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  ملخصا الدراسة

ة : أوالً  اللغة العر   .الملخص 

ًا ث ة : ان اللغة اإلنجلیز   .الملخص 
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ة اللغة العر   ملخص الدراسة 

ما یلي  احثة دراستها وف إطار تصور نظر تمثل ف   :لقد قدمت ال

لة الدراسة : أوالً    :مش

ــة بنــك الطعــام  قــه جمع ــة برنــامج عهــد الخیــر والــذ تط ــاس مــد فعال لة الدراســة حــول ق تتمحــور مشــ

ز أسلوب مر ة  ـات المصر التطوع الجمع عة ، وذلك من خـالل االسـتعانة  ه واإلشراف والمتا ة التخط والتوج

افة أنحاء الجمه ة في  ة المحل   .)والتي تقوم بدور الوس(ورة التطوع

ة وانخفـاض االمـن الغـذائي بخدمـة  عانون سوء التغذ وقوم البرنامج بإفادة شرحة الفقراء المدقعین الذین 

و  ة محددة الم ل دور غذائ شـ سـتهدف البرنـامج القضـاء علـى الجـوع مـن . علـى مـدار العـام ) شـهرًا ( نـات و و

 ً ة لألسر الفقیرة فقر اجات الغذائ اع االحت ً خالل إش    .ا ا مدقع

ـة مـن خـالل برامجهـا لمواجهـة هــذه  ـات التطوع ــة الجمع لة الجـوع وفعال احثـة بدراسـة مشـ وقـد اهتمـت ال

ا ما اهتمت ال لة ،  ة الفقر في الرف عنه في الحضرالمش اد نس ة نظرا الزد األسر الفقیرة الرف   . حثة 

ًا    :أهداف الدراسة : ثان

احثة من خالل دراستها  ما یلي  خمسةاستهدفت ال ة تتمثل ف س   :أهداف رئ

سي األول  ة برنامج عهد الخیر للخدمة  :الهدف الرئ اس مد تغط   .ق

سي الثاني  ا :الهدف الرئ لة الجوع لد المستفیدین ق ة خدمة عهد الخیر في مواجهة مش   .س مد فعال

ة هي  اسه من خالل أرعة أهداف فرع تم ق   : و

اع الجوع لد األسر المستفیدة  - ١ ة خدمة برنامج عهد الخیر إلش فا اس مد    . ق

اس مد تحق عوامل األمان بخدمة برنامج عهد الخیر  - ٢  .ق

اس مد التزام القائ - ٣ م الخدمة ق ة في تقد الجوانب المهن  .مین على خدمة برنامج عهد الخیر 

اة األسر المستفیدة  - ٤ ة ح اس مد إحداث خدمة برنامج عهد الخیر تغییرا في نوع  .ق

سي الثالث    : الهدف الرئ

ة  ة واالجتماع   .تحدید مقترحات المستفیدین من الخدمة لتحسین أوضاعهم الغذائ

سي الرا   :ع الهدف الرئ

ة  موجراف قًا للمتغیرات الد ة ط اة المستفیدین الغذائ ة ح اس مد تحسین البرنامج لنوع   .ق

سي الخامس    :الهدف الرئ

لة الجــوع لــد  ــة المختلفــة والمنــو بهــا مواجهــة مشــ ــة والتطوع وم  األســرالتوصــل ألدوار مقترحــة للجهــات الح

  .الفقیرة 
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  : تساؤالت الدراسة : ثالثا 

ز  ة هي تتر س   : تساؤالت الدراسة في أرعة تساؤالت رئ

سي األول  ة برنامج عهد الخیر للمستحقین للخدمة ؟ :التساؤل الرئ   ما مد تغط

سي الثاني  لة الجوع لد األسر المستفیدة ؟ :التساؤل الرئ ة خدمة عهد الخیر في مواجهة مش   ما مد فعال

سي الثالث  ة ؟ما هي مقترحات  :التساؤل الرئ ة واالجتماع   المستفیدین من الخدمة لتحسین أوضاعهم الغذائ

ع  سي الرا ـة  :التساؤل الرئ موجراف قـًا للمتغیـرات الد ـة ط ـاة المسـتفیدین الغذائ ة ح ما مد تحسین البرنامج لنوع

  ؟

ــع  ســي الرا ــة المنــو بهــا مواجهــ :التســاؤل الرئ ــة والتطوع وم لة الجــوع مــا األدوار المقترحــة للجهــات الح ة مشــ

  لد األسر الفقیرة ؟

عًا  م الدراسة : را   : مفاه

م المتمثلة في    : تناولت الدراسة مجموعة من المفاه

ة    -١ ة      -٢مفهوم الفعال ات التطوع   مفهوم األسر الفقیرة  -٤مفهوم الجوع        -٣مفهوم الجمع

ة للدراسة : خامسًا    : الموجهات النظر

احث ة متمثلة في  نظراتة في دراستها وف ثالث انطلقت ال س   : رئ

ة  - ١   .نظرة الفعال

 .نظرة الحاجات لماسلو  - ٢

ان لمالتوس  - ٣  نظرة الس

موضوع الدراسة  اطًا  احثة أكثر النظرات ارت   . وذلك نظرا ألنهم من وجهة نظر ال

ما یلي  ة للدراسة فتمثلت ف   : أما من حیث اإلجراءات المنهج

قهــا  -:ع الدراســة نــو : سادســًا  ــة البــرامج مــن حیــث تحق ــاس فعال ق ــة والتــي تهــتم  م والــذ ینتمـي للدراســات التقو

  . للمستهدف منها والخروج بنتائج تفید في التخط للبرامج الالحقة 

عًا  ـز یوسـف الصـدی  –وتمثل في مـنهج دراسـة الحالـة لقرـة الشواشـنة  :المنهج المستخدم : سا محافظـة  –مر

حـث وهمـا المسـح االجتمـاعي الشـامل والمسـح . وم الفی احثة لهذا المنهج قد اسـتخدمت طـرقتین لل وفي استخدام ال

  االجتماعي عن طر العینة 

   -:أدوات الدراسة : ثامنًا 

انات الدراسة  - ١ م مجموعة من األدوات وهي : أدوات جمع ب احثة بتصم  :قامت ال

ة في م  ) أ ات التطوع ة الجمع اس فعال لة الجوع لد األسر الفقیرة مق   .واجهة مش

 .استمارة وصف الوضع الغذائي للفقراء المدقعین   ) ب

ة خدمة برنامج عهد الخیر   ) ج فا اس   .مق
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 .دلیل مقابل للعاملین ببنك الطعام المصر   ) د

الشواشنة   ) ه ة التقو    .دلیل مقابلة للعاملین بجمع

عض األدوات المساعدة مث استخدام  احثة    :ل وقد قامت ال

الفیدیو ر الفوتوغرافي و طة والتصو س مستفید البرنامجین، المالحظة ال   .تحلیل محتو للمستندات الخاصة 

انات  -٢   : أدوات تحلیل الب

انات على مجموعة من األدوات تمثلت في اآلتي  احثة في تحلیلها للب   :لقد اعتمدت ال

ة  –زان مـــرجح مجمـــوع أو  –المتوســـ الحســـابي المـــرجح  –المتوســـ الحســـابي  التكـــرار  -التكـــرار  –القـــوة النســـب

ـة   -النسـبي  ـار ت  –معامـل االخـتالف  –النسـب المئو ـار  – T.testاخت  – ٢ـا –المنـوال  –االنحـراف المع

اخ  رون ا سبیرمان ،  این أحاد االتجاه  –معامالت االرت ار الت   .  One way Anovaاخت

   -:مجاالت الدراسة : تاسعًا 

ــاني الم - ١ ــة : جــال الم احثــة جمع ــز یوســف الصــدی  –قرــة الشواشــنة " التقــو " اختــارت ال عــة لمر  –التا

  محافظة الفیوم

شر  - ٢  : المجال ال

ــة علــى مســتفید البرنــامج بواقــع  ) أ ــاس الفعال ) ١٣٠(مفــردة وذلــك مــن إطــار معاینــة )  ١١٩( تــم تطبیــ مق

عاد عــدد  عــد اســت ــاس علــیهم ، وتعــذر مقابلــة مفــردة واحــدة )  ١٠( مفــردة ،  ــات المق مفــردات تــم إجــراء ث

الحصر االجتماعي الشامل  ها قرة الدراسة ، وذلك   .      لتر

الحصـر عـن طرـ تم تطبی ا) ب ستمارة وصف الوضع الغذائي علـى مسـتفید برنـامج الضـمان االجتمـاعي 

عاد )  ٦٦٥( مفردة من إطار معاینة )  ١١٣(بواقع عدد % ) ٢٠(العینة وقوامها  عـد اسـت مفـردة ، وذلـك 

ات االستمارة علیهم )  ١٠( مستفید برنامج عهد الخیر وعدد    .مفردات تم إجراء ث

عد تعذر مقابلة عدد )  ٧( عدد ) ج الشواشنة  ة التقو    ) . ٢( من مجلس إدارة جمع

  .من العاملین ببنك الطعام المصر )  ٣( عدد ) د 

ة )  ٩( عدد ) ـھ   . من خبراء التغذ

شر للدراسة عدد  ذلك بلغ قوام المجال ال   )    ٢٥١( و

ة شهر : المجال الزمني  - ٣   .م ٢٠١٤مارس  ١٠م وحتى ٢٠١٣أغسطس تمثل المجال الزمني للدراسة من بدا
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  :وقد توصلت الدراسة إلى ما یلي   -:نتائج الدراسة : عاشرًا 

ـــة مجتمـــع الفقـــراء المـــدقعین  -١ ا أن برنـــامج عهـــد الخیـــر عیـــر فعـــال فـــي تغط أوضـــحت نتـــائج الدراســـة إحصـــائ

ــة البرنــامج  ــة لكفا ة المئو ــاً (المســتهدفین منــه ، حیــث أن النســ ، ولكــن بدراســة المســتهدفین  %١٧.٥) = أفق

احثة ما یلي ) ضمناً (   :وجدت ال

ـــ  - البرنـــامج فـــي معظمهـــا عـــن طر انـــت المعرفـــة  البرنـــامج ف وجـــود قصـــور نســـبي فـــي إعـــالم المســـتفیدین 

  .الجیران

حوثین لم یتقدموا لالستفادة من البرنامج  - ة الم   .غالب

البرنامج وتقدموا لالستفاد - عرفون  ة من  ة للبنك أن غالب الخدمات الموسم ستفیدون    .ة منه 

الفعل  -   .أن أكثر من لم یتقدموا لالستفادة من البرنامج هم أفضل حاًال من المستفیدین 

ونــوا أحسـن حــاًال مــن حیــث  - ـات وهــم قــد  مسـتفید الضــمان االجتمــاعي فــي أغلـبهم مــنهم یتنــاول ثــالث وج

ة من المستفیدین من البرنامج    .النوع

الدرجـة األولـى عـن تـوفیر  أن - قترحون زادة دخـولهم حیـث أنهـم یـرون أن الجهـة المسـئولة  مسفید الضمان 

  .الغذاء لهم هي الدولة 

ة وهي ) أ  -٢   :أوضحت الدراسة مجموعة من النتائج الخاصة برأ خبراء التغذ

  .ة الخبراء توفر التنوع الغذائي بخدمة برنامج عهد الخیر بدرجة متوسطة وف رأ غالب -

ـة تامـة مـن حیـث السـعرات الحرارـة  - فا ة في غالبها أن الخدمة تكفي لعدد فـردین  أوضحت آراء خبراء التغذ

الكامل    .وذلك لمدة شهر 

الخدمة وذلك بدرجة متوسطة  - ة  ونات الغذائ ة الخبراء بوجود تناس بین الم   .أفادت آراء غالب

ة خبراء التغذ - فة أظهرت آراء غالب الخدمة بدرجة ضع   .ة بتوفر عوامل األمن الغذائي 

ـة لشـخص واحـد فقـ  - صـل لحـد الكفا الخدمـة  ة البروتین الحیواني الموجـود  م أن  ة  بینت آراء خبراء التغذ

فة جدًا  في بدرجة ضع   .على مدار الشهر ولذا فهو 

ة - اف اتي  ة البروتین الن م أن  ة  الكامل أظهرت آراء خبراء التغذ بیرة لعدد فردین لمدة شهر    .بدرجة 

الخدمة بدرجة متوسطة ، وذلـك لعـدد فـردین لمـدة شـهر  -  ات الموجودة  ة النشو م ة  فا أفادت آراء الخبراء 

  .امل 

فایتهـا  - اینت اآلراء مـا بـین  الخدمة ، فقد ت رات الموجودة  ة الس م ة  ارًا محددًا لكفا اس مع لم یوضح المق

امل ب فایتها لفرد واحد لمدة شهر  ة اآلراء أفادت  فة جدًا ، ولكن غالب فایتها بدرجة ضع بیرة و   .درجة 

فة  - فایتهـا بدرجـة متوسـطة وضـع اینـت آراء الخبـراء مـا بـین  الخدمـة فقـد ت ـة الـدهون الموجـودة  م من حیث 

  . جدًا وذلك لعدد فرد واحد شهرًا 
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ـة - فة جـدًا ، فهـي ال تكفـي لشـخص  أفادت آراء خبـراء التغذ ـة بدرجـة ضـع بتـوفر الفیتامینـات واألمـالح المعدن

املواحد لم    دة شهر 

ـالخبراء أن االسـتفادة مـن خـدمتي  - ـة ( أفادت اآلراء الخاصة  ن طاقـة التمو ـة ) عهـد الخیـر وال فا حقـ  معـًا 

بیرة    .لدرجة 

ــة للخدمــة مثــل   - ــان والفواكــه المجففــة والعصــائر اقتــرح الخبــراء إضــافة عناصــر غذائ البــروتین الحیــواني واألل

  .المغلفة 

لة ) ب  بیــرة فــي مواجهــة مشــ أوضــحت نتــائج الدراســة أن خدمــة برنــامج عهــد الخیــر فــي مجملهــا  فعالــة بدرجــة 

ما یلي  تضح ذلك ف عض جوانبها و   : الجوع لد المستفیدین منه ، ولكن ذلك ال ینفي وجود قصور في 

ة  - اع فا ـة الطعـام ، وفـي ذات الوقـت  قصـوره فـي إشـ م خدمة البرنامج لألسرة ذات العدد األقل مـن حیـث 

ــة  التــالي فقــد افتقــدت الخدمــة لعناصــر وقا ــان والبــروتین الحیــواني والفاكهــة والخضــروات ، و الحاجــة إلــى األل

مًا  ً سل نائه بناء   .الجسم و

ال - خدمة وذلك من حیث حفاظه على االستمرارة وجودة الخدمـة مـن نجاح البرنامج في تحقی عوامل األمان 

بیرة    .حیث النوع بدرجة 

م الخدمـة ، سـوا مـن  - ـة فـي تقـد نجح القائمون على تنفیذ برنامج عهد الخیر فـي االلتـزام بتطبیـ القواعـد المهن

سیر إجراءات االستفادة لألولى استحقاقًا للخدمة ، ومراعاة الجوانب اإلنس ة عند استالم الخدمة حیث ت   .ان

ــاة األســر المســتفیدة مــن حیــث الجانــب  - ــة ح قــد نجــح برنــامج عهــد الخیــر فــي إحــداث تغییــر إیجــابي فــي نوع

سواء   ً   . التغذو والجانب االجتماعي  سواء

ـومي والتطـوعي ( قام المستفیدون بتحدید مجموعة من المقترحات والتي تخص الجـانبین  -٣ بهـدف تحسـین ) الح

ة (وضاعهم أ ة واالجتماع   ) .التغذو

لة الجــوع لـــد  -٤ ــة المنــو بهــا مواجهــة مشــ ــة والتطوع وم احثــة ألدوار مقترحــة للجهــات الح وقــد توصــلت ال

    .األسر الفقیرة 

  


