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ة فى حماية الحقوق  دراسة تقيمية لدور الجمعيات األهلية البيئي
 دراسة إجتماعية فى بيئة حضرية وأخرى ريفية -طنين  البيئية للموا

               [21] 
 غدير عصام الدين برهام محمد -(1)طلعت عبدالقوي السيد -(2)مصطفى إبراهيم عوض

 االتحاد العام للجمعيات األهلية( 8 ن شمسجامعة عي، معهد الدراسات والبحوث البيئية( 0
 

 المستخلص
هدفت الدراسة إلى الوقوف على مدى تأثير الجمعيات األهلية بالتوعية للمواطنين فى 
المحافظة على البيئة فى المجتمع الريفى والحضرى حيث أن مجتمع الدراسة محافظة الدقهلية 

 73بالحضر و 72جمعية منها  28 بلغ عددها( وعة من الجمعيات األهلية البيئيةمجم)
من أعضاء مجالس إدارتها والعاملين بها من جانب وعدد  666، حيث تم إختيار عدد بالريف
من المستفيدين بهذه الجمعيات حيث إستخدمت الدراسة أكثر من منهج أهمها المسح  228

القائمين على  ، وتم تصميم مقياسان أحداهما لقياس كفاءةاإلجتماعى بنوعيه الشامل والعينة
 .، والثانى لقياس الفاعلية للمستفيدين من خدمات هذه الجمعياتالعمل بالجمعية

وقد توصلت الدراسة أن جميع النتائج أعطت داللة إحصائية وبذلك تتضح نتائج اختبار 
ال توجد فروق جوهرية دالة إحصائيا بين كفاءة دور ( "(HOالفرض العدم : الفرض األول القائل

بينما  ؛"ت األهلية البيئية في حماية الحقوق البيئية للمواطنين بين الريف والحضرالجمعيا
توجد فروق جوهرية دالة إحصائيا بين كفاءة دور الجمعيات األهلية ( "(H1 الفرض البديل

تضح قبول الفرض اوهنا ". البيئية في حماية الحقوق البيئية للمواطنين بين الريف والحضر
البديل لمتغير وضوح أهداف الجمعية في حماية الحقوق البيئية للمواطنين العدم ورفض الفرض 

 . في كل من الريف والحضر
ال توجد فروق ( "(HOالفرض العدم : وبذلك تتضح نتائج اختبار الفرض الثاني القائل

جوهرية دالة إحصائيا بين فاعلية دور الجمعيات األهلية البيئية في حماية الحقوق البيئية 
توجد ( "(H1 بينما الفرض البديل، "طنين المستفيدين من خدامتها بين الريف والحضرللموا

فروق جوهرية دالة إحصائيا بين فاعلية دور الجمعيات األهلية البيئية في حماية الحقوق البيئية 
ل حيث أكدت نتائج الدراسة قبو ". للمواطنين المستفيدين من خدامتها بين الريف والحضر

 .ورفض الفرض العدم الفرض البديل
ضرورة إعداد برامج توعية  :وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها

تغطى جميع أنواع التلوث، إتاحة الفرصة لمزيد من المتطوعين، الحرص على مشاركة المرأة 
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فى األنشطة البيئية، اإلستعانة بمتخصصين فى مجال حماية البيئة، شمول مناهج التربية 
 .عليم على مادة أساسية للبيئةوالت

 

 مقدمةال
فى  تعد الجمعيات اإلهلية إحدى مكونات المجتمع المدنى، وهذه الجمعيات التى تنتشر

الكم والكيف ومجاالت العمل  ونجوع تتفاوت فى أنشطتها من حيث ،أنحاء مصر، مدن، وقرى
، هذا إلي جانب اإلهتمام معتوقد أصبح لها اليوم دورًا هامًا فى مجالى الرعاية والتنمية بالمج

على المجتمع  -هامة أصبح فريضة  -بالبيئة فى ظل التقدم التكنولوجى والصناعى المتالحق 
خاص أو القطاع المدنى أو ، سواءا على الحكومة أو القطاع العام أو القطاع البجميع شرائحه

غير بها بشكل مباشر و ،  حيث يؤثر ويتأثر اإلنسان ال يعيش بمعزل عن البيئة، ألن األفراد
الجمعيات األهلية عبارة عن مجموعة من األشخاص شديدى الحماس واالنتماء . مباشر

، أو تقديم خدمة منظمة يشعرون بأن ، يتجمعون مع بعضهم البعض، ألداء نشاطلمجتمعاتهم
 ،، أو للمجتمع بأسرهأذى لشريحة ما من شرائح المجتمع عدم وجودها يشكل قلقًا أو معضلة أو

إلسنادهم  غيرهم من المهتمين الذين يتطوعون، ومجهودات معتمدين فى ذلك على مجهوداتهم
، 8101 ،صالح الصقور)لتحقيق مكاسب شخصية وتقديم العون لهم فنيًا أو ماديًا دون إنتظار 

وعلى الرغم من أنها منظمة غير ربحية ولكن ال يمنع أن تكسب ما يغطى نفقاتها  (072ص 
المنظمات ( 003، ص 8113، سلسلة مكتبة المهارات المهنية)ر على اإلستمرا ويجعلها قادرة

األهلية سواء كانت جمعيات أو مؤسسات تلعب دورًا رئيسيًا فى تخطيط وتقديم الخدمات 
اإلجتماعية فى مصر حيث تعتبر هذه الهيئات شريكة للمنظمات الحكومية فى تحقيق أهدافها 

وألهمية ( 700، ص 8110، أحمد مصطفى خاطر)لناس وأغراضها نحو تحقيق إحتياجات ا
، تدور هذه الدراسة التى بين حماية الحقوق البيئية للمواطنين تقييم دور الجمعيات األهلية فى

أيدينا حيث تم تطبيقها ميدانيًا فى بيئة حضرية وأخرى ريفية بمحافظة الدقهلية من خالل 
عيات األهلية البيئية سواء من مجالس اإلدارات مقياسين أحداهما لعينة من القائمين على الجم

خدمات الجمعيات  بينما األخر للمبحوثين من المستفيدين من. أو من العاملين بالجمعية
 .األهلية البيئية
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 مشكلة الدراسة
أصبح تلوث البيئة مشكلة تؤرق جميع المجتمعات بصفة عامة سواءا الريفية أو الحضرية 

ايات كتلوث الهواء، وتلوث وجيا الحديثة التى تترك الكثير من النفويعتبر ذلك ضريبة التكنول
 .، وتلوث التربةالماء

ومن مشاهدات الباحثة ومالحظاتها بالحياة اليومية بأن بعض األفراد يقومون بالتأثير 
، كما أن لمحافظة على البيئة والعناية بها، والبعض اآلخر يقوم باى البيئةالسلبى والتعدى عل

ستعادة مجدها ونشاطتتحمل العبء األكبر للتنميةدولة ال . ها بعد مرورها بثورتين متتاليتين، وا 
فكان من المتوقع أن يكون هناك للمجتمع المدنى دورًا بجانب الدولة لتخطى هذه المرحلة ففى 

بالجمعيات  دراسة أسماء سعيد أكدت على ضرورة زيادة عدد الدورات التدربية للمستفيدين
البحوث ، وأيضًا التركيز على عمل الدراسات و جال البيئة، وذلك لمواجهة التلوثاألهلية بم

، يم دور الجمعيات األهلية البيئية، تقو العلمية من قبل المسئولين، وكان هدف هذه الدراسة
، دراسة تقويمية أسماء سعيد) عيات األهلية البيئيةولكن الدراسة الحالية تركز على تقييم الجم

كما أشارت دراسة فالح سيد ( 8110، هلية فى مواجهة المشكالت البيئيةيات األلجهود الجمع
، وأن منظمات المجتمع المجتمع المصرى فى مشكلة التلوث على أن المجتمع الكويتى يشبه

تمع ، تسعى لتفعيل دورها فى المجتمع الكويتى، أو المجتمع المصرىالمدنى سواء كانت بالمج
، وهى نقطة اإلشتراك بين هذه اعية، والسلوك اإليجابى نحو البيئةلتنمية المسئولية اإلجتم

، فالح سيد)حماية الحقوق البيئية  الدراسة والدراسة الحالية بأن الجمعيات األهلية لها دورًا فى
 (8112سلوك اإليجابى نحو البيئة، دور المجتمع المدنى فى تنمية المسئولية اإلجتماعية وال

. األهلية فى حماية الحقوق البيئية، لدراسة دور الجمعيات دراسةومن هنا جاءت فكرة ال
اتضح أن عدد  8106وبعد اإلطالع على التقرير السنوى لوزارة الشئون اإلجتماعية عام 

وزارة التضامن )خمس وأربعين ألف جمعية  23111الجمعيات األهلية فى مصر وصل إلى 
هذا فضاًل  ،ى ثائر أنحاء البالد قرى ومدن، منتشرة ف( 8106 ،، التقرير السنوىاإلجتماعى

فرأت الباحثة التوجه إلى . ل التنظيمى لمجلس وزراء مصر اآلنعن وجود وزارة للبيئة فى الهيك
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، سواء لنظافة البيئة أو توعية المواطنين ا فى مجال البيئةالجمعيات األهلية لمعرفة دوره
 .مية الحفاظ على البيئة من التلوثبأه

 

 راسةأهمية الد
ن نظافة البيئة من شأنها أن حدى مؤشرات المجتمعات المتقدمة ألتعد البيئة النظيفة إ

 .نسانًا صحيح البدن والنفس والعقلتنشئ إ
 :علي البيئة تكون من جانبين ولكي يتم ذلك فإن أهمية الحفاظ

رجوع إليها وتتمثل في توفير المادة العلمية الصحيحة والتي يمكن ال: الهمية النظرية: أولا 
من المصادر العلمية المتمثلة في المراجع والرسائل العلمية الحديثة والبرامج المتخصصة وذلك 

 .دف تعريف المواطن بحقوقه البيئيةبه
وتتمثل في تضافر جهود المجتمع بأفراده وايمانه بأهمية الحفاظ  :مية المجتمعيةاأله: ثانياا 

رية بل الخطط العملية الصحيحة والمبنية علي علي علي البيئة وال تقتصر علي البرامج النظ
خاص أو القطاع األهلي علي إيمان وقناعة جميع أفراد المجتمع سواء بالحكومة أو القطاع ال

 . السواء
والجمعيات األهلية لها دور كبير إلى جانب الحكومة فى الحفاظ على البيئة فى المجتمع 

 .حضرى والمجتمع الريفى على السواءال
تحاول هذه الدراسة بحث دور المواطنين بجانب الجمعيات األهلية فى الحفاظ على  كما

البيئة ومدى إدراك العالقة بين المواطنين والجمعيات األهلية فى هذا المجال من خالل نشاط 
 .ع المحلى سواء فى الريف أو الحضرالجمعيات فى المجتم

 

 أهداف الدراسة
تأثير الجمعيات األهلية بالتوعية للمواطنين فى  هدفت الدراسة إلى الوقوف على مدى

 .لبيئة فى المجتمع الريفى والحضرىالمحافظة على ا
تقييم دور الجمعيات األهلية البيئية فى حماية الحقوق البيئية للمواطنين  :الهدف الرئيسى

 .المحلى الموجود به هذه الجمعيات من خالل المجتمع بالمجتمع الحضرى والمجتمع الريفى
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 :األهداف الفرعية
التعرف على كفاءة األنشطة والمشروعات بالجمعيات العاملة بمجال البيئة من وجهة نظر  .0

 .المستفيدين
األهلية البيئية فى حماية الحقوق  التعرف على فاعلية األنشطة والمشروعات بالجمعيات .8

 .من وجهة نظر المسئولينالبيئية للمواطنين 
د من كفاءة وفاعلية األنشطة والمشروعات التى تقدمها التعرف على الصعوبات التى تح .7

من وجهة نظر كل من األهلية البيئية فى حماية الحقوق البيئية للمواطنين الجمعيات 
 المسئولين والمستفيدين

 .المقارنة بين فاعلية الجمعيات المهتمة بالبيئة فى الريف والحضر .2
 

 فروض الدراسة
د عالقة بين متغيرين أو أكثر وقد تؤكد نتائج البحث إذا كان الفرض يعبر عن توقع بوجو 

فإن الدراسة تسعى إلى إختبار صحة الفرض . هذه العالقة أو عدم وجودها أصالً صحة 
 :ي التاليالرئيس

 :الفرض الرئيسي األول
ال توجد فروق جوهرية دالة إحصائيا بين كفاءة دور الجمعيات ( "(HOالفرض العدم 
 ". اية الحقوق البيئية للمواطنين بين الريف والحضراألهلية البيئية في حم
توجد فروق جوهرية دالة إحصائيا بين كفاءة دور الجمعيات األهلية ( "(H1 الفرض البديل

 ".البيئية في حماية الحقوق البيئية للمواطنين بين الريف والحضر
- :ويمكن اختبار صحة هذه الفرض من خالل الفروض التالية

ية دالة إحصائيا بين وضوح أهداف الجمعية في حماية الحقوق البيئية توجد فروق جوهر  -0
 .للمواطنين في كل من الريف والحضر

توجد فروق جوهرية دالة إحصائيا بين مدى وقوف المشروعات التي تقدمها الجمعية في  -8
 .حماية الحقوق البيئية للمواطنين في كل من الريف والحضر
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بين مدى قدرات الجمعية المادية والبشرية لتحقيق توجد فروق جوهرية دالة إحصائيا  -7
 .أهدافها في كل من الريف والحضر

توجد فروق جوهرية دالة إحصائيا بين مدى تغطية الجمعية الحتياجات المجتمع البيئية في  -2
 .كل من الريف والحضر
 :الفرض الرئيسي الثاني

اعلية دور الجمعيات ال توجد فروق جوهرية دالة إحصائيا بين ف( "(HOالفرض العدم 
األهلية البيئية في حماية الحقوق البيئية للمواطنين المستفيدين من خدامتها بين الريف 

 ".    والحضر
توجد فروق جوهرية دالة إحصائيا بين فاعلية دور الجمعيات ( "(H1 الفرض البديل

ها بين الريف األهلية البيئية في حماية الحقوق البيئية للمواطنين المستفيدين من خدامت
 ".    والحضر

- :ويمكن اختبار صحة هذه الفرض من خالل الفروض التالية
توجد فروق جوهرية دالة إحصائيا بين وضوح أهداف أنشطة ومشروعات الجمعية بالنسبة  -0

 .للمستفيدين في كل من الريف والحضر
لجمعية توجد فروق جوهرية دالة إحصائيا بين الوقوف على المشروعات التي تقدمها ا -8

 .بالنسبة للمستفيدين في كل من الريف والحضر
توجد فروق جوهرية دالة إحصائيا بين الوقوف على مدى تغطية األنشطة الحتياجات  -7

 .المستفيدين في كل من الريف والحضر
توجد فروق جوهرية دالة إحصائيا بين الوقوف على مدى تغطية المشروعات لحاجة البيئية  -2

 .في كل من الريف والحضر
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 مفـاهيم الدراسـة
 .بيئية، البيئة، الحقوق البيئيةالجمعيات األهلية ال
آيات شعراوى، ) هى تجمعات إنسانية تبنى بغرض تحقيق أهداف معينة :الجمعيات األهلية

بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة بأنها كل جماعة ( 0)وتنص المادة (. 203، ص 8110
ر معينة كانت من أشخاص عاديين أو إعتباريين ال يقل ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غي

سات قانون الجمعيات والمؤس)عددهم عن عشرة أشخاص ليس بغرض الحصول على ربح 
 .(223، ص 8118، 22األهلية رقم 

هى وحدات : األهلية العاملة فى مجال البيئة تعريف الجمعيات :الجمعيات األهلية البيئية
لمحلى ال تهدف للربح وتسعى إلى تنمية الموارد البشرية والبيئية                          أ نشئت من أبناء المجتمع ا

، ص 8101رشاد عبد اللطيف، ) واالرتقاء بالمجتمع ككل وتمكينه من الحصول على حقوقه
86). 

، والموارد الحيوية وما يحيط به الحيوى الذى يشمل الكائنات الحيةالبيئة هى المحيط  :البيئة
، ص 8102وصف مصر بالمعلومات، ) مة اإلنسان من منشآتمن هواء وماء وتربة وما يقي

وتعتبر البيئة هى اإلطار الذى يعيش فيه اإلنسان ويحصل منه على مقومات حياته من ( 33
، 8112حسام زيدان، ) غذاء وكساء ودواء ويمارس فيه عالقاته مع أقرانه من بنى البشر

 .(7ص
ى ينبغى أن يحصل عليها كل مواطن فى الحقوق البيئية هى الحقوق الت :الحقوق البيئية

د المعبود عبد عب)بيئته من هواء نظيف وماء نظيف ومسكن صحى وبيئة يمكن العيش فيها 
جتماعية ، والحقوق البيئية للمواطنين تعد من اهتمامات العلوم اال(20، ص8106الرسول، 

ية، سواء كانت قه البيئ، فهى تعمل على تعريف المواطن بحقو ومنها الخدمة اإلجتماعية
، واقتصادية، وكذلك قيامه بواجباته نحو الحفاظ على العناصر الطبيعية الموجودة اجتماعية

 ، وكيفية اإلستفادة منها بإسلوب ال يضر بسالمة البيئةالمجتمع من ثروات ظاهرة أو باطنةب
 (.3، ص0666رشاد عبد اللطيف، )
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 الدراسات السابقة
دور الجمعيات األهلية فى مواجهة مشكالت " (8101) يموالء إبراهتفقت نتائج دراسة ا

ظة مع الدراسة الحالية فى التأكيد على أهمية دور الجمعيات األهلية فى المحاف "يئىالتلوث الب
، من خالل التنسيق مع الجهات الحكومية، هذا إلى جانب على الحقوق البيئية للمواطنين

االنتماء لخدمة المجتمع من  طنين، وبث روحضرورة التأكيد على أهمية التطوع لدى الموا
، كما أظهرت نتائج دراستها مدى أهمية ة من وقت الفراغ من جانب آخر، واالستفادجانب

 . تهم للمشاركة فى األنشطة البيئيةوفائدة الندوات والمحاضرات التى عقدت للمواطنين واستجاب
دور الجمعيات األهلية فى " (8107)واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة رضا الطنطاوى 

فى أن للجمعيات األهلية دورًا بارزًا فى حماية  "تمكين المرأة للمشاركة فى برامج حماية البيئة
، أن البرامج التى تقدمها الجمعيات، و لبيئة، وفى الضغط على المسئولين، بشأن حماية البيئةا

أيضًا تساهم فى رفع وعى السيدات تساهم فى التصدى للمشكالت الحالية الواقعة على البيئة، و 
ن للمرأة دورًا فعااًل بالنهوض بالمجتمع، كما أكدت الدراسة على ضعف ، ألبمجتمع الدراسة

ات األهلية العاملة بمجال البيئة، الدور الذى تقوم به المؤسسات الحكومية فى مساندة الجمعي
ر بين الجمعيات األهلية ، مما يؤدى إلى عدم تكامل األدواوضعف التنسيق بين الجمعيات

مسئولية مشتركة على المجتمع ككل، وال تقوم على الجهود  ، ألن حماية البيئةبمجال البيئة
 .الفردية

تفقت الدراسة الحالية مع دراسة محمود عبد الحميد اخر آهذا من جانب ومن جانب 
فى المجتمع  دور المنظمات غير الحكومية فى حل المشكالت االجتماعية والبيئية( "8103)

بأن منظمات المجتمع المدنى لها دورًا فى حل المشكالت  "المحلى لحى الزاوية الحمراء
ن ، ولكن نتائج دراسته أكدت على عدم إقبال المواطنييماعية والبيئية فى المجتمع المحلاإلجت

طورة لبيئة، وخ، وعدم تواجد الوعى لدى المواطنين بأهمية اعلى المشاركة فى أعمال النظافة
نعدام مشاركة االمشكالت البيئية ، أو القيادات يلجمعيات فى التواصل مع رئاسة الح، وا 

جمعيات األهلية فى ، وهذا ناتج عن قصور شديد لدى الة، والتنفيذية التى توجد بالحىالشعبي
 .القيام بدورها
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 دور الجمعيات األهلية فى إدارة األزمات( "8106)تفقت دراسة محمد محمود اكما 
يجابيًا فى  "والكوارث البيئية مع الدراسة الحالية فى أن الجمعيات األهلية لها دورًا فعااًل وا 

، من ، وهذا يساعد فى الحد من المخاطر والكوارث البيئيةمواجهة األزمات والكوارث البيئية
 ،، واللقاءات التليفزيونية، والبرامج التدريبية، وورش العملخالل التوعية، كالمؤتمرات

 .لبيئية، ولمعرفة حقوقهم البيئية، وكل هذا إلعداد األفراد لمواجهة المخاطر اوالمطبوعات
 

 اإلطار النظرى
تالحظ فى اآلونة األخيرة عجز الحكومة بأجهزتها المختلفة فى الحفاظ على  :مدخل الدراسة

السكان وازدحام  البيئة من التلوث، سواءا البيئة الحضرية المنتشرة فيها المصانع والمكتظة بعدد
، أو البيئة الريفية من جراء اإلسراف واصالت والتى تسبب التلوث الشديدالشوارع والطرق بالم

، والصرف الزراعى فى مجارى المياه دام المبيدات الحشرية فى الزراعة، والكيماوياتفى استخ
 . لحفاظ على البيئةالعذبة باإلضافة إلى عدم وجود التوعية الالزمة  والمطلوبة ألهالى الريف ل

كل ذلك أدى إلى ضرورة أن ت دلى الجمعيات األهلية بدالئها فى مجال التوعية بأهمية 
فمصر  ،، على المستويين القريب والبعيد على السواء، وخطورة إهمالها، على اإلنسانالبيئة

 .عيةألف جم 23مليون نسمة فيها عدد من الجمعيات أكثر من  012التى يبلغ تعداد سكانها 
وهذا الكم البد أن يكون له الدور األكبر فى مجال الحفاظ على البيئة سواءا من خالل الندوات 

 .كل حسب نطاقها الجغرافى الذى تعمل به ،أو حمالت النظافة ،والمناقشات، والبرامج التدريبية
 سوف تتعرض لرصد وتقييم دور الجمعيات األهلية فى موضوع ،والدراسة التى بين أيدينا

لقاء الضوء على دور  ،فى الريف والحضر ،الدراسة سلبًا أو إيجاباً  فى المحافظة على البيئة وا 
براز حقوقه وواجباته البيئية فى المجتمع الذى ي ،المواطن  .فيه عيشوا 

تم إختيار مشكلة الدراسة من مشاهدات الباحثة  :دوافع إختيار مشكلة الدراسة
 ،عض األفراد يقومون بالتأثير السلبى والتعدى على البيئةومالحظاتها بالحياة اليومية بأن ب

كما أن الدولة تتحمل العبء األكبر  ،والبعض اآلخر يقوم بالمحافظة على البيئة والعناية بها
ستعادة مجدها ونشاطها بعد مرورها بثورتين متتاليتين ،للتنمية فكان من المتوقع أن يكون  .                                                    وا 

 ،ومن هناء جاءت فكرة الدراسة .ب الدولة لتخطى هذه المرحلة                       ً      هناك للمجتمع المدنى دورا  بجان
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وبعد اإلطالع على التقرير السنوى  .لدراسة دور الجمعيات األهلية فى حماية الحقوق البيئية
اتضح أن عدد الجمعيات األهلية فى مصر وصل إلى  8106لوزارة الشئون اإلجتماعية عام 

ً     هذا فضال  عن  ،ى ثائر أنحاء البالد قرى ومدنمنتشرة ف ،خمس وأربعين ألف جمعية 23111       
فرأت الباحثة التوجه إلى  .وجود وزارة للبيئة فى الهيكل التنظيمى لمجلس وزراء مصر اآلن

سواء لنظافة البيئة أو توعية المواطنين  ،الجمعيات األهلية لمعرفة دورها فى مجال البيئة
  .بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث

 :النظرية للدراسة المنطلقات
هي قاعدة عامة يسترشد بها الباحث اإلجتماعي للوصول إلي تفسير وفهم  النظرية اإلجتماعية

في حين  ،وتعطي القدرة علي التحليل والتفسير للظواهر المدروسة.. .لجوانب العالم اإلجتماعي
مجموعة من شار قاموس الخدمة اإلجتماعية إلي أبرز مكونات النظرية حين عرفها بأنها أ

الفروض والمفاهيم المرتبطة ببعضها والقائمة علي الحقائق والمالحظات التي تحاول تفسير 
نسق تصوري تمت صياغته في ضوء  :تعريف عبدالباسط عبدالمعطي للنظرية .ظاهرة معينة

الخبرة بالمعرفة العلمية المتاحة وفي ضوء الخبرة بالواقع التاريخي والمعاصر للظواهر 
وتلعب النظرية  .ها وحركتها وعالقات هذه الظواهر ببعضها ومستقبل هذه العالقاتومكونات

دورًا هامًا في العلوم اإلجتماعية فهي تساعد علي فهم الواقع اإلجتماعي المعقد ومحاولة التنبؤ 
بمسار التطور والتغير اإلجتماعي في المجتمع كما يمكن اإلستفادة منها في العمل علي 

اإلجتماعي المقصود علي مختلف المستويات سواء الفرد أو االسرة أو المنظمة إحداث التغير 
  .أو النسق اإلجتماعي أو المجتمع

يكولوجية وسيتم ستعانت الباحثة بكل من نظرية الدور اإلجتماعى والنظرية األاوقد 
 .عرضهم باإليجاز

        ً  شغل مركزا  ويتلخص مضمون نظرية الدور في أن كل فرد ي: نظرية الدور اإلجتماعى
       ً      ً                                                                      إجتماعيا  معينا  في السلم اإلجتماعي هذا المركز يحتم عليه مجموعة من الحقائق واإللتزامات 
التي تنظم تفاعله مع األخرين الذين يشغلون مراكز إجتماعية أخري والمراكز اإلجتماعية في 

جتماعي وكل مجموعة من المراكز اإلجتماعية  ،                                        المجتمع تتحدد علي اساس إقتصادي وا 
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فإن العالقة بينها  ،أما المراكز اإلجتماعية المختلفة .المتقاربة في المستوي بينها عالقة أفقية
                             ً                                           وكل مركز إجتماعي يرتبط به ايضا  مجموعة من المعايير أو التوقعات التي تحدد ، رأسية 

أخرين يشغلون مراكز إجتماعية األنماط السلوكية التي يتبعها شاغل المركز نحو أشخاص 
هذا ويمكن اإلستفادة من نظرية الدور اإلجتماعى فى الدراسة الحالية من خالل العمل . ىأخر 

 ،حيث تزخر هذه الجمعيات بالعديد من العاملين بها سواء كانوا متطوعين ،بالجمعيات األهلية
 ،فى مجاالت مختلفة وأعضاء مجلس اإلدارة بصفة خاصة ،لديهم خبرات عديدة ،أو معينيين
 ،     ً                                                         وغالبا  فإن ما يقومون به ال يتفق مع عملهم األصلى الذى يعيشون عليه ، ً       را  عديدةيلعبون أدوا

ومن  ،أو األعمال الحرة ،أو القطاع الخاص ،أو القطاع العام ،سواء كان العمل بالحكومة
            ً            ً                                    يلعبون أدوارا  تختلف تماما  عما يقومون بهم فى مهامهم الحياتية  ،خالل عملهم بالجمعيات

 .                                               ً               ذلك فحسب بل األعضاء أنفسهم بالجمعية كل يلعب دورا  يختلف عن اآلخر وليس .اليومية
لكى تنجح الجمعية فى عملها البد من العمل من خالل خطة موضوعية : النظرية األيكولوجية

وليس من خالل العمل العشوائى لذا فالنظرية األيكولوجية تعد من النظريات الهامة لكل جمعية 
ى لخدمة المجتمع الذى تخدمه وذلك ناشئ من طبيعة العمل ترغب فى العمل الموضوع

بالجمعيات األهلية فهى تخدم البشر وبالتالى البد من التحامها مع أفراد المجتمع لزيادة الثقة 
 .ومعرفة االحتياجات المجتمعية بالبيئة المحيطة بها

 

 اإلجراءات المنهجية
ية التحليلية لكونها أنسب أنواع الدراسات تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصف :نوع الدراسة

 .مالئمة لطبيعة موضوع الدراسة
ستخدمت الدراسة منهج المسح اإلجتماعى بنوعية الشامل وبالعينة والمنهج ا :منهج الدراسة

 .الوثائقى
 :مجالت الدراسة

افظة قام فريق البحث باختيار المجال المكاني للدراسة وهو بمدن وقرى بمح: المجال المكاني
 .الدقهلية حضر وريف
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- :تمثل المجال البشري للدراسة الحالية على النحو التالي: المجال البشري
 حصر شامل ألعضاء مجالس إدارات الجمعيات األهلية المختارة. 
  حصر بالعينة الممثلة لمجتمع الدراسة من المستفيدين من خدمات الجمعيات االهلية عن

 جم العينة العشوائية بمجتمع الدراسةطريق القانون األمثل الختيار ح
 .8102/  2/  71حتى  8102/  7/  0من : المجال الزمني
 :عينة الدراسة

  جمعية أهلية ( 72)مستفيد من إجمالى عدد ( 062)عضو مجلس إدارة و( 768)عدد
 .تعمل بالمجال البيئى بالحضر

  معية أهلية ج( 73)مستفيد من إجمالى عدد ( 822)عضو مجلس إدارة و( 712)عدد
 .تعمل بالمجال البيئى بالريف

 :(مقياس الفاعلية –مقياس الكفاءة )اعتمدت الدراسة على مقياسى  :أدوات جمع البيانات
لقياس كفاءة دور الجمعيات األهلية العاملة في مجال البيئة بالتطبيق على أعضاء  األول

وذلك لمعرفة مدى قدرات  عبارة 23مجالس إدارات الجمعيات األهلية تشتمل عباراته على 
 .الجمعيات فى تحقيق أهدافها

لقياس فاعلية دور الجمعيات األهلية العاملة في مجال البيئة بالتطبيق على المستفيدين  والثاني
عبارة  23من خدمات  الجمعيات األهلية وذلك من خالال مجموعة عبارات عددها اإلجمالى 

 .إحتياجات المستفيدين لمعرفة مدى قدرة الخدمات المقدمة إلشباع
تم تفريغ البيانات آليا باستخدام برنامج ، بعد جمع البيانات ومراجعتها :األساليب اإلحصائية

SPSS v1.8 ،الوسط  ،التكرارات والنسب المئوية: وتم استخدام المعامالت اإلحصائية التالية
 .االنحراف المعياري ،الحسابي

بالتأكد من الصدق اإلحصائي للمقياسين على  قام فريق البحث :صدق وثبات اإلستمارة
حيث تم تطبيق المقياس على عينة من أعضاء مجالس اإلدارة عددهم ( إعادة االختبار) طريقة

مفردة، ثم تم إعادة تطبيق كل من المقياسين ( 81)مفردة وعينة من المستفيدين وعددهم ( 81)
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التطبيق األول، ثم تبين الصدق على العينة نفسها بعد مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ 
 . اإلحصائى لكل من المقياسين

 

 نتائج الدراسة
صحته فروض لقد تباينت إجابات المبحوثين على المقياسين وكانت النتائج ما ثبت 

وقد أعطت ( الفرض العدم)ومنها ما ثبت عدم صحة الفرض ( الفرض البديل)الدراسة 
 :على النحو التالىيمكن أن نوردها اإلجابات داللة إحصائية 

 :اختبار صحة فروض الدراسة
 الفرض الرئيسي األول

يوضح الفروق بين متوسطات أعضاء مجلس إدارة الجمعيات في كل من الريف  :(2)جدول
والحضر في متغير وضوح أهداف الجمعية في حماية الحقوق البيئية للمواطنين 

 Independent Samples Test باستخدام

النحراف  المتوسطات ن نالمبحوثي المتغير
 الدللة (ت)قيمة  ح.د المعياري

وضوح أهداف 
الجمعية في حماية 
الحقوق البيئية 
 للمواطنين

 760 6.022 28.33 768 الحضر
غير  87.278

 716 08.322 20.63 712 الريف دالة 

 (α=1.10) دالة عند مستوى معنوية**     (α=1.13) دالة عند مستوى معنوية* 
من الجدول السابق والخاص بالفروق بين متوسطات أعضاء مجلس إدارة  يتضح

الجمعيات في كل من الريف والحضر في متغير وضوح أهداف الجمعية في حماية الحقوق 
البيئية للمواطنين أنه ال توجد فروق جوهرية دالة إحصائيا بين وضوح أهداف الجمعية في 

 .ن الريف والحضر بالنسبة ألعضاء مجلس اإلدارةحماية الحقوق البيئية للمواطنين في كل م
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يوضح الفروق بين متوسطات أعضاء مجلس إدارة الجمعيات في كل من الريف  :(1)جدول 
والحضر في متغير مدى وقوف المشروعات التي تقدمها الجمعية في حماية 

 Independent Samples Test الحقوق البيئية للمواطنين باستخدام

النحراف  المتوسطات ن وثينالمبح المتغير
 الدللة (ت)قيمة  ح.د المعياري

وقوف المشروعات 
التي تقدمها 

الجمعية في حماية 
الحقوق البيئية 
 للمواطنين

 760 00.832 63.082 768 الحضر
78.762 *1.13 

 716 2.830 28.082 712 الريف

 (α=1.10) وى معنويةدالة عند مست**           (α=1.13) دالة عند مستوى معنوية* 
يتضح من الجدول السابق والخاص بالفروق بين متوسطات أعضاء مجلس إدارة 
الجمعيات في كل من الريف والحضر في متغير مدى وقوف المشروعات التي تقدمها الجمعية 
في حماية الحقوق البيئية للمواطنين، أنه توجد فروق جوهرية دالة إحصائيًا عند مستوى 

بين أعضاء مجلس اإلدارة في  كل من الريف والحضر في متغير مدى ( α =1.13)معنوية
وقوف المشروعات التي تقدمها الجمعية في حماية الحقوق البيئية للمواطنين حيث أن قيمة 

 (   α =1.13) ≤المحسوبة  ( ت)
يوضح الفروق بين متوسطات أعضاء مجلس أدارة الجمعيات في كل من الريف  :(3)جدول 

ي متغير مدى قدرات الجمعية المادية والبشرية لتحقيق أهدافها في والحضر ف
 Independent Samples Testحماية الحقوق البيئية للمواطنين باستخدام 

النحراف  المتوسطات ن المبحوثين المتغير
 الدللة (ت)قيمة  ح.د المعياري

قدرات الجمعية المادية 
والبشرية لتحقيق 
أهدافها في حماية 

ق البيئية الحقو 
 للمواطنين

 760 2.832 32.801 768 الحضر
77.082 *1.13 

 716 6.832 78.032 712 الريف

 (α=1.10)دالة عند مستوى معنوية **   ( α=1.13)دالة عند مستوى معنوية * 
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يتضح من الجدول السابق والخاص بالفروق بين متوسطات أعضاء مجلس إدارة 
ر في متغير مدى قدرات الجمعية المادية والبشرية لتحقيق الجمعيات في كل من الريف والحض

أهدافها في حماية الحقوق البيئية للمواطنين، أنه توجد فروق جوهرية دالة إحصائيًا عند مستوى 
بين أعضاء مجلس اإلدارة في  كل من الريف والحضر في مدى قدرات ( α =1.13)معنوية

في حماية الحقوق البيئية للمواطنين حيث أن قيمة الجمعية المادية والبشرية لتحقيق أهدافها 
 (   α =1.13) ≤المحسوبة  ( ت)

جمعيات في كل من الريف يوضح الفروق بين متوسطات أعضاء مجلس إدارة ال :(4)جدول 
في متغير مدى تغطية الجمعية الحتياجات المجتمع البيئية في حماية  والحضر

 Independent Samples Test الحقوق البيئية للمواطنين باستخدام

النحراف  المتوسطات ن المبحوثين المتغير
 الدللة (ت)قيمة  ح.د المعياري

مدى تغطية 
الجمعية 
الحتياجات 
 المجتمع البيئية

 760 08.322 30.872 768 الحضر
76.722 *1.13 

 716 00.832 87.872 712 الريف

 (α=1.10)الة عند مستوى معنوية د**         (  α=1.13)دالة عند مستوى معنوية * 
يتضح من الجدول السابق والخاص بالفروق بين متوسطات أعضاء مجلس أدارة الجمعيات 
في كل من الريف والحضر في متغير مدى تغطية الجمعية الحتياجات المجتمع البيئية في 

 توى معنويةحماية الحقوق البيئية للمواطنين، أنه توجد فروق جوهرية دالة إحصائيًا عند مس
(α=1.13 )كل من الريف والحضر في مدى تغطية الجمعية  بين أعضاء مجلس اإلدارة في

( ت)اطنين حيث أن قيمة الحتياجات المجتمع البيئية في حماية الحقوق البيئية للمو 
 (   α =1.13) ≤المحسوبة

ات ال توجد فروق جوهرية دالة إحصائيا بين كفاءة دور الجمعي( "(HOالفرض العدم 
 ". األهلية البيئية في حماية الحقوق البيئية للمواطنين بين الريف والحضر

توجد فروق جوهرية دالة إحصائيا بين كفاءة دور الجمعيات األهلية ( "(H1 الفرض البديل
 ".البيئية في حماية الحقوق البيئية للمواطنين بين الريف والحضر
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لمتغير وضوح أهداف الجمعية في  لل الفرض العدم ورفض الفرض البديحيث إتضح قبو 
  .حماية الحقوق البيئية للمواطنين في كل من الريف والحضر

أما بالنسبة لمتغيرات مدى وقوف المشروعات التي تقدمها الجمعية في حماية الحقوق 
البيئية للمواطنين في كل من الريف والحضر، ومتغير مدى قدرات الجمعية المادية والبشرية 

فها في كل من الريف والحضر، ومتغير توجد فروق جوهرية دالة إحصائيا بين لتحقيق أهدا
مدى تغطية الجمعية الحتياجات المجتمع البيئية في كل من الريف والحضر أنه يمكن قبول 

 .الفرض البديل ورفض الفرض العدم
 :الفرض الرئيسي الثاني

ريف والحضر في متغير يوضح الفروق بين متوسطات المستفيدين في كل من ال :(5)جدول
وضوح أهداف أنشطة ومشروعات الجمعية في حماية الحقوق البيئية للمواطنين 

 Independent Samples Test باستخدام

النحراف  المتوسطات ن المبحوثين المتغير
 الدللة (ت)قيمة  ح.د المعياري

وضوح أهداف 
أنشطة 

ومشروعات 
 الجمعية

 1.13* 82.782 062 2.832 66.782 062 الحضر
 827 6.226 28.820 822 الريف

 (α=1.10)دالة عند مستوى معنوية  **     ( α=1.  3)دالة عند مستوى معنوية * 
يتضح من الجدول السابق والخاص بالفروق بين متوسطات المستفيدين في كل من 
الريف والحضر في متغير وضوح أهداف أنشطة ومشروعات الجمعية في حماية الحقوق 

بين ( α =1.13)البيئية للمواطنين، أنه توجد فروق جوهرية دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية
المستفيدين في كل من الريف والحضر في مدى وضوح أهداف أنشطة ومشروعات الجمعية 

 (   α =1.13) ≤المحسوبة  ( ت)في حماية الحقوق البيئية للمواطنين حيث أن قيمة 
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بين متوسطات المستفيدين في كل من الريف والحضر في متغير يوضح الفروق  :(6)جدول 
الوقوف على المشروعات التي تقدمها الجمعية في حماية الحقوق البيئية 

 Independent Samples Test للمواطنين باستخدام

النحراف  المتوسطات ن المبحوثين المتغير
 الدللة (ت)قيمة  ح.د المعياري

الوقوف على 
تي المشروعات ال

 تقدمها الجمعية

 062 6.832 77.622 062 الحضر
70.782 *1.13 

 827 00.862 72.022 822 الريف

 (α=1.10)دالة عند مستوى معنوية **                 ( α=1.13)دالة عند مستوى معنوية * 
يتضح من الجدول السابق والخاص بالفروق بين متوسطات المستفيدين في كل من 

في متغير الوقوف على المشروعات التي تقدمها الجمعية في حماية الحقوق الريف والحضر 
بين ( α =1.13)البيئية للمواطنين، أنه توجد فروق جوهرية دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية

المستفيدين في  كل من الريف والحضر في مدى الوقوف على المشروعات التي تقدمها 
 ( α =1.13) ≤المحسوبة  ( ت)للمواطنين حيث أن قيمة الجمعية في حماية الحقوق البيئية 

يوضح الفروق بين متوسطات المستفيدين في كل من الريف والحضر في متغير  :(7)جدول 
الوقوف على مدى تغطية األنشطة الحتياجات المستفيدين باستخدام 

Independent Samples Test 

النحراف  المتوسطات ن المبحوثين المتغير
 الدللة (ت)قيمة  ح.د المعياري

الوقوف على 
مدى تغطية 
األنشطة 
الحتياجات 
 المستفيدين

 062 08.621 22.622 062 الحضر
76.730 *1.13 

 827 2.820 70.632 822 الريف

 (α=1.10)دالة عند مستوى معنوية  **           ( α=1.13)دالة عند مستوى معنوية * 
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لفروق بين متوسطات المستفيدين في كل من يتضح من الجدول السابق والخاص با
الريف والحضر في متغير الوقوف على مدى تغطية األنشطة الحتياجات المستفيدين في 

 α) حماية الحقوق البيئية للمواطنين، أنه توجد فروق جوهرية دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية
في مدى تغطية األنشطة  كل من الريف والحضر بين المستفيدين مجلس اإلدارة في (1.13=

 ≤المحسوبة  ( ت)الحتياجات المستفيدين في حماية الحقوق البيئية للمواطنين حيث أن قيمة 
(α =1.13   ) 

يوضح الفروق بين متوسطات المستفيدين في كل من الريف والحضر في متغير  :(8)جدول 
 ة مدى تغطية المشروعات لحاجة البيئالوقوف على 

النحراف  المتوسطات ن المبحوثين المتغير
 الدللة (ت)قيمة  ح.د المعياري

الوقوف على 
مدى تغطية 
المشروعات 
 لحاجة البيئية

 062 08.621 22.622 062 الحضر
76.730 *1.13 

 827 2.820 70.632 822 الريف
 (α=1.10)دالة عند مستوى معنوية  **              (α=1.13)دالة عند مستوى معنوية * 

ال توجد فروق ( "(HOالفرض العدم : تتضح نتائج اختبار الفرض الثاني القائل وبذلك
جوهرية دالة إحصائيا بين فاعلية دور الجمعيات األهلية البيئية في حماية الحقوق البيئية 

توجد فروق ( "(H1 الفرض البديل ؛"للمواطنين المستفيدين من خدامتها بين الريف والحضر
ين فاعلية دور الجمعيات األهلية البيئية في حماية الحقوق البيئية جوهرية دالة إحصائيا ب

 ". للمواطنين المستفيدين من خدامتها بين الريف والحضر
 .حيث أكدت نتائج الدراسة قبول الفرض البديل ورفض الفرض العدم
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ABSTRACT 

The study aims to determine the impact of NGOs in educating 

citizens in preserving the environment in the rural and urban society. 

The study population of Dakahlia (a group of environmental NGOs) 

reached 72 associations, 37 of which are urban and 35 rural. And the 

number of 482 beneficiaries in these associations. 

The study uses more than one approach, the most important of 

which is the social survey in both the comprehensive and the sample. 

Two measures were designed, the first is to measure the efficiency of 

the workmen of the society, and the second is to measure the 

effectiveness of the beneficiaries of the services of these associations.  

The study reached a set of results that can be summarized as: The 

results of the first hypothesis test: "No significant differences are 

statistically significant between the efficiency of the role of 

environmental NGOs in protecting the environmental rights of citizens 

between rural and urban", while the alternative hypothesis H1 ("There 

are differences A significant statistical function between the efficiency 

of the role of environmental NGOs in protecting the environmental 

rights of citizens between rural and urban. "The acceptance of the null 

hypothesis and the rejection of the alternative hypothesis of the clarity 
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of the objectives of the association in protecting the environmental 

rights of citizens in both rural and urban areas became apparent. 

Thus, the results of the second hypothesis test (null hypothesis HO) 

show that there are no statistically significant differences between the 

effectiveness of the role of environmental NGOs in protecting the 

environmental rights of citizens benefiting from their rural / urban 

services, while alternative hypothesis H1 ("There are significant 

differences statistically significant Between the effectiveness of the role 

of environmental NGOs in protecting the environmental rights of 

citizens benefiting from their services between rural and urban. " Where 

the results of the study confirmed acceptance of the alternative 

hypothesis and rejection of nullity. 

The study reached a number of recommendations, The need to 

prepare awareness programs covering all types of pollution, to allow 

more volunteers, to ensure the participation of women in environmental 

activities, the use of specialists in the field of environmental protection, 

the inclusion of education curricula on the basic material for the 

environment. 


