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قة طر منظو من جتما مان ات شب املجتمعرتدعيم  تنظيم

حسن محمد عثمان1اسامھ السميع عبد محمد الراز2، عبد ضوان عادل ق،   .3ر

املجتمع وتنمية جتماعية دمة ا   قسم
  osama.m.h1984@gmail.com: يميل1

 

  

:ملخص الدراسة  
ملساعدة لية معيات با ن العامل لدي جتما مان ات شب تدعيم اسة الد دفت راس

فإنالعمالة التا و املجتمع، تنظيم قة طر منظو من ا، خدما من املستفيدين املنتظمة رغ

و س ئ دف تحقيق إ س اسة الد ذه امل التدخل ود رج التدخل" ر عائد تحديد

لدى جتما مان ات شب لتدعيم املنظمة مجتمع مع العمل نموذج باستخدام امل

املنت غ لذا". ظمةالعمالة ، امل التدخل عائد تقدير بحوث ضمن الية ا اسة الد روتصنف

ستخدم الذي التجر والتصميم الة ا اسة د من ن ب مع ا املیدانیة اسة الد راعتمدت ر

الذي) البعدي-القب(القیاس شر ال اسة الد ملجتمع الواحدة املجموعة نموذج ىباستخدام ر

العمل من عینة من و منیت وعدد طما بمدينة لية معيات ل ن ع التا وفقا) 40(ن
ً

قبو اسة الد نتائج رت أظ والكيفي الك التحليل ن ب املزج خالل ومن معینة، ط للشر ر و

واملتمثل س الرئ باستخدام" الفرض امل التدخل ن ب احصائية داللة ذات ق فر وتوجد

شب لتدعيم املنظمة مجتمع مع العمل غنموذج العمالة لدى جتما مان ات

ذات""املنتظمة ق فر توجد واملتمثلة الفرعية ض الفر قبو اسة الد نتائج رت أظ كما و، و ل ر

ف املعا بناء املنظمة مجتمع مع العمل نموذج باستخدام امل التدخل ن ب احصائية رداللة

تو معية، با ن للعامل جتما مان ات شب اصة نا ب احصائية داللة ذات ق فر وجد

لتدعم كآلية سيق الت لتفعيل املنظمة مجتمع مع العمل نموذج باستخدام امل التدخل

ن ب احصائية داللة ذات ق فر توجد لية، معيات با ن للعامل جتما مان ات وشب

الت ادة املنظمة مجتمع مع العمل نموذج باستخدام امل اتخاذزالتدخل عملية ع أث

لية معيات با ن للعامل املنتظمة غ العمالة لدعم ات  .رالقرا

املفتاحية لمات املنتظمة: ال غ العمالة ، جتما مان ات شب املجتمع، تنظيم قة   .طر

.  
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Enhancing Social Safety Nets Accoring to Community 
Organization Approach. 

Osama Mohamed Hassn1, Mohamed Abdel Sami Othman2, Adel 
Radwan Abdel Razek3.  

Department of Social Service and Community Development, Faculty 
of Education, Al-Azhar University 
1E. Mail: osama.m.h1984@gmail.com 

ABSTRACT: 
The history of the Egyptian educational community is full of tens of 
pioneers in the fields of educational and psychological thought. The 
search for the lives of these figures continues to reveal fertile aspects 
in the history of this thought and its development in a way that we are 
in dire need of exploring, studying and benefiting from it. Ismail 
Qabbani is at the forefront of these pioneers. He is considered an 
important event in the history of education in Egypt. Likewise, he is 
the first specialized educational pioneer & his fame has spread as an 
educational innovator at the level of thought and action. The current 
research aims to explain his most prominent educational ideas from an 
analytical perspective. The research adopted the descriptive approach. 
It concluded with a set of results, including: The value of the educator 
does not depend on only the amount and type of what he wrote and 
thought about, but rather on what he leaves in clear traces and imprints 
on the course of educational thought. Moreover, Ismail Al Qabbani 
was a skilled teacher and a true educator throughout his life. In his 
view, the educational process is a "path of progress" & the main path 
that must be reformed for the sake of educational advancement. He 
also represented a unique school in the combination of theory & 
practice. The research presented a set of recommendations concerning 
how we can make best use of educational ideas of Ismail Al Qabbani 
now and in the future. 

Key words: Analytical Reading, Educational Ideas, Ismail Al Qabbani. 

. 
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اسة مقدمة   :رالد

الع الدولة جتماتبذل و قتصادي النمو معدالت لرفع نمائية ود ا من ديد
وع الدولية واملواثيق ة السماو ديان م ل ا كفل ال جتماعية الرعاية لتحقيق ن للمواطن

ود ا دو تحو ال ساسية املعوقات م أ من عت الفقر ان ود ا ذه من نالرغم ل
ي ملا الدونمائية، ميع قتصادي و جتما و والسيا م لالستقرار ديد من لمثلھ

وحسب ذا س ل منھ ي عا من، ال م عل يمثلھ ملا م انفس الفقراء ع اساتھ ع ا لھ بل
م م ومسا م استقرا دو تحو ونفسية وسياسية وثقافية واجتماعية اقتصادية رضغوط ن ل

نم ود ا ادة   . ائيةا

ميع ا ا ان يمثل بل سان حقو من ق ا ا ان فقط يمثل ال الفقر فان التا و
ً ً

ق
تفاع ال ان فقد الثالث العالم بلدان الفقراء أعداد دياد ا ذلك م سا وقد رحقوقھ ز

الدخل من الفرد ب نص ي وتد شة املع ات مستو وانخفاض الفقر، سعار فان التا رةو ظا
النامية املجتمعات ل ا م ي اخر، عا مجتمعية مشكالت ومؤثرة بة مس و ت ا فإ يلذا ن

عن الناس من معينة فئة ز ا مالمح تتحدد وجھ متعددة رة ظا الفقر فان التا و
باإلضافة جتماعية و ية ال الرعاية ساسية حتياجات من الدنيا ات املستو تحقيق

ا ثما وج التنمية عملية للمشاركة املختلفة ات القد ز رل   . ر

تنامي قد ة الفق الدو وخاصة الدو ان س عدد ان ا الفقر بقضية تمام رجع لو ل
يزداد الذي الفقر ة محا عن عاجزة قتصادية و جتماعية النظم أصبحت حيث كب ل رش

املوا ومحدودية لضعف يجة يقتصررن الفقر عد لم حيث املتاحة قتصادية مجردعد
التنمية وتحقيق املجتمعية املشاركة من يمنع الذي ة القد فقر شمل وانما للدخل  رفتقار

  ).  79،2002،ليلة(

مختلف تجابھ ال سية الرئ والتحديات العاملية املشكالت من واحدة البطالة لة مش عد و
سائ ومات شا م وال الفقر لتوليد سية الرئ دوات إحدى ف حاليا، العالم أنحاء ر

ً

ن القاد الشباب حرمان وضوح ل ب ع ا أل نعرقتصادي متعلم غ انوا سواء العمل
بما م، عمل خالل من بكرامة ش الع كسب من التعليم من مختلفة ادات ش يحملو انوا نأو

ع تب دفعي عتمادذلك و الفقر وة ا العاطل الشباب افعؤالء واست م غ
ا(املدخرات   ).2008،148،زكر

وفرص املتوافرة العمل قوة ن ب ونو ك خلل حدوث للبطالة املؤدية سباب م أ ومن
قتصادية التنمية خطط جميع ع تؤثر البطالة وأن العمل، سو املوجودة قالعمل

تحقيقجتماعية،و أمام تقف ال ل املشا مقدمة والفقر البطالة ل مش عد حيث
املستدامة ي،(التنمية السيا)2015،211املغر ستقرار ع خطرا ل ش والذي ،

ً

و جتما نحرافو من مختلفة ال أش ا تنمو خصبة ئة ب يولد و ف الدولة، داخل م
ض واملعا تتروالتطرف ثم ومن مر، اية ا ذا الدولة دف س قد ال امحة ا ة

جتماعية ماية وا جتماعية العدالة تحقيق نحو الس الدولة وأليات سياسات مية أ
املجتمع   .داخل

وال      سابقة عصو ا خلف اقتصادية مات أ من ا ا الوقت مصر عانيھ ملا رونظرا ز
ً

اأدت م أ من متعددة قطاعات ع أثرت وال املجتمعية املشكالت من الكث و ظ را



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2021 لسنة إبریل، )3(، الجزء ) 190 : (العدد

 

 

473 

غ مشكالتاملنتظمة،العمالة من الفئة ذه ي عا حيث دائمة غ ة بصو عمل روال
و ي ال الذي العمل نمط ا باإلضافة ا، شو ع ال قتصادية حوال لسوء نظرا نمتعددة

ً

و مستمرة اليوميةبصفة ياة ا متطلبات من الفئات تلك باحتياجات يفي ال   .الذي

عام الدو البنك ر تقر ش حوا2015و ال ما انھ ع1.4زا شو ع ص نمليار
ب البنك) 1.25(قل حدده الذي الدو الفقر خط و و اليوم ،دوالر نحوالدو ي عا و

وع ا من ص مص، مليار عامو الفقراء عدد فان م14بلغ2007ر م سمة 4نمليو
ك العالم دو من و املراكز مصر اصبحت التا و الفقر خط تحت ن لمالي

فقرا
ً

  .)122،2018النمر،(

عام العاملية2010و الفقراء معدالت بلغت) 1.3(بلغت مصر و سمة ) 27.5(نبليو
م م سمة وحوا) 21.6(نمليو الفقر خط املدقع) 7.5(تحت الفقر خط تحت سمة نمليو

سبة عام%) 6.1(ب و ، الفقر معدالت اليمن عد الثانية املرتبة مصر اصبحت التا و
مصر2020 ان س عدد م) 105(وصل م سبة) 18(نمليو ب سمة من% 20نمليو نعانو

ل ساسية حتياجات إشباع لالحصاء،( معدم املركز از تزايدت) 2020،77يا وقد ،
عام سبة ا2010/2011ال عاد متعدد الفقر لقياس وفقا الفقراء عدد لغ من% 10.5و

بالرعاية و الفئات عن جتما التضامن ة ا لو اسة د ت وان مصر ان س راجما ) 75.7(زر
مقابل الفقر والشديد فية الر سر الفقر%) 67.3(من شديدة ة ضر ا سر طبالة،(من

محمد، نات   .)99،2016ز

ف        بظر تبطت ا تحوالت العالم دو من العديد ت واج ن والعشر ادي ا القر بداية وومع ر ل ن
وإحداث القومي ا اقتصاد لة ي إعادة ا عل ترتب وثقافية، وسياسية واقتصادية اجتماعية

ق ا سياسا ات جتماعيةغي و ليم( تصادية ا عبد ات)276،1999،رضا، التغ تلك ،
تحقيق القطاع مات ومسا دو ز بر إ أدت واملحلية العاملية قتصادية و رالسياسية و
جانب إ متم كقطاع اجات ا وإشباع ياة ا نوعية ن تحس متطلبات ة ومواج التنمية

اص ا والقطاع ومي ا   )(Fisher,12,1999 القطاع

التحوالت أوإأدت قتصادية الناحية من سواء املعاصر عاملنا ة جذ ات رغي
نية امل والكيانات ومات ا بأدوار تتعلق جديدة أوضاعا ات التغي ذه خلقت وقد السياسية

ً

فيما العالقات صياغة وإعادة ا ف العاملة اواملجتمعية الدو(بي ية،لجامعة   .)3،2006العر

تنظر حيث تھ، ملواج ليات من العديد بإيجاد السياسية القيادة قيام استلزم الذي مر
الفئات ذه تمام من د املز إعطاء ق طر عن شاد س و باقية س ن ع الفئات لتلك

ناء و ادحة، تمعال ادة بز ومة ا قامت ومي ا تمام مشةذلك امل بالفئات ام
تلك مساعدة غرض املنتظمة، غ العمالة ا وم املنخفضة الدخو ذات الفئات خاصة لو

ً

ا تواج ال الصعبة شية املع ف الظر لتخطي ومحاولة م ش مع مستو ن تحس ع والفئات ي
الفئات   .تلك

وان العوملة ط شر من شرطا جتماعية ماية ا أصبحت التا وو
ً

جتماعية العدالة
ط شر من وشرطا جتماعية ماية ل وناتجا

ً ً
ا، لرعايةتحقيق معا واملجتمع الدولة تدخل حيث

ً

الضمان ات اولو من ة وكأولو م حقوق من كحق مشة وامل الضعيفة املجتمعات وحماية
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و إلنقاذ محاولة ش م ال من بدال ماية وا الدعم ستحقو م وأ جتما
ً الفئاتن شال ان

باتھ ومس الفقر من ة القاد ،(رغ   .)6،2002ع

املجتمعات ا كفل ال ساسية قو ا من حقا ت أ جتماعية الرعاية الن قونظرا
ً

داف املتحدة مم حددت فقد لذا سان، حقو مواثيق ا اكد وال ا ملواطن ية قالغر
تتحقق ان ب ي عدد2015ال تخفيف مايةالفقراء،واملتمثلة ا عت التا و

سان حقو من اسا حق   .قجتماعية

ثانيا
ً

اسة:  الد لة مش إ   :راملدخل

عام         املتحدة باألمم جتماعية ماية ا نھ ر تقر نحو) 2011(أكد صمليار5.1ان
ا او ا ال جتما لألمن ن هويفتقر تقر ما ع ذا و العالم انحاء من جتماعية رماية

عام املتحدة لألمم املستدامة التنمية العالم2014نھ اص ا سبعة ل ن ب من انھ م
باألممأك املستو فيع قا فر دفع مما ا ال جتما الضمان ا يفتقدو خمسة يمن رن

ً

دمات وا الدخل لضمان الدعوة ا وسيلةاملتحدة فقط ذا س ل ميع ل ساسية
نمو ر لتقر بل والسالم ستقرار ي(قتصادلضمان لغر جتماعية و قتصادية نة ال

  ).24،2015آسيا،

من اليھ جتماعية التأمينات عد و التنمية ات ضر من جتماعية ماية ا عت ورلذلك
ة وضر جتماعية ماية ا فرصوراليات توف ع عمل ا أل قتصادية التنمية لتحقيق

للضمان فعالة وحماية ات شب نظام وايجاد الوظائف ا الوصو املساواة وضمان لالعمل
تحقيق شانھ من ما ل يضم جتماعية ماية ل شمل وم املف فان التا و قتصادي

ب التوافق تحقيق وم بمف جتماعية ية التنميةالرفا وتحقيق املجتمع ماية املجتمع افراد ن
واملجتمعات سر و فراد ذا شمل و واملؤسسات فراد ن ب دي( جتماعية محمد،

  ).266،1999توفيق،

العاجلة املساعدات تقديم خالل من ماية ا ال اش من ل ش الفقر ة معا عد حيث
الف من د ل احتياجا الناس ألشد

ً
ة ادا واملجتمعات فراد و سر مساندة وكذلك رقر،

امل يل التأ برامج دعم وتفعيل جتما مان ات شب وتفعيل قتصادية واملحن املخاطر
الشامل، جتما الضمان لتحقيق املختلفة التداب وتفعيل ديثة ا ات التغ ملقابلة ر وا

لية معيات ا تؤدي غحيث املدخل ف واخالقيا وسياسيا واقتصاديا اجتماعيا ا دو
ً ً ً ً ً

ر
للفئات الرعاية خدمات وتقديم السو ان توا وتحقيق السيا ستقرار لتحقيق قالتقليدي ز
الفئات ذه ل ا دعم خالل من جتماعية ماية ا ال اش من ال اش وتوف ا ال املحتاجة

ة الفق سر   .و

الر جتماعيةوع ماية ا رامج و داف ا تحقيق ومية ا غ املنظمات دو من رغم
ة الفق الرعايةوعللفئات خدمات ا عمل ع غلب انھ الك ا تزايد من الرغم

صنع ا بمفرد فاعلھ غ ا فإ التا و سيا بدافع او الشفقة بدافع جتماعية ماية وا
ما ا مايةسياسات ا سياسات صنع سا ا دو كز ي ان يجب وال جتماعية رية

ا تنفيذ ع الشعبية واملشاركة اجات ا عن والتعب ا صنع املشاركة ع جتماعية
ا ع اومتا ضوان،(وتقييم و ، رعبدالراز   .)14،2017ق
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دمة ا نة م طر كإحدى املجتمع تنظيم قة طر عد اسةقو بد تم ال رجتماعية
ومساعدتھ ومنظمات املقصود،عاملجتمع جتما التغي واحداث وتنميتھ مشكالتھ حل

قة الطر م سا و ا خالل ومن ا مع بالعمل تم ال ا ز اج أحد لية معيات ا عد وال
و جتما الو اء واذ املشكالت ة ملعا خطوات ماتخاذ وتد ن املواطن ن ب رنتا

ةع شر وال املادية ساسية م احتياجا وتحديد م انيا وام م ا وقد تتالءم ال ردوار
املجتمع احتياجات ضوء التغي   . إلحداث

من تقدمھ ملا الفقر ة مواج آليات م أ من جتماعية ماية ا عت املنطلق ذا ومن
لأل املختلفةمساعدة املساعدات وتقديم قتصادية مات ة ملواج واملجتمعات سر و زفراد

وتركز بل ة، الفق اجتماعيةعلألسر خدمات من تقدمھ ملا والضعفاء الفقراء مساعدة
أجل من ا ز أج وجميع ا طاقا ل ب عمل الدولة أن ب ال ية، و عليمية و رواقتصادية

وإش ن املواطن دوخدمة تحو ال املعوقات ل وتذليل م مشكال ة ومواج م احتياجا نباع ل
م ل مة الكر ياة ا   .توف

جتما و قتصادي النمو معدالت لرفع نمائية ود ا من العديد الدولة تبذل
واملواثيق ة السماو ديان م ل ا كفل ال جتماعية الرعاية لتحقيق ن عللمواطن الدولية،

ود ا دو تحو ال ساسية املعوقات م أ من عت الفقر أن إال ود ا ذه من نالرغم ل
الدو ميع قتصادي و جتما و والسيا م لالستقرار ديد من يمثلھ ملا لنمائية

ملا م أنفس ن املواطن ع اساتھ ع ا لھ بل وحسب، ذا س ل منھ ي عا ضغوطال من يمثلھ
ادة ا م ما ومسا م استقرا دو تحو ونفسية وسياسية وثقافية واجتماعية راقتصادية ن ل

نمائية ود   .ا

شكومما       الناميةال الدو تم ثم ومن ا وغاي التنمية ذه وسيلة و سان إن لفيھ
ا د ملوا مثل ستخدام لتحقيق د ا من د املز ارببذل مقدم ي تأ ال ا اني وإم

مجتمع أي ة شر ال القو إن حيث التنمية، دف بحق عد ال ة شر ال والقو ىالطاقات ى
عنصر من شر ال العنصر ل تحو كيفية يتمثل سا والتحدي ه وتطو تقدمھ يمحو ر ر

لعملية بقوة الدفع يمثل عنصر إ التنمية ع عبئا ل ش
ً

عبد( التنمية رضا،
ليم،   ).295،1987ا

من حال باي م دو إغفال يمكن ال املجتمع من واسعا قطاعا املنتظمة غ العمالة روتمثل
ً ً

ؤالء أن بيد مام، ا التنمية عملية دفع م سا الذي شر ال د املو م ا حيث يحوال، ر
م ا إال التنمية لة م منتظم غ عمل جتماعيةنالعاملو م متطلبا إشباع ا حاجة

واملادية ساسية م حاجا وإشباع م، ش مع بمستو تفاع تتمثل قتصادية يو ر
م طموحا وتحقيق ة ياةواملعنو ن،(ا حس سيد محمد   .)203،2015محمد،

ا ملتغ نظرا اف غ لكنھ مقبوال دا ج ة املصر الدولة تبذل حيث
ً ًً

التحوالت ا م أ ة كث ت
سلبيا ات املتغ ذه أثرت حيث البالد، ا د ش ال والسياسية جتماعية و قتصادية
ً

ع
أو الكم حيث من سواء للمواطن تقدم ال دمات ا منالكيف،تقديم فبالرغم ذلك وع

ع ا بمفرد ة قاد عد لم ا أ إال ا القيام الدولة تحاو ال ود را احتياجاتل إشباع
املنتظمة غ العمالة من ادحة ال الفئات وخاصة م مشكال ة ومواج ن   .املواطن
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ا شط وأ ا مجاال والتنوع لية معيات ا أعداد وظ امل ايد ال من الرغم و
حائ تقف ال ات والصعو املعوقات من مجموعة من ي عا الت ال ا أ إال ا؛ زوأدوا دور نال ً

أكمل ع شودة امل داف ي،(وجھتحقيق اما   ).142،1998قنديل،

حياة ا عل ند س عظ وقاعده أساسية ة رك جتما مان ات شب عد ولذلك
فراد لتحقيقھ يتطلع ومقصد سانية وعطاء إبداع ا عل يرتكز ك ودعامة ة شر ىال

يطم ما رتبط و ماعات، أمانوا من جائھ أ يتحقق ما بقدر ار د وا ر من املجتمع اليھ رح ز
مثل بالتصدع املجتمع يان ب دد ال فات من جتما مان إ يتطلع ميع فا واستقرار

والفقر ل ات، واملرض،ا رائم، رواملخد نحرافوا   . و

فاعل عامل و جتما مان أن يت كذا نوعيةو ن وتحس التنمية عملية
اجتماعيا سان إعداد ساعد ال ساسية دمات ا تقديم يؤمن إنھ حيث ياة، ا
ً

والعمل ب والتد والتعليم سرة ق طر عن متواصلة ة بصو وسلوكيا وتنظيميا، عليميا رو ر
ً ً ً

آمنھ مة كر حياة سان ليحيا والثقافية جتماعية ةوالرعاية قد أك منھ تجعل عر،
والعطاء نتماء و بالوالء حساس و سيد،(ملجتمعھاملشاركة محمد ،   ).230،2002ف

ثالثا
ً

السابقة:  اسات   :رالد

والعمالـــة              الفقـــر بقـــضايا تمـــام تطـــو ملوضــوع وكـــذلك للمقدمـــة الـــسابق العـــرض رولعــل
لة مــش ـ ا املـدخل ـ عرضـھ تــم مـا وكـذلك املنتظمـة ـ اســاتغ الد عـرض ة ضـر يؤكـد رالبحـث ور

ــــ ا اســــات الد ــــذه يف تــــص البحــــث أى وقــــد اســــة، الد ــــذه بموضــــوع تبطــــت ا ــــ ال رالــــسابقة ر ر ر
ما ن اساسي ن   :رمحو

و-أ لاملحو املنظمة: ر مجتمع مع العمل بنموذج املرتبطة اسات   .رالد

ي-ب الثا جتما: راملحو مان ات شب املرتبطة اسات  .رالد

و-أ لاملحو املنظمة: ر مجتمع مع العمل بنموذج املرتبطة اسات   :رالد

اسة -1 محمدياز(رد سناء تنظيم) م1993، قة لطر امل التدخل عائد قياس عنوان
املنظمة مجتمع مع العمل نموذج باستخدام يوائيةعاملجتمع املؤسسات خدمات ر " تطو

فاعلية اختبار اسة الد دفت دافرواس أ ر تطو اتھ متغ ع والتعرف النموذج ذا
وتوصلت ا لعمال دمات ا لتقديم ا ومساعد املنظمة بداخل التعمق كذلك املنظمة،

املؤسسات تلك خدمات ر تطو امل التدخل نامج ل وجدو تأث وجود إ اسة يالد   .ر

اسة-2 محمد،(رد أميمة ، ا" عنوان) م2001دسو معاملتغ العمل بنموذج املرتبطة ت
الط املجال املنظمة ات" مجتمع واملتغ نية امل ات املتغ ع التعرف إ اسة الد دفت رو

اسة الد وتوصلت باملؤسسة، النموذج سة مما ع تؤثر ال املجتمعية ات واملتغ راملؤسسية ر
حل املنظمة مجتمع مع العمل نموذج مية أ ع التأكيد املنظمةإ يدعم مما املشكالت

نموذج واملجتمعية واملؤسسية نية امل ات املتغ لتأث إحصائية دالالت جود و ة، واملتم
باملؤسسات املشكالت وحل القرار واتخاذ سيق الت عمليات ع املنظمة مجتمع مع   . العمل

اسة-3 سيد،( رد ع قة" عنوان) 2004مسلم، لطر امل باستخدامالتدخل املجتمع تنظيم
الط املجال ن للعامل التعاونية العالقات ن لتحس املنظمة مجتمع مع العمل " نموذج
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املنظمة مجتمع مع العمل نموذج باستخدام امل التدخل برامج تقييم اسة الد دفت رواس
ت محاولة وكذلك شفى املس ن العامل ن ب التعاونية العالقات رادة سيقز الت عملية قاء

املنظمة مجتمع مع العمل نموذج استخدام إ اسة الد وتوصلت شفى، باملس الوحدات رداخل
ن ب سيقية الت بالعملية تقاء و شفى، املس ن العامل ن ب العالقات ن تحس ادة ا رأدي ز

شفى املس     .وحدات

اسة-4 يوسف،( رد أحمد امل" عنوان) م2009سيد، املجتمعالتدخل تنظيم قة بطر
م مشكال حل ع املح املجتمع ان س ملساعدة ية ز ا الوحدات دو دفت" روتفعيل واس

املنظمة مجتمع مع العمل نموذج باستخدام امل التدخل برنامج ن ب العالقة اختبار اسة رالد
مس ا دو لطبيعة ية ز ا بالوحدة املكتب يئة أعضاء و ادة رو املجتمعز ان س اعدة

وتنمية املنظمة مجتمع مع العمل نموذج باستخدام التدخل برنامج ن ب العالقة واختبار ، املح
اسة الد وتوصلت ، املح املجتمع ان وس ية ز ا بالوحدة املكتب أعضاء ن ب تصال ات ا رم ر

باست امل للتدخل والبعدي القب القياس ن ب إيجابية ق فر وجود معوإ العمل نموذج خدام
املح املجتمع ان س مساعدة ا دو لطبيعة املكتب أعضاء و تنمية املنظمة رمجتمع

املح املجتمع ان س ن و م بي تصال ة ا م   .روتنمية

اسة-5 ،( رد ق فار إيمان ن، املجتمع"عنوان) م2010وياس تنظيم قة لطر امل التدخل
الت ر التطو جتماعيةلتحقيق للوحدات التدخل" نظي برنامج اختبار اسة الد دفت رواس

م لنموذج التوصل ومحاولة جتماعية، الوحدات ر لتطو املجتمع تنظيم قة بطر امل
ن ب عالقة وجود اسة الد نتائج ت أثب ، التنظي ر التطو لتحقيق نية امل سة للمما رمناس ر

بطر امل التدخل جتماعية،برنامج للوحدات التنظي ر التطو وتحقيق املجتمع تنظيم قة
فيما سواء والبعدي القب القياس نتائج ن ب ة ر جو قا فر وجود عن اسة الد نتائج كشفت

ً
و ر

جتماعيات الرائدات دو شيط وت املستفيدين، ضا مؤشرات أو ر التطو بمؤشرات ريتصل ر
املح   . املجتمع

اسة-6 مصطفي،مح( رد احمد تنظيم" عنوان) م2011مد، قة طر باستخدام امل التدخل
ا داف أ تحقيق ع طر ل ن املعرض طفال مع العاملة معيات ا ملساعدة " املجتمع

انيات إلم الفعال ثمار س و املنظمة مجتمع مع العمل نموذج اختبار اسة الد دفت رواس
تج ا داف أ تحقيق اجل من معية نا العامل كفاءة فع خالل من طر ل ن املعرض طفال راه

املنظمة مجتمع مع العمل نموذج اختبار الصلة، ذات فنية وادر ب ستعانة و معية با
نتائج وتوصلت ا، ل يتعرضو ال طر ا معدالت وخفض ياة ا نوعية ن بتحس نعالقتھ

ا ن ب إيجابية داللة ذات ق فر وجود إ اسة والد التدخلر لصا والبعدي القب لقياس
حياة نوعية ن وتحس معية ا انيات إلم الفعال ثمار س وفعاليتھ النموذج باستخدام

لھ يتعرضو الذي طر ا معدالت بخفض طفال   .نؤالء

اسة-7 الفتاح،(رد عبد ضا املنظمة" عنوان) م2016راحمد، مجتمع مع العمل نموذج
ا ة إدا نموذج" لتمروتحقيق باستخدام امل التدخل برنامج تأث اختبار اسة الد دفت رواس

املنظمة مجتمع مع اتيجية(تحقيقعالعمل س ة ك–ردا تحقيق- العمالءعال
لصا)الرقابة والبعدي القب القياس ن ب داللة ذات ق فر وجود إ اسة الد وتوصلت و، ر
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ا باستخدام مماالتدخل املستفيدين ع ك وال الفعالة القيادة تحقيق وفعاليتھ لنموذج
املؤس التم تحقق جتماعية الوحدات   .جعل

ي-ب الثا جتما: راملحو مان ات شب املرتبطة اسات   :رالد

اسة -1 عطية،خزام(رد م ان" عنوان) 2006، لس الفقر ة ومواج جتما مان شبكة
العشوائية لة" املناطق مش ة مواج جتما مان شبكة دو تحديد اسة الد دفت رواس ر

، جتما مان شبكة خدمات من ستفادة م تواج ال املعوقات وتحديد الفقراء
اسة الد قراضإروتوصلت و التأمينات خدمات تمثلت مان شبكة خدمات ضعف
عم فرص منوإتاحة العديد شاء إ ة بضر اسة الد وأوصت العشوائية، باملناطق للفقراء رل ور

باملجتمع جتما مان شبكة عز ال دمات   . زا

اسة -2 دو )Leonard P, Erg)  2008 رد جتما" رعنوان مان وشبكة ية الدي املنظمات
للفقراء جتماعية دمات ا اسة" توصيل الد دفت املنظماترواس انت إذا ما ع التعرف

املنظمات ة قد إ وتوصلت ال أم تحادية نظمة مع تتوافق بطر الفقراء تخدم ية رالدي ق
دو العامة موال من ة متح وغ نية م قة بطر املنخفض الدخل ذو خدمة ية نالدي ى

جتماعية تمي للرعاية املعاصرة دوار اسة الد ذهرستكشف ية الدي للمنظمات
منذ جتماعية الرعاية مجال التطو والقطاع الدين مؤسسات اسة د خالل من رالبلدان

الوطنية ات الثو رمن ع. ز القائمة املنظمات موقف التغي مدى أن املقار التحليل ر نيظ ُ

الرعاية الجتماعية،الدين إ تؤدي ال سية الرئ ليات سبةو بال نفسھ و ، تغي
ية الرفا تحقيق   .لللدو

اسة-3 عحسن(رد عالء الزغل، حسن، مصطفي مان"عنوان) 2010، ات شب فعالية
مصر فرص" جتما توف جتما مان ات شب دو تحديد اسة الد دفت رواس ر

و ات، الشب تلك تواجھ ال ات الصعو وتحديد جديدة التوصلعمل حاتإمحاولة مق
اسة الد نتائج وتوصلت ، جتما مان ات شب فعالية ادة م رس طرديةإز عالقة وجود

ساسية اجات ا إشباع ادة وكذلك املع املستو ن وتحس جتما مان ات شب ن زب ي
جتما مان ات شب توسعت لما   .للفقراء

اسة-4 إسماعيل،،احمد(رد املال" عنوان) م2011أسماء اس ناء و جتما مان رشبكة
في الر باملجتمع بناء" جتما جتما مان شبكة دو تحديد اسة الد دفت رواس ر

اسة الد وتوصلت املجتمعية، واملشاركة واملساواة رالتعاو تحصلإن ال دمات ا واقع أن
الصندو من ا ةقعل صغ عات ومشر الدخل محدودة عات مشر للتنمية وجتما و

صو ا وتوسيع يل س ة بضر اسة الد أوصت كما الصغر، ية لومتنا ر دماتعور   . ا

اسة-5 بارح،( رد سامية دعم" عنوان) م2011فرج، جتما مان شبكة ود ج تقييم
املر ن لتمك الصغر ية ومتنا ة الصغ عات ةواملشر الفق تقييم" أة محاولة اسة الد دفت رواس

ة، الفق املرأة ن لتمك الصغر ية ومتنا ة الصغ عات املشر دعم مان ات شب ود وج
دعم ه كب جة بد م سا جتما مان ات شب أن إ اسة الد تلك نتائج روتوصلت ر

وال ة الفق للمرأة الصغر ية ومتنا ة الصغ عات مواملشر سا و سيط، ل تمو إ تحتاج
مان ات شب أن اسة الد ذه من ستفاد و سر، تلك شة مع مستو فع رأيضا ير

ً

ة الفق للطبقات جتماعية ماية ل ة قو مظلة توف م س   .جتما
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اسة -6  جتما"عنوان) (Ko, Michelle,2012رد مان وشبكة جتماعية الطبقات
ية ال جتماعية" والرعاية الطبقات ن ب العالقة ع التعرف اسة الد دفت رواس

أن إ اسة الد نتائج وتوصلت الفقر لة مش ة ملواج جتما مان شبكة واستخدام راملجتمع
جتما مان لشبكة ة كب مجتمعية استجابة   .ناك

مشكالت- أن السابقة اسات الد من ن ب منري الرغم ع وذلك وتتفاقم ايد، ت الفقراء
ومية ا غ املنظمات أو ومة ا قبل من تبذل ال ود   .ِا

ية- والب للفقراء جتماعية الرعاية خدمات توافر مية أ مدى ع السابقة اسات الد رأكدت
ساسية اجات ا إلشباع مساسية   .ل

ضر- ع السابقة اسات الد رأكدت الفئاتور وخاصة للفقراء ساسية اجات ا إشباع ة
ة   .الفق

معيات- ا من للمستفيدين املقدمة دمات ا ر تطو دف س ف الية ا اسة الد رأما
جتما مان ات شب لتدعيم املنظمة مجتمع مع العمل نموذج باستخدام   .لية

السابقة اسات الد مع الية ا اسة الد رتتفق وضر ال مية أ ع ية جن و ية العر
والفئات شموبالفقراء إ اجة ا أمس ال الفئة بتلك العناية مية أ ومدى مشة لامل

املجتمع يندمجوا ي ل عملية حلو عن البحث ع وذلك بالرعاية، م ل ومشا م لقضايا
تقديم خالل من املجتمع، ومنتجا فاعال عنصرا صبحوا و

ً ًً
قتصادية ساسية دمات ا
احدى ا باعتبا املنتظمة غ للعمالة ساسية حتياجات إلشباع ية وال روالتعليمية

ا إل س ال الشاملة التنمية تحقيق يمكن ح املجتمع والضعيفة مة املحر   .والفئات

ذه بموضوع تبطت ا ال السابقة اسات الد تحليل انت رلقد ار ا ل ومش اسة رالد
غ العمالة لدى جتما مان ات شب بتدعيم اصة ا الية ا لة املش اسة د مية را
دو ومن املنظمة، مجتمع مع العمل نموذج استخدام و لية معيات ا ق طر عن ناملنتظمة

الس اسات والد الية ا لة املش ن ب ختالف و شابھ ال تفصيالت ا وء احدارال ان إال ابقة
ً

جتما مان ات شب لتدعيم املنظمة مجتمع مع العمل نموذج استخدام ا يتطر قلم
نا كر مة ا و ظ ابان خاصة شدة الدولة تھ تب الذي تجاه و و املنظمة، غ العمالة ولدى زر

ً

يؤك مما البحث ذا يل ابان ذلك قبل شأت قد البحث لة مش انت و ميةالعاملية ا د
معيات ل مة ال نية م ات ا م من تتطلبھ ما تدعيم نحو تجاه و ا بح ة وضر لة زاملش ر ور

الشأن ذا العاملة   . لية

البح للشك مجاال يدع ال بما اكدت قد أيضا ستطالعية اسة الد عن فضال ذا
ً ًً

ر
معا واساليب ا عاد ا ع والتعرف لة املش ذه بحث ة املورضر التدخل خالل من   .ا

جانــــب مــــن التــــدعيم ــــ ا جتمــــا مــــان ات شــــب حاجــــة ــــ البحثيــــة لة املــــش وتتحــــدد
لة املـــش ـــة معا يتطلـــب ثـــم ومـــن املنتظمـــة، ـــ غ العمالـــة متطلبـــات لتحقيـــق ليـــة معيـــات ا

لتح املنظمــة مجتمــع مــع العمــل نمــوذج باســتخدام نيــا م تــدخال البحثيــة
ً ً

لتلــك التــدعيم ــذا قيــق
ات جتمـــــا(الـــــشب مـــــان ات معيـــــات) شـــــب ا ان مـــــن ســـــتطالعية اســـــة الد اســـــفرت روقـــــد
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ـــسبة ب ر تطـــو ـــ ا تحتـــاج اســـة الد موضـــوع نتـــائج% 90رليـــة ـــ ة ـــ وا ة بـــصو ـــرت ظ ـــ روال
ستطالعية اسة   . رالد

ت ال ستطالعية اسة للد السابق العرض خالل لةرومن املش ذه اسة د حتمية رؤكد
لية معيات ا أن من الية ا اسة الد لة مش تتأكد السابقة اسات الد عض و رالبحثية ر
ديثة ا لألساليب ا مواكب عدم ب س ة، املتغ ف والظر املشكالت من العديد وتواجھ

أغفلت حيث ات، التطو ومواكبة العصر ات متغ مع التعامل ةرواملعاصرة بضر ورتمام
وضعف املنتظمة، غ العمالة من املستفيدين احتياجات ومراعاة جتما مان شبكة ز عز
ضعف إ أدى الذي مر معيات، ا ذه قبل من املشكالت مع عة السر ا استجاب

غ العمالة ملساعدة الدولة ا شأ أ ال جتماعية ماية ا ات شب مظلة من م استفاد
م ل شية املع ات املستو ن تحس ع   .املنتظمة

عا ا
ً

اسة: ر للد ة النظر   :راملنطلقات

ــــة لنظر ــــ التحلي املــــدخل ــــ ع عتمــــاد مــــن ا ــــداف أل ــــا تحقيق ــــ اســــة الد ــــذه رتنطلــــق
املنظمة–املنظمات( مجتمع مع العمل التا)نموذج النحو ع ، :  

املنظمات-أ ة   :نظر

دافاملنظ أ لتحقيق مقصود ل ش ا بناؤ يتم اجتماعية وحدات عن ة عبا رمات
د ا ز معينة داف أ تحقيق و املنظمة شاء إ من الغرض فان نا ومن محددة،
قواعده ن وتدو بالرسمية املنظمة بناء سم ي أن يجب كما ا، تحقيق عن الفردي

وال القوة ع وتو أعضائھ ن ب العمل وتقسيم مسلطةزولوائحھ ،احمدخاطر(بي
  .)2002،144مصطفى،

للمؤسسات التنظيمية   :املتطلبات

و للمؤسسات تنظيمية كمتطلبات أساسية مجموعات عة أ يحدد من التارناك
احمد،( شاد اللطيف،   :)155،1999رعبد

املجمو: فراد- ذه وتمثل ا إل تمو ي والذين باملنظمة العاملو عضاء م نو دن املوا رعة
ة شر   .ال

دوات- و املادية: املعدات د املوا   روتمثل

باملنظمة- العمل س خطة ا إل تمو ي ال جراءات و   .نالقواعد

ا بوظائف للقيام املنظمات ا تحتاج متطلبات ناك يل( :وولذلك ن صادق،
  )219،1998محمد،

 قيم بث خاللھ من يتم ن للعامل ب تد ارتوف وأعضا ن العامل لدي   .املنظمة

 ا بي فيما امل الت إليجاد املنظمة ونات م ن ب العالقات  . تنظيم

 املنظمةعالعمل اعلحصو داف أ تحقيق مة والال ئة الب من ا تحتاج ال د زاملوا  . ر
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ج املنظم م تف املجتمع تنظيم قة طر إطار املنظمات اسة د تماروتفيد
اتھ قد ادة و رللمؤسسة، باإلضافةعز ا، م تقو أو ا ،عمساعدتھإتحليل التغي تحقيق

يك ال البناء نوعية م وتف ا ألدوا املؤسسة قيام كيفية شرح املنظمات ة نظر تفيد ركما
وطبيعة العمالء نوعية مع فاعلية ك البناء و وما املؤسسة عليھ تقوم شكالتاملالذي

يم،امللي( ابرا ،125،2003(.  

املنظمة-ب مجتمع مع العمل النموذج :نموذج ذا أعضاءعيركز احتياجات إشباع
قسام متعددة م ا ة كب لحاملنظمة ش للعمالء دمات ا أداء من يتمكنوا

حيث أك اإيجابية، ومجتمع معية ا ونات م مع امل التفاعل ذا يع الذا
ا   ملساعد

ا خدما من واملستفيدين العمالء احتياجات مع ناسب ي ل ش ا خدما تقديم   . ع

بأنھ العال عبد ضا ليم ا عبد املنظمة"  روعرفھ ونات م مع امل التعامل
ا ملساعد ي الذا ا ومجتمع ايدةعجتماعية م بفعالية ن املواطن رضا،( "خدمة

ا   ).286،1999ليم،عبد

يمكن ال نية امل العمليات من مجموعة خالل من املنظمة مجتمع مع العمل س ما رو
ي تتمثل املنظمة مجتمع مع عمل عندما ا س مما جتما ي   :رلألخصا

املجتمع- مع ايدة م بفاعلية التعامل من تتمكن ي ا ذا املنظمة ر تطو مة املسا
اواملست خدما من   .فيدين

اع- ال أو ختالف من نوع أي وحل العالقات ن لتحس املنظمة أقسام مختلف ن ب   . العمل

والعمل - باملنظمة امل العمل تواجھ ال ات الصعو اسة اعرد   .حل

سيطر- ال ي باملنظمة امل از وا دار از ا ن ب نة متوا عالقة وضع مة ياملسا ز
ة دا ات رالقرا املعر   . العمل

اجتماعية- ية محاس عملية إيجاد أي خدمات من م ل يقدم فيما املستفيدين اء أ ع رالتعرف
العملية تلك ة استمرا وتأكيد   .رللمنظمة

جتماعية  - ية املحاس عملية تائج و ن ني امل اء بآ املنظمة سياسة تأث   .رضمان

أ- احتياجات اسة املنظمةرد مجتمع املنظمةحفراد عتععمل و ا إشباع املساعدة
ي خصا مة م   .جتماذلك

اعالتأث- خدما من واملستفيدين املنظمة أعضاء لصا باملنظمة القرار اتخاذ عملية
ا امل العمل بمستو تقاء يولال   .ر
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خامسا
ً

اسة:  الد مية  :رأ

ال مية أ بع وت نقاط عدة من انطالقا الية ا اسة د
ً

  :ر

املستحدثة-1 املشكالت صد ا عل ستوجب ال جتماعية دمة ا نة مل نية امل راملسئولية
اع مواج مة واملسا   . مجتمعاتنا

ن-2 تحس من املجتمع داخل تحققھ ملا وذلك جتما مان ات شب تمام تزايد
املع مياملستو ومساعد دخالعلألفراد قل الفئات مع خاصة الكفاف تحقيق

ً ً
.  

ـا -3 ف س تمـا ال باملجتمع املوجودة ي املد املجتمع منظمات كإحدى لية معيات ا مية رأ
ـــا، م املــستفيدين دمــة ـــشطة وأ بــرامج، مــن تقدمـــھ أن يمكــن ومــا جتماعيـــة، دمــة ا نــة م

م، احتياجا موإشباع مشكال حل مة   .واملسا

جتماعية -4 املنظمة ونات م مع امل التعامل ميتھ وأ املنظمة مجتمع مع العمل نموذج
املنظمة داخل والتعمق ايدة، م بفاعلية ن املواطن خدمة ع ا ملساعد ي الذا ا ومجتمع

التم وتحقيق وض ال دف وإيجابيات سلبيات، من ا ما الكشف   .عمل

والقصو-5 املشكالت من العديد تواجھ لية معيات ا أن اسات الد من العديد ت رأثب ر
جتما مان ات لشب زا عز الية ا اسة الد جعل مما جيا، خا أو داخليا ان سواء

ً ً ً
ر ر

ا ساعد بما املنظمات دمةعذه والتقدم ر والتطو امل العمل املستفيدينستمرار
بھ تتواجد الذي املجتمع وكذلك ا   .م

سادسا
ً

اسة:  الد داف   :رأ

لية معيات با ن العامل لدى جتما مان ات شب تدعيم إ اسة الد ردف
منظو من ا، خدما من املستفيدين املنتظمة غ للعمالة خدمة أفضل تقديم رللمساعدة

طر نماذج من متخصص م املجتمع،نموذج تنظيم التاقة ود فإن و  امل التدخل ج
اسة الد دف إ س رذه و تحقيق س املنظمة" رئ مجتمع مع العمل نموذج استخدام

املنتظمة غ العمالة لدى جتما مان ات شب التدخللتدعيم آليات خالل من وذلك
فر؛"امل داف أ عدة الرئ دف ال من ثق ن   : عيةو

مان-1 ات شب اصة ا ف املعا بناء بأسلوب املنظمة مجتمع مع العمل نموذج راستخدام
لية معيات با ن للعامل   .جتما

كآلية-2 تصال لتفعيل املنظمة مجتمع مع العمل نموذج ات لتدعيم استخدام مان شب
لية معيات با ن للعامل   .جتما

ن-3 كآليةاستخدام سيق الت لتفعيل املنظمة مجتمع مع العمل ات لتدعيم موذج مان شب
لية معيات با ن للعامل   .جتما

كآلية-4 ديثة ا التكنولوجيا لتفعيل املنظمة مجتمع مع العمل نموذج  لتدعيم استخدام
ات لية شب معيات با ن للعامل جتما   .مان

ا-5 نموذج التأثاستخدام ادة املنظمة مجتمع مع ات عملية ع زلعمل القرا  راتخاذ
لية معيات با ن   .للعامل
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عا سا
ً

اسة:  الد ض رفر   :و

لدى" جتما مان ات لشب دعما املنظمة مجتمع مع العمل بنموذج امل التدخل يحقق
ً

  

ة معنو مستو عند املنتظمة غ   )"0.01(ىالعمالة

ا من ثق ن تيةو الفرعية ض الفر س الرئ   :ولفرض

ات -1 لشب دعما ف املعا بناء بأسلوب املنظمة مجتمع مع العمل بنموذج امل التدخل يحقق
ً

ر
ة معنو مستو عند لية معيات با ن للعامل جتما   ).0.01(ىمان

ك-2 تصال تفعيل املنظمة مجتمع مع العمل بنموذج امل التدخل  لتدعيم آليةيحقق
ات ة شب معنو مستو عند لية معيات با ن للعامل جتما   ). 0.01(ىمان

كآلية-3 سيق الت تفعيل املنظمة مجتمع مع العمل بنموذج امل التدخل  لتدعيم يحقق
ات ة شب معنو مستو عند لية معيات با ن للعامل جتما   ). 0.01(ىمان

التدخ-4 كآليةيحقق ديثة ا التكنولوجيا تفعيل املنظمة مجتمع مع العمل بنموذج امل  ل
ات لتدعيم ة شب معنو مستو عند لية معيات با ن للعامل جتما   ). 0.01(ىمان

التأث-5 ادة إ املنظمة مجتمع مع العمل بنموذج امل التدخل اتخاذ عملية ع زيحقق
ات ةال لدعم رالقرا معنو مستو عند لية معيات با ن للعامل املنتظمة غ ىعمالة

)0.01 .(  

ثامنا
ً

اسة:  الد يم   :رمفا

امل-1 التدخل وم   :مف

وتنظيم عامة، بصفة جتماعية دمة ا امل التدخل وم مف استخدام   بدأ

للوقــــ مــــصر ــــ ــــادة ا ســــات املما مــــن ــــ كث ــــ خاصــــة بــــصفة ــــوفراملجتمــــع املعطيــــاتع عائــــد
جتما الواقع ا وتطبيقا ة    .النظر

الرعايـة قــاموس ـش ـ) Rita Timms, Noel,108,1992(جتماعيــةو ــ" أنإ امل التــدخل
مواقـف ـ تـدخل ـ ال العالجيـة بالعمليـات ا تمام ا بداية من جتماعية دمة ا شطة بأ تم

ب تبط ا والذي العلميةرالصراع ات النظر   ".تطبيق

ال ف الظر ع للتغلب م ئا و فراد، ن ب العالقات س ت إ دف امل ووالتدخل
بوظائف القيام أو شطة، م مشارك  Tiraberiake and) املجتمعقعو

others,201,2002)   

نا اســــــ د ــــــ ــــــ امل بالتــــــدخل اليــــــةرواملقــــــصود ن :ا العــــــامل مــــــع س يمــــــا الــــــذي ــــــ امل رالــــــدو ر
واســــــاليب وأدوار اتيجيات واســــــ ــــــداف أ يتــــــضمن ــــــ م برنــــــامج باســــــتخدام ليــــــة معيــــــات با
ن للعـــــامل جتمـــــا مـــــان ات شـــــب تـــــدعيم اجـــــل مـــــن املجتمـــــع تنظـــــيم قـــــة طر ومبـــــادئ  وادوات

املنتظمة غ للعمالة لية معيات   . با
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امل التدخل عرف اليةو ا اسة الد تھ تب حسبما راجرائيا
ً

  :بانھ

ـا- يقـوم ـ ال نيـة امل فعال و شطة من جتمـا(مجموعة ن) املـنظم العـامل نحـو املوجـھ
العميل سق ا باعتبا لية معيات  .ربا

مثــــــل- اتيجيات ســــــ مــــــن مجموعــــــة ــــــ ع التفاعـــــــل(عتمــــــد ات، القــــــد تنميــــــة الــــــسلوك، ــــــ رغي
ما التعاوا املشاركة،  ).ن،

مثـــــل- دوات مــــن مجموعــــة ـــــ ع ــــ امل التــــدخل العمـــــل،(عتمــــد ش و النــــدوات، راملحاضــــرات،
ماعية ا  ).املناقشة

املعنيـــة- دوار مـــن مجموعــة بـــأداء جتمــا املـــنظم قيــام خـــالل مــن ـــ امل التــدخل تنفيـــذ يــتم
مثل التفاعل سق و لة املش طبيعة امل(حسب سق–يدار–الوسيط–سرردو  ).امل

جتما-2 مان ات شب وم   :مف

شبكة         مصط أن املاقد (safety net) ماننجد القر من نات الثمان بداية نشاع
بھ قصد الدولية" و املنظمات قبل من الفقراء بإغاثة املتعلقة ا" التداب با توصف انت حيث

لألمان ات أسيا،(جتماشب ي لغر جتماعية و قتصادية نة   .)2000،81ال

ا با البعض ا القائمة" وعرف يجبعالفكرة فانھ الدولة انية م تخفيض حالة انھ
د املوا إيجاد ستطيعو ال الذين سر و لألفراد آخر كبديل امج وال املساعدات عض تبقي رأن ن

إل ا يحتاجو واملساعداتال جتماعية دمات ا عد حيث م حاجا شبكةعشباع ا أ
م حاجا إشباع فراد تفيد شفيق،يالسكر"(أمان احمد ،457،2000.(  

جتما مان ات شب عرف حد"و بضمان الدو ام بال يق قومي ع مشر ا لبأ و
ضم العاملة القو أفراد ميع املعاش من ي الدولةإطارنياد تديره أسا اجتما نظام

جتماعية اجات ل وفقا ا ل تمو العامة زانة ا ك ش و مباشرة غ مصادر من مو و
ً

ل
عطية"(للبالد م   .خزام،

الية ا اسة الد ناه تت حسبما إجرائيا جتما مان ات شب ف عر مكن رو
ً

  :اأ ع

 املجتمعا ا شأ أ غاليات للعمالة جتماعية و قتصادية وضاع ن لتحس ت
 .املنتظمة

 متنوعة عات ومشر برامج ع  .وعتمد

 م ل املع املستو ن تحس ع عمل خدمات تقديم دف  .يس

 ومية وا لية املنظمات من مجموعة خالل من ا خدما  .تقدم

املنتظمة-3 غ العمالة وم   :مف

املالحظ      ،من السيا طاب ا ا كث دد ي ما أصبح املنتظمة غ العمالة مصط أن
ً

ستعملوالذيالوقت م ف السياسة جال أما م، اسا ود ن اديمي ن ب تداولھ نشيع ر ر
مثل املصط ذا ل مرادفة أخر ات تخرج: ىمصط ال ا ل و ة، الصغ الصناعات ر، ا العمل

يباش أعماال ا و عن
ً

املادية م ا لقد ملالءمتھ الرس غ قتصاد إطار فراد ا رر
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م انا ن،(التنظيميةوإم وآخر  ).2001،60وجل

املنتظمـة العمالـة عـرف ـو ــاع ـ" أ املنظمــة ـ غ الوظـائف عـدد املــنظمإطـارإجمـا القطـاع ـشآت م
ـــــــ غ الوظــــــائف ـــــــ واملــــــستخدمو املـــــــنظم ــــــ غ القطـــــــاع ــــــشآت م مايـــــــةنأو با يتمتعـــــــو وال ناملنظمــــــة،

ســـتخدام إعانـــات عـــض ـــ ق بـــا أو ةأو،الفـــصلأو،بـــالطرداإلخطـــاراملـــسبق(جتماعيـــة زجـــا
أو ة، أوأو،املرضية السنو جر، ،(ذلك إمامدفوعة حمدي   .)3،2009معوض،

ا بأ املنتظمة غ العمالة عرف تت" و ال عمال قتصاديةمجموعة القطاعات عض طلب
املوسم اية عند ا، وغ البناء السياحة، اعة الز مثل العمال من ة كب أعدادا معينة رمواسم ً

ذه ن العامل إحالة ستد مما ا، ف شاط ال سلي(القطاعاتيتوقف ،   .)12،2010،منعقو

نظر املنتظمةإو غ يإالعمالة ال مقرالوظائف خارج املستخدم عمل ان م ا ف نو
صاحب شأة وم و يتقيدالعمل، ال أو ا ف تنفذ ال أو العمل لوائح فيھ تطبق ال العمل من نوع

سباب من ب س ألي   ".ا

إجرائيا املنتظمة غ العمالة ف عر مكن و
ً

التاع   :النحو

الع- طوال مستمرة أو دائمة غ ة بصو عملو رأفراد  .امن

لھ- مالك أو عمل اب أ ونوا ي أن دو ومتفرقة مختلفة أماكن ن آخر لدي نعملو   .ن

العمل- عالقة ثابتة غ   .عمالة

م- ل ثابتة شآت م وجود   .عدم

امل -2 التدخل برنامج ا عل يقوم ال الفلسفية   :سس

ة النظر املنطلقات ع امل التدخل برنامج   :التاليةعتمد

خاصة  - أ  بصفة املجتمع تنظيم قة وطر عامة بصفة جتماعية دمة ا نة مل النظر اث يال
جتما املنظم ا عل عتمد نية م وأدوات سائل و ات ا م من الفنية ا أسالي ا ل وال ر

ات شب دعم ساعد وأدوار، ات وتكني اتيجيات واس ومبادئ نماذج من ھ تحتو وما
ليةمان معيات با ن العامل لدى  .جتما

معياتطار   -ب  با ن للعامل جتما مان ات شب مية أ يو والذي اسة للد رالنظر ي
مستو لتحقيق ا ز عز و ا دعم الدولة خطة لتنفيذ دماتأفضلىلية ا من

مناس مع ملستو للوصو املنتظمة غ العمالة من ىللمستفيدين  .بل

مان  - ج  ات شب من بة وقر ة مشا موضوعات إليھ توصلت وما السابقة اسات رالد
املظلة ا باعتبا املنتظمة غ للعمالة املع املستو ن تحس ا مي وأ رجتما ي

دمات ا تقديم سية  . الرئ

ا  - د  ة نظر املنظمة، مجتمع مع العمل نموذج اسة، للد ة املوج العلمية  .ملنظماترالنماذج
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امل-3 التدخل برنامج س: ضوابط ال الضوابط من العديد ناك
ما الضوابط ذه ومن الية ا اسة الد خاصا تماما ا ا يول أن رالباحث

ً ً

ي   :يأ

اسة  - ه  الد عينة من ن املبحوث ن ب س التجا من ة كب جة د روجود  .ر

ا  - و  من ة كب جة د ع اسة الد مقياس و ي أن رمحاولة ر يمكنن بحيث والثبات لصدق
نتائجھ ع  .عتماد

و  - ز  و اسة الد ع التا املتغ جتما" رتحديد مان ات شب ح" تدعيم دقيقا تحديدا
ً ً

ه وتفس مھ ف غموض يحدث  .ال

و  - ح  امل للتدخل مناسبة مدة وذلك) 6(اختيار و جيةحرش ا ا للمؤثرات و ي رال ن
التأثر املكب التدخل نتائج ع   .أث

التدخل-4 برنامج   -: املمحددات

امل  -أ  التدخل برنامج داف سؤال: أ ع إجابة إال ما امل التدخل داف أ إن
بمع أو معھ، يتدخل الذي سق ال مع يفعل أن جتما املنظم د ير ماذا مؤداه؛

جت املنظم د ير الذي التغي ية ما الذيآخر سق ال لصا يحدثھ الذي ما
باستخدام محددة ات تأث بإحداث امل التدخل دف س ولذلك معھ، عمل
العلمية ات النظر ضوء و املوقف تقدير ضوء املناسبة دوات و الوسائل

لذلك الرحمن،(املفسرة عبد يم إبرا و) 100،2000رجب، الرئ، دف نامجال ل
لية، معيات با ن للعامل جتما مان ات شب تدعيم و امل التدخل

تية الفرعية داف تحقيق خالل من دف ال ذلك تحقق   :و

من-1 لية، معيات با ن للعامل جتما مان ات شب اصة ا ف املعا ربناء
ي يأ ما   :خالل

ات  -أ  شب وم مف ع جتماالتعرف  .مان

جتما  -ب  مان ات شب برامج ع  .التعرف

املنتظمة  - ج  غ للعمالة املقدم الدعم برامج ع  .التعرف

واملشاركة  -د  املمولة ات وا وخدماتھ طھ وشر فرصة برنامج ع  .والتعرف

من-2 لية، معيات با ن للعامل جتما مان ات شب لتدعيم كآلية تصال
يخالل يأ  :ما

جتما  -أ  مان ات شب تصال وم مف ع   .التعرف

جتما  -ب  مان ات شب ا ستخدم ال تصال ال أش   .تحديد

جتما  - ج  مان ات شب داخل تصال مية   .أ
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من-3 لية، معيات با ن للعامل جتما مان ات شب لتدعيم كآلية سيق الت
ي يأ ما   :خالل

جتما  -أ  مان ات شب سيق الت وم مف ع   .التعرف

جتما  -ب  مان ات شب سيق الت داف   .أ

لية  - ج  معيات ا داخل سيق الت مية   .أ

معيات-4 با ن للعامل جتما مان ات شب لتدعيم كآلية ديثة ا التكنولوجيا
ي يأ ما خالل من   :لية،

استخدام  -أ  ع ب العمالءرالتد وخدمة بفعالية للعمل الكمبيوتر رامج و التكنولوجيا
املنتظمة غ العمالة  .من

برامج  -ب  عن املسئولة ات ا مع التواصل نت ن ات شب استخدام ع ب رالتد
جتما مان ات  .شب

غ  - ج  العمالة من املستحقة للفئات ونية الك بيانات قاعدة عمل ع ب رالتد
جتمااملنتظ مان ات شب خدمات من لالستفادة  .مة

س  -د  وف برامج ع ب د( رالتد ت-اكسيل-رو و س-ربو   ).أكس

خالل-5 من املنتظمة، غ العمالة لصا معية با ات القرا اتخاذ عملية رالتأث
ي يأ   :ما

معية  -أ  ا ة إدا ا تتخذ ال ات القرا ال راش  . ر

ات  -ب  القرا العمالءراتخاذ احتياجات  .ضوء

أسية  - ج  أو أفقية ات القرا اتخاذ ات راتجا  .ر

ن  -د  العامل اء آ مع تتفق ات القرا راتخاذ   .ر

ا-ب عل يقوم ال نامجاملبادئ مبادئ-: ال من العديد ع الية ا اسة الد رعتمد
ما املبادئ ذه ومن املجتمع تنظيم قة لطر نية امل سة يراملما   -: يأ

املشاركةمب-1 محل: دأ لية معيات با ن العامل افة مشاركة ع املشاركة مبدأ عتمد و
شة مع مستو ن لتحس وذلك جتما مان ات شب برامج املشاركة ات ا مع اسة يالد ر

ن العامل عاو كذلك املنتظمة، غ منالعمالة املختلفةأنفس ية التد ات الدو م رومشارك ر
فعلتط و املنتظمة غ العمالة من ا ملستحق دمة ا وصو مع يتالءم ل ش نامج ال ربيق ل

الباحث مع امل التدخل برنامج تنفيذ املشاركة خالل من أيضا وذلك م، ش مع مستو
ً

  .ى

سيق -2 الت محل: مبدأ لية معيات با ن العامل مع مناسبة عالقة إقامة عملية و و
ات وا دماتالبحث ا تلك ط لر جتما مان ات شب عات مشر عن إطارواملسئولة

مع سيق الت وكذلك املنتظمة، غ العمالة من للمستفيدين دمة ا وصو ع ساعد ي لعاو
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مان ات شب مع تتعاو ال الرسمية يئة ال عت وال جتما التضامن ة نمدير
سيق الت وأيضا ، جتما

ً
برنامج تنفيذ خر معيات وا اسة الد محل معيات ا ن ىب ر

امل   .التدخل

املتاحة -3 د املوا ثمار اس د: رمبدأ املوا من نوع لية أ جمعية ل واملادية" ريتواجد ة شر " ال
دمة ا ع وتطو د املوا تلك ثمار اس إ اجة ا يؤكد مما أخر جمعية تتوفر ال رقد ى

ن تلكالعامل ثمار اس وكذلك معيات، ا تلك خدمات من املستفيدين ع عود بما معية با
امل التدخل برنامج تنفيذ د   .راملوا

جتماعية -4 املسئولية م: مبدأ مسئولي لية معيات با ن العامل تحمل خالل من وذلك
املن غ للعمالة جتماعية ماية ا توف تجاه مناسبجتماعية مع مستو وتوف ىتظمة
املجتمع داخل بكرامة ش الع ع م ساعد الفئات   .لتلك

ن -5 واملتخصص اء با ستعانة حيث: مبدأ امل التدخل برنامج تنفيذ أثناء وذلك
معيات با ن للعمل جتما مان ات شب دعم ن املتخصص ببعض الباحث ن ستع

ال لتحقيق خدماتلية من ستفادة و املنتظمة غ العمالة مساعدة و و ا م غاية
جتما مان ات شب عات   .وومشر

م -6 التقو مع: مبدأ الباحث بھ يقوم الذ امل للعمل املستمرة عة املتا خالل من وذلك
ن   العامل

ال لتنفيذ املصاحبة ود ا م تقو وكذلك اسة، الد محل لية معيات يقومربا وال نامج
لية معيات با ن العامل   .ا

التدخل- د برنامج املستخدمة اتيجيات   -: املس

اتيجية      ننوح(س وآخر لتحقيق):79،1994و، جتما ي خصا بعھ ي الذي املن
املجتمع، تنظيم قة طر داف ستخدمأ اتيجيات حيث ا ع عاملجتم تنظيم س  املن أ

بعھ الذي س جتما املنظم ي قة راملما داف لتحقيق املجتمع، تنظيم لطر قة، أ  ومدى الطر
د اليف وقيمة  ونوع املطلوب ا مة الت   .التغي إلحداث زالال

ات شب لدعم اتيجيات س من مجموعة اسة الد ذه الباحث ستخدم روسوف
لل جتما التامان النحو ع و لية باملنظمات ن   :عامل

ب-1 والتد التعليم اتيجية ن: راس العامل ف معا ادة لز اتيجية؛ س ذه ستخدم رو
جتما مان ات شب عن لية دمات باملنظمات ا وا تقدم املنتظمة، ال غ  للعمالة

م املست ع روتد االت ل ي امليدا املنفذةالتحقق ات ا مع التواصل ميھ وا حقة
دمة ا ومقدمي جتما مان ات شب عات وسائلوملشر استخدام ع م روتد

املستخدمة والوسائل املنتظمة، غ العمالة من العمالء دمة ديثة ا التكنولوجيا
الكمبيوتر زة كأج دمات ا من ن دف املس العمالء   .يل

اتي  -2 تقديم: املعر البناء جيةاس اتيجية س تلك ستخدم ف، و  واملعلومات راملعا
ن عن للعامل معيات دمات با وا جتما مان ات ا شب تقدم املنتظمة ال غ  للعمالة
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حيث ا، :من وم ا، مف مي ا، أ ال ا أش و ح املجتمع،  ومجاال باملنظمة ني  ع نالعاملو
وعل ھ مو جتما رودا مان ات شب من املقدمة دمات ا من ستفادة   . بكيفية

سيق -3 الت اتيجية فراد: اس ود ج من سيق الت لدعم اتيجية س ذه استخدام مكن و
ذه ض تتعا ال ح وذلك القرار، صنع مة للمسا املبذولة ومية ا ود وا ماعات روا

التا و ود، معا اتيجية س ذه ناسب ت ما بي ض عا دو داف تحقيق ل رس ن
تحقيق دف س الذي املنظمة مجتمع مع العمل نموذج ضوء املجتمع تنظيم قھ طر

املقدمة دمات ا تقديم دواجية و التكرار ملنع املنظمات داخل دمات ا ن ب سيق   .زالت

قناع -4 اتيجية ذه: اس املنظمعت ا ستخدم ال مة امل اتيجيات س من اتيجية س
ق طر عن لية معيات با ن العامل مع ا استخدام مكن و نية، امل سة املما أثناء رجتما
وما جتما مان ات شب مية أ ع يتعرفوا ي ل معية با ن للعامل وندوات لقاءات إعداد

ل اسب م من تحققھ أن ميمكن ل تقدم ال املنتظمة غ العمالة وخاصة ة الفق لفئات
دمات ا معية مصطفىخاطر( ا احمد ،243،1984.(  

املشاركة - 5 اتيجية ف: اس والظر املناخ يئة و الفرصة إتاحة ع اتيجية س ذه وتقوم
مع ات القرا اتخاذ عملية لية معيات با ن العامل ملشاركة ومعراملواتية معية ا ة رإدا

املنتفعة العمالء مصا يحقق بما املنتظمة غ العمالة لصا ا بداخل عملو ال ان نال
املنفذة ات ا مع ات القرا صنع عملية معية ا ن العمل إشراك كذلك معية، ا رمن

مان ات شب عات ن،(جتماوملشر واخر يل، ن   ).242،2006وصادق،

امل غومن العمالة بإشراك اتيجية س ذه خالل من جتما املنظم يقوم أن مكن
ثم ومن املشكالت، ذه ة أولو وتحديد م تواج ال املشكالت حل م بأنفس املنتظمة
بتصميم املعنية جتما مان ات شب مع سيق والت تصال جتما املنظم ستطيع

إل عات واملشر امج للفئاتوال تلك احدى ا باعتبا املنتظمة غ العمالة لتلك الفرصة رتاحة
ا خدما من   .املستفيدة

التفاعل -6 اتيجية ات: اس وج لتبادل الفرص إلتاحة وسيلھ التفاعل اتيجية اس ستخدم
ذ و معا، فراد بتفاعل ات القرا صنع أو ات ولو تحديد مثل املختلفة املوضوعات النظر

ً
ار

ج ر ا ذلك ساعد حيث التخطيطية العملية التفاعل ع م ا قد نمو ع وساعد ر
ا ل الوصو املراد داف تحقيق التا و لة املش حو جديده اء وأ حات لبمق ل   .ر

التفاعل توجيھ ا استخدام جتما املنظم ستطيع اتيجية س تلك خالل من مكن و
أثنا ن املشارك ن مشكالتب ملعرفة الفرصة إتاحة ع بالعمل وذلك شطة سھ بمما رء

ستطيع كما م، واحتياجا م مشكال تحديد ع ن العامل ات قد ادة لز املنتظمة غ رالعمالة
بتحقيق ؤالء ل سمح طيبھ عالقات إقامة جتما برامجأقاملنظم من ممكنھ استفادة

جت مان ات شب عات   .ماوومشر

يةساليب-ه ات(رالتد نامج) التكتي ال ا عل عتمد   :ال

داف تحقيق إن تنظيم امل التدخل أ قة ي ال املجتمع لطر ام خالل من فقط يأ ل
نية، باملبادئ ، املن خطوات اتباع خالل من وال امل داة استخدام من البد ولكن العل
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ا من ستطيع ال الوسائل  فاألدوات ذلك، ل لتحقيق السليمة أن جتما املنظم خالل
داف يحقق   .امل التدخل أ

تطبيق ا خالل من يمكن ال الفعالة ساليب من ات التكني عت اتيجياتو محمد،(س
الفتاح، أسا) 277،2002عبد عدة امل التدخل برنامج اطار الباحث ستخدم ليبوسوف

التا النحو ع و امل التدخل موضوع مع تتفق نية   :م

وكذلك-1 اسة الد عينة لية معيات با ن العامل مع واملستمرة املفتوحة رتصاالت
برنامج ن املشارك طراف وجميع التضامن ة ومدير جتما مان ات شب ن املتخصص

امل   .التدخل

والتو-2 معياتالشرح با ن العامل أمام قائق ا إلبراز املختلفة شطة باستخدام ضيح
والفئات جتما مان ات شب آليات عن وذلك امل التدخل برنامج ن املشارك لية

امج ال ذه ملثل الفئات تلك احتياج ومدى   .املستحقة

امل-3 لية معيات با ن للعامل والتوجيھ يع املال التدخل برنامج ن   .شارك

امل-4 التدخل برنامج ن املشارك لية معيات با ن العامل مع ماعية ا   .املناقشات

امل-5 التدخل برنامج ن املشارك لية معيات با ن العامل مع اء   .رتبادل

لية-6 معيات با ن العامل مع ك واملش املباشر التدخلالعمل برنامج ن واملتخصص
املنتظمة غ العمالة من املستحقة الفئات لصا   .امل

امليدانية-7 ات ا والز املختلفة العمل ش و واملحاضرات رالندوات   .ور

واملرئية-8 السمعية الوسائل   .استخدام

ار-9 ف و ات تجا   .عديل

الت-و برنامج ا استخدام يمكن ال ات ا املرامل   :دخل

جتماعية-1 العالقات إقامة ة ا عضاءالباحثيقوم: رامل ب بتد ة ا امل ذه خالل رمن ر
ا س مما تم ال ماعية ا شطة خالل من البعض م عض مع ما ا العمل رع
ا ستخدم سوف ال ات التكني من ا وغ ماعية ا واملناقشة الدو لعب تكنيك رباستخدام

امل التدخل برنامج   .الباحث

يدة-2 ا نية امل العالقة ن وتكو إقامة ة ا ا: رامل دف س ال ساق جميع مع و نوت
ة ا امل ذه الباحث يحاو وسوف ، امل التدخل ربرنامج نيةالعالقة بناء ل ن مع امل  العامل

ن املشارك لية معيات ن خلالتد برنامج تنفيذ  با جتمايامل مان ات شب   .لدعم

ك-3 املش العمل ة ا الشعوستخدموقد: رامل الطالب منح خالل من ة ا امل ذه رالباحث ر
ماعة، ا ذه فردا ونھ ل ماعةومساعدتھًبالرضا ل الوالء من عالية جة بد التمتع رع

و ام امل جماعة أعضاء ن ب املعلومات تبادل خالل ممن ا اتجا عن التعب م مساعد
سة املد ة وإدا ن س واملد الزمالء نحو ريجابية ر   .ر
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ن-4 لآلخر نصات ة ا مستخدموقد: رامل ف ع م مساعد أجل من ة ا امل ذه رالباحث
ومحاولة تقدم، ال شطة ن واملسئول ن العامل اء آ ومعرفة م ومشكال م راحتياجا

مستما ل عرض ال ار ف أو املعلومات من لالستفادة م ل   .ع

تصال-5 ة ا ن: رامل املشارك لية معيات با ن بالعامل تصال وسائل سب أ وتتمثل
شطة أ م مشارك وكذلك نامج ال داف أ لتحقيق وذلك امل التدخل برنامج

نامج عمل-محاضرات- ندوات(ال ش جماعية-رو ات-مناقشات را ع) ز م ساعد مما
والعمل جتما مان ات شب دعم إ تؤدي ال ات وا ات ا وامل ف املعا ساب راك ر
املنتظمة غ للعمالة جتما مان ات شب خدمات وصو و الغاية إ للوصو لبفعالية ل

جتماعي ماية ا سية الرئ املظلة ا   .ةرباعتبا

واللقاءات-6 والندوات جتماعات ة إدا ة ا رامل املنظم: ر و ي أن ذلك يتطلب نحيث
  جتما

معية با ن واملسئول ن العامل مع العمل ة إدا أثناء را وما رواعيا ً بحيثً أنلية دائما ًيتأكد

ال دف ال يحقق اتجاه س املقابلة أو اللقاء أو الندوة أو أجلھجتماع من خطط   .ذي

ا-7 م وتقو ا ع ومتا ا وتنفيذ طط ا وضع ة ا إن: رامل يبحيث وأن البد التخطيط
أن جتما ي لألخصا فالبد ولذا املنظمة، خدمات من املستفيدين احتياجات ع دائما

ً

سواء م احتياجا إشباع م س وأن املنتظمة غ العمالة احتياجات ما ذهيحدد انت
سيق بالت ا تنفيذ ع تا و واعية خطة خالل من اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية حتياجات

ا م ستفادة يمكن ال طراف ل   . مع

ة-8 ا ن مساعدة رم   .امل التدخلبرنامج من ستفادة ع العامل

ة-9 ا يدة املالحظة رم التفاعلم-10                             .ا ة   .را

ة-11 ا القرار رم متخذي ع يل-12                  .التأث ال ة ا   .رم

ة-13 ا املتاحة رم د املوا ثمار يدة راس ات- 14             .ا ولو تحديد ة ا   .رم

ة-15 ا ات رم الصعو ع التفاوض-16                     .التغلب ة ا   .رم

ة-17 ا وتصميم رم امجوضع لة-18                     .ال املش حل ة ا   .رم

نامج) الوسائل( دوات -ز ال ا عل عتمد ال نية   :- امل

التدخل داف أ يحقق أن جتما املنظم ستطيع ا خالل من يمكن ال الوسائل و
ي يأ ما دوات ذه ومن ،   :امل

املقا: املقابالت-1 إجراء يتم ، بالتحيث امل التدخل برنامج ا دف س ال ساق جميع مع
ود ا سيق وت العمل تنظيم دف وذلك كة مش أو جماعية أو فردية مقابالت انت سواء

ع صو ار،معلوماتأو،بياناتلوا وأف يم مفا يح لت أو معلومات أو بيانات إلعطاء أو
وذلك معينة ار بأف لإلقناع أو جتماخاطئة مان ات شب   .لتدعيم
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،: جتماعات-2 امل التدخل برنامج ا دف س ال ساق عض مع جتماعات ستخدم و
برنامج ن املشارك لية معيات با ن العامل مع جتماعات عض إجراء خالل من وذلك

نا ل للمنفذين جتماعات عض إجراء وكذلك ، امل يتمالتدخل الذين امل التدخل مج
إليھ الوصو املراد دف ال وتحقيق إلنجاز وذلك م خ مجال حسب م لاختيا   .ر

واملحاضرات-3 جتما: الندوات مان ات شب اصة ا ف املعا وتوضيح لشرح و روت ن
عملية ع التأث ة ا م م إكسا وأيضا اسة، الد عينة لية معيات با ن رللعامل ر

ً
اتخاذ

لية معيات ا من واملستفيدين ن العامل لصا ات   .رالقرا

العمل-4 ش استخدام: رو ات ا م ساب اك ع لية معيات با ن العامل ب لتد روذلك ر
بكفاءة للعمل ديثة، ا التكنولوجيا سائل و ، اسب ا برامج واستخدام نت ن وشبكة

لية معيات ا عناستخدا،داخل املسئولة ات ا مع التواصل نت ن ات شب م
جتما مان ات شب ات ومعرفةبرامج شب خدمات شر ل جتما التواصل وسائل مية أ

غ العمالة او لش ستجابة سرعة ي و لك يد ال استخدام ، جتما ىمان
  .املنتظمة

ماعية-5 ا املن: املناقشات لعرضتمثل جتماعات دوات أفضل ماعية ا اقشات
لو ا إ والوصو تفاق غرض املختلفة، واملواقف املوضوعات لوتحليل ال ،نوح(شأ

، عبدال ن) 98،1998محمد العامل مع باستمرار ماعية ا املناقشات استخدام تم و ،
خالل من امل التدخل برنامج أثناء لية معيات جتمابا مان ات شب مناقشة

لية معيات ا داخل امل العمل م تواج ال املعوقات وكذلك ا   .وخدما

التليفونية-6 أثناء:تصاالت لية معيات با ن العامل مع باستمرار ا استخدام تم و
وأيضا نامج ال أثناء املواعيد تحديد خالل من امل التدخل برنامج
ً

اء ا مع تصاالت
نامج ال ن   .املشارك

ر-7 التقا وكتابة يل الباحث:رال ا س يما ال شطة و عمال جميع ن تدو بھ قصد رو
ا م لالستفادة واملحاضرات اللقاءات يل خالل من ، امل التدخل برنامج تنفيذ أثناء

عد فيما ق الفر   .ومعرفة

الكمب-8 نتاستخدام ن ات وشب امل: يوتر العمل مة الال ات الضر من ت أ زحيث ور
ال اسب ا برامج استخدام ات ا م ن العامل إكساب وكذلك دمات، ا تقديم يل س رل

ل عة ملتا نت ن ات شب مع املستمر والتواصل املستفيدين، بيانات يل عملية تفيد
دمات ا جديد و جتماما مان ات شب ا تقدم   .ال

امل: ح التدخل برنامج املستخدمة وم بأن لالقو يمكن: دوار قة  امل رالدو مف  طر
الذي السلوك إ ش املجتمع تنظيم ي بھ يقوم امل  عملھ، قيامھ أثناء جتما خصا
ناك نية دوار من مجموعة و يمكن امل اا ال طبقا امل التدخل برنامج  ستخدام

ً
 لنوع 

دوار بمجموعة ستعانة يتم وقد ،فدا   :مثل من

كممكن-1 جتما املنظم غ: ردو العمالة بمساعدة جتما املنظم يقوم سوف
املجتمع تجاه اجبات و حقو من م عل وما م مال ومعرفة م بمسئوليا القيام من واملنتظمة ق

نا واملسئول ن العامل قيام يل س ومحاولة إليھ، تمو ي منلذي ر  ربأدوا دمات تطو  ا
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املنتظمة املقدمة غ عندللعمالة مر يتوقف وال وتنمية،ذلك، ر تطو ع عمل ا أ بل
لية معيات ا من املستفيدين ا عل يحصل ال دمات   .)(Kim hyuhg shik,103,2010 ا

جتماردو-2 حالة :كوسيطاملنظم الدو ذا ستخدم أن جتما للمنظم مكن رو
مان ات شب ق طر عن املجتمع املتاحة عات واملشر امج بال املنظمة أفراد اية د وعدم ر
باملصادر املستفيدين ف لتعر الوساطة دو سة بمما جتما املنظم فيقوم رجتما ر

املوجودة د ارواملوا إل يصلو وكيف سالمھ،(ناملجتمع سيد يم،   ).210،2002إبرا

كمنمي-3 جتما املنظم التعاو: ردو لتحقيق كمن ه دو س يما أن للمنظم مكن نو ر ر
س الدو ذا و بھ، يتواجدو الذي املح واملجتمع املنتظمة غ العمالة ن ب نتماء رو ن

ال خالل من العملية داف علتحقيق للتأث والشعبية نية امل املجتمع قيادات مع تعامل
والبيانات املعلومات وتوف ة التنمو عات واملشر امج ال املشاركة ع املجتمع وحث واملجتمع

جتما مان ات شب خدمات من لالستفادة    .املناسبة

كمدافع-4 جتما املنظم تنظيم: ردو قة طر تمام ا إطار اسففي ع ا باملدافعة املجتمع
املجتمع تنظيم قة طر إطار املدافعة تتجھ أن الطبي من ان القضية بتلك نة امل تمام ال
ا باعتبا املنتظمة غ للعمالة اسب امل ع صو ا أجل من للضغط العمالء ربمشاركة ل

حإحدى ع قو ا اب أ حصو س ت ع عمل كما مشة، امل قالفئات خاللل من م قوق
قو ا بتقديم إلقناعھ خر الطرف مع أو م مع اقالعمل ا ،عثمان( أل

   . )2008،240سوسن،

كإدار - 5 جتما املنظم يدو أن :ر جتما للمنظم مكن ر و  خالل من رالدو ذا يظ
ان، وإعداد املواعيد، تحديد ة امل دا يتم روتحديد ا من ال   .امل التدخل امجبرن تطبيق خالل

ث -6 كمس جتما املنظم سبة وذلك :ردو ن بال ن للعامل نامج  املشارك م سواء ال ثا  راس
من نامج لالستفادة ، ال م أو رالتد ثا مية راس م بأ ر تفعيل  ردو دمات تطو املقدمة ا

املنتظمة غ   .للعمالة

سادسا
ً

اسة:  للد ية املن   :رجراءات

اسةنوع-1   :رالد

اختبار دف س وال جتماعية، دمة ا ية التجر اسات الد إ اسة الد ذه ت رت ر
و و املستقل املتغ و ن أساسي ين متغ ن ب امل(لالعالقة التدخل برنامج ات خر) متغ و

و و ع امل(تا غ العمالة لدى جتما مان ات شب   ). نتظمةتدعيم

اسة-2  الد   : رمن

داف أ حيث من ا طبيع مع يتفق إنھ حيث التجر املن الية ا اسة الد رستخدم
ع يقوم الذي التجر التصميم ع الية ا اسة الد اعتمدت وقد اسة، الد ونوع اسة رالد ر ر

من واحدة ية تجر جماعة باستخدام البعدي والقياس القب معياتالقياس با ن العامل
التد نامج ال استخدام و و املستقل املتغ إدخال ثم م، لد ع التا املتغ لقياس رلية

أخر مرة القياس إجراء ثم املنظمة، مجتمع مع العمل نموذج ات ا وم ف معا ىباستخدام ر ر
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و التجر التصميم ع اسة الد قامت وقد ن، القياس ن ب ق الفر روتحديد متعددو تصميم و
ية تجر كمجموعة عمل واحدة مجموعة استخدام ع يقوم والذي القاعدية، طوط ا

الوقت نفس   .وضابطة

اسة-3 الد   :رأدوات

تتفـق ـ ال دوات مـن مجموعـة ع اسة الد اعتمدت فقد اسة، الد متطلبات مع ساقا را ر
ً

املستخدم امل والنموذج اسة الد طبيعة يرمع فيما دوات ذه تحددت   :وقد

جتما -1 مان ات شب مستو الباحث(ىمقياس إعداد   ).من

جتما-2 مان ات شب لتدعيم امل التدخل الباحث(برنامج إعداد   ).من

اسة-4 الد   :رمجاالت

التاحيث و مجاالت ثالث ع اسة الد   :راشتملت

اســــة:أ للد ي ـــا امل قاعــــة :راملجـــال لتـــوفر نظــــرا بطمـــا ن املعلمــــ نـــادي مقـــر ــــ نـــامج ال تطبيــــق تـــم
ً

ن املـسئول موافقـة ـ إ إضـافة ات، ـ والتج املوقـع حيث من نامج ال لتنفيذ ا ومالءم ا ية رتد
ناك نامج ال تنفيذ ع اج سو جتما التضامن ة ومدير لية معيات   . با

اسة-ب للد شر ال راملجال ليـة :ي معيات با ن العامل من عمدية عينة ع اسة الد رطبقت
طما ومدينة   .بمركز

اسـة-جــ للد ــ الزم ن :راملجـال عــام حـوا ــ والعم النظـر ا ـشق اســة للد ـ الزم املجــال يتمثـل ر
خ تا   .20/12/2020 وح 20/2/2020رمن

عا سا
ً

اسة:  الد   :رنتائج

املقياس جات د متوسطات ن ب ق رالفر لو ب–البعدي– القب(ك   ):الت

مستو ملقياس ثر م و ل ك املقياس جات د متوسطات ن ب ق الفر يو ي دو ىا رل و
املنتظمة غ العمالة لدى جتما مان ات    )40=ن( شب

  ـــــ  التطبيق  البعد

  س

جة  ع رد
ة ر   ا

قيمة
  اختبار

T-Test  

م
  ثر

سبة
ر   2التباين

القب   23.18  124.80  القياس

البعدي   5.84  308.90  القياس

48.847** 7.72  98.39%  

القب   23.18  124.80  القياس

ب الت   5.93  310.05  القياس

49.317**  7.79  98.38%   

البعدي   5.84  308.90  القياس

ال
س

يا
مق

لل
ية

ل
ال

جة
د ر

الت     5.93  310.05  بالقياس
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  4.162**  0.66  0.40%   
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ة* معنو مستو عند ة            **0.05يدال معنو مستو عند   0.01يدال

أن السابق دو ا بيانات من    :ليت

ن- القياس جات د متوسطات ن ب إحصائية داللة ذات ق فر رتوجد والبعدي" و " القب
باستخللمجموعة امل للتدخل البعدي القياس لصا ية مجتمعالتجر مع العمل نموذج دام

حيث املنتظمة غ العمالة لدى جتما مان ات شب لتدعيم تإناملنظمة قيمة
ة إحصائيا**) T-Test = 48.847(املحسو دالة و

ً
ة معنو مستو   ).0.01(ىعند

التأث م من) 7.72= (وجاء أك امل) 0.8(أي التدخل برنامج تأث م عد ،لذلك كب
التباين سبة جاء نما أن) 98.39 = 2ر( ب ترجع%) 98.39(أي ن املبحوث جات د التغي رمن

قبو ثم ومن اسة الد عينة ع ي إيجا تأث ا ل شطة أ من يتضمنھ وما امل التدخل نامج لل ر
الرئ اسة الد   .رفرض

القيا- جات د متوسطات ن ب إحصائية داللة ذات ق فر رتوجد نو ب" س والت " القب
مع العمل نموذج باستخدام امل بالتدخل البعدي القياس لصا ية التجر للمجموعة
ت قيمة أن حيث املنتظمة غ العمالة لدى جتما مان ات شب لتدعيم املنظمة مجتمع

ة إحصائيا**) T-Test = 49.317( املحسو دالة و
ً

ة معنو مستو   .)0.01(ىعند

التأث م من) 7.79= (وجاء أك ،) 0.8(أي كب امل التدخل برنامج تأث م عد لذلك
التباين سبة جاء نما أن) 98.38= 2ر( ب ترجع%) 98.38(أي ن املبحوث جات د التغي رمن

ومن اسة الد عينة ع ي إيجا تأث ا ل شطة أ من يتضمنھ وما امل التدخل نامج قبورل لثم
اسة الد   .رفرض

ن- القياس جات د متوسطات ن ب إحصائية داللة ذات ق فر رتوجد ب" و والت " البعدي
مع العمل نموذج باستخدام امل بالتدخل البعدي القياس لصا ية التجر للمجموعة

ح املنتظمة غ العمالة لدعم ات القرا اتخاذ عملية ع التأث لبعد املنظمة أنرمجتمع يث
ة املحسو ت إحصائيا** ) T-Test=  4.162( قيمة دالة و

ً
ة معنو مستو   ).0.01(ىعند

التأث م من) 0.66= (وجاء اصغر امل) 0.8(أي التدخل برنامج تأث م عد لذلك
التباين سبة جاء نما ب ، أن) 0.40 = 2ر( صغ ن%) 0.40(أي املبحوث جات د التغي رمن

ضعيفةتر سبة و م عل ي إيجا تأث ا ل شطة أ من يتضمنھ وما امل التدخل نامج ل جع
اسة، الد الفر الفرض قبو عدم ثم من رللغاية ستخلصل نتائج من سبق ما ع ناء : و

أنھ ع يحتو والذي اسة للد الرئ الفرض ة يثبوت ذات( ر إحصائية عالقة توجد
ة معنو نداللة اتالب شب وتدعيم املنظمة مجتمع مع العمل نموذج باستخدام امل تدخل

املنتظمة غ العمالة لدى جتما   ).مان

اسة للد الرئ الفرض ة اسة الد ت رأثب ذات: "ر إحصائية عالقة توجد أنھ املتوقع  من
ات شب وتدعيم املجتمع، تنظيم قة بطر امل التدخل ن ب ة معنو لدىداللة جتما مان

املنتظمة غ برنامج"العمالة تطبيق ن ب ة معنو داللة ذات إحصائية عالقة وجود ت ث حيث ،
غ العمالة لدى جتما مان ات شب وتدعيم املجتمع، تنظيم قة بطر امل التدخل

مستو عند إحصائية دالة ق فر وجود خالل من ذلك ت و ياملنتظمة، ن) 0.01(و متوسطيب
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وذلك املقياس ع لية ال جة للد والبعدي القب ن القياس ية التجر املجموعة جات رد ر
قيمة بلغت حيث البعدي القياس ة" ت"لصا ة)48.847(املحسو ضوء وذلك ،

التالية الفرعية ض   .والفر

ة-1 معنو مستو عند إحصائية دالة ق فر يوجود امل) 0.01(و جات د متوسطي ن جموعةرب
وذلك جتما مان ات شب اصة ا ف املعا لبعد والبعدي القب ن القياس ية رالتجر

حيث البعدي القياس قيمةلصا ة" ت"بلغت   ). 41.158(املحسو

ة-2 معنو مستو عند إحصائية دالة ق فر يوجود املجموعة) 0.01(و جات د متوسطي ن رب
القب ن القياس ية البعديالتجر القياس لصا وذلك سيق الت الية تفعيل لبعد والبعدي

قيمةحيث ة" ت"بلغت   ). 38.765(املحسو

مستو-3 عند إحصائية دالة ق فر يوجود ةو املجموعة) 0.01(معنو جات د متوسطي ن رب
التأث لبعد والبعدي القب ن القياس ية القياعالتجر لصا وذلك ات القرا سراتخاذ

حيث قيمةالبعدي ة" ت"بلغت   ). 27.962(املحسو
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 Fisher. J: Non Governments(1999) :NGOs and the political Development of the Third 
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الدو يةلجامعة التنمية،)2006(العر ا ودو ي املد املجتمع ملنظمات الثالث امللتقي ر،
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القادر عبد ، للتخطيط،)2002(عع ي العر د املع والسياسات، القياس مؤشرات الفقر، ،

و ع ، و لاملجلد  .ل
آسيا ي لغر جتماعية و قتصادية نة كرامة)2015(ال املستدامة، للتنمية ي العر ر التقر ،

و العدد ھ، فا و لسان  .ر
توفيق دي اسات،)1999(محمد، د مجلة العوملة، ظل لية املنظمات دو رتفعيل ر

جتماعية، دمة ا لية حلوان، جامعة سانية، والعلوم جتماعية دمة ا
الثامن  .العدد
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ا العالقات ن لتحس املنظمة شومجتمع م بحث ، الط املجال ن للعامل رلتعاونية
مجلد رة، القا ن، جتماعي ن لألخصائي ة املصر معية ا العدد22مجلة ،48. 

جابر لتحقيق)2016(حسنأمل ن واملصاب داء الش اسر لرعاية القومي املجلس دو تفعيل ر،
دكت سالة املنظمة، مجتمع مع العمل نموذج منظو من دافھ رأ ه،ر شو م غ اه رو ر

حلوان جامعة جتماعية، دمة ا  .لية
الفتاح عبد نموذج)2016(احمدرضا سالة، ، التم ة إدا وتحقيق املنظمة مجتمع مع رالعمل ر

الفيوم جامعة جتماعية، دمة ا لية ة، شو م غ اه ردكتو  .ر
مصطفي مصر)2010(حسنحسن، جتما مان ات شب فعالية شو، م بحث ر،

الثالث الدو العل املجلداملؤتمر ن، لية7والعشر جامعة، جتماعية، دمة ا
 .حلوان

ن جل  القطاع"،)2001(ووآخر ومالمح املح املجتمع رة، القا مدينة الرس غ القطاع
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ر للتطو ة املركز ة دا رة، القا رة، وال العاملة القو ة ا و النقابات، رخالل ير ز

 .يدار
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ن وآخر سوسن، تنظيم: وعثمان، نية امل سة املما زة رة، املجتمع،رأج ندسالقا امل دار
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