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 المستخلص
استهدفت الدراسة الراهنة محاولة تحديد مدى دور برامج الحماية االجتماعيةوتنمية الحياة 

النقدي لألسر الفقيرة والتي لديها أطفال يتعلمون في مراحل التعليم المختلفة المعيشية والدعم 
جنيها  (60) وذلك للمساعدة في استمرار العملية التعليمية حيث تقدم برنامج تكافل لكل أسرة

( جنيه للتلميذ في 100اإلعدادية، و) ( جنيها للتلميذ في المرحلة80و)، للتلميذ االبتدائية
هذا بالنسبة للجانب التعليمي لبرنامج تكافل إما بالنسبة للجانب الصحي للبرنامج ، ويةالثان المرحلة

فهو يقدم دعما نقديا لألسر التي لديها أطفال قبل سن المدرسة. اعتمدت الدراسة على عدد من 
يرجع ارتباط هذا النموذج بالتقويم  النظريات منها نظرية العقد االجتماعي نموذج تحقيق الهدف

اعتبار أنه يحدد مدى نجاح أو فشل برنامج ما في تحقيق األهداف التي تحددت له ويستخدم  على
كوسيلة تحليلية تتسم بالثقة والموضوعية، حيث ال تتدخل فيها قيم المقوم الخاصة في الحكم على 
مدى تحقيق أهداف البرنامج كما أنه يستطيع تقويم األهداف الفردية في البرنامج بمعزل عن 

كما استخدم  ليةاف البرامج األخرى.ويعتبر نموذج تحقيق الهدف أحد اإلشكال لدراسة الفاعأهد
( فرد من ريف وحضر وذكور 400المنهج الوصفي التحليل واعتمد على عينة عدد) ونالباحث

ناث وتم التطبيق في الفترة من يناير )  ( لتحقيق أهداف الدراسة 2019( حتى ابريل)2019وا 
واهمها عمل تقييم لبرامج الحمايه والتوصل إلى نتائج الدراسة )استمارة األستبيان( مستخدمين أداة 

االجتماعيه ومنها برنامج تكافل وكرامه ومن أهم توصياتها التوسع في مشروعات الحمايه 
االجتماعيه التي تتبناها وزارة التضامن االجتماعي لتخريج عناصر منتجه مثل مشروعي مستوره 

 .وفرصه
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 ةمقدم
رة التضامن االجتماعي وبالتعاون مع بعض الوزارات والجهات األخرىفي تنفيذ بدأت وزا

برنامجين للدعم النقدي بهدف دعم الفئات األكثر فقرا في قرى صعيد مصر وفى بعض المناطق 
 ،آلسر التي تعانى من الفقر الشديدالمتاخمة لمحافظتي القاهرة والجيزة حيث تعيش بعض ا

وتنفيذ هذين البرنامجين هو جزء من  ،وبرنامج )كرامة( ) تكافل( ا برنامجالبرنامجان هم وهذان
 والمسؤولية االجتماعيةومنظومة إدارة الدعم، شبكة الحماية االجتماعية

نسانية حيث أن البرنامجين ، واجتماعية، ولبرنامجي)تكافل وكرامة( أهداف كثيرة اقتصادية وا 
هي األسر التي لديها أطفال ملتحقون بمراحل التعليم  الفئة األولى ين هما :موجهان أساساإلى فئت

او صغار يحتاجون للرعاية والمتابعة الصحية ،وهذه الفئة هي ، المختلفة حتى المرحلة الثانوية
عاما  (65السن فوق ) فهي فئة كبار الفئة الثانية الفئة التي يطبق عليها برنامج )تكافل( إما

قدرون على العمل وليس لهم مصادر دخل ثابتة او المعاقين إعاقة تمنعهم من العمل والذين ال ي
 .التي يطبق عليها برنامج )كرامة( والكسب وأيضا ال يملكون دخال ثابتا ،وهذه الفئة هي

وتنفيذ برنامجي تكافل وكرامة يعكس فهما عميقا لقضية العدالة االجتماعية المتشابكة والتي 
ة جذرية وشاملة ،وقد أدركت الحكومة المصرية أهمية قضية العدالة االجتماعية تحتاج لحلها رؤي

عادة توزيع الدعم الحكومي ليصل إلى مستحقيه الفعليين حيث سيستفيد من هذين البرنامجين  وا 
 United.في مرحلتهما األولى أكثر من نصف مليون مصري سيحصلون على الدعم النقدي

for Social Development (UNRISD). 2010 Nations Research Institute 
الحماية االجتماعي يسهم في النمو االقتصادي عن طريق برنامج أفاد مختلف المعلقين أن 

اتصااًل  هوتتصل شتى أنواع الحماية االجتماعي، رفع إنتاجية العمل وتعزيز االستقرار االجتماعي
 :يقا بصورة خاصة بإنتاجية العمل حيثوث

كما تساعد على شفاء من ، الرعاية الصحية علي بقاء العمال في صحة جيدةتساعد نظم 
واعتالل الصحة هو سبب رئيسي النخفاض اإلنتاجية في الكثير من البلدان ، يقع منهم مريضا

وال يؤدي اعتالل ، النامية حيث ال تتوفر للعمال فرص الحصول علي الرعاية الصحية المالئمة
ولكنه ، لي االستجابة لما تتطلبه وظائفهم من مجهود بدني فحسبالصحة إلى تقييد قدرتهم ع

بل يمكن أن يقوض علي نحو خطير كفاءة العمال ، يفضي أيضا إلى تغيبهم بسبب المرض
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وتساعد الرعاية المقدمة ألفراد أسر العمال علي ضمان صحة جيدة ، الذين ال يتغيبون عن العمل
 2009Ju. -Kwon, Huck.للقوى العاملة في المستقبل

مما يساعد علي تجنب مشكلة ، تسهل نظم التقاعد رحيل العمال المسنين من القوى العاملة
 العمال الذين يظلون عاملين في وقت تهبط فيه إنتاجيتهم إلي مستوى منخفض.

تطلع نظم إصابات العمل ـ وهى أقدم أشكال الحماية االجتماعي وأوسعها انتشارًا ـ بدور يتزايد 
نع الحوادث واألمراض المرتبطة بالعمل وفي تأهيل العمال الذين يقعون ضحايا هذه أهمية في م

نظرًا إلي ضخامة عدد ، الحوادث واألمراض ـوتتصل هذه األنشطة اتصاال وثيقا للغاية باإلنتاجية
 .أيام التغيب عن العمل الراجعة لمخاطر صحية يمكن تجنبها

المتنفس الذي يحتاجون إليه ليجدوا  يعتبر لعملتوفر إعانة البطالة للعمال العاطلين عن ا
وتعتبر خدمات التوظيف ، عمال مالئما يستطيعون فيه استخدام مواهبهم وطاقاتهم علي أكمل وجه

 .والتدريب المرتبطة بها مالئمة إلي أبعد حد في هذا الصدد
 

 الدراسة  مشكلة
واالقتصادية منذ عشرات مجموعة من برامج الحماية االجتماعية  المصريةتتخذ الحكومه 

السنوات، إذ ترتكز هذه البرامج، في معظمها، على برامج الدعم بشقيه؛ العيني، والنقدي، غير 
 .في المناطق الريفية أن معدالت الفقر ال تزال في تزايد مستمر خاصة

الفاو، برامج الحماية االجتماعية أنها أمر حاسم  -هذا، وتصف منظمة األغذية والزراعة
مية للتعجيل بالحد من الفقر. فالحماية االجتماعية مفهوم شامل، ال يقتصر فقط على األه

التحويالت النقدية، بل يشمل مكونات أخرى منها؛ التنمية الريفية المستدامة النتشال فقراء الريف 
من براثن الفقر، وتقديم تعليم جيد، عالوة على توفير مظلة تأمين صحية واجتماعية تناسب 

 ( .2008Ocampo, José Antonio)اآلدمية  الحياة
ولهذا ال تضمن التحويالت النقدية فقط سبيل جيد للخروج من دائرة الفقر، لذا سيعالج هذا 
البحث مقاربة نظرية لبرامج الحماية االجتماعية، وتطور تلك البرامج تاريخيا، عالوة على تقييم 

 والتنمية المستدامة الحماية االجتماعيةالترابط بين و هذه التجربة ومسارها المستقبلي 
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دم قدرة العائل على العمل( علي التي تقدم في حالة ع ) ألطفالل النقديه عاناتاإلتساعد 
لألسر ذات األطفال لتوفير الغذاء السليم وبيئة معيشة صحية ألطفالها ـ  ن دخال كافيااضم

قوية لمكافحة عمل األطفال وتشجيع  ويمكن إلعانات األطفال في البلدان النامية أن تكون أداة
يمكن لألطفال أن يتلقوا تعليما يتيح لهم على األمد الطويل بلوغ  بالتالي ،التردد علي المدرسة

 (ILO, Geneva, 2010)اإلنتاجية والدخل.مستويات مرتفعة للغاية من 
الدافع تسهم إعانات المرض النقدية في شفاء العمال المرضى ألنها تزيل الضغط المالي 

كما أنها تساعد علي الحفاظ علي إنتاجية ، إلى االستمرار في العمل حتى في حالة المرض
يتسم تأمين األمومة بأهمية خاصة من أجل  .العمال اآلخرين ألنها تحول دون انتشار العدوى

 .توليد قوى عاملة سليمة صحيا ومن أجل الحفاظ علي صحة األمهات العامالت
كأحد مشروع تكافل وكرامة  البحث عن إجابة لتساؤل رئيسي، ماأنجزه بمحاولهتقوم الدراسة 

وأثره علي تحقيق الحماية االجتماعية ومن ثم أثر هذه البرامج على برامج الحمايه االجتماعيه 
 وهل كان له أثر في الحد من مستويات الفقر االحوال المعيشيه للمستفيدين منها.
المحليه المتواجده في وزارة التضامن االجتماعي هي احد الروافد وكانت االستعانه بالتقارير 
 الرئيسيه لتحديد اشكالية الدراسه 

 

 أهمية الدراسة
تبّنت الحكومة المصرية مؤخًرا برنامًجا طموًحا لإلصالح االقتصادي يستدعي أن يصاحبه 

على الطبقات  برامج ومشروعات حماية اجتماعية من شأنها تخفيف اآلثار السلبية المحتملة
الفقيرة والهشة. تنتمي مصر إلى قائمة الدول التي تقع ضمن الحد المتوسط األدنى للدخل، ويبلغ 

(". وتعد مصر من الدول التي تصنف على أنها 2015("في عام )%27.8معدل الفقر لديها )
تقلبات مستوِرد صاٍف للغذاء، مما يجعلها عرضة بشكل كبير لصدمات أسعار الغذاء العالمية و 

من إجمالي اإلنفاق اأُلسري "المنزلي"  %41أسعار الصرف. ويبلغ اإلنفاق على الغذاء حوالي 
بين الُعشير األفقر. ومن ثم، فإن أي نوع من التضخم  %51في مصر، وترتفع هذه النسبة إلى 

صالح %31"ارتفاع األسعار، والذي وصل مؤخًرا إلى  "، الناتج عن تقلبات أسعار الصرف وا 
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م الطاقة أو أي صدمات أخرى في أسعار الغذاء، سوف يصل مدى تأثيره إلى الغالبية دع
 (2017)مركز األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية .العظمى من اأُلسر

لذلك تهتم الدراسة بتقييم مشروع برنامج الحمايه االجتماعيه تكافل وكرامة وأثاره علي 
 المستفيدين منها.

 أهداف الدراسة
 .تحديد تأثير مشروع تكافل وكرامة علي تحقيق الحماية االجتماعية 
 الحضرو  اية االجتماعية المطبقة في الريفتقييم برامج الحم التوصل إلى 
 ة استفادة من مشروع تكافل وكرامة.يتحديد أكثرالبيئات المجتمع 
 المرأهو  مج الحماية االجتماعية علي الطفلتحديد تأثير برا 
  عمالة االطفالو  فل وكرامة علي التسرب من التعليممشروع تكاتحديد تأثير 
 نها الوزاره االكثرسه هي وزارة التضامن االجتماعي ل أهم الجهات المستفيده من هذه الدراو 

 تطبيقا لبرامج الحمايه االجتماعيه 
 

 فروض الدراسة
  المختلفة على تحسين يوجد عالقة ذات داللة إحصائية لبرامج الحماية االجتماعية بأبعدها

 نوعية حياة المواطن.
  يوجد عالقة ذات داللة إحصائية لقدرة البرنامج على توفير الخدمات الصحية على تحسين

 نوعية حياة المواطن. 
  يوجد عالقة ذات داللة إحصائية لتوافق الخدمة مع توقعات األسرة على تحسين نوعية حياة

 المواطن.
 ة لبرامج الحماية االجتماعية بأبعدها المختلفة على تحسين يوجد عالقة ذات داللة إحصائي

 نوعية حياة المواطن. 
 لة إحصائية بين متوسطات إجابات المبحوثين في برامج الحماية الد ذات توجد فروق

 االجتماعيةتبًعا لمتغير محل اإلقامة
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  حياة  لة إحصائية بين متوسطات إجابات المبحوثين في تحسين نوعيةالدذات توجد فروق
 .المواطن تبًعا لمتغير محل اإلقامة

 

 دراسات سابقة
 :2010راسة )خضر عبد العظيم(د
  استهدفت الدراسة الكشف عن رؤية الفقراء ألشكال الحماية المقدمة لهم من الدولة والممثلة

في معاش الضمان االجتماعي، وفي الرعاية الصحية، ومدي كفاية هذه الجهود في سد 
األساسية اليومية والوقوف علي المشاكل التي تواجه بعض األسر المستفيدة من احتياجاتهم 

 الضمان االجتماعي مع الجهات التي تتولي تقديم هذه المساعدات.
  وتوصلت الدراسة إلي محدودية استفادة األسر من برامج الحماية االجتماعية والمتمثلة في

ها بشكل واضح علي حياتهم، وتري هذه معاش الضمان االجتماعي، ومن ثم لم ينعكس تأثير 
 األسر أن الدولة هي المسئولة عن رعايتهم.

 :2012دراسة )مني عطية خرام( 
  استهدفت الدراسة تحديد الفئات األولي بالرعاية، وتحديد واقع المقدمة لها ومتطلبات االستدامة

لتحقيق االستدامة  االجتماعية للخدمات المقدمة لهذه الفئات والتوصل إلي مؤشرات تخطيطية
االجتماعية للخدمات وهي دراسة وصفية اعتمدت علي منهج المسح االجتماعي وتم جمع 

 البيانات باستخدام استمارة استبيان لعينه من أرباب األسر،
  واستمارة استبيان للمسئولين عن تقديم الخدمات، وتوصلت الدراسة إلي الفئات األولي بالرعاية

سر بال مأوي والمسنين والضعفاء والمطلقات الفقراء، واألسر الفقيرة في المجتمع ومنها األ
التي تعولها نساء، وأسر المتعطلين عن العمل وحددت الدراسة واقع الخدمات المقدمة لهم 
والمعوقات التي تحد من استفادة األسر منها: وتوصلت الدراسة إلي مجموعة من المؤشرات 

 تماعية للخدمات المقدمة للفئات األولي بالرعاية.التخطيطية لتحقيق االستدامة االج
 :2016دراسة )نجوان حسن عبده( 

  استهدفت الدراسة تحديد إسهام برامج الحماية االجتماعية )التقليدية والحديثة( لتعديل سياسات
الرعاية االجتماعية الموجهة للفقراء في مصر، وتحديد الصعوبات التي تواجه برامج الحماية 
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ية لتعديل سياسات الرعاية االجتماعية الموجهة للفقراء في مصر، ووضع تصور االجتماع
 مقترح لتعديل سياسات الرعاية االجتماعية الموجهة للفقراء في مصر.

  وتوصلت الدراسة إلي أن مستوي خدمات الرعاية االجتماعية المقدمة للفقراء في مصر
ول دون حصول الفقراء في مصر منخفض، كما يوجد هناك مجموعة من الصعوبات التي تح

 علي خدمات الرعاية االجتماعية التي يحتاجون إليها.
 :2017دراسة )سحر ياسر محمد علي( 

  سهامات برنامج تكافل وكرامة في تحسن نوعية حياة المرأة الريفية إاستهدفت الدراسة تحديد
المرأة الريفية الفقيرة، الفقيرة، تحديد األليات التي يستخدمها البرنامج لتحسين نوعية حياة 

تحديد المعوقات التي تواجه برنامج تكافل وكرامة لتحسين نوعية حياة المرأة الريفية الفقيرة، 
تحديد المقترحات لتفعيل إسهامات برنامج تكافل وكرامة لتحسين نوعية حياة المرأة الريفية 

 الفقيرة.
 حقيق أهدافه تمثلت في: القضاء وتوصلت الدراسة إلي إسهامات برنامج تكافل وكرامة في ت

علي الفقر، كفالة كبار السن، تحقيق الحماية االجتماعية لألسر، تحقيق العدالة في التوزيع، 
وأن مستوي اآلليات التي يستخدمها برنامج تكافل وكرامة لتحسين نوعية حياة المرأة الريفية 

ت، التدريب علي عمل قاعدة الفقيرة مرتفع ومنها تدريب أخصائيين علي استيفاء االستمارا
بيانات دقيقة، وأن مستوي الصعوبات التي تواجه برنامج تكافل وكرامة في تحسين نوعية 
حياة المرأة الريفية الفقيرة مرتفع ومنها قلة الموارد، قلة عدد األخصائيين المدربين علي 

وكرامة في تحسين  استخدام اللوحات االلكترونية، وأن مقترحات تفعيل استخدام برنامج تكافل
: العمل علي توفير الدعم المادي للبرنامج لضمان ة حياةالمرأة الريفية الفقيرة هينوعي

االستمرار، العمل علي التنسيق بين الجهات الحكومية لضمان عدم التشتت، تدريب أكبر 
 عدد من األخصائيين علي استفتاء االستمارات واستخدام اللوحات االلكترونية.

 :2010اني عبد الهادي الجوهري( دراسة )أم
  حيث هدفت الدراسة إلي التركيز علي األبعاد االقتصادية لتحسين نوعية حياة المرأة الريفية

وتوصلت الدراسة إلي أن تحسين مستوي معيشة األفراد من خالل التركيز علي البرامج 
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جراءات الالزمة لها كما متناهية الصغر لزيادة دخل المرأة الريفية الفقير واتباع الخطوات واإل
تناولت أيضا البعد الذاتي متمثال في مشاركة األفراد والتي تساعد علي تحسين األبعاد 

 االجتماعية والصحية والتعليمية لنوعية الحياة.
 :2014دراسة )محمد مجدي سعيد( 

  استهدفت الدراسة تحديد إسهامات منظمات المجتمع المدني في تحسين نوعية حياة سكان
لعشوائيات وتحديد المعوقات التي تواجهها والوصول إلي مؤشرات تخطيطية لتفعيل جهود ا

تلك المنظمات. وتوصلت الدراسة إلي ضعف إسهامات المجتمع المدني بمجتمع الدراسة في 
تحسين نوعية حياة سكان العشوائيات والتي بسبب المعوقات التي تواجهها في العمل سواء 

جلس اإلدارة أنفسهم أو معوقات خاصة بالمجتمع الذي توجد به معوقات خاصة بأعضاء م
هذه المنظمات، والدراسة ترتبط بموضوع الدراسة الحالية ولكنها تكشف عن جهود منظمات 
مجتمع مدني فقط وليس عن مشروع وطني متكامل له ميزانياته الكبيرة وسياسته وخطة 

 أثيره علي تحسين نوعية حياة السكان.إستراتيجية تتكامل فيها جهود معظم الوزارات في ت
 :2015دراسة )محمد عبد الفتاح( 

  استهدفت الدراسة التعرف علي مساهمة العدالة االجتماعية في التخطيط لتحسين نوعية حياة
فقراء الحضر من خالل األبعاد الذاتية والموضوعية وتحديد أكثر متغيرات العدالة االجتماعية 

حياة فقراء الحضر، وتوصلت الدراسة إلي أن وجود عالقة بين العدالة تدعيما لتحسين نوعية 
ألرباب األسر فيما  االجتماعية بين مجموعات )األقل دخال، ومتوسط الدخل، واألكبر دخال(

يتعلق بالتخطيط لتحسين نوعية حياة فقراء الحضر، والدراسة بشكل عام تختلف عن الدراسة 
عالقة بين العدالة االجتماعية وتحسين نوعية حياة فقراء الحاليةفي كونها تهتم بإيجاد ال

 المجتمعات الحضرية، رغم أن سكان العشوائيات هم أيضا فقراء.
 

 طار النظرياإل
يرجع ارتباط هذا النموذج بالتقويم على اعتبار أنه يحدد مدى نجاح  نموذج تحقيق الهدف:

ستخدم كوسيلة تحليلية تتسم بالثقة أو فشل برنامج ما في تحقيق األهداف التي تحددت له وي
والموضوعية، حيث ال تتدخل فيها قيم المقوم الخاصة في الحكم على مدى تحقيق أهداف 
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 البرنامج كما أنه يستطيع تقويم األهداف الفردية في البرنامج بمعزل عن أهداف البرامج األخرى. 
وهذا النموذج يركز على توضيح ويعتبر نموذج تحقيق الهدف أحد اإلشكال لدراسة الفعالية 

األهداف وموضوعات البرنامج وتقويم اإلنجازات من خالل اختبار الفروض المتداخلة مع 
المخرجات المقيدة وعلى نحو تحليلي فإن القياس في نموذج تحقيق الهدف يكون من خالل 

 الخطوات الخمسة التالية:
 تحديد األهداف التي يجب قياسها. -
 المطلوب من خالل مالحظة مؤشرات األهداف التي تحققت.تحديد األداء  -
 تحديد األداء الحاسم لتحقيق األهداف. -
 وصف مؤشرات السلوك لكل أداء حدث. -
 اختيار جماعي لكل مؤشرات السلوك والربط بينها. -
 : ررات استخدام نموذج تحقيق الهدفمب
مكانية يخدم النموذج العديد من األغراض مثل إعطائنا البيانات الكافي - ة وتحسين المخرجات وا 

 قياسها.
 وكذلك إلقاء الضوء على الطرق الفنية المطلوبة لتقديم المساعدة في مواجهة المشكلة. -
 الوقوف على درجة فعالية البرنامج بصورة علمية ودقيقة. -
 يرتبط بمتغيرات الدراسة ويساعد في تحقيق أهداف الدراسة والتحقق من صحة فروضها. -
التقليدية في التقويم، وجوهره أو خالصة النموذج أن خطط البرنامج هيالتي  وهو من النماذج -

تحدد األهداف والصفات العامة له، وهذه األهداف والصفات هيالتي تحدد بدورها السلوك، 
 ويستخدم المفهوم كدليل لتحقيق األهداف الموضوعة للبرنامج.

المجتمع تتمثل في أهدافمادية وأهداف الهدف هو الغاية المراد تحقيقها، واألهداف في تنظيم 
معنوية وذلك للتوصل إلى التغير األمثل من وضع غير مرغوب فيه إلى وضع أخر مرغوب 

 فيه.
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أن ثمة تعاقدًا تم  Social Contract ” العقد االجتماعى” يعنى : العقد االجتماعينظرية 
لمحكومين، التعاقد بين الحكام وا، سواء كان هذا ة من األفراد من أجل نشأة الدولةبين مجموع

، عند هوبز . ويبدو أن نظرية كما هو الحال عند لوك، أو بين المحكومين وبعضهم البعض
، فلقد السياسى  ات تاريخ بعيد فى الفكر، بل إنها ذد االجتماعى ليست جديدة كل الجدةالعق

ثم وجدت النظرية تدعيمًا لها ، وكذلك بعض آباء الكنيسة األوائل، األبيقوريون هذه النظريةناقش 
فى القانون الرومانى الذى اعتبر الشعب هو مصدر السلطة السياسية . ويرى البعض أن المجتمع 

 .اإلقطاعى يقوم على أساس التعاقد الذى يتمثل فى يمين الوالء والخضوع بين السادة والعبيد
ليس فقط فى إلقاء  –السياسيين إال أن الفضل يرجع إلى أوربا العصر الحديث وفالسفتها 

نما فى –الضوء على فكرة العقد االجتماعى من جديد  ، تناول هذه الفكرة من منطلق جديد وا 
واالرتكاز على الفرد كفرد وليس على المجموع أو الناس  Individualismحيث إبراز الفردية 

حه العقد لها كيانها هو تصور طر ، فاعتبار الفرد وحدة قائمة بذاتها الغامض لهذه الكلمة بالمعنى
فإنه أحد ركائز الفكر ، االجتماعى بشكله الجديد، فهذا الطرح الفردى، إلى جانب كونه جديداً 

 .الليبرالى
ريخية ومن الجدير بالذكر أن العقد ليس سوى افتراض خيالى بمعنى عدم وجود سابقة تا

، مما جعل كانط يصفه بالخرافة أة الدولةكتبرير ميتافيزيقى لنش ، حيث التجأ إليه المنادون بهله
. ولقد ساعدت نظرية العقد االجتماعى على القضاء على نظرية الحق اإللهى المقدس  المنهجية

لملوك من ، بما يحمله هذا القضاء على الحق المقدس للوك والتى ظلت راسخة لفترة طويلةللم
 ، فلم يعد اهلل هو واهبء إلى األرضمصدر السلطة من السما، أى نقل السلطة تحقيق لعلمانية 

نما األفراد المشاركون فىالسلطة لفرد معين أو أسرة معينة  .السلطة هذا العقد هم مصدر هذه  ، وا 

، فإن الباحث سيحاول أن يعرض لفكرة العقد  من كون األفراد هم مصدر السلطةوانطالقاً 
، فة العقد االجتماعى ) هوبز، لوكفالساالجتماعى وما تحمله من تأكيد للحرية الفردية لدى أبرز 

 .(وروسو
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 نظرية الدور االجتماعي:
ظهــرت هـذه النظريـة في مطلـع القرن :  Social Role Theory الدور اإلجتماعي ةنظري

. وتعتقــد بأن سلــوك الفرد وعالقاته الحديثــة فــي علم االجتماعالعشرين اذ تعــد من النظــريات 
. فضــاًل ة التـي يشغلهــا فــي المجتمــعاالجتماعيـ دوارانمـا تعتمد على الدور أو األاالجتماعيـة 

ه االجتماعيــة . ذلك أن الدور أدوار عــن أن منــزلـة الـفــرد االجتماعية ومكانته تعتمد على 
 ،لــذي يشغلــهحــددها الــدور افواجبـات الفــرد ي ،على واجبــات وحقوق اجتماعيــة االجتماعي ينطوي

. علمًا بأن الفرد ال يشغل دورًا لمهــام التي ينجـزها في المجتمعاما حقوقــه فتحــددها الواجبــات وا
في المؤسســة  دواروأن األ ،تقــع في مؤسســات مختلفـة أدواراجتماعيًا واحدًا بل يشغل عدة 

 .قاعديــة أدواروسطيه و  أدواردية و قيا أدوارالواحــدة ال تكون متساوية بل تكون مختلفة فهناك 
والـدور يعــد الوحــدة البنائيـة للمؤسسة والمؤسسة هي الوحدة البنائية للتــركيــب االجتماعي . 
فضاًل عن ان الدور هــو حلقة الوصل بين الفرد والمجتمع . ان علماء االجتمـاع الذيــن يعتقـدون 

ي تناولهــا بالدراســة والتحليـل في كتابــه الموســوم " نظريـة بنظـريـة الـدور هـم ماكـس فيبــر الــذ
التنظيم االجتماعي واالقتصادي " ، وهانز كيرث وسي . رايت ملز في كتابهما الموســوم " الطباع 

وأخيــرًا ، موســوم " النسق االجتماعــي " والبناء االجتماعي " ، وتالكوت بارسونز في كتابـه ال
 . " يفر في كتابه الموسوم " المجتمعروبـــرت مكا

تعد نظريه الدور االجتماعي واحدة من أبرز النظريات ذات العالقة بالتنشئة االجتماعية، 
فالدور االجتماعي إلى جانب أنه المحور الذي تدور حوله النظرية فإنه أساسي في حياه الفرد 

االجتماعي من تعريفه. ولعل من  اوال بد قبل استكمال الحديث عن الدور وأهميته في التنشئة
أبرز التعريفات للدور أنه نمط السلوك المتوقع من الشخص الذي يشكل وضعًا اجتماعيًا معينًا 

 .أثناء تفاعله مع األشخاص اآلخرين الذين يشكلون أوضاعًا اجتماعية أخرى داخل النسق
لي فإنه إذا خرج عما وبهذا التعريف فإن الدور ما هو إال سلوك وأنه سلوك متوقع وبالتا

تتوقعه الجماعة فإنه يصبح شاذًا أو منحرفًا. ومصطلح الدور مستعار من خشبة المسرح فكما 
معينة على خشبة المسرح وسط جمهور فإن أفراد  أدوارأن الممثل المسرحي يقوم بأداء وتمثيل 
عية أثناء تفاعلهم مختلفة باختالف مراكزهم االجتما أدوارالتنظيم االجتماعي يقومون بممارسة 
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داخل الجماعة والمجتمع. وعليه فإنه تقع على القائمين على التنشئة االجتماعية مسؤولية تدريب 
مكملة  أدوارأنواع فهناك  دوارالمتوقعة منهم ويرى الكثيرون أن األ دوارالنشء وتعليمهم على األ

)كدور الصديق إزاء الصديق(، متماثلة أو متطابقة  أدوار)كدور الزوجة بالنسبة للزوج(، وهناك 
المكملة والمتماثلة في داخلها معايير للتبادل معنى ذلك أن اداء  دوارويتضمن كل دور من األ

شخص لدوره أداًء سليمًا يتطلب أن يؤدي الطرف اآلخر دوره على نحو سليم هو اآلخر ، إذ أن 
 ..أداء بال مباالة أو اكتراث عادة ما ينطوي على ظلم للطرف اآلخر

إن أهمية هذه النظرية تأتي من تعدد مفاهيم الدور كما يأتي من أهدافها ودورها مع األجيال 
، لعب الدور ، تعارض  دوارالمختلفة ففي مجال تعدد المفاهيم فإننا نجد )نظام الدور وتوزيع األ

لسلوكيات ، توقعات الدور ، محدودات الدور ( أما من حيث أهميتها في اكتساب األجيال ا دواراأل
االجتماعية من خالل عالقاتهم وتفاعلهم مع المحيطين  دوارالمرغوبة فإن األطفال يكتسبوا األ

االجتماعية ... علمًا ان تعلم  دواربهم ... فاالرتباط العاطفي مع الوالدين يؤدي إلى إكسابهم األ
ودة ومرسومة أو االجتماعية لألطفال من خالل التعلم المباشر والذي يتم بصورة مقص دواراأل

من خالل المواقف التي يتعرض لها األطفال أو من خالل اآلخرين الذين يعتبرون مهمين بالنسبة 
له فيقوم بتقليد سلوكهم باعتبارهم نماذج تحتذى األمر الذي يساهم في نمو الذات االجتماعية 

 .لديه
 

 للدراسة  المنهجية  جراءاتاإل 
في هذه الدراسة المنهج  وناعتمد الباحث فروضها، واختبار الدراسة هدف لتحقيق فيسعي

 الوصفي التحليلي وأسلوب الدراسة الميدانية لجمع المعلومات والبيانات الالزمة إلتمام الدراسة.
 أما مصدر البيانات فقد تم الحصول عليها من مصدرين هما:

في معالجة اإلطار النظري للدراسة إلى مصادر  ونحيث اتجه الباحث :المصادر الثانوية –أ 
البيانات الثانوية والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، والدوريات 
والمقاالت والتقارير، واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدارسة، والبحث 

 والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة.
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خالل استخدام  من وتتمثل في جمع البيانات األولية ميدانيًا، وذلك :المصادر الولية –ب 
 ووزع على أفراد العينة لجمع البيانات المطلوبة. الغرض، لهذا خصيصا استبيان تم تصميمه

 

 ميدان الدراسة
وكرامة(  تم إجراء هذه الدراسة على مجموعة من المستفيدين من برامج الحماية االجتماعية )تكافل

 في الريف والحضر.
 وقد تألفت عينة الدراسة من:

( فرد 40مكونة من ) عينة على االستطالعية الدراسة هذه أجريت العينة االستطالعية: –أ 
اختبار  صدق وثبات من للتأكد كاملة، إرجاعها ( استبيان تم40على ) اإلجابة منأجل

 االستبيان.
 حول البيانات جمع أدوات من كأداة االستبيان علىت الدراسه اعتمد القياس: أداة –ب 

  الدراسة
 تستطيع المستخدمة الدراسة أداة من للتأكد :القياس لداة السيكومترية الخصائص–ج 

 وهذه األداة لهذه السيكومترية لتقيسه يجب قياس الخصائص أجله من اوضعت تقيسم أن
 تبين منها الخاصية حسابك كيفية وسنتطرق إلى والثبات الصدق في تتمثل الخصائص
 الخاصيتين.

بعد التحقق من صدق أداة القياس وثباتها، وزعت االستمارات على أفراد  عينة الدراسة: –ه 
( من الريف، 200عينة الدراسة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة،والتي تكونت من )

 ( من الحضر.200و)
الدراسة على صدق االتساق الظاهري وثبات ويشمل وصف أداة : صدق وثبات أداة الدراسة

 وصدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة وذلك على النحو التالي:
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يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل عبارة من عبارات  :: صدق االتساق الداخليأوالا 
ق الداخلي االستبيان مع البعد الذي تنتمي إلية هذه العبارة، وقد قام الباحث بحساب االتسا

لالستبيان وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط بين كل عبارة من عبارات أبعاد االستبيان 
 والدرجة الكلية للبعد نفسه.

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق : الصدق البنائي: ثانياا 
ارتباط كل بعد من أبعاد الدراسة بالدرجة األهداف التي تريد األداة الوصول إليها، ويبين مدي 

 الكلية لعبارات اإلبعاد.
بثبات االستبيان أن يعطي هذه االستبيان نفس النتيجة لو تم إعادة توزيعه  يقصد ثبات االستبيان:

أكثر من مرة تحت نفس الظروف والشروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات االستبيان يعني االستقرار 
في نتائج االستبيان وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على أفراد العينة عدة 

 ت زمنية معينة. مرات خالل فترا
وقد قام الباحث من التحقق من صدق االتساق الداخلي والصدق البنائي وثبات االستبيان 

 فرد من المستفيدين من برامج الحمايه 30من خالل تطبيقه على عينة استطالعية مكونة من
تحقق الباحث من ثبات استبيان الدراسة من خالل طريقتين وهما طريقة : ثبات االستبيان نتاِئج

 التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ. 
 درجات استخدام تم: Half Coefficient method-Split ِ النصفية: التجزئة طريقة أوالا:
 درجة احتسبت حيث النصفية، التجزئة بطريقة االستبيان ثبات لحساب االستطالعية العينة

 وذلك الدرجات من الثاني النصف درجة وكذلك االستبيان أبعاد من بعد لكل األول النصف
سبيرمانوبراون  معادلة باستخدام الطول تعديل جري ثم النصفين بين ارتباط معامال لحساب

(Spearman-Brown Coefficientوالجدول ) ( يوضح1رقم ) .ذلك 
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برامج الحماية االجتماعية  ( معامالت االرتباط بين نصفي كل أبعاد1يوضح الجدول رقم )
 40قبل وبعد التعديل ن =

 

لبرامج الحماية االجتماعية ( أن معامل الثابت الكلي 1يتضح من الجدول السابق رقم )
( وهذا يدل على أن أبعاد برامج الحماية االجتماعية االستبيان تتمتع بدرجة عالية جدا 0.848)

 يطمئن الباحث إلي تطبيقه على عينة الدراسة.من الثبات 
تحسين نوعية حياة المواطن  ( معامالت االرتباط بين نصفي كل أبعاد2يوضح الجدول رقم )
 40قبل وبعد التعديل ن =

 لتحسين نوعية حياة المواطن( أن معامل الثابت الكلي 2يتضح من الجدول السابق رقم )
في االستبيان تتمتع بدرجة عالية تحسين نوعية حياة المواطن( وهذا يدل على أن ابعاد 0.945)

 من الثبات يطمئن الباحث إلي تطبيقه على عينة الدراسة. 

عدد  البعد م
 الفقرات

االرتباط 
قبل 
 التعديل

معامل الثبات 
 بعد التعديل

 0.959 0.921 10 قدرة البرنامج على توفير الخدمات الصحية 1
الدعم الذي يقدمه سهولة وسرعة الحصول على  2

 0.884 0.792 8 البرنامج
 0.916 0.876 9 الحصول الفوري للمستفيدين على الخدمة 3
 0.863 0.760 9 توافق الخدمة مع توقعات األسرة 4
 0.851 0.741 6 مراعاة االعتبارات اإلنسانية لألسر عند تقديم الخدمة 5
 الصعوبات التي تعوق تقديم خدمات البرنامج تكافل 6

 0.957 0.917 12 وكرامه
 0.848 0.736 54 إجمالي ابعاد برامج الحماية االجتماعية

عدد  البعد م
 الفقرات

االرتباط 
قبل 
 التعديل

معامل 
الثبات بعد 

 التعديل
 0.854 0.774 5 تحسين األوضاع الصحية 1
 0.721 0.579 9 المسن يشعر بالرضا عن صحته أصبح 2
 0.923 0.858 8 تحسين األوضاع االجتماعية 3
 0.913 0.870 7 التكيف والتوافق األسري 4
 0.672 0.508 7 التماسك األسري 5

 0.945 0.896 36 إجمالي أبعاد تحسين نوعية حياة المواطن
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استخدم الباحث طريقة أخري من طرق حساب cAlpha Cronba  : طريقة ألفا كرونباخ:ثانياا 
الثبات وهي طريقة ألفا كرونباخ، وذلك بغرض التحقق من ثابت أداة الدراسة، "ويعتمد ألفا 
كرونباخ على حساب تباينات الفقرات وتباين االختبار، وعلى الرغم من أن قواعد القياس في 

( يعتبر Alpha ≥ 0.60على ) القيمة الواجب الحصول عليها غير محددة، إال أن الحصول
 معقوال.

 40باستخدام ألفا كرونباخ ن =برامج الحماية االجتماعية ( ثبات 3يوضح الجدول رقم )

( قيم الثبات لبرامج الحماية االجتماعية والتي تراوحت بين 4يوضح الجدول السابق رقم )
( للبعد مراعاة 0.907قدرة البرنامج على توفير الخدمات الصحية كحد أعلي، و) ( لبعد0.962)

برامج االعتبارات اإلنسانية لألسر عند تقديم الخدمة كحد أدني، كما بلغ معامل ثبات إجمالي 
برامج الحماية (، وتدل مؤشرات ألفا كرونباخ أعاله على تمتع 0.983)الحماية االجتماعية 

 بمعامل ثابت عاٍل وبقدرتها على تحقيق أغراض الدراسة. االجتماعية

  

عدد  البعد م
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

 0.962 5 قدرة البرنامج على توفير الخدمات الصحية 1
 0.909 9 سهولة وسرعة الحصول على الدعم الذي يقدمه البرنامج 2
 0.926 8 الحصول الفوري للمستفيدين على الخدمة 3
 0.925 7 توافق الخدمة مع توقعات االسرة 4
 0.907 7 مراعاة االعتبارات االنسانية لألسر عند تقديم الخدمة 5
 0.937 5 الصعوبات التي تعوق تقديم خدمات البرنامج تكافل وكرامه 6

 0.983 54 برامج الحماية االجتماعيةإجمالي 
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 40باستخدام ألفا كرونباخ ن =تحسين نوعية حياة المواطن ثبات  :(4يوضح الجدول رقم )
 ألفا كرونباخ معامل عدد الفقرات البعد م
 0.896 5 تحسين األوضاع الصحية 1
 0.886 9 أصبح المسن يشعر بالرضا عن صحته 2
 0.922 8 تحسين األوضاع االجتماعية 3
 0.938 7 التكيف والتوافق األسري 4
 0.861 7 التماسك األسري 5

 0.962 36 تحسين نوعية حياة المواطنإجمالي 
 

قيم الثبات لتحسين نوعية حياة المواطن والتي تراوحت بين ( 5يوضح الجدول السابق رقم )
( لبعد التماسك األسري 0.861( لبعد بناء التكيف والتوافق األسري كحد أعلي، و )0.938)

(، وتدل مؤشرات 0.962)تحسين نوعية حياة المواطن كحد أدني، كما بلغ معامل ثبات إجمالي
بمعامل ثابت عاٍل وبقدرتها على حياة المواطن تحسين نوعية ألفا كرونباخ أعاله على تمتع 

 تحقيق أغراض الدراسة.
تتحدد مقاصد هذا البند في اختبار صحة الفرضيات المتعلقة : الدراسة اختبار فرضِ  نتاِئج

الخطي  االنحدار بعالقة التأثير بين أبعاد الدراسة الرئيسة والفرعية وقد استخدم الباحث طريقة
)المتغيرات المستقل( على تحسين  وذلك لمعرفة تأثير أبعاد برامج الحماية االجتماعية البسيط

 نوعية حياة المواطن)المتغير التابع(.
يوجد عالقة أثر ذات داللة إحصائية لبرامج الحماية االجتماعية  :الرئيسية الولي الفرضية

 بأبعدها المختلفة على تحسين نوعية حياة المواطن.
 ويتفرع من هذا الفرض الفرضيات اآلتية: 

يوجد عالقة أثر ذات داللة إحصائية لقدرة البرنامج على توفير الخدمات  :الفرض الفرعي الول
 الصحية على تحسين نوعية حياة المواطن. 

 وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام االنحدار الخطي البسيط.
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تحليل االنحدار الخطي البسيط لتأثير قدرة البرنامج على توفير  يوضح نتائج: (5جدول رقم )
 تحسين نوعية حياة المواطن الخدمات الصحية على

 
 

تحسين  على قدرة البرنامج على توفير الخدمات الصحية ( تأثير ُبعد5يوضح الجدول )
، إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود تأثير ذو داللة إحصائية لُبعد نوعية حياة المواطن

قدرة البرنامج على توفير الخدمات الصحية على تحسين نوعية حياة المواطن، إذ بلغ معامل 
(، 0.263فقد بلغ ) R2، أما معامل التحديد 0.05( عند مستوي معنوية 0.513) Rاالرتباط 

التغير في تحسين نوعية حياة المواطن ناتج عن التغير في ُبعد ( من 0.097أي أن ما قيمته )
(، وهذا 2.977) βكما بلغت قيمة درجة التأثير قدرة البرنامج على توفير الخدمات الصحية،

يعني أن الزيادة بدرجة واحدة في ُبعد قدرة البرنامج على توفير الخدمات الصحية، يؤدي إلي 
 F(، وتؤكد معنوية هذا التأثير قيمة 2.977بقيمة قدرها )زيادة تحسين نوعية حياة المواطن 

 T، كما بلغت قيمة 0.05( وهي دالة عن مستوي معنوية 141.805المحسوبة والتي بلغت )
وعليه يتم قبول الفرض الفرعي ، 0.05( وهي دالة عند مستوي معنوية 11.908المحسوبة )

ى أنه: يوجد عالقة أثر ذات داللة األول الخاص بالفرضية الرئيسية األولي الذي ينص عل
 إحصائية لقدرة البرنامج على توفير الخدمات الصحية على تحسين نوعية حياة المواطن.
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يوجد عالقة أثر ذات داللة إحصائيةلسهولة وسرعة الحصول على  الفرض الفرعي الثاني:
 الدعم الذي يقدمه البرنامج على تحسين نوعية حياة المواطن. 

 صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام االنحدار الخطي البسيط. وللتحقق من
يوضح نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط لتأثير سهولة وسرعة الحصول  :(6جدول رقم )

 على الدعم الذي يقدمه البرنامج على تحسين نوعية حياة المواطن

 
 

( تأثير ُبعد سهولة وسرعة الحصول على الدعم الذي يقدمه البرنامج 7يوضح الجدول )
على تحسين نوعية حياة المواطن، إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود تأثير ذو داللة 
إحصائية لُبعد سهولة وسرعة الحصول على الدعم الذي يقدمه البرنامج على تحسين نوعية حياة 

، أما معامل التحديد 0.05( عند مستوي معنوية 0.500) Rغ معامل االرتباط المواطن، إذ بل
R2 ( من التغير في تحسين نوعية حياة المواطن 0.250(، أي أن ما قيمته )0.250فقد بلغ )

ناتج عن التغير في ُبعد سهولة وسرعة الحصول على الدعم الذي يقدمه البرنامج،كما بلغت قيمة 
، وهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة في ُبعد سهولة وسرعة الحصول β (3.082)درجة التأثير

على الدعم الذي يقدمه البرنامج، يؤدي إلي زيادة تحسين نوعية حياة المواطن بقيمة قدرها 
( وهي دالة عن 132.986المحسوبة والتي بلغت ) F(، وتؤكد معنوية هذا التأثير قيمة 3.802)

( وهي دالة عند مستوي معنوية 11.532المحسوبة ) Tقيمة ، كما بلغت 0.05مستوي معنوية 
وعليه يتم قبول الفرض الفرعي الثانية الخاص بالفرضية الرئيسية األولي الذي ينص ، 0.05

على أنه: يوجد عالقة أثر ذات داللة احصائية لسهولة وسرعة الحصول على الدعم الذي يقدمه 
 البرنامج على تحسين نوعية حياة المواطن. 
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يوجد عالقة أثر ذات داللة احصائية للحصول الفوري للمستفيدين على  الفرض الفرعي الثالث:
 الخدمة على تحسين نوعية حياة المواطن.

 وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام االنحدار الخطي البسيط.
لفوري للمستفيدين يوضح نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط لتأثير الحصول ا :(8جدول رقم )

 على الخدمة على تحسين نوعية حياة المواطن

 
 

( تأثير ُبعد الحصول الفوري للمستفيدين على الخدمة على تحسين نوعية 9يوضح الجدول )
حياة المواطن، إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود تأثير ذو داللة إحصائية لُبعد الحصول 
 Rالفوري للمستفيدين على الخدمة على تحسين نوعية حياة المواطن، إذ بلغ معامل االرتباط 

(، أي أن ما 0.207فقد بلغ ) R2، أما معامل التحديد 0.05عند مستوي معنوية  (0.455)
( من التغير في تحسين نوعية حياة المواطن ناتج عن التغير في ُبعد الحصول 0.207قيمته )

(، وهذا يعني أن الزيادة 2.861) βالفوري للمستفيدين على الخدمة،كما بلغت قيمة درجة التأثير
عد الحصول الفوري للمستفيدين على الخدمة، يؤدي إلي زيادة تحسين نوعية بدرجة واحدة في بُ 

المحسوبة والتي بلغت  F(، وتؤكد معنوية هذا التأثير قيمة 3.802حياة المواطن بقيمة قدرها )
( 10.180المحسوبة ) T، كما بلغت قيمة 0.05( وهي دالة عن مستوي معنوية 103.638)

وعليه يتم قبول الفرض الفرعي الثالث الخاص بالفرضية ، 0.05وهي دالة عند مستوي معنوية 
الرئيسية األولي الذي ينص على أنه: يوجد عالقة أثر ذات داللة إحصائية للحصول الفوري 

 للمستفيدين على الخدمة على تحسين نوعية حياة المواطن.
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مع توقعات السرة يوجد عالقة أثر ذات داللة إحصائية لتوافق الخدمة  الفرض الفرعي الرابع:
 على تحسين نوعية حياة المواطن.

 وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام االنحدار الخطي البسيط.
يوضح نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط لتأثير توافق الخدمة مع توقعات  :(10جدول رقم )

 ن نوعية حياة المواطنعلى تحسي األسرة

 
 

( تأثير ُبعد توافق الخدمة مع توقعات األسرة على تحسين نوعية حياة 10يوضح الجدول )
المواطن، إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود تأثير ذو داللة إحصائية لُبعد توافق الخدمة 

( عند 0.860) Rمع توقعات األسرة على تحسين نوعية حياة المواطن، إذ بلغ معامل االرتباط 
( 0.739(، أي أن ما قيمته )0.739فقد بلغ ) R2، أما معامل التحديد 0.05معنوية مستوي 

من التغير في تحسين نوعية حياة المواطن ناتج عن التغير في ُبعد توافق الخدمة مع توقعات 
(، وهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة في ُبعد 4.933) βاألسرة،كما بلغت قيمة درجة التأثير

مع توقعات األسرة، يؤدي إلي زيادة تحسين نوعية حياة المواطن بقيمة قدرها توافق الخدمة 
( وهي دالة 1128.417المحسوبة والتي بلغت ) F(، وتؤكد معنوية هذا التأثير قيمة 4.933)

( وهي دالة عند مستوي 33.593المحسوبة ) T، كما بلغت قيمة 0.05عن مستوي معنوية 
فرض الفرعي الرابع الخاص بالفرضية الرئيسية األولي الذي وعليه يتم قبول ال، 0.05معنوية 
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ينص على أنهيوجد عالقة أثر ذات داللة إحصائية لتوافق الخدمة مع توقعات األسرة على 
 تحسين نوعية حياة المواطن.

يوجد عالقة أثر ذات داللة إحصائيةلبرامج الحماية االجتماعية  الرئيسية الولي:  الفرضية
 بأبعدها المختلفة على تحسين نوعية حياة المواطن. 

وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام أسلوب تحليل االنحدار المتعدد 
الختبار هذه الفرضية، وقبل إجراء اختبار االنحدار المتعدد، قام الباحث بالتأكد من صالحية 

 النموذج كما هو موضح في جدول التالي.
نتائج تحليل االنحدار للتأكد من صالحية النموذج في اختبار ( 11الجدول )

 الفرضيةالرئيسيةاألولي

 

( إلى أن النموذج صالح 44تشير النتائج اإلحصائية المبينة في الجدول السابق رقم )
( عن قيمتها الجدولية 600.337المحسوبة ) Fالختبار الفرض الخامس، وذلك الرتفاع قيمة 

(، ويتضح من الجدول نفسه أن أبعاد 6،293،299ودرجات حرية ) 0.05عند مستوي داللة 
( من %90.2المتغير المستقل )برامج الحماية االجتماعية( في هذا النموذج تفسر ما مقدره )

، وذلك استنادًا إلى قيمة معامل التغير الحادث في المتغير التابع )تحسين نوعية حياة المواطن(
( وهي قدرة تفسيرية جيدة لتفسير التباين في المتغير التابع )تحسين نوعية R2 (=0.902التحديد 

 حياة المواطن(.
وبناًء على ثبات صالحية النموذج فقد تم اختبار الفرضية الرئيسية األولي باستخدام تحليل 

ختبار أولوية دخول أبعاد برامج الحماية االجتماعية ( الStepwiseاالنحدار المتعددالتدريجي )
في نموذج تحليل االنحدار بهدف تحديد القوة التفسيرية لكل ُبعد من أبعادبرامج الحماية 

 المصدر
معامل 
التحديد 

R2 
درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

مستوي 
 Fداللة 

 االنحدار
0.902 

6 358335.560 59722.593 
الخطأ  0.00 600.337

 99.482 39096.318 293 المعياري
 ** 397431.878 299 المجموع
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( يوضح نتائج 45االجتماعيةفي المتغير التابع )تحسين نوعية حياة المواطن( والجدول رقم )
 (.Stepwiseتحليالالنحدارالمتعددالتدريجي )

توجد فروق ذات دالة إحصائية بين متوسطات إجابات الرئيسية الثانية:  لفرضيةا
 تبعاا لمتغير محل اإلقامة. المبحوثين في برامج الحماية االجتماعية

 Independent Sample T testل وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام تحلي
 الختبار هذه الفرضية.للعينات المستقلة وذلك 

برامج الحماية االجتماعية تبًعا بين متوسط إجابات المبحوثين في T-Testاختبار  :(12جدول )
 .لمتغير محل اإلقامة

أبعاد برامج 
الحماية 
 االجتماعية

قيمة  (200حضر )ن = (200ريف )ن = 
 "ت"

مستوي 
 الداللة

مستوي 
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط المعنوية

على قدرة البرنامج 
توفير الخدمات 

 الصحية
 دالة 0.00 6.167 5.9683 23.130 4.2900 26.335

سهولة وسرعة 
الحصول على 
الدعم الذي يقدمه 

 البرنامج
 دالة 0.000 4.026 5.2730 17.880 4.7749 19.905

الحصول الفوري 
للمستفيدين على 

 الخدمة
 دالة 0.002 3.187 5.1704 21.000 4.7355 22.580

توافق الخدمة مع 
 دالة 0.000 4.504 5.5499 19.545 5.1892 21.965 توقعات األسرة

مراعاة االعتبارات 
اإلنسانية لألسر 
 عند تقديم الخدمة

 دالة 0.000 4.620 3.3351 13.835 3.0211 15.305

الصعوبات التي 
تعوق تقديم 
خدمات البرنامج 

 تكافل و كرامه
غير  0.684 0.407 7.4745 28.925 7.5233 29.230

 دالة

 إجمالي إبعاد
برامج الحماية 

 االجتماعية
 دالة 0.00 5.796 18.838 124.31 19.134 135.32
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 ( يتضح ما يلي:13من الجدول السابق رقم )
لقد أظهرت النتائج وجود فروق بين الريف  :قدرة البرنامج على توفير الخدمات الصحية ُبعد :أوالا 

( 26.335البرنامج على توفير الخدمات الصحية حيث كان متوسط الريف )والحضر في قدرة 
(، وهي بذلك 0.05( عند مستوي معنوية )6.167(، وقيمة "ت" )23.130ومتوسط الحضر )

تكون دالة إحصائًيا، ومن هنا نستطيع القول بأنه توجد فروق بين الريف والحضر فيمتوسطإجابات 
، حيث أن متوسط الريف قد جاء لصالح الريف خدمات الصحيةُبعد قدرة البرنامج على توفير ال

 أكبر من متوسط الحضر. 
لقد أظهرت النتائج وجود  : سهولة وسرعة الحصول على الدعم الذي يقدمه البرنامج ُبعد ثانياا:

فروق بين الريف والحضر في سهولة وسرعة الحصول على الدعم الذي يقدمه البرنامج حيث 
( عند مستوي 4.026(، وقيمة "ت" )17.880( ومتوسط الحضر )19.905كان متوسط الريف )

(، وهي بذلك تكون دالة إحصائًيا، ومن هنا نستطيع القول بأنه توجد فروق بين 0.05معنوية )
الريف والحضر في متوسط إجابات ُبعد سهولة وسرعة الحصول على الدعم الذي يقدمه البرنامج 

 ف قد جاء أكبر من متوسط الحضر.، حيث أن متوسط الريالريف لصالح
لقد أظهرت النتائج وجود فروق بين الريف  الحصول الفوري للمستفيدين على الخدمة: ُبعد ثالثاا:

( 22.580والحضر في الحصول الفوري للمستفيدين على الخدمة حيث كان متوسط الريف )
(، وهي بذلك 0.05( عند مستوي معنوية )3.187(، وقيمة "ت" )21.000ومتوسط الحضر )

تكون دالة إحصائًيا، ومن هنا نستطيع القول بأنه توجد فروق بين الريف والحضر في متوسط 
، حيث أن متوسط الريف قد لصالحالريفإجابات ُبعد الحصول الفوري للمستفيدين على الخدمة 

 جاء أكبر من متوسط الحضر. 
النتائج وجود فروق بين الريف والحضر  لقد أظهرت : توافق الخدمة مع توقعات السرة رابعاا: ُبعد

( ومتوسط الحضر 21.965في توافق الخدمة مع توقعات األسرة حيث كان متوسط الريف )
(، وهي بذلك تكون دالة إحصائًيا، 0.05( عند مستوي معنوية )4.504(، وقيمة "ت" )19.545)

جابات ُبعد توافق ومن هنا نستطيع القول بأنه توجد فروق بين الريف والحضر في متوسط إ
، حيث أن متوسط الريف قد جاء أكبر من متوسط الريف لصالح الخدمة مع توقعات األسرة

 الحضر. 
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لقد أظهرت النتائج وجود  نسانية لألسر عند تقديم الخدمة:بعد مراعاة االعتبارات اإل  خامساا:
فروق بين الريف والحضر في مراعاة االعتبارات اإلنسانية لألسر عند تقديم الخدمة حيث كان 

( عند مستوي 4.620(، وقيمة "ت" )13.835( ومتوسط الحضر )15.305متوسط الريف )
وق بين (، وهي بذلك تكون دالة إحصائًيا، ومن هنا نستطيع القول بأنه توجد فر 0.05معنوية )

الريف والحضر في متوسط إجابات ُبعد مراعاة االعتبارات اإلنسانية لألسر عند تقديم الخدمة 
 ، حيث أن متوسط الريف قد جاء أكبر من متوسط الحضر. الريف لصالح

لقد أظهرت النتائج  كرامه:وق تقديم خدمات البرنامج تكافل و ُبعد الصعوبات التي تع سادساا:
وق تقديم خدمات البرنامج تكافل الريف والحضر في الصعوبات التي تععدم وجود فروق بين 

(، وقيمة "ت" 28.925( ومتوسط الحضر )29.230كرامه حيث كان متوسط الريف )و 
(، وهي بذلك غير دالة إحصائًيا، ومن هنا 0.05( عند مستوي معنوية أكبر من )0.684)

في متوسط إجابات ُبعد الصعوبات التي نستطيع القول بأنه ال توجد فروق بين الريف والحضر 
 تعوق تقديم خدمات البرنامج تكافل و كرامه.

لقد أظهرت النتائج وجود فروق بين الريف : بعاد برامج الحماية االجتماعيةأإجمالي سابعاا: 
( 135.32والحضر في إجمالي إبعاد برامج الحماية االجتماعية حيث كان متوسط الريف )

(، وهي بذلك 0.05( عند مستوي معنوية )5.796(، وقيمة "ت" )124.31ومتوسط الحضر )
والحضر في متوسط تكون دالة إحصائًيا، ومن هنا نستطيع القول بأنه توجد فروق بين الريف 

، حيث أن متوسط الريف قد جاء الريف لصالحإجابات إجمالي إبعاد برامج الحماية االجتماعية 
 أكبر من متوسط الحضر، وبالتالي تحقق الفرضية الرئيسية الثانية القائلة بأنه

 توجد فروق ذات دالة إحصائية بين متوسطات إجابات المبحوثين في برامج الحماية االجتماعية
 .تبعاا لمتغير محل االقامة
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توجد فروق ذات دالة إحصائية بين متوسطات إجابات المبحوثين الرئيسية الثالث:  الفرضية
 .في تحسين نوعية حياة المواطن تبًعا لمتغير محل اإلقامة

 Independent Sample Tل وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث باستخدام تحلي

test  الختبار هذه الفرضية.للعينات المستقلة وذلك 
تحسين نوعية حياة المواطن بين متوسط إجابات المبحوثين في T-Testاختبار  :(13جدول )

 .تبًعا لمتغير محل اإلقامة

 

 ( يتضح ما يلي:13من الجدول السابق رقم )
 نتاج الدراسة

الدراسة مع الدراسات السابقة في تحديد دور الحماية االجتماعية واثبت الدراسة مدى  اتفقت
 التغير في نوعية الحياة والظروف االجتماعية لدى المستفيدين وذلك على النحو التالي 

لقد أظهرت النتائج وجود فروق بين الريفوالحضر  تحسين الوضاع الصحية: أوال: ُبعد
( ومتوسط الحضر 12.940حيث كان متوسط الريف ) حيةفي تحسين األوضاع الص

(، وهي بذلك تكون دالة إحصائًيا، 0.05( عند مستوي معنوية )8.231(، وقيمة "ت" )10.330)

ابعاد تحسين 
نوعية حياة 

 المواطن

 (200حضر )ن = (200ريف )ن = 
مستوي  قيمة "ت"

 الداللة
مستوي 
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط المعنوية

تحسين األوضاع 
 دالة 0.00 8.231 3.8399 10.330 2.3158 12.940 الصحية

تحسين األوضاع 
 دالة 0.00 4.494 6.1102 19.460 4.9309 21.955 االقتصادية

تحسين األوضاع 
 دالة 0.00 4.728 4.3833 18.650 3.3279 20.490 االجتماعية

التكيف والتوافق 
 دالة 0.00 4.496 3.1622 16.490 2.9045 17.855 االسري

 دالة 0.00 10.622 3.2561 14.875 2.6644 18.035 التماسك االسري
 إجمالي إبعاد
تحسين نوعية 

 حياة المواطن
 دالة 0.00 8.310 14.679 79.805 12.865 91.275
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ومن هنا نستطيع القول بأنه توجد فروق بين الريفوالحضر فيمتوسطإجاباتيعدتحسين األوضاع 
 كبر من متوسط الحضر. ، حيث أن متوسط الريف قد جاء ألصالح الريفالصحية
لقد أظهرت النتائج وجود فروق بين الريف تحسين الوضاع االقتصادية:  عدب ثانياا:

( ومتوسط الحضر 21.955والحضر في تحسين األوضاع االقتصادية حيث كان متوسط الريف )
(، وهي بذلك تكون دالة إحصائًيا، 0.05( عند مستوي معنوية )4.494(، وقيمة "ت" )19.460)

سط إجابات ُبعد تحسين ومن هنا نستطيع القول بأنه توجد فروق بين الريف والحضر في متو 
 ، حيث أن متوسط الريف قد جاء أكبر من متوسط الحضر.لصالحالريفاألوضاع االقتصادية 

لقد أظهرت النتائج وجود فروق بين الريف  تحسين الوضاع االجتماعية: عدبثالثاا: 
( 20.490والحضر في الحصول الفوري للمستفيدين على الخدمة حيث كان متوسط الريف )

(، وهي بذلك 0.05( عند مستوي معنوية )4.728(، وقيمة "ت" )18.650ومتوسط الحضر )
لحضر في متوسط تكون دالة إحصائًيا، ومن هنا نستطيع القول بأنه توجد فروق بين الريف وا

، حيث أن متوسط الريف قد جاء أكبر لصالحالريفإجابات ُبعد تحسين األوضاع االجتماعية 
 من متوسط الحضر. 

لقد أظهرت النتائج وجود فروق بين الريف والحضر  :التكيف والتوافق السري رابعاا: ُبعد
(، 16.490لحضر )( ومتوسط ا17.855في التكيف والتوافق األسري حيث كان متوسط الريف )

(، وهي بذلك تكون دالة إحصائًيا، ومن هنا 0.05( عند مستوي معنوية )4.496وقيمة "ت" )
نستطيع القول بأنه توجد فروق بين الريف والحضر في متوسط إجابات ُبعد التكيف والتوافق 

 .، حيث أن متوسط الريف قد جاء أكبر من متوسط الحضرالريف لصالح األسري
لقد أظهرت النتائج وجود فروق بين الريف والحضر في  التماسك السري: ُبعد خامساا:

(، وقيمة "ت" 14.875( ومتوسط الحضر )18.035التماسك األسريحيث كان متوسط الريف )
(، وهي بذلك تكون دالة إحصائًيا، ومن هنا نستطيع 0.05( عند مستوي معنوية )10.622)

 القول بأنه توجد فروق بين الريف 
، حيث أن متوسط الريف قد جاء الريف لصالحر في متوسط إجابات ُبعد التماسك األسريوالحض

 أكبر من متوسط الحضر.
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لقد أظهرت النتائج وجود فروق : بعاد تحسين نوعية حياة المواطنأسادساا: إجمالي 
بين الريف والحضر في إجمالي إبعاد برامج الحماية االجتماعية حيث كان متوسط الريف 

(، 0.05( عند مستوي معنوية )8.310(، وقيمة "ت" )79.805( ومتوسط الحضر )91.275)
وهي بذلك تكون دالة إحصائًيا، ومن هنا نستطيع القول بأنه توجد فروق بين الريف والحضر في 

، حيث أن متوسط الريف الريف لصالحمتوسط إجابات إجمالي إبعاد برامج الحماية االجتماعية 
توجد : متوسط الحضر، وبالتالي تحقق الفرضية الرئيسية الثالثة القائلة بأنهقد جاء أكبر من 

فروق ذات دالة إحصائية بين متوسطات إجابات المبحوثين في تحسين نوعية حياة المواطن تبًعا 
 لمتغير محل اإلقامة.

 

 توصيات الدراسة
عاملة مؤدي الخدمه التوسع في مظلة برامج الحمايه لتشمل العاطلين عن العمل ومعاملتهم م -1

العامه من البنين و البنات أي يقدم خدماته للجهات الطالبه مقابل الحصول على قيمة 
المساعده المقرره في برنامج الحمايه و ذلك لفتره مؤقته مثل الخدمه العامه بشرط لياقتهم 

 الصحيه والنفسيه
ستخدام االمثل تدريب الكفاءات والباحثيين بمديريات التضامن االجتماعي على اال -2

 للتكونولوجيا الحديثه وتطبيقاتها لتحقيق السرعه في االداء للوصول للجوده المنشوده
رفع قيمة المساعدات المقرره في برامج الحمايه للتواكب مع متطلبات الحياه اليوميه والمعيشيه  -3

 للمسستفيدين منها
يه ولجان الزكاه التابعه ربط المساعدات التي يحصل عليها المستفيدين من الجمعيات االهل -4

لبنك ناصر االجتماعي بالشبكه المعلوماتيه الموحده لوزارة التضامن االجتماعي شأنهاِ ان 
الربط الذي تم بشبكة التأمينات االجتماعيه وذلك لتفادي أذدواجية الحصول على الخدمه من 

 جهه ومن جهه أخرى مستوى جيد من الحمايه االجتماعيه الشامله
مشروعات الحمايه االجتماعيه التي تبادر بها وزارة التضامن االجتماعي لألسر  التوسع في -5

 المنتجه مثل مبادرات مستوره وفرصه
 االستفاده من نتائج البحث العلمي وتوظيفها في رفع مستوى برامج الحمايه االجتماعيه. -6
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ABSTRACT 

This current study drives at defining the role of social protection 

programs and development of living life and monetary support for poor 

families who have children in different educational stages in attempt to 

assist in continuity of the educational process. The study proposes a 

symbioses program for every family as (60) pounds for the primary 

school pupil, (80) pounds for the preparatory stage student, and (100) 

pounds for the secondary school student. This is for the educational 
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purpose of the symbioses program, and regarding the health aspect, the 

program presents a monetary support for families having pre-school 

children. The study counts on several theories including the social 

contract theory, achieving the target model, since this model is associated 

to assessment for being a determinant of success or failure of the program 

in achieving the intended specified targets, being used as an analytical 

means characterized by confidence and objectiveness, since values of the 

assessor concerning achieving targets of the program don’t interfere in 

the judgement of achieving the other objectives of the program. The 

program can also evaluate the individual targets of the program away 

from the other objectives of the program. The model of achieving target 

is considered one of the forms for examining the effectiveness of the 

model. This model focuses on exposing targets and topics of the program; 

evaluating also the accomplishments through testing the interrelated 

hypotheses with the outputs in an analytical approach. The researcher 

uses the descriptive-analytical method. The study sample consists of 

(400) male/female items selected from urban and rural areas. The study 

is to be applied in the period from January 2019 to April (2019). 

Achieving the study objectives, the study comes to several results after 

the fulfillment of the statistical analysis for defining the role of the social 

protection programs in developing the living life of those benefitting 

from these program in either urban or the rural environment. 

 

 

 
 

 


