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  :مقدمة
و اء كن ات األحی ك جمعی ات  عتمتل دني إمكانی ع الم ات المجتم ن مؤسس م

ة  ةوطاقات كامنة كبیرة تمكنھا من المساھمة الجدیة والفعالة في التنمی عموما والتنمی

ات یفصح عن المحلیة  ذه الجمعی ع ھ ي واق ر أن النظر ف على وجھ الخصوص، غی

دم  ع، وع ة للمجتم ؤون العام ي الش ات ف ذه الجمعی ھ ھ ذي تلعب دور ال ة ال محدودی

ل  ةاستغالل قدراتھا المستترة لترقی ة عن التكف ي تعجز الدول ة الت ات المحلی المجتمع

زة ردة لألجھ ود المنف الل الجھ ن خ ا م ل احتیاجاتھ ام بك ع  الت ة م ة، وخاص الحكومی

الذي یطرحھ الحجم الھائل والمتزاید لھذه المنظمات مقارنة بالعائد التنموي  ضالتناق

یلمسھ المواطن البسیط،  دالضئیل للعمل الذي تقوم بھ على أرض الواقع والذي ال یكا

ي  ل الت ة بالعراقی ات المتعلق ل البیان تم عرض و تحلی ومن خالل ھذا الفصل سوف ی

د من  تحول دون اك العدی ة، فھن ة المحلی المساھمة الفعالة لجمعیات األحیاء في التنمی

العراقیل التي یمكن أن تعوق السیر الحسن لنشاط الجمعیة وتحقیق أھدافھا، قد تكون 

تج  ھذه المعوقات نابعة من بنیة الجمعیة في حد ذاتھا أو أسالیب عملھا، ویمكن أن تن

ذي  عن ممارسات إداریة وتنظیمیة، كما یمكن أن تكون ناجمة عن طبیعة المجتمع ال

ة باستخدام  ات واقعی ھ من بیان م جمع ا ت ا لم ھ وفق د من ا سیتم التأك تنشط فیھ، وھو م

مختلف وسائل جمع البیانات، سعیا للتوصل في نھایة الفصل إلى إجابة عن التساؤل 

  :  الثالث واألخیر من تساؤالت الدراسة والذي نصھ

  ؟المحلیة في التنمیة ات األحیاءتحد من مساھمة جمعییل التي ما ھي العراق-    

  

  

  

  

  

  :عرض وتحلیل البیانات
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  :عراقیل متعلقة بإمكانیات الجمعیة: أوال
  : ) خصائص القائد(اإلمكانیات البشریة -1
   :السن-

قد یؤثر عمر رئیس الجمعیة في طبیعة العمل الذي یقوم بھ، فعمر الشباب   

واالندفاع مثال، أما التقدم في السن فھو عادة یتمیز بالحكمة  یمنح النشاط واإلبداع

والرزانة والمحافظة إلى جانب قلة النشاط واإلبداع، وقد شملت عینة الدراسة 

  :أشخاصا من فئات عمریة مختلفة وذلك حسب التوزیع الموضح في الجدول

  .الفئات العمریة لرؤساء الجمعیات المبحوثین): 33(جدول رقم

 النسب المئویة التكرارات الفئات

 00 00 سنة 30أقل من 

 10 02 سنة 39إلى  30من 

 50 10 سنة 49إلى  40من 

 25 05 سنة 59إلى  50من 

 15 03 سنة 59أكبر من 

 % 100 20 المجموع

لم یظھر في العینة أشخاص تقل أعمارھم عن الثالثین سنة، وقد شكل رؤساء   

ث بلغت نسبتھمالجمعیات في األربعینیات من الع ع حی وال التوزی ر من من  %50 م

ا % 25العینة، وتلیھا الفئة مابین خمسین و تسع وخمسین سنة إذ تمثل ة، أم من العین

ر  ات من العم ي الثالثینی ات ف الفئة األقل حجما فھي تلك المكونة من رؤساء الجمعی

من % 15، وتلیھا فئة المبحوثین األكبر من تسعة وخمسین سنة ب% 10حیث تمثل 

یمكن تفسیر ارتفاع نسبة المبحوثین في األربعینیات من العمر بكون ھذه  و.    العینة

ل، وھي  ي العم اس ف ة والنشاط والم ین خصائص الحیوی ع ب ة تجم ة العمری المرحل

– خصال الشباب، وخصائص النضج والرزانة والثقة واالحترام من طرف السكان 

ة الح ن طرف جمعی تھدفة م ة المس م الفئ دى  -يوھ ع ل ي ال تجتم وھي الخصال الت

كما أن الشخص مع تقدمھ في السن  عموم الشباب الذین تقل أعمارھم عن ھذه الفئة،
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ة ة وحكم ة بفعالی اكل االجتماعی ة المش ي معالج ھ ف ھ وكفاءت زداد خبرت ن . ت ا یمك كم

ارھم؛ إذ  ب أعم خاص حس ات األش ات واھتمام تالف اتجاھ ى اخ ا إل ا أیض إرجاعھ

ى ال ب عل ذات یغل وین ال و تك اتھم نح ھ اھتمام ین توج ن األربع نا م ل س باب األق ش

وتنمیتھا والبحث عن االستقرار االجتماعي، وھي اھتمامات تجاوزتھا عموما الفئات 

ومن ھنا   .األكبر سنا، وبالتالي فھي أكثر میال إلى االھتمام بمشاكل المجتمع المحلي

ات مناسبة  ل       نصل إلى أن أعمار رؤساء الجمعی ي العم وال تشكل أي عائق ف

 .التنموي لجمعیات األحیاء

  :المستوى الدراسي-  
ي المستویات الدراسیة لرؤساء    أوضحت الدراسة المیدانیة اختالفا وتنوعا ف

وفر  ذا العنصر وضرورة ت ة ھ ل–الجمعیات، وعلى الرغم من أھمی ى األق د  -عل ح

ج المسجلة تضمنت جمیع المستویات أدنى من التعلیم لدى رئیس الجمعیة إال أن النتائ

  : كما یوضح ذلك الجدول

  .المستوى الدراسي للمبحوثین من رؤساء الجمعیات): 34(جدول رقم

ین الج   ل یب انوي إذ یمث وال ھو المستوى التعلیمي الث من % 25دول أن المن

ي  واء والت د س ى ح امعي عل ط والج یم التوس بة ذوي التعل ھ نس ة، وتلی ردات العین مف

ذین %15من العینة، ثم األمیین بنسبة %20تمثل دائي أو ال ، أما ذوي المستوى االبت

  .% 10لعینة تحسنون القراءة والكتابة فقط فیشكلون أصغر النسب من ا

 النسب المئویة التكرارات اإلجابات

 15 03 أمي

 10 02 یقرأ ویكتب

 10 02 ابتدائي

 20 04 متوسط

 25 05 ثانوي

 20 04  جامعي

  % 100 20 المجموع



 -165-

، ونسبة %65إذن فنسبة الذین یفوق مستواھم التعلیمي المرحلة االبتدائیة ھي  

ة المتوسطة ا نصل % 45الذین یفوق مستواھم الدراسي المرحل ة، ومن ھن من العین

 .إلى أن المستوى الدراسي للرؤساء الجمعیات متوسط على العموم

    : الخبرة-
ة رئیس الجمعی ابقة ل رة الس ر الخب ل  تعتب ن العوام وي م اط الجمع ي النش ف

الل  ن خ ك م دافھا، وذل ق أھ ا وتحقی ي أداء دورھ ة ف اح الجمعی ى نج اعدة عل المس

ل  والیس العم ى ك ھ عل ذا اطالع ییر، وك یم والتس ي التنظ ھ ف ن خبرت تفادة م االس

ع  الجمعوي ومختلف متطلباتھ ومعوقاتھ، إلى جانب توفر الدرایة بأسالیب التعامل م

  .یة ومختلف الھیئات واإلدارات المحلیة المعنیةالسلطات المحل

  .الخبرة السابقة في النشاط الجمعوي لدى رؤساء الجمعیات): 35(جدول رقم

 النسب المئویة التكرارات اإلجابات

 65 13 نعم

 35 07 ال

 % 100 20 المجموع

م % 65یوضح الجدول أن    د سبق لھ ردات البحث ق ممارسة العمل من مف

سیاسیة، اجتماعیة، ثقافیة، ریاضیة، نقابیة، أولیاء (جمعیات مختلفة  الجمعوي ضمن

ل %35، أما )التالمیذ وع من النشاط الجمعوي  قب من العینة فإنھم لم یمارسوا أي ن

  .انتمائھم لجمعیة الحي

وق    ومن ھنا نستنتج أن الخبرة السابقة في النشاط الجمعوي موجودة بنسبة تف

  .  ائقا في سبیل الجھود التنمویة لجمعیات األحیاءالمتوسط، وأنھا لم تشكل ع

  :اإللمام بقانون الجمعیات-
نظم    بط وت ي تض وانین الت تیعاب الق ات واس انون الجمعی ى ق الع عل إن االط

ات  ا واإلمكانی ا وواجباتھ ة بحقوقھ ة كافی ى درای ة عل ل الجمعی وي یجع ل الجمع العم

ة المتاحة لھا، ویعد الجھل بقانون الجمعیات من ا لمشاكل التي قد تعوق نشاط الجمعی
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ة ر الواعی ة غی ة، والممارسات االعتباطی ویوضح . وتعرضھا للعراقیل البیروقراطی

  .31-90الجدول الموالي مدى اطالع رؤساء الجمعیات على القانون 

  .31-90اطالع رؤساء الجمعیات على القانون ): 36(جدول رقم

 النسب المئویة التكرارات اإلجابات

 80 16 نعم

 20 04 ال

 % 100 20 المجموع

من رؤساء الجمعیات سبق لھم االطالع على قانون  %80یوضح الجدول أن   

  .فلم یسبق لھم قراءة ھذا القانون أو االطالع علیھ %20الجمعیات، أما 

یس    تبدو نسبة المطلعین على ھذا القانون كبیرة، غیر أن المفترض أن كل رئ

ة جمعیة ینبغي أن یطلع عل وق الجمعی ة حق ك لمعرف ى ھذا القانون قبل تأسیسھا، وذل

ة  رة إال أن المالحظ الع كبی بة االط م أن نس ا، ورغ دودھا وإمكانیاتھ ا، ح وواجباتھ

ر عن مجرد  المیدانیة أكدت أن االطالع ال یعني اإللمام أو االستیعاب وإنما ھو تعبی

ا ر شیوعا، القراءة العامة أو حتى الجزئیة دون ضرورة فھم ھذا الق نون، وھو األكث

وإلمامھم لھذا القانون،  مإذ أن المقابلة والحوار مع المبحوثین یشیر إلى عدم استیعابھ

وھو ما نستشفھ من خالل إجابات المبحوثین عن مدى رضاھم عن مواد ھذا القانون 

ق  ي تحقی ا ف ة وإمكانیاتھ وبنوده، ومدى وجود عراقیل قانونیة تحد من نشاط الجمعی

  .د من التنمیة والعمل والترقیة في حدود الحيالمزی

ات  %80جدیر بالذكر أن نسبة    انون الجمعی ى ق ین عل التي تعبر عن المطلع

قد تكون نسبة مبالغا فیھا وذلك باعتبار عدم الصدق في بعض اإلجابات، على الرغم 

  .  من االحتفاظ بھا كما وردت في االستمارة
  :التحفیز المادي لرئیس الجمعیة-

رئیس  ة ل داخیلھا كإعان ن م زءا م ات ج ض الجمعی ص بع ن أن تخص یمك

دفعھا السكان  د ی الجمعیة مقابل مجھوداتھ، أو أن تعفیھ من بعض االشتراكات التي ق

  :مقابل إنجاز أو تقدیم بعض الخدمات من قبل الجمعیة، وھو ما یوضحھ الجدول



 -167-

  .الجمعیة تقاضي رؤساء الجمعیات إعانة على نشاطھم في): 37(جدول رقم

 النسب المئویة التكرارات اإلجابات

 05 01 نعم

 95 19 ال

 % 100 20 المجموع

ل نشاطھا فقط من عینة البحث % 05یبین الجدول أن    ة مقاب تتلقى إعانة مادی

ي % 95في الجمعیة، بینما  من العینة ال یتلقون أي نوع من اإلعانة مقابل نشاطھم ف

  .الجمعیة

د  یعتبر الدعم المادي   حافزا بالنسبة لرئیس الجمعیة قد یشجعھ على بذل المزی

ھ  من الجھد في سبیل تحقیق أھداف الجمعیة، كما أن غیابھ تمكن أن یثبط من عزیمت

ذلھا تطوعا  ي یب المجھودات الت راف ب ل وعدم االعت ران الجمی باعتباره نوعا من نك

  .لجمعیاتوھو عنصر یفتقده جل المبحوثین من رؤساء ا. منھ لترقیة الحي

  :اإلمكانیات التنظیمیة للجمعیة-2
  :دوافع التأسیس-
أھدافھا ومسارھا، ویوحي  -إلى حد ما-إن مصدر فكرة تأسیس الجمعیة یحدد   

اه  ة تج ؤولیة االجتماعی اء والمس ة واالنتم عورھم بالمواطن كان وش ي الس دى وع بم

  .مجتمعھم المحلي

  .أصل فكرة تأسیس الجمعیة): 38(جدول رقم

 النسب المئویة التكرارات اتاإلجاب

 40 08 اقتراح من السلطات

 60 12 فكرة سكان الحي

 15 03 مبادرة شخصیة

 % 100 20 المجموع

من ھذه الجمعیات قد تم تأسیسھا تلبیة لطلب السلطات % 40یبین الجدول أن   

ا  ة، بینم ة % 60المحلی ي ترقی تھم ف رة سكان الحي ورغب ت ناتجة عن فك ا كان منھ
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من الجمعیات المعنیة فقد تجسدت انطالقا من فكرة شخصیة لرئیس % 15، أما حیھم

ولإلشارة فإن ھناك من اختار إجابتین عن ھذا السؤال ولھذا یفوق مجموع . الجمعیة

  .التكرارات حجم العینة

اع    ین أوض ة وتحس تم بترقی ة تھ یس جمعی كان بتأس ة للس ادرة التلقائی إن المب

ي حیھم تنم عن مدى وعیھم ب ي المشاركة والمساھمة ف ة ف ذاتھم، وعن وجود رغب

اء  نھم باالنتم ك شعورا م حل مشاكلھم دون اتكال مطلق على السلطات المحلیة، وذل

ب  ة طل إلى ھذا المجتمع المحلي والمسؤولیة تجاھھ، وھو دافع یختلف كثیرا عن تلبی

واط ھ، السلطات المحلیة، حیث أن ھذا األخیر ینم عن سلبیة في شعور الم ن بمواطنت

ة  لوك وثقاف ي س ذرت ف ي تج ة الت روح االتكالی وحي ب ھ ی ل إن ھ، ب ھ بذات ي وعی وف

ة  ة والمسؤولیة االجتماعی ادرة التلقائی المواطن طیلة أعوام عدیدة، فھو یفتقد إلى المب

ب  تجابة لطل اءت اس ي ج ات الت ذه الجمعی ل ھ ا یجع و م ھ، وھ د مواطنت ي تجس الت

ذه  -وأھداف معینة نظرا لظروف–السلطات المحلیة  اء ھ زوال بانتف آیلة لالندثار وال

ة،  ین السلطات المحلی ا وب دعم والتنسیق بینھ الظروف واألسباب، وخاصة بزوال ال

ة   ة للدول ة مكمل ا-أین یفترض بھا أن تتحول من مؤسسة اجتماعی ة لھ ى  -أو تابع إل

ا إ ھ، وربم ذي تمثل ي ال ع المحل ى جماعة جماعة مصلحة تدافع عن مصالح المجتم ل

ي حین أن ضعف  -إن اقتضى األمر–ضغط  ذه المصالح، ف ق ھ للوصول إلى تحقی

  .الحافز الذاتي والدافع التلقائي لدى الجمعیات للمشاركة یحول دون تحقق ذلك

  :وھذا ما یؤكده الجدول الموالي والذي یعبر عن أسباب تأسیس الجمعیة  
  .أسباب تأسیس الجمعیة): 39(جدول رقم

 النسب المئویة لتكراراتا اإلجابات

 50 10 مشاكل الحي

 85 17 أزمة المواد الغذائیة

 % 100 20 المجموع

دافع األساسي لتأسیھا % 85یبدو من خالل الجدول أن  من الجمعیات كان ال

ة  واد الغذائی ة الم ات–ھو أزم اء الجمعی ا رؤس ا اصطلح علیھ ة السمید كم  -أو أزم
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ع الجزائ ا المجتم ان والتي عانى منھ د ك ا خالل منتصف التسعینیات، وق ري عموم

  .فقط من جمعیات األحیاء% 50الشعور بتراكم مشاكل الحي سببا آخر في تأسیس 

ي  م یكن ف ذي ل ة وال دف األساسي لتأسیس الجمعی ومن ھنا نصل إلى أن الھ

د عامال  ي یع ع المحل ة تجاه المجتم ا من الشعور بالمسؤولیة االجتماعی األصل نابع

یا ف ات أساس وي لجمعی اط الجمع ن النش اتج ع وي الن د التنم توى العائ عف مس ي ض

  . األحیاء

  :الھیكل اإلداري للجمعیة -  أ
ھ    ا اقترح ق م ك وف ابھا وذل ا متش یكال إداری ات ھ ك الجمعی ع تمل ي الواق ف

ى  ول عل روریة للحص راءات الض ن اإلج ة م ب الجمعی د مكت انون، إذ أن تحدی الق

ر أن بإ ا، غی اد الرسمي لھ ة االعتم دیالت التنظیمی ض التع ة إضافة بع ان الجمعی مك

ددة  اء متع ات األحی ر جمعی دافھا، وتعتب اطھا وأھ ة نش ع طبیع ق م ا یتواف ب م حس

ة  ب االجتماعی ع الجوان ن جمی ا م اء وتنمیتھ ة األحی تم بترقی ي تھ ات، فھ التخصص

ي مجال  ات المتخصصة ف والثقافیة والبیئیة وغیرھا، وھي بذلك تختلف عن الجمعی

ث واح ة بحی ذه الجمعی د، وھذا التنوع یجعل من المفید تفرع لجان متخصصة عن ھ

ة  ر دق ة أداءا أكث ذه الطریق ل بھ ین العم ین، ویضمن تقس ال مع ة بمج ل لجن ل ك تتكف

  .وشموال

  .وجود لجان متفرعة عن الجمعیة): 40(جدول رقم

 النسب المئویة التكرارات اإلجابات

 05 01 نعم

 95 19 ال

 % 100 20 المجموع

ا  %05یوضح الجدول أن    من عینة الدراسة تملك ھذا الھیكل التنظیمي، بینم

ة،  %95بقیة الجمعیات والتي تمثل  ب الجمعی ادي لمكت التنظیم الع من العینة تكتفي ب

ي  ى ورق ف ر عل وقد أوضحت المالحظة المیدانیة أن المكتب في حد ذاتھ مجرد حب

ا  ع أنھ ا جل الجمعیات المدروسة، والواق ان وإنم ب األحی ي غال ب ف ك أي مكت ال تمل
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ع  وم بجمی ذي یق ل ، وال ة بشكل شبھ كام یس الجمعی ى رئ یتمحور نظامھا الفعلي عل

وقد یساعده أحیانا عدد من األعضاء المھتمین  -إن كانت ھناك أعمال أصال-األعمال

ا ى العضویة الرسمیة فیھ ة أو حت ب الجمعی ى مكت ائھم إل إن . بغض النظر عن انتم

ائق الضروریة ا ك الوث دى دوره تل ات ال یتع ذه الجمعی ب ھ دى أغل ل اإلداري ل لھیك

ى أرض  واإلجباریة لتأسیس الجمعیة والحصول على االعتماد الرسمي لھا، بینما عل

ا : الواقع فالجمعیة تعني رئیس الجمعیة وفي أحسن الحاالت بعض األعضاء، وأحیان

وجود لمكتب أو لنشاط یذكر منذ سنوات،  ال تعني الجمعیة في الواقع أي شيء؛ إذ ال

  .وبالتالي أصبحت عدید منھا مجرد جمعیات وھمیة

ل  اب الھیك ار غی ھ ال یمكن اعتب ة فإن ھ ومن خالل المالحظة المیدانی ر أن غی

  .التنظیمي الجید للجمعیة سببا في ضعف نشاط الجمعیة، وإنما ھو نتیجة لھ

  :للجمعیة يالبناء الدیمقراط - ب
ر الجمع   ي تعتب ي تسھم بالتنشئة السیاسیة ف ة من المؤسسات الت ة االجتماعی ی

دة  ى مستوى القاع ة عل ة والحری یم الدیمقراطی المجتمع، وذلك من خالل تجسیدھا لق

ار  ا من اعتب ك انطالق ع، وذل ة المجتم ي ثقاف یم ف الشعبیة المحلیة، وترسیخھا لھذه الق

ق الجمعیة نسقا مفتوحا یضم سلسلة من الجھود المترابط ة والمتكاملة، الساعیة لتحقی

أھداف معینة في إطار دیمقراطي منظم تضمنھ الجمعیة، ومن تجلیات ھذه الممارسة 

ة  ة-الدیمقراطی اح الجمعی ي إنج ر ف د كبی ى ح ن أن تسھم إل ي یمك ى  -الت داول عل الت

رار  رئاسة الجمعیة، إذ ال یحق لشخص احتكار رئاسة الجمعیة أو االنفراد باتخاذ الق

ة فیھا ي الجمعی رئیس، المؤسس، (، أو اعتبارھا ملكیة خاصة، مھما كانت صفتھ ف ال

  ...). الممول

  .تغییر رئیس الجمعیة): 41(جدول رقم

 النسب المئویة التكرارات اإلجابات

 05 01 استقالة نعم

 15 03 إقالة

 00 00  أسباب أخرى
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 20 04  المجموع

 80 16 ال

 % 100 20 المجموع

د   ین الج ھا، % 80ول أن یب ذ تأسیس ھا من ر رئیس م یتغی ات ل ذه الجمعی ن ھ م

ا ا % 20بینم ة منھ باب مختلف ك ألس دة وذل رة واح ره م ا تغیی بق لھ د س ة ق ن العین م

  .% 15من العینة، واإلقالة بنسبة% 05االستقالة بنسبة

ة    ي الممارس ة ف وم الدیمقراطی اب مفھ ن غی ر ع ا تعب ائج إنم ذه النت إن ھ

ة، إذ الز ق الجمعوی الحیات ومطل ل الص ھ كام ھا، ل ا لرئیس ة ملك ر الجمعی ت تعتب ال

رادي كل انف و بش رار ول اذ الق ي اتخ ق ف ذا . الح ة ھ ة المیدانی ت المالحظ د دعم وق

ض  دى بع وال ل ا وقب ق رض م تل ات ل ض الجمعی ثال أن بع ادف م د ص ور؛ فق التص

لموجودة، موازیة للجمعیة اباعتماد جدید، السكان مما جعلھم یؤسسون جمعیة أخرى 

الرئیس  ھ ب رئیس المغضوب علی ر ال ا تغیی تم فیھ وذلك بدال من تنظیم جمعیة عامة ی

ذه  انون األساسي لھ ن أن الق الرغم م ة أصال، ب ة القائم ي إطار الجمعی المرغوب ف

ة  ي جمعی ل سنة ف ة ك ب الجمعی د انتخاب مكت ى ضرورة تجدی نص عل ات ی الجمعی

رطین  ة والمنخ اء الجمعی ل أعض م ك ة تض اعام یم . فیھ یس لق الي التأس وبالت

الدیمقراطیة التي یتحقق بھا المجتمع المدني ویقوم علیھا، والوصول إلى أداء أفضل 

اءة،  ة البن ة الدیمقراطی یم المنافس ة ق د الكفء، وتنمی ار القائ ة من خالل اختی للجمعی

  .والتي قد تكون حافزا للعمل الجاد، بدل الغرق في الصراعات الداخلیة

  :برنامج عمل اعتماد-ج
ا     إن إنجاز الجمعیة واعتمادھا على برنامج زمني تحدد فیھ خططھا وأولویاتھ

د  ت والجھ وفیر الوق ة وت ل الجمعی یم عم ى تنظ اعد عل ة یس ة معین رة زمنی الل فت خ

ام  زام الت تم االلت م ی ى وإن ل ائج، حت در من النت والمال، والوصول إلى تحقیق أكبر ق

لألھداف المسطرة، فھو یسد الباب أمام الحلول االرتجالیة  بالبرنامج والتحقیق الكامل

للمشاكل، والتي قد ال تكون األكثر مالئمة، كما أن إنجاز برنامج عمل یستدعي تقییم 

أني  ي المت ھ ومشاكلھ، والبحث العقالن م حاجات أوضاع المجتمع المحلي، وحصر أھ
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لجتھا، ومختلف األطراف عن الحلول األنسب لھا، ودراسة إمكانیات الجمعیة في معا

كل  ذ بش ي یأخ دول زمن ي ج ا ف ب أولویاتھ ات حس ذه االحتیاج م إدراج ھ ة، ث المعنی

  .معقول إمكانیات الجمعیة وظروف المجتمع بعین االعتبار

  .وجود خطة أو برنامج عمل لدى الجمعیة): 42(جدول رقم

 النسب المئویة التكرارات اإلجابات

 10 02 نعم

 90 18 ال

 % 100 20 المجموع

ل –یوضح الجدول أن أغلب الجمعیات  ة %90أي ما یمث ك  -من العین ال تمل

  .فقط لدیھا خطة عمل %10أي برنامج عمل، بینما 

اكل  ع المش الي م ل االرتج ى التعام ا عل ي عملھ ات ف ب الجمعی د أغل تعتم

ت  ي إال إذا تفاقم ع المحل اكل المجتم ول لمش ن حل ث ع وم بالبح ي ال تق ة، فھ الطارئ

ةوأ . صبحت الحاجة ملحة لإلسراع في معالجتھا، أو إذا تالءم مع المشاریع الحكومی

ة،  ة والتنظیمی رة الجمعوی ة والخب ى نقص التجرب ر بشكل أساسي إل ذا األم ویعود ھ

ة، وھي أمور ال تحرص  وارد المختلف د والم ت والھ ة تنظیم الوق وعدم إدراك أھمی

  .تتقن استغاللھا علیھا كثیرا شعوب المجتمعات المتخلفة، وال

  :اإلمكانیات المادیة-ب
  :موارد المالیة للجمعیة-

المصادر المختلفة التي یمكن للجمعیة الحصول  31- 90حدد قانون الجمعیات 

من خاللھا على الموارد المادیة، ویوضح الجدول الموالي المصادر التي تعتمدھا 

  :الجمعیات في توفیر مداخیلھا

  .رد المالیة للجمعیةمصادر الموا): 43(جدول رقم

 النسب المئویة التكرارات اإلجابات

 10 02 مساعدة الدولة

 05 01 تبرعات السكان
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 05 01 ھبات بعض المؤسسات

 10 02 اشتراكات األعضاء

 05 01  نشاطات الجمعیة

 80 16 ال شيء

 % 100 20 المجموع

ات تحصل ع% 10نسجل من خالل مالحظة الجدول أن    ى فقط من الجمعی ل

ى اشتراكات األعضاء،  مساعدة من الدولة، ونفس النسبة من الجمعیات تتحصل عل

ا  بة % 05بینم س نس كان، وھي نف ن الس اعدات م ى مس ات تحصل عل ن الجمعی م

ي  ك الت ار، وتل ات والتج ض المؤسس ن بع ات م ى ھب ل عل ي تتحص ات الت الجمعی

بة األكبر من الجمعیات ، بینما النس)جزئیا(تمارس نشاطات تمكنھا من التمویل الذاتي

ا أي مصدر % 80وھي ما یمثل  یس لھ ذكر، ول ة ت وارد مالی ة م ى أی ال تتحصل عل

  .للتمویل

ر    ا الكبی د اعتمادھ ى حد بعی ادي إل د م یعكس افتقار معظم الجمعیات إلى عائ

على تلقي اإلعانة من الدولة وعجزھا عن إیجاد المورد البدیل، بل حتى عدم محاولة 

ى البحث عن الت ھ حت ى بظالل ة ألق ى الدول ة عل ة االتكالی دو أن تجذر ثقاف ل، ویب موی

اء  ن العط ز ع ذ، وتعج ب واألخ ي بالطل ا تكتف ة، وجعلھ ات الطوعی ى المؤسس عل

  . واإلبداع

ات  افي الحتیاج الزم والك اء ال وفر الغط دم ت ة وع وارد المالی ص الم د نق یع

إن الدراسة المیدانیة أوضحت الجمعیة من المشاكل التي قد تعوق نشاطھا، وللتذكیر ف

ات  %80أن  ذه الجمعی اول ھ ل تح ال، فھ ك أي مورد للم ات ال تمل ذه الجمعی من ھ

  البحث عن مصادر للتمویل؟

  .محاولة الجمعیة زیادة مداخیلھا): 44(جدول رقم

 النسب المئویة التكرارات اإلجابات

 10 02 نعم

 80 18 ال



 -174-

 % 100 20 المجموع

الجمعیات البحث عن مصادر تمویل لھا، إذ یسجل أن  یوضح الجدول محاولة

ا  10% دة، بینم وارد جدی ى م ور عل وم  %80من جمعیات األحیاء تحاول العث ال تق

ف السلبي  ذا الموق د طرح التساؤل عن سبب ھ ل، وعن بأي جھد للبحث عن التموی

ا وماذ" أجاب معظمھم أن الجمعیة لیست بحاجة أصال إلى مال أو على حد تعبیرھم 

ع التبرعات، رغم أن  ، بینما اتفق بعضھم"سنفعل بالمال؟ ع جم أن قوانین الدولة تمن

بإمكان الجمعیة القیام بجمع التبرعات إذا تحصلت على تصریح من السلطات، وھو 

ل  ذه الوسیلة لتموی بالد، واستغالل ھ ا ال أمر فرضتھ الظروف األمنیة التي مرت بھ

إ ذلك ف ة، ول ى تصریح ھو أمر صعب، عصابات وجماعات إرھابی ن الحصول عل

غیر أنھ لیس مستحیال، وقد صادف إنجاز ھذا البحث إعالن في اإلذاعة المحلیة عن 

اول  م تح ات ل ذه الجمعی ة أن ھ ة، والحقیق ة محلی ع تبرعات لصالح جمعی ة جم عملی

ك اع المسبق باستحالة ذل ت باالقتن ا اكتف م أن . حتى الحصول على التصریح، وإنم ث

ددة جمع التب ة، فاألسالیب متع رعات لیس الوسیلة الوحیدة للحصول على موارد مالی

  .وھي مذكورة في قانون الجمعیات، وھو ما ینم عن نقص االطالع على القانون

إن عجز الجمعیات عن تمویل نشاطاتھا سواء كان التمویل ذاتیا أو من خالل 

ات ممولین ینم عن عجز الجمعیة واتكالھا على الدولة، واكتفا ا بالشكوى، والجمعی ئھ

   .المجتمع تنمیةالتي تعجز عن تمویل وتطویر ذاتھا ھي أعجز عن 
  :التجھیزات-

ة نشاطاتھا، ویمكن  قد تحتاج الجمعیة إلى تجھیزات معینة وذلك حسب طبیع

ص  ة أو نق اط الجمعی ة نش ي عرقل زات سببا ف ذه التجھی ص ھ اب أو نق أن یكون غی

  :بالنسبة للنشاط أو المشروع المعنيمردودیتھا، وذلك حسب أھمیتھا 
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  .حاجة الجمعیات إلى تجھیزات معینة): 45(جدول رقم

ة، إذ أن م %50یوضح الجدول أن  ن الجمعیات ال تحتاج إلى تجھیزات معین

ا  ك، بینم ب ذل اطاتھا ال تتطل ة نش زات  %50طبیع ض التجھی ى بع اج إل ا تحت منھ

ة بنسبة %35وخاصة المكتب بنسبة ف الیدوی ، %15، وبعض أدوات وآالت التنظی

د وردت أیضا من %10واألنابیب لسقي المساحات الخضراء في الحي بنسبة  ، وق

  .%05بین التجھیزات المطلوبة خزانة لحفظ أرشیف الجمعیة بنسبة 

ات  ا بالنسبة لجل جمعی م یشكل عائق وم ل یبدو أن نقص التجھیزات على العم

  .األحیاء المدروسة، والتي لم تشعر بالحاجة إلى أیة تجھیزات معینة

  :عراقیل إداریة وقانونیة: ثانیا
  :ةالعراقیل القانونی-
ف    بط بتعس ة وتض ى الجمعی اق عل یق الخن ر وتض ي تحاص وانین الت إن الق

ر  دیدة تعتب ة الش نشاطھا، وتقید حریتھا في المبادرة والتعبیر، أو تفرض علیھا الرقاب

ة،  ي التنمی ة ومساھمتھا ف في حد ذاتھا عائقا، وعامال معرقال ومحبطا لنشاط الجمعی

جمعیات فیما یتعلق بوجود عراقیل قانونیة ویعبر الجدول الموالي عن آراء رؤساء ال

ر الشكوى  تحد من نشاطھم، ویعد قانون الجمعیات في الجزائر من القوانین التي تكث

د  انون ق ذا الق منھا، والمتتبع لوسائل اإلعالم الجزائریة یالحظ ذلك جلیا، ویبدو أن ھ

 النسب المئویة التكرارات اإلجابات

 35 07 مكتب نعم

  15  03 أدوات تنظیف

  10  02 أنابیب للسقي

  05  01 خزانة أرشیف

 50 10 المجموع

 50 10 ال

 % 100 20 المجموع
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وط ، وذلك استجابة لضغ)1(یكون موضع تعدیل حسب تصریحات بعض المسؤولین

  :الجمعیات واقتراحات المختصین

  .وجود عراقیل قانونیة تحد من نشاط الجمعیات): 46(جدول رقم

جل أن    اط  %35نس ل نش ات یعرق انون الجمعی رون أن ق وثین ی ن المبح م

  .مشاكل مع ھذا القانون منھم ال یجدون أي %65الجمعیة، بینما 

من وحدات العینة لم تدرك وجود أي عائق أو خلل في %65یدل الجدول أن 

ز  ا عج انون، بینم ذا الق وثین  %35ھ ن المبح وي -م انون یح ذا الق ذین رأوا أن ھ ال

ة، وھو  -عراقیل تقف أمام العمل الجمعوي عن تقدیم أمثلة عن ھذه العراقیل القانونی

ى أن  دل عل ا ی ة أمر إنم نعم"مجرد اإلجاب ة " ب د اإلجاب ي إدراك المبحوث لبع ال تعن

ة  ل القانونی ر وسائل اإلعالم حول العراقی رة الشائعة عب ة للفك وإنما ھو مجرد تبعی

ھ  ا أن التي یتضمنھا ھذا القانون، أو أنھ مجرد إجابة عشوائیة لملء الفراغ وكفى، كم

دى رؤ ى ل وعي حت ة ال ى محدودی ت إل ي ذات الوق ارة ف ھم إش ات أنفس اء الجمعی س

ادة  وا دور القی م أن یمثل رض بھ ان یفت ذین ك م ال م، وھ روف عملھ عیتھم وظ بوض

  .الشعبیة في المجتمع

ونظرا للنتائج المسجلة یمكن القول أن العراقیل القانونیة لیست بأشد تأثیرا  

على العمل الجمعوي من غیاب أو نقص الوعي القانوني لدى أعضاء الجمعیات 

  ىوخاصة لد

  :التنسیق بین الجمعیات-  
رات    ادل الخب إن التنسیق بین الجمعیات یجعل أداءھا أفضل، إذ یمكنھا من تب

ر   ا أكث ا یجعلھ ات، كم ذه الجمعی ة ھ وتبادل المنافع فیما بینھا، بغض النظر عن طبیع
                                                

  .05، ص2003- 01-15، الصادرة بتاریخ3679أنظر جریدة الخبر، عدد):  (1

 النسب المئویة التكرارات اإلجابات

 35 07 نعم

 65 13 ال

 % 100 20 المجموع
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ى  ر، إضافة إل رار أكب وزنا وتأثیرا على السلطات المحلیة، ومساھمتھا في صنع الق

وع ا وعيأن تن ي أو الن ى المستوى الكم واء عل ة س ائج إیجابی ى نت ؤدي إل ود ی . لجھ

ین  اون ب ود تع ق بوج ا یتعل ة فیم ة المیدانی ائج الدراس والي نت دول الم ح الج ویوض

  :جمعیات األحیاء أو مع جمعیات أخرى مختلفة

  

  

  

  .وجود تنسیق بین جمعیات األحیاء): 47(جدول رقم

 النسب المئویة التكرارات اإلجابات

 55 11 نعم

 45 09 ال

 % 100 20 المجموع

ظ أن    ع % 55نالح رى، م ات أخ ع جمعی یق م وم بالتنس ات تق ن الجمعی م

ا  ا، بینم تم التنسیق معھ ي  % 45اختالف عدد ھذه الجمعیات التي ی ا ال تنسق ف منھ

  .نشاطاتھا مع جمعیات أخرى

وم بتن   ات تق ذه الجمعی دان أن معظم ھ سیق شكلي إن المالحظ من خالل المی

ة؛  ة العالی اء منطق ات أحی ان جمعی ب األحی روتیني مع جمعیات أخرى ، ھي في غال

اء  ات أحی ة سابقة تنسیقیة تشمل جل جمعی حیث أن ھذه الجمعیات شكلت في مرحل

بسكرة، غیر أنھا لم تستطع تحقیق الھدف من وجودھا والمتمثل في توحید جھود ھذه 

ى الجمعیات، وذلك بسبب الخالف بین رؤ ا عل م اقتصر مجالھ ساء الجمعیات،ومن ث

را من  جمعیات أحیاء منطقة العالیة والتي تبلغ حوالي ثالثین جمعیة، والواقع أن كثی

ھذه الجمعیات غیر معنیة بالتنسیق وال عالقة لھا بالتنسیقیة، أما ھذه األخیرة فقد كان 

دل عل ا ی ر إنم ة،وھو أم ة المیدانی رة الدراس ة فت ا طیل ا مغلق ل مقرھ یش العم ى تھم

وعن السؤال حول مجاالت التنسیق أكد الجمیع أنھ ال یتعدى النقاش . التنسیقي وفشلھ

ة  لطات المحلی ا بالس ال جماعی ة االتص االت قلیل ي ح تركة، وف اكل المش ول المش ح
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ا . لطرح بعض االنشغاالت ام بم ي القی یس التنسیقیة حر ف إن رئ ك ف دا ذل أما فیما ع

  .یراه مناسبا

اء % 15ث حاالت فقط أي ما نسبتھوفي ثال   ات األحی ین جمعی سجل تنسیق ب

  .وجمعیات أخرى مختلفة

ات    اء الجمعی دى إدراك رؤس ون بم یق مرھ ة التنس اح عملی ود ونج إن وج

وقناعتھم بأھمیة التنسیق وفائدتھ، من حیث اكتساب المھارات التنظیمیة أو االحتكاك 

رات مختل ارا وخب ون أفك ذین یملك الزمالء ال ویر ب ي تط ة ف اعد الجمعی د نس ة، ق ف

د الحماس والنشاط لمواصلة  نشاطاتھا أو فتح آفاق أو مجاالت جدیدة، أو حتى تجدی

وة من خالل الحل  د من الق ب اكتساب مزی العمل التطوعي الجمعوي، ھذا إلى جان

د  ام السلطات بتوحی راح أم وة الضغط أو الضبط أو االقت الجماعي للمشاكل، وكذا ق

ود وا فوفالجھ ود . لص ات حول وج اء الجمعی والي آراء رؤس دول الم ویوضح الج

  :فائدة للتنسیق بین الجمعیات

  .وجود فائدة للتنسیق بین الجمعیات في رأي رؤساء الجمعیات): 48(جدول رقم

 النسب المئویة التكرارات اإلجابات

 75 15 نعم

 25 05 ال

 % 100 20 المجموع

ل  ا یمث أن التنسیق % 75نالحظ أن المنوال وھو م اد ب ة ھو االعتق من العین

ة  %15بین الجمعیات جد مفید بینما یرى  ت التجرب د أثبت أنھ ال فائدة من التنسیق وق

  .التنسیقیة على أرض الواقع فشلھا

ى  م تصل إل ي ل إن اإلحباط الناجم عن النتائج المخیبة للتجربة التنسیقیة، والت

دم ن ي الجزم بع وب ال یعن ا، ولكن المستوى المطل ي حد ذاتھ رة التنسیق ف جاعة فك

الخلل یكمن في األشخاص الذین جسدوا بالتجربة وكیفیة وظروف ھذه العملیة، حیث 

ھ ي حد ذات دأ ف ى المب ا )التنسیق(أن من الضرورة أن یتفق الجمیع عل ك انطالق ، وذل

ك  ود، وذل د الجھ رات وتوحی ادل الخب ى تب ات إل ة الجمعی ة وحاج ن الشعور بأھمی م
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راردعم ي اتخاذ الق ة والمساھمة ف ع . ا لقدرتھم على التنظیم والتعبئ إن إدراك الجمی

رام  ادل اآلراء واحت لھذه الحاجة وسعیھم لتحقیقھا یسمح بإیجاد جو مرن للحوار وتب

لمختلف اآلراء، ودیمقراطیة في صنع القرار، وفوق كل ھذا تقبل األشخاص بغض 

ھم السیاسیة، والنظر إلى رئاسة التنسیقیة على النظر عن اتجاھاتھم الفكریة وانتماءات

  .أنھا عامل تنظیمي ولیس منصبا تسلطیا

د % 75إن  ل مفی ات عام ین الجمعی من رؤساء الجمعیات یرون أن التنسیق ب

دني،  ع الم ادئ المجتم لیم یتماشى ومب ع بشكل س ى أرض الواق و أمكن تجسیده عل ل

ة ویتنافى مع الذھنیة األحادیة التسلطیة المور ة الدول وثة عن مراحل سابقة من أنظم

  .والتي لم یتخلص منھا المجتمع بعد رغم شعارات الدیمقراطیة والحریة والعولمة

  :التنسیق والتعاون بین السلطات المحلیة والجمعیات-
ات  ذه الجمعی داف ھ یعد التنسیق بین السلطات المحلیة والجمعیات من أھم أھ

ود الشعبیة وغایاتھا، باعتبار أن المشاركة ا د الجھ ى توحی ة تسعى إل لشعبیة المنظم

ث یفترض وجود مجال  ة، حی ة المحلی ق التنمی ي سبیل تحقی مع الجھود الحكومیة ف

ا،  ا وحلھ ة مواجھتھ د احتیاجات السكان ومشاكلھم، وكیفی للتنسیق بینھما یشمل تحدی

  . والحرص على التطبیق الناجح لمختلف المشاریع التنمویة

  .وجود تنسیق بین السلطات المحلیة والجمعیات ):49(جدول رقم

 النسب المئویة التكرارات اإلجابات

 40 08 نعم

 50 10 ال

 10 02 تنسیق شكلي فقط

 % 100 20 المجموع

ا  %50یبین الجدول أن  من مفردات البحث تؤكد أن الوجود ألي تنسیق بینھ

ا رده، أم ل بمف ل یعم لطات فك ین الس د أ %40وب ة فق ن العین ال م ود اتص دت وج ك

من العینة  %10وتنسیق بینھا وبین السلطات المحلیة فیما یتعلق بأمور الحي، وتصر

  .على أن التنسیق الموجود ھو مجرد شكلیات ال غیر
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ات  ام معطی رز أم د ب ان ق اؤل ك رح تس دول ط ي الج ة ف ائج المبین د النت تعی

ذا التنسیق والتعامل) 11(الجدول رقم اد ھ ة وأبع ق بخلفی ي  ویتعل ع ممثل ائي م االنتق

اء  ار االنتق ي لألشخاص ھو معی جمعیات األحیاء، ویبقى االنتماء السیاسي أو الحزب

ى  حسب آراء بعض المبحوثین، وقد أصر أحد المبحوثین أثناء طرح ھذا السؤال عل

تسجیل أنھ ال یمكن التنسیق مع بلدیة یسیرھا الحزب الحالي، ، وھو ما یوحي بنفور 

الي بعض رؤساء الجم عیات من التعامل مع السلطات المحلیة ألسباب سیاسیة، وبالت

ذه  ل ھ ى تھمیشھم من قب ات ال یرجع حصریا إل ذه الجمعی ع ھ فإن غیاب التنسیق م

م نحو  ا، ث ة التنسیقیة ذاتھ السلطات وإنما أیضا إلى اتجاھاتھم الشخصیة نحو العملی

  .ھماألشخاص الذین یفترض تجسید ھذه العملیة باالشتراك مع

ن  د م ة یع لطات المحلی ات والس ین الجمعی اون ب یق والتع اب التنس إن غی

ات أن  ث أشار بعض رؤساء الجمعی ة، حی ل الجمعی العراقیل الھامة التي تعوق عم

ت  د كان بعض اإلنجازات الضروریة للحي فق ام ب ي القی ا ف البلدیة إلى جانب تماطلھ

ل بتنف ال الضروریة؛ ترفض تقدیم التصریحات للجمعیة من أجل التكف ذه األعم ذ ھ ی

فمثال ذكر أحد رؤساء الجمعیات أن مدرسة الحي تعاني من وجود بقایا أشغال الردم 

ة  ت الجمعی ذا طالب ال، ولھ ى األطف كل خطورة عل ا یش و م دخلھا وھ ام م اء أم والبن

ت  م طلب ق صدى، ث م تل بإزالتھ وتعبید الطریق واألرصفة أمام المدرسة، غیر أنھا ل

ام بذلك بمساعدة وتطوع أحد المقاولین، ولكن البلدیة رفضت ذلك أیضا تصریحا للقی

ي عدد . دون أي تبریر ة ف ى أن الجمعی ات حت وھو األمر الذي تكرر مع عدة جمعی

  .من األحیاء اضطرت إلى إنجاز بعض األعمال في اللیل بدون تصریح

  :عراقیل متعلقة بالمجتمع:ثالثا
  :الثقافة الجمعویة لدى السكان-

ي  أن ا ف وجود ثقافة جمعویة لدى السكان یسھل على الجمعیة ممارسة دورھ

ین  ال ب بیئة متفھمة ومتعاونة، ضمن نسق مفتوح یضمن تبادل التأثیر اإلیجابي والفع

  :الجمعیة والسكان، وھو ما یوضحھ الجدول الموالي
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  .وجود ثقافة جمعویة لدى السكان حسب رؤساء الجمعیات): 50(جدول رقم

 النسب المئویة التكرارات اباتاإلج

 35 07 نعم

 45 09 ال

 20 04 نوعا ما

 % 100 20 المجموع

یبین الجدول وجود ثقافة جمعویة لدى السكان حسب آراء رؤساء الجمعیات،   

ا  %35حیث أن  ة، بینم ة جمعوی  %45منھم یرون أن السكان أصبحوا یمتلكون ثقاف

رىمنھم یرون أن السكان ال یملكون أیة ث ة، وی ة جمعوی ھ  %20قاف اك من لدی أن ھن

  .ثقافة جمعویة وھناك من ال عالقة لھ بھا

دى    ة ل ة الجمعوی ص الثقاف ن نق تكون م ات یش اء الجمعی دو إذن أن رؤس یب

ات بغض  ى الجمعی السكان، وھو ما یمكن تأكیده من خالل مالحظة انتماء السكان إل

  :النظر عن نوعھا ومجال تخصصھا

  .نتماء السكان إلى جمعیات معینةا): 51(جدول رقم

 النسب المئویة التكرارات اإلجابات

 15 15 نعم

 85 85 ال

  %100 100 المجموع

ل  ث تمث ال، حی % 85یبدو من خالل الجدول أن منوال التوزیع ھو اإلجابة ب

  %.15من العینة، في حین مثلت اإلجابة بنعم
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ة ى ممارس ون إل وم ال یمیل ى العم كان عل ح أن الس وي،  یتض اط الجمع النش

اء  ار رؤس ا أش الي فالسكان كم وي، وبالت ل الجمع ة بظروف العم دیھم درای یس ل ول

  .الجمعیات على العموم ال یملكون ثقافة جمعویة

  

  :اتجاه السكان نحو جمعیة الحي
ى  د التعرف عل ة حیھم من المفی ي جمعی قبل االطالع على رأي المبحوثین ف

  :آرائھم في جمعیات األحیاء عموما

  .آراء السكان حول جمعیات األحیاء عموما): 52(جدول رقم

 النسب المئویة التكرارات اإلجابات

 63 63 مفیدة وضروریة في كل حي

 04 04 شكلیة فقط وال فائدة منھا

 20 20 سوى مصالح البعض مال تخد

 31 31 محدودة الفعالیة

 05 05  آراء أخرى

  %100 100 المجموع

ة الحي یبدو من خالل الج   ة جمعی ا من أھمی دول أن لدى السكان موقفا إیجابی

ع بنسبة وال التوزی ة من  %63وضرورة وجودھا في كل حي، حیث تمثل ھذه اإلجاب

فیرون أنھا ال  %20، أما %31من العینة، ویلیھا االعتقاد بأنھا محدودة الفعلیة بنسبة

ي حین بأنھا شكلیة فقط وال فائ %04تخدم سوى مصالح البعض، ویعتقد  ا، ف دة منھ

  .من المبحوثین یرون أن الجمعیة تقیم حسب األشخاص الذین یشكلونھا%05أن 

ة    رة جمعی و فك ا نح ا إیجابی كان اتجاھ ة أن للس ن مالحظ وم یمك ى العم وعل

نالحظ موقف السكان الذین ھم على اطالع نسبي  الحي، ومن خالل الجدول الموالي

  :ھذه الجمعیاتعلى جمعیة حیھم، ومدى رضاھم على عمل 
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  .مدى رضى السكان عن عمل الجمعیات): 53(جدول رقم

 النسب المئویة التكرارات اإلجابات

 55.55 20 نعم

 41.66 15 ال

 02.77 01 ال أدري

  %100   36 المجموع

ث أن  نعم، حی من  %55.55یبدو من خالل الجدول أن المنوال ھو اإلجابة ب

ا عن  ى حد م ة،في حین أن المبحوثین راضین إل ل الجمعی ر %41.66عم نھم غی م

ل  %20راضین على أداء الجمعیة، وھنا نالحظ أن  فقط من العینة راضین عن عم

ى  الجمعیة، أو باألحرى یقدرونھ؛ فاإلجابة بنعم لم تعن في مجمل األحوال الداللة عل

ود ل للجھ ان بالجمی ارة عن عرف ت عب ا كان  مجھودات كبیرة تقوم بھا الجمعیة، وإنم

التطوعیة التي یقدمھا أعضاء الجمعیة دون مقابل، وتفھم الصعوبات التي تعاني منھا 

ل  %15الجمعیة، في حین أن  ة عم دون استیائھم من حجم ونوعی ین  یب من المجیب

من العینة والتي لم یتضمنھا الجدول فإنھا لم تلمس في الواقع أي  %64الجمعیة، أما 

  .شاطھا، بحیث یمكن من تقییمھاعمل یدل على وجود ھذه الجمعیة ون
  :ثقة السكان في الجمعیة-

ا  إن ثقة السكان في سعي الجمعیة لترقیة الحي و قدرتھا على ذلك یؤثر إیجاب

والي آراء  على اتجاھاتھم نحو المشاركة والتعاون مع الجمعیة، ویوضح الجدول الم

  : رؤساء الجمعیات حول مدى ثقة السكان في الجمعیة
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  .ثقة السكان في الجمعیة): 54(جدول رقم

 حسب السكان  حسب رؤساء الجمعیات اإلجابات

النسب   التكرارات

  المئویة

النسب   التكرارات

  المئویة

 69.44 25 55 11 نعم

 30.55 11 20 04 ال 

  00 00 25 05 نوعا ما

  %100 36 % 100 20 المجموع

لسكان یثقون في من رؤساء الجمعیات یعتقدون أن ا %55یوضح الجدول أن   

د  ا یعتق ة، بینم دون  %20الجمعی تھم وال یعتق ة ثق ون الجمعی كان ال یول نھم أن الس م

ة  %25بقدرتھا على تنمیة الحي، أما  وا بوجود الثق م یجزم ا،       منھم فل أو غیابھ

ده آراء  ا تؤك ق، وھو م اك من ال یث ة وھن ي الجمعی ق ف وإنما یرون أن ھناك من یث

ة  %69.44السكان حیث یثق  ي جمعی من المبحوثین الذین أجابوا عن ھذا السؤال ف

  .منھم %30.55الحي، بینما ال یثق فیھا 

ة    ي كون الجمعی ا ف واطن واثق م یكن الم إذا ل ام، ف یعد عامل الثقة أمرا جد ھ

أي  فعال تھدف إلى تلبیة احتیاجات السكان وترقیة الحي، فإنھ بالضرورة لن یساھم ب

دیم الشكوى، شكل من أشكال المشار ى بتق كة الشعبیة في إطار ھذه الجمعیة، وال حت

ك، یستدعي النظر  ى ذل فكونھا غیر قادرة على حل المشاكل أو غیر ھادفة أصال إل

ا  ار أنھ إلى ھذه الجمعیة باستمرار نظرة شك وریبة، وأخذ موقف عدائي منھا، باعتب

ر ة أغراض شخصیة أو محدودة تخص بعض األف ر، تستغل موقعھا لخدم اد ال غی

د  ...وبالتالي فكل حملة تطوعیة أو تبرع أو اجتماع ث كسب تأیی مآلھ الفشل من حی

  .وتعاون السكان

  .من خالل بیانات الجدول نالحظ إذن أن عامل الثقة متوفر إلى حد ما  

  

  : تدعیم السكان لنشاط الجمعیة-



 -185-

أو     اسواءا كان ذلك التشجیع لفظی-یعد تشجیع السكان لنشاط جمعیة الحي 

ة ي إطار الجمعی ع  -من خالل مختلف أوجھ المشاركة ف دعیم ودف ام لت حافزا جد ھ

دافھا ق أھ و تحقی دما نح ة ق ل الجمعی كان . عم جیع الس والي تش دول الم ویوضح الج

  :للجمعیة حسب آراء رؤساء الجمعیات

  .تشجیع السكان لنشاط الجمعیة): 55(جدول رقم

 النسب المئویة التكرارات اإلجابات

 55 11 نعم

 40 08 ال

 05 01 نوعا ما

 % 100 20 المجموع

ات یجدون تشجیعا من السكان  %55یسجل الجدول أن    من رؤساء الجمعی

ده  ا یفتق م الجمعوي، وھو م ا  %40على عملھ نھم، أم م جزم  %05م ة فل من العین

شجع بوجود التشجیع المطلوب وال بالغیاب التام لھ، وإنما ھناك من یشجع ومن ال ی

  .نشاط الجمعیة، كل حسب ثقافتھ واتجاھھ نحو الجمعیة

ات    جیع الفئ ى بتش اء تحظ ات األحی ن جمعی رة م بة كبی دو إذن أن نس یب

ي سبیل  د واالستمرار ف د من الجھ ذل المزی المستھدفة من نشاطھا، وذلك من أجل ب

ل  وي لمواصلة العم افز المعن دعم والح ن ال وع م كانھ، كن ق مصالح الحي وس تحقی

لجمعوي ومواجھة العراقیل المختلفة التي تقف أمامھ بصبر وعزیمة، وھذا التشجیع ا

ال یأتي من فراغ وإنما ینم عن مدى ثقة السكان بالجمعیة، سواء من حیث أھدافھا أو 

ة  ب الجمعی كلین لمكت خاص المش بلھم لألش م وتق ا لھ دى تمثیلھ ذا م ا، وك إمكانیاتھ

ن  ة وم ن جھ ذا م رئیس، ھ خص ال ل وخاصة ش روف العم یھم بظ رى وع ة أخ جھ

رة أیضا . الجمعوي وتفھمھم لصعوبة ھذا النضال ومختلف عوائقھ غیر أن نسبة كبی

ات، من األحیاء یقف سكانھا  ذه الجمعی لبیا من ھ ا س انون موقف ات یع رؤساء الجمعی

وعیتھم  ي ت من عدم تعاون السكان مع الجمعیة وفشل العدید من مجھودات الجمعیة ف

ات من وحثھم على ا لمساھمة في ترقیة حیھم؛ فقد اشتكى مثال بعض رؤساء الجمعی
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ي  ة ف ات المنزلی ة المواشي والحیوان ن تربی ة ع اكل الناجم ل للمش اد ح تحالة إیج اس

اطق السكنیة،  ا عن المن ة بعزلھ داءات الجمعی الحي أمام رفض السكان االستجابة لن

ة الحي  ام السكان بنظاف ا اشتكى بعضھم من عدم اھتم اكن كم د وأم رم مواعی واحت

ى  ذا الخصوص، إل ة السكان بھ ة توعی رمي الفضالت المنزلیة رغم محاولة الجمعی

رض أن  ذي یفت ع ال ي المجتم ة مرضیة ف ر عن حال ي تعب ة الت ن األمثل ك م ر ذل غی

  .المرجعیة اإلسالمیة لثقافتھ تجعلھ یبادر بالمساھمة والتعاون مع كل أوجھ البر

  :ي النشاط الجمعويأھم العوامل المؤثرة ف-
م الوعلى العموم  ي  عواملیمكن تلخیص أھ ىالت ؤثر عل الجمعوي النشاط  ت

 ھذهرؤساء الجمعیات ألھمیة ات التنموي لجمعیات األحیاء انطالقا من تقدیروالدور 

  :العناصر التي یوضحھا الشكل الموالي

شكل رقم(03): أھمیة بعض العوامل المؤثرة في النشاط 
الجمعوي حسب رؤساء الجمعیات.
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ي حیث یوضح ھذا الشكل المتوسطات الحس   ابیة لمجموعة من العناصر الت

ا  ك بإعطائھ وي وذل ل الجمع ي العم ا ف دیر أھمیتھ ات تق اء الجمعی ن رؤس ب م طل

اعدة  و مس ل ھ ذه العوام م ھ جل أن أھ ث نس رة، حی ن عش ا م بة لھ ة المناس العالم

، ویلیھ اھتمام ومساعدة السلطات 8.8وتعاون السكان وذلك بمتوسط حسابي مقدر ب

ذلك وعي السكان 8.65ابي لھ حیث بلغ المتوسط الحس ات الشخصیة وك م العالق ، ث
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ھ 8.4بمتوسط  ابي ل غ المتوسط الحس د بل ة فق رئیس الجمعی افي ل ا المستوى الثق ، أم

، ثم 7.35، وجود مقر للجمعیة بمتوسط7.47، وتلیھ التسھیالت القانونیة بمتوسط7.6

غ متوسطھ ، في حین أن عدد المنخرطین فل7.3التنسیق بین الجمعیات بمتوسط م یبل

وى  ابي س وى 7.15الحس غ س م تبل ي ل ة الت ات المادی ذلك اإلمكانی ل 6.3، وك ، وأق

غ سوى  م یبل ث ل امج عمل حی ق بوجود خطة أو برن ك المتعل متوسط مسجل ھو ذل

6.16.  

على العموم یبدو أن المدى المسجل في توزع ھذه المتوسطات الحسابیة ھو 

ذه العناص2.64 ارب ھ ین تق ا یب و م ل ، وھ ل العم ي تفعی ا ف ث أھمیتھ ن حی ر م

ى نشاط  ؤثر عل ا جد م الجمعوي، غیر أن أھم ھذه العوامل والتي یشكل غیابھا عائق

حسب ما لمسھ رؤساء جمعیات األحیاء المبحوثین خالل تجربة العمل في –الجمعیة 

ة ذه الجمعی ار ھ ب -إط ى الترتی ي عل ي : ھ لطات، وع اون الس كان، تع اون الس تع

كان والعال ةالس رئیس الجمعی یة ل ات الشخص ى . ق ي عل ة ھ ا أھمی ین ان أقلھ ي ح ف

  .برنامج العمل، اإلمكانیات المادیة، التنسیق بین الجمعیات والمقر: الترتیب

  

  

  

  

  

  

   

  
  

  :النتیجة
من خالل تحلیل البیانات التي سبق عرضھا یمكن الوصول إلى جملة من   

لمساھمة الفعالة لجمعیات األحیاء في النتائج المتعلقة بأھم العراقیل التي تعوق من ا
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التنمیة المحلیة حیث أن عوامل السن، المستوى الدراسي، وحتى الخبرة السابقة 

  .لرئیس الجمعیة في النشاط الجمعوي لم تظھر كمعوقات ألداء جمعیات األحیاء

ده جل المبحوثین من رؤساء  ادي كعنصر یفتق ز الم اب التحفی ر غی وقد ظھ

كان لھ تأثیر على العائد التنموي للجمعیة مع انھ لم یطرح كإشكال الجمعیات، وربما 

 .من قبل المبحوثین أثناء الدراسة المیدانیة

دى  ى ل انوني حت وي الق أطیر الجمع ص الت و نق ح ھ كال الواض ر أن اإلش غی

ھم و ات أنفس اء الجمعی تیعابھرؤس دم اس ب  مع ى جان ات، إل انون الجمعی امھم بق وإلم

ت وأسالیب العمل الجمعوي كآلیات االتصال، التعبئة، التنظیم، ضعف التحكم في آلیا

  ...المراقبة، المطالبة والضغط

زات  وال والتجھی ا األم ا فیھ ة، بم ة للجمعی ات المادی ق باإلمكانی ا یتعل ا فیم أم

ائق  رز كع م یب ك ل ان إال أن ذل ب األحی والمقر، فرغم أنھا ضعیفة أو منعدمة في غال

ات األ اط جمعی ي لنش ن أساس ث ع اول البح م تح ات ل ل الجمعی ى أن ج اء، حت حی

  . مصادر للدخل

واألمر ذاتھ ینطبق على الھیكل اإلداري والتنظیمي للجمعیة، فعلى الرغم من 

أن جل الجمعیات تملك ھیكال إداریا صوریا إال أن ذلك یظھر كنتیجة حتمیة لضعف 

  . نشاط الجمعیة، ال سببا لھ

ي غیر أن المالحظ ھو أن الھدف األ م یكن ف ذي ل ساسي لتأسیس الجمعیة وال

د عامال  ي یع ع المحل ة تجاه المجتم ا من الشعور بالمسؤولیة االجتماعی األصل نابع

ات  وي لجمعی اط الجمع ن النش اتج ع وي الن د التنم توى العائ عف مس ي ض یا ف أساس

  . األحیاء

كما أن غیاب مفھوم الدیمقراطیة في الممارسة الجمعویة وتمركز عمل 

یة حول شخص الرئیس جعل من الجمعیة تبدو كملكیة خاصة لبعض الجمع

  .األشخاص، ال كمجال لمبادرة السكان ومشاركتھم في تنمیة حیھم

ت  ا كان در م ات بق اط الجمعی ي نش ا ف ا عائق ول بھ وانین المعم ل الق م تمث ول

لي البیروقراطیة التي تمارسھا األجھزة الحكومیة المحلیة، والتعامل االنتقائي مع ممث
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ین  اد ب یق الج ار للتنس اب إط یة، وغی اءاتھم السیاس والءاتھم وانتم ا ل ات وفق الجمعی

  .الجمعیات ھذا إلى جانب ضعف التنسیق بین. السلطات المحلیة والجمعیات

أما فیما یتعلق بالعراقیل الناجمة عن المجتمع فإن أول مالحظة تجدر اإلشارة 

م السكان بو ة وعل ة إلیھا ھي نقص شھرة الجمعی اد الجمعی د العتم ك عائ ا وذل جودھ

اني من ضعف المشاركة  ة تع أسالیب االتصال الشخصي، وھو ما جعل من الجمعی

یھم  ة ح ي ترقی اھمة ف تعدادھم للمس دى السكان اس ث أب ى حی ة األول عبیة بالدرج الش

  .حالما توفر عنصر التنظیم واإلعالم

ة من أھ ي كما یعد نقص تعاون وتشجیع السكان لنشاط الجمعی ل الت م العراقی

ة  ة وثقاف ة الجمعوی ص الثقاف ى نق د إل ر عائ و أم اط، وھ ذا النش ھ ھ ي وج ف ف تق

دوا  د أب ا–المشاركة لدى السكان، مع العلم أنھم ق وم  -نظری ى العم ا عل ا إیجابی اتجاھ

 .نحو فكرة وجود جمعیة حي

   


