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 آليات برنامج األمان االجتماعي لرعاية األسر الفقيرة بالمجتمعات الصحراوية
 د/ عاشورة حسين محمد                                              د / مصطفى لطفي عبد العزيز

 مركز بحوث الصحراء                                              مركز بحوث الصحراء     
 د/ أحمد أنور رفاعي
 مركز بحوث الصحراء

 
 المستخلص

البحث التعرف على آليات برنامج األمان اإلجتماعى بالمجتمعات الصحراوية و درجة أستفادة المبحوثين منه و المعوقات التى  استهدف
ستبيان بالمقابلة الشخصية لجمع البيانات من عينة عمدية بلغ حات التغلب عليها ، و أستخدم اإلتواجه المبحوثين لألستفاده من البرنامج و مقتر 

مفردة من المستفدين من برامج و أنشطة الضمان اإلجتماعى و  053مبحوث من المستفيدين من برنامج األمان اإلجتماعى مقسمة  033قوامها 
حافظة مطروح، و أستخدم لتحليل البيانات اإلحصاء مفردة من المستخدمين من الصندوق اإلجتماعى للتنمية ببعض قرى مركز الحمام بم 053

 .للتحليل اإلحصائى  SPSS الوصفى من خالل برنامج 
و قد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها :   

أوضحت النتائج أن أهم آليات برنامج األمان اإلجتماعى فى المجتمع البدوى تمثلت فى المساعدات االجتماعية كاحد وسائل الضمان  -0
على  % 0.8.،   % 3..0تماعى ، والتأمينات االجتماعية من خالل أشتركات يدفعها العمال وأصحاب العمل بنسب مئوية بلغت نحو االج

 الترتيب 
منهم يقعوا  %88من المبحوثين يقعوا في فئة اإلستفادة المنخفضة من برنامج األمان اإلجتماعى فى حين أن  %2..2ت النتائج أن أظهر  -2

 من المبحوثين يقعوا فى فئة اإلستفادة المرتفعة . %0.0ادة المتوسطة بينما فى فئة األستف
 من إجمالى عينة الدراسة. %80بينت النتائج أن درجة اإلستفادة من برنامج األمان اإلجتماعى لدى المبحوثين بلغت نحو  -0

 
مان اإلجتماعى تمثلت فيما يلى: أن زيادة عدد اإلبناء و أشارت النتائج أن أهم المعوقات التى تواجه المبحوثين من األستفادة من برامج األ -.

، و صعوبة أستخراج األوراق المطلوبة و زيادة تكلفتها المادية بنسب مئوية بلغت  أرتفاع مسئولياتهم دائما تحول دون األستفادة من البرنامج
 على الترتيب . %80،  %88نحو 

فى ضرورة أرتفاع قيمة المعاش حتى يضمن كرامة اإلنسان، والمطالبة بقروض طويلة  أوضحت النتائج أن أهم مقترحات المبحوثين تمثلت -5
 على الترتيب. %22،  %0.األجل ليس عليها فوائد  بنسب مئوية بلغت نحو 

مفهوم االستفادة   -مفهوم الفقر     -الكلمات االسترشادية : األمان االجتماعى    
 

 المقدمة والمشكلة البحثية:       
التنميللة االجتماعيللة أحلد المحللاور الرئيسللية فللي إحلداث التنميللة الريفيللة المنشللودة فقلد بللرزت قضللية التنميللة االجتماعيلة الريفيللة علللى مسللرح  تمثلل       

علللالوة عللللى ملللا تحتلللله هللل ه  الدائريلللة،معانلللاة سلللكان المجتمعلللات الريفيلللة ملللن حلقلللات التخللللف  أهمهلللا:الفكلللر االجتملللاعي نتيجلللة علللدة ظلللروف واقعيلللة 
األمللن الغلل ائي  وأيضللا مصللدرصللدر األيللد  العاملللة المجتمعللات الريفيللة مللن ثقللل اقتصللاد  فللي عمليللة التنميللة القوميللة ألن هلل ه المجتمعللات هللي م

   (.1)يتزايدون في ه ه الدول بمعدالت سريعة  للسكان ال ين 
دارة  وهي:وتشترك التنمية االجتماعية مع غيرها من المجاالت التنموية األخرى في المكونات الرئيسية األربعة      التنمية،سياسة وا 

وتعتبر ه ه المردودات هي أهم ه ه المكونات والتي تتمثل في عوائد التنمية من  التنموية،والمردودات  التنموية،والمعامالت  التنموية،والمدخالت 
  (.2) المنتجات التنموية وعدالة توزيع النفسي،ا والرض االجتماعي،والرفاء  االقتصاد ،رخاء ال

مخاطر والصدمات مكون رئيسى من مكونات الحماية اإلجتماعية حيث تعمل على وقاية األفراد من ال االجتماعيتعد شبكة األمان و      
ويكون هدفها إطالق الطاقات اإلنتاجية الكامنة بداخل األفراد القادرين على العمل وتخفيف معاناة الفئات األكثر عوزًا من خالل  ،وكسر دائرة الفقر
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باإلضافة إلى تمكين بعض فئات المجتمع التى تضررت بفعل التراجع اإلقتصادى والحروب والمديونية  (،3)مشاريع تهدف إلى تحسين معيشتهم.
، ومن هنا تحرص ( 4) الفقراء ألرتفاع البطالة وزيادة شدة الفقر لر السلبية لسياسات اإلصالح األقتصادى الواقعة على كاه ن األثاوأيضًا الحد م

استمرارية الحياة تعتبر إحدى ضروريات  والتينظم ومستويات تطورها على توفير سبل الرعايا اإلجتماعية ألبنائها  اختالفجميع المجتمعات على 
إال أن ه ه الرعاية تختلف صورها وأشكالها  ،ألنسان غير أمن على حياته وأسرتهاإلجتماعي ويعيش ا االستقراروبدونها ينعدم  ،اإلجتماعية
 و لك وفقًا للنظم اإلجتماعية والسياسية والثقافية ،الواحد من فترة زمنية إلى أخرىالمجتمع  فيبل  ،التي يقوم بها من مجتمع ألخروالخدمات 

اإلجتماعية بين طبقات المجتمع  م السكان وكثافتهم وظهور التبايناتومع تطور الحياة اإلجتماعية وتزايد حج (5)واألوضاع اإلقتصادية السائدة.
ى تقلصت صور الرعايا التى تتوفر لقطاعات كبيرة من األفراد وأتسع نطاق أنتشار الفقر والجهل والمرض وغيرها من المشكالت على نحو أدى إل

أدى إلى حدوث خلل فى التوازن الطبيعى وهو ما  ،اصة ألبناء المجتمع الغير قادرينعجز النظم التقليدية للرعايا على توفير سبل الحياة الكريمة وخ
ومن هنا جاءت الحاجة إلى تدخل الدولة  ،وخاصة قاطني المجتمعات الصحراوية واألمن اإلجتماعى االستقراريهدد فى الحياة اإلجتماعية بشكل 

  . المجتمع فيوالحد من الفقر ومشكالته مجال توفير الرعاية اإلجتماعية من أجل إعادة األمان والسلم اإلجتماعى  في المدني المجتمعمؤسسات و 
 تساؤالت الدراسة 

 : فى التساؤالت التالية وبناءًا على ماسبق يمكن تحديد مشكلة الدراسة
 الفقيرة؟ األسر الصحراوية لرعايةبالمجتمعات  االجتماعي األمانبرنامج آليات  هيما  (0
 االجتماعي؟ األماندرجة استفادة المبحوثين من برنامج  هي ما (2
 اإلجتماعى؟األمان  برنامجتواجه المبحوثين من األستفادة من خدمات  التيالصعوبات  هي ما (0
 الدراسة؟األمان اإلجتماعى بمنطقة  برنامجمقترحات المبحوثين لزيادة فاعلية  هي ما (.

  :أهداف الدراسة
برنامج األمان االجتماعي لرعاية األسر الفقيرة أليات تمثلت أهداف البحث في تحقيق هدف عام رئيسي وهو التعرف على مدى فاعلية  

 بالمجتمعات الصحراوية و لك من خالل األهداف الفرعية التالية:
  .الفقيرة األسرلرعاية  االجتماعي األمانالتعرف على اليات برنامج  (0
  .االجتماعي األماندرجة استفادة المبحوثين من برنامج  تحديد (2
 تواجه المبحوثين من األستفادة من برنامج األمان اإلجتماعى. التيالتعرف على الصعوبات  (0
 .مقترحات المبحوثين لزيادة فاعلية برنامج األمان اإلجتماعى بمنطقة الدراسة على التعرف (.

 مفاهيم الدراسة:
 مفهوم األمان اإلجتماعى: -1
يشير مفهوم اآلمان االجتماعي في االدبيات االجتماعية الي مجموعة من اآلليات واألنشطة المترابطة المستخدمة لتحقيق األستقرار     

والتى  لألفراد والجماعات وتحرير األنسان من الحاجة والعوز والحرمان والحد من خسائره وحمايته من األخطار الداخلية والخارجية غير المالئمة
 6.كالجفاف والقحط واألوبئةلها سواء كانت من صنيع األنسان كاألزمات المالية واإلنحسار األقتصادى أو طبيعته  يتعرض

م في تعريفه لشبكة األمان اإلجتماعى "بأنها خدمة متكاملة من تدابير الدعم 0005وفي ه ا الصدد يشير تقرير التنمية البشرية لعام      
إليجاد فرص  الماليوالدعم  ،دة من إجراءات اإلصالح األقتصادىإنما أيضًا لتلك الفئات غير المستفي رة فقط،المؤسسى ليست للفئات المتأث

صدار التشريعات التى تحمى تلك الفئات وتشجيع أفرادها وتساعدهم على األستفادة من المنافع المتوقعة ل  7ألصالح.لألستثمار والتأهيل والتشغيل وا 
من المعاش لجميع أفراد القوى العاملة ضمن  أدنيوتعتبر شبكة األمان اإلجتماعى مشروعًا قوميًا يقضى بإلتزام الدولة بضمان حد ه ا 

 8نظام إجتماعى أساسى إجبارى تديره الدولة وقد تشترك الخزانة العامة فى تمويله وفقًا للحالة األقتصادية للبالد.
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 فهي، في المجتمع الصحراو  من الفقرجرائيًا بأنها شبكة تهدف إلى حماية األفراد والفئات الفقيرة ويمكن تعريف األمان اإلجتماعى إ 
يجاد فرص  الدولة وتساهمشبكة تديرها  فى تمويلها سواء كانت ه ه الشبكة تقليدية أو حديثة تشترك جميعًا فى ضمان حد أدنى لمستوى المعيشة وا 

 .قاطني المجتمعات الصحراوية بهدف توفير حياة كريمة لهم تأهيلفي تدريب و ورها عمل للحد من البطالة باإلضافة إلى د
 :مفهوم الفقر -2

وقد عرف برنامج االمم المتحدة الفقر بانه وضع انسانى قوامه الحرمان المستمر من الموارد واالمكانيات والخيارات واالمن والقدرة على 
 .9(2300 اإلنمائي،البنك الدولى وبرنامج االمم المتحدة  )تقريردنية والثقافية والسياسية واالجتماعية التمتع بمستوى معيشى الئق وايضا الحقوق الم

الفئة   هوهناك تعريف آخر يقع داخل ه اجتماعية،لفقراء بأنهم من يحصلون من المجتمع على مساعدة ويشير التعريف السوسيولوجى ل
يحصل عليه الفرد عندما يعتمد فى معاشه على المعونة  ال   وهو الدخل ،للدخل الرسميوهو اعتبار الحد الفاصل للفقر هو الحد األدنى 

   (.10رسميًا من قبل الدولة على اعتبار أنه فقير )عتراف به ، ووفقًا له ا التعريف يكون الشخص فقيرًا عند االجتماعيةاال

مملا يعنلى  األساسلية،التقليدى للفقر إلى انعدام اللدخل أو انخفاضله بدرجلة تحلول دون قدرتله عللى تحقيلق االحتياجلات  االقتصاد يشير المفهوم بينما 
  (.11أن الدخل هو المؤشر المباشر المحسوس لقياس الفقر والتعبير عنه )

 تصنيف الفقر 
ن كانت نسبة الفقر تتفاوت من دولة       كانت وال تزال ظاهرة الفقر هي الظاهرة األكثر انتشارا في المجتمعات سواء المتقدمة أو المتخلفة وا 

ألخرى حسب ظروفها االقتصادية واالجتماعية والسياسية، ويمكن مكافحة الفقر من خالل التوسع في البرامج والمشروعات التي توجه خصيصًا 
ل، ء والتي تحقق زيادة إنتاجية العامل الفقير من خالل تقديم المساعدات التعليمية والتدريب المستمر والعمل على ضمان وجود حد أدنى للدخللفقرا

أن رض ول ا، فإن الفقراء محرومون من المشاركة الفاعلة في المؤسسات االجتماعية والسياسية والقدرة على التأثير فيها، بما في  لك تلك المفت
قلة حيلة  تساعدهم على التغلب على الفقر. والواقع أن تهميش الفقراء في المؤسسات السياسية هو الحرمان النهائي ألنه يقوى السبب الرئيسي للفقر:

القدرات الجوهرية الفقراء التي تجعل منهم أغلبية صامتة في الشئون المحلية والقومية وبه ا يحرم الفقراء من حقوق المواطنة األساسية ومن ثم من 
على حد سواء وتباين درجات الفقر فقد ظهرت الحاجة الماسة  والحضر  والصحراو  الريفيقاعدة الفقر  التساعنظرًا و النتشال أنفسهم من الفقر، 

 : درجات الفقر لتشملإلى تحديد أدق 
ألساسية ت الحاجاع اشباإلى ول إصولل في دخلهن عبر التصرف إلنساايع فيها طلتي ال يستالحالة ابأنه رف يعو ق:لطلمرالفقا -0

 ل.  لنقوالصحة م والتعليس والملبن والمسك اء والمتمثلة بالغا
دد لمتمثلة بعائية  الغالحاجة ع اشباإلى إ الوصول، خلهدبرف لتصر اعبن إلنساايع فيها طلتي ال يستالحالة ابأنه رف يع قع:دلمر الفقا -2

 .  12معينةدود حد صلة حياته عناو من لتي تمكنه ماية رارلحرات السعن امن معي
يشير الفقر النسبي إلى عدم قدرة اإلنسان على أن يعيش بنفس المستوى المعيشي ال ى يعيشه غالبية من حوله فى  الفقر النسبي: -0

المجتمع ،فالفقر النسبى ال يعنى عدم قدرة الفرد على تأمين الحاجات األساسية ولكن يعنى أن دخله قليل إ ا ما قورن بغيره داخل 
 .13مجتمعه

 : التميز بين نوعين من خطوط الفقرعليه فقد تم و              
 رة،            لألسرد أو للفواء ست الحتياجاا ه هد بة لسولطلمالسلع اجمالي تكلفة إبأنه رف يعو :قلطلمر الفقط اخ-أ        

 نيا.  دلاه دودبحولمعني المجتمع القائمة في ة الحياط انمق فو          
دود بحولمعني المجتمع افي د لسائائي  الغط النمق افرة، وألسرد أو اللفواء ئية س الغت الحاجااية طكلفة تغ ليمث: وهو قعدلمار لفقا طخ-ب      

، عامةورة لعالمي بصوى المستاعلى ر لفقس القيا، لمعيشةوى امستوك، الستهالن انى مدألد الحالى دان إيستنن قياسيين قميرضع ول ا تم ومعينة. 
 تمما و ه، وًياوسنرد للفدوالر  225للدخل هو  األدنى فالحد ٥٨٩١األمريكية دة لمتحت االياولر اسعاأ أساسى خاصة علورة لنامية بصوالدول ا

ر لفقط الي خدولك البنا حددوقد ،  قلطلمر الفقاتسميته  تمما و ه، وًياوسنرد للف رال. دو023هو للدخل ألعلى د الح، واقعدلمر اتسميته بالفق
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   8/ 6، ص ص 6994مصر، منتدى العالم الثالث، مكتب الشرق األوسط، القاهرة، يونيو  فيالفقر وتوزيع الدخل  ،6994كريمة ،كريم  10
هد التخطيط  ( ، بعض6991)   سيد،نفيسة السعود، أبو  11 فى : مع ية ،  سلة أوراق بحث قوميقضايا الفقر والبيئة وارتباطهما بالتنمية البشرية فى مصر ، سل ،  ال

 .   1، القاهرة ، ص 6991رير التنمية البشرية فى مصر ، تق اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة 
) انعكاسات  االجتماعيةاالجتماعي في مصر ,المؤتمر العلمي الدولي الثالث والعشرين للخدمة  األمانفاعليات شبكات (  0202)  الزغل،مصطفي، حسن وعالء  12

 .203، ص حلوان  االجتماعية،كلية الخدمة   مجلد 02مصر القاهرة المؤتمر  االجتماعيةعلي سياسات الرعاية  األزمة
 ( الفقر فى األراضى الفلسطينية ، مركز المعلومات الوطنى الفلسطينى ، وفا ، رام هللا ، فلسطين.8331الخالدى ، جميل ) 13
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البنك الدولي إلى أن  وقد خلص.  (14) 2335بأسعار للفرد ليصبح دوالر  ١..٥ثم عدل مؤخرا ليصبح  00.5 عامميا ويرد للفر الدار دوبمق
لكن انخفاض معدالت الفقر تباطأ، ما ُيثير المخاوف بشأن تحقيق هدف إنهاء  فقر مدقِّع في جميع أنحاء العالمعددا أقل من الناس يعيشون في 

 وُيشير إلى الحاجة إلى زيادة االستثمارات لصالح الفقراء. 2303الفقر بحلول عام 
ار أكثر من مليالسنوات الخمس والعشرين الماضية  وفى ه ا الصدد يشير )جيم يونغ كيم( رئيس مجموعة البنك الدولي أنه خالل

ل. وه ا أعظم إ نجازات شخص استطاعوا انتشال أنفسهم من براثن الفقر المدِقع، ومعدل الفقر العالمي اآلن أقل مما كان عليه في التاريخ المسجَّ
بشر  ، فإننا بحاجة إلى استثمارات أكبر كثيرا، خاصة في بناء رأس المال ال2303لكن إ ا كنا سننهي الفقر بحلول عام ، البشرية في عصرنا

الرغم من التقدم الهائل في  . ومن أجلهم، ال يمكننا أن نفشل، وعلىللمساعدة في تعزيز النمو الشامل المطلوب للوصول إلى فقراء العالم الباقين
طرابات الحد من الفقر المدقع، ال تزال المعدالت مرتفعة مع استعصاء في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتضررة من الصراعات واالض

 السياسية.

من االحتياجات الضرورية لتحقيق يصل الى الحرمان  ال  الحد  إلى للمواطنين البدو بأنه انخفاض مستوى الدخل ويمكن تعريف الفقر إجرائيا  
 تلبية االحتياجات األساسية للمبحوثين البدو بالمجتمعات الصحراوية. يفى ب أفضلمستوى معيشى 

 مفهوم االستفادة 
 (.15)نتيجة اشتراكه في مشروعات التنمية  والمهارى للفردعلى السلوك المعرفي  تطرأالتغيرات التي  بأنهااالستفادة  (هاللي) يعرف

 (.16الفرد )في سبيل كرامة  واالجتماعية والروحيةتوفير احتياجات المواطنين المالية  ها )فهمي( بأنهاعرفوت
زيادة الدخل الماد  للفرد وحصوله على حاجاته الضرورية ورفع مستو  الخدمات الصحية والثقافية والتعليمية  حمودة( بأنها) هايعرفحين  في

 (.17) وتحقيق الرفاهية له
 المساعداتعلى دخل او  ات دخل ضعيف  معلى العمل وليس له ينالغير قادر  حصول المواطنين البدو بأنها يمكن تعريف االستفادة إجرائيا  و    

أمن وحياة  م تحقيق مستوى معيشيكفل لهت تعليمية(و  صحية، خدماتومشرب، و  مأكلمن )من الدولة والضرورية  األساسية لتوفير احتياجاتهم
 .م الصحراويةبيئته كريمة في

 وصف األمان اإلجتماعى:
دورًا بارزًا فى عملية التنمية األقتصادية من خالل دورها يمثل األمن اإلجتماعى أحد أبرز ركائز التنمية البشرية، حيث تلعب التأمينات اإلجتماعية 

عادة توزيع الدخل القومى، حيث  ،النفسيةفى زيادة األنتاجية للمواطنين بتوفيرها للرعايا الصحية و  باإلضافة إلى تأثيرها على العملية اإلنتاجية وا 
ة أحد أهم ركائز األمن التنمية اإلقتصادية، وبنفس القدر تعتبر التنمية المستدامأصبحت التأمينات اإلجتماعية أداة من أدوات تعبئة اإلدخار لتمويل 

 وهو ما يعنى أن هناك عالقة تبادلية وتكاملية بين األمن اإلجتماعى والتنمية المستدامة فالتنمية اإلقتصادية توسع من القاعدة المادية ،اإلجتماعى
ويتوقف مدى إشباع ه ه الحاجات على الموارد المتاحة لكل مجتمع، وأيضًا على  ،من اإلجتماعىاسية محققة ب لك األإلشباع حاجات اإلنسان األس

 ه األسس التى يتم من خاللها توزيع وتوظيف ه ه الموارد، وب لك يتضح أن األمن اإلجتماعى من ضروريات التنمية األقتصادية حيث ال تتحقق ه
رفع معدالت الدخل الفرد  والقومي األستثمار فى الصحة والتعليم والبنية التحتية والعمل على النتيجة إال عبر تأسيس مجتمع معافى من خالل 

(18.) 
وتميل الدراسات اإلجتماعية الحديثة إلى تأكيد أهمية دور التنمية اإلجتماعية فى تعزيز كرامة اإلنسان بتوفير حاجاته وأحتياجاته   

ونرى أن ه ه الرؤيا تتفق تمامًا مع اإلعالم العالمى حول التقدم اإلنمائى وما ينطوى عليه لتطوير، المجال أمامه لألبداع واالضرورية حتى يتسع 
 من أهمية توفير ضمان إجتماعى شامل وخدمات رعايا إجتماعية متكاملة تشمل جميع األفراد وفئات المجتمع وبصفة خاصة الشرائح غير القادرة

  (.19)ألنتاج سواء بسبب المرض أو العجز على ا
 
 

                                                           
 0202/ 0200، اإلنمائي المتحدة األمموبرنامج الدولي، تقرير البنك  14
 ، دراسة لبعض األنشطة النسائية الريفية المنظمة في مصر، رسالة ماجستير، كلية الزراعة، 6911هاللي، أحالم مصطفى يوسف،  15

  16جامعة عين شمس، ص     
 11، مدخل التنمية االجتماعية ، المطبعة العصرية ، االسكندرية، ص  6911فهمى، سامية محمد ،  16
 الصحراوية ( المكتب العلمى     –المستحدثة -الحضرية -، تنمية المجتمعات المحلية ) الريفية 6991حموده ، مسعد الفاروق محمد ،  17

 13للكمبيوتر ، االسكندرية ، ص    
 1األمم المتحدة ، اللجنة األقتصادية ، مرجع سابق ، ص  18
 .1بق،  ص تقرير االمم المتحدة للبرنامج اإلنمائي ،مرجع سا 19
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  مصر: فيشبكات األمان اإلجتماعى  أنواع -
 

  :يليكما  نوعان شبكة أمان تقليدية وأخرى حديثة إلىمصر  فياألمان اإلجتماعى الموجودة  تنقسم شبكات
الدخل بغرض مساعدتها على الخروج من أزمات الفقر و لك بتوفير حماية  ومحدود تتوجه إلى الفئات الفقيرة  التي هي شبكة األمان التقليدية -أ 

مان ، وتعد أنظمة الضمان اإلجتماعى من أهم مفردات شبكة األفير عمل منتج للقادرين على العملدائمة سواء بالمساعدات لغير القادرين أو بتو 
لمواطنيها فى لتحقيق األمان اإلجتماعى  سيلة إلزامية تأخ  بها الدولةفالضمان اإلجتماعى هو نظام قانونى وو اإلجتماعى التقليدية فى مصر 

وتعتبر وزارة التضامن االجتماعي هي الجهة المنوطه حصولهم على إعانات نقدية أو عينية، مواجهة المخاطر اإلجتماعية التى يحددها القانون ل
 بتقديم ه ه الخدمات في مصر.

 :تانق الضمان اإلجتماعى توجد وسيلولتحقي
 .المساعدات هاإلجتماعى و لك عند حاجاتهم له  أقساط التأمينالمساعدات اإلجتماعية التى تقدم لالشخاص الل ين ال يستطيعون دفع  -
تفرضه الدولة على األفراد القادرين على دفع أقساط التأمين ضد المخاطر اإلجتماعية وحاالت  ال  التأمينات اإلجتماعية وهو النظام  -

 الحاجة. العوز حتى يحصلوا على اإلعانات عند
 

ر فرص بتوفي االقتصاد . وتقومببرامج اإلصالح  اً هى خدمة متكاملة من التدابير لحماية الفئات األكثر تأثر  األمان اإلجتماعى الحديثة شبكات-ب 
ويعد الصندوق البرامج اإلصالحية ،  هعمل فى مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ورفع مستوى معيشة الفئات الفقيرة التى قد تضار من تطبيق ه 

اإلجتماعى للتنمية شبكة األمان الحديثة فى مصر لمواجهة األثار اإلجتماعية لبرنامج اإلصالح األقتصادى وهو المسمى المصرى لصندوق 
ه ا النوع من الصناديق اإلجتماعية بطابع التأمين فهو كيان مؤقت مرهون  دولة. ويتميزست عشر  فيسبق تطبيقه  وال  اإلجتماعى  الطوارئ

  .(20)بالفترة اإلنتقالية للتحول إلى إقتصاد السوق 
ألنتاج سواء خاصة الشرائح غير القادرة على ا بصفةعبء على الفئات المهمشة والفقيرة و مشروعا للمساهمه فى تخفيف ال .00وق دويقدم الصن

    (.21بسبب المرض أو العجز )
 
االطالع الجتماعي والحماية االجتماعية والتي أتيح خر التراث السوسيولوجي بالعديد من الدراسات االجتماعية في مجال شبكات األمان ايذو 

 عليها وذلك على النحو التالي:
  .تحت عنوان: شبكات األمان االجتماعي كمدخل للتخفيف من االستبعاد االجتماعي لفقراء الريف( 22) (2112حسن )دراسة دينا -0
 .الدراسة تحديد الوسائل التي تستخدمها شبكات األمان االجتماعي في التخفيف من االستبعاد االجتماعي لفقراء الريف تاستهدف    

 إلي باإلضافةإلى تحديد المعوقات التي تواجه ه ه الشبكات األمان االجتماعي في التخفيف من االستبعاد االجتماعي لفقراء الريف،  باإلضافة
الباحثة  استخدمتوقد  التوصل إلى تصور مقترح لتفعيل دورها  شبكات األمان االجتماعي في التخفيف من االستبعاد االجتماعي لفقراء الريف

 :   البيانات أدوات جمع
( 022األقادمه( بمركز أبوتيج وعددهم ) –دكران  –بقرية )النخيلة  االجتماعيللفقراء المستفيدين من خدمات وحدات الضمان  استبياناستمارة  -أ

 . مفردة
وقد تمثلت أهم  (.0ددهم )األقادمه( بمركز أبوتيج وع –دكران  –استمارة استبيان للمسئولين بوحدات الضمان االجتماعي بقرية )النخيلة  -ب

منه، باإلضافة عالقة عكسية دالة إحصائيًا بين االستبعاد االجتماعي لفقراء الريف ودور شبكات األمان االجتماعي في التخفيف  النتائج  في وجود
 االجتماعي لديهم.لفقراء الريف وتقديرهم لمستوى االستبعاد  الديموغرافيةعالقة دالة إحصائيًا بين بعض المتغيرات  إلى وجود

 
 

                                                           

الثالث والعشرين  الدولي العلميمصر، المؤتمر  فيفاعلية شبكات األمان اإلجتماعى  ،2300حسن وعالء الزغل، ، مصطفى 20 
االجتماعية  كلية الخدمة ،2 مجلد 20المؤتمرالقاهرة  مصر،على سياسات الرعاية االجتماعية  األزمةإنعكاسات  االجتماعية،للخدمة 

 008ص   ، حلوان ،
 .1تقرير األمم المتحدة للبرنامج اإلنمائي، مرجع سابق، ص  21
 جامعة ،االجتماعية الخدمة كلية ماجستير، رسالة. الريف لفقراء االجتماعي االستبعاد من للتخفيف كمدخل االجتماعي األمان شبكات حسن، دينا 22

 .8361 أسيوط
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       مصر فيتحت عنوان: فاعلية شبكات األمان اإلجتماعى ( 23) 2111مصطفى حسن وعالء الزغل  دراسة-2
 ،مصر  التخفيف من حدة الفقر وتوفير فرص عمل للشباب فيالدراسة التعرف على مدى فاعلية شبكات األمان اإلجتماعى  تاستهدف

الدراسة منهج المسح اإلجتماعى بالعينة للمستفيدين من خدمات شبكات األمان اإلجتماعى التقليدية ) الضمان اإلجتماعى ( والحديثة  استخدمتوقد 
( مفردة 053للمستفيدين من المساعدات اإلجتماعية بمحافظة حلوان بلغت ) استبيان استمارتي استخداموقد تم ، ) الصندوق اإلجتماعى للتنمية (

وقد ، ( مفردة من المستفيدين بمشروعات أو قروض المشروعات الممولة من الصندوق اإلجتماعى للتنمية بنفس المحافظة053فة إلى )باإلضا
 إلجتماعى الحديثة وتوفير فرص عمل، باإلضافة إلى وجودعالقة طردية  ات داللة إحصائية بين شبكات األمان اأوضحت نتائج الدراسة وجود 

      المعيشة.داللة إحصائية بين شبكات األمان اإلجتماعى الحديثة وتحسين مستوى عالقة طردية  ات 
    

 :الطريقة البحثية
      المنهج المستخدم: –نوع الدراسة  -1

 بالعينة. االجتماعيأعتمدت على منهج المسح  والتيالدراسة من الدراسات الوصفية  تعتبر 
 :الدراسة( )منطقة الجغرافيالمجال  -2

نسمة )مركز المعلومات ودعم اتخا  القرار، محافظة  (2.225.)يبلللغ علللدد سكلانها  والتيمحافظلللة مطلللروح  فيالدراسللة  أجللريت     
وتشتمل  كم، 33.الصحراء بعمق  فيجنوبًا كم حتى الحدود الليبية وتمتد  53.بطول  الغربيالشمال  فيمحافظة مطروح  وتقع( 2300مطروح، 
معلومات  سيوة )مركز- السلوم- براني سيد -النجيله  – مطروح - الضبعة – العلميين-الحمام مراكز رئيسية وهي: .مطروح على محافظة 

 (2300 ،محافظة مطروح
تجمع )نجع  22قر  رئيسية وعدد  8أكبر مدن المحافظة ويتبعها عدد  مدخل محافظة مطروح، وهي من هية الحمام وتعتبر مدين    

. 2كم 052.55من إجمالي مساحة المحافظة، وتبلغ المساحة المأهولة حوالي  % 2.2بنسبة  2كم02333الكلية ر( وتبلغ مساحتها وعزب وكفو 
وقد  الدراسة،جراء وقت إنسمة  ...83 سكانهيبلغ عدد  وال  ومدينة الحمام  وقد تم أختيار مركز (2300معلومات محافظة مطروح  )مركز

    جبريل(  أوالدساحل العميد،  السالم، اختيرت قرى العميد،
 عينــة الدراسة:الشاملة و  -3

مبحوث من المستفيدون من برامج شبكات االمان االجتماعى، 033 هالتحقيق أهداف الدراسة تم أختيار عينة عمدية من البدو بلغ قوام     
، ونظرًا إلجراء ه ه الدراسة على البدو فقط تم أختيار القرى الدراسةشئون االجتماعية  بمنطقة أخ ت من واقع كشوف  المجلس المحلي ومديرية ال

الضمان اإلجتماعى )معاشات :السادات,   وأنشطةمن برامج  مفرده من المستفيدين 053مكونة من التى يسكن بها  البدو وتم أختيار عينة 
) بيانات مفرده  033بإجمالى نشطة الصندوق اإلجتماعى  للتنمية من برامج وا ه من المستفيدينمفرد 053الضمان, تكافل وكرامة,.....الخ ( و 

 غير منشورة من رؤساء القبائل(
 ادوات الدراســة : -4

و لك بواسطة استمارة االجتماعي،  األمانمن برامج  للمبحوثين المستفيدينتم جمع بيانات الدراسة عن طريق المقابلة الشخصية      
للتأكد من  االجتماع و لكل ا فقد قام الباحثين بعرض استمارة االستبيان على بعض األخصائيين في مجال  ،من المستفيدين بيان تم استيفائهااست

وقدتم أجراء التعديالت المطلوبة باالستمارة حتى  األمان. االجتماعى،صحة العبارات ودقتها والتي تقيس درجة استفادة المبحوثين من برامج 
 البيانات. أصبحت صالحة لجمع 

االجتماعية،  : النوع، السن، الحالةوهيغيرات المستقلة المدروسة اشتمل الجزء األول على المت االستبيان جزئيينوقد تضمنت استمارة     
 المعلومات.التعرض لمصادر   الحيوانية  الحيازة  ، الحيازة الزراعية،بالقرية اإلقامةمدة ، الدخل المهنة، التعليمية،الحالة 

 بدرجة استفادةتتعلق  عن بياناتعباره  األولثالثة انواع من االسئله  علىأما الجزء الثاني من استمارة االستبيان فقد اشتمل       
معاش  ،الخدمات الصحية والعالجيةاألمية، التعليم وفصول محو المقدمة وهي عبارة عن عشر عبارات وهي: الدعم العيني، المبحوثين من البرامج 

وتحسين  الزراعية،الخدمات ، معاش الضمان االجتماعي ،المشروعات الصغيرة والمتناهيىة الصغر ،افل وكرامة لدعم المراة المعيلة والمطلقةالتك
عباره عن بيانات  :السؤال التالي مقدمة من شيوخ القبائل. للتنمية، مساعداتالقروض من الصندوق االجتماعي  ، معاش السادات وغيره،البيئة

                                                           
االجتماعي في مصر ,المؤتمر العلمي الدولي الثالث والعشرين للخدمة الزغل. مصطفي حسن وعالء الزغل , فاعليات شبكات األمان    23

كلية الخدمة االجتماعية , حلوان   7مجلد  81االجتماعية ) انعكاسات األزمة علي سياسات الرعاية االجتماعية مصر القاهرة المؤتمر 

8363. 
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من الخدمات  االستفادةعدم  مقترحاتك لمواجهةوهو ماهي  :ثم السؤال الثالث، االجتماعي األمانلق باسباب عدم االستفاده من خدمات شبكات تتع
 المقدمه من خالل برامج شبكات االمان االجتماعي؟

 :متغيرات الدراسة وطرق قياسها -5
 المستقلة:المتغيرات  أوال:
  .الي  كر ام انثي من المستفيدين من برامج االمان االجتماعيتم تقسيم المبحوثين  :النوع-0
 ألقرب سنة ميالدية، معبرًا عنه باألرقام الخام. تم قياس السن بسؤال المبحوث عن سنه السن:-2
  باألرقام.مطلق معبرا عن  أو أو أرملمتزوج  أو أعزبكان  إ اتم سؤال المبحوث عن حالته االجتماعية : الحالة االجتماعية- 0
تم قياس ه ا المتغير بسؤال المبحوث عن حالته التعليمية وعدد سنوات تعليمه الرسمي، وقسم المبحوثين من حيث تعليمهم  :الحالة التعليمية-4

من يقرأ ويكتب كتب بدون شهادة، ومتعلم تعليمًا رسميًا، وقد أعطيت درجة الصفر للمبحوث األمي، وقد أعتبر يقرأ ويإلى ثالث فئات هي: أمي، و 
اها في بدون شهادة دراسية معاداًل لمن أتم الصف الرابع االبتدائي، أما بقية المبحوثين فقد أعطى لكل مبحوث درجة عن كل سنة للسنوات التي قض

 تعليم المبحوث. تعبر عنالتعليم، وب لك أمكن الحصول على درجة 
 قيس ه ا المتغير من خالل سؤال المبحوث عن مهمته االساسية وك لك المهنه االضافية   :المهنه-5
)صفر( اقل من ثالثة  عبر عن المستوى االقتصاد  للمبحوث عن  طريق ثالث عبارات وهي دخل غير كافييقيس ه ا المتغير ل :الدخل  -8
 جنيه. االف 5(. اكثر من 0االف ثم دخل كبير ) 5-0من  (2دخل متوسط ) ، الفأ

 - 5قيس ه ا المتغير بسؤال المبحوث عن مدة اقامته بالقريه وقسمت الى ثالث فئات اقل من  خمس سنوات ، ومن   :بالمنطقةمدة االقامة  -7
 سنوات ، ثم اكتر من عشر سنوات.  03
 : الحيازة الزراعية -.

قيس ه ا المتغير من خالل سؤال المبحوث عن عدد األفدنة الزراعية التي يحوزها، ثم قسمت إجابته الدالة على حيازتته لألرض الزراعية        
 فدان(. 2فدان(، وحيازات كبيرة ) أكبر من  2 -5فدان(، وحيازات متوسطة )  5إلى ثالث فئات هي: حيازات صغيرة )أقل من 

ثم قسمت إجابته الدالة  تم قياس ه ا المتغير من خالل سؤال المبحوث عن عدد الحيوانات التى يملكها من الماعز واالغنام  انية:الحيازة الحيو  -0
راس (، وحيازات كبيرة ) أكبر من 03 -5راس(، وحيازة متوسطة )  5ته لألغنام والماعز إلى ثالث فئات هي: حيازه صغيرة )أقل من على حياز 

 رؤوس(. 03
 التعرض لمصادر المعلومات عن برامج االمان االجتماعي: -03

 قيس ه ا المتغير بسؤال المبحوثين عن وسيله المعرفه عن برامج االمان االجتماعي مثل البرامج الريفية باال اعة والتليفزيون، والصندوق       
 ت ، الجيران .االجتماعي، وقسم المرآة الريفية بمديرية التضامن االجتماعي، والصحف والمجال

 
 :نيا  المتغيرات التابعةثا

 -2المساعدات اإلجتماعية كأحد وسائل الضمان اإلجتماعى  -0تم قياس اليات  برنامج االمان االجتماعي  من خالل عشرة اسئله وهي: -أ
 –عطايا  –المساعدات الفردية من متبرع إلى الفقراء  -0التأمينات اإلجتماعية من خالل أشتراكات يدفعها العمال وأصحاب العمل 

الجماعى الخيرى: جمعيات خيرية لمساعدة الفقراء  التعاون -5التعاون العائلى: تعاون العائلة بدوافع القرابة والعادات والتقاليد  -.صدقات 
التأمين التجارى: يدفع األفراد  -2جمعيات التوفير القسرى: دفع مبلغ شهرى ويعطى المبلغ اإلجمالى ألحد األعضاء لتلبية أحتياجاته  -8

 -0الفائض فى دخله لمواجهة األخطار اإلدخار الفردى: إدخار الفرد  -.أقساط لشركات التأمين مثل تأمين على الحياة ،ضد الحوادث 
جمعية العون التبادلى: وتقوم الجمعية  -03التعاون الجماعى المهنى: يتحمل زمالء المهنة أى أخطار يتعرض لها أحدهم فى عمله 

وقد   (ال   -نعم   (بمواجهة أى أخطار تصيب العضو نظير مساهمة العضو بمبلغ مستمر ، ولكل عبارة من العبارات لها استجابتين 
على الترتيب لكل عبارة وتم جمع الدرجات الكلية الستجابات المبحوثين لمعرفة  االليات الموجودة لبرنامج  (صفر  - 0 ) اعطيت الدرجات

 االمان االجتماعى فى المجتمع البدوى 
التعليم وفصول  -2 –الدعم العيني  -0  من خالل عشرة اسئله وهي: استفادة المبحوثين  من برنامج االمان االجتماعي ا درجةتم قياس   -ب

المشروعات الصغيرة  -5معاش التكافل وكرامة لدعم المراة المعيلة والمطلقة   -.–الخدمات الصحية والعالجية -0 -محو االمية
 -0 –معاش السادات وغيرة  -. ––الخدمات الزراعيه وتحسين البيئة  -2معاش الضمان االجتماعي  -8 ––والمتناهيىة الصغر 

، ولكل عبارة من العبارات لها ثالث استجابات مساعدات مقدمة من مكتب شيوخ القبائل -03 –القروض من الصندوق االجتماعي للتنمية 
الستجابات المبحوثين لكل عبارة وتم جمع الدرجات الكلية  على الترتيب(  0، 2، 0 ) الدرجات أعطيتوقد  (ال –الى حدما  –نعم )

 .لمعرفة درجة االستفادة من برنامج االمان االجتماعى 
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 ولقياس مستوى استفادة المبحوثين تم استخدام مقياسًا مكونًا من ثالث استجابات تعبر عن مستوى استفادة المبحوثين من العبارات المكونة -ج
درجة منخفضة، وقد أعطي ثالث درجات في حالة االستفادة من البند وهي: استفادة بدرجة كبيرة، واستفادة بدرجة متوسطة، واستفادة ب

وعن طريق جمع الدرجات  ي حالة االستفادة بدرجة منخفضة،بدرجة كبيرة، ودرجتان في حالة االستفادة بدرجة متوسطة، ودرجة واحدة ف
 رأيكنطقة الدراسة. باالضافة الي السؤال المفتوح في االجتماعي بم برامج األمانالكلية لالستفادة لتعبر عن مستوى استفادة المبحوثين من 

 .درجه ساهمت شبكات االمان في التخفيف من الفقر أ  إلى
 

 فى تحسين المستوى الصحى والتعليمى واالقتصادى لالسر الفقيرة درجة إسهام برنامج االمان االجتماعى -د
عبارات تعبر  8مكون من االمان االجتماعى فى تحسين المستوى الصحى لدى المستفيدين تم عمل مقياس  برنامج إسهامولقياس درجة   -0

على الترتيب لكل عبارة  (صفر  - 0 ) وقد اعطيت الدرجات  (ال  -نعم  ) ولكل عبارة من العبارات لها استجابتين عن درجة االسهام 
 وتم جمع الدرجات الكلية الستجابات المبحوثين 

عبارات تعبر  8من   دى المستفيدين تم عمل مقياس مكوناالمان االجتماعى فى تحسين المستوى التعليمى ل برنامج إسهامدرجة  ولقياس  -2
على الترتيب لكل عبارة وتم  (صفر  - 0 ) الدرجات واعطيت ( ال  -نعم  ) ولكل عبارة من العبارات لها استجابتين  ،عن درجة االسهام

 جمع الدرجات الكلية الستجابات المبحوثين 
عبارات  .مكون من       االمان االجتماعى فى تحسين المستوى االقتصادى لدى المستفيدين تم عمل مقياس  برنامج إسهامولقياس درجة  -0

على الترتيب لكل صفر(   - 0الدرجات )  واعطيت   ال(  -)نعم   ولكل عبارة من العبارات لها استجابتين ، تعبر عن درجة االسهام
 عبارة وتم جمع الدرجات الكلية الستجابات المبحوثين

المبحوثين الفرصة ل كر  من خالل سؤال مفتوح العطاءفقد تم  فاده من خدمات االمان االجتماعيستأسباب عدم األبمشكالت و  وفيما يتعلق -و
  .شبكة االمان االجتماعىالمعوقة الستفادتهم من خدمات العوامل 

لمواجهة عدم االستفاده من الخدمات المقدمه من خالل برامج االمان االجتماعي، وتم جمع ه ه االجابات   مقترحات المبحوث كما تم عرض   -هل
 وترتيبها حسب أولوية االجابه عليها ترتيبا تصاعديا باستخدام النسب والتكرارات 

 
 :التحليـل اإلحصـائيأدوات 

بواسطة الحاسب  بيانات الدراسةوقد تم تحليل  ،لنسب المئوية والدرجة المتوسطةالعرض الجدولى بالتكرارات وا البحث بياناتاستخدم في تحليل   
 (.  Spssاآللي باستخدام برنامج )

 
 للمبحوثين:االجتماعية واالقتصادية  خصائصال
برامج االمان االجتماعيي يتوزعون طبقا للمتغيرات المستقلة بخصائص المبحوثين المستفيدين من فيما يتعلق  (0)أوضحت النتائج بالجدول رقم   

 كما يلي:
وقد   % 00.8من ال كور بينما  كانت نسبة  االناث % ....النوع : أشارت نتائج الدراسة فيما يتعلق بمتغير النوع ان نسبة ال كور كانت  -0

 هم وتقاليدهم حيث يصعب التحدث مع االناث وهو ما يشير الى ان درجة االستفادة كانت فى نصيب ال كور.يرجع لك الى طبيعة البدو فى عادات
( منهم يقع  %22.3سنة (، وأن ) 20( من المبحوثين يقع في فئة ) أقل من  %22.0 ) : أظهرت النتائج فيما ينعلق بمتغير السن أن السن-2

 سنة فأكثر(  22المبحوثين كانوا في فئة اكبر من )  ( من %5.2.في فئة متوسط السن، في حين ) 
وكانت  02.8ونسبة االعزب  20.0الحالة االجتماعية :  اوضحت النتائج  فيما يتعلق بمتغير الحالة االجتماعيه ان نسبة المتزوجين  كانت  -0

 .% 0..0نسبة المطلق 
( منهم يقرأون  %00( من المبحوثين في فئة أمي، وأن )  %28التعليمية ان نسبة ) النتائج فيما يتعلق بمتغير الحالة  شارتأ التعليمية: الحالة-.

 ( منهم كانوا متعلمين تعليمًا رسميًا. %00.3ويكتبون بدون شهادة، في حين كان ) 
ثل الرعي والزراعة وان نسبة من عينة الدراسة تعمل بمهن رئيسية م %8..5المهنه: اظهرت نتائج الدراسة فيما يتعلق بمتغير المهنه ان نسبة   -5

تعمل بمهن فرعية مثل اعمال الخدمة والبيع في االسواق او المحالت او المنازل وه ه غالبا الفئة الغير متعلمه او االميه، بينما كانت  00.3%
 امل.ل ه ة الفئة معظم السيدات المطلقات او االر خمن المبحوثين ال يعملون او بدون عمل وتقع دا %...0نسبة ال 

 باإلجماعمن عينة الدراسة تقع في فئة عدم كفاية الدخل مما يوضح  %00.2نسبة ال  أنالدخل  بمتغيريتعلق  النتائج فيما أوضحت الدخل: -8
به دخله بعد  متوسط ويقصدالدخل  أنمن المبحوثين اقروا  %8.0علي عدم كفاية الدخل نهائي وان نسبة  أجمعتعينة الدراسة كلها تقريبا  أن

مرجعيه دينية  إليعائده من عمله  وقد لوحظ في معظم المبحوثين رضائهم التام عنما يحدث لهم ويرجع سببها  إلي باإلضافةحصوله علي المعاش 
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 ملتزمةت وتقاليد لها عادا فاألسرة، األسرة جميع أفراد يكفيالبدوية ليس لها دخل  األسرة أنتحدثهم عن الرضا بالحال مهما حدث. وهو ما يعنى 
 بعمل وغالبامن ملبس ومأكل وعالج حتى ولو كان االبن  ألوالدهعلى كل البيوت المفتوحة  واألنفاقبالصرف  األب أو األكبر األخبها مثل قيام 

 هامشية،وظائف  فييعملون  األوالد
من  أكثرمن   بالمنطقةمعظم القاطنين به ه القر  يقيمون  أنبالمنطقة  اإلقامةفيما يتعلق بمتغير مدة  أظهرت النتائج بالمنطقة: اإلقامةمدة -2

 .   %033النسبة  بها. وكانتعشر سنوات وكثير منهم مولود به ه القر  ابا عن جد وليس حديث العهد 
 منهم كانت حيازتهم متوسطة (%08)أفدنة(، في حين كان  5من  )أقلمن  و  الحيازة الصغيرة  (%3...)الحيازة الزراعية: بينت النتائج أن  -.

 ( منهم كانت حيازتهم كبيرة. %3أفدنة(، وأن )  03أقل من  – 5)من
 

 المدروسة الشخصيةيوضح توزيع المبحوثين وفقا لخصائصهم  . 1جدول رقم 
 % 222ن=  العدد الفئات المتغيرات المستقلة م

 النوع 0
 ذكر

 أنثى

032 

22 

...1 

00.3 

 السن 0

 2..0 20 (سنة  00)  أقل من 

 2..0 22 سنة ( .0أقل من  -00) من 

 ..72 022 سنة فأكثر ( .0) 

 االجتماعيةالحالة  2

 متزوج

 اعزب

 مطلق

002 

22 

72 

.2.0 

00.3 

07.2 

 الحالة التعليمية 7

 3.2. 002 أمي

 02.2 22 يقرأ  ويكتب بدون شهادة

 00.2 22 متعلم تعليما رسميا

 المهنة 2

 زراعة ، رعىرئيسيه : 

 فرعية: خدمات ، تجارة  

 منزليه أعمال عمل:بدون 

037 

22 

72 

27.3 

20.2 

07.7 

 الدخل 3

 دخل كبير  

 متوسط

 كافيغير 

22 

02 

020 

22 

3.2 

22.. 

 بالمنطقة اإلقامةمدة  .

 سنوات 2اقل من 

 سنوات 02 -2من 

 سنوات 02اكثر من 

22 

22 

222 

22 

22 

022 

 الحيازة الزراعية 2

 27 020 أفدنة ( 2منخفضة )  أقل من  حيازة

 03.2 72 أفدنة ( 10أقل من – 2حيازة متوسطة ) من 

 22 22 أفدنة فأكثر ( 10حيازة كبيرة ) 

 الحيازة الحيوانية 2
 22 0.7 ماعز 

 70 003 أغنام

02 
التعرض لمصادر 

 المعلومات

 برامج التليفزيون

 االجتماعيالصندوق  

 مديريات التضامن

 الجيران

 الصحف والمجالت 

2 

02 

2. 

022 

2 

3.2 

2.2 

00.2 

...2 

0.2 

 *المصدر: جمعت و حسيبت من استمارات االستبيان
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أظهرت النتائج فيما يتعلق بمتغير الحيازة الحيوانية أن معظم البدو المقيمين به ه القر  لديهم حيازة حيوانية بصرف النظر  :الحيازة الحيوانية -0
من  %0.2.من المبحوثين وأيضا كانت نسبة الحائزين لألغنام  %58.0عن نسبة الفقر أو الغني وأظهرت النتائج أن نسبة الحائزين للماعز كانت 

 ن وكانت تربي غالبا للبيع واالستفادة منها وليس ألكلها.نسبة الحائزي
من المبحوثين تعرفوا علي برامج األمان  %8التعرض لمصادر المعلومات: أشارت النتائج فيما يتعلق بمتغير التعرض لمصادر المعلومات أن -03

تعرفوا علي برامج األمان االجتماعي من الندوات التي تغقد  %0االجتماعي التي تضعها الحكومة عن طريق برامج اإل اعة و التليفزيون وان نسبة 
من  %22منهم تعرفوا علي ه ه البرامج من مديريات التضامن في مركز الحمام  وان نسبه  %02عن طريق الصندوق االجتماعي للتنمية وان 

وه ا يفسر تأثير الجيران علي بعضهم مما يعضد روح  المبحوثين تعرفوا علي وجود ه ه البرامج من الجيران وهي النسبه األعلى من المبحوثين
للتعرف علي برامج األمان االجتماعي ويرجع  لك إلي ارتفاع نسبة األميه  %2التعاون والتكافل فيما بينهم وأخيرا جاءت الصحف والمجالت بنسبة 

 بين المبحوثين في ه ه القر .
 

 :نتائج البحث
 الفقيرة األسرلرعاية  المستخدمة االجتماعى األمانبرنامج  آلياتالنتائج الخاصة بالتعرف على  :أوال

( أن اهم االليات المستخدمة فى برنامج االمان االجتماعى فى المجتمع البدوى والتى حققت نسب مئوية 2يتضح من نتائج جدول رقم )
، ثم جاءت  % 3..0مرتفعة ، حيث جاءت فى المرتبة االولى المساعدات االجتماعية كاحد وسائل الضمان االجتماعى بنسبة مئوية بلغت نحو 

، ثم جاءت بشكل متوسط كل من  % 0.8.من خالل أشتركات يدفعها العمال وأصحاب العمل  بنسبة  فى المرتبة الثانية التأمينات االجتماعية 
، ثم المساعدات  % 82.0العبارات التالية : التعاون الجماعى المهنى  حيث يتحمل زمالء المهنة أى أخطار يتعرض لها احدهم فى عمله بنسبة 

، ثم جاءت بشكل ضعيف كل من العبارات التالية: جمعية العون  %55.3عطايا  بنسبة  الفردية من متبرع الى الفقراء فى شكل صدقات او
وايضا التأمين التجارى حيث يدفع  %5.3التبادلى: وتقوم الجمعية بمواجهة أى أخطار تصيب العضو نظير مساهمة العضو بمبلغ مستمر  بنسبة 

    % ..0ضد الحوادث ( بنسبة  –االفراد اقساط لشركات التأمين مثل " التأمين على الحياه 
 

 ليات برنامج األمان اإلجتماعى لرعاية األسرة الفقيرة المستخدمة فى المجتمع البدوىيوضح  أهم آ . 2جدول رقم 
 ترتيب % تكرار  البيلللان م

 0 3..0 205 المساعدات اإلجتماعية كأحد وسائل الضمان اإلجتماعى  0

 2 0.8. 250 أشتراكات يدفعها العمال وأصحاب العملالتأمينات اإلجتماعية من خالل  2

 . 55.3 085 صدقات  –عطايا  –المساعدات الفردية من متبرع إلى الفقراء  0

 2 8..2 .2 التعاون العائلى: تعاون العائلة بدوافع القرابة والعادات والتقاليد .

 8 8..2 8. التعاون الجماعى الخيرى: جمعيات خيرية لمساعدة الفقراء 5

 5 3..0 032 جمعيات التوفير القسرى: دفع مبلغ شهرى ويعطى المبلغ اإلجمالى ألحد األعضاء لتلبية أحتياجاته 8

 03 ..0 03 التأمين التجارى: يدفع األفراد أقساط لشركات التأمين مثل تأمين على الحياة ،ضد الحوادث 2

 . 25.3 25 لمواجهة األخطاراإلدخار الفردى: إدخار الفرد الفائض فى دخله  .

 0 82.0 232 التعاون الجماعى المهنى: يتحمل زمالء المهنة أى أخطار يتعرض لها أحدهم فى عمله 0

03 
جمعية العون التبادلى: وتقوم الجمعية بمواجهة أى أخطار تصيب العضو نظير مساهمة العضو 

 بمبلغ مستمر
05 5.3 0 

 واقع البيانات الواردة باستمارة االستبيان*المصدر : حسبت بيانات الجدول من 
 

( أن من اهم الوسائل المستخدمة فى المجتمع البدوى من وجهة نظر المبحوثين من برنامج األمان 2ويتضح من قراءة جدول رقم )
وهوما يشير الى فاعلية  %0.، و  %.0اإلجتماعى كانت المساعدات االجتماعية والتأمينات االجتماعية كأحد وسائل الضمان االجتماعى بنسب 

لوسائل ه ه الوسائل فى المجتمع البدوى مما يستدعى  دور الدوله فى العمل على ارتفاع حجم  الدعم المالى  والمساعدات العينية المرتبط به ه ا
   .لتحسين االستفادة من برنامج االمان االجتماعى
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(  الى ثقافة المجتمع البدوى وارتفاع  االمية  وزيادة  2سائل بجدول رقم ) وقد يرجع كال من البنود المتوسطة والمنخفضة  له ه الو 
اة البطالة  ونقص الوظائف مما يتطلب االمر ضرورة العمل على زيادة الوعى  باهمية شبكة االمان االجتماعى وفاعلية كافة وسائلها لتصبح اد

أشكااًل مختلفة لتكون وسائل للحماية االليات لتأخ  مجموعة  خالل ه ا البرنامج الضرورية من  لتحسين مستوى معيشة  االسر  وتلبية احتياجاتهم
 االجتماعية وتحقيق األمان االجتماعي

 
 التعرف على درجة استفادة المبحوثين من برنامج االمان االجتماعينتائج  ثانيا :

 مستوى استفادة المبحوثين  من برامج االمان االجتماعيبالنتائج الخاصة  -أ
كما هو  مستوى استفادة متوسطة، ومستوى استفادة مرتفعة(  -مستوى استفادة منخفضة )وقد تم تقسيم المبحوثين  إلى ثالث فئات هي:   

ان من المبحوثين يقعوا في فئة االستفادة المنخفضة من برامج االم %2..2وتوضح النتائج الواردة بنفس الجدول أن  (، 0مبين بالجدول رقم ) 
من المبحوثين  يقعوا في  %0.0منهم  يقع في فئة االستفادة المتوسطة من ه ه البرامج في حين كان  %88وأن االجتماعي المقدمة من الحكومة، 

البرامج يف به ه فئة االستفادة المرتفعة من البرامج المقدمه من شبكات االمان االجتماعي وتشير النتائج إلى أن المبحوثين في حاجه ماسة للتعر 
الجهة المنوطة بصرف المعاشات  بزيادة وسائل اإليضاح العملي و تنفي   ة قيام مديرية التضامن االجتماعي، وه ا يشير إلى ضرور واالستفاده منها

من ه ه الخدمات  لكاملةلتى تفيد هؤالء الفقراء  حتي تتم االستفادة االفقراء وتقديم ما يلزم من الدراسات ا ت وندوات للتعريف بمهامها لمساعدةدورا
 .مجتمعاتهم وعائالتهم حتي يشاركوا في برامج التنميه المستدامه لصالح  المعيشيوالتى هدفها في النهايه رفع مستواهم 

 
 مستوى استفاده المبحوثين من برامج االمان االجتماعي بمنطقة الدراسة. 3 جدول رقم

 *المصدر: جمعت وحسبت من عينة الدراسة من خالل استمارات االستبيان
 
 . استفاده المبحوثين من برامج االمان االجتماعي المقدمه من الجهات الحكوميه والغير حكوميةبدرجة  النتائج الخاصة:  ب

استفادة المبحوثين من برنامج االمان االجتماعى تم حساب متوسط درجات االستفادة  والنسب المئوية لدرجةوللتعرف على المتوسطات -
( و لك عن طريق ضرب التكرارات فى وزن العبارة ثم قسمة الناتج على مجموع العينة وتبين .لكل بند من البنود كما هو موضح فى الجدول رقم )

 اقصى،كحد  % 0.بنسبة  درجة .2.8و أدنيكحد  % 50درجة بنسبة  0.22أن متوسط درجة االستفادة لبرنامج االمان االجتماعى تراوحت بين 
 .%80درجة بنسبة  0.03ان االجتماعى هو وكان المتوسط العام لبنود درجة االستفادة لبرنامج االم

ويتضح من النتائج السابقة بصفة عامة ان درجة االستفادة من البرنامج كانت متوسطة ،  اال انها كانت مرتفعة فى بعض البنود حيث     
، ثم اتى بند %20جة بنسبة در  .2.0، وايضا بند المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر  % 0.درجة بنسبة  .2.8شكل بند الدعم العينى 

رفع درجة االستفادة من  وهو ما يشير الى اهمية تلك البنود فى % 22درجة بنسبة  .2.0مساعدات رؤساء القبائل واعضاء مجلس الشعب 
مستشفي  درجه وهي نسبة مرتفعة ايضا وتنحصر ه ه الخدمة في 2,22بنسبة  %25، وكانت نسبه المستفيدين من الخدمات الصحية  البرنامج

قوم الحمام العام بمدينة الحمام والعيادات الخارجيه بها جميع التخصصات وايضا الوحدات الصحية الموجوده في القر  والحمالت الصحيه التي ت
دد انشاء بها وزارة الصحه مثل التطعيم ونشر الوعي الصحي ووحدات تنظيم االسرة والطفل وكلها تدخل ضمن توفير المنظومه الصحيه والدولة بص

، فى حين كانت درجة تفاده من برامج االمان االجتماعيتأمين صحي شامل لجميع فئات المجتمع وهو في حد  اته انجاز كبير يدعم ويرفع االس
ات توسط درجبم قروض الصندوق االجتماعي، معاش تكافل وكرامة ،التعليم ،الضمان: معاش فى البنود التالية على الترتيباالستفادة متوسطة 

درجة كانت حين  في  %55درجة بنسبة  0.82،  %50بنسبة  درجة مكرر 0.22، %50درجة  بنسبة  0.22،  %80درجة بنسبة  0.03
، وقد لكال منهما %0.درجة وبنسبة  2..0، بمتوسط درجات هى معاش السادات وغيره ،ة منخفضة لكال من البنود التالية: تحسين البيئةاالستفاد

يتطلب  يرجع كال من البنود المتوسطة والمنخفضة لدرجة االستفادة لضعف قيمة المساعدات ال ى تقدمها برامج االمان االجتماعى لهؤالء الناس مما
 .ضرورة رفع قيمة تلك المساعدات لتحسين مستوى معيشة المستفيدين من  ه ه البرامج 

 

 % عدد فئات االستفادة
 24.7 74 مستوى استفادة منخفضة
 22.1 191 مستوى استفادة متوسطة
 9.3 21 مستوى استفادة مرتفعة

 111 311 المجموع
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 من برامج االمان االجتماعي ينستفادة المبحوثات ألمتوسطات والنسب المئوية لدرجا .4جدول رقم
 % متوسط درجة االستفادة من البرامج البيللللان م

 0.3. .2.8 الدعم العيني 0
 50.3 0.22 التعليم ومحو االميه 2
 25.3 2.22 الخدمات الصحيه 0
 55.3 0.82 معاش تكافل وكرامة .
 20.3 .2.0 المشروعات الصغيره والمتناهية الصغر 5
 80.3 0.03 معاش الضمان 8
 0.3. 2..0 تحسين البيئة 2
 0.3. 2..0 معاش السادات وغيرة .
 50.3 0.22 قروض الصندوق االجتماعي 0
 22.3 .2.0 مساعدات رؤساء القبائل واعضاء مجلس الشعب 03

 80.0 0.03 المتوسط العام
 الواردة باستمارات االستبيان*المصدر : حسبت بيانات الجدول من واقع البيانات 

 
 للمستفيدين. االقتصادية واألوضاع والتعليميالمستوى الصحى  تحسين االجتماعى فيمساهمة شبكة االمان درجة  -ج

 تحسين المستوى الصحى لدى المستفيدين.المقدمه لالمساعدات  .1
قياس من وجهة نظر المبحوثين من البدو جاءت مرتبة تنازليًا م( أن أستجابات المبحوثين على عبارات ال5أوضحت نتائج جدول رقم )   

فى  على النحو التالى وفقًا للنسب المئوية حيث جاءت المرتبة األولى مساهمة البرنامج فى تحسين المستوى الصحى في أنه قد قدم يد المعاونة
 سيارةمع وزارة الصحة فى توفير الرعاية الصحية من خالل  ( ثم جاء أنه قد ساعد بالتعاون%02.8تحمل تكلفة عالج أحد من األسرة بنسبة )

( ، ثم جاء أنه ساعد فى %02.3محتاجين والفقراء بنسبة )ل، ثم جاء أنه قد ساهم فى إجراء العمليات ألحد أفراد األسرة ا( %0.0متنقلة بنسبة )
ثم جاء أنه ساهم فى األهتمام بالنظافة العامة للمنطقة والتخلص ، ( %..08بالرش بنسبة )القيام بتطهير المنطقة والقضاء على الحشرات الضارة 

 .( %23.3لمنطقة بنسبة )وجاء أنه قد ساهم ايضا فى عمل دورات توعوية طبية من األمراض المستوطنة با ،( %00.2خلفات بنسبة )من الم
 

 تحسين المستوى الصحى لدى المستفيدين.المقدمة لالمساعدات توزيع   .5رقم جدول 

 وحسبت من عينة الدراسة من خالل استمارات االستبيان*المصدر: جمعت 
 

توى الصحى من وجهة نظر المبحوثين من برنامج األمان اإلجتماعى س( أن حجم اإلسهام فى تحسين الم5ويتضح من قراءة جدول رقم )
 .إلى قلة فاعلية البرنامج فى المجتمع البدوى ما يشير الدراسة، وهوعينة  إجماليمن  %23ضعيف جدًا حيث بلغت أكبر نسبة 

 الترتيب % تكرار الصحيتحسين المستوى  فيالمساعدات 

 0 02.8 50 تحمل تكلفة عالج أحد من األسرة فيقدم يد المعاونة 

 8 0.0 .2 متنقلة سيارةتوفير الرعاية الصحية من خالل  فيوقد ساعد بالتعاون مع وزارة الصحة 

 . 02 50 والفقراءمحتاجين لإجراء العمليات ألحد أفراد األسرة ا فيوقد ساهم 

 5 ..08 0. القيام بتطهير المنطقة والقضاء على الحشرات الضارة بالرش فيوساعد 

 2 00.2 50 بالنظافة العامة للمنطقة والتخلص من المخلفات االهتمام فيوساهم 

 0 23 83 عمل دورات توعوية طبية من األمراض المستوطنة بالمنطقة في أيضاوساهم 
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 تحسين المستوى التعليمى لدى المستفيدين.المقدمة لالمساعدات  .2
قياس مساعدة البرنامج فى تحسين المستوى التعليمى ألوالد المستفيدين م( أن أستجابات المبحوثين على عبارات 8أوضحت نتائج جدول رقم )

جاءت مرتبة تنازليًا على النحو التالى وفقًا للوزن النسبى المئوى حيث جاءت فى المرتبة األولى دفع  من وجهة نظر المبحوثين من البدو
ثم جاء أنه قد ساعد البرنامج فى شراء متطلبات الدراسة من أدوات ومالبس ومواصالت  ،(85( وتكرار )%20.8اسية نسبة )المصروفات الدر 

( وتكرار %3..0نسبة )بد ساهم فى تقديم يد العون لشراء جهاز كمبيوتر لألوالد بالمساهمة معه ( ،ثم جاء أنه ق8.( وتكرار )%..05نسبة )ب
، ثم جاء أنه قد ساهم (.5( وتكرار )%3..0بنسبة )( ، ثم جاء أنه قد جعل البرنامج وجود طموح للمستفيدين لتعليم أوالدهم فى الجامعة .5)

وقد ساهم البرنامج فى مساعدة الكبار على القراءة والكتابة  ،(28( وتكرار )%8..األدوات نسبة )البرنامج فى عمل صيانة للمدرسة فى البناء و 
 . ( 55( وتكرار )%...0نسبة )ب

 
 تحسين المستوى التعليمى لدى المستفيدينل المقدمهالمساعدات توزيع  .2رقم جدول 

 *المصدر: جمعت وحسبت من عينة الدراسة من خالل استمارات االستبيان      
   

( أيضًا أن حجم اإلسهام في تحسين المستوى التعليمي من وجهة نظر المبحوثين من برنامج األمان  8ويتضح من بيانات الجدول ) 
من إجمالي العينة وهو ما يوضح ضعف نشاط البرنامج في الجانب التعليمي لدى  %20.8اإلجتماعى ضعيف جدًا حيث بلغت أكبر نسبة 

 تحسين األوضاع االقتصادية بشكل عام مثل تحسين مستوى معيشة الفرد.المجتمع البدو ، كما ساهم البرنامج أيضا في العمل على 
 تحسين مستوى المعيشة أقتصاديا  والحد من الفقر.المقدمه لالمساعدات  .3

يقدمها برنامج األمان اإلجتماعى للمستفدين  التيقياس المساعدات م( أن أستجابات المبحوثين على عبارات 2نتائج جدول رقم ) أظهرت     
جاءت فى تحسين مستوى المعيشة أقتصاديًا من وجهة نظر المبحوثين من البدو جاءت مرتبة تنازليًا على النحو التالى وفقًا للنسب المئوية حيث 

جاءت أنها قد ساعدت فى تقديم دورات تدريبية  ثم ،(%2..صغيرة بنسبة ) فى المرتبة األولى أنها قد ساهمت فى أعداد دراسات جدوى لمشروعات
وثم  ،( %..02خدمين بنسبة )ثم جاءت أنها قد ساعدت فى تقديم أستشارات فنية وقانونية للمست ،(%02.3صغيرة بنسبة )لعدد من المشروعات ال

ثم قدمت يد المساعدة فى  ،( %00.0البدو بنسبة )القيام بعمل مسح للمكان ووضع خطط للمشروعات المناسبة لطبيعة المكان وثقافة  فيساهمت 
توفير فرص  استطاعت المرتبة األخيرة أنها في، وجاءت (%00.8نسبة )، وثم ساهمت فى سداد ديون األسرة ب( %08.3نتجات بنسبة )تسويق الم

 .(%05.3سدادها بنسبة )وقللت نسب فوائد القروض وطول مدة  ،(%0.8جديدة بنسبة ) عمل
( أن حجم اإلسهام للبرنامج فى تحسين مستوى المعيشة من وجهة نظر البدو ضعيفة جدًا حيث بلغت أكبر 2الجدول رقم )ويتضح من 

 من إجمالي عينة الدراسة، وهو ما يوضح ضعف فاعلية برنامج األمان اإلجتماعى فى المجتمعات البدوية. %00.8نسبة 
ار على تفعيلها داخل المناطق الصحراوية لما لها من دور تنمو  كبير يساهم في نشر الوعي كما يتبين مما سبق اهمية وجود ه ه البرامج واالصر 

ر في التنمو  والمساهمه في رفع مستويات المعيشة االجتماعية لضمان استمرارية وتواصل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في الحد من الفق
 ه ه المناطق الصحراوية.

 
 
 
 
 

 الترتيب % تكرار المساعدات فى تحسين المستوى التعليمى

 0 20.8 85 روفات الدراسيةدفع المص
 5 ..05 8. شراء متطلبات الدراسة من أدوات ومالبس ومواصالت

 0 3..0 .5 شراء جهاز كمبيوتر لألوالد بالمساهمة معه
 0 3..0 .5 وجود طموح للمستفيدين لتعليم أوالدهم فى الجامعة

 8 8.. 28 عمل صيانة للمدرسة فى البناء واألدوات

 2 ...0 55 القراءة والكتابة مساعدة الكبار على
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 تحسين مستوى المعيشة أقتصاديًا والحد من الفقر.المقدمه لالمساعدات توزيع   .7رقم جدول 

 *المصدر: جمعت وحسبت من عينة الدراسة من خالل استمارات االستبيان
 

 االجتماعي. األمانمن برنامج  : معوقات استفادة المبحوثينثالثا
المان االجتماعي تتلخص اهم معوقات االستفاده من برامج ا أنالحماية االجتماعية،  من برامج وأنشطة المستفيدين أفاد المبحوثين 

وهو ما يشير الى مدى المسئولية فى  %88عدد األوالد والمسئوليات تحول دون  لك، و قد جائت ه ه االجابة فى المرتبة االولى بنسبة  :في االتي
فى البحث عن دخل او مورد لزيادة الدخل تلبية لمتطلبات اوالده،  يجعل الفرد يكرس وقته كلهوال مما البحث عن عمل لتلبية احتياجات االوالد ا

وهوما يشير الى ضرورة العمل على تخفيف حدة  % 80صعوبة استخراج االجراءات المطلوبة وزيادة تكلفتها المادية أتت فى المرتبة الثانية بنسبة و 
قلة المبالغ المنصرفة بعد كل ه ا العناء، ويوضح  %82، وتأتى فى المرتبة الثالثة بنسبة لضيق  ات اليدقليل تكلفتها نظرا االجراءات المطلوبة وت

، ثم يأتى فى المرتبة االخيرة بنسبة اعى لتحقيق مستوى معيشى افضل لهم لك الى عدم كفاية تلك المبالغ المنصرفة لهم من برامج االمان االجتم
 ، و لك لضيق الوقت وقلة الفرص المتاحة لالستفادة من  لك البرنامج.يتيح فرص االستفادة من البرنامج الال هاب إلى العمل يوميًا  % 0.

 
 من برامج االمان االجتماعي بمنطقة الدراسةمعوقات استفادة المبحوثين . 1جدول  رقم 

 الترتيب % تكرار معوقات المبحوثين
 2 80.2 000 المادية صعوبة استخراج االوراق المطلوبة وزيادة تكلفتها

 0 88.0 000 عدد األوالد والمسئوليات تحول دون  لك
 0 82.2 ..0 قلة المبالغ المنصرفة بعد كل ه ا العناء

 8 0.2. 000 ال هاب إلى العمل يوميًا ال يتيح فرص االستفادة من البرنامج
 . 58.2 023 بعد المسافة عن المنازل البد من ركوب مواصالت

 5 50 050 األرامل والمطلقات من طلب المساعدةخجل بعض 
 *المصدر: جمعت وحسبت من عينة الدراسة من خالل استمارات االستبيان

 
 المتعلقة بمقترحات المبحوثين لحل هذه المعوقات: رابعا: النتائج

أرتفاع قيمة  :االجتماعى وهى على الترتيب( وجود تسعة مقترحات للتغلب على معوقات االستفادة من برنامج االمان 0جدول رقم ) يبين
فرد حتى يتسنى له عيش وهوما يدل على اهمية المعاش بالنسبة لل  %0.ت فى المرتبة االولى بنسبة معاش حتى يضمن كرامة اإلنسان، جاءال

وهو ما يشير الى اهمية ه ه   %28.8المطالبة بقروض طويلة األجل ليس عليها نسبة أو فوائد جائت فى المرتبة الثانية بنسبة و ، حياه كريمة

 الترتيب % تكرار تحسين االحوال المعيشية

 . 2.. .0 ساهمت فى أعداد دراسات جدوى لمشروعات صغيرة

 0 02 50 عدد األوالد والمسئوليات تحول دون  لك وساعدت فى تقديم دورات تدريبية لعدد من المشروعات الصغيرة

 5 ..02 .0 وساعدت فى تقديم أستشارات فنية وقانونية للمستخدمين

 8 00.0 .0 وساهمت فى القيام بعمل مسح للمكان ووضع خطط للمشروعات المناسبة لطبيعة المكان وثقافة البدو

 2 08 .. وقدمت يد المساعدة فى تسويق المنتجات

 . 00.8 0. وساهمت فى سداد ديون األسرة

 2 0.8 20 وأستطاعت توفير فرص عمل جديدة

 0 05 5. وقللت نسب فوائد القروض وطول مدة سدادها
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يجاد بديل عن القروض ألنها حرام شرعًا أتت فى و  تسديد تلك القروض، فيالقروض بالنسبة الحتياجتهم وان تكون الفوائد صفر حتى يتمكن الفرد  ا 
وزيادة المعونة المادية ، د الشرعفى رفض كلمة قرض النها ض وهوما يشير الى مدى تمسكهم بمعتقدهم الدينى %20.0تبة الثالثة بنسبة ر الم

وهوما يوضح مدى احتياجهم المادى الى تلك المعونات  %82.0حصة الدقيق أتت فى المرتبة الرابعة بنسبة  إلشباع االحتياجات المنزلية، وارتفاع
صاحب الطلب وهو ما يشير الى  تقصير مدة األستعالم عن %58.8ت فى المرتبة قبل االخيرة بنسبة سين المستوى المعيشى لهم، وقد جاءلتح

انعدام الخدمات المقدمة من الصندوق   %50اهمية تقصير تلك االجراءات لتسهيل عملية االستعالم ، ثم أتت فى المرتبة االخيرة بنسبة 
 اإلجتماعى مؤخرًا.

 
 مقترحات المبحوثين لالستفادة من برنامج االمان االجتماعى  .9جدول رقم

 .  *المصدر: جمعت وحسبت من عينة الدراسة من خالل استمارات االستبيان
 

 التوصيات خامسا:
ز يزلتعمن قبل المسئولين ومتخ   القرار  بها  ألخا يمكنت صياولتا نمبعدد  الدراسة، توصي ليهال إصولتم التي تالنتائج اعلى  ءً بنا 

 دات المادية والعينية لمستحقة للمساعالفئة داف استهاقة ود
 يلي:ت فيما صياولتوتمثلت ا 

 زيادة قيمة قروض الصندوق االجتماعي بما يكفي إلقامة مشروعات حقيقية ومنتجة حتى تنجح ه ه المشروعات. وتضمن استمراريتها. .0
من القرض ليس الربح  أن الهدفالغاء فوائد القروض المقدمة من الصندوق االجتماعي واعتباره قرض حسن حيث  أوالعمل على تقليل  .2

ائد بل المساعدة والمساندة للبدو وليس أثقال كاهلهم بالمزيد من األعباء المالية للقروض وفوائدها. مع مراعاة الشق الديني في حرمانية فو 
 البنوك.

م او عمل منه وبصفة خاصة في وسائل اإلعال وكيفية االستفادةيزاته االجتماعي للتنمية وخدماته ومم لصندوقتوعية البدو بمشروعات ا .0
 ندوات داخل القر .

مثل المرونة في السداد أو ربما  التسهيالت لهممراجعة مشاريع البدو المقدمة من الصندوق االجتماعي والمتعثرة وتقديم كافة  إعادة ..
تتضمن ه ة المشروعات برامج تسويقيه ناجحه يستفيد منها البدو في تسويق وائد أو المساعدة في التسويق. و بعض اإلعفاءات من الف

 .منتجاتهم
 المستثمرين للبدو.كبار  وأيضامساندة مؤسسات المجتمع المدني  .5
  .والربح ح للمشروع فرصة اإلنتاج والتسويقا يتيسداد أقساط القرض بم فيزيادة فترة السماح  .8
 .تجديد البطاقات التموينية وعند  والماديةدة العينية لمساعم ايدتقد عن رةألسدد أفراد اعمراعاة  .2
 ملحالتهم ولمناسبة لهف االصنات والكميار افيوعلى تللعمامع والعالجية ئية  الغدات المساعم ايدتقد ضىعنرلمن وابالمعاقيم الهتماا ..

 لصحية.   ا
 ر.   لمستمالمعيشة ا ءغالولسياسية واية دالقتصاع اضاوالة اعارامع مرة لألسد  القتصاط النشاابيعة طبم الهتماا .0

دى لمافة على دلمستهت المعيشي للفئااقع والن افي تحسيد تساعب على المشاريع يدرلتم والتعلل امقاب اء لغتطبيق سياسة العون من ا .03
 لمجانية. ائية  الغدات المساعن امركثل أيطولا

 الترتيب % تكرار مقترحات المبحوثين
 . 58.8 023 إنشاء وحدات مصغره به ه اإلدارات قريبة من القرى

 5 88.0 000 تسهيل إجراءات إستخراج األوراق المطلوبة
 0 50 050 تقصير مدة األستعالم عن صاحب الطلب

 0 0. 2.0 أرتفاع قيمة المعاش حتى يضمن كرامة اإلنسان
 . 82.0 232 أرتفاع حصة الدقيق –المنزلية  االحتياجات إلشباع زيادة المعونة المادية

 2 80 0.0 توفير المشروعات الصغيرة لصغار التجار من الرجال والنساء
 8 85.0 008 أنعدام الخدمات المقدمه من الصندوق اإلجتماعى مؤخراً 

 0 20.0 223 إيجاد بديل عن القروض ألنها حرام شرعاً 
 2 28.8 203 ليس عليها نسبة أو فوائد المطالبة بقروض طويلة األجل
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دخال أصناف جديدةئي  الغن األما  دامنعر والفقدة احف في تخفين دور عي لما له مزارلع ااطالقالتركيز على  .00  )اقتصارللزراعة  وا 
 .محصول التين فقط( علىالزراعة 

 عــــــــالمراج
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Mechanisms of the social safety program to take care of poor families in desert 

communities 
Dr./ Ashura Hussein Mohamed    Dr./ Mostafa Lotfy Abdel Aziz   Dr. /Ahmed Anwar Refae 

 

Abstract 
 The research aimed to identify the mechanisms of the social safety program in desert communities, the degree 

of beneficiaries’ benefit from it, the obstacles facing the respondents to benefit from the program and proposals 

to overcome them, and the use of the questionnaire in the personal interview to collect data from an intentional 

sample of 300 respondents from the beneficiaries of the social safety program divided into 150 One of the 

beneficiaries of social security programs and activities and 150 individual users of the Social Fund for 

Development in some villages of Al-Hamam Center in Matrouh Governorate, and the use of descriptive 

statistical data analysis through the Spss program for statistical analysis, and the study reached several results, 

the most important of which are: 

1- The results showed that the most important mechanisms of the social safety program in the Bedouin 

community were Social assistance as a means of social security, and social insurance through 

contributions paid by workers and owners of works with percentages of 98.0% and 83.6%, 

respectively. 

2-  The result show that 24.7% of the respondents fall into the category of low benefit from the social 

safety program, while 66% of them fall into the medium benefit category, while 9.3% of the 

respondents fall into the high benefit category. 

3-  The results show that the general average of the degree of benefit from the social safety program 

among the respondents was about 63% of the total study sample. 

4- The results confirmed that the most important obstacles facing the respondents from benefiting from 

social safety programs were that the increase in the number of children and their high responsibilities 

always prevented benefiting from the program, and, while the difficulty in extracting the required 

papers and the increase in their material cost constituted an obstacle with percentages of  66%, and 

63%  respectively. 

5- The results showed that the most important proposals were the necessity of increasing the pension 

value in order to guarantee human dignity, and demanding long-term loans without interest with 

percentages of 81%, and 77% of the sample. 
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