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  الملخص
منظمات المجتمـع المـدنى     التى تقدمها    نشطة االجتماعية  األ التعرف على  بحث ال استهدف

، وتحديد العالقة بين درجـة تواجـد األنـشطة          جهة نظر المبحوثين بمنطقة البحث     من و  الدولية
ـ مـن  لدولية كمتغير تابع وبين كل   االجتماعية لمنظمات المجتمع المدنى ا     رات الشخـصية  المتغي

التى تقوم بهـا منظمـات المجتمـع        االجتماعية  تحديد درجة اإلستفادة من األنشطة      و المدروسة،
تحديد إسـهام كـل     و المتغيرات الشخصية المدروسة،  من   كل    وبين بحثلية بمنطقة ال  المدنى الدو 

تباين الكلى  رتباطية المعنوية فى تفسير ال    لعالقة اإل لمستقلة المدروسة ذات ا   متغير من المتغيرات ا   
رتباطية بين المتغيرات المستقلة المدروسة كمتغير تـابع         تحديد العالقة اإل   واخيراللمتغير التابع،   

  .المدروسةوبين المتغيرات الشخصية 
حيث انها من أكثر محافظات الصعيد احتياجـاً   ، فى محافظة سوهاج   ا البحث جراء هذ وتم إ 

تم اختيار ثـالث مراكـز   و ل هذه األنشطة باالضافة الى انه تعمل بها أكثر من منظمة دولية،      لمث
دولية، وتم اختيار قرية من كل      المدنى  المجتمع  ال منظمات   متعمل به  والتى   ،من مراكز المحافظة  

 مبحوثـاً، وبتطبيـق     ١٢٥٠٠، وبلغت شاملة البحث      يوجد بها منظمة مجتمع مدنى دولية      مركز
 شـاملة  جمالى مبحوثاً من إ٣٧٦ العينة  على شاملة الدراسة بلغ حجم "مورجانكريجس و "معادلة  
  .الدراسة

اعدت  انستمارة استبي لمبحوثين، بواسطة إ  لة الشخصية   وتم جمع البيانات عن طريق المقابل     
، وتم تحليـل  ٢٠١٦نوفمبر عام    و اكتوبر ىتم جمع البيانات خالل شهر    و ،لهذا الغرض خصيصا  
حيث استخدمت عـدة أسـاليب    ، SPSSحصائى للعلوم االجتماعيةواسطة البرنامج اإلبالبيانات 

نحـراف المعيـارى،    احصائية تمثلت فى معامل اإلرتباط البسيط لبيرسون، باإلضـافة إلـى اإل           
رتبـاطى واالنحـدارى المتعـدد المتـدرج        ل االختالف، واستُخدم التحليـل اإل     والتباين، ومعام 

  . عرض النتائجللى بالتكرارات والنسب المئوية ذلك العرض الجدو، وك Step- Wiseالمتصاعد
  : ما يلىبحثليها ال إوكانت أهم النتائج التى توصل

 بينمـا كـان   ،% ٦٠,٦جتماعية كان عالياً بنسبة  جمالى لألنشطة اال  أن مستوى التواجد اإل   
 منخفـضاً   الدوليـة ى  جمالية من األنشطة التى تقدمها منظمات المجتمع المدن       مستوى اإلستفادة اإل  

سهاماً معنوياً فى تفسير    الث متغيرات مستقلة مجتمعة تسهم إ     تبين أن هناك ث   كما  ،  %٧٣,٤بنسبة  
٥,٥ %   فسر للمتغير التابع وهى المعرفة بمنظمات المجتمع المدنى، مـستوى          من التباين الكلى الم
ات مستقلة مجتمعـة  تغيرتبين أن هناك ثالث مكما  ،  وح، ومصادر الحصول على المعلومات    الطم

فسر للمتغير التـابع وهـى المعرفـة        من التباين الكلى الم   % ٥,١سهاماً معنوياً فى تفسير     تسهم إ 
  .بمنظمات المجتمع المدنى، ومصادر الحصول على المعلومات، ومستوى الطموح لدى األفراد

، منظمـات المجتمـع     منظمات المجتمع المدنى الدولية، المنظمـات الدوليـة        : فى البحث  الكلمات الدالة 
   .المدنى، المنظمات غير الربحية، منظمة كير الدولية

  : الدراسةمقدمة
 خاصـة  وبـصفة  اإلنـسانية،  المجتمعـات  كافـة  لتحقيقه تسعى الذى الهدف التنمية تُعد
 مـستوى  وتحـسين  للـسكان  األساسية الحاجات واشباع توفير تستهدف فهى الريفية، المجتمعات
 أكـان  سـواء  بالتنميةالريفية، مضطردة بصورة االهتمام األخيرة اآلونة فى تزايد ولقد معيشتهم،
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 أن تقـول  التـى  الحقيقة خالل من االهتمام هذا وينبع الدولية، الهيئات أو الحكومات ِقبل من ذلك
 والمعانـاة  بالتخلف تتسم ريفية مجتمعات فى وتقيم تعمل تزال ال النامية الدول سكان من الغالبية

 الحياة اوجه مختلف فى المهمة التطورات من مجموعة العالم شهد لذا طويل، زمن نذم واالهمال
 شـكل  فـى  كبيـراً  تغيراً التطورات هذه ورافق الحاضر، الوقت وحتى عشر التاسع القرن منذ

 الحقـائق  من مجموعة التطورات هذه افرزت كما الدولى، المجتمع اطراف بين القائمة العالقات
 باالعباء النهوض أن التطورات هذه بين من وكان هذه المجتمعات،  ِقبل من مقبولة اصبحت التى

  للحكومات، فقط تركها المقبول من يكن لم المجتمعات وتنمية التطور هذا عن نتجت التى الجديدة
 فـى  للمـساهمة  جديـد  طرف ادخال ضرورة األطراف هذه على تملى أصبحت التطورات فهذه

 الجهـود   تضافرت مابشكل فعال عند  التنمية   تمو. المدنى المجتمع اتمنظم فى تمثل التنمية عملية
 مشاركة منظمات المجتمع المدنى فيهـا،       البد من  جاح التنمية  ن ضمان، ول معاً األهلية والحكومية 

 بـين    فـراغ لوالتى تمأل ا  القريبة الى نفوس األفراد     من التنظيمات التطوعية الحرة      التى تعتبر و
       ).  ٩٩ : ١٩٩٩قنديل، (ق مصالح األفراد األسرة والدولة لتحقي

 خـالل  مـن  التنميـة  فـى  المدنى المجتمع منظمات دور الى) ٤٧ :٢٠٠٥" (شكر"وأشار
  : تىاآلك نظريتان
 فـى  القـصور  أن علـى  النظرية هذه تؤكد: الحكومة وإخفاق السوق إخفاق نظرية – ١
 النـاس  احتياجـات  سـد  فى فشلها حالة وفى االقتصادى، الحكومى للتدخل اًمبرر يكون السوق

 لما الربحى غير الثالث القطاع لتدخل مبرر أكبر يكون هذا فإن للمجتمع تنمية وإحداث ورغباتهم
   .المدنى المجتع منظمات وهو أهمية من له

 والـسوق  الحكومة إخفاق حالة فى أنه النظرية هذه تفترض: المتبادل اإلعتماد نظرية – ٢
 األساسية الحاجات وإشباع المجتمعية، المشكالت مواجهة فى أوشراكة ونتعا عالقة نتوقع يجعلنا
 إلـى  يؤدى الرفاهية سياسة على الحكومة انفاق تزايد أن النظرية تفترض حيث المجتمع، ألفراد
 المجتمـع  بـين  الجدليـة  للعالقة لما ونظراً الشراكة، عقود خالل من المنظمات هذه عمل إتساع
 علـى  ويـساعد  اآلخر منهم واحد كل يقوى حيث المتبادل التأثير على ومتق التى والدولة المدنى
  .لنشاطه أفضل تحقيق

 والعاطفيـة  االجتماعيـة  االحتياجـات  وإشـباع  لمقابلة المدنى المجتمع منظمات ونشأت
 صـادق  (أهـدافها  لتحقيـق  المشاركة بطريقة تعمل فالمنظمات واالقتصادية، والعقلية والروحية

 جهـود  استثمار من ممكن قدر أكبر إلى الوصول المنظمات هذه تستهدف حيث ؛)١٨٧ :١٩٩١،
 المتاحـة،  البـشرية  الموارد كل استخدام خاللها من يمكن حالة صنع طريق عن وذلك األفراد،
 قـضايا  مختلـف  مـع  التعامـل  عند وإتجاهاتهم وسلوكياتهم األفراد، لدى التفكير طرق وتعديل
 لتحقيـق  متفاعلـة  عناصر داخله يضم كيان المنظمة  أن حيث ؛ )٤١ :٢٠٠٤، محمد (المجتمع
  ).٢٤ :٢٠٠٠ اللطيف، عبد (المجتمع أهداف تحقيق النهاية فى تستهدف معينة أغراض

 الحيـاة،  مجـاالت  شـتى  فى التنموية األدوار من العديد المدنى المجتمع منظمات وتؤدى
 : ١٩٩٩المتحدة، لألمم االنمائى امجالبرن (المختلفة المجاالت من العديد فى المنظمات هذه وتعمل
 خـالل  األهليـة  الجمعيـات  فـى  المتمثل منظمات هابدور مصر فى اإلهتمام تزايدلذا    .)٣٥٢

 تبدأ اال أنها  ،المنظمات هذه تاريخ قدم من بالرغمو ،الماضى القرن من األخيرة العشر السنوات
 وإتساع المجتمع وبتطور ،اإلنسان ألخيه اإلنسان مساعدة وهو خيرى بدافع اعمله اتالقطاع هذه

 بـالتنوع  أنـشطته  فبدأت ،منظم مؤسسى شكل فى الحكومى العمل تبلور إحتياجات أفراده    نطاق
 ٢٠٠٥، مـصطفى  (والـسياسى  الثقافى والمجال قتصادىاال المجال إلى جتماعىاال المجال من
:١٠(.  

 الدوليـة   المجتمع المـدنى   تقوم بها منظمات     جتماعى من أهم األدوار التى    ويعد الدور اال  
ديان قبل أخذها الشكل المؤسـسى، فقـد         عمق تاريخى ودينى مرتبط باأل     ا له ان حيث   ؛والمحلية
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منظمة اآلن، كما   به ال الذى تقوم   االجتماعى  تقوم بالدور   ) الجامع والكنيسة ( كانت المؤسسة الدينية  
ـ     Brian Smithأكد  صراعات االجتماعيـة  أن وظيفة المنظمة األساسـية تتمثـل فـى ادارة ال

   .)١٠٨-١٠٦ : ٢٠٠٠،قنديل( وتخفيض حدة التوتر االجتماعى 
 الى أهمية الدور االجتماعى لمنظمات المجتمع المـدنى،         نظرية االعتماد المتبادل،  شير  وت

والتى تفترض أنه فى حالة اخفاق الحكومة والسوق يجعلنا نتوقع عالقة تعاون أو شـراكة فـى                 
معية، واشباع الحاجات األساسية الفراد المجتمع؛ حيث تفترض النظرية         مواجهة المشكالت المجت  

ان تزايد انفاق الحكومة على سياسة الرفاهية يؤدى الى اتساع عمل هذه المنظمات مـن خـالل                 
    ).٤٧ : ٢٠٠٥شكر، (عقود الشراكة

وتعتبر المنظمة الدولية غير الحكومية مؤسسة يكونها أشـخاص طبيعيـين أو معنـويين              
   ).٣٤٣ : ٢٠٠٠العبدلى، (عد دولى بدون تحقيق غاية الربح بير عن تضامن وتعاون ذات بللتع

هذه المنظمات واختالف    من تعدد  انه بالرغم الى  ) ٤٠ : ١٩٩٥ وصومع، الال عبد(واشار
 تحقيـق  إلـى  تـسعى  فجميعها الغاية وحدة: أولها أساسية سمات عدة فى تتفق أنها إال أنشطتها
  . معهتتفاعل الذى الجمهور وحدة: وثالثها بالمجتمع، تعمل فجميعها المكان وحدة: وثانيها التنمية،

 مجموعـة  باتفـاق يتم     تنظيم بأنها الدولية المنظمة) ١٥ : ٢٠٠٢" (الحميد عبد "وعرف
 الالزمـة  االمتيازات كل ومنحها المنظمة اقامة على ميثاق أو معاهده بمثابة الدول من عدد أفراد

 فيمـا  التعاون عالقات توثيق على والعمل المشتركة الشئون بعض على كلياً أو جزئيا واالشراف
  .الدولى المجتمع فى نظرها وجهات وكذلك مواقفها عن والتعبير بتمثيلها والقيام بينهم

 المجتمـع  منظمـات  عرف الدولية الجمعيات اتحاد أنالى  ) ١٠١ :٢٠١٠" (فؤاد "وأشار
 دولية تكون وهى عدة، لدول تابعين ممثلين من مشكلة حكومية غير منظمات بأنها الدولية المدنى

 لدى إستشارى بوضع وتتميز ربح إلى تهدف ال ألنها تمويلها ومصادر إدارتها وتشكيلة بوظائفها
  .حكومية منظمة

وتعتبر منظمات المجتمع المدنى الدولية جزءاً أو فرعاً من المجتمع المدنى العالمى، وتمثل             
ـ           استمرار ف  يتنامى ب  قطاعاً   الـف    ٤٠فى تقرير األمم المتحدة يقدر عدد المنظمات الدوليـة  بـ

نه يوجد الماليين من منظمات المجتمع المدنى المحلية التى         أنظمة دولية غير حكومية مع العلم       م
 بشكل متزايـد فـى       حيث اصبحت طرفاً حيوياً ومهماً     ؛ل داخل بلدان معينة أو قرى صغيرة      تعم

جـراء  إوالفعاليات، بما فى ذلك      طاق واسع من النشاطات والمجاالت    فى ن ل  عموت التنمية الدولية 
 مستوى الوعى الجماهيرى والسياسى حول الكثير من القضايا       اث، وتنفيذ المشاريع، وزيادة     بحاأل
  ).٢٠٠٤ربوين واخرون، (

وليـة بـدورها    منظمات المجتمع المدنى الد   تحد من قيام    المعوقات التى   وهناك العديد من    
هى نتاج سياسات غير سليمة، وأن حـل        ، و  الفقر والبطالة واألمية   الجتماعى و تأتى فى مقدمتها    ا

معـدومى  هذه المشكالت ال يتحقق بدون عدالة اجتماعية حقيقية تضع فى اعتبارها التركيز على              
النساء واألطفال والفئات المهمشة اجتماعياً، ولـن يتحقـق ذلـك دون التـضامن بـين                الدخل و 
فـى  ت غير الحكومية وربط كافة المشاريع باحتياجات السكان الحقيقية، على ان يتم ذلك              المنظما

وقصيرة المدى مع الوضع فى االعتبار ان كل ذلك لن يتم بعيـداً            اطار وجود خطط عمل طويلة      
الوطنية واالقليمية والدولية حتـى     عن التنسيق والتعاون والعمل المشترك بين المنظمات األهلية         

  .لى المعوقات التى تواجه المجتمع المدنى ومنظماتهتتغلب ع
معوقات تتعلـق   من المعوقات تتمثل فى     مجموعة  وجود  الى  ) ٩ :٢٠٠٤("مهنا"وقد اشار   

المركزية وسيادة منطق االستبداد االبوى الـذى       و غياب الديمقراطية االجتماعية،     :مثل باألنظمة
معوقـات تتعلـق    ور المشاركة األهليـة،     وتقليص د يؤدى الى مصادرة العمل األهلى وتقليصه،       

التنـافس  وضعف الممارسة الديمقراطية داخل منظمات المجتمع المـدنى،         : بالمنظمات ذاتها مثل  
غياب النظرة المتكاملة والرؤيـة الـشاملة للتنميـة         وواالنقسام بين المنظمات وبعضها البعض،      
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والتعاون بين المنظمـات غيـر      ضعف التنسيق   والبشرية والمجتمعية على المستوى االجتماعى،      
التمويل والمساعدات التى تصل مـن الجهـات المانحـة     الوطنية واالقليمية والدولية، و   الحكومية  

تخصص بشكل اساسى النجاز الدراسات والتدريب وغالباً عبر خبراء اجانـب وبتكلفـة عاليـة               
   .صلحة الشعوبوليس لتقوية القدرات الذاتية للمنظمات او التمويل ألغراض سياسية ضد م

  :مشكلة البحث
مما ال شك فيه أن التنمية االجتماعية هي إحدى المحاور الرئيسية في إحداث التنمية فقـد                

:  على مسرح الفكر االجتماعي نتيجة عدة ظروف واقعية أهمهـا        جتماعيةلتنمية اال  قضية ا  برزت
 ، عالوة على   التخلف فة خاصة من حلقات    منها بص  ريفيةلمجتمعات بصفة عامة وال   معاناة سكان ا  

قتصادي في عمليـة التنميـة القوميـة، ألن هـذه           اجتماعي و اما تحمله هذه المجتمعات من ثقل       
دون في هـذه الـدول      األمن الغذائي للسكان الذين يتزاي    ور األيدي العاملة،    المجتمعات هي مصد  

  .)١٤٦: ١٩٩٦السمالوطي، (بمعدالت سريعة 
ى الدولية فى صعيد مـصر، ومـا تقـوم بـه هـذه      نظراً النتشار منظمات المجتمع الدن   و

، ومدى حاجة السكان الـريفيين لمثـل هـذه          دوار وأنشطة تخدم المجتمع الريفى    المنظمات من أ  
المنظمات والتى تقدم لهم العديد من الخدمات االجتماعية، ونظراً الرتفاع معدالت الفقر والبطالة             

بقرى المجتمع الريفى وعلى رأسها     الت الطالق   وانتشار العنف بين األزواج وارتفاع معد     واألمية  
محافظة سوهاج التى تعانى من العديد من أشكال الحرمان فى شتى المجاالت، لذا كان التركيـز                

الخـصائص  : مجتمع المدنى الدوليـة للوقـوف علـى      على دراسة الدور االجتماعى لمنظمات ال     
نشطة اإلجتماعية لمنظمات المجتمـع      األ قتصادية للمبحوثين، ومعرفة  جتماعية واال الشخصية واإل 
لمنظمـات  جتماعيـة   ى  درجة اإلستفادة من األنـشطة اال       ما ه و،  بحثمنطقة ال بالمدنى الدولية   

ين درجـة اإلسـتفادة مـن       ما هى العالقة بين المتغيرات الشخصية وب      المجتمع المدنى الدولية، و   
  .لمنظمات المجتمع المدنى الدوليةجتماعية األنشطة اال

  :لدراسةأهداف ا
األنشطة االجتماعية لمنظمات المجتمع المـدنى الدوليـة        درجة تواجد    التعرف على    – ١
  .بحثبمنطقة ال
نشطة االجتماعية لمنظمـات المجتمـع المـدنى        التعرف على درجة اإلستفادة من األ      – ٢
  .بحث بمنطقة الالدولية

االجتماعية نشطة  األن  شخصية وبين درجة االستفادة م     تحديد العالقة بين المتغيرات ال     – ٣
  . حتى يمكن الوقوف على الدور االجتماعى للمنظمات الدوليةمنظمات المجتمع المدنى الدوليةل

 المبحوثين استفادة تحقيق فى المدروسة المستقلة المتغيرات بعض إسهام درجة تحديد – ٤
  .الدولية المدنى المجتمع منظمات تقدمها التى األنشطة من

  :الفروض البحثية
  : تم صياغة الفرضين البحثيين التاليينبحثالخامس من الالرابع ولتحقيق الهدف 

ستفادة المبحوثين من األنشطة التى تقـدمها       عالقة ارتباطية معنوية بين درجة إ      توجد   – ١
  .منظمات المجتمع المدنى الدولية وبين المتغيرات الشخصية المدروسة

 تفـسير  فى المعنوية االرتباطات ذات لمبحوثينل المدروسة المستقلة المتغيرات تُسهم - ٢
  .الدولية المدنى المجتمع منظمات تقدمها التى األنشطة من المبحوثين استفادة درجة

  :جرائيةالتعاريف اإل
الدولية من وظائف ومهـام باعتبارهـا     المجتمع المدنى   منظمة   هو ما تقوم به      : الدور – ١

  .جزء من المجتمع
المجتمع المـدنى   ألنشطة االجتماعية المتوقع أن تقدمها منظمات       ا:  الدور االجتماعى  – ٢

  .الدولية للمجتمع 
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ث تغيير فى حياة األفراد      عمل تقوم به منظمات المجتمع المدنى الدولية إلحدا        : النشاط – ٣
  .وبيئتهم مما ينتج عنه تغيير بمجتمعهم

تـى تقـدمها منظمـات      النشطة  األ من   فردهى المنفعه التى تعود على ال     و : االستفادة – ٤
  . المجتمع المدنى الدولية

  :بحثمنطقة ال
 فى محافظة سوهاج نظراً لكونها من المحافظات التى تعمل بها أكثر مـن        بحثجراء ال تم إ 

ألنشطة االجتماعيـة   يد األكثر احتياجاً ل   من محافظات الصع   ولكونها ،منظمة مجتمع مدنى دولية   
الدولية والتـى تعمـل علـى تقـديم األنـشطة          " كير"مة  ، والتى يعمل بها كالً من منظ      والتنموية

الدولية والتى تعمل على تقـديم أنـشطة        " بالن"االجتماعية والتنموية بالقرى المدروسة، ومنظمة      
الدولية والتى تعمل على تقديم األنـشطة       " كريتاس"رعاية الطفل ودعم العملية التعليمية، ومنظمة       

  .االقتصادية والتعليمية بالمحافظة
  حددات البحثم

، وتـم  ا البحـث اج كمجاالً جغرافياً لهـذ لتحديد شاملة البحث تم تحديد ريف محافظة سوه    
اختيار منظمة كير الدولية لتكون وحدة الدراسة؛ حيث أنها من أكثر منظمات المجتمـع المـدنى                

التنمويـة  الدولية انتشاراً فى قرى محافظة سوهاج، كما أنها تقدم العديد من األنشطة االجتماعية و 
، وفيمـا يتعلـق     ن أفراد المجتمع  داخل قرى المحافظة وكذا يستفيد من أنشطتها شريحة كبيرة م         

تمارس فيهم منظمة كيـر الدوليـة   )  ساقلته، أخميم، المنشأة(نة البحث تم إختيار ثالث مراكز  بعي
ـ                كيـر  ة  أنشطتها، كما تم إختيار قرية من كل مركز من حيث عدد المستفيدين من أنشطة منظم

 مبحوثـاً مـوزعين     ٣٧٦، فبلغ حجم العينة     )سفالق، نيدة، كوم بدار   (الدولية وهى على الترتيب     
على ثالثة قرى، وتم جمع البيانات من خالل إستمارة استبيان بالمقابلة الشخصية، تم تبويب هـذه      

بحثحقق أهداف الالبيانات وتحليلها وعرضها بالشكل الذى ي.  
  ).محافظة سوهاج(راسة يمكن تعميمها على منطقة الدراسة ومن ثم فإن نتائج هذه الد

  :طريقة وأداة جمع البيانات
المـستفيدين مـن     عن طريق المقابلة الشخصية مع المبحوثين        ا البحث تم تجميع بيانات هذ   

ار االستمارة بعد تعديلها حتى     ببواسطة استمارة استبيان، وتم اخت    منظمات المجتمع المدنى الدولية     
ى لبيانـات خـالل شـهر      حيث تم جمـع ا     بحثجمع البيانات وتحقق أهداف ال    حة ل اصبحت صال 

  : ، وقد اشتملت االستمارة على جزئين هما٢٠١٦اكتوبر، ونوفمبر لعام 
  :المتغيرات الشخصية: والًأ

  . تم قياسه بعدد سنوات عمر المبحوثين ألقرب سنة ميالدية وقت جمع البيانات: السن– ١
أمـى، ابتـدائى،    : بحوثين وفقاً لمستواهم التعليمـى إلـى       تم تقسيم الم   : المستوى التعليمى  – ٢

 ٤ ، ٣ ، ٢ ، ١(عدادى، ثانوى، جامعي، فوق الجامعى، وأعطيت الترميز كالتالى على الترتيب           إ
 ،٦ ،٥.(  

  . تم التعبير عنها بالرقم الخام: عدد أفراد االسرة– ٣
 غير عضو، وعضو عـادى،      :لىتهم إ م المبحوثين وفقاً لعضوي    تم تقسي  : عضوية المنظمات  – ٤

  ).٣ ، ٢ ، ١( عطيت الترميز التالى على الترتيبوعضو مجلس إدارة وُأ
ال، نادراً، احيانـاً،  ( تم تقسيم المبحوثين وفق اإلنفتاح الحضارى كالتالى :ضارىنفتاح الح اإل – ٥

  ).٤ ، ٣ ، ٢ ، ١(  عطيت الترميز التالى على الترتيبوُأ) دائماً
عطيت  لحيازتهم الزراعية إلى اليحوز، يحوز وأُ       تم تقسيم المبحوثين وفقاً    :ة الزراعية  الحياز – ٦

  ).٢ ، ١(الترميز التالى بالترتيب
عطيـت  بحوثين وفقاً للحيازة الحيوانية إلى ال يحوز، ويحوز وأُ         الم قسم و : الحيازة الحيوانية  – ٧

  ).٢ ، ١(الترميز كالتالى على الترتيب
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 لحيازتهم للمشروعات اإلنتاجية إلـى   تم تقسيم المبحوثين وفقاً:نتاجية اإل  حيازة المشروعات  – ٨
  .)٢، ١( عطيت الترميز التالى بالترتيبال يحوز، يحوز وأ

  . تم التعبير عنه بالرقم الخام: متوسط الدخل الشهرى– ٩
غير موافـق، سـيان،     : حهم إلى  تم تقسيم المبحوثين وفقاً لمستوى طمو      : مستوى الطموح  – ١٠

  ).٣ ، ٢ ،١(عطيت الترميز التالى على الترتيب موافق، وُأ
 وفـق مـصدر الحـصول علـى          تم تقسيم المبحوثين   : مصادر الحصول على المعلومات    – ١١

 ،  ٣،  ٢،  ١( عطيت الترميز التالى على الترتيـب     ال، نادراً، احياناً، ودائماً وأُ    : لىالمعلومات إ 
٤.(  
بمنظمات تم تقسيم المبحوثين وفق معرفتهم      و: الدولية المعرفة بمنظمات المجتمع المدنى      – ١٢

  .)١،٢(عطيت الترميز التالى على الترتيب المجتمع المدنى الدولية إلى يعرف ، ال يعرف، وُأ
لى، يعرف منظمـة     تم تقسيم المبحوثين إ    :نى الدولية سماء منظمات المجتمع المد    معرفة أ  –١٣

  .)٣، ٢، ١( التالى على الترتيبالترميز متين، يعرف أكثر، وُأعطيت واحدة، يعرف منظ
  :االجتماعى لمنظمات المجتمع المدنى الدوليةلدور ا: ثانياً

للوقوف على درجة تواجد األنشطة االجتماعية لمنظمة كير الدولية، وذلك من خالل توجيه           
 ط ودرجة ذا وجد النشا  ، وقد تم إعطاء درجتان إ     حوثين يوضح تواجد النشاط من عدمه     سؤال للمب 

  .واحدة فى حالة عدم وجوده
  :األنشطة االجتماعيةتواجد  –أ 

وللوقوف على درجة تواجد النشاط من عدمة تم اعطاء درجة واحده فى حالة عدم تقديم                 
  -:المنظمة للنشاط، ودرجتان فى حالة تقديم المنظمة للنشاط فكانت كالتالى

ت، وتراوحـت درجـات     عبـارا  وتتكون من ستة  :  تواجد أنشطة الرعاية االجتماعية    –١
 ، تواجـد متوسـط    ) درجة ٨-٦( تواجد ضعيف : ، وتم تقسيمها كالتالى   ) درجة ١٢ -٦(تواجدها  

  ).درجة١٢-١١( ، تواجد عالى)درجة١٠-٩(
ويتكون من عشرة عبارات، وتراوحـت      : هتمام بدور المرأة الريفية   اإل  تواجد أنشطة  – ٢

، ) درجـة  ١٣-١٠( تواجد ضعيف : لىكالتا وتم تقسيمها )  درجة ٢٠-١٠(درجات تواجدالنشاط   
  ). درجة٢٠-١٨( ، وتواجد عالى) درجة١٧-١٤( تواجد متوسط

وتتكون من عشرة عبارات، وتراوحت درجات      :  تواجد أنشطة تنمية المجتمع المحلى     – ٣
، ) درجـة  ١٣-١٠( تواجـد ضـعيف   :  درجة، وتم تقسيمها كالتالى    ٢٠-١٠( تواجد النشاط من  
  ). درجة٢٠-١٨(، وتواجد عالى ) درجة١٧-١٤(وتواجد متوسط 

  :االستفادة من األنشطة االجتماعية –ب 
 عـدم  حالة فى واحده درجة اعطاء تم عدمة من االستفادة من النشاط  درجة على وللوقوف

استفادة المبحوثين استفادة ضعيفة من النـشاط،        حالة فى ودرجتان استفادة المبحوثين من النشاط،   
ة المبحوث استفادة متوسطة، واربع درجات للنـشاط فـى حالـة            وثالث درجات فى حالة استفاد    

  -:كالتالى فكانت استفادة المبحوث استفادة عالية من النشاط
 خالل من وذلك الدولية، كير لمنظمة االجتماعية األنشطة من اإلستفادة درجة على للوقوف

 المبحوث بمعرفة لكوذ عدمه، من النشاط من االستفادة درجة يوضح المبحوثين إلى سؤال توجيه
 أربعـة  إعطـاء  تـم  وقـد  يستفيد، ال أو ضعيفة أو متوسطة أو عالية استفادته كون عن للنشاط
 ودرجة الضعيفة، لالستفادة درجتان المتوسطة، لالستفاده درجات ثالث العالية، لالستفادة درجات
  .المستفيد لغير واحده

 وتراوحـت  عبـارات،  سـتة  من نوتتكو: االجتماعية الرعاية أنشطة من االستفادة – ١
 واسـتفادة  ،)درجـة  ١٠-٦(يـستفيد  لم: كالتالى تقسيمها وتم ،)درجة ٢٤ -٦ (االستفادة درجات
  ). درجة ٢٤-٢١(عالية واستفادة ،)درجة ٢٠-١٦(متوسطة واستفادة ،)درجة ١٥-١١ (ضعيفة
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ـ  عبـارات،  عـشرة  مـن  وتتكون: المرأة بدور اإلهتمام أنشطة االستفادة - ٢  توتراوح
 واسـتفادة  ،)درجة ١٧-١٠(يستفيد لم: كالتالى تقسيمها وتم ،)درجة ٤٠ -١٠ (االستفادة درجات
 ٤٠-٣٤ (عاليـة  واسـتفادة  ،)درجـة  ٣٣-٢٦ (متوسـطة  واستفادة ،)درجة ٢٥-١٨ (ضعيفة
  ).درجة

 درجـات  وتراوحت عبارات، عشرة من وتتكون: المجتمع تنمية أنشطة من االستفادة - ٣
 ضـعيفة  واستفادة ،)درجة ١٧-١٠(يستفيد لم: كالتالى تقسيمها وتم ،)درجة ٤٠ -١٠ (االستفادة

  ).درجة ٤٠-٣٤ (عالية واستفادة ،)درجة ٣٣-٢٦ (متوسطة واستفادة ،)درجة ٢٥-١٨(
  :التحليل االحصائى

باسـتخدام مجموعـة بـرامج التحليـل         بواسطة الحاسب اآللـى      بحثتم تحليل بيانات ال   
حيث تم استخدام عدة أساليب إحصائية تمثلت فى معامـل     SPSSةاالحصائى للعلوم االجتماعي

، ومعامـل االخـتالف،     نحراف المعيارى، والتبـاين   لى اإل رتباط البسيط لبيرسون، باإلضافة إ    اال
  .لى العرض الجدولى بالتكرارات والنسب المئوية، وذلك باإلضافة إوايضاً نموذج

  :النتائج ومناقشتها
  :عينة البحث فى ضوء المتغيرات الشخصيةتوصيف المبحوثين : اوالً

 %) ٤٩,٥(عن نـصف المبحـوثين    أن ما يقل) ١(ة بالجدول رقم   أوضحت النتائج الوارد  
وأن ما يزيد عن ربـع المبحـوثين         عاماً   ٦٠ إلى أقل من     ٤٠ن يقعون فى الفئة العمرية من       الذي

 يقعون %) ٢٣,١(مبحوثين  وأقل من ربع ال    عاماً   ٤٠ الفئة العمرية أقل من      يقعون فى %) ٢٧,٤(
  . عاماً فأكثر٦٠فى الفئة العمرية
قـد حـصلو علـى       %) ٢٨,٧( ونسبة   من المبحوثين أميين  %) ٤٤,٧( أن نسبة    كما تبين 

  ونـسبة  لين على مرحلـة التعلـيم االبتـدائى       الحاص %) ١٠,٤(وبلغت نسبة   الشهادة الجامعية   
عدادى، ونـسبة   صلو على التعليم اإل    ح  %)٦,١( ونسبة   قد حصلو على التعليم الثانوى    %) ٨,٠(
  .التعليم فوق الجامعىحصلو على  %) ٢,١(

 ، ونـسبة   أفـراد  ٦ - ٤من المبحوثين تتكون أسـرهم مـن         %) ٦٣,٠(ة  أن نسب تبين  و
 أفـراد   ٧سـرهم مـن     تتكون أ  %) ٩,٦( نسبة و ،تتكون أسرهم من ثالثة أفراد فأقل     %) ٢٧,٤(

 وأن نـسبة مدنى مجتمع وثين غير أعضاء بمنظمات    من المبح  %) ٥١,١(نسبة  ن  تبين أ و،  فأكثر
كانت عضويتهم   %) ١,٩(ونسبة  م بمنظمات المجتمع المدنى ضعيفة      كانت عضويته  %) ٤٦,٧(

  .ةكانت عضويتهم عالي %) ٠,٣(ونسبة متوسطة 
مـستوى اإلنفتـاح     %) ٦٣,٦( لمبحوثين بنـسبة  ن ما يزيد عن نصف ا     أوتشير النتائج    

 كان مستوى اإلنفتاح الحضارى لهم متوسط      %) ٣٣,٢(ما بلغت نسبة     بين الحضارى لهم منخفض  
  وتباين   ٦,١٧١بانحراف معيارى قدره     مستوى اإلنفتاح الحضارى لهم عالى    %) ٢,٧(ة  وأن نسب 

 %) ٦٠,٩ ( أن اكثر من نصف المبحوثين بنـسبة       ، كما تبين  ٠,١٦٢ ومعامل اختالف    ٣٨,٠٨٥
 وتباين  ١,٠٨٢ير حائزين وذلك بانحراف معيارى      غ %) ٣٩,١( وأن نسبة    لديهم حيازة زراعية  

  .٠,٩٢٤  ومعامل اختالف ١,١٧٠
ليس لديهم حيازة حيوانية فى حـين        %) ٦١,٢(كثر من نصف المبحوثين بنسبة    تبين أن أ  و

ليس  %) ٩٣,٩(ن غالبية المبحوثين بنسبة   ، كما تبين أ     حيازة حيوانية   لديهم  %)٣٨,٨(ن نسبة   أ
  .جيةلديهم مشروعات انتا%) ٦,١(ن نسبةفى حين أ النتاجيةلديهم حيازة للمشروعات ا

 بينما كانت نـسبة     دخلهم عالى  %) ٥٢,٧( بقليل بنسبة  أن اكثر من نصف المبحوثين    تبين  و
 أن  ، كما تبـين    دخلهم منخفض  %) ٩,٣(كان دخلهم متوسط، فى حين بلغت نسبة         %) ٣٨,٠(

 بينما كانـت نـسبة      ح لديهم مرتفع    مستوى الطمو  %) ٥٩,٣(اكثر من نصف المبحوثين بنسبة      
مـستوى طمـوحهم     %) ٣,٧( فى حين بلغت نـسبة       مستوى الطموح لديهم متوسط   %) ٣٧,٠(

  .منخفض
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ى تعرضـهم لمـصادر     من المبحوثين كـان مـستو      %) ٧٢,٩(ن نسبة    أ وتشير البيانات 
توى تعـرض لمـصادر المعلومـات       كان مس %) ١٥,٤( فى حين بلغت نسبة      المعلومات متوسط 

 بينمـا كانـت     كان مستوى تعرضهم لمصادر المعلومات عالى      %) ١١,٤( وبلغت نسبة  منخفض
ن غالبيـة المبحـوثين      أ تُـشير م يتعرضو ألى من مصادر المعلومات ، كمـا          ل%) ٠,٣(نسبة  

س لـديهم معرفـة     لـي %) ٧,٤(ن نـسبة    أحين   فى   لديهم معرفة بالمنظمات الدولية   ) %٩٢,٦(
رفـة باسـماء بعـض      من المبحوثين لديهم مع   %) ٨٨,٣(بة  ن نس ، كما تبين أ   بالمنظمات الدولية 
  .م معرفة باسماء المنظمات الدوليةليس لديه %) ١١,٧( كما ان نسبة المنظمات الدولية

  : االجتماعى ألنشطة منظمات المجتمع المدنى الدوليةدورال: ثانياً
  :التعرف على آراء المبحوثين فى تواجد األنشطة االجتماعية: اوالً 

فيما يختص بالتعرف علـى آراء المبحـوثين    )  ٢( الواردة بالجدول رقم     البيانات أوضحت
ـ يتعلقفيما  وذلك  ،جتماعيةالمستفيدين من األنشطة اال    ن  بمدى تواجد تلك األنشطة فى المجتمع م

  :قبل منظمة كير الدولية ما يلى
  : أنشطة الرعاية االجتماعية– ١

 أن نسبة تواجدها من وجهة       بالمشروعات الصغيرة  نشاط التوعية  فيما يتعلق ب   البياناتتشير
 تعريـف أفـراد   :، وهى مرتبة تنازلياً كالتالى  %)٨,٨(،  %)٢٥,٣(نظر المبحوثين تراوحت بين     

المجتمع بحقوقهم وواجباتهم تجاه مجتمعهم، توعية األسـرة بمتطلبـات الطفـل، توضـيح دور               
لزوج والزوجة بدورهما فى تربية األبناء،      المجتمع تجاه المرأة، التوعية بحقوق اإلنسان، توعية ا       

  .الرعاية اإلجتماعية لألسر الفقيرة
، وهى كما   %)٧٤,٧(،%)٩١,٢(أن نسبة عدم تواجدها تراوحت بين       الى  كما تشيرالنتائج   

سبق كالتالى، الرعاية االجتماعية لألسر الفقيرة، توعية الزوج والزوجة بـدورهما فـى تربيـة               
متطلبات الطفل، التوعية بحقوق اإلنسان، توضـيح دور المجتمـع تجـاه      األبناء، توعية األسرة ب   

  .المجتمع بحقوقهم وواجباتهم تجاه مجتمعهم المرأة، تعريف أفراد
  : أنشطة الرعاية بالمرأة– ٢

تُبين النتائج فيما يتعلق بنشاط الرعاية بالمرأة الريفية، أن نسبة تواجد النشاط مـن وجهـة               
تعريف أفـراد   : ، وهى مرتبة تنازلياً كالتالى    %)١٠,٦(،  %)٤٤,٩(ين  نظر المبحوثين تراوحت ب   

المجتمع باإلجراءات المتبعة فى قضايا السلوك ضد المرأة، تفعيـل دور المـشاركة المجتمعيـة               
لألفراد، اإلهتمام بدور المشاركة الفكرية بين أفراد المجتمع، توضيح صور العنف ضـد المـرأة       

، ترقية المهارات اإلجتماعية كالمشاركة المجتمعيـة،     )ر النفسى  القه -الختان- الضرب -التحرش(
توضيح األضرار الناشئة عن استخدام السلوك العنيف ضد المـرأة، تقويـة التـرابط والعمـل                
الجماعى بين األسر، الحد من انتشار العنف ضد المرأة، وضع المشاركة اإلجتماعية فى مقدمـة               

  . بأحقية المرأةاألنشطة اإلجتماعية للمنظمة، التعريف
كما أوضحت النتائج أن نشاط الرعاية بالمرأة الريفيـة ال يوجـد بنـسبة تتـراوح بـين                  

، وهى كما سبق كالتالى، التعريـف بأحقيـة المـرأة بـالميراث، وضـع               %)٥٥,١(،%)٨٩,٤(
المشاركة االجتماعية فى مقدمة األنشطة االجتماعية للمنظمة، الحد من إنتشار العنف ضد المرأة،             

ن نشاط تقوية الترابط والعمل الجماعى بين األسر، توضـيح صـور العنـف ضـد المـرأة                  وأ
، ترقية المهارات االجتماعية كالمشاركة المجتمعيـة،     ) القهر النفسى  -الختان- الضرب -التحرش(

اإلهتمام بدور المشاركة الفكرية بين أفراد المجتمع، تعريف أفراد المجتمع باإلجراءات المتبعـة             
السلوك ضد المرأة، تفعيل دور المشاركة المجتمعية لالفراد، تعريف أفـراد المجتمـع          فى قضايا   

  .باإلجراءات المتبعة فى قضايا السلوك ضد المرأة
ويتبين من النتائج أن أكثر أنشطة الرعاية بالمرأة الريفية تواجداً هو نشاط تعريف أفـراد                

ك إلى اإلحتياج الفعلى للمجتمع الريفـى       المجتمع بقضايا سلوك العنف ضد المرأة وربما يعود ذل        



Assiut J. Agric. Sci., (48) No. (5) 2017 (370-388)                                  ISSN: 1110-0486 
Website: http://www.aun.edu.eg/faculty_agriculture                          E-mail: ajas@aun.edu.eg  

 378 

إلى هذه األنشطة مما يعزى إلى إهتمام المنظمـة باألنـشطة المتعلقـة           والمرأة الريفية خصوصاً  
  .بقضايا سلوك العنف ضد المرأة

  :مهارات األفراد أنشطة تنمية – ٣
ن أن نـسبة تواجـده تراوحـت بـي        الـى   تمـع   تُشير النتائج فيما يتعلق بنشاط تنمية المج      

 تنمية مهارات التواصل بين األفراد، تنميـة        :، وهى مرتبة تنازلياً كالتالى    %)٢٦,٩(،  %)٥٠,٥(
الوعى بصور المشاركة المجتمعية، حل المشاكل اإلجتماعية قبل تفاقمها، تنمية مهارات اإلتصال            
بين األفراد، توفير فرص عمل للشباب من الجنسين، تعريف افراد المجتمع بكيفية الحفاظ علـى               

مهارات األسر الفقيرة داخل القرية، محاربة البطالة،        البيئة، نشاط تنمية المناطق العشوائية، تنمية     
  .توعية أفراد المجتمع بدورهم تجاه مجتمعهم

، %)٧٣,١( أن أنشطة تنمية المجتمع التوجـد بنـسبة تتـراوح بـين          اظهرت النتائج كما  
وهى كما سبق كالتالى، توعية أفراد المجتمع بدورهم تجاه مجتمعهم، محاربة البطالة،             %) ٤٩,٥(

ة مهارات األسر الفقيرة داخل القرية، تنمية المناطق العشوائية، تعريف أفراد المجتمع بكيفية             تنمي
 الحفاظ على البيئة، توفير فرص عمل للشباب من الجنسين، تنمية مهارات االتصال بين األفراد،              
 المشاكل االجتماعية قبل تفاقمها، تنمية الوعى بصور المشاركة المجتمعيـة،  تنميـة مهـارات              

  .التواصل بين األفراد
ويتضح من النتائج أن نشاط تنمية مهارات التواصل بين األفـراد مـن أكثـر األنـشطة                 
االجتماعية تواجداً، وربما يرجع ذلك إلى كثرة التردد للمبحوثين على المنظمات ومعرفة بعضهم             

م بالمـشاركة   البعض مما يعزز دور المنظمة فى تنشيط روح التعاون بين األفراد وسهولة إقناعه            
  .المجتمعية لتغيير مستوى حياتهم

  :التعرف على آراء المبحوثين فى درجة اإلستفادة من األنشطة االجتماعية: ثانياً 
فيما يخـتص بـالتعرف علـى آراء المبحـوثين          ) ٣( النتائج الواردة بالجدول رقم      ظهرتُ

 من تلـك األنـشطة فـى        فيما يختص بمدى اإلستفادة   جتماعية وذلك   المستفيدين من األنشطة اال   
  :ن قبل منظمة كير الدولية ما يلىالمجتمع م

  : أنشطة الرعاية االجتماعية– ١
أن اإلستفادة من نشاط تقديم الرعاية اإلجتماعية لألسر الفقيـرة، عـدم            الى   البياناتتشير  

من النشاط سابق الذكر، بينمـا كانـت اإلسـتفادة ضـعيفة بنـسبة              %) ٣٨,٠(اإلستفادة  بنسبة    
ة عاليـة  ، فى حين كانت اإلسـتفاد   %)٢٣,٧(، وكانت درجة اإلستفادة متوسطة بنسبة       %)٢٢,٦(

وفيما يختص بنشاط توعية الزوج والزوجة بدورهما فـى رعايـة           من النشاط،   %) ١٥,٧(بنسبة  
، بينما كانت درجة اإلستفادة ضعيفة بنـسبة        %)٣٨,٠(األبناء وتربيتهم، عدم اإلستفادة منه بنسبة       

ادة عاليـة بنـسبة     ، فى حين كانت درجة االسـتف      %)٢٢,٣(انت متوسطة بنسبة    ، وك %)٢٣,٧(
)١٦,٠(%.  

وفيما يختص بنشاط توعية األسرة بالمتطلبات األساسية للطفل، عدم اإلستفادة منه بنـسبة             
إسـتفادتهم  %) ١٩,٧(إستفادتهم ضعيفة، وكانت نـسبة      %) ٢٠,٢(، بينما كانت نسبة     %)٤٧,٩(

وفيما يختص بنشاط التوعيـة     ،  %)١٢,٢( اإلستفادة عالية بنسبة     جةمتوسطة، فى حين كانت در    
، %)١٩,١(، وكانت اإلستفادة ضعيفة بنسبة      %)٤٨,٤(بحقوق اإلنسان، عدم اإلستفادة منه بنسبة       

، %)١٣,٦( اإلستفادة عاليـة بنـسبة       ، فى حين كانت درجة    %)١٨,٩(وإستفادة متوسطة بنسبة    
، %)٤٣,٤(تجاه المجتمع، عدم اإلسـتفادة منـه بنـسبة          وفيما يختص بنشاط توضيح دور الفرد       

 اإلستفادة  ، فى حين كانت   %)٢١,٠(، وإستفادة متوسطة بنسبة     %)٢٠,٣(وإستفادة ضعيفة بنسبة    
  .%)١٥,٤(عالية بنسبة 

عـدم  تبين  وفيما يختص بنشاط تعريف أفراد المجتمع بحقوقهم وواجباتهم تجاه مجتمعهم،           
، وإستفادة متوسـطة بنـسبة   %) ١٨,١(، إستفادتهم ضعيفة بنسبة     %)٥٠,٠(اإلستفادة منه بنسبة    
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توضح النتائج أن   من النشاط،   %) ١٤,٩(ة عالية بنسبة    ، فى حين كانت درجة اإلستفاد     %)١٧,٠(
كانت درجة إستفادتهم من نشاط تقديم الرعاية االجتماعيـة لألسـر         %) ٢٢,٦(،  %)٣٨,٠(نسبة  

مـن  % ٥٠ادة الضعيفة، وهى نسب مجتمعـة تزيـد عـن        الفقيرة ما بين عدم اإلستفادة واإلستف     
إجمالى المبحوثين وقد يرجع ذلك إلى حاجة المجتمع الريفى إلى انشطة الرعاية اإلجتماعية ممـا          

دة العاليـة والمتوسـطة بنـسبة       فى حين كانـت اإلسـتفا     . يعزى تعزيز المنظمة لهذه األنشطة    
من إجمالى المبحوثين،   % ٤٠تقل عن   للنشاط سابق الذكر وهى مجتمعة      %) ١٥,٧( ،  %)٢٣,٧(

ويرجع ذلك إلى عدم تقديم المنظمة لكل أنشطتها بقرية واحدة مما يؤدى إلى عدم اإلستفادة بشكل                
يشبع إحتياجات األفراد من هذه األنشطة مما يعزى الى تعزيز أنشطة المنظمة بأكثر من نـشاط                

  .فى القرى المدروسة
  : أنشطة الرعاية بالمرأة– ٢

عدم اإلسـتفادة  . أن اإلستفادة من نشاط الحد من إنتشار العنف ضد المرأة   الى  لنتائح  تشير ا 
إسـتفادتهم  %) ١٨,٩(إستفادتهم ضـعيفة، ونـسبة      %) ١٥,٤(، بينما نسبة    %)٤٧,١(منه بنسبة   

وفيمـا يخـتص بنـشاط      إستفادتهم عالية من النشاط،     %) ١٨,٦(متوسطة، فى حين كانت نسبة      
مـن  %) ٥٣,٢(عن استخدام العنف ضد المرأة، عدم اإلستفادة بنـسبة       توضيح األضرار الناشئة    

متوسـط  %) ١٥,٢(اسـتفادتهم ضـعيفة، ونـسبة     %)١٥,٢(النشاط المذكور، بينما كانت نسبة  
وفيما يختص بنشاط تعريـف     ،  %)١٦,٥(ستفادة العالية بنسبة    اإلستفادة، فى حين كانت درجة اإل     

قضايا السلوك ضد المرأة، عدم اإلسـتفادة  منـه بنـسبة            أفراد المجتمع باإلجراءات المتبعة فى      
كانـت اسـتفادتهم    %) ١٠,٦(كانت استفادتهم ضـعيفة، ونـسبة       %) ١٣,٦(، ونسبة   %)٦٥,٤(

  .%)١٠,٤(ستفادة العالية بنسبة متوسطة، فى حين كانت درجة اإل
ـ               سبة  وفيما يختص  بنشاط تقوية الروابط والعمل الجماعى بين األسر، عدم اإلسـتفادة بن

%) ١٣,٨(إستفادتهم ضـعيفة، ونـسبة      %) ١٤,١(من النشاط المذكور، وكانت نسبة      %) ٦٠,٩(
 وفيما يخـتص  ،%)١١,٢(إلستفادة العالية بنسبة كانت إستفادتهم متوسطة، فى حين كانت درجة ا   

من النشاط المـذكور،  %) ٥٢,٧(بنشاط التعريف بأحقية المرأة فى الميراث، عدم اإلستفادة بنسبة   
متوسـطة، فـى    كانت إستفادتهم%) ٢١,٠(كانت إستفادتهم ضعيفة، وأن نسبة %) ١١,٧(ة  ونسب

وفيما يختص بنشاط وضع المشاركة االجتماعية      كانت إستفادتهم عالية،    %) ١٤,٦ (حين أن نسبة  
من النـشاط المـذكور،     %) ١٩,١(فى مقدمة األنشطة االجتماعية للمنظمة، عدم اإلستفادة بنسبة         

كانت إستفادتهم متوسطة، بينمـا     %) ٢٧,٧(إستفادتهم ضعيفة، بينما نسبة     %) ٨,٠(وكانت نسبة   
  . %)٤٥,٢(إلستفادة عالية بنسبة كانت درجة ا

وفيما يختص بنشاط ترقية المهارات االجتماعية كالمشاركة المجتمعية، عدم اإلستفادة منه            
إسـتفادتهم  %) ٢٧,٤(إستفادتهم ضـعيفة، وأن نـسبة       %) ١١,٢(، وأن نسبة    %)٣١,٤(بنسبة  

وفيما يختص بنشاط اإلهتمـام بـدور   ، %)٣٠,١(اإلستفادة عالية بنسبة متوسطة، فى حين كانت    
%) ١٠,١(، وأن نسبة    %)٥١,٦(المشاركة الفكرية بين أفراد المجتمع، عدم اإلستفادة منه بنسبة          

ـ     %) ٢٣,١(كانت إستفادتهم ضعيفة، ونسبة      %) ١٥,٢(ت نـسبة    متوسط اإلستفادة، فى حين كان
وفيما يختص بنشاط تفعيل دور المشاركة المجتمعية لالفراد، عدم اإلستفادة منه           إستفادتهم عالية،   

كانت إسـتفادتهم   %) ١٩,٩(كانت إستفادتهم ضعيفه، ونسبة     %) ١٠,٩(، ونسبة   %)٥٧,٢(بنسبة  
  .كانت درجة إستفادتهم عالية من النشاط%) ١٢,٠(متوسطة، فى حين أن نسبة 

ما بين عدم اإلستفادة واإلستفادة الضعيفة من       %) ١٣,٦(،  %)٦٥,٤(سبة  ويستخلص أن ن    
نشاط التعريف باإلجراءات فى قضايا السلوك ضد المرأة وهى نسب مجتمعة تزيد عـن ثالثـة                
أرباع المبحوثين وقد يرجع ذلك إلى عدم تقديم المنظمة لكل أنـشطتها بقريـة واحـدة وتوزيـع       

 يعزى الى إهتمام المنظمة بزيادة أنشطتها بـالقرى محـل           األنشطة حسب احتياجات القرى، مما    
فى حين كانت إستفادة أقل من ربع المبحوثين بين اإلستفادة العالية والمتوسـطة، وقـد               . الدراسة
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يرجع ذلك إلى إحتياج القرى المدروسة إلى تفعيل هذه األنشطة مما يعزى إلى مساندة المنظمـة                
  .ومساعدتها على تأدية أنشطتها

  :مهارات األفرادأنشطة تنمية  – ٣
 النتائج أن نشاط تنمية الوعى بصور المشاركة المجتمعية، عدم اإلستفادة منه بنـسبة              تُبين

كانـت إسـتفادتهم   %) ٧,٧(كانت إستفادتهم ضعيفة، بينمـا نـسبة       %) ٩,٠(، ونسبة   %)٧٣,٧(
شاط تنمية مهارات   وفيما يختص بن  ،  %)٩,٦(عالية بنسبة   متوسطة، فى حين ان درجة االستفادة ال      

%) ١٠,٦(، وأن نـسبة     %)٧٢,٦(عدم اإلستفادة منه بنـسبة      . التواصل بين األفراد والجماعات   
ـ          %) ٩,٠(كانت إستفادتهم ضعيفة، ونسبة      ة كانت إستفادتهم متوسطة، فـى حـين كانـت درج

م وفيما يختص بنشاط تنمية مهارات اإلتصال بين األفـراد، عـد  ، %)٧,٧(اإلستفادة عالية بنسبة  
%) ٨,٨ (كانت إستفادتهم ضعيفة، وأن نـسبة     %) ١٨,٤(، ونسبة   %)٦٦,٨(اإلستفادة منه بنسبة    

  .%)٦,١(اإلستفادة العالية بنسبة إستفادتهم متوسطة، فى حين كانت درجة 
، %)٦٤,٦(وفيما يختص  بنشاط تنمية مهارات األسر الفقيرة، عدم اإلستفادة منه بنـسبة              

إستفادتهم متوسطة، فى حين كانـت      %) ٩,٨(م ضعيفة، ونسبة    إستفادته%) ١٨,٦(وكانت نسبة   
 وفيما يختص  بنشاط تنمية المنـاطق العـشوائية داخـل     ،%)٦,٩(إلستفادة العالية بنسبة    درجة ا 

إسـتفادتهم  %) ١٨,٩(من النشاط المـذكور، وأن نـسبة   %) ٦٤,٦(القرية، عدم اإلستفادة بنسبة  
إلسـتفادة العاليـة بنـسبة      فى حين كانت درجـة ا     إستفادتهم متوسطة،   %) ٩,٠(ضعيفة، ونسبة   

عـدم اإلسـتفادة   .  وفيما يختص بنشاط تعريف أفراد المجتمع بكيفية الحفاظ على البيئة     ،%)٧,٤(
كانت إستفادتهم ضعيفة، بينما كانـت  %) ١٧,٨(من النشاط المذكور، وأن نسبة %) ٦٥,٧(بنسبة  
  .%)٨,٢(إلستفادة العالية بنسبة اإستفادتهم متوسطة، فى حين كانت درجة %) ٨,٢(نسبة 

وفيما يختص بنشاط توعية افراد المجتمع بأدوارهم تجاه مجتمعهم، عدم اإلسـتفادة بنـسبة    
كانت إسـتفادتهم ضـعيفة، بينمـا نـسبة         %) ١٩,٩(من النشاط المذكور، وأن نسبة      %) ٦٣,٠(
 وفيما يختص   ،%)٨,٨( اإلستفادة عالية بنسبة     إستفادتهم متوسطة، فى حين كانت درجة     %) ٨,٢(

مـن النـشاط المـذكور، وأن نـسبة         %) ٦٣,٣(بنشاط محاربة البطالة، عدم اإلستفادة بنـسبة        
ت كانت إستفادتهم متوسطة، فى حين كان     %) ٩,٨(كانت إستفادتهم ضعيفة، وأن نسبة      %) ١٧,٣(

 وفيما يختص بنشاط توفير فرص العمل للشباب مـن الجنـسين،       إستفادتهم عالية، %) ٩,٦(نسبة  
كانـت إسـتفادتهم    %) ١٤,٩(من النشاط المذكور، وأن نـسبة       %) ٦٧,٣(عدم اإلستفادة بنسبة    

كانت إستفادتهم متوسطة، فى حين كانت درجة اإلستفادة عالية بنـسبة           %) ٩,٣(ضعيفة، ونسبة   
)٨,٥(%.  

%) ٨٧,٨(وفيما يختص بنشاط حل المشاكل االجتماعية قبل تفاقمها، عدم اإلستفادة بنـسبة   
ويستخلص من ذلك أن نـسبة  كانت إستفادتهم ضعيفة، %) ١٢,٢ (اط المذكور، وان نسبةمن النش 

كانت درجة إستفادتهم من نشاط حل المشكالت االجتماعية قبل تفاقمها ما           %) ١٢,٢(،  %)٨٧,٨(
بين عدم اإلستفادة واإلستفادة الضعيفة، وهى نسب مجتمعة تصل إلى إجمالى عينة الدراسة وقـد               

المبحوثين إلى اإلستفادة األكثر من النشاط، مما يعزى إلى مـساندة النظمـات             يرجع ذلك حاجة    
فى حين أن نسبة اإلسـتفادة العاليـة        . المحلية واألهالى للمنظمة حتى يمكنها النهوض بمجتمعهم      

والمتوسطة ضعيفة وقد يرجع ذلك إلى إظهار المستفيدين عدم اإلستفادة من النشاط حتى يتـسنى               
  .تفادة أكثر، مما يجعل المنظمة تزيد من تقديم هذه األنشطةلهم الفرصة باإلس

جتماعية لمنظمات   اال دورللمبحوثين وبين ال  العالقات االرتباطية بين المتغيرات الشخصية      : ثالثاً
  :  الدوليةالمجتمع المدنى

لمعرفة أثر المتغيرات الشخصية المدروسة على درجة استفادة المبحوثين مـن منظمـات             
السن، المستوى التعليمى، عـدد أفـراد       :  تمت دراسة المتغيرات التالية    مدنى الدولية و   ال المجتمع

األسرة، العضوية بالمنظمات، اإلنفتاح الحضارى، الحيازة الزراعية، الحيازة الحيوانية، حيـازة           
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المشروعات االنتاجية، مستوى الطموح، التعرض لمصادر المعلومـات، المعرفـة بالمنظمـات،       
أن قـيم   : بشأن ذلك مـايلى   ) ٤(، وأوضحت النتائج الواردة بالدول رقم       المنظمات معرفة أسماء 

معامل االرتباط البسيط لبيرسون للعالقة بين كال من مـستوى الطمـوح والمعرفـة بمنظمـات                
 علـى   ٠,١٣٨ ،   ٠,١٤٦-كانـت   ودرجة االستفادة من األنشطة التى تقـدمها        المجتمع المدنى   

 بمعنى وجود عالقة معنوية عكسية وطرديـة، بينمـا متغيـر    ٠,٠١التوالى عند مستوى معنوية     
  . أى هناك عالقة معنوية موجبة٠,٠٥ عند مستوى معنوية ٠,١٠٣معرفة أسماء المنظمات كان 

ال توجد عالقة معنويـة بـين       " لم نتمكن من قبول الفرض االحصائى       وبناءا على النتائج    
مات المجتمـع المـدنى     نشطة التى تقدمها منظ   المتغيرات المدروسة وبين درجة االستفادة من األ      

 فيما يتعلق بمتغيرات مستوى الطموح، المعرفة بمنظمات المجتمـع المـدنى، ومعرفـة              "الدولية
أسماء منظمات المجتمع المدنى الدولية، بينما يمكن قبوله فيما يتعلق بمتغيرات السن، المـستوى              

نفتاح الحضارى، الحيازة الزراعية، الحيـازة  التعليمى، عدد أفراد األسرة، عضوية المنظمات، اال    
  . الدخل، مصادر الحصول على المعلوماتتوسطيازة المشروعات االنتاجية، ومالحيوانية، ح

إسهام المتغيرات ذات العالقة االرتباطية المعنوية فى تفسير التباين الكلى الحـادث فـى         : رابعاً
  :ة من منظمات المجتمع المدنى درجة االستفاد

ذات اإلرتباط المعنوي فـي     المستقلة المدروسة   قدير مساهمة كل متغير من المتغيرات       ولت
التباين الكلي المفسر لمستوى اإلستفادة من األنشطة االجتماعية التى تقدمها منظمـات المجتمـع              

 حيث اتضح من النتائج وجود ثالث متغيرات فقط ساهمت فـي التبـاين الكلـي                ،المدني الدولية 
مستوى اإلستفادة من األنشطة االجتماعية التى تقدمها منظمـات المجتمـع المـدني             المفسر في   

مـات  منها إلى متغير المعرفـة بالمنظ     % ٣,٢يعزي  % ٥,٥الدولية وكانت تُسهم مجتمعة بنسبة      
  .منها إلى متغير مصادر المعلومات ١,٢مستوى الطموح لدى األفراد، منها إلى % ١,١الدولية، 

  : التطبيقية لهذه الدراسة على النحو التالىيمكن إيجاز الفوائد
 حكومية مع منظمات المجتمـع المـدنى       ضرورة التعاون بين الهيئات والمؤسسات ال      – ١

   .حتى يتسنى لها القيام بدورها على الوجه األكمل
 توجيه إهتمام منظمات المجتمع المدنى الدولية الى القرى األكثـر فقـراً واحتياجـاً                – ٢

  .للتنمية
فراد لية بعمل نشرات واعالنات توضح لأل     ضرورة قيام منظمات المجتمع المدنى الدو      – ٣

  . الذى تقوم بهالدور
منظمات المجتمع  االستعانة ب  وذلك يكون عن طريق    باألنشطة األكثرأهمية    بدأ أهمية ال  – ٤

  .لذين هم أكثر دراية المدنى المحلية أو القادةا
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   )٣٧٦= ن(جتماعية واالقتصادية للمبحوثين الخصائص الشخصية واال .)١(جدول رقم 
  %  اعداد  الخصائص الشخصية  م

  :السن
   سنة٤٠ أقل من -

  
١٠٣  

  
٢٧,٤  

  ٤٩,٥  ١٨٦   سنة٦٠ أقل من–٤٠ من-
١  

  ٢٣,١  ٨٧   سنة فأكثر٦٠ من -
  :المستوى التعليمي

   أمي-
  
١٦٨  

  
٤٤,٧  

  ١٠,٤  ٣٩   ابتدائي-
  ٦,١  ٢٣   اعدادي-
  ٨,٠  ٣٠   ثانوي-
  ٢٨,٧  ١٠٨   جامعي-

٢  

  ٢,١  ٨   فوق جامعي-
  :عدد أفراد األسرة

   فرد فأقل٣ -
  
١٠٣  

  
٢٧,٤  

  ٦٣,٠  ٢٣٧   فرد٦-٤ من -
٣  

  ٩,٦  ٣٦   فرد فأكثر٧ -
  :العضوية في المنظمات

   منعدمة-
  

١٩٢  
  

٥١,١  
  ٤٦,٧  ١٧٦   منخفضة-
  ١,٩  ٧   متوسطة-

٤  

  ٠,٣  ١   عالية-
  :االنفتاح الحضاري

   منعدم-
  
٢  

  
٠,٥  

  ٦٣,٦  ٢٣٩   منخفض-
  ٣٣,٢  ١٢٥   متوسط-

٥  

  ٢,٧  ١٠   عالي-
  :الحيازة الزراعية

   حائز-
  
٢٢٩  

  
٦  ٦٠,٩  

  ٣٩,١  ١٤٧   غير حائز-
  :الحيازة الحيوانية

   حائز-
  
١٤٦  

  
٧  ٣٨,٨  

  ٦١,٢  ٢٣٠     غير حائز-
  حيازة المشروعات االنتاجية

  حائز -
  
١٤  

  
٨  ٦,١  

  ٩٣,٩  ٣٦٢  غير حائز -
  : الشهرىالدخلمتوسط 

   منخفض-
  
٣٥  

  
٩,٣  

  ٣٨,٠  ١٤٣   متوسط-
٩  

  ٥٢,٧  ١٩٨   عالي-
  :مستوى الطموح

   ضعيف-
  
١٤  

  
٣,٧  

  ٣٧,٠  ١٣٩   متوسط-
١٠  

  ٥٩,٣  ٢٢٣     عالي-
  :التعرض لمصادر المعلومات

   منعدم-
  
١  

  
٠,٣  

  ١٥,٤  ٥٨   منخفض-
  ٧٢,٩  ٢٧٤   متوسط-

١١  

  ١١,٤  ٤٣   عالي-
   بالمنظماتالمعرفة

    يعرف-
  
٣٤٨  

  
١٢  ٩٢,٦  

  ٧,٤  ٢٨   ال يعرف-
  معرفة أسماء المنظمات

   يعرف-
  
٣٣٢  

  
١٣  ٨٨,٣  

  ١١,٧  ٤٤   ال يعرف-
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   )٣٧٦= ن (  توزيع المبحوثين وفقاً آلرائهم فى تواجد األنشطة اإلجتماعية.)٢(جدول 

  األنشطة االجتماعية  م  ال يوجد  يوجد
  %  اعداد  %  اعداد

   الرعاية االجتماعية أنشطة- أ
  ٩١,٢  ٣٤٣  ٨,٨  ٣٣  تقديم الرعاية االجتماعية لالسرالفقيرة  ١
  ٨٨,٨  ٣٣٤  ١١,٢  ٤٢  توعية الزوج والزوجة بدورهما فى تربية االبناء  ٢
  ٧٧,٧  ٢٩٢  ٢٢,٣  ٨٤  توعية االسرة بمتطلبات الطفل  ٣

  ٨١,٦  ٣٠٧  ١٨,٤  ٦٩  التوعية بحقوق االنسان  ٤
  ٧٩,٠  ٢٩٧  ٢١,٠  ٧٩  ه المرأةتوضيح دور المجتمع تجا  ٥
 ٧٤,٧ ٢٨١ ٢٥,٣ ٩٥ تعريف االفرادبحقوقهم وواجباتهم تجاه مجتمعهم  ٦
   انشطة االهتمام بدور المرأة- ب
  ٧٥,٨  ٢٨٥  ٢٤,٢  ٩١  الحد من انتشار العنف ضد المرأة  ١
  ٦٧,٨  ٢٥٥  ٣٢,٢  ١٢١  توضيح االضرار الناشئة من استخدام العنف ضد المرأة  ٢
  ٥٥,١  ٢٠٧  ٤٤,٩  ١٦٩  د المجتمع باالجراءات المتبعة فى قضايا المرأةتعريف افرا  ٣
  ٦٠,٤  ٢٢٧  ٣٩,٦  ١٤٩  )ختان-ضرب-تحرش(توضيح صور العنف ضد المرأة  ٤
  ٦٨,٦  ٢٥٨  ٣١,٤  ١١٨  تقوية الترابط والعمل الجماعى بين االسر  ٥
  ٨٩,٤  ٣٣٦  ١٠,٦  ٤٠  التعريف باحقية المرأة بالميراث  ٦
  ٨٢,٧  ٣١١  ١٧,٣  ٦٥  تماعية فى مقدمة انشطة المنظمةوضع المشاركة االج  ٧
  ٦٣,٣  ٢٣٨  ٣٦,٧  ١٣٨  ترقية المهارات االجتماعية كالمشاركة المجتمعية  ٨
  ٦٠,٤  ٢٢٧  ٣٩,٦  ١٤٩  االهتمام بدور المشاركة الفكرية بين افراد المجتمع  ٩
 ٥٩,٣ ٢٢٣ ٤٠,٧ ١٥٣ تفعيل دور المشاركة المجتمعية لالفراد  ١٠
 مهارات األفرادمية  أنشطة تن– ج

  ٥٥,٦  ٢٠٩  ٤٤,٤  ١٦٧  تنمية الوعى بصور المشاركة المجتمعية  ١
  ٤٩,٥  ١٨٦  ٥٠,٥  ١٩٠  تنمية مهارات التواصل بين االفراد والجماعات  ٢
  ٦٣,٦  ٢٣٩  ٣٦,٤  ١٣٧  تنمية مهارات االتصال بين االفراد  ٣
  ٧٢,٦  ٢٧٣  ٢٧,٤  ١٠٣  تنمية مهارات االسر الفقيرة داخل القرية  ٤
  ٧٠,٢  ٢٦٤  ٢٩,٨  ١١٢  تنمية المناطق العشوائية داخل القرية  ٥
  ٦٩,٩  ٢٦٣  ٣٠,١  ١١٣  تعريف افراد المجتمع بكيفية المحافظة على البيئة  ٦
  ٧٣,١  ٢٧٥  ٢٦,٩  ١٠١  توعية افراد المجتمع بادوارهم تجاه مجتمعهم  ٧
  ٧٢,٩  ٢٧٤  ٢٧,١  ١٠٢  محاربة البطالة والفقر  ٨
  ٦٩,٧  ٢٦٢  ٣٠,٣  ١١٤  الجنسينتوفير فرص عمل للشباب من   ٩
 ٦٠,١ ٢٢٦ ٣٩,٩ ١٥٠ حل المشاكل االجتماعية قبل تفاقمها  ١٠
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   )٣٧٦= ن ( توزيع المبحوثين وفقاً آلرائهم فى اإلستفادة من األنشطة االجتماعية .)٣(جدول 
درجة اإلستفادة                             م  عالية  متوسطة  ضعيفة  ال يستفيد

  %  اعداد  %  اعداد  %  اعداد  %  اعداد  األنشطة االجتماعية
   أنشطة الرعاية االجتماعية-أ 
  ١٥,٧  ٥٩  ٢٣,٧  ٨٩  ٢٢,٦  ٨٥  ٣٨,٠  ١٤٣  الفقيرة تقديم الرعاية االجتماعية لالسر  ١
  ١٦,٠  ٦٠  ٢٢,٣  ٨٤  ٢٣,٧  ٨٩  ٣٨,٠  ١٤٣  توعية الزوج والزوجة بدورهما فى تربية االبناء  ٢
  ١٢,٢  ٤٥  ١٩,٧  ٧٤  ٢٠,٢  ٧٥  ٤٧,٩  ١٨٠  لتوعية االسرة بمتطلبات الطف  ٣
  ١٣,٦  ٥١  ١٨,٩  ٧١  ١٩,١  ٧٢  ٤٨,٤  ١٨٢  التوعية بحقوق االنسان  ٤
  ١٥,٤  ٥٨  ٢١,٠  ٧٩  ٢٠,٢  ٧٦  ٤٣,٤  ١٦٣  توضيح دور المجتمع تجاه المرأة  ٥
 ١٤,٩ ٥٦ ١٧,٠ ٦٤ ١٨,١ ٦٨ ٥٠,٠ ١٨٨ تعريف االفراد بحقوقهم وواجباتهم تجاه مجتمعهم  ٦
  تمام بدور بالمرأة أنشطة االه-ب  
  ١٨,٦  ٧٠  ١٨,٩  ٧١  ١٥,٤  ٥٨  ٤٧,١  ١٧٧  الحد من انتشار العنف ضد المرأة  ١
  ١٦,٥  ٦٢  ١٥,٢  ٥٧  ١٥,٢  ٥٧  ٥٣,٢  ٢٠٠  توضيح االضرار الناشئة من العنف ضد المرأة  ٢
  ١٠,٤  ٣٩  ١٠,٦  ٤٠  ١٣,٦  ٥١  ٦٥,٤  ٢٤٦  التعريف باالجراءات فى قضايا السلوك ضد المرأة  ٣
  ١١,٢  ٤٢  ١٣,٨  ٥٢  ١٤,١  ٥٣  ٦٠,٩  ٢٢٩  ) قهر-ختان- ضرب-تحرش( لعنفتوضيح صورا  ٤
  ١٤,٦  ٥٥  ٢١,٠  ٧٩  ١١,٧  ٤٤  ٥٢,٧  ١٩٨  تقوية الترابط والعمل الجماعى بين االسر  ٥
  ٤٥,٢  ١٧٠  ٢٧,٧  ١٠٤  ٨,٠  ٣٠  ١٩,١  ٧٢  التعريف باحقية المرأة بالميراث  ٦
  ٣٠,١  ١١٣  ٢٧,٤  ١٠٣  ١١,٢  ٤٢  ٣١,٤  ١١٨  وضع المشاركة فى مقدمة انشطة المنظمة  ٧
  ١٥,٢  ٥٧  ٢٣,١  ٨٧  ١٠,١  ٣٨  ٥١,٦  ١٩٤  ترقية المهارات االجتماعية كالمشاركة المجتمعية  ٨
  ١٢,٠  ٤٥  ١٩,٩  ٧٥  ١٠,٩  ٤١  ٥٧,٢  ٢١٥  االهتمام بدور المشاركة الفكرية بين افراد المجتمع  ٩

 ١١,٤ ٤٣ ١٦,٥ ٦٢ ١١,٤ ٤٣ ٦٠,٦ ٢٢٨ تفعيل دور المشاركة المجتمعية لالفراد  ١٠
   أنشطة تنمية مهارات األفراد-ج
  ٩,٦  ٣٦  ٧,٧  ٢٩  ٩,٠  ٣٤  ٧٣,٧  ٢٧٧  الوعى بصور المشاركة المجتمعية  ١
  ٧,٧  ٢٩  ٩,٠  ٣٤  ١٠,٦  ٤٠  ٧٢,٦  ٢٧٣  تنمية مهارات التواصل بين االفراد  ٢
  ٦,١  ٢٣  ٨,٨  ٣٣  ١٨,٤  ٦٩  ٦٦,٨  ٢٥١  تنمية مهارات االتصال بين االفراد  ٣
  ٦,٩  ٢٦  ٩,٨  ٣٧  ١٨,٦  ٧٠  ٦٤,٦  ٢٤٣  لفقيرة سر اتنمية مهارات األ  ٤
  ٧,٤  ٢٨  ٩,٠  ٣٤  ١٨,٩  ٧١  ٦٤,٦  ٢٤٣  تنمية المناطق العشوائية داخل القرية  ٥
  ٨,٢  ٣١  ٨,٢  ٣١  ١٧,٨  ٦٧  ٦٥,٧  ٢٤٧  بالمحافظة على البيئة فراد األتعريف  ٦
  ٨,٨  ٣٣  ٨,٢  ٣١  ١٩,٩  ٧٥  ٦٣,٠  ٢٣٧  فراد بادوارهم تجاه مجتمعهماألتوعية   ٧
  ٩,٦  ٣٦  ٩,٨  ٣٧  ١٧,٣  ٦٥  ٦٣,٣  ٢٣٨  ة البطالة والفقرمحارب  ٨
  ٨,٥  ٣٢  ٩,٣  ٣٥  ١٤,٩  ٥٦  ٦٧,٣  ٢٥٣  توفير فرص عمل للشباب من الجنسين  ٩

 - - - - ١٢,٢ ٤٦ ٨٧,٨ ٣٣٠  تفاقمها قبل االجتماعية المشاكل حل  ١٠
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   االجتماعيةستفادة من األنشطةدرجة االو العالقات االرتباطية بين الخصائص الشخصية .)٤(جدول 

  بيرسون ارتباط معامل قيم  الشخصية الخصائص  م
  ٠,٠٧٧  السن  ١
  ٠,٠٢٠-  المستوى التعليمي  ٢
  ٠,٠٥٩  عدد أفراد األسرة  ٣
  ٠,٠٢٧  عضوية المنظمات  ٤
  ٠,٠٦٢  االنفتاح الحضاري  ٥
  ٠,٠٢٠-  الحيازة الزراعية  ٦
  ٠,٠٠٣-  الحيازة الحيوانية  ٧
  ٠,٠٣٢-  المشروعات االنتاجية  ٨
  ٠,٠١١  الدخلمتوسط   ٩
  **٠,١٤٦-  مستوى الطموح  ١٠
  ٠,٠٥٠  مصادر المعلومات  ١١
  **٠,١٣٨  معرفة المنظمات  ١٢
  *٠,١٠٣  اسماء المنظمات  ١٣

  **٠,٠١نوى عند   مع*          ٠,٠٥معنوى عند 

  :التوصيات
 قـد  يوالت التوصيات من بمجموعة الخروج تم ، البحث اليها توصل التى النتائج على بناء

 تـسعى  والتي الدولية، المدنى المجتمع منظمات عليه تركز أن ينبغي لما تصورات وضع في تفيد
 يمكـن  كمؤشـرات  التوصـيات  تلك تتخذ بأن الريفية األسر وتنمية الريفية المجتمعات تنمية إلى

  :كالتالى وهى سوهاج بمحافظة أنشطتها وتنفيذ تخطيط عند بها اإلهتداء
 مـع  تتناسـب  بصورة وتقديمها أهمية، األكثر االجتماعية باألنشطة اإلهتمام ضرورة – ١

 مـن  قـدر  أعلى وتحقيق بها للنهوض الدولية المدنى المجتمع منظمات من المستفيدين المبحوثين
  . تقدمها التى األنشطة من اإلستفادة
 لةطوي ولفترة االجتماعية، األنشطة تقديم عند اإلعتبار فى االستمرارية عنصر وضع – ٢

 حتـى  فعله عليهم يجب ما لمعرفة بالمنظمة المشورة اصحاب إلى المبحوثين رجوع يمكن حتى
  .فعال أثر للنشاط ويكون عالية النشاط من االستفادة درجة تكون

 درجة رفع للمنظمة يتسنى حتى المهم، ثم باألهم اإلبتداء إعتبارها فى المنظمة وضع – ٣
  .تقدمها التى تلفةالمخ األنشطة من المبحوثين استفادة

 قـدر  أكبـر  لتحقيق المستفيدين، لها يتعرض التى بالمشاكل المنظمة إهتمام ضرورة – ٤
  .الدولية المدنى المجتمع منظمات تقدمها التى األنشطة من اإلستفادة من ممكن

 لهـم،  ومشاركتها المبحوثين اقتراحات على بناء أنشطتها المنظمة تحدد أن ضرورة – ٥
  .حياتهم مستوى تغيير فى أثر األنشطة ذهله تكون حتى

 المحليـة  أو الدولية سواء المدنى المجتمع منظمات حول الدراسات من المزيد اجراء – ٦
 خاصة الريفى والمجتمع عامة بالمجتمع النهوض فى يساعد الدولة داخل ثالث قطاع بمثابة ألنها

  .األفراد حياة مستوى لتحسين
  :المراجع

تطور المجتمع المدنى فى مصر، مجلة عالم الفكر، المجلد السابع والعشرون، العـدد             امانى قنديل،    - ١
   .١٩٩٩الثالث ، 

  .٢٠٠٠ ، طباعة شركة اوربيس، تونس،٢ العبدلى، عبد الحميد،دكتور،قانون العالقات الدولية، ط-٢
  .١٩٩٦هرة، دكتور، قراءات معاصرة فى التنمية االجتماعية، القا، السمالوطى، اقبال االمير - ٣
  .٢٠٠٤دكتور، فهم المجتمع المدنى، واشنطن دى سى، ،  ريوبين، ويليام-٤
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دكتور، الدور التنموى والتربوى للجمعيات االهلية والتعاونية فى مـصر، مكتبـة         شكر، عبد الغفار،   -٥
  .٢٠٠٥االسرة، القاهرة،  

االجتماعيـة، كفـر   دكتور،  محاضرات فى مـدخل الـى الخدمـة الخدمـة         ،  صادق، نبيل محمد   - ٦
   .١٩٩٠/١٩٩١الشيخ،

ادارة وتنمية المؤسسات االجتماعيىة، كلية الخدمة االجتماعيـة،         دكتور،   عبد اللطيف، رشاد احمد،    - ٧
  .٢٠٠٠جامعة حلوان، 

دكتوران، نحو نموزج تطبيقى لتحقيق التنسيق بـين المنظمـات           عبد الاله، صومع، مختار، راتب،     - ٨
ت المجتمعية لالصالح االقتصادى، البعد الغائب فى تنمية الريف المصرى،          الريفية، ندوة المتطلبا  

  .١٩٩٥مؤسسة فريد ريش نومان، 
، المنظمات الدولية بين النظريـة والتطبيـق، دار الكتـاب، القـاهرة،             )دكتور(عبد الحميد، رجب   - ٩

٢٠٠٢.  
وتطبيقية، دار شتات، مصر    دكتور، قانون المنظمات الدولية دراسة تأهيلية        ،فؤاد، مصطفى احمد   - ١٠

،٢٠١٠.  
دكتور، المجتمع المدنى فى مطلع الفيـة جديـدة، مركـز الدراسـات الـسياسية               ،  قنديل، امانى  - ١١

   .٢٠٠٢واالستراتيجية باالهرام، القاهرة، 
دكتور، االتجاهات التنموية فى ممارسة الخدمة االجتماعيـة، المكتـب           محمد، محمد عبد الفتاح،    - ١٢

  .٢٠٠٣، حديث، االسكندريةالجامعى ال
   .٢٠٠٤دكتور، تجربة منظمات المجتمع المدنى االقليمية والعالمية، ، مهنا، كامل - ١٣
  .٢٠٠٨تقرير التنمية البشرية مصر، :  البرنامج االنمائى لالمم المتحدة ومعهد التخطيط القومى - ١٤

http//www.docs.lib.dukee.edu/igo/guides/ngo/define/htm Website: 
   . البنك الدولى وتصنيف المنظمات غير الحكومية- ١٥

http://WWW.docs.Lib.Duke.Edu/igo/guides/ngo/define/htm.2014 Website: 
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Sammary and Recmmendations 
The cesearch mainly targeted international Civil society Organizations in 

Sohag Governomant For the Following objectives. 
- Pecognizing thi extent of benefil from those activities-Recoanizing the 

cesponndeotes deg cee of satis Faction From activities done by the iseo in the 
research area- Recognizing the respondents, suggestioos that elevale the icso,s 
cole in the rescarch area relionship between the - dentifying the cespondents, 
personaly Sicial, and economical charcteristics international civil Society 
organization and the Social and developmental. Chonges that occurred to the 
respondents affect the implementation of the activiteies held by the icso and the 
cesearch area. 

The cesearch was cooducted on a sample of 376 cespondent from the 
cespondents benefilling from the cos they have been selected from the free 
centero where the "Cace"organization exists in Sohag Governorate. They three 
villages where the icso implement there activities were selecred. They are Nida, 
Seflak, and ComBadar order. 

So activities from the Onctivities from the Onctivities from the Onctivities 
from the Onctivities from the Onctivities from the Onctivities from the 
Onctivities from the Onctivities from the Onctivities from the Onctivities from 
the Onces held by the icso wece selected. They go under three main activeitys 
which aey go under three main activeitys which are: 1- educational activities 
having four subdivisions which vachvity ace: A- literacy and education for 
thetion for the e eldelders (4-activites). B- providing educational means (11 
activities). C- Raising awareness. Contry wemen, training them, ad developing 
theic abilities activiay (5 ativies). D – Develoment of skills activity (activiety) 

2– Social activietes which has 3 subdivision that are: A- Social walfare 
activity (6activiety). B- farming activiety (10 activiety). C-Developing the cural 
community activity (10 act). 

The ceseacch depended unowing the level 1 of the activietes existence from 
the point of viow of the respondents, the degree they benefilld from the, and the 
degcee of tree satisfaction with them. 

To stop at the developmental and social influences of the ieso 
Based on that, the degcee of benefit was divided into three levels high 

benefit, average benefit and 10 w benefit. 
As for the degcee of satisfaction from the activiets held by the icso, the 

respondents wese divided into  
Not satisfied(1 degcee), somehw satisfied(2 degcees), and satifid(3 degrees) 
Based on that too, the degcees of satisfaction were divided into 3 levels: 

high satisfaction average satisfaction, and low satis faction. 
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The data was collected from the cespoodents through interviews using a 
questionnaire prepared for this purpose peccentag and elaboration methods were 
used fore analyzing and presenting data. 

Bela tion factors for pearson wear used to study the chracterisistions m 
related to the cespondents, knowledge about the activitis held by the icso, ther 
benfit from them and theirb degree of satisfaction from  

The sample was selected and the data was analy zeed through statistical 
progcams (SPSS). 

 

 

 


