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توصيات وخاتمة

التعريف بمصطلحات البحث :
المستفيد  :ويقصد به كل من يستتفيد متن ختدمات ومستاعدات وإعانتات الجمعيتة الخيريتة
إلى أين ؟ أين وصتل حتال هتذا المستتفيد متن حيتث مستتواش المعيشتي ومعتدل دخلته وحالتته
االجتماعية
أهداف البحث
 – 1التعرف بدقة على أحوال المستفيدين
 – 2النظرة الواقعية لحال المستفيدين
 – 3االرتقاء بمستوى التخطيط للبرنامج واألنشطة التي تقدم لهذش الفئة من المجتمع
 – 4األسترشتتتاد بنتتتتائج وتوصتتتيات هتتتذا البحتتتث وتتتي تقتتتديم ختتتدمات ومستتتاعدات أو تتتل
للمستفيدين
عينة البحث:
كانت عينة البحث عدد  202أسرة وي منطقة الدمام التي هي قلب منطقة الدمام
ميزة هذش الدراسة:
الواقعية والدقة واإلثبات حيث أن العينة قتد تتم بحتث جميتع حتاالتهم بحثتا ميتدانيا دقيقتا متن
قبل لجنة البحث االجتماعي بمشروع دار الخير بالدمام
جدول البيانات المستقاة من االستبانة بعد تفريغها
تتتعيف أستتتتتتتتتتتر المنزل
عتتتتتتتتدد أرملة مطلقة مهجورة
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نتائج استبينات أخرى للمقارنة :
تم توزيع عدد (  ) 20استبانه على أشخاص من ذوي األحوال المعيشية المختلفة للوصول
إلتتى معروتتة معتتدل الصتترف الشتتهري للفتترد الواحتتد تتمن هتتذش األستترة المختلفتتة التتدخول
الشهرية وقد أخرجت لنا نتائج االستبانة أن معدل صرف هذش األسترة يتتراوب بتين 400
إلى  600لاير شهريا ولذا وصلنا إلى أن معدل الدخل لألسترة العاديتة المتوستطة التدخل
هو ( )200لاير شهريا
نتائج البحث
أوال يالحظ ارتفاع عدد ذوي الدخل المعدوم ( الصفر ) من جميع أصناف المستفيدين وأن
نسبتهم من مجموع المستفيدين هي %60 :تقريبا
ثانيا :جميع الذين أجريت علتيهم الدراستة يقتل دخلهتم عتن الحتد المتوستط التذي تتم دراستته
واستخالص نتيجته وهو ( )200لاير شهريا
ثالثا :يتركز العدد األكبر من المستفيدين هتم متن تعيفي التدخول التتي تحتت ( )200لاير
ونسبتهم %77
رابعا :غالبا أصناف المستفيدين هم من عيفي الدخول ،ومنهم نسبة كبيرة من العاطلين
خامسا :نسبة المستفيدين الذين يعانون من مشكلة السكن باإليجار هي%78 :
سادستا  :يتركتز معظتم المستتفيدين وتي أحيتاء معينتة كاألحيتاء القديمتة رخيصتة اإليجتارات
مثل حي البادية والخليج ومدينة العمال والعدامة ومخطط 8
أسباب تدني مستوى المعيشة لدى هؤالء المستفيدين :
 – 1انعدام مصادر الدخل
 – 2قلة دخل المعيل لألسرة الكبيرة
 – 3وواة المسؤل عن األسرة
 – 4وقتتوع رب األستترة وتتي األمتتور التتتتي تتتذهب التتدخل وتبتتددش كتتالخمور والمختتتدرات
ونحوها
 – 2إوالس رب األسرة بسبب تراكم الديون عليه أو خسارته وي تجارة
 – 6الطالق والهجر وهروب رب األسرة من المنزل لوجود مشاكل عائلية أو البحث عتن
العمل وي منطقة أخرى
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 – 7سوء تصرف رب األسرة وي الدخل الذي يتحصل عليه وسوء ( السفه )
 – 8امتهان السؤال وإظهار الحاجة والفاقة والفقر والتعود على ذلك واتخاذها حروة
توصيات وخاتمة:
 1البعتد عتتن التركيتتز علتى مجتترد التستتمين وستد جتتوع البطتتون واالتجتاش إلتتى تقتتديم
برامج تأهيل األسرة الفقيرة والمحتاجة لمساعدتها وي التخلص من المشتكلة التتي
تعاني منها
 2العمل على إيجاد دخول ثابتة لذوى الدخول المعدومة كتأمين الحرف اليدوية لهم
أو تدريب أبنائهم من خالل برامج التدريب المنتهية بالتوظيف
 3تشتتكيل لجتتان لحتتل المشتتاكل االجتماعيتتة واألستترية التتتي تعتتانى منهتتا هتتذش األستتر
والتتتي غالبتتا متتا تكتتون هتتي الستتبب وتتي وصتتولهم إلتتى هتتذا المستتتوى المعيشتتي
المتدني
 4تكثيتتف بتترامج التوعيتتة والتوجيتته واإلرشتتاد النفستتي واالجتمتتاعي وروتتع مستتتوى
التعليم لدى أبناء هتذش األستر متن ختالل بترامج التوعيتة واإلرشتاد التتي يجتب أن
تكون جزءاً ال يتجزأ من عمل أي جمعية خيرية
 2التركيز على المساعدات العينية لألسر التي يكون ويها من ال يحسم تدبير األمور
أو التتذين يعتتانى رب األستترة أو القتتائم علتتى هتتذش األستترة متتن الوقتتوع وتتي بتتراثن
الخمور والمخدرات ونحوها
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
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