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 الدراسة :إلى مشكمة  أكالن : مدخؿ
عيػػة قػػد جػػاء أكالن، أمػػا الثػػركة مػػع أىميػػة الثػػركة البشػػرية إال أف اىتمػػاـ العػػالـ بػػالثركة الماديػػة كالطبي

البشػرية فقػػد جػاء االىتمػػاـ بيػػا مؤخرنا،كيمثػؿ الفقػػر عقبػة أساسػػية لمتنميػػة المتكاصػمة كرفػػع معػػدالت 
النمك االقتصادم. كما يشكؿ الفقر كالحرماف خطرنا عمى السػالـ كاالسػتقرار السياسػي كاالجتمػاعي 

ف االنحراؼ كالتطرؼ كالمعارضة الجامحة كاألمف فيك يكلد بيئة خصبة تنمك بيا أشكاؿ مختمفة م
التػػػي قػػػد تسػػػتيدؼ الدكلػػػة ذاتيػػػا فػػػي نيايػػػة األمػػػر، كبالتػػػالي فػػػإف الحػػػد مػػػف الفقػػػر يتضػػػمف آليػػػات 
الكصكؿ كالمشاركة عمى المسػتكييف الجزئػي كالمؤسسػي، كقػد شػيدت مصػر خػالؿ العقػد الماضػي 

شػغيؿ كمسػتكل المعيشػة كقػد ظيػرت فترة مف الرككد، كانت ليا آثار اجتماعية سمبية عمى كاقػع الت
 (ُ) دالالت كاضحة عمى تأثير الشرائح الفقيرة في المجتمع بشكؿ حاد.

كيشكؿ تنمية العنصػر البشػرل فػى البمػداف الناميػة بصػفة خاصة،الضػماف الكحيػد إليجػاد          
أف يػؤثر فػى  الفرد الميارل القيادل القادر عمى آداء ميامو كأدكاره الكظيفية بشكؿ فعػاؿ مػف شػأنو

العمميػػة اإلنتاجيػػة مػػف جيػػة كفػػى النػػاتج القػػكمى مػػف جيػػة أخرل،بإعتبػػار أف ىػػذا العنصػػر البشػػرل 
ىػػػك الميػػػزة اإلقتصػػػػادية كاآلداة الحقيقيػػػة لمنيػػػػكض بيػػػذه المجتمعػػػػات كىػػػذه الػػػػدكؿ كالكصػػػكؿ إلػػػػى 

 معدالت مرتفعة مف التنمية المنشكدة.

تصادية كالسياسية التى حدثت عمى المستكل العالمى كلقد أدت التغيرات االجتماعية كاالق        
فى الحقب األخيرة إلى تصاعد كتيرة االىتماـ بالعمؿ األىمى التطكعى فى كافة النكاحى 
كالمجاالت المختمفة،إال أف ىذا النكع مف العمؿ قد حظى باىتماـ خاص فى دكؿ العالـ الثالث 

 كالعمكد الفقرل لتقدميا كتحقيؽ أىدافيا المنشكدة.كالتى تعد التنمية فييا بمثابة التحدل األكبر 

الميػػػف المختمفػػػة مػػػف أداء  مػػػف خاللػػػوالػػػذم تػػػتمكف  يالمجػػػاؿ األساسػػػ تعتبػػػر المنظمػػػاتكمػػػف ثػػػـ  
عتمػػاد عمػػى اإلدارة كالتػػي تشػػمؿ التخطػػيط كالتنظػػيـ اإلبأنشػػطتيا المينيػػة بكفػػاءة كفاعميػػة ، كذلػػؾ 

دارة المكارد لتحقيؽ األ  التنظيمية كالمينية . ىداؼكالقيادة كا 

ىػدافيا المرسػكمة كذلػؾ مػف خػالؿ أتحقيػؽ  مػفالتي تمكف المنظمات  يفاإلدارة الجيدة ى         
 متنظيـ العناصر الرئيسية في المنظمة كالتنسيؽ بينيػا ، كيتكقػؼ ذلػؾ عمػى كفػاءة العنصػر البشػر 

 (ِ)ك الرقابة.أسكاء في التخطيط أك التكجيو أك القيادة 
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رت المنظمػػػات لكػػػي تسػػػد الثغػػػرات التػػػػي نشػػػأت عػػػف تحمػػػؿ كظػػػائؼ األسػػػرة كالقبيمػػػػة ظيػػػك        
كالجماعػػػات األكليػػػة مػػػف كظائفيػػػػا التقميديػػػة الضػػػبط االجتمػػػػاعي كالتنشػػػئة االجتماعيػػػة، كتػػػػدرجت 
المنظمات في النمك حتى أصػبحت تغطػي معظػـ نػكاحي النشػاط الحيكيػة فػي المجتمػع المعاصػر، 

اعية كتجاريػػػة كاقتصػػػادية .. إلػػػخ، كتكجػػػد عالقػػػة متبادلػػػة بػػػيف فيكجػػػدت منظمػػػات اجتماعيػػػة كصػػػن
المنظمات كالمجتمع، فالمنظمػات مسػئكلة عػف مكاجيػة احتياجػات المجتمػع كرغباتػو  كتمتػـز بػالقيـ 
كالتقاليد كالعرؼ كالقكانيف التي تنظـ حياة المجتمع، كالمجتمع مف ناحية أخرم مسئكؿ عف تػدعيـ 

 . ما تحتاجو مف مكارد بشرية كمادية كمساندة المنظمات كيكفر ليا

كتمعػػػب المنظمػػػات التطكعيػػػة  دكرا ىامػػػان فػػػي مختمػػػؼ المجتمعػػػات اإلنسػػػانية المعاصػػػرة ،         
كذلؾ مف خالؿ ما تكفره مػف المسػاعدات الصػحية كالتعميميػة كالرعايػة اإلجتماعيػة ، بػؿ أف ىنػاؾ 

كاليتػامى كأطفػاؿ الشػكارع كالمػرأة المعيمػػة( ، العديػد مػف الفئػات )مثػؿ : الفقػراء كالمعػاقيف كالمسػنيف 
سػػيامات تمػػؾ الجمعيػػات ، كمػػا تيػػتـ تمػػؾ الجمعيػػات بالقضػػايا الكبػػرل التػػي  تعتمػػد عمػػى جيػػكد كا 
يعػػاني منيػػا المجتمػػع مثػػؿ األميػػة كالبطالػػة كالفقػػر ، باإلضػػافة إلػػى إسػػياميا فػػي إحػػداث التغييػػػر 

 اإلجتماعي كالسياسي كالثقافي في المجتمع.

لذلؾ فإف العمؿ التطكعى يشكؿ أحد الركافد األساسية لمنيكض بالمجتمع كتحقيػؽ          
التنميػػة الشػػاممة لػػػو،مف خػػالؿ مشػػاركة األفػػػراد فػػى الجيػػػكد التػػى تسػػيـ فػػػى تخفيػػؼ معانػػػاة 
الناس،كمد جسكر التكاصؿ مػع المجتمعػات الخارجية،بغيػة تحقيػؽ مبػدأ التكافػؿ االجتمػاعى 

 (ّبيف المكاطنيف.)

كالتػػػى إسػػػتيدفت تكضػػػيح التػػػأثير (Rebecca.E.Hunter،2012كيتفػػػؽ ذلػػػؾ مػػػع دراسػػػة)        
اإليجػػػابى لمعمػػػؿ التطػػػكعى عمػػػى العمميػػػة التنمكيػػػة كعمػػػى تحقيػػػؽ التماسػػػؾ المجتمعى،كأكضػػػحت 
الدراسػػة فػػى نتائجيػػا أف العمػػؿ ااألىمػػى التطػػكعى لػػو تػػأثيره المباشػػر فػػى إحػػداث تنميػػة اجتماعيػػة 

لمحمى،كأكصػػت نفػػس الدراسػػة بضػػركرة إسػػتخداـ كتكظيػػؼ كسػػائؿ اإلتصػػاؿ كاقتصػػادية لممجتمػػع ا
المختمفة فى كافة األعماؿ التطكعية،مع تكفير المعمكمات كالبيانات عف طبيعة ىػذه الجيػكد حتػى 

 (ْيمكف تحقيؽ التنمية المنشكدة.)
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كلقػػػػػد شػػػػػيدت السػػػػػنكات األخيػػػػػرة تطػػػػػكرات ممحكظػػػػػة فػػػػػي أنمػػػػػاط المنظمػػػػػات كالتنظيمػػػػػات        
إلجتماعية كالثقافية كالسياسية ، كما تنكعػت أىػداؼ ىػذه المنظمػات حسػب إحتياجػات كمتطمبػات ا

اإلنسػػػاف فػػػي المجتمعػػػات الحديثػػػة ، التػػػي تػػػزداد بصػػػكرة مطػػػردة فػػػي الكقػػػت الحػػػالي كبعػػػد أف فػػػتح 
المجاؿ أماـ العديد مف أنمػاط المنظمػات اإلجتماعيػة لتمػارس نشػاطيا كخػدماتيا بعيػدان عػف ىيمنػة 

طة السياسية،أك الحككمية،خاصة بعد تقمص دكر الدكلة في العديد مف المجػاالت اإلجتماعيػة السم
عطاء الفرصة إلسيامات القطاع األىمي لممارسة دكره في تحقيؽ مستكيات  كالثقافية كاإلعالمية كا 

 (ٓ).أفضؿ مف الرعاية كالخدمات اإلجتماعية

األىمية العربية ، حركة أىػـ مككنػات المجتمػع  كما رصد التقرير السنكم الثاني لممنظمات        
بحكالي ألؼ  ََِِالمدني ، كىي المنظمات األىمية التي تـ تقدير عددىا في العالـ العربي عاـ 

منظمة أىمية كىي قكة ضاربة إذا ماتكجيت نحك التنمية البشرية كالػدفاع عػف الحقػكؽ ، كالحريػات 
دكلػة عربيػة ىػي :  ُٔتػـ طػرح إتجاىاتػو العامػة يضػـ  ، كالفئات الميمشة ، إف ىذا التقريػر الػذم

مصػػػػر ، سػػػػكريا ، السػػػػكداف ، فمسػػػػطيف ، األردف ، لبنػػػػاف ، لبيػػػػا ، تػػػػكنس ، الجزائػػػػر ، المغػػػػرب ، 
 (ٔ) مكريتانيا ، اليمف ، البحريف ، قطر ، اإلمارات ، الككيت 

ربيػة حتػى عػاـ ككصؿ عػدد المنظمػات التطكعيػة االىميػة عمػى مسػتكل جميكريػة مصػر الع       
( جمعية أىمية ُُْٔ( جمعية أىمية ، منيـ )ََّٕٓـ طبقا لكزارة التضامف اإلجتماعي )َُِٓ

تقع في محافظة الفيكـ طبقا لبياف مديرية التضػامف اإلجتمػاعي مػكزعيف كاتػالي : تقػع أغمػب ىػذه 
معيػػػة ( جّْٗ( جمعيػػة أىميػػػة مقسػػمة كػػػاآلتي )ّّٔالجمعيػػات  فػػػي بنػػدر كمركػػػز الفيػػـك بكاقػػػع )

( جمعيػة أىميػػة عمػى مسػػتكل مدينػػة َُْ( جمعيػػة أىميػة فػػي الريػػؼ ، )ُْٗأىميػة فػػي الحضػر ك)
( عمى ُٔٔ( عمى مستكل مدينة سنكرس ، )ُٔٗ( عمى مستكل مدينة أطسا ، )ُُٕأبشكام ، )

( جمعيػػة ُّّ( عمػػى مسػػتكل مدينػػة يكسػػؼ الصػػديؽ ، كمػػا تكجػػد )ُٓٓمسػػتكل مدينػػة طاميػػة ، )
مسػتكل المحافظػة ، أغمػب ىػذه الجمعيػات المتميػزة تقػع فػي بنػدر كمركػز الفيػـك أىمية متميزة عمى 

 (ٕ)( جمعية أىمية.َُٓبكاقع )

كمع تعقد األكضاع كتطكرىا كعجز الجيكد الحككمية عف إشباع إحتياجات سكاف            
المجتمع كتحقيؽ األىداؼ المرسكمة،ظيرت الحاجة إلى التعاكف بيف القطاع األىمى 
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كمى،بإعتبار أف المنظمات األىمية ليا دكر فاعؿ كميـ فى مكاجية العديد مف المشكالت كالحك
اإلنسانية،فضالنعما تتمتع بو مف قدرة عمى إشباع  إحتياجات األفراد كالمجتمعات مف خالؿ 
إعتمادىا فى عمميا عمى أنشطة كبرامج تتكازف فييا أىداؼ اإلنجاز مع أىداؼ العممية مف أجؿ 

حداث نكع مف التغيير النيكض با لمجتمع كاإلسياـ فى حؿ كمكاجية العديد مف مشكالتو كا 
 (ٖ)الحياتى المرغكب. 

كيرل الباحث أنو عمى الرغـ مف الكاقع غير المقبكؿ لما كصمت إليو الكثير مف المنظمات        
لػذل األىمية التطكعية مػف ضػعؼ فػى دكرىػا المجتمعى،بػؿ غيػاب دكرىػا االجتمػاعى كالمجتمعػى ا

كجػػدت مػػف أجمػػو،إال أف العمػػؿ التطػػكعى بالنسػػبة ليػػذه المنظمػػات يعػػد ذخيػػرة ىائمػػة مػػف الميػػارات 
كالطاقػػػات كاإلمكانػػػات التػػػى يمكػػػف أف تسػػػاند الحككمػػػات عمػػػى كضػػػع بػػػرامج كسياسػػػات اجتماعيػػػة 
كمجتمعية إصالحية أكثر تركيزان ككفػاءة كشػفافية تقػكـ عمػى قاعػدة كبيػرة مػف المشاركة،خاصػة إذا 

 التسميـ بمجمكعة مف الحقائؽ التى يمكف تكضيحيا فيما يمى: ػ تـ

أف الدكلة لف تسطيع بمفردىا تكفير الخدمات اإلجتماعية،كمف ثـ فيى فى حاجة إلى  - أ
 تكظيؼ الجيكد التطكعية لزيادة اإلستفادة مف الخدمات التى تقدـ ألفراد المجتمع .

اج إلػػى دعػػـ مجتمعػػى عمػػى العمػػؿ األىمػػى التطػػكعى ىػػك إلتػػزاـ اجتمػػاعى يحتػػأف   - ب
 مستكل األجيزة المختمفة 

ج ػ إف تعقػػػد األحػػػداث كالتطػػػكرات المجتمعيػػػة المعاصػػػرة يحتػػػاج مػػػف قػػػادة العمػػػؿ األىمػػػى 
 التطكعى أف يتخطكا األنماط التقميدية فى إدارة الجيكد التطكعية.

عـ د ػ إف العمؿ األىمى التطكعى يحتاج إلى مزيد مف الجيكد المينية المتخصصة لد
 جيكد التشبيؾ بيف المنظمات التطكعية عمى كافة المستكيات المختمفة 

الظكاىر االجتماعيػة الخطيػرة ذات األبعػاد المتعػددة كالتػي تػرتبط ارتباطػان كثيقػان  أحدييعد الفقر ك      
بالتنميػػػة االجتماعيػػػة كاالقتصػػػادية كالرخػػػاء كالرفاىيػػػة كيػػػرل الفقػػػراء أف الرخػػػاء ثالثػػػة أنػػػكاع مػػػادل 

إلػى أف (  Deep Narayan 9111ديب ناراياف  )كىذا ما تؤكد عميو دراسةجتماعي كنفسي كا
الفقػػراء يػػركف أف الرخػػاء المػػادم يتمثػػؿ فػػي الحصػػكؿ عمػػى مػػا يكفػػى، أمػػا االجتمػػاعي يتمثػػؿ فػػي 
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القدرة عمى رعاية األبناء كتربيتيـ كتػزكيجيـ كتحقيػؽ االسػتقرار كاحتػراـ الػذات كالكرامػة كالعالقػات 
 (ٗ.)بة في األسرة كالمجتمعالطي

كغالبان ما يككف الفقراء مستبعديف مف شبكات الدعـ التػي تعػزز المزايػا االجتماعيػة كاالقتصػادية    
كعمي سبيؿ المثاؿ، عػدـ كصػكؿ الخػدمات الصػحية إلػي العديػد مػف الفقػراء بسػبب عػدـ القػدرة فػي 

ذلؾ دراسة عبد الرؤكؼ الضبع ككصفت  .(َُ) الحصكؿ عمي الخدمات الصحية نظران لقمة دخميػـ
أف الفقػػراء ال يقػػدركف عمػػى إشػػباع الحاجػػات األساسػػية، فالحاجػػة إلػػى الغػػذاء تبػػيف عػػدـ ( ـ9113

كأكػػدت عمػػى ذلػػؾ قػػدرة الفقػػراء عمػػى إشػػباع ىػػذه الحاجػػات، كعػػدـ تػػكفير الرعايػػة الصػػحية اآلمنػػة، 
تػػي يكاجييػػا الفقػػراء ىػػي التػػي تبػػيف أف أىػػـ المشػػكالت ال ـ0998أيضػػا دراسػػة إبػػراىيـ العيسػػكم 

ارتفػػاع نفقػػة المعيشػػة كانخفػػاض مسػػتكل الػػدخؿ كالبطالػػة كيمػػي ذلػػؾ فػػي األىميػػة مشػػكالت السػػكف 
كالرعاية الصحية ككجد أف ما يؤرقيـ بالنسبة إلى المستقبؿ فيك كيفية مسػايرة االرتفػاع فػي التكمفػة 

 (ُُ)يـ. المعيشة، كالعثكر عمى فرص عمؿ مجزية، كتحسيف مستكل معيشة أبنائ

ىػػدار آلدميػػة اإلنسػػاف " ََِّكمػػا أكضػػحت" دراسػػة عبػػد الفتػػاح القصػػاص  أف الفقػػر أخطػػر تيديػػد كا 
لػذلؾ يتعػارض الفقػر مػع أبسػط حقػكؽ اإلنسػاف فػي الحيػاة بطريقػة الئقػة كمػع التسػميـ بػأف ىنػاؾ العديػػد 

مػػػػى إشػػػػباع مػػػػف المعػػػػدميف كالفقػػػػراء محػػػػدكدم الػػػػدخؿ فػػػػي الريػػػػؼ المصػػػػرم ال تتػػػػكافر لػػػػدييـ القػػػػدرة ع
احتياجاتيـ اإلنسانية فإف المعاش الضماني الػذم تػكفره كزارة الشػئكف االجتماعيػة قػد يمكػف ىػذه الفئػات 

 (ُِ.)مف التغمب عمى الفقر كىذا المعاش ييعد مف أنكاع الدعـ االجتماعي لألفراد داخؿ المجتمع

ؿ، أل انتقػاؿ الحرمػاف كبالنظر إلى دراسات الفقر يتضح أف الحرماف ينتقؿ مف جيؿ إلي جيػ     
عبػػػر األجيػػػاؿ، فقػػػد يفسػػػر ذلػػػؾ اسػػػتيداؼ الفقػػػر لفئػػػات بعينيػػػا، كيحيمنػػػا ذلػػػؾ إلػػػى مفيػػػـك مصػػػيدة 

فكمػػا يشػػير الػػبعض أف األفػػراد يظمػػكا جػػيال بعػػد جػػيال محاصػػريف فػػى ىػػذه  Poverty Trakالفقػػر
ىػػا مػػف المصػػيدة كال يكجػػد مجػػاؿ ألل شػػخص فقيػػر أف ينتقػػؿ إلػػى مسػػار الطبقػػة الكسػػطى أك غير 

 مما يزيد مف كطأة مشكمة الفقر فى المجتمع. ،الطبقات

إلػي أكلكيػات حاجػات الفقػراء مػف الخػدمات "9117كأشارت دراسػة "محمػد أحمػد عبػد الػرحيـ     
المجتمعية كالمتمثمة فػي الخػدمات العمرانيػة التػي تتمثػؿ فػي منافػذ الخبػز المػدعـ كشػبكة ميػاه نقيػة 

خػػػدمات الصػػػحية كيمييػػػا الخػػػدمات االجتماعيػػػة كالتعميميػػػة، كأكصػػػت كمنافػػػذ لممػػػكاد التمكينيػػػة ثػػػـ ال
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الدراسػػػة عمػػػى أىميػػػة التعػػػاكف بػػػيف كزارة التضػػػامف االجتمػػػاعي كجمعيػػػات تنميػػػة المجتمػػػع إلشػػػباع 
 (ُّ.)حاجات الفقراء

إال أف جيػػػكد الدكلػػػة كمنظمػػػات المجتمػػػع المػػػدنى يجػػػب أف يتضػػػافر معيػػػا جيػػػكد فئػػػات المجتمػػػع 
نتشػػار ىػػذه الظػػاىرة بمػػا ليػػا مػػف آثػػار سػػمبية متعػػددة عمػػى مسػػار التنميػػة فػػي المختمفػػة لمحػػد مػػف ا

البالد كالبد مف طرح كسائؿ مبتكرة لحؿ مشكمة الفقر كالعكز كبإيجاز تأتي الحمكؿ مف خالؿ عػدة 
مداخؿ تتضمف تدعيـ النمك االقتصادم مف خػالؿ انتيػاج عػدد مػف السياسػات العامػة كالسياسػات 

 لتقميؿ مستكل التضخـ.النقدية كالتي تيدؼ 

االجتماعي أحد مؤشرات الفقر البشرم كالذم لـ يحظى بالقياس كالدراسة  يعد االستبعادك        
في الدكؿ النامية كمنيا مصر حيث تكتمؿ صكرة الفقر كمالمحو بإضافة ىذا البعد ،كبدراستو 

 جكانبشير إلي بعض يحيث  محاربة الفقر تحقيقا ألىداؼ األلفية إستراتيجيةنستطيع أف نثرل 
التي تتجاكز مستكيات المعيشة المادية كالنقدية إلي العمميات الدينامية الداخمة في كؿ  الحرماف

، كالتي يجب أف نركز عمييا في إطار سياسة مكافحة الفقر تحقيقا كاالندماجمف االستبعاد 
 (ُْ.)ألىداؼ األلفية التي كقعت عمييا مصر

 كعجزىـ األفراد حرماف طريؽ عف مستمر بشكؿ ذاتو يظير تماعياالج االستبعاد إف        
 الكسائؿ مف فائض لدييـ بآخريف مقارنة بالمنافع عمييـ تعكد التي الكسائؿ مف االقتراب عف

 مع بالمقارنة فقط مستبعدا المرء يككف حيث نسبينا، االجتماعي االستبعاد يجعؿ ما كىذا كالمنافع،
 االستبعاد مع التماىي عمى مقدرتو مدل حيث كمف تو،ذا المجتمع في آخريف أعضاء

 حرماف باعتباره االجتماعي االستبعاد إلى العمماء بعض ينظر كلذلؾ كضعيـ،  ...االجتماعي
 الحرماف مستمر، ظرؼ كاف إذا الطرح ىذا ضمف اجتماعينا مستبعدنا يككف فالفرد مزمف، نسبي
 (ُٓالكقت.) عبر السكء مف مزيد إلى كيتجو
 كقد .عمكما االجتماعييف لعمماء بيف االىتماـ مف بالكثير االستبعاد مفيـك كما حظي       

 أنو كالمفارقة بالفقر، عالقتو عمى التركيز كتـ كمقاييسو، كتطكراتو، كأبعاده، خصائصو، ناقشكا
 بقضايا االجتماعي االستبعاد ربط تجاىؿ تـ بالفقر االستبعاد  عالقة عمى التركيز تـ بينما

 مفيـك اف :فيشر اندرك يكضح الخصكص كبيذا االجتماعية، كالتغيرات االجتماعي الصراع
 ككؿ كالصراع، كالتمييز، كالحرماف، لفيـ التيميش مساىمة ىامةكقيمة يكفر االجتماعي االستبعاد

 (ُٔ.) الفقر غياب في يحدث إف يمكف ذلؾ
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جتماعي الصمة الكثيقة بينيما ، اظير تحميال لالستبعاد اال sliver 1995كفي تصنيؼ       
 three paradigmsكما في كصفيا لنماذج نظرية ثالثة يتحمميا التكصيؼ المجتمعي بعنكاف 

of social exclusion  ك تعد نماذجيا المكضكعية امتدادا ك خركجا عمى ادبيات االستبعاد
كامؿ االجتماعي لمختمؼ االجتماعي المكضكعة في اكربا لغربية ك امريكا الشمالية لما يعكس الت

 (ُٕاالتجاىات القكمية لممفيكـ)
كتعتبر المرأة العمكد الفقرل لألسرة،حيث يقع عمى عاتقيا مسئكلية التنشئة االجتماعية         

لألبناء ككذلؾ المشاركة فى عممية االنتاج،فيى تمثؿ فى الكقت نفسو نصؼ مكارد المجتمع 
لعممية التنمكية المنشكدة،فال يمكف ألل مجتمع أف يتقدـ فى البشرل الذل تعتمد عميو كافة جيكد ا

 (ُٖكقتنا المعاصر كبخطى منتظمة،كالنصؼ األخر فى حالة مف الفقر كالعكز كالحرماف.)
ذا كانت المرأة المصرية بشكؿ عاـ تعانى العديد مف المشكالت كتتعرض لمعديد مف        كا 

الفئات معاناة مف الفقر كالتيميش كاالستبعاد المخاطر كالضغكط،فالمرأة الفقيرة ىى أكثر 
كالحرماف بكافة صكره كأشكالو،مع تدنى فى مستكل التعميـ كعدـ قدرتيا فى الحصكؿ عمى ما 
يشبع احتياجاتيا األساسية،فضالن عف الشعكر الدائـ بالقير كالقممؽ ،كتزايد إحساسيا بافتقاد 

 (ُٗاألماف.)
(أف المرأة الفقيرة تعانى كبشكؿ كاضح مف تدنى ََُِات،كىذا ما أكدت عميو دراسة)محمد عرف

أكضاعيا االقتصادية كاالجتماعية،كالصحيةكىى فى حالة مف الحرماف كاالستبعادفى ظؿ ظركؼ 
كاكضاع ال تتيح ليا الفص الكافية  لتمبية احتياجاتيا األساسية،كاصت الدراسة بضركرة إجراء 

 (َِتيا كمف ثـ المساىمة فىتحسيف نكعية حياتيا.)تدخالت مينية مف شأنيا اف تشبع احتياجا
( إلى أف النساء الفقيرات  (Althea,Karen,2015كفى ىذا الصدد أيضا أشارت دراسة     

بنيركبى يعانيف مف تدنى كاضح فى مستكيات المعيشة كما أنيـ فىحاجة إلىإشباع إحتياجاتيـ 
 ( ُِاالقتصادية كالتعميميةكالصحية )

تحػػت عنػػكاف :دراسػػة اجتماعيػػة الحتياجػػات " م2115محمااد صااابر الصااباغ، وجاااءت دراسااة "
% مػػػػف حجػػػػـ العينػػػػة ذكم ٔٔتبػػػػيف أف :)المػػػػرأة الريفيػػػػة فػػػػي الكاحػػػػات البحريػػػػة، محافظػػػػة الجيػػػػزة

% ذكم احتيػػػػاج مرتفػػػػع لمخدمػػػػة الصػػػػحية، ككجػػػػدت ٖ.ِٖاحتياجػػػػات متكسػػػػط لمخدمػػػػة الصػػػػحية، 
ية ككػؿ مػف التعمػيـ كاالنفتػاح الجغرافػي، كالثقػافي، عالقة ارتباطية معنكيػة بػيف االحتياجػات الصػح

كاالسػػػتفادة مػػػف الخػػػدمات الصػػػحية، كالتعميميػػػة، كخػػػدمات البنيػػػة األساسػػػية، كالرضػػػا عػػػف كػػػؿ مػػػف 
 (ِِالخدمات الصحية، كالتعميمية، كالبنية األساسية، كالمشركعات االجتماعية كالبيئية.)
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المتاحػػة لمنسػػاء  بػػرامج االجتماعيػػةالف عمػػى أ"9103دراسػػة "سػػيركجكديف عميػػو كػػدتأ كىػػذا مػػا
مػػف خػػالؿ تػػكفير فػػرص عمػػؿ لجميػػع أفػػراد  فىاشػػباع احتياجػػاتيف تحقػػؽ أىػػدافيايمكػػف أف  الفقيػػرات

المعكنػػػػة االجتماعيػػػػة ك   المجتمػػػػع كذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػالؿ تسػػػػييؿ الحصػػػػكؿ عمػػػػى القػػػػركض الصػػػػغيرة
تػكفير فػرص  ذلػؾضػمف كالمساعدات االجتماعية التػي تيػدؼ إلػى التخفيػؼ مػف حػدة الفقػر كمػا يت

 (ِّ.)التى تحقؽ ليف حياة مقبكلةالتعميـ كالرعاية الصحية 

إف دراسػػػػة االحتياجػػػػات المجتمعيػػػػة تسػػػػاعد فػػػػي بمػػػػكرة كتحديػػػػد األىػػػػداؼ المجتمعيػػػػة التػػػػي ينبغػػػػي 
مكاجيتيػػا كمػػا تسػػاعد صػػانعي القػػرارات عمػػى تحديػػد الخػػدمات المطمكبػػة لمقابمػػة ىػػذه االحتياجػػات 

ا في تكفير الخدمات اإلنسانية في المستقبؿ عمى أساس التنبؤ بما كيساىـ تقدير االحت ياجات أيضن
يحتاجو مف تمؾ الخػدمات، فمقػد خمػؽ اهلل سػبحانو كتعػالى اإلنسػاف كزكده بمجمكعػة مػف الحاجػات 

 (ِٓاألساسية التي تجعمو يسعى كيتحرؾ إلشباعيا حتى تستمر حياتو كبقاؤه.)

ممػػػرأة الفقيػػػرة كعػػػدـ قػػػدرتيا عمػػػى إشػػػباع احتياجاتيػػػا األساسػػػية كمػػػع تعقػػػد األكضػػػاع المعيشػػػية ل     
بمفردىا،كػاف لزامػػا عمػى المنظمػػات التطكعيػة التػػى تزايدعػددىا كمػػا ككيفا،أنتضػع الخطػػط كالبػػرامج 
 كالمشػػػركعات التنمكيػػػة التػػػى مػػػف شػػػأنيا أف  تسػػػيـ فػػػى اشػػػباع إحتياجػػػات المرأةالفقيػػػرة المسػػػتبعدة،

جتماعية تعد كسيمة المجتمع التي يسد بيا حاجػات أفػراده فيحػؿ بيػا ىذه المنظمات اال بإعتيار أف
مشػػػكالتو كأف العالقػػػة االرتباطيػػػة بػػػيف المجتمػػػع كالمنظمػػػات االجتماعيػػػة فسػػػرت بأنػػػو كممػػػا كانػػػت 
المنظمات االجتماعية قكية لسد حاجات المجتمع كتمتـز بالقيـ كالعادات كالقكانيف التػي تػنظـ حيػاة 

جتمػػع ، كالمنظمػػات فػػي نفػػس الكقػػت ال تسػػتطيع أف تحيػػا كتسػػتمر دكف أف المجتمػػع زادت قػػكة الم
 يساندىا المجتمع ماديان كمعنكيان.

 ثانيان: تحديد كصياغة مشكمةالبحث

بنػػاءا عمػػى ماتقػػدـ مػػف معطيػػات نظريػػة كنتػػائج لػػبعض الدراسػػات السػػابقة،يمكف لمباحػػث أف يحػػدد 
كعيػػػػة مػػػػف أدكار لتػػػػكفير خػػػػدمات الرعايػػػػة قضػػػية الدراسػػػػةالراىنة فػػػػى مػػػػا تقػػػػكـ بػػػػو المنظمػػػػات التط

االنسػػانية لممػػرأة الفقيػػرة المسػػتبعدة اجتماعيان،باإلضػػافة إلػػى تحديػػد المعكقػػات التػػى تحػػد مػػف أدكارىػػا 
فػػى تػػكفير خػػدمات الرعايػػة االنسػػانية لممػػرأة الفقيرة،فضػػالن عػػف بعػػض االمقترحػػات التػػى يمكػػف أف 
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يرىػػػػذه الخػػػػدمات لممػػػػرأة الفقيػػػػرة المسػػػػتبعدة تسػػػػيـ فػػػػى تفعيػػػػؿ  دكر لممنظمػػػػات التطكعيػػػػة فػػػػى تكف
 اجتماعيان.

 ثالثان : أىميػة البحث

 ترجع أىمية البحث الراىف إلى ما يمى :ػ 

األكضاع الراىنة كالمتغيػرات االجتماعيػة كالسياسػية كاالقتصػادية التػي يمػر بيػا المجتمػع  -ُ
يستدعى أف  كمعاناة أصحاب الدخؿ المنخفض مماعامة كالمرأة الفقيرة خاصة المصرم 

 كالمػػرأبصػػفة عامػػة  كالمسػػتبعدةتيػػتـ الدراسػػات كالبحػػكث بالفئػػات ذات الػػدخؿ المػػنخفض 
 .الفقيرة بصفة خاصة

تعتبػػػر ىػػػذه الدراسػػػة اسػػػتجابة لمنػػػداءات المسػػػتمرة مػػػف كافػػػة المنظمػػػات كالػػػدكؿ لالىتمػػػاـ  -ِ
ؿ كضركرة العمؿ عمى إشباع احتياجاتيا كمساعدتيا عمى حؿ مشكالتيا مف خػال بالمرأة

 ما تؤديو المنظمات األىمية التطكعية مف جيكد فىيذاالصدد.

المػػؤتمرات المتعمقػػة بمكافحػػة الفقػػر كمػػا أسػػفرت عنػػو مػػف تكصػػيات تؤكػػد جميعيػػا عمػػى  -ّ
ضػػػركرة االىتمػػػاـ بػػػالفقراء بصػػػفة عامػػػة كاألسػػػر الفقيػػػرة بصػػػفة خاصػػػة كضػػػركرة تطػػػكير 

 القياـ بدكرىا عمى أكمؿ كجو.  الخدمات كتفعيؿ البرامج المقدمة ليا لدعميا كتمكينيا مف

االىتماـ العالمى كالمحمى بالعمؿ األىمى التطكعى المؤسسى فى ظؿ عدـ قدرة الدكلة عمى -ْ
تمبية كؿ اإلحتياجات المجتمعية أكتمؾ الخاصة ببعض فئاتو كالمرأة الفقيرة المستبعدة 

فية لسد اإلحتياجات اجتماعيان،كنتاج كاضح لعدـ قدرتيا عمى تكفير المصادر المالية الكا
 المضطردة كالمتزايدة ألفراد المجتمع.

مف قػكة فاعمػة باعتبارىػا أحػد األنسػاؽ الرئيسػية كاليامػة  المنظمات التطكعيةما تتمتع بو  -ْ
 فى التعامؿ مع قضايا المجتمع كالعمؿ  عمى اشباع احتياجاتو 

 رابعان: أىداؼ البحث :ػ

 الرئيسية المتمثمة فيما يمى:ػيسعى البحث إلى تحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ 
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تحديد دكر المنظمات التطكعية فى تكفير خدمات الرعاية االنسانية لممرأة الفقيرة المستبعدة  -ُ
 اجتماعيان.

 كينبثؽ مف ىذا اليدؼ الرئيس مجمكعة مف األىداؼ الفرعية المتمثمة فيما يمى:

 ت الرعاية  االنسانية تحديد دكر المنظمات التطكعية فى تكعية المرأة  الفقيرة بخدما
 المتاحة.

  تحديد دكر المنظمات التطكعية فى تكفير خدمات الرعاية  االنسانية االقتصادية
 لممرأة الفقيرة.المستبعدة اجتماعيان 

  تحديد دكر المنظمات التطكعية فى تكفير خدمات الرعاية  االنسانية التعميمية لممرأة
 الفقيرة.المستبعدة اجتماعيان 

 ر المنظمات التطكعية فى تكفير خدمات الرعاية  االنسانية الصحية تحديد دك  -د
 لممرأة الفقيرة.المستبعدةاجتماعيان 

 تحديد دكر المنظمات التطكعية فى تكفير خدمات الرعاية  االنسانية التثقيفية  -ق
 لممرأة الفقيرة.المستبعدة اجتماعيان 

تكفير خدمات الرعاية االنسانية  تحديد المعكقات التى تحد مف دكر المنظمات التطكعية فى -ِ
 لممرأة الفقيرة الممستبعدة اجتماعيان.

التكصؿ إلى مقترحات لتفعيؿ دكر المنظمات التطكعية فى تكفير خدمات الرعاية االنسانية  -ّ
 لممرأة الفقيرة المستبعدة اجتماعيان.

 خامسا: المفاىيـ الرئيسة لمبحث :ػ

 تعريؼ مفيـك الدكر:  (0

نمكذج لمسمكؾ مبني عمي حقكؽ ككاجبػات معينػة كيػرتبط بمركػز معػيف داخػؿ  يعرؼ الدكر بأنو: "
نطاؽ جماعة أك مكقؼ اجتماعي، كيتحدد ىذا الدكر بمجمكعة التكقعات مف جانب اآلخريف كمف 
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كالدكر نمكذج يتركز حكؿ بعض الحقكؽ كالكاجبات كيػرتبط ( ِٔ))"جانب الشخص نفسو عف سمككو
اعة أك مكقؼ اجتماعي معيف كيتحدد دكر الشخص في أم كقت بكضع محدد لممكانة داخؿ الجم

عف طريؽ مجمكعة تكقعات يعتقيا اآلخركف كمػا يعتنقيػا الشػخص نفسػو كيقػـك البنػاء االجتمػاعي 
بتحديػػد متطمبػػات معينػػو تػػنعكس عمػػى تكقعػػات األشػػخاص لسػػمكؾ غيػػرىـ أك سػػمككيـ الخػػاص فػػي 

 (ِٕ)مكاقؼ معينة

جتمػاعى محػدد كبػيف الكضػع اتمػاعي باعتبػاره المتكقػع مػف كضػع كيفرؽ الجكىرم بػيف الػدكر االج
فالػدكر (ِٖ) .االجتماعي الذم يطمؽ عمى دكر اجتماعي معػيف، أك الكسػيمة المسػتخدمة فػي تحديػده

ىك الميمة أك الكاجب المنكط بشخص ما في عمؿ معيف كفى مفيـك عممػاء المنطػؽ يعنػى الػدكر 
لدكر عمى أنو "السمكؾ المتكقع ممػف يشػغؿ مكانػة يعرؼ ا( كما ِٗ.)تكقؼ شيء عمى شيء آخر

 (َّمعيف".)معينو كذلؾ مف خالؿ مجمكعة الحقكؽ كالكاجبات التي يمتـز بيا لتشخيص مكقؼ 

 كيمكف لمباحث أف يضع تعريفا إجرائيان لمدكر يتكاكب مع البحث الحالى فيما يمى: 

 التطكعية مجمكعة مف المياـ يقـك بيا أعضاء مجالس إدارة  المنظمات-0

 تقـك عمى دراسة احتياجات المرأة الفقيرة-9

 كضع مجمكعة مف الخطط  التى تحقؽ الرعاية االنسانية لممرأة الفقيرة -3

 ( تعريؼ مفيكـ المنظمات  التطكعية9)

ػػا تسػػتمد طاقاتيػػا كمكاردىػػا مػػف البيئػػة الخارجيػػة  يػػرل الػػبعض المنظمػػات بأنيػػا:        نسػػقنا مفتكحن
نمػا كما تعتمد عمى  خبراتيا كأساليبيا كىي ال تسػتمد مػف البيئػة الطاقػة ذات الطػابع المػادم فقػط كا 

تسػػػػتكرد كتػػػػدخؿ إلييػػػػا المعمكمػػػػات التػػػػي تسػػػػاىـ فػػػػي تػػػػدعيـ نشػػػػاطيا كتتعػػػػدد المعػػػػايير لتصػػػػنيؼ 
 (ُّالمنظمات كفقنا لممستفيديف)

ء مثػػؿ تعنػػي عػػدة أشػػيا "Organizationأف كممػػة " Websters"كبسػػتر" كيعػػرؼ معجػػـ        
تنظيـ عضكم أك بناء عضكم، أسمكب أك نمط لتنظيـ الكائف العضكم، جماعة بينيػا إرتبػاط مػف 
ا لتنظيـ األشخاص بيدؼ تحقيؽ بعض األغراض الخاصة مثؿ  العناصر أك منيج كمي كخصكصن

 النادم، اإلدارة الخاصة لرجاؿ األعماؿ .
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لنػػاس يتصػػمكف ببعضػػيـ الػػبعض كتعػػرؼ أيضػػا بأنيػػا: كحػػدة إجتماعيػػة تتكػػكف مػػف جماعػػات مػػف ا
لتحقيػػؽ أىػػداؼ معينػػة كليػػا بنػػاء يتضػػمف تقسػػيما لمعمػػؿ كمراكػػز لمسػػمطة كمسػػئكلية كليػػا كسػػائميا 
المألكفػة إلنجػاز األعمػػاؿ ككضػع السياسػػات ككسػائؿ الممارسػػة كمػا أف ليػػا كيانػا خاصػػا كمػف أىػػـ 

ؿ تعػػػػاكنيـ إلنجػػػػاز عناصػػػػر المنظمػػػػة العالقػػػػات التػػػػي تنشػػػػأ بػػػػيف الجماعػػػػات العاممػػػػة بيػػػػا ككسػػػػائ
 (ِّاألىداؼ".)

 كمف التعريفات السابقة يتضح أف المككنات الرئيسية لممنظمة االجتماعية ىي :

يتكػػكف مػػف كحػػدات اجتماعيػػة )أنسػػاؽ فرعيػػة( مرتبطػػة بنائينػػا ككظيفينػػا كىػػك اإلطػػار  بنػػاء: .ُ
عؿ بيف الذم ينظـ األنشطة كالعمميات التي تؤدييا المنظمة لتحقيؽ ىدفيا مف خالؿ التفا

 تمؾ الكحدات .

أك مياـ كأىداؼ حيث أف أم منظمػة تقػـك مػف أجػؿ إنتػاج سػمعة أك تقػديـ خدمػة  كظيفة: .ِ
 لتحقيؽ أىداؼ معينة .

يمثمػػكف متغيػػرنا مػػف المتغيػػرات المحػػددة لمسػػمكؾ التنظيمػػي لممنظمػػة  مجمكعػػة مػػف األفػػراد: .4
 . تنفؽ عميياكيعممكف معنا لتحقيؽ ىدؼ مشترؾ عمى أساس مجمكعة مف القكاعد الم

ىيئات أىميػة ليػا القػدرة عمػى حشػد كتعبئػة المػكارد. كتحقيػؽ  فيقصد بيا : أما المنظمات التطكعية
أك الكفػاء بإحتياجػات المػػكاطنيف ، التكيعػؼ مػع ظػػركؼ كميتطمَّبػات العمػالء ككيمَّمػػا أكفَّػت بيمتطمَّبػػات 

 (ّّالمنتفعيف بخدماتيا كيمَّما إرتقى أداؤىا.)

 أعمػاليـ نطػاؽ خػارج إنجػاز عمػؿ فػي كالتػى يسػيـ أفرادىػاتمػؾ التنظيمػات األىميػة كمػا يقصػد بيا:

 رغبػة بكػؿ كذلػؾ بالرضػا، كتشػعرىـ عمػى مجػتمعيـ، كالنفػع بػالخير كتعػكد أجػرا عنيا يتقاضكف التي

 (ّْ.)المكافأة أك الربح أنكاع مف نكع أم إنجازىـ مف كراء ينشدكا أف دكف كتمقائية، كطكاعية

 المنظمات التطكعية إجرائيان بما يتفؽ كالبحث الحالى بأنيا:ػ كيمكف تعريؼ

 منظمات تتككف باإلرادة الحرة ألفرادىا _ 

منظمػػات غيػػر ربحيػػة ال تسػػتيدؼ الػػربح المػػادل كليػػا بناؤىػػا التنظيمػػى كىيكميػػا اإلدارل  -      
 الحر.
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 تعمؿ فى اطار القكانيف  كالتشريعات المنظمة. -     

 حديد خدمات الرعاية االنسانية لممرأة الفقيرة كمف ثـ العمؿ عمى الكفاء بيا.تسيـ فى ت -     

 تعمؿ عمى تقديـ خدمات كأنشطة كبررامج إلشباع احتياجات المرأة المستبعدة اجتماعيان.     

 مفيكـ خدمات الرعاية االنسانية -4

االمكانيػات البشػرية ،فيػى ييتـ مفيكـ الرعاية االنسانية بتنمية االنساف مف خالؿ  بنػاء           
لمبشر إذ تىحسف حياتيـ،كمف البشر إذ يشارككف بفعالية فى كؿ ما يحقؽ ليـ حياة مقبكلػة،بإعتبار 
أف نيػػج الرعايػػة االنسػػانية أكسػػع مػػف أل نىيػػج أخػػرل كػػنيج المػػكارد البشػػرية،أك نيػػج االحتياجػػات 

 ( ّٓاألساسية.) 

ا قػػػامكس الخدمػػػة االجتماعيػػػة بأنيػػػا نسػػػؽ قػػػكمى مػػػف  يقصػػػد  بالرعايػػػة االنسػػػانية كمػػػا يعرفيػػػ        
البػػػرامج كالفكائػػػد كالخػػػدمات التػػػى تسػػػاعد النػػػاس عمػػػى مقابمػػػة  إحتياجػػػاتيـ االجتماعيةكاالقتصػػػادية 

 (ّٔكالتعميمية كالصحية،كالتى يمكف إعتبارررىارأساس لحماية المجتمع.)

تػػدعـ القػػيـ األخالقيػػة كالدينيػػة  كمػػا تعػػرؼ الرعايػػة اإلنسػػانية بأنيػػا  مجمكعػػة مػػف الخػػدمات التػػى 
كالسياسػػػية ،كذلػػػؾ لمتػػػأثير عمػػػى سياسػػػات الررفاىراالجتمػػػاعى مػػػع ضػػػماف تطبيػػػؽ مبػػػادئ العدالػػػة  

 (ّٕاالجتماعية  كالمساكاة بيف أبناء المجتمع.))

كفػػى ضػػكء ذلػػؾ يمكػػف تحديػػد مفيػػكـ الرعايػػة اإلنسػػانية إجرائيػػان كفػػؽ البحػػث الػػراىف عمػػى النحػػك * 
 التالى:

 كعة مف األنشطة كالخدمات التى  تقدميا المنظمات التطكعية إلشباع إحتياجات المجتمع.مجم-

 تتمثؿ ىذه األنشطة فىخدمات تكعكية،كاقتصادية كاجتماعية،كتعميمية،كصحية-

 تستيدؼ ىذه الخدمات كاألنشطة المساىمة فى رعاية المرأةالفقيرة المستبعدة اجتماعيان. -

 ماعىتعريؼ االستبعاد االجت -5

يعتبػر االسػتبعاد االجتمػػاعى صػكرة مػف صػػكر عػدـ االعتػراؼ بػػالحقكؽ األساسػية االقتصػػادية       
كاالجتماعية كالمدنية القابمة لمتنفيذ،كالحؽ فى الرعاية الصحية،كالتعميـ األساسى،حيث يعجز فييػا 
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كؽ كاقعػان حيػا المكاطنكف مف الكصػكؿ إلػى المنظكمػات السياسػية كالقانكنيةالالزمػة لجعػؿ ىػذه الحقػ
 ( ّٖقابؿ لمتنفيذ.)

كىناؾ مف يرل أف االستبعاد االجتماعى ىك: عممية متعدد األبعاد نتيجة الحرمػاف التػى تمنػع       
األفػراد كالجماعػػات مػػف المشػػاركة الكاممػػة فػى الحيػػاة االقتصػػادية كاالجتماعيةكالسياسػػية فىػػالمجتمع 

 (ّٗالذل يعيشكف فيو.)

ف االسػػػػتبعاد االجتمػػػػاعى ىػػػػك" حرمػػػػاف األفػػػػاد مػػػػف حقػػػػكؽ المكاطنػػػػة كفػػػػى رأل أخػػػػر يػػػػرل أ     
المتسػػػاكية عمػػػى كافػػػة المسػػػتكيات كالمشػػػاركة فػػػى االنتػػػاج كاالسػػػتيالؾ كالعمػػػؿ السياسػػػى،كالتفاعؿ 

 (َْاالجتماعى كالفرص التى تعزز الكصكؿ  إلى المكارد ككيفية استخداميا.)

فراد كالجماعات مػف المشػاركة الكاممػةفى الحيػاة كما يراه البعض األخر بأنو"ناتج حرماف متعدد لأل
 (ُْ،اقتصاديانكاجتماعيانكسياسيانمع عدـ القدرة عمى صياغتيا مستقبالن.)

 كيمكف تحديد مفيكـ االستبعاد االجتماعى إجرائيانفى البحث الحالى كما يمى:

مػػى حقكقيػػا * حالػػة مػػف الحرمػػاف تعػػانى منػػو المػػرأة الفقيػػرة يقػػؼ حجرعثػػرة أماميػػا فػػى الحصػػكؿ ع
 االقتصاديةكاالجتماعية كالسياسية.

 *عدـ دمج المرأة الفقيرة فى الحياة العامة  بالشكؿ الطبيعى المرغكب.

 *عدة قدرة المرأة الفقير عمى المشاركة فى االنشطة المختمفة.

 *حالة مف عدـ دمج المرأة الفقيرة  فى عمميات التفاعؿ االجتماعى

 Poor Womenتعريؼ المرأة الفقيرة:  -ٔ

 

بأنيػػػػػػػػػا إحػػػػػػػػػدل الفئػػػػػػػػػات االجتماعيػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػي تحتػػػػػػػػػؿ مكقعػػػػػػػػػا  المػػػػػػػػػرأة الفقيػػػػػػػػػرةتعػػػػػػػػػرؼ  -ُ
متكاضػػػػػػػػػػعا مػػػػػػػػػػف نظػػػػػػػػػػاـ اإلنتػػػػػػػػػػاج االجتمػػػػػػػػػػاعي، كيؤشػػػػػػػػػػر ليػػػػػػػػػػا بحيػػػػػػػػػػاة قػػػػػػػػػػكة عمميػػػػػػػػػػا فقػػػػػػػػػػط 

ممكيػػػػػػػػػػػة، أك دخػػػػػػػػػػػؿ منػػػػػػػػػػػتظـ كبانخفػػػػػػػػػػػاض  دكف تػػػػػػػػػػػكافر أم نػػػػػػػػػػػكع آخػػػػػػػػػػػر ليػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػف ثػػػػػػػػػػػركة،
 (ِْ.)"مستكل معيشتيا بسبب تدنى دخميا

بأنيػػػػػػػػػا "المػػػػػػػػػرأة التػػػػػػػػػي تعػػػػػػػػػانى مػػػػػػػػػف نقػػػػػػػػػص المػػػػػػػػػكارد  مػػػػػػػػػرأة الفقيػػػػػػػػػرةلمتعريػػػػػػػػػؼ آخػػػػػػػػػر  -ِ
لمحصػػػػػػػػػػػكؿ عمػػػػػػػػػػػى أنػػػػػػػػػػػكاع مػػػػػػػػػػػف التغذيػػػػػػػػػػػة كالمشػػػػػػػػػػػاركة فػػػػػػػػػػػي األنشػػػػػػػػػػػطة كالحصػػػػػػػػػػػكؿ عمػػػػػػػػػػػى 
الظػػػػػػػػػػػػػػػركؼ المالئمػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػي الحيػػػػػػػػػػػػػػػاة كاالحتياجػػػػػػػػػػػػػػػات األساسػػػػػػػػػػػػػػػية الالزمػػػػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػػػػػتيالؾ 

 (ّْ. ))األفراد كالمجتمعات التي ترتبط بيا معيشتيا
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ضػػػػػػػػػا بأنيػػػػػػػػػا المػػػػػػػػػرأة التػػػػػػػػػي تتحمػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػبء تػػػػػػػػػكفير أي المػػػػػػػػػرأة الفقيػػػػػػػػػرةكمػػػػػػػػػا تعػػػػػػػػػرؼ  -ّ
المػػػػػػػػػكارد الماليػػػػػػػػػة الالزمػػػػػػػػػػة لمقابمػػػػػػػػػة احتياجػػػػػػػػػػات األسػػػػػػػػػرة، أك تحمػػػػػػػػػؿ الجػػػػػػػػػػزء األكبػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػف 

.ىذا العبء
 

 كيعرؼ الباحث المرأة الفقيرةالمستبعدة اجتماعيان إجرائيا بأنيا:  -4

 

مػػػػػػػػػػػػػف المسػػػػػػػػػػػػػتفيدات مػػػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػػػرامج كمشػػػػػػػػػػػػػركعات كخػػػػػػػػػػػػػدمات الرعايػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػى تقػػػػػػػػػػػػػدميا  -
 ت التطكعية لممرأة الفقيرةالمنظما

المػػػػػػػػػػػػػرأة ذات الػػػػػػػػػػػػػدخؿ االقتصػػػػػػػػػػػػػادم المػػػػػػػػػػػػػنخفض كالتػػػػػػػػػػػػػى ال تسػػػػػػػػػػػػػطيع المشػػػػػػػػػػػػػاركة فػػػػػػػػػػػػػى  -
 الحياة بشكؿ طبيعى .

المػػػػػػػػػػػرأة التػػػػػػػػػػػي تتحمػػػػػػػػػػػؿ الجػػػػػػػػػػػزء األكبػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػي رعايػػػػػػػػػػػة أسػػػػػػػػػػػرتيا كتعػػػػػػػػػػػانى مػػػػػػػػػػػف كجػػػػػػػػػػػكد  -
 احتياجات اقتصادية، اجتماعية، صحية، غير مشبعة.

 ى الحياة العامة  بالشكؿ الطبيعى المرغكب.المرأة الفقيرة غير المدمجة ف -      

 المرأة الفقير غيرالقادرة عمى المشاركة فى االنشطة المختمفة. -      

 المرأة الفقيرة التى ليسمدييا القدرة عمى  االندماج االيجابى عمميات التفاعؿ االجتماعى -      

 صكرة طبيعية.ما تعانيو مف عدـ القدررة عمى المشاركة فى الحياة ب-      
 سادسان:النظريات المكجية لمبحث

 :ػنظػرية األعمػدة المتكازية -9

تعد ىذه النظرية مف النظريات الميمة فى تفسيرالعمؿ األىمى التطكعى كالتى نادل بيا        
(،كىى مف كجية نظره أكثر عممية مف نظرية السمـ اإلمتدادل حيث يرل مف Gray  )جرال

الحككمات تتعيد أماـ شعكبيا بتنفيذ خطط كبرامج كمشركعات ضخمة،كال  خالليا أف الكثير مف
تستطيع فى الكقت ذاتو أف تفى بعيكدىا كربما كانت ىذه العيكد كىمية تتخذىا بعض الحككمات 

 (ْْكنكع مف الدعاية لتكطيد كجكدىا فى السمطة.)

مجتمع عديدة كمكمفة كتفترض ىذه النظرية أف الخدمات المطمكبة لتحقيؽ الرفاىية لم      
كتحتاج لجيكد القطاع الحككمى كالقطاع األىمى ، بحيث تتكلى األجيزة الرسمية الخدمات 
األساسية كيساندىا فى ذلؾ القطاع األىمى التطكعى فى خط مكازو لمقياـ بخدمات أخرل لتغطية 
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كليست  كافة الخدمات المطمكبة لممجتمع مع األخذ فى اإلعتبار أف ىذه الجيكد تكاممية
 (ْٓتنافسية.)

كما تؤكد النظرية عمى عدـ تكرار الخدمات التى تقدـ لممكاطنيف مف الجانبيف الحككمى           
كاألىمػػى التطػػكعى،كأال تتعػػارض ىػػذه الجيػػكد مػػع بعضػػيا البعض،فػػإذا أخػػذت الدكلػػة عمػػى عاتقيػػا 

كػاف تعميمػى مناسػب لكػؿ مسئكلية التعميـ فقد ال تسطيع تغطية إحتياجات الناس جميعيا كتكفير م
طالػػػػب، ممػػػػا يظيػػػػر أىميػػػػة كحتميػػػػة دكر الييئػػػػات كالمنظمػػػػات األىمييػػػػة التطكعيػػػػة التػػػػى يقػػػػدميا 
المكاطنػكف طكاعيػػة لكػػى يحصػؿ كػػؿ مػػكاطف عمػى فرصػػة تعمػػيـ مناسػبة داخػػؿ المدرسػػة أكالجامعػػة 

 (ْٔمع ضركرة أف تتسـ ىذه الخدمة بالمكاصفات العالمية كاإلمكانات المالئمة. )

 ابعان:االستراتيجية المنيجية لمبحثس

تستيدؼ كصؼ التحميمية التى  ةتندرج ىذه الدراسة تحت نمط الدراسات الكصفي نكع الدراسة: 
دكر المنظمات التطكعية فى تكفير خدمات الرعاية االنسانية لممرأة الفقيرة كتحميؿ كتفسير 

     قترحات لتفعيؿ ىذا الدكر.،فى محاكلة لمتكصؿ إلى مجمكعة مف المالمستبعدة اجتماعيان.

 تساؤالت البحث :ػ 

 يسعى البحث إلى اإلجابة عمى مجمكعة مف التساؤالت  الرئيسية المتمثمة فيما يمى:ػ

ما دكر المنظمات التطكعية فى تكفير خدمات الرعاية االنسانية لممرأة الفقيرة المستبعدة -ُ
 اجتماعيان.

 ألىداؼ الفرعية المتمثمة فيما يمى:كينبثؽ مف ىذا اليؼ الرئي مجمكعة مف ا

  ما دكر المنظمات التطكعية فى تكعية المرأة  الفقيرة بخدمات الرعاية  االنسانية
 المتاحة؟

  ما دكر المنظمات التطكعية فى تكفير خدمات الرعاية  االنسانية االقتصادية لممرأة
 الفقيرة.المستبعدة اجتماعيان ؟
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  فير خدمات الرعاية  االنسانية التعميمية لممرأة ما دكر المنظمات التطكعية فى تك
 الفقيرة. المستبعدة اجتماعيان ؟

  ما دكر المنظمات التطكعية فى تكفير خدمات الرعاية  االنسانية الصحية لممرأة
 الفقيرة. المستبعدة اجتماعيان ؟

 ما دكر المنظمات التطكعية فى تكفير خدمات الرعاية  االنسانية التثقيفية لممرأة 
 الفقيرة. المستبعدة اجتماعيان ؟

ما  المعكقات التى تحد مف دكر المنظمات التطكعية فى تكفير خدمات الرعاية االنسانية -ِ
 لممرأة الفقيرة المستبعدة اجتماعيان ؟

ما المقترحات لتفعيؿ دكر المنظمات التطكعية فى تكفير خدمات الرعاية االنسانية لممرأة -ّ
 ماعيان ؟الفقيرة المستبعدة اجت

تمشيان مع نكع البحث الحالي،إعتمد الباحث عمى منيج المسح االجتماعى  المنيج المستخدـ :
 بطريقة الحصرالشامؿ العضاء مجالس إدارات المنظمات التطكعية ببندر الفيكـ،ككذلؾ

 .المستفيدة مف خدمات كأنشطة كبرامج ىذه المنظمات ببندر الفيكـعينةعشكائية مف المرأة الفقيرة 

إتساقان مع متطمبات البحث،فقد تـ االعتماد عمى نػكعيف أساسػييف مػف األدكات  أدكات الدراسة :
 ىما : 

*أستمارة قياس  لتحديد دكر المنظمات التطكعية فى تكفير خدمات الرعاية االنسانية لممرأة الفقيرة 
س إدارات ،حيث تـ تطبيؽ إستمارة القياس عمى السادة أعضاء مجالالمستبعدة اجتماعيان 

المنظمات التطكعية ببندر الفيكـ ) ىيئة المكتب ( العامميف فى مجاؿ رعاية كتنمية المرأة عامة 
 ( عضكان.ٕٗكالفقيرة خاصة، كبمغ عددىـ )

إسػػػتمارة إسػػػتبار مطبقػػػة عمػػػى عينػػػة مػػػف النسػػػاء الفقيػػػرات المسػػػتفيدات مػػػف الخػػػدمات كالبػػػرامج  -*
( إمػػػرأة  َُِعيػػػة ) عينػػػة الدراسػػػة( ،كبمػػػغ عػػػددىـ ) كالمشػػػركعات التػػػى تقػػػدميا المنظمػػػات التطك 

دكر الػذل تؤديػػو المنظمػات التطكعيػػة فػى تػػكفير مسػتفيدة،لتحديد رؤيػتيـ لمكاقػػع الفعمػى كالحقيقػػى لمػ
 خدمات الرعاية االنسانية ليف.
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سػػػتمارة اإلسػػػتبار عمػػػى )        ( أسػػػتاذ مػػػف َُكقػػػاـ الباحػػػث بعػػػرض كػػػؿ مػػػف إسػػػتمارة القيػػػاس كا 
،ككميػػػة الخدمػػػػة  –مػػػة االجتماعيػػػة بكػػػؿ مػػػف كميػػػػة الخدمػػػة االجتماعيػػػة أسػػػاتذة الخد جامعػػػة الفيـك
ستفاد الباحػث مػف آراء سػيادتيـ فػى التكصػؿ إلػى صػياغة نيائيػة  –االجتماعية  جامعة حمكاف، ،كا 

لألدكات،مع حذؼ ما حظى عمػى إتفػاؽ عػاـ بضػركرة حذفو،ككػذا إضػافة أسػئمة جديػدة ذات صػمة 
 بأىداؼ البحث.

حتى يتأكد الباحث مف ثبات اإلستبار،إتبع طريقة إعادة اإلختبار،ككفقػان لمخطػكات  اآلداة: ثبات -
 التالية: ػ

  ( مػػػػػف السػػػػػادة أعضػػػػػاء مجػػػػػالس إداررات المنظمػػػػػات التطكعيػػػػػة  َُإختيػػػػػار عػػػػػدد )
مػػػػف ( َُببنػػػػدرالفيكـ،ليـ نفػػػػس خصػػػػائص كسػػػػمات العينػػػػة األصػػػػمية لمدراسػػػػة،ككذلؾ)

مػػػػػف الخػػػػػدمات كالبػػػػػرامج كالمشػػػػػركعات التػػػػػى تقػػػػػدميا النسػػػػػاء الفقيػػػػػرات المسػػػػػتفيدات 
 كتـ تطبيؽ .المنظمات التطكعية ليـ نفس خصائص العينة األصمية

 (يػـك  ُٓتمى ذلؾ إجراء التطبيؽ الثانى عمى نفس العينة المختارة بفاصؿ زمنى قدره )
 مف التطبيؽ األكؿ إلستمارة القياس.

  الثػانى كذلػؾ بإسػتخداـ معادلػة برسػكف تـ حساب الفارؽ الزمنى بيف التطبيقيف األكؿ ك
 لإلرتباط،ككانت معامالت اإلرتباط كالتإلى: ػ

 ( ُجدكؿ رقـ )                                        

يكضػػػػح معػػػػامالت ثبػػػػات إسػػػػتمارة قيػػػػاس دكر المنظمػػػػات التطكعيػػػػة فػػػػى تػػػػكفير خػػػػدمات الرعايػػػػة 
 االنسانية لممرأة الفقيرة المستبعدة اجتماعيا

 دكر المنظمات التطكعية فى تكفير خدمات الرعاية االنسانية لممرأة الفقيرة المستبعدة اجتماعيا      

دكرىا فى التكعية 
 بخدمات عاية المرأة

دكرىا فى تكفير  خدمات 
 الرعاية االقتصادية

دكرىا فى تكفير  خدمات 
 الرعاية التعميمية

دكرىا فى تكفير  خدمات 
 الرعاية الصحية ة

التىتحد مف تحقيؽ الرعاية المعكقات 
 االنسانية لممرأة الفقية

َ.ْٖ َ.َٖ َ.ٖٓ َ.ْٗ َ.ٖٕ 



   جامعح انفٍوو -مجهح كهٍح انخدمح االجتماعٍح نهدراساخ وانثحوث االجتماعٍح 
 

 

135 

 

 

 انؼذد انخبيص ػشر

يتضػػػح مػػػف خػػػالؿ الجػػػدكؿ السػػػابؽ أف معػػػامالت ثبػػػات إسػػػتماة القيػػػاس الخػػػاص دكر المنظمػػػات 
 التطكعية فى تكفير خدمات الرعاية االنسانية لممرأة الفقيرة المستبعدة اجتماعيا

 

 مجاالت الدراسة

 ل: ػالمجاؿ البشر  -0

 :ػتككف المجاؿ البشرل لمبحث الراىف مف مجمكعتيف أساسيتيف ىما

المنظمػػػات  التطكعيػػػة العاممػػػة فىمجػػػاؿ خػػػدمات  السػػػادة أعضػػػاء مجػػػالس إداراتعينػػػة مػػػف  -أ
( عضػػػكمجمس إدارة،حيثرتعػػػذر التطبيػػػؽ عمػػػى أحػػػد  ٕٗالرعايػػػة  االنسػػػانية لممػػػرأة كبمػػػغ عػػػددىـ ) 

أعضػػاء بكػػؿ منظمػػة مػػف المنظمػػات التطكعيػػة التػػى تػػـ ( ٓاألعضػػاء لظػػركؼ مرضػػية ، بكاقػػع )
(منظمػة تطكعيػة كالعػامميف فػى مجػاؿ رعايػة  ُٔإختيارىا كمجاؿ مكانى لمدراسة كالبػالغ عػددىا ) 

 ( ُ.)كتنمية المرأة

عينة مف النساء الفقيرات المستفيدات مف خدمات الرعاية اإلنسانية التى تقدمياالمنظمات  -أ
 ( مستفيدة. َُِ التطكعية،كبمغ عددىف )

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
0
ممػػة فىمجػػاؿ رعايػػة كتنميػػة المػػرأة ببنػػدر الفيػػـك  مػػف خػػالؿ مديريػػة قػػاـ الباحػػث بحصػػر أعػػداد المنظمػػات التطكعيػػة العا (  

 التضامف  االجتماعي بالفيـك _ إدارة الجمعيات األىمية بالمديرية.



   جامعح انفٍوو -مجهح كهٍح انخدمح االجتماعٍح نهدراساخ وانثحوث االجتماعٍح 
 

 

136 

 

 

 انؼذد انخبيص ػشر

 

 

 

 خصائص عينة الدراسة مف أعضاء مجالس اإلدارة بالمنظمات التطكعية : ػ-أ

 (  9جدكؿ رقػـ )                                       

) عينػة  يكضح خصائص المبحكثيف مف أعضاء مجالس إدارة المنظمات التطكعية ببنػدر الفيػـك
 الدراسة(

 (                                                    79)  ف =                                                                                

 
% مف مفرادت عينة الدراسة مف ٓ.ٗٓيتضح مف نتائج الجدكؿ السابؽ أف أعمى نسبة بمغت النكع:  -ُ 
 ردات عينة الدراسة مف الذككر.% مف مفٓ.َْناث، كأف نسبة اإل

قؿ أل َّالمرحمة العمرية )مف فى %(ٕ.َٓيتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف أعمى نسبة بمغت ) السف: -9
فى %(ِ.ُٓ)ثـ نسبةسنة(، َّ)أقؿ مفتقع فى المرحمة العمرية%( ٓ.ِٕسنة(، بينما نسبة ) َْمف 

 ، سنة(َٔقؿ مف أل َٓ) حمة العمريةفى المر  %(ّ.ٔ)نسبة  ك، ( َٓقؿ مفأل َْ) المرحمة العمرية

المت النكع السف الحالة االجتماعية
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ف نتائج ىذا الجدكؿ إجتماعية لمجتمع الدراسة فلمكقكؼ عمى الحالة اإلك  الحالة االجتماعية: -ّ
جمالى العينة، كأف إ%( مف ٔ.ْٔأسفرت عف أف أعمى نسبة مف المسئكليف ىـ متزكجكف بنسبة )

ب، بينما يأتى فى الترتيب الثالث لمفئة %( تأتى فى الترتيب الثانى لمفئة العمرية أعز ٔ.ُّنسبة )
لى إسرل بالنسبة لمسادة المسئكليف يؤدل %(، كقد يدؿ ذلؾ عمى أف االستقرار األٖ.ّالعمرية مطمؽ ككانت النسبة )

                ة الفقيرة بصكرة جيدةالتنمية كالرعاية االنسانية تنفيذ برامج كمشركعات 

  (ّجدكؿ رقـ )                                               

 (                                                ٕٗف= )           يكضح خصائص عينة الدراسة مف حيث المؤىؿ الدراسى
 ـ    المؤىؿ الدراسى ؾ %

 0    مؤىؿ متكسط ُِ %ِ.ُٓ

 9    مؤىؿ فكؽ متكسط ّ %ٖ.ّ

 3    مؤىؿ عالى َٓ %ّ.ّٔ

 4    ماجستير ُّ %ٓ.ُٔ

 5    دكتكراه ُ %ِ.ُ

  المجمكع ٕٗ ََُ
 

%(، كيأتى فى الترتيب ّ.ّٔ) أكضحت نتائج الجدكؿ السابؽ أف أغمب عينة الدراسة حاصمة عمى مؤىؿ عالى بنسبة      
لرابع مؤىؿ %(، كفى الترتيب اِ.ُٓ) %(، بينما يأتى فى الترتيب الثالث مؤىؿ متكسط بنسبةٓ.ُٔ) الثانى ماجستير بنسبة
كاديمى لى تكافر الجانب األإ%(، كىذا يشير ِ.ُ) خير دكتكراه بنسبة%(، كجاء فى الترتيب األٖ.ّفكؽ متكسط بنسبة )

 المرأة الفقيرة.  الرعاية االنسانيةلمسادة المسئكليف عف برامج كمشركعات 

 (ْجدكؿ رقـ )                                                      

 (ٕٗف= )   يكضح خصائص عينة الدراسة مف حيث عدد سنكات الخبرة                          

 ـ     عدد سنكات الخبرة ؾ           

 ُ    سنكات ٓأقؿ مف  ِْ %ْ.َّ

 ِ    سنكات َُقؿ مف أل ٓمف  ُٓ %ُٗ

 ّ    سنة ُٓقؿ مف أل َُمف  ِٓ %ٔ.ُّ

 ْ    سنة َِقؿ مف أل ُٓمف  ُّ %ٓ.ُٔ
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 ٓ    سنة فأكثر َِمف  ِ %ٓ.ِ

  المجمكع ٕٗ ََُ

 َُيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف أغمب عينة الدراسة مف حيث عدد سنكات الخبرة كانت مف )        
لى تنفيذ كمتابعة برامج إخبرة يؤدل ا%(، كيعنى ىذا أف عدد سنكات أ.ُّسنة( بنسبة ) ُٓقؿ مفأل

تحقيؽ أستفادة المرأة مف ىذه لمشركعات، كجاء فى الترتيب الثانى كمشركعات تمكيف المرأة بصكرة أفضؿ ك 
سنة(  َِقؿ مف أل ُٓ%(، بينما جاء فى الترتيب الثالث مف )ُٗسنكات( بنسبة ) َُقؿ مف أل ٓ) مف

%(، كجاء فى الترتيب ْ.ّسنكات( بنسبة ) ٓ%(، ثـ جاء فى الترتيب الرابع )أقؿ مف ٓ.ُٔبنسبة )
 %(.ٓ.َِكثر( بنسبة )سنة فأ َِخير مف )األ

 خصائص عينة الدراسة مف النساء الفقيرات  : ػ-ب

 (  5جدكؿ رقػـ )                                           

يكضػػػح خصػػػائص النسػػػاء الفقيػػػرات  المبحكثػػػات المسػػػتفيدات مػػػف خػػػدمات الرعايػػػة االنسػػػانية 
) عينػة الدراسػة                                                 بالمنظمػات التطكعيػة ببنػدر الفيػـك

 (                                                               091)ف=
 النسبة% العػدد البيػػػػػاف  المتغيػػر ـ

0  

 السػف

 ّ %َِ ِْ سنة ِٓأقؿ مف 

 ٓ %ّ.ٖ َُ سنة َّسنة أقؿ مف ِٓ

 ُ %ٓ.ّٕ ْٓ سنة َْسنة أقؿ مف  َّ

 ِ %ّ.ِّ ِٖ سنة َٓنة ألقؿ مف س َْ

 ْ %ٖ.َُ ُّ سنة فأكثر َٓ

9 

 

 

 

 الحػالة الزكاجية

 %ُ.ْ ٓ لـ يسبؽ ليا الزكاج أ

 %َْ ْٗ متزكجة ب

 %ٔ.ُُ ُْ مطمقة ج

 %ٓ.ُِ ُٓ أرممة د

 %ٖ.َّ ّٕ ميجكرة العائؿ ىػ

 ُ %ٓ.ٕٓ ٗٔ التعمؿ  

 ْ %ٖ.َ ُ أعماؿ حرة
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 ِ %ٖ.ِٓ ُّ بالقطاع الخاص حسب الحالة المينية 3

 ّ %ٖ.ُٓ ُٗ أعماؿ حرفية

 ُ %ٓ.ٕٓ ٗٔ التعمؿ

4  

 

 حسب مصدر الدخؿ   

 %ِٔ ِّ معاش ضماني أ

 %ّ.ُّ ُٔ مساعدات خيرية ب

 %ٖ.ُٓ ُٗ عمؿ بأجر يكمي ج

 %ٖ.ٓ ٕ عمؿ أحد األبناء د

 %ٖ.ِّ ِٖ معاش الزكاج ىػ

 %ُٓ ُٖ أخرل تذكر ك

5 

 

 %ِٓ َّ كاحد أ حسب عدد األبناء في التعميـ

 %ِ.ّٗ ْٕ ثالثة ب

 %َِ ِْ اثناف ج

 %ٖ.ُٓ ُٗ أربعة فأكثر د

 

ٔ 

 43.33 59 قركض أ طبيعة المشركع المستفاد منو 

 59.5 63 مشغؿ ب

 35.8 43 محك أمية ج

 73.3 88 خدمة صحية د

 61.8 73 حضانة ىػ

 90.7 96 دكرات تدريبية ز

يكضح خصائص النساء الفقيرات المبحكثات المستفيدات ( كالذل ِبإستقراء بيانات الجدكؿ رقـ)
 مف خدمات الرعاية االنسانية،يتضح ما يمى:

% مػػػػػػػػػػف النسػػػػػػػػػػاء عينػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػة تقػػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػػي المرحمػػػػػػػػػػة ٓ.ّٕيتضػػػػػػػػػػح أف نسػػػػػػػػػػبة  السػػػػػػػػػػف:

ينػػػػػػػػػػة % مػػػػػػػػػػف النسػػػػػػػػػػاء عّ.ِّسػػػػػػػػػػنة كأف نسػػػػػػػػػػبة  َْسػػػػػػػػػػنة ألقػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػف  َّالعمريػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف 
% َِسػػػػػػػػػنة، كأف نسػػػػػػػػػبة  َٓسػػػػػػػػػنة ألقػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف  َْالدراسػػػػػػػػػة تقػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػي المرحمػػػػػػػػػة العمريػػػػػػػػػة 

سػػػػػػػػنة كأف نسػػػػػػػػبة  ِٓمػػػػػػػػف النسػػػػػػػػاء عينػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػة تقػػػػػػػػع فػػػػػػػػي المرحمػػػػػػػػة العمريػػػػػػػػة أقػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف 
سػػػػػػػػػػػنة فػػػػػػػػػػػأكثر  َٓ% مػػػػػػػػػػػف النسػػػػػػػػػػػاء عينػػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػػة تقػػػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػػػي المرحمػػػػػػػػػػػة العمريػػػػػػػػػػػة ٖ.َُ
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سػػػػػػػػػػنة  ِٓالعمريػػػػػػػػػػة  % مػػػػػػػػػػف النسػػػػػػػػػػاء عينػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػة تقػػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػػي المرحمػػػػػػػػػػةّ.ٖكأف نسػػػػػػػػػػبة 
 سنة. َّألقؿ مف 

% مػػػػػػػػػف النسػػػػػػػػػاء عينػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػة تقػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػي َْيتضػػػػػػػػػح أف نسػػػػػػػػػبة  الحالػػػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػػػة:

% مػػػػػػػػػػف النسػػػػػػػػػػاء عينػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػة تقػػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػػي مجيػػػػػػػػػػكؿ العائػػػػػػػػػػؿ، ٖ.َّمتزكجػػػػػػػػػػة كأف نسػػػػػػػػػػبة 
% مػػػػػػػػػػػػػػف النسػػػػػػػػػػػػػػاء عينػػػػػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػػػػػة تقػػػػػػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػػػػػػي أرممػػػػػػػػػػػػػػة ، كأف نسػػػػػػػػػػػػػػبة ٓ.ُِكأف نسػػػػػػػػػػػػػػبة 

% مػػػػػػػػػػػػػف ُ.ْقػػػػػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػػػػػي مطمقػػػػػػػػػػػػػة، كأف نسػػػػػػػػػػػػػبة % مػػػػػػػػػػػػػف النسػػػػػػػػػػػػػاء عينػػػػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػػػػة تٔ.ُُ
 النساء عينة الدراسة تقع في لـ يسبؽ ليا الزكاج.

% مػػػػػػػػػػػػػػػف النسػػػػػػػػػػػػػػػاء عينػػػػػػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػػػػػػة ال ٓ.ٕٓأف نسػػػػػػػػػػػػػػػبة  يتبػػػػػػػػػػػػػػػيفالحالػػػػػػػػػػػػػػػة المينيػػػػػػػػػػػػػػػة:
% أعمػػػػػػػػػػػػػاؿ حرفيػػػػػػػػػػػػػة كنسػػػػػػػػػػػػػبة ٖ.ُٓ% بالقطػػػػػػػػػػػػػاع الخػػػػػػػػػػػػػاص، كنسػػػػػػػػػػػػػبة ٖ.ِٓتعمؿ،كنسػػػػػػػػػػػػػبة 

 % أعماؿ حرة.ٖ.َ

النسػػػػػػػػاء مصػػػػػػػػدر الػػػػػػػػدخؿ  % مػػػػػػػػف عينػػػػػػػػةِٔيتضػػػػػػػػح أف نسػػػػػػػػبة  حسػػػػػػػػب مصػػػػػػػػدر الػػػػػػػػدخؿ:
% مػػػػػػػػػػػػف عينػػػػػػػػػػػػة النسػػػػػػػػػػػػاء مصػػػػػػػػػػػػدر الػػػػػػػػػػػػدخؿ معػػػػػػػػػػػػاش ٖ.ِّمعػػػػػػػػػػػػاش ضػػػػػػػػػػػػماني، كأف نسػػػػػػػػػػػػبة 

% مػػػػػػػػػػف عينػػػػػػػػػػة النسػػػػػػػػػػاء مصػػػػػػػػػػدر الػػػػػػػػػػدخؿ عمػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػأجر يػػػػػػػػػػكمي ٖ.ُٓالػػػػػػػػػزكج ، كأف نسػػػػػػػػػػبة 
% ّ.ُّ% مػػػػػػػػػػػػف عينػػػػػػػػػػػػة النسػػػػػػػػػػػػاء مصػػػػػػػػػػػػدر الػػػػػػػػػػػػدخؿ أخػػػػػػػػػػػػرل كأف نسػػػػػػػػػػػػبة ُٓ، كأف نسػػػػػػػػػػػػبة 

مػػػػػػػػػػف عينػػػػػػػػػػة % ٖ.ٓمػػػػػػػػػف عينػػػػػػػػػػة النسػػػػػػػػػػاء مصػػػػػػػػػدر الػػػػػػػػػػدخؿ مسػػػػػػػػػػاعدات خيريػػػػػػػػػة، كأف نسػػػػػػػػػػبة 
 النساء مصدر الدخؿ عمؿ أحد األبناء.

% مػػػػػػػػف النسػػػػػػػػاء عينػػػػػػػػة ِ.ّٗيتضػػػػػػػػح أف نسػػػػػػػػبة  حسػػػػػػػػب عػػػػػػػػدد األبنػػػػػػػػاء فػػػػػػػػي التعمػػػػػػػػيـ:
% مػػػػػػػػػػف النسػػػػػػػػػػاء عينػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػة تقػػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػػي ِٓالدراسػػػػػػػػػػة تقػػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػػي ثالثػػػػػػػػػػة ، كأف نسػػػػػػػػػػبة 

% مػػػػػػػػػػػف النسػػػػػػػػػػػػاء عينػػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػػة تقػػػػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػػػي اثنػػػػػػػػػػػاف، كأف نسػػػػػػػػػػػػبة َِكاحػػػػػػػػػػػد، كأف نسػػػػػػػػػػػبة 
 الدراسة تقع في أربعة فأكثر. % مف النساء عينةٖ.ُٓ

( ّ.ّٕيتػػػػػػػػػػػبف مػػػػػػػػػػػف الجػػػػػػػػػػػدكؿ السػػػػػػػػػػػابؽ أننسػػػػػػػػػػػبة)طبيعػػػػػػػػػػػة المشػػػػػػػػػػػركع المسػػػػػػػػػػػتفاد منػػػػػػػػػػػو:
مػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػدمات الحضػػػػػػػػػػانة،فى  حػػػػػػػػػػيف (61.8اسػػػػػػػػػػتفادت مػػػػػػػػػػف الخػػػػػػػػػػدمات الصػػػػػػػػػػحية ،بينمػػػػػػػػػػا)
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 (43.33اسػػػػػػػػػػػػػػػتفادت مػػػػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػػػػدمات المشػػػػػػػػػػػػػػػغؿ،فى حػػػػػػػػػػػػػػػيف أف نسػػػػػػػػػػػػػػػبة)(59.5أف نسػػػػػػػػػػػػػػػبة)
مػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػدمات محػػػػػػػػػػػك (35.8اسػػػػػػػػػػػتفادت مػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػدمات القركض،بينمػػػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػػػتفادت نسػػػػػػػػػػػبة)

 ستفادت مف الدكرات التدريبية.( ا90.7األمية،كاخيران كبنسبة)

تمثػػػػػػػػػػػؿ المجػػػػػػػػػػػاؿ المكانىممبحػػػػػػػػػػػث  الػػػػػػػػػػػراىف فػػػػػػػػػػػى  المجػػػػػػػػػػػاؿ المكػػػػػػػػػػػانى لمبحػػػػػػػػػػػث الػػػػػػػػػػػراىف: 
،حيػػػػػػػػػث تػػػػػػػػػـ  امنظمػػػػػػػػػات التطكعيػػػػػػػػػة العاممػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػى مجػػػػػػػػػاؿ تنميػػػػػػػػػة كعايػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػرأة ببنػػػػػػػػػدر الفيـك

 ية.(منظمة تطكعُٔحصر ىذه المنظمات كبمغ عددىا )

 َُِٖ/ُِ/ُٗالمجػػػػػػػػػػػاؿ الزمنػػػػػػػػػػػى لمبحػػػػػػػػػػػث:كىى فتػػػػػػػػػػػة إجػػػػػػػػػػػراء البحػػػػػػػػػػػث كالتػػػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػػػدأت فػػػػػػػػػػػى
 ـ.َُِٗ/ّ/ُٖإؿ

ثامنان:نتػػػػػػػػػائج الدراسػػػػػػػػػة الميدانيػػػػػػػػػة المرتبطػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػاألدكار التػػػػػػػػػى تكدييػػػػػػػػػا المنظمػػػػػػػػػات 
التطكعيػػػػػػػػة فػػػػػػػػى تػػػػػػػػكفير خػػػػػػػػدمات الرعايػػػػػػػػة االنسػػػػػػػػانية لممػػػػػػػػرأة الفقيػػػػػػػػرة المسػػػػػػػػػتبعدة 

 اجتماعيان 
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 (6جدكؿ رقـ )

 ح طبيعة الدكر الذل تؤديو المنظمات التطكعية فى تكعية المرأة الفقيرة بخدماتيايكض

(                                                            )ف 79)ف ألعضاء مجمس اإلدارة = 
 (091لممستفيدات = 

 النساء الفقيرات المستفيدات أعضاء مجمس اإلدارة أساليب التكعية بالخدمات ـ

 الترتيب النسبة التكرار الترتيب النسبة التكرار

 ْ ِ.ٗٓ ُٕ ْ ْ.ّٕ ٖٓ عقد ندوات للنساء بصفة دورٌة أ

 ِ ٖ.َٕ ٖٓ ُ ُ.ُٗ ِٕ تكفيرممصقات فى محيط المنظمة . ب

 ٓ ٓ.ٕٓ ٗٔ ٓ ٖ.ٓٔ ِٓ اقامة قكافؿ فى المناطؽ المختمفة ج

األعالف عف الخدمات مف خالؿ  المساجد  د
 المحيطة 

ّٔ ٕٗ.ٕ ّ ٖٗ ْٕ.ِ ُ 

االعالف عف  الخدمات فى الصحؼ  ىػ
 كالمجالت.

ُْ ُٓ.ٗ ٔ ٕٓ ْٕ.ٓ ٔ 

 ّ ّ.ّٔ ٕٔ ِ ٔ.ٖٖ َٕ مف خالؿ المتطكعيف العامميف بيا ك

 *ّٕ.َُُ ْٔ.ٖٖ 9كا -

  **ّٗ.ٕٕ.َ معامؿ االرتباط -

( عػػػػػػػػػػػدـ كجػػػػػػػػػػػكد فػػػػػػػػػػػركؽ ذات داللػػػػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػػػػائية عنػػػػػػػػػػػد مسػػػػػػػػػػػتكم ٔيكضػػػػػػػػػػػح الجػػػػػػػػػػػدكؿ رقػػػػػػػػػػػـ )
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف أراء المبحػػػػػػػػػػػػػػػػػػكثيف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أعضػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء مجػػػػػػػػػػػػػػػػػػالس إدارة المنظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػات  َُ.َة معنكيػػػػػػػػػػػػػػػػػ

التطكعيػػػػػػػػػػػة،كالمرأة الفقيػػػػػػػػػػػرة المسػػػػػػػػػػػفيدة حػػػػػػػػػػػكؿ الػػػػػػػػػػػدكر الػػػػػػػػػػػذل تؤديػػػػػػػػػػػو المنظمػػػػػػػػػػػات التطكعيػػػػػػػػػػػة 
 األدارة)بخػػػػػػػػػػدماتيا ،حيػػػػػػػػػػث كانػػػػػػػػػػػت قيمػػػػػػػػػػة كػػػػػػػػػػا " ألعضػػػػػػػػػػػاءمجمس فػػػػػػػػػػى تكعيػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػرأة الفقيػػػػػػػػػػػرة 

الرتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط (،جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  معامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ إّ.َُُ(،بينمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءت لمنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء الفقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرات)ْٔ.ٖٖ

(.كجػػػػػػػػػػاءت األدكار التػػػػػػػػػػى تؤدييػػػػػػػػػػا المنظمػػػػػػػػػػات التطكعيػػػػػػػػػػة لتكعيػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػرأة الفقيػػػػػػػػػػرة ّٗ.ٕٕبقيمػػػػػػػػػػة)

بخػػػػػػػػػػػػػػدماتيا متكافقػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػف كجيػػػػػػػػػػػػػػة نظركػػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػف  أعضػػػػػػػػػػػػػػاء مجمػػػػػػػػػػػػػػس اإلدارة كالمرأةالفقيػػػػػػػػػػػػػػرة 

المسػػػػػػػػػػػػػػػتفيدة متمثمػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػى تكفيرممصػػػػػػػػػػػػػػػقات فػػػػػػػػػػػػػػػى محػػػػػػػػػػػػػػػيط المنظمة،كالتكعيػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػػػػالؿ 

ؿ  المسػػػػػػػػػاجد المحيطة،ككػػػػػػػػػذلؾ عقػػػػػػػػػد نػػػػػػػػػػدكات المتطػػػػػػػػػكعيف كاألعػػػػػػػػػالف عػػػػػػػػػف الخػػػػػػػػػدمات مػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػال
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 انؼذد انخبيص ػشر

لمنسػػػػػػػػػػػػػاء بصػػػػػػػػػػػػػفة دكريػػػػػػػػػػػػػة،كأنيا تػػػػػػػػػػػػػتـ أيضػػػػػػػػػػػػػان مػػػػػػػػػػػػػف  خػػػػػػػػػػػػػالؿ اقامػػػػػػػػػػػػػة قكافػػػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػػػى المنػػػػػػػػػػػػػاطؽ 

 فى الصحؼ كالمجالتالمختمفة،فضالن عف أف التكعية تتـ مف خالؿ االعالف 

 (  7جدكؿ رقـ ).                                             

 فى تكفير خدمات الرعاية اإلنسانية االقتصادية لممرأة الفقيرةيكضح دكر المنظمات التطكعية 

(                                                            )ف لممستفيدات = 79ف ألعضاء مجمس اإلدارة = )
091) 

دكر المنظمات التطكعية فى تكفير خدمات الرعاية االنسانية  ـ
 االقتصادية

 لنساء الفقيرات المستفيداتا أعضاء مجمس اإلدارة

 الترتيب النسبة التكرار  الترتيب النسبة التكرار 

 ّ ٓ.ٕٕ ّٗ ُ ُ.ُٗ ِٕ دفع المصركفات الدراسية البناء المرأة الفقيرة. ُ

 ٕ ٓ.ِٔ ٕٓ ْ ِ.ٕٕ ُٔ تقديـ الزل المدرسي ألبناء المرأةالفقيرة. ِ

 ٖ ٓ.ٕٓ ٗٔ ٖ ْ.ْٓ ّْ  تكفير األدكات المدرسية التى يحتاجيا األبناء ّ

 َُ ٖ.َٓ ُٔ ٗ ِ.ّٗ ُّ تكفير الكتب كالممخصات لمطمبة الفقراء. ْ

 ٓ ّ.ٖٔ ِٖ ّ ُ.ُٖ ْٔ عمؿ فصكؿ تقكية لألبناء الممحقيف بالمداس. ٓ

 ٗ ٖ.ٓٓ ٕٔ ٔ ّ.ّٔ َٓ توفٌر  مشروعات  انتاجٌة صغٌرة ٔ

 ُ ِ.ْٖ َُُ ِ ٖ.ْٖ ٕٔ .ةنيتقـك الجمعية بتأميف احتياجات األسرة مف المكاد التمكي ٕ

 ْ ٓ.ِٕ ٕٖ ٕ َِ.ِٔ ْٗ الجمعية شنطة الغذاء الشيرية.تقدـ  ٖ

 ِ ّ.ٖٕ ْٗ ٓ ُ.ِٕ ٕٓ الرمضانية. ةتقدـ  الجمعية الكرتكن ٗ

 ٔ ّ.ّٔ ٕٔ َُ ْ.ّٓ ِٖ .تقدـ الجمعية المحـك شيريان أك المكسمية لمفقراء َُ

 *ُّ.ُُّ *ِِ.ُْ 9كا -

 **1.69.70 معامؿ االرتباط -

 1.10** معامؿ االرتباط ذات داللة إحصائية عند مستكم             1.10ذات داللة إحصائية عند مستكم  9كا* 

بيف أراء المبحكثيف  َُ.َ( كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكم معنكية ٕيكضح الجدكؿ رقـ )
مسفيدة حكؿ الدكر الذل تؤديو المنظمات مف أعضاء مجالس إدارة المنظمات التطكعية،كالمرأة الفقيرة ال

التطكعية فى تكفير خدمات الرعاية اإلنسانية االقتصادية لممرأة الفقيرة،حيث كانت قيمة كا " ألعضاء 
.(،جاء  معامؿ االرتباط ُّ.ُُّ(،بينما جاءت لمنساء الفقيرات)ِِ.ُْ األدارة)مجمس 

ف أدكار متمثمة فى تكفير خدمات الرعاية (.كجاءت ما تكدييا المنظمات التطكعية مُٕ.ِٔبقيمة)
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اإلنسانية االقتصادية لممرأة الفقيرة مف كجية نظر أعضاء مجمس إدارات المنظمات التطكعية حيث 
 جاءت ىذه األدكار مرتبة ترتيبا تنازليا كالتالى:ػ

لممحقيف (، عمؿ فصكؿ تقكية لألبناء اُ.ُٗدفع المصركفات الدراسية البناء المرأة الفقيرة،بنسبة)
%( ٖ.ْٖ، بنسبة)ة( ثـ تقـك الجمعية بتأميف احتياجات األسرة مف المكاد التمكينيُ.ُٖبالمدارس، بنسبة)

%(الجمعية تقدـ ُ.ِٕ%(،يميياكبنسبة)ّ.ٕٕ،كجاءت تقديـ الزل المدرسي ألبناء المرأة الفقيرة،بنسبة)
الجمعية شنطة %(،ثـ تقدـ ّ.ّٔتكفير  مشركعات  انتاجية صغيرة،بنسبة)الرمضانية، ثـ  ةالكرتكن

%(، كجاءت تكفير األدكات المدرسية التى يحتاجيا األبناء َِ.ّٔالغذاء الشيرية،بنسبة)
تقدـ الجمعية %(،كأخيران ِ.ّٗ%(، ثـ تكفير الكتب كالممخصات لمطمبة الفقراء بنسبة)ْ.ْٓبنسبة)

 %(ْ.ّٓالمحـك شيريان أك المكسمية لمفقراء،بنسبة)

 ( 8جدكؿ رقـ )

 كضح دكر المنظمات التطكعية فى تكفير خدمات الرعاية اإلنسانية التعميمية لممرأة الفقيرةي

(                                                            )ف لممستفيدات 79ف ألعضاء مجمس اإلدارة = )
 =091) 

 النساء الفقيرات المستفيدات أعضاء مجمس اإلدارة نكع الخدمة ـ

 الترتيب النسبة التكرار الترتيب النسبة لتكرارا

 ُ ٔ.ُٗ َُُ ْ ّ.ٕٖ ٗٔ يكجد بالجمعية فصكؿ محك األمية. ُ

تتعاكف الجمعية مع الييئة العامة لمحك األمية كتعميـ  ِ
 ّ ُ.ْٕ ٖٗ ِ ّ.ُٗ ِٕ الكبار.

 ٔ ٖ.ٖٗ ُٕ ٓ ُ.ِٕ ٕٓ تكفر الجمعية الكتب المناسبة. ّ

 ِ َٖ ٔٗ ـْ ّ.ٕٖ ٗٔ ألبناء فً العملٌة التعلٌمٌةالمساهمة فى إلحاق ا ْ

 ٓ ٔ.ُٔ ْٕ ُ ٕ.ٖٗ ٖٕ تقكـ الجمعية بالمتابعة المستمرة ليـ. ٓ

 ٕ ٖ.َٓ ُٔ ٔ ٖ.ٓٔ ِٓ تكفير مكتبة عامة لالستفادة مف الكتب ٔ

المساىمة فى الحاؽ الحاصميف عمى محك االمية  ٕ
 ّ ٔ.ٖٖ َٕ بالتعميـ االساسى

ٕٓ 
ِٔ.ٓ ْ 

 .*ٓٔ.ُّّ *ْ.َُُ 9كا -

   **ِٗ.ٖٓ.َ معامؿ االرتباط -

 1.10**  ذات داللة إحصائية عند مستكم                             1.10*  ذات داللة إحصائية عند مستكم 
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بيف أراء  َُ.َ( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكم معنكية ٖيكضح الجدكؿ رقـ )
ارة المنظمات التطكعية،كالمرأة الفقيرة المسفيدة حكؿ الدكر الذل تؤديو المبحكثيف مف أعضاء مجالس إد

المنظمات التطكعية فى تكفير خدمات الرعاية اإلنسانية التعميمية لممرأة الفقيرة،حيث كانت قيمة كا " 
.(،جاء معامؿ االرتباط ٓٔ.ُّّ(،بينما جاءت لمنساء الفقيرات)ْ.َُُاألدارة )ألعضاء مجمس 

(.كجاءت ما تكديو المنظمات التطكعية مف أدكار متمثمة فى تكفير خدمات الرعاية ُٕ.ِٔبقيمة)
اإلنسانية االقتصادية لممرأة الفقيرة مف كجية نظر أعضاء مجمس إدارات المنظمات التطكعية حيث 

 :ػجاءت ىذه األدكار مرتبة ترتيبا تنازليا كالتالى

تتعاكف الجمعية مع الييئة العامة لمحك األمية  % (،ٕ.ٖٗتقـك الجمعية بالمتابعة المستمرة ليـ.،بنسبة)
%(، المساىمة فى الحاؽ الحاصميف عمى محك االمية بالتعميـ ّ.ُٗكتعميـ الكبار،بنسبة)

المساهمة فى إلحاق  %(ّ.ٕٖ%(، يكجد بالجمعية فصكؿ محك األمية،بنسبة)ٔ.ٖٖاالساسى،بنسبة)

%(، تكفير ُ.ِٕكفر الجمعية الكتب المناسبة،بنسبة)ت%(،88.6األبناء فً العملٌة التعلٌمٌة،بنسبة)
 %(ٖ.ٓٔمكتبة عامة لالستفادة مف الكتب،بنسبة)

 ( 9جدكؿ رقـ )

 يكضح دكر المنظمات التطكعية فى تكفير خدمات الرعاية االنسانية الصحية لممرأة الفقيرة

 (091)ف لممستفيدات =                   (                                          79ف ألعضاء مجمس اإلدارة = )

دكر المنظمات التطكعية فى تكفير خدمات الرعاية االنسانية  ـ
 الصحية

 النساء الفقيرات المستفيدات أعضاء مجمس اإلدارة

 الترتيب النسبة التكرار الترتيب النسبة التكرار

 ِ َٗ َُٖ ْ ٔ.ٖٖ َٕ تكفيرحضانات لألطفاؿ حديثي الكالدة. ُ

 ُ ٓٗ ُُْ ُ ََُ ٕٗ تشارؾ الجمعية في حمالت تطعيـ األطفاؿ. ِ

 ٓ ِ.ْٖ َُُ ٕ ِ.ِٖ ٓٔ عمؿ الفحكصات كالتحاليؿ الالزمة  لممرأة ّ

 ٖ ٖ.ٓٔ ٕٗ ٖ ٗ.ٕٓ َٔ ةمتقـك الجمعية بصرؼ األدكية الالز  ْ

 ٕ ّ.ّٕ ٖٖ ِ ٓ.ٕٗ ٕٕ تكفير حمالت تكعية عف الممارسات غير الصحية الضارة بالطفؿ ٓ

 ّ ّ.ٖٖ َُٔ ـْ ٔ.ٖٖ َٕ بتكفير خدمات تنظيـ األسرة. ٔ

 ٗ ٔ.ُٔ ْٕ ٓ ّ.ٕٖ ٗٔ تكفير بالكشؼ المجاف لممرأة كأسرتيا. ٕ

 ٔ ُ.ْٕ ٖٗ ّ ُ.ُٗ ِٕ إرشاد األسرة في كيفية التعامؿ مع المشكالت الصحية ليـ. ٖ

 َُ ّ.ّٓ ْٔ ٗ ْ.ّٕ ٖٓ ليـ. ـتكفير صيدلية لصرؼ العالج الالز  ٗ

 ْ ٖ.ٖٓ َُّ ٔ ٓ.ّٖ ٔٔ ظـي برامج كقائية ضد األمراض لألسر الفقيرةتن َُ

 *ٔ.ُِٔ *ْٓ.ُْٖ 9كا -

 *ٗ.ُٖ.َ معامؿ االرتباط -

 1.15*  ذات داللة إحصائية عند مستكم                              1.10*  ذات داللة إحصائية عند مستكم 
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بيف أراء  َُ.َإحصائية عند مستكم معنكية ( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة ٗيبيف الجدكؿ رقـ )
المبحكثيف مف أعضاء مجالس إدارة المنظمات التطكعية،كالمرأة الفقيرة المسفيدة حكؿ الدكر الذل 
تؤديو المنظمات التطكعية فى تكفير خدمات الرعاية اإلنسانية الصحية لممرأة الفقيرة،حيث كانت 

.(،جاء معامؿ ٔ.ُِٔنما جاءت لمنساء الفقيرات)(،بيْٓ.ُْٖاألدارة)قيمة كا " ألعضاء مجمس 
(.كجاءت ما تكديو المنظمات التطكعية مف أدكار متمثمة فى تكفير خدمات ٗ.ُٖاالرتباط بقيمة)

الرعاية اإلنسانية الصحية لممرأة الفقيرة مف كجية نظر أعضاء مجمس إدارات المنظمات 
 ا كالتالى:ػالتطكعية حيث جاءت ىذه األدكار مرتبة ترتيبا تنازلي

%(،ك تكفير حمالت تكعية عف ََُتشارؾ الجمعية في حمالت تطعيـ األطفاؿ،بنسبة) 
إرشاد األسرة في كيفية التعامؿ مع %(،ثـ ٓ.ٕٗالممارسات غير الصحية الضارة بالطفؿ،بنسبة)

تكفير حضانات لألطفاؿ حديثي الكالدة،ك بتكفير  %(،كُ.ُٗالمشكالت الصحية ليـ، بنسبة)
%(،ثـ تكفير بالكشؼ المجاف لممرأة ٔ.ٖٖنظيـ األسرة،بنسبة)خدمات ت
عمؿ  %(،ٓ.ّٖتنظيـ برامج كقائية ضد األمراض لألسر الفقيرة،بنسبة )%(،كّ.ٕٖكأسرتيا،بنسبة)

%(،ك تقكـ الجمعية بصرؼ األدكية ِ.ِٖالفحكصات كالتحاليؿ الالزمة  لممرأة،بنسبة)
 %(ْ.ّٕليـ،بنسبة) ـة لصرؼ العالج الالز %(،كأخيران تكفير صيدليٗ.ٕٓة،بنسبة)مالالز 
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 (01جدكؿ):

المعكقات التي تكاجو المنظمات التطكعية فى تكفير خدمات الرعاية االنسانية لممراة  يكضح
 الفقيرةة

(                                                            )ف لممستفيدات 79ف ألعضاء مجمس اإلدارة = 
 =091)   * 

 النساء الفقيرات المستفيدات أعضاء مجمس اإلدارة نكع الخدمة ـ

 الترتيب النسبة التكرار الترتيب النسبة التكرار

 ٖ َٓ َٔ ُ ََُ ٕٗ ضعؼ التمكيؿ المادم لمجمعية. ُ

 َُ ٓ.ْٕ ٕٓ ِ ٖ.ٖٗ ُٕ .صعكبة الحصكؿ عمى الدعـ المالي األجنبي ِ

ى خدمات تعقد كتباطؤ إجراءات الحصكؿ عم ّ
 ِ ّ.ّٕ ٖٖ ٖ ُ.ّٓ ِْ .الجمعية

عدم وجود المساندة الكافٌة للمستفٌدات من قبل  ْ
 ُ ٓ.ٕٕ ّٗ ٗ ِ.ّٗ ُّ الموجودٌن فً المإسسة

 ٔ ِ.ْٔ ٕٕ ٓ ٔ.ْٕ ٗٓ عدـ كعى المكاطنيف بدكر ىذه الجمعية. ٓ

عدم وجود اإلمكانٌات المادٌة الالزمة إلنجاز  ٔ
 ّ ٓ.ِٕ ٕٖ ّ ُ.ٖٔ ٖٔ بعض األنشطة المطلوبة

 ٓ ٕ.ٔٔ َٖ ٔ ٖ.َٕ ٔٓ قمة عدد المتطكعيف في الجمعية. ٕ

شعكر المرأة  بالحرج عند تمقى الخدمة مف  ٖ
 ٕ ٓ.ٕٓ ٗٔ ٕ ّ.ّٔ َٓ الجمعية 

شعور المرأة بؤن المشاركة فً هذا البرامج هو  ٗ
 ٗ ِ.ْٗ ٗٓ ْ ٗ.ٕٓ َٔ إهدار للوقت

لتمقى  تردد المرأة عمى الجمعية أكثر مف مرة َُ
 ْ ٕ.ٔٔ َٖ َُ ِ.ّْ ِٕ الخدمة

 *ٔٓ.ُّٕ *ّٗ.ُّٗ 9كا -

 *ِٖ.ّٖ.َ معامؿ االرتباط -

 

(العضػػػػػػاء مجمػػػػػػس إدارات ّٗ.ُّٗ" تسػػػػػػاكل )ِ(  أف قيمػػػػػػة "كػػػػػػاَُتبػػػػػػيف نتػػػػػػائج الجػػػػػػدكؿ) -أ 
.(،جػػػػػاء معامػػػػػؿ ٔٓ.ُّٕالمنظمػػػػػات التطكعية)عينػػػػػة الدراسػػػػػة(، بينمػػػػػا جػػػػػاءت لمنسػػػػػاء الفقيػػػػػرات)
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(،كجاءت المعكقات التى تحد مف الػدكر الػذل تؤديػو المنظمػات  التطكعيػة ِٖ.ّٖاالرتباط بقيمة)
فػػى تػػكفير خػػدمات الرعايػػة االنسػػانية لممػػرأة الفقيػػرة المسػػتبعدةاجتماعيان،مف كجيػػة نظػػر المبحػػكثيف 

 مرتبة ترتيبان تنازليان كالتالى:ػ 

لمػػػػػػالي صػػػػػػعكبة الحصػػػػػػكؿ عمػػػػػػى الػػػػػػدعـ ا %(.كََُضػػػػػػعؼ التمكيػػػػػػؿ المػػػػػػادم لمجمعية،بنسػػػػػػة)
عدددم وجددود اإلمكانٌددات المادٌددة الالزمددة إلنجدداز بعددض األنشددطة %(،ثػػـ ٖ.ٖٗبنسػػبة)،األجنبػػي

%(،و شددددعور المددددرأة بددددؤن المشدددداركة فددددً هددددذا البددددرامج هددددو إهدددددار 86.0المطلوبة،بنسددددبة)

قمػػة عػػدد %(،يمييػػا ٔ.ْٕعػػدـ كعػػى المػػكاطنيف بػػدكر ىػػذه الجمعية،بنسػػبة) (،75.9للوقت،بنسددبة)
%(،ك شػػػػػعكر المػػػػػرأة  بػػػػػالحرج عنػػػػػد تمقػػػػػى الخدمػػػػػة مػػػػػف ٖ.َٕعية،بنسػػػػػبة)المتطػػػػػكعيف فػػػػػي الجم

تعقػػػػػػػػػػػػػد كتبػػػػػػػػػػػػػاطؤ إجػػػػػػػػػػػػػراءات الحصػػػػػػػػػػػػػكؿ عمػػػػػػػػػػػػػى خػػػػػػػػػػػػػدمات %(،ثػػػػػػػػػػػػػـ ّ.ّٔالجمعية،بنسػػػػػػػػػػػػػبة)
عدددم وجددود المسدداندة الكافٌددة للمسددتفٌدات مددن قبددل الموجددودٌن فددً  %(،كُ.ّٓبنسػػبة)،الجمعيػػة

ودٌن فددددددً المإسسددددددة عدددددددم وجددددددود المسدددددداندة الكافٌددددددة للمسددددددتفٌدات مددددددن قبددددددل الموجدددددد

تػػػػػػػػردد المػػػػػػػػرأة عمػػػػػػػػى الجمعيػػػػػػػػة أكثػػػػػػػػر مػػػػػػػػف مػػػػػػػػرة لتمقػػػػػػػػى (،وأخٌددددددددرا  49.2المإسسة،بنسددددددددبة)
 %(ِ.ّْالخدمة،بنسبة)
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 (00جدكؿ )                                                            

ة يكضح مقترحات تفعيؿ دكر المنظمات التطكعية فى تكفير خدمات الرعاية االنسانية لممرا
 الفقيرةالمستبعدة اجتماعيان 

(                                                            )ف لممستفيدات 79ف ألعضاء مجمس اإلدارة = 
 =091)   * 
 النساء الفقيرات المستفيدات أعضاء مجمس اإلدارة نكع الخدمة ـ 

 الترتيب النسبة التكرار الترتيب النسبة التكرار

 ٔ ٖ.َٗ َُٗ ُ ََُ ٕٗ علً المرأة استغالل وقت فراغها بؤعمال مفٌدة ٌجب ُ

ضرورة إلمام المرأة بؤهداف وأهمٌة المشاركة فً مإسسات العاٌة  ِ
 ِ ّ.ٖٗ ُُٖ ّ ٕ.ّٗ ْٕ االجتماعٌة

ضرورة تقبل المجتمع لألمٌات لخبراتهم وقدراتهم فً حل  ّ
 ُ ََُ َُِ ٔ ٔ.ٖٖ َٕ مشكالت المجتمع

دة الفعالة من سكان المجتمع للمرأة خالل اشتراكهم فً المسان ْ
 ّ ٓ.ٕٗ ُُٕ ٕ ّ.ٕٖ ٗٔ برامج الجمعٌة

 ْ ٖ.ٓٗ ُُٓ ـُ ََُ ٕٗ توعٌة سكان المجتمع بؤهمٌة دور المراة فً تنمٌة مجتمعهم ٓ

 ٕ ّ.ٖٖ َُٔ ِ ٗ.ْٗ ٕٓ ضرورة تقدٌم خدمات تتفق مع طبٌعة قدرات المرأة ٔ

 ـُ ََُ َُِ ـٕ ّ.ٕٖ ٗٔ الكاسطة عند إعطاء الخدمة.البعد عف المحسكبية ك  ٕ

 ٓ ٕ.ُٗ َُُ ْ ْ.ِٗ ّٕ دراسة االحتياجات االساسية لممرأة قبؿ كضع الخدمات ٖ

 ـُ ََُ َُِ ٓ ُ.ُٗ ِٕ كضع  آراء كمقترحات  المرأة محؿ إعتبار ٗ

 ٖ ٔ.ٖٔ َُْ ـُ ََُ ٕٗ تكفير المكارد كاالمكانيات الالزمة لمخدمات كالبرامج َُ

 *ٔ.َُّ * .ِٖ.ٕٗ 9كا -

 *ٖ.ُٗ.َ معامؿ االرتباط -

 َُ.َ( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكم معنكية ُُيبيف الجدكؿ رقـ )     
بيف أراء المبحكثيف مف أعضاء مجالس إدارة المنظمات التطكعية،كالمرأة الفقيرة المسفيدة حكؿ 

فى تكفير خدمات الرعاية االنسانية لممراة مقترحات تفعيؿ دكر المنظمات التطكعية 
(،بينما جاءت ِٖ.ٕٗاألدارة)،حيث كانت قيمة كا " ألعضاء مجمس الفقيرةالمستبعدة اجتماعيان 

مقترحات تفعيؿ دكر (.كجاءت ٖ.ُٗ.(،جاء معامؿ االرتباط بقيمة)ٔ.َُّلمنساء الفقيرات)
مف  مراة الفقيرةالمستبعدة اجتماعيان المنظمات التطكعية فى تكفير خدمات الرعاية االنسانية لم

كجية نظر كؿ مف أعضاء مجمس إدارات المنظمات التطكعية،كالنساء المستفيدات مرتبة ترتيبا 
 تنازليا كالتالى:
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ٌجب علً المرأة استغالل وقت فراغها بؤعمال مفٌدة، توعٌة سكان المجتمع بؤهمٌة دور المراة 

مكانيات الالزمة لمخدمات كالبرامج،كجاء ذلؾ تكفير المكارد كاال فً تنمٌة مجتمعهم،
%(،و 93.9ضرورة تقدٌم خدمات تتفق مع طبٌعة قدرات المرأة،بنسبة)%(،ثـ ََُبنسبة)

ضرورة إلمام المرأة بؤهداف وأهمٌة المشاركة فً مإسسات الرعاٌة 

دراسة االحتياجات االساسية لممرأة قبؿ كضع الخدمات، %(.ثم 94.7االجتماعٌة،بنسبة)
ضرورة تقبل %(،كُ.ُٗ%(،يمييا كضع آراء كمقترحات المرأة محؿ إعتبار،بنسبة)ْ.ِٗسبة)بن

%(،وأخٌرا  المساندة 88.6المجتمع لألمٌات لخبراتهم وقدراتهم فً حل مشكالت المجتمع،بنسبة)

البعد عف المحسكبية  الفعالة من سكان المجتمع للمرأة خالل اشتراكهم فً برامج الجمعٌة،
 %(ّ.ٕٖد إعطاء الخدمة،بنسبة)كالكاسطة عن

 تاسعان:النتائج العامة لمبحث

تكصػػػػػػػػػػػػؿ البحػػػػػػػػػػػػث  الػػػػػػػػػػػػراىف إلػػػػػػػػػػػػى مجمكعػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػف النتػػػػػػػػػػػػائج الجػػػػػػػػػػػػديرة باإلعتبػػػػػػػػػػػػار كالتػػػػػػػػػػػػى 
 تحققت فى ضكئيا األىداؼ الرئيسية كالفرعية لمبحث،كالمتمثمة فيما يمى:ػ

أظيػػػػػػػػػػرت نتػػػػػػػػػػائج البحػػػػػػػػػػث أف لممنظمػػػػػػػػػػات التطكعيػػػػػػػػػػة دكر كاضػػػػػػػػػػح  فػػػػػػػػػػى تكعيػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػرأة -ُ
تكفيرممصػػػػػػػػػقات فػػػػػػػػػى محػػػػػػػػػيط  الفقيػػػػػػػػػرة المسػػػػػػػػػتبعدة إجتماعيػػػػػػػػػان حيػػػػػػػػػث  تمثػػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػػذا الػػػػػػػػػدكر فػػػػػػػػػى:

المنظمة،كالتكعيػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػالؿ المتطػػػػػػػػػكعيف كاألعػػػػػػػػػالف عػػػػػػػػػف الخػػػػػػػػػدمات مػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػالؿ  المسػػػػػػػػػػاجد 

المحيطة،ككػػػػػػػػػػذلؾ عقػػػػػػػػػػد نػػػػػػػػػػدكات لمنسػػػػػػػػػػاء بصػػػػػػػػػػفة دكريػػػػػػػػػػة،كأنيا تػػػػػػػػػػتـ أيضػػػػػػػػػػان مػػػػػػػػػػف  خػػػػػػػػػػالؿ اقامػػػػػػػػػػة 

فػػػػػػػػػػػى لتكعيػػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػػتـ مػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػالؿ االعػػػػػػػػػػػالف قكافػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػى المنػػػػػػػػػػػاطؽ المختمفة،فضػػػػػػػػػػػالن عػػػػػػػػػػػف أف ا
 الصحؼ كالمجالت.

أظيػػػػػػػػػػرت نتػػػػػػػػػػائج البحػػػػػػػػػػث أف المنظمػػػػػػػػػػات التطكعيػػػػػػػػػػة تقػػػػػػػػػػكـ بػػػػػػػػػػدكر كاضػػػػػػػػػػح فػػػػػػػػػػى تػػػػػػػػػػكفي  -ِ
دفػػػػػػػػػػػػػػع  خػػػػػػػػػػػػػػدمات الرعايػػػػػػػػػػػػػػة االنسػػػػػػػػػػػػػػانية االقتصػػػػػػػػػػػػػػادية حيػػػػػػػػػػػػػػث تمثػػػػػػػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػػػػػػػذا الػػػػػػػػػػػػػػدكر فػػػػػػػػػػػػػػى:

المصػػػػػػػػػػػػػركفات الدراسػػػػػػػػػػػػػية البنػػػػػػػػػػػػػاء المػػػػػػػػػػػػػرأة الفقيرة،كعمػػػػػػػػػػػػػؿ فصػػػػػػػػػػػػػكؿ تقكيػػػػػػػػػػػػػة لألبنػػػػػػػػػػػػػاء الممحقػػػػػػػػػػػػػيف 

، ثػػػػػػػػـ تقػػػػػػػػديـ الػػػػػػػػزل ةقيػػػػػػػػاـ الجمعيػػػػػػػػة بتػػػػػػػػأميف احتياجػػػػػػػػات األسػػػػػػػػرة مػػػػػػػػف المػػػػػػػػكاد التمكينيػػػػػػػػ بالمػػػػػػػػدارس،

تػػػػػػػػػػػػػػػػكفير  الرمضػػػػػػػػػػػػػػػػانية، ك  ة%(تػػػػػػػػػػػػػػػػكفير الكرتكنػػػػػػػػػػػػػػػػُ.ِٕالمدرسػػػػػػػػػػػػػػػػي ألبنػػػػػػػػػػػػػػػػاء المػػػػػػػػػػػػػػػػرأة الفقيػػػػػػػػػػػػػػػػرة، )

شػػػػػػػػػػػػػػػػنطة الغػػػػػػػػػػػػػػػػذاء الشػػػػػػػػػػػػػػػػيرية، ثػػػػػػػػػػػػػػػػـ تػػػػػػػػػػػػػػػػكفير األدكات  مشػػػػػػػػػػػػػػػػركعات  انتاجيػػػػػػػػػػػػػػػػة صػػػػػػػػػػػػػػػػغيرة،كتكفير
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كالممخصػػػػػػػػػػػػػػػػات لمطمبػػػػػػػػػػػػػػػػة الفقػػػػػػػػػػػػػػػػراء المدرسػػػػػػػػػػػػػػػية التػػػػػػػػػػػػػػػػى يحتاجيػػػػػػػػػػػػػػػػا األبنػػػػػػػػػػػػػػػػاء ك تػػػػػػػػػػػػػػػكفير الكتػػػػػػػػػػػػػػػػب 

 كتكفيرالمحـك شيريان أك المكسمية لمفقراء.

كشػػػػػػػػػػػػؼ نتػػػػػػػػػػػػائج البحػػػػػػػػػػػػث عػػػػػػػػػػػػف أف المنظمػػػػػػػػػػػػات التطكعيػػػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػػػكدل دكركاضػػػػػػػػػػػػح فػػػػػػػػػػػػى تػػػػػػػػػػػػكفير -ّ

خػػػػػػػػػدمات الرعايػػػػػػػػػة االنسػػػػػػػػػانية التعميمػػػػػػػػػة حيػػػػػػػػػث جػػػػػػػػػاء ذلػػػػػػػػػؾ متمػػػػػػػػػثالن فػػػػػػػػػى: تعػػػػػػػػػاكف الجمعيػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػع 

الحػػػػػػػػػاؽ الحاصػػػػػػػػػميف عمػػػػػػػػػى محػػػػػػػػػك  الييئػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػة لمحػػػػػػػػػك األميػػػػػػػػػة كتعمػػػػػػػػػيـ الكبار،كالمسػػػػػػػػػاىمة فػػػػػػػػػى

المسددددددددددداهمة فدددددددددددى إلحددددددددددداق االميػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػالتعميـ االساسػػػػػػػػػػػى،ك تػػػػػػػػػػػكفير فصػػػػػػػػػػػكؿ محػػػػػػػػػػػك األميػػػػػػػػػػػة،ك

تػػػػػػػػػػػكفر الجمعيػػػػػػػػػػػة الكتػػػػػػػػػػػب إبنددددددددددداءرالمراة الفقٌدددددددددددرة فدددددددددددى المرراحدددددددددددل التعلٌمٌدددددددددددة وكدددددددددددذل  

 المناسبة،مع تكفير مكتبة عامة لالستفادة مف الكتب.

ر أساسى فى تكفير خدمات الرعاية االنسانية بينت نتائج البحث أف المنظمات التطكعية تكدل دك --ْ
مشاركة الجمعية في حمالت تطعيـ  الصحية لممرأة الفقيرة المستبعدة حيث جاء ذلؾ متمثالن فى:

إرشاد األسرة في األطفاؿ،كتكفير حمالت تكعية عف الممارسات غير الصحية الضارة بالطفؿ،ثـ 
ت لألطفاؿ حديثي الكالدة،ك تكفير خدمات تكفير حضاناكيفية التعامؿ مع المشكالت الصحية،ك 

تنظيـ برامج كقائية ضد األمراض تنظيـ األسرة،ثـ تكفير بالكشؼ المجاف لممرأة كأسرتيا،بنسبة،ك
ة،كأخيران معمؿ الفحكصات كالتحاليؿ الالزمة لممرأة، كتكفير األدكية الالز لألسر الفقيرةكالمساىمة فى

 .ليـ ـتكفير صيدلية لصرؼ العالج الالز 

كشفت نتائج البحث عف كجكد معكقات تحد مف دكر المنظمات التطكعية  فى تكفير خدمات -ٓ
ضعؼ التمكيؿ  الرعاية االنسانية لممرأة الفقيرة المستبعدة اجتماعيان،كجاءت  المعكقات متمثمة فى:

ٌة عدم وجود اإلمكانٌات المادثـ،صعكبة الحصكؿ عمى الدعـ المالي األجنبي المادم لمجمعية، ك

الالزمة إلنجاز بعض األنشطة المطلوبة، و شعور المرأة بؤن المشاركة فً هذا البرامج هو 

قمة عدد المتطكعيف في الجمعية، ك عدـ كعى المكاطنيف بدكر ىذه الجمعية،يمييا إهدار للوقت،،
تعقد كتباطؤ إجراءات الحصكؿ عمى شعكر المرأة  بالحرج عند تمقى الخدمة مف الجمعية،ثـ 

عدم وجود المساندة الكافٌة للمستفٌدات من قبل الموجودٌن فً المإسسة ،ك،ت الجمعيةخدما

تردد فضال  عن عدم وجود المساندة الكافٌة للمستفٌدات من قبل الموجودٌن فً المإسسة،وكذل  
 المرأة عمى الجمعية أكثر مف مرة لتمقى الخدمة.
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ايػػػػػػػة االنسػػػػػػػانية لممػػػػػػػرأة مقترحػػػػػػػات لتفعيػػػػػػػؿ دكرالمنظمػػػػػػػات التطكعيػػػػػػػة فػػػػػػػى تػػػػػػػكفير الرع
 الفقيرة المستبعدة اجتماعيان:

ٌجدددددب علدددددً المدددددرأة اسدددددتغالل وقدددددت فراغهدددددا بؤعمدددددال مفٌددددددة، توعٌدددددة سدددددكان  -ُ

 المجتمع بؤهمٌة دور المراة فً تنمٌة مجتمعهم

 تكفير المكارد كاالمكانيات الالزمة لمخدمات كالبرامج -9

 ضرورة تقدٌم خدمات تتفق مع طبٌعة قدرات المرأة الفقٌرة -3

ضدددددرورة إلمدددددام المدددددرأة بؤهدددددداف وأهمٌدددددة المشددددداركة فدددددً مإسسدددددات الرعاٌدددددة  -4

 االجتماعٌة

 دراسة االحتياجات االساسية لممرأة قبؿ كضع الخدمات  -5

ضدددددرورة تقبدددددل المجتمدددددع لألمٌدددددات لخبدددددراتهم وقددددددراتهم فدددددً حدددددل مشدددددكالت ك -6

 المجتمع،

 الفعالة من سكان المجتمع للمرأة خالل اشتراكهم فً برامج الجمعٌة -7

لمددددددددرأة الفقٌددددددددرة  فددددددددى تحدٌددددددددد الخدددددددددمات واألنشددددددددطة التددددددددى تفددددددددى دمددددددددج ا -8

 بإحتٌاجاتها
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