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المل ّﺨﺺ
التعرف إلى آليات
 وذلك من خﻼل،التعرف إلى دور مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة الفقر
هدفت الدّراسة
ّ
ّ
 ولتحقيق ذلك.التعرف إلى المعوقات التي تحد من أدائها
 وكذلك، والبرامج التي تقدمها، واﻻستراتيجيات التي تتبعها،عملها
ّ
أجريت دراسة مسحية لكافة العاملين في برنامج تمكين جيوب الفقر في المؤسسات اﻷربعة المعتمدة من قبل وزارة
 وتم استخدام الرزمة اﻹحصائية للعلوم اﻻجتماعية،( موظفا ً وموظفة64 )  والبالغ عددهم الكلي،التخطيط والتعاون الدولي
صلت الدّراسة
ّ  وتو.( إذ طبقت الدّراسة اﻷساليب اﻹحصاء الوصفي لبيان الفروق والدّﻻﻻت اﻹحصائية للمتغيراتspss)
 أن آليات عمل مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل ضمن برنامج جيوب الفقر:إلى مجموعة من النتائج من أبرزها
 وتبيّن، والكشف عن ضعفها وكثرة ثغراتها لتحقيق الهدف المنشود،تتل ّخص في المطالبة بتعديل بعض التّشريعات القائمة
، ويليها المشاركة والت ّﻀامن،أن أهم اﻻستراتيجيات المستخدمة في الحد من الفقر هي استراتيجية تمكين الفقراء
سسات هي برامج تدريب
ّ  ومن ثم استراتيجية ال،واستراتيجية اﻹقناع
ّ  كما تبيّن أنّ أهم االبرامج التي تقدمها المؤ،،ﻀغط
ّ
 وأما فيما يتصل بالمعوقات، وتقديم برامج تهدف لتنمية مهارات أفراد المجتمعات المحلية،وتأهيل ﻷفراد المجتمع المحلي
.صة بالمؤسّسة
 يليها،سياسية واﻻقتصادية
سسات فكانت
ّ المعوقات اﻻجتماعية والثقافية وال
ّ التي تواجه المؤ
ّ المعوقات الخا
ّ
ّ
ّكما أظهرت الن
سسات المجتمع المدني في
على
إحصائية
دﻻلة
ذات
فروق
وجود
عدم
تائج
ّ المعوقات التي تحدّ من دور مؤ
ّ
سسات
مؤ
تستخدمها
التي
اﻻستراتيجيات
في
إحصائية
دﻻلة
ذات
فروق
وجود
وعدم
،للمنصب
تعزى
الفقر
لمشكلة
مواجهتها
ّ
.سسات
ّ المجتمع المدني في أداء دورها في مواجهة الفقر تعزى لمدة عمل العاملين في تلك المؤ
 جيوب الفقر، الفقر،سسات المجتمع المدني
ّ  مؤ:الكلمات المفتاحية
Abstract
The study aimed to identify The Role of Working Civil Society Organizations Facing
Poverty in Amman City, through identifying their work mechanisms, strategies, provided
programs, as well as identifying the obstacles that limit their performance. To achieve the
purpose, a survey was applied for all employees in the poverty pockets empowerment
program in the four organizations approved in Ministry of Planning and International
Cooperation, amounted (64) employees, the Statistical Package for Social Sciences (SPSS)
was used, the study applied descriptive statistics methods, to show the statistical differences
for the variables. The results of the study reached that the mechanisms of civil society
organizations working in the poverty pockets program are summarized in demanding the
amendment of some existing legislation, and detect their weaknesses and gaps that prohepit it
from achieving the desired purpose, the results of the study also showed that the most
important strategies used to reduce poverty were found is the strategy of empowering the
poor, followed by participation, solidarity, persuasion and then pressure strategies, the most
important programs provided by the organizations are training and rehabilitation programs
for members of the local community, while the constraints that facing organizations were
social, cultural, political and economic, followed by the internal constraints of the institution
itself. The results showed that there is no statistically significant differences in the constraints
that limit the role of civil society organizations in facing of the poverty problem according to
the occupational level, and there is no a statistically significant differences in strategies used
1

by civil society organizations in their role in facing poverty according to workers experience
in these organizations.
Keywords: Civil society organizations, poverty, pockets of poverty
مقدمة
حظي موضوع الفقر باهتمام عالمي؛ فهو يش ّكل مشكلة اجتماعية واقتصادية وسياسية وجدت منذ بدء الخليقة،
واستمر اﻻهتمام بها تاريخيا ً وعلى اﻷصعدة كافة.
وبدأت المن ّ
ظمات الدولية بإيﻼء دراسة الفقر أهمية قصوى ووضع الحلول الﻼزمة لمواجهتها ،ويعد اﻷردن من
البلدان التي أولت اهتماما ً كبيرا ً لموضوع الفقر؛ حيث بذل جهودا ً كبيرة للحد من الفقر ،سواء على صعيد تبني سياسات
وبرامج تنموية عامة أو برامج خاصة استهدفت الحد من الفقر وزيادة الت ّكافل اﻻجتماعي ،وقد عملت الحكومة بالت ّعاون مع
سسات المجتمع المدني والمن ّ
ظمات الدولية على تخفيض معاناة الفقراء وإنشاء مؤسسات تعنى برصد
القطاع الخاص ومؤ ّ
ّ
سسات والمنظمات
الفقر ومراقبته والحد منه ،ولذلك بدأ اﻻهتمام العلمي والبحثي على المستوى المحلي ،وأنشئت المؤ ّ
للت ّعامل مع ظاهرة الفقر.
ومع كل الجهود المبذولة في مجال مكافحة الفقر ،إﻻ أنّه من المﻼحظ استمرار هذه المشكلة ،اﻷمر الذي أوجب بأن
يكون لمنظمات المجتمع المدني دور بارز لمواجهة هذه المشكلة؛ وعليها أن ت ُ ْ
ظ ِهر نفسها كمؤسسات اجتماعية وليس
ّ
المنظمات
كتجمعات أو وكاﻻت خيرية ،وﻷهمية دور منظمات المجتمع المدني العالمية في مجال مكافحة الفقر قامت
العالمية بمساندتها ،وذلك بتمويل برامجها ومشاريعها ،التي من شأنها أن تحدّ من مشكلة الفقر ،وقد أسهم ذلك بإعطائها ثقﻼ ً
أكبر من حيث توفير اﻻستقﻼل لها.
وﻷهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة مشكلة الفقر كان من الﻀروري تﻀافر الجهود الحكومية
الرعاية بشكل أكثر عدالة وفاعلية من خﻼل استجابة الحكومات
معها للتخفيف من الفقر ،و تحسين أوضاع الفقراء وتقديم ّ
سسات في
بسماحها إقامة شراكات مع المجتمع المدني من خﻼل مؤسساته ،اﻷمر الذي يحتم علينا دراسة دور هذه المؤ ّ
سسات المجتمع المدني،
الت ّخفيف من هذه المشكلة التي أصبحت تشغل بال الكثيرين ،ودراسة آليات العمل التي تقوم بها مؤ ّ
واﻻستراتيجيات التي تعتمدها للحدّ من هذه المشكلة.
مﺸكلة الدّراسة
سسات المجتمع المدني للت ّصدي
سسات الحكومية ومؤ ّ
على الرغم من الجهود الحثيثة والملحوظة التي تبذلها المؤ ّ
سبل الوقائية منها والعﻼجية ،إﻻ أننا ما زلنا نشهد نموا ً وانتشارا ً متسارعا ً للفقر في جميع مناطق
لمشكلة الفقر بمختلف ال ّ
المملكة ،وزيادة أعداد جيوب الفقر بالمملكة من  22جيب فقر في العام  2006إلى  32جيبا ً في العام 2008؛ اﻷمر الذي
يثير الجدل حول دور ّ
منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفقر بجميع برامجها.(Department of Statistic ,2010) .
سسات المجتمع المدني في مكافحة الفقر أو الت ّخفيف منه،
ومن هنا جاءت هذه الدّراسة للعمل على إبراز دور مؤ ّ
ورصد مواطن القوة والﻀعف في البرامج المقدّمة من المن ّ
سسات في
مؤ
ال
هذه
عمل
آليات
إلى
ف
لتعر
ا
ب
وذلك
،
مات
ظ
ّ
ّ
التعرف إلى استراتيجيات
مواجهة مشكلة الفقر ،وتحديد المعوقات التي تحد من أدائها ودورها في مواجهة مشكلة الفقر؛ و ّ
تفعيل دور مؤسسات المدني في مواجهة مشكلة الفقر ،لذلك جاءت هذه الدراسة في محاولة لﻺجابة عن اﻷسئلة التالية:
 -1ما هي آليات عمل مؤسّسات المجتمع المدني في مواجهة مشكلة الفقر؟
 -2ما اﻻستراتيجيات التي تستخدمها مؤسّسات المجتمع المدني لمواجهة مشكلة الفقر؟
 -3ما البرامج التي تقدمها مؤسّسات المجتمع المدني لمواجهة مشكلة الفقر؟
المعوقات التي تحد من دور مؤسّسات المجتمع المدني في مواجهتها لمشكلة الفقر؟
 -4ما
ّ
المعوقات التي تحدّ من دور مؤسّسات المجتمع المدني
 -5هل يوجد فروق ذات دﻻلة إحصائية في مستوى
ّ
في مواجهتها لمشكلة الفقر تعزى للمنصب؟
 -6هل يوجد فروق ذات دﻻلة إحصائية في اﻻستراتيجيات التي تستخدمها مؤسّسات المجتمع المدني في
أداء دورها في مواجهة الفقر تعزى لمدة عمل العاملين في تلك المؤسّسات؟
أهميّة الدّراسة
يمكن تحديد أهميّة الدّراسة بالنّقاط التّالية:
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 -1تنبع أهمية هذه الدّراسة من تركيزها على عنصر أساسي في عملية التّنمية للمجتمعات المحلية وهي
التعرف إلى دورها في تقديم
مؤسّسات المجتمع المدني التي تشهد تزايدا ً ملحوظا ًفي أعدادها ،اﻷمر الذي يتطلّب
ّ
المساعدة الﻼزمة للفئات المستفيدة.
 -2ارتفاع معدﻻت الفقر في المجتمع اﻷردني وﻻ سيما في ظل اللجوء السوري الذي خلّف مشاكل غير
مسبوقة ،اﻷمر الذي يجب أن يساعد صنّاع وراسمي السياسات والمسؤولين في وضع الخطط المناسبة من أجل
تطوير أدائها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة ،حيث تشير اﻹحصاءات أن خط الفقر في اﻷردن وبحسب بيانات
مسح نفقات اﻷسرة ودخلها للعام  2010يبلغ  814دينارا ً مقابل  680دينارا ً بحسب نفقات العام  ،2008وارتفاع
جيوب الفقر في المملكة من  22جيب فقر في العام  2006إلى  32جيبا ً للعام (Department of .2008
)Statistics,2010
 -3تتمثل أهمية الدّراسة في إثراء الدّراسات العلمية في مجال الفقر من خﻼل دراسة الجمعيات الخيرية
ودورها في الحد من الفقر ،ومحاولتها للتوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي في مجموعها ستعزز
إمكانية الباحثين في صياغة أبحاثهم العلمية واختيارها في هذا المجال .وكذلك ندرة الدراسات والبحوث العلمية
التي اهتمت بدراسة مؤسسات المجتمع المدني ودورها في مواجهة الفقر في المجتمع اﻷردني.
أهداف الدّراسة
تسعى الدراسة إلى تحقيق اﻷهداف التالية:
سسات المجتمع المدني في مواجهة مشكلة الفقر.
-1
التعرف إلى آليات عمل مؤ ّ
ّ
سسات المجتمع المدني لمواجهة مشكلة الفقر.
-2
التعرف إلى اﻻستراتيجيات التي تستخدمها مؤ ّ
ّ
سسات المجتمع المدني لمواجهة الفقر.
-3
التعرف إلى نوعية البرامج التي تقدمها مؤ ّ
ّ
سسات المجتمع المدني في مواجهة الفقر.
-4
التعرف إلى المعوقات التي تحد من أداء دور مؤ ّ
ّ
سسات المجتمع
 -5تفحص وجود فروق ذات دﻻلة إحصائية في مستوى المعوقات التي تحد من دور مؤ ّ
المدني في مواجهتها لمشكلة الفقر تعزى للمنصب.
سسات المجتمع المدني
 -6تفحص وجود فروق ذات دﻻلة إحصائية في اﻻستراتيجيات التي تستخدمها مؤ ّ
سسات.
في أداء دورها في مواجهة الفقر تعزى لمدة عمل العاملين في تلك المؤ ّ
اﻹطار النّظري
معان مختلفة باختﻼف رؤى الباحثين ،منها ما هو مادي أو اجتماعي أو ثقافي؛ فالفقر ظاهرة مركبة
يحمل الفقر
ٍ
تجمع بين أبعادها ما هو موضوعي) :كالدّخل ،والملكية والمهنة والوضع الطبقي( وما هو ذاتي )أسلوب الحياة ،ونمط
اﻹنفاق واﻻستهﻼك وأشكال الوعي الثّقافي( ،ويعد الفقر مشكلة عالمية وظاهرة اجتماعية ذات أبعاد وامتدادات اقتصادية
وانعكاسات سياسية متعددة اﻷشكال ،وهي ظاهرة ﻻ يخلو منها أي مجتمع مع الت ّفاوت الكبير في حجمها وطبيعتها والفئات
عرف على مستوى الفقر من خﻼلها،
المتﻀررة منها ،وحاليا ً ينظر إلى الفقر على أنه مفهوم له أكثر من زاوية يمكن الت ّ ّ
فباﻹضافة إلى فقر الدّخل ،هناك أيﻀا مفهوم فقر القدرات ،بمعنى أن الفقير هو الذي ﻻ قدرة له على تحقيق حياة جيدة،
صحة والمسكن والدّخل ،وهي الجوانب التي تﻀمنها تعريف الت ّنمية البشرية الذي يؤ ّكد ّ
أن
وهي التي تقوم على التّعليم وال ّ
"الت ّنمية هي تطوير وتنمية العنصر البشري بما يؤدّي إلى توسيع فرص ومجاﻻت اﻻختيار أمامه في شفافية وحرية
وديمقراطية ،بما يؤدي إلى تحسين نوعية أو جودة حياة البشر )  ،(UNDP,2006لذا تلعب مؤسّسات المجتمع المدني
دورا ً رئيسيا ً في تقديم الخدمات اﻻجتماعية في المجتمع اﻷردني للفقراء ،حيث بدأت مؤسّسات المجتمع المدني في تفعيل
دورها في حل مشكلة الفقر عن طريق العمل الجاد في توفير الدّخل الثّابت لﻸسر الفقيرة ،ودعم المشروعات اﻹنتاجية،
صة في المجتمع بتوفير برامج تدريبية ،والحصول على قروض بشروط
وتوليد فرص العمل ،وسد نقص المهارات الخا ّ
صغيرة ودعمها .وتساعد مؤسّسات المجتمع المدني في الجهود الموجّهة للتّخفيف من حدّة
ميسّرة ،وتشجيع المشروعات ال ّ
الفقر عن طريق ممارستها لﻸنشطة التي تعمل فيها ) (Hawrani,2001مثل إجراء مسح لﻸسر التي تحتاج إلى تدريب
على العمل في نطاق المجتمع الذي تخدمه المؤسسة ،وإجراء حصر ﻻحتياجات سوق العمل في نطاق المجتمع الذي تخدمه
المؤسسة ،وتقوم بدور الوساطة ﻹتاحة القروض لﻸسر الفقيرة ،والنّساء المعيﻼت لبدء مشروعات إنتاجية جديدة ،وتقدّم
معونات لﻸسر الفقيرة في حدود إمكانياتها ،بالتّعاون مع مؤسّسات المجتمع المدني اﻷخرى ،والقيام بالعديد من اﻷدوار مثل
كسب التّأييد ،و تشكيل جماعات ضاغطة من المسؤولين للتأثير في متّخذي القرار ،سواء أكان ذلك على المستوى المحلي أم
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القومي لتوفير خدمات للفقراء ،وتعزيز المشاركة المحليّة في تحديد اﻷولويات التّنموية ومأسسة هذه العمليات من خﻼل
لجان ممثّلة للمجتمع المحلي.
وبنا ًء على ما سبق نجد  -أن الحكومة اﻷردنية تعاملت بجدية م ع مش كلة الفق ر كأولوي ة وطني ة مل ّح ة ،وانتقل ت بمفه وم
التّعام ل م ع مش كلة الفق ر م ن مفه وم تق ديم المعون ة النّقديّ ة إل ى مفه وم التّمك ين اﻻقتص ادي للفق راء والتّركي ز عل ى التّمك ين
المجتمع ي ،ورف ع الق درة اﻹنتاجي ة للفئ ات المه ّمش ة والفقي رة ،وتعزي ز دور مؤسّس ات المجتم ع الم دني بم ا فيه ا الجمعي ات
تتطور لك ي تس اهم ب دور أساس ي ف ي التنمي ة البش رية ،وتتج اوز ال دور التّقلي دي ال ذي م ا ي زال
الخيرية؛ ولذلك ﻻ بدّ لها أن
ّ
الرعاي ة للمحت اجين والفق راء إل ى قيامه ا ب دور
سائدا ً في بعض أنشطة مؤسّسات المجتمع المدني الت ي تق وم باﻻكتف اء بتق ديم ّ
تغييري تنموي تتحقّق من خﻼله إسهامات في مجاﻻت التّنمية البشرية ،وتمكين الفقراء ومس اعدتهم عل ى اكتس اب المع ارف
والتّدريب على خبرات مهنية أفﻀل ،والعمل على مس اعدة ه ذه الفئ ات بحي ث تمك نهم م ن اﻻعتم اد عل ى أنفس هم م ن خ ﻼل
استخدام المصادر المتاحة داخ ل المجتمع ات بق در اﻹمك ان؛ ول ذا عمل ت وزارة التّخط يط عل ى توقي ع اتّفاقي ات تنفي ذ ب رامج
تمك ين الفق راء م ع أرب ع مؤسّس ات وطني ة لتنفي ذ مراح ل تمك ين جي وب الفق ر ف ي المملك ة وع ددها  32جيب اً ،موزع ة عل ى
محافظات المملكة وه ذه المؤسّس ات :مؤسّس ة نه ر اﻷردن ،ون ور الحس ين ،والص ندوق الهاش مي للتنمي ة البش رية ،وجمعي ة
مراكز اﻹنماء اﻻجتماعي ،حيث بدأت المؤسسات بالتنفيذ من خﻼل محاور رئيس ية ه ي :مح ور إدارة البرن امج واس تدامتهُ،
محور التّمكين اﻻقتصادي والمشاريع اﻷنتاجية ،والمحافظ اﻹقراضية ،ومح ور تحس ين الخ دمات اﻷساس ية والبني ة التحتي ة،
ومح ور بن اء الق درات ونش ر ال وعي والح وار؛ ويه دف البرن امج إل ى المس اهمة ف ي تخفي ف ح دة الفق ر وتحس ين الظ روف
المعيش ية واﻻقتص ادية للس ّكان ف ي جي وب الفق ر ،وذل ك م ن خ ﻼل تفعي ل مش اركة مختل ف فئ ات المجتم ع المحل ي وتعزي ز
إنتاجيته ا ،وزي ادة ال وعي والت ّ دريب والتّأهي ل وت وفير ف رص عم ل لزي ادة ال دخل وتحقي ق الفائ دة اﻻقتص ادية واﻻجتماعي ة
المباشرة وغير المباشرة للفقراء في تلك المناطق.
)(Ministry of planning and international cooperation,2014
استراتيجيات من ّ
ظمات المجتمع المدني في مواجهة الفقر
سسات المجتمع المدني لتحقيق أهدافها في مواجهة الفقر:
هناك العديد من اﻻستراتيجيات التي تتبعها مؤ ّ
الرس مية ب ين مجموع ة م ن النّ اس ال ذين
.1
اس تراتيجية التﺸ ﺒيك :ويع ّرف بأن ه :مجموع ة م ن العﻼق ات ّ
تجمعه م مص الح مش تركة أو الخ دمات المتلق اة ) .(Coulshed ,1998و يع ّرف أيﻀ ا ً بأنّ ه :الت ّخط يط ﻹقام ة عﻼق ة
تعاونية ّ
منظمة بين طرفين أو أكثر من مؤسسات المجتمع المدني بهدف تبادل المعلومات والخبرات ،والعم ل المش ترك
ف ي تنمي ة وخدم ة المجتم ع ) .(NGO Services Center ,2002وتتمث ّ ل أهمي ة الت ّش بيك ف ي تب ادل المعلوم ات
سس ات المجتم ع الم دني ،م ن خ ﻼل تب ادل
والبيان ات بوس ائل مختلف ة ،اﻷم ر ال ذي يس اعد عل ى توس يع آف اق عم ل مؤ ّ
سس ات المجتم ع الم دني ف ي توجهاته ا
ص ة بالت ّنمي ة ) ،(Edith ,1995اﻷم ر ال ذي ي ؤدّي إل ى نج اح مؤ ّ
الخب رات الخا ّ
المختلف ة ،وتوحي د جه ود المن ّ
ظم ات وتك وين عﻼق ات تكاملي ة ب دﻻً م ن العﻼق ات الت ّنافس يّة ،وي وفّر ق وة ض اغطة عل ى
ّ
قوة وضغط لتحقيق أه دافها الت ي تس عى إليه ا
أصحاب القرار ،حيت إن عمل
المنظمات بشكل )التحالف( يش ّكل عنصر ّ
ّ
ّ
م ن أص حاب الق رار )  ( NGO Services Center, 2002ويس اعد المنظم ات التنموي ة ف ي أس تغﻼل موارده ا،
وتعزيز تكامل أنشطتها سواء أكانت في تعاون الجمعيات م ع بعﻀ ها أم تعاونه ا م ع الدول ة )  .(Alalmi,2002ومم ا
سبق يمكن تعريف التشبيك ﻷغراض هذه الدراس ة عل ى أن ه :مجموع ة م ن العﻼق ات التّعاوني ة المتبادل ة ب ين مؤسّس ات
المجتمع المدني المهت ّمة بالحد م ن الفق ر فيم ا بينه ا م ن ناحي ة ،والمؤسّس ات الحكومي ة م ن ناحي ة أخ رى ،به دف تب ادل
البيانات والمعلومات والخبرات والتّشارك والتّعاون لبذل أقصى الجهود للحد من ظاهرة الفقر.
بناء الت ّحالفات :عن طريق ات ّحاد أكثر من مؤسّسة لمواجهة تأثيرات بيئية خارجية ،حيث ي رى الطرف ان
.2
ّ
ّ
بالتحالف قوة ،وتستخدم لتحقيق اﻷغراض التالية :تمثيل مصالح بعض الفئات وال دفاع عنه ا ،وتحقي ق التس هيﻼت الت ي
)( Qandil, 2005
ﻻ تستطيع الجمعية تحقيقها وحدها ،ومعارضة أو تأييد الت ّشريعات القانونية القائمة.
بناء القوة والضغط :عن طريق تشكيل جماعات تسعى لل دّفاع ع ن مص الح أعﻀ ائها للت ّ أثير ف ي عملي ة
.3
ّ
ّ
صنع القرار والمسؤولين لتحقيق أهدافها التي تسعى إليها .ويمكن للمنظمات تق ديم بع ض اﻻقتراحـ ـات واﻵراء البن اءة
الت ي ق د تسـ ـاعد ص انعي الق ـرار ف ـي القط اع الحكــ ـومي عل ى إيج ـاد ح ـلول للقﻀايـ ـا المعقّ دة الت ي تخ ص الفق راء،
واﻻس ـتفادة م ـن ه ـذه اﻻقـتراح ـات ف ـي صـياغـ ـة القوانيـ ـن (Howell, 2000) (Lam and james, 2000).و
س لطة الحاكم ة منه ا بص فة أساس ية
ﻀ غط إل ى مختل ف الوس ائل لممارس ة ال ّ
تلج أ جماع ات ال ّ
ﻀ غط عل ى ال ّ
):(Bakat,2005
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أ.
العدالة

تنظيم حمﻼت حشد وتأييد تهدف إلى اﻻستجابة للقﻀ ايا الت ي تم س الفق راء وت دافع ع ن حق وقهم لتحقي ق

ﻀ اغطة ،لك ون الق وانين
ب .الت أثير ف ي الن واب :حي ث يع دّ البرلم ان المي دان الرئيس ي لنش اط الجماع ات ال ّ
والت ّش ريعات تص در عن ه ،حي ث تعم ل الجماع ات عل ى استص دار ق انون لص الحها أو تع ديل أو اس تبعاد آخ ر،
ﻀغط قد يكون بطريقة مباشرة بمطالبة النّواب بتنفيذ وعودهم اﻻنتخابية ،أو غي ر مباش رة بإرس ال ممثل ين ع ن
وال ّ
الجماعة للتفاوض مع النواب وإقناعهم.
استراتيجية اﻹقناع :حيث تفترض هذه اﻻستراتيجية أنّه يسهل ات ّفاق الجماعات المختلفة في الرأي على
.4
أساس القيم التي تعتنقها ،فاﻹنسان مستعدّ في كثير من المواقف لتغيير قيمه وات ّجاهاته متى اقتنع أنّها ﻻ تتعارض مع
المصلحة العا ّمة ،كذلك فإن بعض القرارات يجب أن تصدر بإجماع قادة المجتمع المحلي للمشاركة بتحديد احتياجات
صة بالجماعات المختلفة التي ات ّخذت هذا
الفقراء ودعمهم ولن يتم ذلك إﻻ نتيجة لﻼت ّفاق في القيم واﻻتّجاهات الخا ّ
القرار ،من خﻼل اﻻتفاق بين أعﻀاء مجالس إدارات المن ّ
ظمات وأعﻀاء اللجان في المجتمع المحلي لكسب التأييد
لتنمية قدرات الفقراء وإقناع صنّاع القرار بمشروعية مطالب الفقراء وتحسين أحوالهم ،وعرض الحلول لمشكﻼت
الفقراء .ويتم استخدام تكتيكات خاصة باستراتيجية اﻹقناع وهي ) :(Abdel Hamid,2008
 -1جمع المعلومات والحقائق عن المجتمع المحلي المراد إحداث تغيّر فيه ،حصر القيادات الشعبية الموجودة في
التعرف على أهم المشكﻼت اﻻجتماعية واﻹقتصادية أو
المجتمع المحلي وتحديد المهام التي سوف يقومون بها ،و ّ
صة بالمجتمع ووضع أولويات لها ،وتحديد البدائل المطروحة لحل هذه المشكﻼت وتحديد حجم المشاركة
اﻻحتياجات الخا ّ
ال ّشعبية في تحقيق هذه البدائل ،وتحديد اﻹمكانات المتاحة ) مادية _ بشرية ( وأسلوب توظيفها لتحقيق اﻷهداف المنشودة.
المشاركة في اتِّخاذ
ق تقرير مصيرهم بأنفسهم من خﻼل
.5
َ
استراتيجية التّمكين :تعني تقوية الفقراء في ح ّ ِ
ّ
المنظمات
القرار على المستوى المحلي ،وتنظيمهم واتفاقهم حول أهداف ومصالح مشتركة ،وتدعيم ُمشاركتهم في
ال ّ
شعبية والحكومية ليتح ﱠولوا من متلقّين للخدمات إلى مطالبين بها ومشاركين في صنعها ،وتتمحور أبعاد تمكين الفقراء
ّ
ّ
في أربعة أبعاد هي :التمكين ال ّ
شخصي حيث يركِز على إعطاء المواطن القوة والقدرة ﻹحداث تأثير إيجابي في حياته،
والت ّمكين اﻻجتماعي الذي ير ِ ّكز ،على تقوية الفقراء في حق تقرير مصيرهم بأنفسهم من خﻼل المشاركة في اتّخاذ
القرار على المستوى المحلي وذلك ﻹتاحة الفرصة أمام الفقراء للمشاركة في الخطط والبرامج واتّخاذ القرارات
المتعلّقة بشؤون حياتهم وهي العملية التي تهدف إلى تحسين اﻷوضاع اﻻجتماعية للفقراء مما يزيد من اﻹحساس
بالمسؤوليﱠة اﻻجتماعية ،وأما الت ّمكين اﻻقتصادي فهو قدرة ك ِّل فرد في المجتمع في الحصول على الدّخل الكافي ليعيش
حياة كريمة ويستطيع تلبية احتياجاته اﻷساسية من خﻼل تمكين اﻷسر واﻷفراد الفقراء والباحثين عن العمل في مناطق
مدرة للدّخل والعمل على زيادة وعي اﻷفراد بالخدمات المختلفة التي
جيوب الفقر من خﻼل إقامة مشاريع إنتاجية ّ
ً
ّ
ّ
سياسي الذي يركِز على توعية الفقراء سياسيا بقدرتهم
تساعد في التخفيف من مشكﻼتهم وإشباع حاجاتهم ،والتمكين ال ّ
بالمشاركة في صنع القرار واتخاذه ،وخاصة فيما يتّصل بإشباع احتياجاته ومواجهة وحل مشكﻼته ،وتوعيتهم بقدرتهم
على التأثير في مؤسسات اﻹدارة المحلية.(Abdel Hamid,2008 ) .
سرة لدور مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة الفقر:
النّظريّات المف ّ
هنالك العديد من النّظريات التي تتناول دور مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة الفقر ،من أبرز هذه النظريات
وأكثره ا مﻼئم ة ف ي اس تخدامها ف ي ه ذه الدراس ة النّظري ة اﻹيكولوجي ة ،حي ث ج اءت لتحلي ل ت أثير البيئ ة المحيط ة ف ي
سسات المجتمع المدني في بيئته ا المحيط ة به ا ،والعﻼق ة ب ين مؤسس ات المجتم ع الم دني ،وتق وم
المؤسّسة ،وكذلك تأثير مؤ ّ
هذه النّظرية على مجموعة من اﻷسس منها (Barakatk,2005) :


سسات المجتمع المدني ﻻ يمكن أن تنمو دون الت ّعامل مع البيئة المحيطة بها.
إن مؤ ّ

 إن أساس التّنظيم اﻻجتماعي هو اﻻعتماد المتبادل بين وحدات وأفراد المجتمع والت ّفاعل فيما بي نهم وب ين
البيئة المحيطة.
 هناك صعوبات تواجه المن ّ
ظمة تكمن في مواجهتها مشاكل في اﻻت ّصال الوثيق بالبيئة المحيطة بها.
س ر العﻼق ة ب ين النّش اط
سلم الت ّكاملي أو اﻻمتدادي وه ي إح دى النّظري ات الت ي تف ّ
وقدم ويب ) ،(Weebنظرية ال ّ
ﻀ مان
الحكومي واﻷهلي ،وتقوم هذه النّظرية على أن الهيئات الحكومية توفّر للمواطنين الحد اﻷدن ى م ن الخ دمات منه ا :ال ّ
اﻻجتماعي ة ،الخ دمات الص حيّة والت ّعليمي ة ،وف ي حال ة ع دم ق درة المؤسس ات الحكومي ة عل ى ت وفير ك ل اﻻحتياج ات ف إن
مؤسسات المجتمع المدني تعمل على تكملة تل ك الخ دمات وس د العج ز ال ذي ﻻ تس تطيع الحكوم ة القي ام ب ه ،وهن ا ،يج ب أن
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ينطل ق المجتم ع ب الجهود التطوعي ة ع ن طري ق الجماع ات ،والهيئ ات ،والتنظيم ات اﻷهليـ ـة ،لســ ـد ه ذه الث ّغ رات ،وب ذلك
تكـــون هنـــاك شـــراكة فـــي المسؤولية اﻻجتم ـاعية ب ين م ـا ه و حـ ـكومي م ن جـ ـانب ،وب ين م ا ه و أه ـلي تط وعي م ن
سسات المجتمع
سر العﻼقة بين مؤ ّ
جانــب آخــر) .(James and Zenden, 1990وتقوم نظرية اﻷعمدة المتوازية التي تف ّ
سسات الحكومية ،على أساس قيام اﻷجهزة الحكومية واﻷهلية معا ًبتنفيذ الخدمات المختلف ة ف ي المي ادين كاف ة،
المدني والمؤ ّ
الرفاهي ة اﻻجتماعي ة بغي ر وج ود ش راكة وتع اون وتﻀ امن ب ين
وترى هذه النّظرية أنّه ﻻ يمكن قيام مجتم ع يس عى لتحقي ق ّ
اﻷجهزة الحكومية من جانب ،والهيئات اﻷهلية م ن جان ب آخ ر ،فكﻼهم ا م تمم لﻶخ ر) ،(Hamzeh, 2014ولك ن ص احب
تتكرر الخدمات التي تقدم للنّاس من ك ﻼ
هذه النّظرية- ،ويدعى) كيركمان جراي( -يشترط شرطا ً مهما ً ،مؤدّاه أنه ينبغي أﻻ ّ
الجهتين الحكومية واﻷهلية ،وأﻻ تتعارض مع بعﻀها البعض ،فإذا أخذت الدّولة على عاتقه ا مس ؤولية مواجه ة الفق ر ،فق د
ﻻ تستطيع تغطية احتياجات الناس جميعا ً ،ومن هنا تبدو في الميدان جه ود المؤسس ات اﻷهليّ ة والحل ول الذّاتي ة الت ي يق دّمها
النّاس طواعية فينشئون المشاريع التنموية الخاصة بهم ،المهم أﻻ يتكرر العمل في جبهه واحدة(Lotfe,2004) .
وجاءت نظرية رأس المال اﻻجتماعي لتشير إلى النظام المؤسسي والعﻼقات والعادات والتقاليد التي تؤثر على كافة
الجوانب في المجتمع بما ينعكس على التفاعﻼت اﻻجتماعية واﻻقتصادية ذات التأثير المباشر على عملية التنمية
واستمراريتها ،بمعنى أن المؤسسات غير الحكومية )مؤسسات المجتمع المدني( هي عصب رأس المال اﻻجتماعي ﻷنها
أكثر فاعلية في الوصول والتغلغل في المجتمعات المحلية بشكل يتعذر على اﻷجهزة الحكومية القيام به ( Arab Human
) ،Development Report, 2002حيث تعمل مؤسّسات المجتمع المدني على حل المشكﻼت لﻸفراد الذين يعيشون في
ظروف صعبة من الفقر والحرمان والعمل على مساعدة هذه الفئات ،بحيث تمكنهم من اﻻعتماد على أنفسهم من خﻼل
استخدام المصادر المتاحة داخل هذه المجتمعات بقدر اﻷمكان ،كما ويساهم رأس المال اﻻجتماعي وبصورة مباشرة في
تقوية وتمكين بعض الفئات الﻀعيفة في المجتمع ،لمشاركتهم الفاعلة في إتخاذ القرارات التي ترتبط بحياتهم ومصيرهم
نتيجة للتعاون المتبادل والثقة والتنظيمات اﻻجتماعية والعﻼقات التعاونية والترابط ومجموعة من القيم والمعايير التي تسهل
بناء التنظيمات وتعزز ثقافة المجتمع المدني والتعاون المشترك والمسؤولية اﻻجتماعية ،وينعكس ذلك على تفعيل ثقافة
المواطنة) .( Serouji,2009وبما أن مؤسّسات المجتمع المدني قائمة على العﻼقات اﻻجتماعية وأتصال المنظمات
التطوعية مع بعﻀها البعض ومع الناس وبناء الثقة واﻻعتماد المتبادل خﻼل أشكال غير رسمية ،فإن مثل هذه المؤسسات
المعنية بمكافحة الفقر تلعب دورا ً في خلق رأس المال اﻻجتماعي وتعزيزه وتسهم في تحقيق المساواة وإشباع إحتياجات
الفقراء وتدعم النمو اﻻقتصادي لهم ،فالفقر يمكن مواجهته من خﻼل تفعيل الروابط داخل المجتمع وتدعيم دور مؤسّسات
المجتمع المدني ).(Hilal, 2012
سابقة:
الدّراسات ال ّ
تعددت الدراسات النظرية والتطبيقية التي تناولت دور مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة الفقر على الصعيدين العربي و
الدولي  ،وقد شكلت تلك الدراسات ثروة معرفية من الخبرات والمعلومات لدى الباحثة ،وأفادتها بحصيلة ما توصل إليه الباحثون
من قبل في دراساتهم السابقة  ،أما على الصعيد اﻷردني فقد ﻻحظت الباحثة _ضمن حدود علمها_ قلة عدد الدراسات العلمية التي
تناولت دور المؤسسات المجتمع المدني في مواجهة الفقر.
وأجرى مقداد وآخرون ) (2014دراسة بعنوان " دور الجمعيات الفلسطينية في تﺨفيض معدﻻت الفقر في قطاع غزة
)دراسة حالة _جمعية الصﻼح اﻹسﻼمية(" هدفت الدّراسة إلى بيان دور جمعية الصﻼح اﻹسﻼمية في تخفيض معدﻻت
الفقر في قطاع غزة من خﻼل ما تقدمه من خدمات اقتصادية وتعليمية وصحية للفئات الفقيرة ،حيث استخدم الباحث طريقة
العينة العشوائية وت ّم توزيع  550استبانة على المستفيدين من خدمات الجمعية ،وقد توصلت الدّراسة إلى عدة نتائج أهمها
صحية،
أن للجمعيات دور مهم في عﻼج وخفض الفقر حيث أثرت في المستفيدين من خدماتها اﻻقتصادية والتّعليمية وال ّ
صﻼح في
صﻼح دور في تخفيف معدﻻت الفقر وكانت نسبة الرضا عن الخدمات التي تقدمها جمعية ال ّ
وظهر لجمعية ال ّ
صحية واﻻقتصادية والتّعليمية  %66.83وانتهت بمجموعة من النّتائج أهمها :ﻻ بد ّ للجمعيات الخيرية
المجاﻻت الثّﻼثة ال ّ
بقطاع غزة إلى تطوير وتفعيل عمل تج ّمع المؤسّسات الخيرية ،ووضع خ ّ
طة واضحة لتطوير العمل الخيري في قطاع
غزة ،وكذلك ﻻ بد ّ من توسيع مشروع كفاﻻت اﻷسر الفقيرة للتّخفيف من معدﻻت الفقر.
دراسة شهاب ) (2013بعنوان " دور المن ّ
ظمات اﻷهلية في الح ّد من معدﻻت الفقر خﻼل الحصار اﻹسرائيلي علﻰ
ّ
التعرف إلى دور المنظمات اﻷهليّة في الحدّ من معدﻻت الفقر ،اعتمد الباحث على المنهج
قطاع غزة " هدفت الدّراسة إلى
ّ
الوصفي التّحليلي ،واستخدم اﻻستبانة كأداة للدراسة ،وتم توزيع اﻻستبانة على عينة عشوائية عددها ) (213فردا ًيعملون
في ) (63منظمة ،وقد توصلت الدّراسة إلى عدّة نتائج أهمها:إن المن ّ
ظمات اﻷهلية تعاني من ضعف في التّمويل ،وعدم
كفاية الموارد الماليّة لتنفيذ برامجها التّنموية بسبب ضعف الدّعم الحكومي للمن ّ
ظمات ،وأوصت الدّراسة بﻀرورة اﻻهتمام
شراكة ،وتكامل اﻷدوار ما بين المن ّ
بتنويع مصادر التّمويل الد ّاخلية ،وتفعيل أسس التّنسيق وال ّ
ظمات اﻷهلية والقطاع
الحكومي.
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وأجرت هﻼل ) ،(2012دراسة بعنوان "دور الجمعيات الﺨيرية في الحد من الفقر :دراسة علﻰ عينة من المستفيدين
من برامج الجمعيات الﺨيرية في الﺒحرين" ،هدفت للتّعرف إلى دور الجمعيات في مكافحة الفقر ،والتعرف الى الجهود
المبذولة التي تبذلها الجمعيات للمستفيدين من خﻼل تمكينهم اقتصاديا ً وتقديم الدّعم لمشروعاتهم وتعزيز قدراتهم اﻹنتاجية،
إضافة الى المجاﻻت واﻷساليب التي تتبعها الجمعيات في مكافحة الفقر ،وتم أخذ عينة عشوائية بسيطة وعددها ) (141من
صلت الد ّراسة إلى أن الجمعيات الخيرية تقدم العديد من البرامج المتنوعة للمستفيدين
المستفيدين من برامج الجمعيات ،وتو ّ
إﻻ أنها تركز على تقديم المساعدات المالية ،كما بينت أن الجمعيات تلعب دورا ً في التّمكين اﻻقتصادي للمستفيدين.
سسات
وهدفت دراسة اﻷغا ،وابومد ) (2010بدراسة حول ظاهرة الفقر والﺒطالة في قطاع غزة ودور المؤ ّ
الحكومية واﻷهلية والدّولية لمعالجتها ،حيث هدفت الد ّراسة إلى بيان دور من ّ
ظمات المجتمع المدني العاملة في اﻷراضي
الفلسطينية بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص بعد فرض الحصار ،وتوصلت الد ّراسة إلى أن من ّ
ظمات المجتمع المدني
تقوم بإعادة تأهيل العاطلين عن العمل وخاصة الشباب منهم ،وتوفر طرق العمل الﻼئق.
ص عوبات الت ي تواج ه من ّ
وأجرى ال ّ
ظم ات المجتم ع الم دني ف ي الح د م ن
شتات والكفارنة ) (2010دراس ة بعن وان " ال ّ
نسﺒة الفقر والﺒطالة في قطاع غ زة م ن وجه ة نظ ر م ديري ش ﺒكة المن ّ
ظم ات اﻷهلي ة " ه دفت الدّراس ة إل ى التع ّرف إل ى
ظمات المجتمع المدني ،ومن أهم النتائج التي توص لت إليه ا الدّراس ة؛ توج د ف ي المن ّ
الصعوبات التي تواجه من ّ
ظم ات جه ات
صة لتوثيق تفاصيل الفئات المهمش ة والفقي رة ،باﻹض افة إل ى وج ود ب احثين مي دانيين يقوم ون بزي ارات ميداني ة لتوثي ق
مخت ّ
ّ
المنظم ات اﻷهلي ة ف ي تكام ل البيان ات ح ول الفئ ات المحتاج ة
بيانات هذه الحاﻻت ،وتبيّن وجود ضعف في التّنسيق م ا ب ين
ّ
المنظمات اﻷهليّة فيما بينهم.
والمهمشة ،وأوصت الدّراسة بﻀرورة التّنسيق بين
كم ا أع دت دراغم ة ) (2010دراس ة بعن وان"دور الجمعي ات الﺨيري ة ف ي الت ّنمي ة اﻻقتص ادية و اﻻجتماعي ة ف ي
محافظ ة ن ابلس ،وآف اق تعزيزه ا" ه دفت الدّراس ة التع ّرف إل ى دور الجمعي ات اﻷهلي ة الخيري ة ف ي التّنمي ة اﻻقتص ادية
صعوبات التي تواجه عملها ،وتكونت عينة الدّراسة من ) (75خبيرا ًوقائدا ًبال ّ
ص لت
واﻻجتماعية ،وال ّ
طريقة المقصودة ،وتو ّ
الدّراسة إلى النتائج التالية؛ إن للجمعيات الخيرية دورا ً متوسّطا ً في تحقيق التّنمية اﻻقتص ادية واﻻجتماعي ة ،حي ث تس هم ف ي
الرعاي ة
دعم التعليم ومحاربة اﻷمية ،وتعمل على تقديم القطاع الصحي وتنميته من خﻼل تقديم أيام طبيّة مجاني ة ،وخ دمات ّ
اﻷولية لﻸطفال والنّساء ،وفي ضوء النّتائج خرج ت الباحث ة بمجموع ة م ن التّوص يات وأهمه ا :ض رورة اهتم ام الجمعي ات
الخيرية بتوفير الدعم المادّي الخاص بأنشطتها ،وتوفير صناديق لمنح القروض للمنتسبين لهذه الجمعيات.
وأجرى عبد السﻼم ) (2008دراسة بعنوان " دور الجمعي ات الﺨيري ة اﻹس ﻼمية ف ي تﺨفي ف ح دّة الفق ر م ع مقت رح
تعرف إلى الدور التّنموي الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات اﻷهلي ة ف ي
إنﺸاء بنك فقراء أهلي إسﻼمي " هدفت الدّراسة إلى ال ّ
تخفيف حدّة الفقر ،وقد اقترحت الدّراسة أحد الحلول التي يمكن أن تسهم بصورة فاعلة في التخفيف من حدّة الفقر من خ ﻼل
نموذج لبنك فقراء أهلي إسﻼمي يساعد الفقراء على التّخلص من فقرهم م ن خ ﻼل عملي ات التّموي ل الص غير عب ر منظوم ة
صلت إليه ا الدّراس ة أن هن اك دورا ً هام ا ً تلعب ه الجمعي ات
القرض الحسن بعيدا ً عن شبهات الربا ،ومن أهم النّتائج التي تو ّ
الخيرية كفاعل رئيس ي ومش ارك للدّول ة ف ي التّنمي ة ،وأوص ت الدّراس ة بﻀ رورة اﻻنتب اه ل دور الجمعي ات الخيري ة وتفعي ل
دورها في المجالين :اﻻقتصادي واﻻجتماعي ،وضرورة التّركيز على تجارب الجمعيات الخيريّة في مكافحة الفقر وﻻ سيما
بنك الفقراء في بنغﻼدش وضرورة تكامل عدد من الجمعيات الخيرية التّنموية للوصول إلى آلية تنموية لتخفيف حدّة الفقر.
وأعدت عثمان ) (2008دراسة بعنوان "المﺸاركة اﻷهلية ودورها بالتّنمية اﻻقتصادية واﻻجتماعية دراسة تقييمية
التعرف على دور
لرؤية القائمين علﻰ الجمعيات الﺨيرية والمستفيدين من خدماتها في محافظة إربد" هدفت الدّراسة إلى
ّ
المشاركة اﻷهلية في خدمة المجتمع المحلي من خﻼل ما تقدمه الجمعيات الخيرية من خدمات للمجتمعات المحلية
تكونت عينة
واﻷساليب التي تستخدمها في تفعيل الدّور الّتنموي وتحديد المشكﻼت التي تعيق عملها وسبل حلها ،وقد ّ
الدّراسة من  143من المتطوعين في الجمعيات الخيرية و  342مستفيدا ً ً منها موزعين على  11جمعية خيرية ت ّم اختيارها
بال ّ
طريقة العشوائية المنتظمة من مجموع الجمعيات الخيرية في محافظة إربد ،وأشارت النّتائج إلى أن اﻹناث هن اﻷكثر
ّ
ّ
شباب ومن حملة ال ّ
استفادة من الذكور وأن معظم المستفيدين كانوا في سن ال ّ
شهادة الثانوية ،وكانت مصادر تمويل هذه
صحيّة أوﻻ ً بنسبة  ،%70ثم المساعدات المالية بنسبة
الجمعيات الخيرية من الهبات والتبرعات ،وجاءت الخدمات ال ّ
 ،%41تﻼها مساعدات عينية  ،%40كما أن المستفيدين ﻻ يجدون صعوبات في الحصول على الخدمات من الجمعيات
الخيرية ،وبالنسبة للمشكﻼت التي تعاني منها هذه الجمعيات فقد تمثّل في نقص التّمويل وضعف اﻹمكانيات الماديّة وضعف
دور اﻹعﻼم ونقص اﻷجهزة والمعدات الﻼزمة في العمل الخيري ونقص أعداد المتطوعين.
وقامت أبو زيد ) (2006بإجراء دراسة بعنوان"إسهامات مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق الحقوق اﻻجتماعي
للفقراء" هدفت إلى تحديد إسهامات مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحقيق الحقوق اﻻجتماعية للفق راء ،وك ان م ن أب رز
نتائجها؛ إن لمؤسسات المجتمع المدني دورا ً هاما ً في الدّفاع عن حق وق الفق راء ع ن طري ق تنظ يم حم ﻼت للمطالب ة بتع ديل
بعض القوانين ،وتنظيم حمﻼت التّﻀامن مع بعض الفئات ،وإن ثمة تعاون ا ً قائم ا ً ب ين الحكوم ة ومن ّ
ظم ات المجتم ع الم دني
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عن طريق تقديم المعونات المالية ،وتب ادل المعلوم ات ،والخب رات ،وتنفي ذ الم ؤتمرات المش تركة ،وإن ذل ك التّع اون يس اعد
على تحقيق الحقوق اﻻجتماعية للفقراء.
وهدفت دراسة لمصطفى ) (2005بعنوان "من ّ
الرعاية
ظمات المجتمع المدني كﺸريك في صنع سياسات ّ
الرعاية اﻻجتماعية ،وتحديد
اﻻجتماعية في مصر" إلى تحديد إسهامات مؤسّسات المجتمع المدني في صنع سياسات ّ
الرعاية اﻻجتماعية ،محاولة التّوصل إلى مجموعة
العوامل المؤثّرة في شراكة مؤسّسات المجتمع المدني في صنع سياسات ّ
من المح ّكات التي تفيد في تفعيل شراكة مؤسّسات المجتمع المدني في صنع سياسات الرعاية اﻻجتماعية ،وكان من أهم
نتائجها ؛ وجود قصور في العنصر البشري في مؤسّسات المجتمع المدني خاصة من المتطوعين ،وإن بعض مؤسّسات
المجتمع المدني ﻻ تجيد فن ممارسة الﻀّغط والتّشبيك ،وقلّة الدّعم الحكومي لتلك مؤسّسات مما يحد ّ من شراكتها في صنع
الرعاية اﻻجتماعية.
سياسات ّ
وأجرى نخلة ) (1999دراسة بعنوان " مؤسساتنا اﻷهلية ودورها في فلسطين – نحو تنمية مجتمعية " هدفت
ﻀفّة الغربية وقطاع
الدّراسة إلى
التعرف على دور المؤسسات اﻷهلية في تنمية المجتمع الفلسطيني ،والتّعريف بها في ال ّ
ّ
غزة من حيث :تاريخ نشأتها وأنواعها وأهدافها وأيﻀا ً المشاكل التي تواجهها ،وبينت نّتائج الدّراسة ،اضطﻼع المن ّ
ظمات
متنوعة من النّواحي :اﻻقتصادية والزراعية والصناعية وخدمات التّعليم والصحّة واﻹغاثة ،ويبرز
اﻷهلية الفلسطينية بمهام ّ
ظمات بشكل واضح في أوقات اﻷزمات مثل اﻻنتفاضة ،وعدم تطوير الواقع اﻹداري للمن ّ
دور المن ّ
ظمات اﻷهلية بما يتناسب
للممول
مع المتغيّرات الجديدة ،وأوصت الدّراسة بﻀرورة اﻻعتماد على الموارد الذّاتية من أجل التخلّص من التّبعية
ّ
ّ
المنظمات من أجل تحسين دورها.
اﻷجنبي ،وضرورة تطوير الكادر اﻹداري لهذه
الدّراسات اﻷجنﺒية
أجرى ودجاجا ) (Widjaja ,2009دراسة بعنوان )" ( Microcredit Not For the Poorالت ّمويل اﻷصغر ليس
للفقراء "هدفت الدّراسة إلﻰ مناقﺸة مدى فعالية الت ّمويل اﻷصغر في تقليل نسﺒة الفقر عن طريق مناقشة اﻹيجابيات
والسلبيّات لمؤسسات التّمويل اﻷصغر ،واﻵليات المتّبعة في تقديم التّمويل والوصول إلى حلول للمشاكل المطروحة ،وكان
من نتائج الدّراسة؛ إن التّمويل يساعد اﻷشخاص الفقراء في إخراجهم من دائرة الفقر عن طريق زيادة دخلهم ،وتمكين
النساء من القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة ،وتحسين ظروفهم اﻻقتصادية واﻻجتماعية ،وهي طريقة فعّالة لخلق فرص
تعليمية وصحية وغذائية أفﻀل ﻷوﻻدهم ،إﻻ إن العديد من المؤسسات ﻻ تصل إلى أفقر الفقراء ،أو تقوم باستبعادهم بسبب
التمييز من المؤسسات أنفسها ،أو اﻷشخاص المسؤولين عنها ،لذلك أوصت الدّراسة بﻀرورة تحديد اﻻحتياجات اﻷساسية
لهؤﻻ ء الفقراء أوﻻ ًوإشباعها ،ثم بناء قدراتهم عن طريق التّعليم والتّدريب ،وبالتّالي يصبح لديهم الثقة الكافية للحصول على
خدمات التّمويل اﻷصغر.
) Civil
وقام نادانجوا ) (Ndangwa, 2006بدراسة استطﻼعية بعنوان
 " ( South Africa Society and Poverty Reduction Inالمجتمع المدني وتقليﺺ الفقر في جنوب إفريقيا
التعرف إلى الجهود التي تبذلها مؤسّسات المجتمع المدني في الحد من الفقر في جنوب إفريقيا ،وتم استخدام
"هدفت إلى
ّ
صل الباحث إلى إن معظم اﻷنشطة التي
المقابﻼت والرجوع إلى الوثائق والتقارير السنوية للمؤسّسات غير حكومية ،وتو ّ
تقوم بها هذه المؤسّسات في مجال مكافحة الفقر قد أصبحت عقيمة ،وتحتاج إلى اﻻبتكار والتّجديد ،وﻻ بد ّ من وجود تشجيع
من قبل الحكومات والوقوف إلى جانبها من أجل تلقّي الدعم والقيام بعملها على أت ّم وجه ،وقد خلصت الدّراسة إلى وجود
المعوقات التي تواجهها الجمعيات الخيرية يعزى لمتغيّر سنة التّأسيس ،ومن أهم المﻼحظات
فروق في مستوى
ّ
واﻻقتراحات التي قدمها أفراد عينة الدّراسة لتفعيل دور المجتمع المدني في الحدّ من الفقر ،هو تفعيل آلية )التشبيك( بينها
وبين المؤسّسات الحكومية ،وتوفير الدعم المالي الﻼزم لمؤسّسات المجتمع المدني.
كما هدفت دراسة ) (Mengesha,2002الموسومة ) the role of Civil Society Organization in
 ( Poverty Allviation, Sustainable Develpoment and Changeدور "من ّ
ظمات المجتمع المدني في
التعرف
إلى
"
أبابا
أديس
في
الت ّﺨفيف من الفقر :التّنمية المستدامة والت ّطوير دراسة حالة علﻰ الجمعية اﻷهلية Iddirs
ّ
على الوظائف واﻷدوار التي تقوم بها جمعية أهلية  Iddirsباعتبارها إحدى مؤسسات المجتمع المدني في أديس أبابا
ومساهمتها في تخفيف وطأة الفقر ،ولتحقيق الهدف من الدّراسة ت ّم استخدام المقابﻼت المع ّمقة والمﻼحظة بالمشاركة
باﻹضافة إلى تحليل الوثائق والمخطوطات اﻷرشيفية ،وقد أبرزت الدّراسة دور هذه الجمعية في التخفيف من الفقر
وجهودها التّنموية في بناء المدارس والعيادات وأنابيب المياه وبناء ال ّ
طرق الداخلية وتوفير الخدمات اﻻجتماعية والمرافق
اﻷخرى من خﻼل بذل الجهود المشتركة مع الدّولة أو المن ّ
ظمات غير الحكومية اﻷخرى.
) Community
وأجرى )باريت وديتزل( )  ( Barrett G& Ditzel Mic, 2002دراسة تحليلية بعنوان
سسات الوسطية
لمؤ
وا
المدني
 " (Civil Society and Intervening Institution in Rural Chileالمجتمع
ّ
في منطقة تﺸيلي الريفية "هدفت الدّراسة إلى تحليل العﻼقة بين مؤسّسات المجتمع المدني ومؤسّسات الدولة ،ودور تلك
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المؤسّسات في تنمية المجتمع في تشيلوى في شيلي ،كما استهدفت تحليل لمعوقات التي تواجه المشاركة المحلية التّقليدية
ّ
المنظمات
والهيئات اﻷهلية الوسيطة بين الدولة والمجتمع ،وقد استخدمت الد ّراسة في منهجيتها دراسة الحالة لواحدة من
صلت الدّراسة إلى مجموعة
العاملة في الريف بوصفه من المناطق المحرومة من الخدمات اﻻجتماعية واﻻقتصادية ،وقد تو ّ
الريفي على
من النتائج أهمها :أن المؤسّسات اﻷهلية الوسيطة قد لعبت دورا ً مؤثرا ً وحيويا ً في عملية التّنمية في المجتمع ّ
صحية ،غير أن هذه الخدمات تقدّم على المدى القصير ،ومن ث ّم عدم وجود
كل اﻷصعدة :اﻻجتماعية واﻻقتصادية وال ّ
استيراتيجية طويلة المدى ذات قدرة بنائية عالية تتﻼءم وواقع المجتمع الموجودة فيه ،وأوصت الدّراسة بوضع
استيراتيجيات بعيدة المدى لحماية اﻷسر في المناطق المحرومة مثل :اﻻدّخار وبرامج اﻷمان اﻻجتماعي والتّأمين اﻷصغر
وكذلك تزويدهم بالمنح الصغيرة وفرص العمل.
وهدفت دراسة زيسر وباميﻼ) (seizer&Pamela,1999الموسومة )Global The Real of NGOS in
" (Social Welfare Policy Makingإسهامات المن ّ
ظمات غير الحكومية في صنع سياسات الرعاية في العالم"
التعرف إلى إسهامات من ّ
الرعاية في العالم ،وذلك من خﻼل تحليل عينة من
إلى
ظمات المجتمع المدني في صنع سياسات ّ
ّ
تلك المن ّ
الرعاية اﻻجتماعية ،من
ظمات ،وتو ّ
صلت الدّراسة ،إن لمنظمات المجتمع المدني دورا ًفاعﻼً في صنع سياسات ّ
خﻼل التّعاون والتّنسيق مع المن ّ
ظمات الحكومية والموارد المالية ،وتبادل الخبرات والكفاءات ،وأوصت الدّراسة بﻀرورة
ّ
زيادة التعاون بين تلك المن ّ
ظمات والمنظمات الحكومية .وتناولت دراسة أندرسون ) (Anderson,1999بعنوان
"الجهود التّقليدية للجمعيات الﺨيرية وعﻼج مﺸكلة الفقر "جهود الجمعيات الﺨيرية في الح ّد من الفقر وذلك من خﻼل
صلت الدّراسة إلى أن منظمات المجتمع المدني تستطيع أن تلعب دورا ً رائدا ً في
تحليل عينة من الجمعيات الخيرية ،وتو ّ
والرعاية الصحيّة ،وأن هناك فروقا في مستوى الخدمات التي تقدّمها الجمعيات الخيرية للحدّ من
تحسين اﻷنظمة التّعليمية
ّ
الفقر يعزى لمتغير جنس المبحوثين ،حيث كانت اﻹناث اﻷقدر على تقديم الخدمات واﻷنشطة للفقراء والمحتاجين.
التعقيب علﻰ الدراسات السابقة
أكدت الدراس ات الس ابقة ذات العﻼق ة بموض وع الدراس ة الت ي ت م اﻹس تفادة منه ا ف ي توجي ه أه داف الدراس ة وص ياغة
أسئلتها الدور المهم الذي يوليه القطاع اﻷهلي في تنمي ة المجتم ع وخدمت ه ،إﻻ إن ه ذه الدراس ات ل م تبح ث بش كل مباش ر م ا
نحن بصدد دراسته ،حيث ركزت بعض الدراسات الس ابقة عل ى ال دور التنم وي للعم ل التط وعي بش كل ع ام ،كم ا ج اء ف ي
دراسة نخلة ) (1999التي تناولت مؤسساتنا اﻷهلية ودورها في فلسطين نحو تنمية مجتمعي ة ،ودراس ة مؤي د ) (2000الت ي
تناول ت دور الجمعي ات الخيري ة ف ي التنمي ة اﻻجتماعي ة  ،وك ذلك دراس ة دراغم ة ) (2010الت ي تناول ت دور الجمعي ات
الخيرية في التنمية اﻻقتصاددية واﻻجتماعية ،بينما جاءت الدراسة الحالية للتعرف إلى دور الجمعيات الخيرية ف ي الح د م ن
الفقر مع محاول ة التعم ق ف ي ه ذا الجان ب .وتمي زت الدراس ة الحالي ة ع ن الدراس ات الس ابقة ف ي الجم ع ب ين ع دة مقترح ات
لمعالج ة ظ اهرة الفق ر فه ي ل م تغف ل المقترح ات التنموي ة ،ب ل إنه ا أوص ت بﻀ رورة تحقي ق مب دأ الش راكة م ع الحكوم ة
ومؤسساتها القائم على التعاون والتنسيق المستمر ،وكذلك التأكيد على أهمية التشبيك على كاف ة المس تويات ،بخ ﻼف بع ض
الدراسات التي ركزت على جانب محدد ،كدراسة نخلة ) (1999التي أوصت بﻀ رورة تط وير الك ادر اﻹداري للمنظم ات
من أجل تحسين دورها  ،ودراسة )عبد السﻼم  (2008،التي أوصت بتفعيل دورالجمعيات الخيرية في المجالين اﻻقتص ادي
واﻻجتماعي ،ودراسة )دراغمة  (2010،والتي أوصت بﻀ رورة اهتم ام الجمعي ات الخيري ة بت وفير ال دعم الم ادي الخ اص
بأنشطتها .
التعريفات اﻹجرائية:
التّعريف اﻹجرائي للفقر :المقصود بالفقر عدم قدرة الدخل عل ى تلبي ة الح د اﻷدن ى م ن الحاج ات اﻷساس ية المادي ة منه ا
:السكن ،والغذاء،والرعاية الصحية ،والتعليم ،وحاجات غير مادية مثل :حق المشاركة المجتمعية ،والعدال ة ،مم ا ي ؤدي إل ى
ال ّ
شعور بالتّهميش ،واﻻستبعاد ،واﻻغتراب ،وعدم القدرة على ممارسة الحقوق.
سسات المجتمع المدني :مجموعة من المؤسّسات التطوعية التي تمﻸ المجال العام بين اﻷسرة والدولة ،بتقيمها
مؤ ّ
فئات مختلفة من اﻷفراد المتطوعين مشتركين في اﻻتجاهات واﻷهداف لتقديم الخدمات للمواطنين ،والتي تستهدف أساسا ً
صحية والثقافية
ضية للفئات الفقيرة من جميع النّواحي ال ّ
مواجهة الفقر لمحاولة التخفيف من أثاره ،وتحقيق الحياة ال ُم ْر ِ
واﻻجتماعية واﻻقتصادية ،والعمل على تحسين سبل العيش وضمان حقوق الجميع التي تساهم في الوصول إلى حياة
متكاملة.
منهجية الدراسة
منهج الدّراسة
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سسات المجتمع المدني في مواجهة الفقر في اﻷردن دراسة علﻰ
نظرا ً لطبيعة الدّراسة الهادفة إلى رصد "دور مؤ ّ
عينة من مؤسسات المجتمع المدني في مدينة عمان" تم استخدام المنهج الوصفي المسحي ،الذي يفيد في رصد مشكلة
الدّراسة وتحقيق أهدافها ،وتحديد الحقائق المتعلّقة بالواقع الحالي للمشكلة ووصفها بما يساهم في تطويره ،ومن ثم جمع
البيانات والمعلومات المتعلقة بها ،واستعانت الدّراسة بمنهج المسح اﻻجتماعي كنوع من أنواع البحوث الوصفية التي يمكننا
من دراسة كافة أفراد مجتمع الدّراسة.
مجتمع الدّراسة
أستخدمت الدراسة أسلوب المسح الشامل لجميع أفراد مجتمع الدراسة حيث تكون مجتمع الدّراسة من جمي ع الع املين
سس ات اﻷربع ة اﻵتي ة) :مؤسّس ة نه ر
في برنامج تمكين جيوب الفقر في المؤسسات اﻷربعة التي ت ّم اختيارها ،وتﻀ ّمن المؤ ّ
سس ات
صندوق الهاشمي اﻷردني ،ومؤسّسة نور الحسين ،ومراكز اﻹنم اء اﻻجتم اعي( عل ى اعتب ار أن ه ذه المؤ ّ
اﻷردن ،ال ّ
هي المعنية والمسؤولة عن متابعة مشاريع في مناطق جيوب الفقر .والبالغ عددهم ) (64موظفا ً وموظفة.
سسات اﻷربعة التي ت ّم اختيارها -وت ّم ت اﻹش ارة
الحدود الﺒﺸرية :كافّة العاملين في برنامج تمكين جيوب الفقر في المؤ ّ
إليها في مجتمع الدّراسة
سسات المجتمع المدني التي تعمل ضمن برنامج جيوب الفقر التّابع لوزارة التّخطيط
الحدود المكانية :مناطق عمل مؤ ّ
صندوق الهاشمي اﻷردني ،ومؤسّسة نور
والتّعاون الدولي وتﻀ ّمن المؤ ّ
سسات اﻷربعة اﻵتية :مؤسّسة نهر اﻷردن ،ال ّ
سسات هي المعنية والمسؤولة عن متابعة مشاريع في مناطق
الحسين ،ومراكز اﻹنماء اﻻجتماعي( على اعتبار أن هذه المؤ ّ
جيوب الفقر.
أداة الدّراسة
ت ّم اﻻعتماد على استبانة ّ
موزعة على فقرات عدّة وفق اﻵتي:
المحور اﻻول :خصائص عينة الدراسة وتﻀمن هذا المحور ) (5متغيرات  16) :سؤاﻻً(.
المحور الثاني :آليات عمل ّ
منظمات المجتمع المدني لمواجهة الفقر ،وتﻀمن ) 16سؤاﻻً(.
سسات المجتمع المدني في أداء دورها في مواجهة الفقر ،وتتﻀ ّمن
المحور الث ّالثة :اﻻستراتيجيات التي تستخدمها مؤ ّ
المجاﻻت الفرعية اﻵتية:
-

المجال اﻷول ،استراتيجية اﻹقناع ،وتﻀ ّمنت ) 3أسئلة(.
المجال الث ّاني ،استراتيجية المشاركة ،وتﻀمنت ) 6أسئلة(.

-

ﻀغط – بناء القوة ،وتﻀمنت ) 5أسئلة(.
المجال الث ّالث ،استراتيجية ال ّ

-

الرابع ،استراتيجية تمكين الفقراء ،وتﻀمنت ) 8أسئلة(.
 المجال ّسسات المجتمع المدني ،وتﻀمنت ) 8أسئلة(.
الرابع العوامل المؤث ّرة في دور مؤ ّ
المحور ّ
سسات المجتمع المدني لمواجهة الفقر ،وتﻀمنت ) 7أسئلة(.
المحور الخامس :طبيعة البرامج التي تقدمها مؤ ّ
المعوقات التي تحدّ من أداء من ّ
ظمات المجتمع المدني لدورها في مواجهة الفقر ،وتتﻀ ّمن المجاﻻت
سادسة:
الفقرة ال ّ
ّ
الفرعيّة اﻵتية:
-

معوقات خاصة بالمؤسّسة ،وتﻀمنت ) 6أسئلة(.
اﻷولّ ،
المحور ّ
سياسية واﻻقتصادية ،وتﻀمنت ) 9أسئلة(.
المحور الثّاني،
المعوقات اﻻجتماعية والثّقافية وال ّ
ّ

وتم اﻻعتماد على نتائج التّحليل اﻹحصائي الوصفي للبيانات التي تشمل المتوسّطات الحسابية واﻻنحرافات
يتدرج مقياس ليكرت المستخدم
كونة لكل محور ،وقد ت ّم مراعاة أن ّ
المعيارية لجميع محاور الدّراسة المستقلّة والفقرات الم ّ
في الدّراسة كما يلي:

دائما ً

غالبا ً

أحيانا ً

نادرا ً

أبدا ً

5

4

3

2

1

10

صلت إليها الدّراسة سيتم التعامل معها على النحو اﻵتي:
واعتمادا ً على ما تقدّم فإن قيم المتوسّطات الحسابيّة التي تو ّ
) – 3.68فأكثر :مرتفع( :3.67-2.34) ،متوسّط() ،أقل من  :2.34منخفض(.
صدق وثﺒات أداة الدّراسة
لقد تم التأكد من صدق اﻷداة بأستخدام طريقة )إجماع المحكمين( حيث تم عرض اﻷداة على مجموعة من اﻷساتذة
في علم اﻻجتماع والخدمة اﻻجتماعية والقياس والتقويم للتأكد من دقة بنائها المعرفي والمنهجي ،وقد تم تعديل اﻷداة في
ضوء مﻼحظاتهم .وتﻀمن التعديل إضافة بعض التساؤﻻت واستبعاد أخرى باﻹضافة إلى إعادة صياغة وتبسيط لغوي.
للتعرف إلى اتساق كل فقرة من اﻻستبانة مع المحور الذي تنتمي إليه الفقرة ،وت ّم
وت ّم حساب معامل ثبات اﻻستبانة
ّ
استخدام معامﻼت اﻻرتباط بين كل فقرة من الفقرات في اﻻستبانة عن طريق استخدام معامل )ألفا كرونباخ(
) (Chronbach Alphaحيث بلغ معامل التبات ) (93.0وهي قيمة مقبولة ﻷغراض الدراسة.
الجدول ) :(1نتائج معامﻼت الثبات باستخدام معامل كرونباخ ألفا
الفقرات

معامل الث ّبات باستخدام
اختبار كرونباخ ألفا

آليات عمل ّ
منظمات المجتمع المدني لمواجهة الفقر.

16

0.89

سس ات المجتم ع الم دني
اﻻستراتيجيات التي تس تخدمها مؤ ّ
في أداء دورها في مواجهة الفقر.

22

سسات المجتمع المدني.
العوامل المؤث ّرة في دور مؤ ّ

8

سس ات المجتم ع الم دني
طبيع ة الب رامج الت ي تق دمها مؤ ّ
لمواجهة الفقر.

7

المعوق ات الت ي تح دّ م ن أداء ّ
منظم ات المجتم ع الم دني
ّ
لدورها في مواجهة الفقر.

15

متغيرات الدّراسة

اﻷداة ككل

0.93
0.94
0.85
0.97
0.93

68

تحليل الﺒيانات وأختﺒار الفرضيات
تم استخدام اﻷساليب اﻹحصائية التي تتناسب مع متغيرات الدّراسة وأسئلتها وذلك من خﻼل إدخال البيانات
وتحليلها باستخدام الرزمة اﻹحصائية للعلوم اﻻجتماعية ) ،(SPSSحيث استخدمت الدّراسة اﻷساليب اﻹحصائية الوصفية
من تكرارات ونسب مئوية ،لبيان خصائص عينة الدّراسة ،وت ّم استخدام المتوسّطات الحسابية واﻻنحرافات المعيارية لقياس
تشتت اﻹجابات عن المتوسّط الحسابي ،ولبيان الفروق في أستجابات أفراد مجتمع الدراسة على محاور الدراسة بأختﻼف
المتغيرات الديمغرافية.
نتائج الدّراسة
فيما يلي سيتم عرض النتائج المتعلقة بكل سؤال من اﻷسئلة التي حاولت اﻷجابة عنها
أوﻻً :خصائﺺ مجتمع الدراسة
الجدول ) :(2توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب الﺒيانات ال ّديموغرافية
ن)(64
التكرار

المتغير
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النسﺒة المئوية

التكرار

المتغير

النسﺒة المئوية

النوع اﻻجتماعي
ذكر

28

43.8

أنثى

36

56.2

العمر
 35-25سنة

28

43.8

 45-36سنة

24

37.5

 46سنة فأكثر

12

18.8

الحالة الت ّعليمية
ثانوي

2

3.1

دبلوم متوسّط

10

15.6

بكالوريوس

45

70.3

دراسات عليا

7

10.9

المنصب أو الوظيفة داخل المنظمة
منسقو ميدان

9

14.

مدير تنفيذي

3

4.8

مدير برنامج

10

15.6

موظف

42

65.6

سسة
مدّة العمل أو العضوية بالمؤ ّ
من  5 -1سنوات

22

34.4

من  10-6سنوات

27

42.2

أكثر من  10سنوات

15

23.4

64

100.0

المجموع

يﻼحظ من بيانات الجدول رقم ) (2أن غالبية أفراد مجتمع الدراسة من اﻹناث العامﻼت في المؤسّسة وبنسبة تمثيل
بلغت ) (%56.2فيما بلغت نسبة الذّكور) (%43.8ويﻼحظ أن نسبة اﻹناث أعلى من نسبة الذكور ويمكن إرجاع ذلك
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لشعور اﻹناث العاطفي والتعاوني والذي يظهر جليا ً أكثر منه لدى الذّكور ،فيما يتعلّق بالعمر نجد أن النسبة اﻷعلى من
أفراد عينة الدّراسة من ذوي اﻷعمار 35-25سنة والبالغة ) ،(%43.8ثم جاءت نسبة ذوي اﻷعمار  45-36سنة والبالغة
) ،(37,5فيما كانت أدنى نسبة تمثيل لذوي اﻷعمار ) 46سنة فأكثر( ،بنسبة ) ،(%18.8من حيث المستوى الت ّعليمي نجد
أن النسبة اﻷعلى من حاملين شهادة البكالوريوس بنسبة )،(%70.3فيما كانت أدنى نسبة تمثيل لحاملين الثانوية العامة
بنسبة ) 45-36سنة( ،وهذا يدل أن معظم أفراد عينة الدّراسة هم من الفئة المتعلّمة والفئة الواعية بالقدر العالي ،والذين
يخدمون عملهم بمنهج علمي واعٍ متطور ،وفيما يتعلق بالمناصب ﻷفراد عينة الدّراسة داخل مؤسسات المجتمع المدني
ّ
موزعة على النحو اﻵتي ) (%14من أفراد عينة الدّراسة ،وما نسبته ) (%4.8بمنصب مدير تنفيذي ،وما نسبته
فكانت
ّ
) (%15.6بمنصب مدير برنامج ،وكان الموظفون يمثلون ما نسبته ) (%65.6من أفراد عينة الدّراسة ،وفيما يخص
الت ّوزيع الدّيموغرافي ﻷفراد عينة الدّراسة فيما يتعلّق بمدّة العمل أو العﻀوية بالمؤسّسة ،فكانت ) (%34.4لمدة العمل أو
العﻀوية التي تمتد )من  5-1سنوات( ،ولمدة العمل التي تمتد )من  10-6سنوات( بنسبة ) ،(%42.2وبنسبة )(%23.4
لمدة العمل )أكثر من  10سنوات(.
سسات المجتمع المدني في مواجهة مﺸكلة الفقر؟
اﻷول :ما هي آليات عمل مؤ ّ
النّتائج المتعلّقة بال ّ
سؤال ّ
الجدول )(3
سسات
سطات الحسابيّة واﻻنحرافات المعيارية ﻻستجابات أفراد مجتمع الدّراسة عن فقرات "آليات عمل مؤ ّ
المتو ّ
المجتمع المدني في مواجهة مﺸكلة الفقر" مرتﺒة ترتيﺒا ً تنازليا ً
المتو
سط
ّ
الحسابي

اﻻنحرا
ف
المعياري

ال
رقم

الفقرة

1

تطالب المؤسّس ة بتع ديل بع ض التّش ريعات القائم ة
والتي تحدّ من مشكلة الفقر

4.63

0.60

2

تقوم المؤسّسة بتحليل وتحديد احتياجات الفئات
المحتاجة والمه ّمشة.

4.53

0.64

تحقي ق مزي د م ن الت ّع اون ب ين ّ
منظم ات المجتم ع
3
سس ات الحكومي ة فيم ا يتعلّ ق بمواجه ة
الم دني والمؤ ّ
الفقر.

4.52

0.67

4

ّ
المنظمات للوصول إلى أكبر ع دد م ن
الت ّشبيك بين
المستفيدين.

4.47

0.76

5

سسات المجتمع المدني
تحقيق الت ّنسيق بين مؤ ّ
واﻷجهزة الحكوميّة في مواجهة الفقر.

4.47

0.73

6

كشف اﻷسباب الحقيقية للفقر على مستوى
المجتمعات المحلية.

4.41

0.77

7

تسهم المؤسّسة في تنفيذ برامج مكافحة الفقر في
سسات الحكومية لمراجعة سياساتها المتّبعة
توجيه المؤ ّ
في مواجهة الفقر.

4.34

0.74

8

تنظم لقاءات ب ين الفق راء والمس ؤولين ف ي المنطق ة
المستهدفة لطرح قﻀايا تﻼمس احتياجاتهم.

4.23

0.83

9

استثارة الفقراء وتنظيم جهودهم للمشاركة في مطالبة

4.19

0.79

13

التر
تيب
1

الم
ستوى
مرت
فع

2

مرت
فع

4

مرت
فع

3

مرت
فع

5

مرت
فع

15

مرت
فع

10

مرت
فع

7

مرت
فع

6

مرت

صنّاع القرار بحقوقهم

فع

1

تعميق الت ّنسيق ورف ع المطال ب ل دى ص نّاع الق رار
المانحين تجاه الفئات الفقيرة.

4.14

0.79

1

تنسيق الجهود بين المن ّ
ظمات الحقوقية من أجل
تكوين رأي مؤثر في متخذ القرار لصالح الفقراء.

4.08

1.01

تعمل المؤسّس ة عل ى اقت راح تع ديﻼت عل ى بع ض
1
الت ّشريعات القائمة المتعلقة بمواجهة الفقر.
2

3.95

0.97

تعمل المؤسّسة بجمع المعلومات والبيانات عن
1
أوجه القصور في الت ّشريعات المتعلّقة بمواجهة الفقر.
3

3.92

1.04

1

تكوين إئتﻼف بين المن ّ
ظمات المدنية العاملة في
مجال الدّفاع ﻹحداث تغير مرغوب فيه.

3.84

1.00

1

بالمشرعين لكسب تأيي دهم ف ي
فتح قنوات اﻻتّصال
ّ
قﻀايا الفقر.

3.84

1.01

1

استثارة الفقراء وتنظيم جهودهم للمشاركة في مطالبة
صنّاع القرار بحقوقهم

3.78

1.20

4.21

0.54

0
1

4
5
6

سط الحسابي العام
المتو ّ

8

مرت
فع

2

مرت
فع

13

مرت
فع

14

مرت
فع

9

مرت
فع

11

مرت
فع

16

مرت
فع
مرت
فع

يت ّﻀح من الجدول رقم ) (3أن المتوسّطات الحسابيّة لـ )آليات عمل ّ
منظمات المجتمع المدني لمواجهة الفقر( ،تراوحت
ما بين ) 4.63و  ،(3.78حيث حاز المحور على متوسّط حسابي إجمالي ) ،(4.21وهو من المستوى المرتفع ،وعلى
سسات بتعديل بعض الت ّشريعات القائمة
مستوى الفقرات نلحظ أن أعلى درجات الموافقة كانت للفقرات اﻵتية :تطالب المؤ ّ
سسات المجتمع
التي تحدّ من مشكلة الفقر بمتوسّط حسابي ) ،(4.63وبانحراف معياري ) ،(0.60وهذا يدل على حاجة مؤ ّ
المدني لقوانين وتشريعات جديدة تحد من مشكلة الفقر التي لم تراعِ حقوق الفقراء والمهمشين ،والمطالبة إما بتعديلها أو
بتغيير أو سن قوانين جديدة لمواجهة الفقر ،ويعكس اﻷنحراف المعياري درجة عالية نسبيا ً من اﻻتفاق على ذلك ،وتليها
فقرة قيام المؤسّسة بتحليل وتحديد احتياجات الفئات المحتاجة والمه ّمشة ،بمتوسّط حسابي ) (4.53وبانحراف معياري
) (0.64وهو من المستوى المرتفع ،تليها تحقيق مزيد من التّعاون بين ّ
سسات الحكومية فيما
منظمات المجتمع المدني والمؤ ّ
يتعلّق بمواجهة الفقر بمتوسّط حسابي ) .(25,4وهذا يدل على اهتمام المؤسسات بتلك اﻵليات لتحقيق نجاح أفﻀل في تقديم
الخدمات ومحاولة اﻻستفادة من خبرات نظيراتها لﻼرتقاء بالعمل مع الفقراء .أما الفقرات اﻷقل موافقة فقد أشارت إلى
استثارة الفقراء وتنظيم جهودهم للمشاركة في مطالبة صنّاع القرار بحقوقهم ،بمتوسّط حسابي ) (3،84وانحراف معياري
بالمشرعين ودفعهم لتبني سياسات جديدة لمكافحة الفقر وفي بمتوسّط حسابي ) (3.78وبانحراف
) (1،01يليها اﻻت ّصال
ّ
معياري ).(1.20
سسات المجتمع المدني لمواجهة مﺸكلة الفقر؟
سؤال الث ّاني :ما اﻻستراتيجيات التي تستﺨدمها مؤ ّ
النّتائج المتعلّقة بال ّ
سطات الحسابية واﻻنحرافات المعيارية ﻻستجابات أفراد مجتمع الدّراسة عن "أهم
الجدول ) :(4المتو ّ
اﻻستراتيجيات التي تستﺨدمها مؤسسات المجتمع المدني لمواجهة مﺸكلة الفقر" مرتﺒة ترتيﺒا ً تنازليا ً
ال
رقم
1

اﻻستراتيجية

تمكين الفقراء
14

سط
المتو ّ
الحسابي

اﻻنحرا
ف
المعياري

4.40

0.59

الت ّر
تيب
4

الم
ستوى
مر
تفع

2

المشاركة

3

اﻹقناع

4

الﻀغط – بناء القوة
سط الحسابي العام
المتو ّ

4.32

0.58

4.20

0.88

3.54

1.09

4.12

0.64

2

مرت
فع

1

مرت
فع

3

متو
سّط
مرت
فع

سس ات المجتم ع الم دني
يت ّﻀح من الجدول رقم ) (4أن المتوسّطات الحس ابية ل ـ )اﻻس تراتيجيات الت ي تس تخدمها مؤ ّ
س ط حس ابي إجم الي
لمواجه ة مش كلة الفق ر( ،تراوح ت م ا ب ين ) 4.40و  ،(3.54حي ث ح ازت اﻻس تراتيجيات عل ى
متو
ّ
س ط حس ابي )،(4.40
) ،(4.12وهو من المستوى المرتفع ،وقد حازت استراتيجية تمكين الفقراء عل ى المرتب ة اﻷول ى بمتو ّ
وبانحراف معياري ) ،(0.59وهي تعدّ من اﻻستراتيجيات المت ّبعة مع الفقراء من خﻼل تمكينهم اقتص اديا واجتماعي ا ،تليه ا
استراتيجية المشاركة بمتوسّط حسابي ) (4.32وبانحراف معياري ) ،(0.58وفي المرتبة الث ّالث ة ج اءت اس تراتيجية اﻹقن اع
بمتوسّط حسابي ) (4.20وانحراف معياري ) (0.88وهو من المس توى المرتف ع ،وف ي المرتب ة اﻷخي رة ج اءت اس تراتيجية
س ط ،وه ذه النّتيج ة ﻻ
ال ّ
س ط حس ابي ) (3.54وب انحراف معي اري ) (1.09وه و م ن المس توى المتو ّ
ﻀغط – بناء القوة بمتو ّ
تعك س النّظ رة الت ي أوض حها المنظ رون واﻷك اديميون ال ذين تن اولوا اس تراتيجية ّ
منظم ات المجتم ع الم دني " بن اء الق ّوة
س ر أن
ﻀ غط " ع ن طري ق تش كيل جماع ات تس عى لممارس ة ال ّ
وال ّ
س لطة الحاكم ة والمس ؤولين ،وه ذا يف ّ
ﻀ غط عل ى ال ّ
سس ات المجتم ع الم دني كان ت مرتفع ة المس توى لمواجه ة مش كلة الفق ر ،وفيم ا يل ي
اﻻس تراتيجيات الت ي تس تخدمها مؤ ّ
سس ات المجتم ع
المتوسّطات الحسابية واﻻنحرافات المعيارية لفقرات كل استراتيجية م ن اﻻس تراتيجيات الت ي تس تخدمها مؤ ّ
المدني لمواجهة مشكلة الفقر.
 -1استراتيجية اﻹقناع:
سطات الحسابية واﻻنحرافات المعيارية ﻻستجابات أفراد مجتمع الدراسة عن فقرات
الجدول )  :(5المتو ّ
"استراتيجية اﻹقناع" مرتّﺒة ترتيﺒا ً تنازليا ً
سط
المتو ّ
الحسابي

اﻻنحرا
ف
المعياري

ال
رقم

الفقرة

1

إقناع القيادات الموجودة بالمجتمع للمشاركة
بتحديد احتياجات الفقراء.

4.33

0.89

2

إقناع ص نّاع الق رار بمش روعية مطال ب الفق راء
وتحسين أحوالهم.

4.19

0.96

ي تم إقن اع القي ادات ال ّ
سياس ية بأهمي ة
3
ش عبية وال ّ
الدّفاع عن حقوق الفقراء.

4.09

1.12

4.20

0.88

سط الحسابي العام
المتو ّ

التر
تيب

الم
ستوى

3

مر
تفع

2

مر
تفع

1

مر
تفع
مر
تفع

يت ّﻀح من الجدول أن المتوسّطات الحسابيّة لـ )استراتيجية اﻹقناع( ،تراوحت ما بين ) 4.33و  ،(4.09حيث
حاز المحور على متوسّط حسابي إجمالي ) ،(4.20وهو من المستوى المرتفع ،أما على مستوى الفقرات نلحظ أن أعلى
درجات الموافقة جاءت للفقرات إقناع القيادات الموجودة بالمجتمع للمشاركة بتحديد احتياجات الفقراء بمتوسّط حسابي
حيث بلغ ) ،(4.33وبانحراف معياري ) ،(0.89تليها إقناع صنّاع القرار بمشروعية مطالب الفقراء وتحسين أحوالهم
بمتوسّط حسابي ) (4،19وانحراف معياري ) ،(0،96وهذا يدل على مشروعية مطالب الفقراء وتحسين أحوالهم وتنمية
15

سياسات والقرارات التي تكفل تحقيق اﻷهداف التي يسعى المجتمع إلى تحقيقها وتمكين
قدراتهم ويﻀم في ذلك صنع ال ّ
سياسية واﻻجتماعية ،أما الفقرات اﻷقل موافقة فقد أشارت إلى إقناع
الفقراء في حصولهم على الفرص اﻻقتصادية وال ّ
القيادات ال ّ
سياسية بأهميّة الدّفاع عن حقوق الفقراء ،بمتوسّط حسابي ) (4.09وبانحراف معياري ).(1.12
شعبية وال ّ
 -2استراتيجية المﺸاركة:
سطات الحسابية واﻻنحرافات المعيارية ﻻستجابات أفراد مجتمع الدراسة عن فقرات
الجدول رقم ): (6المتو ّ
"استراتيجية المﺸاركة" مرتﺒة ترتيﺒا ً تنازليا ً
المتو
سط
ّ
الحسابي

اﻻنح
راف
المعياري

ا
لرقم

الفقرة

1

تمكين المواطن وزيادة قدراته وإشراكه في
عملية صنع القرار وات ّخاذه.

4.52

0.64

2

يتم التّعبير عن آراء المواطنين حول اهتماماتهم
من خﻼل تكوين اللجان.

4.47

0.64

ّ
المنظمات المدنية والتّنسيق
يتم الت ّعاون بين
3
بينهم لمواجهة الفقر.

4.45

0.73

4

ّ
المنظم ات
اﻻتّف اق ب ين أعﻀ اء مج الس إدارة
وأعﻀاء اللجان لكسب الت ّأييد لتنمية قدرات الفقراء.

4.23

0.83

5

عق د اجتماع ات دوري ة تنس يقية ب ين مؤسس ات
المجتمع المدني تهدف لمواجهة الفقر.

4.19

0.83

6

تب ادل الخب رات والكف اءات ب ين مؤسس ات
المجتمع المدني لمواجهة الفقر.

4.08

0.88

4.32

0.58

سط الحسابي العام
المتو ّ

ال
ترتيب

المس
توى

4

مرت
فع

2

مرتفع

1

مرتفع

3

مرتفع

5

مرتفع

6

مرتفع
مرتفع

توضح بيانات الجدول المتوسّطات الحسابيّة واﻻنحرافات المعيارية ﻹجابات أفراد مجتمع الدّراسة عن
استراتيجية المشاركة والتﻀامن ،إذ بلغ المتوسّط الحسابي الكلي ) (4,32وبانحراف معياري ) (0.58وعلى مستوى
الفقرات نلحظ أن أعلى درجات الموافقة كانت للفقرة :تمكين المواطن وزيادة قدراته وإشراكه في عملية صنع القرارات
سسات المجتمع
المحلية واتخاذه .بمتوسّط حسابي ) ،(4,52وبانحراف معياري ) ،(0.64وقد يعود ذلك إلى اهتمام مؤ ّ
المدني بالت ّعبير عن آراء الفقراء حول اهتماماتهم من خﻼل تكوين اللجان بمتوسّط حسابي ) ،(4,47يليها الت ّعاون بين
المن ّ
ظمات المدنية والت ّنسيق بينهم لمواجهة الفقر بمتوسّط حسابي )،(4,45وهذا الت ّعاون له تأثير مباشر على استمرار نشاط
ّ
ّ
تلك المنظمات أو زوالها ،يليها اﻻتفاق بين أعﻀاء مجالس إدارة المنظمات وأعﻀاء اللجان لكسب التأييد لتنمية قدرات
سسات المجتمع المدني لمواجهة الفقر
الفقراء .أما الفقرات اﻷقل موافقة فقد جاءت فقرة تبادل الخبرات والكفاءات بين مؤ ّ
بمتوسّط حسابي ) (4,08وبدرجة موافقة متوسّطة.
 -3استراتيجية ال ّ
ضغط – بناء القوة:
سطات الحسابية واﻻنحرافات المعيارية ﻻستجابات أفراد مجتمع الدراسة عن فقرات "استراتيجية
الجدول ) :(7المتو ّ
الضغط – بناء القوة" مرتﺒة ترتيﺒا ً تنازليا ً
ال
رقم

سط
المتو ّ
الحسابي

الفقرة

16

اﻻنحرا
ف

التر
تيب

الم
ستوى

المعياري
1

تنظيم حمﻼت حشد وتأييد تهدف إلى اﻻستجابة
للقﻀايا التي تمس الفقراء.

3.83

1.13

2

الت أثير ف ي متخ ذي الق رارات للحص ول عل ى
مكاسب مادية أو معنوية.

3.64

1.19

3

تنظيم الفقراء في جماعات ضغط تطالب
بحقوقهم.

3.59

1.29

4

عمل ائتﻼفات مع المن ّ
ظمات اﻷخرى للﻀغط
على متخذي القرار للت ّأثير في القﻀايا التي تمس
الفقراء.

3.31

1.27

ﻀ غط عل ى الس لطة
5
تم ارس المؤسّس ة ال ّ
الت ّشريعية ﻹيصال مطالب الفقراء إلى المسؤولين.

3.31

1.25

3.54

1.09

سط الحسابي العام
المتو ّ

1

مر
تفع

4

متو
سّط

2

متو
سّط

3

متو
سّط

5

متو
سّط
متو
سّط

ﻀغط  -بناء
تظهر بيانات الجدول رقم ) (7المتوسّطات الحسابية ﻹجابات العاملين في المؤسّسة ﻻستراتيجية )ال ّ
القوة( ،فعلى مستوى الفقرات يُلحظ أن تنظيم حمﻼت حشد وتأييد تهدف إلى اﻻستجابة للقﻀايا التي تمس الفقراء نالت أعلى
الدّرجات بمتوسّط حسابي) ،(3.83وبانحراف معياري ) ،(1.13وهو من المستوى المرتفع ،وهذا يعود لﻀرورة الحشد
للدّفاع عن حقوق الفقراء ومشاركة الفقراء في اتخاذ القرارات المتعلّقة بهم والدفاع عن الفقراء ،وتلتها الت ّأثير في متخذي
القرارات للحصول على مكاسب مادية أو معنوية تمس قﻀايا الفقراء ،بمتوسّط حسابي ) ،(3،46وهذه الفقرة جاءت بدرجة
متوسّطة أما الفقرات اﻷقل موافقة فقد أشارت ممارسة المؤسّسة الﻀغط على السلطة الت ّشريعية ﻹيصال مطالب الفقراء إلى
المسؤولين بمتوسّط حسابي ) (3.31وبانحراف معياري ) ،(1.25وهو من المستوى المتوسّط وهذا مؤ ّ
شر يدل على ضعف
ّ
سلطة الت ّشريعية ﻹيصال مطالب الفقراء واحتياجاتهم إلى المسؤولين وهذه
دور
المنظمات في ممارسة ال ّ
ﻀغط على ال ّ
ّ
النّتيجة ﻻ تعكس النّظرة التي أوضحها المنظرون واﻷكاديميون الذين تناولوا استراتيجية منظمات المجتمع المدني في بناء
صة نواب
ﻀغط " عن طريق تشكيل جماعات تسعى لممارسة ال ّ
القوة وال ّ
ﻀغط على ال ّسلطة الحاكمة والمسؤولين ،وخا ّ
ّ
ﻀغط عليهم ،ومطالبتهم بتنفيذ وعودهم اﻻنتخابية.
ال
وممارسة
لنشاطهم
ئيسي
الر
الميدان
د
ع
ي
يث
ح
البرلماني
المجلس
ّ
ّ
 -4استراتيجية تمكين الفقراء:
سطات الحسابية واﻻنحرافات المعيارية ﻻستجابات أفراد مجتمع الدراسة عن فقرات
جول رقم ) :(8المتو ّ
"استراتيجية تمكين الفقراء" مرتﺒة ترتيﺒا ً تنازليا ً.
سط
المتو ّ
الحسابي

اﻻنحرا
ف
المعياري

ال
رقم
1

العمل على زيادة وعي اﻷفراد بالخ دمات المختلف ة
الت ي تس اعد ف ي التخفي ف م ن مش كﻼتهم وإش باع
حاجاتهم.

4.61

0.55

2

تمكين الفقراء اقصاديا ً واعتمادهم على أنفسهم في
الوصول إلى سبل العيش.

4.58

0.66

4.53

0.71

3

الفقرة

تمكين الفقراء من خﻼل التّعليم والتّدريب.
17

التر
تيب
8

الم
ستوى
مرت
فع

1

مرت
فع

4

مرت
فع

يتم تفعيل مشاركة أفراد المجتمع المحلي في تقرير
سياس ات الت ي يمك ن أن ت ؤثر
مصائرهم والت ّفاعل م ع ال ّ
إيجابيا ً في حياتهم.

4

4.48

0.80

5

تقوية الفقراء في حق تقرير مصيرهم بأنفس هم م ن
خ ﻼل المش اركة ف ي ات ّخ اذ الق رار عل ى المس توى
المجتمعي المحلي

4.39

0.85

6

يتم تفعيل دور المجتمع وزي ادة وعي ه ف ي مواجه ة
مشكلة الفقر لكسب الت ّأييد للقوانين.

4.30

0.97

7

سسات
توعية الفقراء بقدرتهم على الت ّأثير في مؤ ّ
اﻹدارة المحلية )البلديات(.

4.25

0.93

8

تمك ين الفق راء سياس يا ً وت وعيتهم بق درتهم
بالمشاركة في صنع القرار.

4.08

1.13

4.40

0.59

سط الحسابي العام
المتو ّ

6

مرت
فع

5

مرت
فع

7

مرت
فع

3

مرت
فع

2

مرت
فع
مرت
فع

يﻼحظ من بيانات الجدول ) (8وجود درجة مرتفعة بشكل عام من الموافقة عن استراتيجية تمكين الفقراء ،إذ بلغ
المتوسّط الحسابي الكلي ) (4.40وبانحراف معياري ) (0.55وعلى مستوى الفقرات نلحظ أن أعلى درجات الموافقة كانت
للفقرة) :العمل على زيادة وعي اﻷفراد بالخدمات المختلفة التي تساعد في التخفيف من مشكﻼتهم وإشباع حاجاتهم(،
بمتوسّط حسابي ) ،(4.61وبانحراف معياري ) ،(0.55تليها تمكين الفقراء اقتصاديا ً واعتمادهم على أنفسهم في الوصول
مدرة للدّخل
إلى سبل العيش بمتوسّط حسابي ) ،(4،58من خﻼل تمكين الفقراء من خﻼل الت ّعليم والت ّدريب وإقامة مشاريع ّ
بمتوسّط حسابي ) ،(4،53يليها تقوية الفقراء في حق تقرير مصيرهم بأنفسهم من خﻼل المشاركة في ات ّخاذ القرار على
المستوى المجتمعي والمحلي وذلك ﻹتاحة الفرصة أمام الفقراء للمشاركة في الخطط والبرامج وات ّخاذ القرارات المتعلّقة
بشؤون حياتهم وهي العملية التي تهدف إلى تحسين اﻷوضاع اﻻجتماعية للفقراء ،أما الفقرات اﻷقل موافقة فقد جاءت فقرة
تمكين الفقراء سياسيا ً وتوعيتهم بقدرتهم بالمشاركة في صنع القرار واتّخاذه بمتوسّط حسابي ).(4,08
سسات المجتمع المدني لمواجهة مﺸكلة الفقر؟
سؤال الثالث :ما الﺒرامج التي تقدمها مؤ ّ
النّتائج المتعلّقة بال ّ
سطات الحسابية واﻻنحرافات المعيارية ﻻستجابات أفراد مجتمع الدراسة عن فقرات "الﺒرامج
الجدول ):(9المتو ّ
سسات المجتمع المدني لمواجهة مﺸكلة الفقر" مرتﺒة ترتيﺒا ً تنازليا ً
التي تق ّدمها مؤ ّ
سط
المتو ّ
الحسابي

اﻻنحرا
ف
المعياري

ال
رقم

الفقرة

1

تقدّم المؤسّسة برامج تدريب وتأهيل ﻷفراد
المجتمع المحلي.

4.73

0.48

2

تق دّم المؤسّس ة ب رامج للتوعي ة والتّثقي ف
للمجتمعات المحلية.

4.70

0.49

3

تق د ّم المؤسّس ة ب رامج ته دف لتنمي ة مه ارات
أفراد المجتمعات المحلية.

4.69

0.50

4

تقدّم المؤسّسة خدمات فنية تساعد الفقراء على
صة.
إنشاء مشاريعهم الخا ّ

4.69

0.56
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التر
تيب
5

الم
ستوى
مرت
فع

3

مرت
فع

2

مرت
فع

6

مرت
فع

تقدّم المؤسّسة برامج توفر فرص العمل ﻷفراد
المجتمعات المحلية من خﻼل تدريب وتأهيل
المجتمع المحلي لرفع إنتاجية المواطن.

4.61

0.73

تس اهم المؤسّس ة ف ي ت وفير الخ دمات المباش رة
للفئات الفقيرة.

4.59

0.58

أسهمت المؤسّسة في تطوير برامج خاصة بها
7
لمواجهة الفقر

4.41

0.99

4.63

0.47

5

6

سط الحسابي العام
المتو ّ

4

مرت
فع

1

مرت
فع

7

مرت
فع
مرت
فع

سسات
يﻼحظ من بيانات الجدول )  ( 9وجود درجة مرتفعة بشكل عام من الموافقة على البرامج التي تقدّمها مؤ ّ
المجتمع المدني لمواجهة مشكلة الفقر ،حيث حاز المحور على متوسّط حسابي إجمالي ) ،(4.63فعلى مستوى الفقرات
نلحظ أن أعلى درجات الموافقة كانت للفقرات اﻵتية :تقدّم المؤسّسة برامج تدريب وتأهيل ﻷفراد المجتمع المحلي ،وهذ
يعود إلى أهمية تفعيل مشاركة إنتاجية مختلف فئات المجتمع المحلي ،وزيادة الوعي والت ّدريب والت ّأهيل وتوفير فرص عمل
لزيادة الدّخل وتحقيق الفائدة اﻻقتصادية واﻻجتماعية المباشرة وغير المباشرة للفقراء في مناطق جيوب الفقر ،ويلي الفقرة
المشارة إليها أعﻼه تقدّم المؤسّسة برامج للت ّوعية والتّثقيف للمجتمعات المحليّة بمتوسّط حسابي ) (4.70وبانحراف معياري
سسات المجتمع المدني في مناطق جيوب الفقر على محاربة الفقر ،عن طريق معالجة ثقافة العيب
) .(0.49حيث تعمل مؤ ّ
عند ال ّ
شباب ،التي تعتبر من أحد اﻷسباب الرئيسية لرفﻀهم العمل في بعض القطاعات ،وبالتالي ازدياد نسبة الفقر ،أما
صة بها لمواجهة الفقر بمتوسّط حسابي )(4.41
خا
برامج
تطوير
في
ّسة
س
مؤ
ال
أسهام
لى
إ
أشارت
فقد
موافقة
اﻷقل
الفقرات
ّ
وبانحراف معياري ).(0.99
سسات المجتمع المدني في مواجهتها لمﺸكلة
سؤال الرابع :ما
المعوقات التي تح ّد من دور مؤ ّ
النّتائج المتعلّقة بال ّ
ّ
الفقر؟
المعوقات
سطات الحسابية واﻻنحرافات المعيارية ﻻستجابات أفراد مجتمع الدّراسة عن "أهم
الجدول ) :(10المتو ّ
ّ
سسات المجتمع المدني في مواجهتها لمﺸكلة الفقر" مرتﺒة ترتيﺒا ً تنازليا ً
مؤ
دور
التي تح ّد من
ّ
ال
رقم
1
2

المعوقات
ّ

سياس ية
المعوق ات اﻻجتماعي ة والث ّقافي ة وال ّ
ّ
واﻻقتصادية
صة بالمؤسّسة
معوقات خا ّ
ّ
سط الحسابي العام
المتو ّ

سط
المتو ّ
الحسابي

اﻻنحرا
ف
المعياري

3.49

0.96

3.05

1.30

3.27

1.08

التر
تيب

الم
ستوى

2

متو
سّط

1

متو
سّط
متو
سّط

يﻼحظ من بيانات الجدول )  ( 10وجود درجة متوسّطة بشكل عام من الموافقة على لـ )المعوقات التي تحدّ من دور
المعوقات على متوسّط حسابي إجمالي ) ،(3.27وقد
سسات المجتمع المدني في مواجهتها لمشكلة الفقر( ،حيث حازت
مؤ ّ
ّ
حازت المعوقات اﻻجتماعية والثقافية والسياسية واﻻقتصادية على المرتبة اﻷولى وحازت على متوسّط حسابي حيث بلغ
صة بالمؤسّسة
معوقات خا ّ
) ،(3.49وبانحراف معياري ) ،(0.96وهو من المستوى المتوسّط ،وفي المرتبة الث ّانية جاءت ّ
المعوقات التي تحدّ من
سر أن
بمتوسّط حسابي ) (3.05وبانحراف معياري ) (1.30وهو من المستوى المتوسّط ،وهذا يف ّ
ّ
سسات المجتمع المدني في مواجهتها لمشكلة الفقر كانت متوسّطة المستوى ،وفيما يلي المتوسّطات الحسابية
دور مؤ ّ
المعوقات.
واﻻنحرافات المعيارية لفقرات كل من
ّ
19

سياسية واﻻقتصادية:
-1
المعوقات اﻻجتماعية والث ّقافية وال ّ
ّ
المعوقات
سطات الحسابيّة واﻻنحرافات المعيارية ﻻستجابات أفراد مجتمع الدراسة عن فقرات "
الجدول ) :(11المتو ّ
ّ
سياسية واﻻقتصادية" مرت ّﺒة ترتيﺒا ً تنازليا ً
اﻻجتماعية والث ّقافية وال ّ
سط
المتو ّ
الحسابي

اﻻنحرا
ف
المعياري

ال
رقم

عدم إدراك المجتمع المحلي لطبيعة الدور الذي
سسات المجتمع المدني لمواجهة الفقر.
تقوم به مؤ ّ

3.78

1.00

نقص الوعي المجتمعي بأهميّة العمل التطوعي
2
لمواجهة الفقر.

3.69

1.08

3.59

1.18
1.11

1

الفقرة

3

سلبية نحو المشاركة المجتمعية.
الﻼمباﻻة وال ّ

4

إهم ال المش اريع اﻻس تثمارية كمص در م ن
مصادر التمويل.

3.55

ع دم تناس ب الب رامج المقدّم ة م ع اﻹمكاني ات
5
المادية المتاحة.

3.53

1.22

سس ات المجتم ع
6
ض عف روح الت ّع اون ب ين مؤ ّ
المدني

3.39

1.02

سس ات
ع دم تع اون المجتم ع المحل ي م ع مؤ ّ
المجتمع المدني.

3.36

1.17

سس ات
8
سس ات الدّول ة ل دور مؤ ّ
ع دم تف ّه م مؤ ّ
المجتمع المدني في مواجهة الفقر.

3.28

1.16

سسات المجتمع المدني عل ى تحدي د
عدم قدرة مؤ ّ
احتياجات المجتمع المحلي لمواجهة الفقر.

3.27

1.28

3.49

0.96

7

9

سط الحسابي العام
المتو ّ

التر
تيب

الم
ستوى

1

مر
تفع

4

مر
تفع

3

متو
سّط

6

متو
سّط

5

متو
سّط

9

متو
سّط

7

متو
سّط

8

متو
سّط

2

متو
سّط
متو
سّط

المعوق ات اﻻجتماعي ة،
يﻼح ظ م ن بيان ات الج دول ) (11وج ود درج ة متو ّ
س طة بش كل ع ام م ن الموافق ة عل ى ل ـ ) ّ
سياسية ،واﻻقتصادية( ،حيث حاز المحور على متوسّط حسابي إجمالي ) ،(3.49فعلى مس توى الفق رات نلح ظ
والث ّقافية ،وال ّ
سس ات المجتم ع
أن أعلى درجات الموافقة كانت للفقرات اﻵتية :عدم إدراك المجتمع المحلي لطبيعة الدور ال ذي تق وم ب ه مؤ ّ
س ط حس ابي ) ،(3.78وب انحراف معي اري ) ،(1.00وه و م ن المس توى المرتف ع ،تليه ا نق ص
الم دني لمواجه ة الفق ر بمتو ّ
س ط حس ابي ) (3،69وم ن هن ا ﻻ ب دّ م ن أن تتج ه جه ود
ال وعي المجتمع ي بأهمي ة العم ل التط وعي لمواجه ة الفق ر بمتو ّ
سس ات المجتم ع الم دني نح و تط وير مس تويات التّط وع ؛ ﻷن ذل ك م ن ش أنه أن ي ؤدي وظيفت ين  :اﻷول ى إن
وسياس ات مؤ ّ
الت ّطوع يشكل رأس مال اجتماعي وقيمة مﻀافة ،أما الث ّانية فإن الت ّطوع يساعد على مزيد من اﻻلتحام ب ين المجتم ع المحل ي
ومؤسسات المجتمع المدني ،اﻷم ر ال ذي ي نعكس عل ى أداء عمله م داخ ل المؤسّس ة ،واﻻس تجابة اﻹيجابي ة م ن قب ل المجتم ع
س لبية نح و المش اركة المجتمعي ة ،وف ي المقاب ل ،وف ي المرتب ة اﻷخي رة
المحلي ،تليها الفقر المشارة إليه ا أع ﻼه الﻼمب اﻻة وال ّ
جاءت الفقرة رقم ) (2بمتوسّط حسابي ) (3.27وبانحراف معياري ) ،(1.28وهو من المستوى المتوسّط حيث نصت الفقرة
س ر أن المعوق ات
على )عدم قدرة مؤ ّ
سسات المجتمع المدني على تحديد احتياجات المجتمع المحلي لمواجهة الفقر( .وهذا يف ّ
سسات المجتمع المدني في مواجهتها لمشكلة الفقر بمستوى متوسّط.
سياسية تحد من دور مؤ ّ
اﻻجتماعية والث ّقافية وال ّ
20

سسة:
 -2معوقات خاصة بالمؤ ّ
المعوقات
سطات الحسابية واﻻنحرافات المعيارية ﻻستجابات أفراد عينة الدّراسة عن فقرات "
الجدول ) :(12المتو ّ
ّ
سسة" مرتﺒة ترتيﺒا ً تنازليا ً
الﺨاصة بالمؤ ّ
سط
المتو ّ
الحسابي

اﻻنحرا
ف
المعياري

ال
رقم

المدربة في
نقص الخبرات والكفاءات البشرية
ّ
المؤسّسة.

3.22

1.39

ع دم ت وافر اﻹمكاني ات المادي ة والبش رية داخ ل
2
المؤسّسة.

3.14

1.40

3

عدم التّعاون والت ّنسيق بين المؤسّسة وغيرها من
مؤسس ات المجتم ع الم دني لكس ب التأيي د للتش ريعات
الخاصة بالفقراء.

3.08

1.41

4

عدم توافر المعلوم ات الكافي ة ع ن أوج ه سياس ة
الرعاية اﻻجتماعية

3.05

1.33

2.94

1.53

2.91

1.51

3.05

1.30

1

5
6

الفقرة

عدم وجود خطة للمؤسّسة للقيام بدورها.
ع دم ق درة اﻹدارة عل ى اﻻس تغﻼل اﻷمث ل
للموارد لتنفيذ برامجها.
سط الحسابي العام
المتو ّ

التر
تيب
1

الم
ستوى
مر
تفع

3

متو
سّط

4

متو
سّط

6

متو
سّط

2

متو
سّط

5

متو
سّط
متو
سّط

المعوقات الخاصة بالمؤسّسة(،
يﻼحظ من بيانات الجدول وجود درجة متوسّطة بشكل عام من الموافقة على لـ ) ّ
حيث حاز المحور على متوسّط حسابي إجمالي ) ،(3.05فعلى مستوى الفقرات نلحظ أن أعلى درجات الموافقة كانت
المدربة في المؤسّسة ،بمتوسّط حسابي ) ،(3.22وبانحراف معياري
للفقرات اﻵتية :نقص الخبرات والكفاءات البشرية
ّ
ّ
) ،(1.39وهو من المستوى المرتفع ،وهذا يعود ﻻختﻼف التخصصات المهنية داخل المؤسّسة ،ويلي الفقرة المشارة إليها
أعﻼه عدم توافر اﻹمكانيات المادية والبشرية داخل المؤسّسة بمتوسّط حسابي ) .(3،14تليها عدم الت ّعاون والّتنسيق بين
سسات المجتمع المدني لكسب التّأييد للت ّشريعات الخاصة بالفقراء؛ وهذا يعود لﻀعف خبرة
المؤسّسة وغيرها من مؤ ّ
سسات المجتمع المدني في ممارسة استراتيجية الت ّشبيك فيما بينها لتحقيق اﻷهداف المنشودة ،أما الفقرات اﻷقل
أعﻀاء مؤ ّ
موافقة فقد أشارت عدم قدرة اﻹدارة على اﻻستغﻼل اﻷمثل للموارد لتنفيذ برامجها بمتوسّط حسابي ) (2.91وبانحراف
معياري ).(1.51
المعوقات التي تح ّد من دور
سؤال الﺨامس :هل يوجد فروق ذات دﻻلة إحصائية في مستوى
النّتائج المتعلّقة بال ّ
ّ
سسات المجتمع المدني في مواجهتها لمﺸكلة الفقر تعزى للمنصب؟
مؤ ّ
الجدول رقم ):(13المتوسطات الحسابية واﻻنحرافات المعيارية للتعرف إلﻰ الفروق في مستوى المعوقات التي تحد
من دور مؤسسات المجتمع المدني في مواجهتها لمﺸكلة الفقر باختﻼف المنصب
المعوقات

المنصب

المعوقات الخاصة

منسق ميدان

العدد
9
21

المتوسط
الحسابي
2.48

اﻻنحراف
المعياري
1.38

المعوقات
ّ
اﻻجتماعية والثّقافية
والسّياسية واﻻقتصادية

المعوقات ككل

مدير تنفيذي

3

2.06

0.38

مدير برنامج

10

3.20

1.36

موظف

42

3.21

1.28

64

3.05

1.30

منسق ميدان

9

3.19

1.13

مدير تنفيذي

3

2.37

0.42

مدير برنامج

10

3.80

0.84

موظف

42

3.57

0.92

المجموع

64

3.49

0.96

منسق ميدان

9

2.83

1.22

مدير تنفيذي

3

2.21

0.33

مدير برنامج

10

3.50

1.04

موظف

42

3.39

1.06

المجموع

64

3.27

1.08

يتﻀح من الجدول أن المتوسطات الحسابية ﻹستجابات أفراد مجتمع الدراسة عن مستوى المعوقات التي ت ُحد من
دور مؤسسات المجتمع المدني في مواجهتها لمشكلة الفقر بأختﻼف المنصب ،كانت متقاربة إلى حد كبير ،اﻷمر الذي يفسر
بأن هناك فروق ظاهرة بين اﻻستجابات ،والفروق لم تبلغ مستوى الدﻻلة اﻷحصائية.
سسات
سؤال السادس :هل يوجد فروق ذات دﻻلة إحصائية في اﻻستراتيجيات التي تستﺨدمها مؤ ّ
النّتائج المتعلّقة بال ّ
سسات؟
المجتمع المدني في أداء دورها في مواجهة الفقر تعزى لمدة عمل العاملين في تلك المؤ ّ
الجدول ) (14المتوسطات الحسابية واﻻنحرافات المعيارية للتعرف إلﻰ الفروق في مستوى اﻻستراتيجيات التي
تستﺨدمها مؤسسات المجتمع المدني في أداء دورها في مواجهة الفقر تعزى لمدة عمل العاملين في تلك المؤسسات
المصدر

العدد

مدة عمل العاملين

المتوس
ط الحسابي

اﻻنحراف
المعياري

من  5 -1سنوات

22

3.95

0.94

من  10-6سنوات

27

4.33

0.64

اﻹقناع

22

المشاركة

الﻀّغط – بناء
القوة

تمكين الفقراء

اﻻستراتيجيات
ككل

أكثر من 10
سنوات

15

4.33

1.11

المجموع

64

4.20

0.88

من  5 -1سنوات

22

4.30

0.52

من  10-6سنوات

27

4.21

0.60

أكثر من 10
سنوات

15

4.57

0.59

المجموع

64

4.32

0.58

من  5 -1سنوات

22

3.10

1.26

من  10-6سنوات

27

3.80

0.88

أكثر من 10
سنوات

15

3.71

1.04

المجموع

64

3.54

1.09

من  5 -1سنوات

22

4.21

0.69

من  10-6سنوات

27

4.39

0.53

أكثر من 10
سنوات

15

4.70

0.44

المجموع

64

4.40

0.59

من  5 -1سنوات

22

3.89

0.72

من  10-6سنوات

27

4.18

0.53

أكثر من 10
سنوات

15

4.33

0.64

المجموع

64

4.12

0.64

يتﻀح من الجدول أن المتوسطات الحسابية ﻹستجابات أفراد مجتمع الدراسة عن مستوى اﻷسترتيجيات التي
تستخدمها مؤسسات المجتمع المدني في أداء دورها في مواجهة الفقر بأختﻼف مدة عمل العاملين في المؤسسات ،كانت
متقاربة إلى حد كبير ،اﻷمر الذي يفسر بأن هناك فروق ظاهرة بين اﻷستجابات ،والفروق إن وجدت لم تبلغ مستوى الدﻻلة
اﻷحصائية .وهذا يدل أن العاملين في برنامج جيوب الفقر وباختﻼف المدة العملية لهم متفقين في وجهات النّظر على أن
عال.
اﻻستراتيجيات التي تستخدمها مؤسّسات المجتمع المدني في أداء دورها في مواجهة الفقر وبمستوى ٍ
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مناقﺸة النّتائج
سسات المجتمع المدني في مواجهة مﺸكلة
سؤال اﻷول :ما هي آليات عمل مؤ ّ
اوﻻً :مناقﺸة النّتائج المتعلّقة بال ّ
سسات
الفقر؟ أظهرت نتائج الدّراسة بأن آليات عمل مؤ ّ
سسات المجتمع المدني لمواجهة الفقر ،تتل ّخص بمطالﺒة مؤ ّ
سسات المجتمع
المجتمع المدني بتعديل بعض التّﺸريعات القائمة والتي تحد من مﺸكلة الفقر ،وهذا يدل على حاجة مؤ ّ
المدني لقوانين وتشريعات جديدة تحد من مشكلة الفقر والتي لم تراعِ حقوق الفقراء والمه ّمشين ،و المطالبة إما بتعديلها أو
سائد في
سسات المجتمع المدني من النّمط الت ّقليدي ال ّ
تغيير أو سن قوانين جديدة لمواجهة الفقر وهذا يشير إلى خروج مؤ ّ
تلبية احتياجات الفئات الفقيرة ،وحاجتها لتعديل القوانين وخاصة ال ّ
ظالمة منها التي لم تراعِ حقوق الفقراء ،ومطالبة صانعي
سسات المجتمع المدني
القرار بتعديل تلك القوانين أو تغييرها ،وهذا يتّفق مع دراسة أبو زيد ) (2006والتي أ ّكدت أن لمؤ ّ
دورا ًهاما ًفي الدفاع عن حقوق الفقراء عن طريق تنظيم حمﻼت للمطالبة بتعديل بعض القوانين .كما يظهر من خﻼل
سسات المجتمع المدني كانت تعمل بشكل فعال على تحليل وتحديد احتياجات الفئات المحتاجة والمه ّمشة ،وهذا
النتائج أن مؤ ّ
يت ّفق مع دراسة الشتات والكفارنة ) (2010التي أكدت أن في المن ّ
صة لتوثيق تفاصيل الفئات المه ّمشة
ظمات جهات مخت ّ
والفقيرة ،باﻹضافة إلى وجود باحثين ميدانيين يقومون بزيارات ميدانية لتوثيق بيانات هذه الحاﻻت ،وتوثيق تفاصيل الفئات
سسات الحكومية فيما يتعلّق بمواجهة
المه ّمشة والفقيرة تليها تحقيق مزيد من التعاون بين منظمات المجتمع المدني والمؤ ّ
سسات بتلك اﻵليات لتحقيق نجاح أفﻀل في تقديم الخدمات ومحاولة اﻻستفادة من خبرات
الفقر ،وهذا يدل على اهتمام المؤ ّ
نظيراتها لﻼرتقاء بالعمل مع الفقراء ،واختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة الشتات والكفارنة ) (2010إذ يوجد ضعف في
ّ
المنظمات اﻷهلية في تكامل البيانات حول الفئات المحتاجة والمه ّمشة .ولعل أبرز اﻵليات التي كانت غير
الت ّنسيق ما بين
سسات المجتمع المدني هي استثارة الفقراء وتنظيم جهودهم للمشاركة في مطالبة صنّاع القرار بحقوقهم،
فعّالة في عمل مؤ ّ
وتنظيم لقاءات بين الفقراء والمسؤولين في المنطقة المستهدفة لطرح قﻀايا تﻼمس احتياجاتهم ،ويمكن تفسير هذه النّتيجة،
بأنه ﻻ يوجد تفاعل بين مؤسّسات المجتمع المدني والمسؤولين وذلك لعدم استجابة بعﻀهم لمطالب الفئات الفقيرة
والمه ّمشة ،وهذه النّتيجة ﻻ تتوافق مع ما جاءت به النّظرية اﻹيكولوجية ،حيث تعدّ أن جوهر الت ّنظيم اﻻجتماعي ) ّ
منظمات
المجتمع المدني( هو اﻻعتماد المتبادل بين وحدات وأفراد المجتمع والت ّفاعل فيما بينهم.
سسات المجتمع المدني
ثانيا ً :مناقﺸة النّتائج الﺨا ّ
صة بالتّساؤل الثاني  :ما اﻻستراتيجيات التي تستﺨدمها مؤ ّ
لمواجهة مﺸكلة الفقر؟ تبين النّتائج ّ
سسات المجتمع المدني في مواجهة الفقر
أن من أهم اﻻستراتيجيات التي تستخدمها مؤ ّ
هي استراتيجية تمكين الفقراء؛ من خﻼل تمكين اﻷسر واﻷفراد الفقراء والباحثين عن العمل في مناطق جيوب الفقر من
خﻼل إقامة مشاريع إنتاجية مد ّرة للدّخل والعمل على زيادة وعي اﻷفراد بالخدمات المختلفة التي تساعد في التخفيف من
مشكﻼتهم وإشباع حاجاتهم وتمكين الفقراء اقتصاديا ً واعتمادهم على أنفسهم في الوصول إلى سبل العيش ،من خﻼل تمكين
مدرة للدّخل ،يليها تقوية الفقراء في حق تقرير مصيرهم بأنفسهم من
الفقراء من خﻼل الت ّعليم والت ّدريب وإقامة مشاريع ّ
خﻼل المشاركة في ات ّخاذ القرار على المستوى المحلي وذلك ﻹتاحة الفرصة أمام الفقراء للمشاركة في الخطط والبرامج
وات ّخاذ القرارات المتعلّقة بشؤون حياتهم وهي العملية التي تهدف إلى تحسين اﻷوضاع اﻻجتماعية للفقراء ،وتمكين الفقراء
سياسيا ً وتوعيتهم بقدرتهم بالمشاركة في صنع القرار واتخاذه وخاصة فيما يت ّصل بإشباع احتياجاته ومواجهة وحل
مشكﻼته ،وهذا يت ّفق مع دراسة ودجاجا ) (Widjaja ,2009التي أشارت إلى إن التمويل يساعد اﻷشخاص الفقراء في
إخراجهم من دائرة الفقر عن طريق زيادة دخلهم ،وتمكين النّساء من القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة ،وتحسين
ظروفهم اﻻقتصادية واﻻجتماعية ،وهي طريقة فعّالة لخلق فرص تعليمية وصحية وغذائية أفﻀل ﻷوﻻدهم.
وفيما يخص استراتيجية المﺸ اركة فكان ت أه م مؤش رات اس تخدامها تمك ين الم واطن وزي ادة قدرات ه وإش راكه ف ي
عملية صنع القرار واتخاذه ؛ وقد يعود ذلك إلى اهتمام مؤسسات المجتمع المدني بالت ّعبير عن آراء الفقراء ح ول اهتمام اتهم
من خﻼل الت ّعبير عن آراء المواطنين حول اهتماماتهم من خﻼل تكوين اللجان من أف راد المجتم ع المحل ي ﻹيص ال مط البهم
إلى صناع القرار ،ومن خﻼل تعزيز المشاركة المحلية في تحديد اﻷولويات التنموي ة ومأسس ة ه ذه العملي ة م ن خ ﻼل لج ان
ممثلة من المجتمع المحلي ،يليها الت ّعاون بين المن ّ
ظمات المدنية والت ّنسيق بينهم لمواجهة الفقر ،وهذا الت ّعاون ل ه ت أثير مباش ر
ّ
على استمرار نشاط تلك المن ّ
ظم ات أو زواله ا ،يليه ا اﻻتّف اق ب ين أعﻀ اء مج الس إدارة المنظم ات وأعﻀ اء اللج ان لكس ب
الت ّأييد لتنمية قدرات الفقراء ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )أبو زيد ،(2006،بأنه ثم ة تعاون ا قائم ا ب ين الحكوم ة ومن ّ
ظم ات
المجتمع المدني عن طريق تقديم المعونات المالية ،وتبادل المعلومات والخبرات ،وتنفيذ المؤتمرات المشتركة ،وف ي المقاب ل
كانت أدنى مؤ ّ
سس ات المجتم ع الم دني
شرات استخدام اس تراتيجية المش اركة والت ّﻀ امن تب ادل الخب رات والكف اءات ب ين مؤ ّ
سس ات المجتم ع الم دني
لمواجه ة الفق ر ،وه ذا يختل ف م ع دراس ة ) ،(Seizer Pamela,1999والت ي أ ّك دت أن لمؤ ّ
دورا ًفاعﻼ ًفي الت ّنسيق والت ّعاون مع الحكومة فيما يخص تبادل المعلومات وكذلك الخبرات والكفاءات.
أم ا بالنّس بة ﻷس تراتيجية اﻻقن اع فق د كان ت أه م مؤ ّ
ش راتها ،إقن اع القي ادات الموج ودة ب المجتمع للمش اركة بتحدي د
احتياجات الفقراء ودعمهم ،ويمك ن أن تتحق ق ه ذه اﻻس تراتيجية م ن خ ﻼل اﻻتف اق ب ين أعﻀ اء مج الس إدارات المن ّ
ظم ات
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وأعﻀ اء اللج ان لكس ب التأيي د لتنمي ة ق درات الفق راء وإقن اع ص نّاع الق رار بمش روعية مطال ب الفق راء وتحس ين أح والهم،
وعرض الحلول لمشكﻼت الفقراء.
وفيما يخص أستراتيجية ممارسة الضغط والقوة فقد كان أهم استخدام مؤشراتها ،تنظيم حم ﻼت حش د وتأيي د ته دف إل ى
سس ات المجتم ع الم دني
اﻻستجابة للقﻀايا التي تمس الفقراء وتدافع عن حقوقهم لتحقيق العدالة وه ذا ي دل عل ى محافظ ة مؤ ّ
سس ات
على الهدف اﻹنساني الذي أًنشئت من أجلة والذي ارتبط بدوافع تنموية وإنسانية ،وبالتالي من المتوقع أن تح افظ المؤ ّ
على هذا ال ّ
طابع ،وتعمل على تدعيمه ،وهذا ما أشير إليه أيﻀا عند مناقشة الت ّساؤل اﻷول ،حيث كانت أكثر اﻵليات ممارسة
ّ
ّ
ﻀ عف والثغ رات ف ي
مطالب ة الجمعي ات بتع ديل بع ض التش ريعات القائم ة والت ي تح دّ م ن مش كلة الفق ر والكش ف ع ن ال ّ
الت ّشريعات القائمة ،وفي المقاب ل ك ان أدن ى مؤ ّ
ﻀ غط عل ى
ﻀ غط ممارس ة المؤسّس ة ال ّ
ش رات اس تخدام اس تراتيجية الق ّوة وال ّ
شر يدل على ضعف دور المن ّ
سلطة التّشريعية ﻹيصال مطالب الفقراء إلى المسؤولين وهذا مؤ ّ
ﻀ غط
ظمات في ممارس ة ال ّ
ال ّ
ّ
ّ
ّ
سلطة التشريعية ﻹيص ال مطال ب واحتياج ات الفق راء إل ى المس ؤولين وه ذه النتيج ة ﻻ تعك س النظ رة الت ي أوض حها
على ال ّ
ﻀ غط " ع ن طري ق تش كيل
المنظرون واﻷكاديميون الذين تناولوا استراتيجية مؤسس ات المجتم ع الم دني ف ي بن اء الق وة وال ّ
ص ة ن واب المجل س البرلم اني حي ث يع دّ المي دان
جماعات تسعى لممارسة ال ّ
ﻀغط عل ى ال ّ
س لطة الحاكم ة والمس ؤولين ،وخا ّ
ﻀ غط عل يهم ،ومط البتهم بتنفي ذ وع ودهم اﻻنتخابي ة وت ّتف ق ه ذه النّتيج ة م ع دراس ة
الرئيس ي لنش اطهم وممارس ة ال ّ
ّ
ّ
ﻀغط.
مصطفى) ،(2005التي أشارت إلى أن منظمات المجتمع المدني ﻻ تجيد فن ممارسة ال ّ
سسات المجتمع المدني لمواجهة مﺸكلة
ثالثا ً :مناقﺸة النّتائج الﺨا ّ
صة بالتّساؤل الثالث ما الﺒرامج التي تقدمها مؤ ّ
الفقر؟ أظهرت النتائج أنّ أكثر الخدمات التي تقدمها المؤسّسة برامج تدريب وتأهيل ﻷفراد المجتمع المحلي ،وتقدم برامج
تهدف لتنمية مهارات أفراد المجتمعات المحليّة ،وبرامج توفر فرص العمل ﻷفراد المجتمعات المحلية من خﻼل تدريب
وتأهيل المجتمع المحلي لرفع إنتاجية المواطن ،وهذا يعود إلى أهمية تفعيل مشاركة وتعزيز إنتاجية مختلف فئات المجتمع
المحلي ،وزيادة الوعي والتّدريب والت ّأهيل وتوفير فرص عمل لزيادة الدّخل وتحقيق الفائدة اﻻقتصادية واﻻجتماعية
المباشرة وغير المباشرة للفقراء في مناطق جيوب الفقر ،باﻹضافة إلى تقديمها برامج للت ّوعية والت ّثقيف للمجتمعات المحلية،
سسات المجتمع المدني في مناطق جيوب الفقر على محاربة الفقر ،عن طريق معالجة ثقافة العيب عند
حيث تعمل مؤ ّ
الشباب ،التي تعدّ من أحد اﻷسباب الرئيسية لرفﻀهم العمل في بعض القطاعات ،وبالتالي ازدياد نسبة الفقر ،حيث تعمل
سسات المجتمع المدني في مناطق جيوب الفقر على محاربة الفقر ،عن طريق معالجة ثقافة العيب عند الشباب ،التي
مؤ ّ
ت عد ّ
الرئيسية لرفﻀهم العمل في بعض القطاعات ،وبالت ّالي ازدياد نسبة الفقر ،وت ّتفق هذه النّتيجة مع
اﻷسباب
أحد
من
ّ
ّ
ّ
صة الشباب
دراسة اﻷغا) ،(2011التي أشارت إلى أن منظمات المجتمع المدني تقوم بأعادة تأهيل العاطلين عن العمل وخا ّ
منهم وتوفر فرص عمل ﻻئق ،ودراسة ) ،(Barrett G& Ditzel Mic,2002التي توصلت إلى أنّ للمؤسسات اﻷهلية
صحية ،واختلفت
الريفي على كل اﻷصعدة :اﻻجتماعية واﻻقتصادية وال ّ
دورا ً مؤثرا ً وحيويا ً في عملية التّنمية في المجتمع ّ
هذه النتيجة مع نتائج) ،دراغمة (2010،والتي أشارت بأن هناك نقصا ً في مستوى الخدمات التي تقدّمها الجمعيات
الخيرية ،وبأن للجمعيات الخيرية دورا ً متوسّطا ً في التّنمية اﻻقتصادية.
سسات المجتمع المدني في
سؤال الرابع :ما
المعوقات التي تح ّد من دور مؤ ّ
رابعا ً :مناقﺸة النّتائج المتعلّقة بال ّ
ّ
سسات المجتمع المدني في مواجهة الفقر هي
مؤ
تواجهها
التي
قات
المعو
أكثر
بأن
مواجهتها لمﺸكلة الفقر؟ أظهرت النتائج
ّ
ّ
سسات
سياسية واﻻقتصادية في عدم إدراك المجتمع المحلي لطبيعة الدّور الذي تقوم به مؤ ّ
لمعوقات اﻻجتماعية والث ّقافية وال ّ
ا ّ
المجتمع المدني لمواجهة الفقر ،و تليها نقص الوعي المجتمعي بأهمية العمل التطوعي لمواجهة الفقر ،وهذه النّتيجة ت ّتفق مع ما
جاءت به الّنظرية اﻹيكولوجية ،حيث تعدّ أن هناك صعوبات مجتمعية بيئية تواجه المن ّ
ظمة عند ات ّصالها بالبيئة.
المدربة في المؤسّسة،
صة بالمؤسّسة وذلك بنقص الخبرات والكفاءات البشرية
وفي المرتبة الث ّانية جاءت
المعوقات الخا ّ
ّ
ّ
سسات المجتمع
وعدم توافر اﻹمكانيات المادية والبشرية داخل المؤسّسة ،تليها عدم التّعاون والت ّنسيق بين المؤسّسة وغيرها من مؤ ّ
سسات المجتمع المدني في ممارسة
صة بالفقراء ،وهذا يعود لﻀعف خبرة أعﻀاء مؤ ّ
المدني لكسب الت ّأييد للت ّشريعات الخا ّ
ّ
استراتيجية التّشبيك فيما بينها لتحقيق اﻷهداف المنشودة ،وهذا يتفق مع ما جاءت به دراسة لمصطفى ) (2005أشارت إلى
صة من المتطوعين ،وبيّنت أن من ّ
وجود قصور في العنصر البشري في من ّ
ظمات المجتمع المدني ﻻ
ظمات المجتمع المدني خا ّ
ّ
ﻀغط والتّشبيك ،وقلّة الدّعم الحكومي لمنظمات المجتمع المدني مما يحدّ من شراكتها في صنع سياسات
تجيد فن ممارسة ال ّ
الرعاية اﻻجتماعية .كما ويرى  Ndangwaفي دراسته عن )المجتمع المدني وتقليص الفقر في جنوب أفريقيا( ،أنه ﻻ بد
ّ
من وجود تشجيع من قبل الحكومات والوقوف إلى جانبها من أجل تلقي الدعم والقيام بعملها على أتم وجه.
المعوقات التي تح ّد من دور
سؤال الﺨامس:هل يوجد فروق ذات دﻻلة إحصائية في مستوى
خامسا ً :النّتائج المتع ّلقة بال ّ
ّ
سسات المجتمع المدني في مواجهتها لمﺸكلة الفقر تعزى للمنصب؟ أظهرت النّتائج عدم وجود فروق ذات دﻻلة إحصائية
مؤ ّ
سسات المجتمع المدني في مواجهتها لمشكلة الفقر باختﻼف الوظيفة ،وهذا يدل على
في مستوى
المعوقات التي تحدّ من دور مؤ ّ
ّ
نمطية عمل مؤسسات المجتمع المدني ،وعدم قدرتها على البحث عن فرص حقيقية لمعالجة المشاكل التي تعاني منها ،حيث ﻻ
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معوقات مؤسسية أم مجتمعية أم
يعود للمناصب داخل المؤسّسة أي تأثير في
المعوقات التي تعاني منها المؤسّسة سواء أكانت ّ
ّ
اقتصادية.
سؤال السادس :هل يوجد فروق ذات دﻻلة إحصائية في اﻻستراتيجيات التي تستﺨدمها
سادسا ً :النّتائج المتعلّقة بال ّ
سسات؟ أظهرت
سسات المجتمع المدني في أداء دورها في مواجهة الفقر تعزى لمدة عمل العاملين في تلك المؤ ّ
مؤ ّ
سسات المجتمع المدني في أداء
النتائج عدم وجود فروق ذات دﻻلة إحصائية في مستوى اﻻستراتيجيات التي تستخدمها مؤ ّ
دورها في مواجهة الفقر باختﻼف مدة عمل العاملين .وهذا مؤشر يدل على كفاءة العاملين في اﻹستراتيجيات التي تتبعها
المؤسسات لمواجهة الفقر.
توصيات الدّراسة
وفي ضوء النتائج السابقة يمكن إقتراح ما يلي:
ومتطورة ،توث ّ ق تفاص يل الفئ ات المس تهدفة،
 ربط مؤسسات المجتمع المدني بقاعدة بيانات إلكترونية مركزيةّ
وترصد أهم احتياجاتهم وفي مقدمتهم الفئات الفقيرة والمه ّمشة.
ص ة به ا م ن خ ﻼل
سس ات المجتم ع الم دني بت وفير ال دّعم الم ادّي لﻸنش طة
 ض رورة اهتم ام مؤ ّالمتنوع ة الخا ّ
ّ
البحث عن مصادر تمويل داخلية وخارجية.
 العمل على تبني استراتيجيات تنموية تسهم في إيجاد ف رص عم ل حقيقي ة ،وتس هم ف ي تحقي ق اﻻكتف اء ال ذّاتي،والّتنمية اﻻقتصادية ،وتعمل على الحدّ من معدﻻت الفقر.
سس ات المجتم ع الم دني م ن أج ل تش جيعها عل ى القي ام
 توفير الدّعم الرسمي والمساندة من قب ل المس ؤولين لمؤ ّبوظائفها على أكمل وجه.
 ضرورة الت ّشبيك بين ّسسات الحكومية.
منظمات المجتمع المدني والمؤ ّ
 نشر ثقافة العمل الت ّطوعي بين أفراد المجتمع المحلي. بناء قدرات العاملين في مؤسس ات المجتم ع الم دني ،وخصوص ا ً أعﻀ اء الهيئ ات اﻹداري ة م ن خ ﻼل دوراتتدريبية وتأهيلية ،بحيث تصبح هذه الجمعيات احترافية في أدائها لمهماتها ووظائفها.
سس ات المجتم ع الم دني ف ي الح دّ م ن الفق ر ف ي
 إج راء المزي د م ن الدّراس ات المماثل ة ف ي موض وع دور مؤ ّالمجتمع اﻷردني من وجهة نظر المستفيدين.
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