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  الملخص
ر  ن  التطوعي  العمل  یعتب م  م ي العصر     لنهوض ل المستخدمة  الوسائل  أه ات ف بالمجتمع

الى، الم  الح ل دول الع ى ك د   فف ة یوج ة أو النامی دول المتقدم ي ال واء ف شاركة  س ضرورة م اه ب  اتج
ب  تلبیة متطلبات افرادها، وتعتبر عملیة التنمیة عملیة متع   المجتمع المدنى مع الحكومات ل     ددة الجوان

ه  یمكن ال هام شریك منظمات المجتمع المدنى لذلك تعد ي  إغفال ة  ف ة   عملی ، فهى تلعب دور   التنمی
  .الوسیط بین الفرد والدولة

دنى    ونظراً  ع الم ات المجتم دور منظم ام ب صادیة زاد االهتم ة واالقت رات االجتماعی ي  للتغی  ف
رى   وخاصة الجمعیات االهلیةقرى مصر  ا ق ات    ظة اسیوط    محاف ومن بینه ي جمعی ة ف ة   متمثل تنمی

ة     المحلى   المجتمع ي التنمی م ف ن دور مه ى          لما لها م ذا البحث التعرف عل داف ه ن أه ان م ذلك ك ، ل
ع المجاالت و     جمعیة تنمیة المجتمع   دور ي جمی ى    ف ا      التعرف عل ى تواجهه دیات الت شاكل والتح الم

  .دورها التى من خاللها نفعل من وجهة نظر اعضائها والمستفدین منها، وكذلك المقترحات
داف  ك االه ق تل د ولتحقی م تحدی اتت عجمعی ة المجتم الل   تنمی ن خ ة م ي المحافظ شطة ف  الن

ع بموشا      ال تللك فكانت   التضامن اإلجتماعى مدیریة   ة جمعیات هى جمعیة تنمیة المجتم مركز  ل التابع
رار   زة ق ع بن ة المجتم ة تنمی یوط، جمعی ة لاس وط، جمعیالتابع ز منفل دویر مرك ع بال ة المجتم ة تنمی

ى مر       زمركالتابعة ل  ع بن ة المجتم ة تنمی ة ل  صدفا ، جمعی ع      التابع ة المجتم ة تنمی تح، جمعی ز الف مرك
  .مركز ابوتیجالتابعلة الزرابى 

ات  وقد تم إختیار   ك الجمعی ة للدراسة   جمیع اعضاء مجلس ادارة تل ات     كعین ع البیان م تجمی  وت
ستفیدین       . عدت لذلكمنهم باستخدام استمارة استبیان ا   ع الم ة م د مجموعات بؤری م عق شتهم  ووت مناق

  .فى نفس الموضوعات التى آثارها االعضاء للتأكد من جدیة تقدیم الجمعیات لتلك الخدمات
ن       كان من أهم النتائج التى ذكرها  و د م ي العدی ددة ف دم خدمات متع االعضاء ان الجمعیات تق

ى،    ال التعلیم ا المج االت منه االمج شباب،    والمج ة وال رأة الریفی االت الم ى، ومج ال ول البیئ المج
سكانیة    شكلة ال ام بالم دمات     الصحى، االهتم دم خ ذلك تق صحى، ترشید االستهالك، وك ، الصرف ال

  .كما افادوا بان هناك العدید من المعوقات تعیق عمل تلك الجمعیات .اجتماعیة وثقافیة عدیدة
ل الی      ن التوص ى أمك ائج الت ین ان النت ي ح ع       ف دت م ى عق ة الت ات البؤری ن المجموع ا م ه

ات                   دمها الجمعی ى تق ا الخدمات الت ة منه ة بفاعلی دمها الجمعی المستفیدین ان هناك بعض الخدمات تق
شطة                   ي بعض االن اك قصور ف ذلك الصرف الصحى، وان هن ة، وك للشباب الریفى، والمرأة الریفی

دمها     ى تق دمات الت بعض الخ ة ب كالخاص ا ا تل ات منه صحى،     الجمعی ال ال ى، المج ال التعلیم لمج
  .االهتمام بالمشكلة السكانیة، المجال البیئى، ترشید االستهالك

  . الجمعیات االهلیة، التنمیة الریفیة ،منظمات المجتمع المدنى: الكلمات المفتاحیة
  مقدمة 

ن  التطوعي  العمل  یعد م  م شاركة  المستخدمة  الوسائل  أه ي  للم ي    النهوض  ف ات ف بالمجتمع
شعوب             العصر ات ال ات ومتطلب وارد الحكوم ین م ساع الفجوة ب م   الحالى، وزاد االهتمام به بعد ات فل

ر                   و یعتب ة، فه ة أو النامی دول المتقدم ي ال ا سواء ف ات افراده ة متطلب ى تلبی تعد الحكومات قادرة عل
واطنیین والخدمات              ین احتیاجات الم ستطی  المتاحة كوسیلة یمكن من خالله سد الفجوة ب ع  حیث ال ت

  ).Hulme,2012:3(الدول توفیر سلع أو خدمات كافیة لمساعدة المواطنین في تامین سبل العیش 
ات وتكمل      ساند الحكوم ومع زیادة تعقد الظروف الحیاتیة اصبح من الضرورى وجود جهة ت

ة     ات االجتماعی ة االحتیاج ا لتلبی سمى  دوره ى ت دنى  والت ع الم ات المجتم الوى ،  (منظم  ٢٠٠٨م
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ذي   التنموي  المجال  فیها بما المجاالت مختلف فيواضحة  تأثیرات له تمع المدنىالمجف ).٢٥٦: ال
  .اآلن المجاالتاهم  من یعد

ى  فالتنمیةملیة متعددة الجوانب واالبعاد، عالتنمیة الریفیة  عملیة  تعتبر  ف اء بكل    تعن ا   اإلرتق م
د ، )٢٩٤ : ٢٠٠٠،  وأخرون ابو الوفا ( مادیة واجتماعیة ونفسیة عناصریتعلق بالمجتمع من   وتع

ین  التنمیة عملیة في إغفاله یمكن ال هام شریك منظمات المجتمع المدنى ، فهى تلعب دور الوسیط ب
دنى          ، الفرد والدولة  ع الم ة والمجتم فالعالقة بین الدولة والمجتمع المدنى عالقة تكامل وتعاون فالدول

لدعم المادى والحمایة القانونیة لمباشرة  لذلك فتحت الدولة المجال لظهورها وقدمت لها ا      ،  متالزمان
ة وحدها       ف ).٧: ٢٠١٥مركز هردو ،  (أعمالها   ت ان الحكوم الم أثبت ى الع ال معظم مشاریع التنمبة ف
ستطیع دنى     ت ع الم شاركة المجتم ن م د م ة فالب ق التنمی ذى ان تحق وم ال ة   یق ى التنمی م ف دور مه  ب

   ).٧: ٢٠٠٠ ، رون واخمؤید(ومساعد للدولة لتحقیق التنمیة الشاملة 
  :مشكلة البحث

ع         شمل جمی ة ت ة متكامل ى عملی ه فه ع كل شمل المجتم ة ت ة إرادی ة عملی ة الریفی ر التنمی تعتب
شاملة،             ة ال ق التنمی ا لتحقی ة مع ة واالهلی المجاالت، وهذه العملیة تحتاج الى تضافر الجهود الحكومی

  .تسانده الجهود االهلیةفالقطاع الحكومى بمفرده ال یستطیع النهوض بالمجتمع مالم 
ث دور    وحی ام ب د االهتم ى تزای صادیة ادت ال ة واالقت سیاسیة واالجتماعی رات ال  ان التغی

دنى      ة      منظمات المجتمع الم ة المحلی ات االهلی ي     والسیما الجمعی ا ف ن اهمه ى م ة  والت  الدراسة  منطق
ع     اكما انه  جمعیات تنمیة المجتمع لما لها من دور مهم في االنشطة التنمویة،    ى التعامل م ادرة عل  ق

  .، كما إنها أكثر قربا من الفئات األكثر احتیاجااالفراد بشكل اكثر مرونة من المؤسسات الحكومیة
ة  لتلك الجمعیات من تشجیع الحكومة   فبالرغم ة التنمی ى   ، اال انها لم تحقق اهدافها في عملی عل
ي  الجمعیات لك  تلذلك نهتم في هذا البحث بالكشف عن مالمح      ،الوجه األكمل    وأدوارها المختلفة ف

ا              ستفدین منه ة نظر اعضائها والم ن وجه ا م ى تواجهه دیات الت شاكل والتح ع المجاالت والم ، جمی
ات        ذه المنظم ي ه ي      .واألسباب التى تؤدى إلى إشتراك األهالى ف ساهم ف ى ت ذلك المقترحات الت ، وك

  .تفعیل دورها
   :اهمیة البحث

ة    تتبناهالقومیة التى  تعتبر التنمیة من االهداف ا     دول النامی ة ال ا،      كاف ى تحقیقه سعى ال ى ت والت
ام    ،المؤسسات الحكومیة ان تحقق التنمیة بمفردهاال تستطیع  ولكن   ذلك جاء االهتم دور ا  ل ع  ب لمجتم
دف    المدنى اریخ       مصر و، ومشاركته فى المساهمة فى تحقیق هذا اله ذ ت ت العمل التطوعى من عرف
ل ت و ،طوی ة اهأعط رًاتمامالحكوم رت ًا كبی ات، ووف ذه الجمعی رة    له راءات لمباش ة االج ا كاف  له

  .اعمالها بسهولة
را    ا نظ ام به اء االهتم د ج اوق شطة  ألدواره ذه االن االت فه ن المج ر م ى كثی ددة ف  المتع

ة الرسمیة         وم     والخدمات التى تقدمها تكون مكملة لما تقدمه مؤسسات الدول ستطیع ان تق ا ت ا انه ، كم
شكلة    لمستقبل مصر    بأدوار حیویة  فهى تستطیع التصدى لبعض المشكالت الهامة فى مصر مثل الم

ا    ى مجتمعن ودة ف شكالت الموج ن الم ا م ة وغیره ة والبطال سكانیة واالمی ذا  ،ال ساعدنا ه وف ی  وس
ة            دنى خاص ع الم ات المجتم ه منظم وم ب ذى تق ى ال دور الحقیق ى ال دینا عل ع ای ى وض ث عل البح

  .فى التنمیة الریفیة والمعوقات التى تواجهها جمعیات تنمیة المجتمعومنها الجمعیات االهلیة 
  : البحثاهداف

ة              ة الریفی ى التنمی دنى ف ع الم ات المجتم ى دور منظم رف عل ى التع ث ال ذا البح دف ه یه
  : وذلك من خالل تحقیق االهداف الفرعیة االتیةجمعیات تنمیة المجتمعوخاصة 
  الجمعیات  تلك  فى ءاالعضا اسباب اشتراك التعرف على -١
ا     فى الجمعیاتتلك  التعرف على دور     -٢ ى منه ن المجاالت والت یم  العدید م الصحة،  و، التعل

سكانیة م    وترشید االستهالك،  والبیئة، والمرأة الریفیة،   والشباب الریفى،   و شكلة ال ة نظر   الم ن وجه
  .االعضاء والمستفیدین 
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ك ال      -٣ ل تل ق عم ى تعی ات الت ى المعوق رف عل ضاء   التع ر االع ة نظ ن وجه ات م جمعی
  والمستفیدین

ضاء     -٤ ر االع ة نظ ن وجه ة م ات األهلی ل دور الجمعی ات لتفعی ى المقترح رف عل  التع
  والمستفیدین

  الطار النظري واالستعراض المرجعيا
دل ع ت ة  جمی ة التنمی ي عملی ة ف ارب الناجح ى التج ى عل شروعاتها ال ة م راك حاج ع إش  جمی

ع   ة ، فاطراف المجتم ع  التنمی ن  تنب سان  م ذي  اإلن ر  ال یلتها  یعتب ا  األساسیة،  وس ا  كم دف  أنه ى  ته  ال
د     ى الجه االرتقاء به في جمع النواحى االقتصادیة واالجتماعیة والصحیة والثقافیة، والتنمیة تقوم عل

ة    البد من   فاالنسانى   ة التنمی ددة      وجود االنسان للمشاركة في عملی ة المح ى خطط التنمی باإلضافة ال
شاركته   جاء االهتماممن هنا ،   )٣٨٠: ٢٠٥١،الضالعین  (  بدور المجتمع المدنى وتوسیع فرص م

  .في جمیع المجاالت واألنشطة
رف و دنى  یع ع الم ه المجتم ى ان صادیة     عل ة واالقت سیاسیة واالجتماعی سات ال ة المؤس  جمل

راد والثقافیة التى تتیح     ة، فالجمعی         لألف دخل الحكوم افع دون ت رات والمن ن الخب تمكن م ة   ال ات االهلی
ة           هى احد مؤسسات المجتمع المدنى، فالمجتمع المدنى یشمل جمیع المؤسسات المدنیة غیر الحكومی

ات واالحزاب،           شمل النقاب ع وت ي المجتم ة ف ة قضایا معین ى خدم سائیة   التى تعمل عل ات الن ، الجمعی
   ).٩١: ٢٠٠٨سبیقة ،(وغیرها من المنظمات الغیر حكومیة الجمعیات االهلیة، مراكز الشباب 
ع  ه ارب دنى ل ع الم اتوالمجتم ار مقوم ي االط ل ف یة تتمث ي اساس سي التنظیم ل والمؤس ، الفع

ر،اإلرادي ة،  و  الح ن الدول تقالل ع ي واالس ي األخالق ار القیم ن   االط ة م ضًا بمجموع ز أی ، ویتمی
ى ی        ،الخصائص منها القدرة على التكیف     ة الت ع التطورات البیئی ف م ى التكی ادر عل عمل   حیث انه ق

ة،           ومن خاللها،    رات طویل ى االستمرار لفت درة عل ه الق ه    والتكیف الزمنى حیث ل ى فل ف الجیل التكی
  ).٤ :٢٠١٧دیهوم واخرون ، ( االستمرار مع تعاقب األجیال يالقدرة عل

ات     ویالحظ عدم وجود    سمیة المنظم ي ت اق ف ر  اتف ة غی ي  ، حكومی سا  فف ا   فرن ق علیه  یطل
اعي،  االقتصاد  ي  االجتم ا بریط وف ق  انی ا  یطل ات  علیه ة  الجمعی ة،  الخیری سمیها  العام ان  وی  األلم
ة  المصلحة  مؤسسات  الیابان وفي واالتحادات،أ الجمعیات ا  العام ق علیه ات  ، وتطل دة  الوالی  المتح
ا  یطلق االفریقیة دول المعظم وفي الخاصة، التطوعیة المنظمات األمریكیة ات  علیه ة  منظم  التنمی
  . )٢٥٨: ٢٠٠٨مالوى، (التطوعیة

رى،    ث، القطاع الخی ضًا القطاع الثال ا ای ق علیه ستقل،  وویطل اع الم وعى، القط القطاع التط
دنى ع الم ات المجتم ا   ،منظم صها بانه ي خصائ ق ف ا تتف سمیات لكنه تالف الم ن اخ رغم م ى ال  وعل

  ).٣٧٥ : ٢٠١٥الضالعین ،.(غیر هادفة للربح، تطوعیةوخاصة، 
ى ع  في مصر   األهلي نشأة العمل    ویعود د إل راء،       ه ساعدة الفق ام بم د ظهر االهتم ة فق  الفراعن

ي مصر         شائها ف م أن ان  وأول جمعیة أهلیة ت ة ك ة     ١٨٢١عام    الحدیث ة الیونانی ث تأسست الجمعی  حی
ت      ، م١٨٥٦وبعدها بالقاهرة عام  باإلسكندریة لتضم الجالیات االجنبیة في مصر،      ك توال د ذل م بع ث

     ).٢٦٩ : ٢٠٠٥سید،( الجمعیات منها الثقافیة والدینیة
اك ة       وهن ر الحكومی ات غی ا المنظم هرها عالمی ة أش ات االهلی سمیات للجمعی ن الم د م  العدی

)NGOs (            ا ة، كم دة االمریكی ات المتح وم مرتبط بالوالی ربح وهو مفه والمنظمات التى ال تهدف لل
ي ا فىیطلق عللیها منظمات الهدف العام وهو تعبیر منتشر   ة    دول اوروبا الغربیة، أما ف دول النامی ل

  ).٦١: ١٩٩٧المسیابى ، (یطلق علیها الجمعیات األهلیة أو المنظمات التطوعیة الخاصة 
ا  د  كم د  یوج ن  العدی ات  م ات  التعریف ة  للجمعی ة م    االهلی ا جمهوری ة  صرفعرفته اً  العربی  وفق

أل  معینة غیر أو معینة لمدة مستمر تنظیم ذات جماعة كل بانها ٢٠٠٢ لسنة ٤٨ رقم للقانون  فتت
 عن  األحوال  جمیع في عددهم یقل وال ً.معا منهما أو إعتباریین وأشخاص طبعیین أشخاص من

ادى ، ( "مادي ربح على الحصولغیر  لغرض وذلك عشرة، م    ، )١٨٧: ٢٠١١الزی ا االم وعرفته
دولي،       ١٩٩٥المتحدة عام    على انها مجموعة من المواطنین على المستوى المحلى أو الوطني أو ال
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ع    تعمل   وال ة والمجتم رأة والبیئ ص الم ة تخ ضایا معین ي ق شارك ف ربح وت ن اجل ال ا ، ( م و الوف اب
٣٠٣: ٢٠٠٠ .(  

ا اتاحة الفرصة     داف منه شاركة  وللجمعیات االهلیة عدة اه واطنین  لم سئولیة  وتحمل  ،الم  م
ع      والتمویل والتنفیذ اإلدارة ي المجتم ة ف دعم الدیمقراطی ات، ت دیم العد ،لمشروعات هذه الجمعی د   تق ی

 .من الخدمات الصحیة والتعلیمیة واالجتماعیة
شطة       ن خالل االن ة م ا     وتقوم الجمعیات االهلیة بدور مهم في التنمی ا منه ى تؤدیه ة الت المختلف

االمور         نشاط اجتماعى وثقافى، ودینى، وحمایة الطفولة واألمومة، باالضافة الى االنشطة المتعلقة ب
ة  ضایا البیئی صحیة، وق ة، ال ررعای اقین   االس ة المع شیخوخة، رعای ة ال سكان و، ة، رعای ال ال ، مج

ةو ر و،  البطال ن الفق د م ة  و ،الح ساعدة الطلب اجینم ساعدة و، المحت لم ات األرام د  والمطلق وتوج
د ا       العدی و الوف ا أب ك منه ى ذل دت عل ى أك ات الت ن الدراس ادى،)٢٠٠٠( م د  ،)٢٠١١( الزی محم

ضالعین )٢٠١١( ارى ،)٢٠١٥(، ال  ،Nikkhah (2010، Latha(2011) (,)٢٠٠٩(غب
Forhad (2013)  

ا            ات منه ن العقب د م دورها العدی ا ب اء قیامه ات   وجود وتواجه الجمعیات االهلیة اثن  بعض هیئ
دى  عضودم تفاعل بعض االعضاء مع انشطة الجمعیة،    وع إداریة غیر فعالة،   ف الوعى التطوعى ل

دنى،         والمواطنین،   ع الم ات المجتم ع ومنظم زات مناسبة     ووجود فجوة بین المجتم عدم وجود تجهی
ات    ك الجمعی دمها تل ى تق رامج الت ة الب ة، محدودی ص و، للجمعی واردنق ادة  ،الم ار القی دت  ،احتك وأك

ان       ن جمع ل م ة ك ك دراس ى ذل وحیلي ،)٢٠٠٣(عل  ، Latha(2011() ٢٠١٠ (س
Bromideh(2011).  
  طریقة اجراء البحث

  : البحث تم إتباع الخطوات االتیةألجراء هذا
  تحدید المجال الجغرافى -١

راء م اج یوط،   ت ة أس ى محافظ ث ف ذا البح ث  ه مال    حی ى ش ا ال ة جغرافی سیم المحافظ م تق ت
ن اإلتجاهات                ن كل إتجاه م ة عشوائیة م ار مركز بطریق م اختی وجنوب وشرق وغرب ووسط، وت

ى وسط المحافظة،        ال ع ف وط مركز  ومحددة فأسفرت عملیة اإلختیار عن مركز أسیوط ویق ى  منفل  ف
شمال،  ز   وال وب، مرك ثآل للجن دفا مم ز ص تح مرك ز  الف شرق ومرك ثآل لل وتیج مم رب  اب ل غ لیمث

ة،  م والمحافظ م     ت شوائیة وت ة ع ز بطریق ل مرك ن ك ة م ار قری ع  اختی ة المجتم ة تنمی د جمعی  تحدی
ل قر ى ك شطة ف ة الن ق ی ن طری اعىع ضامن اإلجتم ة الت ةمدیری دول  ، بالمحافظ ح بالج ا موض كم

  :اآلتى
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   یوضح الجمعیات االهلیة بالقرى المختارة.١جدول 
  الجمعیات االهلیة   القریة   االتجاه  المركز
  بموشاجمعیة تنمیة المجتمع   موشا  الوسط  اسیوط
  جمعیة تنمیة المجتمع نزة قرار  نزة قرار  الشمال  منفلوط
  جمعیة تنمیة المجتمع الدویر  الدویر  الجنوب  صدفا
  جمعیة تنمیة المجتمع بنى مر  بنى مر  الشرق  الفتح
  جمعیة تنمیة المجتمع الزرابى  الزرابى   غرب  ابوتیج

  
  تحدید المجال البشرى  -٢
 االعضاء  - أ

س ادارة    إختیارتم   ك   اعضاء مجل ات  تل یعهم  الجمعی ع  جم ات     ٩بواق ة جمعی ى ثالث  اعضاء ف
  .ًا جمیعإختیارهم عضوًا تم ٤٧وبلغ العدد االجمالى   وبنى مرموشا اعضاء فى جمعیتین هما ١٠و

 المستفیدین -ب
ى      سئولین ف ل الم ن قب سنفیدین م ة الم د عین م تحدی ع  ت ة المجتم ات تنمی ددهم  جمعی ان ع وك

ابین      بؤریة  مجموعة ٢٠ وتم عقد  ١٢٧٠ راوح م ا یت شاركین به راد ا ٨- ٦ وكان عدد األفراد الم  ف
  .، وتم اختیار المشاركین بطریقة عشوائیةلكل مجموعة

   یوضح عدد المجموعات البؤریة فى الجمعیات االهلیة فى القرى المختارة.٢جدول 
  عدد  الشاملة  الجمعیات االهلیة  القریة  المراكز

  المجموعات
  عدد

  المشاركین
  ٢٤  ٤  ٣٥٠  جمعیة تنمیة المجتمع البورة  موشا  اسیوط
  ٢٤  ٤  ٢٥٠  جمعیة تنمیة المجتمع نزة قرار  رارنزة ق  منفلوط

  ٣٢  ٤  ٣٢٠  جمعیة تنمیة المجتمع الدویر  بنى مر  الفتح
  ٣٢  ٤  ٢٠٠  جمعیة تنمیة المجتمع بنى مر  الدویر  صدفا

  ٢٤  ٤  ١٥٠  جمعیة تنمیة المجتمع الزرابى  الزرابى  ابو تیج
  ١٣٦  ٢٠  ١٢٧٠  االجمالى

  

  أداة جمع البیانات -٣
ة الشخصیة باستخدام      من اعضاء مجلس ادارة الجمعیات  تم جمع البیانات     ق المقابل  عن طری

م       دئى  اجراء استمارة استبیان التى أعدت لهذا الغرض، وت ار مب م   )Pre-Test(  إختب  لالستمارة، وت
ات باستخدام    األسئلةتعدیل بعض    ل البیان امج  ثم تم جمع البیانات، وتم تحلی ة   .)SPSS( برن ا عین  ام
  ."Focus group "مع البیانات عن طریق المجموعات البؤریةم جالمستفیدین فت

ى المجاالت        أشار إلیهوما   ة ف شطة الجمعی ن موضوعات توضح ان  اعضاء مجلس االدارة م
ل   ل دلی م عم ة ت اتالمختلف دت  للمجموع ى عق ة الت ك    البؤری ى تل شتهم ف ستفیدین لمناق ع الم م

ذه الخ       ات له دیم الجمعی ة تق ن جدی د م وعات للتأك ان دمات الموض ة  دوك ات البؤری ل المجموع  لی
  :كاالتى

  :تم مناقشة المستفیدین فى الموضوعات االتیة 
 : تقدیم الجمعیة لخدمات فى المجاالت االتیة  -١

   الشباب الریفى       -  المجال الصحى          -    المجال التعلیمى      -   
   المجال البیئى           -         المشكلة السكانیة   - المرأة الریفیة           -   
   ترشید االستهالك-    الصرف الصحى    -   
دمها   االخرى   الخدمات االجتماعیة  -٢ ى تق ع   الت ة المجتم ات تنمی ل حصر مشكالت     جمعی مث

ة            شاء لجن ل اإلرهاب، ان ة مث واطنیین بالمشكالت المجتمعی ة الم المجتمع وتقدیمها للمسئولین، توعی
      .وغیرها من الخدماتزكاة للمحتاجین 
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دمها    -٣ ى تق ة الت ك  الخدمات الثقافی ات   تل ل   الجمعی ال     مث تنظیم رحالت عمرة وحج، االحتف
  .بالمناسبات الدینیة وغیرها من الخدمات

   .الجمعیات تلك  المعوقات التى تواجه -٤
   . الجمعیات تلك المقترحات لتفعیل دور-٥

  : التحلیل االحصائى-٤
ى  ل الكم م التحلی ات ت ضاء     للبیان ن االع ا م م تجمیعه ى ت صائى   الت امج اإلح تخدام البرن بإس

SPSS    د ة     إوق داول التكراری ى الج ات عل ل البیان د تحلی ل    ،عتم ضًا التحلی م أی ة، وت سب المئوی  والن
  التى عقدت مع المستفیدینالكیفى  للبیانات المتحصل علیها من المجموعات البؤریة 

  :جمعیات تنمیة المجتمعألعضاءاإلقتصادیة و صائص الشخصیة واإلجتماعیةالخ
ن        ان   )٣(یتضح من جدول     ل م شاركین االق سبة الم ك     ،%)١٠،٦( سنة  ٣٥ن د یرجع ذل وق

بابیة    یشتركونالى ان الشباب عادة      ات ش ي منظم ث بلغت       ، وان  ف ذكور حی ن ال ة األعضاء م غالبی
ب   %) ٢٥،٥(، وبلغت نسبة األمیة بین اعضاء مجلس االدارة      %)٨٩،٤(نسبتهم   رأ ویكت ، ومن یق

سبتهم    ت ن هادة   ،%)١٤،٩(بلغ املین ش زراع    %) ٥٩،٥( والح سبة ال ت ن ، %)٢٣،٤(، وبلغ
، وبلغت %) ٨،٥(والحرفیین %) ٣٤،٠(، واالداریین  %) ١٧،٠(، والتجار   %) ١٧،٠(والعمال  

  .%)٨٩،٤(نسبة المتزوجین 
  لالعضاءعیة واالقتصادیة  التوزیع العددى والنسبى للخصائص الشخصیة واإلجتما.٣ ولجد

  م  %  العدد  تابع البیان  %  العدد  البیان
  ١٠٠  ٤٧  المبحوثیناجمالى عدد 

  م
  ١٠٠  ٤٧  المبحوثیناجمالى عدد 

    المهنة  ٤     السن  ١
  ٢٣,٤  ١١  مزارع    ١٠,٦  ٥     سنة ٣٥اقل من   
  ١٧,٠  ٨  عامل    ٢١,٣  ١٠  ٤٤-٣٥  
  ١٧,٠  ٨  تجارى    ٢١,٣  ١٠   ٥٤ -٤٥  
  ٣٤,٠  ١٦  ادارى    ٤٦,٨  ٢٢   فأكثر٥٥  
  ٨,٥  ٤ حرفى     النوع  ٢
      الحالة االجتماعیة   ٥  ٨٩,٤  ٤٢  ذكر  
  ١٠,٦  ٥ أعزب  ١٠,٦ ٥  انثى  
 ٨٩,٤  ٤٢ متزوج       الحالة التعلیمیة   ٣
       ٢٥,٥  ١٢  امى  
          ١٤,٩  ٧ یقرأ ویكتب  
          ١٠,٦  ٥  ابتدائى  
       ١٠,٦  ٥ اعدادى  
          ١٧,٠  ٨  ثانوى  
         ٢١,٣ ١٠  ى فأكثرجامع  

  استمارة االستبیان: المصدر
  
  

  نتائج البحث ومناقشتها
ى  المتعلقة بأعضاء مجلس االدارة سوف نتناول فى هذا الجزء مناقشة نتائج البحث       المتمثلة ف

ددة       االت متع ى مج ات ف دمها الجمعی ى تق دمات الت ات، الخ ى الجمعی ضاء ف تراك االع باب اش  ،اس



Assiut J. Agric. Sci., 50 (4) 2019 (203-220)                                         ISSN: 1110-0486 
Website: www.aun.edu.eg/faculty_agriculture/journals_issues_form.php E-mail: ajas@aun.edu.eg 

 
 

209 

ة و  دمات االجتماعی ات،       الخ ق الجمعی ى تعی ات الت ذلك المعوق ات، وك دمها الجمعی ى تق ة الت الثقافی
  .جمعیات تنمیة المجتمعوالمقترحات لتفعیل دور 

س              ا نف شة فیه م مناق ى ت ستفیدین والت ع الم دت م ى عق ة الت ثم نتناول نتائج المجموعات البؤری
  .مات االعضاء للتأكد من جدیة تقدیم هذه الخدأشار إلیهاالموضوعات التى 

  جمعیات تنمیة المجتمعالنتائج المتعلقة بأعضاء مجلس ادارة : أوًال
 أسباب االشتراك في الجمعیة  -١

ن جدول       ذه             ) ٤(یتضح م د أول ه ة فنج ات األهلی ي الجمعی دد اسباب أشتراك االعضاء ف تع
سبة   ت الن ث بلغ وعى حی ل التط ب العم باب ح ع  %)٢٥،٥(األس ة المجتم ي تنمی ساعدة ف ه الم ، یلی

سبة       %)٢١،٣(لى وجاء هذا السبب بنسبة      المح ث بلغت الن ر حی م حب   %) ١٩،١(، ثم حب الخی ث
سب    اءت بن ة ج دمات الجمعی ن خ تفادة م ت، االس ضاء وق اس، وق ساعدة الن ، %)١٧،٠(م

  .على الترتیب%) ٤،٣( ،%)١٢،٨(
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 في الجمعیات   التوزیع العددى والنسبى السباب اشتراك االعضاء.٤جدول 
  %  العدد  في الجمعیةسبب االشتراك 

  ٢٥,٥  ١٢  حب العمل التطوعى
  ٢١,٣  ١٠  المساعدة فى تنمیة المجتمع المحلى

  ١٩,١  ٩  حب الخیر
  ١٧,٠  ٨  حب مساعدة الناس

 ١٢,٨  ٦ قضاء وقت
  ٤,٣  ٢  االستفادة من خدمات الجمعیة

  استمارة االستبیان: المصدر
 حضور دورات تدریبیة من خالل الجمعیة  -٢

ن    %) ٨٥،١(ان غالبیة االعضاء) ٥(یتضح من جدول     دها م م عق حضروا دورات تدریبیة ت
   .خالل الجمعیات

  التوزیع العددى والنسبى لحضور االعضاء دورات تدریبیة من خالل الجمعیة.٥جدول 
  %  العدد  حضور دورات تدریبیة 

  ٨٥،١  ٤٠  نعم
 ١٤،٩  ٧ ال

  استمارة االستبیان: المصدر
  

  :معیة في المجاالت األتیة الخدمات التى تقدمها الج-٣
   مجال التعلیم-       أ

سداد الرسوم     من االعضاء %) ٨٧،٢(أن  ) ٦(یتضح من جدول     وم ب أفادوا بان الجمعیات تق
ادرین   ر الق الب غی اد  ،للط ا اف وفیر     %) ٨٧،٢( كم ات بت ام الجمعی ضاء بقی ن االع ستلزمات م  م

ا   %) ٧٨،٧(الدراسة، اما    ان الجمعی ادوا ب ة    من االعضاء اف یم فصول محو امی ، عمل دورات  ت تق
ى        ن       تدریبة على الحاسب اآلل اد كل م ا اف ن اال %) ٤٨،٩(، %)٧٤،٥(كم ات   م عضاء ان الجمعی

یم                 ة للطالب بمراحل التعل تح فصول تقوی وم بف ا تق ا انه اجین ،كم ر المحت ات للطالب غی تقدم معون
ر     ا ذك ب، كم ى الترتی ة  عل اجور رمزی ان ال %)٢٥،٥(ب ضاء ب ن االع وفر  م ات ت ائل جمعی  وس

  .مواصالت لنقل التالمیذ الى المدارس البعیدة عن مكان السكن
  

  التى تقدمها الجمعیة فى مجال التعلیم التوزیع العددى والنسبى الخدمات .٦جدول 
  تقدیم الخدمة

  االجمالى  ال  نعم
  الخدمات في مجال التعلیم

  %  العدد  %  العدد  %  العدد
 ١٠٠  ٤٧ ١٢,٨  ٦ ٨٧,٢  ٤١  قادرین   لایر غسداد رسوم الطالب 

 ١٠٠  ٤٧ ١٢,٨  ٦ ٨٧,٢  ٤١  توفیر مستلزمات الدراسة  
 ١٠٠  ٤٧ ٢١,٣  ١٠ ٧٨,٧  ٣٧  إقامة فصول محو األمیة

 ١٠٠  ٤٧  ٢١,٣  ١٠  ٧٨,٧  ٣٧  عمل دورات تدریبیة على الحاسب االلى 
 ١٠٠  ٤٧ ٢٥,٥  ١٢ ٧٤,٥  ٣٥  تقدیم معونات للطالب الغیر محتاجین

 ١٠٠ ٤٧ ٥١,١  ٢٤ ٤٨,٩ ٢٣ قویة للطلبة بمراحل التعلیم المختلفة بأجور رمزیةفتح فصول ت
 ١٠٠  ٤٧ ٧٤.٥  ٣٥ ٢٥.٥  ١٢  توفیر وسائل مواصالت لنقل التالمیذ الى المدارس البعیدة عن مكان السكن   

      استمارة االستبیان : لمصدرا

  المجال الصحى  -ب
دمها الجمعی   ) ٧(یتضح من جدول     ع       الخدمات التى تق اد جمی ث اف ي المجال الصحى حی ات ف

ا ذكر        اجر رمزى ، كم رى ب ا مستوصف عالجى خی ات به ان الجمعی ن %) ٦٦،٠(االعضاء ب م
ا ذكر       ادرین، كم ن االعضاء ان   %) ٥٩،٦(االعضاء ان الجمعیة توفر االدویة للمرضى الغیر ق م

ي     شارك ف ات ت الت الجمعی ر       حم ا ذك ة، كم راض المختلف د االم ات ض ن  %) ١٤،٩( التطعیم م
دم  رع بال الت تب ل حم وم بعم ات تق ع  .االعضاء ان الجمعی د جمی دم األعضاءواك ات تق  ان الجمعی

     .خدمات تنظیم االسرة
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  التى تقدمها الجمعیة فى المجال الصحى التوزیع العددى والنسبى الخدمات .٧جدول 
  تقدیم الخدمة

  الخدمات  اجمالى  ال  نعم
  %  العدد  %  العدد  %  العدد

  ١٠٠,٠  ٤٧  -  - ١٠٠,٠  ٤٧ .اء مستوصف عالجى خیرى بأجر رمزىإنش
  ١٠٠,٠  ٤٧  ٣٤,٠  ١٦  ٦٦,٠  ٣١  توفیر االدویة للمرضى الغیر قادرین

  ١٠٠,٠  ٤٧  ٤٠,٤  ١٩ ٥٩.٦  ٢٨  المشاركة فى حملة التطعیمات والتوعیة ضد االمراض المختلفة
  ١٠٠,٠  ٤٧  ٨٥,١  ٤٠ ١٤,٩  ٧  عمل حمالت تبرع بالدم

  ١٠٠,٠  ٤٧  -  -  ١٠٠,٠  ٤٧  نظیم اسرة تقدیم خدمات ت
  استمارة االستبیان : المصدر     

  

  لشباب الریفى  ا-ج
ع االعضاء         ) ٨(یوضح جدول    اد جمی الخدمات التى تقدمها الجمعیات للشباب الریفى حیث اف

ات     ضاء ان الجمعی ع االع اد جمی ا اف دد، كم ریجیین الج شغیل الخ شروعات لت یم م ات تق ان الجمعی
شب   ا ذكر      تدرب ال ى بعض الحرف، كم دوات      %) ٥٩،٦(اب عل یم ن ات تق ن االعضاء ان الجمعی م

سرة       %) ٥٥،٣(للتوعیة باضرار المخدرات، كما ذكر       دم قروض می ات تق من االعضاء ان الجمعی
  للشباب 

  

  الخدمات التى تقدمها الجمعیة  للشباب الریفى التوزیع العددى والنسبى .٨جدول 
  تقدیم الخدمة

  نعم  نعم
  مالىاالج

  الخدمات
  %  العدد  %  العدد  %  العدد

  ١٠٠،٠  ٤٧  -  - ١٠٠  ٤٧ إقامة المشروعات لتشغیل الخریجین الجدد
  ١٠٠،٠  ٤٧  -  - ١٠٠  ٤٧  تدریب الشباب على بعض الحرف

  ١٠٠،٠  ٤٧  ٤٠،٤  ١٩ ٥٩،٦  ٢٨  إقامة ندوات للتوعیة بأضرار المخدرات
  ١٠٠،٠  ٤٧  ٤٤،٧  ٢١ ٥٥،٣  ٢٦  اعطاء قروض  میسرة للشباب

  استمارة االستبیان : المصدر          
  

  لمرأة الریفیةا-هـ
ع االعضاء              ) ٩(یوضح جدول  اد جمی ث اف ة حی رأة الریفی ات للم دمها الجمعی الخدمات التى تق

یم            ات تق ع االعضاء ان الجمعی اد جمی ا اف ى الحرف، كم ات عل سیدات والفتی درب ال ات ت ان الجمعی
ا ذكر جم         ا          معرض االسر المنتجة، كم ة، كم رأة المعیل دم خدمات للم ات تق ع االعضاء أن الجمعی ی

ات     دات الریفی ة للرائ یم دورات تدریبی ات تق ع االعضاء ان الجمعی ر ،ذكر جمی ا ذك %) ٧٦،٦( كم
ل     وم بعم ات تق ضاء ان الجمعی ن االع رى  م تقرار االس ة االس ة باهمی دوات للتوعی ر ن ا ذك ، كم

ساعد   %) ٧٠،٢( ات ت ضاء ان الجمعی ن االع ومى  الم رقم الق تخراج ال ى اس ر  سیدات ف ا ذك ، كم
ر     %) ٦١،٧( ا ذك ال، كم ضانات لالطف یم ح ات تق ضاء ان الجمعی ن االع ن %) ، ٥٧،٤(م م

ا ذكر         ات    %) ٤٦،٨(االعضاء ان الجمعیات تقوم بانشاء اندیة نسائیة، كم ن االعضاء ان الجمعی م
   .تقدم قروض للسیدات
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    ت التى تقدمها الجمعیة للمرأة الریفیةالخدما التوزیع العددى والنسبى .٩جدول 
  تقدیم الخدمة

  الخدمات  اجمالى  ال  نعم
  %  العدد  %  العدد  %  العدد

  ١٠٠,٠  ٤٧  -  - ١٠٠  ٤٧  تدریب للسیدات والفتیات على الحرف 

  ١٠٠,٠  ٤٧  -  - ١٠٠  ٤٧  إقامة معرض لالسر النتجة
  ١٠٠,٠  ٤٧  -  - ١٠٠  ٤٧  تقدیم خدمات للمرأة المعیلة

  ١٠٠,٠  ٤٧  -  - ١٠٠  ٤٧  ة دورات تدریبیة للرائدات الریفیاتاقام
  ١٠٠,٠  ٤٧  ٢٣,٤  ١١ ٧٦,٦  ٣٦  عمل ندوات للتوعیة باهمیة االستقرار االسرى  

  ١٠٠,٠  ٤٧  ٢٩,٨  ١٤ ٧٠,٢  ٣٣  مساعدة السیدات فى استخراج الرقم القومى
  ١٠٠,٠  ٤٧  ٣٨,٣  ١٨ ٦١,٧  ٢٩  اقامة حضانات لالطفال

  ١٠٠,٠  ٤٧  ٤٢,٦  ٢٠ ٥٧,٤  ٢٧ ئیةإنشاء األندیة النسا
  ١٠٠,٠  ٤٧  ٥٣,٢  ٢٥ ٤٦,٨  ٢٢  اعطاء قروض للسیدات

  
   المشكلة السكانیة - و

دول   ح ج اد      ) ١٠(یوض ث اف سكانیة حی شكلة ال ة الم ات لمواجه دمها الجمعی ى تق دمات الت الخ
دة            %) ٧٢،٣( ي االراضى الجدی ة ف ى االقام شباب عل ا  ،من االعضاء ان الجمعیات تحث ال ا اف د  كم
نظم االسرة %) ٥١،١( ضرورة ت ة االسر ب دوات لتوعی یم الن ات تق ن االعضاء ان الجمعی ا ،م  كم

  .من االعضاء أن الجمعیات تعقد الدورات في كیفیة استخدام وسائل تنظیم االسرة%) ٧٦،٦(ذكر 
  
  

   المشكلة السكانیةلمواجهةالخدمات التى تقدمها الجمعیة  التوزیع العددى والنسبى . ١٠جدول 
  تقدیم الخدمة

  الخدمات  اجمالى  ال  نعم
  %  العدد  %  العدد  %  العدد

  ١٠٠،٠  ٤٧  ٢٧،٧  ١٣ ٧٢٫٣  ٣٤ حث الشباب على االقامة فى االراضى الجدیدة
  ١٠٠،٠  ٤٧  ٤٨،٩  ٢٣ ٥١،١  ٢٤    بضرورة تنظیم االسرة  االسروعیة لتإقامة الندوات 

  ١٠٠،٠  ٤٧  ٢٣،٤  ١١  ٧٦٫٦  ٣٦  ةعقد الدورات فى كیفیة إستخدام الوسائل تنظیم االسر
  استمارة االستبیان : المصدر           

  
   البیئيالمجال  - س

دول   ن ج ضح م نادیق   %) ٧٤،٥( ان )١١(یت وفر ص ات ت روا ان الجمعی ضاء ذك ن االع م
اد       ا اف ا، كم ة فیه اء القمام شوارع أللق ي ال ة ف ث   %) ٧٢،٣(كافی ات تح ضاء ان الجمعی ن االع م

ا        على القاء  المواطنین صنادیق المخصصة له ى ال ا ذكر   ، المخلفات ف  االعضاء  من %) ٥١،١( كم
   .ندوات لتوعیة المواطنیین فى المحافظة على البیئةأن الجمعیات تعقد 

  
  

  في المجال البیئىالخدمات التى تقدمها الجمعیة   التوزیع العددى والنسبى .١١جدول 
  

  تقدیم الخدمة
  الخدمات  اجمالى  ال  نعم

  %  العدد  %  العدد  %  العدد
 ١٠٠ ٤٧ ٢٥.٥  ١٢ ٧٤.٥  ٣٥  توفیر صنادیق كافیة فى الشوارع اللقاء القمامة فیها     

 ١٠٠  ٤٧ ٢٧.٧  ١٣ ٧٢.٣  ٣٤  حث المواطنیین على القاء المخلفات فى الصنادیق المخصصة لها
 ١٠٠ ٤٧ ٤٨.٩  ٢٣ ٥١.١  ٢٤ عمل ندوات لتوعیة المواطنیین فى المحافظة على البیئة  

  استمارة االستبیان : المصدر     
  
  
   الصرف الصحى  -ح
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ن جدول       ع   ان) ١٢(یتضح م ا         جمی ات كسح، كم وفر عربی ات ت االعضاء ذكروا ان الجمعی
  .للمنازل  أن الجمعیات تساعد االهالى في توصیل الصرف الصحىمنهم%) ٨٣،٠(ذكر 

  

   فى مجال الصرف الصحىالخدمات التى تقدمها الجمعیة التوزیع العددى والنسبى .١٢جدول 
  تقدیم الخدمة

  الخدمات  اجمالى  ال  نعم
  %  العدد  %  العدد  %  العدد

 ١٠٠ ٤٧ -  - ١٠٠  ٤٧ توفیر عربیات كسح
 ١٠٠  ٤٧ ١٧٫٠  ٨ ٨٣٫٠  ٣٩   للمنازل مساعدة االهالى فى توصیل الصرف الصحى-

  استمارة االستبیان  : المصدر        
   ترشید اإلستهالك-ط

د ن ج ضح م یم %) ٦٨،١(ان ) ١٣(ول یت ات تق روا ان الجمعی ضاء ذك ن االع دوات م  ن
اه    شكلة المی واطنیین بم ة الم ید       ، لتوعی ي ترش ستخدمة ف رق الم واطنین الط ح للم ا توض ا انه كم

اه   اد    .استهالك المی ة بترشید استهالك           %) ٣٨،٣(وأف وم بعمل حمالت توعی ات تق نهم ان الجمعی م
  .الكهرباء

  

دول  ع الع .١٣ج دمها     التوزی ى تق دمات الت سبى للخ ة ددى والن ید    الجمعی ى ترش واطنین عل ث الم لح
  اإلستهالك

  تقدیم الخدمة
  الخدمات  اجمالى  ال  نعم

  %  العدد  %  العدد  %  العدد
 ١٠٠  ٤٧ ٣١،٩  ١٥ ٦٨،١  ٣٢  اقامة ندوات لتوعیة المواطنیین بمشكلة المیاه

 ١٠٠  ٤٧ ٣١،٩  ١٥ ٦٨،١  ٣٢   المیاهتوضیح للمواطنیین الطرق التى تستخدم لترشید استهالك
 ١٠٠ ٤٧ ٦١،٧  ٧٩ ٣٨،٣  ١٨  عمل حمالت توعیة بضرورة ترشید استهالك الكهرباء

  استمارة االستبیان : المصدر      
   جمعیات تنمیة المجتمعالتى تقدمها االخرى الخدمات االجتماعیة -٤

ددة      ) ١٤(یتضح من جدول   ة متع وم بخدمات اجتماعی ات تق ا حصر مشكالت    ان الجمعی منه
اد   ث أف سئولین حی دیمها للم ع وتق ك   االعضاء من %)٩١،٥( المجتم اد  ذل نهم ان %) ٨٩،٤(وأف م

ا        ا انه الجمعیات تقوم بتوعیة المواطنین بالمشكالت المجتمعیة مثل االرهاب وترشید االستهالك، كم
وم   شاءتق واطنیین بالموضوعات     بإن ة الم اجین، توعی ساعدة المحت اة لم ة زك ة  لجن سیاسیة، التوعی ال

ة لالسر          بمخاطر االدمان والمخدرات، مطالبة الحكومة بتحسین البنیة التحتیة، تقدیم مساعدات مادی
شاركة            ى الم ة عل رأة الریفی شباب والم ساعدة ذوى االحتیاجات الخاصة، حث ال ام ب رة، االهتم الفقی

شكالت االسریة،      ى حل الم الى ف ساعدة االه ة، م شطة الجمعی ى ان بات  اقام ف ى المناس الت ف ة الحف
ة سب    القومی ت الن ث بلغ ، %) ٧٤،٥(، %) ٧٦،٦(، %)٧٨،٧(، %) ٨٣،٠(، %)٨٧،٢(حی

  .على الترتیب%) ٥٥،٣(، %) ٦١،٧(، %) ٦٣،٨(، %) ٧٠،٢(
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  جمعیات تنمیة المجتمعالتى تقدمها  االخرى  االجتماعیةللخدمات التوزیع العددى والنسبى .١٤ول جد
  ةتقدیم الخدم

  لخدماتا  اجمالى  ال  نعم
  %  العدد  %  العدد  %  العدد

  ١٠٠،٠  ٤٧  ٨،٥  ٤ ٩١,٥  ٤٣  حصر مشكالت المجتمع وتقدیمها للمسئولین 
توعیة المواطنیین بالمشكالت المجتمعیة مثل االرهاب 

  ١٠٠،٠  ٤٧  ١٠،٦  ٥ ٨٩،٤  ٤٢  وترشید االستهالك

  ١٠٠،٠  ٤٧  ١٢،٨  ٦ ٨٧,٢  ٤١  انشاء لجنة زكاة لمساعدة المحتاجین 

  ١٠٠،٠  ٤٧  ١٧،٠  ٨  ٨٣,٠  ٣٩  توعیة المواطنیین بالموضوعات السیاسیة 
  ١٠٠،٠  ٤٧  ٢١،٣  ١٠ ٧٨،٧  ٣٧  التوعیة بمخاطر االدمان والمخدرات

  ١٠٠،٠  ٤٧  ٢٣،٤  ١١ ٧٦,٦  ٣٦  مطالبة الحكومة بتحسین البنیة التحتیة 

  ١٠٠،٠  ٤٧  ٢٥،٥  ١٢ ٧٤,٥  ٣٥ تقدیم مساعدات مادیة لالسر الفقیرة 

  ١٠٠،٠  ٤٧  ٢٩،٨  ١٤ ٧٠,٢  ٣٣  تمام بساعدة ذوى االحتیاجات الخاصةااله
حث الشباب والمرأة الریفیة على المشاركة فى انشطة 

  ١٠٠،٠  ٤٧  ٣٦،٢  ١٧ ٦٣,٨  ٣٠  الجمعیة 

  ١٠٠،٠  ٤٧  ٣٨،٣  ١٨ ٦١,٧  ٢٩  مساعدة االهالى فى حل المشكالت االسریة 

  ١٠٠،٠  ٤٧  ٤٤،٧  ٢١ ٥٥,٣  ٢٦   فى المناسبات القومیةالحفالتاقامة 

  استمارة االستبیان : المصدر      
  جمعیات تنمیة المجتمعتقدمها الخدمات الثقافیة التى -٥

دول   ن ج ضح م دمات ) ١٥(یت وع الخ ة وتن ث   الدینی ات حی دمها الجمعی ى تق ة الت الثقافی
ات   %) ٥٥،٣( وذكر   ان الجمعیات تقوم بتنظیم رحالت العمرة والحج،      %) ٨٣،٠(أفاد ام الجمعی قی

ة ب ة والوطنی بات الدینی ال بالمناس اد االحتف ا أف ضاء %) ٨٠،٩(كم دریب االع وم بت ات تق ان الجمعی
ت    ب واالنترن تخدام الحاس ى اس ستفیدین عل ار م، كوالم دى    %) ٤٢،٦(ا أش ة ل ود مكتب نهم وج م

   .الجمعیات تتیح االستعارة للمواطنین منها
  

  جمعیات تنمیة المجتمعتقدمها التى الخدمات الثقافیة  التوزیع العددى والنسبى .١٥ول جد

  االعضاء
  لخدماتا  اجمالى  عدم االختیار  اختیار

  %  العدد  %  العدد  %  العدد
  ١٠٠،٠  ٤٧  ١٧،٠  ٨ ٨٣،٠  ٣٩  تنظیم رحالت العمرة والحج

  ١٠٠،٠  ٤٧  ٤٤،٧  ٢١ ٥٥،٣  ٢٦  االحتفال بالمناسبات الدینبة والوطنیة 
  ١٠٠،٠  ٤٧  ١٩،١  ٩ ٨٠،٩  ٣٨   واالنترنتالحاسب تدریب االعضاء والمستفدین على استخدام

  ١٠٠،٠  ٤٧  ٥٧،٤  ٢٧ ٤٢،٦  ٢٠ وجود مكتبة 
  استمارة االستبیان : المصدر        

  

  الجمعیة فى تنمیة المجتمعالمعوقات التى تواجه  -٦
دول  ن ج ضح م ا  ) ١٦(یت ة عمله ق تأدی ى تعی ات الت ن المعوق د م ه العدی ات تواج أن الجمعی

ي المشروعات لضعف            اراشحیث  بفاعلیة   ى االستمرار ف ات عل درة الجمعی دم ق  جمیع االعضاء ع
ر   ل، وذك اد    %) ٨٠،٩(التموی ة، وأف وارد المادی عف الم نهم ض شاركة %) ٧٦،٦(م عف الم ض

شعبیة،  ارال وادر      %) ٤٤،٧( ،%)٦١،٧(، %) ٦٦،٠ (وأش عف الم اس، ض ة الن دم ثق ادوا بع اف
   .لدى اعضاء الجمعیات على الترتیبالفنیة والبشریة، ضعف الخبرات االداریة 

  
  

  

  لمعوقات التى تواجه الجمعیة فى تنمیة المجتمع التوزیع العددى والنسبى ا.١٦جدول 
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  رأى االعضاء في المشكلة
  المعوقات  اجمالى  ال  نعم

  %  العدد  %  العدد  %  العدد
  ١٠٠،٠  ٤٧  -  - ١٠٠  ٤٧   لضعف التمویل المشروعاتعدم القدرة على االستمرار فى 

  ١٠٠،٠  ٤٧  ١٩،١  ٩ ٨٠،٩  ٣٨  ضعف الموارد المادیة 
  ١٠٠،٠  ٤٧  ٢٣،٤  ١١  ٧٦،٦  ٣٦  ضعف المشاركة الشعبیة فى الجمعیة 

  ١٠٠،٠  ٤٧  ٣٤،٠  ١٦ ٦٦،٠  ٣١ عدم ثقة الناس فیها        
  ١٠٠،٠  ٤٧  ٣٨،٣  ١٨ ٦١،٧  ٢٩  ضعف الموارد والفنیة والبشریة لهذه الجمعیات

  ١٠٠،٠  ٤٧  ٥٥،٣  ٢٦ ٤٤٫٧  ٢١   أعضاء الجمعیاتضعف الخبرة اإلداریة لدى
  استمارة االستبیان : المصدر          

  

  جمعیات تنمیة المجتمعالمقترحات لتفعیل دور  -٧
دول  ح ج ر ) ١٧(یوض ث ذك ة حی ل دور الجمعی نهم %) ٣٢،٠(مقترحات االعضاء لتفعی م

ر   ة ، وذك وارد المادی ادة الم دم %) ٢١،٣(زی ودة الخ ادة ج ضرورة زی ة، ب ا الجمعی ى تقمه  ات الت
ى ضرورة    %) ١٠،٦(منهم افاوا بوضع برامج لزیادة المشاركة الشعبیة، و  %) ١٧،٠(و اشاروا ال

ن       نهم  %) ١٠،٦(،%)٨،٥(التنسیق بین الجمعیات المختلفة لالستفادة من الخبرات، واشار كل م م
  .عمل الجمعیاتمساهمة رجال االعمال والقادرین في مشروعات الجمعیة، وسن تشریعات تسهل 

  

  رحات لتفعیل دور الجمعیات من وجهة نظر المبحوثین لمقت التوزیع العددى والنسبى .١٧جدول 
 مقترحات لتفعیل دور الجمعیات من وجهة نظر المبحوثین  االعضاءرأى 

  %  العدد
  ٣٢,٠  ١٥  زیادة الموارد المادیة

 ٢١,٣ ١٠  زیادة جودة الخدمات التى تقدمه الجمعیة 
  ١٧,٠  ٨  رامج لزیادة المشاركة الشعبیة وضع ب

  ١٠,٦  ٥  التنسیق بین الجمعیات المختلفة لالستفادة من الخبرات
  ٨,٥  ٤  مساهمة رجال االعمال والقادرین فى مشروعات الجمعیات 

  ١٠,٦  ٥  سن التشریعات التى تسهل عمل الجمعیات
  ١٠٠,٠  ٤٧  االجمالى 
  استمارة االستبیان : المصدر

  

  عینة المستفیدینلنتائج المتعلقة با: ثانیًا
  اإلقتصادیة لعینة المستفیدین-الخصائص الشخصیة واإلجتماعیة  -١

ن جدول       ي سن         ) ١٨(یتضح م ة ف ى الجمعی رددین عل ب المت  ٤٩-٤٠ سنة،  ٣٩-٣٠أن اغل
ن      %) ٢٥،١(،%)٣٧،٥(سنة حیث بلغت النسبة     ستفیدات م اث الم سبة االن على الترتیب، وبلغت ن

ة  ذكور %) ٥٥،٩(الجمعی ا ال ة    ،%)٤٤،١(أم سبة االمی ت ن ة فبلغ ة التعلیمی سبة للحال ا بالن ام
ب  %)١٤،٧( را ویكت ن یق هادة  %) ٢٥،٠(، وم ل ش ن یحم ذكور  %)٦٠،٣(وم ب ال ان اغل ، وك

سبتهم          ت ن رفیین فبلغ ال والح زراع والعم ن ال انوا م ة ك ى الجمعی رددین عل ، %)٤٠،٤(المت
ا ا  %) ١٨،٤(، %)٣٣،١( ب، أم ى الترتی شهرى      عل دخل ال سبة لل ا بالن ن، ام ن ال یعمل اث فه الن

ین     راوح ب ولهم تت ات دخ ى الجمعی رددین عل ستفیدن المت ى ٣٠٠فالم سبة  ٤٠٠ ال ت الن ة فبلغ  جنی
ب  %) ٣٩،٠(،%)٤٧،٨( ى الترتی د ان   ،عل ة فوج ة االجتماعی ا الحال ات، %) ٤٠،٤( ام متزوج
  .من االرامل%) ٣٥،٣(

دول  سبى .١٨ ج ددى والن ع الع صادیة  التوزی ة واالقت صیة واإلجتماعی صائص الشخ ستفیدین  للخ للم
  المشاركین في المجموعات البؤریة

  %  العدد  تابع البیان  م  %  العدد  البیان  م
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  ١٠٠  ١٣٦  اجمالى عدد المبحوثین  ١٠٠  ١٣٦    اجمالى عدد المبحوثین
    )الذكور(المهنة  ٤     السن  ١
 ٤٠,٤  ٥٥  مزارع    ١٤,٧  ٢٠  ٢٩-٢٠  
 ٣٣,١  ٤٥  عامل    ٣٧,٥  ٥١  ٣٩-٣٠  
 ٨,١  ١١  تجارى    ٢٥,٧  ٣٥  ٤٩-٤٠  
  ١٨,٤  ٢٥ حرفى    ٢٢,١  ٣٠  +٥٠  
      الدخل الشهرى   ٥    النوع  ٢
  ٤٧,٨  ٦٥  -٣٠٠    ٤٤,١  ٦٠  ذكر  
  ٣٩,٠  ٥٣  -٤٠٠   ٥٥,٩ ٧٦  انثى  
  ١٣,٢  ١٨  +٥٠٠        الحالة التعلیمیة   ٣
    الحالة االجتماعیة  ٦ ١٤,٧  ٢٠  امى  
 ٢٤.٣  ٣٣ أعزب   ٢٥,٠  ٣٤ یقرأ ویكتب  
 ٤٠.٤  ٥٥ متزوج   ٢٢,٨  ٣١  ابتدائى  
 ٣٥,٣  ٤٨  ارمل   ١٦,٢  ٢٢ اعدادى  
        ١٣,٢  ١٨  ثانوى  
         ٨,١  ١١  جامعى فأكثر  

  جلسات المجموعات البؤریة  :المصدر
  

  نتائج المجموعات البؤریة  -٢
  :من خالل جلسات المجموعات البؤریة التى عقدت معهم امكن التوصل للنتائج االتیة

 :للخدمات فى المجاالت اآلتیةجمعیات تنمیة المجتمع قدیم ت: أوًال
   مجال التعلیم-أ

ذها          ات بتنفی ك الجمعی اوضح المستفیدین ان هناك العدید من الخدمات الخاصة بالتعلیم تقوم تل
ب       ى الترتی ا عل ستلزمات الدراسیة للطالب    ت  وكانت اهمه ة،    وفیر الم ة فصول محو امی دیم  ، اقام  تق

ة   وعدد قلیل من المجموعات التى عقدت اشارات الى  للطالب المحتاجین،معونات   فتح فصول تقوی
ة،    ع        للطلبة بمراحل التعلیم المختلفة بأجور رمزی ا ان جمی ادرین، كم ر ق داد الرسوم للطالب الغی س
دارس       المجموعات اشارات الى عدم قیام الجمعیات ب     ى الم ل الطالب ال توفیر وسائل مواصالت لنق

ى               البعید ى الحاسب االل ة عل سكن، عمل دورات تدریبی ن ان االعضاء     ة عن مكان ال رغم م ى ال عل
   .أشاروا التى تقدیم تلك الخدمات

  المجال الصحى -ب
ستفیدین ان  ح الم ى   اوض ال ه ذا المج ي ه ات ف دمها الجمعی ة تق م خدم ستوصف اه ود م وج

زى،  اجر رم رى ب وفیراعالجى خی سبة لت ا بالن ة للمرضى غیا أم ادرینألدوی در الق ر متواج  ، غی
یم    دمات تنظ دیم خ ة، تق راض المختلف د االم ة ض ات والتوعی ة التطعیم ي حمل ات ف شاركة الجمعی م

ارت االسرة ف ات اش ن المجموع ل م دد قلی كع ى ذل ضاء  ال ن نصف اع رب م ا یق د م ین نج ي ح  ف
ا   ،الخدماتتلك الجمعیات اكدوا على تقدیم      أن     ان كم ادت ب ع المجموعات اف وم   الجمعجمی ات ال تق ی

  .فى حین ان االعضاء أشاروا الى ذلك .بعمل حمالت تبرع بالدم
  
  
  لشباب الریفى ا -ج

دریب      أجمعت على  جمیع المجموعات البؤریة التى عقدت     وم بعمل ت ة تق  ان الجمعیات االهلی
ى        للشباب على الحرف المختلفة،      ن المجموعات اشارات ال ل م دد قلی دیم  وع ات  تق قروض  لالجمعی

  .اقامة ندوات لتوعیة الشباب بأضرار المخدرات مشاریع صغیرة، إلقامةالشباب لمساعدة میسرة 
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   رأة الریفیةالم -د
دم     المستفیدین أوضح   ة تق ا         ان الجمعیات االهلی ن اهمه ة م رأة الریفی ن الخدمات للم د م العدی

سیدات والفتی   وكذلك ، لمرأة المعیلة على الترتیب تقدیم مختلف الخدمات ل      دریب ال ى الحرف   ت ات عل
ة   ل الخیاط ة مث ز ،المختلف غال  والتطری رة،  وأش سیدات،     و األب ات ال سویق منتج رض لت ة مع أقام

ومى،       و رقم الق ي استخراج ال ل     و مساعدة السیدات ف دد قلی ال، وع ة حضانات لألطف نهم اقام  اشار   م
ات،   دات الریفی ة للرائ ة دورات تدریبی ى اقام تقرار    ال ة االس ة باهمی دوات للتوعی ل ن رى، عم االس

  .أنشاء أندیة نسائیة
   المشكلة السكانیة -هـ
سكانیة  أ شكلة ال تم بالم ة ال ته ات االهلی ة ان الجمعی ات البؤری ع المجموع ارات جمی ى ش ، عل

  .الرغم من ان االعضاء أكدوا على اهتمامهم بهذه المشكلة وحث الناس على التكاتف لحلها
  المجال البیئى -و

ات  ١٠أشارت  تم   مجموعات ان الجمعی ة   ته شكلة البیئ وم بحث    بم ات تق ، وأشاروا ان الجمعی
وفر               ات ال ت وا ان الجمعی ن اجمع ا، لك صنادیق المخصصة له ى ال ات ف اء المخلف المواطنین على الق

واط             ة الم دوات لتوعی وم بعمل ن ا، أیضا ال تق ة فیه نین بضرورة  صنادیق فى الشوارع اللقاء القمام
  .ان االعضاء أشروا الى ذلكالمحافظة على البیئة، على الرغم من 

   الصرف الصحى -س
اد  صرف        ١٥أف تم بال ات ته دها ان الجمعی م عق ى ت ة الت ات البؤری ن المجموع ة م  مجموع

صرف     یل ال ي توص الى ف ساعد االه ا ت سح، كم ات للك وفر عربی ات ت اروا ان الجمعی الصحى وأش
  .الصحى
   ترشید االستهالك-ح

ات     ات ان الجمعی ع المجموع ارات جمی ساهمالأش ید      ت ى ترش واطنین عل ث الم ي ح  ف
  .، على الرغم من تأكید األعضاء على ذلكاالستهالك

  الخدمات االجتماعیة التى تقدمها الجمعیات االهلیة  :ثانیًا
ارا     ة اش ات البؤری م المجموع ىمعظ ساعدة      إل اة لم ة زك شاء لجن وم بان ة تق  ان الجمعی

رة   ر الفقی ة لألس ساعدات مادی دیم م اجین، تق ة،  ،المحت ات الخاص ساعدة ذوى االحتیاج ام بم  االهتم
ناعیة، راف ص ب اط ة    تركی بات القومی ى المناس الت ف ات لحف ام الجمعی دم قی ى ع وا عل ن اجمع لك

   .بالرغم من ان االعضاء ذكروا قیام حفالت في المناسبات
  الخدمات الثقافیة التى تقدمها الجمعیات االهلیة :ثالثًا

ة   ات البؤری م المجموع ق معظ ود     اتف رة ، وج الت عم نظم رح ات ت ض الجمعی ى ان بع  عل
  .مكتبة، التدریب على استخدام الكمبیوتر

  المقترحات لتفعیل دور الجمعیات االهلیة : رابعًا
  .زیادة جودة الخدمات التى تقدمها الجمعیاتاجمعوا في ضرورة 

ي مجاال     ددة  یتضح مما سبق على الرغم من قیام تلك الجمعیات بالعدید من الخدمات ف ت متع
ة     ل درج ستفیدین وان وص ى الم صل ال ا ال ی را منه دمات كثی ذه الخ ةاال ان ه دمات فعالی ك الخ  تل

  .انخفاض أو تدنى كفائتها یعنىضعیفة مما 
  
  

  : التوصیات
  :بناًء على النتائج التى أسفر عنها البحث فإنه یمكن التوصیة

ة   -١ ى مدیری ب عل ةیج ضامن اإلجتماع دریب الع الت ام بت ع املین  االهتم ة بجمی ات االهلی الجمعی
ع     ة المجتم اراتهم     وخاصة جمعیات تنمی ات وتحسین مه دهم بالمعلوم ة    لتزوی ي مجال التنمی ف

 .الریفیة المختلفة
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 .األهلیةیجب على االتحادات االقلیمیة تدریب الجمعیات  -٢
ع     -٣ دمات لجمی دیم الخ ن تق تمكن م ى ت ة حت ات االهلی رع للجمعی ال التب ال االعم ى رج یجب عل

 .المواطنین
  .تشدید الرقابة االداریة والمالیة على الجمعیات االهلیة لضمان سیر العمل بدقة -٤
ة     -٥ ف توعی ي الری ة ف ادات المحلی ضا القی صعید وأی اة ال ة قن الم وخاص ائل االع ى وس یجب عل

  .المواطنین باهمیة الجمعیات االهلیة وتشجیعهم على االنضمام لها
  المراجع

 العربیة المراجع بالغة : أوًال
روط    ،ابو الوفا ود مب ل  .)٢٠٠٠(  جمال محمد وسحر فتحى محم ات  دور تفعی ة  الجمعی ي  االهلی ة  ف  التنمی

  .)١(، العدد)١(، مجلة عالم التربیة ، مجلد) حالة دراسة (المجتمعیة
https:// www.mandumah.com/ Retrieved February.2018,12:51PM    Website,  

شریة  التنمیة تحقیق في المعانة االهلیة الجمعیات دور .)٢٠١١( انرمض عادل دالیا الزیادي، ة  ،الب  المجل
  ).٣(، العددوالتجارة لالقتصاد العلمیة

https:// www.mandumah.com/ Retrieved February.2018,3:30AM    Website,  
ضالعین،  ب  ال د  نجی د  عبدالحمی ات  دور .)٢٠١٥( رش ة  الجمعی ي  الخیری ة  ف ع  تنمی ي ا المجتم ي  لمحل  ف

ة ة المملك میة األردنی ة الهاش رك محافظ د الك ر، المجل ة األزه ة ، جامع ة التربی ة كلی ، ) ٢(، مجل
  ).١٦٣(العدد

https:// www.mandumah.com/ Retrieved February.2018,3:51AM    Website,  
ى     د عل صمد محم د ال سیابى، عب ات االهلی    .)١٩٩٧(الم ى الجمعی شعبیة ف شاركة ال ات الم ف  مقوم ة بری

ة              ة الزراعة، جامع اد الزراعى، كلی ى واالرش ع الریف محافظة اسیوط، رسالة ماجستیر، قسم المجتم
  .أسیوط
ات  تنمیة في المدني المجتمع منظمات  دور.)٢٠١٥(سالم جمعان، محمد ة   المجتمع سحیة   (المحلی دراسة م

دنى   ع الم ات المجتم ن منظم ة م ى عین ة(عل ضرموت )التنموی ة ح ة ،)بمحافظ وم مجل دلس للعل  االن
  .)٥(،العدد)٩(االنسانیة واالجتماعیة ، المجلد

Website,htpp://www.andalusuniv.net/magazine/PDF/Humans/5/6-10.pdf, 
Retrieved July.2018,8:44AM 

زة  أبو بلعید محمد و فتحي  عليدیهوم، ع .)٢٠١٧(رزی دني   المجتم ي  ودوره الم ة  ف ة  عملی ة،  التنمی  المحلی
   .الخمس منطقة في والتنمیة لالستثمار األول القتصاديا المؤتمر

Website, htpp://www.ecidiko.elmergib.edu.ly/papers/ECIDIKO2017-
027%20P%20.pdf Retrieved August2018, 10:27AM 

ع  تنمیة في) الخیریة(األهلیة الجمعیات  دور.)٢٠٠٨(عبدالقادر سبیقة، محمد ي  المجتم ة  ،اللیب ة  مجل  جامع
  .)٢(، العدد لیبیا - األممیة صرنا

https://www.mandumah.com/ Retrieved February.2018,12:51PM    Website,  
ي  األهلیة للجمعیات التربوي  الدور.)٢٠١٠(رضوان، سوحیلي سیا  ف ة   دراسة  ،إندونی ة، مجل اق  تقویمی  آف

  .)٩(الكبار، العدد  تعلیم في جدیدة
https:// www.mandumah.com/ Retrieved February.2018,3:44AM    Website,  

ن  الحد في األهلیة الجمعیات  دور.)٢٠٠٥(بدوي سید، سناء  شكلة  م ة  م رأة  بطال ة ،الم ة   مجل ة  كلی  التربی
  .)٣(العدد ،)١١(، المجلدشمس عین جامعة) األدبي القسم(

https:// www.mandumah.com/ Retrieved February.2018,3:40AM    Website,  
ات  كإحدى  األهلیة الجمعیات  دور.)٢٠٠٩(سالمة محمد باري، أملغ ع  منظم دني  المجتم ي  الم ق  ف  تحقی

ة  دراسة :المستدامة التنمیة ى  مطبق ات  عل ة  جمعی ع  تنمی ي  المجتم زة  بحي  المحل  ،باإلسكندریة  المنت
ة  والعشرون الثاني الدولي العلمي المؤتمر ة  للخدم ة  (االجتماعی ة  الخدم ة  وتحسین  االجتماعی  نوعی

   .)الحیاة
https:// www.mandumah.com/ Retrieved July.2018,8:40AM    Website,  
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ات   دور.)٢٠١١(حسین  شعبان  محمد، ة  الجمعی ي  األهلی ین  ف صادي  التمك شباب  االقت ة  دراسة  : لل  مطبق
ى  ات عل ة  الجمعی شبه األهلی رة ب یناء جزی دس ر ،المجل ة االزه ة ، جمع ة التربی ، ) ٣(،مجلة كلی
  ).١٤٥(دالعد

https:// www.mandumah.com/ Retrieved February.2018,3:37AM    Website,  
ز  دعم  هردو  مرك ر  ل ي  التعبی ات   دور).٢٠١٥(الرقم ع  منظم ع   المجتم دني وواق شاركتها  الم ي  م ة  ف  تنمی

  .المجتمع
hrdoegypt.org Retrieved February.2018,3:38AM    /Website, htpp:/ 

ات   أهمیة.)٢٠٠٨(إبراهیم  أحمد،مالوي ع  منظم دني  المجتم ي  الم ة  ف ة ،التنمی ة   مجل شق  جامع وم  دم  للعل
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Abstract 
Voluntary work is one of the most important means used to promote societies 

nowadays. In all countries of the world, whether in developed or developing 
countries, there is a tendency for the participation of civil society with governments 
to meet the requirements of their members. The development process is a 
multifaceted process. Civil society organizations are an important partner that 
cannot be overlooked in the development process. They play the role of mediator 
between the individual and the state. 

Given the social and economic changes, the role of civil society organizations, 
especially civil associations, and the most important ones in the villages of Assiut 
governorate is the Association of Community Development because of their 
important role in development. 

Therefore, the objectives of this research were to identify the roles of 
Association of Community Development in all areas, problems and challenges faced 
by their members and beneficiaries, through which we do community states. 

In order to achieve these objectives, the Directorate of Social Affairs identified 
the active Association of Community Development in the governorate. These 
associations were the Association of Community Development in Mousha of Assiut 
Center, the Association of Community Development in Nazah Qarr of Manfalut 
Center, the Association of Community Development in Bani Murr of Al-Fath 
Center, and the Association of Community Development in Al-Zarabi of the Abu 
Tig Center. 

With the assistance of all members of the board of directors of these 
associations, the data were collected using a questionnaire form prepared for this 
purpose. Focus groups were also held with the beneficiaries to discuss the same 
subjects raised by the members to ascertain the seriousness of the associations' 
submission of these services. 

One of the most important results mentioned by the members is that the 
associations provide various services in various field, including education, 
environmental issues, and rural women, rural youth and health, attention to 
population, sanitation and rationalization of consumption, as well as many social 
and cultural services. They also reported that there are many obstacles that hinder 
the work of these associations. 

Among the results obtained from the focus groups that were held with the 
beneficiaries is the existence of some of the services provided by these associations, 
including the services provided for rural youth and rural women, as well as 
sanitation, but there is alack of some activities for some of the services provided by 
the associations, including education and health and attention to the population 
problem and the environmental and rationalization of consumption. 
Keywords: Civil Society Organizations – Rural development – NGOs.  


