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  دور اجلمعيات اخلريية النسائية السعودية 
  يف حتقيق املساندة االجتماعية لألرامل

  ١ )دراسة مطبقة على مدينة الرياض (
   :ملخص الدراسة

هدفت الدراسة الكشف عن واقع مساندة الجمعيات الخيرية النسائية لألرامل 
لزيادة وتفعيل العائالت ألسرهن ومعوقات تقديم المساندة والوصول إلى تصور مقترح 

المساندة لألرامل وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية اعتمدت على منهج المسح 
 مفردة مشاركة من منسوبي ٧٠االجتماعي بأسلوب العينة ويشمل مجتمع الدراسة 

الجمعيات الخيرية النسائية وتوصلت الدراسة إلى أن أكثر أنواع المساندة التي تقدمها 
 بنسبة تقديرية ٣ من ٢,٤٤اندة الوجدانية بمتوسط نسبى مرجح الجمعيات هي المس

بنسبة تقديرية بلغت  ٣ من ٢,٣٢نسبي  يليها المساندة المعرفية بمتوسط  %٨١,٣
 بنسبة تقديرية ٣ من ٢,١١ثم جاء في الترتيب الثالث األدائية بمتوسط نسبي  % ٧٧,٣
 ٣ من ١,٩٥ متوسط نسبيوفي الترتيب الرابع جاءت المساندة التقديرية ب  %٧٠,٣

وفي الترتيب الخامس األخير جاءت المساندة االجتماعية بمتوسط   %٦٥بنسبة تقديرية 
كما أنه بالنسبة للفروق في مستوى ،  %٦٣,٦ بنسبة تقديرية ٣ من ١,٩١نسبي 

المساندة المقدمة لألرامل بحسب المتغيرات االجتماعية أظهرت النتائج أنه ال توجد 
، بينما ظهرت )الخبرة ،التخصص ،المؤهل ،الحالة االجتماعية، السن(سب فروق دالة بح

ثم توصلت الدراسة إلى صياغة تصور مقترح  ، لصالح اإلناث)النوع(فروق ترجع إلى 
  . لمساندة المقدمة من الجمعيات لألراملل

  :مقدمة الدراسة
مع وضعها  ها تؤثر على توافقالتي قدتواجه المرأة األرملة الكثير من الضغوط 

 أحوالها، وسوء أوضاعهاتردي   والتي قد تؤدي إلى، فقدان الزوجتصير إليه بعدالذي 
فهي تواجه مسئولية العديد من األدوار فضلًا عن خسارة حياتها الزوجية وتحمل أعباء 

 فضال عن القيود المجتمعية المفروضة من قيم وتقاليد والتي قد تؤدي ،واألسرةالحياة 
فقد تخضع للرقابة من األهل خوفا من تعرضها  واإلخفاق،وف واللوم  عوامل الخإلى

  .للنقد وخشيتها لتحمل المسئولية
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والبد للمرأة في هذه األوضاع وخاصة عند مسئوليتها لرعاية أطفالها أن تتلقى 
العديد من المعونات والخدمات من خالل برامج الرعاية إلشباع ضرورات الحياة من 

 النفسي األمانرعاية صحية وتعليمية باإلضافة إلى فقدان مأكل ومشرب وملبس و
  . العاطفي وذلك لتحقيق المساندة االجتماعيةواإلشباع

 اإلنسان النفسي الذي يحتاجه األمن من مصادر اًممهحيث تعد المساندة مصدر 
 – التقديرية – الوجدانية –المعلوماتية  :والدعم لإلنسان بصوره المتعددة حيث السند

 واألبناء وفريق العمل األسرةائية االجتماعية وذلك من خالل كافة األنساق بداية من األد
  .والمؤسسات الحكومية واألهلية

وأصبح للجمعيات الخيرية دور رئيسي في تقديم الرعاية االجتماعية واإلمداد 
ن الجمعيات إ حيث ؛ دور الحكومةوإكمالبالخدمات كجزء من مؤسسات المجتمع المدني 

ر قدرة على استيعاب احتياجات المجتمعات في بعض الجوانب وخاصة ما يتعلق بأسر أكث
 االحتياجات الخاصة مثل أسر األرامل المعيالت والذين في اشد الحاجة إلى المساندة يذو

االجتماعية من هذه الجمعيات حيث تستطيع الجمعيات وخاصة النسائية حشد الموارد 
مل مع المشكالت النوعية للمرأة وخاصة األرملة وتقديم المحلية وتنمية األسرة والتعا

  .الخدمات
ويرتبط نجاح الجمعيات الخيرية بقدرتها على أدائها أدوارها بكفاءة وفاعلية 
ومدى قدرتها على الوفاء باالحتياجات لذوي الظروف الخاصة واستثمار القدرات كذلك 

الضغوط الناتجة عن أحداث قدرتها على تحقيق المساندة االجتماعية لألسر في ظل 
المشقة مثل فقدان الزوج والعائل لألسرة ومن أجل زيادة كفاءة األدوار يجب الوقوف 

  .على طبيعة األداء ومدى ما يتم تحقيقه من عملية المساندة
 الحياة وفقا للمساحة التي تحتلها في حياة الفرد أحداثتصنف بحوث المشقة و

  : التالية) ١٧٨ :٢٠١٣، الصميلي (لتصنيفات العامةوقدر المشقة المرتبطة بها وفق ا
   والتي تحـدث    ، األحداث ذات التأثير الكبير    إلىوتشير   :أحداث الحياة األساسية

الحصول على وظيفة، والترقي في ، منعطفا في حياة الفرد ومن أمثلتها الزواج     
  . أو فقدان العمل العمل، وموت شريك الحياة أو أحد األصدقاء،

  وهي األحداث التي يتعرض لها الفرد في حياتـه          :ي الحياة اليومية  منعطفات ف
 ،اليومية والتي تتغير مع تغير هذه الحياة ومن أمثلتها التشاجر فـي المنـزل             

 والتأخر عن العمل والتقصير فـي       اآلخرين من قبل    اإلزعاج ،النزاع في العمل  
  . أدائه
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  ألداء األدوار  حـدوث التـوترات المـصاحبة   إلـى وهي تشير  :توترات الدور 
 .الحياتية

 الضوضاء والتنبيـه والـسكن فـي        ،كاإلجهاد : ذات الطبيعة الخاصة   األحداث
  . واإلعاقةاألماكن الملوثة 

ويمثل فقدان شريك الحياة أزمة وتهديد للطرف الثاني سواء كان الفقدان متوقع 
خ خاصة ال. كالقرحة والصداع واالكتئاب أو مفاجئ، حيث تظهر األعراض النفسجسمية

  . )٢٠٠٤، راشد(في الفترة األولى من الفقدان 
 معرفة إلىبدراسة هدفت  )Reif et. al، 2006 (زمالؤهوقد قام ريف و

 التوجيهالعالقة بين خبرات الوفاة والفقدان والضغوط والمساندة االجتماعية وشبكة 
ردا باستخدام ف) ١٥٨(شملت العينة  ،والتعامل مع الضغوط وذلك لوفاة أحد أفراد األسرة

 النتائج التالية إلىمقياس المساندة االجتماعية وتوصلت الدراسة ، مقياس اثر الحدث
 ترتبط وأنها ، الضاغطة تأثيرا على الفرداألحداثوهي أن خبرات الفقدان تمثل أكبر 

ن المساندة االجتماعية ال تخفف من الضغوط فقط ولكنها أ المرضية واألعراضبزيادة 
 وبالتالي اآلخرينألفراد العينة إلحساس الفرد بالتقدير واالهتمام من تمكن الذات 

  . بقيمة الفرداإلحساس
ارتفاع مستوى  إلى أن) ٢٠١١ ،الشجيري ،الدليمي(وقد توصلت دراسة 

 األرامل كما أن مستوى الضغوط لدى النساء ،إحصائيا دال األراملالضغوط للنساء 
 بدون أطفال ويرتبط مستوى الضغوط األراملمن أعلى  لديهن أطفال مستوى دال الالتي

  .العالي بمستوى التعليم المنخفض
وتكون األزمة أكثر حدة على المرأة التي فقدت زوجها وترك لها أطفاال ألنها 
ستصبح المسئولة أولًا وأخيرا عن تلبية احتياجات أبنائها وتقوم بكال الدورين مما 

باع احتياجات أبنائها وتضطر إلى التعامل مع يجعلها تعاني من صعوبات وضغوط في إش
  . )٢٠٠٨ ،الميزر(مسائل مادية أو قانونية لم تعهدها من قبل 

إلى أن غالبية المعيالت من األرامل يواجهن ) ٢٠٠٥، المالح (وتشير دراسة
صعوبة في التكيف مع الظروف المجتمعية التي تطرأ عليهن بعد وفاة عائلهن وال تتمكن 

 الدفء العاطفي وهي إلىتفتقر  لضغوط النفسية التي يتعرض لهن ألنهامن مقاومة ا
 وتجد نفسها مسئولة وحدها عن ذلك وكذلك األسريلديها إدراك ألهمية التماسك 

شعورها باإلحباط لزيادة المسئوليات وعدم االستمتاع بالحياة بل ونقص التعاون من 
  . المحيطين بها

 أن غالبية عينة الدراسة من األرامل إلى) ٢٠٠٨ ،الميزر(وقد توصلت دراسة 
أمهات األيتام مصابات باالضطرابات السيكوسوماتية وقد ترتبط هذه االضطرابات 
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) ٢٠٠٤(بالضغوط االجتماعية النفسية التي يواجهنها واتفقت معها دراسة السمالوطي 
كما  ، عنها زوجها تواجه مشكالت اجتماعية وصحية واقتصاديةالمتوفىفي أن المرأة 

من عينة الدراسة تعاني من  % ٤٧ في دخلها على الضمان االجتماعي وان األسرتعتمد 
من  % ٤٦ن لعينة على مصادر دخل غير ثابتة وأعدم كفاية الدخل وتعتمد غالبية ا

العينة يعتمد على مؤسسات المجتمع في الحصول على الموارد والخدمات يلي ذلك 
كذلك المعاناة من المشكالت النفسية  % ١٠ بنسبة الوالدين واألخوة ثم أقارب الزوج

  . االجتماعية كذلك العزلة االجتماعيةاألدوار مشكلة زيادة أهمهاومن 
إلى أن المساندة  Murrell &Norris)(ويشير كل من نوريس وموريل 

 السلبية على صحته آثارهااالجتماعية تقلل من شعور الفرد بالمشقة وتخفف من 
 يساعد وجود مصادر متعددة للمساندة االجتماعية على زيادة قدرة كما ،بصورة عامة

الفرد على التوافق ألنها تشعره بالدفء الذاتي وتمده بالصالبة النفسية المطلوبة 
  . )٢٧-٢٦ :٢٠٠١، فؤاد(لمواجهه األزمات 

وقد قامت إحدى الدراسات اإلسبانية بتقصي وفهم نماذج الدعم االجتماعي في 
هه نظر الفرد الذي يواجه الحاجة سواء كانت منزلية أو اقتصادية أو إسبانيا من وج

 ISSP)(عاطفية وتم تجميع البيانات من مسح الشبكات االجتماعية للبرنامج الدولي 
 وخاصة عندما يطلب واألسروتظهر الدراسة التوجه الواضح لنماذج الدعم بين األفراد 

لألسر النووية في   كمصدر للدعماآلباءالشريك المساعدة المنزلية والعاطفية ويأتي 
المقام األول عند االحتياج االقتصادي ويظهر األفراد آثاراً أكثر فردية أكثر من المجتمع 

ترجع لمجموعة من المتغيرات مثل النوع  الغربي وكذلك اختالفات في نماذج الدعم
  .الــ بين األجي والتبادلرةــاألسوالعمر والحالة االجتماعية والقرب السكني وشبكة 

 (Alonso  ، 2012)   
 فقد األسريكذلك أن معاملة شريك الحياة ودعمه يعول عليها كثيرا في األداء 

 الشريك والصحة العقلية وإهمال الدراسات العالقة بين سوء معاملة إحدىاختبرت 
نين  الالتي يعااألمريكيين من النساء األفارقة ١٢٦واستراتيجيات المواجهة في عينة من 

من سوء معاملة الشريك العوامل الوسيطة من تأثيرات الدعم االجتماعي والعوامل 
الثقافية والروحية المتعلقة بعوامل المواجهة في عالقتهم بين سوء معاملة الشريك 
وأعراض االكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة، والنتائج أظهرت عالقة قوية بين 

  .)( Downovise & Hope: 2004  الشريكاضطرابات ما بعد الصدمة بسوء معاملة
 نتيجة األسريعلى العالقة القوية بين التوافق ) ٢٠٠٥(وقد أكد عبد السالم 
 ببعض السمات األسرة أفراد كذلك تمتع األيتام أمهاتالمساندة االجتماعية ألسر 
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 الجماعية األسرية األعمالالشخصية مثل االتزان االنفعالي واعتدال المزاج وتفضيل 
  . وتأكيد الذات

 الجسدية حيث قامت اآلالمكذلك أن مستوى الدعم يؤثر حتى على مستوى 
 في ممارسات الرعاية ما واإلجهاددراسة باختبار العالقة بين مستوى الدعم االجتماعي 

قبل الوالدة للنساء المهاجرات المتزوجات في كوريا وكانت النتائج إيجابية تأثير الدعم 
 لألم المهاجرة الحامل قبل اإلجهادة ما قبل الوالدة إلى تقليل مستوى االجتماعي في رعاي

وأثناء الوالدة وأن هناك حاجة لتعزيز الدعم االجتماعي لهن وبذل جهود منسقة للحد من 
  الوالدة لهؤالء النساءإدارةضغوطهن وتشكل هذه الدراسة أساس لتطوير برامج 

)2010:Yeon et. al (وقد توصلت دراسة Eslher et. al: 2009)(  العالقات أنإلى 
شمال شرق الواليات (االجتماعية تشكل بعد هام في مشاركة المرأة المهمشة في برامج 

محو األمية ومع ذلك ينفي بعض صانعي السياسات والباحثين النظر إلى األبعاد ) المتحدة
تماعي والمساندة  التفاعل االجأهميةعلى  االجتماعية كنواحي ثانوية ولكن تؤكد الدراسة

 برامج محو األمية األسرية للنساء الفقيرات أعطتهم مساحة إنللنساء الفقيرات حيث 
اجتماعية تمكنهم من الخروج من المنزل والتمتع والتواصل االجتماعي والدعم المتبادل 

ذواتهن ومتابعة التنمية   عالقات داعمة مع المعلمين واكتشافوإقامة األقرانمع 
 غير الرسمية األسرية األميةؤكد المقال على أن برامج تعليم الكبار ومحو البشرية وي

تلعب دور هام في مساعدة النساء الفقيرات في تلقي المساندة وهذه بدورها تعمل على 
  .التمكين النفسي واالجتماعي لهن

كما تبين أن المساندة االجتماعية التي تتلقاها المرأة الفلسطينية التي فقدت 
تغير الصالبة  % ١١,٤سواء كانت مادية أو معنوية تستطيع من خاللها بنسبة زوجها 
وكلما زاد   في تفسير الصالبة النفسيةوأساس كمتغير مستقل لها دور مهم وأنهاالنفسية 

الهلول (ك الرضا عن الحياة دعم المساندة االجتماعية زادت الصالبة النفسية وكذل
  ).٢٢٢٩ :٢٠١٣والمحيسن، 

الخدمة االجتماعية مفهوم المساندة االجتماعية وذلك من خالل وقد تبنت 
من أجل تدعيم بعض الجوانب في  األخصائيون مع عمالئهم  التي يستخدمهااألنشطة

حياة العمالء وكذلك الدفاع عن الفئات الضعيفة من خلق المساعدة وتقديمها وقت 
. إليهاالموارد وقت االحتياج  بالخدمات واإلمداد – الموافقة – التعويض – إليهاالحاجة 

 إتاحة بدائل الخدمات التقليدية التي يحتاجها العميل أو التغيير بمعنى وإتاحةالتعويض 
 :Karen &Vern)الفرصة للعميل لكي يغير من نفسه للتوافق مع ظروف الحياة 

1996: 379( .  
عيل  اختبار برنامج التدخل المهني لتفإلى )٢٠١٤(اللطيف  دراسة عبدوهدفت 

دور المنظمات غير الحكومية لتمكين المرأة المعيلة وخاصة فيما يتعلق بتحسين 
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 في تدعيم الممارسة المهنية اإلسهاموكذلك  ، خدمات جديدةإضافةالخدمات القائمة أو 
لطريقة تنظيم المجتمع باستخدام استراتيجية التمكين في تفعيل دور المنظمات غير 

 برنامج التدخل المهني قد ساهم في تفعيل دور أن إلىالحكومية وخلصت الدراسة 
  . المنظمات غير الحكومية لتمكين المرأة المعيلة

 المشكالت التي تواجه أهم تحديد إلىقد توصلت ف) ٢٠٠٥(المالح  دراسةأما 
جمعيات تنمية المرأة بدمنهور بجمهورية مصر العربية ودورها في تحسين نوعية حياة 

تعثر المرأة المعيلة في سداد القروض التي حصلت عليها وأن المرأة المعيلة وكانت 
مشروعات تقليدية ومستوى نجاحها  أغلب المشروعات التي تعتمد عليها لتحسين دخلها

بسيط ومنخفضة الربح كما تفتقد المرأة الخبرة والمشورة إلدارة وتنفيذ هذه المشروعات 
  . تصور مقترح لمواجهه هذه المشكالت إلىوتوصلت 
 وجود صعوبات تحد من كفاءة وفاعلية إلى) ٢٠٠٩(دراسة جابر توصلت و

الخدمات التي تقدمها الجمعيات األهلية في مجال التمكين االقتصادي للمرأة الريفية من 
 والمستفيدين ومن أهم الصعوبات صعوبات متصلة اإلدارةوجهه نظر أعضاء مجلس 

 إلى وانتهت الدراسة والتشريعات،مالية بالجمعية ومتصلة بالموارد البشرية والموارد ال
تقديم مجموعة من المقترحات لزيادة كفاءة وفاعلية هذه الجمعيات لتمكين المرأة 

ويمكن القول إن الجمعيات الخيرية في الوقت الحاضر لها أهميتها في المجتمع ، الريفية
 للمرأة السعودي وأسهمت بشكل كبير في رفع المستوى الثقافي واالجتماعي والصحي

عن طريق تنمية قدراتها وتوجيهها بما يتالءم مع تعاليم الشريعة السمحة وتنظيم 
نشاطها الخيري واالجتماعي من خالل أسلوب العمل االجتماعي المتطور، وذلك لإلسهام 

  . )١٤١٦الشبيكي،(الفاعل في تحقيق أهداف خطط التنمية الوطنية 
ف عن العالقة بين خدمات في دراستها الكش) ١٩٩٩( الشمري وقد سعت 

 :إلى تحقيق عدة أهداف منها" الجمعيات األهلية وتحقيق المساعدة الذاتية للمستفيدات
معرفة أثر الممارسة المهنية في تحقيق استقاللية العمالء، معرفة كيفية تنمية قدرات 

عدة وقد توصلت الدراسة إلى ، العمالء وإمكاناتهم الذاتية لتحقيق المساعدة، الذاتية
  :نتائج من أهمها

  إن أهم الخدمات التي تقدمها الجمعية لمساعدة المستفيدات من وجهة نظر
  .الباحثات األخصائيات االجتماعيات هي المساعدات العينية والمالية والمعنوية

  إن مفهوم المساعدة الذاتية للمستفيدات الالتي ترعاهن الجمعية من وجهة نظر
جتماعيات هو تبصير المستفيدات بالجوانب الباحثات من األخصائيات اال

اإليجابية في حياتهن ومساعدة المستفيدات من اكتساب مهارات جديدة الزمة 
       .لحياتهن، حل مشكالت المستفيدات
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 -٦٤٣-

في دراسة عن الجهود النسائية التطوعية في ) م١٩٩٢( الشبيكي كما تناولت
سعودية التعرف على الجهود النسائية مجاالت الرعاية االجتماعية بالمملكة العربية ال

التطوعية من حيث الجذور التاريخية، ودوافع رائداتها، والكشف عن واقع الجهود 
النسائية التطوعية الراهنة، كما تركزت الدراسة على محاولة التعرف على إنجازات تلك 

 . الجهود، وإسهاماتها في تدعيم برامج الرعاية االجتماعية في المملكة

  أهم النتائج التي توصلت إليهاومن :  
 • ارتفاع عدد الجمعيات النسائية الخيرية.  
 •  إشراف مكاتب اإلشراف النسائي التابعة لوزارة العمل والشئون االجتماعية

 على الجمعيات النسائية إشرافاً مالياً وفنياً، وتنظيمياً 

 • ضوة ألهداف شكلت العالقات واالتصاالت الشخصية عامال مهماً في معرفة الع
 . الجمعية وأغراضها وأنشطتها، بينما وضح قصور وسائل اإلعالم في ذلك

 •  تدريباً على العمل التطوع من أظهرت النتائج تواضع نسبة من تلقْين
 المتطوعات قبل انضمامهن للجمعية قياساً بالنسبة الكبيرة لمن لم يتلقْين

  .التدريب

في دورها المتمثل في دعم الفئات ن الجمعيات الخيرية مازالت مستمرة إ
إال أنه قد حدث تحول في الشكل التقليدي لمساعدة كل ، المحتاجة في كل األقطار العربية

إال أن الشكل غير التقليدي المعتمد على منهجية التدريب والتأهيل ، الفئات ماديا ومعنويا
  .واإلسهام في توفير فرص عمل منتجة
هـ كان هناك ردود فعل حيوية ١٤٢٣-١٤٢٠وفي الفترة ما بين عامي 

لتحقيق تلك األحالم وتوضيح مستوى التطور الذي بلغته تلك الجمعيات في مجال التنمية 
إن الجمعيات الخيرية . االجتماعية، حيث يوضح المشرف العام على الجمعيات الخيرية

. ات منتجةفي السعودية أولت عناية خاصة لتدريب وتأهيل المستفيدين لتحويلهم إلى طاق
فلم تكتف بتقديم المساعدات العينية والنقدية، بل استخدمت هذه اإلعانات وسيلة لتشجيع 

  ).هـ١٤٢٤البلوي، (الحاالت القابلة للتأهيل على االلتحاق بالبرامج التدريبية والتأهيلية 
كما توفرت للجمعيات الخيرية الخبرات الالزمة التي ساعدتها على تطوير 

 احتياجات المجتمع وسوق العمل من خالل البرامج التي قدمتها تلك برامجها لتواكب
هـ مثل مراكز ١٤٢٣-١٤٢١الجمعيات في مجال التدريب والتأهيل خالل الفترة من 

 مواطنة ومراكز تعليم ٢١٥٦ مركزاً استفادت منها ٣١تعليم التفصيل والخياطة وبلغت 
  . مواطناً ومواطنة٤٣٦٠ مركزا استفاد منها ٥٤الحاسب اآللي والتي تبلغ 
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 من خالل تحليل محتوى ما)  هـ١٤٢٥(كذلك توصلت دراسة عثمان والزامل 
 تقوم الجمعيات الخيرية التي المساعدات أنواعكتب في صحيفة الجزيرة والرياض عن 

   :كالتاليبتقديمها فكانت 
وتشمل الرواتب الشهرية للمستحقين والمستحقات وزكاة       :المساعدات المالية  -١

  .نرمضا
ويدخل ضمنها ترميم البيوت واإلغاثة في حالة الحوادث         :المساعدات الطارئة  -٢

وتسديد الفواتير مثل فواتير الكهرباء قبل قطع التيار وتسديد         .. كالحريق مثالً 
الديون سواء ديون الحقوق المدنية أو قيم اإليجارات المتـأخرة، هـذا عـدا            

لطبية الالزمة لهـم مثـل      رعاية المرضى الفقراء عن طريق شراء األجهزة ا       
كراسي المعاقين أو السماعات لفاقدي السمع، وغير ذلك من األدوية والتذاكر           
للمرضى المحولين إلى المستشفيات خارج المنطقة مع تـأمين المواصـالت           

 .والضروريات، وتختلف المساعدات حسب احتياجات كل فرد وكل أسرة

 - األدوات المدرسـية   –غذائية  المواد ال  :مساعدات عينية ويدخل فيها ما يلي      -٣
 . هذا غير مساعدات المناسبات كاألعياد، الكسوة واألجهزة الكهربية

رعاية األطفال األيتام عن طريق كفالة اليتيم نفسه وتأمين مطالبه وهو يعيش          -٤
مع أسرته مع اإلنفاق على دار اإليواء الداخلي لأليتام وتقديم رعاية كاملـة              

 . لهم

ديم المساعدات ألسرة المعاق وتـدريب األطفـال مـنهم          رعاية المعاقين بتق   -٥
. وتأهيل وتدريب الفئات الخارجة من األسر الفقيرة      . وتعليمهم مهارات يدوية  

 .إلخ.. 

إن قراءة التقرير السنوي عن دور المنظمات ) ٢٠٠٧(وقد أوردت السمالوطي 
   :تاليةاألهلية العربية في تمكين المرأة يكشف عن عدد من النتائج المهمة ال

  البعد المهم الذي تلعبه هذه المنظمات للنهوض بالمرأة العربية 

 تنامي االتجاه نحو الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني    
 توجيه نسبة كبيرة من المؤسسات المدنية العربية نحو تلبية االحتياجات 

               ضعف التوجيه االستراتيجي لتمكين المـرأة الـذي يحـتم ضـرورة شـمول
 واالجتماعيـة ودعـم التوجيـه المعرفـي         السياسية واالقتصادية  باتالغتراا

دور رئيسي فـي تقـديم الخـدمات         حيث للجمعيات الخيرية   والحقوقي للمرأة 
 وإشباعاالجتماعية في المجتمعات الحديثة لتشارك الحكومات في عملية التنمية 
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 وفي بعـض الجوانـب التـي تكـون     ،   دور الحكومة  وإكمالاحتياجات األفراد   
الجمعيات أكثر قدرة على تقدير االحتياجات والوصول بـالموارد إلـى أفـراد             

وتعاظم دور الجمعيات  المجتمع واستيعاب المشكالت من حيث الشمول والكفاءة
في مجاالت الرعاية االجتماعية يتطلب قياس قدرتها علـى تقـديم المـساندة             

 .وأداءها لدورها في التعامل مع الفئات المستهدفة

  :الدراسة مشكلة
يتضح من العرض السابق أهمية المساندة االجتماعية ودروها في تحقيق األمن 

 خاصة أو تعاني مـن بعـض        تواالستقرار خاصة لدى بعض األسر التي لديها احتياجا       
المشكالت االجتماعية، كما تضح شدة المعاناة التي تعاني منها النـساء الالتـي فقـدن          

عاية األسرة وحمايتها، كما برز من خالل العرض        أزواجهن وتكفلن وحدهن مسئولية ر    
السابق أهمية الجمعيات األهلية، وان يمكن أن تؤدي دورهاً مهما في تحقيق المـساندة            

 خاصة ومن برزت مشكلة الدراسـة       تاالجتماعية خاصة لدى األسر التي لديها احتياجا      
النسائية بالـسعودية   في محاولة التعرف وتقويم الدور الذي تقوم به الجمعيات الخيرية           

 خاصة وهـي   تفي تحقيق المساندة االجتماعية لفئة من فئات األسر التي لديها احتياجا          
  : فئة األرامل، ويمكن التعبير عن مشكلة الدراسة في التساؤالت التالية

  : تساؤالت الدراسة
  : يمكن تحديد تساؤالت الدراسة فيما يلي           

  لبرامج المقدمة لمساندة األرامل؟ ما نوعية ا : التساؤل األول
ما طبيعة المساندة المقدمة لألرامل من الجمعيات الخيرية وتنبثق من  :التساؤل الثاني

   :تساؤالت فرعية كالتالي
 ما طبيعة المساندة االجتماعية المقدمة لألرامل من الجمعيات الخيرية؟ 

 ت الخيرية؟ما طبيعة المساندة األدائية المقدمة لألرامل من الجمعيا 

 ما طبيعة المساندة الوجدانية المقدمة لألرامل من الجمعيات الخيرية؟ 

 ما طبيعة المساندة التقديرية المقدمة لألرامل من الجمعيات الخيرية؟ 

 ما طبيعة المساندة المعرفية المقدمة لألرامل من الجمعيات الخيرية؟ 

ستجابات عينة الدراسة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في ا: التساؤل الثالث
 ،المؤهل ،النوع ،السن(لمستوى المساندة المقدمة لألرامل بحسب بعض المتغيرات 

  ؟ )سنوات الخبرة ،التخصص ،الحالة االجتماعية
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 ما معوقات استفادة األرامل من برامج المساندة بالجمعيات الخيرية :التساؤل الرابع
  ؟ بالمملكة العربية السعودية

ما التصور المقترح لتفعيل االستفادة من برامج المساندة لألرامل في  :سالتساؤل الخام
  ؟ الجمعيات الخيرية
   :أهداف الدراسة

  :  الدراسة فيما يليأهدافتتحدد            
 . المساندة المقدمة لألرامل من الجمعيات الخيريةأنماطالتعرف على واقع  -١
 .لمساندة بالجمعيات الخيرية من برامج ااألراملالتعرف على معوقات استفادة  -٢
 تصور مقترح لتفعيل االستفادة من برامج المساندة لألرامل في إلىالتوصل  -٣

 .الجمعيات الخيري

  : أهمية الدراسة
  : تكمن أهمية الدراسة في النقاط التالية           

تلقي الضوء على واقع مساندة الجمعيات الخيرية النسائية لألرامل العـائالت            .١
  . بالرعايةاألولى فئات المجتمع إحدىما لذلك من أهمية في تمكين ألسرهن ل

 ضرورة القيام بعملية مراجعة ألدوار الجمعيات وأساليب عملها ومدى قدرتها           .٢
 . احتياجات المستفيدينإشباععلى 

 أمر ملح لما تتعرض له من أزمـات وضـغوط           األرملةدراسة المساندة لواقع     .٣
توجيه الجمعيات ألداء أمثل لتمكين الفئـات       نفسية وجسمية مما قد يسهم في       

 .المحتاجة للرعاية من النساء
يمكن أن يستفيد من هذه الدراسة القائمون على الجمعيات الخيرية والمسئولون  .٤

 .عنها

   :مفاهيم الدراسة
  : يمكن عرض مفاهيم الدراسة على النحو التالي          

   المساندة االجتماعية-١
ة هي تقديم الدعم المادي والمعنوي من جماعات رسمية أو المساندة االجتماعي

 النفسية السيئة اآلثارغير رسمية للمكروب بقصد رفع روحه المعنوية وحمايته من 
وقد اتفق الباحثون على  ). ٢١٨ :٢٠١٣ ،الهلول والمحيسن(ألحداث الحياة الضاغطة 

  ظيفة التي تقوم بها وهي أن هناك على األقل خمس فئات للمساندة االجتماعية طبقا للو
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 ،الحب ،االهتمام ،الرعاية ،الصداقة، ويقصد بها مشاعر المودة  المساندة الوجدانية-١ 
  . المشقةأوقات بالراحة واالنتماء التي تقدم للفرد أثناء واإلحساسالثقة في اآلخرين 

اض الفرد مبلغا القيام بإقر :وتشمل المساعدة المادية أو المالية مثل األدائية المساندة -٢
 األعباء المنزلية أو مساعدته للقيام أو المساعدة في ،أو دفع الفواتير ،من المال

  .ببعض األعمال البسيطة
المعلومات المناسبة ، واإلرشادويقصد بها التزويد بالنصيحة   المساعدة المعلوماتية-٣

ة أو مشاكله التعايش مع مشكالت البيئ ،للموقف بغرض مساعدة الفرد في فهم موقفه
  .الشخصية

وهي التي تمد الفرد بالعائد أو بالتعبيرات اإليجابية والمعلومات   المساندة التقويمية-٤
المناسبة لعملية التقييم الذاتي من خالل عملية المقارنة االجتماعية حيث تساعد الفرد 

  .على بناء مشاعره الخاصة بتقييم ذاته وتكاملها
 في اآلخرينويقصد بها االندماج مع ) لشبكة االجتماعيةا( المساندة االجتماعية -٥

 عضو في بأنهنشاطات وقت الفراغ وكذلك تمد الفرد بالمشاعر الالزمة للفرد ليشعر 
، وحتى )٤١٩ :٢٠١٣ ،شويخ(جماعة تشاركه اهتماماته ونشاطاته االجتماعية 

مستقبل لها فان تكون المساندة االجتماعية حماية تبادلية ناجحة لمانح المساندة وال
 ،سكران(هناك بعض الشروط التي البد من اتباعها عند تقديم المساندة الفعالة 

   :كما يلي) ٢٠١١
 المساندة والتعاطف الزائدين عن الحد عند تقديمها لشخص ما إن : كمية المساندة*

 يجعالن الفرد أكثر اعتمادية إنهما مشاكل عديدة بل إلىيعاني من مشكلة قد يؤديان 
  .ينخفض تقديره لذاتهو
 الكثير من التفهم وخاصة بعد مروره بأحداث إلىيحتاج الفرد  : وقت تقديم المساندة*

واألصدقاء الذين يحاولون كبت الحزن مبكراً لدى  ، الفقرأوكبرى مثل الوفاة أو الطالق 
 شحنة الحزن في وقتها وبعد إفراغالشخص يكونوا قد أساءوا التصرف ألنه ال بد من 

   الحياة االجتماعيةإلىرة مناسبة يأتي دور األصدقاء في إعادة صديقهم فت
لكي تكون المساندة فعالة ال بد أن يكون مقدمها متفهم للموقف  : مصدر المساندة*

  اآلخرينفمناقشة الضغوط مع من يعاني من نفس الضغوط أجدى من مناقشتها مع 
مة يشعر الفرد فيها بالثبات والتماثل نجد في شبكات المساندة المزدح : كثافة المساندة*

واالستعداد حيث يهب جميع األفراد لتقديم المساعدة ولكن بعض شبكات العالقات من 
السيدات وعلى سبيل المثال  ، حاولت الخروج منهاإذاالممكن أن تصبح لزجه والصقة 

قدير هن في منتصف العمر يجدن عدم توافق وانخفاض في التالتي يرون استكمال تعليم
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 شبكات اجتماعية إلى من نظرتهن الالئي كن ال تنتمين أكثرللذات في الظروف الجديدة 
كثيفة والسبب في ذلك أن أصدقائهن القدامى تسببن لهن شعورا بالذنب ويرغبن في 

  .بقائهن في شبكة العالقات االجتماعية القديمة
اطئاً من المساندة فأنت قد في كثير من الحيان يقدم األصدقاء نوعاً خ : نوع المساعدة*

وقد تريد  ،تريد صديقاً يساعدك على حل صراعاتك العائلية ولكن صديقك يقف مكتوفاً
   شكواك فقط ولكن صديقك قد يندفع لعمل وأنت ال ترغبهإلىشخصاً ما يستمع 

   الجمعيات الخيرية النسائية -٢
العمل لقد حدد نظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية الصادر عن وزارة 

االجتماعية بالمملكة العربية السعودية الجمعية بأنها كل جماعة ذات تنظيم  والشئون
 طبيعيين أو من أشخاص اعتباريين أشخاصمستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من 

موقع وزارة الشئون االجتماعية بالمملكة العربية  (لغرض الحصول على ربح مادي
  )السعودية 

 مصلحة عامة ويصدر بها إنشائهاك الجمعية التي يتحقق من وتعرف بأنها تل
طبيعة  :قرار من الدولة باعتبارها كذلك ويدخل في تحديد الصفة عدة اعتبارات منها

في  ،وشمول الفائدة التي تعود على المجتمع من وجود ،وشمولها .الخدمة ونوعها
ا في مقدمتها عدم جواز مقابل هذه الصفة التي تمنح لبعض الجمعيات فغنها تمنح مزاي

   ).١١٧، ٢٠١٢ ،على( بمضي المدة أحوالهاالحجز على أموالها وعدم جواز تملك 
  مؤسسات وجميعها في الرياض٧يبلغ عدد المؤسسات الخيرية النسائية 

 .)موقع وزارة الشئون االجتماعية بالمملكة العربية السعودية (

بيل المثال ومن دون أن يكون      ومنها على س  تتنوع أهدف المؤسسات الخيرية      -٣
موقع وزارة الـشئون االجتماعيـة    (من أغراضها الحصول على ربح مادي إلى ما يلي     

  :)بالمملكة العربية السعودية

 . رعاية وكفالة األسر والحاالت المحتاجة- 

 . تدريب وتأهيل األسر والحاالت المحتاجة- 

  دعم مشروعات الزواج- 

  لخيري وشراء وترميم المنازل للمحتاجينتنفيذ مشاريع اإلسكان ا- 

  تأمين األجهزة واألدوية والمستلزمات الطبية والمستوصفات للمرضى والمحتاجين- 

  للعجزة والمسنين ومراكز التأهيل الطبي والعالجي للمعوقين  اإليوائيةبناء الدور -
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ــروف الخاصــة  - ــن ذوي الظ ــم م ــي حكمه ــن ف ــام وم ــة األيت ــة ورعاي  . كفال
 . يم المنح الدراسة المجانية ألبناء األسر الفقيرةتقد -

  تقديم القروض المالية لدعم المشاريع التجارية الصغيرة لألسر -

  جين بالتنسيق مع الجمعيات الخيريتقديم المساعدات العينية والمالية للمحتا- 
 . المساهمة في دعم مشاريع تنمية المجتمع ومحو األمية- 

 السجناء والمسجونين الغارمين ومدمني المخدراتالمساهمة بدعم أسر - 

 .المساهمة في دعم برامج الطفولة والمرأة- 

 خدمة المجتمع السعودي عـن      إلىوالجمعية الخيرية النسائية هي التي تهدف       
 وتنظـيم   اإلسالميةطريق تنمية قدرات المرأة وتوجيهها بما يتالءم مع تعاليم الشريعة           

  ) ١٩٩٩: المنيف(ن خالل أسلوب العمل التطوعي نشاطها الخيري االجتماعي م
   :النظريات المفسرة
  :نظرية المنظمات

تحسين  على جتماعية نحو العمل لمساعدة األفرادتتجه مهنة الخدمة اال
في االحتياجات لمكافحة هذه   الذين يواجهون المشكالتأحوالهم وذلك بمساعدة

 المعرضين للمشكالت أو الذين أوراء غالبا ما يكون هؤالء الناس من الفق، والمشكالت
 محدودة وال يستطيعون التحكم في التغيرات المطلوبة وإمكاناتهميعيشون في معاناة 

 احتياجاتهم وذلك من خالل التعامل مع المنظمات وإشباعللمساعدة في حل مشكالتهم 
ة من ومتخذي القرار وكذلك المشورة المجتمعية والمؤسسية والفردية في نوعية أساسي

 – التنسيق – المتابعة – يقدم خدمات غير مباشر كاإلشراف فهذا النوعالمنظمات ولذا 
 .التدعيم

 ، منظمات الخدمةدم خدمات مباشرة للسكان ويطلق عليهنوع آخر يقويوجد 
 بهدف تقديم خدمات مباشرة معينة أنشئتمثل الجمعيات الخيرية وهي منظمة رسمية 

 بناء المنظمة رهين بإشباعها للحاجات التي أنشئت نأللسكان في المجتمع ويفترض 
وهناك من المداخل الذي يقدم مبادئ خاصة بالعمل مع جماعات العمالء في ، لمواجهاتها

، مواقف الضغط والقلق من أحداث مؤسفة وانهيار الطاقة وعدم القدرة على التوافق
مات الرسمية والتي هي ترتيبات ضخمة ومشعة من المنظ اإلنسانيةومنظمات الخدمات 

وتكوينها بغرض تحسين الجوانب النفسية واالنفعالية والجسمية والعقلية إنشائها، تم 
على أنه يجب  (Hasen Flela ،1983 (للحياة البشرية وذلك لبعض السكان وقد تناول

 مباشرة وخاصة من يتمتعون األفرادتعمل مع أن على منظمات الخدمات الالإنسانية 
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 أنهم وعلى اعتبار ، حول أنفسهمإدراك لديهم فرادهؤالء األ، خاصة وأن بصفات متميزة
متنوعة  ببعض الطرق وتقدم لهم خدمات معهم العميل األساسي للمنظمات فهي تعمل
 خدمات إسكان تعاوني – مثل بنك الطعام إنتاجيةبأساليب متعددة فقد توزع بضائع 

 على هذه اإلنسانيةت الخدمات وتركز على تحسين نوعية حياتهم وال تقتصر منظما
الخدمات بل تعمل على تحسين نوعية الحياة إلى حتى المراكز الترفيهية حيث أنشأت 
لتقدم وترقى مستوى خدمات الرعاية للناس الذين تقوم بخدمتهم وال بد أن تركز على 
 التوقعات المجتمعية الضمنية غير الواضحة وكذلك التوقعات الواضحة الصريحة

  ).٧٣-٧٢ :٢٠١١ ،وآخروني المسير(

ومما سبق يمكن وصف الجمعيات الخيرية على كونها منظمات اجتماعية 
 حيث تعد مصدر األرملة ومنها المرأة أفراده احتياجات إشباع المجتمع من أجل أقامها

 طبيعة إلى الجمعية ونظرية المنظمات وجهت أهدافمن مصادر المساندة هذا هو 
ية والدور الذي تقوم به وهو ما تحاول الدراسة التعرف على األهداف للجمعيات الخير

 وأفرادهدور الجمعيات في تحقيق المساندة فكلما اقر الفرد بكفاية العالقات مع المجتمع 
ك المساندة بشكل وافي وصورة مباشرة زاد من كفاءته الصحية ادرإ المشقة وإحداثفي 

 النفسية والتفاؤل وتقدير الذات لعوامل وكذلك تنمية ودعم المتغيرات النفسية كالصالبة
لوقاية الفرد ومساعدته على المقاومة وتخفيف آثار المشقة إما إدراكه لعدم وجود 
المساندة فيشعره بالعجز عن المقاومة ومن ثم يبدأ في ظهور الخصال المزاجية 

 الشخص المرضية كاالكتئاب حيث إن األرملة لم تفقد شخصا فقط بل فقدت ما يرتبط بهذا
 ،الشويخ ()المتوفىالزوج (من احتياجات ومتطلبات يوفرها ويقدمها هذا المفقود 

لذلك تحاول الدراسة الوصول إلى التعرف على دور الجمعيات  )٦٦١ :٢٠١٢ ،وآخرون
  .  هذا الدورأداءفي تحقيق عملية المساندة ومعوقات 

  اإلجراءات المنهجية للدراسة
  أوال نوع الدراسة
دراسة من الدراسات الوصفية التي تعتمد على جمع الحقائق الخاصة تعد هذه ال

  بأنماط المساندة االجتماعية التي تقدمها الجمعيات الخيرية لألرامل 
  ثانيا المنهج المستخدم

تعتمد الدراسة على منهج المسح االجتماعي الشامل للجمعيات الخيرية النسائية 
سبعين من منسوبي  ى جمع البيانات من عددفي مدينة الرياض وقد اعتمدت الدراسة عل

أربع جمعيات نسائية بالرياض تقدم خدماتها ومتخصصة في تقديم الخدمات للنساء ذوات 
  الظروف الخاصة
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  ثالثا أدوات الدراسة
 وقد تضمن مجموعة من  الباحثةإعداد االستبيان من ةأدااعتمدت الدراسة على 

  : التالية االستبيان المحاوراسة وقد تضمن تمثل متغيرات الدراألبعاد
 البيانات األولية والتي توضح خصائص عينة الدراسة -
  في الجمعياتاألراملنوعية البرامج المقدمة لمساندة  -
 طبيعة المساندة الوجدانية المقدمة لألرامل من الجمعيات -
 طبيعة المساندة األدائية المقدمة لألرامل من الجمعيات -
 طبيعة المساندة –طبيعة المساندة التقديرية  -  المعرفية طبيعة المساندة -

  .االجتماعية
 معوقات الجمعيات الخيرية في تقديم المساندة لألرامل -

، ثم )١=، ال٢=، إلى حدا ما ٣=نعم( :حيث تم إعطاء وزن للبدائل. بنود األداة
   :تم تصنيف تلك اإلجابات إلى ثالثة مستويات متساوية المدى من خالل المعادلة التالية

  ٠٦٦ = ٣÷ ) ١-٣= (عدد بدائل األداة ÷ )  أقل قيمة-أكبر قيمة= (طول الفئة 
 ١,٦٧-٢,٣٣ من   يمثل نعم٢,٣٤-٣ من التاليويقدر مدى المتوسطات على النحو     

   يمثل ال١-١,٦٦من  ما  حدإلىيمثل 
  : الخصائص السيكومترية لالستبيان

  : التالي الخصائص السيكومترية لالستبيان على النحو با حستم
 : االتساق الداخلي )١(

تم حساب االتساق الداخلي لعبارات أبعاج االستبيان، وذلك من خالل حساب 
) ١(معامل االرتباط بين درجة كل عبارة والبعد الذي تنتمي إليه، ويوضح جدول 

  .استبيان، وداللتها اإلحصائيةمعامالت االرتباط لعبارات أبعاد 
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  عبارات االستبيان وداللتها اإلحصائيةمعامالت ارتباط ) ١(جدول 

رقم   المحور
  العبارة

معامل 
  االرتباط

رقم 
  العبارة

معامل 
معامل   رقم العبارة  االرتباط

  االرتباط
٠,٨٤  ٧  *٠,٢٦  ٤  *٠,٢٦  ١**  
  المساندة الوجدانية  **٠,٧٩  ٨  **٠,٧٦  ٥  **٠,٧٣  ٢
٠,٧٩  ٦  **٠,٧٦  ٣**  -    

  
٠,٨٨  ١٧  **٠,٧٥  ١٣  **٠,٧١  ٩**  
٠,٧٢  ١٨  *٠,٢٠  ١٤  **٠,٨١  ١٠**  
٠,٩٠  ١٥  **٠,٨٥  ١١**      

  المساندة األدائية
٠,٨١  ١٦  **٠,٣٣  ١٢**      

  
٠,٦٧  ٢٥  **٠,٥٦  ٢٢  **٠,٧٦  ١٩**  
  المساندة المعرفية  *٠,٢١  ٢٣  **٠,٧٩  ٢٠
٠,٢٠  ٢٤  **٠,٨١  ٢١*    

  
  المساندة التقديرية  **٠,٩٥  ٣٠  **٠,٩٦  ٢٨  **٠,٨٧  ٢٦

  ٠,٩٢  ٢٩  **٠,٩٢  ٢٧**      
  

  المساندة االجتماعية  **٠,٦٦  ٣٥  **٠,٧٨  ٣٣  **٠,٨٥  ٣١
٠,٨٤  ٣٦  **٠,٧٩  ٣٤  **٠,٨٦  ٣٢**  

  
٠,٤٩  ٧  **٠,٦٨  ٤  **٠,٤٨  ١**  
  المعوقات  **٠,٧٨  ٥  **٠,٤٢  ٢
٠,٦٧  ٦  **٠,٥٩  ٣**    

  

مساندة   المساندة ككل
مساندة   **٠,٨٢  وجدانية

مساندة   **٠,٨٧  معرفية
  **٠,٨٧  اجتماعية

مساندة   
مساندة   **٠,٩٣  أدائية

٢  **٠,٩٢  تقديرية
  

                                                        
  ٠,٠١دالة عند  2

  ٠,٠٥دالة عند 
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 : ثبات االستبيان )٢(
تم حسبا معامالت الثبات ألبعاد االستبيان باستخدام معادلة ألفا لطرونباخ، 

  معامالت الثبات ألبعاد االستبيان ) ٢(ويوضح الجدول 
   معامالت ثبات أبعاد االستبيان باستخدام معادلة ألفا لكرونباخ) ٢(جدول 

ألفا " معامل الثبات   عدد العبارات  أبعاد المساندة   م
  "كرونباخ

  ٠,٨٠٦  ٨ مساندة وجدانية  ١
  ٠,٧٨٨  ١٠  أدائيةمساندة   ٢
  ٠,٧٩  ٧  معرفية مساندة  ٣
  ٠,٧٧  ٥  مساندة تقديرية   ٤
  ٠,٧٨١  ٦ مساندة اجتماعية  5
  ٠,٩١٨  ٧  معوقات 
معامل الثبات لالستمارة ككل   

٠,٨٤٥  
٠,٨٤٥  ٤٣  

ا مجاالت الدراسةرابع  
  : تتحدد مجاالت الدراسة فيما يلي

 األيتامتمثل المجال البشري في القائمين على العمل مع األرامل واسر  :المجال البشري
  فرداً من منسوبي الجمعيات) ٧٠(في الجمعيات األهلية وقد بلغ عدد العينة 

منطقة الرياض في مجال تحدد المجال المكاني في الجمعيات العاملة ب :المجال المكاني
 – جمعية الوفا النسائية – وقد كانت جمعية النهضة النسائية األيتامرعاية اسر 

   جمعية بنيان–جمعية مكين حاضنة األعمال 
  ١٤٣٦ حتى شهر شعبان ١٤٣٦تحدد المجال الزمني من شهر محرم  :المجال الزماني

  :ةخصائص عينة الدراس
 - أفراد ٦عدد ذكر :التاليب النوع على النحو توزيع عينة الدراسة على حس كان 

  .  مفردة٧٠بمجموع عدد % ٩١,٤ بنسبة ٦٤  عددأنثى% ٨’٦بنسبة
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 -  ٣٠ أقل من– ٢٠من  :التاليتوزيع عينة الدراسة على حسب العمر على النحو 
 ،% ٢٨’٦ مفردة بنسبة ٢٠عدد  ٤٠ أقل من -٣٠من  ،%٣٠ بنسبة٢١عدد
 عدد ٦٠ أفل من -٥٠من ، % ٢٥’٧ نسبة مفردة ب١٨عدد  ٥٠ أقل من-٤٠من
  %.٤’٣ بنسبة ٣ عدد  فأكثر٦٠من ، %١١’٤  مفردة بنسبة٨

  عدد أعزب :التاليتوزيع عينة الدراسة على حسب الحالة االجتماعية على النحو 
 ٤عدد  مطلق، %٥٥,٧ مفردة بنسبة ٣٩متزوج عدد ، %٣٤,٣ مفردة بنسبة ٢٤

  . %٤,٣بنسبة  مفردة٣ عدد أرمل، ٥,٧مفردة بنسبة 
  ٥ عدد ثانوي :التاليتوزيع عينة الدراسة على حسب المؤهل العلمي على النحو 

 ٩عدد  ماجستير، %٦٢,٩ مفردة بنسبة ٤٤ عدد جامعي% ٧,١بنسبة مفردة
 مفردة ٤عدد  أخرى ،%١١,٤ بنسبة ٨ عدد دكتوراه ،%١٢,٩مفردة بنسبة 

  %٥,٧بنسبة
 -٧اجتماعي عدد  أخصائيوظيفي  توزيع عينة الدراسة على حسب المسمى ال 

إدارة عدد  مجلس عضو% ١١,٤ بنسبة ٨عدد نفسي أخصائي% ١٠  بنسبة
مشروع  – لجنة رئيس %١٢,٨ بنسبة٩تنفيذي عدد مدير% ٢٥,٧بنسبة  ١٨
متدربة عدد  – متطوعة (أخرى ١١,٤بنسبة  ٨باحثة عدد% ١٢,٨ بنسبة٩عدد
  ) %١٥,٧ بنسبة ١١

 ١٥جمعية الوفاء النسائية  :يات على النحو التاليوقد كان توزيع العينة على الجمع 
جمعية ، مفردة ١٥ جمعية نبيان،  مفردة١٥ جمعية النهضة النسائية، مفردة

   . مفردة٢٥ مكين األعمالحاضنة 
 ٢٩مساعدات خيرية عدد  :توزيع عينة الدراسة على حسب مجال عمل الجمعية 

 % ٢٢,٩مفردة بنسبة  ١٦حاضنات أعمال عدد  من % ٤١,٤مفردة بنسبة 
بالنسبة  من العينة % ٣٥,٧ مفردة بنسبة ٢٥ومساعدات لألرامل والمطلقات 

 سنوات ٥أقل من  :لتوزيع عينة الدراسة على حسب سنوات الخبرة فكانت كالتالي
من العينة من خمس سنوات إلى أقل من عشر سنوات % ٤٧,١ مفردة بنسبة ٣٣
 ١٢عشر سنوات إلى أقل خمسة عشرة من العينة من % ٢٢,٩ مفردة بنسبة ١٦

من العينة من خمسة عشر سنة إلى اقل من عشرين عام % ١٧,١مفردة بنسبة 
  .من العينة% ١١,٤ مفردات بنسبة ٨عدد 

  بالنسبة لتوزيع عينة الدراسة بحسب الحصول على دورات تدريبية في مجال عمل
عينة بينما عدد من ال% ٤٤,٣ مفردة حصلوا على تدريب بنسبة ٣١الجمعية عدد 

كذلك توزيع من ، لم يحصلوا على دورات تدريبية% ٥٥,٧ مفردة بنسبة ٣٩
 ٢٦ أفادحصلوا على دورات تدريبية على حسب االستفادة من الدورات التدريبية 

 أفراد من ٤ وأفاد استفادتهم عالية من الدورات التدريبية أن العينة على أفرادمن 
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 أشاربينما  ، الدورات التدريبية استفادة متوسطةالعينة بنسبة بان استفادتهم من
عدد واحدة مفردة من عينة الدراسة الذين حصلوا على دورات بان االستفادة 

  .ضعيفة
  :الدراسة نتائج

   الجمعيات؟في األراملما نوعية البرامج المقدمة لمساندة  :التساؤل األول
  لجمعيات لمساندة األرامليبين نوعية البرامج و األنشطة التي تقدمها ا) ٣ (جدول

مساعدات   
  شهرية

سلع و مواد 
مشروعات   قروض  عينية

  -  منتجة

  -  ٥٠  ٤٣  ٣٩  ٣٦  ك
البرامج 
  االقتصادية

%  ٧١,٤  %٦١,٤  %٥٥,٧   %٥١,٤%  -  

تنظيم   
  حفالت

تنظيم 
فعاليات 
  ولقاءات

  إقامة رحالت  اجتماعات
تنظيم 
مهرجانا

  ت
  ٢١  ١٠  ٤٤  ٥٣  ٢٤  ك

البرامج 
  االجتماعية

%  ٣٠   %١٤,٣  %٦٢,٩  %٧٥,٧   %٣٤,٣%   

مشروعات   
  صغيرة

دورات 
  تدريبية

برامج مساعدة 
  -  أسر منتجة  تعليم األبناء

  -  ٤٢  ٣٩  ٥٨  ٤٦  ك
برامج 
  تنموية

%  ٦٠   %٥٥,٧   %٨٢,٩   %٦٥,٧%   -  

تنظيم   
  ندوات

إلقاء 
  محاضرات

حمالت توعية 
  -  -  داخل المجتمع

  -  -  ٥٦  ٥٤  ٣٩  ك
برامج 
  توعوية

%  ٨٠   %٧٧,١   %٥٥,٧%   -  -  
بالنسبة لإلجابة على التساؤل األول والذي مؤداه ما نوعية البرامج المقدمة في 

إلى ) ٣ (رقم ويشير الجدول) ٣ (جدول رقم الجمعيات الخيرية النسائية لمساندة األرامل
اتضح انه بالنسبة للبرامج األرامل نوعية البرامج المقدمة من الجمعيات لمساندة 

 البرامج المقدمة من وجهه نظر عينة الدراسة المشروعات المنتجة أكثر أنقتصادية اال
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يليها السلع والمواد العينية بنسبة % ٦١,٤يليها القروض بنسبة % ٧١,٤بنسبة 
اتفقت هذه النتائج مع نتائج % ٥١,٤وأخيرا المساعدات الشهرية بنسبة % ٥٥,٧
 االقتصادية حيث دلت النتائج عن أن بالنسبة للبرامج) ٢٠١١: النعناعي (دراسة

 حيث تطورت رسالة األول  تمثل الترتيباإلنتاجية للقيام بالمشروعات األسرمساعدات 
 االتجاهات التنموية والتمكين بالنسبة إلىالجمعيات الخيرية من االتجاهات الرعوية 
  .لألسر ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع

 البرامج المقدمة من وجهه نظر أكثرعية يتضح أن أما بالنسبة للبرامج االجتما
يليها % ٦٢,٩االجتماعات بنسبة  ،%٧٥,٧عينة الدراسة تنظيم لقاءات وفعاليات بنسبة 

 الرحالت إقامةوأخيرا % ٣٠ثم تنظيم مهرجانات بنسبة % ٣٤,٣تنظيم حفالت بنسبة 
لتدريبية في الترتيب أما بالنسبة للبرامج التنموية فقد جاءت الدورات ا، %١٤,٣بنسبة 

 األسريليها برامج % ٦٥,٧ثم المشروعات الصغيرة بنسبة % ٨٢,٩األول بنسبة 
أما بالنسبة ، %٥٥,٧وأخيرا برامج مساعدة تعليم األبناء بنسبة % ٦٠المنتجة بنسبة 

% ٨٠للبرامج التوعوية فجاءت في الترتيب األول حمالت التوعية داخل المجتمع بنسبة 
  %. ٥٥,٧وأخيرا تنظيم الندوات بنسبة % ٧٧,١ المحاضرات بنسبة إلقاءيليها برامج 

  ؟ندة المقدمة لألرامل من الجمعياتما واقع المسا :التساؤل الثاني
   :المساندة الوجدانية

يبين التوزيع النسبي و االنحراف المعياري و المتوسط الحسابي و الترتيب ) ٤ (جدول
   الوجدانية لألراملإلجابات عينة الدراسة عن المساندة

  االستجابات  
  م

  
إلي حد   نعم    المساندة الوجدانية

  ال  ما
  الترتيب  المتوسط  االنحراف

  -  ٢  ٦٨  ك
تحرص الجمعية على احترام   ١

  -  ٢,٩  ٩٧,١  %   وتقديرهناألرامل
١  ٢,٩٧  ٠,١٧  

  ١٢  ٣٠  ٢٨  ك
٢  

تحرص الجمعية على استطالع 
 في تقدير مدى كفاية األراملرأي 

١٧,١  ٤٢,٩  ٤٠  %  قدمةالخدمات الم
٦  ٢,٢٢  ٠,٧٣  

  ٦  ١٢  ٥٢  ك
تحرص الجمعية على زيادة ثقة   ٣

  ٨,٦  ١٧,١  ٧٤,٣  %   في نفسهااألرملة
٣  ٢,٦٦  ٠,٦٣٤  
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  -  ٢  ٦٨  ك
السرية في  تحرص الجمعية على  ٤

  -  ٢,٩  ٩٧,١  %  األراملالتعامل مع 
١  ٢,٩٧  ٠,١٧  

  ١٢  ٢٣  ٣٥  ك
يم الدعم تخطط الجمعية برامج لتقد  ٥

١٧,١  ٣٢,٩  ٥٠  %  النفسي لألرملة
٥  ٢,٣٣  ٠,٧٦  

  ١٣  ١٦  ٤١  ك
تخطط الجمعية لبرامج تشجيعية   ٦

١٨,٦  ٢٢,٩  ٧٠  %  األرامللتحفيز انجاز 
٤  ٢,٤٠  ٠,٧٩  

  ٢١  ٢٣  ٢٦  ك
٧  

يحرص المسئولين بالجمعية 
االجتماع باألرامل لمعرفة 

  ٣٠  ٣٢,٩  ٣٧,١  %  احتياجاتهم
٧  ٢,٠٧  ٠,٨٢  

  ٣١  ١٤  ٢٥  ك
٨  

تنفذ الجمعية أنشطة في برامجها 
للتعاطف مع مشاعر الحزن 

٤٤,٣  ٢٠  ٣٥,٧  %  والترمل لألرامل
٨  ١,٩١  ٠,٨٩  

  ٢,٤٤ = ٣المتوسط العام من   

  
والذي مؤداه ما واقع المساندة المقدمة بالنسبة لإلجابة على التساؤل الثاني  

   .خيرية النسائيةلألرامل من الجمعيات ال
أولًا واقع المساندة الوجدانية والذي يتعلق باإلجابة على التساؤل الفرعي 

  األول
 بنسبة ٣ من ٢,٤٤فقد حصل متغير المساندة الوجدانية على متوسط عام 

وجاء في الترتيب األول حرص الجمعية على احترام ، أي بدرجة نعم ٣ من ٢,٩٧
ي التدخل المهني ثم العمل على زيادة بأقل نسبة من األرامل وتقديرها وكذلك السرية ف

 المساندة تقاربت حولها اآلراء ثم أشكال أكثر أنهااالنحراف المعياري مما يدل على 
 من ٢,٦٦جاءت حرص الجمعية على برامج تزيد من ثقة األرملة بنسبة متوسط نسبة 

 ثم تخطط ٣ من ٢,٤ بنسبة األراملنجاز إتخطط الجمعية لبرامج تشجيعية لتحفيز  .٣
  ثم حرص الجمعية٣ من ٢,٣٣ الجمعية برامج لتقديم الدعم النفسي لألرملة بمتوسط

 ٣ من ٢,٢٢على استطالع أراء األرامل في تقدير مدى كفاية الخدمات المقدمة بمتوسط 
 ثم ٣-٢ثم حرص المسئولين بالجمعية على االجتماع باألرامل لمعرفة احتياجاتهم بنسبة 

 في برامجها للتعاطف مع مشاعر الحزن أنشطةمرتبة األخيرة تنفذ الجمعية جاء في ال
وهذا يتطابق مع ما أوضحته نتائج الدراسات من أن فقد الزوج يصنف ، والترمل لألرامل
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و ) ٢٠٠٦ ،وآخرونريف (، )٢٠١٣ ،الصميلي(كأحد أهم األحداث للمشقة الوجدانية 
 إلى المساندة الوجدانية كأولوية أولى في وبالتالي تحتاج األرملة  ).٢٠٠٥ ،المالح(

  أنواع المساندة
   :المساندة األدائية

يبين التوزيع النسبي و االنحراف المعياري و المتوسط الحسابي و الترتيب ) ٥(جدول 
  إلجابات عينة الدراسة عن المساندة األدائية لألرامل

  االستجابات  
  م

  
إلي حد   نعم    األدائيةالمساندة 

  ال  ما
  تيبالتر  المتوسط  االنحراف

  ٣٣  ١٥  ٢٢  ك
توفر الجمعية قروض لألرملة   ١

  ٤٧,١  ٢١,٤  ٣١,٤  %  وأسرتها
٨  ١,٨٤  ٠,٨٨  

  ٢٤  ٢٣  ٢٣  ك
تلتزم الجمعية بمعونات مالية   ٢

  ٣٤,٣  ٣٢,٩  ٣٢,٩  %  األرملةكافية ألسرة 
٦  ١,٩٩  ٠,٨٣  

  ٢٦  ١٧  ٢٧  ك
 إسكانتوفر الجمعية خدمات   ٣

 ٣٧,١  ٢٤,٣  ٣٨,٦  %  األراملألسر 
٥  ٢,٠١  ٠,٨٨  

  ١  ١٨  ٥١  ك
تحرص الجمعية على توفير   ٤

  ١,٤  ٢٥,٧  ٧٢,٩  %  فرص عمل لألرامل وأبنائها
١  ٢,٧١  ٠,٤٩  

  ٣٧  ١٦  ١٧  ك
٥  

توفر الجمعية مستشارين 
قانونيين للحفاظ على حقوق 

  ٥٢,٩  ٢٢,٩  ٢٤,٣  ك  وأسرتها األرملة
١٠  ١,٧١  ٠,٨٤ 

%  ٤  ٢٣  ٤٣  
 مشروعات إقامةلجمعية تتيح ا  ٦

  ٥,٧  ٣٢,٩  ٦١,٤  ك  اقتصادية
٢  ٢,٥٦  ٠,٦١  

%  ٢٣  ١٤  ٣٣  
٧  

 أخصائيينتوفر الجمعية 
 في األرملةاجتماعيين لمساعدة 

  ٣٢,٩  ٢٠  ٤٧,١  ك  التعامل مع مشكالت أبناءها
٤  ٢,١٤  ٠,٨٩  

%  ٣٠  ٢٣  ١٧  
توفر الجمعية الرعاية الصحية   ٨

  ٤٢,٩  ٣٢,٩  ٢٤,٣  ك  األراملألسر 
٩  ١,٨١  ٠,٨٠  



 م ٢٠١٥يوليو لسنة )  الجزء األول،١٦٤: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
 

 -٦٥٩-

  االستجابات  
  م

  
إلي حد   نعم    األدائيةالمساندة 

  ال  ما
  تيبالتر  المتوسط  االنحراف

%  ٢٥  ٢١  ٢٤  
٩  

تنفذ الجمعية برامج لمساعدة 
 لتحديد احتياجات األرملة

  ٣٥,٧  ٣٠  ٣٤,٣  ك  أسرتها
٦  ١,٩٩  ٠,٨٤  

%  ١٦  ١٨  ٣٦  
تحرص الجمعية على تنمية   ١٠

  ٢٢,٩  ٢٥,٧  ٥١,٤  ك  القدرات الذاتية لألرملة
٣  ٢,٢٩  ٠,٨٢  

  ٢,١١ = ٣المتوسط العام من 

  واقع المساندة األدائية المقدمة لألرامل من الجمعيات الخيرية النسائية :ثانيا
 وجاء في ٣ من ٢,١١وقد حصل متغير المساندة األدائية على متوسط نسبي 

حرص الجمعية على توفير فرص عمل لألرملة . الترتيب األول هذا النوع من المساندة
 مشروعات اقتصادية إقامة الجمعية إتاحة  يليه٣ من ٢,٧١ بمتوسط نسبي وأبنائها
حرص الجمعية على تنمية ،  ثم جاء في الترتيب الثالث٣ من ٢,٥٦نسبي  بمتوسط

 يليه توفر الجمعية أخصائيين اجتماعيين ٣ من ٢,٢٩القدرات الذاتية لألرملة بنسبة 
راف  بانح٣ من ٢,١٤ بمتوسط نسبي أبنائهالمساعدة األرملة في التعامل مع مشكالت 

معياري عالي مما يدل على أن هذا المتغير تشتت حوله اآلراء ثم يليه توفير الجمعية 
 انحراف معياري عالي وأيضا ٣ من ٢,٠١  ألسر األرامل بمتوسط نسبيإسكانخدمات 

، لعدم اجتماع اآلراء حول هذا النوع من المساندة ثم االلتزام بمعونات عالية كافية
د احتياجاتها يلي ذلك توفير قروض لألرملة وأسرتها وأخيرا ومساعدة األرملة على تحدي

 الدراسات على ما تتعرض له األرملة من متاعب صحية ونفسية إجماععلى الرغم من 
 ٣ من ١,٨١نتيجة شكل وكذلك لتعدد المسئوليات تقديم الرعاية الصحية بمتوسط 

  . سرتهاوأوأخيرا توفير مستشارين قانونين للحفاظ على حقوق األرملة 
، الشمري(،  )٢٠٠٥، الزامل ،عثمان(وهنا يتطابق مع ما توصلت إليه دراسة 

في أن من صور المساندة المساعدات المالية والمساعدات الطارئة حسب ) ١٩٩٩
كذلك رعاية وتأهيل وتدريب الفئات  ،احتياجات كل أسرة وكذلك المساعدات العينية

  . الفقيرةاألسرالخاصة من 
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  :لمعرفيةالمساندة ا
يبين التوزيع النسبي و االنحراف المعياري و المتوسط الحسابي و الترتيب ) ٦ (جدول

  إلجابات عينة الدراسة عن المساندة المعرفية لألرامل
  االستجابات  

  م
  

  الإلي حد ما  نعم    المساندة المعرفية
  الترتيب  المتوسط  االنحراف

  ٣٠  ٢٥  ١٥  ك
١  

تقدم الجمعية محاضرات وندوات 
ت الخاصة باألرامل للمشكال

  ٤٢,٩  ٣٥,٧  ٢١,٤  %  نوأسره
٧  ١,٧٨  ٠,٧٨ 

  ٢٦  ٢٠  ٢٤  ك
٢  

تستعين الجمعية بخبراء 
ومتخصصين في مختلف المجاالت 

  ٣٧,١  ٢٨,٦  ٣٤,٣  %  لمساعدة األرامل
٦  ١,٩٧  ٠,٨٥  

  ٤  ٢١  ٢٧  ك
٣  

 وبرامج في أنشطةتقدم الجمعية 
 مجال التوعية للتنشئة االجتماعية

  ٥,٧  ٣٠  ٣٨,٦  %  لألبناء
٥  ٢,١  ٠,٨٤  

  ٤  ١٨  ٤٨  ك
٤  

تقدم الجمعية معارف عن الخدمات 
المجتمعية التي يمكن أن تستفيد 

  ٥,٧  ٢٥,٧  ٦٨,٦  %  األراملمنها 
٣  ٢,٦٣  ٠,٥٩  

  -  ١٣  ٥٧  ك
٥  

تقوم الجمعية باإلعالم عن 
خدماتها للفئات المستهدفة 

  -  ١٨,٦  ٨١,٤  %  بالمجتمع
١  ٢,٨١  ٠,٣٩  

  ١  ١٤  ٥٥  ك
 عن إرشاديتوفر الجمعية دليل   ٦

  ١,٤  ٢٠  ٧٨,٦  %  خدماتها وشروط الحصول عليها
٢  ٢,٨  ٠,٤٦  

  ٢٠  ١٧  ٣٣  ك
٧  

عمل دورات تدريبية عن التدخل 
 لألخصائيين  مع األراملالمهني

  ٢٨,٦  ٢٤,٣  ٤٧,١  %  االجتماعيين
٤  ٢,١٩  ٠,٨٦  

  ٢,٣٢ = ٣المتوسط العام من 
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 -٦٦١-

  ثالثا واقع المساندة المعرفية المقدمة من الجمعيات الخيرية النسائية لألرامل
 وجاء في ٣ من ٢,٣٢حصل متغير المساندة المعرفية على متوسط عام نسبي 

الترتيب األول للعبارات بالنسبة للمساندة المعرفية تقوم الجمعية باإلعالم عن خدماتها 
 إرشادييلي ذلك توفر الجمعية دليل  ٣ من ٢,٨١للفئات المستهدفة بالمجتمع بنسبة 

يلي ذلك تقدم ، ٣ من ٢,٨عن خدماتها وشروط الحصول عليها بمتوسط نسبي عام 
 بمتوسط األرامل تستفيد منها أنالجمعية معارف عن الخدمات المجتمعية التي يمكن 

 ملاألرايلي ذلك عمل دورات تدريبية عن التدخل المهني مع ، ٣ من ٢,٦٣نسبي عام 
 وبرامج في أنشطةثم تقد الجمعية ، ٣ من ٢,٣٢لألخصائيين االجتماعيين بمتوسط 

ثم االستعانة بالخبراء ، ٣ من ٢,١مجال التنشئة االجتماعي لألبناء بمتوسط نسبي 
 ثم تقديم محاضرات وندوات أخيراوالمختصين في مجاالت مختلفة لمساعدة األرامل 

 الندوات الخاصة وأخيرا ومطويات أدلة إصدار في للمشكالت الخاصة باألرامل العمومية
  .األراملبالمشكالت الخاصة باألرامل فيجب مراعاة خصوصية احتياجات 

   :المساندة التقديرية
يبين التوزيع النسبي واالنحراف المعياري والمتوسط الحسابي والترتيب ) ٧ (جدول

  إلجابات عينة الدراسة عن المساندة التقديرية لألرامل
  االستجابات  

    م
إلي حد   نعم    المساندة التقديرية

  الترتيب  المتوسط  االنحراف  ال  ما

تعمل الجمعية على تقييم أساليب   ١  ٣٢  ٢٠  ١٨  ك
  ٥  ١,٨  ٠,٨٣  ٤٥,٧  ٢٨,٦  ٢٥,٧  %التنشئة االجتماعية ألبناء األرامل

  ٢٥  ١٣  ٣٢  ك
٢  

يقوم األخصائيون االجتماعيون 
 أسرةفي الجمعية بتقييم أولويات 

  ١  ٢,١  ٠,٩٠  ٣٥,٧  ١٨,٦  ٤٥,٧  %  ألرملةا

  ٢٨  ١٧  ٢٥  ك
٣  

يحدد األخصائيون االجتماعيون 
الصعوبات الشخصية لألرملة في 

  ٣  ١,٩٦  ٠,٨٨  ٤٠  ٢٤,٣  ٣٥,٧  %  عالقاتها

 األراملمع  يناقش األخصائيون  ٤  ٢٧  ٢١  ٢٢  ك
  ٤  ١,٩٣  ٠,٨٤  ٣٨,٦  ٣٠  ٣١,٤  %  نقراراتهكفاءة 

دراسة المشكالت االجتماعية   ٥  ٢٧  ١٧  ٢٦  ك
  ٢  ١,٩٩  ٠,٨٨  ٣٨,٦  ٢٤,٣  ٣٧,١  %  وأسرهنلألرامل 

  ١,٩٥ = ٣المتوسط العام من 
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 -٦٦٢-

  واقع المساندة التقديرية المقدمة لألرامل من الجمعيات الخيرية النسائية
، ٣ مـن  ١,٩٥حصل هذا المتغير من متغيرات المساندة على متوسط نـسبي       

 ٢,١الترتيب األول قيام األخصائيين بتقييم أولويات واهتمامات األرامل بنسبة          وجاء في   
 ثم تحديـد  ٣ من ١,٩٩ بنسبة  مشكالت االجتماعية لألرامل وأسرهن    ثم دراسة ال   ٣من  

 ١,٩٣ األخصائيين الصعوبات الشخصية لألرملة في عالقات االجتماعية بمتوسط مرجح        
وعامة يعتبر واقع المساندة التقديرية متوسـط        ئهاثم تقييم أساليب تنشئة األرملة ألبنا     

المستوى ويجب األخذ في االعتبار النواحي المرتبطة بتقدير الذات لدى األرملـة وقـد              
المرأة األرملة باعتبار أن لها مصير محتوم  يرجع ذلك إلى أنه مازال المجتمع يتعامل مع

 ويجب االهتمام بتمكينهـا     والبقاء وحيدة، وأسرتها لها أولوية عنها هي بشكل شخصي        
  . واالهتمام بذاتها حتى تستطيع تمكين إثراء أسرتها

   :المساندة االجتماعية
يبين التوزيع النسبي و االنحراف المعياري و المتوسط الحسابي و الترتيب ) ٨(جدول 

  إلجابات عينة الدراسة عن المساندة االجتماعية لألرامل
    م  اتاالستجاب  

  الإلي حد ما  نعم    المساندة االجتماعية
  الترتيب  المتوسط  االنحراف

تحرص الجمعية على تكوين   ١  ٣٧  ٢٢  ١٥  ك
  ٥٢,٩  ٣١,٤  ٢١,٤  %  األراملجماعات مساندة ذاتية من 

٥  ١,٦٩  ٠,٨١  

عمل لقاءات دورية عامة ألسر   ٢  ٣٦  ٢٢  ١٢  ك
  ٥١,٤  ٣١,٤  ١٧,١  %  األرامل

٦  ١,٦٦  ٠,٧٦ 

دوات لإلرشاد تنظم الجمعية ن  ٣  ٣٢  ١٥  ٢٣  ك
  ٤٥,٧  ٢١,٤  ٣٢,٩  %  األسرياالجتماعي 

٤  ١,٨٧  ٠,٨٨  

 ذوات األراملالتواصل الدوري مع   ٤  ٢٥  ٢١  ٢٤  ك
  ٣٥,٧  ٣٠  ٣٤,٣  %  األسر

٣  ١,٩٩  ٠,٨٤  

 فرصة المشاركة التطوعية إتاحة  ٥  ١٩  ١٦  ٣٥  ك
  ٢٧,١  ٢٢,٩  ٥٠  %   في تنمية المجتمعاألراملألسر 

١  ٢,٢٣  ٠,٨٥  

 األراملالمساهمة في حل مشكالت   ٦  ٢٣  ٢١  ٢٦  ك
  ٣٢,٩  ٣٠  ٣٧,١  %  وأسرهن

٢  ٢,٠٤  ٠,٨٤  

  ١,٩١ = ٣المتوسط العام من 
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 -٦٦٣-

  واقع المساندة االجتماعية المقدمة لألرامل من الجمعيات الخيرية النسائية 
 متوسط من متغيرات المساندة على) المساندة االجتماعية(حصل هذا المتغير 

 فرص المشاركة التطوعية ألسر في إتاحة األولوجاء في الترتيب  ٣ من ١,٩١مرجح 
اهمة في حل مشكالت األرامل  يليه المس٣ من ٢,٢٣تنمية المجتمع بمتوسط مرجح 

 بمتوسط األسر ذوات األرامل يليه التواصل الدوري مع ٢,٠٤ بمتوسط مرجح وأسرهن
 لتبادل األراملكوين جماعات مساندة من  يليه حرص الجمعية على ت١,٩٩مرجح 

 عمل لقاءات دورية عامة ألسر األخيرة ثم في المرتبة ١,٦٩الخبرات بمتوسط مرجح 
 وتعتبر المساندة االجتماعية أقل أنواع المساندة المقدمة لألرملة وقد يرجع ذلك األرامل

  .إلى خصوصية التعامل مع المرأة في المجتمع
  )٩ (جدول

ف المعياري والمتوسطات الحسابية وترتيبها ألنواع المساندة التي تقدمها يبين االنحرا
 الجمعيات الخيرية لألرامل

االنحراف   المساندة  م
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

النسبة 
  الترتيب  التقديرية

المساندة   
  ١   %٨١,٣  ٢,٤٤  ٣,٦٧  الوجدانية

  ٣   %٧٧,٣  ٢,١١  ٥,٤٩  األدائيةالمساندة   

المساندة   
  ٢   %٧٠,٣  ٢,٣٢  ٢,٩٦  عرفيةالم

المساندة   
  ٤   %٦٥  ١,٩٥  ٣,٩٩  التقديرية

المساندة   
  ٥   %٦٣,٣  ١,٩١  ٣,٩٦  االجتماعية

 ٢,١٥ = ٣المتوسط العام للمساندة ككل من     

 أكثر أنواع المساندة التي تقدمها الجمعيات أنباستقراء الجدول السابق نجد 
 و التي ٢,٤٤بمتوسط " المساندة الوجدانية " الخيرية عينة الدراسة لألرامل تتمثل في 

و يليها في الترتيب الثاني المساندة ،  و التي تعني نعم٣ – ٢,٣٢تقع في المدى من 
بينما جاء في ،  و التي تعني نعم٣ – ٢,٣٢و تقع في المدى  ٢,٣٢المعرفية بمتوسط 

المساندة التقديرية و في الترتيب الرابع جاءت ، ٢,١١الترتيب الثالث األدائية بمتوسط 
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 -٦٦٤-

و كلها تقع  و في الترتيب الخامس و األخير جاءت مساندة االجتماعية للجمعيات الخيرية
 و الذي يعني أن الجمعيات تقوم بهذا النوع من المساندة إلى ٢,٣٣ – ١,٦٧في المدى 

   .حد ما
ل كما أشار الجدول السابق إلى المتوسط العام لمساندة الجمعيات الخيرية لألرام

 و الذي يعني أن الجمعيات عينة الدراسة تقدم المساندة لألرامل إلى ٢,١٥و الذي بلغ 
حد ما و الذي يمكن اعتباره بان مستوى واقع المساندة المقدمة من الجمعيات الخيرية 

  . ٢,٣٣ – ١,٦٧متوسط و ذلك ألنها تقع في المدى من 
 االجتماعية في برامج ويجب أن توجه هذه النتائج نظر القائمين على الرعاية

رعاية النساء ذوي الظروف الخاصة بضرورة النظر إلى االحتياجات النوعية لكل فئة 
من فئات هذه النساء والنظر إلى ضرورة رفع مستوى المساندة وخاصة المساندة 

 أسرتها أفرادالتقديرية واالجتماعية للمرأة واالهتمام بالمرأة كأولوية لتستطيع تمكين 
  . لفرد المتمكن يستطيع تمكين المحيطين بهحيث أن ا

  :التساؤل الثالث
الذي مؤداه هل توجد فـروق دالـة فـي          بالنسبة إلجابة التساؤل الثالث     

مستوى المساندة المقدمة لألرامل بحسب المتغيرات االجتماعية لمقدمي الرعايـة مـن            
  الجمعيات 

  t-test" ت"يبين قيمة ) ١٠ ( رقمجدول
مستوى المساندة المقدمة  للفروق بين المتوسطات في حصائيةاإل ومستوى داللتها 

  النوع بحسب لألرامل 

المتوسط   المتغيرات  المحور
  الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  قيمة
  "ت " 

مستوى 
  الداللة  الداللة

مستوى المساندة   ٦,٠٦٦  ٥٨  ذكر
  النوع  المقدمة لألرامل

  ١٧,٣٥  ٦٤  أنثى
  عنددالة  ٠,٠٠٠  ٦,٦٧

٠,٠١  
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 -٦٦٥-

 لداللة الفروق في (ANOVA)يبين اختبار تحليل التباين األحادي ) ١١ (جدول
  مستوى المساندة المقدمة لألرامل بحسب بعض المتغيراتاستجابات عينة الدراسة في 

مصدر   المتغير
  التباين

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
مستوى   قيمة ف  المربعات

  الداللة  الداللة

بين 
 ١,٥٧ ٣٧  ٥٨,١٧ وعاتالمجم

  السن
داخل 

  ١,٠٣  ٣٢  ٣٢,٩٢  المجموعات
٠,١١٢ ١,٥٣ 

غير 
دالة 
عند 
٠,٠٥ 

بين 
 ٠,٥٧٣ ٣٧  ٢١,٢٠ المجموعات

الحالة 
داخل   االجتماعية

  ٠,٥٠٠  ٣٢  ١٦  المجموعات
٠,٣٤٩ ١,١٤٦ 

غير 
دالة 
عند 
٠,٠٥ 

بين 
 المجموعات

٠,٩٩٢ ٣٧ ٣٦,٧١ 
المؤهل 
داخل   العلمي

  ٠,٩٥٨  ٣٢  ٣٠,٦٧  المجموعات
٠,٤٦٣ ١,٠٣٥ 

غير 
 دالة
عند 
٠,٠٥ 

بين 
 المجموعات

١,٦٧١ ٣٧  ٦١,٨٤  
  التخصص

داخل 
  ١,٢٨٩  ٣٢  ٤١,٢٥  المجموعات

٠,٢٢٩  ١,٢٩٦  
غير 
دالة 
عند 
٠,٠٥  

 بين
  ٢,١٤١ ٣٧  ٧٩,٢٣  المجموعات

سنوات 
 داخل  الخبرة

  ١,٢٩٤  ٣٢  ٤١,٤٢  المجموعات
٠,٠٧٥  ١,٦٥٤  

غير 
دالة 
عند 
٠,٠٥  

يوضح داللة الفروق في المساندة المقدمة لألرامل حسب ) ١١ (جدوليوضح 
المتغيرات االجتماعية لمقدمي الرعاية من عينة الدراسة وقد توصلت النتائج انه ال توجد 

 ،المؤهل العلمي ،الحالة االجتماعية ، بحسب متغيرات السنإحصائيافروق دالة 
مستوى معنوية  ٠,٠١ عند إحصائيةالة سنوات الخبرة بينما تظهر فروق د ،التخصص
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 -٦٦٦-

 إحساسا أكثر اإلناث عن الذكور وقد يرجع ذلك إلى أن اإلناثترجع إلى النوع لصالح 
 إلى خصوصية مجتمع النساء أيضاومعرفة بمتطلبات المساندة لألرملة وكذلك قد يرجع 

  .في المملكة العربية السعودية
ية النسائية في تقديم المـساندة      الجمعيات الخير ما معوقات    :التساؤل الرابع 

   ؟لألرامل
التوزيع النسبي و االنحراف المعياري و المتوسط الحسابي و الترتيب ) ١٢(يبين جدول 

  الجمعيات الخيرية في تقديم المساندة لألرامل إلجابات عينة الدراسة عن معوقات
  االستجابات  

  م
  

  ال  نعم    معوقات تقديم المساندة لألرامل
  ترتيبال  المتوسط  االنحراف

  ٥٢  ١٨  ك
  ضعف التحويل لدى الجمعية  ١

%  ٧٤,٣  ٢٥,٧  
٦  ١,٢٦  ٠,٤٤  

  ٥٦  ١٤  ك
عدد الحاالت الكبير لألخصائيين   ٢

  ٨٠  ٢٠  %  االجتماعيين
٧  ١,٢  ٠,٤٠ 

  ٥١  ١٩  ك
عدم وجود تخطيط استراتيجي في   ٣

  ٧٢,٩  ٢٧,١  %  الجمعية
٥  ١,٢٧  ٠,٤٥  

  ٤٧  ٢٣  ك
  األرامل الدوري مع صعوبة التواصل  ٤

%  ٦٧,١  ٣٢,٩  
٤  ١,٣٣  ٠,٤٧  

  ٢٩  ٤١  ك
  األراملتعدد المشكالت لدى اسر   ٥

%  ٤١,٤  ٥٨,٦  
١  ١,٥٩  ٠,٤٩٦  

  ٣٧  ٣٣  ك
صعوبة التعرف على مشكالت اسر   ٦

  ٥٢,٩  ٤٧,١  %  األرامل
٣  ١,٤٧  ٠,٥٠٣  

  ٣٢  ٣٨  ك
ضعف الوعي المجتمعي بالتطوع   ٧

٤٥,٧٣  ٥٤,٣  %  ألراملابالجمعيات لمساعدة 
١  

٢  ١,٥٤  ٠,٥٠٢  

معوقات الجمعيات الخيرية النسائية في تقـديم المـساندة         ) ١٢ (يوضح جدول 
 المعوقات التي تواجه الجمعيات في تقديم       أكثرباستقراء الجدول السابق نجد     ، و لألرامل
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 -٦٦٧-

 المساندة أنماطتعدد المساندة كانت تعدد المشكالت لدى األرامل األمر الذي يفرض وجود 
 الترمل لدى األرامل جاء بعده فـي الترتيـب ضـعف الـوعي              آثارجميعا للتعامل مع    

بينما جاء في الترتيب الثالث صـعوبة       ،  المجتمعي بالتطوع بالجمعيات لمساعدة األرملة    
التعرف على مشكالت اسر األرامل في المدى ثم صعوبة التواصل الدوري مع األرملـة              

ثم عدد  ،   تخطيط استراتيجي في الجمعية ثم ضعف التمويل لدى الجمعية         يليه عدم وجود  
 ٣ – ١,٥٩الحاالت الكبير بالنسبة لألخصائيين االجتماعيين وكلها تقع في المدى مـن            

 الممارسة المهنية في    أداء هذه المعوقات ليست بالحد الكبير المؤثر على         أنوهذا يعني   
  .تقديم المساندة لألرامل

   :مسالتساؤل الخا
التصور المقترح لتحسين دورا الجمعيات الخيرية النسائية فـي المـساندة           

   :وأسرهنلألرامل 
بناء على الدراسة الميدانية والتي تم تطبيقها على منسوبي الجمعيات الخيرية 

  عنه نتائج الدراسة في التعرف على دور الجمعياتأسفرتوما  بمدينة الرياض النسائية
التعرف على طبيعة المعوقات التي تواجه دور الجمعيات وكذلك في حقيقة المساندة و

تصور مقترح لتحسين دور الجمعيات الخيرية   الدراسات السابقة تم وضعأدبياتتحليل 
والتي تم  وفيما يلي مجموعة من المحكات وأسرهنفي تقديم المساندة لألرامل  النسائية

  . وضع التصور المقترح في ضوئها
 نطلق منها التصور المقترحالمسلمات التي ي -١
 هدف التصور المقترح -٢
 األسس والركائز التي يعتمد عليها التصور المقترح  -٣
  متطلبات تحقيق التصور المقترح  -٤
 العمليات المهنية التي يقوم عليها التصور المقترح  -٥
-المبادئ -التعليقات المستخدمة  - مكونات التصور المقترح االستراتيجيات  -٦

 . خصائي االجتماعيلأل الدور المهني

  : التي ينطلق منها التصور المقترحواألسسالركائز 
   :من األسس التالية  تم وضع التصور المقترح استناداً على مجموعة

 العديد إلىنتائج الدراسات السابقة وما انتهت إليه من تعرض المرأة األرملة  -١
 احتياجها ةوحتمي واالجتماعية والنفسية من الضغوط الصحية واالقتصادية

وان أهمية ونوع شبكات المساندة وفعاليتها قد يكون له   المساندةأنواعلكافة 
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 -٦٦٨-

الجمعيات الخيرية النسائية كأحد أهم  ضرورة عن ادارك المساندة نفسها
 احتياجات خاصية   كاسر لهاوأسرهن مظاهر تقديم المساندة التطوعية لألرامل

 مظاهر شبكة المساندة أهم أحدالنظريات المفسرة للمنظمات االجتماعية ك -٢
 ومعوقات هذا الدور  وكذلك دور هذه المنظمات االجتماعية

 نتائج هذه الدراسات التي كشفت عن مظاهر المساندة المقدمة لألرملة من  -٣
 . خالل مهام دور الجمعيات الخيرية النسائية وكذلك معوقات ذلك الدور

  :المسلمات التي ينطلق منها التصور المقترح
 أفراد احتياجات إشباعبوصفها شريك أساسي في   الجمعيات الخيريةهميةأ -١

 المجتمع في كافة المجاالت 
 الجمعيات الخيرية النسائية هي قطاع من الجمعيات من الجمعيات الخيرية أن -٢

 خاصة وثقافةالتي تهتم بالشئون النسائية لما المجتمع السعودي من طبيعة 
 بالنساء

ندة وانساق تقديمها والمعوقات التي تحد من فعاليتها التعرف على واقع المسا -٣
 ضروري لتحسين الممارسة المهنية في مجال تقديم الرعاية ولتمكين أمر

  التي فقدت عائلهااألسر
انساق البناء أحد  التعرف على واقع المساندة االجتماعية من خالل أن -٤

 اآلثارألرملة من من تأثير في وقاية ا  لما للمساندةأهمية له أمراالجتماعي 
 الشديدة للضغوط المترتبة على ثكل الزوج 

 وهذا ما األرملة على فهم احتياجات األقدرنشر ثقافة التطوع بين النساء ألنهن  -٥
 . دلت عليه نتائج الدراسة الحالية

  :هدف التصور المقترح
 تساهم في تحسين دور الجمعيات أناقتراح الوسائل والعناصر التي يمكن 

 أدائهامساندة فاعلة لألرملة من النساء السعوديات في   تحقيقفيالنسائية الخيرية 
  .األسري

   : متطلبات تحقيق التصور المقترح
االجتماعيات بالجمعيات الخيرية  األخصائياتقصد بها تزويد وي :المعارف -١

 النسائية بمجموعة االتجاهات والمداخل العلمية في المساندة بأنواعها
 األداء في وأسرهن األراملفادة بها في مجال تمكين والتي يمكن االست

 ومواجهه الضغوط وخاصة المساندة التقديرية األسرياالجتماعي 
 .واالجتماعية
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 -٦٦٩-

 الخيرية األهليةويقصد بها تزويد القائمين بالعمل في الجمعيات  :القيم -٢
 رسالةبقيم التمكين والتقوية والدمج والمشاركة لألرامل وفهم  النسائية

 لتنمية قدراتها ومساعدتها على المواجهة األرملةمية الذاتية لشخصية التن
  .واستثمار قدراتها

لدى العاملين   تتوفرأنوهنالك مجموعه من المهارات يجب  :المهارات -٣
  .بالجمعيات الخيرية النسائية

 مهارة – العمل مع جماعات المساندة الذاتية - مهارة االتصال
 التأثير المباشر أساليب  مهارات– النفسية  مهارات المعونة- التنسيق

 إدارة مهارة – المجتمع وإمكانات مهارة استثمار موارد –على الشخصية 
  .األزمة إدارة مهارة –الحالة 

  العمليات المهنية التي يقوم التي يقوم عليها التصور
  :تخطيطية عمليات 

للمساندة قائمة  استخدام المنهج العلمي في وضع استراتيجية واضحة المعالم -
 على نتائج بحوث ودراسات دورية ألسر األرامل 

 من النواحي الوجدانية واالجتماعية والمعرفية األراملحصر وتحديد احتياجات  -
 المترتبة على الترمل وكذلك زيادة اآلثارللعمل على تخفيف  وكذلك قدراتهن

 . األسري األرملة أداء
يين للتنمية المهنية النوعية في التعامل  دورات تدريبية لألخصائإلقامةالتخطيط  -

 . وأسرهن األراملمع مساندة 

  :عمليات تنسيقية
التنسيق والتعامل بين الجمعيات لتبادل الخبرات بين المنظمات وبعضها البعض  -

احتياجا تهم واستثمار قدراتهم  إشباع والتخطيط لتنفيذ األسرفي فهم احتياجات 
  .األسرةن فقدان رب  الناتجة عاألزماتومساندتهم في 

وزارة الشئون االجتماعية من خالل المجلس التنسيقي  التكامل مع خدمات -
 .لمؤسسات المجتمع المدني

 الشراكة مع وحدات المسئولية االجتماعية بالقطاع الخاص لتيسير إجراءات -
ومشروعات   المستفيدة من الجمعيات في توفير فرص عملاألسرمساعدة 

  .إنتاجية
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 -٦٧٠-

   :تنمويةعمليات 
رسالة تنمية القدرات الذاتية لألرملة ومساعدتها في تحديد  العمل على -

  . من الرعايةأولىفي التمكين والتنمية   للمساهمةوإشباعها أسرتها احتياجات
 وأسرهنالمساندة لألرامل   بالجمعيات الخيرية بأهميةالمسئولين تنمية وعي -

 في المشاركة األراملمج وخاصة التقديرية واالجتماعية للمساهمة في د
  .واالندماج في المجتمع

   :مكونات التصور المقترح
   :االستراتيجيات المستخدمة في التصور

          استراتيجية التمكين -
  استراتيجية التشبيك -
  الحالةإدارةاستراتيجية  -
 استراتيجية التعليم والتدريب -
 استراتيجية التنسيق -
 األسرى التوازن إعادةاستراتيجية  -
 استراتيجية التعبير عن العواطف  -

الموارد استثمار –االستشارة - التكافل - المسئولية االجتماعية-المشاركة  (:المبادئ
  .)المتاحة

 - اللجان - االجتماعات - األسرية الجلسات -المقابالت  : المستخدمةاألدوات
   . الندوات– المقاييس النفسية واالجتماعية -الزيارات المنزلية 

   :ر المهني لألخصائي االجتماعي بالجمعيات الخيرية النسائيةالدو
   :وأسرهندوره لتحقيق المساندة المعرفية لألرامل 

المتعددة   بالمعارف المختلفة والتي تحتاجها للتعامل مع مشكالتهااألراملتزويد  -
 أو  مطوياتأو  من خالل كتيباتاألسرة الجديدة كأم وأب في أدوارهاوكذلك 

 محاضرات 
 التوازن وإعادة االستفادة من نتائج الدراسات والبحوث المتعلقة باألرامل -

  األسري
المحتملة لألرملة وخاصة المشكالت االنفعالية  التعرف على المشكالت -

  المصاحبة لمعاناتها واألعراض
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 -٦٧١-

 مختلفة الحرص على تقديم االستشارة وتوفير خبرا ء ومتخصصين في مجاالت -
 .  احتياجاتهموإشباع وأسرتها لةاألرمللحفاظ على حقوق 

  بالجمعية األرامللجماعات  عمل ندوات وجماعات مساندة ذاتية -
 . القيام بالبحوث والدراسات المسحية في هذا المجال -

   : في تحقيق المساندة التقديرية والوجدانيةاألخصائيدور 
 رملةاألتدعيم النظرة االيجابية المترتبة على الفقد والترمل مثل عظم ثواب  -

 األيتاموتربيتها ألطفالها 
  .االيجابي في التعامل مع الضغوط  استراتيجيات التكيفإلى األرملةتوجيه نظراً  -
  على التوازن االيجابي األرملة الكافية التي تساعد اإلمكاناتتوضيح الموارد و  -
على  لمساعدتها إمكانياتهاالتحفيز والتشجيع الكتشاف مصادر القوة في  -

 .ةحداث اليومية الضاغطمواجهه اإل

   :األدائية في تحقيق المساندة األخصائيدور 
ن القانونية و االقتصادية والعمل على توفير خبرا ء ومستشارين في الشؤ -

 .لألرامل لتوفير االستشارات
 األهليعمل تشبيك مع الجمعيات والمؤسسات ذات النشاط االقتصادي  -

 . مشروعاتأقامه بإمكانية األراملوالحكومية لتزويد اسر 
 شون التنشئة إدارةتوفير دورات واستشارات تربوية لكي تستطيع األرملة  -

  .االجتماعية ألوالدها

   : في تحقيق المساندة االجتماعيةاألخصائيدور 
  . بالمؤسسةاألرامل جماعات مساندة ذاتية لجماعات إدارة  -
   . الفرصة لالندماج في المجتمع والمشاركة المجتمعيةإتاحة  -
  . جماعيةالتواصل الدوري عمل لقاءات   -
 المهنية التي تساعد على األدوار يقوم ببعض إنيمكن لألخصائي االجتماعي  -

   .وأسرتها وتحقيق عمليه المساندة لألرملة التكنيكات تطبيق
واستثمار قدراتهم الذاتية   األرملة على تحديد احتياجاتهمأسرة مساعد دور  -

 .  وتحمل المسئولية االجتماعيةومساعدتهم على اتخاذ القرار
 من األزمة الحصول على التيسيرات األرملة المدافع لمساعدة أو دور المساند  -

 . إجراءات سداد قروض المشروعات وكذلك الحصول على المساعدات الالزمة
 وكيفية تحمل األسري التكامل والتوازن أساليب دور المعلم في تعليم األرملة  -

  .المتوفى األبجتماعية ألبنائها بديال عن مسئوليه التنشئة اال
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 -٦٧٢-

 األمور على واإلشراف وإدارته وقيامه ببعض مهام تنظيم العمل اإلداري دور  -
 . الحالةإدارة التنسيق بين مختلف المؤسسات والخدمات من خالل اإلدارية

 للتدريب على الصالبة الشخصية وتأثيرها في التكيف اإلرشاد دور المرشد في  -
  . الحياةمع ضغوط

 دور الموجه في توجيه األرملة لالستفادة من المصادر البيئية والنفسية  -
  .يجابيها على مواجهة ضغوط الحياة بشكل إالمتاحة التي يعين

 دور الباحث في القيام بدراسات وبحوث للبحث في خبرات الترمل والضغوط  -
 . األراملر ساألسرية في أ المشكالت وأنواعومدى كفاية الخدمات المقدمة 
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 -٦٧٣-

  :المراجع العربية
ورقة عمل مقدمة إلى اللقـاء الـسنوي        ،  هـ١٤٢٤ .ضيف اهللا بن سليم   ،  البلوي .١

 الثالث للجمعيات الخيرية بالمنطقة الشرقية 

تقويم أداء الجمعيات األهليـة فـي مجـال التمكـين            : )٢٠٠٩(أمل حسن    ،جابر .٢
 ،كلية الخدمة االجتماعية   ،ة ماجستير غير منشورة   رسال ،االقتصادي للمرأة الريفية  

  جامعة حلوان
الـضغوط   : )٢٠١١(ابتسام عباس فرحان     ،طارق عبد احمد والشجيري   ،  الدليمي .٣

ع  ،اإلنسانيةنبار للعلوم مجلة جامعة األ ،التي تواجه المرأة األرملة وسبل معالجتها    
  . كانون أول– ٤

ج المعرفي السلوكي في خدمة الفرد في ممارسة العال :)٢٠٠٤(عفاف راشد  ،راشد .٤
كلية  ،القاهرة ،المؤتمر العلمي السابع عشر   .  األرامل حياة المسنات    أسلوبتعديل  

  جامعة حلوان ،الخدمة االجتماعية
التوافق المهني في عالقته بالمساندة  : )٢٠١١(الرازق  ماهر عبد ،سكران .٥

دراسة مطبقة على  ،تعليم العاماالجتماعية لدى األخصائيين االجتماعيين بمدارس ال
جامعة  ،اإلنسانيةمجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم  ،محافظة كفر الشيخ

  أكتوبر ٥ج  ،٣١ع ،حلوان
، دور الجمعيات األهلية في تمكين المرأة :)٢٠٠٧ ( األميرإقبال ،السمالوطي .٦

  . مصر)ل  المرأة العربية مشكالت وحلوأميةمحو ( الرابع السنويالمؤتمر 
الجمعيات النسائية الخيرية والمساهمة في التنمية  :)م٢٠٠١( الجازي، الشبيكي .٧

  .العزيز بالقصيم ورقة عمل مقدمة إلى جمعية الملك عبد :االجتماعية
الجهود التطوعية في مجاالت الرعاية  :)١٩٩٢(الجازي محمد ، الشبيكي .٨

جامعة الملك ، ير غير منشورةرسالة ماجست، االجتماعية بالمملكة العربية السعودية
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