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  الملخص
استهدف البحث تحديد درجة قيام الجمعيات األهلية في نشاط محو األمية من وجهة نظـر               

رجة استفادة المبحوثين من الجمعيات األهلية في نشاط محو األمية، وتحديد           المبحوثين، وتحديد د  
العالقة بين المتغيرات الشخصية واالجتماعية للمبحوثين وبين مستوي قيام الجمعيات األهلية فـي   
نشاط محو األمية، وتحديد العالقة بين المتغيرات الشخصية واالجتماعية للمبحوثين وبين مستوي            

  . الجمعيات األهلية في نشاط محو األميةاستفادتهم من
 ٢٥٢٤وعـددهم  ، تمثلت شاملة البحث في المبحوثين األميين المستفيدين مـن الجمعيـات     

 من إجمالي عددهم، وجمعت البيانات عن طريـق المقابلـة           ٣٣٣مستفيد، وبلغ عدد أفراد العينة      
اسـطة اسـتمارة اسـتبيان،      الشخصية للمستفيدين من الجمعيات األهلية في نشاط محو األمية بو         

ارتباط الرتـب لـسبرمان     واعتمد في تحليل البيانات علي، التكرارات، والنسب المئوية، ومعامل          
  .للمتغيرات من النوع المتصل، ومربع كاي للمتغيرات من النوع اإلسمي

يقعون في  %) ٦٧,٣١(أن ثلثى المبحوثين  : وكانت أهم النتائج التي تم التواصل اليها ما يلى        
من الذكور، وان أكثر مـن الثلـث        ) ٥١,٤( سنة، وأن نصف المبحوثين      ٣٢-١٦فئة العمرية   ال

 أفراد، وأن ما يقرب مـن ثلثـى المبحـوثين    ٧يعيشون في أسر كبيرة الحجم أكثر من    % ٣٨,٧
يعملـون، وأن مـايقرب      %) ٥١,١(يعيشون في أسرة بسيطة، وأن نصف المبحوثين      %) ٥٩,٥(

 يعملـون فـي مهـن مختلفـة، وأن مـايقرب مـن نـصف                %)٦٨،٨( من ثلثى المبحـوثين   
يقعون %) ٦٨,٢(ال يحوزون أرض زراعية، وأن أكثر من ثلثى المبحوثين          %) ٤٧,١(المبحوثين

%) ٧٧،٨(جنية، وأن أكثر من ثالثة أربـاع المبحـوثين          ٢٨٠٠في فئة الدخل المنخفض أقل من     
عضويتهم منخفـضة، وأن    % ٩٠,١مصادر معرفتهم بالجمعية متوسطة، وأن غالبية المبحوثين        

  .اسهامهم المجتمعي منخفض %) ٧٦,٩(مايزيد عن ثلثي المبحوثين 
 فـي  بنشاطها الجمعيات قيام مستوي أن يرون المبحوثين من% ٥٧,١نسبة أنكما اتضح   

 الجمعيـات  من استفادتهم مستوي أن يرون المبحوثين من% ٥٤,١ نسبة وأن مرتفع، األمية محو
  .مرتفع ةاألمي محو في بنشاطها

عـدد أفـراد األسـرة،      : كما أظهرت النتائج وجود عالقات ارتباطية معنوية بين كل من         
وإجمالي الدخل ألسرة المبحوث، وإجمالي مـصادر المعرفـة بالجمعيـة، وإجمـالي االسـهام               
المجتمعي، وإجمالي سعة الحيازة الزراعية لألسرة، وإجمالي العضوية فـي المنظمـات، وبـين             

  .م من الجمعيات األهلية بنشاط محو األميةمستوي استفادته
 الزواجيـة،  والحالـة  األسرة، نوع متغير بين معنوية عالقة وجودكما أسهمت النتائج عن     

  .األمية محو بنشاط األهلية الجمعية من المبحوثين واستفادة والنوع، والمهنة، العملية، والحالة
  :المقدمة

 أن يمكـن  الذي الوحيد السالح هو فالعلم العلمي، بالتقدم وازدهارها المجتمعات تقدم يرتبط
 حجر تقف التي المشكالت أهم من األمية وتعتبر التقدم، مسيرة تعوق التي المشكالت كافة يواجه
 إمكانيـات  عـن  فـضال  المجتمعـات،  كل في واالقتصادية االجتماعية التنمية برامج أمام عثرة

 تتـسم  جامدة وقيم تقليدي تفكير يسودها األمية نسبة فيها ترتفع التي النامية فالمجتمعات تطورها،
  ).١: ١٩٩٤عفيفي، (تقدمها لمسيرة واعتراضها القيم هذه إعاقة نتيجة التغير ببطء
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 الناميـة  بالدول المجتمعات تواجه التي المشكالت أخطر من تعتبر األمية أن على وعالوة
 بـأن  يقـال  كما أو المجتمعات، تلك جهتوا التي األخرى المشكالت من لكثير األساس تعتبر فإنها

 يـؤدي  الجهـل  أن حيث والمرض، والفقر الجهل أضالعه يمثل الذي التخلف مثلث قاعدة األمية
 الـوعي  لغياب بالمرض واتصالها جانب من الموارد استخدام وسوء الدخل مستوي انخفاض إلى
: ٢٠٠١أحمـد، (أخر جانب من أيضا دخله مستوي ويضعف الفرد إنتاج من يقلل مما األفراد لدي

٢.(  
 المـشكالت  من بالكثير ترتبط معقدة مشكلة هي بل فحسب كبيرة ليست إذن األمية فمشكلة

 واالجتماعيـة  االقتصادية النواحي على بالسلب يؤثر مجتمع أي في األمية نسبة فإرتفاع األخرى
 مـن  قـصوى  أهمية ذا المشكلة لهذه التصدي فإن ولذلك والسكانية والصحية والتعليمية والثقافية

  ).٤: ١٩٨٦ القاضي، خاطر، (النواحي كافة
 أخطـر  ومـن  بل العالم، دول من العديد تواجه التي المشكالت أهم من األمية كانت ولما

 االقتـصادي،  (المختلفـة  اإلنتـاج  مجـاالت  على سلبي تأثير من لها لما لديها، التنمية معوقات
 العجـز  قيـد  مـن  اٌإلنـسان  تحرير الضروري من فية أصبح وقت في) والثقافي واالجتماعي،

 تمكينـا  خبراتة، وتقنين مهارته وتأهيل المبدعة، قدراتة وصقل الخالقة، طاقاته وإطالق الفكري،
 يعيش الذي العصر مستوي وعلى المجتمع مستوي على التداول ومن االجتماعية، السيولة من له

  ). ٨-٧: ١٩٩٨ اإلنمائي، المتحتة األمم مجبرنا (األمية من بالتحرر إال ذلك يتحقق وال فيه،
 مـصر  تحتـل  إذ كبيـر  بشكل األمية مشكلة من تعاني التي الدول أوائل من مصر تعتبر

 المـشكلة  بهـذه  اإلهتمام إلي المتعاقبة الحكومات دعي ما وهو العالم مستوي علي ١٦٠المرتبة
 الـسنوات  اعتبار الجمهورية يسرئ السيد إعالن أهمها من كان والتي عليها للقضاء الجهود وبذل
 حـق  التعلـيم  بـأن  إيمانـا  وذلك الكبار وتعليم األمية لمحو عقدا) م١٩٩٩ إلي م١٩٩٠ (العشر

 هيئـة  وهـي  الكبار وتعليم األمية لمحو العامة الهيئة إنشاء اإلعالن هذا نتائج من وكان للجميع،
 الكبار وتعليم األمية محو امجوبر خطط وضع وتتولي التعليم، وزارة تتبع إعتبارية شخصية ذات

 فـي  والبرامج الخطط هذه تنفيذ مسئولية تقسم التي المختلفة الجهات بين والتنسيق تنفيذها ومتابعة
  ). ٣٤: ١٩٩٠ المتبولي،( الدولة

فـي  % ٢٩,٣وقد حقق هذا اإلهتمام بعض االنجازات حيث انخفضت نسبة األميـة إلـي             
، وعلي الرغم من المجهودات الكبيرة التي    ١٩٨٦م  في عا % ٤٧,٤ بعد أن كانت     ٢٠٠٦إحصائية

تقوم بها الدولة إال أن المشكلة مازالت قائمة ومستمرة خاصة في الريف حيث تشير اإلحصائيات               
مقابل عـدد األميـين   % ٢١ مليون نسمة بنسبة ٣,٤إلي أن أعداد األميين من الذكور في الريف     

مليون نـسمه   ٧,٢د اإلناث األميات بالريف     وعد% ١٠ مليون نسمه بنسبة     ١,٧الذكور بالحضر   
إي أن إجمـالي    % ٢٧ مليون نسمه بنسبة     ٤,٥مقابل عدد اإلناث األميات بالحضر      % ٤٢بنسبة  

الجهاز المركزي للتعبئـة العامـة   ( مليون نسمه ١٦,٨عدد األميين علي مستوي الجمهورية يبلغ    
  ). ٢٥: ٢٠١٤واألحصاء، 

 األميين تبرز خطورة المشكلة على مستوي الجمهورية        وال شك أن هذه األعداد الكبيرة من      
بصفة عامه والريف بصفه خاصة األمر الذي يتطلب تضافر جميع مؤسسات الدولـة الحكوميـة          

  ).٢٨٧: ٢٠٠٧الخولي، (واألهلية للقضاء على هذه المشكلة الخطيرة 
مـن جانـب    ولقد شهد النصف الثاني من القرن العشرين إهتماما متزايدا بمشكلة األميـة             

المؤسسات الدولية والتي تبنت العديد منها للتصدي لتلك المشكلة من خالل القيام بمجموعة مـن               
الدعوة لعقد العديد من المؤتمرات الدولية واإلقليميـة والتواصـل مـن            : الجهود كان من أهمها     

ات خاللها إلي توصيات تهدف إلي خفض نسبة األمية في العالم والتي كان مـن أهمهـا مـؤتمر      
، والتي أدت لتحويـل    ١٩٩٧، و ١٩٨٥، و ١٩٧٢، و   ١٩٦٠، و ١٩٤٩تعليم الكبار الخامس لسنة     

قضية األمية من قضية محلية إلي قضية عالمية، وأضافت أبعاد جديدة فـي عمـل المنظمـات                 
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" ودكـار "،١٩٩٠عـام  "جومتين "الدولية في مجال محو األمية وتعليم الكبار، باإلضافة لمؤتمري  
بكل أشـكاله وهيئاتـه   ) الجمعيات األهلية(ين أعطا إهتماما كبيرا للمجتمع المدني  اللذ ٢٠٠٠عام  

  ).١٩٢: ٢٠٠٣عبدالحميد، (ومؤسساته في مكافحة األمية 
وتعتبر مصر من الدول الرائدة التي اهتمت بالمنظمات األهلية؛ حيث أنشئت أول جمعيـة              

رية، وبعدها توالي تأسيس الجمعيات،      باسم الجمعية اليونانية باإلسكند    ١٨٢١أهلية في مصر عام     
فهناك جمعيات ذات طابع ثقافي وجمعيات ذات طابع خدمي إلى غير ذلك من أنواع الجمعيـات                

  ).                         ٤٥: ١٩٩٧حسين، (المختلفة 
وتقوم المنظمات األهلية بمواجهة المشكالت االجتماعية التي تعجز المنظمـات الحكوميـة           

صة في المناطق ذات المشكالت االجتماعية واالقتصادية المعقدة وبالتـالي يـسهل            عن حلها وخا  
عليها التعامل مع هذه المشكالت بطريقة مباشرة وسريعة وعن قرب ومن ثم تقدم خدماتها للفئات               

  ).٤٨: ٢٠١٣أبوعواد، (األكثر احتياجاً والمهمشة في المجتمع 
 من اآلثار السلبية لبرامج نقـص الخـدمات         وللجمعيات األهلية دور هام في مجال التقليل      

التي يصعب الوصول إليها عن طريق القنوات الحكومية، وكذلك فهي تستطيع توفير الكثير مـن               
الموارد التي يمكن تعبئتها وتوظيفها في األنشطة التنموية مما يخفف العبء الواقع على األجهزة              

: ٢٠٠١الهلباوي،  (أداء الخدمات األساسية    الحكومية، وهي البديل عن قصور إمكانات الدولة في         
١٩٢.(  

ومما ال شك فيه أن نجاح هذه الجمعيات األهلية يتوقف علي مما تقوم به من أنشطه ومـا                  
تحققه من أهداف وما تقدمه للريفيين من خدمات ولعل من أهم هذه األنشطة التي تقوم بها هـذه                   

تي تعتبر من أخطر وأهم المـشكالت التـي         الجمعيات هو محاولة محو أمية  هؤالء الريفيين وال        
تواجه المجتمع المصري بصفة عامة ومحافظة أسيوط بصفة خاصـة باعتبارهـا مـن أولـي                

فـي إحـصائية    % ٣٣,٣ميـه فيهـا   ألاالمحافظات التي تعاني من هذه المشكلة إذ تمثل نـسبة           
 الجهـاز المركـزي للتعبئـة العامـة       (٢٠١٥ وفقا إلحـصائية  % ٣٢,٩وإنخفضت إلي   ٢٠١٤

وانخفاض النسبة ال يعني إنخفاض األعداد فأعداد األميين فـي          ) واألحصاء، بيانات غير منشورة   
ازدياد نظراً الستمرار الزيادة السكانية، وهذا ما يستدعى الدراسة والفحص لمعرفة دورها الفعال             

مـن  في كثير من المجاالت إذ تعتبر قنوات جذب نموذجية لحث الناس علي حل مشاكلهم لما لها            
  .موقع متعمق في المجتمع بوجه عام والمجتمع الريفي بوجه خاص

  :مشكلة البحث
مما سبق يتضح أن األمية تعتبر من أهم المشكالت التي يعاني منها المجتمـع المـصري                
بصفة عامة والمجتمع الريفي بصفة خاصة وتهدف الجمعيات األهلية بصفة عامة إلى المـساهمة            

واء كان حضريا أو ريفيا، وتحاول الجمعيـات األهليـة الموجـودة      في تنمية وتطوير المجتمع س    
اجتماعياً واقتصادياً وصـحياً     ٍ بالريف أن تعمل على تقوية وتطوير المجتمع الريفي والنهوض به         

وذلك من خالل القيام بالعديد من الخدمات، ومع عجز الدولة عن مواجهة مشكلة األمية بمفردها               
ات غير الحكومية كواجب وضرورة لمساعدة الدولة فـي القـضاء           تأتي الدعوة لمشاركة المنظم   

جمعيـة  ١٥٥٢علي هذه المشكلة الخطيرة، وتضم محافظة أسيوط باعتبارها محافظة الدراسـة             
 فصال موزعة علـي  ١١١٤ جمعية تحتوي علي ٣٨٦نشطه  يشارك منها في مجال محو األمية         

 من الجمعيات والفصول إال أن األميـة  قري ومراكز محافظة أسيوط، وعلي الرغم من هذا العدد      
لم يحدث لها تغير ملحوظ في محافظة أسيوط وذلك نظرا لزيادة السكانية األمر الذي اسـتوجب                
القيام بهذه الدراسة، ومن هنا تبرز التساؤالت الهامة عن آثـر بعـض المتغيـرات الشخـصية                 

  .هليةللمبحوثين لدرجة استفادتهم من مجال محو األمية بالجمعيات األ
 ماهي درجة قيام الجمعيات األهلية فى نشاط محو األمية من وجهة نظر المبحوثين؟ -١
 ماهي درجة استفادة المبحوثين من الجمعيات األهلية في نشاط محو األمية؟  -٢
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ماهي العالقة بين المتغيرات الشخصية واالجتماعية للمبحوثين وبـين مـستوي قيـام            -٣
 ة؟الجمعيات األهلية في نشاط محو األمي

ماهي العالقة بين المتغيرات الشخصية واالجتماعية للمبحوثين وبين مستوي استفادتهم           -٤
 من الجمعيات األهلية فى نشاط محو األمية؟

في االستفادة من نتائجه عند تخطيط وتنفيذ بـرامج          ترجع أهمية هذا البحث    :أهمية البحث 
لية في مجال محو األمية، وتفيد في       محو األمية بالجمعيات األهلية، وتطوير جهود الجمعيات األه       

التعرف على الجوانب اإليجابية والسلبية فيما يتعلق بقيام الجمعيات األهلية في محافظة أسـيوط              
  .بدورها في مجال محو األمية بين الريفيين

   مستوى االستفاده،مستوى القيام ،درجة االستفاده، درجة القيام: الكلمات الدالة
  : أهداف البحث

 .  محو األمية من وجهة نظر المبحوثينبنشاطدرجة قيام الجمعيات األهلية تحديد  -١
 .محو األمية نشاطتحديد درجة استفادة المبحوثين من الجمعيات األهلية في  -٢
تحديد العالقة بين المتغيرات الشخصية واالجتماعية للمبحوثين وبـين مـستوي قيـام         -٣

 . محو األميةنشاطالجمعيات األهلية ب
قة بين المتغيرات الشخصية واالجتماعية للمبحوثين وبين مستوي استفادتهم         تحديد العال  -٤

 . محو األميةنشاطمن الجمعيات األهلية ب
  : الفروض البحثية

توجد عالقة معنوية بين    -١: ة الفرض البحثى التالى   غتم صيا  لتحقيق الهدف البحثي الثالث   
 األسرة، ونوع األسرة، والحالة الزواجيـة،       السن، والنوع، وعدد أفراد   : المتغيرات البحثية التالية  

والحالة العملية، والمهنة، وسعة الحيازة الزراعية ألسرة المبحوث، والداخل الشهري من العمـل             
غير الزراعي لألسرة، وسعة الحيازة الحيوانية لألسرة، ومصادر المعرفة بالجمعيـة، واإلنفتـاح      

، والعضوية في المنظمات الريفيـة، واإلسـهام    )غير الرسمية (الجغرافي، والمشاركة االجتماعية    
، وبين درجة قيام الجمعيات األهليـة فـي نـشاط محـو     )المشاركة في تنمية المجتمع  (المجتمعي

توجد عالقة معنوية بـين  : األمية، ولتحقيق الهدف البحثي الرابع تم صياغة الفرض البحثى التالى 
ة استفادتهم من الجمعيات األهلية فـي نـشاط         المتغيرات البحثية المدروسة للمبحوثين وبين درج     

  .محو األمية
  الطريقة البحثية

تمثلت شاملة البحث في المبحـوثين األميـين المـستفيدين مـن            : شاملة وعينة الدراسة  
خمسة مراكز موزعين شماالً وجنوباً وشرقاً وغرباً ووسطً فكانـت علـى         الجمعيات، وتم إختيار  

وتيج جنوباً، والفتح شرقاً، والغنايم غرباً، ومركز أسيوط وسطً،         الترتيب مركز ديروط شماالً، وأب    
وتم أختيار أربع قري من كل مركز يوجد به جمعيات أهلية تعمل في مجال محو األمية وتعلـيم                  

) ٢٥٢٤(الكبار بطريقة عمدية، وعليه تم حصر جميع المستفدين في القرى المختارة، وبلغ عددها            
المدروسة والتي تمثل شاملة الدراسة، وتم أختيار عدد المبحـوثين          مستفيد من الجمعيات األهلية     

 ولتحديـد عينـة   ،)Spss(من كل قرية بطريقة عشوائية عن طريق برنامج الحـزم اإلحـصائية   
  :وبيانها كالتالي، )Krejcie and Morgan,1970(الدراسة تم تطبيق معادلة 

 S = X2 NP (1 – P) ÷ d2 (N – 1) + X2 P (1 – P) 
وتم توزيع حجم العينة الكلي على القرى بما يتناسـب  مبحوثاُ ) ٣٣٣(بلغ حجم العينة   حيث  

مع عدد المبحوثين لكل قرية من القرى المختارة، ولتحديد النسبة وعدد المبحوثين من كل قريـة                
عدد المبحوثين مـن كـل   = من القري المختارة تم استخدام المعادلة التالية حساب النسبة المئوية   
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عدد المبحوثين المستفيدين   ×الشاملة  ÷ العينة  = الشاملة، عدد المبحوثين المختارين   ÷ ١٠٠×قرية  
  .من كل قرية

الستبيان لجمع البيانات الميدانية للبحث، ثم تم إجـراء  ات ا تم تصميم إستمار:جمع البيانات 
 فـي   ستبيان من خالل مجموعة من األساتذة المتخصـصين       إلاتحكيم لعبارات ومكونات إستمارة     

علم االجتماع ، وعلم االجتماع الريفي واإلرشاد الزراعي، وعلم الـنفس بالجامعـات ومراكـز               
البحوث المصرية وكان عددهم خمسة عشر محكماً، وتم اعتماد العبـارات واالسـتجابات التـي          

منهم، وإستبعاد التي لم تحظ بتلك النسبة، وبعد ذلك تم صـياغة اسـتمارة            % ٧٥حظيت بموافقة   
 إلستمارة االستبيان على عـدد  Pre-testوتم إجراء اختبار مبدئي  ان في صورتها النهائية،     االستبي

للتأكـد مـن سـهولة      ) ساحل سـليم  (مركز) تاسا(مبحوثاً من خارج العينة البحثية من قرية        ٢٥
عباراتها ومالئمتها لهم، وتم إجراء التعديالت الالزمة، وتم جمع البيانـات بالمقابلـة الشخـصية        

  .ينللمبحوث
، )Spss(ثم تحليل البيانـات إحـصائيا برنـامج الحـزم اإلحـصائية     : أدوات التحليل اإلحصائي  

واستخدامت التكرارات والنسب المئوية، والدرجة المتوسطة، ومعامل اإلرتباط الرتب لـسبرمان،        
  .ومربع كاي

  :القياس الرقمي للمتغيرات
  : المتغيرات البحثية وهي: أوالً
 سـنة،   ٣٢ألقل مـن  -١٦حوث بتقسيمة إلى ثالث فئات هي من        قيس عمر المب  : السن-١

  . على الترتيب٣، و٢، و١ سنة، وأعطيت قيم درجية ٤٩ سنة، وأكبر٤٩ألقل من-٣٢ومن 
ذكور، وإناث، وأعطي للـذكر     : تم قياسه من خالل تقسيم المبحوثين إلى نوعين        :النوع-٢
  .١، وأعطي لألنثى الدرجة ٢الدرجة 
ويقصد به عدد أفراد أسرة المبحوث الذين يقيمون معه فـي نفـس             : عدد أفراد األسرة  -٣

أسرة صغيرة أقل مـن  : المسكن، وتم قياسة من خالل تقسيم عددأفراد األسرة إلى ثالث فئات هي 
أفرد، وأعطيت اسـتجابات  ) ٧أكثر من (أفرد، وأسرة كبيرة ) ٧-٥من( أفراد، وأسرة متوسطة  ٥

  .لترتيب على ا٣، و٢، و١المبحوثين قيم درجية
 تم قياسة من خالل سؤال المبحوث عن ما إذا كانت أسـرته نوويـة، أو                : األسرة نوع-٤

  . على الترتيب٣، و٢، و١ممتدة، أو مركبة، وأعطيت الدرجات 
 ويقصد بها ما إذا كان المبحوث أعزب، أو متـزوج، أو مطلـق، أو               :الحالة الزواجية -٥

  . على الترتيب٤، و٣و، ٢، و١أرمل، وقد أعطيت اإلستجابات األرقام 
يعمـل، وال يعمـل،     :  تم قياسه من خالل تقسيم المبحوثين إلى فئتـين         :الحالة العملية -٦

  . على الترتيب١، و٢وأعطيت الدرجات 
العمـل  : تم قياسها من خالل تقسيم المبحوثين وفقاً للمهنة إلـى ثـالث فئـات         : المهنة-٧

، ١مل بمهنة أخري فقط، وأعطيت الدرجات       بالزراعة فقط، والعمل بالزراعة ومهنة أخرى، والع      
  . على الترتيب٣، ٢

 تم التعبير عنه بإجمالي المساحة الزراعيـة بـالقيراط          :سعة الحيازة الزراعية لألسرة   -٨
لدي المبحوث سواء كانت ملك أو إيجار أو مشاركة، وبناء عليه تم توزيع المبحوثين وفقاً لحجـم        

 قيـراط،  ٦١ – ٣٣ قيراط، ومـن    ٣٢ال يحوز، أقل من     : حيازتهم الزراعية إلى أربع فئات هي     
  على الترتيب ٤، و٣، و٢، و١ قيراط وأعطيت االستجابات قيم درجية هي ٦٢وأكثر من 

ال المبحوث عن متوسـط     ؤ وقيس بس  : الشهري من العمل غير الزراعي لألسرة      الدخل-٩
 ٢٨٠٠فئة أقـل    : ث فئات هي  الدخل الشهرى لألسرة بالجنية، وعليه تم تقسيم المبحوثين إلى ثال         

  .جنيه شهريا٤٩٠٠ً، وفئة أكبر من ٤٩٠٠-٢٨٠١جنيه، وفية 
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 الطريقة بها ويقصد: األمية محو نشاط في العاملة األهلية بالجمعية المعرفة مصادر -١٠
 المبحـوثين  سؤال وتم األهلية، الجمعية في األمية محو بنشاط المبحوثين خاللها من عرف التي
 واألقـارب،  واألهل واألصدقاء، بها، والعاملين األهلية الجمعية أعضاء: وهي مصادر تسعة عن

 واعطيـت  والنـت،  والراديـو،  التليفزيـون،  الزراعـي،  والمرشد المحليين، والقادة والجيران،
 المبحـوثين  توزيـع  تم عليه وبناء الترتيب، علي ١و ،٢ الدرجة واعطيت وال بنعم، االستجابات

 مـن  منخفضة، معرفة درجة ١٢ من أقل :هي فئات ثالث إلي  بالجمعية معرفتهم لمصادر وفقاً
  .عالية معرفة درجة ١٦ من وأكثر متوسطة، معرفة درجة ١٥ – ١٣

 أو عـضو،  غيـر  المبحوث كان إذا ما بها ويقصد :الريفية المنظمات في العضوية-١١
 ،٢و ،١ الدرجات االستجابات وأعطيت الريفية بالمنظمات إدارة، مجلس عضو أو عادي، عضو

 فئات ثالث إلى بالجمعية معرفتهم لمصادر وفقاً المبحوثين وزيعت تم عليه وبناء الترتيب على ٣و
 عـضوية  ٩ وأكثـر  متوسطة، عضوية درجة ٩ – ٧ من منخفضة، عضوية درجة ٧ أقل :هي

  مرتفعة
 راي باستقـصاء  قياسـه  تـم ): المجتمـع  تنميـة  في المشاركة(المجتمعي اإلسهام -١٢

 مناسـبات،  دار بنـاء : وهي فيها وشارك الذاتية، بالجهود نفذت التي المشروعات عن مبحوثينال
 طـرق  تمهيـد  المجتمع، تنمية جمعية إنشاء شباب، مركز إنشاء ديني، معهد إنشاء مسجد، بناء

 وصـور  المـشاركة،  مـن  مكـون  مقياسـين  علي وذلك القرية، وشوارع طرق تشجير القرية،
 نعم، هما فئتين من مكون المشاركة مقياس وكان قريته في نفذت التي اتالمشروع في المشاركة

 هما فئات ثلث من مكون المشاركة صور ومقياس الترتيب علي ،١و ،٢ الدرجات واعطيت وال،
 وفقـا  المبحوثين تقسيم وتم الترتيب علي ٣و ،٤و ،٥ الدرجات واعطيت والراي والجهد، المال،

 ١٩من أقل: وهي فئات ثالث الي الذاتية بالجهود نفذت التي عاتالمشرو في المجتمعي إلسهامهم
  .مرتفع إسهام ٢٥ من وأكثر متوسط، إسهام درجة ٢٥–٢٠ ومن منخفض، إسهام درجة
  : التابعة المتغيرات ثانياً

 المبحوثين رأي بإستقصاء قياسها وتم: األمية محو بنشاط األهلية الجمعية قيام درجة -١
: هـي  فئـات  أربـع  من مكون مقياس علي  األمية محو بنشاط األهلية الجمعيات قيام درجة عن

 الدرجة وجمعت الترتيب، علي ١و ،٢و ،٣و ،٤الدرجات وأعطيت تقوم، ال نادراً، أحياناً، دائماً،
 توزيـع  تـم  عليـه  وبنـاء  األمية، محو نشاط في األهلية الجمعية قيام مستوي عن لتعبر الكلية

 :هـي  فئات ثالث إلي األمية محو نشاط في األهلية الجمعية قيام جةلدر لمستوى وفقاً المبحوثين
 مـن  وأكثـر  متوسط، قيام مستوي درجة ٨٤ -٦٠ومن منخفض، قيام مستوي درجة ٥٩من أقل
 .مرتفع قيام مستوي ٨٤

 وتـم قياسـها     :درجة استفادة المبحوثين من الجمعيات األهلية في نشاط محو األمية          -٢
مدي استفادتهم من الجمعيات األهلية في نشاط محو األمية، وذلك          بإستقصاء رأي المبحوثين عن     

، )إستفادة عالية، ومتوسـطة، ومنخفـضة، وال يـستفيد        : على مقياس مكون من أربع فئات هي      
لمـستوي   على الترتيب، وبناء عليه تم توزيع المبحوثين وفقا       ) ١،  ٢،  ٣،  ٤(وأعطيت الدرجات   

 درجـة   ٤٤أقل مـن  : اط محو األمية الي ثالث فئات وهي      لإلستفادة من الجمعيات األهلية في نش     
 . درجة إستفادة مرتفعة٦٤ درجة إستفادة متوسطة، وأكثر من ٦٤-٤٤إستفادة منخفضة، ومن 

  النتائج ومناقشتها
 -: الخصائص الشخصية واالجتماعية واالقتصادية للمبحوثين: اوالً
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  ، واالجتماعية، واالقتصادية توزيع المبحوثين وفقا للخصائص الشخصية.)١(جدول رقم 
  %  عدد  الفئات  المتغیرات البحثیة  م

  ٦٧٫٣١  ٢٢٤  سنة٣٢-١٦من
  السن  ١  ٢٩٫٤  ٩٨  ٤٩القل من -٣٣من

  ٣٫٣  ١١   فأكثر٤٩من   
  ٤٨٫٦  ١٦٢  أنثي  النوع  ٢  ٥١٫٤  ١٧١  ذكر

  ٢٧٫٧  ٩٢   افراد٥أقل من
  عدد أفرد األسرة  ٣  ٣٣٫٦  ١١٢   أفراد٧حتى ٥من 

  ٣٨٫٧  ١٢٩   أفراد٧نأكثر م
  ٥٩٫٥  ١٩٨  نوویة
  نوع األسرة  ٤  ٣٩٫٣  ١٣١  ممتدة
  ٠٫٢  ٤  مركبة
  ٣٥٫١  ١١٧  أعزب
  ٥٩٫٨  ١٩٩  متزوج
  الحالة الزواجیة  ٥  ٣٫٠  ١٠  مطلق

  ٢٫١  ٧  أرمل
  ٤٨٫١  ١٦٣  ال یعمل  الحالة العملیة  ٦  ٥١٫١  ١٧٠  یعمل

  ٧٫٨  ٢٦  الزراعة فقط
  المھنة  ٧  ٢٣٫٤  ٧٨  ة أخريالزراعة ومھن

  ٦٨٫٨  ٢٢٩  مھنة أخري فقط
  ٤٧٫١  ١٥٧  ال یحوز

  ٣٤٫١  ١١٤   قیراط٣٢أقل من 
  سعة الحیازة الزراعیة لالسرة  ٨  ١٢٫٦  ٤٢   قیراط٦١ حتي٣٢من 

  ٦٫٠  ٢٠  قیراط فأكثر٦٢من 
  ٦٨٫٢  ٢٧٧  جنیة٢٨٠٠أقل من 
الدخل الشھري من العمل غیر زراعي   ٩  ٢٠٫٧  ٦٩  ة جنی٤٩٠٠-٢٨٠٠

  ١١٫١  ٣٧   جنینة٤٩٠٠أكثر من   لالسرة
  ٢١٫٠  ٧٠   درجة معرفة منخفضة١٢أقل من 

مصادر المعرفة بالجمعیة األھلیة العاملة في   ١٠  ٧٧٫٨  ٢٥٩   درجة معرفة متوسطة١٥-١٢من 
  ١٫٢  ٤   درجة معرفة عالیة١٥أكثر من  نشاط محو األمیة

  ٩٠٫١  ٣٠٠  جة عضویة منخفضة در٧أقل من 
  العضویة في المنظمات الریفیة  ١١  ٩٫٣  ٣١   درجة عضویة متوسطة٩-٧من 

  ٠٫٦  ٢  درجات عضویة مرتفعة ٩أكثر من 
  ٧٦٫٩  ٢٥٦   درجة إسھام منخفض١٩أقل من 

المشاركة في تنمیة (اإلسھام المجتمعي   ١٢  ١٩٫٨  ٦٦   درجة إسھام متوسط٢٥-١٩من 
  ٣٫٣  ١١   إسھام مرتفع٢٥أكثر من   ):المجتمع

  ٣٣٣=استمارة االستبيان                                 ن: صدر البياناتم
  

من المبحوثين يقعـون فـي الفئـة        %) ٦٧,٣١(أن نسبة   ) ١(تشير النتائج الواردة بجدول     
من المبحوثين يقعون في الفئة العمرية المتوسطة مـن         % ٢٩,٤ سنة، ونسبة    ٣٢العمرية أقل من  

أن ما يزيد    سنة فأكثر، و   ٤٩ في الفئة العمرية     يقعونمبحوثين  من ال % ٣,٣ سنة، ونسبة    ٤٩-٣٢
من الذكور، في حين كانت أقل من النصف بقليل النـسبة الباقيـة مـن               %) ٥١,٤(عن النصف   

  %.٤٨,٦اإلناث 
 أفراد،  ٥عدد أفراد أسرهم أقل من      %) ٢٧,٧(أن أكثر من ربع المبحوثين      أسفرت النتائج   
 أفرد، في حين كان ما يزيد عن ثلث         ٧-٥ أفراد أسرهم من     عدد%) ٣٣,٦(وأن ثلث المبحوثين    

 أفراد، وأن ما يقرب من ثلثـي المبحـوثين          ٧عدد أفراد أسرهم أكثر من      %) ٣٨,٧(المبحوثين  
يعيـشون فـي    %) ٣٩,٣(، وأن ما يزيد عن الثلث       )بسيطة(يعيشون في أسرة نووية   %) ٥٩,٥(

وأن أكثـر مـن نـصف        أسرة مركبة،    يعيشون في %) ٠,٢(أسرة ممتدة، وأن نسبة ضئيلة جدا       
أعـزب، وأن نـسبة     %) ٣٥,١(متزوجون، وأن أكثر من ثلث المبحوثين       %) ٥٩,٨(المبحوثين  

  .أرمل% ٢,١مطلق، وأن نسبة % ٣,٠
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%) ٤٨,١(يعملون، وأن أقل من نصفهم      %) ٥١,١(بينت النتائج أن أكثر نصف المبحوثين       
يعملون بمهنه أخرى، وأن أقل مـن الربـع    ) %٦٨,٨(ال يعملون، وأن أكثر من ثلثي المبحوثين        

يعملون بمهنة  %) ٧,٨(يعملون بالزراعة ومهنة أخري، وأن أقل من عشر المبحوثين          %) ٢٣,٤(
ال يحوزون أرض زراعية، وأن أكثـر       %) ٤٧,١(الزراعة، وأن ما يقرب من نصف المبحوثين        

حيـازتهم  % ١٢,٦  قيراط، في حـين كـان      ٣٢حيازتهم الزراعية أقل من   %) ٣٤,١(من الثلث   
  . قيراط٦١من المبحوثين حائزين ألكثر من % ٠,٦ قيراط، بينما كان٦١-٣٢الزراعية 

يقعون في فئة الـدخل المـنخفض       %) ٦٨,٢(أظهرت النتائج أن أكثر من ثلثي المبحوثين        
يقعون في فئة الدخل المتوسط لألسـرة، وأن حـوالي          %) ٢٠,٧(لألسرة، وأن خمس المبحوثين     

  .يقعون في فئة الدخل المرتفع لألسرة%) ١١,١(ن عشر المبحوثي
مصادر معرفتهم بالجمعية منخفضة،    %) ٢١(أن ما يقل عن ربع المبحوثين      وأكدت النتائج 

مصادر معرفتهم بالجمعية متوسطة، بينما كانـت  %) ٧٧,٨(وأن أكثر من ثالثة أرباع المبحوثين   
ـ      % ١,٢نسبة   عـضويتهم  % ٩٠,١ة، وأن نـسبة    من المبحوثين مصادر معرفتهم بالجمعية عالي

عضويتهم متوسـطة،   %) ٩,٣(بالمنظمات الريفية منخفضة، وأن ما يقرب من عشر المبحوثين          
وأن ما يزيد    من المبحوثين عضويتهم في المنظمات الريفية مرتفعة،      % ٠,٦بينما كانت أقل نسبة     

لمبحـوثين  أسهامهم المجتمعـي مـنخفض، وأن خمـس ا   %) ٧٦,٩(عن ثالثة أرباع المبحوثين     
  . أسهامهم المجتمعي مرتفع% ٣,٣إسهامهم المجتمعي متوسط، بينما كانت نسبة %) ١٩,٨(

  
  درجة قيام الجمعيات األهلية بنشاط محو األمية: اوالً

  .بنشاطها الجمعية قيام درجة في ورايهم األمية محو نشاط في األهلية الجمعيات من المستفيدين توزيع .)٢ (جدول
  درجة القيام

  األهليةقيام الجمعيات   دائما  أحيانا  نادرا  ال
  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد

الدرجة 
  الترتيب  المتوسطة

  ٣  ٣,٥٢  ٦٥,٨  ٢١٩  ٢١,٣  ٧١  ١٢,٩  ٤٣  ٠  ٠ .الجمعية بتعرفك مكان الفصل اللي هتتعلم فيه
  ١٦  ٣,٠٣  ٥٣,٥  ١٧٨  ١٣,٥  ٤٥  ١٢,٩  ٤٣  ٢٠,١  ٦٧ .الجمعية بتقوم بعمل ندوات علشان تلتحق بفصول محو األمية

  ٤  ٣,٤٤  ٥٩,٨  ١٩٩  ٢٧,٣  ٩١  ١٠,٨  ٣٦  ٢,١  ٧ .الجمعية بتعرفك موعد بدء الدراسة بفصل محو األمية
  ٢٠  ٢,٧١  ٢٧,٠  ٩٠  ٤٠,٥  ١٣٥  ٩,٣  ٣١  ٢٣,١  ٧٧  .الجمعية بتجهز الكراسي المناسبة للجلوس عليها

  ٦  ٣,٣٨  ٥٢,٩  ١٧٦  ٣٥,١  ١١٧  ٩,٦  ٣٢  ٢,٤  ٨ تعليمكالجمعية بتوفرالكتب والكراسات واألقالم والسبورة الالزمة لعملية 
  ٢١  ٢,٢٧  ١٩,٢  ٦٤  ٢٥,٨  ٨٦  ١٨,٠  ٦٠  ٣٦,٩  ١٢٣ .الجمعية بتوفر لك فديو أو تسجيل يساعدك في تعليمك

  ١١  ٣,٣٠  ٥١,١  ١٧٠  ٣٦,٦  ١٢٢  ٤,٥  ١٥  ٧,٨  ٢٦ .الجمعية بتوفر مدرسين كويسين علشان يعلموك
  ٩  ٣,٣٢  ٥٤,٧  ١٨٢  ٣٠,٦  ١٠٢  ٧,٥  ٢٥  ٧,٢  ٢٤  .حالكتاب اللي بتدهولك الجمعية سهل وواض

  ١٣  ٣,٢٧  ٥١,٤  ١٧١  ٣٤,٥  ١١٥  ٤,٢  ١٤  ٩,٩  ٣٣  .المعلم كان بيعلمك الحروف وبيجبلك أشكال وصور للحروف
  ٢٠  ٢,٣٨  ٢٢,٢  ٧٤  ٢٥,٢  ٨٤  ٢١,٦  ٧٢  ٣٠,٩  ١٠٣  .المعلم اللي في الفصل كان بيستخدم الفديو أو التسجيل لتعليمك

  ٨  ٣,٣٦  ٥٩,٥  ١٩٨  ٢٦,١  ٨٧  ٦,٠  ٢٠  ٨,٤  ٢٨   أول الكلمة وفي وسطها وفي آخرهاتكتب الحرف فيالمعلم بيعلمك ازي 
  م٣  ٣,٥٢  ٦٣,١  ٢١٠  ٢٨,٥  ٩٥  ٦,٠  ٢٠  ٢,٤  ٨ .المعلم كان بيعلمك ازي تكون من الحروف كلمات

  م١١  ٣,٣٠  ٤٩,٨  ١٦٦  ٣٣,٩  ١١٣  ١٣,٢  ٤٤  ٣,٠  ١٠ .المعلم اللي في الفصل كان بيخليك تطلع تكتب على السبورة
  ١٤  ٣,١٢  ٤٩,٢  ١٦٤  ١٥,٣  ٥١  ٣٤,٥  ١١٥  ٠,٩  ٣   حسب الوقت اللي بيكون مناسب ليكالجمعية بتحدد موعد حضورك علي

  ١٠  ٣,٣١  ٥٣,٥  ١٧٨  ٣١,٢  ١٠٤  ٨,٧  ٢٩  ٦,٦  ٢٢ .الجمعية بتعرفك ميعاد االمتحان قبله بفترة كافية
  ١٧  ٢,٩٤  ٣٩,٩  ١٣٣  ٢٠,١  ٦٧  ٣٤,٥  ١١٥  ٥,٤  ١٨ .يةالجمعية بتقدملك حوافز تشجعك على االستمرار في فصل محو األم
  ١٥  ٣,١١  ٣٧,٨  ١٢٦  ٤٣,٥  ١٤٥  ١٠,٥  ٣٥  ٨,١  ٢٧ .الجمعية بتعلمك صانعة أو حرفة بجانب تعليمك القراءة والكتابة
  ١٢  ٣,٢٩  ٥٢,٣  ١٧٤  ٢٠,١  ٧٦  ٢٤,٠  ٨٠  ٣,٦  ١٢  .الجمعية بتابع حضورك في فصل محو األمية بصفة دورية

  ٥  ٣,٣٩  ٥٩,٨  ١٩٩  ٢٧,٠  ٩٠  ٦,٦  ٢٢  ٦,٦  ٢٢  .د دينية تفيدك في معرفة أمور الدينالجمعية بتقدم موا
  م١٢  ٣,٢٩  ٤٨,٠  ١٦٠  ٣٤,٥  ١١٥  ١٦,٥  ٥٥  ٠,٩  ٣  الجمعية بتعلمك إزاي تقدر تحل المشاكل اللي بتقابلك في حياتك

  ٢  ٣,٥٤  ٦٣,٤  ٢١١  ٢٣,٤  ٧٨  ٦,٠  ٢٠  ٧,٢  ٢٤  .الجمعية علمتك حاجات كتير غيرت سلوك حياتك لألحسن
  ١  ٣,٦٣  ٨٠,٥  ٢٦٨  ٧,٨  ٢٦  ٦,٩  ٢٣  ٤,٨  ١٦ .الجمعية عرفتك ازي تقدر تراعي ابنائك وتربيهم كويس

  م١٣  ٣,٢٧  ٥٣,٨  ١٧٩  ٢٣,٧  ٧٩  ١٨,٣  ٦١  ٤,٢  ١٤ .الجمعية علمتك ازي تقدر تحافظ على نظافة قريتك
  ١٩  ٢,٦٦  ٤١,١  ١٣٧  ١٣,٢  ٤٤  ١٦,٩  ٥٤  ٢٩,٤  ٩٨ .أميتك محو بجانب رحالت بتعملك الجمعية

  ٧  ٣,٣٧  ٥٩,٥  ١٩٨  ٢٤,٣  ٨١  ١٠,٨  ٣٦  ٥,٤  ١٨  .الجمعية علمتك خطورة األمية في التعامل مع اآلخرين
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  ١٨  ٢,٨٨  ٤٨,٠  ١٦٠  ١٤,٤  ٤٨  ١٥,٩  ٥٣  ٢١,٦  ٧٢ .الجمعية بتديلك شهادة معتمدة عند نجاحك في فصل محو األمية
  ٢٢  ٢,١٠  ١٩,١  ٩٧  ٣,٣  ١١  ١٦,٨  ٥٦  ٥٠,٨  ١٦٩ .الجمعية بتديلك مكافأة مالية عند نجاحك في فصل محو األمية

  ٣٣٣= ن                                   االستبیان استمارة: البیانات مصدر

 نشاط في بدورها الجمعية قيام درجة عن المستفيدين إجابات أن) ٢ (جدول نتائج من تبين
 في جاء حيث: التالي النحو ىعل المتوسطة للدرجة وفقا تنازلياً ترتيباً مرتبة وجاءت األمية، محو

 ٣,٦٣ قدرها متوسطة بدرجة كويس وتربيهم ابنائك تراعي تقدر ازاي عرفتك الجمعية مقدمتها،
 لألحـسن  حياتـك  سـلوك  غيرت كتير حاجات علمتك الجمعية ذلك تال. درجات أربع من درجة
 فيـه،  هتتعلم يالل الفصل مكان  بتعرفك الجمعية قيامها ثم درجة، ٣,٥٤ قدرها متوسطة بدرجة
 ثـم  درجـة،  ٣,٥٢ قدرها متوسطة بدرجة كلمات، الحروف من تكون ازاي بيعلمك كان والمعلم

 ٣,٤٤ قـدرها  متوسـطة  بدرجة األمية محو بفصل الدراسة بدء موعد بتعرفك الجمعية ذلك تال
 ٣,٣٩ قدرها متوسطة بدرجة الدين أمور معرفة في تفيدك دينية مواد بتقدم الجمعية تالها درجة،
 بدرجـة  تعليمـك  لعملية الالزمة والسبورة واألقالم والكراسات الكتب بتوفر الجمعية تلها درجة،

 اآلخـرين  مع التعامل في األمية خطورة علمتك الجمعية قيامها ثم درجة، ٣,٣٨ قدرها متوسطة
 الكلمـة  أول في الحرف تكتب ازي بيعلمك المعلم ذلك تال درجة، ٣,٣٧ قدرها متوسطة بدرجة

 الجمعية بتدهولك اللي الكتاب تلها درجة، ٣,٣٦ قدرها متوسطة بدرجة آخرها وفي وسطها فيو
 قبله االمتحان ميعاد بتعرفك الجمعية ذلك يلي درجة، ٣,٣٢ قدرها متوسطة بدرجة وواضح سهل
 علـشان  كويـسين  مدرسين بتوفر الجمعية تلها درجة، ٣,٣١ قدرها متوسطة بدرجة كافية بفترة

 قـدرها  متوسـطة  بدرجة السبورة علي تكتب تطلع بيخليك كان الفصل في اللي معلمال يعلموك،
 الجمعيـة  دوريـة،  بصفة األمية محو فصل في حضورك بتابع الجمعية ذلك يلي درجة، ٣,٣٠
 يلي درجة، ٣,٢٩ قدرها متوسطة بدرجة حياتك في بتقابلك اللي المشاكل تحل تقدر إزاي بتعلمك

 تقـدر  ازي علمتـك  الجمعية للحروف، وصور أشكال وبيجبلك لحروفا بيعلمك كان المعلم ذلك
 حـضورك  موعد بتحدد الجمعية  درجة، ٣,٢٧ قدرها متوسطة بدرجة قريتك نظافة علي تحافظ
 الجمعية ذلك يلي درجة، ٣,١٢ قدرها متوسطة بدرجة ليك مناسب بيكون اللي الوقت حسب علي

 يلي درجة، ٣,١١ قدرها متوسطة بدرجة والكتابة القراءة تعليمك بجانب حرفة أو صانعة بتعلمك
 ٣,٠٣ قدرها متوسطة بدرجة األمية محو بفصول تلتحق علشان ندوات بعمل بتقوم الجمعية ذلك

 بدرجـة  األميـة  محـو  فصل في االستمرار علي تشجعك حوافز بتقدملك الجمعية تالها درجة،
 محـو  فـصل  في نجاحك عند عتمدةم شهادة بتديلك الجمعية تالها درجة، ٢,٩٤ قدرها متوسطة

 أميتك محو بجانب رحالت بتعملك الجمعية ذلك يلي درجة، ٢,٨٨ قدرها متوسطة بدرجة األمية
ـ الف بيـستخدم  كـان  الفـصل  في اللي المعلم تالها درجة، ٢,٦٦ قدرها متوسطة بدرجة  أو ديوي

 تـسجيل  أو فيديو كل بتوفر الجمعية يليها درجة، ٢,٣٨ قدرها متوسطة بدرجة لتعليمك التسجيل
 عنـد  مالية مكافأة بتديلك الجمعية تالها درجة، ٢,٢٧ قدرها متوسطة بدرجة تعليمك في يساعدك
  . درجة ٢,١٠ قدرها متوسطة بدرجة األمية محو فصل في نجاحك

  

 توزيع المبحوثين وفقاً لرأيهم في مستوي قيام الجمعيات األهلية في نشاط محو             .)٣(جدول رقم 
  .األمية

  %  عدد  تالفئا
  ٩٫٦  ٣٢   درجة ٥٩منخفض أقل من

  ٣٣٫٣  ١١١   درجة٨٤- ٥٩متوسط من 
  ٥٧٫١  ١٩٠   درجة٨٤مرتفع أكثر من 

  ١٠٠  ٣٣٣  اإلجمالي
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 األميـة  محـو  نشاط في األهلية الجمعيات قيام مستوي في لرأيهم وفقاً المبحوثين وبتوزيع
 الجمعيـات  قيـام  مـستوي  أن يرون المبحوثين من% ٥٧,١نسبة أن) ٣(جدول النتائج من تبين

 فـي  األهليـة  الجمعيات قيام مستوي% ٣٣,٣ منهم الثلث وأفاد مرتفع، األمية محو في بنشاطها
 الجمعيات قيام مستوي% ٩,٦ المبحوثين عشر من يقرب ما أفاد بينما متوسط، األمية محو نشاط

  .منخفض األمية محو بنشاط األهلية
  

  األمیة محو بنشاط األھلیة الجمعیات من المبحوثین استفادة درجة: ثانیًا
  استفادته درجة في ورايهم األمية محو نشاط في األهلية الجمعيات من المستفيدين توزيع .)٤ (جدول

  درجة االستفادة
  االستفادة   م  دائما  أحیانًا  نادرا  ال

  %  عدد  %  عدد  %  عدد  %  عدد

المتوسط 
  الترتیب   المرجح

ا الجمعیة الندوات اللي بتعملھ  ١
 لاللتحاق بفصول محو األمیة

٩  ٢,٨٨  ٤٥,٠  ١٥٠  ١٥,٠  ٥٠  ٢٣,٧  ٧٩  ١٦,٢  ٥٤  

الفدیو أو التسجیل المتوفرة في   ٢
 .الجمعیة لتعلیمك

١٢  ٢,١٩  ١٢,٩  ٤٣  ٣٠,٩  ١٠٣  ١٨,٩  ٦٣  ٣٧,٢  ١٢٤  

بتفھم من المدرس اللي بیدرسلك   ٣
 .في فصل محو األمیة بالجمعیة

٨  ٣,٢١  ٤٤,٤  ١٤٨  ٣٧,٥  ١٢٥  ١٢,٦  ٤٢  ٥,٤  ١٨  

  ١١  ٣,١٨  ٤٤,١  ١٤٧  ٣٦,٠  ١٢٠  ١٣,٥  ٤٥  ٦,٣  ٢١ الكتاب اللي بتدرسھ في فصل محو األمیة  ٤
  ٧  ٣,٢٢  ٤٧,٤  ١٥٨  ٣٤,٢  ١١٤  ١١,٧  ٣٩  ٦,٦  ٢٢  األشكال والصور الحروف في تعلیمك  ٥

المدرس لما بیكتب الحروف أمامك   ٦
  .على السبورة

٦  ٣,٢٦  ٥١,٤  ١٧١  ٣١,٢  ١٠٤  ٩,٩  ٣٣  ٧,٥  ٢٥  

المدرس بیعلمك ازي تستفید من   ٧
  م٧  ٣,٢٢  ٥٢,٠  ١٧٣  ٢٩,٧  ٩٩  ٧,٥  ٢٥  ١٠,٨  ٣٦ .الحروف في تكوین الكلمات

لما بتطلع تكتب على السبورة أمام   ٨
 زمالئك

١٢  ٣,١١  ٤٣,٢  ١٤٤  ٣٤,٨  ١١٦  ١١,٧  ٣٩  ١٠,٢  ٣٤  

لما تعرف معاد االمتحان قبلھ بفترة   ٩
  م٨  ٣,٢١  ٤٩,٥  ١٦٥  ٣٣,٣  ١١١  ٦,٠  ٢٠  ١١,١  ٣٧  .كافیة

 ببصم كنت ما بدل خلتني الجمعیة  ١٠
 .امضي بقیت

٣  ٣,٥٢  ٧٩,٠  ٢٦٣  ٥,١  ١٧  ٥,٤  ١٨  ١٠,٥  ٣٥  

الحوافز التشجیعیة اللي بتقدمھالك   ١١
  ١٠  ٢,٨٠  ٣٣,٠  ١١٠  ٢٧,٦  ٩٢  ٢٦,١  ٨٧  ١٣,٢  ٤٤ .الجمعیة في فصل محو األمیة

تعلیمك في الجمعیة صانعة أخري   ١٢
 .تعینك في حیاتك

١٤  ٢,٠٠  ١١,٤  ٣٨  ١١,٧  ٣٩  ٤٢,٣  ١٤١  ٣٤,٥  ١١٥  

الجمعیة علمتك أنك تكون حریص   ١٣
  ٢  ٣,٥٧  ٧٨,١  ٢٦٠  ٩,٠  ٣٠  ٥,٧  ١٩  ٧,٢  ٢٤  .على تعلیم أوالدك

الجمعیة بتفیدك في معرفة أمور   ١٤
  .الدین

٤  ٣,٤٤  ٦٤,٠  ٢١٣  ٢٢,٨  ٧٦  ٦,٦  ٢٢  ٦,٦  ٢٢  

١٥  
 تعلیمك في الجمعیة ساعدك في 

أنك تقدر تحل المشاكل اللي 
  .بلكبتقا

  ٢م٨  ٣,٢١  ٤٨,٩  ١٦٣  ٣٣,٦  ١١٢  ٧,٢  ٢٤  ١٠,٢  ٣٤

تعلیمك في الجمعیة معلومات كتیر   ١٦
  .غیرت سلوك حیاتك لألفضل

٥  ٣,٣٧  ٦١,٦  ٢٠٥  ٢٣,٤  ٧٨  ٦,٣  ٢١  ٨,٧  ٢٩  

الجمعیة علمتك ازي تقدر تراعي   ١٧
 .أبنائك وتربیھم كویس

١  ٣,٥٨  ٨٠,٢  ٢٦٧  ٥,٤  ١٨  ٧,٥  ٢٥  ٦,٩  ٢٣  

  ١١  ٢،٥١  ٣٨,١  ١٢٧  ١٢,٣  ٤١  ١٢,٩  ٤٣  ٣٦,٦  ١٢٢ .لھ الجمعیة لیكالرحالت اللي بتعم  ١٨

 تقدر ازي الجمعیة من عرفت  ١٩
 .قریتك نظافة على تحافظ

١٣  ٢,٠٩  ١٠,٥  ٣٥  ٣٤,٢  ١١٤  ٩,٩  ٣٣  ٤٥,٣  ١٥١  

تالھا عرفت من الجمعیة ازي   ٢٠
 .تقدر تحافظ على نظافة قریتك

١٥  ١,٣٧  ٣,٠  ١٠  ٦,٩  ٢٣  ١٥,٠  ٥٠  ٧٥,٠  ٢٥٠  

افأة المالیة اللي ادتھالك الجمعیة المك  ٢١
 . بعد نجاحك في فصل محو األمیة

  م١٤  ٢,٠٠  ٢٥,٨  ٨٦  ٣,٠  ١٠  ١٦,٨  ٥٦  ٥٤,٤  ١٨١
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  ٣٣٣= ن                                  االستبيان استمارة: البيانات مصدر
  

 ايهمور األمية محو نشاط في الجمعية من المستفيدين إجابات أن) ٤ (جدول نتائج من تبين
 حيث: التالي النحو على المراجح للمتوسط وفقا تنازلياً ترتيباً مرتبة وجاءت استفادتهم، درجة في
 قدرها متوسطة بدرجة كويس وتربيهم أبنائك تراعي تقدر ازاي علمتك الجمعية مقدمتها، في جاء

 دكأوال تعلـيم  علي حريص تكون انك علمتك الجمعية ذلك تال. درجات أربعة من درجة ٣,٥٨
 ، امضي بقيت ببصم كنت ما بدل خلتني الجمعية ذلك تال ثم درجة، ٣,٥٧قدرها متوسطة بدرجة
 بدرجـة  الدين أمور معرفة في بتفيدك الجمعية ذلك تال ثم درجة، ٣,٥٢ قدرها متوسطة بدرجة

 حياتـك  سـلوك  غيرت كتير معلومات  الجمعية في تعليمك تالها درجة، ٣,٤٤ قدرها متوسطة
 علـي  أمامـك  الحـروف  بيكتب لما المدرس تلها درجة، ٣,٣٧ قدرها متوسطة جةبدر لألفضل
 فـي  الحروف من تستفيد ازي بيعلمك  المدرس ثم درجة، ٣,٢٦ قدرها متوسطة بدرجة السبورة
 ٣,٣٢ قـدرها  متوسـطة  بدرجـة   تعليمك، في الحروف والصور األشكال و الكلمات،  تكوين
 متوسطة بدرجة بالجمعية، األمية محو فصل في بيدرسلك اللي المدرس من بتفهم ذلك تال درجة،
 قـدرها  متوسـطة  بدرجة وواضح سهل الجمعية بتدهولك اللي الكتاب تلها درجة، ٣,٣٦ قدرها
 معاد تعرف ولما األمية، محو فصل في بيدرسلك اللي المدرس من بتفهم ذلك يلي درجة، ٣,٣٢

 بتقابلـك  اللي المشاكل تحل تقدر أنك في ساعدك الجمعية في وتعليمك كافية، بفترة قبله االمتحان
 محـو  بفـصول  لالتحاق الجمعية بتعملها اللي الندوات تلها درجة، ٣,٢١ قدرها متوسطة بدرجة
 الجمعيـة  بتقدمهالك اللي التشجيعية الحوافز ذلك يلي درجة، ٢,٨٨ قدرها متوسطة بدرجة األمية

 الجمعيـة  بتعملـه  اللي الرحالت يلها جة،در ٢,٨٠ قدرها متوسطة بدرجة األمية محو فصل في
 بدرجة لتعليمك الجمعية في المتوفرة التسجيل أو الفديو درجة، ٢,٥١ قدرها متوسطة بدرجة.ليك

 قريتـك  نظافـة  علـي  تحافظ تقدر ازي الجمعية من عرفت تالها درجة،٢,١٩ قدرها متوسطة
 فـي  تعينك أخري صانعة يةالجمع في تعليمك ذلك تال ثم .درجة، ٢,٠٩ قدرها متوسطة بدرجة
 متوسـطة  بدرجة. األمية محو فصل في نجاحك بعد الجمعية ادتهالك اللي المالية المكافأة حياتك،
 بدرجـة  قريتـك  نظافـة  علـى  تحافظ تقدر ازي الجمعية من عرفت تالها درجة،٢,٠٠ قدرها

  .درجة ١،٣٧ قدرها متوسطة
ستوي استفادتهم من الجمعيات األهلية في نـشاط         توزيع المبحوثين وفقاً لرأيهم في م      .)٥(جدول رقم   

  .محو األمية

  %  عدد  الفئات
  ١٣,٨  ٤٦  .درجة ٤٤ من اقل من منخفضة استفادة
  ٣٢,١  ١٠٧  .درجة ٦٤-٤٤ من متوسطة استفادة

  ٥٤,١  ١٨٠  .درجة ٦٤ من أكثر مرتفعة استفادة 
  ١٠٠  ٣٣٣  اإلجمالي
  

 محو نشاط في األهلية الجمعيات من تفادتهماس مستوي في لرأيهم وفقاً المبحوثين وبتوزيع
 من استفادتهم مستوي أن يرون المبحوثين من% ٥٤,١ نسبة أن) ٥(جدول النتائج من تبين األمية

 مـستوي % ٣٢,١ مـنهم  الثلـث  من يقرب ما وأفاد مرتفع، األمية محو في بنشاطها الجمعيات
 العـشر  مـن  أكثـر  أفـاد  بينمـا  ط،متوس األمية محو نشاط في األهلية الجمعيات من استفادتهم
 .منخفض األمية محو بنشاط األهلية الجمعيات من استفادتهم مستوي% ١٣,٨ المبحوثين

  . األمية محو بنشاط األهلية الجمعيات قيام مستوي وبين البحثية المتغيرات بين اإلرتباطية العالقة: ثالثاً
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 البحثيـة  المتغيـرات  وبين تابع كمتغير قيام،ال لمستوي لسبرمان الرتب االرتباط معامل .)٦ (جدول 
  .مستقلة كمتغيرات المدروسة

  القیام مستوى  البحثیة المتغیرات  م
  لسبرمان الرتب أرتباط معامل

   *٠٫١٢٨   السن  ١
   **٠٫٣٣٠  األسرة أفراد عدد  ٢
   **٠٫٣٠٢-   الزراعیة الحیازة سعة إجمالي  ٣
  **٠٫٣٠٦   لألسرة الدخل إجمالي  ٤
   **٠٫١٥٣  بالجمعیة المعرفة مصادر إجمالي  ٥
  ٠٫٦٦-  المنظمات في العضویة إجمالي  ٦
  ٠٫٧٧-   المجتمعي االسھام إجمالي  ٧

  ٠,٠١ عند معنوي                                             **٠,٠٥ عند معنوي            *

 معنوية مستوي عند طردية ارتباطية عالقة وجود) ٦ (جدول نتاج أظهرت: القيام مستوي
 معامـل  قيمـة  وبلغت األمية، محو بنشاط األهلية الجمعيات قيام ومستوي السن، متغير مع٠,٠٥

   ٠,١٢٨ المحسوبة لسبرمان اإلرتباط
 عـدد  بين ٠,٠١ معنوية مستوي عند طردية ارتباطية عالقة وجود أيضا النتائج وأظهرت

 قيـام  مـستوي  وبين لألسرة، الدخل اليوإجم بالجمعية، المعرفة مصادر وإجمالي األسرة، أفراد
 ،٠,٣٣٠ المحـسوبة  لسبرمان اإلرتباط معامل قيمة وبلغت األمية، محو بنشاط األهلية الجمعيات

  .الترتيب وعلى ٠,٣٠٦و ،٠,١٥٣و
 إلجمـالي   ٠,٠١ وجود عالقة ارتباطية عكسية عند مستوي معنويـة          وبينت النتائج أيضا  

 مستوي قيام الجمعيات األهلية بنشاط محو األمية، وبلغـت          سعة الحيازة الزراعية لألسرة، وبين    
، وبذلك تم قبول الفرض البحثى الذي يـنص         ٠,٣٠٢-قيمة معامل اإلرتباط لسبرمان المحسوبة      

وجود عالقة معنوي بين المتغيرات البحثية ومستوي قيام الجمعيات األهلية بنـشاط محـو              : علي
. نما لم يتسنى قبوله للمتغيرات ذات العالقة غير معنويـة   األمية للمتغيرات التى ثبتت معنويتها، بي     

  .وبذلك تحقق الهدف من البحث جزئيا
  

 الجمعيـة  قيـام  وبـين  للمبحوثين المدروسة المستقلة المتغيرات بين كاي مربع قيم .)٧ (رقم جدول
  .األمية محو بنشاط األهلية

  الحریة درجة  المعدل ٢كا  ٢كا  المستقلة المتغیرات  م
  ٢  -  ٥٫٥٥٨  النوع  ١
  ٤  **٤١٫٨٦٥  -  األسرة نوع  ٢
  ٦  **٤٥٫٣٦  -  الزواجیة الحالة  ٣
  ٢  -  **١٣٫٦٤٥  العملیة الحالة  ٤
  ٤  -  **٢٦٫٩٥١  المھنة  ٥

       ٠,٠١ عند معنوي    **٠,٠٥ عند معنوي                   *االستبيان استمارة: المصدر

 نوع متغير بين ٠,٠١ معنوية ويمست عند معنوية عالقة وجود) ٧(جدول النتائج أظهرت
 األمية محو بنشاط األهلية الجمعية قيام وبين والمهنة، العملية، والحالة الزواجية، والحالة األسرة،

 الترتيـب،  علـى  ٢٦,٩٥ ،١٣,٦٤٥ ،٤٥,٣٦ ،٤١,٨٦٥ المحسوبة كاي مربع قيمة بلغت حيث
 .الجدولية نظيرتها من أكبر وجميعها

 محـو  بنشاط األهلية الجمعية قيام وبين النوع، بين معنوية القةع وجود عدم النتائج وبينت
وبذلك تـم قبـول      الجدولية، نظيرتها من أقل وهي ٥,٥٥٨ كاي، مربع قيمة بلغت حيث األمية،

وجود عالقة معنوي بين المتغيرات البحثيـة ومـستوي قيـام           : الفرض البحثى الذي ينص علي    
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غيرات التى ثبتت معنويتها، بينمـا لـم يتـسنى قبولـه            الجمعيات األهلية بنشاط محو األمية للمت     
  .وبذلك تحقق الهدف من البحث جزئيا. للمتغيرات ذات العالقة غير معنوية

العالقة اإلرتباطية بين المتغيرات البحثية وبين مستوى استفادة المبحوثين من الجمعيات األهلية بنشاط             : رابعاً
  . محو األمية

 المدروسة البحثية المتغيرات وبين تابع كمتغير االستفاده لمستوى لسبرمان الرتب االرتباط معامل .)٨ (جدول 
  .مستقلة كمتغيرات

  االستفاده مستوي  البحثیة المتغیرات  م
  لسبرمان الرتب ارتباط معامل

   *٠٫١٢٩   السن  ١
   **٠٫٣٣٠  األسرة أفراد عدد  ٢
   **٠٫٣٨٣-   الزراعیة الحیازة سعة إجمالي  ٣
  **٠٢٩٤   لألسرة دخلال إجمالي  ٤
  **٠٫١٨٧  بالجمعیة المعرفة مصادر إجمالي  ٥
  **٠٫١٨٢-  المنظمات في العضویة إجمالي  ٦
 *٠٫١٢٢-   المجتمعي االسھام إجمالي  ٧

 الـسن،  بـين ٠,٠٥ معنوية مستوي عند طردية ارتباطية عالقة وجود) ٨ (جدول من تبين
 معامـل  قيمـة  وبلغـت  األميـة،  محو نشاطب األهلية الجمعيات من المبحوثين استفادة ومستوى
  ٠,١٢٩ المحسوبة لسبرمان اإلرتباط

 أفراد عدد بين ٠,٠١ معنوية مستوي عند طردية ارتباطية عالقة وجود النتائج وأوضحت
 مـستوي  وبـين  بالجمعيـة،  المعرفة مصادر وإجمالي المبحوث، ألسرة الدخل واجمالي األسرة،
 اإلرتبـاط  معامـل  قيمـة  وبلغـت  األمية، محو بنشاط هليةاأل الجمعيات من المبحوثين استفادة

  .الترتيب على) ٠,١٨٧(و ،)٠,٢٩٤(و ،)٠,٣٣٠ (المحسوبة لسبرمان
 االسـهام  الجمالي ٠,٠٥ معنوية مستوي عند عكسية ارتباطية عالقة وجود النتائج وبينت
 قيمة وبلغت مية،األ محو بنشاط األهلية الجمعيات من المبحوثين استفادة مستوي وبين المجتمعي،

   ٠,١٢٢- المحسوبة لسبرمان اإلرتباط معامل
 سـعة  إلجمالي ٠,٠١ معنوية مستوي عند عكسية ارتباطية عالقة وجود النتائج وأسفرت

 من المبحوثين استفادة مستوى وبين المنظمات، في العضوية وإجمالي لألسرة، الزراعية الحيازة
 ،٠,٣٨٣- المحسوبة لسبرمان اإلرتباط معامل قيمة غتوبل األمية، محو بنشاط األهلية الجمعيات

 معنويـة  عالقة وجود: علي ينص الذي البحثى الفرض قبول تم وبذلك الترتيب، علي٠,١٨٢-و
 األميـة  محـو  بنـشاط  األهلية الجمعيات من المبحوثين استفادة ومستوي البحثية المتغيرات بين

  . معنويتها ثبتت التى للمتغيرات
 الجمعيـة  قيـام  وبين للمستفيدين المدروسة المستقلة المتغيرات بين كاي مربع قيم .)١٠ (رقم جدول

  .األمية محو بنشاط األهلية
  الحریة درجة  المعدل ٢كا  ٢كا  المستقلة المتغیرات  م
  ٢  -  *٨٫٨٨٦  النوع  ١
  ٤  **٤٧٫٥٩٧  -  األسرة نوع  ٢
  ٦  **٦٣٫١١٧  -  الزواجیة الحالة  ٣
  ٢  -  **١٦٫١٢٨  العملیة الحالة  ٤
  ٤  -  **٢٧٫٩٣١  المھنة  ٥

       ٠,٠١ عند معنوي    **٠,٠٥ عند معنوي                   *األستبيان استمارة: المصدر

 معنويـة  مـستوي  عند معنوية عالقة وجود :مايلي) ١٠ (الجدول من تبين ٢كا مربع نتائج
 استفادة مستوي وبين نة،والمه العملية، والحالة الزواجية، والحالة األسرة، نوع متغير بين ٠,٠١

 المحـسوبة  كـاي  مربـع  قيمـة  بلغـت  حيث األمية محو بنشاط األهلية الجمعية من المبحوثين
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 الجدولية، نظيرتها من أكبر وجميعها الترتيب، علي ١٦,١٢٨،٢٧,٩٣١و ،٦٣,١١٧و ،٤٧,٥٩٧
 واسـتفادة  النـوع،  بـين  ٠,٠٥معنـوي  مستوي عند معنوية عالقة وجود عن النتائج وأسفرت

 وهـي  ٨,٨٨٦ كـاي،  مربع قيمة بلغت حيث األمية، محو بنشاط األهلية الجمعية من المبحوثين
   .الجدولية نظيرتها من أكبر

  : التوصيات
 بصفة األمية ومحو عامة بصفة األهلية بالجمعيات االهتمام من المزيد توجيه ضرورة -١
 يـتم  حتـى  للجمعيات، النوع بهذا الخاصة والتلفزيونية األذاعية، للبرامج بثها خالل من خاصة

 .األميين االفراد من عدد أكبر من معرفتها
 .للمبحوثين واالقتصادي المعيشى المستوى ورفع األمية محو برامج دعم علي العمل -٢
 عـن  األميـة  محـو  نشاط في بدورها للقيام األهلية الجمعيات وتقييم متابعة ضرورة -٣

 النـشاط  لهذا الجمعيات هذه أداء مستوي على للوقوف وذلك المجال هذا في المتخصصين طريق
 .آلخر وقت من

سیق  عملیة تتضمن مستقبلیة دراسات بإجراء الدراسة توصي -٤ ین  التن ات  ب ة  الجمعی  العامل
 .لتنفیذھا وفعالة جیدة آلیة ووضع التنسیق، عملیة معوقات أھم على للوقوف األمیة محو نشاط في

  المراجع
 دور المنظمات غير الحكومية في التنمية الزراعيـة         .)٢٠١٣(أبوعواد، محمد صالح يوسف أبو عواد     - ١

 . المستدامة في قطاع غزة، رسالة دكتوراه، كلية الزراعة، جامعة الزقازيق
-١٩٩٢( الجهود األهلية في الحملة القوميـة لمحـو األميـة          .)٢٠٠١(حمدي خليل احمد   أحمد، رضا - ٢

 . أصول التربية، القاهرة، رسالة ماجستير، جامعة األزهر، كلية التربية، قسم)٢٠٠١
 حقوق اإلنسان والتنمية البشرية، ورشة عمل أقيمت بالتعـاون          .)١٩٩٨(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي   - ٣

 . يناير١٨-١٧مع جمعية أنصار حقوق اإلنسان بمصر، 
 السكان بحوث ودراسات، مجلة نـصف سـنوية،    .)٢٠١٤(الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء    - ٤

 .ناير، ي٨٧العدد
 الجمعيات األهلية ودورها في التنمية في مـصر، مركـز البحـوث             .)١٩٩٧(حسين، أشرف حسين    - ٥

 .التربوية، القاهرة
 دليل العمل في محو األمية، مركـز      .)١٩٨٦(خاطر، محمود رشدي خاطر، القاضي، محمود القاضي      - ٦

 .سرس الليان، المنوفية
 مـصر  المـصري،  الريف في االجتماعية التالمشك .)٢٠٠٧ (الخولي إبراهيم سالم الخولي الخولي،- ٧

 .األولي الطبعة العلمية، للخدمات
 القـاهرة،  العربي، الوطن في الكبار تعليم ومستقبل العولمة .)٢٠٠٣ (الحميد عبد طلعت الحميد، عبد- ٨

 . والتوزيع للنشر فرحة
 مقترح فـي     مشكلة األمية في مصر، رؤية تحليلية ودور       .)١٩٩٤(عفيفي، عبد الخالق محمد عفيفي      - ٩

األمية وعالقتهـا   "الخدمة االجتماعية ونقابة االجتماعيين، دراسة مقدمة إلى الندوة العلمية األولي           
 .مارس٢٤-٢٢الهيئة العامة لمحو األمية وتعليم الكبار، القاهرة،" بالمشكلة السكانية

 وزارة ،١٩٩٩-١٩٩٠ الفتـرة  فـي  االمية لمحو القومية الخطة .)١٩٩٠ (الدين صالح المتبولي، -١٠
 .القاهرة والتعليم، التربية

 الجمعيات األهلية الريفية فـي المجتمـع الريفـي،          .)٢٠٠١(الهلباوي، هشام عبد الرازق الهلباوي     -١١
 .رسالة دكتوراه، كلية الزراعة، جامعة اإلسكندرية
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Abstract 
The study aimed to determine the extent to which the NGOs in the area of 

literacy. From the point of view of the respondents. And to determine the degree 
of benefit of the respondents from the NGOs in the field of literacy. And 
determine the relationship between the personal and social variables of the 
respondents and the level of the establishment of NGOs in the field of literacy. 
And determine the relationship between the personal and social variables of the 
respondents and the level of their benefit from NGOs in the area of Mahawalip. 

The total number of respondents was 2524 beneficiaries. The total number 
of respondents was 333 of the total number. The data were collected by means of 
a personal interview of the beneficiaries of the NGOs in the literacy activity by 
means of a questionnaire questionnaire. The correlation coefficient for Spearman 
for the variables of the dependent type. and the Kai box for the variables of the 
nominal type. 

The most important results were: 67.31% were in the 16-32 age group. Half 
of the respondents were 51.4 males. and more than one third (38.7%) lived in 
larger families of the respondents. 59.5% live in a simple family. half of the 
respondents (51.1%) work. and nearly two thirds of the respondents (68.8%) 
work in different occupations. Approximately half of the respondents (47.1%) 
Do not have agricultural land. And that nearly two-thirds of the respondents 68.2 
fall in the low-income category less than 2.800 pounds. And that more than 
three-quarters of the respondents 77.8% sources of knowledge of the Association 
medium. The majority of the respondents (90.1%) are low. and more than two-
thirds of the respondents (76.9%) have low social contribution. 

It was also found that 57.1% of the respondents believe that the level of 
associations active in the eradication of illiteracy is high. And that 54.1% of the 
respondents believe that the level of benefit from the associations in their activity 
in literacy is high. 

The results also showed significant correlations between the number of 
family members. The total income of the family of the respondent. the total 
number of members of the community. The total contribution of the community. 
The total agricultural holdings of the family. The total membership of the 
organizations and the level of their benefit from the literacy activities. 

The results also revealed a significant relationship between the variables of 
family type. marital status. marita. 


