
المجتمع المدني وتداعياته على صنع سياسدات الرعايدة (. 1121السروجي، طلعت مصطفى. )

. ورقة عمـل مقدمـة إلـى المـؤتمر العلمـي الرابـع االجتماعية في المجتمع المصري نموذًجا
مارس. القاهرة: كليـة الخدمـة االجتماعيـة،  21 - 21عشر للخدمة االجتماعية في الفترة 

 جامعة حلوان.
". القاهرة: مركز دراسات مية: "العشوائيات ونماذج التنميةقضايا التن(.  1996الصاوي، علي. )

 وبحوث الدول النامية بجامعة القاهرة.
التحليددل السوسدديولوجي لنظددام الحمايددة االجتماعيددة (. 2119العبيــدي، كاملــة خمــيس عبــد هللا. )
. مصـــــر: رســـــالة دكتـــــوراه غيـــــر منشـــــورة، كليـــــة اآلداب، جامعـــــة فدددددي التشدددددريع الليبدددددي

 اإلسكندرية.
العالقددة بدين المحددددات التنظيميدة لمنظمددات المجتمدع المدددني (. 2113ركـات، وجـدى محمـد. )ب

مصر: بحث منشـور فـي مجلـة دراسـات فـي   وتحقيق العالقات التنسيقية  فيما بينها.
 (.14) 2الخدمة االجتماعية والعلوم االنسانية، 

. االسكندرية: اعية المعاصرةالخدمة االجتم(. 2111حبيب، جمال شحاتة و حنا، مريم إبراهيم. )
 المكتب الجامعي الحديث.
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. القـاهرة: دار الخدمة االجتماعيدة وحقدوق اإلنسدان(. 2111عبد الحميد، خليل عبد المقصود. )
 القاهرة للنشر.
طبيعة عملية االتصال بين المنظمات غير الحكومية في مصر (. 2113عبد الرسول، عائشـة. )

نشـــور فـــي مجلـــة دراســـات فـــي الخدمـــة االجتماعيـــة . مصـــر: بحـــث مالواقدددع والمدددأمول
 (.15) 2والعلوم االنسانية، 

ـــوبر،  ـــد، هشـــام ســـيد. )أكت فعاليدددة نمدددوذج الممارسدددة العامدددة فدددي الخدمدددة (. 1999عبـــد المجي
. االجتماعيددة فددي التخفيددف مددن حدددة المشددكالت المدرسددية لطددالب المدددارس الثانويددة

 (.7االجتماعية والعلوم اإلنسانية، )مصر: بحث منشور في مجلة دراسات في الخدمة 
مصـر:  تقويم برامج الحماية االجتماعية لألطفال بدال مدأوي.(. 2118عبد الهادي، هلة عزت. )

 رسالة ماجيستير غير منشورة، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان.
ن نوعيدة استراتيجية التمكين في تنظيم المجتمع و تحسدي(. 2111عبد الواحد، محمد عرفـات. )

. بحـث منشـور فـي المـؤتمر العلمـي الحياة لدى المدرأة الفقيدرة فدي المجتمعدات العشدوائية
 الدولي الثالث والعشرين. مصر: كلية الخدمة االجتماعية. جامعة حلوان.

. القــاهرة: معاندداة المددرأة فددي مصددر(. 2119علــي، عبــد الحميــد محمــد و قرشــي، منــى إبــراهيم. )
 .1يع، طمؤسسة طيبة للنشر والتوز 

. بحـــث مؤشدددرات تخطيطيدددة إلشدددباع احتياجدددات المسدددنين(. 2114غنـــيم، عبـــد العزيـــز أحمـــد. )
ـــة، جامعـــة  ـــة الخدمـــة االجتماعي منشـــور فـــي المـــؤتمر العلمـــي الســـابع عشـــر. مصـــر: كلي

 (.1حلوان، )
. تقددويم مشددروعات المجتمددع المحلددي "نمدداذج وحدداالت تطبيقيددة"(. 1999قاســم، محمــد رفعــت. )
 الثقافة المصرية للطباعة والنشر والتوزيع. القاهرة: دار

 .م0220لسنة  83قانون رقم (. 2112. )قانون الجمعيات والمؤسسات األهلية
. القـاهرة: دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع، مدخل إلى تنظديم المجتمدعقنصوه، عوني محمود. )د.ت(. 

 د.ط.
ر: الهيئة العامة لشئون المطـابع . مصالمعجم الوجيز "مادة حمي"(. 2111مجمع اللغة العربية )

 األميرية.
 . القاهرة: وزارة التربية والتعليم.المعجم الوجيز(. 2114مجمع اللغة العربية. )
، مصـر: بحـث تقدويم بدرامج حمايدة األطفدال المعرضدين للخطدر(. 2117محمود، منال طلعت. )

المتغيـرات المحليـة منشور في المؤتمر العلمـي الـدولي العشـرون "الخدمـة االجتماعيـة بـين 
 (.1والعالمية"، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان،)
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المرأة والفقر في المناطق المهمشة : دراسة ميدانية فدي منطقدة (. 2119مشعل، عبد الواحد. )
(، 91. العراق: بحث منشور في مجلة كلية اآلداب، جامعـة بغـداد، )الرشاد بمدينة بغداد
  http://search.mandumah.com/Record/667211تم االسترداد من 

شددراكة الدولددة ومنظمددات المجتمددع المدددني فددي (. 2114منصــور، عمــرو محمــود عبــد الحميــد. )
. مصـر: رسـالة دكتـوراه غيـر منشـورة، تفعيل برامج الحماية االجتماعية لفقدراء الحضدر

 ة االجتماعية، جامعة حلوان.كلية الخدم
القــاهرة: مؤسســة  ثقافددة العشددوائيات. (.2119نجيــب، عبــد هللا و عبــد الحميــد، صــالح محمــد. )

 .1طيبة للنشر والتوزيع. ط
البيئدة والتنميدة المسدتدامة: التكامدل االسدتراتيجي (. 2112نصير، عبد هللا عبد القادر. )يوليـو، 

 .29( 32للمنظمات غير الحكومية، ). األردن: مركز التميز للعمل األهلي
العائد االجتماعي واالقتصادي لمشدروعات تمكدين المدرأة المعيلدة (. 2115نعمان، أحمد أحمد. )

. مصر: رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الخدمـة االجتماعيـة، جامعـة بمحافظة المنوفية
 حلوان.

فدي تحقيدق الحمايدة االجتماعيدة  كفاءة الجمعيات األهلية(. 2116هاشم، أحمد مرعي. )يونيو، 
الجمعيـــة  –بحـــث منشـــور فـــي مجلـــة الخدمـــة االجتماعيـــة  لألطفدددال المعرضدددين للخطدددر،

 (.56) 1المصرية لألخصائيين االجتماعيين، 
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