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 الملخص  
آل�ـة الحما�ـة االجتماع�ـة تكافـل فـى تنم�ـة �ستهدف ال�حث �صفة رئ�سـ�ة تحدیـد مسـتوى التغییـرات التـى سـاهمت بهـا 

لمحددة بدرجة التغییرات التى ساهمت بها فى �ل مجال من مجاالت تنم�ة األسرة  العوامل المرت�طة وااألسرة الر�ف�ة، ودراسة  
مهـا الر�ف�ة المدروسة (االقتصادى، واالجتمـاعى، والتعل�مـى، والصـحى). وأجر�ـت الدراسـة علـى عینـة عشـوائ�ة منتظمـة قوا

ر�ــز طنطــا محافظــة الغر��ــة. (الرجد�ــة، ش�شــیر الحصــة، ومحلــة مرحــوم) �م مســتفیدة �ــالقرى الــثالث المدروســة وهــى 250
مستفیدة �قر�ة محلة مرحوم، وتم جمع  111مستفیدة �قر�ة ش�شیر الحصة، و109مستفیدة من قر�ة الرجد�ة، و30بواقع 

م �ــل مــن المــنهج الوصــفى، والتحلیلــى. واســتخدمت التكــرارات، والنســب الب�انـات �اســتخدام اســتمارة االســتب�ان، وتــم اســتخدا
حســابى، واإلنحــراف المع�ــارى، ومعــامالت االرت�ــاط ال�ســ�ط (بیرســون)، واالرت�ــاط المتعــدد، واالنحــدار المئو�ــة، والمتوســط ال

 و�انت أبرز النتائج:التا�عة. الجزئى المع�ارى لتحلیل الب�انات، ومعامل ألفا �رون�اخ لتقدیر ث�ات المقای�س المتغیرات 

یـرات للم�حوثـات �مسـتوي متوسـط فـى المجـالین االقتصــادى سـاهمت آل�ـة الحما�ـة االجتماع�ـة " تكافـل" فـى إحـداث تغی
%) 91%، 55( %) على الترتیب، و�مستوى مرتفع فى المجالین االجتماعى والتعل�مى بنس�ة87%، 84(  والصحى بنس�ة

متغیـرات روسة. و�ان متغیر رضا الم�حوثة عن المساعدة أكثر الة األسرة الر�ف�ة األر�عة المدعلى الترتیب من مجاالت تنم�
المســتقلة إســهامًا فــى تفســیر الت�ــاین الكلــى فــى درجــة التغییــرات فــى �ــل مجــال مــن مجــاالت تنم�ــة األســرة الر�ف�ــة األر�عــة 

فـى درجـة التغییـرات التـى سـاهمت بهـا آل�ـة الحما�ـة المدروسة، بینما متغیر حالة المسكن �سهم فـى تفسـیر الت�ـاین الكلـى 
الصـحى)، أمـا متغیـر عـدد األبنـاء فـى التعلـ�م ف�سـهم فـى تفسـیر  -التعل�مـى -الجتمـاعى(ا االجتماع�ة " تكافل" فى المجال

ســیر الت�ــاین الكلــى فــى درجــة التغییــرات فــى المجــالین االقتصــادى والتعل�مــى، ومتغیــر حجــم الوحــدة المع�شــ�ة �ســهم فــى تف
األرض الزراع�ة �سهم فى تفسیر الت�ـاین الت�این الكلى فى درجة التغییرات فى المجالین التعل�مى والصحى، ومتغیر مساحة 

الكلى فى درجـة التغییـرات فـى المجـالین االقتصـادى واالجتمـاعى، ومتغیـر ح�ـازة األجهـزة المنزل�ـة �سـهم فـى تفسـیر الت�ـاین 
ى الین االقتصادى والصحى، وأخیرًا متغیر سن الم�حوثة �سهم فى تفسیر الت�این الكلـى فـالكلى فى درجة التغییرات فى المج

 درجة التغییرات فى المجال التعل�مى.  وخلص ال�حث لعدد من التوص�ات.

 األسرة الر�ف�ة. –التنم�ة  –الحما�ة االجتماع�ة  الكلمات االسترشاد�ة:
 

 المقدمة والمشكلة ال�حث�ة  
ْمَنا َبِني آَدَم  فى محكم تنز�له �قول هللا تعالى " َوَلَقْد َ�رَّ

رِّ  ي اْلبــــَ اُهْم فــــِ اِت َوَحَمْلنــــَ َن الطَّیِّ�ــــَ اُهم مــــِّ ِر َوَرَزْقنــــَ َواْلَ�حــــْ

یًال" (اإلسـراء, آ�ـة  ا َتْفضـِ ْن َخَلْقنـَ مـَّ ٰى َ�ِثیـٍر مِّ ْلَناُهْم َعلـَ َوَفضَّ
) معنــى ذلــك أَن التكــر�م اإللهــى لإلنســان قــائم علــى 70
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ن ح�اتـــه وتحقیـــق قـــدرًا مــن الكمـــال والتعـــو�ض عـــن تــأمی
 .  النقص والحاجة فى خ�ارات الع�ش الكر�م

ولقــــد دعــــت �افــــة الشــــرائع الســــماو�ة إلــــي العدالــــة 
ودعت  ،االجتماع�ة وحق أفراد المجتمع في الع�ش الكر�م

ــي تحســین  ــة إل ــر الهادف ــام �أعمــال الخی إلــي ضــرورة الق�
 ،إلـي مسـاعدة. (علـي  أوضاع الفئات الفقیـرة التـي تحتـاج

 ).55, ص: 2009

ــة ــة االجتماع�ـــــ ــاني الحما�ـــــ ــالم معـــــ ــد اإلســـــ  وجســـــ
) إذ ســاد فــي المجتمــع اإلســالمي 6، ص:2000ر،(قو�ــد

أخــالق التكافـــل والتضــامن االجتمـــاعي مــن خـــالل الز�ـــاة 
ــدقات ــام والصــ ــة األیتــ ــف و�فالــ ــاة  ،والوقــ ــام �ح�ــ واالهتمــ

ن بیـت اإلنسان. فقد �انت تدفع رواتـب تقاعد�ـة دور�ـة مـ
ــزة  مـــــال المســـــلمین لألرامـــــل والیتـــــامي واألطفـــــال والعجـــ

ــیوخ, ــن د والشـ ــر عـ ــض النظـ ــت �غـ ــرقهم. إذ �انـ ــنهم وعـ یـ
ــار األساســي الســتحقاق هــذه الرواتــب  الحاجــة هــي المع�

) . فالشــعور �الطمأنینــة یــرت�ط 1، ص:2003(اإلســكوا، 
بتـــار�خ ال�شـــر�ة والیتصـــور فصـــله عنهـــا، وعنـــدما �صـــل 

 شــــعور فقــــد وصــــل إلــــى الرفاه�ــــةاإلنســــان إلــــى هــــذا ال
 ) 9، ص:1992(قو�در،

ــة، ون ــة الحدیثـ ــور الدولـ ــع ظهـ ــن مـ ــة للتطـــور لكـ ت�جـ
الصناعى واإلقتصادى طـرأ علـي السـلوك ال�شـري تطـورات 
ت �شــكل م�اشــر البن�ــة االجتماع�ــة  عدیــدة ومتالحقــة مســَ
واالقتصاد�ة للمجتمعات, تر�ـزت هـذه التطـورات فـي ز�ـادة 

 ،ونمــو االقتصــادات ،ئل اإلنتــاجعــدد الســكان وتغییــر وســا
د ) وقـ7، ص:2016 ( جمیـل،  وز�ادة الم�ادالت التجار�ة

صـــاحب هـــذه التطـــورات تقل�ـــات فـــى األوضـــاع المســـتقرة 
وتعر�ض األفراد للتهدید وعدم االستقرار، فـازدادت الحاجـة 
إلى ضرورة إ�جاد آل�ات لمواجهـة األخطـار المتزایـدة التـى 

 ،وم (الضــمان االجتمــاعي)یتعــرض لهــا األفــراد فبــرز مفهــ
والذى �شـكل أحـد صـور الحما�ـة االجتماع�ـة التـى نصـت 

المعاهدات والدساتیر وصَدقت علیها �ثیر مـن دول علیها  
ــا الـــدول النام�ـــة وأصـــ�حت ملزمـــة بهـــا تجـــاه  العـــالم منهـ

 مواطنیها وال�جوز التنصل منها.

و�ــذا أصــ�حت الحما�ــة االجتماع�ــة حــق أساســى مــن 
ــ ــان وتـ ــوق اإلنسـ ــر حقـ ــن الفقـ ــة مـ ــًا للحما�ـ ؤدى دورًا هامـ

ة والحفــاظ والعدالــة االجتماع�ـوتخف�فـه وتحقیــق المسـاواة 
)، وخاصة 10، ص:2014(هاشم،    على �رامة اإلنسان.

فــى عصــر تغلــب عل�ــه المشــاكل االجتماع�ــة واالقتصــاد�ة 
وتتفشــي ف�ــه العدیــد مــن المظــاهر الســلب�ة. ولعــَل ارتفــاع 

ت الفقــر، وارتفــاع تكــال�ف معــدالت ال�طالــة، وز�ــادة معــدال
المع�شــة، وتصــاعد نســب الجر�مــة، وتفــاقم صــور انعــدام 

مــن، وتفشــى األمــراض واألو�ئــة، أســ�اب �اف�ــة لخلــق األ
 الصراع بین األفراد فى المجتمع.

وأصــ�ح مــن الصــعو�ة �مكــان أن �عــ�ش إنســان الیــوم 
ــف  ــاطر �مختلـ ــن المخـ ــه مـ ــة تحم�ـ ــة اجتماع�ـ ــدون مظلـ بـ

 مة الع�ش. أنواعها وتوفر له لق

ولهــذا �ــان مــن ضــمن محــاور االســترات�ج�ة المصــر�ة 
محور العدالة االجتماع�ة الـذى   2030ةللتنم�ة المستدام

�ســـعى إلـــى تحقیـــق الحما�ـــة االجتماع�ـــة للفئـــات األولـــى 
�الرعا�ــة، مــن خــالل تــوفیر االحت�اجــات األساســ�ة لألســر 
التى تع�ش فى فقر مدقع، وتوفیر الرعا�ة الصح�ة للفئات 
ــة،  ــات الخاصــ ــة ذوى االحت�اجــ ــة، وحما�ــ ــى �الرعا�ــ األولــ

السـ�ما �عـد   ومحـدودى الـدخل.وتوفیر عمل الئـق للفقـراء  
% مــن 32.5ارتفــاع معــدالت الفقــر فــى مصــر لتصــل إلــي

عـــــــدد الســـــــكان فـــــــي الـــــــبالد بنها�ـــــــة العـــــــام المـــــــالى 
ــل  2017/2018 ــام 27.8مقابـ ــاز  .2015% لعـ (الجهـ

 ).2019المر�زي للتعبئة العامة واإلحصاء،

ومـــــن هنـــــا وجـــــب العمـــــل علـــــى تحقیـــــق اإلنـــــدماج 
شد فقرًا وتحقیق االستقرار االجتماعى للفئات المهمشة واأل

والعدالة االجتماع�ة واألمن االجتماعى لكـل فـرد مـن أفـراد 
ــا ــو مــ ــز وهــ ــع دون تمییــ ــة  المجتمــ ــه الحما�ــ ــق عل�ــ �طلــ

 االجتماع�ة.

ــة  ــات الحما�ـ ــام �آل�ـ ــى االهتمـ ــة علـ ــت الدولـ ــد عملـ وقـ
ــل)، االجت ــة (تكاف ــات ومنهــا آل� ــك الفئ ــة لمســاعدة تل ماع�
للوقوف على مدى إسهام آل�ة  سعت الدراسة الحال�ة    ولذا

الحما�ـــة االجتماع�ـــة (تكافـــل) ودورهـــا فـــى تنم�ـــة األســـرة 
 الر�ف�ة.
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 أهداف ال�حث
�ســتهدف ال�حــث �صــفة رئ�ســ�ة إلقــاء الضــوء علــى 

األسرة   آل�ة الحما�ة االجتماع�ة (تكافل) ودورها فى تنم�ة
 الر�ف�ة من خالل األهداف الفرع�ة اآلت�ة: التعرف على: 

التغییــرات التــى ســاهمت بهــا آل�ــة الحما�ــة  مســتوى  -1
االجتماع�ــة (تكافـــل) للم�حوثـــات فـــى �ـــل مجـــال مـــن 
ــة  ــرة الر�ف�ــــــــة المدروســــــ مجــــــــاالت  تنم�ــــــــة األســــــ

 (االقتصادى، واالجتماعى ، والتعل�مى ، والصحى). 
ــرات المالعالقــــــات االرت�اط -2 ــین المتغیــــ ــة بــــ ــتقلة �ــــ ســــ

 االمدروســة و�ــین درجــة التغییــرات التــى ســاهمت بهــ
تكافـل) للم�حوثـات فـى �ـل آل�ة الحما�ة االجتماع�ـة (

 مجال من مجاالت تنم�ة األسرة الر�ف�ة المدروسة. 
أكثر العوامل تـأثیرًا علـى التغییـرات التـى سـاهمت بهـا   -3

ثـات فـى �ـل آل�ة الحما�ة االجتماع�ـة (تكافـل) للم�حو 
مجال من مجـاالت  تنم�ـة األسـرة الر�ف�ـة المدروسـة، 

 ها النسب�ة.و�براز أهمیت
ــات مــن  -4  ــى تحــد مــن اســتفادة الم�حوث المشــكالت الت

(تكافــل) فــى القــرى موضــع  آل�ــة الحما�ــة االجتماع�ــة
 الدراسة.

ــد مــــن  -5 ــتفیدات فــــى الحــ ــات المســ مقترحــــات الم�حوثــ
 دراسة.المشكالت التى تواجههم فى قرى ال

 

 اإلطار النظرى واالستعراض المرجعى:  
تار�خ�ـًا مـرت�ط �ظهـور   إن ظهور الحما�ة االجتماع�ة

الملك�ــــة الخاصــــة التــــي تســــببت فــــي تهمــــ�ش شــــرائح 
اجتماع�ة عدیدة. وقـد اخـذت الحما�ـة االجتماع�ـة  شـكل 
ــد  ــي العصــر الحــدیث و�ع ــه ف ــة, إَال أن ــي البدا� اإلحســان ف

حــــدثت  اخــــتالالت اجتماع�ــــة   انتشــــار اللیبرال�ــــة عالم�ــــاً 
واســت�عاد تســببت فــي اإلخــالل �مبــدأ العدالــة االجتماع�ــة  

ــي فـــرص  ــول علـ ــن الحصـ ــة مـ ــرائح االجتماع�ـ �عـــض الشـ
 إش�اع حاجاتها األساس�ة.

لــــذا فقــــد بــــدأ التأســــ�س لس�اســــات فاعلــــة للحما�ــــة 
االجتماع�ــة لمواجهــة اآلثــار الســلب�ة للتحــو�الت اله�كل�ــة 

دولــة علــي اإلنفــاق لضــعف قــدراتها التــى أضــعفت قــدرة ال

دفع عجلة التنم�ة المال�ة، ولتحقیق العدالة االجتماع�ة، و 
ومساعدة المهمشین و�عادة تـأهیلهم, وتزو�ـدهم �القـدرات 
التي �ساهمون بواسطتها في تنم�ة المجتمـع, ممـا �حقـق 

(أبـو   االستقرار االجتماعي، وقطـع الطر�ـق علـي اإلرهـاب.
 ى،)، و(الرشــــــــــید230: 229، ص ص2011 قــــــــــورة،
 ) 472: 471، ص ص 2015

 

 مفاه�م الدراسة:
إن مصدر �لمة حما�ة لغًة: من   اع�ة:الحما�ة االجتم  -1

حمـى،" وحمــى الشــئ حم�ـًا وحمــًى وحما�ــًة: أى منعــه 
ودفـــع عنــــه"، وهـــو منــــع ودفــــع الخطـــر عــــن الشــــئ 
ــاطر  ــع المخـــ ــع ومنـــ ــطالحًا: دفـــ ــَا اصـــ ــى. أمـــ المحمـــ

ــة عــن ا ــات األكثــر عرضــة االقتصــاد�ة واالجتماع� لفئ
 ) 30، ص 2017لهذه المخاطر.( الحا�ك،

) �أنها مجموعة مـن 13، ص  2000وعرفها قو�در (
البرامج االجتماع�ة التى �كفلها القانون والتـى تهـدف فـى 
ــع  ــن جم�ـ ــان مـ ــاء �اإلنسـ ــوض واالرتقـ ــى النهـ ــها إلـ أساسـ

 الجوانب االجتماع�ة واالقتصاد�ة والنفس�ة.

) �أنهـا " الس�اسـات 43، ص:2010وعرفتها خلیـل (
ى قد البرامج التى تهدف إلى الحد من الفقر والمخاطر التو 

یتعرض لها األفراد غیر القادر�ن على العمل سـواء �سـبب 
المرض أو �بر السن و�ذلك حما�ـة السـكان مـن التقل�ـات 
ــة  ــة نت�جـ ــتوى المع�شـ ــى مسـ ــة فـ ــر المتوقعـ ــدیدة وغیـ الشـ

 التغیرات االقتصاد�ة المختلفة".

) أن الحما�ــــــــــة 55، ص2002د (الصــــــــــ�او�ــــــــــرى 
  -االجتماع�ة لها شقان أساس�ان هما :

مساعدة األفراد واألسر والمجتمعات فـى إدارة المخـاطر   -أ
االقتصاد�ة �ما �عنى أنه فـى حـاالت الطـوارئ �فتـرض 
ــن  ــوفیر األمـ ــة بتـ ــة االجتماع�ـ ــرامج الحما�ـ ــوم بـ أن تقـ

 واألمان لألسرة.
ة التـــى �حتاجهـــا الفقـــراء تقـــد�م المســـاعدة والمســـاند -ب

دائم مثل معاش الضمان، والمساعدة الضمان�ة   �شكل
 الشهر�ة المستد�مة.
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برنـامج التحـو�الت  آل�ة الحما�ة االجتماع�ـة " تكافـل"  -2
النقد�ـــــة المشـــــروطة الـــــذي أطلقتـــــه وزارة التضـــــامن 
االجتمـــــاعي تحـــــت مظلـــــة تطـــــو�ر شـــــ�كات األمـــــان 

ي مــن الفقــر االجتمــاعي. و�ســتهدف األســر التــي تعــان
الشدید وتحتاج إلي دعم نقدي وخدمي علي أن �كون 

سـنة شـر�طة  18ي الفئة العمر�ة حتـى لدیها أطفال ف
 التزام األسر المستفیدة �الشروط الموضوعة وهى:

ــن  ــر مـ ــال األكثـ ــ�ة لألطفـ ــوا  6�النسـ ــنوات أن �كونـ سـ
% مـن عـدد أ�ـام 80مسجلین �المـدارس بنسـ�ة حضـور   

سـنوات  6�النس�ة لألطفال األقل مـن الدراسة الفعل�ة، أما  
ــة  ــرامج الوقا�ـ ــة بـ ــرة �متا�عـ ــزم األسـ ــة فتلتـ ــح�ة األول�ـ الصـ

لألطفــــال واألمهــــات �الوحــــدات الصــــح�ة الحكوم�ــــة مثــــل 
التطع�مات وغیرها و�تم التأكد من ذلك �التنسیق مع وزارة 
ــتعالمات، قطــــــــاع  ــة العامــــــــة لالســــــ ــحة.( الهیئــــــ الصــــــ

 ).48، ص 2016المعلومات،
ــ -3 ــر اجتمــاعى مخطــط وموجــه نحــو  ة:التنم� أنهــا" تغی

تمـع بهـدف رفـع الوصول ألفضل استثمار لمـوارد المج
ــة  ــین نوع�ـ ــه وتحسـ ــة ألبنائـ ــة الماد�ـ ــتوى المع�شـ مسـ
ــًا واجتماع�ـــًا". (عبـــد  ــًا وصـــح�ًا وعمران�ـ ح�ـــاتهم ثقاف�ـ

 )3، ص 2003 القادر،
"وحدة اجتماع�ة تتكون من عدد مـن   األسرة الر�ف�ة:  -4

 –ن تر�طهم ب�عض عالقات القرا�ة (النسب األفراد الذی
شــعور مشــترك  و�جمعهـم ،), وتقــ�م فـي الر�ــفالـزواج

 �االنتماء وترتی�ات مع�ش�ة مشتر�ة. 
 

 النظر�ة التى تستند إلیها النظر�ة:
اســـــتندت الدراســـــة إلـــــي نظر�ـــــة التسلســـــل الهرمـــــي 
لالحت�اجات لماسلو. الذي صنف الحاجات اإلنسـان�ة إلـي 

 ة:خمس فئات أساس�
 –النوم  -الشرب  -األكل  االحت�اجات الفسیولوج�ة:    -1

 .الراحة
ت�اجـــات األمن�ـــة: الحما�ـــة مـــن أي خطـــر یهـــدد واالح -2

 أمنه: المأوي أو الحروب واألمراض.
االحت�اجــات االجتماع�ــة: وتشــمل الشــعور �االنتمــاء  -3

 والحب.

 الحاجات إلي االحترام والتقدیر: �إقرار اآلخر�ن بذلك. -4
وأخیــرًا الحاجــة إلــي تحقیــق الــذات �مــا تتضــمنه مــن  -5

 (الشـرقاوى،  ي المجتمـع.حاجة الفرد إلث�ات وجـوده فـ
 )، و(الســــــــــــــــــــــب�عى،239: 237، ص ص 1998
 )39: 36، ص ص 2009

ــین  ــل) تهـــدف لتمكـ ــة (تكافـ ــة االجتماع�ـ فآل�ـــة الحما�ـ
ــاتهم  ــ�اع احت�اجـ ــن إشـ ــة مـ ــاتهم المختلفـ ــتفیدات �فئـ المسـ

والشــــعور  ،وأمــــن مـــادى ،بالمختلفـــة مـــن مأكــــل ومشـــر 
ومـا  ،�االنتماء للجماعة والمجتمع الذي مَد لهم ید العـون 

و�ث�ـات  ،ترتب علي ذلك من شعور �الثقة �النفس والق�مة
 الوجود بین أفراد الجماعة.

 

 االستعراض المرجعى
فــى ضــوء الدراســات التــى أمكــن االطــالع علیهــا ذات 

ى:  تناولـت الصلة �موضوع الدراسة، الحظت ال�احثة مـایل
دراسات عدیدة موضوع الحما�ة االجتماع�ة �عضها �انـت 

ة مكتب�ة اهتمت بتحلیل الضـمان االجتمـاعي دراسات نظر�
(الحما�ــة االجتماع�ــة) مســتندة إلــي إحصــائ�ات وتقــار�ر 
و��انــات ثانو�ــة. واهــتم الــ�عض اآلخــر �المشــكالت التـــي 
تواجـــه المســــتفیدین مـــن الحما�ــــة االجتماع�ـــة والحلــــول 

 لمقترحة للمواجهة.ا
 

ــة  ــت الحما�ـ ــي تناولـ ــة التـ ــات النظر�ـ ــ�ة للدراسـ ف�النسـ
 ع�ة:االجتما

) وهـــدفت إلـــي عـــرض لصـــور 2011( دراســـة طـــنش
الحما�ة االجتماع�ة �مصر �اإلطالع علي األدب�ـات ومـواد 
ــن الجهـــاز المر�ـــزي  ــتور واإلحصـــائ�ات الصـــادرة عـ الدسـ
 للتعبئــة واإلحصــاء. وتوصــلت وجـــود العدیــد مــن الصـــور
المجتمع�ة واالقتصاد�ة والقانون�ة للحما�ة االجتماع�ة فى 

ــات  ــى (منظمـ ــر وهـ ــدنى مصـ ــع المـ ــر  –المجتمـ ــك ناصـ بنـ
جهــــاز  –الصــــندوق اإلجتمــــاعى للتنم�ــــة  –اإلجتمــــاعى 

ــة المســـــتهلك ــة ومنـــــع  -حما�ـــ ــاز حما�ـــــة المنافســـ جهـــ
المجلس القومى   –محاكم األسرة  –الممارسات االحتكار�ة  

المجلـــس  –لـــس القــومى للمــرأة المج –لحقــوق اإلنســان 
 .فر�ضة الز�اة) –لطفولة واألمومة القومى ل
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), 2016), وصـــــــالح (2015ســـــــة الحدیـــــــدي (ودرا
ــمان  ــرامج الضـ ــ�ة: بـ ــرامج أساسـ ــة بـ ــود ثالثـ أوضـــحت وجـ

 -االجتماعي, و�نقسم إلي: برنـامج مال�ـة (معـاش الطفـل 
مساعدات مؤقتة). و�رامج عین�ـة (األمـن   -األسر الفقیرة  

األجهــــزة التعو�ضــــ�ة).  -الســــلع التمو�ن�ــــة  -ي الغــــذائ
 -ا: األســــر المنتجــــة و�ــــرامج التنم�ــــة االجتماع�ــــة منهــــ

ــة  ــاعي للتنم�ـ ــندوق االجتمـ ــراالجتماعى،  -الصـ بنـــك ناصـ
ــنین وذوي  ــة المســـ ــة (رعا�ـــ ــة االجتماع�ـــ ــرامج الرعا�ـــ و�ـــ

 .االحت�اجات الخاصة)

و�النســ�ة للدراســـات المیدان�ـــة التـــى تناولـــت موضـــوع 
) والتى اهتمت 2006االجتماع�ة دراسة مكاوي (  الحما�ة

نتجة وتأثیرهما علي األمن  جتماعي واألسر الم�الضمان اال
االجتماعي. وتوصلت لحدوث تحسین في مستوي مع�شـة 
الفئــات المســتفیدة مــن �ــال اآللیتــین فــى االهتمــام �الغــذاء 

 والمل�س واإلنفاق على النواحى الصح�ة.

ــده ( ــة عبـ ــ2014ودراسـ ــروض ) وتناولـ ــامج القـ ت برنـ
ًا, آل�ة لتمكین المرأة الفقیـرة اقتصـاد�ًا واجتماع�ـالصغیرة �

وتوصــلت إلــي إ�جاب�ــة العالقــة بــین االســتفادة �ــالقروض 
 الصغیرة والتمكین االقتصادي واالجتماعي للم�حوثات.

م) فقـد اهـتم �التـأمین 2016و�النس�ة لدراسة حسن (
جات الصح�ة الصحي �حما�ة اجتماع�ة في إش�اع االحت�ا

وتوصــلت لمســاهمة التــأمین الصــحي فــي إشــ�اع  ،للفقــراء
 الصح�ة للمنتفعین (المستفیدین).االحت�اجات 

) للوقــوف علــي مــدي نجــاح 2016ودراســة ســل�مان (
آل�ـــة الضـــمان والـــدفاع االجتمـــاعي فـــي الحـــد مـــن الفقـــر 

وتوصلت إلي ضعف دور �ل منهما في تحقیق   ،والجر�مة
 أهدافه.

�آل�ة "تكافل" �أحد آل�ـات هذه الدراسة    لذا فقد اهتمت
ي مــدي إســهامها فــي الحما�ــة االجتماع�ــة والوقــوف علــ

إحداث تغییرات في مجاالت تنم�ة األسرة الر�ف�ة وعالقتها 
ب�عض المتغیرات �التطبیق علي عینة من المستفیدات من 

 هذه اآلل�ة �فئاتها الخمسة المحددة قانونًا.
 

 :ةض ال�حث�و الفر 
ــة بـــین �ـــل مـــن ســـن عال توجـــد  -1 قـــة ارت�اط�ـــة معنو�ـ

ــة، ــ�م الم�حوث وحجــم الوحــدة  الم�حوثــة، ومســتوى تعل
المع�شــ�ة، وعــدد األبنــاء فــى التعلــ�م، وعــدد االبنــاء 
ــة  ــة، وحالـ ــاحة األرض الزراع�ـ ــأجر، ومسـ ــاملین �ـ العـ
المسكن، وح�ازة األجهـزة المنزل�ـة، وق�مـة المسـاعدة، 

ــاعدة، ور  ــى المســ ــول علــ ــنوات الحصــ ــدد ســ ــا وعــ ضــ
الم�حوثة عن المساعدة " و�ـین درجـة التغییـرات التـى 

ــة ال ــا آل�ــ ــاهمت بهــ ــل) ســ ــة (تكافــ ــة االجتماع�ــ حما�ــ
مــن مجــاالت تنم�ــة األســرة  مجــال�ــل للم�حوثــات فــى 

 األر�عة المدروسة.
�سهم �ل متغیر من متغیرات الدراسـة إسـهامًا معنو�ـًا   -2

فر�ــدًا فــى تفســـیر الت�ــاین فــى درجـــة التغییــرات التـــى 
ــا ــل) ســ ــة (تكافــ ــة االجتماع�ــ ــة الجما�ــ ــا آل�ــ همت بهــ

ت تنم�ــة األســرة للم�حوثــات فــى �ــل مجــال مــن مجــاال
 الر�ف�ة األر�عة المدروسة.

 "صفر�ة ال اض فى صورتهو الفر  هوقد تم اخت�ار هذ"     
 

  األسلوب ال�حثى
 أوًال: منطقة الدراسة:

ــت الدراســة �مر�ــز طنطــا محافظــة الغر��ــة. وتــم  أجر�
 �ما تم اخت�ار ثالثـة قـرى وهـىطنطا عمدً�ا،    اخت�ار مر�ز

لقر�هــا مــن  حصــة، ومحلــة مرحــوم)(الرجد�ــة، وش�شــیر ال
مقر عمل وسـكن ال�احثـة ولوجـود مصـادر معرفـة لل�احثـة 

 (اإلخ�ار�ین)  لتسهیل جمع الب�انات المیدان�ة. 
 

 ثان�ًا: شاملة وعینة الدراسة:  
ن تحــددت شــاملة الدراســة فــى إجمــالى المســتفیدات مــ

لثالث المختـارة، آل�ة الحما�ة االجتماع�ة (تكافل) �القرى ا
مســــتفیدة. وتــــم  698لــــغ إجمــــالى عــــدد المســــتفیدات و�

االستعانه �معادلة �رجسى ومورجان لحسـاب حجـم العینـة 
ا   250و�لغت   مستفیدة تم توز�عها على القرى الثالث وفقـً

ــة  ــتفیدات �قر�ــ ــ�ح عــــدد المســ ــ�ة لتصــ للطر�قــــة الحصصــ
ــة  ــة  30الرجد�ــ ــیر الحصــ ــة ش�شــ ــتفیدة، وقر�ــ  109مســ

مستفیدة. وتم اخت�ار   111  مستفیدة، وقر�ة محلة مرحوم
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عینــة عشــوائ�ة منتظمــة مــن �ــل قر�ــة مــن قــرى الدراســة 
 .الثالث

 

 ثالثًا: أسلوب جمع الب�انات  
ــة  ــداف الدراسـ ا ألهـ ــً ــتب�ان وفقـ ــتمارة اسـ ــداد اسـ ــم إعـ تـ
تتضــمن مجموعــة مــن األســئلة والتــى أعــدت متســقة مــع 

هداف ومناس�ة للمستوى التعل�مى والخلف�ة االجتماع�ة ألا
ــة ل ــات والثقاف�ــ ــع الب�انــ ــم جمــ ــات، وتــ ــتفیدات الر�ف�ــ لمســ

�استخدام االسـتب�ان �المقابلـة الشخصـ�ة ، وقـد اسـتغرقت 
عمل�ــة جمــع الب�انــات ثالثــة شــهور (ســبتمبر، وأكتــو�ر، 

ــغ 2020ونــــــوفمبر  م) ، وتــــــم ترمیــــــز اإلجا�ــــــات وتفر�ــــ
ان وادخالهـــا للحاســـب اآللـــى وتحلیلهـــا ب�اســـتمارات االســـت

 إحصائً�ا. 
 

 ت ال�حث�ة و��ف�ة ق�اسها:   را�عًا: المتغیرا
 ق�اس المتغیرات المستقلة : -أ

وتــم ق�اســه �عــدد الســنوات الكاملــة مــن وقــت الســن:  -1
 المیالد حتى تار�خ جمع الب�انات.

وتـــم ق�اســـه �اعطـــاء المســـتوى التعل�مـــى للم�حوثـــة:  -2
 عــدد ســنوات التعلــ�م الرســمي التــيل درجــات مقابــ

طــاء الم�حوثــة أتمتهــا الم�حوثــة بنجــاح, وقــد تــم إع
 درجات) . 2األم�ة (صفر)، والتي تقرأ وتكتب (

وتم ق�اسه �ه عدد أفراد أسرة   حجم األسرة المع�ش�ة:  -3
الم�حوثــة الـــذین �ق�مـــون معـــًا فـــي وحـــدة مع�شـــ�ة 
ــاد�ة  ــة واقتصـــ ــاة اجتماع�ـــ ــون ح�ـــ ــدة و�ع�شـــ واحـــ

 .�ةمشتر 

وتم ق�اسه  �عدد األبنـاء فـي   عدد األبناء فى التعل�م:  -4
 حل التعل�م�ة المختلفة.المرا

ــاملین:  -5 ــاء العـ ــدد األبنـ ــاء عـ ــدد األبنـ ــه  �عـ ــم ق�اسـ وتـ
 العاملین �أجر. 

و�قصـد �ـه مسـاحة األرض   مساحة األرض الزراع�ة:  -6
الزراع�ــــة التـــــي تحوزهـــــا أســـــرة الم�حوثـــــة مقـــــدرة 

 .�القیراط

وتم ق�اسه �مق�اس یتكـون مـن أر�عـة   مسكن:الحالة    -7
المســكن وجمعــت الــدرجات عشــر بنــدًا تتعلــق �حالــة 

 جبر�ًا للحصول علي الدرجة الكل�ة لحالة المسكن. 

وتــم ق�اسـه �مـا تحـوزه أســرة ح�ـازة األجهـزة المنزل�ـة:  -8
الم�حوثة مـن أجهـزة منزل�ـة، وأعطیـت درجـات وفقـًا 

الــــدرجات ت للق�مــــة الســــعر�ة لكــــل جهــــاز، وجمعــــ
للحصــــول علــــي الدرجــــة الكل�ــــة لح�ــــازة األجهــــزة 

 المنزل�ة.

وتم ق�اسه  �مقدار ماتحصـل عل�ـه   ق�مة المساعدة:    -9
 الم�حوثة من مساعدة  مقدرًا �الجن�ه المصري .

وتـم ق�اسـه    عدد سنوات الحصـول علـى المسـاعدة:  -10
�عدد سنوات حصول الم�حوثـة علـى تلـك المسـاعدة 

 نات. و�عبر عنه �ق�مة رقم�ة.�احتى وقت جمع الب

�مـــدى رضـــا  وتـــم ق�اســـه  الرضـــا عـــن المســـاعدة: -11
ــم ق�اســه بــثالث  ــك المســاعدة، وت ــة عــن تل الم�حوث

وغیـر راضـي)   -وراضي لحـد مـا  -فئات هى (راضي
 ) على الترتیب.1، 2، 3وأعطیت الدرجات (

المشــكالت التــى تحــد مــن اســتفادة الم�حوثــات مــن  –12
ــة االج ــل":تمآل�ـــة الحما�ـ ــها  اع�ـــة " تكافـ وتـــم ق�اسـ

لم�حوثـة �عرض قائمة من أر�عة مشكالت، و�سمح ل
ــتجا�ات  ــكلة، و�انـــــت اســـ ــر مـــــن مشـــ ــار أكثـــ اخت�ـــ

 -لحد مـا -الم�حوثات على مق�اس مكون من (نعم
) على الترتیـب، ثـم 1، 2، 3ال) وأعطیت الدرجات (

حســــبت التكــــرارات والنســــب المئو�ــــة لمعرفــــة تلــــك 
 المشكالت.

وتم   لحد من تلك المشكالت:المستفیدات لت  مقترحا  -13
ة مقترحـات، و�سـمح ق�اسها �عرض قائمة مـن تسـع

للم�حوثــــة اخت�ــــار أكثــــر مــــن إجا�ــــة، ثــــم حســــبت 
 التكرارات والنسب المئو�ة لمعرفة تلك المقترحات.

 

 (ب) ق�اس المتغیر التا�ع:
وتــم ق�اســه �إعــداد المق�ــاس الخــاص بتنم�ــة األســرة 

ــن  ــون مـ ــة والمكـ ــع 51(الر�ف�ـ ــى أر�ـ ــة علـ ــارة موزعـ ) ع�ـ
 -والتعل�مـي  -واالجتمـاعي -مجاالت (المجال االقتصادي
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ــر  ــارة:  التغیی ــات االســتجا�ة لكــل ع� والصــحي) و�انــت فئ
بدرجة �بیرة، و�درجة متوسطة، و�درجة قلیلة، ولـم �حـدث 

) درجــــة علــــى 1، 2، 3، 4تغییــــر، وأعطیــــت الــــدرجات (
 الترتیب.

�ــاس مكــون مــن اســه �مق�وتــم ق * المجـال االقتصــادي:
ارت�ـاط ع�ارات لعدم وجـود  6) ع�ارة، وتم است�عاد 17(

معنوي بینها والدرجـة الكل�ـة للمجـال، وأصـ�ح المق�ـاس 
) ع�ــارة. وقــدرت درجــة ث�ــات المق�ــاس 11مكــون مــن (

 0.734�اســتخدام معامــل (ألفــا) �رون�ــاخ فوجــد أنهــا 
وهـــي ق�مـــة مناســـ�ة وتـــدل علـــى ث�ـــات المق�ـــاس وأنـــه 

لالستخدام في أغراض ال�حث، وتـم جمـع درجـات   صالح
لحصــول علــى الدرجــة الكل�ــة الع�ــارات اإلحــدى عشــر  ل

ــة  ــة الحما�ـ ــا آل�ـ ــاهمت بهـ ــى سـ ــرات التـ ــاس التغییـ لمق�ـ
االجتماع�ة ( تكافـل) فـى المجـال االقتصـادي. وتراوحـت 

درجــــة)  44-11الق�مــــة النظر�ــــة للمق�ــــاس مــــابین ( 
مع�ــــارى  درجــــة وانحــــراف 29.628 �متوســــط حســــابى

 �عدد ع�ارات  المجال  متوسط مرجح درجة، و  2.963
 
 .درجة 2.69=   

وتم ق�اسـه  �مق�ـاس مكـون مـن   * المجال االجتماعي:
) ع�ــارة، وتــم اســت�عاد ع�ارتــان  لعــدم وجــود ارت�ــاط 13(

ــة للمجــال، وأصــ�ح المق�ــاس  معنــوي بینهــا والدرجــة الكل�
اس �ـــ) ع�ـــارة. وقـــدرت درجـــة ث�ـــات المق11مكـــون مـــن (

وهي  ،0.647�استخدام معامل (ألفا) �رون�اخ فوجد أنها 
ــ� ــة مناسـ ــالح ق�مـ ــات المق�ـــاس وأنـــه صـ ــى ث�ـ ــدل علـ ة وتـ

لالستخدام في أغراض ال�حث، وتم جمـع درجـات الع�ـارات 
ــر ــدى عشـ ــاس  اإلحـ ــة لمق�ـ ــة الكل�ـ ــى الدرجـ ــول علـ للحصـ

التغییـــرات التـــى ســـاهمت بهـــا آل�ـــة الحما�ـــة االجتماع�ـــة 
االجتمـاعى. وتراوحـت الق�مـة النظر�ـة   ل(تكافل) فى المجا

�متوســـــط حســـــابى درجـــــة)  44-11للمق�ــــاس مـــــابین (
درجة ومتوسط  3.651درجة وانحراف مع�ارى   33.212

 مرجح �عدد ع�ارات المجال      
 

 درجة. 3.02=   

وتــم ق�اســـه �مق�ــاس مكــون مـــن  * المجــال التعل�مــي:
د ارت�اط ) ع�ارة, وتم است�عاد ثالث ع�ارات لعدم وجو 11(

ــة للمجــال، وأصــ�ح المق�ــاس  معنــوي بینهــا والدرجــة الكل�
) ع�ـــارات، وقـــدرت درجـــة ث�ـــات المق�ـــاس 8ن مـــن (مكـــو

وهـي  0.577�استخدام معامل (ألفا) �رون�اخ فوجد أنهـا 
ــالح  ــه صـ ــات المق�ـــاس وأنـ ــى ث�ـ ــدل علـ ــ�ة وتـ ــة مناسـ ق�مـ
لالستخدام في أغراض ال�حث، وتم جمـع درجـات الع�ـارات 

حصـول علــى الدرجـة الكل�ــة لمق�ـاس التغییــرات الثمان�ـة لل
لحما�ـة االجتماع�ـة ( تكافـل) فـى التى ساهمت بهـا آل�ـة ا

ــة للمق�ـــاس  ــة النظر�ـ ــى. وتراوحـــت الق�مـ ــال التعل�مـ المجـ
 27.072حســــــابى  درجــــــة) �متوســــــط 32-8مــــــابین( 
 ومتوسط مرجح �عدد ع�ارات 2.546 مع�ارى  وانحراف

 درجة. 3.38=     المجال 
 

وتـــم ق�اســـه �مق�ـــاس مكـــون مـــن  حي:الصـــ* المجـــال 
لعـدم وجـود ارت�ـاط    وتم اسـت�عاد ع�ارتـان  ،) ع�ارات10(

ــة للمجــال، وأصــ�ح المق�ــاس  معنــوي بینهــا والدرجــة الكل�
) ع�ـــارات، وقـــدرت درجـــة ث�ـــات المق�ـــاس 8مكـــون مـــن (

وهـي  0.545 �استخدام معامل (ألفا) �رون�اخ فوجد أنهـا
ــات المق ــدل علـــي ث�ـ ــ�ة وتـ ــة مناسـ ــالح  �ـــاسق�مـ وأنـــه صـ
ع درجـات الع�ـارات لالستخدام في أغراض ال�حث، وتم جمـ

ثمان�ـة للحصـول علــى الدرجـة الكل�ــة لمق�ـاس التغییــرات ال
التى ساهمت بهـا آل�ـة الحما�ـة االجتماع�ـة ( تكافـل) فـى 
المجال الصحى. وتراوحت الق�مة النظر�ة للمق�اس مـابین 

 فار ـــوانح 20.984حسابى درجة) �متوسط  8-32(
 ومتوسط مرجح �عدد ع�ارات المجال 2.428 مع�ارى 

 

 .ةدرج 2.62=           
 

المــــنهج المســـــتخدم وأســــالیب التحلیـــــل  -خامســــًا :
 اإلحصائي:

تـــــم اســـــتخدام المـــــنهج الوصـــــفي، والتحلیلـــــى. وتـــــم 
استخدام التكرارات، والنسب المئو�ة، والمتوسـط الحسـابى، 

�ط (بیرسـون)، ل�سـواإلنحراف المع�ارى، ومعامل االرت�اط ا

 
 

27.072 
8 

20.984 
8 

29.628 
11 

33.212 
11 
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ــارى  ، ومعامــل االرت�ــاط المتعــدد، واالنحــدار الجزئــى المع�
 ومعامل ألفا �رون�اخ لتقدیر ث�ات المقای�س .

 أهم النتائج ومناقشتها:  
التغییرات التى ساهمت بها آل�ة الحما�ة مستوى  (أ):  

ــة ( تكافــل) للم�حوثــات فــى �ــل مجــال  االجتماع�

 -االقتصـادى (  من مجاالت تنم�ة األسـرة الر�ف�ـة
 )والصحى  -والتعل�مى -واالجتماعى

ــَا لمســتوى ) توز 1�عــرض جــدول ( ــات وفق �ــع الم�حوث
التغییرات التى ساهمت آل�ـة الحما�ـة االجتماع�ـة (تكافـل) 
فــى �ــل مجــال مــن مجــاالت تنم�ــة األســرة الر�ف�ــة األر�عــة 

 المدروسة.
 

تكافل) في �ل مجـال مـن ( اهمت بها آل�ة الحما�ة االجتماع�ةس توز�ع الم�حوثات وفقًا لمستوي التغییرات التى  :)1جدول (
 الت األر�عة المدروسة:المجا

 %  العدد  مستو�ات التغییر 

 المجال االقتصادى 

 - - درجة) 21-11( منخفض

 84 210 درجة) 32-22متوسط (

 16 40 درجة) 44-33( مرتفع

 100 250 المجموع

 المجال االجتماعى 

 - - )درجة 21-11( منخفض

 45,2 113 درجة) 32-22متوسط (

 54,8 137 درجة) 44-33( مرتفع

 100 250 المجموع

 لمجال التعل�مى ا

 - - درجة) 15-8( منخفض

 8,8 22 درجة) 23-16متوسط (

 91,2 228 درجة) 32-24( مرتفع

 100 250 المجموع

 المجال الصحى

 0,8 2 درجة) 15-8( منخفض

 87,2 218 درجة) 23-16متوسط (

 12 30 درجة) 32-24( مرتفع

 100 250 المجموع
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ــ ــة" و�تضــح م ــة االجتماع� ن الجــدول أن: آل�ــة الحما�
 لـــ :ساهمت فى إحداث تغییرات تكافل"  

%) �مســـتوي متوســـط فـــى 84( غالب�ـــة الم�حوثـــات -1
ــرة  ــة األســ ــاالت تنم�ــ ــد مجــ ــادى �أحــ ــال االقتصــ المجــ

ــ ــتوى المـ ــاء المسـ ــى إخفـ ــة. وعملـــت علـ ض نخفالر�ف�ـ
 نت�جة للجهود المبذولة فى هذا المجال.

%)  �مستوي مرتفع 54.8ثات (حوالى نصف الم�حو   -2
ــة األســرة  فــى المجــال االجتمــاعى �أحــد مجــاالت تنم�
ــنخفض  ــتوى المـ ــاء المسـ ــى إخفـ ــة. وعملـــت علـ الر�ف�ـ

 نت�جة للجهود المبذولة فى هذا المجال.
%)  �مســتوي مرتفــع فــى 91.2( غالب�ــة الم�حوثــات -3

األسـرة الر�ف�ـة.   ال التعل�مى �أحد مجاالت تنم�ـةلمجا
ــ ــة وعملــــت علــــى إخفــ ــنخفض نت�جــ ــتوى المــ اء المســ

 للجهود المبذولة فى هذا المجال.
%) �مســتوي متوســط فــى 87,2غالب�ــة الم�حوثــات ( -4

 المجال الصحى �أحد مجاالت تنم�ة األسرة الر�ف�ة.
 

ت العوامل المرت�طة بدرجة التغییرات التـى سـاهم  (ب)
هــــــا آل�ــــــة الحما�ــــــة االجتماع�ــــــة (تكافــــــل) ب

ــ ــات ف مجــاالت تنم�ــة  ي �ــل مجــال مــنللم�حوث
 األسرة الر�ف�ة األر�عة المدروسة:

ــى  ــرات التــ ــة التغییــ ــة بدرجــ ــل المرت�طــ ــة العوامــ لمعرفــ
ساهمت بها آل�ة الحما�ة االجتماع�ة (تكافـل) للم�حوثـات 

مــن مجــاالت تنم�ــة األســرة الر�ف�ــة األر�عــة  مجــال�ــل فــى 
 ولالفرض اإلحصائى األ   تم ص�اغةاالقتصادى    روسةلمدا

" التوجد عالقة ارت�اط�ـة معنو�ـة بـین �ـل الذى ینص على
ــم  ــة، وحجـ ــ�م الم�حوثـ ــتوى تعلـ ــة، ومسـ ــن الم�حوثـ ــن سـ مـ
الوحدة المع�ش�ة، وعدد األبناء فى التعلـ�م، وعـدد االبنـاء 
العـــــاملین �ـــــأجر، ومســـــاحة األرض الزراع�ـــــة، وحالـــــة 

جهزة المنزل�ة، وق�مة المساعدة، وعدد  األالمسكن، وح�ازة  
اعدة، ورضــا الم�حوثــة عــن ســنوات الحصــول علــى المســ

المساعدة " و�ین درجـة التغییـرات التـى سـاهمت بهـا آل�ـة 
مـن  مجـال�ل الحما�ة االجتماع�ة (تكافل) للم�حوثات فى 

 مجاالت تنم�ة األسرة األر�عة المدروسة.

ن �ـل متغیـر بـی  و�استعراض معامالت االرت�اط ال�سـ�ط
ــ ــتقلة و بـ ــرات المسـ ــن المتغیـ ــى مـ ــرات التـ ــة التغییـ ین درجـ

ساهمت بها آل�ة الحما�ة االجتماع�ة (تكافـل) للم�حوثـات 
من مجاالت تنم�ة األسرة األر�عـة المدروسـة مجال  �ل  فى  

 ) اتضح أن: 4( جدول

 المجال االقتصادى:  * 
ط�ـة طرد�ـة ومعنو�ـة إحصـائ�ًا عنـد وجود عالقـة ارت�ا  -1

رض ) بـــــین �ـــــل مـــــن مســـــاحة األ 0,01لمســـــتوي (ا
 ،وح�ــازة األجهــزة المنزل�ــة ،وحالــة المســكن ،زراع�ــةال

ورضا الم�حوثة عـن المسـاعدة و�ـین درجـة التغییـرات 
التى ساهمت بها آل�ة الحما�ة االجتماع�ـة ( تكافـل ) 
للم�حوثــات فــى المجــال  االقتصــادي حیــث بلغــت قــ�م 

، 259, 0,215, 0,220معامــل االرت�ــاط ال�ســـ�ط (
 ) علي الترتیب.0.528

وجود عالقة ارت�اط�ة عكس�ة ومعنو�ـة إحصـائ�ًا عنـد   -2
) بین متغیر عدد األبناء فـى التعلـ�م 0,01المستوي (

و�ین درجة التغییرات التـى سـاهمت بهـا آل�ـة الحما�ـة 
االجتماع�ــــــة ( تكافــــــل ) للم�حوثــــــات فــــــى المجــــــال  

ادي حیـث بلغـت ق�مـة معامـل االرت�ـاط ال�ســ�ط  صـاالقت
)-0,212.( 

وجود عالقة ارت�اط�ة عكس�ة ومعنو�ـة إحصـائ�ًا عنـد   -3
) بــین متغیــر ســن الم�حوثــة و�ــین 0,05المســتوي  (

درجــــة التغییــــرات التــــى ســــاهمت بهــــا آل�ــــة الحما�ــــة 
ــال   ــى المجــــ ــات فــــ ــل) للم�حوثــــ ــة ( تكافــــ االجتماع�ــــ

ل االرت�ـاط ال�ســ�ط مـاالقتصـادي حیـث بلغـت ق�مـة معا
)-0,147.(  

 *  المجال االجتماعى
وجود عالقـة ارت�اط�ـة طرد�ـة ومعنو�ـة إحصـائ�ًا عنـد   -1

) بـــــین �ـــــل مـــــن مســـــتوى تعلـــــ�م 0,01المســـــتوي (
، وحالة المسكن  ،الم�حوثة، ومساحة األرض الزراع�ة

ورضــــا الم�حوثـــــة عـــــن  ،وح�ــــازة األجهـــــزة المنزل�ـــــة
تى ساهمت بها آل�ة لالمساعدة و�ین درجة التغییرات ا

الحما�ة االجتماع�ة ( تكافل ) للم�حوثات فـى المجـال  
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ــاط ال�ســ�ط  االجتمــاعى حیــث بلغــت قــ�م معامــل االرت�
)0,171  ,0,237  ,0,271  ,0,286  ،0.803 (

 علي الترتیب.

وجود عالقة ارت�اط�ة عكس�ة ومعنو�ـة إحصـائ�ًا عنـد   -2
) بــــین متغیــــرى ســــن الم�حوثــــة ، 0,05المســــتوي  (

د األبنــاء فــي التعلــ�م و�ــین درجــة التغییــرات التــى دوعــ
ــل )  ــة ( تكافـ ــة االجتماع�ـ ــة الحما�ـ ــا آل�ـ ــاهمت بهـ سـ
للم�حوثات فى المجـال  االجتمـاعى حیـث بلغـت ق�مـة 

) علـى 0,155-,  0,130-معامل االرت�اط ال�س�ط (
 الترتیب.

 * المجال التعل�مى:
 وجود عالقـة ارت�اط�ـة طرد�ـة ومعنو�ـة إحصـائ�ًا عنـد  -1

) بـــــین �ـــــل مـــــن مســـــتوى تعلـــــ�م 0,01المســـــتوي (
 ،وحالة المسكن  ،الم�حوثة، ومساحة األرض الزراع�ة

وح�ــــازة األجهـــــزة المنزل�ـــــة, ورضــــا الم�حوثـــــة عـــــن 
المساعدة و�ین درجة التغییرات التى ساهمت بها آل�ة 
الحما�ــة االجتماع�ــة (تكافــل) للم�حوثــات فــى المجــال  

ــل االر  ــ�م معامـ ــت قـ ــث بلغـ ــ�ط تالتعل�مـــى حیـ ــاط ال�سـ �ـ
)0,165  ,0,188  ,0,232  ,0,217  ،0.425 (

 علي الترتیب.

وجود عالقة ارت�اط�ة عكس�ة ومعنو�ـة إحصـائ�ًا عنـد   -2
) بــــین متغیــــرى ســــن الم�حوثــــة ، 0,01المســــتوي  (

وعــدد األبنــاء فــي التعلــ�م و�ــین درجــة التغییــرات التــى 
ــل)  ــة (تكافــ ــة االجتماع�ــ ــة الحما�ــ ــا آل�ــ ــاهمت بهــ ســ

ــات فــى  لمجــال  التعل�مــى حیــث بلغــت ق�مــة اللم�حوث
) علـى 0,198-,  0,192-�ط (معامل االرت�اط ال�س

 .الترتیب

 

العالقــة  بــین المتغیــرات المســتقلة الكم�ــة المدروســة و�ــین درجــة  التغییــرات التــى ســاهمت بهــا آل�ــة الحما�ــة  :)2جــدول (
 سة:و االجتماع�ة (تكافل) للم�حوثات في �ل مجال من المجاالت األر�عة المدر 

 المتغیرات المستقلة 
 معامل اإلرت�اط ال�س�ط   

 الصحي  التعل�مي  االجتماعي  االقتصادي 

 0.114- ** 0.192- * 0,130- * 0,147- سن الم�حوثة

 * 0.148 **0.165 **0,171 0,091 مستوي تعل�م الم�حوثة 

 * 0.144- 0.120 0,013 0,018 المع�ش�ة  سرةحجم األ

 ** 0.170- ** 0.198- * 0,155- ** 0,212- فى التعل�معدد األبناء 

 0.012 0.013 0,011- 0,003- عدد األبناء العاملین

 0.060 **0.188 **0,237 **0,220 مساحة األرض الزراع�ة

 **0.308 **0.232 **0,271 **0,215 حالة المسكن

 **0.359 **0.217 **0,286 **0,259 ح�ازة األجهزة المنزل�ة 

 0.035- 0.050 0,070- 0,048- ق�مة المساعدة

 0.025 0.050 0,031 0,043 الحصول علي المساعدةعدد سنوات 

 **0.321 **0.425 **0.803 **0.528 الرضا عن المساعدة

 0,01** معنوى عند مستوى                              0,05*معنوى عند مستوى 
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 المجال الصحى: *
ائ�ًا عنـد صـإحوجود عالقـة ارت�اط�ـة طرد�ـة ومعنو�ـة    -1

) بین �ل من حالة المسـكن, وح�ـازة 0,01المستوي (
األجهزة المنزل�ة, ورضا الم�حوثة عن المساعدة و�ین 
درجــــة التغییــــرات التــــى ســــاهمت بهــــا آل�ــــة الحما�ــــة 

) للم�حوثـات فـى المجـال  الصـحى تكافـلاالجتماع�ة (
, 0,308حیــث بلغــت قــ�م معامــل االرت�ــاط ال�ســـ�ط (

 ترتیب.لا ) علي0.321، 0,359
وجود عالقـة ارت�اط�ـة طرد�ـة ومعنو�ـة إحصـائ�ًا عنـد   -2

) بین متغیر مستوى تعل�م الم�حوثـة 0,05المستوي (
و�ین درجة التغییرات التـى سـاهمت بهـا آل�ـة الحما�ـة 
االجتماع�ة (تكافـل) للم�حوثـات فـى المجـال  الصـحى 

 ).0.148( حیث بلغت ق�م معامل االرت�اط ال�س�ط
رت�اط�ة عكس�ة ومعنو�ـة إحصـائ�ًا عنـد اة  وجود عالق  -3

) بین متغیر عدد األبناء فـي التعلـ�م 0,01المستوي (
و�ین درجة التغییرات التـى سـاهمت بهـا آل�ـة الحما�ـة 
االجتماع�ة ( تكافل ) للم�حوثات فى المجـال الصـحى 

 ).170-( حیث بلغت ق�مة معامل االرت�اط ال�س�ط
و�ة إحصائ�ًا عند نمعوجود عالقة ارت�اط�ة عكس�ة و   -  4

) بین متغیر حجم الوحـدة المع�شـ�ة 0,05المستوي (
و�ین درجة التغییرات التـى سـاهمت بهـا آل�ـة الحما�ـة 
االجتماع�ــة (تكافــل) للم�حوثــات فــى المجــال الصــحى 

  ).0.144-( حیث بلغت ق�مة معامل االرت�اط ال�س�ط

ــاء عل�ـــه ــائى األ  و�نـ ول �مكـــن رفـــض الفـــرض اإلحصـ
ــاً ئجز  نســـ�ة للمتغیـــرات التـــى ثبـــت معنو�تهـــا وال�مكـــن �ال �ـ

 رفضه �النس�ة ل�ق�ة المتغیرات المدروسة.

(ج) اإلسـهام النســبى للمتغیــرات المســتقلة المدروســة 
فى تفسـیر الت�ـاین الحـادث فـى درجـة التغییـرات 
التــى ســـاهمت بهــا آل�ـــة الحما�ــة االجتماع�ـــة" 
تكافــل" للم�حوثــات فــى �ــل مجــال مــن مجــاالت 

 سرة الر�ف�ة األر�عة المدروسة:م�ة األنت

لتحدید اإلسهام النسبى للمتغیرات المستقلة المدروسة 
فى تفسیر الت�ـاین فـى درجـة التغییـرات التـى سـاهمت بهـا 

وثــات تــم صــ�اغة آل�ــة الحما�ــة االجتماع�ــة" تكافــل" للم�ح
، وللتحقق من صحة هذا الفرض تم ثانىالفرض ال�حثى ال

ى التــالى" ال�ســهم �ــل ئى الصــفر اصــ�اغة الفــرض االحصــ
توى تعلـــ�م الم�حوثـــة، وحجـــم : ســـن الم�حوثـــة، ومســـمـــن
المع�ش�ة، وعدد األبنـاء فـى التعلـ�م، وعـدد االبنـاء سرة  األ

العـــــاملین �ـــــأجر، ومســـــاحة األرض الزراع�ـــــة، وحالـــــة 
المسكن، وح�ازة األجهزة المنزل�ة، وق�مة المساعدة، وعدد  

ثــة عــن ضــا الم�حو ر ســنوات الحصــول علــى المســاعدة، و 
المساعدة إسهامًا معنو�ًا فر�دًا فى تفسیر الت�این الحـادث 
ــة  ــة الحما�ـ ــا آل�ـ ــاهمت بهـ ــى سـ ــرات التـ ــة التغییـ ــى درجـ فـ
االجتماع�ة" تكافل" للم�حوثات فى �ل مجـال مـن مجـاالت 
تنم�ة األسرة الر�ف�ـة األر�عـة المدروسـة". والخت�ـار صـحة 

لصـاعد، المتعـدد ا هذا الفرض تم استخدام تحلیل االنحدار
 .)3( وتوضح النتائج جدول

معنو�ــة النمــوذج حتــى  فــى المجــال االقتصــادى:
االرت�ــــاط  ، حیــــث بلغــــت ق�مــــة معامــــلالخطــــوة الرا�عــــة

ــد )،0.584المتعــدد( ) ، 0.341( وق�مــة معامــل التحدی
) وهـى معنو�ـة عنـد 31.646(  المحسـو�ة  Fة  و�لغت ق�م

 د �ــأن هنـاك أر�عــةیـ، وهــذا �ف0.01 المسـتوى االحتمـالى
%) فى الت�ـاین الحـادث فـى 34.1متغیرات مستقلة تفسر(

ــة  ــة الحما�ـــ ــا آل�ـــ ــاهمت بهـــ ــى ســـ ــرات التـــ ــة التغییـــ درجـــ
( تكافـل) للم�حوثـات فـى المجـال االقتصـادى،  ةاالجتماع�

وأن هذه المتغیرات تسهم إسهامًا فر�دًا فى تفسیر الت�ـاین 
 ،%)27.8( علـى النحـو التـالى: الرضـا عـن المسـاعدة

%)، عـــدد األبنـــاء فـــى 1.8( لزراع�ـــةمســـاحة األرض ا
 %).1.9( %)، ح�ازة األجهزة المنزل�ة2.6( التعل�م

االجتماعى: المجال  حتى    فى  النموذج  معنو�ة 
 ، حیث بلغت ق�مة معامل االرت�اط المتعددالخطوة الثالثة

التحدید 0.815( معامل  وق�مة  و�لغت  0.664( )،   ،  (
(  Fق�مة   عند   )162.408المحسو�ة  معنو�ة    وهى 

االحتما  ثالثة 0.01 لىالمستوى  هناك  �أن  �فید  وهذا   ،  
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%) فى الت�این الحادث فى 66.4( متغیرات مستقلة تفسر
الحما�ة   آل�ة  بها  ساهمت  التى  التغییرات  درجة 

االجتماعىتكاف ( االجتماع�ة المجال  فى  للم�حوثات  ،  ل) 
این  �وأن هذه المتغیرات تسهم إسهامًا فر�دًا فى تفسیر الت 

النحو المساعدة  على  عن  الرضا    %)، 64.4( التالى: 
المسكن   الزراع�ة  %)،  1.4(وحالة  األرض  مساحة 

)0.6 .(% 

 
التغییرات التى ساهمت بها   :)3( جدول الت�این الحادث فى درجة  للمتغیرات المستقلة المؤثرة فى تفسیر  النسب�ة  األهم�ة 

 االت تنم�ة األسرة الر�ف�ة األر�عة المدروسة:ت فى �ل مجال من مجاآل�ة الحما�ة االجتماع�ة" تكافل" للم�حوث

ق�م معامل االرت�اط   تغیرات المؤثرة مال خطوات التحلیل 
 Rالمتعدد  

معامل التحدید  
2R 

الت�این المفسر  % 
 في المتغیر التا�ع

F   الخت�ار
 المعنو�ة 

 المجال االقتصادى

 **95.676 27.8 0.278 0.528 لرضا عن المساعدةا الخطوة األولى

 **52.046 1.8 0.296 0.545 احة األرضمس  لخطوة الثان�ةا 

 **38.981 2.6 0.322 0.568 لتعل�معدد األبناء فى   الخطوة الثالثة 

 **31.646 1.9 0.341 0.584 ح�ازة األجهزة المنزل�ة الخطوة الرا�عة

 المجال االجتماعى 

 **449.598 64.4 0.644 0.803 لرضا عن المساعدةا الخطوة األولى

 **237.702 1.4 0.658 0.811 حالة المسكن الخطوة الثان�ة 

 **162.408 0.6 0.664 0.815 مساحة األرض   الخطوة الثالثة 

 المجال التعل�مى 

 **54.645 18.1 0.181 0.425 لرضا عن المساعدةا الخطوة األولى

 **31.627 2.3 0.204 0.452 المسكن  حالة  الخطوة الثان�ة 

 **23.766 2.1 0.225 0.474 سن الم�حوثة الخطوة الثالثة 

 **19.240 1.4 0.239 0.489 لتعل�معدد األبناء فى   الخطوة الرا�عة

 **17.985 3.0 0.269 0.519 ة المع�ش�ةحجم األسر  لخطوة الخامسةا

 المجال الصحى 

 **36.608 12.9 0.129 0.359 ح�ازة األجهزة المنزل�ة الخطوة األولى

 **28.238 5.7 0.186 0.431 لرضا عن المساعدة الخطوة الثان�ة 

 **21.979 2.5 0.211 0.460 المسكن  حالة الخطوة الثالثة 

 **19.025 2.6 0.237 0.487 ة المع�ش�ةحجم األسر  الخطوة الرا�عة

 0.01معنوى عند المستوى  **                                         جمعت وحسبت من ب�انات الدراسة المیدان�ة
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نو�ــــة النمــــوذج حتــــى معفــــى المجــــال التعل�مــــى: 
، حیــــث بلغــــت ق�مــــة معامــــل االرت�ــــاط الخطـــوة الخامســــة

)، 0.269( )، وق�مــة معامــل التحدیــد0.519( المتعــدد
) وهـى معنو�ـة عنـد 17.985المحسـو�ة (  Fو�لغت ق�مة  

، وهـذا �فیـد �ـأن هنـاك خمسـة 0.01 المستوى االحتمـالى
%) فى الت�این الحادث فى 26.9( یرات مستقلة تفسرغمت

ــة  ــة الحما�ـــ ــا آل�ـــ ــاهمت بهـــ ــى ســـ ــرات التـــ ــة التغییـــ درجـــ
تكافل) للم�حوثات فى المجـال التعل�مـى، وأن ( االجتماع�ة

هذه المتغیرات تسهم إسهامًا فر�دًا فى تفسیر الت�این على 
%)، وحالـة 18.1( النحـو التـالى: الرضـا عـن المسـاعدة

عـدد األبنـاء  %)،2.1سن الم�حوثة ( ،%)2.3المسكن (
 %)3( %)، حجم الوحدة المع�ش�ة1.4فى التعل�م (

معنو�ة النموذج حتى الخطوة   فى المجال الصحى:
 ، حیـــث بلغـــت ق�مـــة معامـــل االرت�ـــاط المتعـــدد الرا�عـــة

)، و�لغـــت 0.237( )، وق�مــة معامـــل التحدیـــد0.487(
) وهـــــى معنو�ـــــة عنـــــد 19.025المحســـــو�ة ( Fق�مـــــة 

هــذا �فیـد �ــأن هنـاك أر�عــة ، و 0.01 لمسـتوى االحتمـالىا
%) فى الت�این الحادث فى 23.7( متغیرات مستقلة تفسر

ــة  ــة الحما�ـــ ــا آل�ـــ ــاهمت بهـــ ــى ســـ ــرات التـــ ــة التغییـــ درجـــ

تكافل) للم�حوثـات فـى المجـال الصـحى، وأن ( االجتماع�ة
هذه المتغیرات تسهم إسهامًا فر�دًا فى تفسیر الت�این على 

%)، الرضـا 12.9( ةح�ـازة األجهـزة المنزل�ـ :النحو التـالى
%)، حجم 2.5%)، وحالة المسكن (5.7( عن المساعدة

%). ( و�ذلك �مكن رفض الفـرض 2.6( الوحدة المع�ش�ة
 اإلحصائى الثانى جزئ�ًا).

 

المشكالت التي تحد مـن اسـتفادة الم�حوثـات مـن 
 المساعدة

) النسـب المئو�ـة لتوز�ـع الم�حوثـات 4عرض جدول (�
ن االستفادة مـن آل�ـة الحما�ـة للمشكالت التي تحد م  وفقاَ 

تكافــل)، و�اســتعراض اســتجا�ات الم�حوثــات االجتماع�ــة (
یتضح أن: النسـ�ة المئو�ـة السـتجا�ات الم�حوثـات جـاءت 
مرتفعة ف�مـا یتعلـق �كـل مـن: طـول فتـرة االنتظـار للز�ـادة 
المستمرة في أعداد الفئات المستفیدة، وصعو�ة اإلجراءات 

%، 100مسـاعدات بنسـ�ة (مة للحصول علي تلـك الز الال 
ــدم 97.2% ــة لكـــل مـــن: عـ ) بینمـــا بلغـــت النســـ�ة المئو�ـ

اهتمام المسئولین �شكاوي المستفیدین، والمعاملة السـیئة 
 .)%27.2%، 18المنظمات االجتماع�ة (من العاملین �

 

) اال  :)4جدول  من  تحد  التي  للمشكالت  وفقًا  الم�حوثات  لتوز�ع  المئو�ة  ال النسب  آل�ة  من  االجتماع�ة  ستفادة  حما�ة 
 .(تكافل)

 ال لحد ما نعم المشكالت م

 % عدد % عدد % عدد

صــــعو�ة اإلجــــراءات الالزمــــة للحصــــول علــــي تلــــك  1
 المساعدات

243 97.2 - - 7 2.8 

المعاملــــــــة الســــــــیئة مــــــــن العــــــــاملین �المنظمــــــــات  2
 االجتماع�ة. 

68 27.2 32 12.8 150 60 

 53.2 133 28.8 72 18 45 یدین. ین �شكاوي المستفلعدم اهتمام المسئو  3

طول فترة االنتظار للز�ادة المستمرة في أعداد الفئـات  4
 المستفیدة . 

250 100 - - - - 
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أكثر المشكالت التي تحد من  أن: إلى وتشیر الب�انات

اســتفادة الم�حوثــات مــن آل�ــة الحما�ــة االجتماع�ــة تكافــل 
ــداد لز�ـــادة المســـتمرة فـــي لهـــى: طـــول فتـــرة االنتظـــار  أعـ

ــتفیدة بنســـــ�ة ( ــعو�ة 100الفئـــــات المســـ ــا صـــ %)، یلیهـــ
اإلجراءات الالزمة للحصول علـي تلـك المسـاعدات بنسـ�ة 

%), بینمـــا �ـــان أقلهـــا: عـــدم اهتمـــام المســـئولین 97.2(
 %) 18�شكاوي المستفیدین(

مقترحــات الم�حوثــات للحــد مــن المشــكالت التــى تحــد 
 فل:ما�ة االجتماع�ة تكاحمن االستفادة من آل�ة ال

) النسـب المئو�ـة لتوز�ـع الم�حوثـات 5�عرض جدول (
وفقًا للمقترحات التي �مكن أن تحد من االستفادة من آل�ة 
الحما�ة االجتماع�ة (تكافل) و�تضح أن المقترحـات مرت�ـة 
تنازل�ـــــًا وفقـــــا للنســـــب المئو�ـــــة �التـــــالى: ز�ـــــادة ق�مـــــة 

لمتعــددة والمتجــددة االمســاعدات لتــتالءم مــع االحت�اجــات 
مســــتفیدین, وضــــع رؤ�ــــة یــــتم بهــــا اســــت�عاب اإلعــــداد لل

المتزایــــــدة للحصــــــول علــــــي تلــــــك المســــــاعدات بنســــــ�ة 
%) لكــل منهمــا, یلیهــا ت�ســ�ط إجــراءات الحصــول 99,2(

%), تـــوفیر فـــرص عمـــل موســـم�ة 97,2علـــي الخدمـــة (
%), 96,8لألبنــاء �مشــروعات المحافظــة لز�ــادة الــدخل (

د شــهر�ًا لمســاعدات فــي موعــد محــدااالنتظــام فــي صــرف 
ــاء األبنــــــاء مــــــن الرســــــوم الدراســــــ�ة 72,4( %), إعفــــ
%), تخفــ�ض تعر�فــة المواصــالت العامــة والســكك 33,2(

%), تــدر�ب العــاملین علــي 31,6الحدید�ــة للمســتفیدین (
%), 27,2ك�ف�ــــة المعاملــــة الحســــنة مــــع المســــتفیدین (

وأخیـــــرًا وضـــــع صـــــندوق لشـــــكاوي المســـــتفیدین بنســـــ�ة 
)18%.( 

أهـــــم المقترحـــــات للحـــــد مـــــن  :وتشـــــیر الب�انـــــات أن
ى تواجــه الم�حوثــات المســتفیدات مــن آل�ــة تــالمشــكالت ال

الحما�ــــة االجتماع�ــــة تكافــــل: ز�ــــادة ق�مــــة المســــاعدات 
لتتالءم مع االحت�اجـات المتعـددة والمتجـددة للمسـتفیدین, 
ووضع رؤ�ة یتم بها است�عاب األعـداد المتزایـدة للحصـول 

بینمـا جـاء فـي  %),99,2علي تلـك المسـاعدات بنسـ�ة (
دوق لشــــكاوي المســــتفیدین نالمرت�ــــة األخیــــرة وضــــع صــــ

)18.(% 

 

النسب المئو�ة لتوز�ع الم�حوثات وفقًا للحلول المقترحة للحد من المشكالت التي تحـد مـن االسـتفادة مـن آل�ـة  :)5( جدول
 الحما�ة االجتماع�ة (تكافل):

 % التكرار المقترحات م

 97,2 243 لخدمةت�س�ط إجراءات الحصول علي ا 1

 99,2 248 ددة والمتجددة للمستفیدینعز�ادة ق�مة المساعدات لتتالئم مع االحت�اجات المت 2

 72,4 181 االنتظام في صرف المساعدات في موعد محدد شهر�اً  3

 27,2 68 تدر�ب العاملین علي ��ف�ة المعاملة الحسنة مع المستفیدین 4

 18 45 وضع صندوق لشكاوي المستفیدین 5

 99,2 248 المساعدات وضع رؤ�ة یتم لها است�عاب اإلعداد المتزایدة للحصول علي تلك 6

 33,2 83 إعفاء األبناء من الرسوم المدرس�ة 7

 31,6 79 تخف�ض تعر�ف المواصالت العامة والسكك الحدیدة للمستفیدین 8

 96,8 242 لتوفیر فرص عمل موسم�ة لألبناء �مشروعات المحافظة لز�ادة الدخ 9
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 المقترحات :
في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة �قتـرح ال�حـث 

 الحالى مایلى:
أظهــرت نتــائج الدراســـة أن مســتوى التغییــرات التـــى   -1

ــل"  ــة "تكافــ ــة االجتماع�ــ ــة الحما�ــ ــا آل�ــ ــاهمت  بهــ ســ
للم�حوثات فى المجالین االقتصادى والصحى متوسطَا 

وزارة التضـــامن  �ضـــرورة : ق�ـــام ةلـــذا توصـــى الدراســـ
االجتمـــاعى �عمـــل دراســـة دور�ـــة لكـــل مـــن أوضــــاع 
المســتفیدات مــن آل�ــة الحما�ــة االجتماع�ــة (تكافــل)، 
وأسعار السلع والخدمات، ور�طها �ق�مة الدعم المقدم 

 لضمان توفیر الحما�ة االجتماع�ة �الدرجة الكاف�ة.
إ�جـابي  في ضوء ما أظهرته نتائج الدراسة مـن تـأثیر  -2

مســتوى مع�شــة الم�حوثــة متمــثًال فــى (ح�ــازة  الرتفــاع
ــزة  ــازة األجهـ ــكن، وح�ـ ــة المسـ ــة، وحالـ األرض الزراع�ـ

ــا  ــاهمت بهـ ــي سـ ــرات التـ ــي التغییـ ــة) علـ ــة المنزل�ـ آل�ـ
) فــــي �ــــل مجــــال مــــن الحما�ــــة االجتماع�ــــة (تكافــــل

مجاالت الدراسة فإنه �جب العمل علـى: تـدر�ب أر�ـاب 
مـــا فـــي ســـوق العمـــل � األســـر علـــي المهـــن المتـــوفرة

�ضـــمن لهـــم مصـــدرًا آخـــر للـــدخل �مكـــنهم مـــن تلب�ـــة 
احت�اجــاتهم المتنوعــة. تــوفیر قــروض صــغیرة لألســرة 
المستفیدة وت�سیر عمل�ة الحصول علیها لتتمكن مـن 
عمل مشروع �ساهم في تحسین دخلها ورفـع مسـتوي 
ــل  ــاعي �عمــ ــامن االجتمــ ــام وزارة التضــ ــتها. ق�ــ مع�شــ

المســئولة صــانع والشــر�ات مبروتو�ــوالت مــع �عــض ال
عــــــن إنتــــــاج وتســــــو�ق األدوات واألجهــــــزة المنزل�ــــــة 
للمساهمة في توفیرها لحـاملي �طاقـات تكافـل �أسـعار 
مخفضــة. تنظــ�م بــرامج اقتصــاد�ة لألســر المســتفیدة 
(المشــــــغوالت الیدو�ــــــة, مشــــــروع األســــــر المنتجــــــة) 
إلكسابهم القدرات المؤهلة لرفـع مسـتواها االقتصـادي. 

ــرورة توح ــضـ ــوعظ و یـ ــود الـ ــات د جهـ ــاد والمنظمـ اإلرشـ
ــان  ــة دور لجـ ــالم �أهم�ـ ــة لإلعـ ــوت الثقافـ ــة و�یـ األهل�ـ
الز�اة والجمع�ات الخیر�ة �القر�ـة لحـث األهـالي علـي 
تــدع�مها والمشــار�ة فــي أنشــطتها لتــتمكن مـــن أداء 
مهامها في توفیر الحاجات األساس�ة للفقراء من مواد 

ة إلـــي فغذائ�ـــة ومال�ـــس وتحســـین المســـكن, �اإلضـــا
فــي مكافحــة ال�طالـــة وتــوفیر فــرص العمـــل أنشــطتها 

و�سب الع�ش للفقراء, لیتحولوا إلي منتجین. أن تقدم 
الهیئات المشرفة علي لجان الز�ـاة ومنهـا بنـك ناصـر 
االجتماعي ووزارة التضامن االجتمـاعي الـدعم المـالي 
والمــادي والفنــي لهــذه اللجــان ومتا�عــة عملهــا وتــذلیل 

 اجهها.و العق�ات التي ت
 لما أوضحته نتائج الدراسة من تأثیر سلبي لعدد نظراً   -3

األبنــاء فــي األســرة علــي التغییــرات التــي ســاهمت بهــا 
آل�ــة الحما�ــة االجتماع�ــة" تكافــل" فــي �ــل مجــال مــن 
مجـاالت الدراســة فإنــه �جــب العمــل علــى: ز�ــادة وعــي 
األســــر �عمل�ــــة تنظــــ�م األســــرة ودورهــــا فــــي تحســــین 

ة المساعدة لتتالئم یهم. ز�ادة ق�مدمستوي المع�شة ل
ــهر  ــوال أشـ ــ�ما طـ ــ�م وال سـ ــال�ف التعلـ ــاع تكـ ــع ارتفـ مـ
الدراسة. إقامة مراكـز للـدروس الخصوصـ�ة �قـوم بهـا 
ــاء  ــدد �إعطـــ ــر�جین الجـــ ــ�اب الخـــ المتطوعـــــون والشـــ

 الدروس ألبناء األسر الفقیرة �أسعار رمز�ة.
�ذلك أوضـحت نتـائج الدراسـة التـأثیر اإل�جـابي لرضـا   -4

عدة آل�ــة الحما�ــة االجتماع�ــة " لم�حوثــة عــن مســاا
تكافل" علي التغییرات التي ساهمت بها في �ـل مجـال 
مـــن مجـــاالت الدراســـة لـــذا یوصـــي �ـــاآلتي: التقیــــ�م 

 المستمر للخدمات المقدمة ومدي �فایتها �مًا و��فًا.
نظـــــرًا لمـــــا أوضـــــحته نتـــــائج الدراســـــة مـــــن معانـــــاة  -5

ماع�ـة الحما�ـة االجت  ةالم�حوثات المستفیدات من آل�ـ
(تكافــل) مــن المشــكالت اآلت�ــة: طــول فتــرة االنتظــار 
ــتفیدة,  ــات المســ ــداد الفئــ ــي أعــ ــتمرة فــ ــادة المســ للز�ــ
وصـعو�ة اإلجــراءات للحصـول علــي تلـك المســاعدات, 
ــتفیدین,  ــئولین �شـــــكاوي المســـ وعـــــدم اهتمـــــام المســـ
والمعاملة السیئة من العاملین �المنظمات فإنـه �قتـرح 

عــن األســر الفقیــرة لمنــع قاعــدة ب�انــات  راآلتــي: تــوفی
التحایـــل واالزدواج�ــــة فـــي تقــــد�م الخـــدمات وتحقیــــق 
االســتهداف. ت�ســیر إجــراءات الحصــول علــي الخدمــة 
لتكــون فــي متنــاول مســتحقیها. تــدع�م العالقــة بــین 

 العاملین �الوحدات االجتماع�ة واألسرة المستفیدة.
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ABSTRACT: The study aimed to determine the level of changes that social protection 
mechanism (Takaful) has contributed in developing rural family, and the variables related 
and determinants of the degree of changes that occured in each field of rural family 
development fields (economic, social, educational, and health). The study was conducted 
on a systematic random sample of 250 benefiten in the three studied villages (Al-Ragdia, 
Shabashir El-Hessa, and Mahallat Marhoum), Tanta district, Gharbia governoratevillage, 
30 beneficial from Ragdiya village, 109  from Shabshir El-Hessa village  and 111 from 
Mahallat Marhoum  village. Data were collected using a questionnaire. Descriptive and 
analytical methods were used. Some statistical methods were used as:  frequencies, 
mean , simple correlation coefficient (Pearson), multiple correlation coefficient, and 
standard partial regression were used to analyze data. 
The most significant results:             
* The social protection mechanism "Takaful" participated in causing changes in 

respondents at a moderat level in economic and health fields by (84% and 87%) 
respectively. and at a high level in social and educational fields by (55% and 91 %) 
respectively. respondent's satisfaction variable about assistance is the most 
independent variable that contributed in explaining the total variance of the changes 
caused by social protection mechanism " Takaful" in all fields of rural family 
development. hous status variable contributed in explaining the total variance of the 
changes caused by social protection mechanism " Takaful" in (social-educational-and 
health) fields. the number of children in education contributed in explaining the total 
variance of changes caused by social protection mechanism " Takaful" in economic 
and educational fields. Size of the family contributed in explaining the total variance of 
the changes caused by social protection mechanism " Takaful" in educational -and 
health fields. variable of agricultural land area contributed in explaining the total 
variance of the changes caused by " Takaful" in economic and social fields. possession 
of home appliances contributed in explaining the total variance of the changes caused 
by " Takaful" in economic and health fields. Finally respondent᾿s age contributed in 
explaining the total variance of the changes caused by " Takaful" in educational field.  

Some recommendations were stated based on the results. 

Key words: social protection - development - rural family. 
 
 
 

 أسماء السادة المحكمین  
 وث الزراع�ة  ال�حمر�ز   –معهد �حوث اإلرشاد الزراعى والتنم�ة الر�ف�ة    اوى عالم محمد طنط أ.د/ 

                                                 جامعة المنوف�ة  -�ل�ة الزراعة     خالد عبدالفتاح على  أ.د/  


