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  :مشكلة الدراسة وأهميتها : أوالً   
أصبحت قضـية التنميـة فـي اآلونـة األخيـرة مـن القضـايا الملحـة التـي دار ومـازال يـدور 
حولهـــا الكثيـــر مـــن الجـــدل تلـــك التـــي غـــدت اآلن مثـــار االهتمـــام علـــى كافـــة األصـــعدة 

بالمجتمع اإلنساني المحلية واإلقليمية والدولية وموضع اهتمام كافة الباحثين والمهتمين 
  .عموًما

وتمثــل الجمعيــات األهليــة إحــدى مؤسســات المجتمــع المــدني التــي يمكنهــا االضــطالع 
بدور كبير في تحقيق التنمية وتقديم أوجه خدمات الرعاية االجتماعية لمجموع السـكان 

  .بالمجتمع
يــــات ولقــــد زادت وتيــــرة االهتمــــام باألنشــــطة والبــــرامج والمشــــروعات التــــي تقــــدمها الجمع

ازديــــاد أعــــدادها، وتضــــخم هياكلهــــا : األهليــــة فــــي ظــــل مجموعــــة مــــن العوامــــل أهمهــــا
اإلداريـــة، تزايـــد وتنـــوع المجـــاالت واألنشـــطة التطوعيـــة التـــي تغطيهـــا تلـــك التنظيمـــات، 
االنحسار التدريجي لدور الدولة في سوق الرعاية وتقديم الخدمات االجتماعية، إضـافة 

متالحقــــة والتــــي أهمهــــا العولمــــة وثــــورة االتصــــاالت لمجموعــــة المتغيــــرات المعاصــــرة ال
وغيرها، واألهم من ذلك تزايد أعداد المستفيدين مـن خـدماتها ودخولهـا مجـاالت تنمويـة 

  .ورعائية عديدة
وعلــى الــرغم مــن األهميــة الكبيــرة لــألدوار التــي تقــوم بهــا الجمعيــات األهليــة فــي التنميــة 

معظمهــا غيــر فعــال وتتســم معظــم أنشــطتها وتقــديم خــدمات الرعايــة االجتماعيــة إال أن 
والكثير من خدماتها بالنمطية وعدم التجديـد واالبتكـار والتوقـف فـي أحيـان أخـرى بفعـل 

  .عدد من المتغيرات والعوامل المختلفة
وهذا ما دفع الكثيرون إلـى طـرح إمكانيـة تطـوير تلـك البنـاءات التطوعيـة بالشـكل الـذي 

طيع معـــه المنافســـة مـــع القطاعـــات األخـــرى فـــي تضـــاهي بـــه المنظمـــات الحديثـــة وتســـت
المجتمــع خاصــة القطــاع الحكــومي والقطــاع الخــاص الهــادف للــربح ومــن ثــم أصــبح ال 
مفــر أمــام الجمعيــات األهليــة إال األخــذ بالمفــاهيم واألســاليب اإلداريــة الحديثــة فــي إدارة 

  .الخدمات االجتماعية والتي أهمها مدخل تسويق الخدمات
ت الفرصــة مواتيــة أمــام الجمعيــات األهليــة لتطبيــق المفهــوم التســويقي ولــذا باتــت أصــبح

وممارســـة التخطـــيط االســـتراتيجى لتســـويق خـــدماتها وبرامجهـــا ومشـــروعاتها بعيـــًدا عـــن 
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التخبط والعشـوائية بمـا يـؤدي لتحديـد رؤيتهـا والفـرص التسـويقية المتاحـة أمامهـا وكـذلك 
ير التمويـل الـذاتي للبـرامج والخـدمات تحديد جوانب القوة والضعف في مشروعاتها وتوف

التــي تقـــدمها مـــع تحقيــق رضـــاء العمـــالء وتقـــديم خــدمات ذات جـــودة عاليـــة و بأســـعار 
  .مناسبة

وتستطيع مهنة الخدمة االجتماعية اإلسهام بفاعلية في مساعدة الجمعيـات األهليـة فـي 
ليــة وبمــا التخطــيط لتســويق خــدماتها باعتبارهــا مهنــة مؤسســية تمــارس بالجمعيــات األه

  .تملكه من مهارات وأساليب وأدوات مهنية
التـــدخل : ومـــن خـــالل الطـــرح النظـــري الســـابق تحـــددت قضـــية الدراســـة ومشـــكلتها فـــي

  .المهني للخدمة االجتماعية ومساعدة الجمعيات األهلية في التخطيط لتسويق خدماتها
  :أهداف الدراسة: ثانًيا

  :تتحدد أهداف الدراسة في هدف رئيس مؤداه
ختبار العالقة بين التدخل المهني للخدمة االجتماعية ومساعدة الجمعيات األهلية في ا"

  " التخطيط لتسويق خدماتها
  :وينبثق من هذا الهدف الرئيسي مجموعة أهداف فرعية أخرى هي 

تنميــة الــوعي لــدى أعضــاء هيئــة المكتــب بمجــالس إدارة الجمعيــات األهليــة بماهيــة  -١
  .عيات األهليةأو مفهوم التسويق بالجم

تنمية وعي أعضاء هيئة المكتب بمجالس إدارة الجمعيات األهلية بأهمية التسويق  -٢
 .بالجمعيات األهلية

وذلـــك فـــي ضـــوء مســـاعدة الجمعيـــات األهليـــة فـــي التخطـــيط لتســـويق خـــدماتها،  -٣
 :المؤشرات التالية

 .تسعير الخدمات) ب             ).الخدمة(التخطيط لنوعية المنتج ) أ

 .الترويج أو الدعاية للخدمات) د                    . توزيع أو تقديم الخدمات) ج

 .المشاركة في تسويق الخدمات) هـ 

 .تحديد المعوقات التي تواجه الجمعيات األهلية عند التخطيط لتسويق خدماتها -٤

  .خدماتهاالتوصل لتصور مقترح لمساعدة الجمعيات األهلية في التخطيط لتسويق  -٥
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توجـد فـروق "  :تتحدد فروض الدراسـة فـي فـرض رئيسـي مـؤداه:فروض الدراسة : ثالثًا
ذات داللـــــة إحصـــــائية بـــــين برنـــــامج التـــــدخل المهنـــــي للخدمـــــة االجتماعيـــــة ومســـــاعدة 

،وينبثـق مـن هـذا الفـرض الفـروض " الجمعيات األهلية فـي التخطـيط لتسـويق خـدماتها 
  :الفرعية اآلتية

داللــة إحصــائية بــين برنــامج التــدخل المهنــي للخدمــة االجتماعيــة  توجــد فــروق ذات -١
  .التسويق بالجمعيات األهلية وتنمية الوعي بماهية أو مفهوم

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين برنامج التدخل المهني وتنمية الـوعي بأهميـة  -٢
 .التسويق بالجمعيات األهلية

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين برنــامج التــدخل المهنــي للخدمــة االجتماعيــة  -٣
 . بالجمعيات األهلية) الخدمة(ومستوى التخطيط لنوعية المنتج 

توجـد فــروق ذات داللـة إحصــائية بـين التــدخل المهنـى للخدمــة االجتماعيـة ووضــع  -٤
  .خطة لتسعير الخدمات بالجمعيات األهلية 

ذات داللــة إحصــائية بــين التــدخل المهنــى للخدمــة االجتماعيــة وتوزيــع توجــد فــروق  -٥
  .أو تقديم الخدمات بالجمعيات األهلية 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التدخل المهنى للخدمـة االجتماعيـة والتـرويج  -٦
  .أو الدعاية للخدمات بالجمعيات األهلية 

ـــــدخل ا -٧ ـــــة إحصـــــائية بـــــين الت ـــــروق ذات دالل ـــــى للخدمـــــة االجتماعيـــــة توجـــــد ف لمهن
 .والمشاركة فى تسويق الخدمات بالجمعيات األهلية 

  :تتحدد مفاهيم الدراسة في:  مفاهيم الدراسة: رابًعا
  .  مفهوم التخطيط  - ٣ .مفهوم الجمعيات األهلية  - ٢. مفهوم التدخل المهني  -١
  مفهوم الخدمات  -٥                                         .مفهوم التسويق  - ٤

  :تمثلت الموجهات النظرية للدراسة في : الموجهات النظرية للدراسة : خامًسا
                             . نظرية التسويق االجتماعي -١

  
  :اإلجراءات المنهجية للدراسة : سادًسا

  .تنتمي هذه الدراسة إلى نمط الدراسات التجريبية: نوع الدراسة ) ١(
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اعتمــدت الدراســة علــى مــنهج المســح االجتمــاعي الشــامل و : نهج المســتخدم المــ) ٢(
  .بالعينة

  :وتنقسم أدوات الدراسة إلى : أدوات الدراسة ) ٣(
 :حيث اعتمدت الدراسة على :أدوات جمع البيانات -أ

  .مقياس مطبق على أعضاء هيئة المكتب بمجالس إدارة الجمعيات األهلية -١
  .راء والمتخصصين في العمل األهلي والتسويقدليل مقابلة مع الخب -٢
، وكذلك برنـامج )spss(اعتمدت الدراسة على برنامج  :أدوات التحليل اإلحصائي -ب

النســبة المئويــة  –التكــرار المــرجح : (اإلكســل واســتعانت بالمعــامالت اإلحصــائية التاليــة
معامل  –المرجح المتوسط الحسابي  –القوة النسبية  –االنحراف المعياري  –المرجحة 
  ).سبيرمان 

  :مجاالت الدراسة ) ٤( 
 .عينة من الجمعيات األهلية الواقعة في نطاق مدينة سوهاج :المجال المكاني -أ

تــم تطبيــق المســح الشــامل ألعضــاء هيئــة المكتــب بالجمعيــات  :المجــال البشــري -ب
 .عضًوا) ٣١(األهلية عينة الدراسة وعددهم 

جمــع الجــزء النظــري وٕاجــراء الجانــب الميــداني للدراســة وهــو فتــرة : المجــال الزمنــي-ج
 .وتطبيق برنامج التدخل المهنى 

  :أهم نتائج الدراسة: سابًعا
أسـفرت نتــائج الدراسـة عــن وجــود عالقـة ذات داللــة إحصــائية بـين التــدخل المهنــى  -١

للخدمة االجتماعية وتنمية الوعى بماهية أو مفهوم التسويق لدى أعضاء هيئة المكتب 
  .مجالس إدارة الجمعيات األهلية ب
كشفت الدراسة عن وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصـائية بـين التـدخل المهنـى  -٢

للخدمة االجتماعية وتنمية الوعى بأهمية التسويق لدى أعضـاء هيئـة المكتـب بمجـالس 
  إدارة الجمعيات األهلية 

ية بـين التـدخل المهنـى أظهرت نتائج الدراسة عـن وجـود عالقـة ذات داللـة إحصـائ -٣
  .بالجمعيات األهلية ) الخدمة ( للخدمة االجتماعية والتخطيط لنوعية المنتج 
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أسـفرت نتــائج الدراسـة عــن وجــود عالقـة ذات داللــة إحصــائية بـين التــدخل المهنــى  -٤
  .للخدمة االجتماعية ووضع خطة لتسعير الخدمات بالجمعيات األهلية 

ود عالقـة ذات داللـة إحصـائية بـين التـدخل المهنـى أظهرت نتائج الدراسة عـن وجـ -٥
  .للخدمة االجتماعية وتوزيع أو تقديم الخدمات بالجمعيات األهلية 

أسـفرت نتــائج الدراسـة عــن وجــود عالقـة ذات داللــة إحصــائية بـين التــدخل المهنــى  -٦
  .للخدمة االجتماعية والترويج أو الدعاية للخدمات بالجمعيات األهلية 

تائج الدراسة عـن وجـود عالقـة ذات داللـة إحصـائية بـين التـدخل المهنـى أظهرت ن -٧
  .للخدمة االجتماعية والمشاركة فى تسويق الخدمات بالجمعيات األهلية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


