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  :مقدمة  
ودھم    اھمة بجھ ى المس واطنین عل ز الم عبیة وحف ود الش ة الجھ ل تعبئ تمث

ومختلف إمكانیاتھم المادیة والمعنویة لتحقیق المشاركة الشعبیة من الدعائم التي تقوم 

ي یتمحور ع لیھا التنمیة المحلیة بمختلف مداخلھا، كما أنھا من األھداف األساسیة الت

ات  ل جمعی ة، وعم ود التطوعی ى الجھ ز عل ا إذ یرتك وي عموم ل الجمع ا العم حولھ

ي  ة ف ة المحلی ق التنمی ى تحقی ي إل ا ترم ار أنھ وص باعتب ھ الخص ى وج اء عل األحی

ي ومن خالل ھذا الفصل سوف . األحیاء المعنیة ات ف ذه الجمعی یتضح مدى نجاح ھ

ة  استنھاض واستقطاب واستغالل مشاركة السكان وجھودھم التطوعیة من أجل ترقی

أحیائھم وتنمیتھا، وذلك من خالل تحلیل البیانات المحصل علیھا   من خالل مختلف 

رات  ف المؤش ول مختل ة، ح ة المیدانی ي الدراس تخدمة ف ات المس ع البیان أدوات جم

ي الممثلة للم اني التساؤالت الت ة الفصل عن ث شاركة الشعبیة، سعیا لإلجابة في نھای

  :انبنى علیھا ھذا البحث، والذي نصھ

  للمشاركة الشعبیة؟ ات األحیاءتأطیر جمعی ما مدى -
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  :عرض وتحلیل البیانات
  

  :المشاركة بالعضویة في الجمعیة-
الشعبیة، وھو یعبر أیضا  یمثل االنخراط في الجمعیات أحد مظاھر المشاركة  

ى  عن مدى تمثیل ھذه الجمعیات للفئات المستھدفة كما أوضحنا ذلك سابقا استنادا إل

اندة  واطن بمس ن الم ا م راط التزام ل االنخ ك یمث ب ذل ى جان رو، وإل ب ب رأي فلی

  :الجمعیة والتعاون معھا، وھو سیوضحھ الجدول الموالي

  .تة حسب رؤساء الجمعیاحجم المنخرطین في الجمعی): 16(جدول رقم

 النسب المئویة التكرارات اإلجابات

 50 10 عضوا 20أقل من 

 10 02 عضو 100إلى 21من

 30 06 عضو 200إلى 101من

 10 02 عضو 200اكثر من 

 % 100 20 المجموع

اء  ات المدروسة حسب آراء رؤس ي الجمعی ل الجدول انخراط السكان ف یمث

ذكر دیر بال ات، والج ذه الجمعی دد  ھ ة عن ع ا دقیق دموا أرقام م یق أن جل الرؤساء ل

  . المنخرطین وإنما أعطوا أرقاما تقریبیة

ن  دا م دودة ج دادا مح م إال أع ي ال تض ات الت و الجمعی وال ھ نالحظ أن المن

بة  ة بنس یس الجمعی روري لتأس اب الض اوز النص اد تتج رطین ال تك ، %50المنخ

عضو إذ تبلغ  200و 101رطیھا ما بینوتلیھا نسبة الجمعیات التي یتراوح عدد منخ

عضو فھي  100و 21، أما نسبة الجمعیات التي یتراوح عدد أعضاءھا ما بین30%

وى  ل س غر، إذ ال تمث دد %10األص وق ع ي یف ات الت بة الجمعی ذلك نس ، وك

  .عضو200المنخرطین فیھا 

  :م خالل الجدول الموالي نالحظ انخراط السكان المبحوثین في الجمعیةتو

  .انخراط السكان المبحوثین في الجمعیة): 17(ل رقمجدو
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 النسب المئویة التكرارات اإلجابات

 04 04 نعم

 96 96 ال

  %100 100 المجموع

ة حیھم، إذ نالحظ  ي جمعی ویوضح ھذا الجدول انخراط السكان المبحوثین ف

در ب بة تق ك بنس ة ال وذل و اإلجاب وال ھ بة % 96أن المن ا نس وثین، أم ن المبح م

  %.04منخرطین في ھذه الجمعیات فلم تتجاوزال

ن  نمط م ذا ال عف ھ د ض دولین تؤك الل الج ن خ جلة م ب المس ذه النس إن ھ

د رؤساء  د أك ات، وق ي الجمعی االنخراط ف المشاركة الشعبیة المتمثل في المشاركة ب

ا  الجمعیات في الغالب أن ذلك یعود إما لعدم اھتمام البعض بالمشاركة أصال، وغالب

ة بشكل  إلى عدم ع الجمعی ث یكون التعامل م االھتمام باالنخراط بشكل رسمي، بحی

ا أن  زام، كم ي االلت د یعن ذي ق راط ال ى االنخ طرارھم إل ي دون اض ائي عرف تلق

ة ى شھادة ( االنخراط لیس شرطا لالستفادة من خدمات الجمعی ثال عل كالحصول م

ثال ات م ض الجمعی دى بع از ل وق الغ دید حق ل تس ر، أو وص دد ) الفق دین أن ع مؤك

ة  ة المحلی ي التنمی ام السكان ومشاركتھم ف ى اھتم المنخرطین لیس مؤشرا حقیقیا عل

والواقع انھ یمكن تفسیر ذلك أیضا بعدة أشكال؛ منھا مثال عدم ثقة . في إطار الجمعیة

ة  ود ثقاف دم وج دافھا، أو لع ة أھ دیتھا وحقیق ي ج ة أوف ات الجمعی ي إمكانی كان ف الس

دیھم، و ة ل ن جمعوی ة م ي مواضع الحق ا ف ق منھ ن التحق ور واردة یمك ا أم ي كلھ ھ

ة  ذه الجمعی الدراسة المیدانیة، غیر أن السبب الرئیسي ھو عدم علم السكان بوجود ھ

  . أصال وھو ما یؤكده المؤشر الموالي

  
  
  
  :شھرة الجمعیة-
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ة    ن المعرف ق م ا ینطل ن خاللھ اركتھم م ة ومش ع الجمعی كان م ل الس إن تفاع

ذ ود ھ ائج بوج جل نت والي نس دول الم الل الج ن خ اطھا، وم ة نش ة وطبیع ه الجمعی

  :الدراسة المیدانیة فیما یتعلق بآراء رؤساء الجمعیات حول معرفة السكان بوجودھا

  .علم السكان بوجود الجمعیة حسب آراء رؤساء الجمعیات): 18(جدول رقم

 النسب المئویة التكرارات اإلجابات

 100 20 كلھم

 00 00 بعضھم

 00 00 قلیل منھم

 % 100 20 المجموع

األحیاء  یوضح الجدول أن كل ھذه الجمعیات تحظى بشھرة كبیرة لدى سكان

د  -حسب آراء رؤسائھا- ر ج ة، وھو أم ذه الجمعی ة بھ ى معرف ا عل م جمیع ث أنھ حی

  :إیجابي إذا سلمنا بصدقھ؛ غیر أن آراء السكان تناقض ذلك

  .المبحوثین بوجود الجمعیةمدى علم السكان ): 19(جدول رقم

 النسب المئویة التكرارات اإلجابات

 36 36 نعم

 64 64 ال

  %100 100 المجموع

ل نسبة ) ال(یوضح ھذا الجدول أن منوال اإلجابة ھو  ا ال %64إذ یمث ، بینم

  .%36تمثل نسبة العارفین بوجود ھذه الجمعیة سوى 

الم ا ص إع ات أن نق ذه البیان الل ھ ن خ ح م ذه إذن یتض ود ھ كان بوج لس

ا، ي إطارھ اركة ف ن المش ھ ع ي عزوف ي ف ل أساس و عام ات ھ دون  الجمعی ھ ب إذ أن

ا  ا ودعمھ ال بھ ھ االتص ھ ال یمكن ي حی ي ف ة ح ود جمعی واطن بوج ة الم معرف

  .والمشاركة في إطارھا والسعي لالستفادة من خدماتھا

  :أسالیب الجمعیة في اإلعالم واالتصال-
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ى   رف عل كان التع ن للس ة  یمك اطاتھا،(الجمعی دافھا، نش ا، أھ ن ...) طبیعتھ م

یلة  ة الوس ر نوعی ة، وتعب ا الجمعی د علیھ ي تعتم خالل وسائل اإلعالم واالتصال الت

دى  اطاتھا، وم وع نش ا وتن ة وتقنیاتھ الیب الجمعی ور أس ن مستوى تط المستخدمة ع

ا في المجتم ياستغاللھا لمختلف اإلمكانیات التي یوفرھا التطور التكنولوج ع، وھو م

  :یوضحھ الجدول الموالي

  .أسالیب الجمعیة في إعالم السكان بوجودھا وأعمالھا): 20(جدول رقم

 حسب السكان حسب رؤساء الجمعیات اإلجابات

النسب   التكرارات

  المئویة

النسب   التكرارات

  المئویة

 88.88 32 100 20 االتصال الشخصي

 05.55 02 15 03 الملصقات

 00 00 10 02 المناشیر

 00 00 05 01 اإلذاعة المحلیة

 05.55 02 10 02 الصحف

 02.77 01 05 01  وسائل أخرى

  %100 36 % 100 20 المجموع

ى    ى عل ة األول د بالدرج ات تعتم ذه الجمعی دول أن ھ الل الج ن خ جل م نس

وزیعین  ال الت ي ك وال ف ل المن ات، إذ یمث ل الجمعی دى ك ك ل االتصال الشخصي وذل

ة األسالیب المتعلقین بإ ا بقی ات أو السكان، بینم جابات المبحوثین من رؤساء الجمعی

ل  ث تستخدم الملصقات من قب دا بحی ات،  %15فإنھا قلیلة االستعمال ج من الجمعی

دى  حف ل ورات والص تعمل المنش د  %10وتس ة فق رامج اإلذاعی ا الب ا، أم منھ

واب  فقط من العینة على الرغم من وجود إذاعة محلیة %05استخدمتھا مفتوحة األب

  .في مدینة بسكرة

الیب    ة أس ى محدودی دول عل حھا الج ي یوض ة الت ة المیدانی ائج الدراس دل نت ت

ال ي اإلع ات ف الیب التقلیدی مالجمعی ا باألس ال، واكتفائھ ي  ةواالتص ائعة ف الش
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غیرة  ة الص ات المحلی ى أن -المجتمع ّراح(حت الم ) الب ائل اإلع ن وس زال م ال ی

ة الموجودة في مدینة ذه العین ات ھ م یظھر ضمن إجاب ا  -بسكرة رغم أنھ ل ث أنھ حی

ین  ة ب ال المعلوم ى انتق وم عل ذي یق ى االتصال الشخصي ال تعتمد بشكل أساسي عل

ف -  األفراد من خالل معرفتھم ببعضھم البعض، وھي تفتح مجاال للخطأ أو لتحری

  .أو تشویھ للمعلومة المرغوب نشرھا -المتعمد أو غیر المتعمد

  :مشاركة بتقدیم الشكوىال-
تعتبر اتصال السكان لتقدیم انشغاالتھم وشكواھم للجمعیة نمطا من المشاركة،   

دى  یلھم ل ي حل مشاكلھم وتمث ة ف ى الجمعی ادھم عل تھم واعتم دى ثق ومؤشرا عن م

السلطات المحلیة، ویعب الجدول الموالي على اتصال السكان في األحیاء المدروسة 

  .شغاالتھم ومشاكلھمبالجمعیات لتقدیم ان

  .تقدیم شكاوى السكان للجمعیة حسب آراء رؤساء الجمعیات): 21(جدول رقم

 النسب المئویة التكرارات اإلجابات

 35 07 كثیرا

 55 11 أحیانا

 10 02 نادرا

 % 100 20 المجموع

جل أن  دول نس الل الج ن خ ات  %55م ن الجمعی ي -م بة ف ى نس ي أعل وھ

ا تتلقى شكاوي ال -الجدول إن سكان  %35سكان من حین آلخر، أم ات ف من الجمعی

من الجمعیات ال یشتكي  %10الحي تنصلون بھا بكثرة لتقدیم الشكاوي، في حین أن 

  .ولم تسجل أیة حالة تنعدم لدیھا الشكوى. إلیھا السكان إال نادرا

دى السكان  ھذا من وجھة نظر رؤساء الجمعیات، أما من زاویة أخرى فإن ل

تلفة حول إقبالھم على تقدیم الشكاوى لجمعیة الحي، والموقف الذي تتخذه إجابات مخ

  :ھذه الجمعیة من مشاكلھم، وھو ما یوضحھ الجدول الموالي

  .تقدیم السكان الشكاوي للجمعیة وموقف ھذه األخیرة من ذلك): 22(جدول رقم
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 النسب المئویة التكرارات اإلجابات

 04 04 حلت المشكلة نعم

 03 03 لم تھتم

 04 04 حاولت ولم تستطع

 11 11 المجموع

 88 88 ال

  %100 100 المجموع

ل نسبة   ي  %88یبدو من خالل ھذا الجدول أن منوال اإلجابة ھو ال، إذ تمث ف

، حیث %11حین أن نسبة السكان الذین سبق لھم تقدیم شكواھم إلى جمعیة حیھم ھي

ت من المواطنین، وق %08حاولت الجمعیة حل مشاكل ي نصفھا، وأخفق د نجحت ف

  .من المبحوثین %03في النصف اآلخر، بینما لم تھتم ھذه الجمعیات بشكوى

ي  على العموم یبدو أن ھناك حجما معتبرا لھذا النمط من المشاركة الشعبیة ف

إطار الجمعیة، إذ أن جل ھذه الجمعیات تتلقى قدرا من شكاوى السكان وتحاول حلھا 

دى نجاح بما یتاح لھا من إمكان ذه الشكاوى، وعن م یات، بغض النظر عن حجم ھ

ات وعدم  ال الجمعی اك من السكان من یشتكي من إھم الجمعیة في حلھا، مع أن ھن

اكلھم كواھم ومش ا بش دھا . اھتمامھ در أن یقص ي ین ات الت ض الجمعی ب بع ى جان إل

ل  ا، ولع تھم فیھ ا وثق ادھم علیھ دم اعتم ك نظرا لع دیم الشكوى وذل نقص السكان لتق

نسبة السكان المشتكین في الجدول الثاني راجع إلى عدم علم أفراد العینة بوجود ھذه 

اب  اض النسبي ألرب ى االنخف الجمعیات على مستوى أحیائھم، كما یمكن إرجاعھ إل

راد األسرة،  ة أف ة عن بقی دیم الشكاوي نیاب ا لتق ر اتجاھ م األكث األسر في العینة، وھ

  .ثوھي من عیوب عینة ھذا البح

  :المشاركة بالفكر-  
اركة    ا المش د أیض ة نج ة المحلی ي التنمی عبیة ف اركة الش كال المش ین أش ن ب م

نھم  ة سعیا م بالفكر، والتي تعني مساھمة السكان بتقدیم أفكارھم واقتراحاتھم للجمعی

ن  و أسلوب حضري واع، یحاول م ھ، وھ اة فی ة الحي وتحسین ظروف الحی لترقی
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، وھو كذلك )إلى حد ما(آرائھم والمساھمة في صنع القرار خاللھ السكان التعبیر عن

واطنین  وقھم كم اتھم وحق ة ووعیھم بواجب ة المحلی ام السكان بالتنمی مؤشر على اھتم

  .واعین ومسؤولین اجتماعیا

  .مساھمة السكان باقتراحاتھم للجمعیة): 23(جدول رقم

 حسب السكان حسب رؤساء الجمعیات اإلجابات

ب النس  التكرارات

  المئویة

النسب   التكرارات

  المئویة

 21 21 65 13 نعم

 79 79 35 07 ال

  %100 100 % 100 20 المجموع

ة %65یوضح الجدول أن    ي شملتھا الدراسة المیدانی من جمعیات األحیاء الت

ار  ذه األفك ي من خالل ھ ة مجتمعھم المحل نھم لتنمی تتلقى اقتراحات السكان سعیا م

ا  ات، بینم ار %35واالقتراح دیم أفك ا بتق كان أحیائھ تم س ات ال یھ ن الجمعی م

إن  ة ف كلون للعین كان المش ا الس ة، أم ات للجمعی م %79واقتراح بق لھ م یس نھم ل م

  .فقط منھم %21المشاركة باالقتراح للجمعیة، بینما سبق ذلك ل

ا   ت عنھ ة ألمور غاب ھ الجمعی ول لمشاكل (یمكن القتراحات السكان أن تنب حل

تغالل ة، اس ة، معین رص معین وارد أو ف احات أو م یم ... ) مس جعھا لتنظ أو أن تش

ع (أنشطة معینة تالءم م ة ت حمالت تطوعیة أو تحسیسیة، تظاھرات، نشاطات مختلف

إلى غیر ذلك من األمور التي تمثل محّفزا للجمعیة ومشجعا لبذل المزید ...) المناسبة

ي  ق الفعل ذي من الجھد، وذلك بغض النظر عن إمكانیة التطبی ذه االقتراحات، وال لھ

ا ة وإمكانیاتھ نمط من . یرتبط بأوضاع الجمعی ذا ال ار أن ھ وم یمكن اعتب ى العم وعل

  .المشاركة الشعبیة في إطار الجمعیة موجود بنسب تفوق المتوسط

  :المشاركة بالمال-
ي  عبیة ف اركة الش یة للمش ر حساس كال األكث ن األش ال م اركة بالم د المش تع

ي  ا وف ر عموم ر الجزائ ار الفق را النتش ك نظ م، وذل فة أع ة بص ات النامی المجتمع
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ات ذه المجتمع ي ھ ر ف ل األس ھا ج ي تعیش روف الت عوبة الظ دول . وص ر الج ویعب

  :الموالي عن المشاركة المادیة للسكان وذلك حسب نتائج الدراسة المیدانیة

  .اعتماد الجمعیة لنظام االشتراك المادي): 24(جدول رقم

 حسب السكان ء الجمعیاتحسب رؤسا اإلجابات

النسب   التكرارات

  المئویة

النسب   التكرارات

  المئویة

 00 00 05 01 بانتظام

 06 06 15 03 عند الحجة

 94 94 80 16 لم یسبق ذلك

  %100 100 % 100 20 المجموع

ا % 80یتضح من الجدول أن    من الجمعیات التي شملتھا الدراسة لم یسبق لھ

ده  اعتماد نظام االشتراك ا یؤك من السكان المبحوثین  %94المادي للسكان، وھو م

ك ل بق ذل ا س ة، بینم ة للجمعی تراكات مادی دیم اش م تق بق لھ م یس ذین ل ن % 15ال م

الجمعیات اعتماد ھذا النظام، وقد التزم سكانھا بدفع اشتراكاتھم، ولكن ھذه العملیة لم 

ا یؤ ط، وھو م د الحاجة فق ا عن ا قامت بھ ة وإنم ده تكن منتظم من السكان  % 06ك

 05المبحوثین الذین سبق لھم تقدیم اشتراكات مادیة للجمعیة عند الحاجة، وقد حاولت

ق % م تحق ا ل من ھذه الجمعیات تجسید االشتراك الدوري المنتظم لألعضاء غیر أنھ

  . النتائج المتوقعة إذ لم یلتزم األعضاء بالدفع

ل السابق أن المشاركة الشعبیة من خالل الساھمة بالمال یبدو من خالل الجدو  

ا  ادي للسكان انطالق اد االشتراك الم ات اعتم ھي مشاركة ضعیفة، إذ تتفادى الجمعی

رغم أن نظام االشتراك یختلف عن جمع التبرعات وھو من (من منع جمع التبرعات

ة ا أن السكا)الموارد التي أقرھا القانون كمصادر دخل للجمعی ى ، كم ون إل ن ال یمیل

و ضعف المستوى  ك لسببین؛ األول ھ ن إرجاع ذل ن المشاركة، ویمك وع م ذا الن ھ

ات أخرى أو  ى جھ وال إل المادي لألسر والثاني یتعلق بالتخوف من تسرب ھذه األم

ة  ي ثقاف ذر ف كك متج و تش ا، وھ ؤولین عنھ ل المس ن قب ا م ي لھ تغالل الشخص االس
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ل  -السلبیة التي عایشھاوناتج عن تراكم الخبرات -المجتمع  یفترض باستمرار أن ك

  .المسؤولین لصوص ومعدومو الضمیر

  :المشاركة بالجھد-
نظم    ي ت ة الت ي الحمالت التطوعی تتم ھذه المشاركة من خالل تجند السكان ف

والیین  على مستوى المجتمع المحلي من قبل جمعیة الحي، ومن خالل الجدولین الم

نیة حول مشاركة السكان بالجھد، وذلك في األحیاء الستة الدراسة المیدا جنسجل نتائ

دیرات  ب تق ذا حس ة، وھ الت تطوعی یم حم ا تنظ بق لھ ي س ة الت ن العین ر م عش

المبحوثین من رؤساء الجمعیات وأما السكان فیشمل الجدول إجابات المبحوثین الذین 

  :ھم على علم بتنظیم الجمعیة لحمالت تطوعیة فقط وھم خمسة عشر ساكنا

  .المشاركة السكانیة في التطوع حسب آراء رؤساء الجمعیات): 25(جدول رقم

  .مشاركة السكان المبحوثین في التطوع): 26(جدول رقم

 النسب المئویة التكرارات اإلجابات

 53.33 08 نعم

 46.66 07 ال

 %100 15 المجموع

ا ان إقب اء ك تة أحی دولین أن س الل الج ن خ ظ م وع  لنالح ى التط كانھا عل س

ة%37.50كبیرا وھي ما یمثل  ة التطوعی ة بالعملی اء المعنی ا من مجموع األحی ، بینم

ان  يك ط ف م متوس اركة بحج ى المش كان عل ال الس ن%43.75 إقب اء م ا  األحی ، أم

ة من % 18.75في ل الحمل ا جع دا مم یال ج ان قل ا ك األحیاء فإن عدد المتطوعین بھ

 النسب المئویة التكرارات اإلجابات

 37.50 06 بكثرة

 43.75 07 نوعا ما

 18.75 03 بقلة

 % 100 16 المجموع
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منھم على التطوع في حین لم  %53.33أما بالنسبة إلجابات السكان فقد أقبل . فاشلة

  .في الحملة التطوعیة نظرا لسباب مختلفة %46.66یشارك 

ي    ة واالستعداد للمساھمة ف ى التطوع یعكس أوال الرغب إن إقبال السكان عل

ى تط ة عل درة الجمعی ة أخرى ق ا یعكس من جھ دى السكان، كم ویر وترقیة الحي ل

وم تشیرالدراسة  ى العم التعبئة وإثارة الدافعیة للمشاركة واإلنجاز لدى األھالي، وعل

داد متوسطة من السكان ،  ا أع المیدانیة إلى أن أغلب العملیات التطوعیة شارك فیھ

دة، وھ اركة جی ت المش ل كان ي حاالت أق ا وف ى استعداد السكان عموم و مؤشر عل

وفرت الفرصة  ي إذا ت ة مجتمعھم المحل ي ترقی ورغبتھم في المساھمة والمشاركة ف

رة ال  ة األخی اء الثالث ي األحی ة ف ل الحمالت التطوعی إن فش ذا ف ذلك، ولھ بة ل المناس

ى  ود إل ا یع در م اء بالمشاركة بق ذه األحی ي ھ یمكن إیعازه إلى عدم اھتمام السكان ف

دھا ع ي تعتم جز الجمعیة إلى التعبئة، وربما إلى فشل أسالیب االتصال واإلعالم الت

دیھا، أي . الجمعیة مع المواطنین ل ل إن عجز الجمعیة عن التعبئة یعني ضعف التمثی

  .أنھا ال تمثل سوى مجموعة معینة من األشخاص

ى    كان عل ال الس جل أن إقب دولین نس ي الج حة ف ائج الموض الل النت ن خ م

اط % 81.25مشاركة في األعمال التطوعیة مقبول في ال من األحیاء، وھو من األنم

ا السكان  ل علیھ ي یقب یم  -خاصة الشباب-الت وفر حسن التنظ رة خصوصا إذا ت بكث

  .واإلعالم

  :المشاركة في صنع القرار-
ي ینبغي أو یفترض أن    ة الت ع الجمعی تحتل مشاركة السكان في اجتماعات م

نھم، تمثلھم أھمیة كب یرة في عملیة التنمیة المحلیة، باعتبار أنھا تدعم العالقة والثقة بی

وار  اء والح رص للق وفیر ف ك بت ة للسكان، وذل ل الجمعی ن مستوى تمثی ع م ا ترف كم

رارات  وتبادل اآلراء واألفكار مع السكان، وإشراكھم في حل مشاكلھم وفي صنع ق

حداث سواء في الحي أو المدینة الجمعیة، وإطالعھم على واقع األمور ومجریات األ

  .أو على مستوى السلطات المحلیة، وغیر ذلك

  .تنظیم اجتماعات مع السكان): 27(جدول رقم
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 حسب السكان حسب رؤساء الجمعیات اإلجابات

النسب   التكرارات

  المئویة

النسب   التكرارات

  المئویة

 04 04 60 12 نعم

 96 96 40 08 ال

  %100 100 % 100 20 المجموع

من جمعیات األحیاء تقوم بالنقاش وتبادل اآلراء مع % 60یوضح الجدول أن   

ي  ا ف ة رسمیا، وأحیان السكان حول مشاكل الحي وأوضاعھ ضمن اجتماعات منظم

ا ا، بینم ة عموم اكن العام اجد أو األم اھي أو المس ة بالمق اءات عفوی ن  %40لق م

ادام الجمعیات ال تقوم بتنظیم أي اجتماعات مع السكان،  إذ ال ترى بأنھا ضروري م

ن یحضروا  ت، وأن السكان ل بإمكان السكان تقدیم االقتراحات والشكاوي في أي وق

د من  ذا حسب رأي العدی ام، وھ اك مشكل ھ إلى مثل ھذه االجتماعات ما لم یكن ھن

من السكان أنھ لم یسبق لھم حضور أي اجتماع  %96رؤساء ھذه الجمعیات، ویؤكد 

ة ولع ع الجمعی ا سبق لم ذه االجتماعات، بینم ل ھ م بوجود مث نھم  %04دم علمھ م

  .حضور اجتماعات مع جمعیة الحي

ادرة    د ن ة الحي والسكان ج ین جمعی من الواضح أن االجتماعات الرسمیة ب

على الرغم من النسبة التي توضحھا تصریحات رؤساء الجمعیات، ویبدو أنھا ناتجة 

اع ال ین االجتم ط ب ة عن المغالطة والخل ھ األطراف المعنی تدعى فی ذي تس مي ال رس

ان عام  ي مك ویحدد موعد ومكان اللقاء، واللقاء العشوائي مع جماعة من السكان ف

اء . دون سابق تخطیط ع ھو وجود فرص للق ي الواق ا ف ا یھمن إن م وم ف ى العم وعل

وتبادل اآلراء بین السكان وممثلیھم في الجمعیة تمكنھم من المساھمة فیصنع واتخاذ 

ن  درا م اك ق ار أن ھن ن اعتب بق یمك ا س ة، ومم ذه الجمعی توى ھ ى مس رار عل الق

  .المشاركة الشعبیة في اتخاذ القرار على مستوى الجمعیة

  :المشاركة في انتخاب رئیس الجمعیة-
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ى    وة األول و الخط عبیة، وھ اركة الش الیب المش ن أس ا م اب أیض د االنتخ یع

لى ثقة السكان، وكلما زاد عدد المشاركین لتشكیل مكتب الجمعیة الممثلة والحائزة ع

ة السكان  ا زادت ثق في الجمعیة العامة التي ینتخب فیھا رئیس الجمعیة ومكتبھا، كلم

  :وھو ما سیوضحھ الجدوالن الموالیان وتعاونھم مع الجمعیة،

مشاركة السكان في اختیار رئیس الجمعیة حسب رؤساء ): 28(جدول رقم

  .الجمعیات

 النسب المئویة اراتالتكر اإلجابات

 55 11 بعدد كبیر

 20 04 بعدد متوسط

 20 04 بعدد صغیر

 05 01 لم یشارك إال األعضاء

 % 100 20 المجموع

    
  .مشاركة السكان المبحوثین في اختیار رئیس الجمعیة): 29(جدول رقم

 النسب المئویة التكرارات اإلجابات

 07 07 نعم

 93 93 ال

  %100 100 المجموع

ة ی یس الجمعی ار رئ تبین من خالل الجدول األول أن مشاركة السكان في اختی

ي  ع إذ تكررت ف ذا التوزی ا  %55بحجم كبیر تمثل المنوال في ھ اء ، بینم من األحی

منھا، وكذلك نفس النسبة من األحیاء التي شارك  %20كانت المشاركة متوسطة في 

اء ھي عدد صغیر من السكان في العملیة االنتخابیة، وتع ر أصغر نسبة من األحی تب

دى ي االنتخاب إذ التتع ا إال األعضاء ف م یشارك فیھ یم . %05تلك التي ل ر أن ق غی

من العینة لم یشاركوا في أیة انتخابات، ولم  %93الجدول الثاني تناقض ذلك؛ إذ أن 

  .فقط من العینة في اختیار رئیس الجمعیة% 07یسمعوا بھا أصال، في حین شارك 
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ن خال   كان وم م الس دم عل ل ع ابقة مث ات س ع معطی ات م ذه البیان ة ھ ل مقارن

ع  میة م اءات الرس درة اللق ات، ون ذه الجمعی اء ھ ة أعض ة، ومحدودی ود الجمعی بوج

ة  یس جمعی ار رئ ي اختی اركة السكان ف رجیح أن مش ن ت ھ یمك ا فإن السكان، وغیرھ

ود عمل دم وج ذا لع ذلك، وك الم ب نقص اإلع را ل ك نظ عیفة، وذل ي ض ة الح ة دوری ی

  .منتظمة لتجدید انتخاب رئیس الجمعیة

  :المشاركة باستخدام العالقات الشخصیة-
ي حل مشاكل  ھ الشخصیة للمساھمة ف إن استخدام المواطن لمنصبھ وعالقات

ك ع ذل ھ ال یتسنى للجمی م أن د نوعا من أسالیب المشاركة أیضا، رغ د . الحي یع وق

دانیا ى حاولت الدراسة مالحظة ھذا العنصر می اء عل ات األحی اد جمعی دى اعتم ، وم

اكل ض المش ل بع ي ح یة ف كان الشخص ات الس ب وعالق حھ . مناص ا یوض و م وھ

  :الجدول الموالي

  . اعتماد الجمعیة على المناصب والعالقات الشخصیة للسكان): 30(جدول رقم

 النسب المئویة التكرارات اإلجابات

 45 09 نعم

 55 11 ال

 % 100 20 المجموع

ی   اد یتب دول اعتم ن الج ي  %45ن م كان الح ب س ى مناص ات عل ن الجمعی م

ب،  %55وعالقاتھم، بینما لم یسبق ل ذا الجان من الجمعیات االستعانة بالسكان في ھ

ى  وھذا األمر ال یمكن إرجاعھ في الواقع إلى العزوف عن المشاركة بالدرجة األول

م  م تعطھ ك، ول ن السكان ذل ب م م تطل ة ل ون الجمعی ى ك ل إل ذه ب دیم ھ الفرصة لتق

  .المشاركة

  :االھتمام بالمشاركة-
ن  ي م تمعھم المحل ة مج ي تنمی اركة ف كان بالمش ائي للس ام التلق ر االھتم یعتب

ھ  یم وتوجی ى تنظ ائم عل وي الق ا التنم ة أداء دورھ ى الجمعی ر عل ي تیس ور الت األم

ة حیھم واستغالل ھذه الجھود الذاتیة الطوعیة التي یشارك بھا السكان من أجل تن می
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دى  یمھم لم ات وتقی والیین نسجل انطباعات رؤساء الجمعی ومن خالل الجدولین الم

  :اھتمام بالمساھمة في التنمیة المحلیة لحیھم، وكذا آراء السكان واستعدادھم لذلك

  اھتمام السكان بالمشاركة في تنمیة الحي حسب رؤساء الجمعیات): 31(جدول رقم

 ئویةالنسب الم التكرارات اإلجابات

 50 10 نعم

 30 06 نوعا ما

 20 04 ال

 % 100 20 المجموع

    
  

  .استعداد السكان المبحوثین للمشاركة في تنمیة الحي): 32(جدول رقم

 النسب المئویة التكرارات اإلجابات

 39 39 بالمال

 79 79 بالجھد

 66 66 بالرأي
 03 03  ال شيء

  %100 100 المجموع

دول ا الل الج ن خ ظ م ا  %50ألول أن نالح كان فیھ تم الس اء یھ ن األحی م

رى رؤساء  ا ی ة حیھم بشكل واضح، بینم اء أن  %20بالمساھمة في تنمی من األحی

ا  ي، أم ة الح ي تنمی اھمة ف ون بالمس كان ال یھتم ین  %30الس د ب اء فیوج ن األحی م

واء د س ى ح الحي عل الي ب ن ال یب تم وم ن یھ كانھا م اني أن   . س دول الث د الج ویؤك

الي  97% ا ال یب ة الحي، بینم من  %30من السكان على استعداد للمساھمة في تنمی

ع ھو المشاركة  ذا التوزی ي ھ ة ف المبحوثین بتنمیة حیھم، والمالحظ أن منوال اإلجاب

ل د إذ یمث بة%79بالجھ الرأي بنس اركة ب ھ المش ال %66، ویلی اركة بالم م المش ، ث

د نتیجة أن المشاركة بال %39بنسبة ا یؤك ال ضعیفةوھو م وم یمكن . م ى العم وعل
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اء  ل آراء رؤس ب مجم ر حس ة كبی ي تنمی اھم ف كان بالمس ام الس ار أن اھتم اعتب

ل  فة اق رأي وبص م ال د، ث اركة بالجھ ى المش والت إل ذه المی اه ھ ع اتج ات م الجمعی

ة واستغالل . بالمال أطیر وتعبئ ى ت ات عاجزة عل كما تدعم التصور بأن ھذه الجمعی

  . من أجل النھوض بالتنمیة المحلیةالمشاركة الشعبیة 

  

  

  

  

  

  :النتیجة
إن النتیجة األولى التي أوضحتھا الدراسة ھي نقص إعالم السكان بوجود 

ھذه الجمعیات في أحیائھم، وھو ما ینعكس سلبا على حجم المشاركة الشعبیة بكل 

ھذا عل الرغم من اعتقاد رؤساء ھذه الجمعیات بعلم . أنواعھا في إطار الجمعیة

الجمیع بھا، وھو أمر راجع إلى أسالیب االتصال التي تستخدمھا الجمعیات، حیث 

تعتمد یشكل شبھ كامل على االتصال الشخصي، وتھمل مختلف وسائل اإلعالم 

  .المتاحة

وقد أوضحت الدراسة المیدانیة أن المشاركة الشعبیة في إطار الجمعیة 

شاركة؛ حیث كانت المشاركة محدودة على العموم وخاصة في بعض األنواع من الم

بالعضویة واالنتماء إلى الجمعیة قلیلة وذلك نظرا لكون االنخراط یمثل نوعا من 

االلتزام الذي ینفر منھ السكان، وكذلك نظرا إلمكانیة التعامل مع الجمعیة دون 

من الجمعیات ال یتعدى عدد أعضائھا % 50ضرورة االنخراط فیھا، حیث أن 

  .العشرین عضوا

اتصال السكان بالجمعیة لتقدیم الشكوى من أكثر أنواع المشاركة  فیعد

الشعبیة، إذ أن حجما معتبرا من الشكاوي تتلقاھا الجمعیات باستمرار، وكذلك األمر 

مع المشاركة بالفكر أو الرأي من األنواع التي یقبل السكان على ممارستھا؛ بحیث 
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راءھم، أما المشاركة بالمال فھي بشكل معتبر اقتراحات السكان وآ تتتلقى الجمعیا

من أنواع المشاركة التي یتفاداھا السكان لنقص الثقة، وتتجنبھا الجمعیات تفادیا 

للمشاكل، وتلقى المشاركة بالجھد في العملیات التطوعیة إقباال معتبرا من السكان، 

  .وخاصة إذا توفر حسن التنظیم واإلعالم

توى الجمعیة فھي على العموم القرار على مس ذأما المشاركة في اتخا

مشاركة نسبیة رغم أن المشاركة في انتخاب رئیس الجمعیة كانت ضئیلة، إذ لم تتح 

  .الفرصة للسكان باختیار رئیس الجمعیة وذلك نظرا لعدم علمھم بالجمعیة العامة

وتنخفض نسبة المشاركة بالمنصب أو العالقات الشخصیة للسكان في إطار 

  .ھا الفرصة للسكان بذلكالجمعیة لعدم إتاحت

إن ھذه النتائج المحدودة للمشاركة الشعبیة في إطار الجمعیة ال تعود إلى 

عزوف السكان عن المشاركة بل إلى الفشل في إثارتھا و سوء تأطیرھا من قبل 

من السكان ورغبتھم في % 80الجمعیة، إذ أوضحت الدراسة اھتمام ما یفوق 

  .المشاركة في تنمیة الحي
 

 


