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  صملخّ ال

إلى آليات  التعّرفمن خالل ع المدني في مواجهة الفقر، وذلك إلى دور مؤسسات المجتم التعّرف الدّراسةهدفت 
ولتحقيق ذلك . ئهاالمعوقات التي تحد من أدا إلى التعّرفعملها، واالستراتيجيات التي تتبعها، والبرامج التي تقدمها، وكذلك 

أجريت دراسة مسحية لكافة العاملين في برنامج تمكين جيوب الفقر في المؤسسات األربعة المعتمدة من قبل وزارة 
ً موظف )64( التخطيط والتعاون الدولي، والبالغ عددهم الكلي  ة جتماعيالحصائية  للعلوم اإلستخدام الرزمة ااوتم  ،وموظفة ا

)spss ( الدّراسةوتوّصلت  .الالت اإلحصائية للمتغيراتلبيان الفروق والدّ  اإلحصاء الوصفيساليب ألا الدّراسةإذ طبقت 
 التي تعمل ضمن برنامج جيوب الفقرأن آليات عمل مؤسسات المجتمع المدني : من أبرزهاإلى مجموعة من النتائج 

ثغراتها لتحقيق الهدف المنشود، وتبيّن  ةشريعات القائمة، والكشف عن ضعفها وكثرتتلّخص في المطالبة بتعديل بعض التّ 
ضامن، في الحد من الفقر هي استراتيجية تمكين الفقراء، ويليها المشاركة والتّ  المستخدمةأن أهم االستراتيجيات 

سات هي  برامج تدريب تي تقدمها المؤسّ كما تبيّن أّن أهم االبرامج ال ،غط،قناع، ومن ثم استراتيجية الضّ إلواستراتيجية ا
م برامج تهدف لتنمية مهارات أفراد المجتمعات المحلية، وأما فيما يتّصل  بالمعوقات يوتأهيل ألفراد المجتمع المحلي، وتقد

 .مؤّسسةالة بقات الخاصّ يليها المعوّ  ، يةياسية واالقتصادقات االجتماعية والثقافية والسّ سات  فكانت المعوّ التي تواجه المؤسّ 
سات المجتمع المدني في من دور مؤسّ  قات التي تحدّ المعوّ  علىتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية كما أظهرت النّ 

سات مواجهتها لمشكلة الفقر تعزى للمنصب، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في االستراتيجيات التي تستخدمها مؤسّ 
   .ساتفي مواجهة الفقر تعزى لمدة عمل العاملين في تلك المؤسّ  المجتمع المدني في أداء دورها

  سات المجتمع المدني، الفقر، جيوب الفقر مؤسّ : 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 
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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 

، سياسية وجدت منذ بدء الخليقةواقتصادية واجتماعية  مشكلةيشّكل فهو  ؛حظي موضوع الفقر باهتمام عالمي      
  .كافةبها تاريخياً وعلى األصعدة واستمر االهتمام 

دن من ويعد األر ،الدولية بإيالء دراسة الفقر أهمية قصوى ووضع الحلول الالزمة لمواجهتها المنّظماتوبدأت      
للحد من الفقر، سواء على صعيد تبني سياسات  جهوداً كبيرة   حيث بذل ؛رولت اهتماماً كبيراً لموضوع الفقالبلدان التي أ

عاون مع وقد عملت الحكومة بالتّ  ،كافل االجتماعيوبرامج تنموية عامة أو برامج خاصة استهدفت الحد من الفقر وزيادة التّ 
على تخفيض معاناة الفقراء وإنشاء مؤسسات تعنى برصد  الدولية المنّظماتتمع المدني وسات المجالقطاع الخاص ومؤسّ 

  المنّظماتسات ولذلك بدأ االهتمام العلمي والبحثي على المستوى المحلي،  وأنشئت المؤسّ و ،الفقر ومراقبته والحد منه
  .عامل مع ظاهرة الفقرللتّ 

ه من المالحظ استمرار هذه المشكلة، األمر الذي أوجب بأن الفقر، إال أنّ  ومع كل الجهود المبذولة في مجال مكافحة     
ر نفسها كمؤسسات اجتماعية وليس هِ ظْ وعليها أن تُ  يكون لمنظمات المجتمع المدني دور بارز لمواجهة هذه المشكلة؛

 المنّظماتالفقر قامت كتجمعات أو وكاالت خيرية، وألهمية دور منظمات المجتمع المدني العالمية في مجال مكافحة 
من مشكلة الفقر، وقد أسهم ذلك بإعطائها ثقالً  العالمية بمساندتها، وذلك بتمويل برامجها ومشاريعها، التي من شأنها أن تحدّ 

  .أكبر من حيث توفير االستقالل لها

لجهود الحكومية وألهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة مشكلة الفقر كان من الضروري  تضافر ا      
عاية بشكل أكثر عدالة وفاعلية من خالل استجابة الحكومات معها للتخفيف من الفقر، و تحسين أوضاع الفقراء وتقديم الرّ 

سات في األمر الذي يحتم علينا دراسة دور هذه المؤسّ  بسماحها إقامة شراكات مع المجتمع المدني من خالل مؤسساته،
سات المجتمع المدني، تي أصبحت تشغل بال الكثيرين، ودراسة آليات العمل التي تقوم بها مؤسّ خفيف من هذه المشكلة الالتّ 

  . من هذه المشكلة للحدّ التي تعتمدها واالستراتيجيات 

   الّدراسةمشكلة 

دي  صلتّ ل ات المجتمع المدنيسسات الحكومية ومؤسّ لمؤسّ غم من الجهود الحثيثة والملحوظة التي تبذلها اعلى الر      
ً للفقر في جميع مناطق بمختلف السّ لمشكلة  الفقر  بل الوقائية منها والعالجية، إال أننا ما زلنا نشهد نمواً وانتشاراً متسارعا

ً في العامجيب 32 إلى 2006عام الجيب فقر في  22جيوب الفقر بالمملكة من  وزيادة أعدادالمملكة،  األمر الذي ؛ 2008 ا
  .(Department of Statistic ,2010) .مات المجتمع المدني في مكافحة الفقر بجميع برامجهايثير الجدل حول دور منظّ 

 ،خفيف منهسات المجتمع المدني في مكافحة الفقر أو التّ للعمل على إبراز دور مؤسّ  الدّراسةومن هنا جاءت هذه       
في سات مؤسّ ال هذهإلى آليات عمل  لتعّرفا، وذلك بالمنّظماتمة من البرامج المقدّ  مواطن القوة والضعف في ورصد

إلى استراتيجيات  التعّرفودورها في مواجهة مشكلة الفقر؛ وأدائها ، وتحديد المعوقات التي تحد من مواجهة مشكلة الفقر
  : ات المدني في مواجهة مشكلة الفقر، لذلك جاءت هذه الدراسة في محاولة لإلجابة عن األسئلة التاليةتفعيل دور مؤسس

 ما هي آليات عمل مؤّسسات المجتمع المدني في مواجهة مشكلة الفقر؟ - 1

 ما  االستراتيجيات التي تستخدمها مؤّسسات المجتمع المدني لمواجهة مشكلة الفقر؟ - 2

 ما البرامج التي تقدمها مؤّسسات المجتمع المدني لمواجهة مشكلة الفقر؟ - 3

 في مواجهتها لمشكلة الفقر؟ ما المعّوقات التي تحد من دور مؤّسسات المجتمع المدني - 4

فروق ذات داللة إحصائية في مستوى المعّوقات التي تحدّ من دور مؤّسسات المجتمع المدني  يوجدهل  - 5
 في مواجهتها لمشكلة الفقر تعزى للمنصب؟

فروق ذات داللة إحصائية في االستراتيجيات التي تستخدمها مؤّسسات المجتمع المدني في  يوجدهل  - 6
 مواجهة الفقر تعزى لمدة عمل العاملين في تلك المؤّسسات؟ أداء دورها في

  أهميّة الّدراسة

  :يمكن تحديد أهميّة الدّراسة بالنّقاط التّالية 
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تنبع أهمية هذه الدّراسة من تركيزها على عنصر أساسي في عملية التّنمية للمجتمعات المحلية وهي  - 1
ا ًفي أعدادها، األمر الذي يتطلّب التعّرف إلى دورها في تقديم مؤّسسات المجتمع المدني التي تشهد تزايدا ً ملحوظ

 .المساعدة الالزمة للفئات المستفيدة

ارتفاع معدالت الفقر في المجتمع األردني وال سيما في ظل اللجوء السوري الذي خلّف مشاكل غير  - 2
لخطط المناسبة من أجل مسبوقة، األمر الذي يجب أن يساعد صنّاع وراسمي السياسات والمسؤولين في وضع ا

تشير اإلحصاءات أن خط الفقر في األردن وبحسب بيانات تطوير أدائها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، حيث 
، وارتفاع 2008عام الديناراً بحسب نفقات  680ديناراً مقابل  814يبلغ  2010لعام لمسح نفقات األسرة ودخلها  

ً  32إلى  2006عام الفي جيب فقر  22المملكة من في جيوب الفقر   Department of). 2008 للعامجيبا
Statistics,2010) 

تتمثل أهمية الدّراسة في إثراء الدّراسات العلمية في مجال الفقر من خالل دراسة الجمعيات الخيرية  - 3
عزز ودورها في الحد من الفقر، ومحاولتها للتوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي في مجموعها ست

درة الدراسات والبحوث العلمية وكذلك ن. إمكانية الباحثين في صياغة أبحاثهم العلمية واختيارها في هذا المجال
  .التي اهتمت بدراسة مؤسسات المجتمع المدني ودورها في مواجهة الفقر في المجتمع األردني

  الّدراسةأهداف 

  :تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية

 . سات المجتمع المدني في مواجهة مشكلة الفقرآليات عمل مؤسّ  إلى التعّرف - 1

 .سات المجتمع المدني لمواجهة مشكلة الفقرإلى االستراتيجيات التي تستخدمها مؤسّ  التعّرف - 2

 .سات المجتمع المدني لمواجهة الفقرإلى نوعية البرامج التي تقدمها مؤسّ  التعّرف - 3

 .  سات المجتمع المدني في مواجهة الفقردور مؤسّ  أداءإلى المعوقات التي تحد من  التعّرف - 4

سات المجتمع جود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى المعوقات التي تحد من دور مؤسّ تفحص و - 5
 .المدني في مواجهتها لمشكلة الفقر تعزى للمنصب

لمدني سات المجتمع اوجود فروق ذات داللة إحصائية في االستراتيجيات التي تستخدمها مؤسّ تفحص   - 6
  .ساتداء دورها في مواجهة الفقر تعزى لمدة عمل العاملين في تلك المؤسّ أفي 

  

  ظري طار النّ إلا

جتماعي أو ثقافي؛ فالفقر ظاهرة مركبة او أمنها ما هو مادي  ن، ختالف رؤى الباحثيبامختلفة  الفقر معانٍ يحمل       
أسلوب الحياة، ونمط (ذاتي  ووما ه) مهنة والوضع الطبقيوالملكية وال خل،كالدّ ( :تجمع بين أبعادها ما هو موضوعي

، ويعد الفقر مشكلة عالمية وظاهرة اجتماعية ذات أبعاد وامتدادات اقتصادية )قافيثّ شكال الوعي الأنفاق واالستهالك وإلا
وطبيعتها والفئات  فاوت الكبير في حجمهاخلو منها أي مجتمع مع التّ ي، وهي ظاهرة ال وانعكاسات سياسية متعددة األشكال

 ً  ،على مستوى الفقر من خاللها عّرفالتّ ينظر إلى الفقر على أنه مفهوم له أكثر من زاوية يمكن  المتضررة منها، وحاليا
 ،بمعنى أن الفقير هو الذي ال قدرة له على تحقيق حياة جيدة ، هناك أيضا مفهوم فقر القدرات، خلفباإلضافة إلى فقر الدّ 

 د أنّ نمية البشرية الذي يؤكّ وهي الجوانب التي تضمنها تعريف التّ  ،خلوالدّ  والمسكن حةعليم والصّ ى التّ وهي التي تقوم عل
ي إلى توسيع فرص ومجاالت االختيار أمامه في شفافية وحرية نمية هي تطوير وتنمية العنصر البشري بما يؤدّ التّ "

تلعب مؤّسسات المجتمع المدني  لذا ، UNDP,2006) ( تحسين نوعية أو جودة حياة البشر وديمقراطية، بما يؤدي إلى
ً في تقديم الخدمات االجتماعية في المجتمع األردني ، حيث بدأت مؤّسسات المجتمع المدني في تفعيل للفقراء دوراً رئيسيا

 ، اإلنتاجية دورها في حل مشكلة الفقر عن طريق العمل الجاد في توفير الدّخل الثّابت لألسر الفقيرة، ودعم المشروعات
وسد نقص المهارات الخاّصة في المجتمع بتوفير برامج تدريبية، والحصول على قروض بشروط فرص العمل، وتوليد 

المدني في الجهود الموّجهة للتّخفيف من حدّة المجتمع وتساعد مؤّسسات   .ميّسرة، وتشجيع المشروعات الّصغيرة ودعمها
إجراء مسح لألسر التي تحتاج إلى تدريب مثل  ),2001Hawrani(تعمل فيها  الفقر عن طريق ممارستها لألنشطة التي

تخدمه إجراء حصر الحتياجات سوق العمل في نطاق المجتمع الذي ، وعلى العمل في نطاق المجتمع الذي تخدمه المؤسسة
تقدّم ، وات إنتاجية جديدةتقوم بدور الوساطة إلتاحة القروض لألسر الفقيرة، والنّساء المعيالت لبدء مشروع، والمؤسسة

القيام بالعديد من األدوار مثل ، واتها، بالتّعاون مع مؤّسسات المجتمع المدني األخرىيمعونات لألسر الفقيرة في حدود إمكان
كسب التّأييد، و تشكيل جماعات ضاغطة من المسؤولين للتأثير في متّخذي القرار، سواء أكان ذلك على المستوى المحلي أم 
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خالل تعزيز المشاركة المحليّة في تحديد األولويات التّنموية ومأسسة هذه العمليات من و ،لتوفير خدمات للفقراءي القوم
  .يلجان ممثّلة للمجتمع المحل

وم  - وبناًء على ما سبق نجد  ت بمفه ة، وانتقل ة ملّح ة وطني ر كأولوي كلة الفق ع مش أن الحكومة األردنية تعاملت بجدية م
ع مش ل م ين التّعام ى التّمك ز عل راء والتّركي ادي للفق ين االقتص وم التّمك ى مفه ة إل ة النّقديّ ديم المعون وم تق ن مفه ر م كلة الفق

ات  ا الجمعي ا فيه دني بم ع الم ات المجتم ز دور مؤّسس رة، وتعزي ة والفقي ات المهّمش ة للفئ درة اإلنتاجي ع الق ي، ورف المجتمع
ا ي تس ة البشريةالخيرية؛ ولذلك ال بدّ لها أن تتطّور لك ي التنمي ي ف دور أساس ا  ،هم ب ذي م دي ال دور التّقلي اوز ال زالوتتج  ي

دور  سائداً  ا ب ى قيامه راء إل اجين والفق ة للمحت ديم الّرعاي اء بتق وم باالكتف ي تق في بعض أنشطة مؤّسسات المجتمع المدني الت
ارف  تغييري تنموي تتحقّق من خالله إسهامات في مجاالت التّنمية البشرية، وتمكين اب المع ى اكتس اعدتهم عل الفقراء ومس

الل  هم من خ ى أنفس اد عل ن االعتم نهم م ث تمك ات بحي ذه الفئ والتّدريب على خبرات مهنية أفضل، والعمل على مساعدة ه
رامج  ذ ب ات تنفي ع اتّفاقي ى توقي ت وزارة التّخطيط عل ذا عمل ان؛ ول در اإلمك ات بق ل المجتمع استخدام المصادر المتاحة داخ

ي ددها تمك ة وع ي المملك ر ف وب الفق ين جي ل تمك ذ مراح ة لتنفي ات وطني ع مؤّسس ع أرب راء م ى  32ن الفق ة عل اً، موزع جيب
ذه المؤّسسات ة : محافظات المملكة وه رية، وجمعي ة البش مي للتنمي ندوق الهاش ين، والص ور الحس ر األردن، ون مؤّسسة نه

ي مراكز اإلنماء االجتماعي، حيث بدأت المؤسسات بالتنفيذ ية ه تدامتهُ، : من خالل محاور رئيس امج واس ور إدارة البرن مح
ة،  ة التحتي ية والبني دمات األساس ين الخ ور تحس محور التّمكين االقتصادي والمشاريع األنتاجية، والمحافظ اإلقراضية، ومح

ر و دة الفق ف ح ي تخفي اهمة ف ى المس امج إل دف البرن وار؛ ويه وعي والح ر ال درات ونش اء الق ور بن روف ومح ين الظ تحس
اركة  ل مش الل تفعي ن خ ك م ر، وذل وب الفق ي جي ّكان ف ادية للس ية واالقتص ي والمعيش ع المحل ات المجتم ف فئ ز مختل تعزي

اإنتا ة جيته ادية واالجتماعي دة االقتص ق الفائ دخل وتحقي ادة ال ل لزي رص عم وفير ف ل وت دريب والتّأهي وعي والتّ ادة ال ، وزي
 .في تلك المناطق المباشرة وغير المباشرة للفقراء

Ministry of planning and international cooperation,2014)(  

   

   في مواجهة الفقرمات المجتمع المدني ستراتيجيات منظّ ا 

  :أهدافها في مواجهة الفقر لتحقيقالمجتمع المدني  ساتمؤسّ ات التي تتبعها ستراتيجيالهناك العديد من ا

تراتيجية  .1 بيكاس ّرف: التش ات الرّ  :هبأن ويع ن العالق ة م ن النّمجموع ة م ين مجموع مية ب ذين س اس ال
ا دمات المتلق تركة أو الخ الح مش م مص رّ . Coulshed ,1998)(ة تجمعه اً بأنّو يع ة التّ  :هف أيض ة عالق يط إلقام خط

ل ا مؤسساتو أكثر من أمة بين طرفين تعاونية منظّ  ترك المجتمع المدني بهدف تبادل المعلومات والخبرات، والعم لمش
ع  ة المجتم ة وخدم ي تنمي ة التّ وتتمثّ ).(NGO Services Center ,2002ف بيك ل أهمي ي تبش ات ف ادل المعلوم

ة ائل مختلف ات بوس ل مؤسّ ، والبيان اق عم يع آف ى توس اعد عل ذي يس ر ال دنياألم ع الم ات المجتم الل ، س ن خ ادل م تب
رات الخاّص ة ة بالتّ الخب ؤدّ ، Edith ,1995)(نمي ذي ي ر ال اح مؤسّ األم ى نج ا ي إل ي توجهاته دني ف ع الم ات المجتم س

ة ود و ،المختلف د جه اتتوحي ات  المنّظم وين عالق ة وتك دالً تكاملي ن  ب ات التّ م يّ العالق وفّ وة، نافس ى ي اغطة عل وة ض ر ق
ا ل عنصر قوّ شكّ ي) التحالف( بشكل المنّظماتحيت إن عمل ، أصحاب القرار ي تسعى إليه دافها الت ة وضغط لتحقيق أه

ن را م حاب الق اعد و ( NGO Services Center, 2002 )  رأص اتيس ة التّ  المنّظم ي أنموي اف تغالل موارده ، س
ها أم ع بعض ة وتعزيز تكامل أنشطتها سواء أكانت في تعاون الجمعيات م ع الدول ا م ا  .)Alalmi,2002(  تعاونه ومم

ة ألغراضسبق يمكن تعريف التشبيك  ه هذه الدراس ى أن ن ال: عل ات مجموعة م ين مؤّسس ة ب ة المتبادل ات التّعاوني عالق
ادل  دف تب رى، به ة أخ ن ناحي ة م ات الحكومي ة، والمؤّسس ن ناحي ا م ا بينه ر فيم ن الفق المجتمع المدني المهتّمة بالحد م

 .البيانات والمعلومات والخبرات والتّشارك والتّعاون لبذل أقصى الجهود للحد من ظاهرة الفقر

انلمواجهة تأثيرات بيئية خارجية مؤّسسةحاد أكثر من ق اتّ عن طري: حالفاتبناء التّ  .2 رى الطرف  ، حيث ي
دّ تمثيل مصالح بعض ال :غراض التالية، وتستخدم لتحقيق األبالتحالف قوة افئات وال ق التّ و، فاع عنه ي تحقي هيالت الت س

 )Qandil, 2005 (         .شريعات القانونية القائمةمعارضة أو تأييد التّ و، ال تستطيع الجمعية تحقيقها وحدها

دّ  :بناء القوة والضغط .3 اعن طريق تشكيل جماعات تسعى لل الح أعض ن مص يأثير ا للتّئهفاع ع ة  ف عملي
ـويمكن للمنظّ  .والمسؤولين لتحقيق أهدافها التي تسعى إليها صنع القرار ض االقتراحـ ديم بع ءة اراء البنّات واآلمات  تق

ـ ـرار ف انعي الق ـاعد ص د تسـ ي ق ـومي الت اع الحكــ ىي القط ـا المعقّ عل ـلول للقضايـ ـاد ح راء دةإيج ص الفق ي تخ ، الت
ـنالوا ـة القوانيـ ـي  صـياغـ ـات ف ـذه االقـتراح ـن ه ـتفادة م  و  (Lam and james, 2000) (Howell, 2000) .س

ات الّض أ جماع ة الّضتلج ائل لممارس ف الوس ى مختل ى الّسغط إل فة غط عل ا بص ة منه ية لطة الحاكم أساس
)Bakat,2005(:  
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ق   . أ وقهم لتحقي ن حق دافع ع راء وت س الفق ي تم ايا الت تنظيم حمالت حشد وتأييد تهدف إلى االستجابة للقض
 العدالة

واب  . ب ي الن أثير ف ث يع: الت ا دّ حي ات الّضن البرلم اط الجماع ي لنش دان الرئيس وانين المي ون الق اغطة، لك
ى والتّ  ات عل ل الجماع ث تعم ه، حي در عن ريعات تص ر، ش تبعاد آخ ديل أو اس الحها أو تع انون لص دار ق استص

ين عن  واب بتنفيذ وعودهم االنتخابية، أوغط قد يكون بطريقة مباشرة بمطالبة النّ والضّ  ال ممثل رة بإرس ر مباش غي
 .قناعهمإالجماعة للتفاوض مع النواب و

عات المختلفة في الرأي على فاق الجماه يسهل اتّ ستراتيجية أنّ التفترض هذه احيث   :قناعإلاستراتيجية ا .4
تتعارض مع ال ها جاهاته متى اقتنع أنّ واتّ  هفي كثير من المواقف  لتغيير قيم اإلنسان مستعدّ ف ،أساس القيم التي تعتنقها

للمشاركة بتحديد احتياجات  بإجماع قادة المجتمع المحليكذلك فإن بعض القرارات يجب أن تصدر  ،ةالمصلحة العامّ 
خذت هذا ة بالجماعات المختلفة التي اتّ جاهات الخاصّ فاق في القيم واالتّ ولن يتم ذلك إال نتيجة لالتّ  الفقراء ودعمهم

لكسب التأييد  في المجتمع المحلي من خالل االتفاق بين أعضاء مجالس إدارات المنّظمات وأعضاء اللجان ،القرار
فقراء وتحسين أحوالهم، وعرض الحلول لمشكالت لتنمية قدرات الفقراء وإقناع صنّاع القرار بمشروعية مطالب ال

 :)Abdel Hamid,2008 ( قناع وهيإلستراتيجية ااويتم استخدام تكتيكات خاصة ب .الفقراء

الموجودة في  الشعبية حصر القياداتر فيه، المراد إحداث تغيّ  المحلي جمع المعلومات والحقائق عن المجتمع - 1
أو  االجتماعية واإلقتصادية على أهم المشكالت التعّرفسوف يقومون بها، و حديد المهام التيوت المحلي المجتمع

البدائل المطروحة لحل هذه المشكالت وتحديد حجم المشاركة  وتحديدة بالمجتمع ووضع أولويات لها، االحتياجات الخاصّ 
  .المنشودة توظيفها لتحقيق األهداف وأسلوب )بشرية _ مادية ( تحديد اإلمكانات المتاحة و عبية في تحقيق هذه البدائل،الشّ 

تقوية الفقراء في حّقِ تقرير مصيرهم بأنفسهم من خالل المشاَركة في اتِّخاذ تعني  : مكينالتّ  ستراتيجيةا .5
 المنّظماتالقرار على المستوى المحلي، وتنظيمهم واتفاقهم حول أهداف ومصالح مشتركة، وتدعيم ُمشاركتهم في 

لوا من متلقّ عبية والحكومية ليتحالشّ  بعاد تمكين الفقراء أوتتمحور  ،ومشاركين في صنعها بها ين للخدمات إلى مطالبينوَّ
ز على إعطاء  خصي حيث الشّ مكين التّ : هي أبعاد ربعةفي أ ، إلحداث تأثير إيجابي في حياته ةالقوة والقدر المواطنيرّكِ
ز الذي مكين االجتماعيوالتّ  تقرير مصيرهم بأنفسهم من خالل المشاركة في اتّخاذ تقوية الفقراء في حق  على ،يرّكِ

القرار على المستوى المحلي وذلك إلتاحة الفرصة أمام الفقراء للمشاركة في الخطط والبرامج واتّخاذ القرارات 
يزيد من اإلحساس مما  المتعلّقة بشؤون حياتهم وهي العملية التي تهدف إلى تحسين األوضاع االجتماعية للفقراء

خل الكافي ليعيش قدرة كّلِ فرد في المجتمع في الحصول على الدّ  فهو مكين االقتصاديالتّ أما و، ةسؤوليَّة االجتماعيبالم
لبية احتياجاته األساسية من خالل تمكين األسر واألفراد الفقراء والباحثين عن العمل في مناطق حياة كريمة ويستطيع ت

مدّرة للدّخل والعمل على زيادة وعي األفراد بالخدمات المختلفة التي  من خالل إقامة مشاريع إنتاجية جيوب الفقر
ز  الذي ياسيمكين السّ لتّ ، واتساعد في التخفيف من مشكالتهم وإشباع حاجاتهم على توعية الفقراء سياسياً بقدرتهم يرّكِ

، وتوعيتهم بقدرتهم هشكالتتياجاته ومواجهة وحل موخاصة فيما يتّصل بإشباع اح ،بالمشاركة في صنع القرار واتخاذه
 .)Abdel Hamid,2008(  .على التأثير في مؤسسات اإلدارة المحلية

 

  :  لدور مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة الفقررة ات المفسّ ظريّ النّ 

ريات من أبرز هذه النظ ،دور مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة الفقر تتناولظريات التي هنالك العديد من النّ        
ا ة وأكثره ذه مالئم ي ه تخدامها ف ي اس ة ف ةالنّ   الدراس ة اإليكولوجي اءت ،ظري ث ج ي ل حي ة ف ة المحيط أثير البيئ ل ت تحلي

ا المحيطة سات المجتمع المدني مؤسّ ، وكذلك تأثير مؤّسسةال افي بيئته ين به ة ب دني، والعالق ع الم ات المجتم وم  ،مؤسس وتق
 (Barakatk,2005) :ها ظرية على مجموعة من األسس منهذه النّ 

  عامل مع البيئة المحيطة بهاال يمكن أن تنمو دون التّ  المجتمع المدني ساتمؤسّ إن.  

 ين نظيم االجتماعي هو االعتماد المتبادل بين وحدات وأفراد المجتمع والتّ التّ  أساسن إ نهم وب فاعل فيما بي
  .البيئة المحيطة

  ّالمحيطة بها صال الوثيق بالبيئةاالتّ مشاكل في ا همواجهتفي  تكمنمة هناك صعوبات تواجه المنظ.  

ي كاملي أو االمتداديلم التّ نظرية السّ  ،Weeb)(قدم ويب و       دى النّ  وه ي تفّسإح ات الت ين النّ ظري ة ب اط ر العالق ش
دمات ظرية على أن الهيئات الحكومية توفّ وتقوم هذه النّ  ،الحكومي واألهلي ن الخ ى م ا ر للمواطنين الحد األدن مان الّض:منه

ة حيّ ، االجتماعي دمات الص ةة والتّ الخ ل اعليمي وفير ك ى ت ة عل ات الحكومي درة المؤسس دم ق ة ع ي حال ات فال، وف ن إحتياج
ز امؤسسات المجتمع المدني  د العج دمات وس ك الخ هتعمل على تكملة تل ام ب ة القي تطيع الحكوم ذي ال تس ب أن ل ا، يج ، وهن
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ق  عينطل ة  المجتم الجهود التطوعي ذه الثّ ب ـد ه ـة، لســ ات األهليـ ات، والتنظيم ات، والهيئ ق الجماع ن طري ذلك ع رات، وب غ
ـليؤوتكـــون هنـــاك شـــراكة فـــي المس و أه ا ه ين م ـانب، وب ن جـ ـكومي م و حـ ـا ه ين م ـاعية ب وعي لية االجتم من  تط

سات المجتمع مؤسّ ر العالقة بين لتي تفسّ ا نظرية األعمدة المتوازية  وتقوم .)(James and Zenden, 1990جانــب آخــر
ةعلى أساس قيام األجهزة الحكومية واألهلية معا ًبتنفيذ ال ،سات الحكوميةوالمؤسّ  المدني  ادين كاف ي المي ة ف ، خدمات المختلف

ق الرّ ظرية أنّ وترى هذه النّ  ع يسعى لتحقي ره ال يمكن قيام مجتم ود ش ر وج ة بغي ة االجتماعي افاهي اون وتض ين اكة وتع من ب
تم األجهزة الحكومية من جانب، ا م ر، فكالهم ب آخ ن جان روالهيئات األهلية م ن صاحب  ،),Hamzeh 2014(م لآلخ ولك

ً يشترط شرطاً  - )جرايكيركمان  (ويدعى-  ظرية،هذه النّ  ال ر الخدمات التي تقدم للنّ اه أنه ينبغي أال تتكرّ ، مؤدّ مهما اس من ك
ا مسفإذا أخذت الدّ  تعارض مع بعضها البعض، الجهتين الحكومية واألهلية، وأال ت رولية ؤولة على عاتقه ة الفق د مواجه ، فق

 ً ود ، ال تستطيع تغطية احتياجات الناس جميعا ول الذّ األهليّ المؤسساتومن هنا تبدو في الميدان جه دّ ة والحل ي يق ة الت مها اتي
  (Lotfe,2004). يتكرر العمل في جبهه واحدةالمهم أال  ،بهم الخاصة المشاريع التنمويةاس طواعية فينشئون النّ 

لتشير إلى النظام المؤسسي والعالقات والعادات والتقاليد التي تؤثر على كافة  أس المال االجتماعيوجاءت نظرية ر   
ية مالجوانب في المجتمع بما ينعكس على التفاعالت االجتماعية واالقتصادية ذات التأثير المباشر على عملية التن

هي عصب رأس المال االجتماعي ألنها  ) مؤسسات المجتمع المدني( مراريتها، بمعنى أن المؤسسات غير الحكوميةواست
 Arab Human ) ألجهزة الحكومية القيام بهبشكل يتعذر على ا المجتمعات المحليةأكثر فاعلية في الوصول والتغلغل في 

Development Report, 2002) ، ع المدني على حل المشكالت لألفراد الذين يعيشون في المجتممؤّسسات حيث تعمل
ظروف صعبة من الفقر والحرمان والعمل على مساعدة هذه الفئات، بحيث تمكنهم من االعتماد على أنفسهم من خالل 

يساهم رأس المال االجتماعي وبصورة مباشرة في وكما استخدام المصادر المتاحة داخل هذه المجتمعات بقدر األمكان، 
تخاذ القرارات التي ترتبط بحياتهم ومصيرهم المجتمع، لمشاركتهم الفاعلة في إ قوية وتمكين بعض الفئات الضعيفة فيت

جتماعية والعالقات التعاونية والترابط ومجموعة من القيم والمعايير التي تسهل ت االنتيجة للتعاون المتبادل والثقة والتنظيما
وينعكس ذلك على تفعيل ثقافة  ، مع المدني والتعاون المشترك والمسؤولية االجتماعيةبناء التنظيمات وتعزز ثقافة المجت

المنظمات االجتماعية وأتصال المجتمع المدني قائمة على العالقات مؤّسسات وبما أن . )(Serouji,2009 المواطنة
غير رسمية، فإن مثل هذه المؤسسات عتماد المتبادل خالل أشكال البعض ومع الناس وبناء الثقة واالالتطوعية مع بعضها 

في خلق رأس المال االجتماعي وتعزيزه وتسهم في تحقيق المساواة وإشباع إحتياجات  المعنية بمكافحة الفقر تلعب دوراً 
مؤّسسات ته من خالل تفعيل الروابط داخل المجتمع وتدعيم دور القتصادي لهم، فالفقر يمكن مواجهالفقراء وتدعم النمو ا

  .)Hilal, 2012( المدني لمجتمعا

  :الّدراسات الّسابقة

على الصعيدين العربي و  دور مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة الفقرتعددت الدراسات النظرية والتطبيقية التي تناولت 
ليه الباحثون الدولي ، وقد شكلت تلك الدراسات ثروة معرفية من الخبرات والمعلومات لدى الباحثة ،وأفادتها بحصيلة ما توصل إ

قلة عدد الدراسات العلمية التي _ ضمن حدود علمها_من قبل في دراساتهم السابقة ، أما على الصعيد األردني فقد الحظت الباحثة 
 .دور المؤسسات المجتمع المدني في مواجهة الفقرتناولت 

معدالت الفقر في قطاع غزة دور الجمعيات الفلسطينية في تخفيض " دراسة بعنوان ) 2014(وأجرى مقداد وآخرون 
هدفت الدّراسة إلى بيان دور جمعية الصالح اإلسالمية في تخفيض معدالت  )"جمعية الصالح اإلسالمية_دراسة حالة (

حيث استخدم الباحث طريقة ، الفقر في قطاع غزة من خالل ما تقدمه من خدمات اقتصادية وتعليمية وصحية للفئات الفقيرة
استبانة على المستفيدين من خدمات الجمعية، وقد توصلت الدّراسة إلى عدة نتائج أهمها  550ّم توزيع العينة العشوائية وت

، أن للجمعيات دور مهم في عالج وخفض الفقر حيث أثرت في المستفيدين من خدماتها االقتصادية والتّعليمية والّصحية
الرضا عن الخدمات التي تقدمها جمعية الّصالح في وظهر لجمعية الّصالح دور في تخفيف معدالت الفقر وكانت نسبة 

ال بدّ للجمعيات الخيرية : وانتهت بمجموعة من النّتائج أهمها%  66.83المجاالت الثّالثة الّصحية واالقتصادية والتّعليمية 
قطاع  بقطاع غزة إلى تطوير وتفعيل عمل تجّمع المؤّسسات الخيرية، ووضع خّطة واضحة لتطوير العمل الخيري في

  .وكذلك ال بدّ من توسيع مشروع كفاالت األسر الفقيرة للتّخفيف من معدالت الفقر، غزة

دور المنّظمات األهلية في الحّد من معدالت الفقر خالل الحصار اإلسرائيلي على " بعنوان ) 2013(دراسة شهاب 
حدّ من معدالت الفقر، اعتمد الباحث على المنهج هدفت الدّراسة إلى التعّرف إلى دور المنّظمات األهليّة في ال" قطاع غزة 

فردا ًيعملون ) 213(الوصفي التّحليلي، واستخدم االستبانة كأداة للدراسة، وتم توزيع االستبانة على عينة عشوائية عددها 
يل، وعدم إن المنّظمات األهلية تعاني من ضعف في التّمو:منظمة، وقد توصلت الدّراسة إلى عدّة نتائج أهمها) 63(في 

كفاية الموارد الماليّة لتنفيذ برامجها التّنموية بسبب ضعف الدّعم الحكومي للمنّظمات، وأوصت الدّراسة بضرورة االهتمام 
بتنويع مصادر التّمويل الدّاخلية، وتفعيل أسس التّنسيق والّشراكة، وتكامل األدوار ما بين المنّظمات األهلية والقطاع 

     .الحكومي
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دراسة على عينة من المستفيدين : دور الجمعيات الخيرية في الحد من الفقر"، دراسة بعنوان )2012(ل وأجرت هال
، هدفت للتّعرف إلى دور الجمعيات في مكافحة الفقر، والتعرف الى الجهود "من برامج الجمعيات الخيرية في البحرين

تصادياً وتقديم الدّعم لمشروعاتهم وتعزيز قدراتهم اإلنتاجية، المبذولة التي تبذلها الجمعيات للمستفيدين من خالل تمكينهم اق
من ) 141(إضافة الى المجاالت واألساليب التي تتبعها الجمعيات في مكافحة الفقر، وتم أخذ عينة عشوائية بسيطة وعددها 

لبرامج المتنوعة للمستفيدين المستفيدين من برامج الجمعيات، وتوّصلت الدّراسة إلى أن الجمعيات الخيرية تقدم العديد من ا
 .إال أنها تركز على تقديم المساعدات المالية، كما بينت أن الجمعيات تلعب دوراً في التّمكين االقتصادي للمستفيدين

بدراسة حول ظاهرة الفقر والبطالة في قطاع غزة ودور المؤّسسات ) 2010( األغا، وابومد  وهدفت دراسة   
، حيث هدفت الدّراسة إلى بيان دور منّظمات المجتمع المدني العاملة في األراضي ّدولية لمعالجتهاالحكومية واألهلية وال

الفلسطينية بشكل عام وقطاع  غزة بشكل خاص بعد فرض الحصار، وتوصلت الدّراسة إلى أن منّظمات المجتمع المدني 
 .ق العمل الالئقتقوم بإعادة تأهيل العاطلين عن العمل وخاصة الشباب منهم، وتوفر طر

وان ) 2010(وأجرى الّشتات والكفارنة  ن " دراسة بعن ي الحد م دني ف ات المجتمع الم ي تواجه منّظم عوبات الت الّص
ة ات األهلي بكة المنّظم ديري ش ر م ة نظ ن وجه ى "  نسبة الفقر والبطالة في قطاع غزة م ّرف إل ى التع ة إل دفت الدّراس ه

ات الصعوبات التي تواجه منّظمات المجتم ات جه ي المنّظم د ف ا الدّراسة؛ توج ع المدني، ومن أهم النتائج التي توصلت إليه
ق  ة لتوثي ارات ميداني ون بزي دانيين يقوم احثين مي ود ب ى وج افة إل رة، باإلض مختّصة لتوثيق تفاصيل الفئات المهمشة والفقي

ات األهل ين المنّظم ا ب ات المحتاجة بيانات هذه الحاالت، وتبيّن وجود ضعف في التّنسيق م ول الفئ ات ح ل البيان ي تكام ة ف ي
  .والمهمشة، وأوصت الدّراسة بضرورة التّنسيق بين المنّظمات األهليّة فيما بينهم

ة      دت دراغم ا أع وان) 2010(كم ة بعن ي "دراس ة ف ادية و االجتماعي ة االقتص ي التّنمي ة ف ات الخيري دور الجمعي
ا اق تعزيزه ابلس، وآف ة ن دفت الدّر "محافظ ادية ه ة االقتص ي التّنمي ة ف ة الخيري ات األهلي ى دور الجمعي ّرف إل ة التع اس

لت  ،خبيراً وقائداً بالّطريقة المقصودة) 75(وتكونت عينة الدّراسة من ، واالجتماعية، والّصعوبات التي تواجه عملها وتوّص
ي الدّراسة إلى النتائج التالية؛ إن للجمعيات الخيرية دوراً متوّسطاً في تحقيق  هم ف ث تس ة، حي ادية واالجتماعي التّنمية االقتص

ة  دمات الّرعاي ة، وخ دعم التعليم ومحاربة األمية، وتعمل على تقديم القطاع الصحي وتنميته من خالل تقديم أيام طبيّة مجاني
ا يات وأهمه ن التّوص ة بمجموعة م ت الباحث ام: األولية لألطفال والنّساء، وفي ضوء النّتائج خرج رورة اهتم ات  ض الجمعي

  .الخيرية بتوفير الدعم المادّي الخاص بأنشطتها، وتوفير صناديق لمنح القروض للمنتسبين لهذه الجمعيات

رح " دراسة بعنوان ) 2008(وأجرى عبد السالم   ع مقت ر م ّدة الفق ف ح ي تخفي ة اإلسالمية ف ات الخيري دور الجمعي
ي هدفت الدّراسة إلى ال" إنشاء بنك فقراء أهلي إسالمي  ة  ف تعّرف إلى الدور التّنموي الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات األهلي

الل  تخفيف حدّة الفقر، وقد اقترحت الدّراسة أحد الحلول التي يمكن أن تسهم بصورة فاعلة في التخفيف من حدّة الفقر من خ
ات  الل عملي ة نموذج لبنك فقراء أهلي إسالمي يساعد الفقراء على التّخلص من فقرهم من خ ر منظوم غير عب ل الص التّموي

ات  ه الجمعي ا ً تلعب اك دورا ً هام ة أن هن ا الدّراس القرض الحسن بعيداً  عن شبهات الربا، ومن أهم النّتائج التي توّصلت إليه
ل  ة وتفعي ات الخيري دور الجمعي اه ل رورة االنتب ة بض ت الدّراس ة، وأوص ي التّنمي ة ف ارك للدّول ي ومش الخيرية كفاعل رئيس

وضرورة التّركيز على تجارب الجمعيات الخيريّة في مكافحة الفقر وال سيما ، االقتصادي واالجتماعي: ا في المجاليندوره
 .بنك الفقراء في بنغالدش وضرورة تكامل عدد من الجمعيات الخيرية التّنموية للوصول إلى آلية تنموية لتخفيف حدّة الفقر

ركة األهلية ودورها بالتّنمية االقتصادية واالجتماعية دراسة تقييمية المشا"دراسة بعنوان ) 2008(وأعدت عثمان 
هدفت الدّراسة إلى التعّرف على دور " لرؤية القائمين على الجمعيات الخيرية والمستفيدين من خدماتها في محافظة إربد

ت للمجتمعات المحلية المشاركة األهلية في خدمة المجتمع المحلي من خالل ما تقدمه الجمعيات الخيرية من خدما
واألساليب التي تستخدمها في تفعيل الدّور الّتنموي وتحديد المشكالت التي تعيق عملها وسبل حلها، وقد تكّونت عينة 

جمعية خيرية تّم اختيارها  11مستفيداً ً منها موزعين على  342من المتطوعين في الجمعيات الخيرية و  143الدّراسة من 
وأشارت النّتائج إلى أن اإلناث هن األكثر ، ة المنتظمة من مجموع الجمعيات الخيرية في محافظة إربدبالّطريقة العشوائي

استفادة من الذّكور وأن معظم المستفيدين كانوا في سن الّشباب ومن حملة  الّشهادة الثّانوية، وكانت مصادر تمويل هذه 
ثم المساعدات المالية بنسبة ، %70الّصحيّة أوال ً بنسبة الجمعيات الخيرية من الهبات والتبرعات، وجاءت الخدمات 

كما أن المستفيدين ال يجدون صعوبات في الحصول على الخدمات من الجمعيات ، %40تالها مساعدات عينية ، 41%
ة وضعف الخيرية، وبالنسبة للمشكالت التي تعاني منها هذه الجمعيات فقد تمثّل في نقص التّمويل وضعف اإلمكانيات الماديّ 

  .دور اإلعالم ونقص األجهزة والمعدات الالزمة في العمل الخيري ونقص أعداد المتطوعين

إسهامات مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق الحقوق االجتماعي "بإجراء دراسة بعنوان) 2006(وقامت أبو زيد    
رز هدفت إلى تحديد إسهامات مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحقيق ا "للفقراء ن أب ان م راء، وك لحقوق االجتماعية للفق

ديل  ة بتع الت للمطالب يم حم ق تنظ راء عن طري وق الفق نتائجها؛ إن لمؤسسات المجتمع المدني دوراً هاماً في الدّفاع عن حق
ع الم ، بعض القوانين، وتنظيم حمالت التّضامن مع بعض الفئات ات المجتم ة ومنّظم ين الحكوم اً ب اً قائم دني وإن ثمة تعاون
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اعد  اون يس ك التّع ؤتمرات المشتركة، وإن ذل ذ الم رات، وتنفي ات، والخب ادل المعلوم عن طريق تقديم المعونات المالية، وتب
  .على تحقيق الحقوق االجتماعية للفقراء

منّظمات المجتمع المدني كشريك في صنع سياسات الّرعاية "بعنوان ) 2005(وهدفت دراسة لمصطفى     
إلى تحديد إسهامات مؤّسسات المجتمع المدني في صنع سياسات الّرعاية االجتماعية، وتحديد  "صراالجتماعية في م

العوامل المؤثّرة في شراكة مؤّسسات المجتمع المدني في صنع سياسات الّرعاية االجتماعية، محاولة التّوصل إلى مجموعة 
في صنع سياسات الرعاية االجتماعية، وكان من أهم  من المحّكات التي تفيد في تفعيل شراكة مؤّسسات المجتمع المدني

نتائجها ؛ وجود قصور في العنصر البشري في مؤّسسات المجتمع المدني خاصة من المتطوعين، وإن بعض مؤّسسات 
 المجتمع المدني ال تجيد فن ممارسة الّضغط والتّشبيك، وقلّة الدّعم الحكومي لتلك مؤّسسات مما يحدّ من شراكتها في صنع

  .سياسات الّرعاية االجتماعية

هدفت "  نحو تنمية مجتمعية –مؤسساتنا األهلية ودورها في فلسطين " دراسة بعنوان ) 1999(وأجرى نخلة  
الدّراسة إلى التعّرف على دور المؤسسات األهلية في تنمية المجتمع الفلسطيني، والتّعريف بها  في الّضفّة الغربية وقطاع 

نشأتها وأنواعها وأهدافها وأيضا ً المشاكل التي تواجهها، وبينت نّتائج الدّراسة، اضطالع المنّظمات تاريخ : غزة من حيث
االقتصادية والزراعية والصناعية وخدمات التّعليم والصّحة واإلغاثة، ويبرز : األهلية الفلسطينية بمهام متنّوعة من النّواحي

االنتفاضة، وعدم تطوير الواقع اإلداري للمنّظمات األهلية بما يتناسب  دور المنّظمات بشكل واضح في أوقات األزمات مثل
مع المتغيّرات الجديدة، وأوصت الدّراسة بضرورة االعتماد على الموارد الذّاتية من أجل التخلّص من التّبعية للممّول 

 .األجنبي، وضرورة تطوير الكادر اإلداري لهذه المنّظمات من أجل تحسين دورها

  ات األجنبيةالّدراس

التّمويل األصغر ليس ) " Microcredit Not For the Poor(دراسة بعنوان  Widjaja ,2009)(أجرى ودجاجا   
عن طريق مناقشة اإليجابيات  هدفت الّدراسة إلى مناقشة مدى فعالية التّمويل األصغر في تقليل نسبة الفقر"للفقراء 

يات المتّبعة في تقديم التّمويل والوصول إلى حلول للمشاكل المطروحة، وكان والسلبيّات لمؤسسات التّمويل األصغر، واآلل
من نتائج الدّراسة؛ إن التّمويل يساعد األشخاص الفقراء في إخراجهم من دائرة الفقر عن طريق زيادة دخلهم، وتمكين 

اعية، وهي طريقة فعّالة لخلق فرص النساء من القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة، وتحسين ظروفهم االقتصادية واالجتم
تعليمية وصحية وغذائية أفضل ألوالدهم، إال إن العديد من المؤسسات ال تصل إلى أفقر الفقراء، أو تقوم باستبعادهم بسبب 

لذلك أوصت الدّراسة بضرورة تحديد االحتياجات األساسية ، التمييز من المؤسسات أنفسها، أو األشخاص المسؤولين عنها
ء الفقراء أوال ًوإشباعها، ثم بناء قدراتهم عن طريق التّعليم والتّدريب، وبالتّالي يصبح لديهم الثقة الكافية للحصول على لهؤال

  .خدمات التّمويل األصغر

 Civil(بدراسة استطالعية بعنوان                                            Ndangwa, 2006)(وقام نادانجوا   
Society and Poverty Reduction In South Africa " ( المجتمع المدني وتقليص الفقر في جنوب إفريقيا 

هدفت إلى التعّرف إلى الجهود التي تبذلها مؤّسسات المجتمع المدني في الحد من الفقر في جنوب إفريقيا، وتم استخدام "
كومية، وتوّصل الباحث إلى إن معظم األنشطة التي المقابالت والرجوع إلى الوثائق والتقارير السنوية  للمؤّسسات غير ح

تقوم بها هذه المؤّسسات في مجال مكافحة الفقر قد أصبحت عقيمة، وتحتاج إلى االبتكار والتّجديد، وال بدّ من وجود تشجيع 
اسة إلى وجود من قبل الحكومات والوقوف إلى جانبها من أجل تلقّي الدعم والقيام بعملها على أتّم وجه، وقد خلصت الدّر

فروق في مستوى المعّوقات التي تواجهها الجمعيات الخيرية يعزى لمتغيّر سنة التّأسيس، ومن أهم المالحظات 
بينها ) التشبيك(واالقتراحات التي قدمها أفراد عينة الدّراسة لتفعيل دور المجتمع المدني في الحدّ من الفقر، هو تفعيل آلية 

  .توفير الدعم المالي الالزم لمؤّسسات المجتمع المدنيو، وبين المؤّسسات الحكومية

 the role of Civil Society Organization in( الموسومة) Mengesha,2002(  كما هدفت دراسة
Poverty Allviation, Sustainable Develpoment and Change  ( منّظمات المجتمع المدني في "دور

إلى التعّرف " في أديس أبابا Iddirsدامة والتّطوير دراسة حالة على الجمعية األهلية التّنمية المست: التّخفيف من الفقر
باعتبارها إحدى مؤسسات المجتمع المدني في أديس أبابا  Iddirsعلى الوظائف واألدوار  التي تقوم بها جمعية أهلية 

لمقابالت المعّمقة والمالحظة بالمشاركة ومساهمتها في تخفيف وطأة الفقر، ولتحقيق الهدف من الدّراسة تّم استخدام ا
باإلضافة إلى تحليل الوثائق والمخطوطات األرشيفية، وقد أبرزت الدّراسة دور هذه الجمعية في التخفيف من الفقر 

ق وجهودها التّنموية في بناء المدارس والعيادات وأنابيب المياه وبناء الّطرق الداخلية وتوفير الخدمات االجتماعية والمراف
  .األخرى من خالل بذل الجهود المشتركة مع الدّولة أو المنّظمات غير الحكومية األخرى

 Community(دراسة تحليلية بعنوان            Barrett G& Ditzel Mic, 2002 )) ( باريت وديتزل(وأجرى   
Civil Society and Intervening Institution in Rural Chile " (لمؤّسسات الوسطية المجتمع المدني وا

هدفت الدّراسة إلى تحليل العالقة بين مؤّسسات المجتمع المدني ومؤّسسات الدولة، ودور تلك " في منطقة تشيلي الريفية
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المؤّسسات في تنمية المجتمع في تشيلوى في شيلي، كما استهدفت تحليل لمعوقات التي تواجه المشاركة المحلية التّقليدية 
وسيطة بين الدولة والمجتمع، وقد استخدمت الدّراسة في منهجيتها دراسة الحالة لواحدة من المنّظمات والهيئات األهلية ال

العاملة في الريف بوصفه من المناطق المحرومة من الخدمات االجتماعية واالقتصادية، وقد توّصلت الدّراسة إلى مجموعة 
دورا ً مؤثرا ً وحيويا ً في عملية التّنمية في المجتمع الّريفي على  أن المؤّسسات األهلية الوسيطة قد لعبت: من النتائج أهمها

االجتماعية واالقتصادية والّصحية، غير أن هذه الخدمات تقدّم على المدى القصير، ومن ثّم عدم وجود : كل األصعدة
ت الدّراسة بوضع استيراتيجية طويلة المدى ذات قدرة بنائية عالية تتالءم وواقع المجتمع الموجودة فيه، وأوص

االدّخار وبرامج األمان االجتماعي والتّأمين األصغر : استيراتيجيات بعيدة المدى لحماية األسر في المناطق المحرومة مثل
   .وكذلك تزويدهم بالمنح الصغيرة وفرص العمل

 The Real of NGOS in Global( الموسومة seizer&Pamela,1999)(باميالووهدفت دراسة زيسر   
Social Welfare Policy Making"  (إسهامات المنّظمات غير الحكومية في صنع سياسات الرعاية في العالم" 

إلى التعّرف إلى إسهامات منّظمات المجتمع المدني في صنع سياسات الّرعاية في العالم، وذلك من خالل تحليل عينة من 
لمدني دورا ًفاعالً في صنع سياسات الّرعاية  االجتماعية، من تلك المنّظمات، وتوّصلت الدّراسة، إن لمنظمات المجتمع ا

خالل التّعاون والتّنسيق مع المنّظمات الحكومية والموارد المالية، وتبادل الخبرات والكفاءات، وأوصت الدّراسة بضرورة 
بعنوان  (Anderson,1999)تناولت دراسة أندرسون و.   زيادة التعاون بين تلك المنّظمات والمنّظمات الحكومية

وذلك من خالل  جهود الجمعيات الخيرية في الحّد من الفقر"الجهود التّقليدية للجمعيات الخيرية وعالج مشكلة الفقر "
تحليل عينة من الجمعيات الخيرية، وتوّصلت الدّراسة إلى أن منظمات المجتمع المدني تستطيع أن تلعب دوراً رائداً في 

والّرعاية الصحيّة، وأن هناك فروقا في مستوى الخدمات التي تقدّمها الجمعيات الخيرية للحدّ من تحسين األنظمة التّعليمية 
  .الفقر يعزى لمتغير جنس المبحوثين، حيث كانت اإلناث األقدر على تقديم الخدمات واألنشطة للفقراء والمحتاجين

  التعقيب على الدراسات السابقة

ة أكدت  ابقة ذات العالق ات الس ياغة الدراس داف الدراسة وص ه أه ي توجي ا ف تفادة منه م اإلس ي ت وع الدراسة الت بموض
ه ع وخدمت ة المجتم ا إإال  ،أسئلتها الدور المهم الذي يوليه القطاع األهلي في تنمي ر م كل مباش ث بش م تبح ات ل ذه الدراس ن ه

و نحن بصدد دراسته، ل التط وي للعم دور التنم ى ال ابقة عل ام،حيث ركزت بعض الدراسات الس كل ع ي  عي بش اء ف ا ج كم
د ) 1999(دراسة نخلة  ة مؤي ة، ودراس ي ) 2000(التي تناولت مؤسساتنا األهلية ودورها في فلسطين نحو تنمية مجتمعي الت

ة  ة دراغم ذلك دراس ة ، وك ة االجتماعي ي التنمي ة ف ات الخيري ت دور الجمعي ات ) 2010(تناول ت دور الجمعي ي تناول الت
ن للتعرف إلى دور الجمعيات الخيرية  الحاليةالدراسة جاءت قتصاددية واالجتماعية، بينما الخيرية في التنمية اال ي الحد م ف

ب ذا الجان ي ه ق ف ة التعم ات و .الفقر مع محاول دة مقترح ين ع ع ب ي الجم ابقة ف ن الدراسات الس ة ع زت الدراسة الحالي تمي
ل إنه ة، ب ات التنموي ل المقترح م تغف ي ل ر فه اهرة الفق ة ظ ة لمعالج ع الحكوم راكة م دأ الش ق مب رورة تحقي ت بض ا أوص

ض  الف بع تويات، بخ ة المس ومؤسساتها القائم على التعاون والتنسيق المستمر، وكذلك التأكيد على أهمية  التشبيك على كاف
ات )  1999(كدراسة نخلة  ،على جانب محددالدراسات التي ركزت  ادر اإلداري للمنظم وير الك رورة تط التي أوصت بض

ادي التي أوصت بتفعيل دورالجمعيات الخيرية ف) 2008عبد السالم ،(ن أجل تحسين دورها ، ودراسة م ي المجالين االقتص
اص ) 2010دراغمة ،(، ودراسة واالجتماعي ادي الخ دعم الم وفير ال ة بت ات الخيري ام الجمعي رورة اهتم والتي أوصت بض

 .بأنشطتها 

 

  :التعريفات اإلجرائية

ا : ئي للفقرالتّعريف اإلجرا  ة منه ية المادي ن الحاجات األساس ى م د األدن ة الح ى تلبي المقصود بالفقر عدم قدرة الدخل عل
ى : والتعليم، وحاجات غير مادية مثل، السكن، والغذاء،والرعاية الصحية: ؤدي إل ا ي ة، مم حق المشاركة المجتمعية، والعدال

   .الحقوقدرة على ممارسة واالغتراب، وعدم الق، الّشعور بالتّهميش، واالستبعاد

 بتقيمهامجموعة من المؤّسسات التطوعية التي تمأل المجال العام بين األسرة والدولة، :  مؤّسسات المجتمع المدني
فئات مختلفة من األفراد المتطوعين مشتركين في االتجاهات واألهداف لتقديم الخدمات للمواطنين، والتي تستهدف أساساً 

، وتحقيق الحياة الُمْرِضية للفئات الفقيرة من جميع النّواحي الّصحية والثقافية أثارهلة التخفيف من مواجهة الفقر لمحاو
واالجتماعية واالقتصادية، والعمل على تحسين سبل العيش وضمان حقوق الجميع التي تساهم في الوصول إلى حياة 

 .متكاملة

  منهجية الدراسة

  الّدراسةمنهج 
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دراسة على  ردنألسات المجتمع المدني في مواجهة الفقر في ادور مؤسّ "رصد لى إالهادفة  اسةالدّرنظراً لطبيعة     
تم استخدام المنهج الوصفي المسحي، الذي يفيد في رصد مشكلة   "عينة من مؤسسات المجتمع المدني في  مدينة عمان

كلة ووصفها بما يساهم في تطويره، ومن ثم جمع قة بالواقع الحالي للمش، وتحديد الحقائق المتعلّ هدافهاأوتحقيق  الدّراسة
نواع البحوث الوصفية التي يمكننا أبمنهج المسح االجتماعي كنوع من  الدّراسةالبيانات والمعلومات المتعلقة بها، واستعانت 

  .الدّراسةمن دراسة كافة أفراد مجتمع 

  الّدراسةمجتمع 

املين تكون مجتمع الدّ اد مجتمع الدراسة حيث المسح الشامل لجميع أفر أسلوبأستخدمت الدراسة     ع الع راسة من جمي
ّمن المؤسّ  ةفي برنامج تمكين جيوب الفقر في المؤسسات األربعة التي تّم اختيارها، وتض ة اآلتي ات األربع ر (: س ة نه مؤّسس

اعي اء االجتم ى اعت) األردن، الّصندوق الهاشمي األردني، ومؤّسسة نور الحسين، ومراكز اإلنم ذه المؤسّ عل ار أن ه ات ب س
ً موظف) 64(والبالغ عددهم  .هي المعنية والمسؤولة عن متابعة مشاريع في مناطق جيوب الفقر   .ةوموظف ا

ت - التي تّم اختيارها  ةسات األربعكافّة العاملين في برنامج تمكين جيوب الفقر في المؤسّ : الحدود البشرية ارة وتّم اإلش
  في مجتمع الدّراسة إليها

التّابع لوزارة التّخطيط التي تعمل ضمن برنامج جيوب الفقر سات المجتمع المدني مؤسّ مناطق عمل : المكانية الحدود
مؤّسسة نهر األردن، الّصندوق الهاشمي األردني، ومؤّسسة نور : سات األربعة اآلتيةوالتّعاون الدولي وتضّمن المؤسّ 

سات هي المعنية والمسؤولة عن متابعة مشاريع في مناطق ذه المؤسّ على اعتبار أن ه) الحسين، ومراكز اإلنماء االجتماعي
  .جيوب الفقر

  الّدراسة أداة

   :وفق اآلتية عدّ  فقراتعة على االعتماد على استبانة موزّ  تمّ 

  ).سؤاالً  16(:  متغيرات) 5(خصائص عينة الدراسة وتضمن هذا المحور  :المحور االول

  ).سؤاالً  16( وتضمن المجتمع المدني لمواجهة الفقر،  ماتآليات عمل منظّ : الثاني المحور

ن سات المجتمع المدني في أداء دورها في مواجهة الفقر، وتتضمّ ستراتيجيات التي تستخدمها مؤسّ الا: ةالثالثّ  المحور
  :المجاالت الفرعية اآلتية

 ).سئلةأ 3( تنوتضمّ ستراتيجية اإلقناع، االمجال األول،  - 

 ).سئلةأ 6( توتضمنتيجية المشاركة، اني، استراالمجال الثّ  - 

 ).سئلةأ 5( توتضمنبناء القوة،  –غط الث، استراتيجية الضّ المجال الثّ  - 

 ).سئلةأ 8( توتضمنابع، استراتيجية تمكين الفقراء، المجال الرّ  - 

  ).سئلةأ 8(وتضمنت سات المجتمع المدني، رة في دور مؤسّ العوامل المؤثّ  ابعالرّ  المحور

  ).سئلةأ 7( توتضمنسات المجتمع المدني لمواجهة الفقر، طبيعة البرامج التي تقدمها مؤسّ : الخامس المحور

ن المجاالت وتتضمّ مات المجتمع المدني لدورها في مواجهة الفقر، من أداء منظّ  قات التي تحدّ المعوّ : ةادسالسّ  الفقرة
  :ة اآلتيةالفرعيّ 

 ).سئلةأ 6( توتضمن، مؤّسسةالقات خاصة بل، معوّ األوّ  المحور - 

 ).سئلةأ 9( توتضمنياسية واالقتصادية، قافية والسّ قات االجتماعية والثّ اني، المعوّ الثّ  المحور - 

ات الحسابية واالنحرافات متوّسطحليل اإلحصائي الوصفي للبيانات التي تشمل الوتم االعتماد على نتائج التّ      
ج مقياس ليكرت المستخدم مراعاة أن يتدرّ  نة لكل محور، وقد تمّ كوّ ة والفقرات المالمستقلّ  الدّراسةالمعيارية لجميع محاور 

  : كما يلي الدّراسةفي 

  

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً 

5  4  3  2  1  



 

11 

 

: سيتم التعامل معها على النحو اآلتي الدّراسةلت إليها ة التي توصّ ات الحسابيّ متوّسطم فإن قيم الواعتماداً على ما تقدّ  
  ). منخفض: 2.34أقل من (، )متوّسط: 3.67- 2.34(، )مرتفع: فأكثر – 3.68(

  الّدراسةصدق وثبات أداة 

حيث تم عرض األداة على مجموعة من األساتذة ) إجماع المحكمين(لقد تم التأكد من صدق األداة بأستخدام طريقة    
بنائها المعرفي والمنهجي، وقد تم تعديل األداة في في علم االجتماع والخدمة االجتماعية والقياس والتقويم للتأكد من دقة 

  .إلى إعادة صياغة وتبسيط لغويوتضمن التعديل إضافة بعض التساؤالت واستبعاد أخرى باإلضافة . ضوء مالحظاتهم

 مّ توور الذي تنتمي إليه الفقرة، ستبانة مع المحالتساق كل فقرة من ااف إلى للتعرّ  ثبات االستبانة معامل حساب  وتمّ 
) ألفا كرونباخ(ستبانة عن طريق استخدام معامل االرتباط بين كل فقرة من الفقرات في الاستخدام معامالت ا

(Chronbach Alpha)  قيمة مقبولة ألغراض الدراسة يوه) 0.93(حيث بلغ معامل التبات.  

 

 نتائج معامالت الثبات باستخدام معامل كرونباخ ألفا): 1(الجدول                 

  الفقرات  الدّراسةمتغيرات 
بات باستخدام معامل الثّ 

  اختبار كرونباخ ألفا

  0.89  16  .مات المجتمع المدني لمواجهة الفقرآليات عمل منظّ 

تخدمها مؤسّ الا دني ستراتيجيات التي تس ع الم ات المجتم س
  .في أداء دورها في مواجهة الفقر

22  
0.93  

  0.94  8  .ع المدنيسات المجتمرة في دور مؤسّ العوامل المؤثّ 

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

7  
0.85  

دّ المعوّ  ي تح ات الت ن أداء منظّ  ق دني م ع الم ات المجتم م
  .لدورها في مواجهة الفقر

15  
0.97  

  0.93  68  األداة ككل

  

  وأختبار الفرضيات تحليل البيانات

وأسئلتها وذلك من خالل إدخال البيانات  الدّراسةالتي تتناسب مع متغيرات  حصائيةتم استخدام األساليب اإل      
 الوصفيةاألساليب اإلحصائية  الدّراسةحيث استخدمت  ،)SPSS(وتحليلها باستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

واالنحرافات المعيارية لقياس ة ات الحسابيمتوّسطاستخدام ال تمّ و، الدّراسةمن تكرارات ونسب مئوية، لبيان خصائص عينة 
بأختالف  ولبيان الفروق في أستجابات أفراد مجتمع الدراسة على محاور الدراسة الحسابي، متوّسطتشتت اإلجابات عن ال
  .المتغيرات الديمغرافية

  الّدراسةنتائج 

  عنهابة فيما يلي سيتم عرض النتائج المتعلقة بكل سؤال من األسئلة التي حاولت األجا

  مجتمع الدراسةخصائص : أوالً 

  يموغرافيةحسب البيانات الدّ  مجتمع الدراسةتوزيع أفراد : )2(الجدول 

  )64(ن

  النسبة المئوية  التكرار  المتغير
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  النسبة المئوية  التكرار  المتغير

    النوع االجتماعي

 43.8 28  ذكر

 56.2 36  أنثى

    العمر

 43.8 28  سنة 35- 25

 37.5 24  سنة 45- 36

 18.8 12  سنة فأكثر 46

    عليميةالة التّ الح

 3.1 2  ثانوي

 15.6 10  متوّسطدبلوم 

 70.3 45  بكالوريوس

 10.9 7  دراسات عليا

    المنصب أو الوظيفة داخل المنظمة

 .14 9  ميدان ومنسق

 4.8 3  مدير تنفيذي

 15.6  10  مدير برنامج

 65.6  42  موظف

    مّدة العمل أو العضوية بالمؤّسسة

 34.4 22  سنوات 5 - 1من 

 42.2 27  سنوات 10- 6من 

 23.4 15  سنوات 10أكثر من 

 100.0 64  المجموع

 

وبنسبة تمثيل  مؤّسسةالالعامالت في  ناثإلمن ا مجتمع الدراسةفراد أن غالبية أ) 2(يانات الجدول رقم يالحظ من ب   
ويمكن إرجاع ذلك الذكور  ويالحظ أن نسبة اإلناث أعلى من نسبة%) 43.8(كورفيما بلغت نسبة الذّ  %)56.2(بلغت 
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ً أكثر منه لدى الذّ  لشعور على من ألاق بالعمر نجد أن النسبة فيما يتعلّ كور، اإلناث العاطفي والتعاوني والذي يظهر جليا
والبالغة  سنة 45- 36عمار أل، ثم جاءت نسبة ذوي ا%)43.8(سنة والبالغة  35- 25عمارألمن ذوي ا الدّراسةفراد عينة أ
عليمي نجد ، من حيث المستوى التّ %)18.8(، بنسبة )سنة فأكثر 46(دنى نسبة تمثيل لذوي األعمار أكانت فيما  ،)37,5(

لثانوية العامة ا،فيما كانت أدنى نسبة تمثيل لحاملين %)70.3(حاملين شهادة البكالوريوس بنسبة من على ألأن النسبة ا
مة والفئة الواعية بالقدر العالي، والذين هم من الفئة المتعلّ  سةالدّراوهذا يدل أن معظم أفراد عينة ، )سنة 45- 36(بنسبة 

داخل مؤسسات المجتمع المدني  الدّراسةوفيما يتعلق بالمناصب ألفراد عينة ، يخدمون عملهم بمنهج علمي واعٍ متطور
بمنصب مدير تنفيذي، وما نسبته %) 4.8(وما نسبته ، الدّراسةمن أفراد عينة %) 14(عة على النحو اآلتي فكانت موزّ 

، وفيما يخص الدّراسةمن أفراد عينة %) 65.6(لون ما نسبته ن يمثّ والموظفكان بمنصب مدير برنامج، و%) 15.6(
لمدة العمل أو %) 34.4(، فكانت مؤّسسةالة العمل أو العضوية بمدّ بق فيما يتعلّ  الدّراسةيموغرافي ألفراد عينة وزيع الدّ التّ 

%) 23.4(، وبنسبة %)42.2(بنسبة ) سنوات 10- 6من (، ولمدة العمل التي تمتد )سنوات 5- 1من (التي تمتد  العضوية
   ).سنوات 10أكثر من (لمدة العمل 

  

  سات المجتمع المدني في مواجهة مشكلة الفقر؟ما هي آليات عمل مؤسّ : لؤال األوّ قة بالسّ تائج المتعلّ النّ  

  )3(الجدول 

سات آليات عمل مؤسّ "عن فقرات  ّدراسةمجتمع الة واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد يّ ات الحسابمتوّسطال
ً " المجتمع المدني في مواجهة مشكلة الفقر   مرتبة ترتيباً تنازليا

ال
 رقم

متوال الفقرة
 ّسط

 الحسابي

االنحرا
ف 

 المعياري

التر
  تيب

الم
  ستوى

ةالتطالب   1 ض التّ  مؤّسس ديل بع ريعات القائبتع ة ش م
  من مشكلة الفقر والتي تحدّ 

4.63 0.60 
مرت 1

 فع

بتحليل وتحديد احتياجات الفئات  مؤّسسةالتقوم   2
  .شةالمحتاجة والمهمّ 

4.53 0.64 
مرت  2

 فع

ن التّ   3 د م ق مزي ين منظّ تحقي اون ب ع ع ات المجتم م
دني والمؤسّ  ا يتعلّالم ة فيم ات الحكومي ة س ق بمواجه

  .الفقر
4.52 0.67 

مرت  4
 فع

ن  المنّظماتشبيك بين التّ   4 دد م للوصول إلى أكبر ع
  .المستفيدين

4.47 0.76 
مرت 3

 فع

سات المجتمع المدني نسيق بين مؤسّ تحقيق التّ   5
  .ة في مواجهة الفقرواألجهزة الحكوميّ 

4.47 0.73 
مرت 5

 فع

كشف األسباب الحقيقية للفقر على مستوى   6
  .المجتمعات المحلية

4.41 0.77 
مرت  15

 فع

في تنفيذ برامج مكافحة الفقر في  مؤّسسةالم تسه  7
بعة سات الحكومية لمراجعة سياساتها المتّ توجيه المؤسّ 

  .في مواجهة الفقر
4.34 0.74 

مرت  10
 فع

ؤولين   8 راء والمس ين الفق ة تنظم لقاءات ب ي المنطق ف
  .تالمس احتياجاتهم المستهدفة لطرح قضايا

4.23 0.83 
مرت  7

 فع

مرت  6 0.79 4.19نظيم جهودهم للمشاركة في مطالبة استثارة الفقراء وت  9
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 فع  اع القرار بحقوقهمصنّ 

1
0  

نّ تعميق التّ  دى ص ب ل ع المطال رار نسيق ورف اع الق
  .المانحين تجاه الفئات الفقيرة

4.14 0.79 
مرت  8

 فع

1
1  

الحقوقية من أجل  المنّظماتتنسيق الجهود بين 
  .ءمتخذ القرار لصالح الفقرا فيتكوين رأي مؤثر 

4.08 1.01 
مرت  2

 فع

1
2 

ض  مؤّسسةالتعمل  ى بع ديالت عل راح تع ى اقت عل
  .شريعات القائمة المتعلقة بمواجهة الفقرالتّ 

3.95 0.97 
مرت 13

 فع

1
3  

بجمع المعلومات والبيانات عن  مؤّسسةالتعمل 
  .قة بمواجهة الفقرشريعات المتعلّ أوجه القصور في التّ 

3.92 1.04 
مرت  14

 فع

1
4  

المدنية العاملة في  المنّظماتتالف بين تكوين إئ
  .فاع إلحداث تغير مرغوب فيهمجال الدّ 

3.84 1.00 
مرت 9

 فع

1
5  

ي صال بالمشرّ فتح قنوات االتّ  دهم ف عين لكسب تأيي
  .قضايا الفقر

3.84 1.01 
مرت  11

 فع

1
6  

استثارة الفقراء وتنظيم جهودهم للمشاركة في مطالبة 
  اع القرار بحقوقهمصنّ 

3.78 1.20 
مرت  16

 فع

 0.54 4.21 الحسابي العام  متوّسطال 
مرت  

 فع

، تراوحت )مات المجتمع المدني لمواجهة الفقرمنظّ آليات عمل (ة لـ ات الحسابيّ متوّسطأن ال) 3(ضح من الجدول رقم يتّ 
وعلى  ،المرتفع، وهو من المستوى )4.21(حسابي إجمالي  متوّسطحيث حاز المحور على  ،)3.78و   4.63(ما بين 

شريعات القائمة بتعديل بعض التّ  ساتالمؤسّ تطالب  :تيةآلمستوى الفقرات نلحظ أن أعلى درجات الموافقة كانت للفقرات ا
سات المجتمع وهذا يدل على حاجة مؤسّ  ،)0.60(، وبانحراف معياري )4.63(حسابي  متوّسطبمن مشكلة الفقر  التي تحدّ 

المطالبة إما بتعديلها أو و حقوق الفقراء والمهمشين، مشكلة الفقر التي لم تراعِ  المدني لقوانين وتشريعات جديدة تحد من
ً من االتفاق على ذلك،تغيير أو سن قوانين جديدة لمواجهة الفقرب  وتليها ، ويعكس األنحراف المعياري درجة عالية نسبيا

وبانحراف معياري ) 4.53(حسابي  متوّسطبشة، بتحليل وتحديد احتياجات الفئات المحتاجة والمهمّ  مؤّسسةال قيامفقرة 
سات الحكومية فيما مات المجتمع المدني والمؤسّ عاون بين منظّ وى المرتفع، تليها تحقيق مزيد من التّ وهو من المست) 0.64(

ديم ليات لتحقيق نجاح أفضل في تقآلهتمام المؤسسات بتلك ااوهذا يدل على . )25,4(حسابي  متوّسطب ق بمواجهة الفقريتعلّ 
لى إقل موافقة فقد أشارت ألأما الفقرات ا .الخدمات ومحاولة االستفادة من خبرات نظيراتها لالرتقاء بالعمل مع الفقراء

وانحراف معياري ) 3،84(حسابي  متوّسطب ،اع القرار بحقوقهماستثارة الفقراء وتنظيم جهودهم للمشاركة في مطالبة صنّ 
وبانحراف ) 3.78(حسابي  متوّسطوفي بدفعهم لتبني سياسات جديدة لمكافحة الفقر عين وصال بالمشرّ يليها االتّ ) 1،01(

  .)1.20(معياري 

 سات المجتمع المدني لمواجهة مشكلة الفقر؟االستراتيجيات التي تستخدمها مؤسّ ما : انيؤال الثّ قة بالسّ تائج المتعلّ النّ 

أهم "عن  الّدراسة مجتمعستجابات أفراد ات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتوّسطال: )4(الجدول 
ً " تستخدمها مؤسسات المجتمع المدني لمواجهة مشكلة الفقراالستراتيجيات التي    مرتبة ترتيباً تنازليا

ال
 رقم

 متوّسطال  االستراتيجية
 الحسابي

االنحرا
ف 

 المعياري

رالتّ 
  تيب

الم
  ستوى 

  تمكين الفقراء 1
4.40 0.59 

مر 4
 تفع
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  المشاركة  2
4.32 0.58 

مرت 2
 فع

  اإلقناع  3
4.20 0.88 

مرت  1
 فع

  بناء القوة –الضغط   4
3.54 1.09 

متو 3
 ّسط

 0.64 4.12 الحسابي العام  متوّسطال 
مرت  

 فع

ـ متوّسطأن ال) 4(ضح من الجدول رقم يتّ      ابية ل ي (ات الحس تراتيجيات الت دني تستخدمها مؤسّ االس ع الم ات المجتم س
ر كلة الفق ة مش ين ، ت)لمواجه ا ب ت م ث ، )3.54و  4.40(راوح تراتيجياتحي ازت االس ى  ح طعل الي  متوّس ابي إجم حس

ى ، وقد المرتفع، وهو من المستوى )4.12( ة األول ى المرتب طبحازت استراتيجية تمكين الفقراء عل ابي  متوّس ، )4.40(حس
ا، بعة مع الفقراء من خمن االستراتيجيات المتّ  دّ وهي تع ،)0.59(وبانحراف معياري  اديا واجتماعي ا الل تمكينهم اقتص  تليه

اءوفي المرتبة الثّ ، )0.58(وبانحراف معياري ) 4.32(حسابي  متوّسطباستراتيجية المشاركة  ة ج اعالث تراتيجية اإلقن  ت اس
تراتيجية وهو من المستوى ) 0.88(وانحراف معياري ) 4.20(حسابي  متوّسطب اءت اس رة ج ة األخي ي المرتب ع، وف المرتف

طبناء القوة ب –غط الضّ  ابي  متوّس اري ) 3.54(حس انحراف معي ن المستوى ال) 1.09(وب و م طوه ذه النّ  ،متوّس ة ال وه تيج
س النّ  اولوا تعك ذين تن اديميون ال رون واألك حها المنظ ي أوض رة الت تراتيجية اظ ات الممنظّ س دنيجم ع الم وّ "  تم اء الق ة بن

ة ا" غط والّض عى لممارس ات تس كيل جماع ق تش ن طري ى الّس غطلّضع ؤولينعل ة والمس ذا يفّس ،لطة الحاكم ر أن وه
تخدمها مؤسّ  ي تس تراتيجيات الت ر، االس كلة الفق ة مش توى لمواجه ة المس ت مرتفع دني كان ع الم ات المجتم ي س ا يل وفيم

ي متوّسطال ات تستخدمها مؤسّ ات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات كل استراتيجية من االستراتيجيات الت ع س المجتم
  .المدني لمواجهة مشكلة الفقر

  :استراتيجية اإلقناع - 1

عن فقرات  مجتمع الدراسةات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد متوّسطال: )5 (الجدول 
ً مرتّ " اإلقناعستراتيجية ا"   بة ترتيباً تنازليا

ال
 رقم

 متوّسطال الفقرة
 الحسابي

االنحرا
ف 

 المعياري

التر
  تيب

الم
  توىس

إقناع القيادات الموجودة بالمجتمع للمشاركة   1
  .بتحديد احتياجات الفقراء

4.33 0.89 
مر  3

 تفع

نّ   2 راء إقناع ص ب الفق روعية مطال رار بمش اع الق
  .وتحسين أحوالهم

4.19 0.96 
مر 2

 تفع

تم   3 ادات الّشإي اع القي ة عبية والسّ قن ية بأهمي ياس
  .فاع عن حقوق الفقراءالدّ 

4.09 1.12 
مر  1

 تفع

 الحسابي العام  متوّسطال 
4.20 0.88 

مر  
 تفع

حيث ، )4.09و  4.33(، تراوحت ما بين )ستراتيجية اإلقناعا(ة لـ ات الحسابيّ متوّسطضح من الجدول أن اليتّ         
لى عأنلحظ أن  أما على مستوى الفقرات، المرتفع، وهو من المستوى )4.20(حسابي إجمالي  متوّسطحاز المحور على 

حسابي  متوّسطب درجات الموافقة جاءت للفقرات  إقناع القيادات الموجودة بالمجتمع للمشاركة بتحديد احتياجات الفقراء
 اع القرار بمشروعية مطالب الفقراء وتحسين أحوالهمتليها إقناع صنّ ، )0.89(، وبانحراف معياري )4.33(حيث بلغ 

يدل على مشروعية مطالب الفقراء وتحسين أحوالهم وتنمية  اوهذ ،)0،96(وانحراف معياري ) 4،19(حسابي  متوّسطب
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تمكين لى تحقيقها وإالتي يسعى المجتمع  هدافألاسات والقرارات التي تكفل تحقيق ايقدراتهم ويضم في ذلك صنع السّ 
قناع إشارت إلى أ أما الفقرات األقل موافقة فقد ياسية واالجتماعية،الفقراء في حصولهم على الفرص االقتصادية والسّ 

   ).1.12(وبانحراف معياري ) 4.09(حسابي  متوّسطب، فاع عن حقوق الفقراءة الدّ ياسية بأهميّ عبية والسّ القيادات الشّ 

  

  :المشاركةاستراتيجية  - 2

عن فقرات  مجتمع الدراسةات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد متوّسطال) :6(الجدول رقم 
ً " المشاركةستراتيجية ا"   مرتبة ترتيباً تنازليا

ا
 لرقم

متوال الفقرة
 ّسط

 الحسابي

االنح
راف 

 المعياري

ال
  ترتيب

المس
  توى

شراكه في إتمكين المواطن وزيادة قدراته و  1
  .خاذهعملية صنع القرار واتّ 

4.52 0.64 
مرت  4

 فع

عبير عن آراء المواطنين حول اهتماماتهم يتم التّ   2
  .من خالل تكوين اللجان

4.47 0.64 
 مرتفع  2

نسيق المدنية والتّ  المنّظماتعاون بين يتم التّ   3
  .بينهم لمواجهة الفقر

4.45 0.73 
 مرتفع  1

الس إدارة االتّ   4 اء مج ين أعض اق ب اتف  المنّظم
  .أييد لتنمية قدرات الفقراءوأعضاء اللجان لكسب التّ 

4.23 0.83 
 مرتفع 3

ا  5 ين مؤسس يقية ب ة تنس ات دوري د اجتماع ت عق
  .المجتمع المدني تهدف لمواجهة الفقر

4.19 0.83 
 مرتفع 5

ات   6 ين مؤسس اءات ب رات والكف ادل الخب تب
  .المجتمع المدني لمواجهة الفقر

4.08 0.88 
 مرتفع  6

 مرتفع   0.58 4.32 الحسابي العام  متوّسطال 

عن  الدّراسة مجتمعفراد أجابات نحرافات المعيارية إلاالة وات الحسابيّ متوّسطتوضح بيانات الجدول ال       
وعلى مستوى ) 0.58(وبانحراف معياري ) 4,32(الحسابي الكلي  متوّسطلاستراتيجية المشاركة والتضامن، إذ بلغ ا

ات شراكه في عملية صنع القرارإتمكين المواطن وزيادة قدراته و: لى درجات الموافقة كانت للفقرةالفقرات نلحظ أن أع
سات المجتمع هتمام مؤسّ ا لىإوقد يعود ذلك ، )0.64(وبانحراف معياري ، )4,52(حسابي  متوّسطب. واتخاذه المحلية

عاون بين التّ يليها ، )4,47(حسابي  متوّسطعبير عن آراء الفقراء حول اهتماماتهم من خالل تكوين اللجان بالمدني بالتّ 
ستمرار نشاط اعاون له تأثير مباشر على وهذا التّ ،)4,45( حسابي متوّسطنسيق بينهم لمواجهة الفقر بالمدنية والتّ  المنّظمات

وأعضاء اللجان لكسب التأييد لتنمية قدرات  المنّظماتو زوالها، يليها االتفاق بين أعضاء مجالس إدارة أ المنّظماتتلك 
المدني لمواجهة الفقر  سات المجتمعتبادل الخبرات والكفاءات بين مؤسّ أما الفقرات األقل موافقة فقد جاءت فقرة . الفقراء

  .ةمتوّسطوبدرجة موافقة ) 4,08(حسابي  متوّسطب

  :بناء القوة –غط استراتيجية الضّ  - 3

ستراتيجية ا"عن فقرات  مجتمع الدراسةات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد متوّسطال :)7(الجدول 
ً " بناء القوة –الضغط    مرتبة ترتيباً تنازليا

ال
 رقم

 متوّسطال قرةالف
 الحسابي

االنحرا
ف 

التر
  تيب

الم
  ستوى
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  المعياري

تنظيم حمالت حشد وتأييد تهدف إلى االستجابة   1
  .للقضايا التي تمس الفقراء

3.83 1.13 
مر  1

 تفع

أثير   2 يالت ى  ف ول عل رارات للحص ذي الق متخ
  .مكاسب مادية أو معنوية

3.64 1.19 
متو 4

  ّسط

تطالب  تنظيم الفقراء في جماعات ضغط  3
  .بحقوقهم

3.59 1.29 
متو  2

 ّسط

األخرى للضغط  المنّظماتعمل ائتالفات مع   4
أثير في القضايا التي تمس على متخذي القرار للتّ 

  .الفقراء
3.31 1.27 

متو  3
 ّسط

ارس   5 ةالتم لطة الّض مؤّسس ى الس غط عل
  .شريعية إليصال مطالب الفقراء إلى المسؤولينالتّ 

3.31 1.25 
متو 5

 ّسط

 الحسابي العام  متوّسطلا 
3.54 1.09 

متو  
 ّسط

بناء  -  غطالضّ (ستراتيجية ال مؤّسسةالالعاملين في جابات إلات الحسابية متوّسطال) 7(تظهر بيانات الجدول رقم      
على أت ، فعلى مستوى الفقرات يُلحظ أن تنظيم حمالت حشد وتأييد تهدف إلى االستجابة للقضايا التي تمس الفقراء نال)القوة

وهذا يعود لضرورة الحشد  ، وهو من المستوى المرتفع،)1.13(، وبانحراف معياري )3.83(حسابي متوّسطرجات بالدّ 
متخذي  فيأثير ، وتلتها التّ قة بهم والدفاع عن الفقراءتخاذ القرارات المتعلّ افاع عن حقوق الفقراء ومشاركة الفقراء في للدّ 

، وهذه الفقرة جاءت بدرجة )3،46(حسابي  متوّسطأو معنوية تمس قضايا الفقراء، ب القرارات للحصول على مكاسب مادية
شريعية إليصال مطالب الفقراء إلى الضغط على السلطة التّ  مؤّسسةالشارت ممارسة أالفقرات األقل موافقة فقد ة أما متوّسط

ر يدل على ضعف وهذا مؤشّ  متوّسطال ، وهو من المستوى)1.25(وبانحراف معياري ) 3.31(حسابي  متوّسطبالمسؤولين 
وهذه إلى المسؤولين  واحتياجاتهم إليصال مطالب الفقراء شريعيةلطة التّ السّ غط على في ممارسة الضّ  المنّظماتدور 

بناء  في مات المجتمع المدنيمنظّ ستراتيجية اظرة التي أوضحها المنظرون واألكاديميون الذين تناولوا تيجة ال تعكس النّ النّ 
ة نواب لطة الحاكمة والمسؤولين، وخاصّ غط على السّ عن طريق تشكيل جماعات تسعى لممارسة الضّ " غط قوة والضّ ال

  .ومطالبتهم بتنفيذ وعودهم االنتخابية، غط عليهموممارسة الضّ ئيسي لنشاطهم الميدان الرّ  عدّ يث يالمجلس البرلماني ح

  :استراتيجية تمكين الفقراء - 4

عن فقرات مجتمع الدراسة  رافات المعيارية الستجابات أفرادت الحسابية واالنحامتوّسطال: )8(جول رقم 
ً " ستراتيجية تمكين الفقراءا"   .مرتبة ترتيباً تنازليا

ال
 رقم

 متوّسطال الفقرة
 الحسابي

االنحرا
ف 

 المعياري

التر
  تيب

الم
  ستوى

ة   1 دمات المختلف العمل على زيادة وعي األفراد بالخ
ي التخف اعد ف ي تس باع الت كالتهم وإش ن مش ف م ي

  .حاجاتهم
4.61 0.55 

مرت 8
  فع

ً واعتمادهم على أنفسهم في   2 تمكين الفقراء اقصاديا
  .الوصول إلى سبل العيش

4.58 0.66 
مرت  1

 فع

  .دريبعليم والتّ تمكين الفقراء من خالل التّ   3
4.53 0.71 

مرت  4
 فع
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يتم تفعيل مشاركة أفراد المجتمع المحلي في تقرير   4
ع السّ رهم والتّ مصائ ؤثر فاعل م ن أن ت ي يمك ياسات الت

  .حياتهم فيإيجابياً 
4.48 0.80 

مرت 6
 فع

ن   5 هم م تقوية الفقراء في حق تقرير مصيرهم بأنفس
ي اتّ  اركة ف الل المش توى خ ى المس رار عل اذ الق خ

  المحليالمجتمعي 
4.39 0.85 

مرت 5
 فع

ة   6 ي مواجه ه ف ادة وعي يتم تفعيل دور المجتمع وزي
  .أييد للقوانينكلة الفقر لكسب التّ مش

4.30 0.97 
مرت 7

 فع

سات أثير في مؤسّ توعية الفقراء بقدرتهم على التّ   7
  ).البلديات(اإلدارة المحلية 

4.25 0.93 
مرت  3

 فع

درتهم   8 وعيتهم بق ياً وت راء سياس ين الفق تمك
  .بالمشاركة في صنع القرار

4.08 1.13 
مرت 2

 فع

 0.59 4.40  الحسابي العام متوّسطال 
مرت  

 فع

عن استراتيجية تمكين الفقراء، إذ بلغ  الموافقة من عام بشكل مرتفعة  درجة وجود) 8( الجدول بيانات من يالحظ
وعلى مستوى الفقرات نلحظ أن أعلى درجات الموافقة كانت ) 0.55(وبانحراف معياري ) 4.40(الحسابي الكلي  متوّسطال

 ،)األفراد بالخدمات المختلفة التي تساعد في التخفيف من مشكالتهم وإشباع حاجاتهم العمل على زيادة وعي:  (للفقرة
صادياً واعتمادهم على أنفسهم في الوصول تتمكين الفقراء اق تليها ،)0.55(، وبانحراف معياري )4.61(حسابي  متوّسطب

 خل ة للدّ قامة مشاريع مدرّ وإ دريبليم والتّ ع، من خالل تمكين الفقراء من خالل التّ )4،58(حسابي  متوّسطإلى سبل العيش ب
خاذ القرار على تقوية الفقراء في حق تقرير مصيرهم بأنفسهم من خالل المشاركة في اتّ يليها  ،)4،53(حسابي  متوّسطب

قة خاذ القرارات المتعلّ تاحة الفرصة أمام الفقراء للمشاركة في الخطط والبرامج واتّ إلوذلك  المجتمعي والمحليالمستوى 
أما الفقرات األقل موافقة فقد جاءت فقرة  ،لى تحسين األوضاع االجتماعية للفقراءإبشؤون حياتهم وهي العملية التي تهدف 

  .)4,08(حسابي  متوّسطبخاذه واتّ  تمكين الفقراء سياسياً وتوعيتهم بقدرتهم بالمشاركة في صنع القرار

  سات المجتمع المدني لمواجهة مشكلة الفقر؟التي تقدمها مؤسّ  البرامج ما: الثالثؤال قة بالسّ تائج المتعلّ النّ 

البرامج "عن فقرات  مجتمع الدراسةات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد متوّسطال:)9(الجدول 
  مرتبة ترتيباً تنازلياً " سات المجتمع المدني لمواجهة مشكلة الفقرمها مؤسّ التي تقدّ 

ال
 رقم

 وّسطمتال الفقرة
  الحسابي

االنحرا
ف 

 المعياري

التر
  تيب

الم
  ستوى

برامج تدريب وتأهيل ألفراد  مؤّسسةالم تقدّ   1
  .المجتمع المحلي

4.73 0.48 
مرت  5

  فع

دّ   2 ةالم تق ة والتّ  مؤّسس رامج للتوعي ف ب ثقي
  .للمجتمعات المحلية

4.70 0.49 
مرت  3

 فع

دمّ  3 ةال تق ارات  مؤّسس ة مه دف لتنمي رامج ته ب
  .جتمعات المحليةأفراد الم

4.69 0.50 
مرت 2

 فع

خدمات فنية تساعد الفقراء على  مؤّسسةالم تقدّ   4
  .ةإنشاء مشاريعهم الخاصّ 

4.69 0.56 
مرت  6

 فع
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برامج توفر فرص العمل ألفراد  مؤّسسةالم تقدّ   5
المجتمعات المحلية من خالل تدريب وتأهيل 

  .نتاجية المواطنإالمجتمع المحلي لرفع 
4.61 0.73 

مرت 4
 فع

اهم   6 ةالتس رة  مؤّسس دمات المباش وفير الخ ي ت ف
  .للفئات الفقيرة

4.59 0.58 
مرت  1

 فع

في تطوير برامج خاصة بها  مؤّسسةالأسهمت   7
  لمواجهة الفقر

4.41 0.99 
مرت  7

 فع

 0.47 4.63 الحسابي العام  متوّسطال 
مرت  

 فع

سات مها مؤسّ البرامج التي تقدّ  على الموافقة من معا مرتفعة بشكل درجة وجود)  9(  الجدول بيانات من يالحظ
فعلى مستوى الفقرات ، )4.63(حسابي إجمالي  متوّسطالمجتمع المدني لمواجهة مشكلة الفقر، حيث حاز المحور على 

هذ وبرامج تدريب وتأهيل ألفراد المجتمع المحلي،  مؤّسسةالم تقدّ  :تيةآلنلحظ أن أعلى درجات الموافقة كانت للفقرات ا
أهيل وتوفير فرص عمل دريب والتّ لى أهمية تفعيل مشاركة إنتاجية مختلف فئات المجتمع المحلي، وزيادة الوعي والتّ إيعود 

ويلي الفقرة  ،خل وتحقيق الفائدة االقتصادية واالجتماعية المباشرة وغير المباشرة للفقراء في مناطق جيوب الفقرلزيادة الدّ 
وبانحراف معياري ) 4.70(حسابي  متوّسطبة ثقيف للمجتمعات المحليّ وعية والتّ برامج للتّ  مؤّسسةالم عاله تقدّ أليها إالمشارة 

سات المجتمع المدني  في مناطق جيوب الفقر على محاربة الفقر، عن طريق  معالجة ثقافة العيب حيث تعمل مؤسّ  .)0.49(
ل في بعض القطاعات، وبالتالي ازدياد نسبة الفقر، أما باب، التي تعتبر من أحد األسباب الرئيسية لرفضهم العمعند الشّ 

) 4.41(حسابي  متوّسطب ة بها لمواجهة الفقرفي تطوير برامج خاصّ  مؤّسسةال لى أسهامإالفقرات األقل موافقة فقد أشارت 
   ).0.99(وبانحراف معياري 

سات المجتمع المدني في مواجهتها لمشكلة من دور مؤسّ  قات التي تحدّ ما المعوّ : الرابعؤال قة بالسّ تائج المتعلّ لنّ ا
  الفقر؟

قات أهم المعوّ "عن  لّدراسةمجتمع اات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد متوّسطال :)10(الجدول 
ً " سات المجتمع المدني في مواجهتها لمشكلة الفقرمن دور مؤسّ  التي تحدّ    مرتبة ترتيباً تنازليا

ال
 رقم

 متوّسطلا قاتالمعوّ 
  الحسابي

االنحرا
ف 

  المعياري

التر
  تيب

الم
  ستوى 

ة والثّ المعوّ   1 ات االجتماعي ة والسّ ق ية قافي ياس
  واالقتصادية

3.49 0.96 
متو 2

  ّسط

  مؤّسسةالة بقات خاصّ معوّ  2
3.05 1.30 

متو 1
 ّسط

 الحسابي العام  متوّسطال 
3.27 1.08 

متو  
  ّسط

من دور  المعوقات التي تحدّ (لـ  على الموافقة من عام بشكل ةمتوّسط درجة وجود)  10(  الجدول بيانات من يالحظ  
، وقد )3.27(حسابي إجمالي  متوّسطعلى  قاتالمعوّ ، حيث حازت )سات المجتمع المدني في مواجهتها لمشكلة الفقرمؤسّ 

حسابي حيث بلغ  متوّسطلى على المرتبة األولى وحازت ع االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية المعوقاتحازت 
 مؤّسسةالة بقات خاصّ معوّ انية جاءت ، وفي المرتبة الثّ متوّسطال، وهو من المستوى )0.96(، وبانحراف معياري )3.49(
من  قات التي تحدّ المعوّ ر أن وهذا يفسّ ،  متوّسطالوهو من المستوى ) 1.30(وبانحراف معياري ) 3.05(حسابي  متوّسطب

ات الحسابية متوّسط، وفيما يلي الة المستوىمتوّسطكانت  ع المدني في مواجهتها لمشكلة الفقرسات المجتمدور مؤسّ 
  .قاتمن المعوّ واالنحرافات المعيارية لفقرات كل 
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  :ياسية واالقتصاديةقافية والسّ قات االجتماعية والثّ المعوّ  - 1

قات المعوّ "عن فقرات  مجتمع الدراسةراد ة واالنحرافات المعيارية الستجابات أفات الحسابيّ متوّسطال: )11(الجدول 
  بة ترتيباً تنازلياً مرتّ " ياسية واالقتصاديةقافية والسّ االجتماعية والثّ 

ال
 رقم

 متوّسطال الفقرة
 الحسابي

االنحرا
ف 

 المعياري

التر
  تيب

الم
  ستوى

عدم إدراك المجتمع المحلي لطبيعة الدور الذي   1
  .ة الفقرسات المجتمع المدني لمواجهتقوم به مؤسّ 

3.78 1.00 
مر  1

 تفع

ة العمل التطوعي نقص الوعي المجتمعي بأهميّ   2
  .لمواجهة الفقر

3.69 1.08 
مر  4

 تفع

  .لبية نحو المشاركة المجتمعيةالالمباالة والسّ   3
3.59 1.18 

متو 3
  ّسط

ن   4 در م تثمارية كمص اريع االس ال المش إهم
  .مصادر التمويل

3.55 1.11 
متو 6

 ّسط

ب  5 دم تناس رامج المقدّ  ع ات الب ع اإلمكاني ة م م
  .المادية المتاحة

3.53 1.22 
متو 5

 ّسط

عف روح التّ   6 ين مؤسّ ض اون ب ع ع ات المجتم س
  المدني

3.39 1.02 
متو 9

 ّسط

ع مؤسّ   7 ي م ع المحل اون المجتم دم تع ات ع س
  .المجتمع المدني

3.36 1.17 
متو  7

 ّسط

دم تفّه  8 ات الدّ م مؤسّ ع دور مؤسّ س ة ل ات ول س
  .ع المدني في مواجهة الفقرالمجتم

3.28 1.16 
متو  8

 ّسط

د عدم قدرة مؤسّ   9 ى تحدي سات المجتمع المدني عل
  .احتياجات المجتمع المحلي لمواجهة الفقر

3.27 1.28 
متو 2

 ّسط

 0.96 3.49 الحسابي العام  متوّسطال 
متو  

 ّسط

ظ     ن يالح ات م دول بيان ود) 11( الج ة وج كل درج طة بش ام متوّس ن ع ةا م ى لموافق ـ  عل ةالمعوّ (ل ات االجتماعي  ،ق
ظ )3.49(حسابي إجمالي  متوّسط، حيث حاز المحور على )واالقتصادية ،ياسيةوالسّ  ،قافيةوالثّ  رات نلح توى الفق ، فعلى مس

ه مؤسّ : تيةدرجات الموافقة كانت للفقرات اآل أن أعلى وم ب ذي تق ات المجتمعدم إدراك المجتمع المحلي لطبيعة الدور ال ع س
ر ب ة الفق دني لمواجه طالم ابي  متوّس اري )3.78(حس انحراف معي ص )1.00(، وب ا نق ع، تليه توى المرتف ن المس و م ، وه

ر ب ة الفق وعي لمواجه ل التط ة العم ي بأهمي وعي المجتمع طال ابي  متوّس دّ ) 3،69(حس ا ال ب ن هن ود  وم ه جه ن أن تتج م
ات مؤسّ  تويات الوسياس وير مس و تط دني نح ع الم ات المجتم ين تّ س ؤدي وظيفت أنه أن ي ك من ش وع ؛ ألن ذل ى إن : ط األول

ين انية فإن التّ طوع يشكل رأس مال اجتماعي وقيمة مضافة، أما الثّ التّ  يطوع يساعد على مزيد من االلتحام ب ع المحل  المجتم
ل مؤسسات و م داخ ى أداء عمله نعكس عل ذي ي ر ال ةالالمجتمع المدني، األم ةمؤّسس تجابة اإليجابي ع  ، واالس ل المجتم ن قب م

ا إالمحلي، تليها الفقر المشارة  االة والّسأليه اله الالمب ةع اركة المجتمعي و المش رة  ،لبية نح ة األخي ي المرتب ل، وف ي المقاب وف
حيث نصت الفقرة  متوّسط، وهو من المستوى ال)1.28(وبانحراف معياري ) 3.27(حسابي  متوّسطب) 2(جاءت الفقرة رقم 

ات وهذا يفّس).  سات المجتمع المدني على تحديد احتياجات المجتمع المحلي لمواجهة الفقرعدم قدرة مؤسّ (على  ر أن المعوق
  .متوّسطسات المجتمع المدني في مواجهتها لمشكلة الفقر بمستوى ياسية تحد من دور مؤسّ قافية والسّ االجتماعية والثّ 
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  :مؤّسسةالمعوقات خاصة ب - 2

قات المعوّ "عن فقرات  الّدراسةواالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة ات الحسابية متوّسطال :)12(الجدول 
  مرتبة ترتيباً تنازلياً " مؤّسسةالالخاصة ب

ال
 رقم

 متوّسطال الفقرة
 الحسابي

االنحرا
ف 

  المعياري

التر
  تيب

الم
  ستوى

بة في نقص الخبرات والكفاءات البشرية المدرّ   1
  .مؤّسسةال

3.22 1.39 
مر  1

 تفع

د  2 ل ع رية داخ ة والبش ات المادي وافر اإلمكاني م ت
  .مؤّسسةال

3.14 1.40 
متو 3

 ّسط

وغيرها من  مؤّسسةالنسيق بين عاون والتّ عدم التّ   3
ريعات  د للتش ب التأيي دني لكس ع الم ات المجتم مؤسس

  .بالفقراء الخاصة
3.08 1.41 

متو 4
 ّسط

ة عن أوجه سياسة   4 ات الكافي عدم توافر المعلوم
  جتماعيةالرعاية اال

3.05 1.33 
متو  6

 ّسط

  .للقيام بدورها مؤّسسةعدم وجود خطة لل  5
2.94 1.53 

متو 2
 ّسط

ل   6 تغالل األمث ى االس درة اإلدارة عل دم ق ع
  .للموارد لتنفيذ برامجها

2.91 1.51 
متو  5

 ّسط

 الحسابي العام  متوّسطال 
3.05 1.30 

متو  
 ّسط

، )مؤّسسةالقات الخاصة بالمعوّ (لـ  على الموافقة من عام بشكل ة ّسطمتو درجة وجود الجدول بيانات من يالحظ     
درجات الموافقة كانت  فعلى مستوى الفقرات نلحظ أن أعلى، )3.05(حسابي إجمالي  متوّسطحيث حاز المحور على 

نحراف معياري ، وبا)3.22(حسابي  متوّسطب، مؤّسسةالبة في نقص الخبرات والكفاءات البشرية المدرّ : تيةللفقرات اآل
 ليهاإ، ويلي الفقرة المشارة مؤّسسةالخصصات المهنية داخل وهذا يعود الختالف التّ ، المرتفع، وهو من المستوى )1.39(
تنسيق بين عاون والّ تليها عدم التّ ). 3،14(حسابي  متوّسطب مؤّسسةالعاله عدم توافر اإلمكانيات المادية والبشرية داخل أ
وهذا يعود لضعف خبرة  ؛شريعات الخاصة بالفقراءأييد للتّ سات المجتمع المدني لكسب التّ سّ وغيرها من مؤ مؤّسسةال

أما الفقرات األقل  ،شبيك فيما بينها لتحقيق األهداف المنشودةستراتيجية التّ اسات المجتمع المدني في ممارسة أعضاء مؤسّ 
وبانحراف ) 2.91(حسابي  متوّسطرد لتنفيذ برامجها بموافقة فقد أشارت عدم قدرة اإلدارة على االستغالل األمثل للموا

  ).1.51(معياري 

من دور  قات التي تحدّ هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى المعوّ  :الخامسؤال قة بالسّ تائج المتعلّ النّ 
  سات المجتمع المدني في مواجهتها لمشكلة الفقر تعزى للمنصب؟مؤسّ 

سابية واالنحرافات المعيارية للتعرف إلى الفروق في مستوى المعوقات التي تحد المتوسطات الح):13(الجدول رقم 
  من دور مؤسسات المجتمع المدني في مواجهتها لمشكلة الفقر باختالف المنصب

  المنصب  المعوقات
 العدد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 1.38 2.48 9 منسق ميدان المعوقات الخاصة
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 0.38 2.06 3 مدير تنفيذي

 1.36 3.20 10 مدير برنامج

 1.28 3.21 42 موظف

 64 3.05 1.30 

المعّوقات 
االجتماعية والثّقافية 
 والّسياسية واالقتصادية

 1.13 3.19 9 منسق ميدان

 0.42 2.37 3 مدير تنفيذي

 0.84 3.80 10 مدير برنامج

 0.92 3.57 42 موظف

 0.96 3.49 64 المجموع

 1.22 2.83 9 منسق ميدان ككلالمعوقات 

 0.33 2.21 3 مدير تنفيذي

 1.04 3.50 10 مدير برنامج

 1.06 3.39 42 موظف

 1.08 3.27 64 المجموع

  

د من يتضح من الجدول أن المتوسطات الحسابية إلستجابات أفراد مجتمع الدراسة عن مستوى المعوقات التي تحُ      
الذي يفسر مواجهتها لمشكلة الفقر بأختالف المنصب، كانت متقاربة إلى حد كبير، األمر  دور مؤسسات المجتمع المدني في

  .بأن هناك فروق ظاهرة بين االستجابات، والفروق لم تبلغ مستوى الداللة األحصائية

سات مؤسّ هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية في االستراتيجيات التي تستخدمها  :السادسؤال قة بالسّ تائج المتعلّ النّ 
  ؟ ساتالمجتمع المدني في أداء دورها في مواجهة الفقر تعزى لمدة عمل العاملين في تلك المؤسّ 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتعرف إلى الفروق في مستوى االستراتيجيات التي ) 14(الجدول 
  عزى لمدة عمل العاملين في تلك المؤسساتتستخدمها مؤسسات المجتمع المدني في أداء دورها في مواجهة الفقر ت

 العدد مدة عمل العاملين المصدر
المتوس

 ط الحسابي
االنحراف 

 المعياري

  اإلقناع
 0.94 3.95 22  سنوات 5 - 1من 

 0.64 4.33 27  سنوات 10- 6من 
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 10أكثر من 
  سنوات

15 4.33 1.11 

 0.88 4.20 64  المجموع

 المشاركة

 0.52 4.30 22  سنوات 5 - 1من 

 0.60 4.21 27  سنوات 10- 6من 

 10أكثر من 
  سنوات

15 4.57 0.59 

 0.58 4.32 64  المجموع

بناء  –الّضغط 
 القوة

 1.26 3.10 22  سنوات 5 - 1من 

 0.88 3.80 27  سنوات 10- 6من 

 10أكثر من 
  سنوات

15 3.71 1.04 

 1.09 3.54 64  المجموع

  تمكين الفقراء

 0.69 4.21 22  سنوات 5 - 1من 

 0.53 4.39 27  سنوات 10- 6من 

 10أكثر من 
  سنوات

15 4.70 0.44 

 0.59 4.40 64  المجموع

االستراتيجيات 
  ككل

 0.72 3.89 22  سنوات 5 - 1من 

 0.53 4.18 27  سنوات 10- 6من 

 10أكثر من 
  سنوات

15 4.33 0.64 

 0.64 4.12 64  المجموع

طات الحسابية إلستجابات أفراد مجتمع الدراسة عن مستوى األسترتيجيات التي يتضح من الجدول أن المتوس            
تستخدمها مؤسسات المجتمع المدني في أداء دورها في مواجهة الفقر بأختالف مدة عمل العاملين في المؤسسات، كانت 

ن وجدت لم تبلغ مستوى الداللة متقاربة إلى حد كبير، األمر الذي يفسر بأن هناك فروق ظاهرة بين األستجابات، والفروق إ
وهذا يدل أن العاملين في برنامج جيوب الفقر وباختالف المدة العملية لهم متفقين في وجهات النّظر على أن  .األحصائية

  . ها في مواجهة الفقر وبمستوى عالٍ االستراتيجيات التي تستخدمها مؤّسسات المجتمع المدني في أداء دور
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  تائجمناقشة النّ 

سات المجتمع المدني في مواجهة مشكلة ما هي آليات عمل مؤسّ : ؤال األولقة بالسّ تائج المتعلّ مناقشة النّ : اوالً 
بمطالبة مؤّسسات ص تتلخّ المجتمع المدني لمواجهة الفقر،  ساتمؤسّ بأن آليات عمل  الدّراسةأظهرت نتائج  الفقر؟

سات المجتمع ، وهذا يدل على حاجة مؤسّ من مشكلة الفقر المجتمع المدني بتعديل بعض التّشريعات القائمة والتي تحد
شين، و المطالبة إما بتعديلها أو حقوق الفقراء والمهمّ  المدني لقوانين وتشريعات جديدة تحد من مشكلة الفقر والتي لم تراعِ 

ائد في قليدي السّ ط التّ مسات المجتمع المدني من النّ تغيير أو سن قوانين جديدة لمواجهة الفقر وهذا يشير إلى خروج مؤسّ 
حقوق الفقراء، ومطالبة صانعي  المة منها التي لم تراعِ تلبية احتياجات الفئات الفقيرة، وحاجتها لتعديل القوانين وخاصة الظّ 

سات المجتمع المدني دت أن لمؤسّ والتي أكّ ) 2006(فق مع دراسة أبو زيد وهذا يتّ  بتعديل تلك القوانين أو تغييرها، القرار
يظهر من خالل كما . ا ًهاما ًفي الدفاع عن حقوق الفقراء عن طريق تنظيم حمالت للمطالبة بتعديل بعض القوانيندور

وهذا  ،شةسات المجتمع المدني كانت تعمل بشكل فعال على تحليل وتحديد احتياجات الفئات المحتاجة والمهمّ أن مؤسّ النتائج 
شة ة لتوثيق تفاصيل الفئات المهمّ جهات مختصّ  المنّظماتأن في  كدتأي الت )2010(فق مع دراسة الشتات والكفارنة يتّ 

توثيق تفاصيل الفئات و ،دانية لتوثيق بيانات هذه الحاالتباإلضافة إلى وجود باحثين ميدانيين يقومون بزيارات مي، والفقيرة
ؤّسسات الحكومية فيما يتعلّق بمواجهة تليها تحقيق مزيد من التعاون بين منظمات المجتمع المدني والم شة والفقيرةالمهمّ 
ليات لتحقيق نجاح أفضل في تقديم الخدمات ومحاولة االستفادة من خبرات آلسات بتلك اهتمام المؤسّ اوهذا يدل على  ، الفقر

في يوجد ضعف  إذ) 2010(نظيراتها لالرتقاء بالعمل مع الفقراء، واختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة الشتات والكفارنة 
ولعل أبرز اآلليات التي كانت غير   .شةاألهلية في تكامل البيانات حول الفئات المحتاجة والمهمّ  المنّظماتنسيق ما بين التّ 
اع القرار بحقوقهم، استثارة الفقراء وتنظيم جهودهم للمشاركة في مطالبة صنّ  هي سات المجتمع المدنيمؤسّ الة في عمل فعّ 

، تيجةدفة لطرح قضايا تالمس احتياجاتهم، ويمكن تفسير هذه النّ والمسؤولين في المنطقة المستهوتنظيم لقاءات بين الفقراء 
ولين وذلك لعدم استجابة بعضهم لمطالب الفئات الفقيرة ؤوالمس سات المجتمع المدني مؤسّ بأنه ال يوجد تفاعل بين  

مات منظّ (نظيم االجتماعي أن جوهر التّ  دّ حيث تع، ولوجيةيكإلظرية اتيجة ال تتوافق مع ما جاءت به النّ وهذه النّ  ، شةمّ والمه
  .فاعل فيما بينهمهو االعتماد المتبادل بين وحدات وأفراد المجتمع والتّ ) المجتمع المدني

  

    ً جتمع المدني سات المما االستراتيجيات التي تستخدمها مؤسّ  :ساؤل الثاني ة بالتّ تائج الخاصّ مناقشة النّ : ثانيا
سات المجتمع المدني في مواجهة الفقر ستراتيجيات التي تستخدمها مؤسّ المن أهم ا أنّ  تائجتبين النّ ؟ كلة الفقرلمواجهة مش

تمكين األسر واألفراد الفقراء والباحثين عن العمل في مناطق جيوب الفقر من من خالل  ؛استراتيجية تمكين الفقراءهي 
على زيادة وعي األفراد بالخدمات المختلفة التي تساعد في التخفيف من  والعمل خلللدّ  ّرةقامة مشاريع إنتاجية مدإخالل 

مشكالتهم وإشباع حاجاتهم وتمكين الفقراء اقتصادياً واعتمادهم على أنفسهم في الوصول إلى سبل العيش، من خالل تمكين 
ء في حق تقرير مصيرهم بأنفسهم من خل، يليها تقوية الفقراة للدّ قامة مشاريع مدرّ إدريب وعليم والتّ الفقراء من خالل التّ 

تاحة الفرصة أمام الفقراء للمشاركة في الخطط والبرامج إلخاذ القرار على المستوى المحلي وذلك خالل المشاركة في اتّ 
تمكين الفقراء ولى تحسين األوضاع االجتماعية للفقراء، إقة بشؤون حياتهم وهي العملية التي تهدف خاذ القرارات المتعلّ واتّ 

ً وتوعيتهم بقدرتهم بالمشاركة في صنع القرار واتخاذه وخاصة فيما يتّ  شباع احتياجاته ومواجهة وحل إصل بسياسيا
لى إن التمويل يساعد األشخاص الفقراء في إالتي أشارت  Widjaja ,2009)(فق مع دراسة  ودجاجا ، وهذا يتّ مشكالته

ن ساء من القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة، وتحسين النّ وتمكي ،الفقر عن طريق زيادة دخلهم إخراجهم من دائرة
  .الة لخلق فرص تعليمية وصحية وغذائية أفضل ألوالدهموهي طريقة فعّ  ،ظروفهم االقتصادية واالجتماعية

ه و استراتيجية المشاركةوفيما يخص      ادة قدرات واطن وزي ين الم تخدامها تمك رات اس م مؤش ت أه ي إفكان راكه ف ش
اتهم تمام مؤسسات المجتمع المدني بالتّ اهلى إوقد يعود ذلك ؛ واتخاذه  صنع القرارعملية  ول اهتمام عبير عن آراء الفقراء ح

ي إلأمن عبير عن آراء المواطنين حول اهتماماتهم من خالل تكوين اللجان من خالل التّ  ع المحل راد المجتم البهم يف ال مط ص
ان ألكة المحلية في تحديد امن خالل تعزيز المشارو ،لى صناع القرارإ ة من خالل لج ذه العملي ة ه ة ومأسس ولويات التنموي

ر وهذا التّ  ،نسيق بينهم لمواجهة الفقرية والتّ المدن المنّظماتعاون بين يليها التّ  ممثلة من المجتمع المحلي، أثير مباش ه ت عاون ل
اتستمرار نشاط تلك اعلى  ا االتّ أ المنّظم ا، يليه ين أعو زواله اق ب الس إدارة ف اء مج اء اللجان لكسب  المنّظماتض وأعض

ة تعاون ،)2006،أبو زيد(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ، أييد لتنمية قدرات الفقراءالتّ  ة ومنظّ  اقائم ابأنه ثم ين الحكوم ات ب م
ل شتركةوتنفيذ المؤتمرات المالمجتمع المدني عن طريق تقديم المعونات المالية، وتبادل المعلومات والخبرات،  ي المقاب ، وف

اركة والتّ ارات استخدام  كانت أدنى مؤشّ  تراتيجية المش امن س ين مؤسّ ض اءات ب رات والكف ادل الخب دني تب ع الم ات المجتم س
ر ة الفق ة  ،لمواجه ع دراس ف م ذا يختل ي أّك ،Seizer Pamela,1999)(وه دني دت أن لمؤسّ والت ع الم ات المجتم س

  .ن مع الحكومة فيما يخص تبادل المعلومات وكذلك الخبرات والكفاءاتعاونسيق والتّ دورا ًفاعال ًفي التّ 

ا بالنّ      بة أم اع س تراتيجية االقن م مؤّشألس ت أه د كان د  ،راتهافق اركة بتحدي المجتمع للمش ودة ب ادات الموج اع القي إقن
ذه ا ،ودعمهم احتياجات الفقراء ق ه ن أن تتحق الل االويمك تراتيجية من خ اءالس ين أعض اق ب الس  تف اتدارات إمج  المنّظم
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ب التأوأعضاء  ان لكس راءاللج درات الفق ة ق د لتنمي نّ إو يي اع ص والهم، قن ين أح راء وتحس ب الفق روعية مطال رار بمش اع الق
  .وعرض الحلول لمشكالت الفقراء

ى د فقد كان أهم استخدام مؤشراتها،  تنظيم حمالت حشد وتأييأستراتيجية ممارسة الضغط والقوة وفيما يخص      دف إل ته
ى محافظة مؤسّ االستجابة للقضايا التي تمس الفقراء وتدافع عن حقوقهم لتحقيق العدالة  دل عل ذا ي دني  وه ع الم سات المجتم

افظ المؤسّ  ات على الهدف اإلنساني الذي أًنشئت من أجلة والذي ارتبط بدوافع تنموية وإنسانية، وبالتالي من المتوقع أن تح س
ساؤل األول، حيث كانت أكثر اآلليات ممارسة ، وهذا ما أشير إليه أيضا عند مناقشة التّ على تدعيمه ملابع، وتععلى هذا الطّ 

ض التّ  ديل بع ات بتع ة الجمعي دّ مطالب ي تح ة والت ريعات القائم ن الّض ش ف ع ر والكش كلة الفق ن مش ي عف والثّ م رات ف غ
ى مؤّش، شريعات القائمةالتّ  ان أدن ل ك تخدام وفي المقاب وّ ستارات اس ةالغط ممارسة ة والّضراتيجية الق ى الّض مؤّسس غط عل

ة الّض المنّظماتر يدل على ضعف دور وهذا مؤشّ شريعية إليصال مطالب الفقراء إلى المسؤولين لطة التّ السّ  غط في ممارس
ذه النّ لطة التّ على السّ  ؤولين وه ى المس راء إل ات الفق ب واحتياج ال مطال ة ال تعكس النّ شريعية إليص رة تيج حها ظ ي أوض الت

اتستراتيجية االمنظرون واألكاديميون الذين تناولوا  وة والّض مؤسس اء الق ي بن دني ف ع الم كيل " غط المجتم ق تش عن طري
ى الّسجماعات تسعى لممارسة الضّ  ؤولين، وخاّصغط عل ة والمس ث يعلطة الحاكم اني حي س البرلم واب المجل دان  دّ ة ن المي

ة الّضالرّ  اطهم وممارس ي لنش يهمغط ئيس ة ،عل ودهم االنتخابي ذ وع البتهم بتنفي ذه النّ وتّ   ومط ق ه ة تف ع دراس ة م تيج
  .غطمات المجتمع المدني ال تجيد فن ممارسة الضّ لى أن منظّ إشارت أ ، التي)2005(مصطفى

 ً مشكلة سات المجتمع المدني لمواجهة ما  البرامج التي تقدمها مؤسّ  الثالثساؤل ة بالتّ تائج الخاصّ النّ  مناقشة: ثالثا
برامج تدريب وتأهيل ألفراد المجتمع المحلي، وتقدم برامج  مؤّسسةالأكثر الخدمات التي تقدمها  أنّ أظهرت النتائج   ؟الفقر

برامج توفر فرص العمل ألفراد المجتمعات المحلية من خالل تدريب وة، تهدف لتنمية مهارات أفراد المجتمعات المحليّ 
أهمية تفعيل مشاركة وتعزيز إنتاجية مختلف فئات المجتمع إلى يعود  اوهذ ،اجية المواطننتإوتأهيل المجتمع المحلي لرفع 
خل وتحقيق الفائدة االقتصادية واالجتماعية أهيل وتوفير فرص عمل لزيادة الدّ دريب والتّ المحلي، وزيادة الوعي والتّ 

 ،ثقيف للمجتمعات المحليةوعية والتّ ديمها برامج للتّ لى تقإضافة إل، باالمباشرة وغير المباشرة للفقراء في مناطق جيوب الفقر
سات المجتمع المدني  في مناطق جيوب الفقر على محاربة الفقر، عن طريق  معالجة ثقافة العيب عند حيث تعمل مؤسّ 
تعمل  من أحد األسباب الرئيسية لرفضهم العمل في بعض القطاعات، وبالتالي ازدياد نسبة الفقر، حيث دّ الشباب، التي تع

سات المجتمع المدني  في مناطق جيوب الفقر على محاربة الفقر، عن طريق  معالجة ثقافة العيب عند الشباب، التي مؤسّ 
مع  تيجةتفق هذه النّ ، وتّ الي ازدياد نسبة الفقرئيسية لرفضهم العمل في بعض القطاعات، وبالتّ من أحد األسباب الرّ  عدّ ت

باب ة الشّ مات المجتمع المدني تقوم بأعادة تأهيل العاطلين عن العمل وخاصّ لى أن منظّ ، التي أشارت إ)2011(األغادراسة 
للمؤسسات األهلية  إلى أنّ  ، التي توصلتBarrett G& Ditzel  Mic,2002)(ودراسة  ،عمل الئقمنهم وتوفر فرص 

ً في عملية التّ  واختلفت  ،حيةجتماعية واالقتصادية والصّ اال:يفي على كل األصعدة نمية في المجتمع الرّ دوراً مؤثراً وحيويا
ً في مستوى الخدمات التي تقدّ  )2010،دراغمة( ،نتائجهذه النتيجة مع   مها الجمعيات والتي أشارت بأن هناك نقصا

  .نمية االقتصاديةاً في التّ متوّسطبأن للجمعيات الخيرية دوراً والخيرية، 

 ً سات المجتمع المدني في من دور مؤسّ  قات التي تحدّ ما المعوّ  :رابعالؤال قة بالسّ تائج المتعلّ مناقشة النّ : رابعا
 هيالمجتمع المدني في مواجهة الفقر  ساتقات التي تواجهها مؤسّ أظهرت النتائج بأن أكثر المعوّ   مواجهتها لمشكلة الفقر؟

سات ور الذي تقوم به مؤسّ لطبيعة الدّ  ياسية واالقتصادية في عدم إدراك المجتمع المحليقافية والسّ قات االجتماعية والثّ لمعوّ ا
تفق مع ما تيجة تّ المجتمع المدني لمواجهة الفقر، و تليها نقص الوعي المجتمعي بأهمية العمل التطوعي لمواجهة الفقر، وهذه النّ 

  .ئةصالها بالبيمة عند اتّ أن هناك صعوبات مجتمعية بيئية تواجه المنظّ  تعدّ حيث  ،نظرية اإليكولوجيةجاءت به الّ 

، مؤّسسةالبة في قص الخبرات والكفاءات البشرية المدرّ نوذلك ب مؤّسسةالة بقات الخاصّ انية جاءت المعوّ وفي المرتبة الثّ    
سات المجتمع وغيرها من مؤسّ  مؤّسسةالنسيق بين عاون والتّ تليها عدم التّ  ،مؤّسسةالوعدم توافر اإلمكانيات المادية والبشرية داخل 

سات المجتمع المدني في ممارسة وهذا يعود لضعف خبرة أعضاء مؤسّ  ،ة بالفقراءشريعات الخاصّ لتّ أييد لالمدني لكسب التّ 
لى إشارت أ) 2005(لمصطفى  دراسة  هفق مع ما جاءت بوهذا يتّ  ،شبيك فيما بينها لتحقيق األهداف المنشودةستراتيجية التّ ا

مات المجتمع المدني ال منظّ  أن بّينتو ة من المتطوعين،ني خاصّ مات المجتمع المدوجود قصور في العنصر البشري في منظّ 
من شراكتها في صنع سياسات  مات المجتمع المدني مما يحدّ عم الحكومي لمنظّ ة الدّ شبيك، وقلّ غط والتّ تجيد فن ممارسة الضّ 

، أنه ال بد )وب أفريقياالمجتمع المدني وتقليص الفقر في جن(في دراسته عن  Ndangwaكما ويرى  .عاية االجتماعيةالرّ 
  .من وجود تشجيع من قبل الحكومات والوقوف إلى جانبها من أجل تلقي الدعم والقيام بعملها على أتم وجه

من دور  قات التي تحدّ هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى المعوّ :الخامسؤال قة بالسّ تائج المتعلّ النّ : خامساً 
تائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ؟   أظهرت النّ اجهتها لمشكلة الفقر تعزى للمنصبسات المجتمع المدني في مومؤسّ 

سات المجتمع المدني في مواجهتها لمشكلة الفقر باختالف الوظيفة، وهذا يدل على من دور مؤسّ  قات التي تحدّ في مستوى المعوّ 
ص حقيقية لمعالجة المشاكل التي تعاني منها، حيث ال البحث عن فر علىنمطية عمل مؤسسات المجتمع المدني، وعدم قدرتها 
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أم  أم مجتمعية مؤسسيةقات سواء أكانت معوّ  مؤّسسةالقات التي تعاني منها أي تأثير في المعوّ  مؤّسسةاليعود للمناصب داخل 
  .اقتصادية

 ً راتيجيات التي تستخدمها هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية في االست: السادسؤال قة بالسّ تائج المتعلّ النّ : سادسا
أظهرت  سات؟سات المجتمع المدني في أداء دورها في مواجهة الفقر تعزى لمدة عمل العاملين في تلك المؤسّ مؤسّ 

سات المجتمع المدني في أداء عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى االستراتيجيات التي تستخدمها مؤسّ النتائج 
 التي تتبعها كفاءة العاملين في اإلستراتيجياتمؤشر يدل على  وهذا  .تالف مدة عمل العاملينالفقر باخ دورها في مواجهة

  .لمواجهة الفقر المؤسسات

  ةالّدراستوصيات 

  :ما يلي إقتراحوفي ضوء النتائج السابقة يمكن 

ارة، توثّربط مؤسسات المجتمع المدني  بقاعدة بيانات إلكترونية مركزية ومتطوّ  - ت المستهدفة، ق تفاصيل الفئ
 .شةوترصد أهم احتياجاتهم وفي مقدمتهم الفئات الفقيرة والمهمّ 

ام مؤسّ  - دني ضرورة اهتم ع الم ات المجتم دّ بس وفير ال ادّ ت طة المتنوّ عم الم ا من خالل عة الخاّصي لألنش ة به
 .وخارجيةالبحث عن مصادر تمويل داخلية 

ة ية تسهم في إيجاد فرصالعمل على تبني استراتيجيات تنمو - ق االكتفعمل حقيقي ذّ ، وتسهم في تحقي اتي، اء ال
 .من معدالت الفقر ، وتعمل على الحدّ تنمية االقتصاديةوالّ 

ل المسؤولين لمؤسّ توفير الدّ  - ام عم الرسمي والمساندة من قب ى القي ع المدني من أجل تشجيعها عل سات المجتم
 .بوظائفها على أكمل وجه

  .الحكوميةسات المدني والمؤسّ مات المجتمع شبيك بين منظّ ضرورة التّ  -

 .طوعي بين أفراد المجتمع المحلينشر ثقافة العمل التّ  -

ة من خالل دورات  - ات اإلداري ع المدني، وخصوصاً أعضاء الهيئ بناء قدرات العاملين في مؤسسات المجتم
 .بحيث تصبح هذه الجمعيات احترافية في أدائها لمهماتها ووظائفها ،وتأهيلية تدريبية

راء ا - ن الدّ إج د م ي لمزي ة ف ات المماثل وع دورراس دّ مؤسّ  موض ي الح دني ف ع الم ات المجتم ي  س ر ف ن الفق م
  .المجتمع األردني من وجهة نظر المستفيدين
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