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 وتنمية المهارات القيادية للنساءالجمعيات االهلية  
 اجتماعية علي أنشطة بعض الجمعيات االهلية  دراسة  

 في المناطق الريفية والحضرية

                 [01] 
 (3)منال عمي محمد عمي -(2)طمعت عبد القوي خميفة -(0)مصطفي إبراىيم عوض

   ات االىميةالعاـ لمجمعياالتحاد ( 7جامعة عيف شمس  معيد الدراسات كالبحكث البيئية،  (0
  جامعة عيف شمس ،كمية االلسف( 3

 

 المستخلص
القيادات النسائية بالريؼ في تنمية ميارات الجمعيات األىمية  أىمية دكر تؤكد الدراسة عمي

كخاصة في ضكء الظركؼ الحالية حيث تأتى بعض المتغيرات التي تثبت تدنى في ، كالحضر
الريؼ كالدكر الذم تقـك بو الجمعيات األىمية غير ممفت الحضر ك مستكل قدرات المرأة في 

لى تدنى أدت ا التيمؤشرات الكبناء عمى ما سبؽ تتحدد الدراسة الحالية في التعرؼ عمى ، لمنظر
خدمات الجمعيات األىمية كالبد مف إسيامات لمنيكض بدكرىا لبناء قدرات المرأة في مناطؽ 
الحضر كالريؼ حيث إنو ليست المرأة في حاجة إلى الخدمات فقط كلكنيا في حاجة أيضان إلى 

 .إعدادىا اإلعداد الجيد كتمكينيا مف القياـ بكؿ ىذه اإلسيامات
 72الرغـ مف زيادة عدد الجمعيات االىمية في الي نحك  عميأنو ي ف مشكمة البحث فتكم

، اال اف ىذا العدد عمي حساب التطكر الكيفي كتراجع الجمعيات االىمية 7102الؼ جمعية عاـ 
استخدمت ، كبالتحديد في مجاؿ تمكيف المرأه برفع قدراتيا القيادية عف طريؽ تنميتو مياراتيا

المسح االجتماعي كباستخداـ دراسة الحالة لجمعية الكتد  الؿخ مف الكصفي المنيج الدراسة
كتـ تحديد عينو لمدراسة مف الريؼ ، الدراسة مجتمع مف عينة استخداـالثقافي لمتنمية البشرية ك 

كالحضر بغرض التعرؼ عمي كاقع المرأه المصرية في الجمعيات االىمية كدكر الجمعيات 
( 01)، ( جمعيات بمنطقة الزاكية الحمراء01نسائية بكاقع )االىمية في تنمية ميارات القيادات ال

كاستخدمت الدراسة أداة دليؿ المقابمة العضاء الجمعيات االىمية ، جمعيات بمنطقة مركز بنيا
زيادة الكعي تكصي الدراسة بأىمية ، عضك بمجالس االدارات 071بعينة الدراسة كباجمالي عدد 

تعديالت الالزمة سكاء فى التشريعات المنظمة لمجمعيات يجب ادخاؿ الكمنيا أنو في المجتمع 
اك التشريعات المنظمة لمياديف كمجاالت عمؿ الجمعيات كالغاء القيكد االدارية كالمالية كاالمنية 

كضع  ،كطرح النقاط االيجابية كالسمبية في القانكف الجديدالمفركضة عمى الجمعيات االىمية 
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تنمية القيادات النسائية ممشركعات التنمكية لصالح ل اتالجمعيبتيتـ البرامج كالدركات التي 
سمكب المشاركة فى مستكيات اتخاذ القرارات كالجيكد أكتعمؿ عمى اتباع ، بالريؼ كالحضر

تحقيؽ التكامؿ بيف الدكر الحككمي كالجمعيات االىمية كالمجتمع باىمية  التنمكية كمتابعتيا.
ىـ النتائج لمدراسة ىى كجكد الكثير مف لباحثيف أف أكحيث يرل ا العمؿ االىمي كالتطكعي

القكانيف كالتشريعات التى تحد مف صالحيات عمؿ الجمعيات كعدـ كجكد الكفاءات المميزة الدارة 
 امؿ بيف القطاع االىمى كالحككمى.الجمعيات كعدـ االقباؿ عمى العمؿ التطكعى كعدـ التك

 

 مقدمة
صر عمى محكر أساسي ىك تعبئة جيكد األفراد ترتكز جيكد الجمعيات األىمية فى م

كالجمعيات إلحداث التنمية في المجتمع لصالح ىؤالء األفراد كالجماعات كحؿ مشكالتيـ 
االجتماعية كاالقتصادية كاإلسياـ في مؤازرة جيكد الدكلة في تمبية االحتياجات اإلنسانية ك 

 .لممجتمع
الدكر التنمكم الذم تقـك بو ال سيما في  االىتماـ بالجمعيات األىمية في مصر إلى كيرجع

ظؿ قدرتيا عمى استشعار كتقدير حاجات المكاطنيف باعتبارىا األقرب إلى القاعدة الشعبية 
كتمتمؾ القدرة عمى تقديـ الخدمات بطريقة أفضؿ كأدعى إلى رضاء المنتفعيف باإلضافة إلى أنيا 

ما ترصده الدكلة لممكازنات لتحقيؽ تستطيع أف تدبر مكارد جديدة كغير محدكدة تضاؼ إلى 
تقـك الجمعيات االىمية بدكرا ال يقؿ اىمية عما تقـك بيا الحككمات مف سف  أىداؼ التنمية.

 .التشريعات، حيث انيا باسمكب عمميا كامكاناتيا البشرية كمنيا المرأة الى جانب امكانتيا المادية
عالف الفترة إكما تاله مف ، ـ0421عاـ  عالف االمـ المتحدة السنة الدكلية لممرأة فىإمنذ 

فيبرز دكر المرأة فى العالـ كعنصر اساسى فى ، عقد االمـ المتحدة لممرأة 0431 – 0421
كانشئت ، حركة التنمية كقكة ضاغطة يمكف اف تصنع التغيير فى مسيرة ىذه الحركة كتكجياتيا

كمنيا المنظمة ، يئة ك التنميةمنظمات كرست جيكدىا لتعزيز دكر المرأة فى كؿ ما يتعمؽ بالب
. كتعد  (7113 ،7101،7، (WEDO)النسائية لمبيئة كالتنمية )المنظمة النسائية كالبيئة 

الجمعيات االىمية بمثابة العمكد الفقرل لمقطاع الثالث اك المجتمع المدنى كقد تنامى الكعى 
كالبعض االخر لو صفة ، بأىمية ىذه الجمعيات بفعؿ عدة عكامؿ بعضيا لو صفة عالمية
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كتبيف كزف الدكر الذل تمعبو الجمعيات ، فقد تحكؿ العالـ الى قرية صغيرة، اقميمية كمحمية
، . كتأكيدا لمدكر الذل تمعبو المرأة بإعتبارىا نصؼ المجتمع(0447،0)أماني قنديؿ، ، االىمية

 ر المتجددة .كبما ليا مف دكر ىاـ فى المحافظة عمى المكارد الطبيعية المتجددة كغي
 

 مشكلة الدراسة
تؤدم الجمعيات االىمية دكرا ميما في تنمية الميارات لمقيادات النسائية المختمفة لدم المرأه 

كيرجع ذلؾ لما ، لتمكينيا مف المساىمة بفاعمية في مجاالت األنشطة المختمفة التي تمارسيا
كيتضح دكرىا مف حيث ، في عدد كبير مف الجمعيات االىمية تحظي بو النساء مف أىمية

كىكذا نرم أىمية دكرىا كمجاالت ، أىتماميا بغرس القيـ كتحديد األدكار كالمسؤكليات لدم المرأة
عمميا باعتبارىا أداة مف أدكات الدكلة المصرية كشريؾ فاعؿ في عممية التنمية. كىك ما يتجمى 

فزات الكبرل في أعدادىا بكضكح مف خالؿ رصد التطكر الكمي ألعداد الجمعيات األىمية كالق
الؼ جمعية كفقنا إلحصائيات عاـ  72٫131خالؿ السبعة أعكاـ الماضية، حيث بمغ عددىا 

% 11أم بزيادة تتجاكز نسبة ، 7101جمعية في عاـ  31707في حيف كانت  ،7102
(، كقد تركزت غالبيتيا في 7102المجمس القكمي لممرأة، االتحاد العاـ لمجمعيات االىمية ،)

االت العمؿ الخيرم كالرعائي كالمساعدات االجتماعية، كىك ما يؤكد استمرار نفس الفمسفة مج
الحاكمة لمعمؿ األىمي كعدـ القدرة عمى إحداث تطكر نكعي باتجاه العمؿ التنمكم كالتمكيني 
الذم يمكف أف تمعبو التنظيمات األىمية كمككنات المجتمع المدني. بمعنى أف ىذا التطكر الكمي 

يتكافؽ معو تطكر نكعي في تغميب الفمسفة الداعمة لبناء مجتمع مدني قكم، يتجاكز حالة لـ 
كما أف ضعؼ التطكر النكعي كعدـ قدرة  اليشاشة كالضعؼ التي أبرزتيا المرحمة االنتقالية،

مؤسسات المجتمع المدني عمى مكاجية الكثير مف سمبيات المرحمة االنتقالية التي ما تزاؿ 
ائمة حتى اآلف، السيما تمؾ المرتبطة باالستقطاب السياسي كاالجتماعي، كالمظاىر تداعياتيا ق

السمبية التي فرضت إيقاعيا عمى الكثير مف التفاعالت المجتمعية مثؿ العنؼ كالتطرؼ 
 كالتمييز، بؿ إف بعض مككنات المجتمع المدني كانت سببنا كآلية في تنامي ىذه المظاىر، 
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 تساؤالت الدراسة
 تنمية الميارات القيادية لمنساءما دكر الجمعيات األىمية في  :مؽ الدراسة مف تساؤؿ رئيسيتنط

 :ينبثؽ مف ىذا التساؤؿ الرئيسي عدة تساؤالت فرعية ؟ بالحضر كالريؼ
  لممراة القيادية في الريؼ التعميمية تنمية القدرات القيادية ما دكر الجمعيات األىمية في

 ؟الحضرك 
  ؟بالحضر كالريؼتنمية القدرات االنتاجية لممراة القيادية ما دكر الجمعيات األىمية في 
  ؟الحضر كالريؼتنمية الميارات التدريبية لممراه القيادية في ما دكر الجمعيات األىمية في 
   ؟بالحضر كالريؼكاتخاذ القرار قدرات المرأة القيادية  تمكيفما دكر الجمعيات األىمية في 
 

 ية الدراسة  أهم
 :ىمية الدراسة الراىنة مف خالؿ ما يمىأتتضح 

 :لنظرية مف خالؿ النقاط التاليةتستمد الدراسة الراىنة اىميتيا ا ىمية النظرية:األ
 .كربطيا بقضايا التنمية كالبيئة االىتماـ العالمى الحالى بقضايا المرأة -0
  .التى تنادل بأىمية الحفاظ عمييااالىتماـ العالمى الحالى بقضايا البيئة ككثرة االصكات  -7
التعميمية بالحضر  تنمية الميارات القيادية لمنساءالجمعيات األىمية في  التاكيد عمي دكر  -3

تنمية القكل البشرية كتدريبيا كترشيد انماط معيشتيا مف اجؿ الحفاظ الحداث تطكر ك  كالريؼ
 عمى مكارد الطاقة كلتحقيؽ التنمية المستدامة .

 :تطبيقية مف كاقع النقاط التاليةىميتيا الأتستمد الدراسة الراىنة  لتطبيقية:ىمية ااأل
كتقديـ اسياماتيا فى ، كضع اطار عاـ لخطة عمؿ تيدؼ الى تمكيف المرأة لتتبكأ مكانتيا -0

كمف خالؿ برامج تعميمية ، حماية البيئة كالمحافظة عمى المكارد داخؿ كخارج نطاؽ االسرة
الحداث تنمية لمميارات القيادية لمنساء التعميمية بالحضر كالريؼ  االىميةكتدريبية بالجمعيات 

 .العامالت كغير العامالت
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االىتماـ بمفيـك تمكيف المرأة كتبنيو كسياسة رئيسية لتثبيت دكرىا كازالو كؿ المظاىر التميزية -7
كاقتصاديا مبا سياسيا عمى اعتبار انيا امرأة امرا ضركريا كمط، ضدىا كمنع استضعافيا

 . كديمقراطيا
 التنمية البشرية اصبحت تعمؿ عمى تأىيميـ لممشاركة فى القرارات التى تؤثر فى حياتيـ -7

. ال اف التنمية اصبحت تيتـ بما يمكف اف نطمؽ عميو كتمكنيـ مف السيطرة عمى مصائرىـ
 . (04، 111ص ، 0443فييمة شرؼ الديف، )الحدكد الكيفية اك النكعية لمنمك 

 

 ف الدراسةأهدا
تنمية : التعرؼ عمى الدكر الذل تقـك بو الجمعيات االىمية فى ئيسى لمدراسةيمثؿ اليدؼ الر 

 ركيز عمي أنشطة الجمعيات االىمية.بالت التعميمية بالحضر كالريؼ الميارات القيادية لمنساء
 :فيما يمى ية االخرل كالتى نحددىاىداؼ الفرعىذا اليدؼ الرئيسي مجمكعة مف األمف كقد انبثؽ 

 تنمية الميارات البرامج كالخدمات التى تقدميا الجمعيات االىمية فى مجاؿ  أىـ التعرؼ عمى
 .بالتركيز عمي أنشطة الجمعيات االىمية التعميمية بالحضر كالريؼ القيادية لمنساء

  ىمية فى المجتمع.بكجكد الجمعيات األ الكاقع الثقافي كالتعميمي لممرأهالكشؼ عف 
  الثقافي كاالجتماعي كاالقتصادم كالسياسي البحث فى دكر الجمعيات االىمية فى رفع الكعى

بالتركيز عمي أنشطة  التعميمية بالحضر كالريؼ تنمية الميارات القيادية لمنساء مف خالؿ
 .الجمعيات االىمية

  ة لمنساءتنمية الميارات القياديىمية فى المعكقات التى تكاجو الجمعيات األمعرفة طبيعة 
 .بالتركيز عمي أنشطة الجمعيات االىمية التعميمية بالحضر كالريؼ

 

 مجاالت الدراسة
مف خالؿ المسح االجتماعي استخدمت الدراسة الحالية المنيج الكصفي  :منيجية الدراسة

الجمعيات االىمية لدراسة كاقع باعتباره مف انسب المناىج لجمع المعمكمات كالبيانات الدقيقة عف 
ككذلؾ ، كتنمية ميارات النساء لتفعيؿ دكرىا في مجاؿ األنشطة التي تمارسيا المراة المصرية



 مجمة العمـك البيئية
 جامعة عيف شمس –معيد الدراسات كالبحكث البيئية 

 

 7102ديسمبر، الثالث، الجزء االربعكفالمجمد 
 

198 

لمكقكؼ عمي إيجابياتيا  رصدىا مف كاقع ممارسات النساء التي تتـ داخؿ الجمعيات االىمية
 في تنمية الميارات كمتطمبات العمؿ التطكعي ككذلؾ معرفة دكر ىذه الجمعيات، كسمبياتيا
 (.3، 701، :711ص ص، 7111كاىميتة كمعكقاتو )احمد بدر كعكاممو 

( كمية -عمي بيانات كصفية )كيفية كمف ثـ فأف ىذا المنيج يتيح لمباحثة فرصة لمحصكؿ 
كما يمكنيا مف ، تمكنيا مف رؤية الكاقع كما يراه المشارككف في الخبرة اإلنسانية مكضكع الدراسة

كالتعرؼ عمي الجيكد التي يبذليا المجتمع المدني ، االىميةدراسة الحياة اليكمية داخؿ الجمعيات 
 (4، 02 -07ص ص ، 7117، أك الجمعيات االىمية )حسف البيالكم

 

 أدوات الدراسة
 :تيةاألالبحثية دكات ت الباحثة باألاناستع

تعتبر أسمكب يعتمد عمي مشاركة الباحث في العمؿ الذم يقـك بو مف  :المالحظة بالمشاركة
 013، ص 7111 لكيس ككىيف كلكرأنس مأنيكف)كفي األنشطة التي يمارسكنيا ، يالحظيـ

،71.) 
، 7111، احمد بدر) االخرم البياناتالمقابمة افضؿ مف طرؽ جمع تعد  :حددةالمقابمة الم . أ

 ( . 3، 313-311ص ص
أعضاء منظمات المجتمع المدني التعرؼ عمي لقد قامت الباحثة باجراء تمؾ المقابالت مع 

المبذكلة في مجاؿ تنمية ميارات النساء العامالت بالريؼ كالحضر بأنشطة الجمعيات الجيكد 
 .االىمية
 

 عينة الدراسة
" مف خالؿ المسح االجتماعي عف طريؽ العينة الكصفيعمي " المنيج  الباحثةاعتمدت 

ىذه الظاىرم بجانب جمع المعمكمات كالبيانات عنيا ،مع تصنيؼ الذم يقـك عمي الكصؼ 
مف خالؿ استخداـ " المالحظة بالمشاركة "  المعمكمات كتنظيميا كالتعبير عنيا كميا ككيفيا

كتككنت عينة الدراسة مف محافظتي ، لمقيادات النسائية بمنطقة عينة الدراسة حددةكالمقابمة الم
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ة ( جمعيات أىمية بمنطق01القاىرة كالقميكبية بكاقع عشر جمعيات بكؿ منطقة مختارة كىي )
 ( جمعيات بمنطقة بنيا بمحافظة القميكبية .01)، الزاكية الحمراء

 لقد اتبعت الباحثة األساليب اإلحصائية االتية : :األسموب اإلحصائي المستخدم
 :كتشمؿ، اإلحصائية الكصفية األساليب -0
 ( .)عممية الترميز ـتصنيؼ المعمكمات التي تـ الحصكؿ عمييا كتحكيميا إلي أعداد خا - أ

 في كؿ استمارات المالحظة . االجابات عمي تساؤالت الدراسةحساب التكرارات لكؿ  - ب
 شتممت الدراسة عمى خمسكف سؤاؿكقد ا

 

 مف اهيم الدراسة
ص ، 0437، محمد حافظ دياب) لقد اصبحت المفاىيـ لغة رئيسية فى النطريات كالبحكث

اك تجريدات ذىنية يضعيا كالمفيكمات كالمصطمحات العممية عبارة عف تصكرات ، (70، 070
 02ص ، 0444عبد اليادل محمد كالى : ) العمماء لمتعبير عف افكارىـ حكؿ الكاقع كمظاىره

.02). 
تناكلت ك ، كبناءا عمى ما سبؽ فاف المفاىيـ تعد جزءا ىاما كمرحمة ىامة مف البحث النظرل

 :الدراسة المفاىيـ اآلتية
مفيكما محكريا فى العمـك االجماعية لذلؾ تتعدد يعد مفيـك الدكر  :The Role مفيوم الدور

التعريفات المطركحة حكلو كربما اكثر التعريفات شيكعا لذلؾ التعريؼ بأف الدكر عبارة عف 
 مجمكعة المكاصفات التى تحدد ما ينبغى اف يككف عميو سمكؾ الشخص يحتؿ مركزا معينا.

المكاقؼ المعينة ال ىك عبارة عف : "ما يتكقعو افراد المنظمة مف اعضائيا فى كالدكر ىك
  (3، 077، ص 0444حسف ابراىيـ عيد : ) رفات االعضاء المتكقعة مف قبؿ المنظمة ا"صت

: "انو كممة مستعارة مف المسرح  Brownكما يمكف تعريؼ الدكر ايضا ككما يقكؿ براكف 
الدكر فيك )السيناريك( فالفرد بشر اما ، بحيث يككف الدكر مستقؿ عف الفرد الذل يقـك بيذا الدكر
 الذل يحدد السمكؾ اك يعبر عف االفعاؿ كيحدد االقكاؿ.
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فيقصد بو " انو نمط منظـ مف المعايير فيما يختص  Social Roleأما الدكر االجتماعى   
 .901ص ، 0222، حامد عبد السالم زهران :)بسمكؾ فرد يقـك بكظيفة معينة فى الجماعية 

ىك "نمكذج مف السمكؾ مؤسس كمعرؼ بمعنى الحقكؽ  Wadrwellكالدكر كما يعرفو ، "(2
 .كالكاجبات" 

التعريؼ اإلجرائى: كسكؼ تتناكؿ الباحثة تعريفا اجرائيا لمدكر بأنو : "السمككيات كاالفعاؿ 
تنمية ميارات النساء لدم كالكاجبات المتكقع القياـ بيا مف جانب الجمعيات االىمية بيدؼ 

مجمكعة مف األنشطة التي تقـك بيا ”يعرؼ الدكر بأنو كما  " .كالحضر القيادات النسائية بالريؼ
الجمعيات مف خالؿ مشركعاتيا لتحقيؽ أغراضيا التي أنشئت مف أجميا في ضكء عالقتيا مف 

 .جانب كمدل قياـ العامميف بكظائفيـ مف جانب آخر
حتؿ مفيكـ ا : Non Government Organizationمفيوم الجمعيات االىمية 

جمعيات االىمية حيزا فى عدد مف الفركع المعرفية منيا عمـ االقتصاد كاالحصاء كالسياسة ال
 .ابرز ىذه المفاىيـ كاكثرىا انتشارا فى المنطقة العربية ىك الجمعيات االىمية ، كاالجتماع كغيرىا

بأنيا تمؾ المنظمات غير اليادفة لمربح التي ”الجمعيات األىمية عمىكما تعرؼ الباحثة 
تككف محمية أك قكمية كتيدؼ لتقديـ خدمات اجتماعية لممجتمع كتعتمد عمى الجيكد التطكعية 

 ”كتمكيميا ذاتي تطكعي
كؿ جماعة ذات تنظيـ مستمر لمدة معينة )يعرؼ القانكف الجمعية عمى أنيا:  :التعريف القانونى

اشخاص طبيعييف ال يقؿ عددىـ عف عشرة اك مف عدة اشخاص  مفكتتألؼ ، اك غير معينة
  (3، 077ص ، مرجع سابؽ، حسف عيد) غير الحصكؿ عمى ربح مادل( ضإعتبارييف لغر 

، 17، ص 0442، )الفاركؽ يكنس كينظر الفاركؽ يكنس الى الجمعيات االىمية عمى انيا
مية التى تتخذ صفة الرسمية "مشاركة اجتماعية اساسية ىى العضكية فى التنظيمات االى (03

 كجمعيات الخدمات كالرعاية االجتماعية".
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: "منظمات تعزز النفع العاـ اك تيدؼ الى تحقيؽ النفع كما تعرؼ الجمعيات االىمية بأنيا
ال انيا ، تسعى الى الربح كال تكزع ارباحيا اف تكافرت عمى اعضاء مجمس االدارة كال، العاـ

، حسف عيد). كليا ادارة ذاتية كىيكؿ مستقؿ عف الحككمة، منظـتطكعية كليا ىيكؿ رسمى 
 (3، 077ص ، مرجع سابؽ

التعريؼ اإلجرائى: تتناكؿ الباحثة تعريفا اجرائيا لمجمعيات االىمية بأنيا ىى "القطاعات االىمية 
كىى التى تمكف المرأة مف المشاركة فى برامج حماية ، ككمةحخر مع الأالتى انشئت كطرؼ 

 ".البيئة
اف محاكلة طرح تعريفا لمفيـك تمكيف المرأة فى  : Women Empowermentتمكين المرأة

 Buzz – Wordغاية الصعكبة لكثرة استخدامو كندرة تعريفو لدرجة انو اصبح كممة طنانة 
؛ االمر ات الدكلية دكف طرح تعريفا محدداكذلؾ لكثرة استخدامو كتردده فى المحافؿ كالمؤتمر 

مع ىذا فيناؾ بعض المحاكالت ، عميو صعكبة تحديد ماىيتو كابعاده كمؤشراتوالذل ترتب 
 لتعريؼ تمكيف المرأة.

ؾ المرحمة عرؼ داخؿ االسرة كالمجتمع. كفى تم Patriarchyاستمرار السمطة االبكية 
كمف ، Powerless: العمميات التى تساعد النساء التى ال يتمتعف بالقكة "التمكيف" عمى انو

كالتحكـ كالثقة بالنفس كالقدرة عمى اتخاذ ، Autonomyعمى االستقالؿ الذاتى الحصكؿ 
كلذلؾ فقط ارتبط مفيـك التمكيف فى حقبة  ،(7، 031، ص 7113، اجالؿ فيمي)القرار
 Selfات بمفاىيـ جديدة مثؿ حقكؽ اإلنساف ك المصمحة كالالمساكاة كتأكيد الذات نالتسعي

determent  102، ص 7117، )سامية كنيسكاتخاذ القرار كاالستقالؿ كاالعتماد عمى الذات ،
07 ). 

كفى العادة يشير مفيـك "التمكيف" الى قدرة المرأة االجتماعى لمكصكؿ الى حقكقيا مف 
التى  Possibilityخدمات كمكارد مف خالؿ مشركع ما. كينبع مفيـك التمكيف مف فكرة االمكانية 

حامد )فى الحصكؿ عمى الخدمات كالمنتجات كالسمع كالمكارد  ت المتاحة لياتعنى االمكانا
  (1، 373، اليادم، مرجع سابؽ
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 Goalكىدؼ  Processتمكيف المرأة عمى انو : "عممية Batliwala  ،0447كقد عرؼ 
، فيى عممية تحدل عالقات القكل السائدة كالقائمة كالحصكؿ عمى التحكـ االكثر كمصادر القكة

كىك ىدؼ الف تمكيف النساء يسعى الى تحدل االيديكلكجيات االبكية )سيطرة الذككر كتبعية 
 النساء( 
فترل اف التمكيف يعنى : "عممية تغيير فى عالقات القكة كىى  (Mayoux ،7111)أما

، تمؾ القكة التى تمعب فى مختمؼ المجاالت الحياتية كالسرية –عممية متعددة كمتداخمة االبعاد 
  كالمؤسسية".، كالسكؽ، كالمجتمعية
فيطرح مفيـك تمكيف المرأة مف منظكر القكة فإذا كاف التمكيف ( Rowlands ،0443) أما

يعنى زيادة قكة المرأة اال اف تمؾ القكة ال تعنى السيطرة كالخضكع كالتأثير عمى االخريف اك 
 الرجاؿ اك االزكاج.

"زيادة قكة (. 77، 01ص ، 7117، احمد ثابت :نشكم تكفيؽ ) كيعرؼ تمكيف المرأة بأنو
كمكانة المرأة بجانبييا االستاتيكى كالديناميكى ؛ كيعبر الجانب الكالسيكى عف الخصائص 

. إلخ لممرأة اك ما يمكف اصطالحو عمى انو كالسياسية ، كالثقافية، كاالقتصادية، االجتماعية
 )يمثؿ الجكانب الكمية كالكبرل المتاحة لمتمكيف( 

عممية تتضمف زيادة كفاءة كخبرات المتطكعيف ”يعرؼ بناء القدرات بأنو  :مفيوم بناء القدرات
كساب العامميف بالجمعية قدرات كقيـ كخبرات كأساليب تساعدىـ عمى أداء  بالجمعية األىمية كا 

 .العمؿ بصكرة أفضؿ
 

 سابقةال دراساتال
 مف ىامة خطكة انيا باعتبار كذلؾ الدراسة بمجاؿ المرتبطة السابقة كالبحكث الدراسات تعد
 انتيى حيث مف الباحث يبدا اف يقتضى المعرفة فى التكامؿ الف، العممي البحث خطكات
 :التالية الثالثة المحاكر عمي السابقة كالبحكث الدراسات كتشتمؿ، االخركف
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 :: دور الجمعيات االىمية في األنشطة االجتماعية واالقتصاديةولالمحور األ 
: "دور الجمعيات االىمية فى تحقيق التنمية البشرية بعنوان (2100، دراسة )الزيادى (0

ىدفت الدراسة إلي  القاىرة.، جامعة عيف شمس، "رسالة دكتكراهفى مصر )دراسة مقارنة( 
الت شخصية بمعرفة دكر الجمعيات االىمية فى تحقيؽ التنمية البشرية مف خالؿ اجراء مقا

كمف اىـ النتائج  المسئكليف كالعامميف كالمتطكعيف فى الجمعيات االىمية فى مصر.مع بعض 
 :كصمت الييا ىذه الدراسة ما يمىالتى ت

 .يكجد تأثير لدكر الجمعيات االىمية عمى تحقيؽ التنمية البشرية فى مصر 
 .ال تقدـ الجمعيات االىمية مساعدات كافية لتساعدىا فى اقامة مشركع صغير 
  اىتماـ الجمعيات االىمية التى تيتـ بمعالجة مشكمة الفقر بالدمج بيف اكثر مف اسمكب ضركرة

 مف اساليب استيداؼ الفقر.
  ضركرة تككيف قاعدة بيانات مركزية عمى مستكل جميكرية مصر العربية تتضمف بيانات

لجمعيات كتساىـ فى انشائيا الدكلة بمساعدة ا، تفصيمية لالسر الفقيرة عمى مستكل الجميكرية
 االىمية.

: "دور الجمعيات الخيرية االسالمية فى تخفيف بعنوان( 2112، دراسة )عبد الاللو( 7
حث مقدـ الى مؤتمر العمؿ بكىك ، حدة الفقر مع مقترح انشاء بنك فقراء اىمى اسالمى"

 دائرة الشئكف االسالمية كالعمؿ الخيرل بدبى.، الخيرل الخميجى الثالث
الدكر التنمكل الذل يمكف اف تمعبو الجمعيات االىمية فى تخفيؼ حدة  تناكلت ىذه الدراسة

كتشير الدراسة الى تجربة دكلية رائدة عمى المستكل الدكلى كىك نجاح بنؾ الفقراء ، الفقر
مما دفع منظمات غير ، بنغالديش )كىك منظمة غير حككمية( فى الكصكؿ الى افقر الفقراء

 ى تكرار نفس التجربة. حككمية فى دكؿ العالـ النامى ال
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 :كصت ىذه الدراسة بما يمىأكقد 
 االنتباه لدكر الجمعيات االىمية كتفعيؿ دكرىا فى المجاليف االقتصادل كاالجتماعى. ضركرة .0
تركيز عمى تجارب الجمعيات االىمية الخيرية التنمكية لمكصكؿ الى آلية تنمكية  ضركرة .7

المصرفى الصغير مف خالؿ انشاء بنؾ تنمكل لتخفيؼ حدة الفقر عف طريؽ التمكيؿ 
 اسالمى بيدؼ ايجاد حمكؿ لمشكالت الفقر كالفقراء فى البمداف النامية.

تفعيل دور الجمعيات االىمية المصرية فى ( 04، 2110، محمد معبد السال)دراسة ( 3
الجمعيات ىدفت الدراسة الى تفعيؿ دكر  .تقدمة مالتعميم فى ضوء خبرات بعض الدول ال

االىمية المصرية فى مجاؿ التعميـ فى ضكء خبرات بعض الدكؿ المتقدمة مثؿ الكاليات 
كقد  ارفالمتحدة االمريكية كالمممكة المتحدة كاستخداـ الباحث المنيج الكصفى كالمنيج المق

الجمعيات عمؿ تناكلت الدراسة نشأة الجمعيات االىمية فى مصر كالتشريعات التى تحكـ 
مية التربكية لتمؾ الجمعيات كما تناكلت يراطى كاألنشطة التعمقالديم المناخ فى خمؽكدكرىا 

أة الجمعيات االىمية فى الكاليات المتحدة االمريكية كالمممكة شالجذكر التاريخية كالفمسفية لن
ـ تصكر مقترح لتفعيؿ دكر الجمعيات االىمية المصرية يتكصمت الدراسة الى تقد تحدة كقدمال

رة يعمى تكصيؿ الخدمات التعميمية لقطاعات كب عميـ حيث اف تمؾ الجمعيات ليا القدرةفى الت
. تقـك الجمعيات االىمية تجابة كتحمؿ المسؤكليات سفى المجتمع كما أنيا تشجع االسياـ كاال

بدكر ىاـ في مشاركة التعميـ النجاز ميامو التربكية كالتعميمية، تساىـ الجمعيات األىمية في 
  ركح المشاركة كتحمؿ المسئكلية الجماعية كالفرديةتنمية 

 Enhancing the role or ngos and ''وىى بعنوان  ((ferguson 2001( دراسة 7

civil society in poverty alleviation: challenges and opportunitiers ''  
أكضحت الدراسة أف المجتمع المدنى فى حد ذاتو ال يمكنو القضاء عمى الفقر . بؿ يجب 
أف يعمؿ فى شراكة مع الحككمات كالمؤسسات االخرل باالضافة الى أف يككف كاحدان مف 
الشركاء كليس مجرد تنفيذ مخططات مف الحككمات كالشراكات الخاصة . كناقشت ىذه الدراسة 

ات االىمية كالمجتمع المدنى عمى ثالث محاكر محددة ذات عالقة التكسع فى دكر المنظم
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ينبغى عمى  كقد أكصت الدراسة بالتالى :، بالقضاء عمى الفقر كىى : التقنية كالمالية كالسياسية
، المجتمع الدكلى كالحككمات إنشاء إطار تنظيمى ممـز قانكنيان لمشراكات الكطنية كغير الكطنية

ىناؾ حاجة الى برنامج معدؿ أك بديؿ لالىداؼ االنمائية ك مستداـ . كالذل ييدؼ الى مجتمع 
لاللفية لمعالجة جذكر أسباب الفقر كالمشاكؿ االجتماعية كالبيئية لمنمكذج الحالى لمتنمية 

 .االقتصادية 
 moving 100 milion families out of severe'' (sample, 2011)دراسة ( 1

poverty :how can we do it ''  كقد ىدفت الدراسة الى بياف تطكر كنمك مجاؿ
االقراض متناىى الصغر كمدل نجاحو فى خركج االسر مف دائرة الفقر المدقع عمى مستكل 

سنكات الخراج مائة مميكف أسرة مف دائرة الفقر  01كما أنيا دعت الى حممة مدتيا  ،عالمى
: كمف أىـ تكصيات الدراسة ت اليياكمف أىـ النتائج التى تكصم، المدقع عمى نحك مستداـ

 : الدراسة ما يمى
 .ضركرة كجكد تدقيؽ داخمى عمى االداء االجتماعى كالشفافية لممؤسسات 0
خمؽ برامج لتحديد كمساعدة المستفيديف االكثر فقران لجعميـ أكثر أستعدادان لبرامج التمكيؿ  7

 االصغر . 
الصحية كالمنح الدراسية كالتدريب كالتى تقديـ خدمات إضافية بجانب التمكيؿ مثؿ الرعاية  3

 تساىـ فى أستمرارية نجاح االسرة فى تخطى الفقر .
أكدت الدراسة عمى ضركرة أستخداـ أدكات قياس الفقر كمتابعة مدل تقدـ المقترض عبر  7

 الزمف كنجاحو فى الخركج مف دائرة الفقر . 
رات القيادات النسائية : الجمعيات االىمية ودورىا في تنمية مياالمحور الثاني

 بالريف والحضر
دور الجمعيات األىمية فى بناء قدرات " بعنوان (2104) وفاء خميل أبو بكر( دراسة 0

لتعرؼ عمى دكر كىك ا تنطمؽ الدراسة مف ىدؼ رئيسي ىدفت الدراسة : :"المرأة الريفية
النيكض بكاقع في  مشكمة الدراسةبرزت  .الجمعيات األىمية في بناء قدرات المرأة الريفية
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المرأة العربية كتعزيز قدراتيا كتمكينيا مف التعميـ كالعمؿ كالمشاركة العامة بات يشكؿ اليـك 
اتجاىان جادان في المجتمعات العربية بكجو عاـ بؿ كىاجسان قكيان ابتداء مف المرأة نفسيا التي 

تقدـ فأخذت تسعى نحك بدأت تعي كاقعيا المختمؼ كاليكة الكبيرة بينيا كبيف الرجؿ في ال
براز مكانتيا كشأنيا في المجتمع إف الحديث عف  تغيير أكضاعيا كالبحث عف ذاتيا كا 

مشاركة المرأة في العممية التنمكية كفي قدراتيا عمى تنكيع مصادر دخؿ أسرتيا ال يقتصر 
يا في التنمية بالتأكيد عمى المرأة القاطنة في المدينة بؿ يمتد ليشمؿ المرأة الريفية بحكـ إسيام

  االجتماعية كاالقتصادية
حيث تنتمي الدراسة الحالية إلي الدراسات الكصفية كذلؾ لكصؼ دكر الجمعيات  :نوع الدراسة

تكصمت نتائج الدراسة عف التساؤؿ الرئيسي المتعمؽ . األىمية في بناء قدرات المرأة في الريؼ 
بالقدرات حيث أظيرت النتائج بأف ىناؾ مجمكعو مف القدرات بإكسابيا لممستفيدات المترددات 

 .عمييا مف خالؿ أنشطتيا كبرامجيا 
 دور الجمعيات األىمية في مواجية بعنوان، 2103، امل مسعود محمود.( دراسة 2

محددات تمكين المرأة الريفية الُمعيمة ، والبيئية لدى المرأة المعيمةالمشكالت االجتماعية 
 بمحافظة الفيوم

استيدفت الدراسة بصفة رئيسية تكصيؼ مستكيات التمكيف االجتماعى كاالقتصادل 
( كالتعرؼ ع طبيعة  ميكالسياسى كالكمى لمسيدات الريفيات بمنطقة الدراسة )محافظة الفيـك

كمستكيات تمكيف السيدات الريفيات المعيالت المبحكثات  ت الدراسةالعالقة بيف بعض متغيرا
كتحديد درجة االسياـ النسبى لممتغيرات المستقمة المدركسة فى تفسير التبايف الكمى لمستكيات 
تمكيف السيدات الريفيات المعيالت المبحكثات كالتعرؼ عمى أىـ المشكالت التى تعانى منيا 

كما تناكؿ أيضا اإلطار النظرل لمدراسة مكضكع  .كمقترحات حميا فيات المعيالتيالسيدات الر 
ككذلؾ تصنيؼ النساء  ،المرأة العاممة المعيمة كظاىرة اجتماعية كالتى تـ تحديد مفيكميا

المعيالت لألسر كالعكامؿ المؤدية إلى كجكد ظاىرة النساء العائالت لألسر باإلضافة إلى 
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تـ استعراض مشكالت المرأة المعيمة كمشاركة المرأة  خصائص األسر التى تعكليا نساء كما
 .المعيمة فى التنمية

 بعنوان دور الجمعيات األىمية في مواجية( 2112دراسة ياسر جمعو محمود، )( 3
ماعية تالمشكالت االجتماعية والبيئية لدى المرأة المعيمة، الممارسة العامة لمخدمة االج

 المقدمة لممراة المعيمة لتخفيف جودة الخدمات االجتماعية
لخدمات االجتماعية اتحقيؽ جكدة ”تسعى الدراسة لتحقيؽ ىدؼ رئيسي ىك:  :أىـداف الدراسـة

 .”المقدمة لممرأة المعيمة
قد تكجد عالقة ذات داللة إحصائية : ”نطمؽ الدراسة مف فرض رئيسي مؤداهت: فـروض الدراسـة

كتحقيؽ جكدة الخدمات االجتماعية المقدمة لممرأة بيف الممارسة العامة لمخدمة االجتماعية 
 المعيمة

تكجد عالقة إيجابية ذات داللة ”ثبتت الدراسة صحة الفرض الرئيسي لمدراسة أ :ةنتـائج الدراس
إحصائية بيف الممارسة العامة لمخدمة االجتماعية كتحقيؽ جكدة الخدمات االجتماعية المقدمة 

 لممرأة المعيمة
 

 للدراسة النظرى االطار
اعتمدت الدراسة عمي نظريات تفسر كضعية الجمعيات الخيرية ككظائفيا في المجتمع، كنظريات 

 .قدمو الجمعيات الخيرية لممجتمعتفسر ما ت
 : ائف الجمعيات الخيرية في المجتمعنظريات توضح وظ -0

باالتجاه البنائي كيمكف تممس المفاىيـ األساسية كاألفكار المرتبطة  :نظرية البنائية الوظيفية
كالتي ظيرت بعد ذلؾ بكضكح أكبر في ، الكظيفي في أعماؿ اآلباء المؤسسيف لعمـ االجتماع

" كقد حقؽ ىذا  Pareto " " كباريتك Cooley " " كككلي Durkheim مؤلفات " دكر كايـ
 .(10: ص0437، عبدالكريـثير كازدىار عمـ األنثربكلكجيا )االتجاه تقدمان سريعان كأخذ مكانان بتأ
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كقد استفاد عمـ االجتماع كعمـ األنثربكلكجيا مف العمـك الطبيعية كالبيكلكجية في استخداـ 
 "Herbert spencerكذلؾ عندما كظؼ "ىربرت سبنسر ، مفيـك البناء كعالقتو بالكظيفة

كمجمكعة مف كتاب القرف التاسع عشر ىذه المفاىيـ في سياؽ المماثمة العضكية التي تقـك 
بمعنى ، (Giddens,1979:P:59)ى المماثمة بيف الكائف العضكم كالبناء االجتماعي عم

تصكر الكحدة االجتماعية ككائف حي يتألؼ مف إجراء تؤلؼ مجتمعو بناءن متماسكان يتحدد لكؿ 
السيد كجابر، )كحدة منيا في ىذا البناء كظيفة محددة تيدؼ في النياية إلى حفظ كياف البناء 

 .(12،ص:  0442
كيعتمد األساس الفكرم لمبنائية الكظيفية عمى التصكر النسقي لممجتمع بحيث ينظر 
لممجتمع عمى أنو بناء متماسؾ كمؤلؼ مف أجزاء متساندة فيما بينيا تساندان كظيفيان، كلو درجة 

 (.72:73ص، 0442، السيد كجابر)عالية مف االستمرار كالبقاء 
، معنى معيف كأىػداؼ محػددة تسّير عممياتػوكما يػؤدم ىػذا النسػؽ دكره في ضػكء 

فالعممػيػات التي تتـ داخػؿ النسؽ تيػدؼ في المقاـ األكلى إلى إشباع احتياجات أعضائو )تيما 
 ( .331، ص 0431، شيؼ

فالنظرية تؤكد عمى أف لكؿ مجتمع احتياجات رئيسة، كلكي يستمر ىذا المجتمع ال بد مف 
كمف ثَـّ فأف كجكد الجمعيات الخيرية ُيعدُّ ضركريان ككظيفيان الستقرار ، إشباع ىذه االحتياجات

البناء االجتماعي ألف عدـ تقديـ المساعدات لممحتاجيف قد يدفعيـ لالنحراؼ كالمجكء إلى كسائؿ 
غير شرعية لمحصكؿ عمى لقمة العيش، لذا فإف ىذه الجمعيات تؤدم كظيفة ميمة في المحافظة 

 .(44، ص 7117الخطيب )لمجتمع عمى ترابط كتماسؾ ا
 عمى منصبا كاف سكنر اىتماـ :الشخصية فى التعميمية السموكية سكنر نظرية-2

 الظركؼ الى اإلنساف تصرفات فى المسئكلية سكنر ترجع كقد لمسمكؾ التجريبى التحميؿ
 ىذا فإ ،البيئة مع اإلنساف تفاعؿ محصمة ىك اإلنسانى السمكؾ فإ، سكنر كيرل ةيالبيئ

 .السمكؾ ىذا مصير تحدد التى ىى السمكؾ ىذا نتائج اف، محددة لقكانيف خاضع السمكؾ
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 كتعديميا عادتيا بيا تكتسب التى الطريقة عمى تركز م:التعمي فى ميمر دوالرد نظريات-3
 تقكـ اف ينبغى التى النظرية االطر اىـ مف يعتبر الفرد كخدمة السمكؾ تعديؿ اخر بتغير
 التعديؿ مف كؿ فى اليدؼ كحدة :االتية لالسباب الحالى الكقت فى الفرد خدمة عمييا

 فى كالعالجية الشخصية التصنيفات بناء فى السمككى التعديؿ يـسي ،الفرد كخدمة السمككى
 ،اعرض قطاعات مع التعامؿ عمى الفرد خدمة قدرة مف يزيد السمككى العالج .الفرد خدمة

 السمككية كاالساليب االسباب حقؽت، الفرد خدمة فى البيئى التعديؿ يدعـ السمككى التعديؿ
 مف الفادة، االتشخيص عممية فى السمككية االساليب استثمار لممؤسسات اقتصاديا كفرا

 .الكقائية الفرد خدمة تطكير فى السمككية االساليب
 

 للدراسة المنهجية جراءاتال 
 انكاع انسب نياأل التحميمة الكصفية الدراسات مف الدراسة ىذة تعتبر :الدراسة نوع -0

 الدراسة انكاع لطبيعة المالئمة الدراسات
  مجاالت الدراسة:-2
مفرده مف المستفيدات مف  (11حيث تـ القياـ بإطار عاـ لممعاينة كيشمؿ ) :المجال البشرى - أ

مف جمعيات  ( مفرده مف أعضاء مجمس اإلدارة21خدمات الجمعية ككذلؾ تـ اختيار )
 الريؼ كالحضر

كعددىـ  القاىرة سكؼ يتـ تطبيؽ الدراسة عمى الجمعيات األىمية بمحافظو :المجال المكاني –ب 
 ( جمعيات01)، كمحافظة القميكبية كعددىـ ( جمعيات01)
حيث بدأت في  تبدأ الدراسة منذ مرحمة جمع البيانات التي تبمغ أربعة أشير المجال الزمني: –ج 

 (7102/  7/ 31)كحتى  (7102/ 0/0)
 :اعتمدت الباحثة في ىذه الدراسة عمي أداتيف دراستيف ىما

 ،استمارة استبياف لممستفيدات مف خدمات الجمعيات األىمية كبرامجيا -:أكال
 دليؿ مقابمة الخبراء مف إعداد الباحثة -:ثانيا
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 عضاء الجمعيات االىميةلخصائص االجتماعية واالقتصادية أل: اأوالً 
 :السن* 

 الفئات العمرية لمسف العضاء مجالس ادارات الجمعيات االىمية :(0)جدول

 اجمالي العينة عينة الريف عينة الحضر السن م
 % عدد % عدد % عدد

    -  - سنة 71أقؿ مف  0
 13.12 21 12.07 71 11.11 31 سنو71 إلي سنة 71 7
 31.20 11 73.12 71 77.31 31 سنو 11 إلي سنة 71 3
 01.20 01 07.74 01 2.07 1 سنو 11أكثر مف  7
 011 071 011 21 011.11 21 االجمالي 

لمقيادات النسائية بمجالس االدارات  الي الحالة االجتماعية لمسف( 7رقـ )يشير الجدكؿ السابؽ 
 لمجمعيات االىمية بعينة الدراسة بالريؼ كالحضر

  سنة 71بينما مف  (% الجمالي العينة-% بالريؼ( )-) % بالحضر(-سنة ) 71أقؿ مف 
 71أما  (% الجمالي العينة13.12% بالريؼ( )12.07)% بالحضر( 11سنو ) 71 إلي

 (% الجمالي العينة31.20بالريؼ( ) %73.12) % بالحضر(77.31) سنو 11سنة إلي 
% الجمالي 01.20بالريؼ( ) %07.74)% بالحضر( 2.07سنو ) 11أكثر مف أما 
 (العينة

  ىمية بعينة الدراسةدارات لمجمعيات األلمقيادات النسائية بمجالس اإلعية الحالة االجتما* 
 ىمية بعينة الدراسةس االدارات لمجمعيات األلمقيادات النسائية بمجال الحالة االجتماعية:(2)جدول

 الحالة االجتماعية م
 اجمالي العينة عينة الريف عينة الحضر

 % عدد % عدد % عدد
 97.3 7 91 0 02 3 أنسه 9
 33 00 47 92 24 90 متزوجة 0
 97.3 7 91 0 02 3 مطلقة 1
 92 2 7 9 90 1 أرملة 2

 922 22 922 93 922 03 االجمالي 
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الي الحالة االجتماعية لمقيادات النسائية بمجالس االدارات ( 3رقـ )يشير الجدكؿ السابؽ 
 تي:تبيف اآل لمجمعيات االىمية بعينة الدراسة بالريؼ كالحضر

 (% الجمالي العينة02.1% بالريؼ( )03) % بالحضر(71أنسو )
 (% الجمالي العينة11% بالريؼ( )12) % بالحضر(73متزكجة )
 (% الجمالي العينة02.1% بالريؼ( )03) % بالحضر(71مطمقة )
 (% الجمالي العينة01% بالريؼ( )2) % بالحضر(07أرممة )

 :الحالة التعميمية-0
 الحالة التعميمية العضاء مجمس االدارة بالريؼ كالحضر :(3)جدول رقم

 اجمالي العينة عينة الريف عينة الحضر الحالة التعميمية م
 % عدد % عدد % عدد

 02.4 71 70.7 01 07.3 01 يقرأ كيكتب 0
 73.1 33 71.2 03 70.7 01 متكسط 7
 71.1 73 70.7 01 03.1 03 فكؽ متكسط 3
 71.2 31 77.4 01 73.1 71 جامعى 7
 07.4 03 3.1 1 02.0 07 دراسات عميا 1
 011.1 071 011.1 21 011.1 21 االجمالي 

 :مية العضاء مجمس االدارة تبيف مفيكضح الجدكؿ السابؽ الحالة التعمي
 (جمالي العينة% إل02.4) % بالريؼ(70.7% بالحضر( )07.3) يقرأ كيكتب 
 ( 71.2% بالحضر( )70.7متكسط )(جمالي العينة% إل73.1)% بالريؼ  
 ( 70.7% بالحضر( )03.1فكؽ متكسط)جمالي العينة(% إل71)% بالريؼ 
 ( 77.4% بالحضر( )73.13جامعى)جمالي العينة(% إل71.2) % بالريؼ 
 ( 3.1% بالحضر( )02.0دراسات عميا)(جمالي العينة% إل07.4) % بالريؼ 

س االدارة بالريؼ كالحضر كيمثؿ يتبيف تكاجد جميع المستكيات التعميمية العضاء مجال
( % بالريؼ30.1)، % بالحضر(71.17الحاصمكف عمي مؤىؿ جامعي كدراسات عميا نحك )

بينما مؤىؿ متكسط ، ( بالريؼ%70.7%( بالحضر، ) 03.1متكسط )فكؽ اليمييـ مؤىؿ 
 ( بالريؼ.71.2%( بالحضر، )70.7)
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 العمل او المينة :-2
 مجالس االدارة بالريؼ كالحضر العمؿ أك المينة العضاء :(4)جدول

 اجمالي العينة عينة الريف عينة الحضر المينة م
 % عدد % عدد % عدد

 31.1 77 77.3 02 31.2 71 مكظؼ 0
 73.1 33 71.2 03 70.7 01 عامؿ 7
 71.1 73 70.7 01 03.1 03 ميني 3
 70.7 31 77.4 31  - فالح 7
 02.4 71 70.7 01 07.3 01 ال يعمؿ 1
 011.1 071 011.1 21 011 21 االجمالي 

 يكضح الجدكؿ السابؽ العمؿ أك المينة العضاء مجمس االدارة تبيف مف
 ( 31% بالريؼ( )70.7% بالحضر( )31.2مكظؼ.)أجمالي العينة % 
 أجمالي 73.1% بالريؼ( )70.7% بالحضر( )07.3حككمى / قطاع خاص( )) عامؿ %

 العينة(.
 ( 07.3مينى )أجمالي العينة(.71% بالريؼ( )70.7)% بالحضر % 
 أجمالي العينة(.70.7% بالريؼ( )70.7% بالحضر( )07.3) فالح % 
 أجمالي العينة(.02.4% بالريؼ( )70.7% بالحضر( )07.3) ال يعمؿ % 
 مدم الكعي بالمشكالت المتعمقة بتنمية ميارات القيادات النسائية 
  بتنمية ميارات القيادات النسائية بنسبة  يتعمؽابدم أعضاء مجالس االدارة بكجكد كعي فيما

 % بالريؼ(11% بالحضر( كنحك )31.20)
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 أىم الميارات القيادية النسائية المطموبة لمتمكين لمقيام بدورىا
 أىـ الميارات القيادية النسائية المطمكبة لتمكينيا لمقياـ بدكرىا :(5)جدول

 الميارات القيادية م
 

 اجمالي العينة عينة الريف عينة الحضر
 % عدد % عدد % عدد

أف تككف عمي درجة عالية مف  0
 47.74 037 47.31 11 41.20 12 التعميـ كالتدريب

أف تككف مف الميتميف بالعمؿ  7
 40.73 073 41.11 13 47.31 11 التطكعي

أف تككف عمي درجة عالية مف  3
 37.07 001 23.12 11 31.20 11 الثقافة تجاه القضايا المجتمعية

االىتماـ بالمشكالت المجتمعية  7
 24.74 000 21.20 13 37.31 13 االقتصادية كالبئية كاالجتماعية

القدرة عمي القيادة بالمنظمات  1
 12.31 41 17.74 71 20.73 11 االىمية

المشاركة في حؿ  القدرة عمي 1
 17.74 41 11.11 77 13.12 73 مشكالت المجتمع

 011.11 071 011.11 21 011.11 21 االجمالي 
( لكؿ فقرة مف 01قامت الباحثة باستخراج التكرارات كالنسب المئكية جدكؿ ) :وصف الجدول

الفقرات المتعمقة أىـ الميارات القيادية النسائية المطمكبة لتمكينيا لمقياـ بدكرىا لدم أعضاء 
عبارة )أف تككف عمي درجة عالية حيث جاءت ، بعينة الدراسة لمجمعيات االىمية مجالس االدارة

بينما كانت ، بالريؼ (%47.31)، بالحضر (%41.20)بأىمية نسبية  مف التعميـ كالتدريب(
 (. بينما جاءت عبارة )أف تككف مف الميتميف بالعمؿ التطكعي(%(47.74الجمالي العينة 
ة بينما كانت الجمالي العين، بالريؼ (%41)، بالحضر (%47.31)بأىمية نسبية 

. جاءت عبارة )أف تككف عمي درجة عالية مف الثقافة تجاه القضايا المجتمعية( (%(40.73
بينما كانت الجمالي العينة ، ( بالريؼ%23.12)، بالحضر (%31.20بأىمية نسبية )

ئية كاالجتماعية( . كجاءت )عبارة االىتماـ بالمشكالت المجتمعية االقتصادية كالب(%(37.07
بينما كانت الجمالي العينة ، ( بالريؼ%21.20)، ( بالحضر%37.31بأىمية نسبية )

 (%20.73منظمات االىمية( بأىمية نسبية )القدرة عمي القيادة بال%(. كجاءت عبارة )(24.74
. كجاءت عبارة )القدرة (%(12.31بينما كانت الجمالي العينة ، بالريؼ (%17.74)، بالحضر
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 (%11بالحضر،) (%13.12)مشكالت المجتمع( بأىمية نسبية المشاركة في حؿ  عمي
 . (%(17.74بينما كانت الجمالي العينة ، بالريؼ

 الوعى بأىمية الدور االجتماعى والثقافى لدى المرأة عن الجمعيات االىمية:
ابدم اعضاء مجالس االدارة بالجمعيات االىمية باىمية العمؿ التطكعي كالدكر االجتماعي 

 (% بالريؼ11% بالحضر( )31الذم يمكف اف تقـك بو بنسبة )كالثقافي 
 أىمية العمؿ التطكعى لدم القيادات النسائية 

 أىمية العمؿ التطكعي لدم القيادات النسائية :(6)جدول
 أىمية العمل التطوعي م

 
 اجمالي العينة عينة الريف عينة الحضر

 % عدد % عدد % عدد
اكقات يساعد المرأة عمى استغالؿ  0

 41 033 47.31 11 42.07 13 الفراغ

يساعد المرأة عمى تقديـ خدمات  7
 37.0 001 23.12 11 31.20 11 جادة لممجتمع كبدكف أجر

 37.4 001 31.20 11 31 11 يؤكد قيـ االنتماء كالكالء لممجتمع 3

7 
يعطى فرصة لممرأة لمتعاكف مع 
اآلخريف فى الكثير مف المجاالت 

 بدكف مقابؿ
17 33.12 11 47.31 072 41.2 

شعكر المرأة بإحتراـ االخريف ليا لما  1
 47.0 074 47.31 11 40.73 17 تقـك بو اعماؿ

مساندة الحككمة فى المكارد المادية  1
 21 011 20.73 11 23.12 11 كالبشرية

شعكر المرأة بكيانيا المستقؿ فى  2
 21 011 23.12 11 20.73 11 المجتمع كانيا ذات قيمة

أخرل تذكر )اكتساب خبرات  3
 12.4 41 17.74 71 20.73 11 كميارات كمعمكمات تفيدىا فى الحياة

 011 071 011 21 011 21 االجمالي 
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 كأنو: ( الي أىمية العمؿ التطكعي 1تشير بيانات الجدكؿ )
 ( 47.31% بالحضر()42.07يساعد المرأة عمى استغالؿ اكقات الفراغ )بالريؼ %

 %(41العينة ) كباجمالي
 (23.12% بالحضر()31.20يساعد المرأة عمى تقديـ خدمات جادة لممجتمع كبدكف أجر %

 %(37.0بالريؼ( كباجمالي العينة)
 بالريؼ( كباجمالي العينة31.20% بالحضر()31) يؤكد قيـ االنتماء كالكالء لممجتمع % 

(37.4)% 
 33.12مجاالت بدكف مقابؿ)يعطى فرصة لممرأة لمتعاكف مع اآلخريف فى الكثير مف ال %

 %(41.2% بالريؼ( كباجمالي العينة)47.31بالحضر()
 ( 47.31% بالحضر()40.73شعكر المرأة بإحتراـ االخريف ليا لما تقـك بو اعماؿ %

 %(47.0بالريؼ( كباجمالي العينة)
 ( 23.12مساندة الحككمة فى المكارد المادية كالبشرية)بالريؼ( 20.73) % بالحضر %

 %(21لي العينة)كباجما
 23.12% بالحضر()20.73) شعكر المرأة بكيانيا المستقؿ فى المجتمع كانيا ذات قيمة %

 %(21بالريؼ( كباجمالي العينة)
 ( بالحضر(20.73أخرل تذكر )اكتساب خبرات كميارات كمعمكمات تفيدىا فى الحياة % 

 %(12.4) % بالريؼ( كباجمالي العينة17.74)
 

 الحالة دراسة نتائج
بمنطقة الزاكية  : جمعية الكتد الثقافي لمتنمية البشريةبمسميجمعية تنمية المجتمع المحمى 

 : الحمراء محافظة القاىرة
 7117لسنة  37ـ طبقا لمقانكف رقـ 7100تأسست الجمعية عاـ  :الخمفية التاريخية لمجمعية-0

ككانت تسمى جمعية صندكؽ الخدمة االجتماعية ، بشأف الجمعيات كالمؤسسات الخاصة
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، عضكا 11مف عدد جنيو في العاـ 071جنييات شيريا باجمالي ( 01بإشتراؾ لمعضك )
 ض مف ىذا الصندكؽ كالتالى:غر ككاف ال

استغالؿ امكانية كمكارد لرفع مستكل اىالى الناحية كنشر مبدأ التكافؿ االجتماعى بيف  -أ 
العمؿ عمى اغاثة ، ات كالمكارد الطبيعية المكجكدة بالبيئةالمكاطنيف كاستغالؿ االمكاني

اك عف الحاجة الى ، المكاطنيف عند حدكث الككارث اك النكبات العامة اك الفردية
 المساعدة عمى اختالؼ انكاعيا.

منح القركض لالعضاء المشتركيف بالصندكؽ كتقسيطيا عند حدكث طكارئ تستمـز  -ب 
 يقرىا مجمس االدارة.ذلؾ حسب الشركط كاالحكاؿ التى 

ـ بشأف الجمعيات 7117لسنة  37صدكر القانكف رقـ تباشر الجمعية أعماليا بعد 
 كالمؤسسات االىمية 

متر عبارة شقة بالدكر 011حكالي المساحة مخصصة لمجمعية  :المكقع كالمكرفكلكجيا-7
  . االرضي ثالث حجرات كصالة كاثنيف بمككف

جميكرية كمنطقة االخرل كمؤسسات المجتمع المحمى المكجكدة بالعالقة الجمعية بالجمعيات  -3
 يا جمعية الكتد.مياديف العمؿ االىمي االساسية التي تحث :كىي"  عمؿ الجمعية

رعاية  -رعاية االسرة. د -المساعدات االجتماعية. الخدمات الثقافية كالعممية كالدينية. ج - أ
التنظيـ  -حقكؽ اإلنساف .ح-حماية البيئة .ز -التنمية االقتصادية . ك -الطفكلة كاالمكمة.ىػ

 كاالدارة.
 المجتمع المحمى بمجتمع الدراسة: الييكؿ التنظيمى لمجمس ادارة جمعية تنمية -7
 الوظيفة الصفة م
 مدير العالقات الثقافية كالبحكث بجامعة عيف شمس رئيس مجمس االدارة 0
 ربو منزؿ كتحمؿ مؤىؿ نائب رئيس الجمعية 7
 طالبو سكرتير الجمعية 3
 كمية تجارة اميف الصندكؽ 7
 مكظؼ عضك 1
 مكظؼ " 1
 مكظؼ " 2
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تستيدؼ الجمعية فئات المجتمع المحمى "  :طة كالبرامج التى تقدميا الجمعيةالخدمات كاألنش-1
" جميعيا سعيا كراء تحقيؽ اعمى عائد مف تقديـ الخدمات االجتماعية بمنطقة الزاكية الحمراء

 :ىذه المشركعات كالخدمات ما يمىالمتنكعة كمف 
قياـ الجمعية بتقديـ الخدمات بمشركعات التنمية الحرفيو  -:المشركعات التى تقدميا الجمعية -أ 

كؿ كفيو فصميف مبنى لمحضانة مككف مف دكريف اال -. عمي تمؾ األنشطةالفتيات  كتدريب
 كالثانى فيو فصميف ايضا.

تقدـ الجمعية العديد  : لتحقيؽ اغراض الجمعية خدمات التى تقدميا لألىالىاألنشطة كال -ب 
 مف األنشطة كالخدمات .

النسائية كتدريب :مشركع االسر المنتجة. الرائدة  لمحي أىـ البرامج التى تقدميا الجمعية -ج 
دار  .بحي الزاكية .مشركع النظافة العامة "جمع القمامة"ي القيادات النسائية عمي العمؿ االىم

 .لممحتاجيف بالحي . مساعدات كرعاية اجتماعيةبحي الزاكية الحضانة لرعاية االطفاؿ
كبنؾ الطعاـ تحصؿ الجمعية عمى اعانة سنكية مف الشئكف االجتماعية : الجيات التمكيمية-1

( 11السنكية مف االعضاء كالذل بمغ عددىـ )باالضافة الى قيمة االشتراكات كاالعضاء 
كايضا التبرعات كالييئات المادية كالعينية مف االىالى  االفعضك جمعية عمكمية حتى 

 .حيبال
 الخدمات الثقافية  تنمية المجتمع المحمى كخدمتو.كتشتمؿ عمي : مياديف عمؿ الجمعية

 كالدينية كالعممية.
 .رعاية الفئات الخاصة  رعاية االسرة كالطفكلة كاالمكمة. المساعدات االقتصادية كاالجتماعية

 –األنشطة التعميمية  –األنشطة الصحية  –الخدمات البيئية  كالمعكقيف اسر المسجنكف.
 األنشطة الرياضية. الخدمات االقتصادية. –حماية البيئة 

 :الحيلمشكالت البيئية التى تعانى منيا ا -
 .ستيكية الناتجة عف االستخداـ لممكاد الغذائية كالمعمبات.االكياس البال المخمفات المنزلية 

 عدـ نظافة الشكارع كعدـ رصفيا. مخمفات اليدـ كالبناء.
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مف خالؿ المعايشة كالتكاصؿ مع  : يعاني منيا الحيأسمكب التعرؼ عمى المشكالت التى  -
كمف خالؿ السادة ، االىالى مف خالؿ المقاءات كالندكات التى تقيميا الجمعية مع االىالى

 اعضاء المجمس الشعبى.
فى اطار عمميا :تعمؿ  المنطقةأسمكب عمؿ الجمعية لمكاجية المشكالت التى تعانى منيا  -

الجمعية مف خالؿ ما يعرؼ "بمشركع الميزانية" كتحدد الجمعية المقترح عممو لمكاجية بعض 
عاـ فى حدكد امكانيات  المشكالت خالؿ العاـ الجديد كالذل يبدأ فى اكؿ يناير مف كؿ

اما المشكالت الطارئة اك المفاجئة فيتـ التعامؿ معيا كقت ظيكرىا فى ، الجمعية المتكفرة
 حدكد االمكانيات المتاحة مف بند االحتياطى.

في تنمية القيادات النسائية بالريف الجمعية  التي تواجوىم الصعوبات والمعوقات أ -
 والحضر:

تكاجو الجمعية الصعكبات الماليو كالتي تحد مف قياـ الجمعية : كالمالية مف الناحية االدارية - أ
بؿ اكثر ، بالتعاكف مع الجمعية بالحيعدـ قياـ الكحدة المحمية ، بكاجباتيا عمي أكمؿ كجة

ف أالى الكحدة المحمية بالرغـ مف  ةمف ذلؾ تضارب مع الجمعية لضـ مشركع النظاف
 .7/3/7101الدائـ المشركع مف احد مشركعات الجمعية 

الصعكبات الناتجة عف التعامؿ مع االىالى :ليس ىناؾ اكثر مف بعض المكركثات الثقافية  - ب
عند قميؿ مف االىالى فى التعامؿ مع الخدمات كالمشركعات التى تقدميا الجمعية مثؿ 

كالمسرح االجتماعى الذل يقدـ الخدمات لالىالى بأجر رمزل فى ، النادل االجتماعى
ات المختمفة كبالرغـ مف ذلؾ يعرض كثير مف االىالى عف ىذه الخدمات كالسبب ىك المناسب

 "المكركث الثقافى" .
  يناير لكجكد فكر  71اضمحالؿ كتراجع الفكر التطكعي لدم الشباب كالمرأه بعد ثكرة

مناىض يقمؿ مف دكر العمؿ االىمي كالتطكعي عمي الرغـ مف اىمية ىذا الدكر مع تكجية 
بؿ كصؿ االمر الي حؿ العديد ، بالميكؿ الدينية كالفكرية لبعض الجمعيات االىمية االتيامات

باالضافة الي المشاكؿ االدارية التي تكاجو تمؾ الجمعيات، عدـ ، مف الجمعيات االىمية
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 أصبح اليـك ضركرة قياـ الجمعيات االىمية، كجكد متطكعيف يمارسكف العمؿ االىمي بال اجر
حيث يكجد عدة نماذج لمتطكع ، زمة لتيسير أعماؿ أنشطة الجمعياتبتكفير العمالة الال

أدم الي  (تطكع بالفكر–تطكع بسيارة -تطكع بالجيد –تطكع بالكقت  –تطكع بالماؿ )كىي: 
 تراجع ىذه النماذج بعد الثكرة حيث يعتمد العمؿ االىمي عمي التطكع .

  كالعينية لمجمعيات االىمية بسبب دكر امتناع رجاؿ االعماؿ عمي تقديـ المعكنات المادية
االعالـ المناىض لدكر الجمعيات حيث تـ ابراز العديد مف المساكمء كالعيكب لدكر 

كالمعاممة السيئة لالطفاؿ ، الجمعيات االىمية مثؿ تمقي امكاؿ مف الخارج كالتبعية لمخارج
يئة عف الدكر الذم تقـك االيتاـ في بعض الدكر لرعاية االيتاـ ادم الي ترسيخ المفاىيـ الس

 بو الجمعيات االىمية. 
  تكجية االعالـ لمتبرعات التي ينكم أصحابيا مف األفراد كرجاؿ االعماؿ كالمؤسسات نحك

أدم الي ، عدد محدكد مف الجمعيات المشيكرة كغياب العمؿ االىمي بالعديد مف المناطؽ
االفراد الذيف يمارسكف النشاط قياـ بعض الجمعيات بالتكقؼ عف النشاط. ككجكد تخمة لدم 

قياـ البعض بتكصيؿ ، االىمي لدم الجمعيات المشيكرة كعدـ قدرتيا عمي اختراؽ المناطقة
المعكنات الي تمؾ الجمعيات المشيكرة عمي سبيؿ الكجاىة كترؾ أفراد منطقتيـ كىـ 

مف الفنانيف  استغالؿ رجاؿ الديف كالتعامؿ مع العاطفة كالمصرية كالمشاىير، يحتاجكف الييا
البراز دكر تمؾ الجمعيات حيث تنفؽ ىذه الجمعيات عمي االعالنات كجزء مف التبرعات 
كىك ما ال تستطيع الجمعيات الصغيرة القياـ بو كيتكقؼ نجاح تمؾ الجمعيات الكبيرة عمي 
تمؾ الدعاية االعالنية . كعدـ كجكد مساكاة بيف الجمعيات في ىذا الشاف كغياب الدكر 

 ي كالدكر الثقافي لرجاؿ الفكر نحك تكجية كرعاية العمؿ االىمي .الحككم
 تكافر الدعـ المادم كالفني القامة الندكات الثقافية كاشتراطيـ الحصكؿ عمي مقابؿ  عدـ

 بتأجير القاعات كالضيافة لمثؿ ىذه االعماؿ. باالضافة لأللتزاـ مادم لممحاضرات،
 كعند ، يا البعض كيعممكف في جزر منعزلةعدـ تعاكف منظمات المجتمع المحمي مع بعض

 طمب المساعدة اليقدميا لمجمعية عمي الرغـ مف تشابو االعماؿ.
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 : كانت الحمكؿ المقترحة مف قبؿ السيد رئيس  أسمكب مكاجية الصعكبات مف قبؿ الجمعية
اقامة ندكات مخصصة  تكثيؼ التكعية الدائمة كالمستدامة لالىالى. مجمس ادارة الجمعية :

المخالفات لالفراد  كاالبالغ عف تمؾاالتصاؿ بالكحدة المحمية  الج السمككيات الخاطئة.لع
 المخالفيف لمبيئة.

كضع البرامج : لبناء قدرات المرأه دور الجمعية فى صياغة رؤية جديدة لمتخطيط االجتماعى
النسائية بالريؼ تنمية القيادات تيتـ الجمعية بالمشركعات التنمكية لصالح كالدكرات التي 

كتعمؿ عمى اتباع اسمكب المشاركة فى مستكيات اتخاذ القرارات كالجيكد التنمكية ، كالحضر
 كمتابعتيا.

  " حي السياسات كالخطط كالبرامج التى ينبغى اف يشارؾ فييا مؤسسات المجتمع المحمى
 .طاعاتو بإعتبار المسئكلية مشتركةكقالزاكية الحمراء 

  مشركع النظافة "جمع  كالحي مف أجؿ نجاحالمجتمع المحمى  معالكتد تشارؾ جمعية
عمؿ بركتكككؿ ، تقـك بيا بالمنطقة عمي تشجير المنطقةالقمامة احد المشركعات التى 

تعاكف بيف ىيئة النظافة كشركة أما عرب كرئاسة حي الزاكية مع الجمعية لتجميع القمامة 
سكنية بمنطقة عمؿ الجمعية، كبذلؾ تعد مف الكحدات السكنية الكثر مف سبعة االؼ كحدة 

 الجمعية مف اكلي الجمعيات التي قامت بتحقيؽ تمؾ الفكرة 
 

 أهم نتائج وتوصيات الدراسة
ميارات القيادات النسائية بالريؼ األىمية فى دعـ تنمية  الجمعياتمعكقات تبيف أف أىـ 

 :كالحضر
الكثير مف القكانيف كالتشريعات التى تمنع اك تحد مف صالحيات كثيرة لعمؿ الجمعيات  كجكد - أ

االىمية داخؿ اطار العمؿ االجتماعى سكاء مف خالؿ التعامؿ مع المؤسسات الحككمية اك 
المؤسسات االجتماعية االخرل فى خصكص التعاكف كالتنسيؽ فيما بيف الجمعيات 

ليا :  ثبات الدخؿاستقرار ك كعدـ الجمعيات االىمية ؿ مشاكؿ تمكي، كالمؤسسات االخرل
تعانى الجمعيات االىمية مف سكء االستغالؿ لممكارد كاالمكانيات المتاحة كىك ما يتطمب مف ك 
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الجيات االعمى الرسمية كضع نظاـ لممحاسبة كالمتابعة االيجابية مف خالؿ الخطط كالبرامج 
، ككذلؾ التمكيؿ االجنبي عميو الكثير مف الالستثمار كالمحافظة عمى البيئة كتنميتي

 المحاذير.
القادرة عمي ادارة الجمعيات بما يحقؽ االىداؼ التي قامت مف أجميا  الكفاءات عدـ كجكد -ب 

كىذا ، دربة عمى اعماؿ التخطيط كالتنفيذ المنظـ لعمميات المساعدة كالتنمية االجتماعيةتالم
الصندكؽ االجتماعى لمشركعات مشركعات مثؿ "دراسات ، ما اثبتتو بعض الدراسات

، باالضافة الي العديد مف المتغيرات االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية في االشغاؿ العامة
 الكقت الراىف.

لمجمعيات االىمية: عزكؼ  عدـ االقباؿ عمى العمؿ التطكعى كالمشاركة الشعبيةعزكؼ ك  -ج
يرجع ذلؾ السباب عديدة منيا القيـ ؿ االىمي كالتطكعي العديد مف فئات المجتمع عف العم

كالمكركث الثقافى لدل الناس يمثؿ اىمية ، كالثقافة كالعادات كالتقاليد التى تحكـ سمكؾ االفراد
كايضا التكجيات ، بالغة فى مدل اقباؿ االىالى عمى العمؿ التطكعى اك اإلعراض عنو

 ـ.العامة كاالنتماء لدل االفراد نحك مجتمعي
بالرغـ مف االنجازات التى العالقة بيف القطاع االىمي كالحككمي يشكبيا الندية كعدـ التكامؿ  -ق

اال اف ، حققيا القطاع االىمى مف نجاحات متعددة فى تقديـ الخدمات كالمشركعات التنمكية
القطاع الحككمى يمتمؾ مف الصالحيات ما تجعمو يستطيع ىدـ ىذا النجاح لما لو مف سمطة 

 فرضيا القانكف لمقطاع الحككمى مف جيات رقابية كتنفيذية.ي
 

 المراجع
، دراسة لمجمعيات االىمية العربية، : المجتمع المدنى فى العالـ العربى(0447)امانى قنديؿأ

 دار المستقبؿ العربى، القاىرة
مف تمكيف اـ تيميش ؟ دراسة حالة لعينة ، عادة الييكمة الرأسماليةإ: (7113)اجالؿ حممى

، العكلمة كقضايا المرأة كالعمؿ، المستفيدات مف الصندكؽ االجتماعى لمتنمية
7113 . 
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 .7111، الككيت : دار المطبكعات، اصكؿ البحث العممي كمناىجو، حمد بدرأ
دراسة بعنكاف : "نفاذ المرأة الى المكارد الطبيعية  (WEDO)اصدرت المنظمة النسائية ك البيئة 

كىى متاحة عمى مكقع ، 7113اللفية فى عاـ كاالىداؼ االنمائية ل
www.wedo.org  

بحث منشكر فى ، القاىرة، مانى قنديؿ: تفعيؿ دكر الجمعيات االىمية فى عممية التنمية البشريةأ
 .0444، المؤتمر السنكل االكؿ لالتحاد العاـ لمجمعيات كالمؤسسات الخاصة

: المرأة ك الجمعيات االىمية بيف التيميش كالتمكيف "دراسة ميدانية فى قرية الغار حامد اليادل
 كقضايا المرأة كالعمؿ.، العكلمة، بالشرقية
 عالـ الكتب، القاىرة، 1ط ، : عمـ النفس االجتماعى(7111)حامد عبد السالـ زىراف

 ،صطفى لمطباعةدار الم، طنطا، : المدخؿ الى عمـ االجتماع (7117)حسف ابراىيـ عيد
 .7117القاىرة : عالـ الكتب ، في عمـ اجتماع المدرسة، حسف البيالكم

دكر الجمعيات االىمية فى حماية البيئة دراسة ميدانية عمى قطاع  (:7117)رانية محمد مصطفى
ث التربكية، جامعة مياه الشرب فى مصر، رسالو ماجستير معيد الدراسات كالبحك 

 عيف شمس
"دكر الجمعيات االىمية فى تحقيؽ التنمية البشرية فى مصر )دراسة مقارنة(  (:7100)الزيادل

 القاىرة، جامعة عيف شمس، "رسالة دكتكراه
: المنظمات االىمية كتنمية المرأة فى صعيد مصر " دراسة حالة لمشركع سامية قدرل كنيس

ئية المؤتمر السنكل السادس : االبعاد االجتماعية كالجنا)، مبدعات فى الظؿ "
المركز القكمى ، (0مجمد ، 7117ابريؿ  70 – 03، لمتنمية فى صعيد مصر

 لمبحكث االجتماعية كالجنائية 
، : المشاركة الشعبية فى تنمية المناطؽ الريفية المختمفة(0447)سكسف عثماف عبد المطيؼ

 القاىرة، المعيد العالى لمخدمة االجتماعية
تفعيؿ دكر الجمعيات االىمية المصرية فى التعميـ فى ضكء  (:7110)عبد السالـ محمد عمى

كالبحكث التربكية، معيد الدراسات ، رسالة دكتكراة ، خبرات بعض الدكؿ المتقدمة
 جامعة عيف شمس

http://www.wedo.org/
http://www.wedo.org/
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"دكر الجمعيات الخيرية االسالمية فى تخفيؼ حدة الفقر مع مقترح انشاء بنؾ فقراء  و:عبد الالل
دبى، ، الى مؤتمر العمؿ الخيرل الخميجى الثالث كىك بحث مقدـ، اىمى اسالمى"

7113. 
 المكتب الجامعى الحديث، : قامكس عمـ االجتماع ،االسكندرية(0443)عبد اليادل الجكىرل

 جامعة طنطا، : مدخؿ لدراسة المفيكمات كمية االداب(0444)عبد اليادل محمد كالى
، مجمة الحقكؽ، الخدمة االجتماعية كقضايا التسعينات بدكلة الككيت (:0442)الفاركؽ يكنس

 مطبكعات رابطة االجتماعييف، الككيت
عدد ، مجمة المستقبؿ العربى، : المرأة ك التنمية المستدامة فى ظركؼ لبناففييمة شرؼ الديف

 .0443مارس ، بيبركت، 774
ترجمة : ، العمـك االجتماعية كالتربكيةمناىج البحث في  (:7111)لكيس ككىيف كلكرأنس مأنيكف

ار العربية القاىرة : الد، مراجعة : سعد احمد مرسي، ككثر ككجؾ ككليـ عبيد
 لمنشر كالتكزيع

، الكتاب السنكل لعمـ االجتماع، : ازمة المصطمح السكسيكلكجى(0437)محمد حافظ دياب
 دار المعارؼ، القاىرة
 الييئة العامة لمكتاب، القاىرة، قامكس عمـ االجتماع (:0434)محمد عاطؼ غيث

دراسة اجتماعية بمدينة ): تمكيف المرأة كدكرىا فى عممية التنمية (7117)نشكم تكفيؽ احمد ثابت
 جامعة عيف شمس، كمية االداب، قسـ عمـ االجتماع، رسالة ماجستير، القاىرة(
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ABSTRACT 
The current study emphasizes the importance of the role of NGOs 

in developing the skills of women leaders in rural and urban areas, 

especially in the light of the current circumstances. Some of the variables 

that show the low level of women's capacities in urban and rural areas 

and the role played by NGOs are not remarkable. The current study is 

based on the recognition that there are indications of the low level of the 

services of NGOs, and it is necessary to contribute to enhancing their role 

http://www.ilo/
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in building the capacities of women in urban and rural areas, since 

women are not only in need of services but also in preparation and 

enabling them to do all In spite of the increase in the number of civil 

associations in the number of 47.000 associations in 2017, this number is 

at the expense of qualitative development and the decline of NGOs, 

specifically in the area of empowering women to raise their leadership 

abilities through developing their skills. Descriptive study through the 

social survey and using the case study of the Cultural Wedet Society for 

Human Development using a sample of the study society. The sample 

was selected for study from rural and urban areas in order to identify the 

reality of Egyptian women in NGOs and the role of associations in 

developing women leaders' The study recommends the importance of 

increasing awareness in the society, including the necessary amendments 

in the legislation governing the associations or legislation governing the 

fields and areas of work of associations and the abolition of 

administrative, financial and security restrictions imposed on NGOs and 

the introduction of positive points And the negative in the new law, the 

development of programs and programs that the association deals with 

development projects in favor of the development of women leaders in 

rural and urban, and works to follow the method of participation in the 

levels of decision-making and development efforts and follow-up. 

Integrating the role of the government and the civil associations under the 

auspices of the state and society with the importance of civil and 

voluntary work 
 
 


