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 مقدم  :

Mbeki

Johannesburg   العالم أصزب  الٌز م يزٌز

بحزا  مزن الرقز اءبأغنٌاء تحٌط 

UNESCO

تك ٌن  أس المال االيتماعً للحد من الرق 

 الرق اء المحافظ  م
غٌ  
 الرق اء

 

 الرق اء المحافظ  م
  غٌ

 الرق اء

 

 الرق اء المحافظ  م
غٌ  
 الرق اء

 3. 16 المن فٌ  11 4183 6.86 اليٌز  11 43 66 أسٌ ط 1

 381. 1.81 الدقهلٌ  61 4.81 6381 االسماعٌلٌ  11 4386 .6.8 س هاج 6

 81.. 1381 الش قٌ  61 4684 6484 البحٌ   16 3686 .48. قنا 4

 14 3481 681. المنٌا 3
شمال 

 ٌناءس
 681. 1481 القلٌ بٌ  66 4.81 6181
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( ٌ ض  ت تٌب محافظات اليمه  ٌ  حسب نسب  الرق اء إلى غٌ  الرق اء 1يد ل  قم )
.611لعام 

 مشكل  الد اس  : -أ اًل 

 83.. 1186 اإلسكند ٌ  64 186. 1183 كر  الشٌخ 13 3484 684. مط  ح .

 63 6. .1 دمٌاط .1 183. 3.86 أس ان 6
ال ادي 
 اليدٌد

1184 ..84 

4 
بنً 
 س ٌف

 .6 .68. .148 القاه   16 681. 3481
ين ب 
 سٌناء

486 1683 

 1484 684 ب  سعٌد 66 681. 1481 الس ٌس 14 .8.. 3186 االقص  .

 64 .48. .168 الغ بٌ  .1 6384 4.84 الرٌ م 1
البح  
 األحم 

386 1.83 
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ما مدى فاعلٌ  ب نزام  تكافزل فزً تحسزٌن أ ضزاق الرقز اء فزً صزعٌد 

مص ؟

ًٌا  د اس  :أهمٌ  ال -ثان

 األهداف  التساإالت: -ثالًثا

مدى فاعلٌ  ب نزام  تكافزل فزً تحسزٌن 

أ ضاق الرق اء فً ال ٌف
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 اإلطا  النظ ي للد اس : - ابًعا
 ( مره مات الد اس : 1)

 الرق :  -أ

Robert McNamara  ب ت مكنمزا 

(UNHCR)United Nations 

High Commissioner for Refugees

محمد أحمزد

بز يٌطسزلٌمان 

ميلزس  ز اء الميم عز  األ   بٌز 

أحمد حمدان 

: التع ٌف اإلي ائى للرقز 

:قٌ التع ٌف االي ائً للر
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 الراعلٌ : -ب

 (  إٌ  تحلٌلٌ  لب نام  تكافل  ك ام :6)

ب نزام  تكافزل -أ

: امك  ب نام  -ب
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 ( الد اس  االيتماعٌ  للرق :4)
 أن اق الرق : -أ

:فقز  الزديل -أ

:الرقز  اإلنسزانً -ب

Foods ShelterClothing

Absoulute Povertyالرقز  المطلز   -أ

Certain threshold

MinimumThe World Bank

United Nations

Relative Povertyالرقز  النسزبً -ب

Tempora Povertyالرق  العاب  أ  المإقزت  -أ

Chronic Povertyالرقز  المززمن -ب

 قٌاس الرق : -ب
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Walfares

Non Welfares

أسزل ب يزط الرقز : -أ

:أسل ب الحايات األساسٌ  غٌز  المشزبع  -ب

 :(46)م أبعاد الرق  ما ٌلًأه -ج
البعزد االيتمزاعً -1

البعد السٌاسً -6
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البعزد االقتصزادي -4

البعد التزا ٌيً -3

 :(44)بعض المغالطات الشائعه ح ل الرق ، منها -د
People Are Poor Because They Are 

Too Lazy to Work

or People Are Most Po

Minorities, and Most Minorities Are Poor

Most of the Poor are 

Single Mothers with Children

Feminization of Poverty

Most People in Poverty 

Live in the Inner Cities
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rural poverty is 

invisibleisolated pockets

or the Poor Are Welfare Programs f

Straining

 ( بعض اآل اء النظ ٌ  الم يه  للد اس :3)

 النظ ٌ  االقتصادٌ : -أ

نظ ٌ  ثقاف  الرق : -ب

Oscar Lweis

Keith JosephCycle 

deprivation

Holman

MURRY



 

 

 (2017 يونيه – إبريلعدد )   45 اجمللد -حوليات آداب عني مشس 
 

- 534 - 
 

 نظ ٌ  النظام العالمً: -ج

 النظ ٌ  الص اق : -د
Karl Marx

Willem adrian bonger

 haus singerنظ ٌ  الحلق  المر غ  للرق :  -هـ

 : Structural Approachاالتياه البنائً  - 
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 ( الد اسات السابق :.)

Wannaphong انزاف ن 

أمٌم  أب  اليٌز 

سزلٌم  بز يٌط

أحمد عبدالحمٌد سزلٌم 

منى حلمزى عبزاس

دالٌزا الزٌزادي

دالٌا عزت

هزدى محمز د
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Abbott L. Ferriss ابز ت ال فٌز ٌس

ٌاسز  القصزا 

الصند   الد لً للتنمٌز  الز اعٌز 

زٌنب صال 

حسزٌن يمزال

ميدي الدسز قً

محز  س يلٌرز 
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 م قع الد اس  ال اهن  على ي ٌط  الد اسات السابق :

مزن هنزا

 هيٌ :اإلي اءات المن -يامًسا
 ( أسل ب الد اس :1)

 ( مياالت لد اس :6)
الميال المكزانً: -أ

المشزاٌع العزاٌزز 

الميززال البشزز ي: -ب

المشاٌع العزاٌز 

الميزال الزمزانً: -ج

 ( أد ات الد اس :4)

 
)المبدئً ً ضع المقٌاس فً شكله األ ل-1

 صد  المقٌاس:  -6
 

الصد  الظاه ي -أ
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ب8 صد  االتسا  الدايلً

Pearson's R

 ( صد  االتسا  الدايلً لعبا ات المقٌاس6يد ل )

األ ضاق 
 مع قات الب نام  األ ضاق االقتصادٌ  االيتماعٌ 

 الصد  العبا   الصد  العبا   الصد  العبا  
   
   
      
      
      
      
      
     

 ثبات المقٌاس:-4
Cronbach's 

Alpha

 ( ثبات ألرا ك  نباخ للمقٌاس4يد ل )

 الراك  نباخ المتغٌ ات

 18.61 األ ضاق االيتماعٌ 

 18.31 األ ضاق االقتصادٌ 

 18614 مع قات الب نام 

 1..18 الد ي  الكلٌ  للمقٌاس

 يط  التحلٌل اإلحصائً للبٌانات: -3
 

Pearson's R
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ANOVA

 : المعالي  اإلحصائٌ  لعبا ات االستبان ،  حساب ال سط الم ي   8 ب

Weighted MeanAttitude
 ال زن المست ى ال أي ال سط الم ي 

 النسبً

 منيرض   فضأ ال ٌحدث ً  1أقل من 

 مت سط محاٌد ٌحد احٌانا .18إلى أقل من  1من 

 م ترع م اف  ٌحدث  .18أكث  من 

 مناقش  نتائ  الد اس  على ي ٌط  أهدافها: -سادًسا

 بالنسب  لليصائ  االيتماعٌ  لألس  المسترٌد  من ب نام  تكافل: (1)

المشزاٌع العزاٌز 

بالنسزب  للنز ق -1

المسزت ى التعلٌمزً -6

السزن -4

الحال  المهنٌ  -3
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قٌم  المسزاعد  المقدمز  -.

حيزم األسز   -6

 :ن للباحث  صدها على اليصائ  السابق  لعل من أهم المالحظات التً ٌمك

ATM
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 ( أ يه إنرا  األس  المسترٌد  لمساعدات ب نام  تكافل:6)

 1 111 413 الطعام  الش اب 1

 411 الكه باء  المٌاه  الم اف  6
1.8
3 

6 

 164 الصح  4
418
6 

3 

 641 تعلٌم األبناء 3
.68
4 

4 

 14 المالبس .
418
1 

. 

 36  ش اء أشٌاء يدٌد 6
138
6 

6 

 4 486 11 اإلديا  4

  من يالل البٌانات السابق  ٌمكن  صد المالحظات التالٌ :
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 ٌمكن ا ياق ذلك لعد  أسباب:

 ل فً تحسٌن األ ضاق االقتصادٌ :( د   ب نام  تكاف3)
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 ( مع قات االستراد  من ب نام  تكافل فً ال ٌف المص ي:.)
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 ( د   بعض المتغٌ ات االيتماعٌ  فً فاعلٌ  ب نام  تكافل:6)
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ب نام  تكافل  تحسٌن أ ضاق الرقز اء: قز اء  ترسزٌ ٌ  لنتزائ  الد اسز  المٌدانٌز   -سابًعا
 فً ض ء اإلطا  النظ ي:

 اليصائ  االيتماعٌ  لألس  المسترٌد  من ب نام  تكافل بال ٌف المص ي:( 1)

 اعٌز الصند   الد لً للتنمٌز  الز

ATM
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أمٌم  أب اليٌ 

 

الصند   الد لً للتنمٌ  الز اعٌ 

الصزند   الزد لً 

للتنمٌز  الز اعٌز 

منزى حلمزى عبزاس
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 ضاق االيتماعٌ  لألس  الرقٌ  :( د   ب نام  تكافل فً تحسٌن األ 6)

حسزٌن يمزال
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 ( د   ب نام  تكافل فً تحسٌن األ ضاق االقتصادٌ  لألس  الرقٌ  :4) 

زٌنزب صزال 
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Wannaphong

Abbott L. Ferriss

 ( د   المتغٌ ات االيتماعٌ  فً فاعلٌ  ب نام  تكافل فً تحسٌن أ ضاق الرق اء:3)

 ( المع قات التً ت ايه ب نام  تكافل:.)



 

 

اء حبث فاعلية برنامج تلافل يف حتسيـن أوضاع الفقر

 ميداني بقريتيـن مبحافعة أسيوط

 أمحد زين العابدين أمحد

 

- 533 - 
 

دالٌزا عززت

ٌاسز  

القصزا 

سزلٌم  

بز يٌط

محز  س يلٌرز 

أحمزد عبدالحمٌزد سزلٌم 

 ت صٌات الد اس : -

Abstract 

The Effectiveness of a Solidarity Program in Improving the Positions of 

the Poor: A Field Study at two Villages of Assiut Governorate 

By Ahmed Zain El-Aabdeen 

The current study examined the effectiveness of the Solidarity 

program in improving the positions of the poor in the Egyptian countryside. 

The researcher used the social survey method for the sample. He applied the 

field study upon a sample of beneficiaries in the solidarity program at the 

two villages named"Al-Azayzeh and Al-Mashea at El-Ghanayem 

Department. The Sample reached a total of 314 beneficiaries of the 

solidarity program. A measure of the researcher's design has been applied 
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after being subject to arbitration. The results showed that there is a decline 

in the value of the assistance received by the majority of the beneficiary 

families. They were represented in Spending on food, drink, electricity, 

water and utilities, and that the implementation of the program affected on 

the increased awareness of the beneficiaries of the state interest of them. 

The program also forced the poor families to follow up the healthy and 

educational status of their children and contributed to reducing child labor. 

Among the obstacles of the solidarity program at the countryside is that it 

does not include financial help, the limit number of the poor covered by the 

program. Also, it does not include many poor peoples at the countryside, 

especially those who have recently married. In addition, the help presented 

by the program do not suit the actual needs of beneficiary families, and the 

low monthly help. 

 الهوامش
                                                           

للرق اءالحماٌ  االيتماعٌ  كمإش  إلشباق الحايات الصحٌ  

 

التم ٌل األصغ  كآلٌ  لتحقٌ  أ ل األهداف اإلنمائٌ  لأللرٌ  الثالث  فً الحد من الرق  

 المدقع  الي ق بالبلدان النامٌ 8 

 إٌ  لتحقٌ   –د    أس المال االيتماعً فً م ايه  الرق   االستبعاد 

 ميل  التماسك الميتمع8ً 

األهلٌ  فً م ايه   المتغٌ ات الم تبط  بالمشا ك  الراعل  لليمعٌات

مشكل  الرق 8 

( ) Henry L. Tischler; “Introduction to Sociology”. 10th ed., Australia: Wadsworth Cengage Learning, 2011, p.195. 

.611يصائ  األس  الرقٌ   فً مص  

 

ي ائط الرق  لالستهداف اليغ افً

 

 

من اإل ث االستعما ي إلى تحدٌات الع لم  االقتصادٌ 8  -ال طن الع بً  م ايه  الرق 

 
تن ق مراهٌم  مقاٌٌس الرق   التنمٌ  البش ٌ   مدى انعكاسها على 

د اس  نقدٌ  –است اتٌيٌات التنمٌ  مع التطبٌ  على التي ب  المص ٌ  

 

اتياذ أساس لتحقٌ  التكامل  –م ايه  انيراض مست ى المعٌش   الرق   

 التنسٌ  بٌن مإسسات الميتمعات  تحدٌد االست اتٌيٌات  األ ل ٌات8 

الرق   المإسسات  التنمٌ  فً ال طن 

 الع بً
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أسباب االنتشا   است اتٌيٌات الم ايه  –الرق  فً م  ٌتانٌا 

 

), Sociology Reference Guide( ”.y & The Welfare StateThe Effects of Poveert; “(Eds.) )Salem Press(

California: Salem Press, 2011, p.14. 

د   المنظمات المالٌ  الد لٌ  المتمثل  فً صند   النقد الد لً  البنك 

الد لً فً م ايه  ظاه   الرق 

 

  اقع سٌاس  مكافح  الرق   البطال  فً اليزائ 
( )Nadejda Ballard; “Globalization and poverty”. USA: Chelsea House Publishers, Haights Cross Communications Co., 

2006, pp.6-7. 

انعكاسات السٌاسات الحك مٌ  فً مص  على مشكل  الرق 

 

المستدام 8  الرق  كؤحد مع قات التنمٌ 

 

-Poverty-23-session/documents/2018-https://unstats.un.org/unsd/statcom/49th
A.pdf 

معيم مصطلحات العل م االيتماعٌ 

األسس  االست اتٌيٌات -تصمٌم البحث االيتماعً 

 F. Ellen Netting and others: “Social Work Macro practice”. U.S.A.: Addison 

Wesley Longman, Inc.,1998, p.2678 

 

-http://www.rosa

magazine.com/news/21343

http://www.sis.gov.eg/section/809/7588?lang=ar 

الع لم  االقتصادٌ 8  من اإل ث االستعما ي إلى تحدٌات -ال طن الع بً  م ايه  الرق 

 
( )Joan Ferrante; “Seeing Sociology: An Introduction”. Australia: Wadsworth Cengage Learning, 2011, p.235. 

 

 

( ) William A. Darity; “International Encyclopedia of the Social Sciences”. 2nd ed., 

New York: Course Technology cengae Learning, 2008, p.405. 

https://unstats.un.org/unsd/statcom/49th-session/documents/2018-23-Poverty-A.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/49th-session/documents/2018-23-Poverty-A.pdf
http://www.rosa-magazine.com/news/21343
http://www.rosa-magazine.com/news/21343
http://www.rosa-magazine.com/news/21343
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آلٌات  سٌاسات م ايه  الرق  ال ٌر8ً 

 

الحماٌ  االيتماعٌ  كمإش  إلشباق الحايات الصحٌ  للرق اء

 
( ) Henry L. Tischler; “Introduction to Sociology”. 10th ed., Australia: Wadsworth Cengage Learning, 2011, pp.199-201. 

د اس  س سٌ ل يٌ  نقدٌ  فً طبٌع  الظاه    أسبابها  سبل  -ظاه   الرق 

عاليها8 

 

د   اليدم  االيتماعٌ  فً م ايه  الرق  المإنث8 

 
يٌ  نقدٌ  فً طبٌع  الظاه    أسبابها  سبل د اس  س سٌ ل  -ظاه   الرق 

 عاليها8 

( ) William E. Thompson and Joseph V. Hickey; “Society in Focus: An Introduction 

to Sociology Census Update”. 7th ed., New York: Allyn & Bacon, 2013, p.216. 
د اس  س سٌ ل يٌ  نقدٌ  فً طبٌع  الظاه    أسبابها  سبل  -ظاه   الرق 

 عاليها8 

( )Dave Backwith; “Social Work, Poverty and Social Exclusion”.New York: Open 

University Press, 2015, p.21. 

 

ل د اس  س سٌ ل يٌ  نقدٌ  فً طبٌع  الظاه    أسبابها  سب -ظاه   الرق 

 عاليها8 

س سٌ ل يٌ  الرق 

 

رق س سٌ ل يٌ  ال

 

س سٌ ل يٌ  الرق 

 
د اس   –معتقدات طلب  اليدم  االيتماعٌ  ح ل أسباب الرق  فً األ دن 

مٌدانٌ  على طلب  اليدم  االيتماعٌ  باليامع  األ دنٌ 

 

( ) Wannaphong Durongkaveroj; “Does Economic Growth Help Reducing 

Poverty? A Case of Thailand in Recent Data”. (in) Van-Nam Huynh, et al.; 
“Causal Inference in Econometrics”.Springer International Publishing 

Switzerland, 2016, pp.515-524. 
د اس  س سٌ ل يٌ  –الم أ   ظاه   الرق  

 
 اقع سٌاس  مكافح  الرق   البطال  فً اليزائ 8 

 

د   الصند   االيتماعً للتنمٌ  فً تدعٌم للحماٌ  االيتماعٌ  للرق اء فً 

 ال ٌف

سٌاسات مكافح  الرق  فً مص 8 

 



 

 

اء حبث فاعلية برنامج تلافل يف حتسيـن أوضاع الفقر

 ميداني بقريتيـن مبحافعة أسيوط

 أمحد زين العابدين أمحد
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العدال  االيتماعٌ   مشكل  الرق  فً مص 8 

 

مش  عات الصند   االيتماعً للتنمٌ   تحسٌن مست ى المعٌش  للرق اء 

د اس  مطبق  على مش  ق تحسٌن الحٌا  المعٌشٌ  لألس  الرقٌ   بحل ان8 

 

اسهامات منظمات الميتمع المدنً فً م ايه  ظاه   تؤنٌث الرق  فً ظل 

د اس  من منظ   ط ٌق  تنظٌم الميتمع –الع لم  

 

Applied Research in ”.Approaches to Reducing Poverty“; ott L. FerrissAbb)(

.226–17, pp.22006, Vol.1, Quality of Life 
الضمان االيتماعً  ت فٌ  حد الكراف لرق اء ال ٌف بم كز كر  الشٌخ8 

 

آلٌات  سٌاسات م ايه  الرق  ال ٌر8ً 

 

د   الحك م  فً مكافح  الرق  المتراقم مع سٌاسات التح ل االقتصادي فً 

ٌ  8 نظ   ياص  إلى فق  النساء   إٌ  اقتصادٌ  تحلٌل –مص  

 
ميه دات الصند   االيتماعً للتنمٌ  فً ميال تحسٌن المست ٌات المعٌشٌ 8 

العائد االيتماعً لمش  عات الصند   االيتماعً للتنمٌ 8 

 
تحلٌل ايتماعً لكراء  نظام الضمان  -حايات الرق اء  أسالٌب م ايهتها

 االيتماع8ً 


