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  الملخص
  

وى أدائھا استھدفت ھذه الدراسة بصفة أساسية التعرف على واقع جمعيات تنمية المجتمع المحلي الريفي في محافظة كفر الشيخ، وتحديد مست
9حداث السياسية وا9قتصادية التي يمر بھا المجتمع المصري حاليا على اھذا ا9داء، با7ضافة الى التعرف على تأثير عن  3دوارھا ومستوى الرضا

وتم اختيار مركز كفر الشيخ بطريقة عشوائية 9جراء الدراسة، وتمت الدراسة أدوارھا. ل ي، وأھم العوامل الAزمة لتفعھذه الجمعياتنشاط وبرامج 
%) 78.7) جمعية تمثل (85( استجابت منھم ) جمعية108يفي بالمركز والبالغ عددھا (باسلوب الحصر الشامل لجميع جمعيات تنمية المجتمع المحلي الر

 اساليبت من رئيس مجلس ادارة الجمعية أو من ينوبه. واستخدمت الدراسة وتم جمع البيانات باستخدام استمارة استبيان جمعمن اجمالي عدد الجمعيات. 
وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج من  ومعامل الصدق الذاتي واختبار "ت" لتحليل البيانات.التحليل ا9حصائي الوصفي، ومعامل الفا كرونباخ، 

وكان لAحداث السياسية وا9قتصادية التي مستوى أداء الجمعيات 9دوارھا، وكذلك انخفاض مستوى رضا الجمعيات عن أداء أدوارھا.  أھمھا انخفاض
لى نشاط وبرامج جمعيات تنمية المجتمع المحلي الريفي بمنطقة الدراسة يتمثل في انحسار التبرعات التي تحصل يمر بھا المجتمع المصري حاليا تأثير ع

يات تنمية عليھا الجمعية، وانحسار دور الدولة في دعم خدمات وأنشطة الجمعية. كما أوضحت الدراسة أن أھم العوامل الAزم توافرھا لتفعيل دور جمع
فى تقديم الدعم المالي من اجھزة الدولة، وأن تمارس المدرسة والجامعة دورا في تنمية روح العمل ا9ھلي، والشفافية  كان المجتمع المحلي الريفي

ا9ھلية في 7فصاح عن ا3موال وا3عمال الخاصة بالجمعية، وتقديم الدعم المھني والفني للجمعيات ا9ھلية من أجھزة الدولة، وتوضيح دور الجمعيات ا
د9لة ا7صAح ا9جتماعي، وتوفير الحماية المجتمعية والقانونية للعاملين في الجمعيات ا9ھلية. كما أشارت النتائج الى عدم وجود فروق ذات برامج 

قة ملكية مقر الجمعية، وعAواحصائية في كل من مستوى أداء ا9دوار ومستوى رضا الجمعيات عن اداءھا 3دوارھا وفقا لمتغيرات عمر الجمعية، 
توجد فروق ذات د9لة احصائية وفقا لمتغيري عAقة الجمعية بمؤسسات  حينالجمعيات ا9ھلية ا9خري. في بجمعيات تنمية المجتمع المحلي الريفي 

  الجھات الحكومية.بالقطاع الخاص، وعAقة الجمعية 
  ة المجتمع المحلي الريفي، محافظة كفرالشيخ.، جمعيات تنميالريفية ا9ھليةالمنظمات ا9جتماعية، المنظمات الكلمات الدالة: 

  
  المقدمة والمشكلة البحثيـة

  
تزايد في اnونة ا3خيرة ا9ھتمام بتنمية الريف، ويرجع ھذا 

عصب الحياة في  يمثل - يزالوما  كان - المصريا9ھتمام إلى أن الريف 
% من سكان الجمھورية وفقاً 57المجتمع المصري، حيث يعيش فيه قرابة 

، ويسھم القطاع الزراعي في ا9قتصاد القومي الذي يقوم به 2006عداد لت
% من إجمالي 36% من الناتج المحلي ا7جمالي، و25الريفيين بحوالي 

القطاع الصناعي بالمواد الخام  دالصادرات وفي توفير ا3من الغذائي وم
الزراعية الAزمة 9ستمرارية ھذا القطاع في نشاطه، ويعمل به حوالي 

  ). 2010ة (وزارة الزراعة، ل% من إجمالي القوة العام34
اھتماماً متزايداً بتنمية المتعاقبة ومن أجل ذلك تولي الحكومات 

المجتمعات المحلية الريفية إيماناً منھا بأھمية تلك المجتمعات في عملية 
التنمية، ولذلك انشأت الدولة العديد من المنظمات التنموية بھدف ا9ھتمام 

منظمات  ) ومن بين ھذه المنظمات2002 :وآخرون (رميح كان الريفيينبالس
المجتمع المدني ومن أھمھا وأكثرھا انتشاراً جمعيات تنمية المجتمع 

  المحلي. 
وتعتبر منظمات المجتمع المدني وخاصة المنظمات التطوعية ھي 
 البديل الحقيقي لمشاركة الدولة أو تعويض قصور إمكانيات الدولة عن أداء

الخدمات المختلفة 3فراد الشعب نظراً لما تعانيه الدولة من صعوبات في 
ا7مكانات 9 يمكن تدبيرھا، ولذا أصبح ھناك ضرورة ملحة لمشاركة ھذه 
المنظمات كشريك أساسي وحقيقي لمواجھة ھذه المشاكل وتحقيق برامج 
 التنمية حيث تستطيع ھذه المنظمات توفير الموارد المادية والبشرية

الAزمة لتقديم تلك الخدمات. كما أنھا تقوم على الحاجات الفعلية لسكان 
المجتمعات المحلية، ويتميز العمل بھا بدرجة عالية من المرونة غير معتدة 
بالبيروقراطية المتزمتة، وكذا فإن القيادات الشعبية بتلك المنظمات قادرة 

تنمية الزراعية على تحريك الحوافز واستنھاض الھمم لتحقيق أھداف ال
والريفية المرغوبة، وھي كذلك تساعد على إشباع حاجة المواطنين 

ممارستھم للنشاط التنموي بأنفسھم  للشعور بحريتھم الشخصية عن طريق
  ). 445-  444 :2012(الھلباوي، 

ونظراً لتعثر خطط التنمية في ظل برامج ا7صAح ا9قتصادي 
ر السلبية على كثير من فئات والخصخصة مما أدى إلى حدوث بعض اnثا

المجتمع 9سيما على محدودي الدخل نتيجة لھذه البرامج مما أدى إلى 
زيادة حدة الفقر وتفاقم البطالة بين أفراد المجتمع مما دفع الحكومات إلى 
البحث عن منھج يكون أكثر التزاما بالبعد ا9جتماعي وأكثر مرونة في 

ار فكربح الخاص فضAً عن وجود االعمل التنموي و9 تحركه بواعث ال
مبتكرة ومتجددة لمواجھة احتياجات مجتمعھا وتمثل ھذا المنھج في جھود 

) التي 2:  2013وأنشطة المنظمات غير الحكومية (خضر وآخرون، 
تتمثل في منظمات المجتمع المدني بصفة عامة والمنظمات ا3ھلية بصفة 

  في التنمية.  ا9ھلية أھمية دور المنظماتخاصة وھو ما يبرھن على 
وقد تطور عمل منظمات المجتمع المدني تطوراً ھائAً في الوقت 
الحاضر حيث كانت أنشطتھا في الماضي تقتصر على البر وا7حسان 

والذي أعطى دفعة قوية   2002لسنة  84حتى صدور قانون رقم 
 للمنظمات غير الحكومية ومحرراً لحركتھا ومشجعاً لتوسيع مشاركتھا في

عملية التنمية ا9جتماعية بمفھومھا الشامل وتزايدت تبعاً لذلك أعداد ھذه 
مما  )3-2: 2013(خضر وآخرون،  مجال نشاطھا المنظمات وتزايد

في تقرير مصائرھم ومواجھة ما يؤثر  ساعد فى تفعيل مشاركة المواطنين
في معيشتھم ويزيد من أفكارھم، ولما يقوم به من دور في نشر ثقافة 

بادرة الذاتية، وبناء المؤسسات، وإعAء شأن المواطن والتأكيد على الم
إرادة المواطنين والمساھمة بفعالية في تحقيق التحو9ت الكبرى 

  ). 15 :2003للمجتمعات (شكري، 
وإذا كانت الحاجة إلى المنظمات غير الحكومية بأنشطتھا 

ريف أكثر إلحاحاً الحاجة إليھا في الفومجا9ت عملھا المختلفة أمراً ملحا 
 وذلك لما تتميز به ھذه المنظمات من المرونة با7ضافة إلى أنھا تقوم على

فعلية للمجتمع الذي توجد فيه، با7ضافة إلى الثقة التي الحتياجات ا9 سد
تتميز بھا والتي يفتقدھا الكثير من الناس في المنظمات الحكومية 

(Geethakutty, Bhaskar, 2001: 52) ا تمثل مقترحاً حقيقياً كما أنھ
وأصيAً لتمثيل الجماعات المھمشة، وأنھا تمتلك أساليب أكثر فعالية في 
الوصول إلى الفقراء، كما أنھا تتمتع بمھارات أكثر لما تقدمه من خدمات، 
والقدرة على جذب التمويل، وتماشيھا مع الناس بطريقة مباشرة من خAل 

  . (Cros, 1997)دية تبني منھج قائم على المشاركة القاع
وفي اnونة ا3خيرة أصبح السعي إلى تفعيل دور الجمعيات 
ا3ھلية كجزء من ا9ھتمام بنمو المجتمع المدني وأصبحت الجمعيات 
ا3ھلية أحد وسائل تقليل الفجوة بين المجتمع والدولة. مما تسھم إيجابياً في 
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اً كمياً ونوعياً فمن تحقيق تنمية المجتمع، وقد شھدت الجمعيات ا3ھلية نمو
 7593حيث الكم فھناك زيادة ملحوظة في أعدادھا حيث زاد عددھا من 

% جمعية 26منھا  2008جمعية عام  25992إلى  1967جمعية عام 
% منھا تعمل في مجال تنمية 14تعمل في مجال الرعاية ا9جتماعية 

 % من الجمعيات ا3ھلية تعمل في مجال تنمية40المجتمع أي حوالي 
وعليه تعتبر جمعيات  )372:  2013ورعاية المجتمع (عنتر وآخرون، 

تنمية المجتمع المحلي الريفي من أھم الدعائم التي ترتكز عليھا الدولة في 
مساعدة الفئات ا3شد فقراً في الريف المصري من خAل البرامج 

ن وا3نشطة التي تقدمھا لھذه الفئات والعمل على دعم المشاركة الشعبية بي
  أفراد المجتمع المحلي. 

ولھذا تعد جمعيات تنمية المجتمع المحلي من التنظيمات المميزة 
في الريف وعAمة من عAمات الرغبة الصادقة في تطوير القرية لكونھا 
تمثل قمة العمل الشعبي باعتبارھا 9 تتكون برغبة الحكومة ولكن تقوم 

من واقع احتياجاتھم يحددون أھدافھا  الذين على أساس رغبة ا3ھالي
) فھي منظمات قاعدية تقوم بنشر مفاھيم 4: 2001الفعلية (الشاعر، 

التنمية وتعمل في نفس الوقت على تحقيق التطور في النواحي ا9قتصادية 
وا9جتماعية والثقافية وحل المشكAت والعمل على سد النقص في 

  .لية تمعات المحالمشروعات ا7صAحية في المجالخدمات وإقامة 
وأظھرت بعض الدراسات أن جمعيات تنمية المجتمع المحلي 
الريفي ساھمت منذ انشائھا في حل بعض المشاكل ا9قتصادية 
وا9جتماعية في الريف المصري، كما أنھا ساھمت في تقديم الخدمات 
الصحية والتعليمية وخدمات الرعاية ا9جتماعية ل�سر الفقيرة، با7ضافة 

لصناعات البيئية الريفية، ولعبت بعض جمعيات تنمية 9ھتمامھا بنشر ا
ات في إدارة يات وبداية التسعينيالمجتمع الريفي دوراً ھاماً في الثمانين

ا3زمات ا9قتصادية ا9جتماعية الناتجة عن تراجع الحكومة في تقديم 
الخدمات بالمجان وإلغاء الدعم المرتبط بسياسة التحول إلى القطاع 

ن لھا دوراً بارزاً في مجا9ت الخدمات الصحية والتعليم الخاص، كما كا
ومساعدة الفقراء وتنمية الصناعات الصغيرة، وا3كثر من ذلك أن 
الحكومة بدأت تشجع وتدعم ھذه الجمعيات والتي ترى فيھا آلية 7دارة 
ا3زمات ا9جتماعية وا9قتصادية المتفاقمة في الريف (أماني قنديل وسارة 

  ). 290: 1995، نفيسهبن 
وقد أوضحت نتائج بعض الدراسات أن بعض الجمعيات ما ھي 
إ9 مجرد أسماء على الورق فقط، وليس لھا دوراً، وأن البعض منھا 9 
يزال دورھا في التنمية الريفية قاصراً ومحدوداً ويشوبه الكثير من اوجه 

ھذه  نفاالقصور، كما أن بعضھا قد توقفت تماماً عن القيام بدورھا، لذا 
ا9جابة عليھا وھى : ماھو الوضع  تحاولتطرح عدة أسئلة  الدراسة 

ما و ؟بمحافظة كفر الشيخ جمعيات تنمية المجتمع المحلي الريفيل الحالى
، وكيف ؟ودرجة رضاھا عن أدائھا لھذه ا9دوارا3دوار التي تقوم بھا ھي 
 عمل على المصري حالياً  بھا المجتمع يمر التي المجتمعية ا9حداث تؤثر

المختلفة والوسائل  ا9نشطة ماھىو ؟ھذه الجمعيات وما تقوم به من أنشطة
   ؟ھذه الجمعيات في ظل التغيرات المعاصرة  لتفعيل دور الAزمة

   أھداف الدراسة
  تستھدف الدراسة الحالية تحقيق اMھداف التالية:

يفي الر المحلي المجتمع جمعيات تنميةل الوضع الحالى على التعرف -1
  الناحية البنائية والوظيفية.  من بمنطقة الدراسة

الريفي 3دوارھا في  المحلي المجتمع مستوى أداء جمعيات تنمية تحديد -2
من  لھذه ا9دوار ھاعن أداء الجمعياترضا  ومستوى منطقة الدراسة

  . وجھة نظر القائمين عليھا
ة فى مستوى التعرف على ما اذا كانت توجد فروق ذات د9لة احصائي -3

، دوارھا وفقاً لكل من عمر الجمعيةاداء جمعيات تنمية المجتمع المحلى 9
ملكية مقر الجمعية، وعAقة الجمعية بمؤسسات القطاع الخاص، وعAقة 

 الجمعية بالجھات الحكومية، وعAقة الجمعية بالجمعيات ا9ھلية ا9خري. 
مستوى احصائية  فى  التعرف على ما اذا كانت توجد فروق ذات د9لة – 4

، ملكية مقر دوارھا وفقاً لكل من عمر الجمعيةرضا الجمعيات عن ادائھا 9
الجمعية، وعAقة الجمعية بمؤسسات القطاع الخاص، وعAقة الجمعية 

  بالجھات الحكومية، وعAقة الجمعية بالجمعيات ا9ھلية ا9خري. 
 بھا المجتمع يمر تيال الحالية المجتمعية ا9حداث تاثير على التعرف -5

 المحلي المجتمع جمعيات تنمية وخدمات أسلوب عمل على المصري
  الريفي.

 المجتمع جمعيات تنمية دور لتفعيل توفيرھا المطلوب ا9نشطة تحديد -6
  الريفي ل�سھام في تنمية وتطوير المجتمع المحلي. المحلي

  التطبيقية للبحث اvھمية
الوضع الحالى لجمعيات تنمية المجتمع  تلقى الدراسة الضوء على        

المحلي الريفي بمحافظة كفر الشيخ، ومستوى أدائھا 9دوارھا فى 

المجا9ت المختلفة في ظل الظروف المجتمعية التي يمر بھا المجتمع 
المصري حاليا. ومن المؤمل أن تساھم ھذه الدراسة في تقديم وصف دقيق 

لضعف الذي تعاني منه بھدف للوضع الراھن لھذه الجمعيات وجوانب ا
توجيه خطط الدولة من أجل تسريع الجھود المبذوله لحل مشكAت ھذه 
الجمعيات وتمكينھا من اداء ادوارھا بالفعالية والكفاءة المنشودة، وتطوير 
شراكة فاعلة بين ھذه الجمعيات وبين كل ا9طراف الحكومية وغير 

ائج ھذه الدراسة في تقديم الحكومية في المجتمع المحلي. كما ستساھم نت
تغذية راجعة حول عمل جمعيات تنمية المجتمع المحلي الريفي مما يساعد 

، في اعادة بناء قدرات ھذه الجمعيات وتوجية السياسات المستقبلية لھا
وتوجيه القائمين على ھذه الجمعيات الى جوانب القوة والضعف في عملھا 

  مما يساھم في تطويره وتعزيزة.
  اض المرجعياMستعر
تلعب المنظمات غير الحكومية دوراً مھماً في تنمية المجتمعات          

المحلية حيث أنھا تعمل على رفع كفاءة استخدام موارد المجتمع ومواجھة 
مشكAته والعمل على تحقيق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع عن 

الفقيرة والمحتاجة  طريق تنفيذ برامج اجتماعية واقتصادية موجھة للفئات
والقيام بالتوزيع العادل لموارد المنظمة بين أفراد المجتمع والعمل على 

) با7ضافة 40: 1998تنمية الموارد البشرية 3فراد المجتمع (الھلباوي، 
لمجتمع بقضايا البيئة اإلى دورھا ا7يجابي في تثقيف وتوعية أفراد 

  ). 69: 2003وتعريفھم بدورھم في الحفاظ عليھا (أحمد، 
وتعرف جمعية تنمية المجتمع المحلي بأنھا منظمة اجتماعية تطوعية      

تسعى نحو تحقيق التغير ا9جتماعي في ا7نسان من خAل تكوين أنماط 
جديدة وا9ھتمام بالبيئة الريفية من خAل تعبئة وتنسيق الجھود والموارد 

يع أن يشبع احتياجات وا7مكانيـات المتاحـة لمواجھـة وتكـوين حل يستط
).  1993 :اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية لدى أھل المجتمع (الشرقاوي

إلھام بأنھا منظمة أھلية تطوعية خاضعة 7شراف وزارة  ھاتعرففي حين 
الشئون ا9جتماعية، وتمثل الرغبة الصادقة لتلبية احتياجات أفراد المجتمع 

لى المشاركة الشعبية أو مشاركة المحلي وحل مشكAتھم، كما أنھا تقوم ع
المواطنين في تقديم الجھود والمشروعات والبرامج التنموية التي يحتاجھا 

: 2008(إلھام علي، أفراد المجتمع المحلي، ويديرھا مجالس إدارة منتخبة
39  ( .  

ويمكن تعريف جمعيات تنمية المجتمع المحلي في ھذا البحث على أنھا      
ت على أساس رغبة صادقة من أفراد المجتمع المحلي تنظيمات أھلية قام

وتأسست عن طريق ا9نتخاب الحر وتقوم بالعديد من ا3دوار لتلبية 
احتياجات المجتمع المحلي وحل مشكAته والنھوض بالنواحي ا9جتماعية 

  وا9قتصادية والصحية والبيئية بمساعدة ا3ھالي. 
لعالمي والمحلي الحكومي وغير تزايد ا9ھتمام ا وعلى الرغم من        

الحكومي بأھمية مساھمة المنظمات التطوعية في تدعيم التنمية إ9 أن 
الدراسات المتاحة تشير إلى ا9نخفاض النسبي في مساھمة تلك الجمعيات 

؛ 1992؛ الحمزاوي، 1998في التنمية الريفية والزراعية (الھلباوي، 
لجمعيات والمؤسسات الخاصة ؛ ا9تحاد ا7قليمي ل1987جامع وآخرون، 

) لوجود 2012؛ الھلباوي، 1996؛ وھدان، 1996بمحافظة المنوفية، 
معوقات اقتصادية وقانونية وإدارية تحد من مساھمة تلك الجمعيات في 
التنمية الريفية. لذا يصبح من ا3مور الھامة البحث عن تفسيرات 3سباب 

أحد التفسيرات  لمفتوحاھذه الظاھرة، ويعتبر مدخل النسق ا9جتماعي 
ومنھا جمعيات تنمية - النظرية المقبولة لكيفية أداء المنظمات التطوعية

لوظائفھا، وعAقتھا بالبيئة المحيطة وبالمجتمع، - المجتمع الريفي المحلي
  ومدى ارتباط خصائص مكونات ھذه المنظمات لتحقيق أھدافھا. 

  الدراسات السابقـة
) عن انخفاض مستوى 2007كشفت نتائج دراسة العزب (

التعاون القائم بين جمعيات تنمية المجتمع المحلي الريفي بمحافظة كفر 
الشيخ وغيرھا من المنظمات بنطاق القرية أو خارجھا، وانخفاض درجة 
ا9نتاجية المنظمية نتيجة 9نخفاض عدد ا3نشطة الرئيسية للجمعيات، وأن 

Aت التي تواجه الجمعيات ھي المشكAت ا9قتصادية والتمويلية أھم المشك
ل 3نشطة الجمعية، وتدني وكذلك انخفاض الدعم المقدم من رجال ا3عما

  مستويات ا7سھام الذاتى 9ھالى منطقة عمل الجمعية .
) الى أن ا3نشطة 2009كما توصلت دراسة خميس وطنطاوي (

الخاصة بمجال مساندة المرأة الريفية وخدمات ا3سرة والطفولة جاءت في 
مقدمة اھتمامات عمل جمعيات تنمية المجتمع المحلي يليھا ا3نشطة 
الخاصة بمجال نشر الوعي والمعرفة، ثم ا3نشطة الخاصة بمجال 
الخدمات المالية وا9قتصادية وأخيراً مجال حماية البيئة وخدمات البنية 
ا3ساسية، وتبين أن ھناك ثAث مشكAت أساسية تواجه كافة الجمعيات 

، وھي عدم التمكين من الحصول على منح مالية سواء من الداخل بالعينة
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أو من الخارج وعدم تجھيز المبنى، ونقص الخدمات والمرافق، با7ضافة 
  إلى بعض المشكAت الفرعية. 
) فقد توصلت إلى أن جمعيات تنمية 2012أما دراسة الھلباوي (

البشرية للسكان  المجتمع الريفي المحلي تلعب دوراً إيجابياً فى التنمية
الزراعيين والمساھمة في التنمية ا9قتصادية والبيئية الزراعية وفي محو 
أميتھم. وكانت أھم المعوقات التي تحد من مساھمة جمعيات تنمية المجتمع 
المحلي الريفي في التنمية الزراعية ھي عدم كفاية موارد الجمعية، 

نسيق بين الجمعيات انخفاض دعم ا3ھالي وخاصة الزراعيين، ضعف الت
والمنظمات الحكومية، عدم مAئمة مقر الجمعية وتدخل الشئون 

  ا9جتماعية في عمل الجمعية. 
) الى أن الغالبية 2013دراسة خضر وآخرون ( وتوصلت

العظمى من المبحوثين كانت لديھم معرفة بأنشطة جمعيات تنمية المجتمع 
تنمية المجتمع المحلي المحلي، وأن المبحوثين أفادوا بقيام جمعيات 

بأنشطتھا، وكانت أھم المعوقات التي تحد من استفادة المبحوثين من أنشطة 
الجمعيات ھي ضعف أداء مجلس ا7دارة، وتعقيد ا7جراءات والقيود على 
القروض ومشروع تنمية المرأة الريفية، والمحسوبية وعدم ا3مانة، 

  وليست الكفاءة. وانتخابات مجالس ا7دارة تقوم على المجامAت
) الى ضعف المقومات 2013خلصت دراسة عنتر وآخرون (كما 

البنائية التشغيلية بالبناء المؤسسي، وأن غالبية جمعيات تنمية المجتمع 
تتمتع بعAقات شراكة مع الجمعيات ا3خرى، وتقل ھذه الشراكة مع 

وجود  المنظمات الحكومية بالمنطقة تدريجياً وفقاً لتواجد أنشطة تستدعي
العAقة، وضعف نشاط مجالس ا7دارات في محاولة توفير الدعم 

  والمساندة لجمعياتھم والعاملين بھا. 
) إلى أن أكثر من ثلثي 2014وخلصت دراسة ميادة إبراھيم (

جمعيات تنمية المجتمع المحلي المدروسة حجم تمويلھا منخفض وأن جميع 
كافي لحد ما، وأن نصف  الجمعيات المدروسة تمويلھا إما غير كافي أو

الجمعيات المدروسة مستوى أدائھا ل�نشطة الثقافية منخفض، وإن ما 
يقرب من ثلثي الجمعيات مستوى أدائھا ل�نشطة ا9جتماعية منخفض، 
وإن ثAثة أرباع الجمعيات المدروسة مستوى أدائھا 3نشطة المرأة الريفية 

ئھا ل�نشطة منخفض، وإن نصف الجمعيات المدروسة مستوى أدا
ا9قتصادية منخفض، وأن ثAثة أرباع الجمعيات المدروسة مستوى أدائھا 

  ل�نشطة الصحية منخفض. 
  Adisa & Bamiwuye (2015) دراسة ا3جنبيةومن الدراسات      

والتي استھدفت دراسة ا9دوار المتوقعة وا9دوار التي يتم تنفيذھا بالفعل 
في نيجريا، وتكونت  Osunية أوسن لمنظمات المجتمع الريفي في و9

) منظمة تم اختيارھا عشوائيا، وتوصلت الدراسة 56عينة الدراسة من (
% من المنظمات أدائھا 3دوارھا منخفض الى متوسط، وأن 80الى أن 

ھناك فرق دال احصائيا بين اداء الدور الفعلي والدور المتوقع من ھذه 
تائج وجود العديد من المعوقات الجمعيات لصالح ا9خير. كما اوضحت الن

  التي تحول دون قيام ھذه المنظمات بأداء ادوارھا المتوقعة. 
لذا في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسات السابقة يتضح أن      

الجمعيات تواجه الكثير من المعوقات ما يستدعي دراسة الوضع الحالي 
جمعيات على لتلك الجمعيات وتقديم رؤية واضحة وفعالة تساعد ال

ية التخلص من تلك المعوقات حتى تسھم بدورھا الواضح والفعال في تنم
  الريف. 

  منھجية وإجراءات الدراسة:
  نوع ومنھج الدراسة:

من  يمكن، حيث  تنتمي ھذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية
الحصول على معلومات دقيقة تصور واقع جمعيات تنمية المجتمع خAلھا 

. أما منھج وبحث العAقات بين المتغيرات محل الدراسة المحلي الريفي
على 9جتماعي والذي يساعد على الحصول الدراسة فھو منھج المسح ا

بيانات يمكن وصفھا وتحليلھا لتقرير الظاھرة موضوع الدراسة من 
  .وانبھامختلف ج

  مجتمع الدراسة:
ر أجريت الدراسة الميدانية في محافظة كفر الشيخ، حيث تم اختيا

فوقع من المراكز العشرة التي تضمھا المحافظة عشوائياً مركز واحد 
ذلك حصر عدد جمعيات تنمية  تليالشيخ. ا9ختيار على مركز كفر

بالمناطق المجتمع المحلي في المركز بعد استبعاد الجمعيات الموجودة 
) جمعية موزعة على قري 108والتي بلغ عددھا ( الحضرية بالمركز
الشيخ  صائيات مديرية التضامن ا9جتماعي بكفرالمركز حسب اح

 ). ونظرا لقلة عدد الجمعيات فقد تقرر ان تتم الدراسة باستخدام2016(
الحصر الشامل لجميع ھذه الجمعيات. وتم جمع البيانات بالمقابلة  أسلوب

ھذه الجمعيات أو من ينوب عنھم من  إدارات مجالس لرؤساءالشخصية 
تم اعدادھا  لك باستخدام استمارة استبيانأعضاء مجالس ا9دارة وذ
وجمعت بيانات الدراسة خAل شھرى فبراير  واختبارھا للتأكد من كفاءتھا.

   م2016ومارس 
لعدم استيفاء داراتھا إلس امج ءرؤساممثلة في  ) جمعية23( تم استبعادوقد 

 )85وبذلك بلغ عدد الجمعيات التي تم دراستھا ( البيانات او توقف نشاطھا.
%) من اجمالي عدد الجمعيات مجتمع 78.7( نسبتهجمعية تمثل ما 

  الدراسة.
  أداة الدراسة:

اعتمدت الدراسة على استمارة ا9ستبيان بالمقابلة الشخصية في 
ا3ول تناول القسم أربعة أقسام، جمع بياناتھا. وقد احتوت ا9ستمارة على 

ت تنمية المجتمع عن جمعيا للمسؤولينالمتغيرات الشخصية وا9جتماعية 
العمر، والمؤھل التعليمي، وھي  المحلي الريفي والذين تمت مقابلتھم

   والوظيفة داخل الجمعية.
جمعيات تنمية المجتمع ل الوضع الحالىالقسم الثاني  وتناول
موضع الدراسة وھي عمر الجمعية، وملكية مقر الجمعية،  المحلي الريفي

أعضاء مجلس ا7دارة، وطريقة وعدد أعضاء الجمعية العمومية، وعدد 
اختيار اعضاء مجلس ا7دارة، وعدد ا9ناث عضوات الجمعية العمومية، 
وعدد ا9ناث عضوات مجلس ا7دارة، وعدد ساعات العمل اليومي 
بالجمعية، وكيفية تحديد أھداف الجمعية، وامتAك اجھزة ا9تصا9ت 

ھدفة، وعAقة الحديثة، وطريقة التعرف على احتياجات الفئات المست
سياسات  مقياسبا7ضافة الى  . بالجھات الحكومية وغيرالحكوميةالجمعية 

فقرات تتناول سياسات العمل  9يتكون من  والذي العمل داخل الجمعية
مع الجمعيات  داخل الجمعية والشفافية وتقييم البرامج والخدمات والتنسيق

  ا3خرى. 
اداء الجمعيات وى مستفقرة لقياس  )34(الثالث  القسم تضمنو
وتم   ،عن ھذا ا3داء الجمعيات رضامستوى  ) فقرة لقياس34و( 3دوارھا

وذلك في ، حيث على مقياس ليكرت ذي النقاط الثAث قياس ھذه الفقرات
فقرات)،  6، مجال التعليم (فقرات) 7مجا9ت ھي المجال ا9قتصادي ( 7

 6ية البيئة (فقرات)، مجال حما 4مجال السلم وا9من ا9جتماعي (
فقرات)،  5فقرات)، المجال الصحي ( 3فقرات)، المجال السياسي (

  فقرات).  3وأخيرا مجال التنمية الزراعية (
تأثير ا9حداث السياسية مقياس وتناول القسم الرابع وا9خير 

 وا9قتصادية التي يمر بھا المجتمع المصري على نشاط وبرامج الجمعية
لى مقياس ليكرت ذي النقاط ت تم قياسھا ع) فقرا8والذي يتكون من (

العوامل الAزم توافرھا لتفعيل دور  كما تضمن ھذا القسم .الخمسة
) فقرات تم 10جمعيات في تنمية المجتمع المحلي والذي يتكون من (ال

  .لى مقياس ليكرت ذي النقاط الخمسةقياسھا ع
  الدراسة: مقاييس صدق وثبات

غيرات الدراسة وعناصرھا، مدي صدق مقاييس مت علىللتعرف 
تم عرض العبارات التي تضمنتھا على بعض ا3كاديميين المختصين في 

غرض التأكد من إمكانية ھذه العبارات بمجال علم ا9جتماع الريفي، وذلك 
للكشف عن متغيرات الدراسة وعناصرھا. وفي ضوء ما ورد من 

على بعض  بإدخال التعديAت حثونمAحظات وبعد تقييمھا، قام البا
العبارات لكي تكون أكثر وضوحا. ولقياس ثبات ھذه المقاييس تم استخدام 

) قيم الثبات لمقاييس 1معامل الثبات "ألفا كرونباخ" ، ويبين الجدول (
متغيرات الدراسة حيث يتضح أن جميع المقاييس المستخدمة في الدراسة 

) 0.859و ( )0.602تتمتع بالثبات. حيث تراوحت قيم معامل ألفا بين (
) وھي الحد المقبول للحكم علي ثبات 0.60من ( قيم اكبروجميعھا 
  ).Sekaran, 2006المقياس (

وبحساب الجذر التربيعي لمعامل ثبات مقاييس الدراسة تم حساب 
) حيث وجد أنه يتراوح بين 1979، (البھيمعامل الصدق الذاتي 

تي مرتفع وجميعھا تعبر عن معامAت صدق ذا) 0.927و () 0.776(
للمقاييس المستخدمة في الدراسة مما يجعلھا صالحة لAستخدام في 

 أغراض البحث العلمي.
  :اvساليب ا�حصائية

) SPSSاعتمدت الدراسة في تحليل بياناتھا على برنامج (
المناسبة  ا7حصائية ا3ساليب، واستخدمت الدراسة العديد من 22 ا7صدار

والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية  لطبيعة البيانات مثل التكرارات
المرجحة، والرسوم البيانية، ومعامل الفا  وا3وزانوا9نحرافات المعيارية 

كرونباخ، ومعامل الصدق الذاتي لتقدير ثبات وصدق مقاييس الدراسة، 
  واختبار "ت" لعينتين مستقلتين.
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  الدراسة متغيرات اختبار صدق وثبات نتائج. 1جدول 
  معامل الصدق الذاتي  معامل ألفا كرونباخ  عدد العبارات  الفرعية اvبعاد  اتمتغيرلا

  0.826 0.682  7  الدور ا9قتصادي  أداء الدور
  0.816 0.666 6  الدور في مجال التعليم

  0.919 0.844 4  الدور في مجال السلم وا9من ا9جتماعي
  0.887 0.786 6  الدور في مجال حماية البيئة

  0.927 0.859 3  المجال السياسي الدور في
  0.906 0.821 5  الدور في المجال الصحي

  0.787 0.620 3  الدور في مجال التنمية الزراعية
  0.951  0.904 34  الدور 3داءالمقياس الكلي 

  0.790  0.624  7  الدور ا9قتصادي  الرضا عن أداء الدور
  0.819 0.670 6  الدور في مجال التعليم

  0.918 0.843 4  ي مجال السلم وا9من ا9جتماعيالدور ف
  0.878 0.771 6  الدور في مجال حماية البيئة

  0.926 0.858 3  الدور في المجال السياسي
  0.902 0.813 5  الدور في المجال الصحي

  0.785 0.617 4  الدور في مجال التنمية الزراعية
  0.944 0.892 34  المقياس الكلي للرضا عن أداء الدور

  0.857 0.735 9  سياسة العمل داخل الجمعية
  0.776 0.602 8  تأثير ا9حداث السياسية وا9قتصادية على نشاط وبرامج الجمعية

  0.815  0.665 10  العوامل الAزم توافرھا لتفعيل دور جمعيات تنمية المجتمع الريفي
  

  

  النتائج ومناقشتھا
  

ة والتنظيمية الشخصيخصائص ) بعض ال2يعرض الجدول (
  في منطقة الدراسة. جمعيات تنمية المجتمع المحلي الريفي لمسئولى

  

  
 اvھليةالجمعيات  لمسئولى الشخصية والتنظيميةالمتغيرات  بعض  .2جدول 

  )85(ن= بمنطقة الدراسة

  %  العدد  الفئات  الخصائص

  83.5  71  رئيس مجلس ادارة  الوظيفة داخل الجمعية
  16.5  14  عضو مجلس ادارة

  4.71  4  سنة 40اقل من   العمر
  30.59  26  سنة 40-49
  37.65  32  سنة 50-59
  27.06  23  سنة فأكثر 60

  4.71  4  أقل من ثانوية عامة/ دبلوم  المؤھل العلمي
  44.71  38  دبلوم / ثانوية عامة

  38.23  33  مؤھل جامعي
  11.76  10  دكتوراهماجستير/ 

  

 لبية افراد عينة الدراسة من) أن غا2جدول ( نتائجيتضح من 
ممن جمعيات تنمية المجتمع المحلي الريفي المسؤولين عن  الموظفين

%) من 83.5يعملون كرئيس لمجلس ادارة الجمعية حيث بلغت نسبتھم (
%) فقط من اجمالي افراد العينة يعملون 16.5اجمالي العينة بينما (

حيث حرص  وھذه النتيجة طبيعية كأعضاء مجلس ادارة الجمعية.
الباحثون على ان يكون الشخص الذي يعطي البيانات عن الجمعية في 
اعلى سلطة إدارية داخل المنظمة أو من ينوب عنه للحصول على 
معلومات صادقة كما تشير ھذه النتيجة الى تعاون المسؤولين عن 

  الجمعيات ا9ھلية الريفية مع الباحثين.
الدراسة يقعون في الفئة  كما يتضح أن الغالبية العظمى من عينة

%) من اجمالي 95سنة فأكثر) حيث بلغت نسبتھم نحو ( 40العمرية (
 59- 50عينة الدراسة، وكانت اعلى نسبة منھم تقع في الفئة العمرية (

سنة) بنسبة  49- 40%)، تليھم الفئة العمرية (37.6سنة) بنسبة بلغت (
%)، واخيرا 27بة (سنة فأكثر) بنس 60%)، تليھم الفئة العمرية (30.6(

وھذه النتيجة تشير الى  %).4.7سنة) بنسبة ( 40الفئة العمرية (اقل من 
تفسير ذلك بأن الفرد يزداد  التطوعي ويمكنعزوف الشباب عن العمل 

بالعمل الخيري والتطوعي وخدمة ا9خرين عندما يصل الى  اھتمامه
 لظروفلمرحلة من ا9ستقرار ا9جتماعي وا9قتصادي كما قد يكون 

السياسية وا9قتصادية التي يمر بھا المجتمع المصري حاليا دورا في 
عزوف الشباب عن المشاركة في الجمعيات ا9ھلية. ايضا يتضح من نتائج 

%) من اجمالي عينة الدراسة يحملون مؤھل أقل 4.7الجدول ان ما نسبته (
بنسبة  راهدكتومن ثانوية عامة/ دبلوم، يليھم من يحملون مؤھل ماجستير / 

%)، ثم من 38.2%)، يليھم من يحملون مؤھل جامعي بنسبة (11.7(
  %).44.7يحملون مؤھل ثانوية عامة/ دبلوم بنسبة (

   :النتائج المتعلقة بالھدف اvول للدراسة
 واقععلى لتحقيق الھدف ا3ول للدراسة والذي يسعى إلى التعرف 

تم استخدام  راسة،بمنطقة الد جمعيات تنمية المجتمع الريفيوخصائص 

توضح  التكرارات والنسب المئوية 9ستجابات الجمعيات عينة الدراسة.
%) من  40( نسبته) جمعية تمثل ما 34) أن (3الواردة بالجدول ( نتائج

جمعيات تنمية المجتمع المحلي الريفي بمنطقة الدراسة عمرھا الزمني 
%) 60.0بته () جمعية تمثل ما نس51سنوات فأكثر)، في حين أن ( 10(

سنوات. وتشير النتائج الى أن غالبية جمعيات  10عمرھا الزمني أقل من 
تنمية المجتمع المحلي 9 تمتلك مقراتھا حيث اوضحت النتائج أن 

%) 29.4%) من ھذه الجمعيات تستأجر مقراتھا، في حين أن (70.6(
عدد  %)76.5فقط تمتلك مقراتھا. كما توضح النتائج أن غالبية الجمعيات (

%) 23.5عضو، في حين أن ( 100أعضاء جمعياتھا العمومية أقل من 
عضو فأكثر. كما تشير النتائج أن ما  100عدد أعضاء جمعياتھا العمومية 

%) يبلغ عدد أعضاء مجلس 51.8يزيد عن نصف عدد الجمعيات بقليل (
%) من الجمعيات عدد أعضاء مجالس 23.5) أعضاء، وأن (7اداراتھا (

%) من الجمعيات عدد اعضاء مجالس 11.8) أعضاء، و(9( اداراتھا
%) من الجمعيات عدد اعضاء مجالس 10.6) أعضاء، و (5اداراتھا (
%) من الجمعيات عدد اعضاء 2.4) عضو، في حين أن (11اداراتھا (

  ) أعضاء فقط. 3مجالس اداراتھا (
%) من الجمعيات يتم اختيار 62.4كما يتضح من النتائج أن (

%) من الجمعيات يتم اختيار 36.5مجالس إداراتھا با9نتخاب، و(أعضاء 
أعضاء مجالس إداراتھا بالتزكية، في حين توجد جمعية واحدة فقط يتم 
تعيين أعضاء مجالس إداراتھا. وفيما يتعلق بعدد ساعات العمل اليومي 

%) عدد ساعات 50.6أن نصف عدد الجمعيات ( إلىأشارت النتائج 
%) من الجمعيات ساعات 23.5ا أقل من ساعتان، و (العمل اليومي بھ

%) من الجمعيات ساعات 20.0) ساعات، و(4- 2العمل اليومي بھا (
%) فقط من الجمعيات 5.9) ساعات، في حين أن (7-5العمل اليومي بھا (

  ساعات فأكثر). 8يكون عدد ساعات العمل اليومي بھا (
تمع المحلى الريفي، وفيما يتعلق بالجندر داخل جمعيات تنمية المج

%) من 28.2) أن (3فقد أوضحت نتائج الدراسة الواردة بالجدول (
%) 60.0كأعضاء في جمعياتھا العمومية، وأن ( إناثالجمعيات 9 يوجد 

) كأعضاء في أنثى 50من الجمعيات بمنطقة الدراسة بھا أقل من (
) فأكثر أنثى 50%) من الجمعيات بھا (11.8الجمعيات العمومية، و(

 ا7ناثكأعضاء في جمعياتھا العمومية. وتوضح النتائج المتعلقة بعضوية 
جمعيات تنمية المجتمع المحلي في منطقة الدراسة أن  إداراتفي مجالس 

، في إداراتھا%) 9 يوجد تمثيل للمرأة في مجالس 81.2غالبية الجمعيات (
ات، %) من الجمعي12.9حين توجد امرأة واحدة كعضو مجلس إدارة في (

%) من 5.9في ( إدارةكما توجد امرأتان أو أكثر كأعضاء في مجالس 
  جمعيات تنمية المجتمع المحلي في منطقة الدراسة. 
%) من 68.2أن ( أتضحوفيما يتعلق بكيفية تحديد أھداف الجمعية 

الجمعيات تم تحديد أھدافھا با9عتماد على التجارب والخبرات الشخصية، 
الجمعيات اعتمدت في تحدي أھدافھا على %) من 31.8في حين أن (

النتائج المتعلقة بامتAك جمعيات  أشارتخبرات وتجارب ا9خرين. كما 
) جمعية فقط 24ا9تصا9ت الحديثة أن ( أجھزةتنمية المجتمع المحلي 

) جمعيات 8%) يمتلكون جھاز كمبيوتر أو أكثر، و(28.2تمثل ما نسبته (
جمعيات لھا موقع اليكتروني على شبكة ال إجمالي%) من 9.4فقط بنسبة (

%) لديھا بريد الكتروني 8.2) جمعيات فقط بنسبة (7ا9نترنت، و(
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%) تمتلك ماكينة تصوير 5.9) جمعيات فقط بنسبة (5"ايميل"، و (
  %) لديھم فاكس.2.4مستندات، وجمعيتان فقط بنسبة (

وفيما يتعلق بطريقة الجمعية في التعرف على احتياجات الفئات 
) 77أن غالبية الجمعيات ( إلىالمستھدفة من خدماتھا، أشارت النتائج 

%) يعتمدون على واقع معرفتھم الشخصية في 90.6جمعية بما نسبته (
%) من 40التعرف على احتياجات الفئات المستھدفة من خدماتھا، و(

%) من 35.3الجمعيات تعتمد في ذلك على بحوث اجتماعية تقوم بھا، و(
من الفئات المستھدفة، في  إليھاتمد على الطلبات التي ترد الجمعيات تع

%) من الجمعيات تعتمد على إجراء مقابAت مع الفئات 22.4حين أن (
  المستھدفة للتعرف على احتياجاتھم.

  

  )85(ن= جمعيات تنمية المجتمع الريفي بمنطقة الدراسة خصائص.3جدول

  %  العدد  الفئات  الخصائص

  60.0  51  سنوات 10أقل من   عمر الجمعية
  40.0  34  سنوات فأكثر 10

  29.4  25  ملك  مقر الجمعيةملكية 
  70.6  60  مستأجر

  76.47  65  عضو 100أقل من   عدد أعضاء الجمعية العمومية
  23.53  20  عضو فأكثر 100

  2.4  2  أعضاء 3  عدد أعضاء مجلس ا9دارة
  11.8  10  أعضاء 5
  51.8  44  أعضاء 7
  23.5  20  أعضاء 9

  10.6  9  عضو 11
طريقة اختيار اعضاء مجلس 

  ا9دارة
  62.4  53  با9نتخاب

  36.5  31  بالتزكية
  1.2  1  بالتعين

عدد ا9ناث عضوات الجمعية 
  العمومية

  28.23  24  9 يوجد
  60.0  51  أنثى 50أقل من 

  11.76  10  أنثى فأكثر 50
  81.2  69  9 يوجد  عدد ا9ناث عضوات مجلس ا9دارة

  12.9  11  مرأة واحدةا
  5.88  5  أو أكثر امرأتان

  50.6  43  اقل من ساعتان  عدد ساعات العمل اليومي بالجمعية
  23.5  20  ساعات 4- 2
  20.0  17  ساعات 7- 5
  5.88  5  ساعات فأكثر 8

التجارب والخبرات   كيفية تحديد أھداف الجمعية
  68.2  58  الشخصية

  31.8  27  خبرات وتجارب اnخرين
  28.2  24  أجھزة كمبيوتر  تAك اجھزة ا9تصا9ت الحديثةام

موقع اليكتروني على 
  9.4  8  شبكة ا9نترنت

  8.2  7  بريد اليكتروني
  5.9  5  ماكينة تصوير مستندات

  2.4  2  فاكس
طريقة التعرف على احتياجات 

  الفئات المستھدفة *
اجراء مقابAت مع 

  22.4  19  تلك الفئات

طلبات ترد الى 
  35.3  30  لجمعيةا

بحوث اجتماعية تقوم 
  40.0  34  بھا الجمعية

من واقع المعرفة 
  90.6  77  الشخصية

  ت M تساوي عدد الجمعيات بسبب اختيار أكثر من طريقةرا* التكرا
  

جمعيات تنمية المجتمع المحلي عAقة ) 4ويوضح الجدول (
ففيما يتعلق  ،بالجھات الحكومية وغير الحكوميةالريفي بمنطقة الدراسة 

بعAقة جمعيات تنمية المجتمع الريفي بمنطقة الدراسة بأھل القرية تشير 
يتلقون الخدمات %) من الجمعيات يرون ان أھل القرية 43.5النتائج أن (

يتلقون يرون أن أھل القرية  الجمعيات%) من 34.1فقط من الجمعية، و(
من الجمعيات %) 22.4الخدمات ويعيقون عمل الجمعية، في حين ترى (

أن أھل القرية يتلقون الخدمات ومتعاونون مع الجمعية. وحول عAقة 
%) من الجمعيات بمنطقة 38.8الجمعيات بالجھات الحكومية افادت (

 مع الجھات الحكومية، في حين افادت لھا وجود عAقة لدراسة بعدما
%) بوجود عAقة بينھا وبين الجھات الحكومية. وعن نوع ھذه 60.2(
التي اشارت الي وجود  الجمعياتاجمالي %) من 40.4( عAقة أفادتال

كومية تقتصر على تمويل أن عAقتھا بالجھات الحمثل ھذه العAقة العAقة 
الجمعيات بأن عAقتھا بالجھات ھذه %) من 32.7(الجمعية، بينما اشارت 

%) من 26.9ومية ھي إسناد مشروعات للجمعية، في حين ذكرت (كالح
. متابعةالشراف و9ات أن عAقتھا بالجھات الحكومية تتمثل في االجمعي

ة بيوفيما يتعلق بعAقة الجمعيات منظمات القطاع الخاص افادت غال

%) بعدم وجود عAقة لھا مع القطاع الخاص، في حين 76.5الجمعيات (
%) من الجمعيات افادت بوجود عAقة تربطھا بالقطاع الخاص، 23.5ان (

شكال التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص تتمثل في وكانت صور وا
القرية من خAل  3ھاليتمويل مشروعات الجمعية، وتوفير فرص عمل 

  الجمعية، وتقديم تبرعات مادية وعينية للجمعية.
وفيما يتعلق بعAقة جمعيات تنمية المجتمع المحلي الريفي 

من الجمعيات %) 40.0من النتائج أن ( أتضح ا3خرى ا3ھليةبالجمعيات 
ا9خرى، في حين أفادت  ا3ھليةليس لھا عAقات مع غيرھا من الجمعيات 

 ا3ھلية%) من الجمعيات بوجود عAقات لھا مع الجمعيات 60.0(
الجمعيات  إجمالي%) من 66.7ا9خري. وعن نوع ھذه العAقة أشارت (

قة ا9خري بأنھا عA ا3ھليةالتي لھا عAقات مع غيرھا من الجمعيات 
الجمعيات التي لھا عAقات مع  إجمالي%) 27.4تنسيق وتعاون، وأفادت (

 أفادتا9خري بأنھا عAقة تكاملية، في حين  ا3ھليةغيرھا من الجمعيات 
%) بأن عAقتھا بغيرھا من الجمعيات 5.9ثAث جمعيات تمثل ما نسبته (

عاون ا9خرى عAقة ندية وتنافس. وكشفت النتائج عن صور الت ا3ھلية
والتنسيق أو التكامل بين جمعيات تنمية المجتمع المحلي الريفي بمنطقة 

ا9خرى كانت تبادل الخبرات  ا3ھليةالدراسة وغيرھا من الجمعيات 
والمعلومات، وتنفيذ مشروعات مشتركة، وتقديم برامج تدريبية للجمعية. 
كما أوضحت نتائج الدراسة عن عدم وجود تعاون بين جمعيات تنمية 
المجتمع المحلي الريفي بمنطقة الدراسة والجمعيات الدولية العربية 

  .وا3جنبية
دراسة العزب  إليهما توصلت وبصفة عامة تتفق ھذه النتيجة مع 

انخفاض مستوى التعاون القائم بين جمعيات  إلى أشارت) والتي 2007(
تنمية المجتمع المحلي الريفي وغيرھا من المنظمات بنطاق القرية 

ھذه الدراسة مع دراسة  إليهوخارجھا. في حين 9 تتفق مع ما توصلت 
لمجتمع المحلي غالبية جمعيات تنمية ا أن) من 2013عنتر واخرون (

  الريفي تتمتع بعAقات شراكة مع الجمعيات ا9خرى.
وللتعرف على سياسة العمل التي تتبعھا جمعيات تنمية المجتمع 
المحلي الريفي بمنطقة الدراسة تم حساب المتوسطات الحسابية المرجحة 

النسبية 9ستجابات الجمعيات عينة  وا3ھميةوا9نحرافات المعيارية 
الفقرات  أعلى) أن 5تضح من النتائج الواردة بالجدول (الدراسة. وي

الريفية بمنطقة الدراسة  ا3ھليةالمرتبطة بسياسة العمل داخل المنظمات 
تتعلق بالشفافية كمبدأ أساسي في سياسة العمل بالجمعية حيث احتلت 

%)، وجاء في المرتبة التالية " سياسة 87.3المرتبة ا3ولى بنسية موافقة (
%) 83.1تشجع كافة أشكال المشاركة للمواطنين" بنسبة موافقة ( الجمعية

ثم "تعمل الجمعية من خAل سياسات عمل واضحة" بنسبة موافقة 
%). وكانت اقل الفقرات المرتبطة بسياسات العمل داخل المنظمات 80.7(

الريفية تتعلق بأن "سياسة العمل بالجمعية تراعي ا3حداث على  ا3ھلية
 ا3خيرة%)، وجاء في المرتبة 60.9ي" بنسبة موافقة (الصعيد الوطن

"اھتمام الجمعية بالتنسيق مع الجمعيات ا3خرى بالمجتمع" وذلك بنسبة 
  %).58.3موافقة (

  النتائج المتعلقة بالھدف الثاني للدراسة: 
لتحقيق الھدف الثاني للدراسة والذي يسعى إلى تحديد مستوى أداء 

لي الريفي في منطقة الدراسة 3دوارھا جمعيات تنمية المجتمع المح
. تم حساب ا3دوارالمختلفة ودرجة رضا الجمعيات عن أداء ھذه 

النسبية 3داء الدور  وا3ھميةالمتوسطات الحسابية وا9نحرافات المعيارية 
على كل بند من بنود المقياس وعلى كل مجال من المجا9ت المتضمنة في 

  الدراسة، ثم على المقياس ككل. 
) أن المتوسط الكلى 3داء 6ويتضح من بيانات الجدول رقم (

 3من  31.75دوارھا بلغ ( جمعيات تنمية المجتمع المحلي الريفي
) درجة، وبنسبة موافقة بلغت 0.4درجات) بانحراف معياري قدرة (

%) وھذا يشير إلى مستوى أداء منخفض حيث يقل المتوسط 58.4(
أما فيما ة الوسط الفرضي للمقياس. ) وھي قيم2الحسابي عن القيمة (

فقد تباينت مستويات ا3داء باختAف  وا3دوار ا3نشطةيتعلق بمجا9ت 
. ) درجة2.09- 1.29بين (المجا9ت. وقد تراوحت متوسطات أداء الدور 

ا9جتماعي أعلى مستوى  وا3منحيث حقق أداء الدور في مجال السلم 
) درجة بانحراف معياري 2.09(حيث بلغ المتوسط الحسابي لھذا البعد 

%)، يليه أداء الدور في 69.8) درجة وبنسبة موافقة بلغت (0.7قدرة (
%)، يليه أداء الدور في مجال حماية 67.6المجال السياسي بنسبة موافقة (

%)، ثم أداء الدور في المجال الصحي 66.6البيئة بنسبة موافقة بلغت (
ء الدور في المجال ا9قتصادي %)، يليه أدا55.3بنسبة موافقة بلغت (
%)، يليه أداء الدور في مجال التعليم بنسبة 53.4بنسبة موافقة بلغت (

أداء الدور في مجال التنمية الزراعية  وأخيرا%)، 52.9موافقة بلغت (
  ) يوضح ذلك.1%). والشكل رقم (43.1بنسبة موافقة بلغت (
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  بالجھات الحكومية وغير الحكوميةيفي بمنطقة الدراسة ع�قة جمعيات تنمية المجتمع المحلي الر .4جدول 

  %  العدد  الفئات  الخصائص

  43.5  37  يتلقون الخدمات فقط من الجمعية  عAقة الجمعية بأھل القرية
  22.4  19  يتلقون الخدمات ومتعاونون مع الجمعية
  34.1  29  يتلقون الخدمات ويعيقون عمل الجمعية

  38.8  33  9 توجد عAقة  وميةعAقة الجمعية بالجھات الحك
  61.2  52  توجد عAقة

  40.4  21  تمويل الجمعية  )52عAقة الجمعية بالجھات الحكومية (ن=  نوع
  32.7  17  إسناد مشروعات للجمعية

  26.9  14  اشراف ومتابعة
  23.5  20  توجد عAقة  عAقة الجمعية بمؤسسات القطاع الخاص

  76.5  65  9 توجد عAقة
  10.0  2  تمويل مشروعات الجمعية  )20شكال عAقة الجمعية بمؤسسات القطاع الخاص (ن= صور وأ

  15.0  3  توفير فرص عمل لAھالي من خAل الجمعية
  25.0  5  المشاركة في البرامج التدريبية للجمعية

  50.0  10  تقديم تبرعات عينية ونقدية للجمعية
  40.0  34   توجد عAقة9  عAقة الجمعية بالجمعيات ا9ھلية ا3خرى

  60.0  51  توجد عAقة
  5.9  3  عAقة ندية وتنافس  )51نوع عAقة الجمعية بالجمعيات ا9ھلية ا3خرى (ن= 

  66.7  34  عAقة تنسيق وتعاون
  27.4  14  عAقة تكاملية

  صفر  صفر  نعم  تعاون بين الجمعية والجمعيات الدولية (اجنبية أو عربية)
9  85  100.0  

  
  بمنطقة الدراسةالريفي جمعيات تنمية المجتمع المحلي سياسة العمل داخل النسبية ل اvھمية .5دول ج

 م
 اMھمية النسبية اMنحراف المعياري المتوسط الفقرات

 80.71 0.9 4.04 تعمل الجمعية من خAل سياسات عمل واضحة 1
 87.29 0.8 4.36 الشفافية  مبدأ أساسي في سياسة العمل بالجمعية 2
 68.00 1.2 3.40 يتم تقييم البرامج  والخدمات الخاصة بالجمعية بصفه دوريه 3
 67.06 1.2 3.35 نستفيد من نتائج التقييم لتعديل سياسة العمل بالجمعية 4
 60.94 1.5 3.05 سياسة العمل بالجمعية تراعي ا3حداث على الصعيد الوطني 5
 58.35 1.4 2.92 ا3خرى بالمجتمع تھتم الجمعية بالتنسيق مع الجمعيات 6
 68.24 1.3 3.41 سياسة العمل بالجمعية تستفيد من تجارب الجمعيات ا3خرى 7
 83.06 0.9 4.15 سياسة الجمعية تشجع كافة أشكال المشاركة للمواطنين 8
 72.24 1.1 3.61 تشجع الجمعية مشاركة المرأة في تقديم خدماتھا وبرامجھا 9

 71.80 0.6 3.59 اخل الجمعيةسياسات العمل د
  

وا9قتصادية التي  السياسية ا7حداثويمكن تفسير ھذه النتيجة في ضوء 
مر بھا المجتمع المصري أخيراً وعدم ا9ستقرار السياسي الذي شھده 
المجتمع المصري عامة والريفي تحديدا مما استدعي تدخل المنظمات غير 

طريق مجالس الصلح  الحكومية للمشاركة في فض النزاعات عن
داخل القرية وتفعيل الحوار ا9يجابي في  ا3منيةوالتوعية بالمشكAت 

المجتمع المصري شھد عدة انتخابات مما يمكن في  أنالمجتمع. كما 
الريفية بأداء الدور السياسي المنوط  ا3ھليةضوؤه تفسير اھتمام المنظمات 

نتخابات وتعريف المرأة بأھمية المشاركة في ا9 ا3ھاليبھا من توعية 
بحقوقھا السياسية والمساعدة في الحصول على البطاقة ا9نتخابية. كما 

الريفية في باقي المجا9ت  ا3ھليةيمكن تفسير تراجع دور المنظمات 
عدم توفر التمويل الكافي لھذه الجمعيات  إلىخاصة المجال ا9قتصادي 

لى قدرتھا في تقديم وعدم كفاية الميزانية المخصصة لھا مما اثر ع
  المساعدات المادية ل�ھالي المحتاجين.

كل من دراسة ميادة  إليهوتتفق نتائج ھذه الدراسة مع ما توصلت 
)، ودراسة خميس وطنطاوي 2007) ودراسة العزب (2014ابراھيم (

). في حين 9 تتفق Bamiwuye,2015  &Adisa)، ودراسة  (2009(
) فيما يتعلق 2012اليه دراسة الھلباوي ( نتائج ھذه الدراسة مع ما توصلت

  بدور جمعيات تنمية المجتمع الريفي في مجال التنمية الزراعية. 
وفيما يتعلق بمستوى رضا جمعيات تنمية المجتمع المحلي الريفي 

يتضح من بيانات الجدول في منطقة الدراسة عن أداء أدوارھا المختلفة، 
درجات)  3من  1.14بلغ (  ا3داء) أن المتوسط الكلى للرضا عن 6رقم (

%) 37.9) درجة، وبنسبة موافقة بلغت (0.5بانحراف معياري قدرة (
وھذا يشير إلى مستوى منخفض للرضا عن أداء الدور حيث يقل المتوسط 

وقد تراوحت ) وھي قيمة الوسط الفرضي للمقياس. 2الحسابي عن القيمة (
. حيث حقق ) درجة0.44-1.65بين (متوسطات الرضا عن أداء الدور 

ا9جتماعي أعلى مستوى  وا3منالرضا عن أداء الدور في مجال السلم 
يليه الرضا عن أداء الدور في مجال  %)،55.1بنسبة موافقة بلغت (

%)، يليه الرضا عن أداء الدور في 50.3حماية البيئة بنسبة موافقة بلغت (
أداء الدور في %)، ثم الرضا عن 49.4المجال السياسي بنسبة موافقة (

يليه الرضا عن أداء الدور  %)،38.4المجال الصحي بنسبة موافقة بلغت (

%)، يليه الرضا عن أداء 31.2في مجال التعليم بنسبة موافقة بلغت (
%)، واخيرا 29.5الدور في المجال ا9قتصادي بنسبة موافقة بلغت (

قة بلغت الرضا عن أداء الدور في مجال التنمية الزراعية بنسبة مواف
) يوضح ذلك. ويمكن تفسير ذلك في ضوء 1%). والشكل رقم (14.8(

  تدني مستويات أداء ا9دوار المنوط بالمنظمات ا9ھلية الريفية القيام بھا.
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  اءاvدعن  رضا الجمعياتجمعيات تنمية المجتمع المحلي الريفي في منطقة الدراسة vدوارھا المختلفة ودرجة  أداء مستوى .6جدول 

 الفقرات م
 الرضا عن اداء الدور اداء الدور

اMنحراف  المتوسط
 المعياري

اMھمية 
اMنحراف  المتوسط النسبية

 المعياري
اMھمية 
 النسبية

 29.5 0.6 0.88 53.4 0.4 1.60 الدور ا9قتصادي 
 65.9 0.9 1.98 79.2 0.7 2.38 تقديم المساعدات المادية للمحتاجين من ا9ھالي 1
 33.3 1.1 1.00 56.5 0.8 1.69 تمويل مشروعات مدرة للدخل 2
 12.6 0.8 0.38 40.8 0.5 1.22 المساعدة في تسويق المنتجات في ا9سواق 3
 14.5 0.9 0.44 42.0 0.6 1.26 تدريب ا3فراد على مھارات يتطلبھا سوق العمل 4
 30.6 1.1 0.92 51.8 0.7 1.55 توفير فرص عمل لبعض المحتاجين بالقرية. 5
 23.1 1.1 0.69 50.2 0.8 1.51 تھتم الجمعية بمشروعات ا3سر المنتجة 6
 26.3 1.2 0.79 53.3 0.8 1.60 تيسير الحج والعمرة 7

 31.2 0.7 0.94 52.9 0.5 1.59 الدور في مجال التعليم 
 23.9 1.1 0.72 47.1 0.7 1.41 توفير الخدمات التعليمية ل�سر  8
 24.3 1.1 0.73 49.4 0.7 1.48 نحو التخصصات العلمية والمھنيةتوجيه الشباب  9
 14.1 0.9 0.42 42.0 0.6 1.26 توفير التدريب علي الحاسوب لتنمية المھارات  10
 27.8 1.2 0.84 51.4 0.8 1.54 ا9ھتمام بمحو ا3مية وتعليم الكبار 11
 47.1 1.3 1.41 63.9 0.8 1.92 العمل على زيادة الوعي الديني لدى ا9فراد 12
 49.8 1.2 1.49 63.9 0.8 1.92 تقديم المساعدات المادية (دفع رسوم، ....)  13
 55.1 1.0 1.65 69.8 0.7 2.09 الدور في مجال السلم وا9من ا9جتماعي 
 67.8 1.2 2.04 78.4 0.8 2.35 فض النزاعات عن طريق مجالس الصلح   14
 53.3 1.2 1.60 68.2 0.8 2.05 بي في المجتمعتفعيل الحوار والتفاعل ا7يجا 15
 47.1 1.2 1.41 64.3 0.9 1.93 التوعية بالمشكAت ا9منية داخل القرية 16
 52.2 1.2 1.56 68.2 0.8 2.05 تنمية قيم المساواة والتسامح والقبول باnخر 17
 50.3 0.8 1.51 66.6 0.6 2.00 الدور في مجال حماية البيئة 
 54.1 1.3 1.62 69.4 0.9 2.08 وات عن حماية البيئة من التلوثتنظيم ند 18
 40.8 1.3 1.22 60.0 0.8 1.80 المساھمة في حمAت ترشيد استخدام المياه 19
 25.9 1.1 0.78 49.0 0.8 1.47 تشجيع ا9ھالي على اعادة تدوير مخلفات 20
 54.9 1.2 1.65 72.2 0.8 2.16 تشجيع الشباب للمشاركة في حماية البيئة 21
 70.2 1.2 2.11 78.8 0.8 2.36 المساھمة في حمAت نظافة القرية 22
 55.7 1.3 1.67 70.2 0.9 2.11 المساھمة في مشروعات التشجير 23
 49.4 1.1 1.48 67.6 0.7 2.03 الدور في المجال السياسي 
 48.6 1.3 1.46 66.3 0.9 1.99 المساعدة في للحصول على البطاقة ا9نتخابية 24
 54.5 1.2 1.64 72.6 0.8 2.18 التوعية بأھمية المشاركة في ا9نتخابات 25
 45.1 1.2 1.35 63.9 0.8 1.92 المساھمة في توعية المرأة بحقوقھا السياسية 26
 38.4 1.3 1.15 55.3 0.6 1.66 الدور في المجال الصحي 
 22.0 1.0 0.66 47.1 0.7 1.41 تدريب ا9ھالي على مھارات ا7سعافات ا3ولية 27
 35.7 1.2 1.07 54.9 0.8 1.65 رفع مستوى وعي المرأة حول الصحة ا7نجابية  28
 31.8 1.2 0.95 53.7 0.8 1.61 التعريف بأھم المشكAت الصحية وطرق الوقاية 29
 46.7 1.2 1.40 63.1 0.8 1.89 تسھيل الحصول على الخدمات الصحية 30
 34.9 0.9 1.05 57.6 0.8 1.73 توقيع الكشف وصرف العAج. تنظيم قوافل صحية ل 31
 14.8 0.5 0.44 43.1 0.4 1.29 الدور في مجال التنمية الزراعية 
 3.1 0.5 0.09 35.7 0.3 1.07 توفير بعض مدخAت ا9نتاج من تقاوي ومبيدات  32
 5.1 0.5 0.15 36.1 0.3 1.08 المساعدة في تسويق بعض المنتجات الزراعية 33
 28.2 1.1 0.85 52.6 0.8 1.58 التنسيق مع الجھات المختصة لحل مشاكل المزارعين      34
 22.7 1.0 0.68 48.2 0.7 1.45  عقد ندوات زراعية في القرية     35
 37.9 0.5 1.14 58.4 0.4 1.75 ا9جمالي  

  
  

  :والرابع الثالث ينالنتائج المتعلقة بالھدف
بالتعرف على  ينللدراسة والخاص والرابع  ثالثال ينلتحقيق الھدف

ما اذا كانت توجد فروق ذات د9لة احصائية في كل من مستوى أداء 
الريفي 3دوارھا في منطقة الدراسة  المحلي المجتمع جمعيات تنمية

ومستوى رضا الجمعيات عن أداءھا لھذه ا9دوار وفقا لمتغيرات عمر 
ة الجمعية بمؤسسات القطاع الجمعية، وملكية مقر الجمعية، وعAق

الخاص، وعAقة الجمعية بالجھات الحكومية، وعAقة الجمعية بالجمعيات 
، ويوضح مستقلتين نتينا9ھلية ا9خري، تم استخدام اختبار "ت" لعي

  ) نتائج اختبار "ت".  7جدول (
) أن قيمة 7بالنسبة لمتغير عمر الجمعية يتضح من نتائج الجدول (

) 0.05) وھى قيمة غير دالة إحصائيا عند مستوى (1.33- "ت" تساوى (
وھذا يعنى انه 9 توجد فروق ذات د9لة إحصائية في مستوى أداء 

الريفي 3دوارھا تعزى 9ختAف عمر  المحلي المجتمع جمعيات تنمية
) وھى قيمة غير دالة إحصائيا عند 1.65- الجمعية.  كما تبلغ قيمة "ت" (

نه 9 توجد فروق ذات د9لة إحصائية في ) وھذا يعنى ا0.05مستوى (
الريفي عن اداءھا 3دوارھا  المحلي المجتمع مستوى رضا جمعيات تنمية

  تعزى 9ختAف عمر الجمعية.
) أن 7بالنسبة لمتغير ملكية مقر الجمعية يتضح من نتائج الجدول (

) وھى قيمة غير دالة إحصائيا عند مستوى 0.132قيمة "ت" تساوى (
ذا يعنى انه 9 توجد فروق ذات د9لة إحصائية في مستوى أداء ) وھ0.05(

الريفي 3دوارھا تعزى 9ختAف ملكية  المحلي المجتمع جمعيات تنمية
) وھى قيمة غير دالة إحصائيا 0.690مقر الجمعية. كما تبلغ قيمة "ت" (

) وھذا يعنى انه 9 توجد فروق ذات د9لة إحصائية في 0.05عند مستوى (
الريفي عن اداءھا 3دوارھا  المحلي المجتمع رضا جمعيات تنميةمستوى 

  تعزى 9ختAف ملكية مقر الجمعية.
وفيما يتعلق بمتغير عAقة الجمعية بمؤسسات القطاع الخاص 

) وھى قيمة 2.24)  أن قيمة "ت" تساوى (7يتضح من نتائج الجدول (
ى وجود فروق ) على ا9قل، مما يشير ال0.05دالة إحصائيا عند مستوى (

 المحلي المجتمع ذات د9لة إحصائية في مستوى أداء جمعيات تنمية
الريفي 3دوارھا تعزى لAختAف في عAقة الجمعية بمؤسسات القطاع 
الخاص، وذلك لصالح الجمعيات التي لديھا عAقات مع مؤسسات القطاع 

طاع الخاص، وھذا يعني أن الجمعيات التي لديھا عAقات مع مؤسسات الق
الخاص يكون مستوى أداءھا 3دوارھا أكبر من تلك التي ليس لھا عAقات. 

) 0.05) وھى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى (2.04كما تبلغ قيمة "ت" (
على ا9قل، مما يشير الى وجود فروق ذات د9لة إحصائية في مستوى 

ى الريفي عن اداءھا 3دوارھا تعز المحلي المجتمع رضا جمعيات تنمية
لAختAف في عAقة الجمعية بمؤسسات القطاع الخاص، وذلك لصالح 
الجمعيات التي لديھا عAقات مع مؤسسات القطاع الخاص. وھذا يعني أن 
الجمعيات التي لديھا عAقات مع مؤسسات القطاع الخاص يكون مستوى 
  رضاھا عن أداءھا 3دوارھا أكبر من تلك التي ليس لھا مثل ھذه العAقات.
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نتائج اختبار "ت" لعينتين مستقلتين للفروق في أداء جمعيات تنمية المجتمع المحلي الريفي vدوارھا ومستوى رضاھا عن اvداء حسب  .7جدول 
  بعض المتغيرات اMولية

 الفئات المتغير
 الرضا عن اداء الدور  اداء الدور
اMنحراف  المتوسط

 المعياري
قيمة 
اMنحراف  المتوسط "ت"

 ياريالمع
قيمة 
 "ت"

 0.55 1.25 0.36 1.82  سنوات فأكثر 10 1.65- 0.50 1.06 1.33- 0.37 1.70  سنوات 10أقل من   عمر الجمعية
 0.51 1.11 0.37 1.75 ايجار 0.69 0.58 1.19 0.132 0.38 1.76 ملك ملكية مقر الجمعية

عAقة الجمعية بمؤسسات 
 القطاع العام

 0.51 1.07 0.35 1.70 9 توجد عAقة *2.04 0.52 1.34 *2.24 0.41 1.91 توجد عAقة
عAقة الجمعية مع الجھات 

 الحكومية
 0.50 0.96 0.35 1.61 9 توجد عAقة *2.45 0.52 1.24 *2.87 0.36 1.84 توجد عAقة

عAقة الجمعية مع الجمعيات 
 ا9ھلية ا9خرى

 0.57 1.08 0.38 1.65 9 توجد عAقة 1.85 0.49 1.22 1.94 0.35 1.81 توجد عAقة
  ) على اvقل.0.05عند مستوى ( إحصائيادال  •
  

وفيما يتعلق بمتغير عAقة الجمعية بالجھات الحكومية  يتضح من 
) وھى قيمة دالة إحصائيا 2.87) أن قيمة "ت" تساوى (7نتائج الجدول (
ذات د9لة ) على ا9قل وھذا يعنى انه توجد فروق 0.05عند مستوى (

الريفي 3دوارھا  المحلي المجتمع إحصائية في مستوى أداء جمعيات تنمية
تعزى لAختAف في عAقة الجمعية بالجھات الحكومية، وذلك لصالح 
الجمعيات التي لديھا عAقات مع تلك الجھات، وھذا يعني أن الجمعيات 

وارھا أكبر التي لھا عAقات مع الجھات الحكومية يكون مستوى أداءھا 3د
) وھى 2.45من تلك التي ليس لھا مثل ھذه العAقات. كما تبلغ قيمة "ت" (

) على ا9قل، مما يشير الى وجود 0.05قيمة دالة إحصائيا عند مستوى (
 المجتمع فروق ذات د9لة إحصائية في مستوى رضا جمعيات تنمية

لجمعية الريفي عن اداءھا 3دوارھا تعزى لAختAف في عAقة ا المحلي
بالجھات الحكومية، وھذه الفروق لصالح الجمعيات التي لديھا عAقات مع 
الجھات الحكومية. وھذا يعني أن الجمعيات التي لھا عAقات مع الجھات 
الحكومية يكون مستوى رضاھا عن أداءھا 3دوارھا أكبر من تلك التي 

  ليس لھا مثل ھذه العAقات.
بالجمعيات ا9ھلية ا9خرى  يتضح وبالنسبة لمتغير عAقة الجمعية 

) وھى قيمة غير دالة 1.94) أن قيمة "ت" تساوى (7من نتائج الجدول (

) وھذا يعنى انه 9 توجد فروق ذات د9لة 0.05إحصائيا عند مستوى (
الريفي 3دوارھا  المحلي المجتمع إحصائية في مستوى أداء جمعيات تنمية
جمعيات ا9ھلية ا9خرى. كما تبلغ تعزى لAختAف في عAقة الجمعية بال

)، مما 0.05) وھى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى (1.85قيمة "ت" (
يشير الى عدم وجود فروق ذات د9لة إحصائية في مستوى رضا جمعيات 

الريفي عن اداءھا 3دوارھا تعزى لAختAف في  المحلي المجتمع تنمية
  عAقة الجمعية بالجمعيات ا9ھلية ا9خرى.

  للدراسة:  الخامساالنتائج المتعلقة بالھدف 
تأثير  للدراسة والذي يسعى إلى التعرف الخامسلتحقيق الھدف 

ا9حداث السياسية وا9قتصادية التي يمر بھا المجتمع المصري حاليا على 
نشاط وبرامج جمعيات تنمية المجتمع المحلي الريفي تم حساب 

. يارية وا9ھمية النسبية لكل فقرةالمتوسطات الحسابية وا9نحرافات المع
) أن ا9حداث السياسية 8ويتضح من النتائج الواردة بالجدول (

وا9قتصادية التي يمر بھا المجتمع المصري حاليا لھا تأثيرات متعددة على 
بمنطقة الدراسة،  نشاط وبرامج جمعيات تنمية المجتمع المحلي الريفي

درجات) بانحراف معياري  5من  3.73حيث بلغ المتوسط الحسابي (
  %).74.55) درجة وبنسبة موافقة (0.67(

  
المجتمع جمعيات تنمية تأثير اMحداث السياسية واMقتصادية التي يمر بھا المجتمع المصري حاليا على نشاط وبرامج النتائج المتعلقة ب .8جدول 

 المحلي الريفي

اMنحراف   المتوسط الفقرات م
 المعياري

اMھمية 
  يةالنسب

  الترتيب

 8 49.18 1.28 2.46 على الخدمات التي تقدمھا الجمعية القيودمن  العديدوضع  1
 3 84.47 1.24 4.22 خارجية للجمعيةصعوبة الحصول على مساعدات  2
 2 85.88 1.04 4.29 انحسار دور الدولة في دعم خدمات وأنشطة الجمعية 3
 5 64.24 1.19 3.21 بالمجتمع لدينيةاا3صول  ا9ھلية ذات الجمعياتانحسار دور  4
 6 64.00 1.19 3.20 في التصرف بمواردھا الجمعياتبعض  من حريةالحد  5
 1 87.06 0.98 4.35 انحسار التبرعات التي تحصل عليھا الجمعية 6
 7 60.71 1.30 3.04 بالمجتمع الخيريللعمل  غير تقليدية جديدةظھور توجھات  7
 4 70.82 1.38 3.54 التطوعي الخيريلعمل نطاق مجا9ت اتضييق  8

  -  74.55 0.67 3.73 تأثير اMحداث السياسية 
  

وقد جاء في المرتبة ا9ولى "انحسار التبرعات التي تحصل عليھا 
%)، يلي ذلك "انحسار دور الدولة في 87.06الجمعية" بنسبة موافقة (

"صعوبة  %)، ثم85.88دعم خدمات وأنشطة الجمعية" بنسبة موافقة (
%)، ثم 84.47" بنسبة موافقة (خارجية للجمعيةالحصول على مساعدات 

التطوعي" بنسبة موافقة  الخيرينطاق مجا9ت العمل  تضييق "
ا9ھلية  ذات ا3صول  الجمعيات%)، يلي ذلك " انحسار دور 70.82(

 حرية%)، يلي ذلك " الحد من  64.24بالمجتمع" بنسبة موافقة ( الدينية
 %)، ثم "64في التصرف بمواردھا" بنسبة موافقة ( معياتالجبعض 

بالمجتمع" بنسبة موافقة  الخبريللعمل  تقليدية غير جديدةظھور توجھات 
على الخدمات التي تقدمھا  القيودمن  العديد%)، واخيرا " وضع 60.71(

  %).49.18الجمعية" بنسبة موافقة (
لية في مصر ويمكن تفسير ذلك بما اكتنف عمل المنظمات ا9ھ

بصفة عامة من شكوك ادي الى تغيير تصور البعض عن طبيعة عمل ھذه 
ات ا9ھلية المنظمات مما أثر على التبرعات التي تحصل عليھا المنظم

  في مواردھا.ووضع القيود على تصرفھا 
  للدراسة:  السادسالنتائج المتعلقة بالھدف 
العوامل  يدتحدللدراسة والذي يسعى إلى  لسادسالتحقيق الھدف 

الAزم توافرھا لتفعيل دور جمعيات تنمية المجتمع المحلي الريفي في 

منطقة الدراسة، تم حساب المتوسطات الحسابية وا9نحرافات المعيارية 
  .من فقرات المقياس وا9ھمية النسبية لكل فقرة

) أن أھم العوامل الAزم 9ويتضح من النتائج الواردة بالجدول (
من وجھة نظر  جمعيات تنمية المجتمع المحلي الريفيدور  توافرھا لتفعيل

للجمعيات ا9ھلية من اجھزة  الماليعينة الدراسة تتمثل في تقديم الدعم 
"أن  %)، يلي ذلك97.6الدولة جاء في المرتبة ا9ولى بنسبة موافقة (

تمارس المدرسة والجامعة دورا في تنمية روح العمل ا9ھلي" بنسبة 
ا3موال وا3عمال الخاصة  عن با7فصاح)، ثم "الشفافية %93.4موافقة (

%)، يلي ذلك " تقديم الدعم المھني والفني 92.9بالجمعية" بنسبة موافقة (
%)، تلى ذلك 92.4للجمعيات ا9ھلية من أجھزة الدولة" بنسبة موافقة (

"توضيح دور الجمعيات الخيرية في برامج ا7صAح ا9جتماعي"، ثم 
تمعية والقانونية للعاملين في الجمعيات ا9ھلية"، يليه " تناول الحماية المج

وسائل ا3عAم لدور الجمعيات بصورة موضوعية"، ثم "بناء وتعزيز 
القدرة المؤسسية للجمعيات ا9ھلية"، ثم " تنمية قدرات ومھارات القائمين 

" وضوح التشريعات والقوانين المنظمة  وأخيراعلى الجمعيات ا9ھلية"، 
  ".عمل الجمعيات ا9ھليةل
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  جمعيات تنمية المجتمع المحلي الريفيال�زم توافرھا لتفعيل دور  اvنشطة. 9جدول 

اMنحراف  المتوسط الفقرات م
 المعياري

اMھمية 
  الترتيب النسبية

 9  84.4 0.96 4.22 تنمية قدرات ومھارات القائمين على الجمعيات ا9ھلية  1
 10 79.5 1.26  3.98 انين المنظمة لعمل الجمعيات ا9ھليةوضوح التشريعات والقو 2
 2 93.4 0.56  4.67 أن تمارس المدرسة والجامعة دورا في تنمية روح العمل ا9ھلي 3
 7 85.4 1.03 4.27 تناول وسائل ا3عAم لدور الجمعيات بصورة موضوعية 4
 8 87.1 0.86 4.35 بناء وتعزيز القدرة المؤسسية للجمعيات ا9ھلية 5
 3  92.9 0.65 4.65 عن  ا3موال وا3عمال الخاصة بالجمعية  با7فصاحالشفافية  6
 5 90.5 0.65 4.53 في برامج ا7صAح ا9جتماعي ا9ھلية توضيح دور الجمعيات  7
 6 88.4 0.88 4.42 الحماية المجتمعية والقانونية للعاملين في الجمعيات ا9ھلية 8
 4 92.4 0.71 4.62 ي والفني للجمعيات ا9ھلية من أجھزة الدولةتقديم الدعم المھن 9

 1 97.6 0.45 4.88 للجمعيات ا9ھلية من اجھزة الدولة الماليتقديم الدعم  10
 -  83.6 0.38 4.18 الAزمة لتفعيل دور الجمعيات ةنشطا9 

  
  الخ�صة والتوصيات:

معيات تنمية ج سة بصفة أساسية التعرف على واقعاستھدفت ھذه الدرا
المجتمع المحلي الريفي في محافظة كفر الشيخ، وتحديد مستوى أدائھا 

الى التعرف على  با7ضافة3دوارھا ومستوى الرضا عن ھذا ا9داء، 
تأثير ا9حداث السياسية وا9قتصادية التي يمر بھا المجتمع المصري حاليا 

ي، وأھم العوامل على نشاط وبرامج جمعيات تنمية المجتمع المحلي الريف
الAزمة لتفعل أدار ھذه الجمعيات في النھوض بالمجتمع الريفي المحلي، 

  وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج كان من أبرزھا ما يلي:
%) من جمعيات تنمية المجتمع المحلي الريفي بمنطقة الدراسة  40( - 

ة المجتمع سنوات فأكثر)، وغالبية جمعيات تنمي 10عمرھا الزمني (
%) 76.5%) 9 تمتلك مقراتھا، وغالبية الجمعيات (70.6المحلي (

عضو، وما يزيد عن  100عدد أعضاء جمعياتھا العمومية أقل من 
%) يبلغ عدد أعضاء مجلس 51.8نصف عدد الجمعيات بقليل (

%) من الجمعيات يتم اختيار أعضاء 62.4) أعضاء، و(7اداراتھا (
%) عدد 50.6ب، ونصف عدد الجمعيات (مجالس إداراتھا با9نتخا

ساعات العمل اليومي بھا أقل من ساعتان. كما أوضحت نتائج الدراسة 
%) من الجمعيات 9 يوجد بھا اناث كأعضاء في جمعياتھا 28.2أن (

%) 9 يوجد بھا تمثيل للمرأة 81.2العمومية، وأن غالبية الجمعيات (
%) من الجمعيات تم 68.2في مجالس اداراتھا. وأوضحت النتائج أن (

  تحديد أھدافھا با9عتماد على التجارب والخبرات الشخصية.
كما اشارت النتائج المتعلقة بامتAك جمعيات تنمية المجتمع المحلي  - 

%) من اجمالي الجمعيات 28.2اجھزة ا9تصا9ت الحديثة أن (
%) من اجمالي 9.4يمتلكون جھاز كمبيوتر أو أكثر، وما نسبته (

%) من 8.2يات لھا موقع اليكتروني على شبكة ا9نترنت، و(الجمع
%) من اجمالي 5.9اجمالي الجمعيات لديھا بريد الكتروني "ايميل"، و(

الجمعيات تمتلك ماكينة تصوير مستندات، وجمعيتان فقط لديھم فاكس. 
%) 90.6وأشارت النتائج الى أن الغالبية العظمى من الجمعيات (

فتھم الشخصية في التعرف على احتياجات يعتمدون على واقع معر
الفئات المستھدفة. كما اوضحت الدراسة تدني العAقات بين الجمعيات 
وغيرھا من الفاعلين ا9خرين داخل القرية وخارجھا. كما اوضحت 
نتائج الدراسة وجود سياسة عمل واضحة داخل جمعيات تنمية المجتمع 

اسي، وتشجيع كافة أشكال المحلي الريفي تتعلق بالشفافية كمبدأ أس
  المشاركة للمواطنين. 

أشارت نتائج الدراسة الى أن مستوى أداء ا9دوار الخاصة بالجمعيات  - 
وكان تريب أداء الجمعية 3دوارھا على النحو التالي: السلم منخفض، 

وا9من ا9جتماعي جاء في المرتبة ا9ولى، يليه أداء الدور في المجال 
الدور في مجال حماية البيئة، ثم أداء الدور في  السياسي، يليه أداء

المجال الصحي، يليه أداء الدور في المجال ا9قتصادي، يليه أداء 
  الدور في مجال التعليم، واخيرا أداء الدور في مجال التنمية الزراعية.

أشارت النتائج إلى مستوى منخفض لرضا الجمعيات عن أداء أدوارھا،  - 
اء الدور في مجال السلم وا9من ا9جتماعي حقق الرضا عن أدوقد 

أعلى مستوى، يليه الرضا عن أداء الدور في مجال حماية البيئة، يليه 
الرضا عن أداء الدور في المجال السياسي، ثم الرضا عن أداء الدور 
في المجال الصحي، يليه الرضا عن أداء الدور في مجال التعليم، يليه 

جال ا9قتصادي، واخيرا الرضا عن أداء الرضا عن أداء الدور في الم
  الدور في مجال التنمية الزراعية.

اتضح عدم وجود فروق ذات د9لة احصائية في كل من مستوى أداء  - 
ا9دوار ومستوى رضا الجمعيات عن اداءھا 3دوارھا وفقا لمتغيرات 
عمر الجمعية، ملكية مقر الجمعية، وعAقة جمعيات تنمية المجتمع 

  لريفي مع الجمعيات ا9ھلية ا9خري.المحلي ا

أشارت النتائج الى وجود فروق ذات د9لة احصائية في كل من مستوى  - 
أداء ا9دوار ومستوى رضا الجمعيات عن اداءھا 3دوارھا وفقا 
لمتغيري عAقة الجمعية بمؤسسات القطاع الخاص، وعAقة الجمعية 

 مع الجھات الحكومية.
سية وا9قتصادية التي يمر بھا المجتمع المصري اتضح أن ا9حداث السيا - 

حاليا لھا تأثيرات متعددة على نشاط وبرامج جمعيات تنمية المجتمع 
بمنطقة الدراسة من أھمھا انحسار التبرعات التي  المحلي الريفي

تحصل عليھا الجمعية، وانحسار دور الدولة في دعم خدمات وأنشطة 
ات خارجية للجمعية، الجمعية، وصعوبة الحصول على مساعد

وتضييق نطاق مجا9ت العمل الخيري التطوعي. وكانت أھم العوامل 
الAزم توافرھا لتفعيل دور جمعيات تنمية المجتمع المحلي الريفي من 
وجھة نظر عينة الدراسة تتمثل في تقديم الدعم المالي للجمعيات ا9ھلية 

ا في تنمية روح من اجھزة الدولة، وأن تمارس المدرسة والجامعة دور
العمل ا9ھلي، والشفافية با7فصاح عن ا3موال وا3عمال الخاصة 
بالجمعية، وتقديم الدعم المھني والفني للجمعيات ا9ھلية من أجھزة 

في برامج ا7صAح  ا9ھليةالدولة، وتوضيح دور الجمعيات 
ا9جتماعي، وتوفير الحماية المجتمعية والقانونية للعاملين في 

 ات ا9ھلية.الجمعي
  وفي ضوء ھذه النتائج تقدم الدراسة التوصيات التالية:

ضرور أن تقوم جمعيات تنمية المجتمع المحلي الريفي باعادة النظر في  - 
الظروف مع من خدمات لتتوافق  هسياسات العمل داخلھا وما تقدم

  المجتمعية التي تعمل الجمعيات في اطارھا.
لمجتمع المحلي الريفي بتوفير وتوظيف ضرورة ان تقوم جمعيات تنمية ا - 

وسائل ا9تصال الحديثة وتقنية المعلومات في تحقيق التنسيق بينھا 
  . الجھات الحكومية وغير الحكوميةوبين 

على جمعيات تنمية المجتمع المحلي الريفي ا9ھتمام بزيادة يجب  - 
ھذه مشاركة المرأة الريفية في مجالس اداراتھا مما قد يسھم في تدعيم 

  الجمعيات وتوفير الموارد الAزمة.
التركيز على اقامة عAقات تعاون وتنسيق بين جمعيات تنمية المجتمع  - 

المحلي الريفي ومؤسسات القطاع الخاص داخل القرية وخارجھا 
كأحد مصادر التمويل وتوفير فرص عمل للشباب من  الAستفادة منھ

تقوم بھا الجمعيات  خAل الجمعيات واشراكھا في المشروعات التي
  مما يدعم من قدرات ھذه الجمعيات ويمكنھا من أداءھا 9دوارھا.

تقترح الدراسة ان تقوم جمعيات تنمية المجتمع المحلي الريفي باستخدام  - 
المنھج العلمي باجراء دراسات ميدانية ودراسات الحا9ت للتعرف 

المعرفة على احتياجات الفئات المستھدفة بد9 من ا9عتماد على 
  لبية ھذه الجمعيات. غاالشخصية التي تعتمد عليھا 

اعتماد الجمعيات لمبدأ الشفافية في ا9عAن عن مصادر تمويلھا  - 
وميزانياتھا وطرق صرفھا لAھالي في المجتمع المحلي الريفي الذي 
تعمل في نطاقة مما يزيد من ثقة المجتمع في الجمعية وبالتالي تكاتف 

  وتحقيق دورھا بالشكل المطلوب. الجھود في انجاز
العمل على تدعيم الجھات الحكومية المختصة لجمعيات تنمية المجتمع  - 

  .المحلي الريفي من تقديم المشورة الفنية والمھنية لمجالس اداراتھا
توضيح دور الجمعيات ا9ھلية تتضمن  سلوك العمل على اصدار مدونة - 

في برامج  تحديدالي الريفي بصفة عامة وجمعيات نتمية المجتمع المح
ا7صAح ا9جتماعي في ظل ما يمر به المجتمع المصري من أحداث 

  سياسية واجتماعية واقتصادية.
يم أوضاع جمعيات تنمية المجتمع المحلي الريفي يتقترح الدراسة تق - 

بصفة دورية، بھدف ا9ستفادة من نتائج التقويم في تطوير وتحسين 
مجا9ت عمل جديدة تتوافق مع الظروف  واستحداثأدوارھا  ءادا

  المجتمعية.
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ABSTRACT 
 
This study aimed at identifying the status quo of rural community development associations, examining its 

performed roles, satisfaction with their performed roles as well as the challenges facing it in carrying out their 
activities in Kafrelsheikh governorate. Data were collected from all registered rural development organizations in all 
the villages of kafrelshiekh district. 108 organizations were selected; only 85 rural community development 
associations have agreed to participate in the study represent (78.7%) of the total organizations. A structured 
questionnaire was used to collect data. Statistical analysis was accomplished by means of frequency distribution, 
percentages, and independent T test. The results show that the role performance of the rural community 
development associations could be classified as low and the level of satisfaction of these associations is at the low 
level. The results also indicate statistically significant differences in the role performance of the rural community 
development associations and its satisfied level classified on the basis of relationship of private sector organizations 
and relationship with governmental organizations. But there were no statistically significant differences according to 
association's age, organization residence owner ship, and relationship with other NGOs.On the basic of these results, 
some recommendations could be suggested. 


