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 إلى أرواح الشهداء الذٌن ارتموا إلى علٌٌن

 إلى أسرانا وجرحانا رزلهم هللا خٌراً فً الدنٌا واألخرة

 إلٌهم جمٌعا أهدي رسالتً هذه ممزوجة بالدفء والعطاء

 

 الباحث
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 شكر وتقدير
والذكخ هلل عد  الحسج هلل رب العالسيغ، والرالة والدالـ عمى خاتع السخسميغ وآلو وصحبو والتابعيغ، فالحسج

وجل الحؼ وفقشي إلنجاز ىحا العسل ترجيقا لقػلو تعالى: )َوِإْذ َتَأذََّف َربُُّكْع َلِئْغ َشَكْخُتْع ََلَِزيَجنَُّكْع( )سػرة 
 (.7إبخاىيع: 

 فيدعجني ويذخفشي أف أتقجـ بالذكخ الجديل إلى أكاديسية اإلدارة والدياسة وعمى رأسيع رجاؿ الجولة وقادة

 جشػد البشائيغ في ىحا الػشغ العديد وأخز بالحكخ الػشغ ال

  الجكتؽر العديد/ دمحم إبخاىيػ السجىؽن 

 فيػ مغ العقػؿ التي تحتـخ وذو أخالؽ ييتجػ بيا فمو مشي جديل الذكخ واالحتخاـ والتقجيخ

 وإنو يصيب لي في ىحا السقاـ أف أتػجو بخالز شكخؼ وعطيع امتشاني إلى دكتػرؼ ومذخفي الستسيد

 لجكتؽر القجيخ/ دمحم عبج العديد الجخيديا

عمى تفزمو بقبػؿ اإلشخاؼ عمى الخسالة، وعمى عطيع جيجه الكبيخ الحؼ بحلو في تػجييو وارشاده لي في 
 كافة مخاحل إعجاد ىحه الخسالة فجداه هللا عشي خيخ الجداء

 الجكتؽر: نبيل المؽحكسا أتقجـ بجديل الذكخ والتقجيخ لمسشاقر الخارجي 

ا أتقجـ بأسسى كمسات الذكخ والتقجيخ لكافة العامميغ في أكاديسية اإلدارة والدياسة لمجراسات العميا لسا كس
 يبحلػه مغ جيج يحتـخ في تدييل ميسة الباحثيغ

 وفي ىحا السقاـ ال أندي أف أشكخ زوجتي الغالية وأبشائي اَلعداء عمى تحسميع ضخوؼ الحياة لسدانجتي

 ر، فحفطيع هللا ورعاىعفي استكساؿ ىحا السذػا

والذكخ مػصػؿ لكل مغ ساىع في اتساـ ىحا العسل واجتيج لكي يخػ ىحا العسل الشػر ليع جسيعا جل 
 الذكخ والتقجيخ 

 الباحث
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 ممخص الجراسة
ىجفت الجراسة لسعخفة العػامل السؤثخة عمى دور مشطسات السجتسع السجني في تقجيع الخجمات االجتساعية 

حميمي، كسا استعاف الباحث في الجراسة لمذخائح السيسذة، واستخجـ الباحث في الجراسة السشيج الػصفي الت
( مغ 384بأداة االستبانة وجيت لمعامميغ في مشطسات السجتسع السجني وقج تكػنت عيشة الجراسة مغ )

 السػضفيغ العامميغ في مشطسات السجتسع السجني.
 وقج تؽصمت الجراسة لعجة نتائج كان أىسيا: 

بيانات بيغ السشطسات عغ معمػمات الفئات  أضيخت الشتائج أف الػزف الشدبي لسجػ تػفخ قاعجة -1
%( وتعتبخ درجة 84.3السحتاجة والسيسذة عمى مدتػػ قصاع غدة وقج بمغت الجرجة الكمية ليا )

 مستازة. 
أضيخت الشتائج أف الػزف الشدبي لسجػ تػافق شخوط السسػليغ مع االحتياجات الحقيقية لمذخائح  -2

 %( بجرجة عالية.82.9السيسذة وقج بمغت الجرجة الكمية ليا )
أضيخت الشتائج أف الػزف الشدبي لسجػ تأثيخ إغالؽ السعابخ بذكل سمبي عمى تمبية االحتياجات  -3

 %( بجرجة عالية.83.3الالزمة لمذخائح السيسذة وقج بمغت الجرجة الكمية ليا )
معاناة أضيخت الشتائج أف الػزف الشدبي لسجػ التشديق بيغ مشطسات السجتسع السجني في الحج مغ  -4

 %( بجرجة عالية.81.4الذخائح السيسذة وقج بمغت الجرجة الكمية ليا )
  وقجمت الجراسة مجسؽعة مؼ التؽصيات كان أىسيا:

العسل عمى تعديد وتػفيخ بشظ معمػمات يكػف متاحا لالستخجاـ مغ قبل الجسعيات الخيخية  -1
 واَلىمية لخجمة الذخائح السيسذة.

سسػليغ فيسا يتعمق ندبة الفقخ والبصالة مغ خالؿ بخامج نػعية العسل عمى مػاجية اشتخاشات ال -2
 وإيزاح صػرة االحتياج بذكميا الحقيقي ليحه العائالت.

العسل عمى بث رسائل إندانية وسياسية تطيخ معاناة السيسذيغ بدبب اغالؽ السعابخ وأثخىا عمى  -3
 غدة. اعادة تأىيل وتصػيخ القصاعات االنتاجية القابمة لمتأىيل في قصاع
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Abstract 

The study aimed at identifying the role of civil society organizations in the 
governorates of Gaza in improving the social services provided to the 
marginalized segments. The researcher used the analytical descriptive method. 
The researcher also used the questionnaire tool for civil society organizations. 
The study sample consisted of (384) In civil society organizations. 

The results of the study were the following: A review of the role of civil society 
organizations in improving the social services provided to the marginalized 
segments. The results show that the relative weight of the first axis on the 
availability of a database among the organizations on the needs of the needy and 
marginalized groups at the level of the Gaza Strip, (84.3%) and the relative 
weight of the second axis. The degree of compatibility of the conditions of the 
financiers with the real needs of marginalized groups (82.9%) and the relative 
weight of the third axis. The coordination mechanisms between civil society 
organizations in reducing the suffering of marginalized groups reached (81.4%) 
and the relative weight of the fifth axis. Coordination mechanisms between civil 
society organizations and government agencies reached (68.5%) and had the 
lowest relative weight among the five question axes. The role and scale of the 
activities and activities of the Palestinian civil society organizations in improving 
the social services provided to the marginalized groups explains the basis of the 
work of these organizations and the nature of the role that constitutes the essence 
of the concept of civil society organizations based on the provision of human 
security which includes the provision of environmental security. 

The study presented a number of recommendations, the most important of which 
was the need to reformulate the programs of the Palestinian civil society 
organizations in order to enhance the public outreach around these organizations 
and to enhance the contribution of community members to community work. 
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 مقجمة:

تعتبخ مشطسات السجتسع السجني مخآة السجتسع التي تحسل آمالو وآالمو وقج امتج عسل تمظ السشطسات 

ب الدياسية واإلقترادية واإلجتساعية والثقافية، وقج حثت اَلدياف الدساوية عمى الجعػة إلى ليذسل الجػان

العسل الخيخؼ بجسيع أشكالو، عمى السشيج الػضعي فقج نذأ مفيػـ السجتسع السجني أواًل في الفكخ 

بيغ الجولة اليػناني، حيث أشار إليو ارسصػ بأنو "مجسػعة سياسية تخزع لمقػانيغ"، أؼ أنو لع يسيد 

 والسجتسع السجني. 

وىشا ال بّج مغ أف نسّيد بيغ مفيػميغ ىاميغ، قج يختمصاف عمى البعس، اَلّوؿ مختبٌط بسفيػـ 

السجتسع السجنّي، بالسعشى السؤسداتي والجستػرّؼ، باعتباره الريغة السسارسة عمى أرض الػاقع، واآلخخ 

، وىػ السخىػف أصاًل بالسداحة السخجعية التي يػفخىا السختبط بسفيػـ السجتسع السجنّي بالسعشى السعخفيّ 

مجسل اإلنتاج الفكخّؼ لشخبة ىحا السجتسع، أو التي يدتفيج مشيا، أّؼ أّف مفيػـ السجتسع السجنّي، صعػدًا، 

وفق محػر الريخورة الدمشية، خاضع لجسمة مغ الحجود الفاعمة فيو، أىسيا فعل الريخورة ذاتو، باعتبار 

ناتج عغ مجسػعة مغ التفاعالت، الجاخمية والخارجية، الدياسية واالقترادية والثقافية، ففخؽ أّنو مفيػـ 

آبيٌخ بيغ أف تجعل السجتسع السجنّي ىجفًا تدعى إليو، مغ خالؿ رصج مداحات قادرة معخفّيًا عمى تأسيذ 

درة عمى اإلنتاج ىحا السفيػـ، وبيغ أف تصمب بدحب مفيػـ محّجد حػؿ ىحا السعشى، باعتباره صيغة قا

: 2007السباشخ، في مجتسع ما، مغ نطاـ ما وقمب ىحا الشطاـ إلى نطاـ مؤسداتّي )مشطسة ىاريكار، 

(. وقج اىتست السجتسعات السعاصخة بعسل مشطسات السجتسع السجني، حيث تع شخحو عمى السدتػػ 7

العسمية التصػعية وتجحرت  ـ، وتصػرت1967الجولي تحت عشػاف بخنامج اَلمع الستحجة التصػعي في عاـ 

 (.14: 2013حتى أصبحت معياًرا ومؤشًخا قػًيا لمتشسية والتقجـ )أبػ عجواف، 

غالًبا ما يشطخ إلى الخجمة االجتساعية بػصفيا جيج مشطع، يدتشج إلى مخجعيات عمسية سػسيػلػجية، 

أو إيجاد آليات تسشع  وسيكػلػجية، وتخبػية وشبية وغيخىا، ويدتيجؼ حل مذكالت اَلفخاد والجساعات،
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ضيػر تمظ السذكالت، أف ذلظ الجيج السشطع قج يكػف رسسًيا مؤسًدا كاف تقيع الجولة مؤسدات لأليتاـ أو 

السدشيغ، أو لألرامل، أو تؤسذ آليات لمعػف والحساية مغ خالؿ صشاديق القخوض، أو تػفخ تدييالت 

مؤسذ، مثل قياـ مشطسات السجتسع السجني ائتسانية، وفخصا تدػيقية، أو يكػف غيخ رسسي، رغع أنو 

بسداعجة فئات معيشة مغ السعػقيغ والشداء اَلرامل، أو قياميا بتأسيذ مخاكد لمبحػث، أو مشطسات لحساية 

السخآة والصفل خاصة ما إذا كانػا مغ الفئات السيسذة التي شاليا التزخر مغ جخاء الحرار واَلوضاع 

 (.4: 2016مي، االقترادية الستخية في القصاع )ع

تتدايج يػما بعج يـػ في محافطات غدة الفئات السيسذة التي تحتاج إلى الجعع والسدانجة بازدياد 

الحرار الخانق السفخوض عمييا مشح ما يديج عغ عذخة سشػات ىحا بجوره فاقع مغ الػضع االقترادؼ 

االت التي تحتاج لمعشاية والرحي في محافطات غدة حيث تدايج أعجاد العاشميغ عغ العسل وكثخة الح

 (.26: 2005والخعاية الرحية )حسجؼ، 

ومسا تقجـ تتسثل أىسية الجراسة الحالية في إبخاز دور مشطسات السجتسع السجني في تحديغ الخجمات 

االجتساعية السقجمة لمذخائح السيسذة، ومغ خالؿ ىحه الجراسة يدعى الباحث لسعخفة دور مشطسات 

يغ الخجمات االجتساعية ودور ىحه السشطسات ليحه الفئات والقجرة عمى جعميع السجتسع السجني في تحد

فئات تعتسج عمى نفديا في السجتسعات الشامية مثل السجتسع الفمدصيشي وذلظ مغ خالؿ تقجيع الجعع ليع 

 وتصػيخ مذاريع اقترادية تجعع الجخل لجييع وتختقي بسدتػاىع االجتساعي.
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 مذكمة الجراسة:

شطسات السجتسع السجني دوًرا ميسا في تقجيع الخجمات االجتساعية، لكغ عسل ىحه تمعب م

السشطسات يػاجو بسجسػعة مغ السعيقات الجاخمية، إضافة لحلظ ىشالظ مجسػعة مغ السعيقات الخارجية 

والتي تعيق سيخ عسل مشطسات السجتسع السجني والتي تتسثل بأثخ القػانيغ والتذخيعات الفمدصيشية عمى 

عسل السشطسات وأثخ التسػيل الخارجي، فيحه السجسػعة مغ السعيقات تعسل عمى اعاقة عسل مشطسات 

السجتسع السجني نحػ تعديد الخجمات االجتساعية في االراضي الفمدصيشية، حيث تشاوؿ الجراسة دور 

ة واقع مشطسات مشطسات السجتسع السجني في تحديغ الخجمات االجتساعية السقجمة لمذخائح السيسذة، وقخاء

السجتسع السجني في ذلظ، حيث الحع الباحث مغ خالؿ عسمو في إحجػ السشطسات لفتخة شػيمة ضعف 

الخجمات السقجمة لمفئات السيسذة وانخفاض دور السجتسع السجني في قصاع غدة في تقجيع الجعع السادؼ 

ر بأىسية وقيسة لسكانتيع في العيشي والسعشػؼ لمفئات السيسذة وىي بحاجة ماسة الى دعع وإسشاد وشعػ 

السجتسع، جاءت فكخة مػضػع ىحا البحث لتعديد ىحه السكانة وإحجاث تغييخ إيجابي لػاقعيع وتشسية 

 مياراتيع الحياتية والػضيفية وتثقيفيع.

 ومغ خالؿ ما تقجـ فإف مذكمة الجراسة تتسحػر في اإلجابة عمى التداؤؿ الخئيذ التالي:

 دور مشعسات السجتسع السجني في تقجيػ الخجمات االجتساعية لمذخائح  ما العؽامل السؤثخة عمى

 السيسذة؟

 تداؤالت الجراسة:

 يتفخع مغ التداؤؿ الخئيذ لمجراسة اَلسئمة الفخعية التالية:

 ما مجػ تػفخ قاعجة بيانات بيغ مشطسات السجتسع السجني حػؿ الفئات السيسذة؟ -1

 ت الحقيقية لمذخائح السيسذة بسحافطات غدة؟ما مجػ تػافق شخوط السسػليغ مع االحتياجا -2
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 ما مجػ تأثيخ إغالؽ السعابخ عمى تمبية احتياجات الذخائح السيسذة بسحافطات غدة؟ -3

ما مجػ التشديق بيغ مشطسات السجتسع السجني في الحج مغ معاناة الذخائح السيسذة في محافطة  -4

 غدة؟

ني والجيات الحكػمية في محافطات ما مجػ تػفخ آليات لمتشديق بيغ مشطسات السجتسع السج -5

 غدة؟

 أىجاف الجراسة:

 تدعى الجراسة الحالية لتحقيق اَلىجاؼ التالية:

التعخؼ العػامل السؤثخة عمى دور مشطسات السجتسع السجني في تقجيع الخجمات االجتساعية  -1
 لمذخائح السيسذة.

 الفئات السيسذة. التعخؼ عمى مجػ تػفخ قاعجة بيانات بيغ مشطسات السجتسع السجني حػؿ -2

 معخفة مجػ تػافق شخوط السسػليغ مع االحتياجات الحقيقية لمذخائح السيسذة بسحافطات غدة. -3

 تػضيح مجػ إغالؽ السعابخ عمى تمبية احتياجات الذخائح السيسذة بسحافطات غدة. -4

معخفة مجػ التشديق بيغ مشطسات السجتسع السجني في الحج مغ معاناة الذخائح السيسذة في  -5

 افطة غدة.مح

معخفة مجػ تػفخ آليات لمتشديق بيغ مشطسات السجتسع السجني والجيات الحكػمية في محافطات  -6

 غدة.

 أىسية الجراسة:

 تتبمػر أىسية الجراسة في الشقاط التالية:

 أوال/ األىسية الشعخية:
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تأتي أىسية البحث في ضل الطخوؼ العالسية بذكل عاـ والفمدصيشية بذكل خاص التي بمػرة  -1

اإلىتساـ الستدايج في مػضػع خجمة السجتسعات الحؼ أصبح مغ أبخز السػاضيع التي يتع مشاقذتيا 

 عالسًيا ومحمًيا

الجراسة تدمط الزػء عمى بعس الشذاشات والخجمات التي تقجميا مؤسدات ومشطسات السجتسع  -2

 السجني في قصاع غدة.

اصة بالسجتسع وخجمة السجتسع مغ خالؿ رفج السكتبة العمسية الفمدصيشية والعخبية بالجراسات الخ -3

 دراسة دور مشطسات السجتسع السجني في تحديغ الخجمات االجتساعية السقجمة لمذخائح السيسذة.

 ثانيا/ األىسية التطبيقية:

تبخز أىسية الجراسة في ضخورة دراسة دور مشطسات السجتسع السجني في تحديغ الخجمات  -1

 ة وأيزا تحميل مجػ أىسية ىحا الجور لتمظ السشطسات.االجتساعية السقجمة لمذخائح السيسذ

قج تديع الجراسة الحالية في تقجيع تػصيات ومقتخحات لمسختريغ لتصػيخ دور مشطسات السجتسع  -2

 السجني وتحديغ أدائيا. 

 فخضيات الجراسة:

ع ال تػجج فخوؽ ذات داللة احرائية لمعػامل السؤثخة عمى دور مشطسات السجتسع السجني في تقجي -1

 الخجمات االجتساعية لمذخائح السيسذة في قصاع غدة تعدػ لستغيخ الجشذ )ذكخ، أنثى(.

ال تػجج فخوؽ ذات داللة احرائية لمعػامل السؤثخة عمى دور مشطسات السجتسع السجني في تقجيع  -2

الخجمات االجتساعية لمذخائح السيسذة في قصاع غدة تعدػ لستغيخ السؤىل العمسي )دبمػـ، 

 ، ماجدتيخ، دكتػراه(.بكالػريػس
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ال تػجج فخوؽ ذات داللة احرائية لمعػامل السؤثخة عمى دور مشطسات السجتسع السجني في تقجيع  -3

سشػات،  3الخجمات االجتساعية لمذخائح السيسذة في قصاع غدة تعدػ لستغيخ الخبخة )أقل مغ 

 سشة(. 15سشة، أكثخ مغ  15-11سشػات، مغ 10-4مغ

احرائية لمعػامل السؤثخة عمى دور مشطسات السجتسع السجني في تقجيع  ال تػجج فخوؽ ذات داللة -4

الخجمات االجتساعية لمذخائح السيسذة في قصاع غدة تعدػ لستغيخ نػع السشطسة )محمية، عخبية، 

 دولية(.

ال تػجج فخوؽ ذات داللة احرائية لمعػامل السؤثخة عمى دور مشطسات السجتسع السجني في تقجيع  -5

تساعية لمذخائح السيسذة في قصاع غدة تعدػ لستغيخ السحافطة )غدة، الذساؿ، الخجمات االج

 الػسصى، الجشػب(.

 حجود الجراسة: 

 تتحجد الجراسة الحالية بالحجود التالية:

العػامل السؤثخة عمى دور مشطسات السجتسع السجني في تقجيع الخجمات  السؽضؽعي: الحج -1

 االجتساعية لمذخائح السيسذة.

 محافطات غدة.  اني:الحج السك -2

  ـ.2018-2017شبقت الجراسة في العاـ الجراسي  الحج الدماني: -3

 .شبقت الجراسة عمى العامميغ في مشطسات السجتسع السجني بسحافطات غدة الحج البذخي: -4
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 مرطمحات الجراسة: 

 السجتسع السجني:  -1

جتساعية والثقافية التي تعسل في ىػ ذلظ السجتسع الحؼ يتكػف مغ السؤسدات الدياسية واإلقترادية واإل

مياديشيا السختمفة، في إستقالؿ عغ سمصة الجولة لتحقيق أغخاض متعجدة، مشيا أغخاض سياسية كالسذاركة 

في عسمية صشع القخار، مثاؿ ذلظ اَلحداب الدياسية، ومشيا أغخض نقابية كالجفاع عغ مرالح أعزائيا، 

اب والسثقفيغ والجسعيات الثقافية التي تيجؼ إلى نذخ الػعي ومشيا أغخاض ثقافية كسا في إتحادات الكت

الثقافي وفًقا إلتجاىات أعزاء كل جساعة، ومشيا َلغخاض إجتساعية لإلسياـ في العسل اإلجتساعي 

 (.12: 2013لتحقيق التشسية )أبػ عجواف، 

 مشعسات السجتسع السجني:  -2

االتحادات العسالية والشقابات السيشية وىيئات ىي عشاصخ أو تشطيسات غيخ حكػمية كاَلحداب الدياسية و 

التشسية االجتساعية وغيخىا مغ جساعات الزغط في السجتسع، كسا أنيا تتزسغ قيسا وقػانيغ سمػكية 

تتعمق بالتدامح اتجاه اآلخخ السختمف وااللتداـ ضسشا أو صخاحة باإلدارة الدمسية لمخالفات بيغ اَلفخاد 

 (.17: 2005السجاؿ العاـ أؼ السجتسع )ابخاىيع، والجساعات التي تتقاسع ىحا 

 الذخائح السيسذة:  -3

ىي فئة تفتقخ إلى معطع مقػمات الحياة مغ الصعاـ والذخاب والحساية وىي بحاجة إلى تجشب الخصخ 

وتحقيق االستقخار الشفدي واالجتساعي وتأميغ مدتػػ مشاسب مغ الحياة لكافة أفخاد ىحه الفئة لتحقيق 

 (.6: 2014ستقخار في السجتسع )عبج العديد، التػازف واال
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 ني: السبحث األول/ مشعسات السجتسع السج

يعخض الباحث في ىحا السبحث تػصيفا شامال لسشطسات السجتسع السجني مغ حيث مفيػميا وماىية 

 عسميا ودورىا في خجمة السجتسع الفمدصيشي ومجػ استفادة السجتسع مغ وجػد ىحه السشطسات.

 تسييج:

دبيات مع تشامي مشطسات السجتسع السجني، وتدايج عجدىا في خالؿ الدشػات اَلخيخة، بخز في أ

التشسية عجد كبيخ مغ التعخيفات لسفيػـ السجتسع السجني، بغس الشطخ عغ اإلختالفات بيغ ىحه التعخيفات 

، وىي: أف مشطسات السجتسع السجني ىي  ىشالظ تػافق عاـ حػؿ عجد مغ الدسات ومكػنات ىحا السفيـػ

سخة والدػؽ والجولة، وىي ال مجسػعة مغ السشطسات التصػعية، ىحه السشطسات تذغل السجاؿ العاـ بيغ اَل

تدعى لتحقيق الخبح، كسا أنيا تدعى لتحقيق مشفعة جساعية لمسجتسع ككل أو لبعس الفئات السيسذة، كسا 

تسثل في بعس الحاالت مرالح أصحاب ميشة معيشة، وتجافع عغ السيشة التي يشتسػف إلييا، كسا لجييا 

ات، وىػ ما يعبخ عشو بسرصمح " الثقافة السجنية" )قشجيل، بعًجا قيسًيا يتسثل في اإلدارة الدميسة لإلختالف

2008 :4.) 

وقج تعجدت مفاىيع السجتسع السجني بتعجد مذارب وإتجاىات الباحثيغ، فسشح أف أصبح مفيـػ 

السجتسع السجني متجاوال ومع ضيػر غخامذي الحؼ يعتبخ محط إىتساـ قصاع مغ الساركدييغ نياية 

ونحغ أماـ إشكاؿ معخفي حػؿ مفيػـ السجتسع السجني، حيث ساىست التػجيات ثسانيشيات القخف العذخيغ 

الفكخية لمباحثيغ بتشػع التعخيفات التي تتعمق بسفيـػ السجتسع السجني لكل باحث حدب مشصمقاتو الفكخية 

 (.17: 1991)غخامذي، 

سجني بجوف أف لقج تشاوؿ السفيػـ إتجاىيغ وىسا: اإلتجاة اَلوؿ/ الحؼ تبشى مفيػـ السجتسع ال

يعامل الفكخ لتحجيج ماىيتو، وتعييغ السعشى الحؼ يعصيو لو، وبالتالي قجـ تعبيًخا فارًغا، إذ كاف ماركذ 
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شاىًجا في كل الجراسات التي تشاولتو لتأكيج أحقية السفيػـ وشخعيتو، لكغ غخامذي كاف أبخز في ىحه 

، أو تحجيج  اليجؼ مغ إستخجامو، مسا جعمو َلف يكػف السحاولة. ومع ذلظ لع يديع في تػضيح السفيـػ

وعاء لتيار يدكشو اليع الجيسػقخاشي أدػ ذلظ َلف يكػف مفيػـ السجتسع السجني يداوؼ الجيسػقخاشية 

كػنو مفيػًما بحثًيا، كسا ضيخ لجػ  ويتخفى تحتو السيل الخأسسالي، ليتحػؿ إلى أداة أيجولػجية رغع

تكػيغ االجتساعي الحؼ يجخؼ فيو الرخاع اَليجولػجي وتتحقق غخامذي، حيث سيكػف السجاؿ الستعمق بال

فيو الييسشة، ىحا السفيػـ السخكدؼ لجيو، والحؼ يعشي سيادة أو إنترار تػجو فكخؼ سياسي محجد عبخ 

الرخاع اَليجولػجي في ىحا الحيد الحؼ يزع الشقابات والييئات السجنية والسجرسية والكشيدة. ىحا أدػ 

حجيج السقرػد بالسجتسع السجني ىل ىػ السشطسات الغيخ حكػمية، أو الييئات التي لخمق إلتباس في ت

 (.9: 2010تعسل مغ أجل الجيسػقخاشية، أو الذبكات التي تعسل بتسػيل خارجي )الرػراني، 

اإلتجاة الثاني/ أسذ مػقفو عمى رفس مفيػـ السجتسع السجني، َلنو باَلساس يخفس الشزاؿ 

إختدؿ إلى الذبكات التي تعسل بتسػيل خارجي، ولكي يتأسذ ىحا الخفس نطخًيا  الجيسػقخاشي، أو َلنو

حاوؿ أف يداوؼ بيغ السجتسع السجني والسجتسع البخجػازؼ، إنصالًقا مغ أنو يخفس أصال السجتسع 

البخجػازؼ، أو حاوؿ أف يتذكظ في أغخاض دعاتو، تأسيًدا عمى الجعع الحؼ يتمقػه مغ جيات خارجية ىي 

الب مؤسدات رأسسالية أو مؤسدات متػاججة في السخاكد الخأسسالية، وبالتالي تجاوز التعامل العسمي في الغ

مع السفيػـ عبخ تمػيثو، سػاء بالبخجػازية أو باإلرتباط. والخصأ ىشا يتسثل في الخبط بيغ السفيػـ والميبخالية 

دؼ اإلجتساعي بذكل عاـ، ليحا اإلقترادية. حيث أف السفيـػ لجػ ماركذ ىػ تحجيج لمسدتػػ اإلقترا

 (.17: 2008تكخس مفيػـ قػػ اإلنتاج وعالقات اإلنتاج بجيال عشو )فاضل، 

وقج لجأ بعس الباحثيغ إلى تبشي تحجيج إجخائي لسفيػـ السجتسع السجني ليتفادػ اإلشكاليات التي 

تساعية والثقافية التي تعسل في يثيخىا تعجد السفاىيع، فمقج حجد بأنو: السؤسدات الدياسية واالقترادية واالج
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مياديشيا السختمفة في إستقالؿ عغ سمصة الجولة لتحقيق أغخاض متعجدة، مشيا أغخاض سياسية كالسذاركة 

في عسمية صشع القخار ومثاؿ ذلظ اَلحداب الدياسية، ومشيا َلغخاض نقابية كالجفاع عغ مرالح 

ب والسثقفيغ والجسعيات الثقافية التي تيجؼ إلى نذخ أعزائيا، ومشيا أغخاض ثقافية كسا في إتحادات الكتا

الػعي الثقافي وفًقا إلتجاىات أعزاء كل جساعة، ومشيا َلغخاض اجتساعية لإلسياـ في العسل 

االجتساعي لتحقيق التشسية وأىسيا تحقيق التشسية البذخية، وىحا ىػ التعخيف الخاجح واَلقػػ لمرػاب مغ 

 (.37: 2002بيغ التعخيفات )العمػؼ، 

 مفيؽم مشعسات السجتسع السجني:

تعخؼ مشطسات السجتسع السجني بأنيا عبارة عغ حخكات اجتساعية تدعى لمحج مغ ىيسشة الجولة 

عمى السجتسع ومسارستيا لمتدمط، وتتسثل ىحه الحخكات بالسؤسدات والسشطسات الصػعية غيخ الخسسية 

تيا التي اعتادت أف تفخض ىيسشتيا عمى السجتسع التي تعسل باستقاللية بعيًجا عغ سمصة الجولة وسيصخ 

 (.25: 2012بالديصخة عمى ىحه السؤسدات وغيخىا )شيخ عمي، 

حيث تصمق عبارة ومفيػـ السجتسع السجني عمى ىحه السشطسات التصػعية غيخ إجبارية وغيخ 

لتحقيق مرالح  الخبحية والتي تمعب دوًرا ميًسا بيغ العائمة والسػاشغ مغ جية والجولة مغ جية أخخػ 

السجتسع في كافة الشػاحي والسجاالت والطخوؼ. كسا يصمق عمى ىحه السشطسات مشطسات السجتسع السجني 

الدمصة الخامدة إلضصالعيا بالجور الخقابي السيع والشديو، وتعسل مشطسات السجتسع السجني عمى تقجيع 

اَلمثمة عمى ذلظ رعاية الشداء واَلشفاؿ  خجماتيا ونذاشاتيا مجاًنا وبجوف ثسغ لألفخاد في السجتسع، ومغ

والسخضى إضافة لجعع الذباب والصالب، ومغ ىشا تبقى ىحه السشطسات بعيجة عغ سمصة وىيسشة الجولة 

وىشالظ قدع آخخ مشيا أىمية يعسل في مجاؿ الخعاية واإلغاثة اإلندانية والتشسية الثقافية واالجتساعية 

لخياضية والبذخية، إضافة لحقػؽ اإلنداف وحقػؽ السخأة، إف أؼ مجتسع واالقترادية والرحية والدياسية وا
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في أؼ دولة يكػف بجوف ىحا التكػيغ مغ مشطسات السجتسع السجني وبجوف مؤسداتو السذار إلييا في 

الدابق يكػف مجتسع ناقز وفيو خمل ويعتبخ خجعة وأكحوبة وال يسكغ أف يحرل فيو تشسية متشاسقة لكل 

تمقة بذكل متكامل وناضج، إذا لع يتع تفعيل وتشذيط ىحه السشطسات برػرة إيجابية مغ قبل فعالياتو السخ

الجولة بجوف تجخل أو وصاية أو مداومة ودعع السجتسع نفدو بقشاعة وإيساف راسخ وعسل متفاني لحلظ 

شي السجني، تبقى مشطسات السجتسع السجني تذكل العسػد الفقخؼ والزخورة السمحة لبشاء السجتسع الجيسقخا

كسا أف العجيج مغ السجارس الفكخية ساىست في صياغة السجتسع السجني كالسجرسة الساركدية ومجرسة 

العقج االجتساعي مسثمة بخوادىا إضافة إلى التعجد في السداىسة في صياغة مفيـػ السجتسع السجني ىػ 

جل الحج مغ سمصة الجولة دليل عمى أف ىحا السفيـػ ال يشحرخ في رؤية الحخكات الميبخالية مغ أ

اإلقصاعية، مغ ىشا نالحع ىحا السفيػـ إلضيار أىسية الجولة في تحقيق الػحجة داخل السجتسع، وعجـ قجرة 

: 2006السجتسع السجني عمى تحقيق تساسكو دوف أف تعسل الجولة عمى مشحو ىحا التساسظ )عبج العاؿ، 

14.) 

تسع السجني بأنو: السؤسدات الدياسية وبشاء عمى ذلظ يسكغ تحجيج مفيػـ مشطسات السج

واالقترادية واالجتساعية والثقافية التي تعسل في مياديشيا السختمفة في إستقالؿ عغ سمصة الجولة لتحقيق 

أغخاض متعجدة، مشيا أغخاض سياسية كالسذاركة في عسمية صشع القخار ومثاؿ ذلظ اَلحداب الدياسية، 

الح أعزائيا، ومشيا أغخاض ثقافية كسا في إتحادات الكتاب ومشيا َلغخاض نقابية كالجفاع عغ مر

والسثقفيغ والجسعيات الثقافية التي تيجؼ إلى نذخ الػعي الثقافي وفًقا إلتجاىات أعزاء كل جساعة، 

ومشيا َلغخاض اجتساعية لإلسياـ في العسل االجتساعي لتحقيق التشسية وأىسيا خجمة شخائح السجتسع التي 

 دائسة. تحتاج إلى رعاية
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 السجتسع السجني في فمدطيؼ:

كانت تداؤالت عسيقة تتسثل أماـ الباحث في السجتسع السجني في السشصقة العخبية، نطخًا 

لخرػصية ىحه السشصقة التي ىي غالبًا ُمقحسة عمى السجتسع ومفخوضة عميو، ونطخًا لخرػصية 

تسع السجني فكيف الحاؿ بالشدبة لمباحث مجتسعات ىحه الجوؿ عغ السجتسعات الغخبية التي ضيخ فييا السج

في السجتسع السجني في فمدصيغ التي تعير خرػصية داخل الخرػصية العخبية، الشظ ىشا أف 

السقاييذ الستبعة في التعخؼ عمى وجػد مجتسع مجني في بمج ما، لغ تججؼ كثيخًا في الحالة الفمدصيشية، 

خاص، والدياسي مع السجني، نطخا َلف الذعب الفمدصيشي فإنو في الحالة الفمدصيشية يتجاخل العاـ مع ال

ومشح أمج بعيج وحتى يػمشا ىحا يعير تحت االحتالؿ، وبالتالي لع يعخؼ دولة وسمصة يسكغ في مػاجيتيا 

بمػرة مجتسع مجني، فالدمصة القائسة، ىي دوما سمصة احتالؿ. وىكحا تجاخل ما ىػ سياسي بسا ىػ مجني 

لفمدصيشية؛ فالذعب الفمدصيشي بكل فئاتو ومدتػياتو، انتطع في حخكة جساىيخية في التجخبة الدياسية ا

واحجة، قيادة سياسية، شعب، نقابات، أحداب وجسعيات، لسػاجية القػات السحتمة. الجسيع ليع ىجؼ واحج 

ىػ مػاجية االحتالؿ وليذ مػاجية بعزيع بعزًا، وىشا نالحع خرػصية السجتسع السجني الفمدصيشي 

مغ حيث تكػيشو أو مغ حيث وضيفتو؛ فيػ مجتسع ولج في خزع مقاومة االستعسار البخيصاني أوال  سػاء

والرييػني ثانيًا، ووالدتو لع تكغ في إشار حخكة مصمبية اقترادية أو اجتساعية، بل في إشار حخكة 

يا؛ وبالتالي فإف جساىيخية سياسية نزالية تدعى لالستقالؿ والحخية وإبخاز اليػية الػششية والحفاظ عمي

السصمب اَلساسي لسؤسدات السجتسع السجني الفمدصيشي ،ىػ تأسيذ السجتسع الدياسي الػششي، باإلضافة 

إلي ذلظ عاش نرف الذعب الفمدصيشي ومازاؿ خارج أرض الػشغ وتخبصو عالقة خاصة وشائكة مع 

داللة رمدية أكثخ مسا ىي  الجوؿ التي يعير فييا، وىػ اَلمخ الحؼ يجعل لسفيػـ السجتسع الفمدصيشي

 (.12: 2011سديػلػجية، وىحه خاصية ال نججىا في تجارب الذعػب اَلخخػ )ابخاش، 
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إف السؤسدات الستعارؼ عمييا كسكػنات لمسجتسع السجني كانت حاضخة وبكثافة في السجتسع 

صيشية غيخ مغ الفمدصيشي، إال أف وضيفتيا غيخ وضيفة مثيالتيا في البمجاف اَلخخػ، فغياب دولة فمد

وضيفة )السجتسع السجني( الفمدصيشي وجعميا ترب في اتجاه إبخاز اليػية الػششية الفمدصيشية والحفاظ 

عمييا وإعادة تأسيذ الجولة، فالسجتسع السجني في ىحه الحالة ىػ السؤسذ لمجولة ولمدمصة الدياسية وليذ 

ذ السجتسع السجني السفارؽ لمدياسي)ابخاش، العكذ وبالتالي يدتحق تدسية السجتسع السجني/الدياسي، ولي

2011 :13.) 

مسا تقجـ يخػ الباحث أف أىسية مؤسدات السجتسع السجني تكسغ في تخسيخ اليػية الفمدصيشية 

والحفاظ عمى مكػنات السجتسع الفمدصيشي وتعديد صسػد كافة فئات السجتسع أماـ كل التحجيات التي 

 تػاجو السجتسع.

 لسؤسدات السجتسع السجني: الؽظائف االقترادية

وتتسثل في استغالؿ واستثسار الثخوات الستاحة وما يختبط بحلظ مغ عسميات اإلنتاج واالستيالؾ 

واالدخار والتجارة، ولكغ مع تصػر الحياة اإلندانية واستقخار السجتسعات البذخية وضيػر الحزارات وزيادة 

وتعجد وتشػع حاجات اإلنداف وزيادة مذكالتو أصبح مغ  تعقج العالقات االجتساعية بيغ اَلفخاد والجساعات

العديخ عمى اَلسخة التقميجية االستسخار في أداء وضائفيا إلشباع ىحه الحاجات ومػاجية السذكالت 

بالكفاءة السخجػة، وأخحت اَلسخة البذخية تذعخ بالعجد تجريجًيا أماـ تمبية وإشباع حاجات اإلنداف الستججدة 

عمى ذلظ أف بجأت السجتسعات تفكخ في أنطسة بجيمة تحل محل اَلسخة وتقػـ مقاميا  والستشػعة وتختب

بالػضائف التي لع تعج قادرة عمى االستسخار في تأديتيا وقج تػصمت السجتسعات الحجيثة إلى ما يدسى 

شار كل بالشطع االجتساعية كالشطاـ االقترادؼ والشطاـ الرحي والشطاـ التعميسي والشطاـ الدياسي، وفي إ

نطاـ مغ ىحه الشطع أنذئت مؤسدات متخررة تقػـ بتأدية وضائف ىحا الشطاـ والتي ال تخخج عغ إشباع 
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االحتياجات السختمفة لإلنداف ومػاجية وحل السذكالت التي تعتخض شخيق حياتو في ذلظ الجانب مغ 

 (.140: 2015جػانب الحياة )قخممة، 

السجني يسكغ أف تدتفيج مغ االمكانيات والثخوات  مسا تقجـ يسكغ القػؿ بأف مؤسدات السجتسع

الستاحة في رفع السدتػػ السعيذي لمفئات السيسذة وسائخ فئات السجتسع وذلظ مغ خالؿ تصػيخ الشطع 

 االجتساعية كالشطاـ االقترادؼ والشطاـ الرحي والشطاـ التعميسي والشطاـ الدياسي.

 ي:طبيعة الجور الحي تبشتو مشعسات السجتسع السجن

استصاعت مشطسات السجتسع الفمدصيشي أف تمعب دوًرا امتاز بالتبايغ واإلختالؼ واإلندجاـ مع 

اَلوضاع الفمدصيشية مشح نذأتيا في فمدصيغ وعمى مجار تاريخيا، سػاء مغ الشاحية االجتساعية أو 

أنيا لع تشع في الدياسية التي مخ بيا الذعب الفمدصيشي، إذ تسيدت مشطسات السجتسع السجني الفمدصيشي 

ضل وجػد دولة وششية، وإنسا في ضل تجاخل عجد مغ العػامل التي ساىست في تكػيشيا عمى ىحا الشحػ 

الحؼ نذاىج عميو السشطسات اليػـ، حيث تأثخ عسل مشطسات السجتسع السجني قجيًسا بالدياسات التي كانت 

ومغ ثع تقاسع اَلراضي الفمدصيشية بيغ كل مغ تشتيجيا الجولة العثسانية ومغ ثع تأثيخ االنتجاب البخيصاني، 

اإلحتالؿ االسخائيمي ومرخ واَلردف فيسا بعج، كسا فخض االحتالؿ سياساتو عمى عسل وأداء السشطسات 

 (.27: 1995والجسعيات الفمدصيشية )أبػ عسخو، 

ة ، أؼ بعج خخوج مشطس 1982ضيخ االىتساـ الفعمي بسشطسات السجتسع السجني في فمدصيغ بعج 

التحخيخ الفمدصيشي مغ لبشاف، حيث ركدت الفرائل الفمدصيشية عمى إنذاء أشخ وىيئات جساىيخية 

تدتصيع مغ خالليا مسارسة العسل الدياسي مغ جية، إضافة لتقجيع الخجمات التشسػية لمجسيػر 

ؿ مغ الفمدصيشي، وبجء التخكيد والعسل عمى تصػيخ السجتسع السحمي مغ أجل مقاومة سياسات االحتال

 (.28: 2013خالؿ شخح بخامج بجيمة لعسل ىحه الفرائل الفمدصيشية )أبػ عجواف، 
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كسا يسكغ تمخيز الجور الحؼ لعبتو مشطسات السجتسع السجني قبل دخػؿ الدمصة الفمدصيشية، بأنو 

ي اعتسج وبذكل أساسي عمى الجانب الدياسي، وتبعو التخكيد عمى الجور الخيخؼ واإلغاثي والجور الخجمات

حيث نذأ العجيج مغ لجاف الخعاية الرحية، حيث مخت مشطسات السجتسع السجني بثالث مخاحل قبل نذػء 

 1982إلى عاـ  1967الدمصة وارتبصت جسمة مغ اَلىجاؼ لكل مخحمة، امتجت السخحمة االولى مغ عاـ 

لسدتحيمة، ومع تصػر وكانت أىجاؼ ىحه السخحمة االنذغاؿ بالعسل الدياسي إضافة لمشطخ لسفيػـ التشسية ا

حيث نذأ مفيػـ التشسية السقيجة في  1987إلى عاـ  1982ىحه السخاحل كانت السخحمة الثانية مغ عاـ 

 1987ضل االحتالؿ، إضافة لتغمغل مفيػـ التشسية مغ أجل الرسػد، أما السخحمة الثالثة امتجت مغ عاـ 

 (.23: 2002قاومة )مخكد بيداف، حيث نذأ مفيـػ التشسية مغ أجل الرسػد والس 1993الى عاـ 

عبًئا عمى عسل مشطسات السجتسع السجني  1987وشكمت االنتفاضة الفمدصيشية اَلولى عاـ 

الفمدصيشي مغ خالؿ قياميا بدج الفخاغ القانػني والسؤسداتي، لغياب السؤسدات الخسسية في مجاالت 

لبزائع اإلسخائيمية، وتعديد صسػد التعميع والرحة وحل الشداعات، كسا أخحت عمى عاتقيا مقاشعة ا

االقتراد الفمدصيشي، وتسكيغ السجتسع، وتعديد التشسية، وخالؿ االنتفاضة بجأت بعس السؤسدات السانحة 

مباشخة عسميا في اَلراضي الفمدصيشية، وبجأت تقجيع بعس الجعع لسشطسات السجتسع الفمدصيشي، وىحه 

 (.28: 1995إلى أمخيكا وأوروبا )أبػ عسخو،  السشطسات مثمت غالبية دوؿ العالع باإلضافة

بعج قياـ الدمصة الػششية الفمدصيشية ومع إنذاء بخنامج اَلمع الستحجة اإلنسائي الخاص في 

فمدصيغ والحؼ دأب عمى إصجار تقاريخ سشػية تخز التشسية البذخية في فمدصيغ إزداد االىتساـ بالتشسية 

ية التي تعشى بتعديد مفيػـ التشسية البذخية، وانرب إىتساـ العجيج البذخية، وارتفع عجد السشطسات السجتسع

مغ مشطسات السجتسع السجني في العسل مغ أجل الحرػؿ عمى الجعع والتسػيل الخارجي، وأصبح اعتساد 

ىحه السشطسات عمى السشح الخارجية في غالبية أنذصتيا والصابع الحؼ غمب عمى العسل ليحه السشطسات 
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ية وذات شابع ميشي، وأصبحت العزػية ليحه السشطسات مغمقة، وتعسل عمى تشفيح أنيا غيخ حكػم

مذاريع وبخامج وفق بخامج ومرادر السداعجات والسشح، وقج أثخ ىحا عمى مزسػف ىحه السشطسات كقػػ 

اجتساعية وسياسية ليا أولػياتيا الػششية مغ جية واالجتساعية مغ جية أخخػ باإلضافة إلى ضعف 

لحؼ تحجثو ىحه السشطسات في الدياسات الػششية الستعمقة بتعديد التشسية )السالكي وآخخوف، التأثيخ ا

2007 :11.) 

لقج ساىست السشح والسداعجات الخارجية غيخ السذخوشة عمى إحجاث نقمة نػعية في عسل 

يا مشطسات السجتسع السجني الفمدصيشي، إذ بجأت ىحه السشطسات باالبتعاد بذكل تجريجي عغ مشابع

التشطيسية والحدبية، واستصاعت استقصاب عجد مغ الخبخاء والستخرريغ واإلدارييغ السدتقميغ، الحيغ 

يستمكػف القجرة عمى التعاشي مع السدتججات الججيجة في عسل السشطسات السجتسعية، ويالحع أف العجيج 

لية السانحة والجاعسة مغ مشطسات السجتسع السجني قج ارتبصت بأنذصة وبخامج وسياسات السؤسدات الجو 

 (.9: 2006ليا مغ خارج فمدصيغ )الشذاشيبي، 

وشيجت ىحه السشطسات السجتسعية تحػال واضًحا في جػىخىا وسمػكيا بعج اتفاقية أوسمػ، فخغع 

مخور فتخة شػيمة عمى أوسمػ إال أف السشطسات السجتسعية ال زالت تحاوؿ تحجيج اَلىجاؼ والبخامج والعسل 

سة واضحة تعسل عمى تعديد بقائيا ودورىا بسا يشدجع مع التغيخات والسياـ الكبيخة مغ أجل رسع سيا

 (.25: 2002السمقاة عمى عاتقيا )مخكد بيداف، 

بعج اتفاؽ أوسمػ شيجت مشطسات السجتسع السجني تحػال في تػجييا الدياسي، حيث غمب التػجو 

لصابع الػششي الحؼ يحقق غايات وششية السيشي السؤسداتي السحس عمى عسل ىحه السشطسات، ولع يعج ا

ومجتسعية يطيخ في مالمح وخصط وبخامج عسل تمظ السشطسات، حيث لػحع قياـ بعس السشطسات 

بتخجسة نطاميا الجاخمي إلى المغة اإلنجميدية، وبأىجاؼ ورؤية تتساشى مع سياسة السانحيغ، بسعشى إعادة 
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اد الشطاـ، والحؼ يشتج عشو اإلبتعاد الجػىخػ عغ صياغة الشطاـ مغ خالؿ إحجاث تغيخات جػىخة في مػ 

الدياؽ الحؼ خمقت السشطسة مغ أجمو، كل ذلظ لسحاولة تػافق الشطاـ الخاص بتمظ السؤسدات مع سياسة 

 (.11: 2006السانحيغ الخاصة )الشذاشيبي، 

بأنيا عشج تشاوؿ البخامج واَلنذصة والسذاريع التي تقجميا مشطسات السجتسع الفمدصيشي يالحع 

تخكد وبذكل كبيخ عمى التجريبات، وذلظ كػف السذاريع السسػلة مغ الخارج تجعع التجريبات التي تذجع 

الشطع الجيسقخاشية واالنفتاح عمى اآلخخ ومجاالت التخبية لألشفاؿ والذباب وفق السفاىيع الغخبية، ومغ 

حة اإلنجابية والشػع االجتساعي اَلمثمة عمى ذلظ مػاضيع لع تكغ ذات اىتساـ أو احتياج كسػاضيع الر

والتعميع البجيل، إذ اعتبخ العجيج مغ الكتاب والباحثيغ أف التسػيل الخارجي استعساًرا مغ نػع آخخ. حيث 

عبخ عغ ذلظ الباحث خميل نخمة أف الجور الحؼ يمعبو التسػيل والسداعجات الخارجية بعسل سساسخة 

فكار وأىجاؼ الجوؿ التي يأتػف مشيا، ويعسمػف عمى نذخ التشسية الحيغ يعسمػف عمى تمبية تػجيات وأ

مرصمحات وقيع وثقافة بعيجة عغ ثقافة السجتسع الفمدصيشي، كسا أف غالبية التجريبات التي يذجع 

السسػليغ عمى تشفيحىا لفئة الذباب أو غيخىع مغ الفئات بأنيا تجريبات غيخ معخوفة الشتائج )القداز، 

2016 :3.) 

ات السجتسع السجني الفمدصيشي عمى تبشي مجسػعة مغ اَلدوار االستخاتيجية التي لقج عسمت مشطس

مغ خالليا يسكغ لسشطسات السجتسع السجني التعبيخ عغ رؤيتيا، حيث تبشت العجيج مغ مشطسات السجتسع 

السجني استخاتيجية التصػيخ السؤسدي والتشطيسي وتشسية السػارد البذخية، حيث ضيخ نػع مغ االىتساـ 

الػاضح مغ قبل ىحه السشطسات بسػضػعات وقزايا التصػيخ السؤسدي، وتشسية السػارد البذخية، إذ جعمت 

غالبية مشطسات السجتسع السجني مغ ىحه االستخاتيجية مكػًنا ىاًما مغ رؤيتيا وبخامجيا، إذ تتزح أىسية 

جني لمقياـ بأدوارىا السختمفة، ىحا الجور بالسخحمة الحاليو، مغ ضخورة تقػية وتسكيغ مشطسات السجتسع الس



 21 
 

وخاصة عسمية ادارة االنتقاؿ مغ اإلغاثة لمتشسية، ومغ السجتسع الصبيعي إلى السجتسع السجني، إف االىتساـ 

بعسميات التصػيخ السؤسدي والتشطيسي لسشطسات السجتسع السجني سيتعدز مع تكػيغ الجولة الفمدصيشية، 

 (.4: 2016ا ومع اَلشخاؼ اَلخخػ ذات العالقة )القداز، ىحا يدتجعي لزخورة تشطيع العالقة معي

إف بشاء مجتسع مجني فعاؿ يتصمب التخمز مغ كافة اَلشكاؿ التشطيسية القجيسة لعسل مشطسات 

السجتسع السجني، إضافة عمى ذلظ فإف مياـ البشاء والعسخاف والتشسية تدتػجب إعادة الشطخ بالسػارد البذخية 

ع االحتياجات والستصمبات الججيجة، كسا أف عمى مشطسات السجتسع السجني أف السػجػدة، بسا يشدجع م

تجرؾ أىسية التصػيخ السؤسدي باعتباره شخًشا لػجػدىا واستسخار عسميا ولجورىا السدتقبمي في بشاء وتحجيج 

مزسػف الجولة الفمدصيشية. حيث تتزسغ استخاتيجية التصػيخ السؤسدي مجسػعة مغ العشاصخ السيسة 

بخزىا سيادة مبادغ الحكع الدميع مغ حيث ضخورة تػفخ قيع ورسالة ومبادغ واضحة لمسشطسة، إضافة وأ

 (.15: 2007لتػفخ الذفافية والشداىة )بخغػثي، 

إضافة لجور التصػيخ السؤسدي والتشطيسي وتشسية السػارد البذخية، تبشت مشطسات السجتسع السجني 

التعبيخ عغ رؤيتيا، إذ تخػ العجيج مغ مشطسات السجتسع السجني الفمدصيشي دور تقجيع الخجمات في سبيل 

أف ليا دور في الػقت الحالي والسدتقبل عمى صعيج تقجيع الخجمات التشسػية، ىحا الجور مبشي عمى أساس 

عجـ وضػح دور الدمصة الػششية عمى صعيج تقجيع الخجمات، وفي نفذ الػقت ىشالظ تدايج في الصمب 

ل أفخاد السجتسع السجني، ونطًخا لعجـ تقجيع الدمصة الػششية خجمات اجتساعية في عمى الخجمات مغ قب

قصاعات تشسػية مختمفة، إضافة لعجـ إمكانية وصػؿ خجمات الدمصة الػششية الى الكثيخ مغ السشاشق 

البعيجة والسيسذة، عالًوة عمى ذلظ عجـ قجرة الدمصة عمى إيجاد قجرات ومرادر مالية لتأميغ كافة 

 (.12: 2009خجمات االجتساعية )عبج اليادؼ، ال
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 دور مشعسات السجتسع السجني:

 لقج تبشت مشطسات السجتسع السجني ضسغ استخاتيجيات أدوارىا اَلساسية في السجاالت التالية:

دور التػعية والتثقيف وبشاء الػعي الجساىيخؼ، حيث أف الثقافة الدائجة تذكل إحجػ السذاكل  -1

 جو عسل مشطسات السجتسع السجني.الخئيدية التي تػا

استسخار القيع العذائخية والعائمية والفئػية الدياسية. إذ تجرؾ مشطسات السجتسع السجني أىسية  -2

 التخمز مغ ثقافة وقيع السجتسع الصبيعي في سبيل تذكيل السجتسع السجني الفمدصيشي.

 تبشي دور التعبئة والتأثيخ في الدياسات العامة. -3

بيظ والتشديق والتعاوف مغ قبل مشطسات السجتسع السجني الفمدصيشي، لكغ ال تبشي لجور التذ -4

يداؿ مفيػـ التذبيظ والتشديق والتعاوف مغ السفاىيع الغامزة ولع تتحػؿ الى مكػف بخنامجي 

في عسل السشطسات السجتسعية، حيث ال يداؿ يشطخ إلى ىحا السكػف الياـ مغ اشار مرمحي 

السجتسع السجني، حيث تتعجد أشكاؿ التشديق والتذبيظ والتعاوف،  أكثخ مغ كػنو ضخورة لبشاء

فيشالظ مشطسات تدعى لبمػرة نسػذج ميشي فعاؿ لمتعاوف مع الدمصة، وىشالظ عالقات مبشية 

عمى أساس الذخاكة الكاممة مغ خالؿ بخامج تشسػية مذتخكة كسا ىػ الحاؿ في قصاع الصفػلة 

 (.19: 2006والرحة والدراعة )البخغػثي، 

 ممخص السبحث األول:

ومسا تقجـ مغ عخض لمسبحث اَلوؿ يتزح أف ىشاؾ زيادة مصخدة في عجد مشطسات السجتسع 

السجني في السجتسع الفمدصيشي وأف غالبيتيا عمى عالقة بسؤسدات الجولة الخسسية وتتستع بالعسل بحخية 

ػيل الخارجي وكيفية الحرػؿ عميو ومدؤولية لكشيا تػاجو بعس الرعػبات ال سيسا ما يتعمق مشيا بالتس

مغ السانحيغ ورعاة السذاريع فمحلظ ال بج مغ استخجاـ تكشػلػجيا السعمػمات واإلعالـ الحجيثة وأف يكػف 
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لجػ ىحه السشطسات رؤية واضحة وشفافة تدتصيع مغ خالليا الحرػؿ عمى التسػيل الالـز الستسخار 

ي خاصة الفئات السدتيجفة مغ بخامج ىحه السؤسدات عسميا وزيادة قجرتيا عمى خجمة السجتسع السحم

كالبيئة والسخأة والصفل وضحايا الحخوب وحاالت الفقخ والبصالة ورعاية الحخية والجيسقخاشية وحقػؽ 

اإلنداف، كحلظ تدعى مؤسدات السجتسع السجني بأف تدتفيج مغ االمكانيات والثخوات الستاحة في رفع 

ذة وسائخ فئات السجتسع وذلظ مغ خالؿ تصػيخ الشطع االجتساعية كالشطاـ السدتػػ السعيذي لمفئات السيس

 االقترادؼ والشطاـ الرحي والشطاـ التعميسي والشطاـ الدياسي.
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 :السبحث الثاني/ تحديؼ الخجمات االجتساعية السقجمة لمذخائح السيسذة

اعية السقجمة لمذخائح السيسذة وكيفية الخجمات االجتس يعخض الباحث في ىحا السبحث تػصيفا شامال عغ

 االستفادة مشيا وتصػيخىا وتحديشيا وأيزا شخح مفرل عغ الفئات السيسذة في اَلراضي الفمدصيشية.

 مقجمة:

تتجاوز حاالت التيسير واإلقراء االجتساعي في فمدصيغ صػر الحخماف واإلقراء الحؼ 

حقػؽ االقترادية واالجتساعية والثقافية، إلى تتعخض ليا فئات السيسذيغ، وإمكانيات وصػليع إلى ال

التأثيخ عمى وحجة وسالمة التخاب الػششي حيث أدػ تيسير السحافطات الجشػبية إلى انقداـ البالد وجعل 

الفئات السيسذة في تدايج مدتسخ وىحا مؤشخ خصيخ يجعػا لجراسة الطاىخة مع ازدياد أعجاد السيسذيغ يػما 

 بعج يـػ في قصاع غدة.

اني عسمية التشسية االقترادية الفمدصيشية متأثخًة بحالة الحرار الدياسي السفخوضة عمى قصاع تع

غدة مغ العجد التسػيمي في كافة السؤسدات والسخافق، ونتيجة لتجني مداىسة القصاع السرخفي في قصاع 

ؼ يػاجيو قصاع غدة غدة في عسمية التشسية، في ضل الػاقع الحالي، وحالة االنقداـ الدياسي والحرار الح

راـ -وانعكذ سمبا عمى مخاكد الحكع السحمي ومؤسدات السجتسع السجني، إف حالة االنقداـ الدياسي )غدة

هللا( كاف ليا اَلثخ الدمبي عمى االقتراد الػششي بذكل عاـ ومؤسدات السجتسع السجني وادارتيا في 

لقمة تقاضييع رواتبيع ومخرراتيع، إف  قصاع غدة بذكل خاص مسا أدػ إلى تخاجع أداء العامميغ فييا

انعجاـ الثقة الستبادلة بيغ العامميغ وإداراتيع نتيجة لمػضع الدياسي )حالة االنقداـ( الستأـز كاف لو الجور 

 (.71: 2014اَلساسي في تخاجع دور السؤسدات في قصاع غدة )الفخا، 

دتشج إلى مخجعيات عمسية وغالًبا ما يشطخ إلى الخجمة االجتساعية بػصفيا جيج مشطع، ي

سػسيػلػجية، وسايكػلػجية، وتخبػية وشبية وغيخىا، ويدتيجؼ حل مذكالت اَلفخاد والجساعات، أو إيجاد 



 24 
 

آليات تسشع ضيػر تمظ السذكالت، أف ذلظ الجيج السشطع قج يكػف رسسًيا مؤسًدا كاف تقيع الجولة مؤسذ 

ت لمعػف والحساية مغ خالؿ صشاديق القخوض، أو ات لأليتاـ أو السدشيغ، أو لألرامل، أو تؤسذ آليا

تػفخ تدييالت ائتسانية، وفخصا تدػيقية، أو يكػف غيخ رسسي، رغع أنو مؤسذ، مثل قياـ مشطسات 

السجتسع السجني بسداعجة فئات معيشة مغ السعػقيغ والشداء اَلرامل، أو قياميا بتأسيذ مخاكد لمبحػث، أو 

 (.4: 2010 عمي، مشطسات لحساية السخآة والصفل )دمحم

أف لمخجمة االجتساعية جيجىا الػقائي، إلى جانب جيجىا العالجي، وكالىسا يدتيجؼ حفع أمغ 

اإلنداف والجساعة، أو استعادتو، والعسل عمى استسخاره مغ خالؿ السؤسدات القائسة كاَلسخة )الخجمة 

غ )الخجمة االجتساعية الرحية( االجتساعية اَلسخية( والسجرسة )الخجمة السجرسية( والسخضى والسدشي

واَليتاـ )خجمة الفخد( وغيخىا أف أعخاضا أو ضػاىخ اجتساعية مثل التخمل واليتع واَلمية والسخض، وإدماف 

السخجرات، والصالؽ، واَلسخ أو الغياب الصػيل، وصخاعات السجتسع السحمي الشاجسة عغ االنقدامات 

أو تيجيخ قدخؼ إلى جانب ضغػط ومخاشخ التمػث البيئي،  الصائفية وما تؤدؼ إليو مغ قتل عمى اليػية

وما أدػ إليو االحتالؿ مغ بصالة ودمار لمسؤسدات االقترادية ونيب لمسػارد، أفزت إلى التيسير والفقخ 

وإلى عسميات اغتياؿ مشطسة، أو عسميات تآمخ شائفية أو عذائخية. أف كل تمظ الطػاىخ تجخل في إشار 

سع، ويالحع إف بعس عشاصخ حاالت اَلمغ السجتسعي واإلنداني، تترل عمى اىتسامات خجمة السجت

نحػ مباشخ باَلىجاؼ اإلنسائية لمسجتسع التي ركدت عمى الفقخ والجػع وتعسيع التعميع االبتجائي، وتحقيق 

السداواة بيغ الجشديغ وتسكيغ السخأة، وخفس معجؿ وفيات اَلشفاؿ وتحديغ صحة اَلميات وضساف تػفخ 

: 2007ب البقاء لمفئات السيسذة في السجتسع الفمدصيشي مغ أجل دفع عجمة التشسية )مرصفى، أسبا

19.) 
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لمخجمة االجتساعية مدؤولية كبخػ تتسثل بزخورة تػسيع الخؤية، أو إشار التعامل، عمى نحػ يبجو 

مداعجة اَلفخاد فيو الفخد والسجتسع، وجياف لحقيقة واحجة، أف مغ اَلىجاؼ اَلساسية لخجمة السجتسع ىػ 

والجساعات عمى تجاوز أزماتيع الذخرية واالجتساعية، وتسكيشيع مغ االشتخاؾ في حياة مجتسعيع وعمى 

الشحػ الحؼ يعدز شعػرىع بالسػاششة، حقػًقا وواجبات، ويؤكج قجرتيع عمى التحكع بسريخىع ومسارسة 

جػىخ عسمية التشسية السدتجامة  اختياراتيع. وكل ىحه اَلىجاؼ تشدجع مع حقيقة أف أمغ اإلنداف ىػ

بػصفيا تػسيع لفخص الشاس واختياراتيع وتعديد قجراتيع مغ خالؿ إعادة تذكيل رأس الساؿ االجتساعي 

بجوف التزحية بحاجات اَلجياؿ القادمة. فيي تشسية مدتجامة، تػزع ثسار التقجـ االقترادؼ عمى نحػ 

تخكد في أولػيتيا عمى الفقخاء مغ خالؿ تػسيع فخص عادؿ، وتػفخ لمفئات السيسذة فخص التكافؤ، وىي 

 (.5: 2010حياتيع وتسكيشيع مغ السذاركة في اتخاذ القخارات )عمي، 

مسا تقجـ يتزح لمباحث مؤسدات السجتسع السجني يقع عمى عاتقيا مدؤولية تقجيع الخجمات 

ات التي تػاجو عسل مؤسدات االجتساعية بذتى الػسائل لمفئات التي تعاني في السجتسع، رغع كل السعيق

 السجتسع السجني إال أنيا تديع في تصػر عسمية التشسية االقترادية الفمدصيشية.

 أوال/ جحور الفقخ في األراضي الفمدطيشية:

أدت إلى تذخيج مئات  1948لقج تعخض الذعب الفمدصيشي لعسمية تيجيخ واقتالع قدخؼ عاـ 

السجاورة وفي شتى بقاع اَلرض وقياـ دولة إسخائيل عمى اآلالؼ مغ الفمدصيشييغ إلى أقصار الجوؿ 

اَلرض الفمدصيشية وقج لجأ عجد كبيخ مغ الفمدصيشييغ الحيغ ىجخوا مغ مجنيع وقخاىع إلى قصاع غدة 

والزفة الغخبية ليربحػا فيسا بعج الجئيغ يعيذػف في مخيسات، فقجوا جسيع مستمكاتيع وأراضييع التي 

استكسمت قػات  1967ا بجأ مدمدل اإلفقار والحخماف والحقا في العاـ تذكل مرجر رزقيع، ومغ ىش
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االحتالؿ اإلسخائيمي احتالؿ قصاع غدة والزفة الغخبية، ورافق ىحه الحخب أيزا مديجا مغ اليجخة والمجػء 

 (.12: 2010وتحػؿ الذعب الفمدصيشي كمو إلى عجد مغ الفقخاء بحاجة لمجعع والغحاء )عمي، 

خ في اَلراضي الفمدصيشية في الفتخة اَلخيخة الى عجد مغ العػامل والتي رافقت تخجع جحور الفق

الحرار اإلسخائيمي الحؼ فخضتو اآللة العدكخية اإلسخائيمية أباف انتفاضة اَلقرى التي انجلعت في أواخخ 

ا حجث . أىسيا عسميات القتل والجمار وتجخيف اَلراضي واقتالع اَلشجار، وكحلظ م2000أيمػؿ مغ العاـ

مغ اغالقات وتحػيل السجف الفمدصيشية إلى كشتػنات وسجػف كبيخة باإلضافة إلى عدؿ القخػ الفمدصيشية 

حاجد ججيج في الزفة الغخبية  5000عغ بعزيا البعس مغ قبل القػات اإلسخائيمية حيث يػجج ما يقارب

 .(5: 2011مشح ست سشػات )السجمذ االقترادؼ الفمدصيشي لمتشسية واالعسار، 

فسا حجث مغ تػقف عجمة االقتراد الفمدصيشي بذكل شبو كامل وأضحى االقتراد الفمدصيشي 

ألف عامل فمدصيشي مغ الػصػؿ إلى عسميع داخل  120مذمػال مذػه السعالع حيث حـخ أكثخ مغ

إسخائيل، باإلضافة إلى تعصل آالؼ الفمدصيشييغ مغ العسل داخل اَلراضي الفمدصيشية بدبب ما ألحقو 

حتالؿ مغ أضخار عمى القصاعات االقترادية السختمفة، ناىيظ عغ التجميخ الحؼ تقػـ بو الدمصات اال

ألف دونع زراعي لمججار العشرخؼ الحؼ شخعت بو اسخائيل  250االسخائيمية في البيشة التحتية، ومرادرة 

 1.35قاربمدارع. واقتالع ماي 16500ألف دونع زراعي حيث تزخر بحلظ حػالي 80مؤخخا، وتجخيف 

ألف بيت سػاء تجميخا جدئيا أـ كميا، باإلضافة الى نرف مميػف جخيح وما  70مميػف شجخة، وتجميخ 

مميار دوالر بيغ خدائخ مباشخة  16.5شييج. فقج بمغت خدائخ االقتراد الفمدصيشي بسايقارب 4500يقارب

 .(6: 2011وغيخ مباشخة )السجمذ االقترادؼ الفمدصيشي لمتشسية واالعسار، 

كحلظ ما حجث بعج االنتخابات الفمدصيشية وتذكيل حكػمة حساس وما رافقيا مغ مػقف الجوؿ 

السانحة مغ تػقف في السشح والسداعجات وحجد الدمصات اإلسخائيمية عائجات الدمصة مغ الزخائب 
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، لكي ترل والجسارؾ واشتجاد حجة السعاناة. كل تمظ العػامل أدت إلى تفاقع ضاىخة الفقخ وارتفاع وتيختيا

 (. 33: 2014معجالت الفقخ والبصالة إلى مدتػيات قياسية )الفخا، 

مميػف  1.43% مغ اَلسخ الفمدصيشية أؼ حػالي39فحدب تقخيخ اَلمع الستحجة اإلنسائي فقج بمغ

% تستمظ استخاتيجيات لمتأقمع، في حيغ 17شخز ال يسمكػف أؼ سبل لسػاجية الزائقة السالية فيسا

ظ اَلسخ وسائل لمتأقمع ولكشيا قمسا تزصخ الى االعتساد عمييا. فشالحع مغ ذلظ أف % مغ تم33تستمظ

الغالبية العطسى استشدفت ولع يتبقى لجييا أية وسيمة لمتأقمع وىحا يشحر في ارتفاع مدتػيات الفقخ أكثخ 

 .  (41: 2007فأكثخ اذا ما استسخ الػضع عمى ذلظ الحاؿ )الجياز السخكدؼ لإلحراء الفمدصيشي، 

يخػ الباحث مغ خالؿ العخض الدابق أف السدؤوؿ اَلوؿ عغ وجػد فئات ميسذة ومتذخدة ىػ 

االحتالؿ االسخائيمي بإجخاءاتو التعدفية خالؿ أعػاـ عجيجة، باإلضافة لسػاقف التشطيسات الفمدصيشية بخمق 

ة في شتى مشاشق حالة نسغ االنقداـ وتعخض قصاع غدة لمحرار والجمار وتدايج أعجاد الفئات السيسذ

 قصاع غدة مغ الذساؿ لمجشػب.

 ثانيا/ معجالت الفقخ في األراضي الفمدطيشية حدب نؽع السشطقة:

باالعتساد عمى بيانات الجياز السخكدؼ لإلحراء الفمدصيشي، وحيث أنشا سشعتسج ندب الفقخ وفقا 

مميػف 2.272الى  2006لجخل اَلسخة الذيخؼ. فقج وصل عجد الفقخاء في اَلراضي الفمدصيشية لمعاـ

بشدبة ارتفاع عغ  1شيكل شيخيا. 2300مغ الدكاف الفمدصيشيػف يقل دخميع عغ 56.8شخز. أؼ أف%

فقج ارتفعت معجالت الفقخ في قصاع غدة بذكل أعمى مسا ىػ عميو في  26.2بمغت .% 2001العاـ

بمغت  2001عغ العاـ % في قصاع غدة بشدبة ارتفاع 79.3الزفة الغخبية فقج وصمت معجالت الفقخ الى

%.وذلظ ناتج عغ 38.3% في الزفة الغخبية بشدبة ارتفاع وصمت الى49.1%. فيسا بمغت22.6

الدياسات االسخائيمية التي تحكع سيصختيا عمى قصاع غدة مغ اغالؽ مشافحه ومخارجو، وحجع الكثافة 
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: 2008صبيح وآخخوف، الدكانية الحيغ يعيذػف عمى مداحة صغيخة اذا ما قػرنت بالزفة الغخبية  )

21 .) 

أما اذا ما تكمسشا عغ معجالت الفقخ السجقع) الذجيج( فقج بمغ عجد مغ يعانػف مغ الفقخ الذجيج أو 

مميػف شخز، فقج معجالت الفقخ السجقع في اَلراضي الفمدصيشية  1.764السجقع في اَلراضي الفمدصيشية

، 2شيكل شيخيا  1837غ يقل دخميع عغ% مغ الدكاف الفمدصيشيي44.1، أؼ أف 2006% لمعاـ44.1

% لمزفة الغخبية بسعجؿ ارتفاع عغ 36.4%. تتػزع بيغ 16.36بمغت  2001بسعجؿ ارتفاع عغ العاـ

%، 66.7، في حيغ وصمت معجالت الفقخ السجقع في قصاع غدة الى 26.4وصل الى % 2001العاـ 

ي قصاع غدة أكثخ فقخا مغ أسخ %. اذف اَلسخ الفمدصيشية ف18بمغت 2001بشدبة انخفاض عغ العاـ

الزفة الغخبية، وبالشدبة لسشاشق الزفة الغخبية فقج كانت أكثخ السشاشق فقخا مشصقة جشػب الزفة الغخبية 

%، تمييا مشصقة شساؿ الزفة الغخبية بشدبة 41.1حيث بمغت ندبة مغ ىسجوف خط الفقخ 2005لمعاـ 

%. ويعدػ ذلظ الى أف معطع مؤسدات 24.7%، في حيغ بمغت في وسط الزفة الغخبية37.6بمغت

القصاع العاـ والخاص والسجتسع السجني تتسخكد في وسط الزفة الغخبية أؼ في مجيشة راـ هللا عمى وجو 

وأيزا تعتبخ مشاشق الػسط في القصاع ىي مشاشق تسخكد لمفقخ بيشسا الجشػب والذساؿ تقل ندبة  التحجيج

  (.7: 2011االقترادؼ الفمدصيشي لمتشسية واالعسار،  )السجمذالفقخ فييا وذلظ بشدب متفاوتة 

 ثالثا/ الفقخ حدب نؽع التجسع الدكاني:

وتعديدا مسا ذكخناه سابقا حػؿ ارتفاع الفقخ بيغ الالجئيغ الفمدصيشييغ، فقج كانت أعمى معجالت 

غ %. في حي66.4الفقخ بيغ مغ يقصشػف في السخيسات داخل اَلراضي الفمدصيشية حيث وصمت الى

.% تمييا ارتفاعا في معجالت الفقخ في  2006% وذلظ لمعاـ18.5وصمت معجالت الفقخ السجقع ىشاكالى

ويعدػ ارتفاع معجالت الفقخ في 29%، وبمغت معجالت الفقخ السجقع الى58الخيف حيث وصمت الى



 29 
 

عسل وكدب الخيف الى بعجىا الجغخافي عغ أماكغ العسل في الحزخ واعتسادىع عمى وسائل تقميجية في ال

الخزؽ وكحلظ اعتسادىع عمى الدراعة والحؼ أضحى قصاعا ميسذا غيخ مجر لمجخل، وكحلظ في الحزخ 

الى  2006%. في حيغ وصمت معجالت الفقخ السجقع ىشاؾ في العاـ53فقج صمت معجالت الفقخ الى

انتفاضة اَلقرى % ويأتي ارتفاعيا بدبب االغالقات االسخائيمية والحرار التي استيجفت السجف أباف 41

 (.44: 2014)الفخا، 

 رابعا/ عالقة الفقخ بحجػ األسخة:

الشظ أف ىشاؾ عالقة واضحة بيغ ازدياد عجد اَلفخاد في اَلسخة الػاحجة، وبيغ ارتفاع معجالت 

الفقخ ومسا يجلل عمى ذلظ االرتفاع اَلكبخ في معجالت الفقخ بيغ اَلسخة السكػنة مغ أكثخ مغ عذخة أفخاد 

% لمعاـ 62.1%، في حيغ وصمت معجالت الفقخ السجقع الى72.6معجؿ الفقخ لتمكاَلسخ حيث بمغ

 في اَلراضي الفمدصيشية. 2001

بالسقابل فاف معجالت الفقخ تبجأ بالتخاجع كمسا قل عجد أفخاد اَلسخة حيث وصمت معجالت الفقخ 

ـ 2006% لمعاـ 32إلىأفخاد، في حيغ وصمت معجالت الفقخ السجقع  3لألسخ السكػنة مغ  41.9الى

 (.45: 2014لألسخ السكػنة مغ فخديغ )الفخا، 

 األمية والفقخ:

الػاضح أف ال ججاؿ في الحجيث عغ العالقة بيغ اَلمية والفقخ، فيحه الفخضية قج أخحت شابعا 

عالسيا،  حيث ال تختمف السجتسعات كثيخا في ىحا االعتبار. " فشالحع أف ضاىخة "الفقخ السدمغ" بيغ 

جيج مغ العائالت تخجع بذكل أساسي إلى اَلمية ، ونطخا لزعف تعميع الػالجيغ وقمة إدراكيع َلىسية الع

 -التعميع، أو عجـ امتالكيع السػارد التي تدسح بتػفيخه لحريتيع، أو عجـ قجرتيع عمى التزحية بالحاضخ

زا غيخ متعمسيغ، ما مغ أجل مدتقبل أفزل، فإف اَلوالد يكػنػف أي -العسل السشدلي أو في السدرعة
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وتعتبخ عالقة اَلمية بالفقخ عالقة  يعدز استسخار ضاىخة الفقخ مغ جيل آلخخ ضسغ العائمة الػاحجة."

 (.22: 2001)الفارس، شخدية فأيشسا وججت اَلمية تبعيا الفقخ والعكذ صحيح 

ضسغ نصاؽ ويتزح مغ ىحا، البعج االجتساعي ليحه الستتالية االقترادية عمى اعتبار أف العسل 

اَلسخة ىػ مغ خرائز السشصقة الخيفية خاصة تمظ التي تعتسج عمى الشذاط الدراعي. ولحلظ فإف ىحه 

السشاشق تتسيد أكثخ بانتذار ضاىخة اَلمية بالسقارنة مع ما ىي عميو في السجيشة، وتججر اإلشارة في ىحه 

زخ أو الخيف، فإف عبئ التزحية غالبا الشقصة بالحات إلى أنو ضسغ العائالت الفقيخة ذاتيا، سػاء في الح

  ما يقع عمى اإلناث وبخاصة في حالة وجػد خيارات، ولحا فإف الحكػر تكػف فخص أفزل لمتعميع.

ولعل القخاءة الدػسيػلػجية ليحه السفاضمة ما بيغ تعميع الحكػر واإلناث، تجفعشا إلى التداؤؿ  حػؿ 

تخجيح الكفة إلى تعميع الحكػر ىػ راجع إلى اعتبار اَلبشاء خمفياتيا، لشترػر بعجىا أف ىحا االتجاه نحػ 

مغ الحكػر الستعمسيغ بسثابة ضساف اجتساعي لمػالجيغ متسثال في حطػظ السذاركة االقترادية التي يسكغ 

أف يػفخىا ىؤالء اَلبشاء لألسخة مدتقبال، ولحلظ فقج يكػف ىحا االختيار أفزل استثسار لمػالجيغ في ضػء 

لسػارد وقيػد السيدانية وكسا يعمق "غختمخ وغمػؼ" عغ ىحه السفاضمة :"في واقع اَلمخ فإف العجيج محجودية ا

مغ اَلبشاء الفقخاء يتعاممػف مع تعميع اإلناث عمى أنو "سمعة كسالية" يسكغ اقتشاؤىا بعج تحقيق كل 

بار أف اَلمية والفقخ ىسا الحاجات الزخورية" وتتزح مغ ىشا شجة التفاعل بيغ التعميع وضاىخة الفقخ، باعت

(.27: 1997)المجشة االقترادية واالجتساعية لغخبي آسيا، في اَلخيخ وجياف لعسمة واحجة 

 تحديؼ األوضاع السعيذية:

مشح إنذاء الدمصة الػششية الفمدصيشية شخعت في تحديغ اَلوضاع السعيذية مغ خالؿ بخامجيا 

 :(58: 2005)ميشا،  نحكخ مشيا ما يمي

 شسية متؽسطة السجى:خطة الت -1
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تخكد خصة التشسية التي يتع إعجادىا مغ قبل وزارة التخصيط مع مختمف الجيات عمى اَلنذصة 

االغاثية في السجػ القريخ وبعزيا يختبط بالتأسيذ َلنذصة تشسػية متػسصة السجػ، ومغ بيغ أىجاؼ 

كسا تدعى إلى خمق فخص عسل  تمظ الخصة تػفيخ الحساية االجتساعية لمسػاششيغ لمتخفيف مغ معاناتيع،

لمحج مغ معجالت البصالة السختفعة في اَلراضي الفمدصيشية، كسا تدعى أيزا الى تسكيغ السؤسدات 

العامة لتقػـ بجورىا في تقجيع الخجمات والخعاية االجتساعية ودعع اَلسخ الفقيخة والسحتاجة والسيسذة، اال 

حيث يبخز لكل مانح خصة خاصة بو ويشفح الخصة  أف السانحيغ ال يتقيجوف بأولػيات تمظ الخصة،

 (.24: 1994السػضػعة مغ قبمو وال يعيخ اىتساما كافيا بخصة التشسية الفمدصيشية )كخيسة، 

وكػف محاربة الفقخ أولػية في خصط التشسية فشحغ نجعػ الى تزافخ كافة الجيػد مغ أجل 

خصة التشسية الفمدصيشية، مغ أجل الشيػض في  الزغط عمى السانحيغ في االلتداـ بالسذاريع الػاردة في

 االقتراد الفمدصيشي.

ومسا سبق يخػ الباحث أف الخصط التشسػية التي يتقجـ بيا السانحيغ تخجـ أجشجاتيع الخاصة وال 

يشطخوف إلى مجػ تأثيخ ىحه الخصة في الحج مغ معجالت الفقخ حيث أنيع يقجمػف مشح وبخامج بذكل رـز 

يا عمى اَلرض وعشج انتياء مجة السذخوع أو انتياء السشحة تخجع اَلمػر إلى ما كانت مذاريع يتع تصبيق

عميو ومغ ىشا ال بج باَلخح بػجية الشطخ الفمدصيشية وااللتداـ بالسذاريع الػاردة في خصة التشسية الفمدصيشية 

 لسا ليا مغ دور كبيخ في تشسية أوضاع الفئات السيسذة وتحديغ أوضاعيا.

 اعجات البطالة والتذغيل:بخنامج مد -2

ييجؼ بخنامج مداعجات البصالة والتذغيل الى الحج مغ مذكمة البصالة عغ شخيق تػفيخ فخص 

عسل لمستعصميغ الباحثيغ عغ عسل بكافة شخائحيع لسجة مؤقتة ) شيخيغ(، حيث يدتفيج مغ البخنامج شيخيا 

شيكل لمسدتفيج في  500قيستو ألف مدتفيج لمزفة الغخبية وقصاع غدة، بحيث يتع صخؼ مخرز  50
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الذيخ الػاحج لمحؼ ال يعسل ويبجؼ استعجاده لتقجيع خجمات اجتساعية متى شمب مشو ذلظ أثشاء فتخة 

شيكل لمذيخ الػاحج لمستعصل الحؼ يبجؼ استعجاده لمعسل السثبت  750استفادتو مشالبخنامج  ومبمغ قجره 

تخة استفادتو مغ البخنامج حيث يسشح السدتفيج الستدوج يػـ في الذيخ الػاحج أثشاء ف 15لسجة ال تقل عغ 

 شيكل في الذيخ. 150عالوة قجرىا 

ألف عاشل باحث عغ العسل في الزفة الغخبية  200وقج استصاع البخنامج  تذغيل ما يقارب 

ألف متعصل مدجل. ولكغ مسا يجب مالحطتو أف ذلظ البخنامج ال  500وقصاع غدة مغ مجسػع ما يقارب

ى التذغيل الجائع حيث مجة ذلظ البخنامج شيخيغ بعسل جدئي كسا الحطشا فسا يمبث السدتفيج أف يؤدؼ ال

تشتيي الذيخيغ فدخعاف عػدتو الى دائخة البصالة والفقخ مججدا، وال يؤدؼ ذلظ البخنامج الى إكداب ميارات 

تعيشو عمى إيجاد فخصة  لمسدتفيجيغ، بحيث ال يػجج آلية لتجريب السدتفيج أثشاء قيامو بعسمو وذلظ لكي

 .(60: 2005)ميشا،  عسل مدتقبال 

 الييئة الؽطشية لسكافحة الفقخ: -3

ـ تذكيل الييئة الػششية لسكافحة 31/1/2005قخر مجمذ الػزراء في جمدتو السشعقجة بتاريخ 

الفقخ حيث تتمخز ميامو باإلشخاؼ عمى وضع الدياسات واالستخاتيجيات والخصط اليادفة الى مكافحة 

فقخ، والتأكج مغ إدماج وجيات نطخ الفقخاء واحتياجاتيع في الخصط الػششية عبخ تعديد مذاركة الفئات ال

السختمفة في السجتسع في عسمية صياغة الخؤػ والدياسات التشسػية، والعسل عمى التأكج مغ مالئسة تػزيع 

مغ أنيا تخكد عمى مكافحة السػارد بسا يتالءـ مع خصط مكافحة الفقخ، مخاجعة الخصط الػششية لمتأكج 

الفقخ، متابعة ومخاقبة تشفيح الخصط الػششية والتشسػية ومجػ مالءمتيا، والتػجيو واإلرشاد لمجاف مكافحة 

الفقخ ومتابعتيع، تقجيع التػجيو واالرشاد الى الجيات السانحة لمسذاركة في تصػيخ البخامج السختمفة، وأخيخا 
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مػمات حػؿ ضاىخة الفقخ في فمدصيغ، والتأكج مغ بشاء الخصط االشخاؼ عمى تحجيث البيانات والسع

 واالستخاتيجيات ومخاجعتيا. 

 صشجوق الخعاية االجتساعية وشبكة األمان االجتساعي: -4

مميػف دوالر في مػازنة  240ـ تخريز مبمغ 15/3/2005قخرت الحكػمة الفمدصيشية بتاريخ 

اية االجتساعية وشبكة اَلماف االجتساعي حيث ـ حيث يتع الرخؼ عبخ صشجوؽ الخع2005الدمصة لعاـ 

يتع التغصية لسخررات البصالة ودعع الفقخاء والسجسػعات السيسذة والستزخريغ والشداء واَلشفاؿ 

واَلسخ في ضخؼ صعبة، ويدتيجؼ ذلظ الرشجوؽ جسيع الستعصميغ عغ العسل الباحثيغ عشو، واَلسخ 

القادرة عمى تػليج الجخل، اليتامى واَلرامل واَلسخ التي تخأسيا  الفقيخة كثيخة اَلفخاد، اَلسخ الفقيخة وغيخ

نداء، السدشيغ والسعاقيغ وقاششي السؤسدات الرحية والسالجئ وبيػت اَلماف وغيخىا، أسخ الذيجاء 

 والجخحى والستزخريغ.

 . بخنامج حساية أفقخ الفقخاء:5

ألف مػاشغ  400الستفادة نحػ  أشمقت وزارة الذؤوف االجتساعية بخنامج حساية أفقخ الفقخاء

% مغ 15-10% في قصاع غدة وتدتفيج أفقخ 55% مشيا في الزفة الغخبية و45ألف أسخة  55بسعجؿ 

شيكل شيخيا ودخل السذخوع حيد التشفيح مؤخخا  600اَلسخ الفمدصيشية الفقيخة التي يقل دخميا عغ

مخاض السدمشة الحيغ ال يتمقػف أؼ مداعجة واَلولػية في ىحا البخنامج لحوؼ االحتياجات الخاصة وذوؼ اَل

عاما وال يتمفػف مداعجة مغ أؼ جية  65مغ أية جية كحلظ كبار الدغ الفقخاء الحيغ تديج أعسارىع عغ 

 .(61: 2005)ميشا،  واَلسخ الفقيخة التي تخأسيا نداء وال تتمقى مداعجات واَليتاـ القرخ
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 صشجوق التذغيل والحساية االجتساعية: -5

صشجوؽ التذغيل والحساية االجتساعية الى مػاجية مذاكل البصالة والفقخ مغ خالؿ تعديد ييجؼ 

رأس الساؿ االجتساعي والبذخؼ، ودعع تشسية القصاع الخاص، واستحجاث مذاريع مختمفة لإلنتاج 

ذ والخجمات لتػفيخ فخص عسل واالرتقاء بسيارات القػػ العاممة لديادة قجرتيا التشافدية حيث تع تأسي

ـ ويعتسج نجاح الرشجوؽ في قجرتو عمى االستجامة واالستثسار بسا يتالءـ مع 2004الرشجوؽ في العاـ 

 .(50: 2014)الفخا،  احتياجات التشسية ليزسغ خخوج الفقخاء والسحتاجيغ مغ دوامة الفقخ

 دور مشعسات السجتسع السجني في مكافحة الفقخ والبطالة لمذخائح السيسذة:

لفقخ والبصالة مغ أىع السذاكل التي يعاني مشيا السجتسع الفمدصيشي، إذ أصبحتا تعتبخ مذكمتي ا

ىاتيغ الطاىختيغ مغ السحجدات الحقيقة لالستقخار الدياسي واالقترادؼ واَلمشي واالجتساعي في 

فمدصيغ، فالػضع االستثشائي التي تعيذو اَلراضي الفمدصيشية تحت االحتالؿ فخض قيػًدا عمى قجرة 

الفمدصيشي بالتحكع بالقخار االقترادؼ، واالستخجاـ اَلمثل لمسػارد االقترادية الستاحة، في ضل الذعب 

الػضع االستثشائي الحؼ تعيذو اَلراضي الفمدصيشية تحت االحتالؿ وعجـ القجرة عمى الديصخة عمى السػارد 

ل لسحاربة ىحه الطػاىخ، االقترادية، لع تدتصع مشطسات السجتسع السجني الفمدصيشي بالقياـ مغ دور فاع

حيث بخز دور إغاثي لسشطسات السجتسع السجني الفمدصيشي في محاربة ضاىختي الفقخ والبصالة، ىحا الجور 

اإلغاثي لع يرل لجور تشسػؼ قادر عمى وضع بخامج تحج مغ الفقخ والبصالة، إذ عسمت مشطسات السجتسع 

لتػفيخ فخص عسل لبعس اَلفخاد، ىحه البخامج السجني في بعس اَلحياف عمى استحجاث بخامج تذغيمية 

اتدست بالخصػات الغيخ مجروسة لسحاربة الطاىختيغ، إذ كانت اَلىجاؼ السخكدية لسشطسات السجتسع 

العسل عمى التذغيل والشسػ االقترادؼ، وإنعاش وتصػيخ الخيف الفمدصيشي، إضافة  السجني مغ ىحه البخامج

سية السػارد البذخية، حيث يالحع مغ ىحه اَلىجاؼ أنو ال يػجج إلى تحديغ اَلوضاع االجتساعية وتش
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ىجؼ صخيح وواضح يشز عمى تخفيس معجؿ الفقخ والبصالة عمى الخغع مغ أف ىحه اَلىجاؼ تشصػؼ 

عمى شيء مغ ذلظ، فسحاربة البصالة وإيجاد فخص عسل مغ شأنو أف يخفس وشأة الفقخ، ويديل عسمية 

 (.73: 2005مكافحتو )صادؽ، 

ج تخكد دور مشطسات السجتسع السجني الفمدصيشي في محاربة الفقخ والبصالة في بعس اَلحياف لق

عمى السشاشق الخيفية باعتبارىا أكثخ تيسيًذا وفقًخا، حيث لعبت مشطسات السجتسع السجني الفمدصيشي دوًرا 

صسػح والجرجة في تحديغ اَلوضاع االجتساعية وتشسية السػارد البذخية، لكغ ىحا الجور لع يرل لم

السصمػبة نطًخا لمعجيج مغ السعيقات التي تحج مغ دور مشطسات السجتسع السجني الفمدصيشي، عمى الخغع 

مغ ىحه السعيقات إال أنو كاف ىشالظ نػع مغ مكافحة الفقخ، وتحديغ اَلوضاع االجتساعية ورفع مدتػػ 

ار لقج تبشت مشطسات السجتسع السجني السعيذة، وتصػيخ مدتػػ الخجمات االجتساعية، إضافة ليحه اَلدو 

مجسػعة مغ الدياسات التي تعدز مذاركة السػاششيغ الفمدصيشييغ في العسمية اإلنتاجية، وتعسل عمى 

تػفيخ الحاجات اَلساسية ليع، إضافة لتػفيخ الخجمات الالزمة مغ تعميع وصحة، وتصػيخ دور السخأة 

 (.2: 2010وتعديد دورىا االجتساعي )أبػ ناىية، 

إف دور مشطسات السجتسع السجني في محاربة الفقخ والبصالة البج أف يكػف مبشي عمى بخامج 

سميسة قادرة عمى محاربة ىاتيغ الطاىختيغ، ومغ أبخز ىحه البخامج خمق بخامج لمتشسية والخعاية االجتساعية 

مخجمات التشسػية تعسل عمى تقجيع الخجمات في مجاؿ الرحة والتعميع والخفاه االجتساعي، إضافة ل

واإلغاثية، و بخامج نذخ ثقافة التػعية السجتسعية مغ خالؿ الشجوات والسيخجانات، إضافة لبخامج التشسية 

وتصػيخ السػارد البذخية والسؤسداتية وذلظ مغ خالؿ االنتقاؿ مغ البخامج االغاثية إلى البخامج التشسػية، 

لثالثة اَلىمي والخسسي والخاص لمقزاء عمى الفقخ والعسل عمى خمق نػع مغ الذخاكة بيغ القصاعات ا

 (.18: 2010والبصالة  )أبػ ناىية، 
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ويخػ الباحث بأف دور مشطسات السجتسع السجني الفمدصيشي في مكافحة الفقخ والبصالة بحاجة 

لتفعيل، ىحه الجور بحاجو لتفعيل بخامج مشطسات السجتسع السجني في سبيل القزاء عمى ضاىختي الفقخ 

بصالة في السجتسع الفمدصيشي والقزاء عمى ضاىخة التيسير السجتسعي، وذلظ مغ مشصمق تصػر وال

السشطسات السجتسعية إلى حخكة مجتسعية أوسع قاعجة مغ الدمصة وأكثخ كفاءة، في ىحا االشار ال يسكغ 

سدات لسشطسات السجتسع السجني لػحجىا القزاء عمى الفقخ والبصالة، إذ يجب أف تتػحج جيػد السؤ 

الحكػمية ومشطسات السجتسع السجني لمحج مغ ضاىختي الفقخ والبصالة ورفع مدتػػ الفئات السيسذة في 

 السجتسع.

 العؽامل السؤثخة عمى دور مشعسات السجتسع السجني الفمدطيشي في التعميػ:

لعبت مشطسات السجتسع السجني الفمدصيشي مغ مشطسات غيخ حكػمية، وجسعيات خيخية، 

كاديسية، واالتحادات والشقابات دوًرا رئيدًيا في العسمية التشسػية في محاوالتيا لػقف سياسة ومؤسدات ا

التقيقخ التشسػؼ. التي استصاع الفمدصيشيػف أف يحافطػا عمى مدتػػ تشسية بذخية معقػؿ ضسغ السقاييذ 

بار التجخبة اَلىمية العالسية، وخرػًصا في مجاالت التعميع والرحة والبخامج االجتساعية، إذ يسكغ إعت

الفمدصيشية واحجة مغ أغشى التجارب الجولية والتي تسيدت بالسذاركة الذعبية العالية، حيث إعتسجت 

مشطسات السجتسع السجني في تشفيح نذاشاتيا وحسايتيا أحياَنا عمى روح السبادرة اَلىمية والسذاركة البشاءة 

 (.2 :2002بيغ مختمف فئات الذعب الفمدصيشي )الذػيخ، 

لقج ساىست مشطسات السجتسع السجني الفمدصيشي في العسمية التعميسية عمى الرعيجيغ الخسسي 

وغيخ الخسسي، حيث تعتبخ التخبية والتعميع عاـً  ال ىاًما في عسمية التشسية البذخية وىي إحجػ السؤشخات 

قترادؼ، حيث اتدع مفيـػ اَلساسية الثالثة السكػنة لجليل التشسية البذخية، إضافة لمرحة والػضع اال

التشسية البذخية ليذسل جسيع اَلنذصة التعميسية غيخ الخسسية كاَلنذصة الثقافية واالجتساعية والتي تذتسل 

عمى تعميع الكبار، والتجريب، والسخيسات الريفية، إذ كاف يقترخ في الدابق عمى الػضع االقترادؼ 



 37 
 

إلىتساـ بسجػ إنعكاس ذلظ عمى رفاىية البذخ. إذ أصبح لمفخد ومعجؿ دخمو، واإلنفاؽ عمى التعميع دوف ا

مفيػـ التشسية البذخية يأخح بعيغ اإلعتبار مدتػػ الخفاىية لألفخاد عمى الرعيج االجتساعي والثقافي مثل 

االنزساـ واالشتخاؾ بأنذصة تقجميا مشطسات السجتسع السجني، ولقج جاءت مشطسات السجتسع السجني 

بقزايا التعميع كتجاوب شبيعي وضخورؼ لبعس السعصيات والحاجات في السجتسع الفمدصيشي التي تيتع 

الفمدصيشي، وأىع ىحه الحاجات ىي حاجة الشاس إلى إكتداب وسائل تداعجىع عمى التعمع واإلنتاج، ومغ 

أبخز ىحه السشطسات الفاعمة داخل السجتسع الفمدصيشي مؤسدة تامخ لمتعميع السجتسعي، مشتجػ العمساء 

غار، وغيخىا، حيث كاف يحكع ىحه السشطسات فمدفة ورؤية تحجد نذاشات وبخامج ىحه السشطسات، إذ الر

تعجدت الخؤية مغ شخح بجائل لمتعميع في مختمف مشاحي الحياة وإلى أكبخ عجد مسكغ مغ السػاقع، ويعشي 

ي تبشتيا مؤسدة تامخ التعمع الخبط بيغ المغة والعسل الفكخؼ، ضسغ رؤية وسياؽ مذتخكيغ، ىحه الخؤية الت

 (.7: 2010التعميسية )مؤسدة تامخ لمتعميع السجتسعي، 

لعبت مشطسات السجتسع السجني الفمدصيشي بشاء عمى رؤيتيا دوًرا بارًزا في مجاؿ التعميع وذلظ مغ 

خالؿ بخامجيا ونذاشاتيا، لقج كاف في تشػع رؤية وبخامج ىحه السشطسات عامال ميًسا إلستيعاب أكبخ عجد 

سكغ مغ فئات السجتسع، حيث كاف يحكع عسل مؤسدة تامخ مجسػعة مغ القشاعات اَلساسية والتي م

تسثمت في الدعي لخمق أجػاء تعميسية في كافة السػاقع، مغ خالؿ التذجيع عمى القخاءة وتذجيع التعبيخ 

ضافة لمتخكيد في عغ الخبخات الحاتية، وتذجيع االبجاع واالنجاز وتحػيل الخبخة إلى مشتػجات حزارية، إ

العسل عمى فئة الفتيات والفتياف َلىسية ىحه الفئة في عسمية البشاء عمى السدتػيات الستعمقة بالشسػ 

والتصػر، ىحه القشاعات التي تحكع عسل السؤسدة صاغت العجيج مغ البخامج والشذاشات والتي تسثمت 

ػ السؤسدات والجسعيات الشاشصة في مجاؿ بسذاريع تصػيخ وتحديغ البشية التحتية، والخجمات الستػفخة لج

اَلشفاؿ، إضافة لمقياـ بالعجيج مغ السذاريع التي تداىع في التذجيع عمى القخاءة )مؤسدة تامخ لمتعميع 

 (.37: 2010السجتسعي، 
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ومسا تقجـ يخػ الباحث بأف مشطسات السجتسع السجني الفمدصيشي ساىست بمعب دور بارز وىاـ 

عمسي متسيد لمسجتسع السجني والفئات السيسذة، فسغ خالؿ نذاشات وبخامج ىحه في الحفاظ عمى مدتػػ 

السشطسات عسمت ىحه السؤسدات عمى تحقيق واقع تعميسي متسيد، ساىع في الحفاظ عمى اليػية الػششية 

 الفمدصيشية وعسل عمى تعديد ىحه اليػية الػششية.

 دطيشي في تسكيؼ السخأة وتحقيق السداواة:العؽامل السؤثخة عمى دور مشعسات السجتسع السجني الفم

السجتسع السجني الفمدصيشي ىػ جدء مغ السجتسع العخبي وقزايا وإشكاليات السخأة في فمدصيغ 

تتقاشع مع االشكاليات السػجػدة في السجتسع العخبي، مغ حيث أنو مجتسع محافع وسيصخت السفاىيع 

ىيع عجـ االعتخاؼ بالسداواة بيغ الخجل والسخأة، لكغ في الجيشية عمى عالقة الخجل بالسخأة ومغ ىحه السفا

السجتسع الفمدصيشي لعبت السخأة ادواًرا ميسة وفاعمة في الجػانب الرحية واالجتساعية والخجماتية، فيي ما 

زالت حتى اليػـ تقـػ بالعجيج مغ السياـ في مػاجو متصمبات الحياة، يػجج في السجتسع السجني الفمدصيشي 

غ السشطسات السجتسعية الخاصة بالسخأة أو يجخل ضسغ أنذصتيا قزايا السخأة والشػع االجتساعي، العجيج م

إذ اىتست ىحه السشطسات في قزايا السخأة وخرػًصا في السشاشق السيسذة والخيف الفمدصيشي، حيث 

مدصيشي مدتقل تؤمغ ىحه الجسعيات بأف الشداء الخيفيات قادرات عمى السذاركة الفاعمة في تشسية مجتسع ف

وديسقخاشي، قائع عمى السداواة والعجالة االجتساعية وتكافؤ الفخص، وفي الػصػؿ إلى السخاكد االجتساعية 

 (.6: 2013والدياسية واالقترادية، ودوائخ صشع القخار )زيجاف، 

حيث كانت تيجؼ ىحه السشطسات لتصػيخ مكانة الشداء في مختمف السجاالت الدياسية 

االجتساعية عبخ بشاء بيئة مدانجة ومسكشة ليغ في أماكغ تػاججىغ، وذلظ مغ خالؿ تشطيع واالقترادية و 

مقجرة اَلنجية الشدػية وبشائيا، ودعع الشداء لمحرػؿ عمى حقػقيغ، والدعي لتأىيل السخأة وتصػيخ 

يغ، ميارتيغ وزيادة انتاجيغ ودخميغ، إضافة إللقاء الزػء عمى دور وحقػؽ الشداء الخيفيات ومكانت

وتعسل مشطسات السجتسع السجني الفمدصيشي في قزايا السخأة ضسغ ثالثة مدتػيات، وىحه السدتػيات ىي 
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مدتػػ التػعية والتجريب ويجخل في كافة السجاالت الدياسية واالجتساعية واالقترادية، أما السدتػػ 

يعسل عمى خمق فخص عسل اآلخخ فيػ التجريب الحخفي حدب احتياجات السخأة، أما السدتػػ اَلخيخ فيػ 

 (.6: 2013لمسخأة )زيجاف، 

كسا أف مشطسات السجتسع السجني عسمت عمى تشفيح العجيج مغ السذاريع التي تدعى لتسكيغ 

السجتسع الفمدصيشي في السشاشق الخيفية لسحاربة العشف ضج السخأة، وتعديد وضع السخأة في عسمية صشع 

ائية التي تعسل عمى تعديد وضع ومكانة السخأة مغ خالؿ القخار والقيادة مغ خالؿ السشطسات الشد

مذاركتيا في اَلحداب الدياسية وفي االنتخابات، وتسكيغ السخأة وتعديد دورىا الدياسي واالجتساعي 

 (.13: 2004واالقترادؼ ورفع مكانتيا في السجتسع )البذخؼ، 

لدياسية ومؤسدات السجتسع السجني ولقج شيجت الدشػات اَلخيخة اىتسامًا ممحػضًا مغ قبل اإلدارة ا

بتفعيل دور السخأة في التشسية الذاممة وباالىتساـ بػجػد السخأة في بخامج التشسية البذخية، والحخص عمى 

 (.150: 2007تسكيشيا مغ حقػقيا وتػعيتيا بػاجباتيا ومدئػلياتيا )الجخواني، 

التي يقاس عمييا تقجـ اَلمع ونيػضيا، َلف مذاركة السخأة في التشسية وتسكيشيا يعج أحج السؤشخات 

ومغ السؤشخات اليامة في تختيب الجوؿ في أدلة التشسية البذخية السختمفة حيث أكج تقخيخ التشسية اإلندانية 

عمى" أف التشسية اإلندانية في البمجاف العخبية تعاني مغ نػاقز ثالث ىي: نقز  2002العخبية لعاـ 

السعخفة . بل إنيا تعاني مغ نقز الفت لمشطخ في تسكيغ السخأة، الحخية ، ونقز التسكيغ ، ونقز 

وبالتالي أصبح تسكيغ السخأة أحج السياـ الكبخػ لبشاء التشسية اإلندانية في الػشغ العخبي، وتحخيخ شاقتيا 

 (.24: 2003في إشار السداواة والعجؿ واإلنراؼ")بخنامج اَلمع الستحجة اإلنسائي، 

العخبي أحػج ما يكػف لتحقيق تسكيغ السخأة خاصة وأنو يعج مجخاًل ىامًا مغ وبالتالي فإف السجتسع 

السجاخل السدتخجمة مغ قبل الجوؿ الستقجمة إلدماج السخأة في التشسية ومغ ثع فقج أصبح االستثسار في 



 41 
 

ياف قجرات السخأة وتسكيشيا مغ أكثخ الدبل ضسانًا لإلسياـ في مػاجية مذكالتيا، حيث شيج العقجاف الساض

 (.56: 2009تدايجًا مزصخًا لػعي السجتسع بأىسية وتشسية السخأة وتسكيشيا )عبج الجػاد، 

وىشا يخػ الباحث ضخورة تػجو الجسعيات اَلىمية ومشطسات السجتسع السجني إلى تبشي مفيـػ 

لحاتي تسكيغ السخأة كإحجػ االستخاتيجيات التي تختكد عمى إعجاد الفخد، وتشسية قجراتو عمى التعميع ا

السدتسخ ومالحقة السعارؼ الججيجة، واستيعابيا واكتداب السيارات الستقجمة باالعتساد عمى استخاتيجية 

التسكيغ التي تدتيجؼ تشسية السخأة اقتراديًا واجتساعيًا وذلظ لكي تربح أكثخ اعتسادًا عمى نفديا لسػاجية 

 مذكالتيا في السجتسع.
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 لسيسذة: السبحث الثالث/ الذخائح ا

يعخض الباحث في ىحا السبحث مفيػـ الذخائح السيسذة وماىيتيا وكيفية ضيػرىا في السجتسع وإلى أؼ 

 مجػ تحتاج ىحه الفئات لمخعاية وحجع السعاناة الحؼ يحيط بيحه الفئة مغ الشاس.

 تسييج:

، حيث أف معاممة يسكغ القػؿ أف الجساعات السدتبعجة ىي اَلكثخ أىسية لذسميا في مجاؿ حقػؽ اإلنداف

اَلقميات والذخائح الزعيفة مغ السجتسع ىي مغ صمب عسل السؤسدات والييئات السحمية، وتتعجد مطاىخ 

التيسير واإلقراء االجتساعي في العالع العخبي بيغ غياب الرفة القانػنية، والتسييد بدبب اليػية، 

سع، وعجـ تػفخ سياسة شاممة تعشى والػضع االجتساعي الير ليحه الفئات التي تعاني في قمب السجت

بالفئات السيسذة، وضعف الحقػؽ االقترادية واالجتساعية والسجنية والدياسية، وعجـ تػافخ السأوػ اآلمغ 

 والخجمات الرحية الذاممة، وانتذار اَلمية، والتذخد، وعجـ تػفخ الحساية لمفئات السيسذة.

 مفيؽم الذخائح السيسذة:

شخخط في الشديج االجتساعي واالقترادؼ نطخا َلنيا لع تتح ليا الفخصة ىع فئات ال تدتصيع أف ت

باالنخخاط وىي فئات تعاني مغ التجاىل أو االضصياد وتعاني مغ قرػر في إشباع الحاجات االجتساعية 

واالقترادية والرحية والتعميسية والجيشية وال تدتصيع تػفيخ السدتػػ السعيذي السعقػؿ لشفديا وتفتقخ 

 (.3: 2012مػرد ثابت يداعجىا في اشباع احتياجات أفخادىا الخئيدية )رضػاف،  لػجػد

 بجاية ظيؽر الذخائح السيسذة في ظل االحتالل:

ـ، ال تداؿ 1948مشح قياـ إسخائيل بالتيجيخ اَلوؿ واَلكبخ لمفمدصيشييغ وبتجميخ وششيع فمدصيغ عاـ 

ة بالقػة، وبالتذخيعات العشرخية، وباَلحكاـ إسخائيل تػاصل حخماف الالجئيغ الفمدصيشييغ مغ العػد
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ـ بإصجار قانػف حسل اسع: قانػف ضساف إسقاط 2001القزائية. فعمى سبيل السثاؿ قامت إسخائيل عاـ 

ـ قامت السحكسة اإلسخائيمية العميا بشقس حكع سابق ليا كاف 2003ـ وفي عاـ 2001حق العػدة لعاـ 

خميا مغ سكاف قخية سبق أف أقخت بعػدتيع إلى قخيتيع وبيػتيع يقزي بالدساح لمفمدصيشييغ السيجخيغ دا

 –التي ىجخوا مشيا. وقج سببت السحكسة اإلسخائيمية حكسيا ىحا بعجـ الخغبة في تدجيل سابقة قانػنية 

قزائية قج يشتفع بيا الالجئيغ والسيجخيغ الفمدصيشييغ مدتقبال، بجعػػ أف مذكمة الالجئيغ ال يتػجب 

 (.4: 2016شار السفاوضات الدياسية )حجاد، حميا إال في إ

وكشتيجة لدياسات إسخائيل وإجخاءاتيا، جخت مػجة ججيجة مغ التيجيخ القدخؼ لمفمدصيشييغ في اَلرض 

فمدصيشي  115000ـ وفي داخل الخط اَلخزخ، ويقجر أنو قج تع تيجيخ أكثخ مغ 1967السحتمة عاـ 

 266442العقػد اَلربعة اَلخيخة. وحاليا، ال يداؿ ىشاؾ ـ خالؿ 1967داخميا في السشاشق السحتمة عاـ 

تجسعا فمدصيشيا معخضيغ لخصخ التجييخ. وفي قصاع غدة، تدببت العسميات  78فمدصيشيا يقصشػف في 

ـ وحجىا بتيجيخ أكثخ مغ خسديغ ألف فمدصيشي، تيجيخا 2004-2000العدكخية في الفتخة ما بيغ 

 (.6 :2016داخميا لمسخة الثانية )حجاد، 

ويخػ الباحث إف الفئات السيسذة في مجتسعشا الفمدصيشي، بحاجة إلى الجعع السادؼ والسعشػؼ، ويجب 

التخكيد عمى ىحه الفئة، فاَلشفاؿ ذوو االحتياجات الخاصة بحاجة الى دعع، ودعع السبادرات البيئية، 

ؼ السعيذية لمسػاششيغ والقصاع الرحي، والقصاع الثقافي، وقصاع الذباب الفمدصيشي، وتحديغ الطخو 

الفمدصيشييغ في السشاشق السيسذة،  كل ىحه القصاعات البج مغ أف تدتفيج مغ الجعع الحؼ تقجمو 

 السؤسدات في فمدصيغ وذلظ مغ خالؿ صشجوؽ االستثسار الفمدصيشي في مجاؿ االستثسار السجتسعي.
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 :معاناة الفئات السيسذة

ة، لكشيا ال تتذارؾ بالزخورة في السحجدات والخرائز تعاني الفئات السدتبعجة مغ مذاكل مذتخك

نفديا، فاَلقميات السحخومة، والدكاف السذخدوف، وذوو االحتياجات الخاصة واَلمخاض ىع جسيعًا مغ 

الفئات السدتبعجة اجتساعيًا، ويعانػف مغ التسييد الييكمي نفدو وسػاء كانػا مدتبعجيغ عمى أساس السطيخ 

اسات صحية ال تزسغ ليع حياة كخيسة، تتخح ضخوؼ إقرائيع السطاىخ نفديا أو العخؽ، أو بدبب سي

مثل قمة الحرػؿ عمى الدمع والخجمات االجتساعية والبصالة، أو العسالة الشاقرة، وصعػبة الػصػؿ إلى 

 (.47: 2004السؤسدات العامة والفقخ )سالع، 

وال فئة متجاندة فيع يعانػف مغ اإلجحاؼ، ومع أف الشداء واَلشفاؿ ال يذكمػف فئة مشفرمة في السجتسع، 

ويعيذػف ضخوؼ اَلقميات التي تفتقخ إلى القجرة عمى الحرػؿ عمى الحقػؽ والسػارد، مسا يجعميع أكثخ 

عخضو لإلقراء فكثيخًا ما يكػف نػع الجشذ عامل تسييد في الحرػؿ عمى الدمع والخجمات ويتدبب في 

ه تجني مدتػػ مذاركة السخأة في الييئات التسثيمية ومؤسدات بعس أنساط اإلقراء االجتساعي مغ مطاىخ 

 صشع القخار.

 مذاريع التسكيؼ لمذخائح السيسذة:   

إف مذاريع التسكيغ مغ أجل التشسية ىاـ ججا لفئات ومجسػعات ىامة وحيػية تػاجو صعػبات عجة في 

اصة والسدارعيغ والذباب مجخػ الحياة السختمفة مغ حػليا والفئات تتسثل في ذوؼ االحتياجات الخ

الباحثيغ عغ عسل والفقخاء والفئات اليذة في السجتسع، والبج مغ محاولة تعديد الحالة االجتساعية والثقة 

بالشفذ لمفئات السيسذة باإلضافة لتعديخ ميارات االتراؿ والتػاصل والتفاعل مع ىحه الفئات ودعسيا 

 (.29: 2010وتقجـ ىحه الفئات )عبج الحسيج،  اقتراديا وازالة كل العػائق السحيصة تجاه دمج
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وتيجؼ مذاريع تسكيغ السجسػعات أو الفئات السيسذة )السدتثشاة( إلى دمج تمظ الفئات السيسذة في 

عسمية التشسية والتخصيط التشسػؼ، وذلظ الف بقاء عسمية التخصيط التشسػؼ مقرػرة عمى أولػيات الشخب 

مية مشقػصة اجتساعيا، فتػسيع الخيارات أماـ كل فئات السجتسع مغ الدياسية وصانعي القخار تجعميا عس

خالؿ السذاركة الفاعمة ىػ الخكيدة االساسية لمتشسية البذخية التي ال تقترخ عمى الجػانب االقترادية 

والدياسية واالجتساعية فقط وإنسا تشصمق نحػ التقػية والتسكيغ لمفئات السيسذة وتعديد الحذ لجييع بالقجرة 

 (.20: 2012عمى السذاركة والتأثيخ )عػض، 

تتشاسق ىحه السذخوعات مع السفاىيع االجتساعية لمتشسية البذخية السدتجامة، السذاركة، التسكيغ، دمج 

 (.48: 2012السجسػعات السدتثشية )السيسذة(، والتخصيط مغ أجل التشسية )عائب، 

 أقدام الذخائح السيسذة:   

 (:2017)بخنامج دراسات التشسية جامعة بيخزيت،  قدست الى الذخائح التالية

مجسػعة الباحثيغ عغ العسل: ىشا تصخح قزية البصالة وعجـ تػفخ فخص عسل، مغ خالؿ  -1

الباحثيغ عغ العسل أنفديع، مع إبخاز ىسػـ ىحه الفئة ومداعجتيا في تشطيع نفديا وتحجيج وتسثيل 

ا والسيجور، والثغخات السػجػدة والعسل عمى مرالحيا، واستثسار مرادرىا الستاحة والسدتثسخ مشي

 سجىا في محافطات قصاع غدة.

مجسػعة الشداء في السخيسات: ىشا تبخز قزيتيغ مخكديتيغ مغ خالؿ ىحه الفئة وىي القزية  -2

 الشدػية، وقزية الطخوؼ الخاصة لمسخأة الفمدصيشية كالجئة) المجػء(.

التخفيف مغ الفقخ، ضسغ مشطػر الذباب الحيغ مجسػعة الذباب والفقخ: وىي قزية الفقخ واليات  -3

 تقع عائالتيع تحت وشأة الفقخ.
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 آليات تداىػ في الحج مؼ معاناة الذخائح السيسذة:

تعتبخ الذخائح السيسذة جدء مغ السجتسع والبج مغ مداعجتيا والشطخ ليا بعيغ االعتبار، وأنو ال تشسية 

ىع في الحج مغ معاناة الفئات السيسذة وىي عمى الشحػ بجوف الفئات السيسذة، وقج تع تحجيج آليات تدا

 (:2017التالي)بخنامج دراسات التشسية جامعة بيخزيت، 

استكذاؼ لمسجسػعات السيسذة مغ خالؿ مؤشخات استجاللية واضحة، مغ خالؿ تحجيج  -1

السذكالت واَلولػيات والشذاشات السسكشة لكل مجسػعة. العسل عمى تقػية ىحه السجسػعات مغ 

 الؿ بخامج واقعية بالعسل معيع.خ

بخنامج تجريبي يتزسغ مفيـػ التشسية البذخية ومفاىيع مختبصة بو كالسذاركة، التسكيغ. وميارات  -2

االتراؿ حػؿ السذكمة أبعادىا حجسيا، تأثيخىا االجتساعي العاـ، كسيارات اإلبجاع والتفكيخ 

 والبحث العمسي.

ت نطخ السيسذيغ لمجيات السخصصة مغ خالؿ نذاشات ذات شابع عاـ متعمقة بإيراؿ وجيا -3

التذبيظ مع مؤسدات السجتسع اَلكثخ اىتساما بالقزية السصخوحة مثل: الرحافة، لقاءات، 

 نذاشات ذات شابع محمي، ولقاءات مع رؤساء البمجيات.

عقج ورشات عسل أولية لسجسػعات مغ الفئات السختمفة في قصاع غدة، وعقج اجتساعات ولقاءات  -4

ع القخار في السجتسع، والقياـ بالتجريب مغ أجل تسكيغ ىحه الفئات، وعسل لقاءات مع صشا

إعالمية، وتقػية مبادرات لجػ الفئات، والقياـ بحسالت وشخح عخائس وعسل بخوشػرات 

 وبػستخات، مع القياـ بعسل دراسات وحمقات بحثية عغ مريخ الفئات السيسذة.

 يب والشقاش تخجـ القزية السصخوحة والفئة السدتيجفة.تبشي أؼ قزايا تفخض نفديا أثشاء التجر  -5
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العسل عمى بمػرة نقاش مدتجاـ حػؿ القزية، وخمق حمػؿ مدتجامة، وذلظ مغ خالؿ خمق  -6

 جساعات ضاغصة نحػ الجعػة لحل كل اإلشكاليات حػؿ القزايا الستعمقة بالفئات السيسذة.

عغ عسل ومشاقذة مذاكميع واحتياجاتيع  زيارة مجسػعة مغ االسخ الفقيخ وبعس االفخاد الباحثيغ -7

 مغ خالؿ السؤسدات والييئات في السجتسع السجني.

السجتسع السجني التي تعسل عمى قزايا الفئات السيسذة وذلظ ليتع التعخيف  تفعيل دور مؤسدات -8

 بأىجافيا والتعخؼ عمى ىحه السؤسدات وما تقجمو مغ خجمات. 

 ممخص السبحث الثالث:

باحث ضخورة احتػاء الفئات السيسذة في السجتسع الفمدصيشي وذلظ مغ خالؿ تقجيع الجعع مسا تقجـ يخػ ال

الالـز ليع والسداىسة في صسػدىع ونيزتيع اقتراديا واجتساعيا ودمج ىحه الفئات في السجتسع وذلظ 

تسكيغ بتحسل مؤسدات السجتسع السجني مدؤولياتيا االجتساعية تجاه ىحه الفئات السيذسة والعسل عمى ال

االقترادؼ لمعائالت واَلفخاد وتأىيل الفئات التي ترمح لمعسل وتجريبيع لمجخػؿ إلى سػؽ العسل بكل 

 سيػلة وتأميغ حياة كخيسة ليع.
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 الفصل الثالث

الدراسات السابقة

  .أوال/ الجراسات الدابقة 

 .ثانيا/ التعقيب عمى الجراسات الدابقة 
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 تسييج:

ػؼ عمى الجراسات الدابقة جدءًا رئيديًا في البحث العمسي، إلسيامو في تذكيل خمفية يعتبخ الػق

الباحث عغ مػضػع بحثو، وذلظ مغ خالؿ الػقػؼ عمى ما تػصل إليو سابقيغ ليبشي عميو بحثو، وقج قاـ 

طسات الباحث بسخاجعة أدبيات الجراسات الدابقة لع يجج عمى حج عمسو بأف ىشاؾ دراسات تشاولت دور مش

السجتسع السجني في تحديغ الخجمات االجتساعية السقجمة لمذخائح السيسذة وقج وجج بعس الجراسات التي 

 تشاولت دور مشطسات السجتسع السجني، لحا قاـ الباحث بتػضيح الجراسات الدابقة عمى الشحػ التالي:

 أوال/ الجراسات الدابقة: 

 الجراسات السحمية:

 ( 2015دراسة عيدى وسالمة)  بعشؽان: دراسة مدحية تحميمية لسشعسات السجتسع السجني في

 فمدطيؼ. 

ـ 2011ىجفت ىحه الجراسة لسدح وتحميل عاـ لسشطسات السجتسع السجني في فمدصيغ في كانػف الثاني 

فقجأشمق مكتب مسثمية االتحاد اَلوروبي في الزفة الغخبية وقصاع غدة واَلونخوا دراسًة تحميمية لسشطسات 

ـ تع 2014ـ. وفي تذخيغ اَلوؿ 2011السجني في فمدصيغ وقج تّع إنجاز الجراسة في أيار  السجتسع

بجعع مغ  2011إشالؽ دراسة ثانية تيجؼ إلى تحجيث وتػسيع الجراسة التحميمية التي أجخيت في عاـ 

في  بخنامج االتحاد اَلوروبي لتسكيغ السجتسع السجني في جشػب الستػسط وقج تع إنياء العسل البحثي

حيث أجخيت الجراستاف في إشار سياسات االتحاد اَلوروبي لجعع السجتسع  2014كانػف اَلوؿ عاـ 

في عاـ ” الخبيع العخبي“السجني في الجوؿ الذخيكة رّكدت ىحه الدياسات بذكل متدايج، خاصة بعج 

ليذ فقط في ـ، عمى دعع إشخاؾ مشطسات السجتسع السجني في الحػار بذأف الدياسات والحػكسة، و 2011

تشفيح السذاريع والبخامج وإنسا كذخكاء في عسمية صشع الدياسات وإدارة السػارد العامة. وبالتالي االعتخاؼ 
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بذخعية وقجرة مشطسات السجتسع السجني عمى القياـ بجور مدتقل وفّعاؿ بالذخاكة مع السؤسدات العامة 

ميمية ببعس السالمح الخئيدية السحجدة، والتي ومع اآلخخيغ. ومغ مشطػر مشيجي، فقج تسّيدت الجراسة التح

تذتسل عمى: الشيج التذاركي، أؼ دمج كل مغ السعمػمات الكسية والشػعية وكحلظ دمج العسميات 

والسػاقف، والسػارد، واإلجخاءات، وغيخىا مثل عكذ الػاقع، وأىجاؼ وغايات وتػقعات ذوؼ العالقة، وما 

سعمػمات الستػفخة، وقج استخجمت مجسػعة متشػعة مغ مرادر إلى ذلظ، وأخيًخا زيادة السعخفة وال

السعمػمات، بسا في ذلظ مرادر الػثائق، ونذاشات قائسة عمى السذػرة واالستذارات، مثل الشقابات 

 الفخدية، لقاءات السجسػعات البؤرية، وورش العسل، والسدػحات القائسة عمى االستبيانات.

 ( بعشؽان: دور م2014دراسة مختجى ) شعسات السجتسع السجني الفمدطيشي في رعاية الذباب

 بسحافعة غدة

ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى دور مشطسات السجتسع السجني الفمدصيشي في رعاية الذباب اجتساعيا 

وسياسيا واقتراديا وثقافيا بسحافطة غدة والكذف عغ الفخوؽ في استجابات أفخاد العيشة تبعا لستغيخ 

الجتساعية، مكاف الدكغ( والكذف عغ أىع السعػقات التي تحج مغ فعالية دور مشطسات )الشػع، الحالة ا

السجتسع السجني في رعاية الذباب بسحافطة غدة، واستخجـ الباحث السشيج الػصفي التحميمي، وتكػنت 

( شابا وشابة، وقج حرمت الجرجة الكمية لالستبانة عمى متػسط حدابي قجره 314عيشة الجراسة مغ )

%( وىي درجة متػسصة فقج حرل السجاؿ االجتساعي عمى السختبة اَلولى يميو السجاؿ 68.99)

االقترادؼ وحرل السجاؿ الثقافي عمى السختبة الثالثة بيشسا احتل السجاؿ الدياسي عمى السختبة الخابعة 

ة تبعا وقج كذفت نتائج الجراسة عغ عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة احرائية في استجابات أفخاد العيش

لستغيخات الجراسة وكذفت الجراسة مجسػعة مغ السعػقات التي تحج مغ دور مشطسات السجتسع السجني في 

رعاية الذباب وقج أوصت الجراسة بزخورة اشالؽ صفحة الكتخونية لمتػاصل االجتساعي بيغ الذباب 

العسل عمى تشسية القيع الدياسية الفمدصيشي، واالىتساـ باَلنذصة التخفييية اليادفة كالسباريات والسدخحيات و 
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اإليجابية لجػ الذباب والعسل عمى إبخاز مذكالت عسل الذباب في وسائل االعالـ والعسل عمى تػفيخ 

مشح دراسية لصمبة الجراسات العميا واالىتساـ بتشسية السيارات التكشػلػجية لمذباب وضخورة العسل عمى 

 زيادة وعي الذباب بالسذكالت البيئية.

 ( بعشؽان: دور مشعسات السجتسع السجني الفمدطيشي في تعديد 2013ة أبؽ عجوان )دراس

 التشسية البذخية )الزفة الغخبية كحالة دراسة(.

ىجفت ىحه الجراسة لسعخفة دور مشطسات السجتسع السجني الفمدصيشي في تعديد التشسية البذخية، لحلظ وقج 

طسات السجتسع السجني الفمدصيشية، والتعخؼ عمى ىجفت ىحه الجراسة إلى إلقاء الزػء عمى واقع مش

العالقة بيغ مشطسات السجتسع السجني الفمدصيشي والتشسية البذخية، ومجػ تأثيخ مشطسات السجتسع السجني 

في عسمية التشسية البذخية، إضافة لحلظ عسمت الجراسة عمى التعخيف بأبخز السعيقات التي تذكل عائًقا 

طسات السجتسع السجني الفمدصيشية في عسمية تعديد التشسية البذخية. انصمقت أماـ تحقيق دور فاعل لسش

الجراسة مغ تداؤؿ رئيدي يبحث في شبيعة دور مشطسات السجتسع السجني الفمدصيشي في تعديد التشسية 

البذخية، حيث تسثل ىحا التداؤؿ في "ما ىػ دور مشطسات السجتسع السجني الفمدصيشي في تعديد التشسية 

( مشطسة مجتسع مجني في الزفة الغخبية وخمرت الجراسة في 80ذخية، وتكػنت عيشة الجراسة مغ )الب

نتائجيا إلى أنو لع ترل مشطسات السجتسع السجني لمسدتػػ الحؼ يصسح إليو أفخاد الذعب الفمدصيشي 

دورىا والحؼ يذكل جػىخ وجػدىا، لكغ ىحا ال يعشي االنتقاص مغ أىسية مشطسات السجتسع السجني و 

الحيػؼ في عسمية بشاء السجتسع السجني الفمدصيشي وتػفيخ الستصمبات اَلساسية لمعير بكخامة وحخية 

واستقخار وأمغ. وقج اختتسيا الباحث بصخح مجسػعة مغ التػصيات التي تتعمق بسشطسات السجتسع السجني 

 التشسية البذخية بذكل خاص.الفمدصيشي مغ أجل تعديد دور ىحه السشطسات في عسمية التشسية بذكل عاـ و 
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 ( بعشؽان: واقع التشديق في مشعسات السجتسع السجني وأثخه عمى 2013دراسة أبؽ سمطان )

 التشسية السدتجامة في قطاع غدة.

ىجفت الجراسة التعخؼ عمى واقع أساليب التشديق بيغ مشطسات السجتسع السجني وأثخ ذلظ عمى التشسية 

( مشطسة مجتسع مجني تعسل في القصاع الدراعي 41عيشة الجراسة مغ )السدتجامة في قصاع غدة وتكػنت 

ومغ  %،92( استبانة وذلظ بشدبة 113( استبانة عمى مجتسع الجراسة وتع استخداد )123حيث تع تػزيع )

أىع الشتائج التي تػصمت إلييا الجراسة: أضيخت الجراسة أف التشديق لو نتائج اقترادية عمى صعيج التشسية 

لسجتسع، ادراؾ السدؤوليغ في مشطسات السجتسع السجني َلىسية التشديق مع إقخارىع بػجػد ضعف وعمى ا

في التشديق وذلظ لزعف الشطاـ القانػني الحؼ يحجد شبيعة العالقة وشبيعة التشديق وغياب القانػف 

غ فإف السػزع لألدوار بيغ الجيات الحكػمية ومشطسات السجتسع السجني، ومغ وجية نطخ السدتفيجي

 الزعف يكسغ في عجـ اشخاكيع فعميا في تحجيج احتياجاتيع.

 ( بعشؽان: مشعسات السجتسع السجني ودورىا في تعديد مفيؽم السؽاطشة في 2013دراسة كدبو )

 فمدطيؼ.

ىجفت الجراسة إلى دراسة مشطسات السجتسع السجني الفمدصيشي وإبخاز دورىا في تعديد مفيػـ السػاششة في 

،  فمدصيغ، وذلظ مغ أجل التعخؼ إلى الجور الحؼ تقػـ بو ىحه السشطسات في سبيل تعديد ىحا السفيـػ

ومغ أجل تحقيق أىجاؼ الجراسة قاـ الباحث بجراسة جحور ونذأة السجتسع السجني، مغ خالؿ دراسة 

تو، مديختو التاريخية، والسخاحل التي مخ بيا، وأىع التفاعالت الفكخية التي أثخت فيو وساىست في بمػر 

واستعخاض أىع الشطخيات التي ساىست في تأشيخ السجتسع السجني، والبحث في مفيػـ السػاششة، مغ 

خالؿ دراسة أىع السشصمقات الفكخية التي قاـ عمييا، وتفديخ مفيػـ مشطسات السجتسع السجني الفمدصيشي 

السػاششة، وتكػنت عيشة ونذأتيا في فمدصيغ، واَلدوار السختمفة التي قامت بيا في سبيل تعديد مفيػـ 

( مشطسة مغ مشطسات السجتسع السجني، وقج تػصمت الجراسة بأف مشطسات السجتسع 56الجراسة مغ )
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السجني لعبت دوًرا في تعديد مفيػـ السػاششة في فمدصيغ إال أف ىحا الجور لع يختق إلى السدتػػ 

ىسيا: عجـ مقجرتيا مغ وضع السصمػب؛ بدبب العجيج مغ السعيقات وجػانب القرػر في عسميا مغ أ 

إستخاتيجية وششية شاممة لسا تقـػ بو مغ أنذصة وبخامج، وتعبخ عغ حاجات السجتسع الفعمية، إضافة إلى 

غياب عشرخ االستجامة واالستسخارية في عسميا، وتعتبخ قزية التسػيل وخاصة السذخوط مغ أىع 

 السعيقات أماميا في سبيل تعديد مفيـػ السػاششة.

 دراسة  -( بعشؽان: دور السؤسدات التشسؽية في تسكيؼ السخأة الفمدطيشية 2013جػ )دراسة ن

 تحميمية لمخطط االستخاتيجية والتقاريخ الدشؽية في ضؽء معاييخ التسكيؼ ومؤشخاتيا.

ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى دور السؤسدات التشسػية في تسكيغ السخأة الفمدصيشية في قصاع غدة. 

ػافخ معاييخ تسكيغ السخأة ومؤشخاتيا في وثائق السؤسدات التشسػية. والكذف عغ مجػ ومعخفة درجة ت

االختالؼ في ندبة التبايغ في معاييخ تسكيغ السخأة باختالؼ متغيخات الجراسة. استخجمت الباحثة السشيج 

لسجة ثالث الػصفي التحميمي. واستخجمت أسمػب تحميل السحتػػ لمخصط اإلستخاتيجية والتقاريخ الدشػية 

( مؤسدات تعسل في مجاؿ تسكيغ السخأة، ومغ أىع الشتائج 10سشػات مزت. تكػنت عيشة الجراسة مغ )

التي تػصمت إلييا الجراسة: تفاوتت معاييخ تسكيغ السخأة ومؤشخاتيا في وثائق السؤسدات التشسػية ، فجاء 

االقترادؼ، التسكيغ الدياسي، التسكيغ  تختيبيا تشازليًا التسكيغ االجتساعي، التسكيغ التعميسي، التسكيغ

الرحي، ال تختمف ندبة التبايغ في معاييخ تسكيغ السخأة باختالؼ نػع السؤسدة )حكػمية، أىمية( وكحلظ 

 نػع الػثيقة) الخصط االستخاتيجية والتقاريخ الدشػية لمسؤسدات التشسػية(.
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 ( بعشؽان: الجور التسؽيمي لسشعسات2011دراسة أبؽ مشجيل )  السجتسع السجني في التشسية

 (.2010-1996الدراعية السدتجامة دراسة حالة قطاع غدة )

ىجفت الجراسة لسعخفة الجور التسػيمي لسشطسات السجتسع السجني العاممة في قصاع غدة في مجاؿ التشسية 

تيجؼ الجراسة  الدراعية، حيث يعاني االقتراد الدراعي الفمدصيشي مغ الكثيخ مغ القيػد والتحجيات، وكحلظ

إلى التعخؼ عمى مرادر التسػيل الستاحة لمقصاع الدراعي الفمدصيشي، وعمى واقع مشطسات السجتسع 

السجني في قصاع غدة مغ حيث مجاالت عسميا وتسػيميا لمتشسية الدراعية، وقج تع استخجاـ السشيج التحميمي 

( مشطسة وذلظ بشدبة 45صل )( مشطسة مجتسع مجني مغ أ40الػصفي، وتكػنت عيشة الجراسة مغ )

% مغ السجتسع اَلصمي لمجراسة، وخمرت الجراسة إلى عجـ مالئسة أولػيات ىحه السشطسات مع 88

أولػيات التشسية وتذكل فاقجا يشجع عغ عجـ االستغالؿ اَلمثل لمسػارد الستاحة السشدجع مع أولػيات التشسية 

% مع كل  1.07لسحمي الدراعي في قصاع غدة بسقجار الدراعية السحمية، ومغ الستػقع أف يدداد الشاتج ا

مميػف دوالر  10% في حجع تسػيل مشطسات السجتسع السجني لمتشسية الدراعية. ففي كل  10زيادة بسقجار 

 %.0.5تسػيل مقجـ مغ قبل ىحه السشطسات يخفع الخقع القياسي َلسعار السشتج الدراعية ب 

 ( بعشؽان: دور مشعسات 2008دراسة عمي ) السجتسع السجني في تعديد السذاركة الدياسية في

 فمدطيؼ.

ىجفت الجراسة لػضع تعخيف لسشطسات السجتسع السجني، وكسا تحاوؿ الجراسة الشطخ في العالقة بيغ 

السجتسع السجني والسذاركة الدياسية، ضسغ أكثخ مغ محػر مع إشارة لمػاقع الفمدصيشي في محاولة لػضع 

ق لعالقة صحية وسميسة تداىع فييا مشطسات السجتسع السجني في مخحمة البشاء مفاىيع نطخية تذكل مشصم

( 12وتكػنت عيشة الجراسة مغ ) والتكػيغ التي يذيجىا السجتسع الفمدصيشي في تحػلو لكيانية سياسية

مشطسة مجتسع مجني، وتفتخض الجراسة بأنو إذا كانت العالقة بيغ السذاركة والتشسية ىي عالقة تكاممية 
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إف عالقة مشطسات السجتسع السجني مع ىاتيغ السدألتيغ ىي عزػية، فال تشسية بجوف مذاركة وال ف

 مذاركة بجوف مجتسع مجني.

 الجراسات العخبية:

 ( بعشؽان: دور مشعسات السجتسع السجني في دعػ خجمات الخعاية 2016دراسة عثسان وعخفان )

 مدماتالزخورات والسدت -االجتساعية في السجتسع العساني 

ىجفت الجراسة إلى تحجيج خرائز ووضائف السجتسع السجني في السجتسع العساني، والػقػؼ عمى أىع 

معػقاتو وتحجيج آليات تفعيمو، واعتسجت الجراسة عمى السشيج الػصفي التحميمي حيث أنيا تعج مغ البحػث 

شطسات السجتسع السجني الػصفية التحميمية باستخجاـ السدح االجتساعي َلعزاء مجالذ اإلدارة في م

ـ، وتكػنت 2015بسحافطة مدقط باستخجاـ دليل السقابمة ليع، وقج تع إجخاء ىحه السقابالت خالؿ العاـ 

( مسغ يعسمػف في مجالذ اإلدارة في مشطسات السجتسع السجني بسحافطة مدقط، 65عيشة الجراسة مغ )

جسػعة مغ السعػقات التي تحػؿ دوف وقج تػصمت الجراسة الى اف مشطسات السجتسع السجني تػاجو م

تحقيق أىجافيا مشيا: معػقات راجعة إلى أىجاؼ السشطسة، الييكل اإلدارؼ والتشطيسي، التسػيل والسػارد 

السالية، لػائح ونطع العسل، بخامج السشطسة، التجريب، التشديق والتذبيظ، واقتخح الباحثاف بعس اآلليات 

 لسػاجية ىحه السعػقات.

  ( بعشؽان: تقجيخ إحتياجات األسخ الفقيخة السيسذة بالسشاطق 2014العديد )دراسة عبج

 دراسة ميجانية مطبقة عمى األسخ الفقيخة بالسجتسعات العذؽائية بالفيؽم. -العذؽائية 

ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى احتياجات اَلسخ الفقيخة السيسذة في السجتسعات العذػائية، والػقػؼ عمى 

قترادية لألسخ الفقيخة السيسذة في السشاشق العذػائية والػقػؼ عمى االحتياجات التعميسية االحتياجات اال

لألسخ الفقيخة السيسذة في السشاشق العذػائية والػقػؼ عمى االحتياجات الرحية لألسخ الفقيخة السيسذة 
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لفقيخة السيسذة في السشاشق العذػائية والتعخؼ عمى السعػقات التي تحج مغ إشباع إحتياجات اَلسخ ا

وأيزا التػصل إلى مقتخحات إلشباع إحتياجات اَلسخ السيسذة بالسجتسعات العذػائية، واستخجـ الباحث 

في الجراسة السشيج العمسي، ويعخؼ السشيج بأنو مجسػعة القػاعج التي تشطع البحث وتحجد مدارىا 

خة السيسذة في بعس السشاشق العذػائية واإلجخاءات الستبعة خالليا، وتكػنت عيشة الجراسة مغ اَلسخ الفقي

%( مغ إجسالى عجد اَلسخ في السشاشق العذػائية السختارة 10داخل مجيشة الفيػـ تع إختيارىا بشدبة )

( أسخة، وخمرت الجراسة إلى نتائج بأف االحتياجات االقترادية َلسخ الفقيخة تسثمت 100وبمغت العيشة )

غالء اَلسعار، وعجـ كفاية الجخل إلشباع احتياجات اَلسخة مغ  فيسا يمى: االقتخاض آخخ الذيخ نتيجة

اَلكل وشخاء الغحاء، وال يكفي دخل اَلسخة لذخاء العالج في حالة السخض وعجـ كفاية دخل اَلسخة لدجاد 

 السراريف الجراسية وعجـ كفاية دخل اَلسخة لدجاد فػاتيخ السخافق مغ مياه وكيخباء وصخؼ صحي

 ( بعشؽان: دور السؤسدات العخبية السانحة في دعػ مشعسات 2011دراسة الدسالؽطي )

 السجتسع السجني.

ىجفت الجراسة إلقاء الزػء عمى تصػر السجتسع السجني في مرخ وسساتو، وكيف تتحجد أولػيات 

ات السؤسدات السانحة؟ والى أؼ مجػ تتػافق ىحه اَلولػيات سػاء مع احتياجات شخكائيا مغ مشطس

السجتسع السجني بذكل خاص، أو مع أولػيات اَلجشجات اإلصالحية السصخوحة عمى بالدنا العخبية بذكل 

عاـ؟ وكيف يسكغ إعادة صياغة سياسات السؤسدات السانحة مغ أجل عصاء أكثخ فاعمية في مشصقتشا 

تػصمت إلييا ( مؤسدة مجتسع مجني، ومغ أىع الشتائج التي 50العخبية؟ وتكػنت عيشة الجراسة مغ )

الجراسة: مدتػػ التسػيل الػششي ال يفي باحتياجات مشطسات السجتسع السجني سػاء بدبب ضعف ثقافة 

العصاء. استسخار تسػيل مشطسات السجتسع السجني لألنذصة الخيخية واإلندانية التي تتبشى حمػال عالجية 

ولػيات الحاكسة لدياسات تسػيل مشطسات تدكيشية لمسذكالت االجتساعية واالقترادية القائسة. ومازالت اَل

السجتسع السجني ىي تمبية االحتياجات العاجمة السمحة لمسػاششيغ، وليذ الترجؼ لقزايا التشسية عمى 



 56 
 

اَلجل الصػيل، السيسا في ضل استسخار عجـ تبمػر رؤية واضحة لجور السجتسع السجني في قيادة التغييخ. 

 خ بخزػعو لسػافقة الحكػمات.التسػيل اَلجشبي لو شخوشو. وىػ محاص

 ( بعشؽان: دور السخأة في ادارة التغييخ دراسة ميجانية عمى 2010دراسة البجاريؼ والقؽاسسة )

 مشعسات السجتسع السجني )مشعسات السخأة العاممة( في األردن.

ئز القيادية ىجفت الجراسة إلى معخفة الجور الحؼ تقػـ بو السخأة اَلردنية في قيادة التغييخ، وأىع الخرا

والسيارات التي تتستع بيا، وأثخ ىحه الخرائز والسيارات عمى قجرتيا في قيادة عسمية التغييخ في 

مشطسات اَلعساؿ اَلردنية. وىجفت الجراسة أيزا إلى التعخؼ عمى أىع الصخؽ واالستخاتيجيات التي 

عمى قجرتيا في قيادة عسمية التغييخ.  تدتخجميا السخأة اَلردنية في قيادة التغييخ، وأثخ ىحه االستخاتيجيات

ولتحقيق أىجاؼ الجراسة؛ فقج تع تػزيع مجسػعة مغ االستبانات التي تع ترسيسيا لفحز متغيخات الجراسة 

عمى ثساني عذخة مشطسة مغ مشطسات السخأة العاممة في اَلردف، حيث تع تػزيع االستبانة عمى العامميغ 

( استبانة، وتػصمت 254ستبانات الخاجعة الرالحة لمتحميل )كافة في ىحه السشطسات، وبمغ عجد اال

الجراسة إلى مجسػعة مغ الشتائج مغ أىسيا: وجػد أثخ إيجابي بجاللة إحرائية لمخرائز القيادية التي 

تتستع بيا السخأة اَلردنية عمى دورىا في قيادة التغييخ التشطيسي، وجػد أثخ إيجابي بجاللة إحرائية 

دية التي تتستع بيا السخأة اَلردنية عمى دورىا في قيادة التغييخ التشطيسي. وجػد أثخ إيجابي لمسيارات القيا

بجاللة إحرائية لمصخؽ واالستخاتيجيات التي تدتخجميا السخأة اَلردنية في إدارة التغييخ عمى دورىا في قيادة 

ور السصمػب في قيادة عسمية التغييخ التغييخ التشطيسي. تستمظ السخأة اَلردنية القجرة الكافية لمقياـ بالج

 التشطيسي في السشطسات التي تتػلى إدارتيا.

 ( بعشؽان: تقؽيػ دور السشعسات غيخ الحكؽمية ومشعسات السجتسع 2009دراسة عبج الكخيػ )

 القاعجية في أنذطة التشسية الدراعية واستجامتيا.
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لسشطسات القاعجية الخيفية في إحجاث تشسية ىجفت الجراسة إلى معخفة مداىسة السشطسات غيخ الحكػمية وا

زراعية لتحديغ اَلحػاؿ السعيذية ليحه السجتسعات)في الخيف الدػداني(، معخفة السعػقات والسذاكل التي 

تحػؿ دوف استسخارية التشسية الدراعية بعج نياية دعع السشطسات السعشية بالتشسية بالسشصقة السدتيجفة 

( 37ج في استسخارية العسل التشسػؼ بالسشصقة، وتكػنت عيشة الجراسة مغ )والخخوج بتػصيات وحمػؿ تداع

والجبميغ بشدبة  قخػ بسحميتي كػستى  5( مدارع في 370مدارعا كعيشة عذػائية شبقية مغ مجسػع )

%( مغ مجتسع البحث، ومغ أىع الشتائج التي تػصمت إلييا الجراسة: إف السشطسات غيخ الحكػمية 01)

سع القاعجية ليا دور فاعل في إرساء دعائع التشسية الدراعية و الخيفية بالسشصقة. وىشالظ ومشطسات السجت

زيادة في إنتاجية الفجاف لمسحاصيل الدراعية السختمفة أثشاء عسل السشطسات ويعػد ذلظ إلي اندياب التسػيل 

ة الفجاف بعج نياية عسل وتػفيخ السجخالت الدراعية في الدمغ السحجد لمدراعة، و ىشالظ تجىػر في إنتاجي

   السشطسات.

 ( بعشؽان: أىسية مشعسات السجتسع السجني في التشسية.2008دراسة مالوي ) 

ىجفت الجراسة لسعخفة أىسية مشطسات السجتسع السجني في التشسية، فيي تتصخؽ لسفيـػ العسل اإلجتساعي 

رسسية في أعساؿ الخعاية والتشسية التصػعي الحؼ تع تعخيفو عمى أنو مداىسة اَلفخاد والييئات الغيخ 

اإلجتساعية سػاء بالخأؼ أو بالعسل أو بالتسػيل أو بغيخ ذلظ مغ اَلشكاؿ، وتقجـ الجراسة مفيػًما لمسجتسع 

السجني وتع ربصو تاريخًيا بالفكخ اليػناني، ومخاحل تصػر ىحا السفيػـ عبخ القخوف وصػال لصخحو عمى 

اَلمع الستحجة اإلنسائي، وتصػر العسمية التشسػية وتجحرت في السدتػػ الجولي تحت عشػاف بخنامج 

السجتسعات حتى أصبحت معياًرا ومؤشًخا قػًيا لقياس ديسقخاشية وتصػر الجولة، وتكػنت عيشة الجراسة مغ 

( مؤسدة مجتسع مجني في الجوؿ الشامية، وتػصمت الجراسة إلى أف ىشالظ جسمة مغ السعيقات التي 100)

ا الجراسة والتي ساىست في الحج مغ دور فعاؿ لسشطسات السجتسع السجني في تعديد التشسية لع تتصخؽ إليي

البذخية، ولعل أبخز ما أغفمتو الجراسة ىي السعيقات الجاخمية الخاصة في البيئة الجاخمية لسشطسات 
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ات السجتسع السجتسع السجني، وليحه السجسػعة الجاخمية مغ السعيقات دور ىاـ في الحج مغ فاعمية مشطس

 السجني فيي تقمز دورىا وتشتج أجداـ غيخ سميسة في مجاؿ تعديد التشسية.

 الجراسات األجشبية:

  دراسةInger Oleberg (2017 دور السشعسات غيخ الحكؽمية وتأثيخىا في تشسية القجرات :)

 مؼ االستعاضة عؼ الجولة بإعادة التعميػ.

الحكػمية في التشسية مغ خالؿ بشاء القجرات وباعتبارىا  ىجفت الجراسة إلى معالجة دور السشطسات غيخ

جيات فاعمة في مجاؿ التشسية، أصبحت السشطسات غيخ الحكػمية أىع مقجمي الخجمات في البمجاف التي 

ال تدتصيع الحكػمة فييا أداء دورىا التقميجؼ. وفي قصاع التعميع، انتقمت العجيج مغ السشطسات غيخ 

عج مغ مبادرات "الفجػة" في أنذصة بشاء القجرات. ومغ خالؿ السقاالت اَلكاديسية الحكػمية إلى ما ىػ أب

( مغ العامميغ في مشطسات 130وورقات عسل السشطسات غيخ الحكػمية، وتكػنت عيشة الجراسة مغ )

السجتسع السجني، يسكششا أف نحجد تأثيخ السشطسات غيخ الحكػمية عمى تشسية القجرات ودورىا في بشاء 

رات عمى جسيع السدتػيات، وذلظ باستخجاـ إشار يدتشج إلى فخضيات فاعمة: تذارؾ السشطسات غيخ القج

الحكػمية بذكل متدايج في تشسية القجرات. وبسا أف الخصاب اإلنسائي يسيل نحػ تصػيخ السيارات واَلدوات 

ف أوال وقبل كل شيء الالزمة لتعديد السجتسع، فقج ردت السشطسات غيخ الحكػمية وفقا لحلظ. وىع يخغبػ 

في أف يطمػا أصحاب مرمحة ميسيغ في التشسية وأف يشقمػا معخفتيع الػاسعة في قصاع التعميع. وتغيخ ىحه 

السذاركة الصخؽ التي تعسل بيا السشطسات غيخ الحكػمية. وتكسل أنذصة بشاء القجرات تػفيخ الخجمات 

طسات غيخ الحكػمية ليا عالقات جيجة مع التقميجية، عمى الخغع مغ أف ىحا ال يعشي أف جسيع السش

 الحكػمة. 



 59 
 

  دراسةFawaz Abdel Haq (2012 اتجاىات مؤسدات السجتسع الخسسي والسجني نحؽ :)

 التعخيب في األردن: دراسة حالة الدمطة التذخيعية.

ىجفت الجراسة إلى التعخؼ عمى دور مؤسدات السجتسع الخسسي السجني نحػ عسمية التعخيب وذلظ مغ 

ؿ دراسة اتجاىات أعزاء الدمصة التذخيعية بذقييا اَلعياف والشػاب نحػ عسمية التعخيب باعتبار أف خال

لمدمصة التذخيعية دورًا بارزًا في تبشي وإقخار الجػانب الستعمقة بالتعخيب، وقج قاـ الباحثاف بتػزيع استبانة 

( مغ 180وتكػنت عيشة الجراسة مغ )مرسسة لقياس اتجاىات أفخاد مجتسع الجراسة مغ اَلعياف والشػاب، 

أفخاد الدمصة التذخيعية واَلعياف والشػاب في الجولة، حيث تػصمت الجراسة إلى أف ىشاؾ اتجاىات إيجابية 

لجػ أفخاد الدمصة التذخيعية نحػ دعع السعخبيغ والتخصيط المغػؼ لمغة العخبية ويخػ أعزاء البخلساف أف 

غ الشخبتيغ العمسية والدياسية وأنيع جدء مغ ىحه العسمية. وأضيخت عسمية التعخيب مدؤولية مذتخكة بي

الجراسة أف أعزاء البخلساف يجعسػف سغ قانػف يجبخ الجامعات والسعاىج عمى تبشي ما قاـ بتعخيبو مجسع 

 المغة العخبية اَلردني، كسا أضيخت الجراسة أف المغة العخبية الفريحة ال تقف عائقًا أماـ نقل التكشػلػجيا

والتقجـ. وأضيخت نتائج الجراسة عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية في استجابات أفخاد عيشة الجراسة 

تعدػ لستغيخات العسخ،و السدتػػ التعميسي، وعجد الجورات البخلسانية، والدمصة، واالنتساء الحدبي. في حيغ 

الدمصة التذخيعية نحػ عسمية  أضيخت الجراسة أف ىشاؾ فخوقًا ذات داللة إحرائية في اتجاىات أفخاد

التعخيب تعدػ لستغيخ العقيجة الدياسية، حيث كاف اإلسالميػف يستمكػف تػجيات أكثخ إيجابية نحػ عسمية 

 التعخيب مقارنة بباقي العقائج الدياسية اَلخخػ كالعمسانية والذيػعية.
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  دراسةSteven Mark (2009مداىسة مشعسات السجتسع السجني في تشسية :)  التعميػ في

 تشدانيا.

ىجفت الجراسة لتدييل فيع أصحاب السرمحة في التعميع لجور السشطسات غيخ الحكػمية والسشطسات 

السجتسعية في تصػيخ التعميع في تشدانيا، وأف يؤدؼ ىحا الفيع إلى تحديغ الذخاكة بيغ الحكػمة، والقصاع 

( مغ 127سا بيشيا، وتكػنت عيشة الجراسة مغ )الخاص، والسجتسع السجني، وتعديد الذفافية والسداءلة في

العامميغ في مشطسات السجتسع السجني، ومغ شأف ىحا الفيع أيزا أف يسكغ السجتسع الجولي، وعمى وجو 

التحجيج، شخكاء التشسية العامميغ في تشدانيا مغ رصج السذاركة الفعالة لسشطسات السجتسع السجني عمى 

ل اتفاؽ كػتػنػ وزيادة دعسيع ليحه السشطسات، ويدعى ىحا الفيع الشحػ السشرػص عميو في صكػؾ مث

إلى تذجيع السجارس العامة والسؤسدات التعميسية اَلخخػ عمى العسل في شخاكة مع مشطسات السجتسع 

السجني، مغ أجل تقجيخ الجور والسداىسة اَلخيخة في تصػيخ التعميع والعسل بذكل أفزل مع الجيات 

يخ الحكػمية اَلخخػ وتحديغ الػصػؿ إلى العجالة في التعميع ونػعيتو وإدارتو في الفاعمة الحكػمية وغ

 .السشاشق الخيفية والحزخية
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 ثانيا/ التعقيب عمى الجراسات الدابقة:

 :أوجو استفادة الباحث مؼ الجراسات الدابقة 

ية مغ عجة جػانب وقج كانت استفاد الباحث بسخاجعة الجراسات الدابقة سػاء السحمية والعخبية أو اَلجشب

 االستفادة عمى الشحػ التالي:

 االستعخاض السشاسب لسذكمة الجراسة. -1

 تػضيح أىجاؼ وأىسية الجراسة الحالية. -2

 تحجيج السشيج الحؼ سيدتخجـ في الجراسة الحالية. -3

 الفيع الجيج لستغيخات الجراسة والخبط بيشيسا. -4

 تحجيج الفجػة البحثية بذكل جمي. -5

 ساليب الباحثييغ في اعجاد الجراسات العمسية.التعخؼ عمى أ -6
 االستفادة مغ نتائج الجراسات الدابقة والتي سيدتفاد مشيا في تفديخ الشتائج وتحميميا. -7

 محاولة الباحث االضافة لمجراسات الدابقة. -8
 

 :االتفاق واالختالف بيؼ الجراسة الحالية والجراسات الدابقة 

اسات الدابقة اتفقت في استخجاـ السشيج الػصفي التحميمي وذلظ معطع الجر  مؼ حيث السشيج السدتخجم:

( 2013لسالءمتيا لسػضػع الجراسة، وكحلظ تذابيت الجراسة الحالية مع كال مغ دراسة أبػ عجواف )

 ( في استخجاـ نفذ السشيج.2013ودراسة أبػ سمصاف )

داة لجسع السعمػمات في دراستيا جسيع الجراسات الدابقة استخجمت االستبانة كأ مؼ حيث أداة الجراسة:

( ودراسة 2010وتذابيت بحلظ مع غالبية الجراسات الدابقة، واختمفت مع دراسة البجاريغ والقػاسسة )

 ( حيث استخجمت كال مشيا مقاييذ ومغ ىحه السقاييذ مقياس الجيسقخاشية.2008مالوؼ )
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تسع وعيشة الجراسة مع كاًل مغ تذابيت الجراسة الحالية في مج مؼ حيث السجتسع وعيشة الجراسة:

والتي كاف مجتسع الجراسة لجييع احجػ الػزارات الحكػمية والسؤسدات اَلىمية وىي دراسة  الجراسات التالية

(، 2011( ودراسة أبػ مشجيل )2013( ودراسة كدبو )2013( ودراسة أبػ سمصاف )2013أبػ عجواف )

 (.2017( ودراسة إنغخ أوليبخغ )2009فغ مارؾ )واختمفت في مجتسع الجراسة مع كال مغ دراسة ستي

 :أوجو تسيد الجراسة الحالية عؼ الجراسات الدابقة 

حجيث   تتسيد الجراسة الحالية عغ العجيج مغ الجراسات الدابقة التي تست مخاجعتيا ىشا بتشاوليا لسػضػع

جتساعية لمذخائح السيسذة وىػ العػامل السؤثخة عمى دور مشطسات السجتسع السجني في تقجيع الخجمات اال

وعمى حج عمع الباحث لع تعالجو الجراسات الدابقة بذكل مباشخ، وتتسيد الجراسة باختالفيا مع بعس 

 الجراسات الدابقة في تحجيج مجتسع وعيشة الجراسة كػنيا تجخؼ في قصاع غدة.

  :الفجؽة البحثية 
ه الجراسة العػامل السؤثخة عمى دور مغ خالؿ استعخاض الجراسات الدابقة واالشالع عمى أدبيات ىح

مشطسات السجتسع السجني في تقجيع الخجمات االجتساعية لمذخائح السيسذة يسكغ تمخيز الفجػة البحثية 
 مػضحة بالججوؿ التالي:

 (1ججول رقػ )

 ججول الفجؽة البحثية لمجراسة
 الجراسة الحالية الفجؽة البحثية الجراسات الدابقة

ت ركدت معطع الجراسا
الدابقة عمى مشطسات 
السجتسع السجني في 

 مجاالت مختمفة

 قل عجد الجراسات الدابقة
التي تشاولت دراسة أكثخ 

 مغ
مجاؿ في خجمة السجتسع 
السجني مغ قبل مشطسات 

 السجتسع السجني

العػامل السؤثخة عمى  ركدت الجراسة الحالية عمى
دور مشطسات السجتسع السجني في تقجيع الخجمات 

ية لمذخائح السيسذة واستخجمت الجراسة االجتساع
االستبانة كأداة رئيدية لمجراسة وتجخؼ الجراسة 
الحالية في قصاع غدة مسا يسيدىا عغ غيخىا مغ 

 الجراسات في بيئات أخخػ.
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 الفصل الرابغ

اجراءات الدراسة

 .تسييج 

 مشيج الجراسة 

 مجتسع وعيشة الجراسة 

  .إجخاءات الجراسة 

 حرائية السدتخجمة في الجراسة األساليب اإل 
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 تسييج:

يتشاوؿ ىحا الفرل عخضا مفرال إلجخاءات الجراسة السيجانية التي قاـ بيا الباحث لتحقيق أىجاؼ الجراسػة، 

ويتزػػػسغ تحجيػػػػج السػػػػشيج الستبػػػع فػػػػي الجراسػػػػة، وبشػػػاء وترػػػػسيع اَلداة، ومجتسػػػػع الجراسػػػة، وعيشػػػػة الجراسػػػػة، 

 سعالجة اإلحرائية السدتخجمة في تحميل الشتائج:والتحقق مغ صجقيا وثباتيا، وال

 مشيج الجراسة:

وىػ شخيقة مغ شخؽ التحميل والتفديخ بذكل استخجـ الباحث في ىحه الجراسة السشيج الػصفي التحميمي 

عمسي مشطع مغ أجل الػصػؿ إلى أغخاض محجدة لػضعية اجتساعية أو مذكمة اجتساعية أو إندانية، 

عمى دراسة الطاىخة كسا تػجج في الػاقع وييتع بػصفيا وصفا دقيقا ويعّبخ عشيا  ويعتسج السشيج الػصفي

كيفيا أو كسيا، فالتعبيخ الكيفي يرف لشا الطاىخة ويػضح خرائريا، أما التعبيخ الكسي فيعصييا وصفا 

اللو التي تحاوؿ مغ خ رقسيا يػضح مقجار ىحه الطاىخة أو حجسيا أو درجة ارتباشيا مع الطػاىخ اَلخخػ،

وصف الطاىخة مػضػع الجراسة وتحميل بياناتيا وبياف العالقة بيغ مكػناتيا واآلراء التي تصخح حػليا 

 والعسميات التي تتزسشيا واآلثار التي تحجثيا.

 مجتسع وعيشة الجراسة:

 أوال/ مجتسع الجراسة:

قج بمغ عجد مشطسات ـ ف2016حدب تقجيخات سابقة لسعيج أبحاث الدياسات االقترادية الفمدصيشي لدشة 

( في 800( في الزفة الغخبية، و)2800( مشطسة، تتػزع بػاقع )3600السجتسع السجني في فمدصيغ )

%( مغ تمظ السشطسات يعسل لجييا 65(، ووفقا لإلحرائيات اَلخيخة فإف )12: 2016قصاع غدة )اشتيو، 

ألف( فخصة 40مق أكثخ مغ )( عامال لكل مشطسة، أؼ أف تمظ السشطسات تخ18مػضفػف بأجخ بستػسط )

(، وبالتالي فإف مشطسات 159: 2016عسل مجفػعة اَلجخ )الجياز السخكدؼ لإلحراء الفمدصيشي، 
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( مػضف ومػضفة وىع مجتسع الجراسة 14400السجتسع السجني في قصاع غدة يعسل بيا ما يقارب )

مشطسات السجتسع السجني الحالية وبسا أف السجتسع اَلصمي لمجراسة يتكػف مغ كافة العامميغ في 

ـ، كسا تبيغ االحرائيات أف عجد السدتفيجيغ مغ تمظ الخجمات 2017بسحافطات قصاع غدة لمعاـ 

 (.2017( شخز )وزارة الجاخمية، 600000)

 ثانيا/ عيشة الجراسة:

( 384عيشة الجراسة عيشة عذػائية مغ العامميغ في مشطسات السجتسع السجني في محافطات غدة مقجارىا )

 عامل وعاممة.

 أداة الجراسة: 

تتسثل أداة الجراسة االساسية في االستبانة وتتكػف االستبانة مغ غالؼ االستبانة وعشػاف البحث باالضافة 

إلى بيانات تعخيفية )العػامل الجيسػغخافية واالجتساعية( وأيزا اَلسئمة )العبارات والفقخات( وأخيخا بيانات 

االستبانة مػجية لمعامميغ في مشطسات السجتسع السجني، حيث تع االستعانة الباحث معج االستبانة، وكانت 

 (.2010بشسػذج استبانة معجة مدبقا في دراسة جالؿ إسساعيل شبات ووفاء مفيج الكفارنة لدشة )

 البيانات الذخرية لعيشة الجراسة: 

في محافطات وذلظ في  ( عامل وعاممة مشطسات السجتسع السجني384تكػنت عيشة الجراسة اَلصمية مغ )

ـ، والجػجوؿ التػالي يػضػح عيشػة الجراسػة حدػب الجػشذ، السؤىػل العمسػي، 2018-2017الفتخة بػيغ عػامي 

 السحافطة، بالصخيقة العذػائية: نػع السشطسة، سشػات الخجمة،
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 البيانات الذخرية:

 (2ججول )

 البيانات الذخرية
 الشدبة العجد البيان م.

 الجشذ .1
 53.4 205 ذكخ 
 46.6 179 أنثى 
 100.0 384 السجسؽع 
 السؤىل العمسي .2

 21.6 83 دبمـػ متػسط فأقل 
 57.8 222 بكالػريػس 
 19.3 74 ماجدتيخ 
 1.3 5 دكتػراة  
 100.0 384 السجسؽع 
 سشؽات الخجمة .3

 21.1 81 سشػات فأقل 3 
 49.7 191 سشة 10الى  4مغ  
 27.9 107 سشة 15الى  11مغ  
 1.3 5 سشة 15كثخ مغ أ 
 100.0 384 السجسؽع 
 نؽع السشعسة .4

 41.1 158 محمية 
 31.3 120 عخبية 
 27.6 106 دولية 
 100.0 384 السجسؽع 
 السحافعة .5

 23.2 89 غدة 
 26.3 101 الذساؿ 
 22.4 86 الػسصى 
 28.1 108 الجشػب 
 100.0 384 السجسؽع 
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% مػغ اإلنػاث، 46.6% مغ السبحػثيغ كانػا مغ الػحكػر، بيشسػا 53.4تو الججوؿ الدابق يػضح أف ما ندب

% بيشسا حسمػة الجراسػات العميا)ماجدػتيخ ودكتػػراة( 57.8وقج شكمت ندبة حسمة البكالػريػس مغ السبحػثيغ 

%، ىػػحا 50.0سػػشػات مػػا يقػػارب  10الػػى  4%. بمغػػت ندػػبة السبحػػػثيغ الػػحيغ تشحرػػخ خبػػختيع مػػغ 20.6

% و كانػػت تػزيػػع 31.3% يمييػػا السشطسػػات العخبيػػة 41.1مميغ فػػي السشطسػػات السحميػػة وشػػكمت ندػػبة العػػا

 % في الذساؿ.26.3% مغ الجشػب يمييا 28.1السبحػثيغ مغ السشطسات حدب السحافطة 

 اجخاءات الجراسة:

 صجق وثبات االستبانة:

 وذلظ عمى الشحػ التالي: يقرج برجؽ وثبات االستبانة التحقق مغ صجؽ وثبات أداة الجراسة )االستبانة(،

 أواًل: صجق االستبانة:

يقرج بالرجؽ شسػؿ االستبانة لكل العشاصخ التي يجب أف تجخل في التحميل مغ ناحية، ووضػح فقخاتيػا 

ومفخداتيػا مػػغ ناحيػػة ثانيػػة، بحيػػث تكػػػف مفيػمػػة لكػل مػػغ يدػػتخجميا، كسػػا يقرػػج بالرػػجؽ أف أداة القيػػاس 

شػػيئًا آخػػخ، وُتعػػج الجراسػػة صػػادقة إذا حػػجدت مػػجػ صػػالحية درجاتيػػا،  تقػػيذ مػػا وضػػعت لقياسػػو وال تقػػيذ

 ومغ أجل التحقق مغ صجؽ أداة الجراسة، أجخػ الباحث اختبارات الرجؽ التالية:

 صجق االتداق الجاخمي لفقخات االستبانة:

إليو ىحه يقرج برجؽ االتداؽ الجاخمي، مجػ اتداؽ كل فقخة مغ فقخات االستبانة مع السحػر الحؼ تشتسي 

الفقخة، حيث تػع حدػاب االتدػاؽ الػجاخمي لفقػخات االسػتبانة عمػى عيشػة الجراسػة االسػتصالعية البػالغ حجسيػا 

( مفخدة، وذلظ بحداب معامالت االرتباط بػيغ كػل فقػخة والجرجػة الكميػة لمسحػػر التابعػة لػو عمػى الشحػػ 31)

 التالي:
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 صجق االتداق الجاخمي لجسيع مجاالت محاور الجراسة .1

 (:3ول رقػ )جج

 صجق االتداق الجاخمي لجسيع محاور الجراسة

معامل  عجد الفقخات السحاور م.
 الجاللة االرتباط

1. 
مػػػجػ تػػػػفخ قاعػػػجة بيانػػػات بػػػيغ السشطسػػػات عػػػغ معمػمػػػات  – السحوووؽر األول

 0.001 0.605 8 الفئات السحتاجة والسيسذة عمى مدتػػ قصاع غدة

2. 
السسػػػػليغ مػػػع االحتياجػػػات الحقيقيػػػة مػػػجػ تػافػػػق شػػػخوط  – السحوووؽر الثووواني
 لمذخائح السيسذة

8 0.678 0.001 

3. 
مجػ تأثيخ إغالؽ السعابخ عمػى تمبيػة االحتياجػات الالزمػة  – السحؽر الثالث

 لمذخائح السيسذة
8 0.632 0.001 

4. 
مػػجػ التشدػػيق بػػيغ مشطسػػات السجتسػػع السػػجني فػػي الحػػج مػػغ  – السحووؽر رابووع

 معاناة الذخائح السيسذة
8 0.753 0.001 

5. 
آليػػات التشدػػيق بػػيغ مشطسػػات السجتسػػع السػػجني والجيػػات السحووؽر الخووامذ: 

 الحكػمية
8 0.66 0.001 

 

( معامالت االرتباط بيغ كل محػر مغ محاور الجراسة والسعجؿ الكمي لمجراسػة، 3يبيغ ججوؿ رقع )

(، حيػث أف القيسػة االحتساليػة لكػل 1015والحؼ يبيغ أف معامالت االرتباط السبيشة دالة عشج مدتػػ داللػة )

 (.1015فقخة أقل مغ )

صجق االتداق الجاخمي لمسحؽر األول: مجى تؽفخ قاعجة بيانات بيؼ السشعسات عؼ معمؽمات  000

 الفئات السحتاجة والسيسذة عمى مدتؽى قطاع غدة
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 (:4ججول رقػ )
ؼ السشعسات عؼ معمؽمات الفئات صجق االتداق الجاخمي لمسحؽر األول: مجى تؽفخ قاعجة بيانات بي

 السحتاجة والسيسذة 

معامل  السحاور م.
 الجاللة االرتباط

 0.001 0.261 تػجج في السشطسة جھة مخترة لتػثيق تفاصيل الذخائح السحتاجة والسھسذة .1

2. 
يػجج باحثيغ ميجانييغ لستابعة تدجيل وتػثيق حاالت الذخائح السحتاجة 

 والسھسذة
0.520 0.001 

3. 
تتػفخ أجھدة حاسػب حجيثة لالحتفاظ واالستخجاع لبيانات الذخائح السحتاجة 

 والسھسذة
0.287 0.001 

4. 
تتػفخ البخامج الحاسػبية السالئسة لجقة التػثيق والسعالجة لبيانات الذخائح 

 السحتاجة والسھسذة
0.241 0.001 

5. 
ھا عمى الجھات تتػفخ شبكة حاسػبية بيغ السشطسات لتكامل البيانات وتػزيع 

 السعشية باحتياجات الفئات السحتاجة والسھسذة
0.337 0.001 

6. 
يػجج تصػيخ لمخجمات السقجمة لأليتاـ وأسخ الذيجاء والسعتقميغ وذوؼ 

  االحتياجات الخاصة
0.386 0.001 

7. 
تداعج السعمػمات باالرتقاء بقجرة السشطسات الخيخية عمى القياـ بجورىا في 

 تصػيخ الخجمات لمذخائح السيسذة خجمة السجتسع و
0.490 0.001 

8. 
يتػفخ بشظ معمػمات يكػف متاحًا لالستخجاـ مغ قبل الجسعيات الخيخية 

 واَلىمية لخجمة الذخائح السھسذة
0.580 0.001 

 

( معامالت االرتباط بيغ كل فقخات السحػر اَلوؿ مجػ تػفخ قاعجة بيانات بػيغ 4يبيغ ججوؿ رقع )

عمػمات الفئات السحتاجة والسيسذة عمى مدتػػ قصاع غدة والسعجؿ الكمي لمسحػر اَلوؿ، السشطسات عغ م

(، حيث أف القيسػة االحتساليػة لكػل 0.05والحؼ يبيغ أف معامالت االرتباط السبيشة دالة عشج مدتػػ داللة )

 (. 0.05فقخة أقل مغ )
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ليؼ مع االحتياجات الحقيقية صجق االتداق الجاخمي لمسحؽر الثاني: مجى تؽافق شخوط السسؽ  2.1

 لمذخائح السيسذة

 (5ججول رقػ )
صجق االتداق الجاخمي لمسحؽر الثاني: مجى تؽافق شخوط السسؽليؼ مع االحتياجات الحقيقية لمذخائح 

 السيسذة

معامل  السحاور م.
 الجاللة االرتباط

1. 
تتحكع اإلدارة بتػزيع السشح وفق رؤيتيا في كثيخ مغ السذاريع لدج 

 تياجات الذخائح السحتاجة والسيسذةاح
0.352 0.001 

2. 
يذتخط السسػؿ تػجيو السشح السقجمة وفق رؤيتو بعيًجا عغ االحتياجات 

 الحقيقية لمذخائح السيسذة
0.544 0.000 

3. 
يذتخط السسػليغ مػاصفات خاصة بالسشطسة السشفحة لسذاريع تيجؼ لتقميز 

 ندبة الفقخ والبصالة
0.457 0.000 

 0.014 0.357 تػافق نػعية التسػيل السقجمة مع االحتياجات الخاصة لمذخائح السيسذةت .4

5. 
زاد حجع التسػيل لمسذاريع في الدشػات الثالث اَلخيخة بذكل ممحػظ بعج 

 اشتجاد حرار قصاع غدة
0.351 0.000 

6. 
تداىع السشطسات الفمدصيشية بالتأثيخ اإليجابي عمى ثقافة السانحيغ لتػسيع 

 ئخة الجعع لمذخائح السيسذةدا
0.460 0.008 

7. 
تصػيخ العسل االغاثي وخجمات الصػارغ السقجمة لمذخائح السيسذة مغ قبل 

 الجسعيات الخيخية واَلىمية تعتسج عمى نػعية وكسية السشح السقجمة
0.366 0.001 

8. 
تػفيخ فخص عسل حقيقية لمحج مغ الفقخ والبصالة ورفع مدتػػ الذخائح 

 عبخ ربط الجعع اإلغاثي بالتشسية  السيسذة
0.313 0.001 

 

( معامالت االرتباط بيغ كل فقخات السحػر الثاني مجػ تػافػق شػخوط السسػػليغ 5يبيغ ججوؿ رقع )

مع االحتياجات الحقيقية لمذخائح السيسذة والسعجؿ الكمي لمسحػر الثاني، والحؼ يبيغ أف معامالت االرتباط 

 (.0.05(، حيث أف القيسة االحتسالية لكل فقخة أقل مغ )0.05اللة )السبيشة دالة عشج مدتػػ د
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صجق االتداق الجاخمي لمسحؽر الثالث: مجى تأثيخ إغالق السعابخ عمى تمبية االحتياجات  3.1

 الالزمة لمذخائح السيسذة

 

 (6ججول رقػ )
حتياجات الالزمة صجق االتداق الجاخمي لمسحؽر الثالث: مجى تأثيخ إغالق السعابخ عمى تمبية اال

 لمذخائح السيسذة

معامل  السحاور م.
 الجاللة االرتباط

1. 
يؤدؼ استسخار إغالؽ السعابخ بقصاع غدة الى نقز كبيخ في السػاد اَلولية 

 السصمػبة لمفئات السحتاجة والسھسذة
0.357 0.001 

2. 
 يؤدؼ استسخار إغالؽ السعابخ الى تقييج حخكة السدئػليغ والسھتسيغ في دعع

 الفئات السحتاجة والسھسذة
0.439 0.001 

3. 
يؤدؼ استسخار إغالؽ السعابخ الى تجني فخص العسل السسكشة داخل وخارج 

 حجود قصاع غدة مسا يديج مغ ندبة البصالة
0.459 0.001 

5. 
يؤدؼ إغالؽ السعابخ الى عدؿ قصاع غدة عغ العالع الخارجي لعجـ إضيار 

 عيذي لمدكافالرػرة الحقيقية عغ الػاقع الس
0.382 0.001 

6. 
يعيق اغالؽ السعابخ إعادة تأىيل وتصػيخ القصاعات اإلنتاجية القابمة 

 لمتأىيل في قصاع غدة
0.360 0.001 

7. 
يقمل الحرار السفخوض عمى القصاع مغ تشفيح مذاريع لتشسية االقتراد 

 السحمي وتحديغ السشاخ االستثسارؼ 
0.382 0.001 

8. 
خوض عمى قصاع غدة عمى أداء السشطسات في قصاع يؤثخ الحرار السف

 غدة وبالتالي عمى الذخائح السيسذة
0.361 0.001 

 

( معامالت االرتبػاط بػيغ كػل فقػخات السحػػر الثالػث مػجػ تػأثيخ إغػالؽ السعػابخ 6يبيغ ججوؿ رقع )

يبػيغ أف معػامالت عمى تمبية االحتياجات الالزمػة لمذػخائح السيسذػة والسعػجؿ الكمػي لمسحػػر الثالػث، والػحؼ 

 (.0.05(، حيث أف القيسة االحتسالية لكل فقخة أقل مغ )0.05االرتباط السبيشة دالة عشج مدتػػ داللة )
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صجق االتداق الجاخمي لمسحؽر الخابع: مجى التشديق بيؼ مشعسات السجتسع السجني في الحج  4.1

 مؼ معاناة الذخائح السيسذة

 (7ججول رقػ )

مسحؽر الخابع: مجى التشديق بيؼ مشعسات السجتسع السجني في الحج مؼ معاناة صجق االتداق الجاخمي ل
 الذخائح السيسذة

معامل  السحاور م.
 الجاللة االرتباط

1. 
يداعج التشديق بيغ مشطسات السجتسع السجني في زيادة جػدة الخجمات 

 السقجمة لمذخائح السيسذة
0.548 0.001 

2. 
السجني لمحج مغ معاناة الذخائح السيسذة  يتع التشديق بيغ مشطسات السجتسع

 وتقجيع أفزل الخجمات ليع
0.616 0.001 

3. 
تعقج اجتساعات دورية تشديقية بيغ مشطسات السجتسع السجني تھجؼ الى 

 الحج مغ ضاھخة زيادة ندبة الفقخ والبصالة
0.551 0.001 

4. 
مغ  تػجج مذاريع مذتخكة بيغ مشطسات السجتسع السجني تھجؼ الى الحج

 معاناة الذخائح السيسذة
0.244 0.001 

 0.001 0.214 يتع تبادؿ الخبخات والكفاءات بيغ مشطسات السجتسع السجني  .5

6. 
يػجج تكامل بيغ مذاريع مشطسات السجتسع السجني الھادفة لمحج مغ معاناة 

 الذخائح السيسذة
0.482 0.001 

7. 
سجتسع السجني حػؿ يتع تبادؿ البيانات والسعمػمات بيغ مشطسات ال

 االحتياجات الخاصة بالفئات السحتاجة والسھسذة
0.449 0.001 

8. 
تعتسج عسمية تشسية أوضاع الذخائح السيسذة عمى مجػ التشديق بيغ 

 مشطسات السجتسع السجني
0.367 0.027 

 

ت ( معامالت االرتباط بيغ كػل فقػخات السحػػر الخابػع مػجػ التشدػيق بػيغ مشطسػا7يبيغ ججوؿ رقع )

السجتسػػػع السػػػجني فػػػي الحػػػج مػػػغ معانػػػاة الذػػػخائح السيسذػػػة والسعػػػجؿ الكمػػػي لمسحػػػػر الخابػػػع، والػػػحؼ يبػػػيغ أف 
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(، حيػث أف القيسػة االحتساليػة لكػل فقػخة أقػل مػػغ 0.05معػامالت االرتبػاط السبيشػة دالػة عشػج مدػتػػ داللػػة )

(0.05.) 

السجتسوع السوجني والجيوات  صجق االتداق الجاخمي لمسحؽر الخوامذ: آليوات التشدويق بويؼ مشعسوات .2

 الحكؽمية 

 (:8ججول رقػ )

صجق االتداق الجاخمي لمسحؽر الخامذ: آليات التشديق بيؼ مشعسات السجتسع السجني والجيات 
 الحكؽمية

معامل  السحاور م.
 الجاللة االرتباط

1. 
تػجج ھيئة حكػمية مخترة بشذاط مشطسات السجتسع السجني تداعج في 

 والبصالة الحج مغ ندبة الفقخ
0.495 0.001 

2. 
تػفخ الجھات الحكػمية البيانات والسعمػمات الخاصة لسشطسات السجتسع 

 السجني لمسداھسة في الحج مغ معاناة الذخائح السيسذة
0.675 0.001 

3. 
تدسح الجھات الحكػمية لسشطسات السجتسع السجني بالسذاركة في إعجاد 

 ائح السھسذةمذخوع السػازنة العامة الخاص ببشج الذخ 
0.615 0.001 

4. 
تعقج اجتساعات تشديقية دورية بيغ الجھات الحكػمية ومشطسات السجتسع 

 السجني تھجؼ الى الحج مغ معاناة الذخائح السيسذة
0.581 0.001 

5. 
تتكامل خصط وبخامج الجھات الحكػمية مع بخامج مشطسات السجتسع السجني 

 لمحج مغ ندبة الفقخ والبصالة
0.601 0.001 

6. 

يعتبخ الشذاط الحكػمي مغ اَلنذصة اليامة لسا لو مغ دور رئيدي في 
 اإلسياـ في الحفاظ عمى حقػؽ الذخائح السيسذة

 

0.570 0.001 

7. 
تعتبخ مشطسات السجتسع السجني مرجر ىاـ مغ السرادر التي تػلج الخجمة 

 لمسػاششيغ خاصة الذخائح السيسذة
0.214 0.001 

 0.002 0.161عمى بقاء مشطسات السجتسع السجني كػنيا تداىع في الحج تحافع الحكػمة  .8
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 السحاور م.
معامل 
 الجاللة االرتباط

 مغ معاناة الذخائح السيسذة في قصاع غدة
 

( معامالت االرتباط لمسحػر الخامذ بيغ آليات التشديق بيغ مشطسات السجتسع 8يبيغ ججوؿ رقع )

امالت االرتبػاط السبيشػة دالػة عشػج السجني والجيات الحكػمية والسعجؿ الكمي لمبعج اَلوؿ، والحؼ يبػيغ أف معػ

 (.0.05(، حيث أف القيسة االحتسالية لكل فقخة أقل مغ )0.05مدتػػ داللة )

 :Reliabilityثبات فقخات االستبانة 

يقرج بثبات االستبانة أف تعصي ىحه االستبانة نفذ الشتيجة لػ تع إعادة تػزيع االستبانة أكثخ مػغ 

بعبارة أخخػ يعشي االستقخار في نتائج االستبانة وعجـ تغييخىا بذكل  مخة تحت نفذ الطخوؼ والذخوط، أو

كبيخ فيسا لػ تع إعادة تػزيعيا عمى اَلفخاد عجة مخات خالؿ فتخات زمشية معيشة، ولمتحقق مغ ثبات استبانة 

 الجراسة أجخيػت خصػػات الثبػات عمػى العيشػة االسػتصالعية نفدػيا بصػخيقتيغ ىسػا: التجدئػة الشرػفية ومعامػل

 ألفا كخونباخ.

 :Split-Half Coefficientطخيقة التجدئة الشرفية  -1

تػػع إيجػػاد معامػػل ارتبػػاط بيخسػػػف بػػيغ معػػجؿ اَلسػػئمة الفخديػػة الختبػػة ومعػػجؿ اَلسػػئمة الدوجيػػة الختبػػة 

لكػػػػػل بعػػػػػج وقػػػػػج تػػػػػع ترػػػػػحيح معػػػػػامالت االرتبػػػػػاط باسػػػػػتخجاـ معامػػػػػل ارتبػػػػػاط سػػػػػبيخماف بػػػػػخاوف لمترػػػػػحيح 

(Spearman-Brown Coefficient :حدب السعادلة التالية ) 

( يبيغ أف ىشاؾ معامل 7حيث )ر( معامل االرتباط، وقج بيغ ججوؿ رقع ) معامل الثبات = 

ثبات كبيخ ندبيًا لفقخات االستبياف، مسا يصسئغ الباحث عمى استخجاـ االستبانة بكل شسأنيشة. كسا 

1

2

ر

ر
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ثانية لقياس الثبات وقج بيغ أف معامالت واستخجـ شخيقة ألفا كخونباخ لقياس ثبات االستبانة كصخيقة 

 الثبات مختفعة مسا يصسئغ الباحث عمى استخجاـ االستبانة بكل شسأنيشة. 

 (:9ججول رقػ )
 يؽضح معامل الثبات )طخيقة التجدئة الشرفية( و كخونباخ ألفا

 السجاالت م
 عجد الفقخات

كخونباخ 
 ألفا

سبيخمان 
 بخاون 

اعػػجة بيانػػػات بػػيغ السشطسػػػات مػػػجػ تػػػفخ ق – السحووؽر األول 1.1
عػػػػغ معمػمػػػػات الفئػػػػات السحتاجػػػػة والسيسذػػػػة عمػػػػى مدػػػػتػػ 

 قصاع غدة
8 0.829 0.821 

مػػػػػػجػ تػافػػػػػػق شػػػػػػخوط السسػػػػػػػليغ مػػػػػػع  – السحووووووؽر الثوووووواني 2.1
 االحتياجات الحقيقية لمذخائح السيسذة

8 0.752 0.712 

مػػػجػ تػػػأثيخ إغػػػالؽ السعػػػابخ عمػػػى تمبيػػػة  – السحوووؽر الثالوووث 3.1
 ت الالزمة لمذخائح السيسذةاالحتياجا

7 0.809 0.881 

مجػ التشديق بيغ مشطسػات السجتسػع السػجني  – السحؽر رابع 4.1
 في الحج مغ معاناة الذخائح السيسذة

8 0.798 0.840 

آليػػػات التشدػػػيق بػػػيغ مشطسػػػات السجتسػػػع السحوووؽر الخوووامذ:  2
 السجني والجيات الحكػمية

8 0.842 0.801 

 0.832 0.788 39 اإلجسالي 2.3
 

ويدتخمز الباحث مغ نتائج اختبارؼ الرجؽ والثبات أف أداة الجراسة )االستبانة( صادقة في قياس ما 

وضعت لقياسو، كسا أنيا ثابتة بجرجة عالية ججًا، ما يؤىميا لتكػف أداة قياس مشاسبة وفاعمة ليحه الجراسة 

 ية. ويسكغ تصبيقيا بثقة، وبحلظ تكػف االستبانة في صػرتيا الشيائ

 التحميل الؽصفي لستغيخات الجراسة:
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(( (Sample K-S -1سسخنػؼ –يخكد ىحا السبحث عمى نتائج استخجاـ اختبار)كػلسجخوؼ 

لسعخفة أف البيانات تتبع التػزيع الصبيعي مغ عجمو، باإلضافة إلى ذلظ سيتع تحميل استجابات أفخاد عيشة 

وسيقـػ الباحث بعخض وتحميل اإلجابات عغ كل متغيخ  الجراسة نحػ متغيخات الجراسة السدتقمة والتابعة،

عمى حجة، لمػصػؿ إلى استشتاجات تختبط بو، ثع سيتع تفديخ تمظ الشتائج، وذلظ بعج عخض الججاوؿ 

 اإلحرائية التي تػضح نتائج االختبارات.

 ((:(Sample K-S -1سسخنؽف–اختبار التؽزيع الطبيعي )اختبار كؽلسجخوف -1

(( لسعخفة ىل تتبع البيانات التػزيع (Sample K-S -1سسخنػؼ –ار )كػلسجخوؼ استخجـ الباحث اختب

الصبيعي أـ ال؟ وىػ اختبار ضخورؼ في حالة اختبار الفخضيات َلف معطع االختبارات السعمسية تذتخط 

  أف يكػف تػزيع البيانات شبيعيًا.

 (11ججول رقػ )

 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1يؽضح اختبار التؽزيع الطبيعي )

القيسة  Z قيسة عجد الفقخات السجاالت م
 االحتسالية

مػػػجػ تػػػفخ قاعػػجة بيانػػػات بػػيغ السشطسػػػات  – السحووؽر األول .1
عػػػػغ معمػمػػػػات الفئػػػػات السحتاجػػػػة والسيسذػػػػة عمػػػػى مدػػػػتػػ 

 قصاع غدة
8 0.072 0.082 

مػػػػػػجػ تػافػػػػػػق شػػػػػػخوط السسػػػػػػػليغ مػػػػػػع  – السحووووووؽر الثوووووواني 1.1
 0.097 0.080 8 السيسذة االحتياجات الحقيقية لمذخائح

مػػػجػ تػػػأثيخ إغػػػالؽ السعػػػابخ عمػػػى تمبيػػػة  – السحوووؽر الثالوووث 2.1
 االحتياجات الالزمة لمذخائح السيسذة

7 0.073 0.116 

مجػ التشديق بيغ مشطسػات السجتسػع السػجني  – السحؽر رابع 3.1
 في الحج مغ معاناة الذخائح السيسذة

8 0.062 0.106 



 77 
 

05.0. sig

ت التشدػػػيق بػػػيغ مشطسػػػات السجتسػػػع آليػػػاالسحوووؽر الخوووامذ:  4.1
 السجني والجيات الحكػمية

8 0.103 0.21 

 0.120 0.089 39 اإلجسالي 2

  0.05سحاور أكبخ مغ ال( نتائج االختبار، حيث أف القيسة االحتسالية لكل 8يػضح الججوؿ رقع )

(، وىػػػحا يػػػجؿ عمػػػى أف البيانػػػات تتبػػػع التػزيػػػع الصبيعػػػي ويجػػػب        (

 بارات السعمسية.استخجاـ االخت

 األساليب اإلحرائية السدتخجمة في الجراسة:

اإلحرػػائي وتػػع اسػػتخجاـ اَلسػػاليب  (SPSS)لقػػج قػػاـ الباحػػث بتفخيػػغ وتحميػػل السقيػػاس مػػغ خػػالؿ بخنػػامج 

 اإلحرائية التالية:

 التكخارات والستػسصات الحدابية والشدب السئػية. -1

 ".Pearsonمعامل ارتباط بيخسػف " إليجاد صجؽ االتداؽ الجاخمي لمسقياس تع استخجاـ -2

إليجػػػػاد معامػػػػل ثبػػػػات السقيػػػػاس تػػػػع اسػػػػتخجاـ معامػػػػل ارتبػػػػاط سػػػػبيخماف بػػػػخواف لمتجدئػػػػة الشرػػػػفية  -3

 الستداوية، ومعادلة جتساف لمتجدئة الشرفية غيخ الستداوية، ومعامل ارتباط ألفا كخونباخ.

 تحميل التبايغ اَلحادؼ لمفخوؽ بيغ متػسصات ثالث عيشات فأكثخ. -4

 ختبار "ت" االحرائي.ا -5

 اختبار التػزيع الصبيعي. -6
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 الفصل اخلاهس

هناقشة نتائج الدراسة

 .تسييج 

 .تحميل فقخات االستبانة 

 .تحميل أبعاد محاور الجراسة 

 فخوض الجراسة 

 .التؽصيات والسقتخحات 
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 تسييج:

لباحػػث لتحقيػػق أىػػجاؼ الجراسػػة، يتشػػاوؿ ىػػحا الفرػػل عخضػػا لسشاقذػػة نتػػائج الجراسػػة السيجانيػػة التػػي قػػاـ بيػػا ا

ويتزػػػػسغ اجابػػػػػة تدػػػػػاؤالت الجراسػػػػػة، وتحميػػػػل فقػػػػػخات االسػػػػػتبانة، كسػػػػػا يذػػػػسل نتػػػػػائج الجراسػػػػػة والتػصػػػػػيات 

 والسقتخحات التي تقجـ بيا الباحث:

 (11ججول رقػ )
 يؽضح السحغ السعتسج في الجراسة

 درجة السؽافقة الؽزن الشدبي السقابل لو طؽل الخمية

 قميمة ججا 20% -36% مغ 1 – 1.80مغ 
 قميمة 36% - 52%أكبخ مغ  1.80 - 2.60 أكبخ مغ 
 متػسصة % 52%- 68أكبخ مغ  2.60 – 3.40أكبخ مغ 
 كبيخة 68%- 84%أكبخ مغ  3.40 – 4.20أكبخ مغ 

 كبيخة ججا 84 %-100% أكبخ مغ  5 -  4.20أكبخ مغ 
 

 

 تحميل فقخات االستبانة:

 األول:  أواًل/ االجابة عمى التداؤل

ما مجى تؽفخ قاعجة بيانات بيؼ مشعسات السجتسع السوجني االجابة عغ التداؤؿ اَلوؿ والحؼ يشز عمػى: 

 حؽل الفئات السيسذة؟

ولإلجابػػة عػػغ ىػػحا الدػػؤاؿ قػػاـ الباحػػث باسػػتخجاـ التكػػخارات والستػسػػصات والشدػػب السئػيػػة، والجػػجوؿ التػػالي  

( والػػحؼ يبػػيغ آراء أفػػخاد عيشػػة 12ئج مبيشػػة فػػي جػػجوؿ رقػػع )تػػع اسػػتخجاـ التكػػخارت والشتػػايػضػػح ذلػػظ: وقػػج 

مػػجػ تػػػفخ قاعػػجة بيانػػات بػػيغ السشطسػػات عػػغ معمػمػػات  –الجراسػػة فػػي فقػػخات تحميػػل فقػػخات السحػػػر اَلوؿ 

 الفئات السحتاجة والسيسذة عمى مدتػػ قصاع غدة 
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 (12ججول رقػ )
الؽسط  مؽافق الى حج ما غيخ مؽافق البيان م.

 الحدابي
زن الؽ 

 ندبة عجد ندبة عجد ندبة عجد   الشدبي
تػجج في السشطسة جھة مخترة  .1

لتػثيق تفاصيل الذخائح السحتاجة 
 والسھسذة

3 0.8 9 2.3 372 96.9 2.96 98.7 

يػجج باحثيغ ميجانييغ لستابعة  .2
تدجيل وتػثيق حاالت الذخائح 

 السحتاجة والسھسذة
2 0.5 126 32.8 256 66.7 2.66 88.7 

تتػفخ أجھدة حاسػب حجيثة  .3
لالحتفاظ واالستخجاع لبيانات 

 الذخائح السحتاجة والسھسذة
6 1.6 181 47.1 197 51.3 2.5 83.3 

تتػفخ البخامج الحاسػبية السالئسة  .4
لجقة التػثيق والسعالجة لبيانات 

 الذخائح السحتاجة والسھسذة
10 2.6 201 52.3 173 45.1 2.42 80.7 

ة حاسػبية بيغ تتػفخ شبك .5
السشطسات لتكامل البيانات 
وتػزيعھا عمى الجھات السعشية 
باحتياجات الفئات السحتاجة 

 والسھسذة

14 3.6 178 46.4 192 50.0 2.46 82.0 

يػجج تصػيخ لمخجمات السقجمة  .6
لأليتاـ وأسخ الذيجاء والسعتقميغ 

  وذوؼ االحتياجات الخاصة
11 2.9 159 41.4 214 55.7 2.53 84.3 

تداعج السعمػمات باالرتقاء بقجرة  .7
السشطسات الخيخية عمى القياـ 
بجورىا في خجمة السجتسع 
وتصػيخ الخجمات لمذخائح 

 السيسذة

25 6.5 156 40.6 203 52.9 2.46 82.0 

 75.0 2.25 43.2 166 38.3 147 18.5 71يتػفخ بشظ معمػمات يكػف متاحًا  .8
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لالستخجاـ مغ قبل الجسعيات 
الخيخية واَلىمية لخجمة الذخائح 

 السھسذة

  7.3، اإلنحخاف السعياري 83.3%، الؽسيط: %84.3الؽزن الشدبي:  جسيع الفقخات 
 

 يتزح مغ الججوؿ الدابق:

 أن أعمى فقختيؼ في ىحا البعج كانت:

)تؽجوج فووي السشعسوة جخوة مختروة لتؽثيووق تفاصويل الذوخائح السحتاجووة (  والتػي نرػت عمػى 1الفقػخة ) -

 %(.98.7احتمت السختبة اَلولى بػزف ندبي قجره ) لسخسذة(وا

)يؽجوووج بووواحثيؼ ميوووجانييؼ لستابعوووة تدوووجيل وتؽثيوووق حووواالت الذوووخائح (  والتػػػي نرػػػت عمػػػى 2الفقػػػخة ) -

 %(.88.7احتمت السختبة الثانية بػزف ندبي قجره ) السحتاجة والسخسذة(

 وأن أدنى فقختيؼ في ىحا البعج كانتا:

)تتؽفخ البخامج الحاسؽبية السالئسة لجقة التؽثيق والسعالجة لبيانات تي نرت عمى (  وال4الفقخة ) -

 %(.80.7احتمت السختبة الدابعة بػزف ندبي قجره ) الذخائح السحتاجة والسخسذة(

)يتؽفخ بشغ معمؽمات يكؽن متاحًا لالستخجام مؼ قبل الجسعيات الخيخية (  والتي نرت عمى 8الفقخة ) -

 %(.75.0احتمت السختبة اَلخيخة بػزف ندبي قجره )الذخائح السخسذة(  واألىمية لخجمة

 %(84.3أما الجرجة الكمية لمسحؽر حرمت عمى وزن ندبي )

مجى تؽفخ قاعجة بيانات بيؼ  ( تبيغ الشتائج أف الػزف الشدبي لمسحػر اَلوؿ "10ومغ خالؿ ججوؿ )

%( و كانت أقػػ 84.3) ؽى قطاع غدة"السشعسات عؼ معمؽمات الفئات السحتاجة والسيسذة عمى مدت
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الفقخات الفقخة اَلولى "تػجج في السشطسة جھة مخترة لتػثيق تفاصيل الذخائح السحتاجة والسھسذة" حيث 

يؽجج باحثيؼ ميجانييؼ لستابعة تدجيل وتؽثيق حاالت % يمييا الفقخة الثانية "98.7بمغ الػزف الشدبي ليا 

يتؽفخ بشغ معمؽمات % بيشسا كانت أضعف الفقخات "88.7ندبي " بػزف الذخائح السحتاجة والسخسذة

" بػزف ندبي يكؽن متاحًا لالستخجام مؼ قبل الجسعيات الخيخية واألىمية لخجمة الذخائح السخسذة

75.0.% 

ويفدخ الباحث ىحه الشتيجة الى أف فاعمية الجور الحؼ تمعبو مشطسات السجتسع السجني في تحديغ 

لسقجمة لمذخائح السيسذة محافطات غدة يأتي مغ خالؿ تػفخ قاعجة بيانات بيغ الخجمات االجتساعية ا

( 2013السشطسات عغ معمػمات الفئات السحتاجة والسيسذة وتتفق ىحه الشتيجة مع دراسة أبػ عجواف )

حيث ذكخت أىسية مشطسات السجتسع السجني ودورىا الحيػؼ في عسمية بشاء السجتسع السجني الفمدصيشي 

الستصمبات اَلساسية لمعير بكخامة وحخية واستقخار وأمغ، وىحا ما يؤكجه الباحث بزخورة اىتساـ وتػفيخ 

مشطسات السجتسع السجني بالفئات السيسذة ورفع شأنيا في السجتسع لخمق أجػاء االستقخار واَلمغ وىحا 

ية لألسخ الفقيخة ( بزخورة الػقػؼ عمى االحتياجات االقتراد2014أيزا ما أكجتو دراسة عبج العديد )

السيسذة في السشاشق العذػائية والػقػؼ عمى االحتياجات التعميسية لألسخ الفقيخة السيسذة في السشاشق 

العذػائية والػقػؼ عمى االحتياجات الرحية لألسخ الفقيخة السيسذة في السشاشق العذػائية والتعخؼ عمى 

السيسذة وأيزا التػصل إلى مقتخحات إلشباع  السعػقات التي تحج مغ إشباع إحتياجات اَلسخ الفقيخة

 إحتياجات اَلسخ السيسذة بالسجتسعات العذػائية.

 ثانيا/ االجابة عمى التداؤل الثاني: 

ما مجى تؽافق شوخوط السسوؽليؼ موع االحتياجوات الحقيقيوة  االجابة عغ التداؤؿ اَلوؿ والحؼ يشز عمى:

 لمذخائح السيسذة بسحافعات غدة؟
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ا الدػػؤاؿ قػػاـ الباحػػث باسػػتخجاـ التكػػخارات والستػسػػصات والشدػػب السئػيػػة، والجػػجوؿ التػػالي  ولإلجابػػة عػػغ ىػػح

والػػحؼ يبػػيغ آراء أفػػخاد عيشػػة  (13)تػػع اسػػتخجاـ التكػػخارت والشتػػائج مبيشػػة فػػي جػػجوؿ رقػػع يػضػػح ذلػػظ: وقػػج 

 ذخائح السيسذةالجراسة في فقخات السحػر الثاني: مجػ تػافق شخوط السسػليغ مع االحتياجات الحقيقية لم

 (13ججول رقػ )
الؽسط  مؽافق الى حج ما غيخ مؽافق البيان م.

 الحدابي
الؽزن 
 ندبة عجد ندبة عجد ندبة عجد   الشدبي

تتحكع اإلدارة بتػزيع السشح وفق  .1
رؤيتيا في كثيخ مغ السذاريع 

لدج احتياجات الذخائح السحتاجة 
 والسيسذة

26 6.8 76 19.8 282 73.4 2.67 89.0 

يذتخط السسػؿ تػجيو السشح  .2
السقجمة وفق رؤيتو بعيًجا عغ 
االحتياجات الحقيقية لمذخائح 

 السيسذة

23 6.0 204 53.1 157 40.9 2.35 78.3 

يذتخط السسػليغ مػاصفات  .3
خاصة بالسشطسة السشفحة لسذاريع 

تيجؼ لتقميز ندبة الفقخ 
 والبصالة

29 7.6 210 54.7 145 37.8 2.3 76.7 

تتػافق نػعية التسػيل السقجمة مع  .4
االحتياجات الخاصة لمذخائح 

 السيسذة
29 7.6 170 44.3 185 48.2 2.41 80.3 

زاد حجع التسػيل لمسذاريع في  .5
الدشػات الثالث اَلخيخة بذكل 

ممحػظ بعج اشتجاد حرار قصاع 
 غدة

28 7.3 161 41.9 195 50.8 2.43 81.0 

ة تداىع السشطسات الفمدصيشي .6
بالتأثيخ اإليجابي عمى ثقافة 
السانحيغ لتػسيع دائخة الجعع 

25 6.5 157 40.9 202 52.6 2.46 82.0 
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 لمذخائح السيسذة

تصػيخ العسل االغاثي وخجمات  .7
الصػارغ السقجمة لمذخائح السيسذة 

مغ قبل الجسعيات الخيخية 
واَلىمية تعتسج عمى نػعية وكسية 

 السشح السقجمة

7 1.8 159 41.4 218 56.8 2.55 85.0 

تػفيخ فخص عسل حقيقية لمحج  .8
مغ الفقخ والبصالة ورفع مدتػػ 

الذخائح السيسذة عبخ ربط الجعع 
 اإلغاثي بالتشسية 

6 1.6 90 23.4 288 75.0 2.73 91.0 

  7.8، اإلنحخاف السعياري 83.3%، الؽسيط: %82.9الؽزن الشدبي:  جسيع الفقخات 

 
 :يتزح مغ الججوؿ الدابق

 أن أعمى فقختيؼ في ىحا البعج كانت:

)تووؽفيخ فووخل عسوول حقيقيووة لمحووج مووؼ الفقووخ والبطالووة ورفووع مدووتؽى (  والتػػي نرػػت عمػػى 8الفقػػخة ) -

 %(.91.0احتمت السختبة اَلولى بػزف ندبي قجره ) الذخائح السيسذة عبخ ربط الجعػ اإلغاثي بالتشسية(

بتؽزيع السوشح وفوق رؤيتيوا فوي كثيوخ موؼ السذواريع لدوج )تتحكػ اإلدارة (  والتي نرت عمػى 1الفقخة ) -

 %(.89.0احتمت السختبة الثانية بػزف ندبي قجره ) احتياجات الذخائح السحتاجة والسيسذة(

 وأن أدنى فقختيؼ في ىحا البعج كانتا:

ات )يذتخط السسؽل تؽجيو السشح السقجمة وفق رؤيتو بعيًجا عؼ االحتياج(  والتي نرت عمى 2الفقخة ) -

 %(.78.3احتمت السختبة الدابعة بػزف ندبي قجره ) الحقيقية لمذخائح السيسذة(
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)يذتخط السسؽليؼ مؽاصفات خاصة بالسشعسة السشفحة لسذاريع تيجف (  والتي نرت عمى 3الفقخة ) -

 %(.76.7احتمت السختبة اَلخيخة بػزف ندبي قجره )لتقميص ندبة الفقخ والبطالة( 

 %(82.9سحؽر حرمت عمى وزن ندبي )أما الجرجة الكمية لم

مجى تؽافق شخوط السسؽليؼ مع  ( تبيغ الشتائج أف الػزف الشدبي لمسحػر الثاني "11مغ خالؿ ججوؿ )

تػفيخ فخص  %( و كانت أفزل الفقخات الفقخة الثامشة "82.9) االحتياجات الحقيقية لمذخائح السيسذة "

ػػ الذخائح السيسذة عبخ ربط الجعع اإلغاثي بالتشسية" عسل حقيقية لمحج مغ الفقخ والبصالة ورفع مدت

تتحكع اإلدارة بتػزيع السشح وفق رؤيتيا في كثيخ  % يمييا الفقخة الثانية "91.0حيث بمغ الػزف الشدبي ليا 

% بيشسا كانت أضعف 89.0بػزف ندبي  "مغ السذاريع لدج احتياجات الذخائح السحتاجة والسيسذة

ليغ مػاصفات خاصة بالسشطسة السشفحة لسذاريع تيجؼ لتقميز ندبة الفقخ والبصالة" يذتخط السسػ  الفقخات "

 %.76.7بػزف ندبي 

ويفدخ الباحث ىحه الشتيجة الى أف مدتػػ الخجمات االجتساعية التي تقجميا مشطسات السجتسع السجني 

تػافق شخوط  لمذخائح السيسذة مغ وجية نطخ مػضفيغ مشطسات السجتسع السجني يبخز مغ خالؿ مجػ

( 2011السسػليغ مع االحتياجات الحقيقية لمذخائح السيسذة وتتفق ىحه الشتيجة مع دراسة أبػ مشجيل )

حيث أكجت بأف الجور التسػيمي لسشطسات السجتسع السجني يختبط دوما بالتشسية السدتجامة، ويخػ الباحث 

لشتائج التي تػصمت ليا الجراسة مغ خالؿ ( يختبط ارتباشا مباشخا با2011أف ما أكجتو دراسة أبػ مشجيل )

تػفيخ فخص عسل حقيقية لمحج مغ الفقخ والبصالة ورفع مدتػػ الذخائح السيسذة عبخ ربط الجعع اإلغاثي 

( في دراستو 2011بالتشسية في كافة القصاعات التشسػية في البالد، ويؤيج ىحا الخأؼ أيزا الدسالػشي )

أف االستسخار بتسػيل مشطسات السجتسع السجني لألنذصة الخيخية حيث يحكخ الدسالػشي ما تػصل لو ب

واإلندانية التي تتبشى حمػال عالجية تدكيشية لمسذكالت االجتساعية و االقترادية القائسة. ومازالت 
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اَلولػيات الحاكسة لدياسات تسػيل مشطسات السجتسع السجني ىي تمبية االحتياجات العاجمة السمحة 

يتبيغ لمباحث أىسية التسػيل وارتباط الغاية مغ التسػيل بالسذاريع التي تقاـ عمى أرض  لمسػاششيغ، وبيحا

 الػاقع ومجػ تحقيقيا إلحتيجات الفئات السدتيجفة.

 ثالثا/ االجابة عمى التداؤل الثالث: 

مووا مووجى تووأثيخ إغووالق السعووابخ عمووى تمبيووة احتياجووات  االجابػػة عػػغ التدػػاؤؿ اَلوؿ والػػحؼ يػػشز عمػػى:

 ئح السيسذة بسحافعات غدة؟الذخا

ولإلجابػػة عػػغ ىػػحا الدػػؤاؿ قػػاـ الباحػػث باسػػتخجاـ التكػػخارات والستػسػػصات والشدػػب السئػيػػة، والجػػجوؿ التػػالي  

( والػػحؼ يبػػيغ آراء أفػػخاد عيشػػة 14تػػع اسػػتخجاـ التكػػخارت والشتػػائج مبيشػػة فػػي جػػجوؿ رقػػع )يػضػػح ذلػػظ: وقػػج 

إغػػػالؽ السعػػػابخ عمػػػى تمبيػػػة االحتياجػػػات الالزمػػػة لمذػػػخائح الجراسػػػة فػػػي فقػػػخات السحػػػػر الثالػػػث: مػػػجػ تػػػأثيخ 

 السيسذة

 (14ججول رقػ )
الؽسط  مؽافق الى حج ما غيخ مؽافق البيان م.

 الحدابي
الؽزن 
 ندبة عجد ندبة عجد ندبة عجد   الشدبي

يؤدؼ استسخار إغالؽ السعابخ  .1
بقصاع غدة الى نقز كبيخ في 
السػاد اَلولية السصمػبة لمفئات 

 السحتاجة والسھسذة

14 3.6 102 26.6 268 69.8 2.66 88.7 

يؤدؼ استسخار إغالؽ السعابخ الى  .2
تقييج حخكة السدئػليغ والسھتسيغ 

في دعع الفئات السحتاجة 
 والسھسذة

12 3.1 134 34.9 238 62 2.57 86.1 

يؤدؼ استسخار إغالؽ السعابخ الى  .3
تجني فخص العسل السسكشة داخل 

د قصاع غدة مسا يديج وخارج حجو 

15 3.9 128 33.3 241 62.8 2.59 86.3 
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 مغ ندبة البصالة

يؤدؼ إغالؽ السعابخ الى عدؿ  .4
قصاع غدة عغ العالع الخارجي 

لعجـ إضيار الرػرة الحقيقية عغ 
 الػاقع السعيذي لمدكاف

3 0.8 176 45.8 205 53.4 2.53 84.3 

يعيق اغالؽ السعابخ إعادة تأىيل  .5
القصاعات اإلنتاجية  وتصػيخ

 القابمة لمتأىيل في قصاع غدة
14 3.6 191 49.7 179 46.6 2.43 81.0 

يقمل الحرار السفخوض عمى  .6
القصاع مغ تشفيح مذاريع لتشسية 

االقتراد السحمي وتحديغ السشاخ 
 االستثسارؼ 

20 5.2 179 46.6 185 48.2 2.43 81.0 

يؤثخ الحرار السفخوض عمى  .7
ى أداء السشطسات قصاع غدة عم

في قصاع غدة وبالتالي عمى 
 الذخائح السيسذة

28 7.3 159 41.4 197 51.3 2.44 81.3 

 9.1، اإلنحخاف السعياري 85.7%، الؽسيط: %83.3الؽزن الشدبي:  جسيع الفقخات 

 
 يتزح مغ الججوؿ الدابق:

 أن أعمى فقختيؼ في ىحا البعج كانت:

ي استسخار إغوالق السعوابخ بقطواع غودة الوى نقوص كبيوخ فوي السوؽاد )يؤد(  والتي نرت عمى 1الفقخة ) -

 %(.88.7احتمت السختبة اَلولى بػزف ندبي قجره ) األولية السطمؽبة لمفئات السحتاجة والسخسذة(

)يوؤدي اسوتسخار إغوالق السعوابخ الوى توجني فوخل العسول السسكشوة داخول (  والتي نرػت عمػى 3الفقخة ) -

 %(.86.3احتمت السختبة الثانية بػزف ندبي قجره ) يديج مؼ ندبة البطالة( وخارج حجود قطاع غدة مسا



 88 
 

 وأن أدنى فقختيؼ في ىحا البعج كانتا:

)يعيق اغالق السعابخ إعادة تأىيل وتطؽيخ القطاعات اإلنتاجية القابمة (  والتي نرت عمى 5الفقخة ) -

 %(.81.0) احتمت السختبة الدادسة بػزف ندبي قجره لمتأىيل في قطاع غدة(

)يقمل الحرار السفخوض عمى القطاع مؼ تشفيح مذاريع لتشسية (  والتي نرت عمى 6الفقخة ) -

 %(.81.0احتمت السختبة اَلخيخة بػزف ندبي قجره )االقتراد السحمي وتحديؼ السشاخ االستثساري( 

 %(83.3أما الجرجة الكمية لمسحؽر حرمت عمى وزن ندبي )

مجى تأثيخ إغالق السعابخ عمى  الشتائج أف الػزف الشدبي لمسحػر الثالث "( تبيغ 12ومغ خالؿ ججوؿ )

يؤدؼ  %( وكانت أفزل الفقخات الفقخة االولى "83.3) تمبية االحتياجات الالزمة لمذخائح السيسذة"

استسخار إغالؽ السعابخ بقصاع غدة الى نقز كبيخ في السػاد اَلولية السصمػبة لمفئات السحتاجة والسھسذة" 

يؤدؼ استسخار إغالؽ السعابخ الى تجني فخص  % يمييا الفقخة الثالثة "88.7حيث بمغ الػزف الشدبي ليا 

% بيشسا كانت 68.3العسل السسكشة داخل وخارج حجود قصاع غدة مسا يديج مغ ندبة البصالة " بػزف 

ػيخ القصاعات اإلنتاجية يعيق اغالؽ السعابخ إعادة تأىيل وتص أضعف الفقخات الفقخة الخامدة و الدادسة "

يقمل الحرار السفخوض عمى القصاع مغ تشفيح مذاريع لتشسية  القابمة لمتأىيل في قصاع غدة " و "

 %.81.0االقتراد السحمي وتحديغ السشاخ االستثسارؼ" بػزف ندبي 

سجني مغ ويفدخ الباحث ىحه الشتيجة الى أف مدتػػ الخجمات االجتساعية التي تقجميا مشطسات السجتسع ال

وجية نطخ الذخائح السيسذة بسحافطات غدة يبخز مغ خالؿ مجػ تمبية االحتياجات الالزمة لمذخائح 

( حيث ذكخت الجراسة بأف صياغة سياسات 2011السيسذة وتتفق ىحه الشتيجة مع دراسة الدسالػشي )

ي الرياغة والتشقيح السؤسدات السانحة مغ أجل عصاء أكثخ فاعمية في السشصقة العخبية يحتاج لديادة ف

كسا أف مدتػػ التسػيل الػششي ال يفي باحتياجات مشطسات السجتسع السجني سػاء بدبب ضعف ثقافة 



 89 
 

( أف ىشالظ جسمة مغ السعيقات التي 2008العصاء أو بالعػائق السحيصة بو وأيزا تؤكج دراسة مالوؼ )

لتشسية البذخية، ولعل أبخزىا ساىست في الحج مغ دور فعاؿ لسشطسات السجتسع السجني في تعديد ا

السعيقات الجاخمية الخاصة في البيئة الجاخمية لسشطسات السجتسع السجني، وليحه السجسػعة الجاخمية مغ 

السعيقات دور ىاـ في الحج مغ فاعمية مشطسات السجتسع السجني فيي تقمز دورىا وتشتج أجداـ غيخ 

مغ أىع معيقات التشسية في قصاع غدة تأثيخ إغالؽ سميسة في مجاؿ تعديد التشسية، ويؤكج الباحث أف 

السعابخ وأيزا تأثيخ االغالؽ عمى تمبية االحتياجات الالزمة لمذخائح السيسذة وكافة فئات السجتسع 

الفمدصيشي في قصاع غدة فإف اغالؽ السعابخ بسثابة خشق وقتل لالقتراد الفمدصيشي مغ كافة الشػاحي فإف 

 شيء يسكغ أف يفيج سكاف القصاع. انتيى االقتراد انتيى كل

 رابعا/ االجابة عمى التداؤل الخابع: 

ما مجى التشديق بيؼ مشعسوات السجتسوع السوجني فوي الحوج  االجابة عغ التداؤؿ الخابع والحؼ يشز عمػى:

 مؼ معاناة الذخائح السيسذة في محافعة غدة؟

ػسػػصات والشدػػب السئػيػػة، والجػػجوؿ التػػالي  ولإلجابػػة عػػغ ىػػحا الدػػؤاؿ قػػاـ الباحػػث باسػػتخجاـ التكػػخارات والست

والػػحؼ يبػػيغ آراء أفػػخاد عيشػػة  (15)تػػع اسػػتخجاـ التكػػخارت والشتػػائج مبيشػػة فػػي جػػجوؿ رقػػع يػضػػح ذلػػظ: وقػػج 

الجراسة في فقخات السحػر الخابع: مجػ التشديق بيغ مشطسات السجتسع السجني في الحػج مػغ معانػاة الذػخائح 

 السيسذة

 (15ججول رقػ )
الؽسط  مؽافق الى حج ما غيخ مؽافق انالبي م.

 الحدابي
الؽزن 
 ندبة عجد ندبة عجد ندبة عجد   الشدبي

يداعج التشديق بيغ مشطسات  .1
السجتسع السجني في زيادة جػدة 

الخجمات السقجمة لمذخائح 

45 11.7 112 29.2 227 59.1 2.47 82.3 
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 السيسذة

يتع التشديق بيغ مشطسات  .2
لمحج مغ معاناة السجتسع السجني 

الذخائح السيسذة وتقجيع أفزل 
 الخجمات ليع

37 9.6 190 49.5 157 40.9 2.31 77.0 

تعقج اجتساعات دورية تشديقية  .3
بيغ مشطسات السجتسع السجني 

تھجؼ الى الحج مغ ضاھخة زيادة 
 ندبة الفقخ والبصالة

25 6.5 199 51.8 160 41.7 2.35 78.3 

يغ تػجج مذاريع مذتخكة ب .4
مشطسات السجتسع السجني تھجؼ 

الى الحج مغ معاناة الذخائح 
 السيسذة

11 2.9 214 55.7 159 41.4 2.39 79.7 

يتع تبادؿ الخبخات والكفاءات بيغ  .5
 مشطسات السجتسع السجني 

6 1.6 306 79.7 72 18.8 2.17 72.3 

يػجج تكامل بيغ مذاريع مشطسات  .6
السجتسع السجني الھادفة لمحج مغ 

 معاناة الذخائح السيسذة
24 6.3 79 20.6 281 73.2 2.67 89.0 

يتع تبادؿ البيانات والسعمػمات  .7
بيغ مشطسات السجتسع السجني 

حػؿ االحتياجات الخاصة 
 بالفئات السحتاجة والسھسذة

8 2.1 127 33.1 249 64.8 2.63 87.7 

تعتسج عسمية تشسية أوضاع  .8
الذخائح السيسذة عمى مجػ 

يق بيغ مشطسات السجتسع التشد
 السجني

16 4.2 154 40.1 214 55.7 2.52 84.0 

 8.6، اإلنحخاف السعياري 83.3%، الؽسيط: %81.4الؽزن الشدبي:  جسيع الفقخات 
 

 يتزح مغ الججوؿ الدابق:
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 أن أعمى فقختيؼ في ىحا البعج كانت:

سجتسوع السوجني الخادفوة لمحوج موؼ )يؽجج تكامل بويؼ مذواريع مشعسوات ال(  والتي نرت عمى 6الفقخة ) -

 %(.89.0احتمت السختبة اَلولى بػزف ندبي قجره ) معاناة الذخائح السيسذة(

)يووتػ تبووادل البيانووات والسعمؽمووات بوويؼ مشعسووات السجتسووع السووجني حووؽل (  والتػػي نرػػت عمػػى 7الفقػػخة ) -

 %(.87.7زف ندبي قجره )احتمت السختبة الثانية بػ  االحتياجات الخاصة بالفئات السحتاجة والسخسذة(

 وأن أدنى فقختيؼ في ىحا البعج كانتا:

)تعتسج عسمية تشسية أوضاع الذخائح السيسذة عمى مجى التشديق بيؼ (  والتي نرت عمى 8الفقخة ) -

 %(.84.0احتمت السختبة الدابعة بػزف ندبي قجره ) مشعسات السجتسع السجني(

يق بيؼ مشعسات السجتسع السجني في زيادة جؽدة )يداعج التشد(  والتي نرت عمى 1الفقخة ) -

 %(.82.3احتمت السختبة اَلخيخة بػزف ندبي قجره )الخجمات السقجمة لمذخائح السيسذة( 

 %(81.4أما الجرجة الكمية لمسحؽر حرمت عمى وزن ندبي )

سات مجى التشديق بيؼ مشع ( تبيغ الشتائج أف الػزف الشدبي لمسحػر الخابع "13ومغ خالؿ ججوؿ )

%( وكانت أفزل الفقخات الفقخة الدادسة 81.4) السجتسع السجني في الحج مؼ معاناة الذخائح السيسذة"

يػجج تكامل بيغ مذاريع مشطسات السجتسع السجني الھادفة لمحج مغ معاناة الذخائح السيسذة" حيث بمغ  "

السعمػمات بيغ مشطسات السجتسع يتع تبادؿ البيانات و  % يمييا الفقخة الدابعة "89.0الػزف الشدبي ليا 

% بيشسا كانت أضعف 87.7السجني حػؿ االحتياجات الخاصة بالفئات السحتاجة والسھسذة" بػزف ندبي 

يتع تبادؿ الخبخات والكفاءات بيغ مشطسات السجتسع السجني " بػزف ندبي  الفقخات الفقخة الخامدة "

72.3.% 
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عػقات التي تػاجو مشطسات السجتسع السجني في محافطات ويفدخ الباحث ىحه الشتيجة الى أف مدتػػ الس

يتسثل في القجرة عمى التشديق بيغ مشطسات السجتسع السجني في الحج مغ معاناة الذخائح وتتفق ىحه 

( حيث ذكخت الجراسة إف السشطسات غيخ الحكػمية ومشطسات 2009الشتيجة مع دراسة عبج الكخيع )

ي إرساء دعائع التشسية ويعػد ذلظ إلى اندياب التسػيل وتػفيخ السجتسع القاعجية ليا دور فاعل ف

السجخالت، ويؤكج الباحث ىحه الشتيجة مغ خالؿ وجػد تكامل بيغ مذاريع مشطسات السجتسع السجني 

الھادفة لمحج مغ معاناة الذخائح السيسذة وىحا بجوره يخمق فخص عسل ويحج مغ البصالة ويدخع عجمة 

 ة لجػ الكثيخ مغ الفئات والذخائح السيسذة.التشسية ويقمل السعانا

 خامدا/ االجابة عمى التداؤل الخامذ: 

مووا مووجى تووؽفخ آليووات لمتشدوويق بوويؼ مشعسووات السجتسووع  االجابػػة عػػغ التدػػاؤؿ اَلوؿ والػػحؼ يػػشز عمػػى:

 السجني والجيات الحكؽمية في محافعات غدة؟

الستػسػػصات والشدػػب السئػيػػة، والجػػجوؿ التػػالي  ولإلجابػػة عػػغ ىػػحا الدػػؤاؿ قػػاـ الباحػػث باسػػتخجاـ التكػػخارات و 

( والػػحؼ يبػػيغ آراء أفػػخاد عيشػػة 16تػػع اسػػتخجاـ التكػػخارت والشتػػائج مبيشػػة فػػي جػػجوؿ رقػػع )يػضػػح ذلػػظ: وقػػج 

 الجراسة في فقخات السحػر الخامذ: آليات التشديق بيغ مشطسات السجتسع السجني والجيات الحكػمية

 (16ججول رقػ )
الؽسط  مؽافق الى حج ما قغيخ مؽاف البيان م.

 الحدابي
الؽزن 
 ندبة عجد ندبة عجد ندبة عجد   الشدبي

تػجج ھيئة حكػمية مخترة  .1
بشذاط مشطسات السجتسع السجني 
تداعج في الحج مغ ندبة الفقخ 

 والبصالة

96 25.0 121 31.5 167 43.5 2.18 72.7 

تػفخ الجھات الحكػمية البيانات  .2
لسشطسات  والسعمػمات الخاصة

116 30.2 185 48.2 83 21.6 1.91 63.7 
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السجتسع السجني لمسداھسة في 
 الحج مغ معاناة الذخائح السيسذة

تدسح الجھات الحكػمية  .3
لسشطسات السجتسع السجني 

بالسذاركة في إعجاد مذخوع 
السػازنة العامة الخاص ببشج 

 الذخائح السھسذة

120 31.3 196 50.9 68 17.8 1.86 62.0 

تعقج اجتساعات تشديقية دورية  .4
بيغ الجھات الحكػمية ومشطسات 
السجتسع السجني تھجؼ الى الحج 

 مغ معاناة الذخائح السيسذة

121 31.5 204 53.1 59 15.4 1.84 61.3 

تتكامل خصط وبخامج الجھات  .5
الحكػمية مع بخامج مشطسات 

السجتسع السجني لمحج مغ ندبة 
 الفقخ والبصالة

142 37.0 171 44.5 71 18.5 1.82 60.7 

يعتبخ الشذاط الحكػمي مغ  .6
اَلنذصة اليامة لسا لو مغ دور 
رئيدي في اإلسياـ في الحفاظ 

 عمى حقػؽ الذخائح السيسذة

103 26.8 189 49.2 92 24.0 1.97 65.7 

تعتبخ مشطسات السجتسع السجني  .7
مرجر ىاـ مغ السرادر التي 
تػلج الخجمة لمسػاششيغ خاصة 

 الذخائح السيسذة

29 7.6 163 42.4 192 50.0 2.42 80.7 

تحافع الحكػمة عمى بقاء  .8
مشطسات السجتسع السجني كػنيا 

تداىع في الحج مغ معاناة 
 الذخائح السيسذة في قصاع غدة

24 6.3 164 42.7 196 51.0 2.45 81.7 

 11.5عياري ، اإلنحخاف الس66.7%، الؽسيط: %68.5الؽزن الشدبي:  جسيع الفقخات 
 

 يتزح مغ الججوؿ الدابق:
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 أن أعمى فقختيؼ في ىحا البعج كانت:

)تحافظ الحكؽمة عمى بقاء مشعسات السجتسع السجني كؽنيوا تدواىػ فوي (  والتي نرت عمػى 8الفقخة ) -

 %(.81.7احتمت السختبة اَلولى بػزف ندبي قجره ) الحج مؼ معاناة الذخائح السيسذة في قطاع غدة(

)تعتبوخ مشعسوات السجتسوع السوجني مروجر ىوام موؼ السروادر التوي تؽلوج (  والتي نرت عمػى 7) الفقخة -

 %(.80.7احتمت السختبة الثانية بػزف ندبي قجره ) الخجمة لمسؽاطشيؼ خاصة الذخائح السيسذة(

 وأن أدنى فقختيؼ في ىحا البعج كانتا:

بيؼ الجخات الحكؽمية ومشعسات  )تعقج اجتساعات تشديقية دورية(  والتي نرت عمى 4الفقخة ) -

احتمت السختبة الدابعة بػزف ندبي قجره  السجتسع السجني تخجف الى الحج مؼ معاناة الذخائح السيسذة(

(61.3.)% 

)تتكامل خطط وبخامج الجخات الحكؽمية مع بخامج مشعسات السجتسع (  والتي نرت عمى 1الفقخة ) -

 %(.60.7تمت السختبة اَلخيخة بػزف ندبي قجره )احالسجني لمحج مؼ ندبة الفقخ والبطالة( 

 %(68.5أما الجرجة الكمية لمسحؽر حرمت عمى وزن ندبي )

آليات التشديق بيؼ مشعسات  ( تبيغ الشتائج أف الػزف الشدبي لمسحػر الخامذ "14ومغ خالؿ ججوؿ )

تحافع الحكػمة  مشة "%( و كانت أفزل الفقخات الفقخة الثا68.5" )السجتسع السجني والجيات الحكؽمية

عمى بقاء مشطسات السجتسع السجني كػنيا تداىع في الحج مغ معاناة الذخائح السيسذة في قصاع غدة" 

تعتبخ مشطسات السجتسع السجني مرجر ىاـ مغ  % يمييا الفقخة الدابعة "81.7حيث بمغ الػزف الشدبي ليا 

% بيشسا كانت أضعف 80.7سذة " بػزف ندبي السرادر التي تػلج الخجمة لمسػاششيغ خاصة الذخائح السي
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تتكامل خصط وبخامج الجھات الحكػمية مع بخامج مشطسات السجتسع السجني لمحج  الفقخات الفقخة الخامدة "

 %.60.7مغ ندبة الفقخ والبصالة " بػزف ندبي 

االجتساعية  ويفدخ الباحث ىحه الشتيجة الى أف السقتخحات التي مغ شأنيا السداىسة في تحديغ الخجمات

التي تقجميا مشطسات السجتسع السجني لمذخائح السيسذة في محافطات غدة وذلظ مغ خالؿ جػدة آليات 

التشديق بيغ مشطسات السجتسع السجني والجيات الحكػمية والقجرة عمى التشديق بيغ مشطسات السجتسع 

( حيث أسيست 2008وؼ )السجني بيجؼ الحج مغ معاناة الذخائح وتتفق ىحه الشتيجة مع دراسة مال

الجراسة في معخفة أىسية مشطسات السجتسع السجني في التشسية، وتصخقت لسفيػـ العسل اإلجتساعي 

التصػعي الحؼ يعخؼ عمى أنو مداىسة اَلفخاد والييئات الغيخ رسسية في أعساؿ الخعاية والتشسية 

َلشكاؿ، وأيزا دراسة عثساف وعخفاف اإلجتساعية سػاء بالخأؼ أو بالعسل أو بالتسػيل أو بغيخ ذلظ مغ ا

( أكجت عمى أف مشطسات السجتسع السجني تػاجو مجسػعة مغ السعػقات التي تحػؿ دوف تحقيق 2016)

أىجافيا مشيا: معػقات راجعة إلى أىجاؼ السشطسة، الييكل اإلدارؼ والتشطيسي، التسػيل والسػارد السالية، 

ب، التشديق والتذبيظ، ويسكغ تخصي ىحه السعيقات مغ خالؿ لػائح ونطع العسل، بخامج السشطسة، التجري

آليات التشديق الفعاؿ بيغ مشطسات السجتسع السجني والجيات الحكػمية، ويؤكج الباحث ما جاء في الفقخة 

التي ذكخت بأف الحكػمة تحافع عمى بقاء مشطسات السجتسع السجني كػنيا تداىع في الحج مغ معاناة 

قصاع غدة وذلظ مغ خالؿ الجعع والتسػيل والتخاخيز ومشحيا حيد مغ الحخية الذخائح السيسذة في 

 لسسارسة أعساليا وتقجيع الجعع والسدانجة ليا.
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 تحميل أبعاد محاور الجراسة:
    

 (17ججول رقػ )
 تحميل أبعاد محاور الجراسة

 
الؽسط  السجاالت م

 الحدابي
االنحخاف  الؽسيط

 السعياري 

مػػػجػ تػػػفخ قاعػػجة بيانػػػات بػػيغ السشطسػػػات  – السحووؽر األول .1
عػػػػغ معمػمػػػػات الفئػػػػات السحتاجػػػػة والسيسذػػػػة عمػػػػى مدػػػػتػػ 

 قصاع غدة
84.3 83.3 7.3 

مػػػػػػجػ تػافػػػػػػق شػػػػػػخوط السسػػػػػػػليغ مػػػػػػع  – السحووووووؽر الثوووووواني 1.1
 االحتياجات الحقيقية لمذخائح السيسذة

82.9 83.3 7.8 

يػػػة مػػػجػ تػػػأثيخ إغػػػالؽ السعػػػابخ عمػػػى تمب – السحوووؽر الثالوووث 2.1
 االحتياجات الالزمة لمذخائح السيسذة

83.8 85.7 9.0 

مجػ التشديق بيغ مشطسػات السجتسػع السػجني  – السحؽر رابع 3.1
 في الحج مغ معاناة الذخائح السيسذة

81.4 83.3 8.6 

آليػػػات التشدػػػيق بػػػيغ مشطسػػػات السجتسػػػع السحوووؽر الخوووامذ:  4.1
 السجني والجيات الحكػمية

68.5 66.7 11.5 

 6.6 81.2 79.9 سالياإلج 2

 

( يػضح أف الػزف الشدبي لجور مشطسات السجتسع السجشي في تحديغ الخجمات االجتساعية 23ججوؿ )

مجػ تػفخ قاعجة بيانات بيغ  % وكاف أفزل السحاور السحػر اَلوؿ79.9السقجمة لمذخائح السيسذة 

ة حيث بمغ الػزف الشدبي السشطسات عغ معمػمات الفئات السحتاجة والسيسذة عمى مدتػػ قصاع غد 

مجػ تأثيخ إغالؽ السعابخ عمى تمبية االحتياجات الالزمة لمذخائح السيسذة  –% يميو السحػر الثالث 84.3

% بيشسا كاف أضعف السحاور السحػر الخامذ: آليات التشديق بيغ مشطسات السجتسع 83.8بػزف ندبي 

 %.68.5السجني والجيات الحكػمية بػزف ندبي 
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 جراسةفخضيات ال

 الفخضية الخئيدة األولى:

ال تؽجج فخوق ذات داللة إحرائية بيؼ متؽسطات استجابات السبحؽثيؼ حؽل العؽامل السؤثخة عمى دور 

 مشعسات السجتسع السجني في تقجيػ الخجمات االجتساعية لمذخائح السيسذة حدب الجشذ

 (18ججول )
ل دور مشعسات السجتسع السجني في تحديؼ الفخوق االحرائية بيؼ متؽسطات استجابات السبحؽثيؼ حؽ

 الخجمة االجتساعية السقجمة لمذخائح السيسذة حدب الجشذ

الؽسط  العجد الجشذ البعج
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

الجاللة  tقيسة 
 اإلحرائية

تػػػػػػػػػػفخ قاعػػػػػػػػػجة بيانػػػػػػػػػات بػػػػػػػػػيغ 
 السشطسات

 0.324- 7.1 84.2 205 ذكخ
0.746 

  7.6 84.5 179 أنثى

خوط السسػػػػػػػليغ مػػػػػػع تػافػػػػػق شػػػػػػ
 االحتياجات الحقيقية

 1.816- 7.9 82.3 205 ذكخ
0.070 

  7.7 83.7 179 أنثى

تػػػػػػأثيخ إغػػػػػػالؽ السعػػػػػػابخ عمػػػػػػى 
 تمبية االحتياجات

 2.133- 8.7 82.9 205 ذكخ
0.034 

  9.2 84.9 179 أنثى

التشديق بيغ مشطسات السجتسع 
 السجني

 1.412- 8.4 80.8 204 ذكخ
0.159 

  8.8 82.0 178 أنثى

آليػػػات التشدػػػيق بػػػيغ مشطسػػػات 
السجتسػػػػػػػػع السػػػػػػػػجني والجيػػػػػػػػات 

 الحكػمية

 0.255 11.8 68.7 203 ذكخ
0.799 

  11.3 68.4 178 أنثى

 1.384- 6.5 79.5 205 ذكخ اإلجسالي 
0.167 

  6.8 80.4 179 أنثى
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ات السبحػثيغ حػؿ فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات استجاب( يػضح أنو ال يػجج 27ججوؿ )

 مشطسات السجتسع السجني في تحديغ الخجمة االجتساعية السقجمة لمذخائح السيسذة حدب الجشذ دور

. وعمى صعيج السحاور وجج أنو يػجج فخوؽ ذات 0.05حيث كانت قيسة الجاللة اإلحرائية أكبخ مغ 

ت الفخوؽ لرالح اإلناث حيث داللة إحرائية بيغ تأثيخ اغالؽ السعابخ عمى تمبية االحتياجات حيث كان

 .0.05وىي أقل مغ  0.034% وكانت قيسة الجاللة اإلحرائية 84.9بمغ الػزف الشدبي 

يتبيغ مغ الشتيجة الدابقة أف االناث تذعخ بجور مشطسات السجتسع السجني في تحديغ الخجمة االجتساعية 

خ الحكػر بحلظ وبيحا ال تػجج فخوؽ السقجمة لمذخائح السيسذة ويذعخف باالندجاـ مع السجتسع بيشسا يذع

ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات استجابات السبحػثيغ حػؿ دور مشطسات السجتسع السجني في تحديغ 

الخجمة االجتساعية السقجمة لمذخائح السيسذة حدب الجشذ، واتفقت ىحه الشتيجة مع دراسة عبج الكخيع 

غيخ الحكػمية ومشطسات السجتسع القاعجية في  ( التي بيشت عجـ وجػد فخوؽ بيغ السشطسات2009)

( التي بيشت عجـ 2008إرساء دعائع التشسية الدراعية والخيفية بالسشصقة، وأيزا اتفقت مع دراسة مالوؼ )

وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات استجابات السبحػثيغ حػؿ دور السشطسات غيخ الحكػمية 

 التعميع في تشدانيا بحدب الجشذ.والسشطسات السجتسعية في تصػيخ 

 الفخضية الخئيدة الثانية:

ال تؽجج فخوق ذات داللة إحرائية بيؼ متؽسطات استجابات السبحؽثيؼ حؽل العؽامل السؤثخة عمى دور 

 مشعسات السجتسع السجني في تقجيػ الخجمات االجتساعية لمذخائح السيسذة حدب السؤىل العمسي
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 (19ججول )

ئية بيؼ متؽسطات استجابات السبحؽثيؼ حؽل دور مشعسات السجتسع السجني في تحديؼ الفخوق االحرا

 الخجمة االجتساعية السقجمة لمذخائح السيسذة حدب السؤىل العمسي

الؽسط  العجد السؤىل العمسي البعج
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

الجاللة  Fقيسة 
 اإلحرائية

تػػػػػػػػػػػػفخ قاعػػػػػػػػػػػجة بيانػػػػػػػػػػػات بػػػػػػػػػػػيغ 
 السشطسات

 0.000 13.557 8.6 80.6 83 دبمـػ

  6.8 84.6 222 بكالػريػس

  5.2 87.4 74 ماجدتيخ

  8.1 89.2 5 دكتػراة 

  7.3 84.3 384 السجسػع

تػافػػػػػػػق شػػػػػػػخوط السسػػػػػػػػليغ مػػػػػػػع 
 االحتياجات الحقيقية

 0.000 8.021 6.4 79.5 83 دبمـػ

  8.1 83.5 222 بكالػريػس

  7.3 85.0 74 ماجدتيخ

  10.6 83.3 5 ة دكتػرا 

 8.898 7.8 82.9 384 السجسػع

تػػأثيخ إغػػالؽ السعػػابخ عمػػى تمبيػػة 
 االحتياجات

 0.000  9.2 79.8 83 دبمـػ

  8.8 84.4 222 بكالػريػس

  7.7 86.6 74 ماجدتيخ

  14.3 81.0 5 دكتػراة 

  9.0 83.8 384 السجسػع

التشدػػيق بػػيغ مشطسػػات السجتسػػػع 
 السجني

 0.002 5.097 8.7 79.4 83 دبمـػ

  8.9 81.1 222 بكالػريػس

  6.7 84.5 74 ماجدتيخ
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  9.5 80.0 5 دكتػراة 

  8.6 81.4 384 السجسػع

آليػػػػػات التشدػػػػػيق بػػػػػيغ مشطسػػػػػات 
السجتسػػػػػػػػػػػع السػػػػػػػػػػػجني والجيػػػػػػػػػػػات 

 الحكػمية

 0.551 0.703 12.8 69.6 83 دبمـػ

  11.2 67.8 222 بكالػريػس

  11.2 69.5 74 ماجدتيخ

  10.5 68.3 5 دكتػراة 

  11.5 68.5 384 السجسػع

 0.000 7.144 6.4 77.7 83 دبمـػ اإلجسالي 

  7.0 79.8 222 بكالػريػس

  4.9 82.5 74 ماجدتيخ

  5.5 80.3 5 دكتػراة 

  6.6 79.9 384 السجسػع

 استجابات السبحػثيغ حػؿ دور فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات( يػضح أنو يػجج 16ججوؿ )

 مشطسات السجتسع السجني في تحديغ الخجمة االجتساعية السقجمة لمذخائح السيسذة حدب السؤىل العمسي

. و كانت الفخوؽ لرالح حسمة شيادة الساجدتيخ حيث 0.05حيث كانت قيسة الجاللة اإلحرائية أقل مغ 

 %. 80.3ف ندبي % يمييا حسمة الجكتػارة بػز 82.5بمغ الػزف الشدبي 

يتبيغ مغ الشتيجة الدابقة وجػد فخوؽ في السؤىالت العمسية لعيشة الجراسة حيث أف الفخوؽ كانت لرالح 

% يمييا مباشخة حسمة الجكتػراه بػزف ندبي 82.5حسمة شيادة الساجدتيخ حيث بمغ الػزف الشدبي 

ستجابات السبحػثيغ حػؿ دور %، وىحا يبيغ أف ىشاؾ فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات ا80.3

مشطسات السجتسع السجني في تحديغ الخجمة االجتساعية السقجمة لمذخائح السيسذة حدب السؤىل العمسي، 

 ( التي بيشت وجػد أثخ ذو داللة إحرائية2010واتفقت ىحه الشتيجة مع دراسة البجاريغ والقػاسسة )
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حدب السؤىل  عمى دورىا في قيادة التغييخ التشطيسي لمسيارات القيادية التي تتستع بيا السخأة اَلردنية

 العمسي.

 الفخضية الخئيدة الثالثة:

ال تؽجج فخوق ذات داللة إحرائية بيؼ متؽسطات استجابات السبحؽثيؼ حؽل العؽامل السؤثخة عمى دور 

 مشعسات السجتسع السجني في تقجيػ الخجمات االجتساعية لمذخائح السيسذة حدب سشؽات الخبخة

 (21ول )جج
الفخوق االحرائية بيؼ متؽسطات استجابات السبحؽثيؼ حؽل دور مشعسات السجتسع السجني في تحديؼ 

 الخجمة االجتساعية السقجمة لمذخائح السيسذة حدب سشؽات الخبخة

الؽسط  العجد سشؽات الخبخة البعج
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

الجاللة  Fقيسة 
 اإلحرائية

يغ تػػػػػػػػػػػػفخ قاعػػػػػػػػػػػجة بيانػػػػػػػػػػػات بػػػػػػػػػػػ
 السشطسات

 0.000 12.563 8.0 80.3 81 سشػات فأقل 3

  7.1 84.7 191 سشة 10الى  4مغ 

  5.9 86.5 107 سشة 15الى  11مغ 

  8.0 86.7 5 سشة 15أكثخ مغ 

  7.3 84.3 384 السجسػع

تػافػػػػػػػق شػػػػػػػخوط السسػػػػػػػػليغ مػػػػػػػع 
 االحتياجات الحقيقية

 0.000 16.476 7.2 78.2 81 سشػات فأقل 3

  7.5 83.4 191 سشة 10الى  4مغ 

  7.3 85.7 107 سشة 15الى  11مغ 

  7.0 81.7 5 سشة 15أكثخ مغ 

  7.8 82.9 384 السجسػع

تػػأثيخ إغػػالؽ السعػػابخ عمػػى تمبيػػة 
 االحتياجات

 0.000 10.342 8.9 79.2 81 سشػات فأقل 3

  8.8 84.8 191 سشة 10الى  4مغ 
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  8.4 85.8 107 سشة 15الى  11مغ 

  11.7 81.0 5 سشة 15أكثخ مغ 

  9.0 83.8 384 السجسػع

التشدػػيق بػػيغ مشطسػػات السجتسػػػع 
 السجني

 0.000 13.114 9.7 76.6 81 سشػات فأقل 3

  8.2 81.8 191 سشة 10الى  4مغ 

  6.8 84.1 107 سشة 15الى  11مغ 

  8.0 82.5 5 سشة 15أكثخ مغ 

  8.6 81.4 384 السجسػع

آليػػػػػات التشدػػػػػيق بػػػػػيغ مشطسػػػػػات 
السجتسػػػػػػػػػػػع السػػػػػػػػػػػجني والجيػػػػػػػػػػػات 

 الحكػمية

 0.295 1.241 12.0 66.7 81 سشػات فأقل 3

  11.2 68.6 191 سشة 10الى  4مغ 

  11.9 69.7 107 سشة 15الى  11مغ 

  7.6 72.5 5 سشة 15أكثخ مغ 

  11.5 68.5 384 السجسػع

 0.000 13.731 6.6 76.1 81 سشػات فأقل 3 اإلجسالي 

  6.6 80.3 191 سشة 10الى  4مغ 

  5.7 82.0 107 سشة 15الى  11مغ 

  4.4 80.9 5 سشة 15أكثخ مغ 

  6.6 79.9 384 السجسػع
 

 فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات استجابات السبحػثيغ حػؿ دور( يػضح أنو يػجج 17ججوؿ )

حديغ الخجمة االجتساعية السقجمة لمذخائح السيسذة حدب سشػات الخبخة مشطسات السجتسع السجني في ت

. وكانت الفخوؽ لرالح الحيغ تشحرخ خبختيع ما بيغ 0.05حيث كانت قيسة الجاللة اإلحرائية أقل مغ 

 % .82.0سشة  حيث بمغ الػزف الشدبي  15الى  11
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ػؿ دور مشطسات السجتسع السجني في يتبيغ مغ الشتيجة الدابقة وجػد فخوؽ في استجابات السبحػثيغ ح

تحديغ الخجمة االجتساعية السقجمة لمذخائح السيسذة حدب سشػات الخبخة وكانت الفخوؽ لرالح الحيغ 

%، وىحا يبيغ أف ىشاؾ فخوؽ 82.0سشة  حيث بمغ الػزف الشدبي  15الى  11تشحرخ خبختيع ما بيغ 

حػؿ دور مشطسات السجتسع السجني في تحديغ  إحرائية بيغ متػسصات استجابات السبحػثيغ ذات داللة

الخجمة االجتساعية السقجمة لمذخائح السيسذة حدب سشػات الخبخة، واتفقت ىحه الشتيجة مع دراسة عمي 

( التي بيشت وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات استجابات السبحػثيغ حػؿ دور 2008)

 الدياسية في فمدصيغ حدب سشػات الخبخة.مشطسات السجتسع السجني في تعديد السذاركة 

 الفخضية الخئيدة الخابعة:

ال تؽجج فخوق ذات داللة إحرائية بيؼ متؽسطات استجابات السبحؽثيؼ حؽل العؽامل السؤثخة عمى دور 

 مشعسات السجتسع السجني في تقجيػ الخجمات االجتساعية لمذخائح السيسذة حدب نؽع السشعسة

 (21ججول )
ائية بيؼ متؽسطات استجابات السبحؽثيؼ حؽل دور مشعسات السجتسع السجني في تحديؼ الفخوق االحر

 الخجمة االجتساعية السقجمة لمذخائح السيسذة حدب نؽع السشعسة

الؽسط  العجد نؽع السشعسة البعج
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

الجاللة  Fقيسة 
 اإلحرائية

تػػػػػػػػػػػػفخ قاعػػػػػػػػػػػجة بيانػػػػػػػػػػػات بػػػػػػػػػػػيغ 
 السشطسات

 0.000 7.773 7.7 82.7 158 محمية

  7.2 84.8 120 عخبية

  6.3 86.2 106 دولية

  7.3 84.3 384 السجسػع

تػافػػػػػػػق شػػػػػػػخوط السسػػػػػػػػليغ مػػػػػػػع 
 االحتياجات الحقيقية

 0.000 13.963 7.8 80.6 158 محمية

  7.5 83.8 120 عخبية
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  7.3 85.5 106 دولية

  7.8 82.9 384 السجسػع

ابخ عمػػى تمبيػػة تػػأثيخ إغػػالؽ السعػػ
 االحتياجات

 0.011 4.546 8.9 82.2 158 محمية

  9.9 84.7 120 عخبية

  7.7 85.2 106 دولية

  9.0 83.8 384 السجسػع

التشدػػيق بػػيغ مشطسػػات السجتسػػػع 
 السجني

 0.000 13.939 9.8 78.7 158 محمية

  7.8 82.7 120 عخبية

  6.3 83.8 106 دولية

  8.6 81.4 384 السجسػع

آليػػػػػات التشدػػػػػيق بػػػػػيغ مشطسػػػػػات 
السجتسػػػػػػػػػػػع السػػػػػػػػػػػجني والجيػػػػػػػػػػػات 

 الحكػمية

 0.000 7.829 11.7 65.9 158 محمية

  10.9 69.5 120 عخبية

  11.3 71.3 106 دولية

  11.5 68.5 384 السجسػع

 0.000 16.976 7.2 77.7 158 محمية اإلجسالي 

  6.6 80.7 120 عخبية

  4.5 82.2 106 دولية

  6.6 79.9 384 السجسػع
 

 فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات استجابات السبحػثيغ حػؿ دور( يػضح أنو يػجج 18ججوؿ )

مشطسات السجتسع السجني في تحديغ الخجمة االجتساعية السقجمة لمذخائح السيسذة حدب نػع السشطسة 

نت الفخوؽ لرالح السشطسات الجولية بػزف ندبي . وكا0.05حيث كانت قيسة الجاللة اإلحرائية أقل مغ 

82.2% 
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يتبيغ مغ الشتيجة الدابقة وجػد فخوؽ في استجابات السبحػثيغ حػؿ دور مشطسات السجتسع السجني في 

تحديغ الخجمة االجتساعية السقجمة لمذخائح السيسذة حدب نػع السشطسة وكانت الفخوؽ لرالح السشطسات 

يث حازت عمى أعمى ندبة في االستبانة السقجمة لعيشة الجراسة، وىحا يبيغ % ح82.2الجولية بػزف ندبي 

أف ىشاؾ فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات استجابات السبحػثيغ حػؿ دور مشطسات السجتسع 

السجني في تحديغ الخجمة االجتساعية السقجمة لمذخائح السيسذة حدب نػع السشطسة وأف غالبية أفخاد 

صمع أراءىع ركدوا عمى السشطسات الجولية في اجاباتيع، واتفقت ىحه الشتيجة مع دراسة أبػ العيشة السدت

( التي بيشت وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات استجابات السبحػثيغ حػؿ 2011مشجيل )

 الجور التسػيمي لسشطسات السجتسع السجني في التشسية الدراعية.

 الفخضية الخئيدة الخامدة:

تؽجج فخوق ذات داللة إحرائية بيؼ متؽسطات استجابات السبحؽثيؼ حؽل العؽامل السؤثخة عمى دور ال 

 مشعسات السجتسع السجني في تقجيػ الخجمات االجتساعية لمذخائح السيسذة حدب السحافعة

 (22ججول )
تحديؼ  الفخوق االحرائية بيؼ متؽسطات استجابات السبحؽثيؼ حؽل دور مشعسات السجتسع السجني في

 الخجمة االجتساعية السقجمة لمذخائح السيسذة حدب السحافعة

الؽسط  العجد سشؽات الخبخة البعج
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

الجاللة  Fقيسة 
 اإلحرائية

تػػػػػػػػػػػػفخ قاعػػػػػػػػػػػجة بيانػػػػػػػػػػػات بػػػػػػػػػػػيغ 
 السشطسات

 0.445 0.893 7.3 83.9 89 غدة

  7.2 84.5 101 الذساؿ

  6.9 85.3 86 الػسصى

  7.8 83.7 108 شػبالج

  7.3 84.3 384 السجسػع
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تػافػػػػػػػق شػػػػػػػخوط السسػػػػػػػػليغ مػػػػػػػع 
 االحتياجات الحقيقية

 0.095 2.141 8.5 81.3 89 غدة

  7.6 82.8 101 الذساؿ

  7.7 83.9 86 الػسصى

  7.4 83.7 108 الجشػب

  7.8 82.9 384 السجسػع

تػػأثيخ إغػػالؽ السعػػابخ عمػػى تمبيػػة 
 االحتياجات

 0.498 0.793 9.8 84.3 89 ةغد 

  9.3 83.0 101 الذساؿ

  7.8 84.8 86 الػسصى

  9.1 83.4 108 الجشػب

  9.0 83.8 384 السجسػع

التشدػػيق بػػيغ مشطسػػات السجتسػػػع 
 السجني

 0.664 0.527 9.5 80.5 89 غدة

  8.7 81.5 101 الذساؿ

  8.5 82.1 86 الػسصى

  7.8 81.4 108 الجشػب

  8.6 81.4 384 السجسػع

آليػػػػػات التشدػػػػػيق بػػػػػيغ مشطسػػػػػات 
السجتسػػػػػػػػػػػع السػػػػػػػػػػػجني والجيػػػػػػػػػػػات 

 الحكػمية

 0.188 1.605 10.9 67.2 89 غدة

  12.1 70.6 101 الذساؿ

  12.3 68.0 86 الػسصى

  10.8 68.1 108 الجشػب

  11.5 68.5 384 السجسػع

 0.430 0.922 7.7 79.0 89 غدة اإلجسالي 

  7.2 80.1 101 ساؿالذ

  5.9 80.6 86 الػسصى
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  5.6 80.0 108 الجشػب

  6.6 79.9 384 السجسػع
 

فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات استجابات السبحػثيغ حػؿ ( يػضح أنو ال يػجج 19ججوؿ )

دب السحافطة مشطسات السجتسع السجني في تحديغ الخجمة االجتساعية السقجمة لمذخائح السيسذة ح دور

 . 0.05حيث كانت قيسة الجاللة اإلحرائية أكبخ مغ 

يتبيغ مغ الشتيجة الدابقة عجـ جػد فخوؽ في استجابات السبحػثيغ حػؿ دور مشطسات السجتسع السجني 

في تحديغ الخجمة االجتساعية السقجمة لمذخائح السيسذة حدب السحافطة، وىحا يبيغ أنو ال تػجج فخوؽ 

ية بيغ متػسصات استجابات السبحػثيغ حػؿ دور مشطسات السجتسع السجني في تحديغ ذات داللة إحرائ

الخجمة االجتساعية السقجمة لمذخائح السيسذة حدب السحافطة وأف غالبية أفخاد العيشة السدتصمع أراءىع 

ؽ ذات ( التي بيشت عجـ جػد فخو 2013كانػا متػازيغ في اجاباتيع، واتفقت ىحه الشتيجة مع دراسة كدبة )

داللة إحرائية بيغ متػسصات استجابات السبحػثيغ حػؿ مشطسات السجتسع السجني ودورىا في تعديد 

 مفيـػ السػاششة في فمدصيغ.
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 نتائج الجراسة:

 أواًل/ الشتائج:

يػضح أف الػزف الشدبي لمعػامل السؤثخة عمى دور مشطسات السجتسع السحمي في تحديغ الخجمات  -5

 (.23%. ججوؿ )79.9جمة لمذخائح السيسذة االجتساعية السق

أضيخت الشتائج أف الػزف الشدبي لسجػ تػفخ قاعجة بيانات بيغ السشطسات عغ معمػمات الفئات  -6

 (.10%(. ججوؿ )84.3السحتاجة والسيسذة عمى مدتػػ قصاع غدة )

لمذخائح  أضيخت الشتائج أف الػزف الشدبي لسجػ تػافق شخوط السسػليغ مع االحتياجات الحقيقية -7

 (.11%( ججوؿ )82.9السيسذة )

أضيخت الشتائج أف الػزف الشدبي لسجػ تأثيخ إغالؽ السعابخ عمى تمبية االحتياجات الالزمة  -8

 (.12%(. ججوؿ )83.3لمذخائح السيسذة )

أضيخت الشتائج أف الػزف الشدبي لسجػ التشديق بيغ مشطسات السجتسع السجني في الحج مغ معاناة  -9

 (.13%(. ججوؿ )81.4ذة )الذخائح السيس

أضيخت الشتائج أف الػزف الشدبي آلليات التشديق بيغ مشطسات السجتسع السجني والجيات  -10

 (.14%(. ججوؿ )68.5الحكػمية )

 ثانيًا/ الشتائج التي ليا عالقة بالفخضيات:

 أضيخت الشتائج أنو ال يػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات استجابات السبحػثيغ حػؿ .1

العػامل السؤثخة عمى دور مشطسات السجتسع السجني في تقجيع الخجمات االجتساعية لمذخائح 

 (.15. ججوؿ ) 0.05السيسذة حدب الجشذ حيث كانت قيسة الجاللة اإلحرائية أكبخ مغ 
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أضيخت الشتائج وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ تأثيخ إغالؽ السعابخ عمى تمبية االحتياجات  .2

% وكانت قيسة 84.9حيث كانت الفخوؽ لرالح اإلناث حيث بمغ الػزف الشدبي  تعدػ لمجشذ

 (.15. ججوؿ ) 0.05وىي أقل مغ  0.034الجاللة اإلحرائية 

أضيخت الشتائج أنو  يػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات استجابات السبحػثيغ حػؿ  .3

ع الخجمات االجتساعية لمذخائح العػامل السؤثخة عمى دور مشطسات السجتسع السجني في تقجي

، وكانت  0.05السيسذة حدب السؤىل العمسي حيث كانت قيسة الجاللة اإلحرائية أقل مغ 

% يمييا حسمة الجكتػراة 82.5الفخوؽ لرالح حسمة شيادة الساجدتيخ حيث بمغ الػزف الشدبي 

 (.16%. ججوؿ )80.3بػزف ندبي 

حرائية بيغ متػسصات استجابات السبحػثيغ حػؿ أضيخت الشتائج أنو يػجج فخوؽ ذات داللة إ .4

العػامل السؤثخة عمى دور مشطسات السجتسع السجني في تقجيع الخجمات االجتساعية لمذخائح 

وكانت الفخوؽ  0.05السيسذة حدب سشػات الخبخة حيث كانت قيسة الجاللة اإلحرائية أقل مغ 

% . ججوؿ 82.0بمغ الػزف الشدبي سشة حيث  15إلى  11لرالح الحيغ تشحرخ خبختيع ما بيغ 

(17.) 

أضيخت الشتائج أنو يػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات استجابات السبحػثيغ حػؿ  .5

العػامل السؤثخة عمى دور مشطسات السجتسع السجني في تقجيع الخجمات االجتساعية لمذخائح 

وكانت الفخوؽ  0.05قل مغ السيسذة حدب نػع السشطسة حيث كانت قيسة الجاللة اإلحرائية أ

 (.18%. ججوؿ )82.2لرالح السشطسات الجولية بػزف ندبي 

أضيخت الشتائج أنو ال يػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات استجابات السبحػثيغ حػؿ  .6

العػامل السؤثخة عمى دور مشطسات السجتسع السجني في تقجيع الخجمات االجتساعية لمذخائح 

 (.19. ججوؿ )0.05حافطة حيث كانت قيسة الجاللة اإلحرائية أكبخ مغ السيسذة حدب الس
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 التؽصيات:

العسل عمى تعديد وتػفيخ بشظ معمػمات يكػف متاحا لالستخجاـ مغ قبل الجسعيات الخيخية  -4

 واَلىمية لخجمة الذخائح السيسذة.

ؿ بخامج نػعية العسل عمى مػاجية اشتخاشات السسػليغ فيسا يتعمق ندبة الفقخ والبصالة مغ خال -5

 وإيزاح صػرة االحتياج بذكميا الحقيقي ليحه العائالت.

العسل عمى بث رسائل إندانية وسياسية تطيخ معاناة السيسذيغ بدبب اغالؽ السعابخ وأثخىا عمى  -6

 اعادة تأىيل وتصػيخ القصاعات االنتاجية القابمة لمتأىيل في قصاع غدة.

دياسية لسػاجية الحرار السفخوض عمى القصاع ضخورة التػاصل مع السؤسدات الخجمية وال -7

 والحؼ حاؿ دوف تشفيح مذاريع لتشسية االقتراد السحمي.

العسل عمى تعديد تبادؿ الخبخات والكفاءات بيغ مشطسات السجتسع السجني باإلضافة إلى زيادة  -8

 فعالية التشديق بيشيا.

بخامج مشطسات السجتسع  العسل عمى تعديد التكامل بيغ خصط وبخامج الجيات الحكػمية مع -9

 السجني لمحج مغ ندبة الفقخ والبصالة.
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قائوة املصادر واملراجغ

 

 

 

 

 



 002 
 

 قائوة املصادر واملراجغ

 أوال/ السرادر:

 القخآف الكخيع. -1

 ثانيا/ السخاجع العخبية:

تشسػية، (: السشطسات غيخ الحكػمية الفمدصيشية، دراسة جغخافية 2005ابخاىيع، يػسف كامل ) -1

بحث مقجـ الى السؤتسخ العمسي اَلوؿ االستثسار والتسػيل في فمدصيغ بيغ آفاؽ التشسية والتحجيات 

 السعاصخة، الجامعة االسالمية، غدة، فمدصيغ.

(: واقع التشديق في مشطسات السجتسع السجني وأثخه عمى التشسية 2013أشخؼ دياب ) أبػ سمصاف، -2

جدتيخ في اإلدارة والقيادة، البخنامج السذتخؾ بيغ جامعة السدتجامة في قصاع غدة، رسالة ما

 اَلقرى وأكاديسية اإلدارة والدياسة، غدة، فمدصيغ.

(:  دور مشطسات السجتسع السجني الفمدصيشي في تعديد التشسية 2013أبػ عجواف، سائج حامج ) -3

الدياسية في كمية البذخية )الزفة الغخبية كحالة دراسة(، رسالة ماجدتيخ في التخصيط والتشسية 

 الجراسات العميا، جامعة الشجاح الػششية، نابمذ، فمدصيغ.

(: السجتسع السجني والتحػؿ الجيسقخاشي في فمدصيغ، الصبعة اَلولى، 1995أبػ عسخو، زياد ) -4

 مؤسدة مػاشغ، فمدصيغ.

سية (: الجور التسػيمي لسشطسات السجتسع السجني في التش2011أبػ مشجيل، غداف عيج إسساعيل ) -5

(، رسالة ماجدتيخ في اقتراديات 2010-1996الدراعية السدتجامة دراسة حالة قصاع غدة )

 التشسية، كمية التجارة في الجامعة اإلسالمية، غدة، فمدصيغ.
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(: ورقة عسل بعشػاف: نحػ استخاتيجية شاممة لسكافحة الفقخ والبصالة مغ 2010أبػ ناىية، أيسغ ) -6

 معة االسالمية، غدة.مشطػر السشطسات االىمية، الجا

(: مشطسات غيخ حكػمية في فمدصيغ، محاضخ بقدع االقتراد في 2016اشتية، بكخ ياسيغ ) -7

 جامعة الشجاح الػششية، نابمذ، فمدصيغ.

(: دور السخأة في ادارة التغييخ دراسة ميجانية عمى 2010البجاريغ، رقية، وفخيج دمحم القػاسسة ) -8

 سخأة العاممة( في اَلردف، عساف، اَلردف.مشطسات السجتسع السجني )مشطسات ال

(: مشطسات السجتسع السجني ودورىا في السخحمة السقبمة، اتحاد لجاف 2006البخغػثي، مرصفى ) -9

 االغاثة الصبية، القجس.

(: قزايا وىسػـ الذباب الفمدصيشي العالقة بيغ السحمي والعالسي في 2007بخغػثي، رجاء ) -10

 بيداف لمبحػث واإلنساء. العسل السؤسداتي الذبابي، مخكد

(: تقخيخ التشسية اإلندانية العخبية، السكتبة الػششية، 2003بخنامج اَلمع الستحجة اإلنسائي ) -11

 عساف، اَلردف.

 .http://home.birzeit.edu(  2017بخنامج دراسات التشسية جامعة بيخزيت ) -12

اء يبشيغ الدالـ: مذاركة في الخبخات، مؤتسخ التححيخ الجولي، (: ند2004البذخؼ جػدؼ ) -13

 لشجف، بخيصانيا.

(: اَلنجية الشدائية وتحديغ نػعية الحياة، دراسة مصبقة 2007الجخواني، نادية عبج الجػاد ) -14

، 23عمى اَلنجية الشدائية بسحافطتي القاىخة والجيدة، مجمة دراسات في الخجمة االجتساعية، العجد 

 ة، جسيػرية مرخ العخبية.القاىخ 

(: كتاب فمدصيغ اإلحرائي الدشػؼ، الدمصة 2016الجياز السخكدؼ لإلحراء الفمدصيشي ) -15

 الػششية الفمدصيشية، راـ هللا، فمدصيغ.

http://home.birzeit.edu/
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(: الفئات السيسذة في مجتسعشا الفمدصيشي، مؤسدة فمدصيغ لمتشسية، 2016حجاد، جساؿ ) -16

 دة، فمدصيغ.مشذػرات صحيفة دنيا الػشغ االلكتخونية، غ

(: السعػقات التي تحج مغ اداء السؤسدات الشدػية اإلسالمية، ورقة عسل 2005حسجؼ، دعاء ) -17

مقجمة الى مؤتسخ السؤسدات الشدػية االسالمية: تقيع التجخبة وتحديغ اَلداء، نطستو جسعية 

 (، محافطة راـ هللا والبيخة، فمدصيغ.26/ 2005/6اليجػ الشدائية )

(: دور مشطسات السجتسع السجني الفمدصيشي في تسكيغ السخأة وتحقيق 2013زيجاف، حشيغ ) -18

 السداواة، جسعية تشسية السخأة الخيفية، راـ هللا، فمدصيغ.

(: الحقػؽ االقترادية واالجتساعية والثقافية، السشطسة العخبية لحقػؽ 2004سالع، مسجوح ) -19

 اإلنداف، القاىخة.

العخبية السانحة في دعع مشطسات السجتسع  (: دور السؤسدات2011الدسالػشي، جشات ) -20

السجني، نحػ عصاء أكثخ فاعمية في السشصقة العخبية، كمية االقتراد والعمػـ الدياسية، جامعة 

 القاىخة، مرخ.

(: دور القصاع اَلىمي في التعميع الشطامي وغيخ الشطامي، مخكد 2002الذػيخ، جياد ) -21

 . www.wafainfo.psااللكتخوني  السعمػمات الػششي الفمدصيشي، وفا، الخابط

(: الفقخ في فمدصيغ وسياسات مكافحتو )حالة عسمية محافطة 2005صادؽ، عبجهللا أميغ ) -22

 جشيغ(، فمدصيغ.

(: التيسير والسيسذػف في مرخ والذخؽ اَلوسط، دار لمشذخ، 2012عائب، حبيب راؼ ) -23

 القاىخة.

ية التسكيغ لسداعجة السخأة السعيمة عمى (: استخجاـ استخاتيج2009عبج الجػاد، سمػػ عبج هللا ) -24

 .2مػاجية مذكالتيا، مجمة دراسات في الخجمة االجتساعية والعمـػ اإلندانية، الجدء الخابع، العجد
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(: دور السجتسع السجني في تكػيغ رأس الساؿ االجتساعي: دراسة 2010عبج الحسيج، أنجي دمحم ) -25

اث ودراسات السخكد السرخؼ لمحقػؽ حالة لمجسعيات اَلىمية في مرخ، في سمدمة أبح

 االقترادية واالجتساعية، القاىخة.

(: تقجيخ إحتياجات اَلسخ الفقيخة السيسذة بالسشاشق 2014عبج العديد، محسػج عبج العاؿ ) -26

، قدع التشسية  -العذػائية  دراسة ميجانية مصبقة عمى اَلسخ الفقيخة بالسجتسعات العذػائية بالفيـػ

 جامعة الفيػـ، جسيػرية مرخ العخبية. –جمة االجتساعية والتخصيط كمية الخ

(: مػضػعات اساسية في مزسػف وشكل العالقة بيغ الدمصة 2009عبج اليادؼ، عدت ) -27

الدياسية والسجتسع اَلىمي، مجمة الدياسة الفمدصيشية، مخكد البحػث والجراسات الفمدصيشية، 

 نابمذ، فمدصيغ.

ات السجتسع السجني في تعديد السذاركة الدياسية في (: دور مشطس2016عمي، ناصخ محسػد ) -28

فمدصيغ، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، كمية الجراسات العميا، جامعة الشجاح الػششية، نابمذ، 

 فمدصيغ.

(: قزايا التيسير والػصػؿ إلى الحقػؽ االقترادية واالجتساعية نحػ 2012عػض، محدغ ) -29

لع العخبي، السجمذ القػمي لحقػؽ اإلنداف وبخنامج مقاربات ججيجة لسكافحة التيسير في العا

 اَلمع الستحجة اإلنسائي، القاىخة.

(: التفكيخ االستخاتيجي لجػ السشطسات اَلھمية في قصاع غدة، مؤتسخ واقع 2009الفخا، ماجج ) -30

 السؤسدات اَلىمية، آفاؽ وتحجيات، غدة، فمدصيغ.

يئية عمى دور ورؤية السشطسات اَلىمية العاممة ( أثخ السعػقات الحاتية والب2003القاروط، رائج ) -31

في حقػؽ اإلنداف في الزفة الغخبية والقجس، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، جامعة الشجاح 

 الػششية، نابمذ، فمدصيغ.
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الحالة  -(: فيزاف التسػيل سجود التشديق وفخص الغخؽ في دوامة الفداد2016القداز، ىجيل ) -32

مقجمة لػرشة عسل الفداد في مخحمة االعسار، عساف، الخابط االلكتخوني الفمدصيشية نسػذًجا، ورقة 

www.aman palestine.org/Documents/donor-coordination.doc. 

(: مشطسات السجتسع السجني ودورىا في تعديد مفيـػ السػاششة في 2013كدبو، قجرؼ فزل ) -33

مية الجراسات العميا، جامعة الشجاح رسالة ماجدتيخ في التخصيط والتشسية الدياسية في ك فمدصيغ،

 الػششية، نابمذ، فمدصيغ. 

(: مذاركة الذباب في صشاعة القخار الفمدصيشي واقع وآفاؽ، 2007السالكي، مججؼ وآخخوف ) -34

 مخكد بيداف لمبحػث واإلنساء، فمدصيغ.

 (: دور السشطسات االىمية في بشاء السجتسع السجني، دراسة ضسغ بخنامج2002مخكد بيداف ) -35

، بتسػيل مغ البشظ  2002ابحاث تجسع مؤسدة تعاوف، إعجاد: مخكد بيداف، راـ هللا، اذار 

 الجولي، فمدصيغ.

 (: الخؤية واالستخاتيجية، التقخيخ الدشػؼ، فمدصيغ.2010مؤسدة تامخ لمتعميع السجتسعي ) -36

عة دمذق (: أىسية مشطسات السجتسع السجني في التشسية، مجمة جام2008مالوؼ، أحسج إبخاىيع ) -37

 ، العجد الثاني، دمذق، سػريا.24لمعمـػ االقترادية والقانػنية، السجمج 

(: دور مشطسات السجتسع السجني في التشسية 2007مشطسة ىاريكار غيخ الحكػمية ) -38

 االجتساعية، اإلخخاج الفشي: دمحم أحسج بخوارؼ، مصبعة زانا لمشذخ والتػزيع، دىػؾ، العخاؽ.

(: الجور الػششي واالجتساعي لسؤسدات العسل اَلىمي 2006حجازؼ )الشذاشيبي، رنا ويحيى،  -39

 في فمدصيغ، نذخة نداىة، العجد. الثاني، فمدصيغ.
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دراسة  -(: دور السؤسدات التشسػية في تسكيغ السخأة الفمدصيشية 2013نجع، مشػر عجناف ) -40

شخاتيا، كمية التخبية، تحميمية لمخصط االستخاتيجية والتقاريخ الدشػية في ضػء معاييخ التسكيغ ومؤ 

 قدع أصػؿ التخبية، الجامعة اإلسالمية، غدة، فمدصيغ.

 (.2017وزارة الجاخمية ) -41
 

 ثالثا/ السخاجع األجشبية:

1- Inger Ulleberg (2017): The role and impact of NGOs In capacity 
development From replacing the state to Reinvigorating education. 

2- Steven Mark (2009): The Contribution of Civil Society Organizations 
(CSOs) to the Development of Education in Tanzania. 
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 املالحـــــــق

 ( االستبانة برؽرتيا الشيائية1ممحق رقػ )

 

 

 االعلي للدراسات السياسةو اإلدارة أكاديمية

  بيؼ السذتخك بخنامج الجراسات العميا

 األقرى وجامعة العميا والدياسة لمجراسات اإلدارة أكاديسية

 ختصص القيادة واإلدارة

 أخي الفاضل، أختي الفاضمة

 الدالم عميكػ ورحسة هللا وبخكاتو

 يقؽم الباحث بإجخاء دراسة عمسية بعشؽان:

ني في تقجيػ الخجمات االجتساعية )العؽامل السؤثخة عمى دور مشعسات السجتسع السج
 لمذخائح السيسذة( 

لمحرػؿ عمى درجة الساجدتيخ في تخرز القيادة واإلدارة ضسغ البخنامج السذتخؾ بيغ أكاديسية اإلدارة 
 والدياسة لمجراسات العميا وجامعة اَلقرى.

غ الخجمات االجتساعية بيغ يجيظ قائسة ُتسّثل متغيخات الجراسة وىي: دور مشطسات السجتسع السجني، تحدي
 السقجمة لمذخائح السيسذة.

أرجػ قخاءة كل عبارة، ووضع إشارة )      ( في السكاف السشاسب، والحؼ تخػ أنو يشصبق عميظ، أو يعّبخ 
عغ وجية نطخؾ، كسا أرجػ التكّخـ بتػخي الجقة في اإلجابة، عمًسا بأّف ىحه القائسة ال تذّكل اختباًرا مغ 

غخاض البحث العمسي البحتة، ويؤكج الباحث عمى أف السعمػمات التي ُتكتب في ىحه أؼ نػع، بل ىي َل
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االستبانة ستكػف سخية ولغ يصمع عمييا أحج لحا أرجػ التكّخـ باإلجابة عمى جسيع فقخات االستبانة، باختيار 
 إجابة واحجة فقط ىي اَلقخب لػجية نطخؾ.

 شاكخا لكػ حدؼ تعاونكػ

 حتخام والتقجيخوتفزمؽا بقبؽل فائق اال

 الباحث                                                                                 

 مرطفى أحسج بخكوووووووة
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 أوال/ البيانات الذخرية:

  ( في السكاف السشاسب:√ضع عالمة صح ) 
 

 أنثى  ذكر  الجنس
 دكتوراه  ماجستٌر  سبكالورٌو  دبلوم  المؤهل العلمً

 سنة 15أكثر من   سنة 15-11من  سنوات 10-4من  سنوات 3ألل من   سنوات الخبرة

 دولٌة  عربٌة  محلٌة  نوع المنظمة
 الجنوب  الوسطى  الشمال  غزة  المحافظة
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 ثانيا/ محاور وبيانات االستبانة:
ٌانات بٌن المنظمات عن معلومات الفئات المحتاجة والمهمشة على مستوى لطاع المحور األول: مدى توفر لاعدة ب

 غزة
 غٌر موافك إلى حد ما موافك العبارات م
توجد فً المنظمة جهة مختصة لتوثٌك تفاصٌل الشرائح  1

 المحتاجة والمهمشة
   

ٌوجد باحثٌن مٌدانٌٌن لمتابعة تسجٌل وتوثٌك حاالت  2
 همشةالشرائح المحتاجة والم

   

تتوفر أجهزة حاسوب حدٌثة لالحتفاظ واالسترجاع لبٌانات  3
 الشرائح المحتاجة والمهمشة

   

تتوفر البرامج الحاسوبٌة المالئمة لدلة التوثٌك والمعالجة  4
 لبٌانات الشرائح المحتاجة والمهمشة

   

تتوفر شبكة حاسوبٌة بٌن المنظمات لتكامل البٌانات  5
ات المعنٌة باحتٌاجات الفئات المحتاجة وتوزٌعها على الجه

 والمهمشة
   

ٌوجد تطوٌر للخدمات الممدمة لألٌتام وأسر الشهداء  6
 والمعتملٌن وذوي االحتٌاجات الخاصة 

   

تساعد المعلومات باالرتماء بمدرة المنظمات الخٌرٌة على  7
المٌام بدورها فً خدمة المجتمع و تطوٌر الخدمات 

 للشرائح المهمشة
   

ٌتوفر بنن معلومات ٌكون متاحاً لالستخدام من لبل  8
 الجمعٌات الخٌرٌة واألهلٌة لخدمة الشرائح المهمشة

   
 

 المحور الثانً: مدى توافك شروط الممولٌن مع االحتٌاجات الحمٌمٌة للشرائح المهمشة
 غٌر موافك إلى حد ما موافك العبارات م
رؤٌتها فً كثٌر من تتحكم اإلدارة بتوزٌع المنح وفك  1

 المشارٌع لسد احتٌاجات الشرائح المحتاجة والمهمشة
   

ٌشترط الممول توجٌه المنح الممدمة وفك رؤٌته بعًٌدا عن  2
 االحتٌاجات الحمٌمٌة للشرائح المهمشة

   

ٌشترط الممولٌن مواصفات خاصة بالمنظمة المنفذة  3
 لمشارٌع تهدف لتملٌص نسبة الفمر والبطالة

   

تتوافك نوعٌة التموٌل الممدمة مع االحتٌاجات الخاصة  4
 للشرائح المهمشة

   

زاد حجم التموٌل للمشارٌع فً السنوات الثالث األخٌرة  5
 بشكل ملحوظ بعد اشتداد حصار لطاع غزة

   

تساهم المنظمات الفلسطٌنٌة بالتأثٌر اإلٌجابً على ثمافة  6
 المهمشة المانحٌن لتوسٌع دائرة الدعم للشرائح

   

تطوٌر العمل االغاثً وخدمات الطوارئ الممدمة للشرائح  7
المهمشة من لبل الجمعٌات الخٌرٌة واألهلٌة تعتمد على 

 نوعٌة وكمٌة المنح الممدمة
   

   توفٌر فرص عمل حمٌمٌة للحد من الفمر والبطالة ورفع  8
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 مستوى الشرائح المهمشة عبر ربط الدعم اإلغاثً بالتنمٌة 
 

 المحور الثالث: مدى تأثٌر إغالق المعابر على تلبٌة االحتٌاجات الالزمة للشرائح المهمشة
 غٌر موافك إلى حد ما موافك العبارات م
ٌؤدي استمرار إغالق المعابر بمطاع غزة الى نمص كبٌر  1

 فً المواد األولٌة المطلوبة للفئات المحتاجة والمهمشة
   

عابر الى تمٌٌد حركة المسئولٌن ٌؤدي استمرار إغالق الم 2
 والمهتمٌن فً دعم الفئات المحتاجة والمهمشة

   

ٌؤدي استمرار إغالق المعابر الى تدنً فرص العمل  3
الممكنة داخل وخارج حدود لطاع غزة مما ٌزٌد من نسبة 

 البطالة
   

ٌؤدي استمرار إغالق المعابر من والى لطاع غزة الى  4
 ة التً تزٌد نسبة الفمر والبطالةإعالة الحركة التجارٌ

   

ٌؤدي إغالق المعابر الى عزل لطاع غزة عن العالم  5
الخارجً لعدم إظهار الصورة الحمٌمٌة عن الوالع المعٌشً 

 للسكان
   

ٌعٌك اغالق المعابر إعادة تأهٌل وتطوٌر المطاعات  6
 اإلنتاجٌة المابلة للتأهٌل فً لطاع غزة

   

فروض على المطاع من تنفٌذ مشارٌع ٌملل الحصار الم 7
 لتنمٌة االلتصاد المحلً وتحسٌن المناخ االستثماري

   

ٌؤثر الحصار المفروض على لطاع غزة على أداء  8
 المنظمات فً لطاع غزة وبالتالً على الشرائح المهمشة

   
 

 شرائح المهمشةالمحور الرابع: مدى التنسٌك بٌن منظمات المجتمع المدنً فً الحد من معاناة ال
 غٌر موافك إلى حد ما موافك العبارات م
ٌساعد التنسٌك بٌن منظمات المجتمع المدنً فً زٌادة  1

 جودة الخدمات الممدمة للشرائح المهمشة
   

ٌتم التنسٌك بٌن منظمات المجتمع المدنً للحد من معاناة  2
 الشرائح المهمشة وتمدٌم أفضل الخدمات لهم

   

عات دورٌة تنسٌمٌة بٌن منظمات المجتمع تعمد اجتما 3
المدنً تهدف الى الحد من ظاهرة زٌادة نسبة الفمر 

 والبطالة
   

توجد مشارٌع مشتركة بٌن منظمات المجتمع المدنً تهدف  4
 الى الحد من معاناة الشرائح المهمشة

   

    ٌتم تبادل الخبرات والكفاءات بٌن منظمات المجتمع المدنً  5
تكامل بٌن مشارٌع منظمات المجتمع المدنً الهادفة ٌوجد  6

 للحد من معاناة الشرائح المهمشة
   

ٌتم تبادل البٌانات والمعلومات بٌن منظمات المجتمع  7
المدنً حول االحتٌاجات الخاصة بالفئات المحتاجة 

 والمهمشة
   

تعتمد عملٌة تنمٌة أوضاع الشرائح المهمشة على مدى  8
 ظمات المجتمع المدنًالتنسٌك بٌن من
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 المحور الخامس: آلٌات التنسٌك بٌن منظمات المجتمع المدنً والجهات الحكومٌة
 غٌر موافك إلى حد ما موافك العبارات م
توجد هٌئة حكومٌة مختصة بنشاط منظمات المجتمع  1

 المدنً تساعد فً الحد من نسبة الفمر والبطالة
   

بٌانات والمعلومات الخاصة توفر الجهات الحكومٌة ال 2
لمنظمات المجتمع المدنً للمساهمة فً الحد من معاناة 

 الشرائح المهمشة
   

تسمح الجهات الحكومٌة لمنظمات المجتمع المدنً  3
بالمشاركة فً إعداد مشروع الموازنة العامة الخاص ببند 

 الشرائح المهمشة
   

حكومٌة تعمد اجتماعات تنسٌمٌة دورٌة بٌن الجهات ال 4
ومنظمات المجتمع المدنً تهدف الى الحد من معاناة 

 الشرائح المهمشة
   

تتكامل خطط وبرامج الجهات الحكومٌة مع برامج  5
 منظمات المجتمع المدنً للحد من نسبة الفمر والبطالة

   

ٌعتبر النشاط الحكومً من األنشطة الهامة لما له من دور  6
لى حموق الشرائح رئٌسً فً اإلسهام فً الحفاظ ع

 المهمشة
   

تعتبر منظمات المجتمع المدنً مصدر هام من المصادر  7
 التً تولد الخدمة للمواطنٌن خاصة الشرائح المهمشة

   

تحافظ الحكومة على بماء منظمات المجتمع المدنً كونها  8
 تساهم فً الحد من معاناة الشرائح المهمشة فً لطاع غزة
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 ( االستبانة برؽرتيا األولية2) ممحق رقػ

 

 

 العليا للدراسات السياسةو اإلدارة أكاديمية

  بيؼ السذتخك بخنامج الجراسات العميا

 األقرى وجامعة العميا والدياسة لمجراسات اإلدارة أكاديسية

 ختصص القيادة واإلدارة

 أخي الفاضل، أختي الفاضمة

 الدالم عميكػ ورحسة هللا وبخكاتو

 احث بإجخاء دراسة عمسية بعشؽان:يقؽم الب

)العؽامل السؤثخة عمى دور مشعسات السجتسع السجني في تقجيػ الخجمات االجتساعية 
 لمذخائح السيسذة( 

لمحرػؿ عمى درجة الساجدتيخ في تخرز القيادة واإلدارة ضسغ البخنامج السذتخؾ بيغ أكاديسية اإلدارة 
 والدياسة لمجراسات العميا وجامعة اَلقرى.

بيغ يجيظ قائسة ُتسّثل متغيخات الجراسة وىي: دور مشطسات السجتسع السجني، تحديغ الخجمات االجتساعية 
 السقجمة لمذخائح السيسذة.

أرجػ قخاءة كل عبارة، ووضع إشارة )      ( في السكاف السشاسب، والحؼ تخػ أنو يشصبق عميظ، أو يعّبخ 
جقة في اإلجابة، عمًسا بأّف ىحه القائسة ال تذّكل اختباًرا مغ عغ وجية نطخؾ، كسا أرجػ التكّخـ بتػخي ال

أؼ نػع، بل ىي َلغخاض البحث العمسي البحتة، ويؤكج الباحث عمى أف السعمػمات التي ُتكتب في ىحه 
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االستبانة ستكػف سخية ولغ يصمع عمييا أحج لحا أرجػ التكّخـ باإلجابة عمى جسيع فقخات االستبانة، باختيار 
 واحجة فقط ىي اَلقخب لػجية نطخؾ.إجابة 

 شاكخا لكػ حدؼ تعاونكػ

 وتفزمؽا بقبؽل فائق االحتخام والتقجيخ

 الباحث                                                                                 

 مرطفى أحسج بخكوووووووة
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 أوال/ البيانات الذخرية:

  ( في السكاف السشاسب:√ضع عالمة صح ) 
 

 أنثى ذكخ الجشذ

 دكتؽراه ماجدتيخ بكالؽريؽس دبمؽم السؤىل العمسي

 سشة 15أكثخ مؼ  سشة 15-11مؼ سشؽات 10-4مؼ سشؽات 3أقل مؼ  سشؽات الخبخة

 دولية عخبية نؽع السشعسة

 الجشؽب الؽسطى الذسال غدة السحافعة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 028 
 

 ثانيا/ فقخات االستبانة:

 غيخ مؽافق إلى حج ما مؽافق باراتالع م

تػجج في السشطسة جھة مخترة لتػثيق تفاصيل الذخائح  1

 السحتاجة والسھسذة

   

يػجج باحثيغ ميجانييغ لستابعة تدجيل وتػثيق حاالت  2

 الذخائح السحتاجة والسھسذة

   

تتػفخ أجھدة حاسػب حجيثة لالحتفاظ واالستخجاع لبيانات  3

 والسھسذةالذخائح السحتاجة 

   

تتػفخ البخامج الحاسػبية السالئسة لجقة التػثيق والسعالجة  4

 لبيانات الذخائح السحتاجة والسھسذة

   

تػفيخ فخص عسل حقيقية لمحج مغ الفقخ والبصالة ورفع  5

 مدتػػ الذخائح السيسذة عبخ ربط الجعع اإلغاثي بالتشسية

   

يح مذاريع يقمل الحرار السفخوض عمى القصاع مغ تشف 6

 لتشسية االقتراد السحمي وتحديغ السشاخ االستثسارؼ 

   

يؤثخ الحرار السفخوض عمى قصاع غدة عمى أداء  7

 السشطسات في قصاع غدة وبالتالي عمى الذخائح السيسذة

   

يتػفخ بشظ معمػمات يكػف متاحًا لالستخجاـ مغ قبل  8

 الجسعيات الخيخية واَلىمية لخجمة الذخائح السھسذة

   

   تتحكع اإلدارة بتػزيع السشح وفق رؤيتيا في كثيخ مغ  9
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 السذاريع لدج احتياجات الذخائح السحتاجة والسيسذة

يذتخط السسػؿ تػجيو السشح السقجمة وفق رؤيتو بعيًجا عغ  10

 االحتياجات الحقيقية لمذخائح السيسذة

   

يذتخط السسػليغ مػاصفات خاصة بالسشطسة السشفحة  11

 ريع تيجؼ لتقميز ندبة الفقخ والبصالةلسذا

   

تتػافق نػعية التسػيل السقجمة مع االحتياجات الخاصة  12

 لمذخائح السيسذة

   

زاد حجع التسػيل لمسذاريع في الدشػات الثالث اَلخيخة  13

 بذكل ممحػظ بعج اشتجاد حرار قصاع غدة

   

ى ثقافة تداىع السشطسات الفمدصيشية بالتأثيخ اإليجابي عم 14

 السانحيغ لتػسيع دائخة الجعع لمذخائح السيسذة

   

تصػيخ العسل االغاثي وخجمات الصػارغ السقجمة لمذخائح  15

السيسذة مغ قبل الجسعيات الخيخية واَلىمية تعتسج عمى 

 نػعية وكسية السشح السقجمة

   

يؤدؼ استسخار إغالؽ السعابخ بقصاع غدة الى نقز كبيخ  16

 ولية السصمػبة لمفئات السحتاجة والسھسذةفي السػاد اَل

   

يؤدؼ استسخار إغالؽ السعابخ الى تقييج حخكة السدئػليغ  17

 والسھتسيغ في دعع الفئات السحتاجة والسھسذة

   

   يداعج التشديق بيغ مشطسات السجتسع السجني في زيادة  18
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 جػدة الخجمات السقجمة لمذخائح السيسذة

مشطسات السجتسع السجني لمحج مغ معاناة  يتع التشديق بيغ 19

 الذخائح السيسذة وتقجيع أفزل الخجمات ليع

   

تعقج اجتساعات دورية تشديقية بيغ مشطسات السجتسع  20

 السجني تھجؼ الى الحج مغ ضاھخة زيادة ندبة الفقخ والبصالة

   

تػجج مذاريع مذتخكة بيغ مشطسات السجتسع السجني تھجؼ  21

 معاناة الذخائح السيسذة الى الحج مغ

   

    يتع تبادؿ الخبخات والكفاءات بيغ مشطسات السجتسع السجني  22

يػجج تكامل بيغ مذاريع مشطسات السجتسع السجني الھادفة  23

 لمحج مغ معاناة الذخائح السيسذة

   

يتع تبادؿ البيانات والسعمػمات بيغ مشطسات السجتسع  24

خاصة بالفئات السحتاجة السجني حػؿ االحتياجات ال

 والسھسذة

   

تعتسج عسمية تشسية أوضاع الذخائح السيسذة عمى مجػ  25

 التشديق بيغ مشطسات السجتسع السجني

   

تحافع الحكػمة عمى بقاء مشطسات السجتسع السجني كػنيا  26

 تداىع في الحج مغ معاناة الذخائح السيسذة

   

سجتسع السجني تدسح الجھات الحكػمية لسشطسات ال 27

بالسذاركة في إعجاد مذخوع السػازنة العامة الخاص ببشج 
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 الذخائح السھسذة

تعقج اجتساعات تشديقية دورية بيغ الجھات الحكػمية  28

ومشطسات السجتسع السجني تھجؼ الى الحج مغ معاناة 

 الذخائح السيسذة

   

تتكامل خصط وبخامج الجھات الحكػمية مع بخامج مشطسات  29

 السجتسع السجني لمحج مغ ندبة الفقخ والبصالة

   

يعتبخ الشذاط الحكػمي مغ اَلنذصة اليامة لسا لو مغ دور  30

رئيدي في اإلسياـ في الحفاظ عمى حقػؽ الذخائح 

 السيسذة
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 ( مرجر نسؽذج االستبانة3ممحق رقػ )

. 
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 ( كتاب تشديب السذخف االحرائي4ممحق رقػ )

 


