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       كفر الشيخلمعهد العالي للخدمة اإلجتماعية، ا( 1 جامعة عين شمسداب، كلية اآل( 2
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 صالمستخل
النهننوب بننالمرمم عامننر والمننرمم  مجننالالجمعينناا ال ليننة مننن م ننم الميننادين التنني تهننتم بهننا 

المطلقة والرملة خاصة وتعمل فى مجاالا عديدم مثل مجنال التمكنين بمعننى منهنا تنوفر للمنرمم 
التدريب والتأ يل وفرص العمل والمجال الثانى ينطلق من الجانب الحقوقى الدفاعى فى التوعية 

 التقلينند مجننال الثالننث  ننو المجننال القانونيننة بننالحقوق والواجبنناا والنندفار عننن المننرمم المهمشننة وال
 . االجتماعيةو و المسئول عن تقديم خدماا الرعاية 

ويهننننندح البحنننننث إلننننننى التعنننننرح علننننننى دور الجمعيننننناا ال لينننننة فنننننني إشنننننبار االحتياجنننننناا 
مطلقة ومرملنة  00وطبقا الدراسة على عينة ، االجتماعية واالقتصادية للمرمم المطلقة والرملة 

واسننتعانا الباحثننة ( ريننح وح ننر) المسننتفيداا مننن ال نمان االجتمنناعيبمحافظنة القليوبيننة مننن 
بمننننهر دراسنننة الحالنننة ومنننن الوسنننائل التننني إسنننتخدمتها دلينننل مقابلنننة الخبنننراء علننني الخصنننائيين 
العننناملين بالجمعيننناا ال لينننة وعلنننى مع ننناء مجنننالس اإلدارم وتنننناول البننناحثون نظرينننة البنائينننة 

ريننة للدراسننة واسننتخدم البنناحثون مدام دليننل دراسننة الحالننة الوظيفيننة ونظريننة النندور كمنطلقنناا نظ
 .على المطلقاا والرامل

 : قد توصلا الدراسة إلى نتائر  امة منها
للنسنناء المطلقنناا والرامننل احتياجنناا اجتماعيننة اقتصننادية متنوعننة ومن الجمعينناا ال ليننة 

من الغالبينننة ، والرامنننل تقنننوم بننندور فننني تلبينننة االحتياجننناا االجتماعينننة واالقتصنننادية للمطلقننناا 
ومن ، العظمى من مفراد العينة غير را ياا عن الخدماا التي تقدمها لهنن الجمعيناا ال لينة 

 . ناك معوقاا تحد من دور الجمعياا ال لية لمساعدم المطلقاا والرامل
وان المطلقناا والرامنل فني الريننح والح نر يحنتجن إلنني االحتياجناا االجتماعينة المتمثلننة 

االحتياجننناا التعليمينننة واالحتياجننناا الصنننحية واحتياجننناا للعالقننناا االجتماعينننة، وتمثلنننا فننني 
االحتياجناا االقتصننادية فني النندخل الثابننا والمسناعداا الماديننة والعينينة والمشننروعاا الصننغيرم 
وقننند و نننع البننناحثون مجموعنننة منننن المقترحننناا والتوصنننياا التننني منننن الممكنننن ان تحسنننن دور 

ي تحقق إشباعا للفئاا المستفيدم وخاصة فئة المطلقاا والرامل لنهم من الجمعياا ال لية لك
ومننن  ننمن  ننقت المقترحنناا إدخننال نظننام التكنولوجيننا فنني الجمعينناا . الفئنناا الولنني بالرعايننة
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ال لية وتحسين آلياا الجمعياا ال لية منن خنالل عمنل دوراا تدريبينة للعناملين بهنا وتحسنين 
لنشطة التي تقوم بها الجمعياا ال لية وقلك من خالل عمل مبحاث مستو  الخدمة المقدمة وا

 .ياجاا الفعلية للفئاا المستفيدمعلمية بصفة مستمرم لمعرفة االحت
 

 المقدمة
يشهد المجتمع المصر  في الوقا الرا ن تغيراا شديدم الخطورم مطاحا معها بكل القنيم 

منن تكناتح جمينع ماسسناا الدولنة لتلبينة و اعا معها كل اال تماماا وكان البد ، والواجباا
االحتياجننننناا وخاصنننننة الفئننننناا التنننننى ال تسنننننتطيع من تلبنننننى احتياجاتهنننننا بنفسنننننها مثنننننل الرامنننننل 

لنننقلك ظهننرا ماسسننناا المجتمننع المننندنى المتمثلننة فنننى ، والمطلقاا،وكننان البننند لهننن منننن رعايننة
تبار المرمم اي نا  نى وباع، الجمعياا ال لية باعتبار ا  لع  ام فى مثلث التنمية لى مجتمع

 .نصح المجتمع  فإقا ارتقينا بها سوح نرتقى بالمجتمع بأسرت
إآل من بعنننب  وبنننالرغم منننن كافنننة الجهنننود التنننى بأنننقلا وتأبنننقل منننن مجنننل النهنننوب بنننالمرمت

تعبننر عننن حجننم التحنندى الننقى تواجننر تلننك الجهننود مننن حيننث محدودينننة الماشننراا عننن واقعهننا 
والوظنائح القيادينة واالشنرافية العلينا وانخفناب نسنبة التنندريب مسنا متها فنى النشناط االقتصنادى 

 (201، 1000، فرخندم حسن. )والتأ يل وارتفار نسبة المية والعديد من المشكالا الصحية
لنننقلك ا تمنننا الدراسنننة الحالينننة بنننالتعرح علننني دور الجمعيننناا ال لينننة فننني إشنننبار االحتياجننناا 

 . ملاالجتماعية واالقتصادية للمطلقاا والرا
 

 مشكلة لدراسة
التننى تنننعكس عليهننا وتجعلهننا تتننولى ، تواجننر المننرمم العدينند مننن الو ننار المجتمعيننة السننيئة

عالة مسرتها ومنها الطالق ووفام الزوج ومن ثم توجد العديند منن ، مسئولية النفاق على نفسها وا 
د المجلنس القنومى ومن بينها جهنو ، المحاوالا للنهوب بالمرمم المطلقة والرملة لحل مشكالتهن

حينث ، للمرمت ومنظماا المجتمع المدنى فو عا المرمم المطلقة والرملة على قائمنة ا تماماتهنا
المتمثلنة فني االحتياجناا  ظهرا العديند منن الجمعيناا ال لينة التنى اسنتهدفا تلبينة احتياجناتهم

قناا االجتماعينة االجتماعينة واالحتياجناا االجتماعينة واالحتياجناا الصنحية واالحتياجناا للعال
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واالحتياجاا االقتصادية المتمثلة في الحاجة الي الدخل الثابا والحاجة للمساعداا والمعوناا 
 .(96، 1001المجلس القومي للمرمم،)والمشروعاا الصغيرم والقروب

دورا مساسيا فى التقلينل  تاد ماسساا المجتمع المدنى المتمثلر فى الجمعياا ال لية من 
الجهاااا المرىااات للة ب اا  مننن العننبء الننقى تشننعر بننر المطلقنناا والرامننل ومو ننحا إحصنناءاا 

مننن إجمننالى عنندد %( 29،1)من نسننبة المننرمم المعيلننة قنند بلغننا حننوالى  2111واالحصاااع عااا  
ى وقد مكند علنفى الريف%( 21،7)فى الح ر و %( 29،6)السكان وتتفاوا تلك النسبة مابين 

 1023ودراسنة السنيد العشنماو   1020قلك العديد منن الدراسناا منهنا دراسنة معنوب محمنود 
 . 1021ودراسة مصطفى عمران 

سة الحالينة فني تسناال رئيسني منادات، منا دور الجمعيناا ال لينة فني إشنبار اوتتبلور مشكلة الدر 
 االحتياجاا االجتماعية واالقتصادية للمرمم المطلقة والرملة؟

 :منه أس ل  فرعي  وهيويةفرع 
 فى الريح والح ر؟، ما االحتياجاا االجتماعية للمرمم المطلقة والرملة  .2
 فى الريح والح ر؟، ما االحتياجاا االقتصادية للمرآم المطلقة والرملة .1
االحتياجننناا االجتماعينننة لننندى المنننرمم المطلقنننة تلنننك منننا دور الجمعيننناا ال لينننة فننني إشنننبار  .3

 ح ر؟والرملة، في الريح وال
ما دور الجمعياا ال لية في إشنبار االحتياجناا االقتصنادية لندى المنرمم المطلقنة والرملنة،  .0

 في الريح والح ر؟
ما المعوقاا التى تحد منن دور الجمعيناا اال لينة فني إشنبار االحتياجناا االقتصنادية لندى  .1

 المرمم المطلقة والرملة، في الريح والح ر؟
 

 أهمية الدراسة
 :النظري  ةةمثل فيمن الناحي  

دراسة االحتياجاا االجتماعية واالقتصنادية التني تواجنر المنرمم المطلقنة والرملنة، حينث نجند  -
 .قلة في الدراساا التي ا تما بدراسة  قت االحتياجاا وكيفية إشباعها
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التعننرح علننى دور الجمعينناا ال ليننة فنني تلبيننة االحتياجنناا االجتماعيننة واالقتصننادية التنني  -
 .رمم المطلقة والرملةتواجر الم

العمننل علننى تننوفير وتلبيننة االحتياجنناا االجتماعيننة واالقتصننادية للمننرمم وخاصننة فئننة الرامننل  -
 .والمطلقاا فالمرمت تمثل نصح الطاقة البشرية

 :ومن الناحي  الةطبيقي  وةةمثل في
مننن نتننائر قنند تكننون لهننقت الدراسننة مسننا مة فننى تغييننر  البنناحثونتوصننل إليننر يفنني  ننوء مننا  -

 .التشريعاا التى تعوق تلبية االحتياجاا االجتماعية واالقتصادية الخاصة بالمرمم
 .قد تكون  قت الدراسة نوام لبحوث مخرى مستقبلية في  قا المجال -

 

 أهداف الدراسة
ال ليننننة فنننني إشننننبار التعنننرح علننننى دور الجمعينننناا : " للدارسنننة  نننندح رئيسنننني يتمثننننل فنننني

 ".االحتياجاا االجتماعية واالقتصادية لدى المرمم المطلقة والرملة 
 :مفاهي  الدراس 

 : يتحدد مفهوم الجمعياا ال لية فى اآلتى: مفهو  الجم يات األهلي  -1
 .بأنها كيان منظم يهدح لتحقيق مغراب معينة ويتمتع بشخصية معنوية -
بأنهننا جماعننة قاا تنظننيم مسننتمر، تتننألح مننن مشننخاص طبيعيننين ال يقننل عنندد م عننن عشننرم مو  -

 . من مشخاص اعتباريين
 .منها منظماا منشئا لتحقيق م داح اجتماعية معينة-
بأنهننا وحننداا اجتماعيننة يننتم بناا ننا بشننكل مقصننود لتحقيننق م ننداح محننددم يعجننز الجهنند الفننرد   -

 (1006طلعا السروجي ).عن تحقيقها
تشير كلمة إشبار إلى مدى الر ا لدى الفئاا المستفيدم من خندماا  مفهو  ىلم  إشباع  -2

 (195،  2663منير البعلبيكي، ).الجمعياا ال لية عن الخدماا المقدمة لهن
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 :مفهو  االحةياجات االجةماعي  واالقةصادي  -3
 ى مواقح إجتماعية متتالية تواجر اإلنسان وتتحنول النى مطالنب  :مفهو  الحاجات االجةماعي 

، كالحاجنننة إلنننى إقامنننة عالقننناا إجتماعينننة، وتجعلنننر دائمنننا  لدينننر رغبنننة فنننى إشنننباعها، تلنننل علينننر
 . والحاجة إلى التعليم والصحة والمسكن والمعاملة الطيبة من المحيطين

قا لنننم تأشنننبع تتحنننول النننى  نننى رغبننناا ملحنننر تتطلنننب اإلشنننب :مفهاااو  الحاجاااات االقةصاااادي  ار وا 
 -المسننناعداا والمعونننناا المادينننة -الحاجنننة إلنننى زينننادم الننندخل: مشنننكالا ويمكنننن حصنننر ا فنننى

الحاجنة إلنى تسنويق  -مشنروعاا صنغيرم -الحاجة إلى عمل إ نافى -الحصول على القروب
 (302،  2661محمد عاطح غيث ، ).إتاحة فرص عمل لالبناء -المنتجاا

 نننني المننننرمم التنننني انتهنننى زواجهننننا طالقننننا  بائنننننا  ولهننننا احتياجنننناا ": طلقاااا مفهااااو  الماااارأ  الم -4
 .اجتماعية واقتصادية

ويقصنننند بمفهننننوم المننننرمم المطلقننننة فننننى  ننننقت الدراسننننة السننننيداا المطلقنننناا المتننننردداا علننننى 
الجمعينننناا ال ليننننة محننننل الدراسننننة بمحافظننننة القليوبيننننة والتننننى تحصننننل علننننى خنننندماا الرعايننننة 

 .منهااالجتماعية واالقتصادية 
 ي المرمم التي فقدا زوجهنا ولنيس لهنا م  عائنل مو مصندر للندخل : مفهو  المرأ  األرمل  -5

ولها احتياجاا اجتماعية واقتصادية والتى تتردد على الجمعياا ال لية محل الدراسة بقنرى 
ومراكننز محافظننة القليوبيننة للحصننول علننى خنندماا مننن شننأنها إشننبار إحتياجاتهننا اإلجتماعيننة 

 .(29،  1000علي الطهطاو ،) واإلقتصادية
 

 الدراسات السابقة
دور الجم ياات األهليا  فا  : ب ناوان  (2115, أحمد محمد حسن محماد)دراس   -2

و ندفا الدراسنة إلنى تحديند دور  ةحقيق الحماي  االجةماعيا  للفقاراع باالريم بمحافظا  قناا
ة واالقتصنادية للفقنراء فنى الرينح الجمعياا ال لينة فنى تحقينق الحماينة االجتماعينة والصنحي

واسننتخدم الباحننث المنننهر الكمننى والكيفننى معننا والمسننل االجتمنناعى الشننامل لع نناء مجلننس 
والمسل االجتمناعى بالعيننة للفئناا المسنتفيدم منن تلنك ، ادارم الجمعياا ال لية بمحافظة قنا
ع نو منن ( 100)جمعينة م لينة بمحافظنة قننا و( 10)الجمعياا واعتمد الباحث على عدد 
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ع نننو منننن المسنننتفيدين منننن الجمعيننناا ال لينننة وتوصنننلا ( 000)مع ننناء مجلنننس االدارم و
من م ننم االحتياجنناا االجتماعيننة التننى يحتاجهننا المسننتفيدون مننن : الدراسننة إلننى النتننائر اآلتيننة

وكنان منن نتنائر ، واالقتصنادية، والصنحية، تلك الجمعياا كان منن م مهنا الحماينة التعليمينة
 نننناك معوقننناا تعنننوق تلنننك الجمعيننناا ال لينننة عنننن القينننام بمهامهنننا ومنننن م مهنننا  الدراسنننة من

و من م م الفئاا المستفيدم بتلك الجمعيناا  نى ،  عح التمويل والروتين ونقص الخدماا
 .فئة الرامل والمطلقاا

دور جم ياااات سااايدات : ب ناااوان(: 2113, السااايد جاااودم ال شاااماوت) دراسااا  - 2
األعمااال ىدحاادت الجم يااات األهلياا  فاا  مواجهاا  فقاار الماارأ  دراساا  مطبقاا  علاا  جم ياا  

و دفا الدراسنة إلنى التعنرح علنى الندور النقى تقنوم بنر جمعيناا , "سيدات األعمال بالقاهر 
وكيفيننة سنيداا العمننال فننى مواجهننة فقننر المننرمم وتحدينند المعوقنناا التننى تواجننر المننرمم الفقيننرم 

االسننتفادت مننن الخنندماا والبننرامر التننى تقنندمها جمعينناا سننيداا العمننال فننى مواجهننة الفقننر 
( وبالعينننننة، الشننننامل)دراسننننة الحالننننة والمسننننل االجتمنننناعى بنوعيننننة   ماااانه واتبعننننا الدراسننننة 

اسنننتمارم اسنننتبيان لع ننناء مجلنننس إدارم الجمعينننة : واسنننتخدم الباحنننث مدواا الدراسنننة االتينننة
سننيداا مننن سننيداا العمننال ( 1)العمننال بالقننا رم والننقى بلنن  عنندد ن  المصننرية لسننيداا

امرمم مسنتفيدم ( 910)والمسل االجتماعى بالعينة للمرمم المستفيدم من الجمعية وبل  عدد ن 
واسنننننتمارم اسنننننتبيان للمنننننرمم المسنننننتفيدم منننننن الجمعينننننة ودلينننننل مقابلنننننة للخبنننننراء ، منننننن الجمعينننننة

امنرمت منن السنيداا المسنتفيداا  101يننة الدراسنة والمتخصصين وتحليل المحتنوى وكاننا ع
مننننن جمعينننناا سننننيداا العمننننال المصننننرية بالقننننا رم وقنننند اظهننننرا نتننننائر الدراسننننة من نسننننبة 

وعن نوعية الخدماا االقتصنادية ، يحصلن على خدماا اقتصادية من الجمعية%( 6583)
قنندم الجمعيننة ت: التننى حصننلا عليهننا السننيداا المسننتفيداا مننن الجمعيننة علننى النحننو التننالى

مشنننروعاا اقتصنننادية صنننغيرت للمسنننتفيداا وتتنننيل و الفنننرص للتننندريب المهننننى لنننتعلم حرفنننة 
تناسننب احتياجنناتهن فننى سننوق العمننل وتنندريبهن علننى المهنناراا المطلوبننة لتحسننين قنندراتهن 

تنواجهن %( 15)وامكانياتهن فى العمل فى المشروعاا الصغيرم ومظهنرا النتنائر ان نسنبة 
 .ابشكل اساسى معوقا
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آثااار الرعاياا  الدا ماا  للجم يااات "ب نااوان ( 2113, دت وال. دومينيااف فااان)دراساا   -3
وطبقننا الدراسنة بدولنة مننالى بقنارم مفريقيننا و ندفا  ننقت الدراسنة إلننى " علا  األراماال فاا  ماال 

الكشننح عننن البياننناا الخاصننة بدولننة مننالى عننن السننر التننى تعولهننا مرامننل و ننى مسننر قاا 
وا ننننحة عننننن غير ننننا مننننن السننننر فننننى المننننناطق الريفيننننة مسننننتوى معيشننننى منننننخفب بدرجننننة 

الدراسة من جميع السنر التنى تعولهنا نسناء يعيشنن فنى مسنتوى  نةا  والح رية وكانا من 
 . معيشى متدنى من الناحية االقتصادية عن بقية السر الخرى

 

 اإلطار النظرى للدراسة
واألرملااا  فاااي  اااوع الحاجاااات االجةماعيااا  واالقةصاااادي  للمااارأ  المطلقااا  : أوالا 

 :الحاجات اإلنساني 
و ي عبارم عن الحاجة إلى تحمل المسنئولية االجتماعينة منن جاننب : الحاجات االجةماعي  -1

الحاجنة إلنى ، الحاجنة إلنى رعاينة مفنراد السنرم، الحاجة  إلى المعاملة الطيبة، الزوج إن وجد
 -ل نننبط علنننى البنننناءالحاجنننة إلنننى فنننرب الرقابنننة وا -تكنننوين عالقننناا جيننندم منننع اآلخنننرين

 -الحاجننة إلننى عننالج المشننكالا السننلوكية ل بننناء -الحاجننة علننى التعنناون بننين مفننراد السننرم
 -الحاجنننة إلنننى االحتنننرام والتقننندير -الحاجنننة إلنننى مواجهنننة مشنننكالا التنننأخر الدراسننني ل بنننناء

 (111, 2112, شيرين صالح) .الحاجة إلى تخفيح حدم الرقابة والنظرم الدونية عليها
للمننرمم المطلقنة والرملنة احتياجناا تعليميننة خاصنة بهنا كالحاجنة إلننى  : الحاجاات الة ليميا  -2

بننرامر لمحننو مميتهننا وبننرامر التأ يننل والتنندريب الحرفننى والحاجننة إلننى تنميننة المهنناراا لمزاولننة 
حرفة مو مهنة مو تقديم خدماا تعليمية لوالد ا كإعفائهم منن المصنروفاا الدراسنية لهنم مو 

فى مجموعاا تقوية مو توفير مستلزماا دراسنية لهنم ومسناعدم  ناالء البنناء علنى  إدماجهم
 .االستفادم من خدماا الرعاية اإلجتماعية التى تقدمها المدرسة

الرعاينة صنحية لهنن مثنل عمنل تنأمين صنحى وتنوفير مستشنفياا علنى  :الحاجات الصاحي  -3
هن والكشح الدورى كل فترم زمنينة مستوى عالى من الرعاية وكقلك توفير العالج بالمجان ل

بأجر رمزى مما عن االحتياجاا الصحية لبناء المطلقاا والرامل فهنى تنحصنر فنى تقنديم 
الرعاينننة الصنننحية لهنننم فنننى المستشنننفياا والمراكنننز الطبينننة وتنننوفير كافنننة مسنننتلزماا العنننالج 
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ملياا الجراحينة بالمجان واال تمام بالتطعيماا الالزمة لصغار السن منهم وتيسير اجراء الع
 . لهم وتقديم  كافة الخدماا الطبية التى يحتاجون إليها بسهولة ويسر

يعننند المسنننكن منننن م نننم االحتياجننناا االجتماعينننة التنننى تحتاجهنننا المنننرمم  :الحاجااا  للمساااىن -4
المطلقة والرملة ويقصد بر محل االقامة ومدى توافر الساسياا بر وسبل الراحنة فينر فهنى 

لن قلننننك يجعلهننننا قننننادرم علننننى ، إلننننى تننننوافر امكانينننناا مناسننننبة للمسننننكنفننننى مشنننند االحتينننناج 
 إستكمال مسيرم الحيام 

: مما عن االحتياجاا االقتصادية للمرمم المطلقة والرملة تتمثنل فني :الحاجات االقةصادي  - 5
فنننرص عمنننل  -الحصنننول علنننى القنننروب -المسننناعداا والمعونننناا المادينننة -الننندخل الثابنننا
اتاحنننة فنننرص عمنننل  -الحاجنننة إلنننى تسنننويق المنتجننناا -مشنننروعاا صنننغيرم -مناسنننبة وجيننندم

 .ل بناء
 (:أهدام -أهمي   –ة ريم )الجم يات األهلي  : ثانيا

الجمعينناا اال ليننة  ننى تلننك المنظمنناا التننى تقننوم علننى الجهننود التطوعيننة لجماعنناا مننن 
دارتهنننا فنننى إطنننار الن ظنننام العنننام والقنننوانين االفنننراد المهتمنننين بالخدمنننر العامنننة يقومنننون بتنظيمهنننا وا 

 (1، 1000، مركز خدماا المنظماا غير الحكومية. )والتشريعاا التى تنظم العمل التطوعى
منهننا تسننا م بطريقننة غيننر مباشننرم فننى تلبيننة االحتياجنناا االقتصننادية : أهمياا  الجم يااات األهلياا 

 (Britta Sadoun, 2005. )للفئاا المحتاجة
عياا اال لية الى تحقيق م داح عامنة تتمثنل فنى تحقينق تهدح الجم :أهدام الجم يات األهلي 

رسنننالتها التنموينننة فنننى المجتمنننع فهنننى تسنننعى النننى تحقينننق انتمننناء ثقنننافى واجتمننناعى واقتصنننادى 
 (223، 1000، محسن خ ر. )وسياسى فهدفها العام يتمثل فى رفع مستوى المجتمع

التمكننين  ننو : واالرملاا دور الجم يااات االهلياا  فاا  ةمىااين الماارأم المطلقاا  : ثالثااا
عملينة مسناعدم الفننراد ليكتسنبوا القنندرم علنى اتخناق القننراراا والتصنرح فننى حيناتهم مو مشننكالتهم 
. كمننا يرينندون مننن خننالل التننأثير علننى جملننة المواقننح االجتماعيننة والشخصننية التننى يمننرون بهننا

 (203، 1000، محمد زيتون)
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محوالهننا ومحننوال مسننرتها المعيشننية فننى وتمكننين المننرمم  ننو تفعيننل دور ننا مننن خننالل تحسننين 
الننننواحى االجتماعينننة واالقتصنننادية والصنننحية والتعليمينننة والمسنننتوى الثقنننافى والسياسنننى، والتمكنننين 

إجالل .  )التمكين االقتصادى، التمكين االجتماعى: التى تقوم بر الجمعياا ال لية نوعان  ما
 (21، 1009، حلمى
ت االهلياا  عاان إشااباع احةياجااات الماارأ  الم وقااات الةاا  ة ااوق الجم يااا: راب ااا

 .المطلق  واالرمل 
 .عدم التنسيق بين الجمعياا ال لية فى تقديم الخدماا -
قلة البحوث التى تجريها الجمعياا ال لية فى البحث عن االحتياجاا الحقيقينة للمسنتفيدين  -

 .بما يناسب كل زمان ومكان
 .اعدم تطوير آلياا تقديم الخدماا فى تلك الجمعيا -
 .إ مال الجانب التكنولوجى فى الجمعياا ال لية -
 .إ مال الجانب االجتماعى والدينى للفئاا المستفيدم -

 

 إجراءات الدراسة
تنتمي  قت الدراسة إلي الدراساا الوصنفية التحليلينة المقارننة كمنا منهنا ال تقنح عنند مجنرد 

بننننل تتجننننر إلنننني تصنننننيح  ننننقت الحقننننائق وتلننننك البياننننناا وتحليلهننننا وتفسننننير ا ، البياننننناا والحقننننائق
السننتخالص دالالتهننا، وتحدينند ا بالصننورم التنني عليهننا كمننا وكيفننا بهنندح االجابننة علنني تسننااالا 

 ( 53، 1020ريب عبد السميعغ.)الدراسة
مننننر منننن  و، حينننث وجننند والمننننهر الوصنننفي علنننى مننننهر دراسنننة الحالنننة البننناحثونواعتمننندا 

وقلننك لنننر يتعمننق فنني مدق التفاصننيل الخاصننة  منسننب المنننا ر التنني تتفننق مننع مو ننور الدراسننة
 .، والعينةبالدراسة
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 مجاالت الدراسة
مركننز بنهننا وشننبرا شننرق )محافظننة القليوبيننةلقنند اختننارا الباحثننة : المجااال المىاااني للدراساا  - م

كمجال مكاني للدراسة، علما  بأن عدد ( كقطار ح رى وقرى مركز كفر شكر كقطار ريفى
 (.1كم/ 2002806)، ومساحتها ( نسمة 1096321)سكان محافظة القليوبية يبل  

مطلقنة ومرملنة منن المسنتفيداا منن ( 00)اختارا الباحثنة عندد : المجال البشري للدراس   - ب
 . الجمعياا اال لية التى تم إختيار ا للتطبيق بها بمحافظة القليوبية

 .2/1027إلى  9/1029اسةغرقت الدراس  الميداني  :المجال الامني للدراس  - ا
  تننننار ، االسننننم اخ)تشننننتمل علننننىاسننننتمارم بياننننناا موليننننة : األدوات المسااااة دم  فااااي الدراساااا

، اسنتمارم دلينل دراسنة الحالنة منن إعنداد (،الحالة العميلة الحالة التعليمية، محل االقامةالسن
 .محل الدراسة الباحثون على المطلقاا والرامل المستفيداا من الجمعياا اال لية

 

 نتائج الدراسة
العمريننر  تو ننل نتننائر الدراسننر من الغالبيننر العظمننى مننن عينننر الدراسننر تقننع فننى الفئننر

منننن العيننننر منننن %( 70)منننن العيننننر، ومن %(31)سننننر وقلنننك بنسنننبر00سننننر لقنننل منننن 30منننن
مميناا %(00)يعملن فى القطار الخناص، ومن نسنبر%30المطلقاا واالرامل ال تعمل ومن نسبر

مننننن العينننننر مننننن حملننننر الننننا الا المتوسننننطر، ومن متوسننننط النننندخل الشننننهرى %( 00)ومن نسننننبر 
معنننننا  %(70)جنينننننر شنننننهرى، ومن مصننننندر الننننندخل بنسنننننبر (100-300)منننننابين%(91)بنسنننننبر

مصننننندر دخلهننننننم راتننننننب مقابنننننل عمننننننل بننننننأجر ق ينننننند، ومن %(30)ال نننننمان اإلجتمنننننناعى ونسننننننبر
 .ينفقون الدخل على اإلحتياجاا الساسير لهم والسر م%( 07)نسبر

 :نةا   الدراس  وفقا لةساؤالت الدراس 
فنى الرينح ، واجة المرآت المطلقة واالرملنةما  ى االحتياجاا االجتماعية التى ت: الةساؤل األول

 والح ر؟
مشارا نتنائر الدراسنة الحالينة إلني مننر  نناك العديند منن االحتياجناا االجتماعينر التني 

حيث مشارا نتائر الدراسنة النى  إحةياجات  اص  بالة لي تحتاجها المرمم المطلقة والرملة منها 
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تحتناج %( 27،1) تحتاج الى توفير الدروس الخصوصية لبناء م ونسنبة%( 91،1) من نسبة
تحتنناج الننى تننوفير كتننب ومدواا مدرسننية ومن %( 21،1)الننى تننوفير المصنناريح الدراسننية ونسننبة

حةياجاات  اصا  بالصاح تحتاج الى تنوفير النزى المدرسني % 7،1نسبة  حينث كشنفا نتنائر  وا 
تحتاج الى %( 10)بحاجة الى توفير العالج بالمجاني لهم ونسبة %( 11،1) الدراسة من نسبة

) تحتنناج الننى تننوفير الكشننح المجنناني ونسننبة%(  10) تننوفير مبننال  للعننالج فنني الخننارج ونسننبة
حةياجاااات ةة لاااق بالمساااىنتحتننناج النننى تنننوفير مراكنننز مشنننعة وتحلينننل مجانينننة %( 7،1 حينننث  وا 

) ة تحتاج الى توفير سكن خاص ومن نسنبةمن العين%( 90) إت ل من نتائر الدراسة من نسبة
تحتننناج النننى تنننوفير تنننرميم %( 21،1) تحتننناج النننى تنننوفير مثننناث للمننننزل ومن  نننناك نسنننبة%( 10

حةياجاااااات ةة لاااااق بال القاااااات تحتننننناج الننننى مجهنننننزم كماليننننة للمنننننزل %( 7،1) للمنننننزل ونسننننبة وا 
م لهننا لهننا  تحتنناج لحسننن معاملننة%( 11،1) حيننث جنناء فننى الترتيننب االول بنسننبة اإلجةماعياا 

مننن العينننة تحتنناج الننى تكنناتح موالد ننا معهننا وتحسننين %( 11،1) ولوالد ننا وكننقلك نفننس النسننبة
منننن العيننننة تحتننناج لمعاملنننة طيبنننة منننن م نننل %( 11،1) عالقاتهنننا بأبناء نننا وكنننقلك نفنننس النسنننبة

لننديها إحتينناج %( 27،1) ومت ننل مي ننا مننن نتننائر الدراسننة من  ننناك نسننبة الننزوج لهننا ولوالد ننا
 .املر طيبر من الناس لمع

فى الرينح ، ما  ى اإلحتياجاا اإلقتصادية التى تواجة المرآت المطلقة واالرملة: الةساؤل الثاني
 والح ر؟

من العينة من المطلقاا والرامل تحتاج الى دخنل %( 200) ت ل من الدراسة من نسبةا
ثابننا فنني الريننح والح ننر ومسنناعداا ومعوننناا مننن الجمعينناا ال ليننة فنني الريننح والح ننر، 

مننن مفننراد العينننة محتنناجين لقننروب فننني %( 200) ومت ننل مي ننا مننن نتننائر الدراسننة من نسننبة
منن عيننة الدراسنر %( 11،1) اجين لقروب، ومن نسنبةمن الح ر محت%( 10) الريح ونسبة

 . من المطلقاا والرامل تحتاج الى المشروعاا الصغيرت في الريح والح ر
منننا دور الجمعيننناا ال لينننة فننني إشنننبار اإلحتياجننناا اإلجتماعينننة لننندى المنننرمم : الةسااااؤل الثالااا 

 المطلقة والرملة، في الريح والح ر؟
ة من الجمعينناا ال ليننة تقنندم رعايننة صننحية للمننرمم المطلقننر كشننفا نتننائر الدراسننة الميدانينن

منننن عيننننة الدراسنننة منننن المطلقننناا واالرامنننل دلنننوا علنننى قلنننك فننني % (  00)واالرملنننر ومن نسنننبة 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراساا والبحوث البيئية 

 

 128 1027 مارس، الثالثوالثالثون، الجزء  السابعالمجلد 

إلنى من الجمعيناا ال لينة % (  1181)الريح والح ر، بينما جاءا في الترتيب الثاني بنسبة 
الرملة بكيفية اإلستفادم منن خندماا الجمعيناا اال لينة تقوم بتنفيق ندواا توعية للمرمم المطلقة وا

منن عيننة الدرسنة دلنوا علنى من %( 2781)وتوعيتها بحقوقها وكيفية الحصول عليها، ومن نسبة 
 .الجمعياا ال لية تقوم بتنفيق دوراا تدريبية للمرمم المطلقة واالرملة

اإلحتياجننناا اإلقتصنننادية لننندى المنننرمم منننا دور الجمعيننناا ال لينننة فننني إشنننبار : الةسااااؤل الرابااا 
 المطلقة والرملة، في الريح والح ر؟

تبننين مننن خننالل الدراسننة الميدانيننة مننن خننالل المقننابالا مننع المطلقنناا والرامننل عينننة 
مشننناروا إلنننى من الجمعيننناا ال لينننة تقننندم مسننناعداا عينينننة للمنننرمم المطلقنننة %( 9181)الدراسنننة 
مشننناروا إلنننى من الجمعيننناا ال لينننة تقننندم  %(1181)بة فننني الرينننح والح نننر، ومن نسننن واالرملنننة

فنننرص عمنننل للمنننرمم المطلقنننة واالرملنننة فننني الرينننح والح نننر، بينمنننا تسننناوا فننني الترتينننب الثالنننث 
مننن المطلقنناا والرامننل التننى تشننير إلننى من الجمعينناا ال ليننة تقنندم قننروب، %( 781)وبنسننبة 

 .ريح والح رفي ال وتقوم بتنفيق مشروعاا صغيرم للمطلقاا والرامل
مننننا  ننننى المعوقنننناا التننننى تحنننند مننننن دور الجمعينننناا اال ليننننة فنننني إشننننبار : الةساااااؤل ال ااااام 

 اإلحتياجاا اإلقتصادية لدى المرمم المطلقة والرملة، في الريح والح ر؟
ترجننع المعوقنناا التننى تحنند مننن % ( 00)تبننين مننن الدراسننة من معظننم عينننة الدراسننة بنسننبة

وجننود منننوارد كافينننة لننندى الجمعيننة فنننى الرينننح والح نننر، ومن  دور الجمعينناا ال لينننة النننى عننندم
منننن عيننننة الدراسنننة مرجعنننوا المعوقننناا التنننى تحننند منننن دور الجمعيننناا ال لينننة فنننى %( 30)نسنننبة

إشنننبار إحتياجننناتهم إلنننى عننندم وجنننود تقننندير فعلنننى ل حتياجننناا التنننى يحتننناجون اليهنننا فنننى الرينننح 
د من دور الجمعياا ال لية النى عندم مرجعوا المعوقاا التى تح%( 27،1)والح ر، ومن نسبة

مرجعنننوا % ( 21،1)إ تمنننام الدولنننة بهنننم كفئننناا مولنننى بالرعاينننة فننني الرينننح والح نننر، ومن نسنننبة
المعوقننناا التنننى تحننند منننن دور الجمعيننناا ال لينننة النننى عننندم تعننناون المسنننئولين العننناملين بتلنننك 

ع المطلقناا والرامنل يت نل منن نتنائر الدراسنة الميدانينة من جمين.الجمعياا في الريح والح ر
لديهن احتياجاا اجتماعية واقتصادية لهن ولسر ن وقد اتفقا مع نتائر الدراسنة الحالينة دراسنة 

ودراسنننة السنننيد العشننننماو   1021ودراسنننة مصنننطفى عمنننران  1020معنننوب محمنننود معنننوب 
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ودراسننناا اخنننرى كثينننرم وتوصنننل البننناحثون لمجموعننننة منننن التوصنننياا كنننان منننن م مهننننا  1023
دخنننال نظنننام التكنولوجيننن نننرورم اال  فننني الجمعيننناا اال لينننة  اتمنننام باليننناا الجمعيننناا اال لينننة وا 

مكثفة للعاملين للجمعيناا اال لينة ل نمان  ةل مان تحسين مستوى االداء ، عمل دوراا تدريبي
 .تحسين مستوى االداء

 
 المراجع

، واقعيةمداخل نظرية وراية : مجتمعتنظيم ال(: 1003)إبرا يم عبد الهاد  المليجي
 .المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية

راية مستقبلية للتمكين اإلقتصادى للمرمم المصرية ( : 1009)إجالل إسماعيل حلمى وآخرون
، الماتمر السادس للمجلس القومى للمرمم، موراق بحثية، فى محافظة القا رم

 .القا رم
 .المكتبة الكاديمية، القا رمالبحث العلمي ومنا جر، الطبعة التاسعة، (: 1022)محمد بدر

 . معجم مصطلحاا العلوم االجتماعية، مكتبة لبنان، بيروا(: 2651)محمد زكى بدوى
 .مكتبة الصفوت للنشر، الفيوم، دراساا فى الفقر والتنمية( : 1000)محمد وفاء زيتون

ى دور جمعياا سيداا االعمال كأحد الجمعياا اال لية ف(: 1023)السيد جودت العشماوى
رسالة ، مواجهة فقر المرآم دراسة مطبقة على جمعية سيداا االعمال بالقا رم

 .جامعة حلوان، قسم تنظيم المجتمع، كلية الخدمة االجتماعية، دكتورات
 الدار، "نظرياا ونماقج"السلوك التنظيمي (: 1001)جمال الدين المرسي، ثابا إدريس
 .الجامعية، اإلسكندرية

 .المعارحدار ، القا رم، النظرية االجتماعية ودراسة االسرم(: 2663)سامية الخشاب
دار ، "دراساا نظرية وميدانية"مشاركة المرمم العربية فى التنمية (: 1001)سامية محمد فهمى

 .االسكندرية، المعرفة
 .ماسسة مخبار اليوم، القا رم، كتاب اليوم الطبي ، امرمم في محنة: (2662)صادق عادل
 .سيكولوجية التنشئة االجتماعية، دار المسيرم، عّمان(: 1001)مد مبو جادوصالل مح

 .مكتبة االنجلو، القا رم، رمس المال االجتماعى( : 1006)طلعا مصطفى السروجى
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، "مجهزم ومجاالا وحاالا"تنظيم المجتمع (: 2669)عبد الحليم ر ا عبد العال وآخرون
 . مكتبة نه ة الشرق، القا رم

مكتبة ، القا رم، تنظيم المجتمع مجهزم ومجاالا(: 2669)ر ا عبد العال وآخرون عبد الحليم
 .النه ة
 .في الصحة النفسية، القا رم، دار الفكر العربي(: 2665)عبد المطلب القريطي
علم االجتمار وتنمية الوعي االجتماعي بالمتغيراا العالمية (: 1006)عبير عبد المنعم

 .للنشر والتوزيع، القا رم والمحلية، المكتبة العصرية
 .المكتبة المحمودية، القا رم، الخلع فى  وء الكتاب والسنر(: 1000)لى الطهطاوىع

، مكتبة النجلو "ق ايا المواطنة وحقوق اإلنسان"المجتمع المدني العربي (: 1007)على ليلر
 .المصرية، القا رم

، الماتمر القومي الول للمرمم، "ةالمرمم والمواطنة والتنمي"نه ة مصر (: 1000)فرخندم حسن
 .المجلس القومي للمرمم، القا رم

 .علم االجتمار التطبيقي، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية(: 2665)محمد الجو ر 
 .دار المعرفة االجتماعية، االسكندرية، قاموس علم االجتمار(: 2661)محمد عاطح غيث

الدراسة والتشخص فى بحوث ) الخدمة االجتماعيةالبحث العلمى فى (: 1002)عويسمحمد 
 .، طنطا، التركى للطباعة(الممارسة
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ABSTRACT 

One of the most important fields that civil societies are concerning 

with is the field of developing woman in general, and the divorced or 

widowed woman in particular, particularly, those are working in 

multiple fields such as the empowerment field. This means that woman 

should be provided with training, habilitation, and work opportunities. 

The second field is the rights defensive field that assesses the lawful 

literacy of rights, duties, and defense for marginalized woman. The 

third field is the traditional field which is responsible for introducing 

services of social care and welfare.  

This research aims to identify the role of civil societies in satisfying 

the social and economic needs of widows. The study was applied on a 

sample of (40) widows and divorced women in al Qalubia governorate 

who benefit from social insurance in both rural and urban areas. The 

study came to the following conclusions:   
 Widows and divorced women in rural and urban areas, have social 

and economic needs. 

 Civil societies play a role in satisfying the social and economic needs 

of widows and divorced women  

 The majority of the participants are not satisfied with the services 

pervaded by the civil societies. 

 There are obstacles that limit the role of civil societies in helping 

widows and divorced women.   
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 Widows in rural as well as urban areas are in need to social services 

represented in educational, health, social relations needs; while the 

economic needs are embodied in having a fixed stable income and 

the materialistic and concrete aids, in addition to small enterprises. 

Researchers have set a group of suggestions and recommendations 

that can improve the role of civil societies to satisfy the benefitted 

categories, particularly, the widows and divorced women. The study 

suggests including the technology system in civil societies, improving 

as well the mechanisms of these associations through holding training 

courses for employees, improving presented service and activities 

through making scientific researches to identify the actual needs of the 

benefitted categories.   
 

 

 

 

 


