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الحماية االجتماعية للريفين بمحافظة الشرقية )تكافل وكرامة نموذجاَ(
خالد أنور علي لبن* وهبة هللا أنور على لبن

قسم االقتصاد الزراعي- شعبة االجتماع الريفي واإلرشاد الزراعي )اجتماع ريفي( - كلية الزراعة - جامعة 
الزقازيق - مصر

استهدفت الدراسة التعرف على درجة احلماية االجتماعية للريفني قبل وبعد تطبيق برنامجي تكافل وكرامة، 
اختبار معنوية الفروق قبل وبعد االستفادة من برنامج تكافل فيما يتعلق بدرجة احلماية االجتماعية للريفني وأبعادها 
كل على حده، اختبار معنوية الفروق قبل وبعد االستفادة من برنامج كرامة فيما يتعلق بدرجة احلماية االجتماعية 
للريفني وأبعادها كل على حده، وحتديد العوامل املؤثرة على درجة احلماية االجتماعية للريفني وأبعادها كل على 
حده ودرجة مساهمة كل عامل من العوامل املؤثرة معنوياً، ومت إجراء الدراسة باستخدام منهج املسح االجتماعي 
باملعاينة العشوائية البسيطة ووقع االختيار على مركز احلسينية، واختيرت قريتني من املركز هما قرية االخيوة 
وقرية الظواهرية، وبلغ حجم عينة املستفيدين من كالً من برنامج تكافل وبرنامج كرامة في القريتني 159، 32 
مستفيد على الترتيب، مت اختيارهم بطريقة املعاينة العشوائية املنتظمة، من واقع كشوف املستفيدين من برنامجي 
تكافل وكرامة بقريتي الدراسة، ومت جتميع البيانات باستخدام استمارة استبيان باملقابلة الشخصية خالل الفترة 
التكرارات  باستخدام  البيانات  وعرض  حتليل  ومت   ،2019 عام  أبريل  شهر  منتصف  وحتى  مارس  شهر  بداية  من 
والنسب املئوية، املتوسط احلسابي، معامل ثبات الفا كرونباخ، اختبار »ت« لعينتني مترابطتني، معامل االرتباط 
أن أكثرية  الدراسة لعدة نتائج أهمها:  وتوصلت  البسيط لبيرسون، ومعامل االنحدار املتعدد املتدرج الصاعد. 
املبحوثني كانت درجة احلماية االجتماعية لديهم منخفضة قبل االستفادة من برنامجي تكافل وكرامة بنسبة بلغت 
درجة  تكافل وكرامة كانت  برنامجي  املستفيدين من  املبحوثني  أكثرية  فإن  الترتيب، كذلك  على   %68.8 ،%59.7
احلماية االجتماعية لديهم منخفضة بنسبة بلغت 40.9%، 59.4% على الترتيب، كما تبني عدم وجود فروقاً معنوية 
قبل وبعد االستفادة من كالً من برنامج تكافل وبرنامج كرامة فيما يتعلق بدرجة احلماية االجتماعية، واتضح أن 
هناك متغيرين مستقلني أسهما مجتمعني إسهاماً معنوياً في تفسير التباين الكلي في درجة احلماية االجتماعية بنسبة 
42.7%، وكانت نسبة اإلسهام النسبي لكالً من املتغيرين كما يلي: إجمالي الدخل الشهري 40.5%، عدد سنوات 

التعليم 2.2%، وكانت تأثيرات هذه املتغيرات جميعها إيجابية.

الكلمات المفتاحية: احلماية االجتماعية، برنامج تكافل، برنامج كرامة، محافظة الشرقية.

المقدمة                                                                                                  

العالم  دول  باهتمام  التي حتظى  القضايا  التنمية من أهم  تعتبر 
التنمية  إلى  النظر  يعد  ولم  النامية  أو  املتقدمة  سواء  كافة 
إلى  يتجه  االهتمام  أخذ  بل  وحده  االقتصادي  النمو  باعتبارها 
التنمية البشرية حيث أن االنسان هو األداة لكل تقدم في اجملتمع 
لذا كان من الضروري أن يزيد االهتمام بالعنصر البشري واالرتقاء 
(فهمي، 2013). وال سيما  به صحياً وتعليمياً وثقافياً واقتصادياً 
االحتياجات  وذوي  الفقيرة  األسر  وخاصة  بالرعاية  األولى  الفئات 
اخلاصة حيث تعتبر هذه الفئات من الفئات الضعيفة والتي حتتاج 
لهم  الالزم  الدعم  أوجه  وتوفير  االجتماعية  احلماية  وجود  إلى 
حيث تعمد العديد من اجملتمعات إلى سن القوانني ووضع البرامج 
هذه  ملثل  والصحية  واالقتصادية  االجتماعية  احلماية  توفر  التي 
الفئات الضعيفة في اجملتمع (الديربي،2011). لذا خالل العقدين 

احلماية  بقضية  واحمللية  تنامت االهتمامات الدولية  املنصرمني 
االجتماعية للفئات املهمشة واحملرومة في دول العالم الثالث، 
وذلك على أثر سياسات إعادة هيكلة العديد من اقتصاديات 
والتي أوصت بها منظمات عاملية كصندوق النقد  الدول  تلك 
الدولي والبنك الدولي، بغرض دمج اقتصاداتها في إطار االقتصاد 
الرأسمالي العاملي، وإسقاط كافة احلواجز التي حتول دون حتقيق 

هذا الهدف (حمودة،2005). 

احلماية  شبكات  أن  الدولي  البنك  بيانات  قاعدة  وتظهر 
إلى مساعدة نحو  تؤدي كل عام  النامية  البلدان  االجتماعية في 
50 مليون شخص في اخلروج من دائرة الفقر املدقع (ممن يعيشون 
على أقل من 1.25 دوالر للفرد في اليوم)، وفي الوقت نفسه يجرى 
مساعدة 78 مليون شخص من أفقر 20% من الفقراء فقراً نسبياً 

في العالم سنوياً (احلايك، 2017).
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عام2014   الصعيد أعلنت احلكومة املصرية  هذا  وعلى 
هيكلية واقتصادية واجتماعية  التزامها بتطبيق إصالحات 
تستهدف خفض العجز الكبير في املوازنة العامة للدولة 
واستعادة استقرار االقتصاد الكلي بالتحول من الدعم الشامل 
إلى اعتماد برامج للتحويالت النقدية. وتتضمن هذه اخلطة إلغاء 
دعم الطاقة من خالل سلسلة من الزيادات السنوية في أسعار 
الكهرباء والزيادات في أسعار الوقود، وحترير سعر الصرف، وفي 
الوقت نفسه إقامة شبكات أمان اجتماعي قومية فاعلة وجيدة 
التوجيه لدعم الفئات الفقيرة واألولى بالرعاية التي تأثرت سلبا 
من جراء هذه اإلصالحات (البنك الدولي، 2018). وبدءاً من شهر 
مارس 2015 أطلقت احلكومة املصرية أول برنامج مشروط للدعم 
النقدي وهو برنامج “ تكافل وكرامة” الذي تديره وزارة التضامن 
االجتماعي لتوفير الدعم النقدي لألسر املصرية الواقعة حتت خط 
األسر  تلك  لصالح  االجتماعية  للحماية  كوسيلة  األدنى  الفقر 

(الديدي،2018). 

مشكلة الدراسة                                                                               

يتزايد االهتمام بقضية احلماية االجتماعية في عاملنا 
االجتماعية التي تفرضها  املعاصر، وذلك على أصداء التحديات 
التغيرات السريعة واملتالحقة التي يشهدها مجتمعنا في 
فتلك األخيرة جتعل معطيات السوق وما يفرضه  ظل العوملة. 
إلى تبني مناذج  من ضغوط استهالكية هدًفا رئيسًيا، مما يدفع 
االقتصادي في دائرة األولويات  للتنمية تضع عملية االستقرار 
يوما  وتترك السياسات االجتماعية في املؤخرة. ويدرك العالم 
بعد يوم أن هذه التغيرات تخلق ضروبًا متعددة من احلرمان، وليس 
أدل على ذلك من تزايد معدالت الفقر، وتزايد مشكالت الفئات 
التي حتتاج إلى رعاية نوعية مثل األسر األكثر احتياًجا واألطفال 
ووفقا لتقرير جلنة احلماية   ،(2014 (زايد،  وكبار السن واملعاقني 
مليار شخص يفتقرون  االجتماعية باألمم املتحدة فإن نحو51  
أو احلماية االجتماعية في أنحاء  الى األمن االجتماعي الكافي 
العالم .وهذا يعني أنه من بني كل سبعة أشخاص في العالم 
أكثر من خمسة يفتقرون الى الضمان االجتماعي الكافي (األمم 

املتحدة ،2011).

وعلى مستوى جمهورية مصر العربية ففي عام 2015 كانت 
نسبة الفقراء الذين ال يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم األساسية من 
 ،  %27.8 بنسبة   2000 عام  منذ  األعلى  هي  الغذاء  وغير  الغذاء 
من   %19.7 مقابل  فقراء  القبلي  الوجه  ريف  سكان  من   %57 وأن 
مليون   11.8 من  »أكثر   %10.8 أن  كما  البحري،  الوجه  ريف 
مواطن« في أدنى فئة إنفاق في مصر، حيث يبلغ معدل إنفاق الفرد 
األسر  أرباب  من   %  27.9 فإن  كذلك  شهريا،  جنيه   333 من  أقل 
النساء،  من  األسر  أرباب  من  و%17.7  يعملون،  ال  مصر  في 
ارتفعت   وقد  هذا  واإلحصاء،2016)،  للتعبئة  املركزي  (اجلهاز 
السكان  عدد  من   %32.5 إلى  عام  2018لتصل  الفقر  معدالت 
تطبيق  إلى  يرجع  الذي  األمر   ،2015 عام  عن   %4.7 بزيادة  أي 
املركزي  (اجلهاز  ذاتها.  الفترة  في  االقتصادي  اإلصالح  برنامج 

للتعبئة واإلحصاء،2019).

وأمام تفاقم هذه التهديدات والتي يزيد خطرها على األسرة، 
كان لزاما على الدولة العمل على توجيه ووضع شبكة من برامج 
احلماية االجتماعية والدعم واملساعدة املوجهة لألسرة خصوصاً، 
ألن حتسني أوضاعها يعد مقدمة منطقية لتطور اجملتمع وتقدمه، 
األسرة من  ً حماية  أوال اجتاهني هما:  في  البرامج  تعمل هذه  وأن 
الوقوع في دائرة الفقر املدقع، ثانياً: إعانة الفئات املهمشة والضعيفة 

هذه  تناولت  لذا  السن واملعاقني،  داخل األسرة كاألطفال وكبار 
الدراسة باألخص برنامج »تكافل وكرامة« الذي وضعته احلكومة 
املصرية ليقدم الدعم لألسر األكثر احتياجاً متبنياً هذان االجتاهان، 
ما هي درجة احلماية  اآلتية:  التساؤالت  الدراسة  ومن ثم طرحت 
وكرامة؟،  تكافل  برنامجي  تطبيق  وبعد  قبل  للريفني  االجتماعية 
هل هناك فروق ذات داللة معنوية قبل وبعد االستفادة من برنامج 
تكافل فيما يتعلق بدرجة احلماية االجتماعية للريفيني وأبعادها كل 
على حده؟، هل هناك فروق ذات داللة معنوية قبل وبعد االستفادة 
من برنامج كرامة فيما يتعلق بدرجة احلماية االجتماعية للريفيني 
على  املرتبطة واملؤثرة  العوامل  هي  ما  حده؟،  على  كل  وأبعادها 
درجة احلماية االجتماعية للريفني وأبعادها كل على حده؟ وما هي 

درجة مساهمة كل عامل من العوامل املؤثرة معنوياً؟

أهداف الدراسة                                                                     

وبعد  قبل  للريفني  االجتماعية  احلماية  درجة  على  التعرف   -1
تطبيق برنامجي تكافل وكرامة.

2- اختبار معنوية الفروق قبل وبعد االستفادة من برنامج تكافل 
فيما يتعلق بدرجة احلماية االجتماعية للريفيني وأبعادها كل 

على حده.

3- اختبار معنوية الفروق قبل وبعد االستفادة من برنامج كرامة 
فيما يتعلق بدرجة احلماية االجتماعية للريفيني وأبعادها كل 

على حده.

احلماية  درجة  على  واملؤثرة  املرتبطة  العوامل  حتديد   -4
االجتماعية للريفني وأبعادها كل على حده، ودرجة مساهمة 

كل عامل من العوامل املؤثرة معنوياً.

اإلطار النظري واملرجعي للدراسة:
التي قدمت  التعريفات  تعددت  االجتماعية:  احلماية  مفهوم 
(ماجد،2013) بأنها  ملفهوم احلماية االجتماعية، حيث عرفها 
العامة التي يقدمها اجملتمع ألفراده  مجموعة من السياسات 
الناجتة عن  الضغوط االجتماعية واالقتصادية  ليحميهم من 
غياب دخل ثابت ومستمر، أو تلك الناجتة عن ظروف حياة خاصة 
العمل والبطالة والشيخوخة والترمل  كاملرض واإلعاقة وإصابة 
وذلك من خالل تكوين مظلة اجتماعية لتحقيق األمن االجتماعي 
من ناحية، وضمان حقوق احملرومني املعوزين من ناحية أخرى، كما 
بأنها مجموعة  املتحدة،2006)  (اجلمعية العامة لألمم  عرفتها 
إلى حتقيق االستقرار  اآلليات واألنشطة املترابطة الهادفة 
االقتصادي واالجتماعي، بتحرير اإلنسان من ضغط احلاجة والعوز 
واحلرمان، واحلد من خسائره وحمايته مما يهدده من أخطار داخلية 
احلصار  وخارجية كاألزمات االقتصادية املالية واحلروب وحالة 
واألمراض  والكوارث الطبيعية كاجملاعات والفيضانات  االقتصادي 
الوبائية، هذا وقد قدم اجمللس التنفيذي لألمم املتحدة مفهوما أوسع 
للحماية االجتماعية يتضمن مجموعة من الضمانات األساسية، 
وبخاصة في مجال الضمان االجتماعي الذي يهدف إلى الوقاية 
االجتماعي،  التخفيف من وطأة الفقر والهشاشة واإلقصاء  أو 
وضمان حصول جميع احملتاجني خالل كامل حياتهم على الرعاية 

الصحية الرئيسية، وعلى دخل أساسي آمن (نصر،2012).

وميكن تعريف احلماية االجتماعية على أنها مجموع السياسات 
والبرامج التي تهدف إلى زيادة قدرة األفراد على اشباع احتياجاتهم 
وإتاحة  والشيخوخة،  املرض  ومواجهة  واالقتصادية،  األساسية 

الفرص أمامهم لالندماج في اجملتمع وعيش حياة كرمية.
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احلماية االجتماعية في دستور جمهورية مصر العربية: يعتبر 
دستور الدولة هو اطار احلماية االجتماعية الرئيسي بها فهو االطار 
احلاكم بني اجلميع باجملتمع وهو ما يعد أساس احلماية االجتماعية 
ويشمل  أبواب،  من سبعة  املصري  الدستور  ويتكون  ألي مجتمع، 
املواد  بعض  للمجتمع  األساسية  باملقومات  اخلاص  الثاني  الباب 
املادة 8: يقوم  التي تنص صراحة على احلماية االجتماعية وهي: 
اجملتمع على التضامن االجتماعي وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة 
االجتماعية وتوفير سبل التكافل االجتماعي مبا يضمن احلياة 
الكرمية جلميع املواطنني، املادة 9: أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ 
الفرص بني جميع املواطنني دون متييز، املادة 17: تكفل الدولة توفير 
خدمات التأمني االجتماعي، ولكل مواطن ال يتمتع بنظام التأمني 
االجتماعي احلق في الضمان االجتماعي مبا يضمن له حياة كرمية 
العجز  ً على اعالة نفسه وأسرته في حاالت  اذا لم يكن قادرا
احلق  مواطن  لكل   :18 عن العمل والشيخوخة والبطالة، املادة 
اجلودة،  ملعايير  وفقاً  املتكاملة  الصحية  الرعاية  وفي  الصحة  في 
املادة 19: التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية املصرية 
واحلفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل املنهج العلمي في التفكير، 
البالد  يهدف النظام االقتصادي الى حتقيق الرخاء في  املادة27 : 
من خالل التنمية املستدامة والعدالة االجتماعية مبا يكفل رفع 
معدل النمو احلقيقي لالقتصاد القومي، ورفع مستوى املعيشة، 
وزيادة فرص العمل وتقليل معدالت البطالة والقضاء على الفقر، 
(دستور جمهورية مصر  الشفافية واحلوكمة  ويلتزم مبعايير 

العربية 2014 ).

االختالالت  بعض  وقعت  االجتماعية:  احلماية  مبررات 
مببدأ  االخالل  في  تسببت  والتي  احلديث  العصر  في  االجتماعية 
العدالة االجتماعية األمر الذي طرح عدة مبررات لتأسيس احلماية 
االجتماعية منها:(1) ارتفاع معدالت البطالة وارتفاع عدد السكان 
العدالة االجتماعية عن توزيع الفرص  غياب  الفقر.(2)  حتت خط 
االجتماعية  احلماية  تعمل  االجتماعية.(3)  اجملاالت  مختلف  في 
يساهمون  التي  بالقدرات  وتزويدهم  املهمشني  تأهيل  اعادة  على 
بواسطتها  في تنمية اجملتمع.(4) تلعب احلماية االجتماعية دوراً 
أساسياً في قطع الطريق على مظاهر االحتجاج االجتماعي ألنها 

تساعد في اشباع حاجات املهمشني (أبو قورة،2011).

سمات شبكات احلماية االجتماعية الفعالة: ال يقتصر مفهوم 
شبكة احلماية االجتماعية الفعالة على وجود برامج تتمتع مبستوى 
جيد من التصميم والتنفيذ، بل البد أن تتوافر فيها مجموعة من 

السمات أهمها:

مع  يتناسب  مبا  مصمم  برنامج  كل  يكون  أن  أي  التناسب:   -1
ظروف اجملتمع والسياسة العامة للدولة.

2- الكفاية: فتقدم التغطية الكافية لشتى الفئات التي حتتاج إلى 
مساعدة، مع تأمني كفاية في الدعم واملنافع املقدمة لهذه الفئات.

3- العدالة: مبعنى تأمني املنافع ذاتها لألفراد على نحو متساوي في 
جميع النواحي (العدالة األفقية)، وتأمني نافع أكبر للمستفيدين 

األكثر فقراً (العدالة العمودية).

املشروطة  النقدية  التحويالت  فبرامح  املالئمة:  احلوافز   -4
املال البشري  بشروط صحية وتعليمية تساهم في بناء رأس 

لألسر املستفيدة.

5- االستدامة: فاستدامة البرامج حتقق أهداف وقائية على املدى 
البعيد جنباً إلى جنب مع األهداف العالجية.

ما  مع  بالتزامن  االجتماعية  احلماية  فتتطور  الديناميكية:   -6

    (Theطارئة صدمات  حدوث  عند  أو  تغيرات  من  يواجها 
World Bank,2008)

التحديات التي تواجه سياسات احلماية االجتماعية في 
العديد  تواجه برامج احلماية االجتماعية في مصر  مصر: 
الذي تعانيه في  من التحديات، والتي ال تعود فقط للنقص 
لكافة الفئات  مخصصاتها املالية، وعدم شمولية تغطيتها 
ً للتخفيف من حدة  يخطط لها أصال احملتاجة، بل لكونها لم 
ميكن االعتداد به ملواجهة  الفقر، مما يجعل دورها هامشًيا وال 
اآلثار السلبية لسياسات اإلصالح االقتصادي وإعادة الهيكلة، 
غياب التنسيق   (1)  :(2004 (عدلي،  التحديات  تلك  أبرز  ومن 
وضعف تكامل األدوار بني اجلهات القائمة على هذا القطاع.(2) 
غياب الرؤية االستراتيجية التي تعمل على دمج برامج احلماية 
االجتماعية في إطار السياسات العامة للدولة.(3) االفتقار إلى 
البيانات اإلحصائية الدقيقة والدورية حول األسر الفقيرة واألكثر 
احتياجا، وحول الفقر والبطالة وخصائص الفئات املهمشة.(4) 
ندرة األبحاث حول تقييم آثار تلك البرامج يحد من فاعليتها في 
متابعة أوجه التغير التي تلحق بها نظراً للطبيعة املتغيرة لتلك 
املشكالت.(5) ضعف التنسيق مع هيئات اجملتمع املدني من قطاع 
خاص وجمعيات أهلية ونقابات عمالية من جهة، ومع املنظمات 
واحلد من البطالة  والهيئات اإلقليمية والدولية ملكافحة الفقر 
تركيز معظم   (6) وحتقيق االندماج االجتماعي من جهة أخرى. 
اجلوانب االستهالكية أكثر من  على  برامج احلماية االجتماعية 
تركيزها على اجلوانب اإلنتاجية واالستثمارية. (7) االعتماد الكلي 
على امليزانية العامة للدولة في متويل برامج احلماية االجتماعية، 
مما يعرض استمراريتها للخطر في حال تقليص ميزانية الدولة أو 
توقف الدعم اخلارجي لها. (8) قلة املوارد املالية اخملصصة لبرامج 
الهادفة  احلماية االجتماعية مقارنة بحجم وطبيعة الصعوبات 
إلى التعامل معها، مما يعيق من فعاليتها ومساهمتها في احلد 

من تلك الصعوبات.

وكرامة«  »تكافل  برنامج  يهدف  وكرامة:  تكافل  برنامجي 
أشكال  معاجلة  إلى   2015 عام  املصرية  احلكومة  أطلقته  الذي 
ضعف وهشاشة األوضاع التي تواجهها األسر في املناطق الفقيرة، 
الفقر  وتقليص  واالجتماعي  واالقتصادي  الغذائي  األمن  وحتسني 
وصل برنامجا تكافل  وفي ديسمبر عام2016  املناطق،  هذه  في 
لبرنامج   5.337.600) مليون نسمة  وكرامة إلى ما يقرب من5.5 
لبرنامج   82.246 املستفيدين،  أسرة  أفراد  جميع  تكافل شاملة 
اإلنفاق  املباشرين)، ووصل حجم  املستفيدين  شاملة  كرامة 
على البرنامجني 1.7 مليار جنيه في عام 2015-2016، وبلغ عدد 
مستفيدي البرنامج حتى أكتوبر 2018 حوالي 2.25 مليون أسرة 
من جميع محافظات اجلمهورية بنسبة 89% من املستفيدين من 
النساء مقابل 11% فقط من الرجال (Machado,2018)، وفيما 

يلي نبذة عن كالً من برنامجي تكافل وكرامة:

أوالً: برنامج تكافل:
لتقدمي  االجتماعي  التضامن  وزارة  أطلقته  برنامج  وهو 
مساعدات إنسانية لألسر األكثر فقراً واألسر التي لديها أطفال في 
مراحل التعليم اخملتلفة، وحتتاج لدعم نقدي وخدمي حتى تستطيع 
أن تنتج وأن تستثمر في أطفالها من الوالدة وحتى سن 18 سنة 
الصحية  الرعاية  وتوفير  شهري  راتب  توفير  املساعدات  وتشمل 

لألم احلامل واألطفال قبل سن املدرسة.

ويشترط للتسجيل في البرنامج:
أي جهة حكومية  والزوجة موظفني في  الزوج  يكون  أال   (1)
عدم   -3 املتقدم مؤمن عليه.  أال يكون  أو خاص.2-  أو قطاع عام 
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التزام األسر التي لديها   -4 حصول املتقدم على معاش ضماني. 
أطفال بالشروط التالية:

باملدارس  مسجلني  سنوات   6 من  األكثر  األطفال  يكون  أن  أ-  
التعاون مع  ويتم  الدراسة،  أيام  من عدد  بنسبة حضور %80 
أطفال  حضور  انتظام  موقف  ملتابعة  والتعليم  التربية  وزارة 

األسر املستفيدة.
ب- بالنسبة لألطفال األقل من 6 سنوات يشترط متابعة برامج 
الوقاية والصحة األولية لألطفال واألمهات بالوحدات الصحية 
توافر  من  للتأكد  الصحة  وزارة  مع  التعاون  ويتم  احلكومية 

اخلدمة لألم واألطفال.

ويقدم البرنامج للمستفيدين مبالغ شهرية على النحو التالي:

ربع  بشكل  تكافل  برنامج  ملستحقي  املعاشات  صرف  يتم   -1
سنوي.

 325 والزوجة  الزوج  املستفيدة  لألسر  تكافل  برنامج  يقدم    -2
جنيه وفي حالة وجود أطفال يقدم البرنامج لألطفال مبالغ 
ثالثة  أقصى  بحد  كالتالي  التعليمية  للمراحل  طبقاً  مادية 
طالب في املرحلة الواحدة حيث يحصل طالب االبتدائي على 
مبلغ 60 جنيه شهرياً، طالب إعدادي 80 جنيه شهرياً، وطالب 

ثانوي 100 جنيه شهرياً (الرمادي، 2017).

ثانياً: برنامج كرامة:
يقدم دعم مادي وغير مشروط لفئتني من كبار السن فوق65  
عاما الذين ال يقدرون على العمل وليس لهم مصادر دخل ثابتة او 
املعاقني بنسبة إعاقة تبدأ من 50% متنعهم من العمل والكسب 
جنيه  ويتم صرف معاش شهري قدره 350  ً ثابتا  وال ميلكون دخال
لألسرة املكونة من 3 أفراد بحد أقصى 1050 جنيه (وزارة التضامن 

االجتماعي، 2016).

وزارة  قامت  وكرامة  تكافل  بيانات  قاعدة  من  ولالستفادة 
التضامن االجتماعي بربط املستفيدين بحزم متكاملة أخرى من 

خدمات احلماية االجتماعية منها ما يلي (البنك الدولي، 2018):

(1) توفير بطاقات الدعم التمويني للسلع الغذائية إذا لم تتوفر ألي 
أسرة مستفيدة من برنامج تكافل أو كرامة وذلك بالتعاون مع 

وزارة التموين والتجارة الداخلية. 

وزارة الصحة والسكان.  بالتعاون مع  »اتنني كفاية«  (2) برنامج 
ويستهدف البرنامج األسر التي لديها طفالن لتكتفي بإجنابهما، 
وذلك من خالل تيسير احلصول على خدمات مدعومة لتنظيم 

األسرة وزيادة التوعية.

(3) برنامج »ال أمية مع التكافل« والذي يركز على القضاء على 
األمية للمستفيدات من برنامج تكافل وذلك بالتعاون مع وزارة 

التعليم والتعليم الفني.

وزارة  مع  بالتعاون  تنفيذه  ويجري  كرمي«  »سكن  (4) برنامج 
منظمات  وكذلك  العمرانية،  واجملتمعات  واملرافق  اإلسكان 
أسرة  لكل  السكن  ظروف  حتسني  على  ويركز  املدني  اجملتمع 
طريق  عن  البرنامج،  خالل  من  بالرعاية  أولى  الفقر/  شديدة 
الشرب  مياه  توصيالت  وتوفير  واألرضيات  األسقف  إصالح 

والصرف الصحي.

وزارة  تنفذه  الطفل«  حياة  من  األولى  يوم  »األلف  (5) برنامج 
العاملي.  األغذية  برنامج  مع  بالتعاون  االجتماعي  التضامن 
وهو يركز على »األلف يوم األولى من حياة الطفل« بوصفها 

نظام  واكتساب  اجلسم،  ومنو  املخ،  منو  في  حاسمة  مرحلة 
والغذائي  الصحي  الوضع  البرنامج  ويستهدف  قوي.  مناعة 
من  مصر  بصعيد  الفقيرة  احملافظات  في  والرضع  لألمهات 
خالل تيسير احلصول على سلة أطعمة مغذية مببلغ 94 جنيها 
التثقيف  إلى  باإلضافة  وبعدها  الوالدة  قبل  والرعاية  شهريا، 

الغذائي والتوعية اجملتمعية.

خالل  من  االقتصادي  التمكني  على  ويركز  »فرصة«  برنامج   (5)
إيجاد  (مثل مساعدات  االقتصادي  تدخالت متنوعة لالحتواء 
(البنك  املهارات)  وتنمية  والتدريب،  املوارد،  وحتويالت  وظيفة، 

الدولي،

التوجهات النظرية للدراسة: 
  ((champers& املستدامة  املعيشة  سبل  مدخل 
على  املعيشة  لسبل  مفهوماً  يضع  والذي   :Conway,1999)
أنها تتمثل في القدرات واألصول كما تتضمن كالً من املوارد (املادية، 
ضمان  وميكن  املعيشة،  لسبل  املطلوبة  واألنشطة  االجتماعية) 
استمرارية املعيشة عندما نستطيع احلفاظ على (القدرات، واألصول) 
وحتسينها. ويعد هذا املدخل هو الطريقة التي يتم من خاللها التعرف 
والذي يفتقر  االجتماعية  أن تشمله مظلة احلماية  على من يجب 
(الصحة، التعليم، الغذاء، السكن، واالحتياجات  إلى األصول املادية 

األساسية)، وهذا ما يسعى برنامج تكافل وكرامة ملعرفته وعالجه.

 :(Jones,2011) التحويلية االجتماعية  احلماية  مدخل 
على  تؤثر  واجتماعية  اقتصادية  عوامل  هناك  أن  يفترض  والذي 
احلماية من اخملاطر وأشكال الضعف التي يجب أن يتعامل معها أي 
نظام للحماية االجتماعية، ويعتبر الفقر مبثابة العامل الرئيسي 
واالستبعاد  الصحية  كاألزمات  العوامل  من  جانب مجموعة  إلى 
والتمييز االجتماعي وخالفه، وتلقي وجهة النظر التحويلية الضوء 
إلى  احلماية  نطاق  وتوسيع  اجملتمع  في  القوى  توازن  اختالل  على 
مجاالت مثل املساواة والتمكني واحلقوق االقتصادية واالجتماعية 
الدخل  على  فقط  اهتمامها  قصر  من  بدالً  والصحية  والثقافية 
مبا  االجتماعية  احلماية  برامج  إليه  تسعى  ما  وهو  واالستهالك، 

فيها برنامج تكافل وكرامة.

وتفترض هذه  نظرية الفعل االجتماعي اإلرادي لبارسونز: 
إلى حتقيق أهداف في ظل مواقف  النظرية أن األفراد يسعون 
وأوضاع معينة يتوفر فيها وسائل بديلة لتحقيق األهداف، 
ولكنهم في سعيهم لتحقيق أهدافهم يكونون محدودين بعديد 
من الظروف املوقفية مثل خصائصهم االجتماعية واالقتصادية 
والبيولوجية وظروف بيئاتهم الطبيعية واأليكولوجية، وكل 
تؤثر على قدراتهم في اختيار الوسائل  هذه احملددات املوقفية، 
التي ميكن أن حتقق أهدافهم من مختلف الوسائل البديلة.    
برامج  استطاعت  فاذا  املنطلق  هذا  من   (Elezaby, 1985)و 
كالفقر  املوقفية  احملددات  هذه  على  التغلب  االجتماعية  احلماية 
الطريق  متهد  بذلك  فإنها  تبعاتها  من  احلد  او  وخالفه  والعجز 

للمستفيدين للسعي نحو حتقيق أهدافهم اخملتلفة. 

نظرية احلاجات اإلنسانية: تفترض نظرية احلاجات اإلنسانية 
التي قدمها ماسلو أن حاجات اإلنسان اخملتلفة تنتظم في سلم 
هرمي، وتشغل احلاجات الفسيولوجية من مأكل ومشرب وملبس 
ومأوى وغيرها قاعدة ذلك الهرم، ويعلو هذا املستوى احلاجة إلى 
األمن، ثم احلاجة إلى احلب واالنتماء .ثم احلاجة إلى االحترام 
ً يحتل قمة الهرم احلاجة إلى تأكيد الذات.  والتقدير ثم أخيرا
ويفترض أن احلاجات غير املشبعة متثل احملرك الرئيسي لإلنسان 
الذي يدفعه إلى العمل، وأن هذه احلاجات غير املشبعة ينبغي 
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على السلم  إشباعها قبل التحرك ملستوى أعلى من احلاجات 
احلماية  برامج  فان  املنطلق  هذا  من  و   (1999 الهرمي (العزبي، 
احلاجات  اشباع  من  املستفيدين  لتمكني  تسعى  االجتماعية 
نحو  للسعي  لهم  الفرصة  تتاح  بإشباعها  والتي  الفسيولوجية 

اشباع مستويات أعلى من احلاجات.

يرى أنصار نظرية احلرمان  االجتماعي:  احلرمان  نظرية 
وعدم  فقط  املادي  اجلانب  على  يقتصر  ال  أن احلرمان  االجتماعي 
ضروباً  ليشمل  ميتد  بل  األساسية  احلاجات  اشباع  على  القدرة 
الرعاية  من  احلرمان  التعليم،  من  كاحلرمان  احلرمان  من  أخرى 
كرمية  اجتماعية  حياة  توفير  على  القدرة  وعدم  اجليدة،  الصحية 
يقتصر  ال  تكافل  برنامج  أن  جند  لذا   ،(2008 لألفراد(مقاوسي، 
على تقدمي الدعم املادي فقط بل ميتد لينهض باجلانب التعليمي 
كرامة  برنامج  يختص  حني  في  املستهدفة،  للفئات  والصحي 
بدعم كبار السن وذوي االعاقة مادياً بهدف توفير حياة اجتماعية 

كرمية لهم. 

نظرية التبادل االجتماعي: تصور نظرية التبادل االجتماعي 
عملية تبادل  األفراد على أنهم يدخلون بصفة مستمرة في 
للمنافع مع النظم االجتماعية التي يعيشون في ظلها، حيث 
ذات قيمة بالنسبة لهم  أشياء  يعطون ويأخذون في املقابل 
الدولة  أن  جند  تكافل  برنامج  على  وبالتطبيق   ،(  1999 (العزبي، 
حتتم على املستفيدين االنتظام في الدراسة وااللتزام بالتردد على 

الوحدات الصحية مقابل دعم مادي يقدم لهم.

الدراسات السابقة املرتبطة مبوضوع الدراسة:
أهم  على  الوقوف   (2011 قورة،  (أبو  دراسة  استهدفت 
احلماية  أشكال  بعض  من  املستفيدين  تواجه  التي  املشكالت 
والرعاية  االجتماعي  الضمان  معاش  في  واملتمثلة  االجتماعية 
في  املقدمة  احلماية  أشكال  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت  الصحية، 
مجال الضمان االجتماعي تبدو محدودة النطاق وال تتجاوز شكل 
أوضح  كما  املتسع،  مبعناه  احلماية  ملفهوم  ترقى  وال  املساعدات 
املبحوثني أنهم يواجهون العديد من الصعوبات في احلصول على 
رعايتهم،  تتولى  التي  احلكومية  باملستشفيات  الصحية  الرعاية 
وأن ما يقدم لهم من مساعدات ال يكفي تغطية جزء من احتياجات 
أن   (2014 (عويدات،  دراسة  أوضحت  كما  األساسية،  املعيشة 
أهم التحديات التي تواجه حتقيق احلماية االجتماعية هي االفتقار 
لبيانات دقيقة عن البطالة والفقر وخصائص الفئات املهمشة، قلة 
املدني،  اجملتمع  منظمات  مع  التنسيق  ضعف  املتاحة،  األموال 
وعدم االستثمار األمثل لقدرات وجهود الفئات احملرومة واملهمشة. 
االجتماعية  احلماية  أن  (Fiszbein,2014) على  دراسة  وأكدت 
كعنصر   2015 عام  بعد  ما  أعمال  جدول  على  تكون  أن  يجب 
االجتماعية  احلماية  بيانات  على مجموعة  استناداً  وأنه  أساسي، 
االجتماعية  احلماية  برامج  أن  إلى  تشير  التقديرات  فإن  العاملية 
 %50 وأن  الفقر  براثن  في  الوقوع  من  شخص  مليون   150 متنع 
من البلدان منخفضة الدخل ميكن أن تخفض فجوة الفقر لديهم إلى 
(هاشم،  دراسة  وخلصت  االجتماعية.  احلماية  النصف من خالل 
2015) إلى أنه رغم تعدد برامج احلماية االجتماعية املقدمة من 
وزارة التضامن االجتماعي اال انها ال تتضمن برامج حتقق توليد 
الدخل أو برامج تعتمد على التنمية املستدامة لتحقيق الدفع بالفقراء 
من أسفل الى اعلى، كما أن معاش الضمان االجتماعي املقدم الى 
العديد من الفئات التي ليس لها مصدر ليس كافيا لألسرة الفقيرة 

لكي يحقق لها حتسن في مستوى احلياة االجتماعية.

دراسة  فاستهدفت  وكرامة  تكافل  برنامج  عن  أما 
البرنامج  خدمات  فاعلية  مستوى  حتديد  (الرمادي،2017) 

إلى  الدراسة  وتوصلت  للفقراء،  االجتماعية  احلماية  حتقيق 
البرنامج  خدمات  فعالية  من  كالً  ملستوى  احلسابي  املتوسط  أن 
بينما  بالترتيب،   (2.59)  ،(2.63) يلي  كما  والتعليمية  الصحية 
وهو   (2.57) البرنامج ككل  العام لفاعلية خدمات  املتوسط  بلغ 
 (2017 الرحمن،  (عبد  دراسة  استهدفت  كما  مرتفع.  معدل 
احلماية  حتقيق  في  وكرامة«  »تكافل  برنامج  اسهامات  حتديد 
أن  الدراسة  نتائج  وأوضحت  بالرعاية،  األولى  للفئات  االجتماعية 
نسبة إسهام البرنامج في حتقيق كل من الدعم املادي، االستقرار 
االجتماعي، اخلدمات الصحية، واخلدمات التعليمية بلغت (%54)، 
دراسة  واستهدفت  الترتيب.  على   (%49)  ،(%43.2)  ،(%53.7)
 %68 أفاد  حيث  وكرامة  تكافل  برنامج  أثر  (الديدي،2018) تقييم 
من املبحوثني املستفيدين من برنامج تكافل بأنهم راضون جداً عن 
البرنامج، وأشار 93% من املبحوثني املستفيدين بأنهم لم يواجهوا 
أي صعوبات في تلقي التحويالت، كما أظهر التقييم أن استهالك 
مقارنة   %8.4 بنسبة  زاد  “ تكافل”  برنامج  املستفيدة من  األسر 
باألسر غير املتلقية للدعم، وعلى الرغم من ذلك فقد خلصت نتائج 
التقييم إلى أن برنامج تكافل لم يصل إلى قدر كبير من الفاعلية في 
مساندة األسر الفقيرة على اخلروج من دائرة الفقر، ولكن فيما بني 
األسر التي تقع على هامش حد الفقر في عينة الدراسة فقد ساهم 
البرنامج في خفض احتمالية بقاء األسر املستفيدة حتت خط الفقر 
املتغيرات  أهم  أن  (حسن، 2018)  دراسة  وتوصلت  بنسبة %11.  
املستقلة ذات العالقة االرتباطية مبستوى الرضا عن آليات احلماية 
االجتماعية متثلت في سن املبحوث، ودرجة املشاركة االجتماعية 
الرسمية، وأن أهم االحتياجات امللحة آلليات احلماية االجتماعية 
احلصول  إجراءات  وتبسيط  األسعار،  ضبط  املعاشات،  زيادة  هي 

على القروض، ومحاربة الدروس اخلصوصية.

تناولت  أنها  العرض السابق للدراسات السابقة يتضح  ومن 
املعوقات والتحديات التي قف دون حتقيق مستوى حماية اجتماعية 
جيد، كما تبني ارتفاع مستوى اخلدمات الصحية والتعليمية والدعم 
خدمات  تصل  لم  وإجماالً  وكرامة،  تكافل  لبرنامجي  املادي 
سبق  ومما  املستفيدين،  قبل  من  املتوقع  للمستوى  البرنامجني 
ستقوم الدراسة باالستعانة بنتائج الدراسات السابقة والنظريات في 
قياس درجة احلماية االجتماعية وتفسير نتائجها، في حني لم تتناول 
الدراسات السابقة مقارنة بني درجتي احلماية االجتماعية للريفيني 
قبل وبعد االستفادة من برنامجي تكافل وكرامة، وهو ما ستحاول 

الدراسة تناوله بشكل مفصل.

الطريقة البحثية للدراسة:
االجتماعي  املسح  منهج  على  اعتماداً  الدراسة  أجريت 
مبحافظة الشرقية، حيث مت اختيار مركز وقريتي الدراسة التابعة 
له بأسلوب املعاينة العشوائية البسيطة باستخدام طريقة الكيس 
عدد  بلغ  وقد  احلسينية،  مركز  على  االختيار  ووقع  املثالي، 
 1260  ،8119 باملركز  كرامة  تكافل  برنامجي  من  املستفيدين 
مستفيد على الترتيب (إدارة الشئون االجتماعية مركز احلسينية، 
وقرية  االخيوة  قرية  هما  املركز  من  قريتني  واختيرت   ،(2019
الظواهرية، ولتحديد حجم العينة مت أخذ نسبة 20% من إجمالي 
وبلغ  القريتني،  في  وكرامة  تكافل  برنامجي  من  املستفيدين  عدد 
حجم عينة املستفيدين من برنامج تكافل في قريتي الدراسة 159 
مستفيد، في حني كان حجم عينة املستفيدين من برنامج كرامة في 
القريتني 32 مستفيد، واجلدول التالي يوضح توزيع املستفيدين من 

برنامجي تكافل وكرامة وحجم العينة بقريتي الدراسة:

واختيرت مفردات العينة بطريقة املعاينة العشوائية املنتظمة، 
من واقع كشوف املستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة بقريتي 
باملقابلة  استبان  استمارة  طريق  عن  البيانات  جمع  ومت  الدراسة، 
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 ،2019 عام  أبريل  شهر  ومنتصف  مارس  شهر  خالل  الشخصية، 
التكرارات،  املئوية،  النسب  إحصائياً  البيانات  لتحليل  وأستخدم 
»ت«  اختبار  كرونباخ،  الفا  ثبات  معامل  احلسابي،  املتوسط 
معامل   ،”Paired-Samples T test« مترابطتني  لعينتني 
املتدرج  املتعدد  االنحدار  ومعامل  لبيرسون،  البسيط  االرتباط 

.”step wise“ الصاعد

قياس متغيرات الدراسة:
ميكن توضيح طريقة قياس متغيرات الدراسة من خالل العرض اآلتي:

املتغيرات املستقلة:
1- السن: مت قياسه كرقم مطلق بإجمالي عدد سنوات املبحوث 

ألقرب سنة ميالدية وقت إجراء الدراسة.

2- عدد سنوات التعليم: مت قياسه كرقم مطلق بإجمالي عدد السنوات 
التي أمتها املبحوث بنجاح في التعليم.

3- إجمالي الدخل الشهري: مت قياسه كرقم مطلق بإجمالي الدخل 
الشهري لألسرة وقت إجراء الدراسة.

أفراد  مت قياسه كرقم مطلق بإجمالي عدد  أفراد األسرة:  عدد   -4
األسرة املعيشية وقت إجراء الدراسة.

مدي  عن  تعبر  عبارات  بتسع  قياسه  مت  الطموح:  مستوي   -5
وأعطيت  أسرته،  وأوضاع  أوضاعه  لتحسني  املبحوث  تطلع 
غير موافق=، 1 موافق لحد ما =2،  أوزان:  االستجابات 

موافق=3.

6- الضغوط النفسية: مت قياسه باثني عشر عبارة تعبر عن مقدار 
األعباء التي تثقل كاهل املبحوث، وأعطيت االستجابات أوزان: 
ال=1 ، نادراً = 2  ،  أحيانا ً= 3 ، دائماً = 4  مع مراعاة عكس 

األوزان في العبارات السلبية.

عن  تعبر  عبارات  بعشر  قياسه  مت  االجتماعية:  املسئولية   -7
قدرة املبحوث على أن يفي بالتزاماته االجتماعية، ومشاركة 
االخرين في القيام باملسئوليات امللقاة على عاتقه، وأعطيت 
االستجابات أوزان: ال=1 ، نادراً=2 ، أحيانا=3ً ، دائماً=4 ، مع 

مراعاة عكس األوزان في العبارات السلبية.

إحساس  مدى  عن  تعبر  عبارة  بأحد عشر  قياسه  مت  االنتماء:   -8
املبحوث بالوالء واالنتساب واالرتباط املباشر باجملتمع، وأعطيت 
غير موافق=1 ، موافق حلد ما=2 ،  أوزان:  االستجابات 

موافق=3.

قدرة  تعبر  عبارات  بعشر  قياسه  مت  للمستقبل:  التخطيط   -9
املستقبلية  احتياجاته  وقياس  أولوياته  ترتيب  على  املبحوث 
تلك  اشباع  فرصة  من  تزيد  خطوات  اتخاذ  على  والعمل 

ال=1 ، نادرا=2ً ،  أوزان:  االستجابات  وأعطيت  االحتياجات، 
العبارات  في  األوزان  مراعاة عكس  مع  أحياناً=3 ، دائماً=4 ، 

السلبية.

بثمان عبارات تعبر عن مدى  مت قياسه  العدالة االجتماعية:   -10
شعور املبحوث باملساواة داخل اجملتمع في احلقوق والواجبات، 
وأعطيت االستجابات أوزان: غير موافق=1 ، موافق حلد ما= 

 2، موافق3.

تسليم  مدى  عن  تعبر  عبارات  بثمان  قياسه  مت  القدرية:   -11
املبحوث بظروف معيشته وعدم محاولته تغيير تلك الظروف، 
وأعطيت االستجابات أوزان: غير موافق=1 ، موافق حلد ما= 

2، موافق=3.

تقدير  مدى  عن  تعبر  عبارات  بعشر  قياسه  مت  املرأة:  مكانة   -12
اجملتمع،  أو  األسرة  مستوى  على  سواء  املرأة  لدور  املبحوث 
وأعطيت االستجابات أوزان: غير موافق=1 ، موافق حلد ما= 

2، موافق=3.

املتغيرات التابعة:
أبعاد  خمسة  درجات  مبجموع  قياسه  مت  االجتماعية:  احلماية   -1
املبحوث  قدرة  عن  يعبر  األساسية:  االحتياجات  بعد  أ-  هي 
البعد  ب-  واملسكن،  وامللبس  والشراب  الطعام  توفير  على 
مصدر  توفير  على  املبحوث  قدرة  مدى  من  يعبر  االقتصادي: 
التعليمي:  البعد  ج-  االقتصادي،  مستواه  وحتسني  للدخل 
يعبر عن مقدار اهتمام املبحوث بالتعليم واحلرص على تعليم 
يعبر عن مدى  البعد الصحي:  د-  أوالده وحتسني مستواهم، 
الرعاية الصحية التي يتالقاها املبحوث هو وأسرته، ه- البعد 
االجتماعي: يعبر عن مقدار التفاعل االجتماعي للمبحوث مع 
أسرته واجملتمع احمليط والقدرة على تكوين العالقات واحملافظة 
عليها، ومت قياس كل بعد بعشر عبارات، واعطيت االستجابات 
وفيما  غير موافق=1 ، موافق حلد ما=2 ، موافق=3.  أوزان: 
بعد  من  لكل  كرونباخ  ألفا  الثبات  معامل  قيمة  يخص 
التعليمي،  البعد  االقتصادي،  البعد  األساسية،  االحتياجات 
 ،0.910  ،0.811 بلغت  قد  االجتماعي،  البعد  الصحي،  البعد 
0.896، 0.789، 0.862 على الترتيب، وهو ما يشير لدرجة ثبات 

مقبولة لكل مقياس.

الفروض البحثية:
1- توجد فروق معنوية قبل وبعد االستفادة من برنامج تكافل فيما يتعلق 

بدرجة احلماية االجتماعية للريفني وأبعادها كل على حده.

2- توجد فروق معنوية قبل وبعد االستفادة من برنامج كرامة فيما يتعلق 
بدرجة احلماية االجتماعية للريفني وأبعادها كل على حده.

جدول 1. توزيع إجمالي المستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة وحجم العينة بقريتي الدراسة.

م
البرنامج

المنطقة

كرامةتكافل

عينة الدراسةإجمالي المستفيدينعينة الدراسةإجمالي المستفيدين

467938417االخيوة1-

330667615الظواهرية2-

79715916032االجمالي
املصدر: إدارة الشئون االجتماعية مركز احلسينية، محافظة الشرقية، 2019.
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ارتباطية معنوية بني درجة احلماية االجتماعية  توجد عالقات   -3
املستقلة  املتغيرات  وبني  حده،  على  أبعادها  من  بعد  وكل 
التالية: السن، عدد سنوات التعليم، إجمالي الدخل الشهري، 
النفسية،  الضغوط  الطموح،  مستوي  األسرة،  أفراد  عدد 
املسئولية االجتماعية، االنتماء، التخطيط للمستقبل، العدالة 

االجتماعية، القدرية، ومكانة املرأة.

4- تسهم  املتغيرات املستقلة املرتبطة مجتمعة إسهاماً معنوياً 
في تفسير التباين الكلى لدرجة احلماية االجتماعية وأبعادها كل 

على حده.

توصيف عينة الدراسة:
تبني من جدول (2) بعض اخلصائص الدميوغرافية واالقتصادية 

واالجتماعية للمبحوثني عينة الدراسة، وذلك كما يلي:
1- خصائص املبحوثني املستفيدين من برنامج تكافل: تبني أن جميع 
املبحوثني من اإلناث بنسبة بلغت 100%، وأكثرهن تتراوح أعمارهن 
بني (58-41) سنة بنسبة بلغت 66%، كما أن أكثر من نصفهن 
من األرامل وعدد سنوات تعليمهن يتراوح بني (12-7) سنة بنسبة 
بلغت 58.5 ،%52.2 على الترتيب، في حني أن اكثرهن تتراوح دخول 
بلغت 66%، وأن أكثر من  بنسبة  أسرهن بني (415-250) جنيه 
كان  في حني  نصفهن يتراوح عدد أفراد أسرهن بني (4-3) فرد، 
أكثرهن مستوى طموحهن منخفض بنسبة بلغت 44%، كما 

بنسبة  مرتفعة  لديهن  النفسية  الضغوط  درجة  أكثرهن  أن 
بلغت 65.4%، في حني أن ما يقرب من ثالثة أرباع املبحوثات درجة 
املسئولية االجتماعية لديهن متوسطة بنسبة بلغت71.7 %، 
وأن أكثرهن درجة انتمائهن منخفضة بنسبة بلغت 37.7%، كما 
أن ما يقرب من نصفهن درجة تخطيطهن املستقبل منخفضة 
بنسبة بلغت%47.2 ، في حني كان غالبيتهن شعورهن بالعدالة 
االجتماعية منخفض بنسبة بلغت %93.7، وأن أكثر من نصف 
املبحوثات درجة القدرية لديهن مرتفعة بنسبة بلغت 50.9%، كما 
أن أكثر من نصف املبحوثات مكانة املرأة لديهن متوسطة بنسبة 

بلغت %56.

اتضح  2- خصائص املبحوثني املستفيدين من برنامج كرامة: 
أن ثالثة أرباع املبحوثني من اإلناث بنسبة بلغت75 %، وأن جميع 
املبحوثني تراوح أعمارهم بني (75 -59) سنة بنسبة بلغت %100، 
كما أن ما يقرب من نصف العينة أرامل بنسبة بلغت 46.9%، في 
حني أن أكثرية املبحوثني تراوح عدد سنوات تعليمهم بني (7-12) 
سنة بنسبة بلغت 43.8%، كما أن أكثرهم تتراوح دخول أسرهم 
بني (415-250) جنيه بنسبة بلغت 65.6%، وأن أكثرية املبحوثني 
يتراوح عدد أفراد أسرهم بني (4-3) فرد بنسبة بلغت43.8 %، في 
حني أن ما يقرب من نصف العينة مستوى طموحهم منخفض 
بنسبة بلغت46.9 %، كما أن أكثرية املبحوثني درجة الضغوط 

جدول 2. الخصائص الديموغرافية واالقتصادية واالجتماعية للمبحوثين عينة الدراسة الميدانية.

الفئاتالمتغير
كرامةتكافل

الفئاتالمتغيرمعامل ثبات ألفا كرونباخ
كرامةتكافل

معامل  ثبات ألفا كرونباخ
%عدد%عدد%عدد%عدد

1- النوع
825صفرصفرذكر

8- الضغوط -

النفسية

3018.939.4منخفضة

0784 2515.7721.9متوسطة1591002475أنثي

2- السن

صفرصفر2213.8)23-40( سنة

-

10465.42268.8مرتفعة

صفرصفر10566)41-58( سنة
9- المسئولية 

االجتماعية

3320.8721.9منخفضة

0.844 11471.72371.9متوسطة3220.232100)59-75( سنة

3- الحالة 

الزواجية

412.5صفرصفرأعزب

-

127.526.2مرتفعة

2918.21031.2متزوج

10- االنتماء

6037.71134.4منخفض

0.723 5937.11340.6متوسط8352.21546.9أرمل

4025.2825مرتفع4125.839.4مطلق

صفرصفر63.8هجر
11- التخطيط 

للمستقبل

7547.21856.2منخفض

0.765

4- عدد سنوات 

التعليم

1811.31237.5أمي

-

6440.3825متوسط

2012.6618.8مرتفع2717515.6)1-8( سنة

9358.51443.8)7-12( سنة
12- العدالة 

االجتماعية

14993.72784.4منخفضة

0.899 74.4412.5متوسطة2113.213.1)13-18( سنة

5- إجمالي 

الدخل الشهري 

لألسرة

105662165.6)250-415( جنيه

-

31.913.1مرتفعة

4427.71031.2)416-585( جنيه

13- القدرية

2817.6928.1منخفضة

0.712 5031.4928.1متوسطة106.313.1)586-750( جنيه

6- عدد 

أفراد األسرة

5132.11237.5)1-2( فرد

-

8150.91443.8مرتفعة

89561443.8)3-4( فرد
14- مكانة 

المرأة

3320.8412.5منخفضة

0.831 89561650متوسطة1911.9618.7)5-6( فرد

7- مستوي 

الطموح

70441546.9منخفض

0.881

3723.21237.5مرتفعة

4226.41237.5متوسط
تكافل= 159                      كرامة= 32

4729.6515.6مرتفع
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النفسية لديهم مرتفعة بنسبة بلغت 68.8%، في حني أن ما 
يقرب من ثالثة أرباع املبحوثني درجة املسئولية االجتماعية لديهم 
متوسطة بنسبة بلغت 71.9%، كما أن أكثرية املبحوثني درجة 
انتمائهم متوسطة بنسبة بلغت 40.6%، كما اتضح أن أكثر 
من نصف املبحوثني درجة تخطيطهم للمستقبل منخفضة 
بالعدالة  وأن أكثرية املبحوثني شعورهم  بنسبة بلغت %56.2، 
االجتماعية منخفض بنسبة بلغت 84.4%، في حني أن أكثرية 
املبحوثني درجة القدرية لديهم مرتفعة بنسبة بلغت43.8 %، وأن 
نصف املبحوثني مكانة املرأة لديهم متوسطة بنسبة بلغت %50.

نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها:
أوالً- درجة احلماية االجتماعية للمبحوثني قبل وبعد االستفادة من 

برنامجي تكافل وكرامة:
لتحقيق الهدف األول من الدراسة والذي يتعلق بالتعرف على 
على  أبعادها  من  بعد  وكل  للمبحوثني  االجتماعية  احلماية  درجة 
حده قبل وبعد تطبيق برنامجي تكافل وكرامة، مت استخدام الرسوم 
البيانية باالستعانة بالنسب املئوية لتكرارات استجابات املبحوثني، 

وميكن عرض النتائج كما يلي: 

أ- درجة احلماية االجتماعية للمبحوثني قبل االستفادة من برنامجي 
تكافل وكرامة:

1- بعد االحتياجات األساسية: يوضح الشكل رقم (1) أن أكثر من 
نصف املبحوثات قبل االستفادة من برنامج تكافل كانت درجة 
اشباعهن للحاجات األساسية متوسطة بنسبة بلغت %54.1، 
في حني أن أكثرية املبحوثني قبل االستفادة من برنامج كرامة 
درجة اشباعهم للحاجات األساسية منخفضة بنسبة بلغت 
برنامج  في  املبحوثني  أوضاع  تدني  يشير  ما  وهو   ،%84.4
كرامة عن أوضاع املبحوثني في برنامج تكافل قبل االستفادة 
من خدمات البرنامج فيما يخص اشباع حاجاتهم األساسية من 

طعام، شراب، ملبس، ومسكن.

2- البعد االقتصادي: يوضح شكل (2) أن غالبية املبحوثني قبل 
في  درجتهم  كانت  وكرامة  تكافل  برنامجي  من  االستفادة 
 %84.4  ،%83.6 بلغت  بنسبة  منخفضة  االقتصادي  البعد 
األوضاع  في  الشديد  االنخفاض  يشير  ما  وهو  الترتيب،  على 
برنامجي  االقتصادية للمبحوثني قبل االستفادة من خدمات 
تكافل وكرامة، ومدي احتياجهم ملصدر دخل لتحسني لتلك 

األوضاع.

شكل 1. بعد االحتياجات األساسية قبل االستفادة من برنامجي تكافل وكرامة

شكل 2. البعد االقتصادي قبل االستفادة من برنامجي تكافل وكرامة
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3- البعد التعليمي: يوضح الشكل (3) أن أكثرية املبحوثني قبل 
البعد  درجة  كانت  وكرامة  تكافل  برنامجي  من  االستفادة 
 %68.8  ،%62.3 بلغت  بنسبة  منخفضة  لديهم  التعليمي 
املستوى  في  امللحوظ  لالنخفاض  ذلك  ويشير  الترتيب،  على 
ذلك  يرجع  ورمبا  بالتعليم،  املبحوثني  اهتمام  درجة  التعليمي 
اهتمامهم  يجعل  مما  للمبحوثني  االقتصادي  املستوى  لتدني 

األول هو حتسني تلك األوضاع السيئة.

املبحوثني  أكثرية  أن   (4) الشكل  يوضح  الصحي:  البعد   -4
كانت درجتهم في البعد الصحي منخفضة قبل االستفادة 
 %84.4  ،%64.8 بلغت  بنسبة  وكرامة  تكافل  برنامجي  من 
الصحية  أوضاعهم  سوء  إلى  يشير  ما  وهو  الترتيب،  على 
النخفاض  ذلك  يرجع  ورمبا  الصحية،  للرعاية  واحتياجهم 
وعدم  التغذية،  في  سوء  من  عنه  ينتج  وما  الدخل  مستوى 

القدرة على توفير بيئة معيشة صحية.

شكل 4. البعد الصحي قبل االستفادة من برنامجي تكافل وكرامة

شكل 3. البعد التعليمي قبل االستفادة من برنامجي تكافل وكرامة
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5- البعد االجتماعي: يوضح الشكل (5) أن نحو نصف املبحوثني 
قبل االستفادة من برنامجي تكافل وكرامة كانت درجة البعد 
االجتماعي لديهم متوسطة بنسبة بلغت 50.3%، 50% على 
الترتيب، ويشير ذلك إلى أن محاولة الريفيني عينة الدراسة أن 
يحافظوا حلد ما على تواصلهم مع عائالتهم واجملتمع احمليط 

بالرغم من الظروف املعيشية الصعبة التي ميرون بها.

أن أكثرية املبحوثني   (6) يوضح الشكل  احلماية االجتماعية:   -6
قبل  منخفضة  لديهم  االجتماعية  احلماية  درجة  كانت 
بلغت  بنسبة  وكرامة  تكافل  برنامجي  من  االستفادة 

59.7%، 68.8% على الترتيب، وهو ما يشير إلى تدني مستوي 
يرجع ذلك  ورمبا  الدراسة،  للريفيني عينة  االجتماعية  احلماية 
األساسية،  سواء  احتياجاتهم  اشباع  على  قدرتهم  ضعف 
يستدعي  الذي  األمر  والصحية،  التعليمية،  االقتصادية، 
درجة  لرفع  رئيسي  بشكل  تهدف  ببرامج  التدخل  ضرورة 
احلماية االجتماعية للريفني، كما هو احلال في برنامجي تكافل 
املستدامة،  املعيشة  يتفق مع مدخل سبل  ما  وهو  وكرامة، 

ونظرية احلرمان االجتماعي.

شكل 5. البعد االجتماعي قبل االستفادة من برنامجي تكافل وكرامة

شكل 6. الحماية االجتماعية قبل االستفادة من برنامجي تكافل وكرامة
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من  االستفادة  بعد  للمبحوثني  االجتماعية  احلماية  درجة  ب- 
برنامجي تكافل وكرامة:

من  أكثر  أن   (7) الشكل  يوضح  األساسية:  االحتياجات  بعد   -1
نصف الريفيات عينة الدراسة املستفيدات من برنامج تكافل 
درجة اشباعهن حلاجاتهن األساسية متوسطة بنسبة بلغت 
برنامج  من  املستفيدين  املبحوثني  نصف  أن  في حني   ،%54.1
منخفضة  األساسية  للحاجات  اشباعهم  درجة  كرامة 
بنسبة بلغت 50%، ويتضح أنه وبعد االستفادة من برنامجي 
على  الدراسة  عينة  الريفيني  قدرة  مازالت  وكرامة  تكافل 
بالرغم  الكافي،  بالقدر  ليست  األساسية  حاجاتهم  اشباع 
من  املستفيدين  اشباع  درجة  في  امللحوظ  التحسن  من 

برنامج كرامة حيث بلغت درجة اشباع االحتياجات األساسية 
املتوسطة %43.8.

2- البعد االقتصادي: يوضح الشكل (8) أن غالبية الريفيني عينة 
كانت  وكرامة  تكافل  برنامجي  من  املستفيدين  الدراسة 
درجتهم في البعد االقتصادي منخفضة بنسبة بلغت %83، 
على الترتيب، وهو ما يشير إلى عدم قدرة البرنامجني   %84.4
على حتسني الظروف االقتصادية للمستفيدين، وهو ما يعتبر 
عدم جناح في حتقيق هدف رئيسي من أهداف برنامجي تكافل 
(الديدي،  وكرامة، وهو ما يتفق مع دراستى (هاشم، 2015) و 

.(2018

شكل 7. بعد االحتياجات األساسيةبعد االستفادة من برنامجي تكافل وكرامة

شكل 8. البعد االقتصادي بعد االستفادة من برنامجي تكافل وكرامة
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املبحوثات  أن نحو ثلثي   (9) يوضح الشكل  التعليمي:  البعد   -3
التعليمي  البعد  درجة  تكافل كانت  برنامج  املستفيدات من 
أكثرية  كان  حني  في   ،%75.5 بلغت  بنسبة  مرتفعة  لديهن 
البعد  في  درجتهم  برنامج كرامة  املستفيدين من  املبحوثني 
حدوث  ويتضح   ،%68.8 بلغت  بنسبة  منخفضة  التعليمي 
حتسن كبير في اهتمام املبحوثات بالتعليم وحتسن املستوى 
برنامج تكافل، وهو ما  االستفادة من  بعد  التعليمي لألسرة 
يتفق مع كل من نظرية التبادل االجتماعي، ودراسة (الرمادي، 

.(2017

نصف  من  أكثر  أن   (10) الشكل  يوضح  الصحي:  البعد   -4
البعد  برنامج تكافل كانت درجة  املبحوثات املستفيدات من 
كان  في حني   ،%55.3 بلغت  بنسبة  مرتفعة  لديهن  الصحي 
أكثرية املبحوثني املستفيدين من برنامج كرامة درجتهم في 
البعد التعليمي منخفضة بنسبة بلغت 68.8%، وهو ما يبرز 
واسرهم  الدراسة  عينة  للريفيات  الصحية  األوضاع  حتسن 
نظرية  مع  يتفق  ما  وهو  تكافل،  برنامج  من  االستفادة  بعد 

التبادل االجتماعي.

شكل 9. البعد التعليمي بعد االستفادة من برنامجي تكافل وكرامة

شكل 10. البعد الصحي بعد االستفادة من برنامجي تكافل وكرامة
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5- البعد االجتماعي: يوضح الشكل (11) أن أكثر نصف املبحوثني 
املستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة كانت درجة احلماية 
االجتماعية لديهم متوسطة بنسبة بلغت 51.6%، 53.2% على 
الترتيب، وهو ما يشير ثبات نسبي في البعد االجتماعي بعد 

االستفادة من برنامجي تكافل وكرامة.

املبحوثني  أكثرية  أن   (12) الشكل  يوضح  االجتماعية:  احلماية   -6
احلماية  درجة  كانت  وكرامة  تكافل  برنامجي  من  املستفيدين 

االجتماعية لديهم منخفضة بنسبة بلغت 40.9%، 59.4% على 
الترتيب، ويتضح أنه وبعد استفادة املبحوثني من برنامجي تكافل 
إجماالً،  منخفضة  االجتماعية  احلماية  درجة  مازالت  وكرامة 
وهو ما يشير إلى ضعف قدرة البرنامجني في رفع درجة احلماية 
االجتماعية للريفيني عينة الدراسة بالشكل املطلوب، وهو ما 
يتفق كل من دراستي (هاشم، 2015)، (الديدي، 2018)، في حني 

يختلف مع دراسة (الرمادي،2017).

شكل 11. البعد االجتماعي بعد االستفادة من برنامجي تكافل وكرامة

شكل 11. الحماية االجتماعية بعد االستفادة من برنامجي تكافل وكرامة
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ثانياً- اختبار معنوية الفروق قبل وبعد االستفادة من برنامج تكافل 
فيما يتعلق بدرجة احلماية االجتماعية للريفني عينة الدراسة 

وأبعادها كل على حده:
لتحقيق الهدف الثاني من الدراسة، مت فرض الفرض البحثي 
الفرض  صياغة  مت  الفرض  هذا  صحة  من  وللتحقق  األول، 
»ال توجد فروق معنوية قبل وبعد االستفادة من  التالي  الصفري 
للريفني  االجتماعية  احلماية  بدرجة  يتعلق  فيما  تكافل  برنامج 
وأبعادها كل على حده«، والختبار صحة هذا الفرض مت استخدام 

.”Paired-Samples T test«     اختبار

وبعد  قبل  معنوية  فروقاً  هناك  أن   (3) اجلدول  نتائج  وتظهر 
فيما   0.01 معنوية  مستوى  عند  تكافل  برنامج  من  االستفادة 
بعد  الفترة  لصالح  الفروق  هذه  وكانت  الصحي،  بالبعد  يتعلق 
االستفادة من برنامج تكافل، ذات املتوسط األعلى والذي بلغ 15.87، 
للريفيني  البعد الصحي  وهو ما يشير حلدوث حتسن ملموس في 
ورمبا  تكافل،  برنامج  من  االستفادة  بعد  وأسرهم  الدراسة  عينة 
يرجع ذلك إلى اشتراط البرنامج حضور األم لثالث جلسات توعية 
ومتابعة  والنمو  األولية  الصحة  برامج  ملتابعة  أدني  بحد  صحية 
التطعيمات علي مدار  برامج  احلمل وإعطاء األطفال كل جرعات 
سنوات، وذلك لضمان االقصاء من  كافة املراحل العمرية حتي 6 

البرنامج.

برنامج  االستفادة من  وبعد  معنوية قبل  فروقاً  بينما وجدت 
التعليمي،  البعد  فيما يخص   0.05 تكافل عند مستوى معنوية 
وهذه الفروق لصالح الفترة بعد االستفادة من برنامج تكافل، ذات 
في  حتسن  وجود  ويتضح   ،18.09 بلغ  والذي  األعلى  املتوسط 
املستوى التعليمي للريفيني عينة الدراسة وأسرهم بعد االستفادة 
حضور  البرنامج  إلزام  إلى  ذلك  يرجع  ورمبا  تكافل،  برنامج  من 
أبناء األسر املستفيدة في املدراس املسجلني بها بنسبة حضور ال 

تقل عن 80% شهريا.

في حني اتضح عدم وجود فروقاً معنوية قبل وبعد االستفادة 
األساسية،  االحتياجات  ببعد  يتعلق  فيما  تكافل  برنامج  من 
البعد االقتصادي، البعد االجتماعي، واحلماية االجتماعية، وهو ما 
زيادة اشباع االحتياجات  يشير إلى عدم قدرة برنامج تكافل على 
ترتب  مما  واالجتماعية،  االقتصادية،  األوضاع  وحتسني  األساسية 
علية من عدم وجود حتسن معنوي في درجة احلماية االجتماعية 

بشكل عام، وهو ما يختلف مع نظرية التبادل االجتماعي، ويتفق 
مع دراستي (هاشم، 2015) و (الديدي، 2018).

الفرض  وقبول  الصفري  الفرض  رفض  ميكن  ذلك  على  وبناًء 
ثبتت  الذي  والتعليمي  الصحي  للبعدين  بالنسبة  األول  البحثي 
معنويتهما، وقبوله فيما يتعلق ببعد االحتياجات األساسية، البعد 
االقتصادي، البعد االجتماعي، واحلماية االجتماعية اللذين لم تثبت 

معنوياتهم.

ثالثاً- اختبار معنوية الفروق قبل وبعد االستفادة من برنامج كرامة 
فيما يتعلق بدرجة احلماية االجتماعية للريفني عينة الدراسة 

وأبعادها كل على حده:
لتحقيق الهدف الثالث من الدراسة، مت فرض الفرض البحثي 
الفرض  صياغة  مت  الفرض  هذا  صحة  من  وللتحقق  الثاني، 
»ال توجد فروق معنوية قبل وبعد االستفادة من  التالي  الصفري 
للريفني  االجتماعية  احلماية  بدرجة  يتعلق  فيما  كرامة  برنامج 
وأبعادها كل على حده«، والختبار صحة هذا الفرض مت استخدام 

.”Paired-Samples T test«     اختبار

وبعد  قبل  معنوية  فروقاً  هناك  أن   (4) جدول  نتائج  وتشير 
فيما   0.01 معنوية  مستوى  عند  كرامة  برنامج  من  االستفادة 
لصالح  الفروق  هذه  وكانت  األساسية،  االحتياجات  ببعد  يتعلق 
األعلى  املتوسط  ذات  كرامة،  برنامج  من  االستفادة  بعد  الفترة 
والذي بلغ 15.34، وهو ما يظهر وجود حتسن في قدرة الريفيني عينة 
من  االستفادة  بعد  األساسية  احتياجاتهم  اشباع  على  الدراسة 
برنامج كرامة، ورمبا يرجع ذلك إلى االحتياج الكبير للمبحوثني ألي 
قبل  وذلك  األساسية  املعيشة  احتياجات  لهم  يوفر  دخل  مصدر 

االلتحاق بالبرنامج.

وبعد  قبل  معنوية  فروقاً  وجود  عدم  النتائج  تظهر  حني  في 
االستفادة من برنامج كرامة فيما يتعلق بالبعد االقتصادي، البعد 
التعليمي، البعد الصحي، البعد االجتماعي، واحلماية االجتماعية، 
أهدافه  حتقيق  في  كرامة  برنامج  قدرة  ضعف  يظهر  ما  وهو 
والتعليمية  االقتصادية  الوضاع  بتحسني  واملتعلقة  األساسية 
والصحية واالجتماعية للمستفيدين بشكل عام، وما ينعكس على 

ضعف درجة احلماية االجتماعية بشكل خاص.

جدول 3. نتائج اختبار معنوية الفروققبل وبعد االستفادة من برنامج تكافل فيما يتعلق بدرجة الحماية االجتماعية للريفين عينة الدراسة وأبعادها كل على حده

المتغير
المتوسط الحسابي

قبل االستفادة من تكافل
المتوسط الحسابي

بعد االستفادة من تكافل
قيمة “ت”

114.3614.520.467- بعد االحتياجات األساسية

212.1512.160.054- البعد االقتصادي

1.970*317.3118.09- البعد التعليمي

3.237**414.3115.87- البعد الصحي

514.6214.760.430- البعد االجتماعي

672.7575.401.536- احلماية االجتماعية

ن = 159                              * مستوى داللة 

0.05                         ** مستوى داللة 0.01
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جدول 4. نتائج اختبار معنوية الفروققبل وبعد االستفادة من برنامج كرامة فيما يتعلق بدرجة الحماية االجتماعية للريفين عينة الدراسة وأبعادها كل على حده

المتغير
المتوسط الحسابي

قبل االستفادة من كرامة
المتوسط الحسابي

بعد االستفادة من كرامة
قيمة “ت”

4.145**111.8815.34- بعد االحتياجات األساسية

211.5311.720.253- البعد االقتصادي

312.6312.750.140- البعد التعليمي

413.1313.941.169- البعد الصحي

515.7215.880.220- البعد االجتماعي

665.0369.471.229- احلماية االجتماعية

ن = 32                                                             ** مستوى داللة 0.01

للريفيني  االجتماعية  احلماية  درجة  على  املؤثرة  العوامل  رابعاً- 
عينة الدراسة وأبعادها كل على حده: 

بتحديد  يتعلق  والذي  الدراسة،  من  الرابع  الهدف  لتحقيق 
وأبعادها  للريفني  االجتماعية  احلماية  درجة  على  املؤثرة  العوامل 
املؤثرة  العوامل  من  عامل  كل  مساهمة  ودرجة  حده،  على  كل 
معنوياً، مت استخدام معامل االرتباط البسيط لبيرسون، ومعامل 
عرض  وميكن   ،”step wise“ الصاعد  املتدرج  املتعدد  االنحدار 

النتائج املتحصل عليها كما يلي:
املدروسة  املستقلة  املتغيرات  بعض  بني  االرتباطية  العالقات   -1

وبني درجة احلماية االجتماعية وأبعادها كل على حده: 
لتحديد العوامل املرتبطة بدرجة احلماية االجتماعية وكل بعد من 
أبعادها على حده، مت صياغة الفرض البحثي الثالث، وللتحقق 
»ال  التالي  الفرض الصفري  الفرض مت صياغة  من صحة هذا 
توجد عالقات ارتباطية معنوية بني درجة احلماية االجتماعية 
املستقلة  املتغيرات  وبني  حده،  على  أبعادها  من  بعد  وكل 
التالية: السن، عدد سنوات التعليم، إجمالي الدخل الشهري، 
النفسية،  الضغوط  الطموح،  مستوي  األسرة،  أفراد  عدد 
للمستقبل،  التخطيط  االنتماء،  االجتماعية،  املسئولية 
والختبار صحة  العدالة االجتماعية، القدرية، ومكانة املرأة«، 
هذا الفرض مت استخدام معامل االرتباط البسيط لبيرسون، 

ويوضح جدول (5) النتائج املتحصل عليها.

أ-  بعد االحتياجات األساسية، البعد االقتصادي، والبعد التعليمي: 
مستوى  عند  موجبة  معنوية  ارتباطيه  عالقة  وجود  تبني 
البعد  األساسية،  االحتياجات  بعد  بني   ،0.01 معنوية 
مستقلة  متغيرات  ستة  وبني  التعليمي  والبعد  االقتصادي، 
هي: عدد سنوات التعليم، إجمالي الدخل الشهري، مستوي 
الطموح، االنتماء، التخطيط للمستقبل، والعدالة االجتماعية، 
كما تبني وجود عالقة ارتباطيه معنوية موجبة عند مستوى 
مما  ويتضح  االجتماعية،  املسئولية  متغير  مع   0.05 معنوية 
سبق أنه كلما زاد عدد سنوات التعليم وخل األسرة، وارتفع 
مستوى الطموح واالنتماء والتخطيط للمستقبل، وزاد مقدار 
شعور الفرد بالعدالة االجتماعية واملسئولية االجتماعية جتاه 
مجتمعه، ارتفعت قدرته على اشباع حاجاته األساسية من 
طعام وشراب وملبس ومسكن، وإيجاد مصدر للدخل لتحسني 
أوضاعه االقتصادية، وازداد اهتمامه واهتمام أسرته بالتعليم.

في حني تبني وجود عالقة ارتباطيه معنوية سالبة عند مستوى 
االقتصادي،  البعد  األساسية،  االحتياجات  بعد  بني   0.01 معنوية 
والبعد التعليمي وبني أربعة متغيرات مستقلة هي: السن، عدد أفراد 
األسرة، الضغوط النفسية، والقدرية، وهو ما يشير إلى أنه كلما 
تقدم الفرد في العمر، وكبر حجم أسرته، وازداد الضغوط النفسية 
لديه، وتسليمه باألمر الواقع، انخفضت قدرته على تلبية احتياجاته 

األساسية، وتدهورت أوضاعه االقتصادية والتعليمية.

بعد  بني  معنوية  ارتباطيه  عالقة  وجود  عدم  تبني  حني  في 
االحتياجات األساسية، البعد االقتصادي، والبعد التعليمي ومتغير 

مكانة املرأة.

موجبة  معنوية  ارتباطيه  عالقة  وجود  تبني  الصحي:  البعد  ب- 
عند مستوى معنوية 0.01، بني البعد الصحي وبني متغيرين 
مستقلني هما: عدد سنوات التعليم، التخطيط للمستقبل، وهو ما 
يظهر أنه كلما حتسن املستوى التعليمي للفرد، وقدرته على 
تنظيم أولوياته واحتياجاته املستقبلية، كلما كان قدرة أفضل 
تواجه  أو  تواجهه  سيئة  صحية  ظروف  أي  مواجهة  على 

أسرته.

في حني تبني وجود عالقة ارتباطيه معنوية سالبة عند مستوى 
هما:  مستقلني  متغيرين  وبني  الصحي  البعد  بني   0.01 معنوية 
السن، الضغوط النفسية، كما تبني وجود عالقة ارتباطيه معنوية 
األسرة،  أفراد  عدد  متغير  مع   0.05 معنوية  مستوى  عند  سالبة 
وهو ما يشير إلى أنه كلما تقدم الفرد في السن، وارتفعت درجة 
الضغوط النفسية لديه، وكبر حجم أسرته، كلما كان أكثر عرضه 

هو وأسرته للمواجهة ظروف صحية سيئة.

البعد  بني  معنوية  ارتباطيه  عالقة  وجود  عدم  تبني  حني  في 
الصحي وبني سبعة متغيرات مستقلة هي: إجمالي الدخل الشهري، 
العدالة  االنتماء،  االجتماعية،  املسئولية  الطموح،  مستوي 

االجتماعية، القدرية، مكانة املرأة.

ج-  البعد االجتماعي: تبني وجود عالقة ارتباطيه معنوية موجبة 
وبني  االجتماعي  البعد  بني   ،0.01 معنوية  مستوى  عند 
ثالثة متغيرات مستقلة هي: املسئولية االجتماعية، االنتماء، 
التخطيط للمستقبل، كما تظهر النتائج وجود عالقة ارتباطيه 
معنوية موجبة عند مستوى معنوية 0.05 مع متغير السن، أي 
أنه كلما ازداد انتماء وشعور الفرد باملسئولية جتاه مجتمعه، 
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وتخطيطه للمستقبل، وتقدم في العمر كلما حتسنت قدرته على 
التفاعل واالندماج وتوطيد العالقات داخل اسرته وفي نطاق 

مجتمعه احمليط.

في حني تشير النتائج إلى وجود عالقة ارتباطيه معنوية سالبة 
متغيرين  وبني  االجتماعي  البعد  بني   0.01 معنوية  مستوى  عند 
أنه  أي  النفسية،  الضغوط  األسرة،  أفراد  عدد  هما:  مستقلني 
كلما كبر حجم األسرة، وارتفع مستوى الضغوط النفسية، كلما 
داخل  االجتماعية  باجلوانب  االهتمام  على  الفرد  قدرة  انخفضت 

اسرته ومجتمعه على حد سواء.

د-  احلماية االجتماعية: تبني وجود عالقة ارتباطيه معنوية موجبة 
وبني  االجتماعية  احلماية  بني   ،0.01 معنوية  مستوى  عند 
أربعة متغيرات مستقلة هي: عدد سنوات التعليم، إجمالي الدخل 
الشهري، مستوي الطموح، التخطيط للمستقبل، كما تبني وجود 
عالقة ارتباطيه معنوية موجبة عند مستوى معنوية 0.05 مع 
متغيرين هما: االنتماء، والعدالة االجتماعية، ويتضح مما سبق 
أنه كلما حتسن املستوي التعليمي للفرد، وازداد دخل أسرته، 
وارتفع مستوي طموحه، وكان له القدرة على ترتيب أولوياته 
املستقبلية، كلما ارتفعت درجة احلماية االجتماعية له وألسرته، 

وهو ما يتفق مع مدخل احلماية االجتماعية التحويلية.

في حني تبني وجود عالقة ارتباطيه معنوية سالبة عند مستوى 
معنوية 0.01 بني احلماية االجتماعية وبني ثالثة متغيرات مستقلة 
هي: السن، عدد أفراد األسرة، الضغوط النفسية، وهو ما يشير إلى 
أنه كلما تقدم الفرد في العمر، وكبر حجم أسرته، وازداد الضغوط 
على  سواء  االجتماعية  احلماية  درجة  انخفضت  لديه،  النفسية 

املستوى الفردي أو األسري.

في حني تبني عدم وجود عالقة ارتباطيه معنوية بني احلماية 
االجتماعية وثالثة متغيرات مستقلة هي: املسئولية االجتماعية، 

القدرية، ومكانة املرأة.

الصفري  الفرض  رفض  ميكن  السابق  العرض  على  وبناءاً 
احلماية  بدرجة  عالقتها  معنوية  ثبتت  التي  للمتغيرات  بالنسبة 
االجتماعية وكل بعد من أبعادها على حده، بينما ميكن قبوله فيما 

يتعلق باملتغيرات التي لم تثبت معنويتها.

2- درجة  اإلسهام النسبي للمتغيرات املستقلة املرتبطة معنوياً 
مجتمعة في تفسير التباين الكلى لدرجة احلماية االجتماعية وأبعادها 
كل على حده: لتحديد درجة اإلسهام النسبي للمتغيرات املستقلة 
املرتبطة معنوياً مجتمعة في تفسير التباين الكلى لدرجة احلماية 
االجتماعية وأبعادها كل على حده، مت صياغة الفرض البحثي الرابع، 
وللتأكد من صحة هذا الفرض مت صياغة الفرض اإلحصائي الصفري 
التالي: »ال تسهم املتغيرات املستقلة املرتبطة مجتمعة إسهاماً 
معنوياً في تفسير التباين الكلى لدرجة احلماية االجتماعية وأبعادها 
التحليل  استخدام  مت  الفرض  والختبار صحة هذا  كل على حده«، 
االنحدار املتعدد التدريجي الصاعد »Step Wise«، وتوضح اجلدول 

5-10 النتائج التي مت التوصل إليها، والتي ميكن عرضها كاالتي:

أن  (6) إلى  نتائج جدول  األساسية: تشير  االحتياجات  بعد  أ-   
هناك متغيرين مستقلني أسهما مجتمعني إسهاماً معنوياً 
في تفسير التباين الكلي في درجة بعد االحتياجات األساسية 
العالقة  لهذه  املعياري  التحديد  معامل  قيمة  بلغت  حيث 
0.629، وبلغت قيمة »ف« احملسوبة 159.67 وهي معنوية عند 
مستوى معنوية 0.01 وهذا يعني أن هذه املتغيرات مجتمعة 

تفسر نحو 62.9% من التباين الكلي في املتغير التابع،

يلي:  كما  متغير  لكل  النسبي  اإلسهام  نسبة  حتديد  وميكن   
 ،%2.5 التعليم  عدد سنوات   ،%60.4 الشهري  الدخل  إجمالي 
وكانت تأثيرات هذه املتغيرات جميعها إيجابية، وهو ما يشير 
على  الفرد  قدرة  حتديد  وفي  الشهري  الدخل  مقدار  ألهمية 
اشباع احتياجاته األساسية، أن حتسن الدخل يسهم بشكل 
أساسي في زيادة قدرة الفرد على استيفاء حاجته من طعام 

وشراب وملبس ومسكن. 

جدول5. العالقات االرتباطية بين بعض المتغيرات المستقلة المدروسة وبين درجة الحماية االجتماعية وأبعادها كل على حده

 التابعة المتغيرات          
 

 المستقلة المتغيرات

 االحتياجات بعد
 األساسية

 االجتماعي البعد الصحي البعد التعليمي البعد االقتصادي البعد
 الحماية

 االجتماعية

** 0.594-* 0.171** 0.467-** 0.826-** 0.638-** 0.745- السن- 1

** 0.502 0.398** 0.342** 0.544** 0.534** 0.597 التعميم سنوات عدد- 2

** 0.543 0.118 0.122** 0.937** 0.659** 0.777 الشهري الدخل إجمالي- 3

** 0.209-** 0.254-* 0.170-** 0.247-* 0.163-** 0.249- األسرة أفراد عدد- 4

** 0.200 0.126 0.130** 0.239** 0.212** 0.296 الطموح مستوي- 5

** 0.534-** 0.257-** 0.460-** 0.825-** 0.516-** 0.660- النفسية الضغوط- 6

 0.113** 0.527 0.070* 0.128* 0.143* 0.183 االجتماعية المسئولية- 7

* 0.170** 0.332 0.063** 0.308** 0.319** 0.260 االنتماء- 8

** 0.535** 0.322** 0.340** 0.730** 0.689** 0.705 لممستقبل التخطيط- 9

* 0.175 0.112 0.005** 0.199** 0.438** 0.280 االجتماعية العدالة- 10

 0.120- 0.066- 0.007-** 0.252-** 0.278-** 0.206- القدرية- 11

 0.093 0.022 0.089 0.069 0.098 0.089 المرأة مكانة- 12

 191=ن               0.01 معنوية مستوى           ** 0.05 معنوية مستوى* 
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نتائج جدول (7) إلى أن هناك أربعة  االقتصادي: تشير  ب- البعد 
متغيرات  مستقلة أسهموا مجتمعني إسهاماً معنوياً في 
تفسير التباين الكلي في درجة البعد االقتصادي حيث بلغت 
العالقة 0.588، وبلغت  املعياري لهذه  التحديد  قيمة معامل 
مستوى  عند  معنوية  وهي   66.422 احملسوبة  »ف«  قيمة 
تفسر  املتغيرات مجتمعة  أن هذه  يعني  0.01 وهذا  معنوية 
نحو 58.8% من التباين الكلي في املتغير التابع، وميكن حتديد 
التخطيط  يلي:  كما  متغير  لكل  النسبي  اإلسهام  نسبة 
للمستقبل 47.5%، العدالة االجتماعية 4.3%، إجمالي الدخل 
هذه  تأثيرات  وكانت   ،%4 النفسية  الضغوط   ،%3 الشهري 
املتغيرات جميعها إيجابية ماعدا متغير الضغوط النفسية، 
وهو ما يشير إلى مدى أهمية التخطيط اجليد للمستقبل وما 
يترتب عليه من زيادة القدرة على حتسني األوضاع االقتصادية.

أربعة  هناك  أن  (8) إلى  نتائج جدول  التعليمي: تشير  ج- البعد 
متغيرات مستقلة أسهموا مجتمعني إسهاماً معنوياً في تفسير 
التباين الكلي في درجة البعد التعليمي حيث بلغت قيمة معامل 
»ف«  قيمة  وبلغت   ،0.894 العالقة  لهذه  املعياري  التحديد 
معنوية  مستوى  عند  معنوية  وهي   391.593 احملسوبة 
نحو  تفسر  مجتمعة  املتغيرات  هذه  أن  يعني  وهذا   0.01
حتديد  وميكن  التابع،  املتغير  في  الكلي  التباين  من   %89.4
نسبة اإلسهام النسبي لكل متغير كما يلي: إجمالي الدخل 
 ،%0.4 القدرية   ،%1 االجتماعية  العدالة   ،%87.8 الشهري 
جميعها  املتغيرات  هذه  تأثيرات  وكانت   ،%0.2 االنتماء 
إيجابية ماعدا متغير القدرية، وهو ما يشير إلى التأثير الكبير 
لزيادة ملستوى الدخل على اهتمام األفراد بالتعليم وحرصهم 

على حتسني مستوى األسرة تعليمياً.

ثالثة  هناك  أن  إلى   (9) جدول  نتائج  تشير  الصحي:  البعد  د- 
متغيرات  مستقلة أسهموا مجتمعني إسهاماً معنوياً في 
بلغت  حيث  الصحي  البعد  درجة  في  الكلي  التباين  تفسير 
العالقة 0.258، وبلغت  املعياري لهذه  التحديد  قيمة معامل 
مستوى  عند  معنوية  وهي   21.704 احملسوبة  »ف«  قيمة 
تفسر  املتغيرات مجتمعة  أن هذه  يعني  0.01 وهذا  معنوية 
نحو 25.8% من التباين الكلي في املتغير التابع، وميكن حتديد 
نسبة اإلسهام النسبي لكل متغير كما يلي: السن %21.8، 
 ،%2.1 للمستقبل  التخطيط   ،%1.9 النفسية  الضغوط 
املتغيرات جميعها سلبية ماعدا متغير  تأثيرات هذه  وكانت 

التخطيط للمستقبل، ويتضح مدى تأثير عامل السن على 
ازادت  الفرد في السن كلما  وأنه كلما تقدم  البعد الصحي، 

حاجته للرعاية الصحية.

ه- البعد االجتماعي: تشير نتائج جدول (10) إلى أن هناك أربعة 
متغيرات مستقلة أسهموا مجتمعني إسهاماً معنوياً في تفسير 
التباين الكلي في درجة البعد االجتماعي حيث بلغت قيمة معامل 
»ف«  قيمة  وبلغت   ،0.413 العالقة  لهذه  املعياري  التحديد 
 0.01 معنوية  مستوى  عند  معنوية  وهي   32.675 احملسوبة 
وهذا يعني أن هذه املتغيرات مجتمعة تفسر نحو 41.3% من 
التباين الكلي في املتغير التابع، وميكن حتديد نسبة اإلسهام 
النسبي لكل متغير كما يلي: املسئولية االجتماعية %27.8، 
أفراد األسرة 2.1%، االنتماء  التخطيط للمستقبل 10%، عدد 
إيجابية ماعدا  املتغيرات جميعها  تأثيرات هذه  وكانت   ،%1.4
متغير عدد أفراد األسرة، ويشير ذلك إلى أهمية شعور الفرد 
من  عليه  يترتب  وما  مجتمعه  جتاه  االجتماعية  باملسئولية 
واالندماج فيه وتوطيد عالقته من  التفاعل  زيادة قدرته على 

االخرين.

هناك  أن  إلى   (11) جدول  نتائج  تشير  االجتماعية:  احلماية  أ- 
في  معنوياً  إسهاماً  مجتمعني  أسهما  مستقلني  متغيرين 
حيث  االجتماعية  احلماية  درجة  في  الكلي  التباين  تفسير 
 ،0.427 العالقة  لهذه  املعياري  التحديد  معامل  قيمة  بلغت 
عند  معنوية  وهي   70.052 احملسوبة  »ف«  قيمة  وبلغت 
مستوى معنوية 0.01 وهذا يعني أن هذه املتغيرات مجتمعة 
تفسر نحو 42.7% من التباين الكلي في املتغير التابع، وميكن 
حتديد نسبة اإلسهام النسبي لكل متغير كما يلي: إجمالي 
وكانت   ،%2.2 التعليم  سنوات  عدد   ،%40.5 الشهري  الدخل 
إلى  يشير  ما  وهو  إيجابية،  جميعها  املتغيرات  هذه  تأثيرات 
أساسي  وبشكل  يسهم  األفراد  دخول  مستوى  حتسني  أن 
من  ذلك  يتبع  وما  أوضاعهم،  على حتسني  قدرتهم  زيادة  في 
زيادة درجة احلماية االجتماعية لهم، وهو ما يتفق مع مدخل 

احلماية االجتماعية التحويلية.

الصفري  الفرض  رفض  ميكن  للنتائج  السابق  العرض  ومن 
تفسير  في  إسهامها  معنوية  ثبتت  التي  للمتغيرات  بالنسبة 
التباين الكلى لدرجة احلماية االجتماعية وأبعادها كل على حده، 
بينما ميكن قبوله فيما يتعلق باملتغيرات التي لم تثبت معنويته 

إسهامها.

جدول  6. درجة اإلسهام النسبي للمتغيرات المستقلة المرتبطة معنوياً مجتمعة في تفسير التباين الكلى لبعد االحتياجات األساسية

املتغيرات املستقلة

بعد االحتياجات األساسية

معامل 

االرتباط 

البسيط 

”r“

معامل 

االرتباط 

املتعدد

النسبة 

التراكمية 

للتباين املفسر 

للمتغير التابع

نسبة التباين 

املفسر للمتغير 

التابع

%للتباين املفسر 

للمتغير التابع

معامل االنحدار 

اجلزئي غير 

املعياري

معامل االنحدار 

اجلزئياملعياري

قيمة “ت” 

احملسوبة
الترتيب

11.7811**10.7770.7770.6040.60460.42.3510.656- إجمالي الدخل الشهري

3.6.092**20.5970.7930.6290.0252.51.0830.201- عدد سنوات التعليم

معامل االرتباط املتعدد= 0.793   معامل التحديد املعياري= 0.629    قيمة ف احملسوبة= 159.67**

**= مستوى معنوية 0.01                                              ن= 191
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جدول 7. درجة اإلسهام النسبي للمتغيرات المستقلة المرتبطة معنوياً مجتمعة في تفسير التباين الكلى للبعد االقتصادي

المتغيرات المستقلة

البعد االقتصادي

معامل 
االرتباط 
البسيط 

”r“

معامل 
االرتباط 
المتعدد

النسبة 
التراكمية 

للتباين المفسر 
للمتغير التابع

نسبةالتباين 
المفسر للمتغير 

التابع

%للتباين المفسر 
للمتغير التابع

معامل االنحدار 
الجزئي غير 

المعياري

معامل االنحدار 
الجزئيالمعياري

قيمة “ت” 
المحسوبة

الترتيب

5.6931**10.68906890.4750.47547.51.5430.470- التخطيط للمستقبل

4.6862**20.4380.7200.5180.0434.32.9130.237- العدالة االجتماعية

5.5434**30.6590.7400.5480.0331.4740.563- إجمالي الدخل الشهري

3-4.255**-0.409-0.7670.5880.0441.616-40.516- الضغوط النفسية

معامل االرتباط املتعدد= 0.767   معامل التحديد املعياري= 0.475    قيمة ف احملسوبة= 66.422**

**= مستوى معنوية 0.01                                              ن= 191

جدول 8.  درجة اإلسهام النسبي للمتغيرات المستقلة المرتبطة معنوياً مجتمعة في تفسير التباين الكلى للبعد التعليمي

المتغيرات المستقلة

البعد التعليمي

معامل 
االرتباط 
البسيط 

”r“

معامل 
االرتباط 
المتعدد

النسبة 
التراكمية 

للتباين المفسر 
للمتغير التابع

نسبة التباين 
المفسر للمتغير 

التابع

%للتباين المفسر 
للمتغير التابع

معامل االنحدار 
الجزئي غير 

المعياري

معامل 
االنحدار 
الجزئي

المعياري

قيمة “ت” 
المحسوبة

الترتيب

36.0541**10.9370.9370.8780.87887.85.0871.000- إجمالي الدخل الشهري

3.7072**20.1660.9420.8880.0112.2680.096- العدالة االجتماعية

3-2.0605*-0.066-0.9440.8920.0040.40.453-30.252- القدرية

2.0324*40.3080.9450.8940.0020.20.4130.055- االنتماء

معامل االرتباط املتعدد= 0.945   معامل التحديد املعياري= 0.894    قيمة ف احملسوبة = 391.593**

*= مستوى معنوية 0.05                   **= مستوى معنوية 0.01                     ن= 191

 

جدول 9. درجة اإلسهام النسبي للمتغيرات المستقلة المرتبطة معنوياً مجتمعة في تفسير التباين الكلى للبعد الصحي

المتغيرات المستقلة

البعد الصحي

معامل 
االرتباط 

”r“ البسيط

معامل 
االرتباط 
المتعدد

النسبة 
التراكمية 

للتباين المفسر 
للمتغير التابع

نسبة التباين 
المفسر للمتغير 

التابع

%للتباين المفسر 
للمتغير التابع

معامل االنحدار 
الجزئي غير 

المعياري

معامل 
االنحدار 
الجزئي
المعياري

قيمة “ت” 
المحسوبة

الترتيب

1-3.396**-0.465-0.4670.2180.21821.82.775-10.467- السن

3-2.691**-0.303-0.4860.2370.0191.91.950-20.460- الضغوط النفسية

2.3382*30.3400.5080.2580.0212.11.5420.289- التخطيط للمستقبل

معامل االرتباط املتعدد= 0.508   معامل التحديد املعياري= 0.258    قيمة ف احملسوبة= 21.704**

*= مستوى معنوية 0.05                   **= مستوى معنوية 0.01                     ن= 191
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جدول 10. درجة اإلسهام النسبي للمتغيرات المستقلة المرتبطة معنوياً مجتمعة في تفسير التباين الكلى للبعد االجتماعي

المتغيرات المستقلة

البعد االجتماعي

معامل 
االرتباط 

”r“ البسيط

معامل 
االرتباط 
المتعدد

النسبة 
التراكمية 

للتباين المفسر 
للمتغير التابع

نسبةالتباين 
المفسر 

للمتغير التابع

%للتباين المفسر 
للمتغير التابع

معامل االنحدار 
الجزئي غير 

المعياري

معامل 
االنحدار 
الجزئي

المعياري

قيمة “ت” 
المحسوبة

الترتيب

5.8911**10.5270.5270.2780.27827.81.5350.427- املسئولية االجتماعية

4.8022**20.3220.6150.3780.100101.2250.307- التخطيط للمستقبل

3-2.390*-0.144-0.6320.3990.0212.10.490-30.254- عدد أفراد األسرة

2.0784*40.3320.6420.4130.0141.40.7460.156- االنتماء

معامل االرتباط املتعدد= 0.642   معامل التحديد املعياري= 0.413    قيمة ف احملسوبة= 32.675**

*= مستوى معنوية 0.05                   **= مستوى معنوية 0.01                     ن= 191

جدول 11. درجة اإلسهام النسبي للمتغيرات المستقلة المرتبطة معنوياً مجتمعة في تفسير التباين الكلى للحماية االجتماعية

المتغيرات المستقلة

الحماية االجتماعية

معامل 
االرتباط 

”r“ البسيط

معامل 
االرتباط 
المتعدد

النسبة 
التراكمية 
للتباين 
المفسر 

للمتغير التابع

نسبة التباين 
المفسر 

للمتغير التابع

%للتباين المفسر 
للمتغير التابع

معامل  االنحدار 
الجزئي غير 

المعياري

معامل 
االنحدار 
الجزئي

المعياري

قيمة “ت” 
المحسوبة

الترتيب

7.5731**10.5430.5430.4050.40540.58.4770.524- إجمالي الدخل الشهري

2.6872**20.5020.5610.4270.0222.24.5250.186- عدد سنوات التعليم

معامل االرتباط املتعدد= 0.561   معامل التحديد املعياري= 0.427    قيمة ف احملسوبة= 70.052**

**= مستوى معنوية 0.01                                              ن= 191

توصيات الدراسة                                                                  

وفقاً ملا مت التوصل إليه من نتائج تخص مدى قدرة برنامجي 
توصي  للريفيني،  االجتماعية  احلماية  توفير  على  وكرامة  تكافل 

الدراسة الراهنة مبا يلي:

برامج - 1 بدمج  االجتماعي  التضامن  وزارة  قيام  ضرورة 
جديدة مع برنامجي تكافل وكرامة تقوم فكرتها األساسية 
على مشروعات لتوليد الدخل، ولذلك لضمان حتسن الوضع 

املادي واالقتصادي للمستفيدين من البرنامجني.

دورية - 2 دراسة  بعمل  االجتماعي  التضامن  وزارة  قيام  ضرورة 
وكرامة،  تكافل  برنامجي  من  املستفيدين  أوضاع  من  لكل 
وأسعار السلع واخلدمات، وربطها بقيمة الدعم املقدم لضمان 

توفير احلماية االجتماعية بالدرجة الكافية.

التموين - 3 وزارة  مع  بالتعاون  االجتماعي  التضامن  وزارة  قيام 
والتجارة الداخلية بتوفير السلع التموينية لغير احلائزين لبطاقة 
ولذلك  وكرامة،  تكافل  برنامجي  من  املستفيدين  من  متوين 

نظراً حلاجتهم الشديدة من السلع األساسية.

الثقافة - 4 وزارة  مع  بالتعاون  االجتماعي  التضامن  وزارة  قيام 
من  املستفيدين  ثقة  لتعزيز  يهدف  تدريبي  برنامج  بتطبيق 
انتمائهم  درجة  ورفع  بأنفسهم،  وكرامة  تكافل  برنامجي 
سواء  االجتماعي  وتفاعلهم  اندماجهم  تعزيز  و  للمجتمع، 

على نطاق األسرة أو اجملتمع.

قيام وزارة التضامن االجتماعي بتدعيم برنامج كرامة ببرامج - 5
وعدم  الصحية،  للرعاية  وبرنامج  الكبار،  وتعليم  األمية  حملو 

اقتصاره على تقدمي الدعم املالي فقط.



مجلة العلوم الزراعية املستدامة م45 ، ع4  )2019(

خالد انور علي لنب وهبة اهلل أنور على لنب 274

المراجع                                                                                    

احلماية  اصالح  »نحو   (2011) العظيم،  عبد  خضر  قوره،  أبو 
االجتماعية في مصر«، اجمللة املصرية للتنمية والتخطيط، مجلد 

(19)، عدد (1)، يونيو، مصر، ص ص 230-229.

الشرقية،  محافظة  احلسينية،  مركز  االجتماعية،  الشئون  إدارة 
.2019

األمم املتحدة، (2011) »تقرير جلنة احلماية االجتماعية”.

للتحويالت  وكرامة  تكافل  برنامج  قصة   »(2018) الدولي،  البنك 
.https://www.albankaldawli.org ،»النقدية

البنك الدولي، (2018) »متويل إضافي ملشروع تدعيم شبكات األمان 
صحيفة بيانات  وثائق معلومات املشروع اجملمعة،  االجتماعي”، 

اإلجراءات الوقائية املتكاملة، مصر، نوفمبر، ص4.

اجلمعية العامة لألمم املتحدة، (2006) »تقرير مفوضني األمم املتحدة 
السامية حلقوق اإلنسان”، مجلس حقوق اإلنسان»، حقوق اإلنسان 

والعدالة االنتقالية، ديسمبر، ص 87.

اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واالحصاء، (2019) »مؤمتر اعالن نتائج 
 ،« الفقر 2018/2017  وخريطة  واالستهالك  واالنفاق  الدخل  بحث 
وزارة التخطيط واملتابعة واالصالح اإلداري، القاهرة، االثنني 29 يوليو.

اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واالحصاء، (2016) » مصر في أرقام 
واالحصاء،  العامة  للتعبئة  املركزي  اجلهاز  مطابع  مارس،   ،»2016

القاهرة.

احلايك، فاضل محمد ماهر، (2017) » شبكات احلماية االجتماعية 
ودورها في معاجلة ظاهرة الفقر في سورية: دراسة حتليلية مقارنة 
رسالة ماجستير، جامعة دمشق، كلية االقتصاد،  2000-2015م«، 

سوريا، ص 29.

الديدي، هاجر، (2018)  » تقييم أثر برنامج الدعم النقدي »تكافل 
تقرير ملخص للنتائج والتوصيات، املعهد الدولي لبحوث  وكرامة«، 
االجتماعي،  التضامن  وزارة  الدولي،  البنك  الغذائية،  السياسات 

جمهورية مصر العربية، أكتوبر 2018، ص1. 

املواثيق  عن  الناشئة  »االلتزامات   (2011) العال،  عبد  الديربي، 
العاملية: حقوق االنسان: دراسة مقارنة«، املركز القومي لالصدارات 

القانونية، القاهره، ص 166.

الرمادي، آية أحمد محمد كمال، (2017) »فاعلية خدمات برنامج 
تكافل وكرامة في حتقيق احلماية االجتماعية للفقراء: دراسة من 
منظور طريقة تنظيم اجملتمع«، مجلة اخلدمة االجتماعية، اجلمعية 
املصرية لألخصائيني االجتماعيني، مجلد (3)، عدد (57)، يناير، ص 

ص 448-447.

العزبي، محمد إبراهيم، (1999) »املشاركة الشعبية في اجملتمع 
العلمية،  الدراسات  دراسات في التنمية الريفية”، مركز  احمللي: 

اإلسكندرية، ص ص 42-41.

في  االجتماعية  احلماية  »آليات   (2018) حسن،  محمود  حسن، 
مجتمعني زراعيني«، مجلة العلوم االجتماعية واالقتصاد الزراعي، 

جامعة املنصورة، مجلد (9)، عدد (3)، ص ص 242-235.

حمودة، حسن، (2005) »العوملة واحلماية االجتماعية في املنطقة 
العربية«، ورقة عمل، اجلامعة اللبنانية األمريكية، ديسمبر، ص 2.

 دستور جمهورية مصر العربية،2014.

زايد، أحمد، (2014) »احلماية األسرية في التجارب األسيوية: اليابان 
والصني واندونيسيا وماليزيا»، ورقة عمل، ندوة التماسك األسري، 

سلطنة عمان، ص 5.

عبد الرحمن، عبد الرحمن علي، (2017) » اسهامات برنامج تكافل 
وكرامة في حتقيق احلماية االجتماعية للفئات األولى بالرعاية«، مجلة 
اخلدمة االجتماعية، اجلمعية املصرية لألخصائيني االجتماعيني، عدد 

(58)، مجلد (3)، يونيو، ص ص 98- 145.

عدلي، هويدا، (2004) « الفقر والسياسات العامة  في مصر- دراسة 
توثيقية حتليلية»، املركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية، القاهرة. 

احلماية  نظم  على  العوملة  »آثار   (2014) اهلل،  عبد  عويدات، 
االجتماعية في الوطن العربي«، مؤمتر احلماية االجتماعية والتنمية، 

جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض. 

فهمي، محمد سيد، (2013) »أطفال بني اخلطر واالدمان«، املكتب 
اجلامعي احلديث، االسكندرية، ص 7.

ماجد، عادل، (2013)  »العدالة االنتقالية واإلدارة الناجحة ملرحلة 
(48)، العدد  ما بعد الثورات”، مجلة السياسة الدولية، اجمللد 

(192)، أبريل، ص11 .

وأمناطه  احلضري:أسبابه  »الفقر   (2008) صليحة،  مقاوسي، 
-دراسة ميدانية مبدينة باتنة«، رسالة دكتوراة، قسم علم االجتماع 
والدميوجرافيا، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية، جامعة 

منتوري، قسنطينه، ص ص 75-73.

نصر، خالد، (2012) «العدالة االنتقالية”، وحدة الدراسات والبحوث 
واملعهد املصري  البرملانية واألكادميية، مركز السياسة املصري 

الدميقراطي، القاهرة، ص 7.

هاشم، يحيى محمد محمد، (2015) »آليات احلماية االجتماعية 
اآلداب،  في  مجلة البحث العلمي  دراسة حتليلية”،  في مصر: 
جامعة عني شمس، كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية، مجلد 

(1)، عدد (16)، ص ص 269- 290.

دراسة  نتائج  (2016)  »تقرير ملخص  التضامن االجتماعي،  وزارة 
تقييم عمليات برنامج تكافل وكرامة ومخطط جتويد البرنامج«، 

القاهرة، نوفمبر، ص 1.

https://www.albankaldawli.org/


مجلة العلوم الزراعية املستدامة م45 ، ع4  )2019(

275احلماية االجتماعية للريفني مبحافظة الشرقية )تكافل وكرامة منوذجاَ(

THE STUDY aimed to: Identify the degree of social protection for rural people before 
and after the Implementation of the Takaful and Karama programs, test the significance 

of differences before and after benefiting from the Takaful program according to the degree of 
social protection for rural people and its dimensions separately, and determining the factors that 
affect the degree of social protection of rural people and its dimensions separately and the degree 
of contribution of each of the significant affecting factors. The study was conducted using the 
social survey method with simple random sample, the Husseiniya Center was chosen then two 
villages were selected: Al-Ekhaywa and Al-Zawahriya. The sample size of the beneficiaries 
of both the Takaful and Karama programs in the two villages was 159 and 32 beneficiaries 
respectively. The data were collected using an interview questionnaire form from the beginning 
of March to the middle of April 2019. Data were analyzed and presented using frequencies 
and percentages, Arithmetic Mean, Alpha Cronbach, Paired-Samples T test, Pearson simple 
correlation coefficient, And Step Wise Multiple Regression. The study concluded that the 
majority of respondents had a low level of social protection before benefiting from the Takaful 
and Karama programs (59.7%, 68.8%) respectively. Also the majority of respondents benefiting 
from the Takaful and Karama programs had a low social protection degree (40.9%, 59.4%) 
respectively. It was found that there were no significant differences before and after benefiting 
from both Takaful and Karama programs according to the degree of social protection. Also it 
was found that there were two independent variables that together contributed significantly 
to explain the total variation in the degree of social protection by 42.7%, and the relative 
contribution of each variable as follows: the total monthly income 40.5%, the number of years 
of education 2.2%, and the effects of these variables were positive.

Keywords: Social Protection, Takaful Program, Karama Program, Sharkia governorate.
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