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ضوء رؤية  الفقيرة فياسهامات المنظمات األهلية في تمكين األسر 

 "المجتمع تنظيم طريقة منظور من دراسة" 2030مصر
 الملخص

 األسذذذر تمكذذذين فذذذي األهليذذذة المنظمذذذات اسذذذهامات طبيعذذذة الدراسذذذة الحاليذذذة تحديذذذد تتهدفاسذذذ     
وذلك من خالل استخدام مذنهج المسذح االجتمذاعي الشذامل . 2030 مصر رؤية ضوء الفقيرة في
 فذذذي العاملذذذة األهليذذذة بالمنظمذذذات البذذذرامج ومذذذديري  التنفيذذذذيين المذذذديرينو  اإلدارة مجذذذالس ألعضذذذاء

وتوصذذلت نتذذائج الدراسذذة إلذذى أن  .(دقهليذذة –)بمركذذز ميذذت غمذذر  الريفيذذة المحليذذة التنميذذة مجذذال
 الصذذذحي التمكذذذين يليذذذه ،%82.05قذذذوة نسذذذبية مرتفذذذع ب جذذذاءالتمكذذذين االجتمذذذاعي لألسذذذر الفقيذذذرة 

بقذذوة متوسذذط  جذذاءاالقتصذذادي  التمكذذين، يليذذه %65.17نسذذبية  بقذذوة متوسذذط الفقيذذرة جذذاء لألسذذر
. وجةات  مششةةرا  %62.27، ثذم التمكذين التعليمذي جذاء متوسذذط بقذوة نسذبية %63.30 نسذبية

 بقذذوة متوسذذطةقذذدرات األسذذر الفقيذذرة، كأحذذد المحذذاور األساسذذية للتمكذذين األسذذري والمجتمعذذي  تنميذذة
 .%65.91 نسبية

 .2030مصر رؤيةاألسر الفقيرة، المنظمات األهلية، التمكين،  الكلمات الدالة:
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Contributions of non-governmental organizations to 

empowering poor families in light of Egypt's vision 2030 

"Study by Community Organization method" 

Abstract 

The current study aims to determine the contributions of NGOs in 

empowering poor families and integrating them in the light of Egypt's 

2030 vision. This done through using a comprehensive social survey 

methodology for members of boards of directors, executive directors 

and program managers of NGOs working in the field of rural local 

development (MitGhamr - Dakahlia). The results of the study concluded 

that the social empowerment of poor families was high with relative 

strength 82.05%, followed by health empowerment for poor families 

came with an average with relative strength of 65.17%, followed by 

economic empowerment came with an average with relative strength 

63.30%, then educational empowerment came on average with relative 

strength 62.27%. The indicators of developing the capacities of poor 

families, as one of the main axes of family and community 

empowerment, were medium with relative strength of 65.91%. 

Key words: empowerment, poor families, NGOs, Egypt's 2030 vision. 
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 المبحث األول: مشكلة الدراسة ومفاهيمها النظرية
 وأهميتها أوال: مشكلة الدراسة

كامل تؤكد استراتيجية التنمية المستدامة في مصر على االلتزام ببناء مجتمع عادل ومت      
عدالة الحقوق والفرص االقتصادية واالجتماعية والسياسية. وتتحقق هذه اليتميز بالمساواة في 

ي االجتماعية بأعلى درجة من االندماج المجتمعي. وتكون قادرة على كفالة حق المواطنين ف
ة لعدالالمشاركة والتوزيع العادل، في ضوء معايير الكفاءة واإلنجاز وسيادة القانون. وتتيح ا

 ك المجتمعي المبني على القدرات، وتوفير آليات الحماية من مخاطراالجتماعية فرص الحرا
يق الحياة المتوقعة وغير المتوقعة، ويقوم بالتوازي بمساندة شرائح المجتمع المهمشة وتحق

فحة ص، 2015)وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدارى، الحماية للفئات األولى بالرعاية 
8) . 

والتنمية المستدامة من المواضيع التي تكتسب أهمية خاصة على  يعد موضوعي الفقر      
 . (1)عدلي، صفحة  الصعيدين العالمي والمحلي كونهما يرتبطان مع بعضهما

ر وتعد قضية التنمية من أهم قضايا العالم المعاصرة، فقد أثارت هذه القضية اهتمام الفك
وشغلت مكان الصدارة فيه، وأصبح  العالمي المعاصر عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية

ة موضوع التنمية ذو أهمية دولية كبيرة بحيث يعتبر اليوم من أهم قضايا العالقات الدولي
 .(531، صفحة 1992)حسانين، 

عملية تتعاون بها المجتمعات المحلية  هي Development Communityتنمية المجتمع       
  .(Hall & Midgle, 2004)متها مع الحكومة والمنظمات التطوعية لدعم سال

على بناء القدرات مع االهتمام السائد لتنمية المجتمع ويتناسب التركيز الحالي المشترك       
بالناس، والقائم على المشاركة، والتنمية المستدامة. إذا كان الناس يقومون بممارسة دورآ نشطآ فى 

 & Cox)لتمكين سيسهل هذا الدور تطور أى جانب من جوانب المجتمع، فمن الواضح ان ا
Pawar, 2006, p. 83) . 

فى النصف الثاني من القرن العشرين والذي تميز بالصعوبة المتزايدة للمشكالت       
و هأمام الخدمة االجتماعية الكبير كان التحدي  ،االجتماعية على المستويين المحلى والدولي
يد ة بتزو كانت كبيرة، ويقوم منظور التنمية االجتماعيالمشاركة في عملية التغير االجتماعي والتي 

الخدمة االجتماعية بأساس لتقديم ممارسات متنوعة لضمان ارتباط المهنة بعالج المشكالت 
 .(Lowe, 1995, p. 2172)االجتماعية 

وينطوى مدخل التمكين وبناء القدرات في طريقة تنظيم المجتمع على العمل مع       
 يما مع األفراد األكثر حرمانا فى المجتمع.المجتمعات وال س
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م ويوصف بناء القدرات كمنهج للتنمية المجتمعية التى تزيد من معرفة الناس وتوعيته      
تى وتعلم المهارات الالزمة الستخدام قدراتهم الذاتية وما ينتج عنها من أنظمة الدعم الذا

ة نمية وبناء القدرات، حيث تهدف عمليلحل أكثر المشكالت الكامنة وراء قصور الت ،للمجتمع
ة بناء القدرات إلى تحويل األفراد من متلقين سلبيين للخدمات إلى مشاركين نشطين فى عملي

 .(BETH R. CRISP, 2000, p. 104)تغيير المجتمع. 
إلى أن التمكين هو  (Belcher , Hegar , & Haworth, 1991 )وقد أشارت دراسة       

 لقيمةكن أن تحدث من خالل إتاحة منا  المساواة والعدالة إلنتاج االحساس باالعملية التي يم
 ي.الشخصية والفعالية، ولتعبئة كال من الفقراء والطبقة الوسطى من أجل التغيير االجتماع

إلى وجود اجماع متنامي بين المتخصصين والخبراء   (Eisen, 1994)دراسة   كما أشارت
الدخل، ظهرت من خالل تمكين المجتمعات، للمشاركة بفعالية بوجود برامج خاصة بمحدودي 

 في جميع مراحل تخطيط البرامج وتنفيذها وتقييمها. 
 على أن التمكين كعملية لتعليم القيادة يعتبر مدخال  (Pigg, 2002)وأكدت دراسة        

األشخاص أساسيا لتنمية المجتمع. وأكدت أغلب األدبيات أن التمكين هو ناتج العمل بين 
 والعمل االجتماعي الجماعي )التمكين االجتماعي(.  ،)التمكين المتبادل

سات على دور المؤس (2003)البنك الدولي، ويركز تقرير التنمية المستدامة في العالم       
ة تمكين الفقراء من امتالك األصول المادي بجانبوأهميتها في تحقيق التنمية المستدامة، 

، من ( مليار إنسان1.3ركيز على القطاع الزراعي الذي يعيش عليه أكثر من )واالجتماعية والت
 شأنه أن يساعد في التخفيف من حدة الفقر.

 من مجموعة اتباع ضرورة على (Maxwell, 2000)كما ركز تقرير التنمية العالمي        
 ةالبشري لتنميةا تحقيق الفقر، مثل على للقضاء االجتماعية والبرامج االقتصادية السياسات
 ةوسهول الفقراء، األسواق أمام وفتح تنموية عملية بأي الفقيرة الفئات ومشاركة المستدامة

 .األساسية الخدمات كافة إلى وصولهم
لى: في توصياته ع (2003)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، وقد أكد تقرير       

ية وتمكين األسرة، ودمجها في السياسات اإلنمائ بلورة األهداف ذات األولوية لحماية ودعم
 العامة والقطاعية للدولة.

ؤديه على محدودية الدور الذي ت (2003)الشبكة العربية للمنظمات األهلية،  تقرير بينما أكد
المنظمات األهلية العربية في مكافحة الفقر والذي يظهر من خالل المشروعات الصغيرة 

 سر.ألات األهلية العربية بمساعدة ودعم النساء الفقيرات المعيالت والقروض، واهتمام المنظم
" أن إسهامات جمعيات سيدات األعمال في  (2008)حامد، وقد أكدت نتائج دراسة       

دعم مشروعات و تمكين األسر محدودة الدخل هي تقديم قروض ميسرة لتحسين أحوال األسرة، 
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اء الذاتي، وكانت أهم المعوقات هي عدم توفر الخبرة صغيرة والتدريب على كيفية تحقيق االكتف
 ة.أ لدى المستفيدات من المشروع، وضعف إقبال المر 

( LEPإلى عدة عناصر للتمكين القانوني للفقراء ) (Singh, 2009)كما أشار مقال        
، ملعمثل حقوق الملكية والعمل، باإلضافة إلى الوصول إلى العدالة وسيادة القانون وحقوق ال

 لتمكين القانوني للفقراء. لالتي تشكل معا الركائز األربع و 
الي اآلليات المستخدمة في تمكين األسر  (2009)موسي، وقد توصلت نتائج دراسة       

لتعاون بين ازيادة الموارد المالية إلقامة البرامج والمشروعات وإيجاد  .1: أهمها الفيرة اجتماعيا
في  . االستعانة بالخبراء والمتخصصين. أما اآلليات المستخدمة2 الجمعية والمؤسسات األخرى 

 . تقديم المساعدات المالية وتسهيل الحصول على1:أهمها  تمكين األسر الفقيرة اقتصاديا
 . تقديم المشورة القانونية واالقتصادية.2قروض إلقامة المشروعات الصغيرة 

مهنى باستخدام مدخل سبل المعيشة أن التدخل ال (2010)فرج، كما أكدت دراسة       
حو ًا نوحافزًا قوي ،المستدامة مع األسر الفقيرة يعمل على مساعدتهم في تقبل أوضاعهم الحالية

وأشارت  .التخطيط واإلعداد للتخلص من األوضاع السلبية التى يعيشون فيها بصورة سريعة
ن هى جتمع المدنى فإما أن تكو وتفعيل دور منظمات الم، الدراسة إلى حتمية وجود بنك للفقراء

 لصغر.بذاتها بنك الفقراء أو وسيط بين البنوك وبنك الفقراء في االقتراض الصغير المتناهى ا
إلى أن الجمعيات األهلية تسعى إلى تحقيق  (2011)النعناعي، وقد توصلت دراسة       

ر فيذ مشروعات األسالتمكين االجتماعي المستدام لألسرة الفقيرة من خالل مساعدتها في تن
 كذلك .المنتجة، وإقامة معرض دائم لتسويق منتجاتها، وتقديم قروض متجددة لألسر الفقيرة

 التمكين االقتصادي من خالل عقد دورات منتظمة للتدريب على مهارات المشروعات الصغيرة،
ت لمعوقاا أهم األسر، وكانتوأساليب التسويق الجيد، وعقد ندوات ومحاضرات لتوعية وتثقيف 

ء ة بخبراعدم االستعانو هي عدم توفر التمويل الالزم والتجهيزات الالزمة، التي تواجه الجمعيات 
 عدم اإلعالن المستمر عن برامجها ومشروعاتها.و متخصصين، 

أن تمكين األسرة مهم جدا من خالل  (Muljono, 2011, p. 193)وقد أكدت دراسة       
ع لمجتماة التي تعد المحددات الرئيسية لتقدم المجتمع، وتمكين برامج تمكين المعلومات والمعرف

 المحلي الذي يعتبر االستثمار الوطني.
على وجود عالقة طردية دالة احصائيا بين فعالية  (2013)حسن، كما أكدت دراسة       

 خل.الخدمات االقتصادية لمشروع عدالة االسرة وتحقيق التمكين االقتصادي لألسر محدودة الد
دولة على أهمية توحيد اليات الربط والتشبيك بين ال (2015)محمد، وأكدت نتائج دراسة       

هما ومنظمات المجتمع المدني، وتوحيد آلية للربط بين الخدمات الفعلية المقدمة من جانب كال
 من الدولة.
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 هلية فيعلى دور طريقة تنظيم المجتمع بالجمعيات األ (2015)عبداللطيف، كما أكدت دراسة 
مكين تمكين األسر األولى بالرعاية حيث جاء التمكين االجتماعي بدرجة عالية، بينما جاء الت

الصحي( بدرجة متوسطة، وجاءت المعوقات التي تحد من تمكين  –التعليمي -)االقتصادي
ج تقاعس الجمعيات األهلية عن االعالن عن الخدمات والبرامأهمها االسر األولى بالرعاية 

 مة، واستعجال األسر النتائج خاصة المادية.المقد
 وتحليل يلمعرفوقد جاءت الدراسة الحالية امتدادا للدراسات السابقة، لتحقيق التراكم ا      

مة . حيث تعمل مهنة الخدالنتائج بعمق مع اختالف المجال المكاني والزماني للدراسة
 ريقةوبإعتبار ط ،مكين األسر الفقيرةاإلجتماعية في العديد من المؤسسات المجتمعية من أجل ت

تنظيم المجتمع إحدى طرق الخدمة اإلجتماعية والتي إرتبطت نشأتها بالجمعيات األهلية 
 والمنظمات غير الحكومية التي تهدف إلى تحقيق العدالة اإلجتماعية وتولي اهتماما خاصا

يذة جتماععرضذة للمخذاطر اال بالفئات األولى بالرعاية وهي الفئات المستضعفة بالمجتمع األكثذر
حذدة خاصة الفقراء الشباع احتياجاتهم وحصولهم على حقوقهم، وتعاملها مع األسذر الفقيرة كو 

فذذال حذذو األطذذر نواحذدة، وليس تقسيمها إلذذى قطاعذذات توجذذه بعضذذها نحذذو المذذرأة، والذذبعض اآلخ
ذي كذل، كبذرامج متكاملذة تتوجذه نحذو األسذرة كأو الشباب، وهو مذا لذم يذوفر الفرصذة لوضذع 

 ، مما ينعكس على ترابط وتماسك المجتمع.تحفذظ لها تماسكها ووحدتها
ي جها فاسهامات المنظمات األهلية في تمكين األسر الفقيرة وإدما وتتحدد مشكلة الدراسة في:

 مع.من منظور الممارسة المهنية لطريقة تنظيم المجت 2030ضوء رؤية مصر 
 ثانيا: أهداف الدراسة

 –تحديد طبيعة اسهامات المنظمات األهلية في تمكين األسر الفقيرة )اجتماعيا  .1
 .2030حيا( وإدماجها في ضوء رؤية مصر ص-عليميا ت –اقتصاديا 

 رةالوقوف على طبيعة المعوقات التي ُتواجه المنظمات األهلية في تمكين األسر الفقي .2

 .2030 وإدماجها في ضوء رؤية مصر
وضع رؤية مستقبلية من منظور الممارسة المهنية لطريقة تنظيم المجتمع لتفعيل  .3

اسهامات المنظمات األهلية في تمكين األسر الفقيرة وإدماجها في ضوء رؤية مصر 
2030. 

 ثالثا: تساؤالت الدراسة
-حيلصا-القتصاديا-ما اسهامات المنظمات األهلية في تمكين األسر الفقيرة )االجتماعي -1

 ؟2030نمية القدرات( وإدماجها في ضوء رؤية مصر ت-التعليمي
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ء ما المعوقات التي تواجه المنظمات األهلية في تمكين األسر الفقيرة وإدماجها في ضو  -2
 ؟2030رؤية مصر 

وء ضما مقترحات تفعيل اسهامات المنظمات األهلية في تمكين األسر الفقيرة وإدماجها في  -3
 الممارسة المهنية لطريقة تنظيم المجتمع؟من منظور  2030رؤية مصر 

 للدراسة النظرية الموجهاتو مفاهيم الرابعا: 
  2030إستراتيچية التنمية المستدامة: رؤية مصر  -1

جية تتمثل نقطة االنطالق في صياغة استراتيجية للعدالة االجتماعية في إطار استراتي      
ف شامل ينظر إلى تحقيق االندماج ، في تبني تعري2030التنمية المستدامة: رؤية مصر 

مع المجتمعي باعتباره الغاية المنشودة التي البد أن تتحقق في ظل شراكة مؤسسية راسخة تج
حقق يبين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص باعتبارهم شركاء التنمية، وفي إطار نظام 

 لفجواتيكفل المعالجة الفعالة لالمساواة الكاملة في الحقوق والفرص بين جميع المصريين، بما 
 المجتمعية بكافة أشكالها.

ين ويتمثل دور المجتمع المدني بجانب الدولة والقطاع الخاص كشركاء التنمية المعني      
ر الفق بتحقيق العدالة االجتماعية، ويتعلق باالسهام في العمل الخيري الهادف إلى تقليل وطأة

ت لقدراية، والتركيز على العمل التنموي الذي يستهدف بناء اوالتأثير السلبي للفجوات المجتمع
اون وتحقيق التمكين واتاحة فرص الحراك االجتماعي، كما يمتد دور المجتمع المدني إلى التع

ح اإلصال)وزارة التخطيط والمتابعة و والتنسيق مع الدولة في خدمة أولويات العدالة االجتماعية 
 .(114، صفحة 2016اإلداري، 

 منظمات األهلية ال -2
يعرف البنك الدولي المنظمات غير الحكومية كمنظمات خاصة، حيث تسعى أنشطتها إلى 

ة ساسيتخفيف المعاناة، وتعزيز مصالح الفقراء، وحماية البيئة وتوفير الخدمات االجتماعية األ
 غير( المنظمات 2004وتحقيق تنمية المجتمع. وتعرف الوكالة النرويجية للتعاون للتنمية )

الحكومية الموجهة نحو التنمية كمنظمات تحاول تحسين الظروف االجتماعية واالقتصادية 
واإلنتاجية القائمة، كمنظمات مجتمعية أساسية صغيرة )ضمن منظمات المجتمع المدني(، 

 . ) ,p. 2016Islam ,8( على مستوى القرى والمقاطعات
(: 2002لسذنة ) 84لمؤسسذات الخاصذة رقذم وتعرف الجمعيات األهليذة وفقذا لقذانون الجمعيذات وا

أنها كل جماعة ذات تنظيم مسذتمر لمذدة معينذة أو غيذر معينذة تتذألف مذن أشذخاص أو اعتبذاريين 
أو منهمذذا معذذا ال يقذذل عذذددهم فذذي جميذذع األحذذوال عذذن عشذذرة، وذلذذك لغذذرض غيذذر الحصذذول علذذى 

 .(2002)مصر، & الجريدة الرسمية، ربح مادي 
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 ريفيةلية على المنظمات األهلية العاملة في مجال التنمية المحلية الوتركز الدراسة الحا    
التي تخضع لقانون الجمعيات التعليمي(، و -الصحي-االقتصادي-بأبعادها )االجتماعي

 . 2002لسنة  84والمؤسسات الخاصة رقم 
 األسر الفقيرة -3

رتبط جماعة أولية ياألسرة بأنها  االجتماعية والخدمات االجتماعية الخدمة قاموس يعرف     
أعضاؤها بصالت الدم أو التبني أو الزواج الذي يتضمن إقامة مشتركة وحقوق والتزامات 

 .(288، صفحة 2013)السكري،  متبادلة وتتولى مسئولية التنشئة االجتماعية لألطفال
 ديةتختلف الدراسات المتخصصة التي تناولت الفقر في العلذوم االجتماعيذة واالقتصاو      

ميعا جحول تحديد أبعاد الفقر، وسماته، ومؤشراته، وسبل قياسذه، وسذبل مكافحته، لكنها تتفق 
ختلة ماسات في أن الفقر أكبر انتهاك لحقوق اإلنسان، وأنذه لذيس "قدرا مقدورا" وإنما هو ثمرة سي

ة ، صفح2013)عوض، شلبي ، و عثمان،  ويجب مكافحتها أو منحازة، وأنه ظاهرة يمكذن، بذل
37).  

ادية لجنة األمم المتحدة عن الحقوق االجتماعية واالقتص تناول مفهوم الفقر في تعريف      
ت، والثقافية" بأنه وضع إنساني قوامه الحرمان المستمر أو المزمن من الموارد، واإلمكانا

والخيارات، واألمن، والقدرة على التمتع بمستوى معيشي الئق وكذلك من الحقوق المدنية 
 . (2001)األمم المتحدة،،  والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية األخرى"

كذلك تعريف منظمة اليونيسف ويقر للفقر كشأن جميع التعاريف األخرى له، بأهمية       
ت زيادة الدخل كاستراتيجية للخروج من الفقر؛ إال أن الدخل ليس سوى مكون واحد من مكونا

يمكن  ، والالة لمكافحة الفقر. فالفقر ال يمكن القضاء عليه بزيادة الدخل وحدهاالستراتيجية الفع
اييس اجتثاث شأفته بمجرد توفير الخدمات االجتماعية والتعليم والصحة. بل ينبغى أن تكون مق

  .(3، صفحة 2010)اليونيسف في مصر،  الفقر متعددة األبعاد، وكذلك استراتيجيات مكافحته
يش في األسر التي تعيف األسر الفقيرة في ضوء الدراسة الحالية أنها: ويمكن تعر       

الريف وتعاني من انخفاض الدخل أو عدم وجود مورد، وتعيش مستوى معيشي منخفض، وغير 
 قادرة على اشباع احتياجاتها، وتفتقر للخدمات وتستفيد من برامج الجمعية )االجتماعية،

 الصحية، االقتصادية، التعليمية(.
 
    Empowerment التمكين -4

يوجد اثراء نظري كبير في األدبيات األجنبية والعربية حول التمكين في الخدمة        
عملية يتم من ك الفقيرة األسر تمكينهذه الدراسة أنها  التمكين فيهذا ويقصد باالجتماعية. 
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ية في كافة المجاالت المشاركة بفعال حتى تتمكن من وبناء قدراتهاة فقير خاللها تقوية األسر ال
استراتيجية التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية وإدماجها في ضوء 

 . 2030رؤية مصر المستدامة: 
ن ميعرف التمكين بأنه العملية التي تسمح لألفراد والمجتمعات المحلية للحصول على مزيد و 

ام احتر  تية. ويشمل هذا المفهوم أربعة أبعاد: تطويرالقوة والسلطة على حياتهم ومواقفهم الحيا
طوير وت ،ةالذات؛ االعتراف بالمهارات والتنمية؛ إطار العالئقية التي تتميز بالعالقات المتساوي

  .) ,pp. 2014Fritz & Rhéaume ,60-16( الوعي االجتماعي
مة قاموس الخد يعرف، التمكين كأحد اإلستراتيجيات الرئيسية في طريقة تنظيم المجتمع

 مجتمعاالجتماعية والخدمات االجتماعية التمكين أنه العمليات التي يقوم بها أخصائي تنظيم ال
المنشط لمساعدة جماعة أو مجتمع في تحقيق تأثير سياسي أو تأثير على السلطات الرسمية 

واقتصر هذا التعريف على  .(264، صفحة 2013)السكري، لتحقيق مطالب شرعية لهم 
 مكين من أجل المدافعة لتحقيق مطالب مشروعة. الت

 أو/  و والجماعات األفراد يصبح خاللها من التي الوسائل :أنه على التمكين ويعرف
 من التمكن وبالتالي الخاصة، أهدافهم وتحقيق ظروفهم على السيطرة على قادرين المجتمعات

 .حياتهم جودة من قدر أقصى لتحقيق واآلخرين أنفسهم مساعدة أجل من العمل
 من يشتمل كال أصبح ةاالجتماعي خدمةال في ولكن" قوًيا تصبح أن" يعني اصطالحا التمكين
 سيطرة بكيفية معنية نظرية: هو التمكين االجتماعية، خدمةال لقاموس وفًقاو . منهجوال النظرية

 يسعى التي والطريقة كمجموعة، مصالحهم لتحقيق وذلك الجماعية، حياتهم على الناس
 ,Adams) إليها يفتقرون  تيال األشخاص قوة تعزيز إلى خاللها من نياالجتماعي نياألخصائي

2003, p. 8). 
لجاد اوعملية التمكين في أوسع معانيها تعطي األولوية لتحسين قدرة األسرة على العمل       

  .) ,p. 2011Muljono ,195(للقضاء على الجهل والكسل والفقر 
قدرة الناس / الجماعات / زيادة  ( أن التمكين يشير إلى2005) Suhartoوقد ذكر 

تهم القدرة على: )أ( تلبية احتياجاو مستضعفة، ليكون لديهم القوة ال وأضعيفة الالمجتمعات 
لجهل خالية من الجوع وا حرية وأالشعور بحرية التعبير سواء  األساسية حتى يكون لديهم حرية

سلع لموارد التي تمكنهم من زيادة دخلهم والحصول على الواأللم؛ )ب( الوصول إلى إنتاجية ا
 همر عليوالخدمات التي يحتاجونها. )ج( المشاركة في عمليات التنمية واتخاذ القرارات التي تؤث

(Muljono, 2011, p. 194). 
 نموذج تنمية المجتمع المحلي كأحد نماذج تنظيم المجتمع -5
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(، تصورا واصفا 1979 ،1987) Cox and Rothmanوقد وضع كوكس وروثمان      
( B (، والتخطيط االجتماعي )نموذجAثالثة نماذج لتنظيم المجتمع: التنمية المحلية )نموذج 

 (.Cوالعمل االجتماعي )نموذج 
 ة حيثويتناول نموذج التنمية المحلية قضايا المجتمعات اإلقليمية الحضرية أو الريفي       

جتمع المختلفة على أساس القاعدة الشعبية، واعتماد وتطوير منظمات الم ،يعيش الناس
لخبرة ااالعتماد على األخصائيين االجتماعيين الممارسين ذوي و  ،استراتيجية من أسفل إلى أعلى

  .) ,pp. 2014Fritz & Rhéaume ,32-33(في تنظيم المجتمع 
 المبحث الثاني: االجراءات المنهجية للدراسة

ع موضو  دراسة من الدراسات الوصفية التحليلية وذلك لمناسبتهاتعتبر هذه ال نوع الدراسة:
الدراسة وأهدافها، حيث تستهدف الدراسة وصف الجهود والخدمات التي تقوم بها 
المنظمات األهلية التنموية في تمكين األسر الفقيرة وإدماجها في ضوء "رؤية مصر 

 " من منظور الممارسة المهنية لطريقة تنظيم المجتمع.2030
تستخدم الدراسة منهج المسح االجتماعي الشامل ألعضاء مجالس المنهج المستخدم: 

 مجال اإلدارة وكذلك المديرين التنفيذيين ومديري البرامج بالمنظمات األهلية العاملة في
سر التنمية المحلية الريفية لمعرفة تقديرهم السهامات المنظمات األهلية في تمكين األ

 .2030ضوء رؤية مصر  الفقيرة وإدماجها في
استخدمت الباحثة استبانة ألعضاء مجالس )مجالس االدارة ومجالس أدوات الدراسة: 

 األمناء( المنظمات األهلية والمديرين التنفيذيين للتعرف على وجهات نظرهم بالنسبة
 رؤية ضوء في وإدماجها الفقيرة األسر تمكين في األهلية المنظماتإلسهامات 

 اتها ومقترحات مواجهتها، وتتكون من المحاور التالية:، ومعوق2030مصر
وضع المحور األول: بيانات أولية عن المبحوثين مثل النوع، العمر، المستوى التعليمي، ال -

 ية.الوظيفي داخل وخارج المنظمة، مدة العمل )الخبرة( في المجال، الحصول على دورات تدريب

 يف وإدماجها الفقيرة األسر تمكين في األهلية اتالمنظمأما المحور الثاني فيختص بإسهامات  -
 –لتعليمي ا –االقتصادي  –من خالل مؤشرات التمكين )االجتماعي 2030مصر رؤية ضوء

 الصحي(.

موية ويتناول المحور الثالث رأي المبحوثين حول المعوقات التي تواجه المنظمات األهلية التن -
 ، وكيفية التغلب عليها.2030مصر رؤية ضوء يف وإدماجها الفقيرة األسر تمكينالريفية في 
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قامت الباحثة بإجراء اختبار الصدق الظاهري لالستمارة من خالل عرض  الصدق والثبات:
االستمارة على مجموعة من السادة المحكمين من أساتذة الخدمة االجتماعية بجامعتي بني 

ة االختبار، حيث وصل سويف وحلوان. كما تم حساب معامل الثبات بإستخدام طريقة اعاد
 .%95ويعتبر ذا داللة احصائية بدرجة ثقة  0.87معامل الثبات إلى 

 الصعوبات التي واجهت الدراسة )حدود الدراسة(
ارتبطذذت الدراسذذة بمجذذال مكذذاني معذذين لذذه خصائصذذذه ممذذا يحذذد مذذن امكانيذذة تعمذذيم النتذذذائج  -1

 .على باقي المنظمات األهلية
 تعمذذل بالتنميذذة والحمايذذة والمسذذاندة المجتمعيذذة مذذن منظذذورأغلذذب المنظمذذات األهليذذة بالذذدلتا  -2

رعذذائي أكثذذر منذذه تنمذذوي لعذذدم تذذدريبها وقلذذة الذذوعي التنمذذوي، خاصذذة أن مؤسسذذات التمويذذل 
 في محافظات الجيزة والصعيد.أنشطتها تتركز والمنظمات الدولية للتنمية والمنح 

المجلذس يكذون مجذرد نصذاب  أغلب الجمعيات تقوم على افراد ولذيس مجذالس إدارة حقيقيذة، -3
 قانوني لكن غير مفعل ودون مشاركة فعلية.

 مجاالت الدراسة
 المجال المكاني -1

 تنميةتم إجراء الدراسة الميدانية على عينة عمدية من المنظمات األهلية العاملة في مجال ال
  :يةفظة الدقهلية( والتي تنطبق عليها الشروط اآلتمحا- المحلية الريفية )بمركز ميت غمر

 ( ( منظمات أهلية تنموية نشيطة من خالل )ترشيح مسئول إدارة التضامن 10تم ترشيح عدد
( مؤسسات 5( جمعيات تنمية المجتمع المحلي، وعدد )5االجتماعي بميت غمر( وتشمل )

سسات أهلية تعمل في مجال التنمية المحلية، ولكن لم تتمكن الباحثة من التطبيق بإحدى المؤ 
( 9رئيس المؤسسة واعتذار باقي األعضاء. ومن ثم يكون مجال الدراسة عدد ) األهلية لوفاة

 (.1منظمات أهلية تنموية كما يتضح في جدول )
 .اشترط أن تقوم المنظمات األهلية بتقديم خدمات لألسر الفقيرة بالريف 
 كما اشترط أن تستهدف المنظمات األهلية التنموية تمكين األسر الفقيرة )اجتماعيا-

 حيا(.ص-تعليميا-صاديااقت
 ( يوضح المجال المكاني للدراسة1جدول )

مؤسسات أهلية تعمل في مجال التنمية  جمعيات تنمية المجتمع المحلي
 المحلية الريفية
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 مؤسسة أل الديب بكفر المقدام -1 جمعية تنمية المجتمع المحلي بكفر المقدام -1
 حمة بكفور البهايتةمؤسسة الر  -2 جمعية تنمية المجتمع المحلي بميت الفرماوي  -2
 مؤسسة أنوار التوحيد بالرحمانية -3 جمعية تنمية المجتمع المحلي بكفر سرنجا -3
 مؤسسة أهل الرحمة بصهرجت الكبرى  -4 جمعية تنمية المجتمع المحلي بميت ناجي -4
 جمعية تنمية المجتمع المحلي بصهرجت الكبرى  -5

 المجال البشري  -2
مجالس )مجالس االدارة ومجالس  تحدد المجال البشري للدراسة في جميع أعضاء

ة، األمناء( المنظمات األهلية العاملة في مجال التنمية المحلية الريفية مجال الدراس
صر ح، حيث تم بالمنظمات التنموية مجتمع الدراسةوالمديرين التنفيذييين ومديري البرامج 

ي البرامج، ( من المديرين التنفيذيين ومدير 9( عضو مجلس، و)61( بواقع )70عددهم )
( مفردة، حيث تغيب بعض األعضاء أثناء جمع 63هذا وقد تم جمع بيانات من )

البيانات، بسبب المرض أو سفرهم أو انشغالهم في عملهم، أو عدم استيفائهم لبعض 
 (2جوانب االستمارة، كما يتضح في الجدول التالي رقم )

 63ن=   ( يوضح الوضع الوظيفي للمبحوثين داخل المنظمة  2جدول )
 الترتيب النسبة المئوية ك الوضع الوظيفي داخل المنظمة م

 3 %12.69 8 رئيس المنظمة 1
 6 %3.17 2 نائب الرئيس 2
 5 %9.52 6 سكرتير الجمعية 3
 4 %11.11 7 أمين الصندوق  4
 1 %49.21 31 عضو مجلس اإلدارة 5
 2 %14.28 9 مدير )تنفيذي ومديري البرامج( 6

 %100 63 المجموع
 .30/11/2017إلى  1/11/2017الفترة من  تم جمع البيانات فيالمجال الزمني:  -3

 
 

 عاشرا: نتائج الدراسة الميدانية
وصف عام للمبحوثين من أعضاء مجالت )اإلدارة/ األمناء( والمديرين  (أ)

 التنفيذيين بالمنظمات مجال الدراسة:
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 63ن =        ( يوضح توزيع المبحوثين وفقا للنوع    3جدول )     
 النسبة المئوية ك النوع م
 %98.4 62 ذكر 1
 %1.6 1 أنثى 2

 %100 63 المجموع
بإستقراء بيانات الجدول السابق يتضح أن غالبية المبحوثين من أعضاء مجالس       

 %1.6بينما تمثل اإلناث نسبة  %98.4المنظمات والمديرين التنفيذيين من الذكور بنسبة 
ة نتيجة مع معظم نتائج الدراسات السابقة والتي تشير إلى ضعف مشاركة المرأ وتتفق هذه ال

انتشار الفقر وغلبة النظرة وقد ترجع إلى  ،بصفة عامة في العمل الطوعي خاصة في الريف
 الذكورية بالمجتمعات الريفية.

 63( يوضح توزيع المبحوثين وفقا للعمر       ن = 4جدول )
 الترتيب بة المئويةالنس ك الحالة العمرية م

 4 %3.1 2 سنة 30أقل من  1
 3 %9.5 6 -سنة  30 2
 2 %30.1 19 -سنة  40 3
 1 %58.7 37 سنة فأكثر 50 4

 %100 63 المجموع
ات بإستقراء الجدول السابق يتضح أن الحالة العمرية للمبحوثين أعضاء مجالس المنظم      

شير تاسة. حيث نجد أن الفئات العمرية للمبحوثين والمديرين التنفيذيين للمنظمات مجال الدر 
ا سن إلى وجود نسبة عالية من المبحوثين األكثر نضجا وخبرة حوالي الثلث تقريبا ممن تجاوزو 

 50ن الفئة العمرية من كبار السن ممن تجاوزوا سن الخمسين أسنة، كما  50-40األربعين 
صعوبات الحياة قد يرجع ذلك إلى ، و %58.7سنة فأكثر يمثلون أكثر من النصف بنسبة 

، وكذلك ميل كبار السن للتطوع مع وعدم اتجاههم للعمل الطوعيوضغوطها أمام الشباب 
 خروجهم للمعاش.

 
 63( يوضح المستوى التعليمي للمبحوثين    ن =5جدول )

 الترتيب النسبة المئوية ك المستوى التعليمي م
 5 %3.2 2 يقرأ ويكتب 1
 2 %22.2 14 مؤهل متوسط 2
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مؤهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوق  3
 المتوسط

8 12.7% 3 

مؤهذذذذذذذذذذذذذذذذذذل عذذذذذذذذذذذذذذذذذذالي  4
 1 %55.6 35 جامعي 

 4 %6.3 4 دراسات عليا 5
 %100 63 المجموع

باستقراء الجدول السابق يتضح أن غالبية المبحوثين من أعضاء مجالس المنظمات 
عي من والمديرين التنفيذيين للمنظمات مجال الدراسة من الحاصلين على مؤهل عالي جام

 . مما يشير إلى ارتفاع مستوى الوعي لديهم.%55.6مختلف التخصصات وتمثل 
 ( يوضح الوضع الوظيفي للمبحوثين خارج المنظمات األهلية6جدول )

 الترتيب النسبة المئوية ك الوضع الوظيفي خارج الجمعية م
 5 %4.76 3 موظف بالقطاع العام 1
 1 %33.33 21 موظف بالقطاع الحكومي 2
 3 %7.94 5 موظف بالقطاع الخاص 3
 1 %33.33 21 بالمعاش 4
 4 %6.35 4 أعمال حرة 5
 2 %14.28 9 ال يوجد 6

 %100 63 المجموع
باستقراء الجدول السابق يتضح أن أغلب المبحوثين من مجالس )إدارة/ أمناء( 

و أسن المعاش،  المنظمات والمديرين التنفيذيين بالتساوي ممن تم إحالتهم للتقاعد وبلوغهم
 .%33.33موظفين بالقطاع الحكومي بنسبة 

 63( يوضح مدة الخبرة للمبحوثين بالعمل األهلي والتنموي     ن = 7جدول )
 الترتيب النسبة المئوية ك مدة العمل م
 3 %15.87 10 سنوات 3أقل من  1
 1 %33.33 21 سنوات   6 - 3 2
 4 %14.28 9 سنوات  9 - 6 3
 5 %6.35 4 ةسن 12 - 9 4
 2 %30.16 19 سنة فأكثر 12 5

 %100 63 المجموع
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عينة الدراسة بواقع  1/3( يتضح أن ما يقرب من 7بإستقراء الجدول السابق رقم )
تصل خبرتهم في العمل األهلي والتنموي ألكثر من ثالث سنوات وهو ما يكشف أن  31.3%

ون لعمل التنموي عموما خاصة ممن يشغلنسبة كبيرة من المبحوثين بالمنظمات حديثو العهد با
 مجالس األمناء بالمؤسسات األهلية.

 ( يوضح حصول المبحوثين على دورات تدريبية 8جدول )
 الترتيب النسبة المئوية ك الحصول على دورات تدريبية م

 2 %25.4 16 نعم 1
 1 %74.6 47 ال 2

 %100 63 المجموع
رات ( يتضح أن غالبية المبحوثين لم يحصلوا على أي دو 8بإستقراء الجدول السابق رقم )      

ة رغم أهميتها في إكساب المهارة والخبر  %74.6تدريبية حول العمل األهلي والتنموي بنسبة 
 ورفع كفاءة العنصر البشري.

ء اسهامات المنظمات األهلية في تمكين األسر الفقيرة وإدماجها في ضو  (ب)
 2030رؤية مصر

 تمكين االسر الفقيرة بالمنظمات األهلية( يوضح مستوى 9جدول )
 الترتيب المستوى  القوة النسبية أبعاد التمكين

 1 مرتفعة %82.05 التمكين االجتماعي
 4 متوسطة %63.30 التمكين االقتصادي

 3 متوسطة %65.17 التمكين الصحي
 5 متوسطة %62.27 التمكين التعليمي

تنمية قدرات األسر 
 %65.91 الفقيرة

 ةمتوسط
2 

يتضح من الجدول السابق أن التمكين االجتماعي جاء بالترتيب األول حيث جاء التمثيل 
وجاء  ، يليه التمكين الصحي%82.05النسبي لهذا المحور قوي وكانت القوة النسبية للمحور = 

 ، ثم التمكين االقتصادي%65.17التمثيل النسبي لهذا المحور متوسط وكانت القوة النسبية = 

، ثم التمكين %63.30اء التمثيل النسبي لهذا المحور متوسط وكانت القوة النسبية = حيث ج
حيث جاء بالترتيب األخير وجاء التمثيل النسبي لهذا المحور متوسط حيث جاءت  التعليمي

أن التعليم  (2010)شحاتة، . ويتفق ذلك مع ما أشارت إليه دراسة %62.27القوة النسبية = 
اًل من عوامل الحراك االجتماعي في المجتمع، أما اآلن يمثل الجانب كان في الماضي عام
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 ,Nikkhah & Redzuan)وأكدت دراسة  االقتصادي العامل األول للحراك االجتماعي.
2010, p. 88)  أن التمكين وبناء قدرات المجتمع تشمل: القدرات المالية )الموارد والفرص

والقدرات العالئقية(، والموارد االجتماعية  ،الدوافع والثقة والمعرفة(، والموارد البشرية )المهارات،
)الشبكات وهياكل المشاركة والترابط والثقة المشتركة(. وأدخل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

( بناء القدرات كعملية يتم من خاللها تمكين األفراد والجماعات واألسر بالمجتمع. 1997)
 ة من خالل التعليم والتدريب على المهارات التنظيمية والدعم.عالوة على تعزيز قدرات التنمي

أن بنذذاء القذذدرات كمذذنهج للتنميذذة  ) ,p. 2000BETH R. CRISP ,104(  وقذذد أشذذار
المجتمعية تستهدف تحويل األفراد من متلقين سلبيين للخذدمات إلذى مشذاركين نشذطين فذى عمليذة 

ى، ك التى بدأت ويديرها أعضذاء المجتمذع المحلذتغيير المجتمع. وأن البرامج األكثر نجاحا هى تل
ورغذذم  .ويعذذد مذذدخل بنذذاء القذذدرات أكثذذر فعاليذذة فذذى المجتمعذذات المحليذذة فذذي ظذذل المذذوارد المتاحذذة

ذلذذذك جذذذاء التمثيذذذل النسذذذبي لهذذذذا المحذذذور )تنميذذذة قذذذدرات األسذذذر الفقيذذذرة كأحذذذد المحذذذاور األساسذذذية 
 . %65.91للتمكين األسري والمجتمعي( متوسط بقوة نسبية = 

( يوضح استجابات المبحوثين نحو اسهامات المنظمات األهلية في التمكين 10جدول )
 االجتماعي لألسر الفقيرة

 نعم العبارات م
إلى 
 ال حد ما

مجموع 
 األوزان

المتوسط 
 المرجح

النسبة 
 الترتيب التقديرية

تحذذذرص الجمعيذذذة علذذذى التعذذذرف علذذذى احتياجذذذذات  1 1
 األسر الفقيرة باستمرار

49 9 5 170 2.69 89.95% 2 

تحذذذذرص الجمعيذذذذة علذذذذى تقذذذذديم الخذذذذدمات إلشذذذذباع   2
 7 %82.01 2.46 155 6 22 35 احتياجات األسرة الفقيرة باستمرار.

تحرص الجمعية على تطوير خدماتها ومشروعاتها   3
 5 %83.59 2.51 158 6 19 38 باستمرار لتناسب احتياجات األسر الفقيرة

ألسذر الفقيذرة علذى تحرص الجمعية على مساعدة ا  4
 معرفة أسباب مشكالتها وكيفية مواجهتها

38 21 4 160 2.54 84.66% 3 

5  
تحذذرص الجمعيذذة باسذذتمرار علذذى معرفذذة األسذذذباب 
التي تعوق األسر الفقيرة من االستفادة من خدمات 

 الجمعية
38 27 8 176 2.79 93.21% 1 

6  
تهذذذذذتم الجمعيذذذذذة باسذذذذذتمرار بإرشذذذذذاد األسذذذذذر الفقيذذذذذرة 

والمشذذذذذذروعات الجديذذذذذذدة التذذذذذذي تقذذذذذذدمها بالخذذذذذذدمات 
 الجمعية

38 17 8 156 2.48 82.54% 6 

تحذذذذذذرص الجمعيذذذذذذة علذذذذذذى إعطذذذذذذاء األسذذذذذذر الفقيذذذذذذرة   7
 مساعدات اجتماعية باستمرار

31 28 4 153 2.43 80.95% 8 

8  
ترشد الجمعية األسر الفقيرة للخذدمات التذي تقذدمها 
المؤسسذذذذذذذذات األخذذذذذذذذرى بذذذذذذذذالمجتمع والتذذذذذذذذي يمكذذذذذذذذن 

 االستفادة منها
34 20 9 151 2.39 79.89% 10 
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تساعد الجمعية األسر الفقيذرة علذى اتخذاذ القذرارات   9
 12 %77.25 2.32 146 8 27 28 السليمة لتحسين مستوى معيشتهم.

تقذذذذوم الجمعيذذذذة بذذذذدعم البنيذذذذة التحتيذذذذة والمؤسسذذذذات   10
 11 %78.31 2.35 148 11 19 33 الخدمية بالقرية

األسذذذذر تحذذذذرص الجمعيذذذذة باسذذذذتمرار علذذذذى توعيذذذذة   11
 الفقيرة بحقوقها االجتماعية واالقتصادية والسياسية

20 27 16 130 2.06 68.78% 13 

12  
تهذذذذذتم الجمعيذذذذذة بتنميذذذذذذة اتجاهذذذذذات األسذذذذذر الفقيذذذذذذرة 
بمسذذئولياتهم االجتماعيذذذة فذذذي المشذذذاركة فذذذي تنميذذذة 

 المجتمع.
27 23 33 160 2.54 84.66% 3 

تسذذذاعد الجمعيذذذة األسذذذر الفقيذذذرة فذذذي تنميذذذة قذذذدراتهم   13
 8 %80.95 2.43 153 9 18 36 العتماد على أنفسهم في إشباع احتياجاتهموا

 %82.05 2.46 2016 اإلجمالي

 بإستقراء الجدول السابق يتضح أن استجابات المبحوثين نحو اسهامات المنظمات األهلية في
 نسبيةي وكانت القوة الالتمكين االجتماعي لألسر الفقيرة جاء التمثيل النسبي لهذا المحور قو 

 ، وجاءت االستجابات وفق الترتيب األتي: %82.05للمحور = 
 جاء بالترتيب األول تحرص الجمعية باستمرار على معرفة األسباب التي تعوق األسر      

، يليها بالترتيب الثاني تحرص %93.21الفقيرة من االستفادة من خدمات الجمعية بنسبة 
 . %89.95لى احتياجات األسر الفقيرة باستمرار بنسبة الجمعية على التعرف ع

 بينما جاءت في الترتيب األخير تحرص الجمعية باستمرار على توعية األسر الفقيرة      
 وقد يرجع ذلك إلى ضعف الوعي %68.78بحقوقها االجتماعية واالقتصادية والسياسية بنسبة 

 عوي في إطار التوعية المجتمعية وزيادةلدى بعض القيادات لهذه المنظمات عن العمل التو 
خاذ المسئولية االجتماعية لدى أفراد المجتمع، يليها تساعد الجمعية األسر الفقيرة على ات

دراسة . ويتفق ذلك مع %77.25القرارات السليمة لتحسين مستوى معيشتهم بنسبة 
 (2015)عبداللطيف، 

ات غيذر الحكوميذة تعمذل علذى تنميذة أن المنظمذ (Devi, 2013, p. 135)دراسذة وقذد أشذارت 
قذذذذذدرات المجتمذذذذذع بالمهذذذذذارات والقذذذذذدرات والمعرفذذذذذة واألصذذذذذول وتحفيذذذذذز المجتمذذذذذع، للمشذذذذذاركة فذذذذذي 
المشذذروعات لتحسذذين نوعيذذة حيذذاتهم. وتعذذد المنظمذذذات غيذذر الحكوميذذة بمثابذذة بنذذاة القذذدرات التذذذي 

ت المجتمعيذة ألفذذراد تسذاعد علذى تحقيذذق التمكذين المجتمعذي، مذذن خذالل اكتشذاف وتعبئذذة اإلمكانذا
المجتمع لالعتماد على الذات، من خالل المشاركة في تدريب رأس المذال البشذري، ونقذل السذلطة 
من المذانحين إلذى المتلقذين، مذع تلقذي الذدعم مذن أصذحاب المصذلحة، ومذن ثذم تمكيذنهم، وتحسذين 

 الوضع االجتماعي للفقراء، وقدرتهم على المساهمة في التنمية المستدامة. 
( يوضح استجابات المبحوثين نحو اسهامات المنظمات األهلية في التمكين 11ل )جدو

 االقتصادي لألسر الفقيرة
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 نعم العبارات م
إلى 
 ال حد ما

مجموع 
 األوزان

المتوسط 
 المرجح

النسبة 
 الترتيب التقديرية

1.  
تحرص الجمعية على إدخال مناحي 

جديدة لتمويل المشروعات الصغيرة من 
 سر الفقيرةخالل مشاركة األ

26 20 17 135 2.14 71.43%  7 

2.  
ر أسلوب عملها مع يقامت الجمعية بتطو 

األسر الفقيرة باالنتقال من اتجاه 
 استهالكي إلى استثماري كمنتجين

25 26 12 139 2.06 73.54%  4 

3.  

انتقلت الجمعية للعمل مع األسر الفقيرة 
من خالل الشراكة مع مؤسسات اإلقراض 

وليس اقراضية من  بأدوات استثمارية
خالل الشراكة مع الفقراء والحرص على 

 إنجاحهم وليس على تسديد قروضهم

18 18 27 117 1.86 61.90%  10 

4.  
انتقلت الجمعية في رؤيتها للعمل مع 

األسر الفقيرة إلى التركيز على األولويات 
 المحلية على حساب أولويتها

25 18 20 131 2.08 69.31%  8 

5.  
جراء دراسة ميدانية قامت الجمعية بإ

لألوضاع االجتماعية واالقتصادية لألسر 
 الفقيرة بالقرية

30 16 16 138 2.19 73.01%  6 

اهتمت الجمعية بحصر األسر الفقيرة   .6
%84.13 2.52 159 9 12 42 والتي تحتاج إلى دعم مادي وعيني  1 

7.  
قامت الجمعية بعقد اتفاق مع المنظمات 

ومراكز  األهلية األخرى التي بها ورش
تدريب لتنظيم دورات تدريب تحويلي 

 ألفراد األسر الفقيرة.

7 10 46 87 1.38 46.03%  15 

8.  
تقوم الجمعية بتنظيم دورات للتدريب 
التأهيلي ألعضاء األسر الفقيرة على 

 الحرف التقليدية المطلوبة بالقرية
12 13 38 100 1.58 52.91%  12 

9.  
 قامت الجمعية بتنظيم حملة إعالمية عن

توفر العمالة لتوظيفهم في المهن التي 
 تدربوا عليها أفراد األسر الفقيرة

8 7 48 86 1.36 45.5%  16 

10.  
شركات القطاع  معاتفاق  ت الجمعيةعقد

الخاص لتشغيل المتدربين على المهن 
 المطلوبة

5 10 48 83 1.32 43.9%  17 

11.  
تساعد الجمعية األسر الفقيرة على تنفيذ 

من خالل  مشروعات صغيرة سواء
قروض ميسرة أو منح لضمان دخل 

 شهري ثابت

38 12 13 151 2.39 79.89%  2 

12.  
تهتم الجمعية بمساعدة األسر الفقيرة على 

اختيار نوعية المشروع اإلنتاجي الذي 
 يناسب إمكانياتها.

37 14 12 151 2.39 79.89%  2 
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13.  
تساعد الجمعية األسر الفقيرة في 

زمة إلقامة الحصول على المواد الخام الال
 مشروع إنتاجي بأسعار مخفضة.

25 14 24 127 2.02 67.19%  9 

14.  
لمشروعات اتتابع الجمعية باستمرار 

 اإلنتاجية الصغيرة التي أقامتها األسر
 .اونجاحه الضمان استمراريته

32 11 20 138 2.19 73.02%  5 

15.  
تساعد الجمعية األسر الفقيرة على تسويق 

اقامة منتجات مشروعاتها من خالل 
المعارض أو المشاركة في المعارض 

 التي تقيمها المنظمات األخرى.

15 13 35 106 1.68 56.08%  11 

تعقد الجمعية دورات تدريبية لكيفية إعداد   .16
%48.68 1.46 92 41 15 7 وتنفيذ المشروعات الصغيرة  14 

تقوم الجمعية بتدريب الفتيات المتسربات   .17
%49.73 1.49 94 42 11 10 ةاألعمال اليدويمن التعليم على   13 

%63.30 1.899 2034 اإلجمالي  

 بإستقراء الجدول السابق يتضح أن اسذتجابات المبحذوثين نحذو اسذهامات المنظمذات األهليذة      
قذوة في التمكين االقتصادي لألسر الفقيرة، جاء التمثيل النسبي لهذا المحذور متوسذط فقذد جذاءت ال

، وجاء بالترتيب األول: اهتمت الجمعية بحصذر األسذر الفقيذرة والتذي تحتذاج %63.30 النسبية =
، يليهذذذذا تسذذذذاعد الجمعيذذذذة األسذذذذر الفقيذذذذرة علذذذذى تنفيذذذذذ %84.13إلذذذذى دعذذذذم مذذذذادي وعينذذذذي بنسذذذذبة 

مشذذذروعات صذذذغيرة سذذذواء مذذذن خذذذالل قذذذروض ميسذذذرة أو مذذذنح لضذذذمان دخذذذل شذذذهري ثابذذذت بنسذذذبة 
 . (2015)عبداللطيف، ، ودراسة (2011اعي، )النعندراسة . ويتفق ذلك مع 79.89%

هذا ببينما جاء في الترتيب األخير قامت الجمعية بعقد اتفذاق مذع المنظمذات األهليذة األخذرى التذي 
، ممذذا %49.73 ورش ومراكذذز تذذدريب لتنظذذيم دورات تذذدريب تحذذويلي ألفذذراد األسذذر الفقيذذرة بنسذذبة

ة يليهذذا قامذذت الجمعيذذ ن المنظمذذات األهليذذة.يتطلذذب أهميذذة تكذذوين الشذذراكات والتنسذذيق والتكامذذل بذذي
لفقيذرة ابتنظيم حملة إعالمية عن توفر العمالة لتوظيفهم في المهن التي تذدربوا عليهذا أفذراد األسذر 

 ، وقد يرجع ذلك إلى ضعف القدرات التسويقية واالتصالية للمنظمات األهلية.%45.5بنسبة 
ة الفقر من خالل التمويل األصغر، وبناء وتأتي أهمية التمكين االقتصادي للفقراء لمكافح

القدرات، واالعتماد على الذات، وبناء السالم، والوصول إلى الوظائف وتوليد الدخل وتحسين 
، من خالل بناء (Devi, 2013, p. 135)الرفاه االقتصادي، والتنمية المجتمعية المستدامة 

المعرفة(، وحشد الموارد وتخطيط وتقييم القدرات، وتطوير قدرات المجتمع )مثل القدرة والمهارة و 
مشكالت المجتمع. كما أنه يحفز المجتمع على المشاركة في المشاريع ومساعدتهم على ل ولحل

، والسماح للمجتمعات   (Nikkhah & Redzuan, 2010, p. 85) تحسين جودة مشاريعهم
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 ,Banks & Hulme) اهوالفئات المحرومة بالتعبير عن احتياجاتهم في تصميم البرامج وتنفيذ
2012, p. 30) . 

 ( يوضح استجابات المبحوثين نحو اسهامات المنظمات األهلية في التمكين12جدول )
 الصحي لألسر الفقيرة

إلى حد  نعم العبارات م
 ما

مجموع  ال
 األوزان

المتوسط 
 المرجح

النسبة 
 التقديرية

 الترتيب

1.  
مشذذذذذاركة الجمعيذذذذذذة فذذذذذذي حمذذذذذذالت 

مسذذذاعدة التطعذذيم ضذذد األمذذراض ل
 األسر الفقيرة.

11 10 42 95 1.51 50.26% 11 

2.  
تسذذذذذاعد الجمعيذذذذذذة األسذذذذذذر الفقيذذذذذذرة 
علذذذذذذذى تذذذذذذذوفير األدويذذذذذذذة بالمجذذذذذذذان 

 للمرضى
31 15 17 140 2.22 74.07% 2 

3.  
تقذذذذذذذذيم الجمعيذذذذذذذذة نذذذذذذذذدوات توعيذذذذذذذذة 
الكسذذاب األسذذذر الفقيذذذرة األسذذذاليب 

 للرعاية الصحية المنشودة ألبنائها
22 18 23 125 1.98 66.14% 8 

تقذذذذذذذذدم الجمعيذذذذذذذذة لألسذذذذذذذذر الفقيذذذذذذذذرة   .4
 خدمات تنظيم األسرة مجانا

13 7 43 96 1.52 50.79% 10 

5.  
إنشذذذذذذذذذاء الجمعيذذذذذذذذذذة مستوصذذذذذذذذذذفات 
عالجيذذذذذذة لألسذذذذذذر الفقيذذذذذذرة بذذذذذذأجور 

 رمزية.
30 6 27 129 2.05 68.25% 6 

قيذذذذام الجمعيذذذذة بحمذذذذالت للتوعيذذذذذة   .6
 4 %73.54 2.21 139 15 20 28 الصحية لألسر الفقيرة.

7.  
عيذذذذذذة عيذذذذذذادات طبيذذذذذذة إنشذذذذذذاء الجم

لعذذذذذذذذذذالج األسذذذذذذذذذذر الفقيذذذذذذذذذذرة غيذذذذذذذذذذر 
 القادرين.

30 3 30 126 2 66.66% 7 

مسذذذذاعدة الجمعيذذذذة المرضذذذذى مذذذذن   .8
 األسر الفقيرة غير القادرين ماديًا.

36 16 11 151 2.39 79.89% 1 

9.  
تهذذذذذذذتم الجمعيذذذذذذذة بتوعيذذذذذذذة األسذذذذذذذر 
الفقيذذذذذذذذذذرة بأهميذذذذذذذذذذة الوقايذذذذذذذذذذة مذذذذذذذذذذن 
األمذذذذذذذذذذذراض المعديذذذذذذذذذذذة المنتشذذذذذذذذذذذرة 

 وأعراضها

26 22 15 137 2.17 72.49% 5 

تحذذذذذذرص الجمعيذذذذذذة علذذذذذذى تنظذذذذذذذيم   .10
 2 %74.07 2.22 140 18 13 32 قوافل طبية مجهزة لألسر الفقيرة

11.  
تهتم الجمعية بعمل دورات تدريبية 
لتذذذذذذذذدريب األسذذذذذذذذذر الفقيذذذذذذذذذرة علذذذذذذذذذى 

 االسعافات األولية 
5 20 38 93 1.47 49.21% 12 

12.  
تحذذذذذذذرص الجمعيذذذذذذذة علذذذذذذذى عمذذذذذذذل 

ة نذذذذذذذدوات لتوعيذذذذذذذذة األسذذذذذذذر الفقيذذذذذذذذر 
 بالغذاء الصحي لألطفال

14 16 33 107 1.69 56.61% 9 
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 %65.17 1.955 1478 اإلجمالي

 بإستقراء الجدول السابق يتضح أن اسذتجابات المبحذوثين نحذو اسذهامات المنظمذات األهليذة      
فقذذد جذذاءت القذذوة  فذذي التمكذذين الصذذحي لألسذذر الفقيذذرة، جذذاء التمثيذذل النسذذبي لهذذذا المحذذور متوسذذط

. وجذاء بالترتيذب األول: مسذذاعدة الجمعيذة المرضذى مذذن األسذر الفقيذرة غيذذر %65.17النسذبية = 
، يليهذذا بالتسذذاوي كذذال مذذن: تحذذرص الجمعيذذة علذذى تنظذذيم قوافذذل %79.89القذذادرين ماديذذًا بنسذذبة 

ى جذان للمرضذطبية مجهزة لألسذر الفقيذرة، تسذاعد الجمعيذة األسذر الفقيذرة علذى تذوفير األدويذة بالم
 .(2015)عبداللطيف، دراسة . ويتفق ذلك مع %74.07بنسبة 

 بينمذذا جذذاء فذذذي الترتيذذب األخيذذذر تهذذتم الجمعيذذذة بعمذذل دورات تدريبيذذذة لتذذدريب األسذذذر الفقيذذرة علذذذى
، يليها مشاركة الجمعيذة فذي حمذالت التطعذيم ضذد األمذراض %49.21االسعافات األولية بنسبة 

سذرة ، يليها تقدم الجمعية لألسذر الفقيذرة خذدمات تنظذيم األ%50.26 لمساعدة األسر الفقيرة بنسبة
. وقذذد يرجذذع ذلذذك إلذذى اعتمذذاد المنظمذذات األهليذذة علذذى الوحذذدات الصذذحية %50.79مجانذذا بنسذذبة 

 الحكوميذذة للقيذذام بهذذذه الخذذدمات. وتعذذد مؤسسذذة الرحمذذة بكفذذور البهايتذذة رائذذدة فذذي محذذور التمكذذين
القريذذذة مذذن خذذذالل مستشذذذفي مختلفذذة التخصصذذذات والعذذذالج الصذذحي لألسذذذر الفقيذذذرة علذذى مسذذذتوى 

المجذذذاني والعذذذالج الطبيعذذذي والتوعيذذذة الصذذذحية وتذذذذوفير اقامذذذة لألسذذذرة أهذذذل المرضذذذي مذذذن خذذذذارج 
 المحافظة أثناء فترة العالج، بجانب قيامها بالقوافل الطبية المجهزة لمحافظات الصعيد. 

 منظمات األهلية في التمكين( يوضح استجابات المبحوثين نحو اسهامات ال13جدول )
 التعليمي لألسر الفقيرة

 نعم العبارات م
إلى حد 

 ال ما
مجموع 
 األوزان

المتوسط 
 المرجح

النسبة 
 الترتيب التقديرية

1.  
تحذرص الجمعيذة علذى فذتح فصذول 
تقويذذة ألبنذذاء األسذذر الفقيذذرة بأسذذعار 

 رمزية
22 12 29 119 1.89 62.96% 5 

2.  
قامذذت الجمعيذذة بفذذتح فصذذول محذذو 

ألميذذة تتناسذذب مذذع ظذذروف األسذذر ا
 الفقيرة

18 18 27 117 1.86 61.90% 6 

تساعد الجمعية أبناء األسذر الفقيذرة   .3
 بمراحل التعليم الغير قادرين ماديًا.

35 20 8 153 2.43 80.95% 1 

4.  
تعقذذد الجمعيذذة دورات مهنيذذة لتعلذذيم 
الحذذذذذذذذرف اليدويذذذذذذذذة ألبنذذذذذذذذاء األسذذذذذذذذر 

 الفقيرة.
11 13 39 98 1.55 51.85% 14 

5.  
تقذذذذذذذوم الجمعيذذذذذذذة برعايذذذذذذذة الطذذذذذذذالب 
المبذذذذذذدعين والمتفذذذذذذوقين مذذذذذذن أبنذذذذذذاء 

 األسر الفقيرة.
33 14 16 143 2.27 75.66% 3 
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تقذذذذذذذوم الجمعيذذذذذذذة بتكذذذذذذذريم الطذذذذذذذالب   .6
 2 %78.83 2.36 149 11 18 34 األوائل في التعليم

توفر الجمعية الزي المدرسي ألبناء   .7
 4 %64.02 1.92 121 26 16 21 األسر الفقيرة

8.  
رص الجمعيذذة علذذى عقذذد نذذدوات تحذ

ومحاضذرات توعيذة وتثقيذف األسذر 
الفقيذذرة بالمعذذارف والمعلومذذات عذذن 

 المشروعات الجديدة

18 14 31 113 1.79 59.79% 8 

9.  
تحذذذرص الجمعيذذذة علذذذى االسذذذذتعانة 
بخبراء متخصصين لتذدريب األسذر 
الفقيذذرة علذذى المشذذروعات الصذذغيرة 

 وتنمية مهاراتها

11 15 36 99 1.57 52.38% 11 

10.  
تهذذتم الجمعيذذة بعقذذد دورات تدريبيذذة 
مسذذذذذذتمرة الكسذذذذذذاب األسذذذذذذر الفقيذذذذذذرة 
القدرة على اتخاذ القرارات المتصلة 

 بتحسين مستوى معيشتهم 

11 17 35 102 1.62 53.97% 10 

11.  
تهذذذذتم الجمعيذذذذة باسذذذذتمرار بإكسذذذذاب 
األسر الفقيرة المهارات والسلوكيات 

 لحل المشكالت التي تواجههم
13 19 31 108 1.71 57.14% 9 

12.  
تسذذاهم الجمعيذذة فذذي حمذذالت لمنذذع 
التسذذرب مذذذن التعلذذذيم ألبنذذذاء األسذذذر 

 الفقيرة
12 28 23 115 1.82 60.85% 7 

تهذذذذذذذتم الجمعيذذذذذذذة بإكسذذذذذذذاب األسذذذذذذذر   .13
 12 %49.21 1.48 93 40 16 7 الفقيرة مهارات استخدام التكنولوجيا

 %62.27 1.87 1530 اإلجمالي

لجذدول السذابق يتضذح أن اسذتجابات المبحذوثين نحذو اسذهامات المنظمذات األهليذة بإستقراء ا      
ة فذذي التمكذذين التعليمذذي لألسذذر الفقيذذرة، جذذاء التمثيذذل النسذذبي لهذذذا المحذذور متوسذذط فقذذد جذذاءت القذذو 

 .(2015)عبداللطيف، دراسة . ويتفق ذلك مع %62.27النسبية = 
ادرين نذذاء األسذذر الفقيذذرة بمراحذذل التعلذذيم الغيذذر قذذتسذذاعد الجمعيذذة أب وجذذاء فذذي الترتيذذب األول      

. يليهذذذذذذا تقذذذذذذوم الجمعيذذذذذذة بتكذذذذذذريم الطذذذذذذالب األوائذذذذذذل فذذذذذذي التعلذذذذذذيم بنسذذذذذذبة %80.95ماديذذذذذذا بنسذذذذذذبة ً 
78.83%. 

بينمذذذا جذذذاء فذذذي الترتيذذذب األخيذذذر تهذذذتم الجمعيذذذة بإكسذذذاب األسذذذر الفقيذذذرة مهذذذارات اسذذذذتخدام       
. يليهذذذذذا تعقذذذذذد  (2015)عبذذذذذداللطيف،  راسذذذذذة، ويتفذذذذذق ذلذذذذذك مذذذذذع د%49.21التكنولوجيذذذذذا بنسذذذذذبة 

 . وقذذد يرجذذع%51.85الجمعيذذة دورات مهنيذذة لتعلذذيم الحذذرف اليدويذذة ألبنذذاء األسذذر الفقيذذرة بنسذذبة 
ذلذذذك لضذذذذعف مذذذذوارد المنظمذذذات األهليذذذذة وضذذذذعف التبرعذذذذات للمنظمذذذات التنمويذذذذة عذذذذن منظمذذذذات 

 الرعاية.
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ء بالترتيذب األخيذر بترتيذب أبعذاد التمكذين ويأتي أهمية هذا المحور "التمكين التعليمي" رغم أنذه جذا
أن التعلذذذيم هذذذو القاعذذذدة  ( 2009)غبذذذاري، بالجمعيذذذات مجتمذذذع الدراسذذذة، وهذذذذا مذذذا أكدتذذذه دراسذذذة 

األساسذذية للتنميذذة البشذذرية، وأن مسذذاهمة الجمعيذذات األهليذذة فذذي تذذوفير الخذذدمات التعليميذذة يسذذاعد 
علذى  (Nikkhah & Redzuan, 2010, p. 89)كمذا أكذد  علذى تحقيذق التنميذة المسذتدامة.

التمكذذين لألفذذراد واألسذذر بذذالمجتمع مذذن خذذالل التغييذذرات فذذي المهذذارات والمعرفذذة والذذوعي، واألمذذال 
والعمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل والمعتقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدات والقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدرة علذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى التذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذأثير والتغييذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر.
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رات ( يوضح استجابات المبحوثين نحو اسهامات المنظمات األهلية في تنمية قد14جدول )
 األسر الفقيرة

 نعم لعباراتا م
إلى حد 

 ال ما
مجموع 
 األوزان

المتوسط 
 المرجح

النسبة 
 الترتيب التقديرية

1.  
حققذذت بذذذرامج تمكذذين األسذذذر الفقيذذرة نقلذذذة 
نوعيذذذذذذذة مرتبطذذذذذذذة بانتقذذذذذذذال حيذذذذذذذاتهم مذذذذذذذن 
االعتمذذذذذذذاد علذذذذذذذى بذذذذذذذرامج اإلغاثذذذذذذذة إلذذذذذذذى 

 االعتماد على الذات والتمكين 

22 18 23 125 1.98 66.14% 4 

سذر الفقيذرة بخلذق نجحت برامج تمكين األ  .2
 2 %67.72 2.03 128 19 23 21 إيمان لدى هذه األسر بقدرتها اإلنتاجية

3.  
نجحذذت بذذذرامج تمكذذين األسذذذر الفقيذذرة فذذذي 
تعزيز مبدأ الشراكة مع الفقراء من خذالل 

 ربطها وشراكاتها التضامنية مع المجتمع
21 23 19 128 2.03 67.72% 2 

4.  
 همر بتعزيز دو مع الفقراء ساهمت الشراكة 

كذذذذذذذوكالء للتغييذذذذذذذر التنمذذذذذذذوي ال كمتلقذذذذذذذين 
 للخدمة فقط

16 23 24 118 1.87 62.43% 6 

5.  
بالفعذذل قذذادرة المسذذتهدفة أصذذبحت األسذذر 

علذذذى بنذذذاء عالقذذذات أوسذذذع مذذذع المجتمذذذع 
 من خالل تعزيز مشاركتها المجتمعية

25 19 19 132 2.09 69.84% 1 

6.  
 ساعدت االسر علىبرامج تمكين األسر 

إلى المصذادر والفذرص تمكينها للوصول 
 المتاحة المختلفة دون قيود كانت قائمة

17 29 17 126 2 66.66% 4 

7.  
نجحذذذذت األسذذذذر الفقيذذذذرة فذذذذي تكذذذذوين بيئذذذذة 

 اسذذذذذذذذتثمارية مذذذذذذذذع-اقتصذذذذذذذذادية–إنتاجيذذذذذذذذة 
 غيرهم، وارتباطا بالسوق 

12 28 23 115 1.82 60.85% 7 

 %65.91 1.98 872 اإلجمالي

جذذدول السذذابق يتضذذح أن اسذذتجابات المبحذذوثين نحذذو اسذذهامات المنظمذذات األهليذذة بإسذذتقراء ال      
بية في تنمية قدرات األسر الفقيذرة، جذاء التمثيذل النسذبي لهذذا المحذور متوسذط فقذد جذاءت القذوة النسذ

أصبحت هذه األسر بالفعل قذادرة علذى بنذاء عالقذات أوسذع ، وجاء في الترتيب األول 65.91%= 
، يليهذذا بالتسذذاوي كذذال مذذن : %69.84ل تعزيذذز مشذذاركتها المجتمعيذذة بنسذذبة مذذع المجتمذذع مذذن خذذال

نجحذت بذرامج تمكذذين األسذر الفقيذذرة بخلذق إيمذذان لذدى هذذه األسذذر بقذدرتها اإلنتاجيذذة، نجحذت بذذرامج 
مذع  تمكين األسر الفقيرة في تعزيز مبدأ الشذراكة مذع الفقذراء مذن خذالل ربطهذا وشذراكاتها التضذامنية

حيذذذث أكذذذدت علذذذى  (2014)ابذذذراهيم، .  ويتفذذذق ذلذذذك مذذذع نتذذذائج دراسذذذة %67.72المجتمذذذع بنسذذذبة 
بية أهميذة اشذراك الجمعيذذات األسذر الفقيذرة فذذي تنفيذذ بذذرامج لتنميذة مجذتمعهم، واشذذراك القيذادات الشذذع

 للتعرف على احتياجات األسر الفقيرة.
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ال  ء للتغييذذر التنمذذوي بينمذذا جذذاء بالترتيذذب اآلخيذذر )سذذاهمت هذذذه الشذذراكة بتعزيذذز دور الفقذذراء كذذوكال
، يليهذذذا نجحذذت األسذذر الفقيذذذرة فذذي تكذذوين بيئذذذة %62.43كزبذذائن أو كمتلقذذين للخدمذذذة فقذذط( بنسذذبة 

وقذذذد يرجذذذع ذلذذذك . %60.85سذذذتثمارية مذذذع غيذذذرهم، وارتباطذذذا بالسذذذوق بنسذذذبة ا-قتصذذذاديةا–إنتاجيذذذة 
الجمعيذذذات  لضذذذعف مذذذوارد المنظمذذذات األهليذذذة، وانخفذذذاض الذذذوعي االسذذذتثماري لذذذدى القذذذائمين علذذذى

واألسذذر الفقيذذرة، وضذذعف قذذدرات للفقذذراء. وقذذد يتطلذذب ذلذذك جهذذدا أكبذذر مذذن المنظمذذات األهليذذة فذذي 
 التوعية المجتمعية والتمكين المجتمعي وتنمية القدرات.

أن بناء القدرات كمنهج للتنمية  (BETH R. CRISP, 2000, p. 104)حيث ما أكده      
 متلقين للخدمات إلى مشاركين نشطين فى عملية تغييرالمجتمعية تستهدف تحويل األفراد من 

 المجتمع.
جها في )ج( المعوقات التي تواجه المنظمات األهلية في تمكين األسر الفقيرة وإدما 

 ، وكيفية التغلب عليها:2030ضوء رؤية مصر 
في  ( يوضح استجابات المبحوثين نحو المعوقات التي تواجه المنظمات األهلية15جدول )

 ن األسر الفقيرةتمكي
 الترتيب النسبة التقديرية المتوسط المرجح مجموع األوزان ال إلى حد ما نعم العبارات م

1.  
نقذذذذذذذذذذذص التمويذذذذذذذذذذذل الذذذذذذذذذذذالزم 

مشذذذذذذذذذذذذذذذذروعات  تدامةالسذذذذذذذذذذذذذذذذ
 وخدمات الجمعية

45 11 7 164 2.60 86.77% 1 

2.  
نقذذذذص التجهيذذذذذزات الالزمذذذذذة 
بالجمعية لضمان استمرارية 

 مشروعات الجمعية
38 17 8 156 2.48 82.54% 2 

3.  
ضذذعف قذذدرة الجمعيذذة علذذى 
التطذذوير المسذذتمر لبرامجهذذا 

 ومشروعاتها
15 17 31 110 1.75 58.20% 9 

4.  
نقذذذذذص االسذذذذذتعانة بذذذذذالخبراء 
المتخصصذذذذذذذذذذذذذذذذذين لتنفيذذذذذذذذذذذذذذذذذذ 

 مشروعات الجمعية 
15 21 27 114 1.81 60.32% 8 

انخفاض عدد األخصائيين    .5
 االجتماعيين بالجمعية

35 17 11 150 2.38 79.36% 3 

6.  
توقذذذذف بعذذذذض المشذذذذروعات 
والخذذذذذذذذدمات التذذذذذذذذي تقذذذذذذذذدمها 

 الجمعية
19 18 26 119 1.89 62.96% 7 

7.  
نقذذذذذذذذذص اهتمذذذذذذذذذام الجمعيذذذذذذذذذة 
بالمتابعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة المسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتمرة 
للمشذذذذذذذذذذذذذذروعات الصذذذذذذذذذذذذذذغيرة 

 لألسر الفقيرة 

13 17 33 106 1.68 56.08% 10 
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غيذذذذذاب الثقذذذذذذة بذذذذذذين األسذذذذذذر   .8
 14 %47.09 1.41 89 46 8 9 الفقيرة والجمعيات األهلية

قذذدان التواصذذل بذذين األسذذر ف  .9
 الفقيرة والجمعيات األهلية

9 15 38 95 1.51 50.26% 13 

10.  
تقذذذاعس الجمعيذذذات األهليذذذة 
عن االعالن عذن الخذدمات 
والبذذذذذذرامج المقدمذذذذذذة لألسذذذذذذر 

 الفقيرة 

13 9 41 98 1.55 51.85% 12 

11.  
اسذذذذذذذتعجال األسذذذذذذذر الفقيذذذذذذذرة 
نتذذائج المشذذروعات وخاصذذة 

 المادية منها
25 18 20 131 2.08 69.31% 5 

12.  
ضعف فكرة مشاركة األسر 
الفقيذذذذذذذذذذرة مذذذذذذذذذذع المنظمذذذذذذذذذذات 
األهليذذذة فذذذي تصذذذميم بذذذرامج 

 تشبع احتياجاتها

26 22 15 137 2.17 72.49% 4 

13.  
عذذذذدم وجذذذذود قاعذذذذدة بيانذذذذات 

نظذم المعلومذات  كافيذة وقلذة
والبيانذذذذذذات بالجمعيذذذذذذذة عذذذذذذذن 

 األسر الفقيرة بالقرية

23 22 18 131 2.08 69.31% 5 

لين نقذذذذذذذذذذذص خبذذذذذذذذذذذرة العذذذذذذذذذذذام  .14
 10 %56.08 1.68 106 30 23 10 بالجمعية 

 %64.47 1.934 1706 اإلجمالي

بإسذذتقراء الجذذدول السذذابق يتضذذح أن اسذذتجابات المبحذذوثين نحذذو المعوقذذات التذذي تواجذذه المنظمذذات 
، جذذاء التمثيذذل النسذذبي 2030األهليذذة فذذي تمكذذين األسذذر الفقيذذرة وإدماجهذذا فذذي ضذذوء رؤيذذة مصذذر 

. وجذذذاء فذذذي الترتيذذذب األول: نقذذذص %64.47المحذذذور متوسذذذط فقذذذد جذذذاءت القذذذوة النسذذذبية = لهذذذذا 
، يليهذذا نقذذص التجهيذذزات %86.77التمويذذل الذذالزم السذذتمرار مشذذروعات وخذذدمات الجمعيذذة بنسذذبة 

، ويتفذق ذلذك مذع دراسذة %82.54الالزمة بالجمعية لضمان استمرارية مشروعات الجمعيذة بنسذبة 
(. يليهذذذذا انخفذذذذاض عذذذذدد األخصذذذذائيين 2011(، )النعنذذذذاعي، ابريذذذذل2015)عبذذذذد اللطيذذذذف، ينذذذذاير 

، والذي قد يرجع إلى ضذعف الرواتذب بالمنظمذات األهليذة %79.36االجتماعيين بالجمعية بنسبة 
وجذذذاء فذذذي الترتيذذذب  ضذذذعف المذذذوارد، ونقذذذص االعذذذداد المهنذذذي الذذذالزم لالخصذذذائيين االجتمذذذاعيين.ل

صذل ، يليهذا فقذدان التوا%47.09والجمعيذات األهليذة بنسذبة  األخير غياب الثقة بين األسر الفقيذرة
. وأضذذذذاف المبحذذذذوثين معوقذذذذات آخذذذذرى %50.26بذذذذين األسذذذذر الفقيذذذذرة والجمعيذذذذات األهليذذذذة بنسذذذذبة 

كالخجذل لذذدى بعذذض األسذذر الفقيذذرة مذذن التقذذدم لتلقذي الخذذدمات مذذن الجمعيذذة، ضذذعف التنسذذيق بذذين 
 الجمعية والمؤسسات األخرى.

التي أكذدت علذى الصذعوبات التذي تواجذه الجمعيذات  (2014)ابراهيم، دراسة  ويتفق ذلك مع نتائج
ضعف التمويذل، وضذعف اسذتجابة الجمعيذات األهليذة الحتياجذات األسذر  أهمها لمواجهة الفقر من
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)رشذذذذوان، أكذذذذدت دراسذذذذة الفقيذذذذرة، ونقذذذذص العذذذذاملين المذذذذؤهلين للعمذذذذل بمجذذذذال مواجهذذذذة الفقذذذذر. كمذذذذا 
صفة عامة وجمعيات تنميذة المجتمذع المحلذي تفتقذر إلذى المنهجيذة أن المنظمات األهلية ب (2007

العلميذذة فذذذي تصذذميم وتطذذذوير مشذذذروعاتها وخذذدماتها، واعذذذداد وتأهيذذذل وتذذدريب أعضذذذائها وتزويذذذدهم 
بالمهارات الفنية واإلدارية والقيادية الالزمة. مما يتطلذب إعذادة هيكلتهذا ووضذع أطذر تنظيميذة تتذيح 

ونظذذذم ولذذذوائح، بمذذذا يمكنهذذذا مذذذن تحقيذذذق أهذذذدافها، وأهذذذداف التنميذذذة العمذذذل المؤسسذذذي، وفذذذق قواعذذذد 
 المستدامة.  وبذلك تم اإلجابة على التساؤل الرئيسي الثاني للدراسة.

في  ( يوضح استجابات المبحوثين نحو مقترحات تمكين األسر الفقيرة وإدماجها16جدول )
 2030ضوء رؤية مصر 

 الترتيب النسبة التقديرية المتوسط المرجح زانمجموع األو  ال إلى حد ما نعم العبارات م

1.  
تذذذذذذذذوفير التمويذذذذذذذذل الذذذذذذذذالزم 
لضذذذذذذذذذذذذذذذذذمان اسذذذذذذذذذذذذذذذذذتمرارية 

مشذذذذذذذذذذذذروعات واسذذذذذذذذذذذذتدامة 
 الجمعيةوخدمات 

55 6 2 179 2.84 94.71% 2 

2.  
االسذذتعانة الدائمذذة بخبذذراء 
متخصصذذذذذذين فذذذذذذي تنفيذذذذذذذ 

 الجمعية مشروعات
49 13 1 174 2.76 92.06% 4 

3.  
تذذذذذذوفير عذذذذذذدد كذذذذذذاف مذذذذذذن 

االجتمذاعيين األخصائيين 
 بالجمعية

40 20 3 163 2.59 86.24% 10 

4.  
اإلعذذذذذذالن المسذذذذذذتمر عذذذذذذن 
مشذذذذذذذذذذذذذروعات وخذذذذذذذذذذذذذدمات 

 الجمعية
52 4 7 166 2.63 87.83% 8 

5.  
االهتمذذذذذذذذذذذذذذذذذام بذذذذذذذذذذذذذذذذذالتطوير 
المسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتمر ببذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرامج 

 ومشروعات الجمعية
57 4 2 181 2.87 95.77% 1 

6.  
المتابعذذة المسذذتمرة لألسذذر 
الفقيذذذذذذذذرة المسذذذذذذذذتفيدة مذذذذذذذذن 

 خدمات الجمعية
48 10 5 169 2.68 89.42% 6 

7.  
تيسير إجذراءات االسذتفادة 
الدائمذذذذذذذذذة مذذذذذذذذذن خذذذذذذذذذذدمات 

 ومشروعات الجمعية.
48 9 6 168 2.67 88.89% 7 

8.  

اإلشذذذذراف المسذذذذتمر علذذذذى 
األسذذذذذر الفقيذذذذذرة أصذذذذذحاب 
المشروعات االنتاجية فذي 
جميذذذذذع مراحذذذذذل المشذذذذذروع 

 اإلنتاجي 

42 15 6 162 2.57 85.71% 11 

االهتمذذذذذذذذام بفذذذذذذذذتح قنذذذذذذذذوات   .9
 9 %86.77 2.60 164 5 15 43صذذذذذذذذذذذذال دائمذذذذذذذذذذذذة بذذذذذذذذذذذذين ات
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الجمعيذذذذة واألسذذذذر الفقيذذذذذرة 
 المستفيدة من الجمعية

10.  
ت كافيذة توافر قاعدة بيانذا

عذذن األسذذر الفقيذذرة  ودقيقذة
 بالجمعية

48 12 3 171 2.71 90.48% 5 

االهتمام بتدريب العذاملين   .11
 األهلية اتبالمنظم

42 14 7 161 2.55 85.18% 12 

12.  
تنسذذذذذذيق بذذذذذذين االهتمذذذذذذام بال

الجمعيذذذذذذذذذذذذة والمنظمذذذذذذذذذذذذات 
األخرى لضمان استمرارية 

 استفادة األسر الفقيرة

49 10 4 171 2.71 90.48% 5 

13.  
تذذوفير التجهيذذزات الالزمذذة 
بالجمعيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة لتحقيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق 
اسذذذذذذذذذذذذذذذذتمرارية خذذذذذذذذذذذذذذذذدماتها 

 ومشروعاتها

53 7 3 176 2.79 93.12% 3 

 %89.74 2.69 2205 اإلجمالي

جذذذذدول السذذذذابق يتضذذذذح وجذذذذود بعذذذذض المقترحذذذذات التذذذذي يذذذذرى المبحوثذذذذون أن لهذذذذا بإسذذذذتقراء ال      
أهميتها كمتطلبذات تعذين الجمعيذات علذى أداء دورهذا فذي تمكذين األسذر الفقيذرة وإدماجهذا فذي ضذوء 

 .%89.74، وقد جاءت القوة النسبية لهذا المحور قوية بنسبة 2030رؤية مصر 
 االهتمذذام بذذالتطوير المسذذتمر ببذذرامج ومشذذروعاتلي: ت االسذذتجابات مرتبذذة تنازليذذا كالتذذاوقذذد جذذاء 

 الجمعية، توفير التمويل الالزم لضمان اسذتمرارية مشذروعات وخذدمات الجمعيذة، تذوفير التجهيذزات
ن الالزمة بالجمعيذة لتحقيذق اسذتمرارية خذدماتها ومشذروعاتها، االسذتعانة الدائمذة بخبذراء متخصصذي

تذائج بيانات عن األسذر الفقيذرة بالجمعيذة. هذذا وتتفذق الن في تنفيذ مشروعات الجمعية، توافر قاعدة
، (2015)عبذداللطيف، السابقة مع نتائج الدراسات السابقة واإلطار النظري للدراسة، حيث دراسة 

 .(2011)النعناعي،  "
ت مذن أهميذة زيذادة المذوارد الماليذة للجمعيذا ( 2009)غبذاري،  كما تتفق مذع مذا أكدتذه نتذائج دراسذة

 واستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة، وتفعيل مشاركة األهالي. األهلية،
تقيذيم أوضذذاع الجمعيذات بصذفة دوريذة، بقصذد االسذتفادة مذذن  (2009)رشذوان، كمذا أوصذت دراسذة 

نتائج التقييم في تطوير وتحسذين البذرامج والمشذروعات التذي تقذدمها، واسذتحداث بذرامج ومشذروعات 
ا وخططهذذا وبرامجهذذا ومشذذروعاتها واقتذراح خطذذط وبذذرامج مالئمذذة وإعذذادة النظذذر فذذي سياسذته ،جديذدة

 ،لطبيعذذة المتغيذذرات المجتمعيذذة المعاصذذرة، وفذذي ظذذل زيذذادة أعذذداد الجمعيذذات األهليذذة فذذي المجتمذذع
ن تطذذوير الجمعيذذات مذذو  ،إنشذذاء قاعذذدة معلوماتيذذة، و وضذذع اسذذتراتيجية لتوليذذد المذذال وتنميذذة المذذواردو 

نذذي وتب ،ل تبنيهذا لآلليذذات غيذر التقليديذذة ومنهذا التسذذويق االجتمذاعيالذداخل وزيذادة كفاءتهذذا مذن خذذال
 الجمعية فلسفة الجودة الشاملة.
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بأهذدافها السذبعة عشذر هذدف ومقاصذدها المائذة  2030حيث جذاء إطذالق خطذة التنميذة المسذتدامة 
 .2030والتسعة والستين خطوة طموحة ترمي إلى القضاء علذى الفقذر والعذيش بكرامذة بحلذول عذام 

 (1، صفحة 2017)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ، 
 اإلجابة على التساؤل الرئيسي الثالث للدراسة:

مكاين رؤية مستقبلية مان منظاور طريقاة تنظايم المجتماع لتفعيال اساهامات المنظماات األهلياة فاي ت
 : 2030األسر الفقيرة وإدماجها في ضوء رؤية مصر 

راسذذة ومذذا توصذذلت إليذذه مذذن نتذذائج، وبإسذذتقراء الجذذدول السذذابق رقذذم فذذي ضذذوء اإلطذذار النظذذري للد
( حول المقترحات التي يرى المبحوثون أن لها أهميتهذا كمتطلبذات تعذين الجمعيذات علذى أداء 15)

، والتذذذذي تركذذذذزت فذذذذي 2030دورهذذذا فذذذذي تمكذذذذين األسذذذذر الفقيذذذذرة وإدماجهذذذذا فذذذي ضذذذذوء رؤيذذذذة مصذذذذر 
تذذذذوفير التمويذذذذل الذذذذالزم والتجهيذذذذزات و عات الجمعيذذذذة، االهتمذذذذام بذذذذالتطوير المسذذذذتمر ببذذذذرامج ومشذذذذرو 

االسذذتعانة الدائمذذة بخبذذراء متخصصذذين و الالزمذذة لضذذمان اسذذتمرارية مشذذروعات وخذذدمات الجمعيذذة، 
 توافر قاعدة بيانات عن األسر الفقيرة بالجمعية. و في تنفيذ مشروعات الجمعية، 

 وقد تم وضع رؤية مستقبلية للدراسة من خالل:
 ألساسية التي تركز عليها الرؤية المستقبلية:االفتراضات ا -1

نظذذر طريقذذة تنظذذيم المجتمذذع إلذذى األسذذر الفقيذذرة باعتبارهذذا جذذزء مذذن النسذذق الفرعذذي، وأن ت -
 هذه األنساق الفرعية تكون النسق الكلذي فذي المجتمذع، ممذا يتطلذب التذأثير فيهذا حتذى يتسذني

 تغييرها وتحسين أحوال المعيشة للفقراء.
اعليذذذذة فتنظذذذذيم بمقومذذذذات أساسذذذذية للممارسذذذذة، يكذذذذون توجيههذذذذا نحذذذذو زيذذذذادة  تتميذذذذز طريقذذذذة -

 الريفية. الحلية األساليب المستخدمة في الحد من الفقر في المجتمعات
المجتمذذذذع لهذذذذا مذذذذن المبذذذذادئ واألهذذذذداف والمهذذذذارات واالسذذذذتراتيجيات، التذذذذي  طريقذذذذة تنظذذذذيم - 

ألهليذذة فذذي تمكذذين األسذذر الفقيذذرة تسذذتطيع تحقيذذق أفضذذل الوسذذائل، لزيذذادة فاعليذذة المنظمذذات ا
 .2030وإدماجها في ضوء رؤية مصر

ريقة تنظيم المجتمذع لذديها إطذار معرفذي عذن التعامذل مذع مشذكالت الفقذر فذي المجتمعذات ط -
 المحلية، والتمكين المجتمعي المستدام.

 تفعيذذل اسذذهامات المنظمذذات األهليذذة فذذي تمكذذين األسذذر الفقيذذرة وإدماجهذذا فذذي الهاادف الرئيسااي: -2
 من منظور الممارسة المهنية لطريقة تنظيم المجتمع.  2030ضوء رؤية مصر 

لمجتمعذذذات انمذذوذج تنميذذذة -: مذذدخل التمكذذذين وبنذذاء القذذذدراتأهاام النمااااذج والماااداخل المهنياااة -3
 المحلية.
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: اسذذذتراتيجيات المشذذاركة، اسذذتراتيجيات المحافظذذة علذذى الوضذذذع أهاام االسااتراتيجيات المهنيااة -4
 التنسيق واالتصال، ويمكن التركيز على:القائم، استراتيجيات 

: مذذذذن خذذذذالل تغييذذذذر بعذذذذض السذذذذلوكيات السذذذذلبية مذذذذن جانذذذذب اسااااتراتيجية تغيياااار الساااالوك -
االقتصذذذادي، واالسذذذتخدام األمثذذذل للقذذذروض االجتمذذذاعي و المذذذواطنين التذذذي تذذذؤثر علذذذى التمكذذذين 

 الممنوحة من الجمعية لتحسين مستوى معيشتهم.
كسذذذذاب المسذذذذتفيدين بعذذذذض م التعلذذذذيم والتذذذذدريب مذذذذن خذذذذالل إتسذذذذتخداسااااتراتيجية التعلاااايم:  -

المهذذذذذذذارات التدريبيذذذذذذذة الالزمذذذذذذذة للتمكذذذذذذذين المسذذذذذذذتدام لألسذذذذذذذر وتحسذذذذذذذين ظذذذذذذذروفهم االجتماعيذذذذذذذة 
 واالقتصادية.

ر الفقيذذذرة فذذذي إقنذذذاعهم لعمذذذل تسذذذتخدم اسذذذتراتيجية اإلقنذذذاع مذذذع األسذذذاساااتراتيجية اإلقنااااع:  -
 لحاق أبنائهم بالمدارس ومواصلة تعليمهم.مشروعات من القروض الممنوحة بالجمعية، وإ

كة في البرامج المنفذذة بالجمعيذة من خالل حث األسر الفقيرة للمشار استراتيجية المشاركة:  -
مثذذذل محذذذو األميذذذة ودروس التقويذذذة، وتنظذذذيم األسذذذرة والقوافذذذل الطبيذذذة، والقذذذروض والمشذذذروعات 

 الصغيرة.
 .تعليم وحل المشكلةاالقناع والتعاون والأهم التكتيكات المهنية:  -5
مهذذذذارة االتصذذذال والتنسذذذذيق، والتعذذذاون والعمذذذذل الفريقذذذي، والتخطذذذذيط  أهااام المهااااارات المهنياااة: -6

 االستراتيجي، والتقييم.
: ورش العمذذذذل، النذذذذدوات واللقذذذذاءات واالجتماعذذذذات، اللجذذذذان، المناقشذذذذة أهاااام األدوات المهنيااااة -7

 الجماعية.
خطذط، المرشد، الوسيط، المنسق، الخبير، الم الوسيط، الممكن، المعلم،أهم األدوار المهنية:  -8

 المساعد.
مان  (Muljono, 2011, p. 193)حادده  تسترشد الرؤية المستقبلية للدراساة الحالياة بماا -9

ة دورات تدريبيذذذ-1مذذذن خذذذالل تقيذذذيم نمذذذاذج التنميذذذة كالتذذذالي:  خطاااوات العمااال لتمكاااين األسااارة
نشذذئة جميذذع األطذذراف بشذذكل عموديذذا عذذادة تإ -2لتحسذذين جذذودة اإلدارة لبذذرامج تمكذذين األسذذرة، 

لعمذذل التذذي يمكذذن أن تذذؤدي إلذذى التنميذذة االقتصذذادية للمجتمعذذات اتأسذذيس شذذبكات -3وأفقيذذا، 
ة وتمثيذل مقعذد ألعضذاء مجلذس اإلدارة والعذاملين ببذرامج تمكذين دراسذات مقارنذ-4المستهدفة، 

بذذذذذذر للتنميذذذذذذة أسذذذذذذيس تعاونيذذذذذذات )مشذذذذذذاريع اقتصذذذذذذادية( كمنت-5األسذذذذذذرة لتحفيذذذذذذز بيئذذذذذذة الذذذذذذتعلم، 
 االقتصادية بالمجتمع.
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 دراسات مستقبلية مقترحة 
 االقتصذادي لألسذراالجتمذاعي و فاعلية برامج المذنح الصذغيرة بالمنظمذات األهليذة فذي التمكذين  -1

 الفقيرة.
 تحليل برامج تمكين األسر الفقيرة )نماذج محلية وعالمية(. -2
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جمهورية مصر  .2030رؤية مصر (. 2016وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري. )

 http://enow.gov.eg/Report/Vision-Ar.pdfالعربية. تم االسترداد من 
 

 المراجــــــــع األج بية
Belcher , J. R., Hegar , R. L., & Haworth. (1991). Social Work and the 

Casualties of Capitalism "Empowerment of the Urban Poor". 

Journal of Progressive Human Services, 2(1), 39-53. 

Adams, R. (2003). Social Work and Empowerment (Third ed.). London: 

Palgrave Macmillan. 

Banks, N., & Hulme, w. D. (2012). The role of NGOs and civil society in 

development and poverty reduction. London: Brooks World 

Poverty Institute Working Paper, (171). 

BETH R. CRISP, H. S. (2000). Four approaches to capacity building in 

health: consequences for measurement and accountability. Health 

promotion international, 15(2), 99- 107. 

Cox, D., & Pawar, M. S. (2006). strengthening nonprofits foundation 

initiatives for nonprofit organizations. sage publications INC. 

U.S.A, 83. 



 امعة الفيوم  ج -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

 241 

 العدد العاشر

Devi, R. U. (2013, ). An Analytical Study on the role of NGOs in the 

poverty reduction of India. Journal of Arts, Science & Commerce, 

4(1). Retrieved from www.researchersworld.com 

Eisen, A. (1994). Survey of Neighborhood-Based, Comprehensive 

Community Empowerment Initiatives. Health Education & 

Behavior, 21(2), 235-252. 

Fritz , J. M., & Rhéaume, J. (2014). Community Intervention: Clinical 

Sociology Perspectives. New York, USA: Springer. 

doi:10.1007/978-1-4939-0998-8 

Hall, A., & Midgle, J. (2004). Social policy for development. London: 

Sage publications. 

Islam, M. (2016). NGOs, Social Capital and Community Empowerment 

in Bangladesh. London: Palgrave Macmillan. doi:10.1007/978-

981-10-1747-6 

Lowe, G. R. (1995). Social development. In Encyclopedia of social work. 

Washington: NASW PRESS. 

Maxwell, S. (2000). Attacking Poverty: World Development Report 

2000/2001, the World Bank. Washington: Oxford University Press, 

New York. 

Muljono, P. (2011). The model of family empowerment program for 

community development in West Java, Indonesia. Journal of 

Agricultural Extension and Rural Development , 3(11), 193- 201. 

Retrieved from http:// academicjournals.org/JAERD 

Nikkhah, H. A., & Redzuan, M. B. (2010). The Role of NGOs in 

Promoting Empowerment for Sustainable Community 

Development. Journal of Human Ecology , 30(2), 85-92. 

Pigg, K. E. (2002). Three Faces of Empowerment: Expanding the Theory 

of Empowerment in Community Development. Community 

Development Society, 33(1), 107-123. 

doi:10.1080/15575330209490145 

Singh, N. (2009). Fighting rural poverty, inequality and low productivity 

through legal empowerment of the poor. Peasant Studies, 36(4), 

871-892. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


