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حاول البحث التعرف على دور جمعية االسرة المسلمة في التنمية االجتماعية من            
ر خالل استخدام منهج دراسة الحالة والمسح االجتماعي وقد توصل البحث ان للجمعيـة دو   

في تحقيق التنمية االجتماعية من خالل تنفيذها للعديد من النـشاطات التنمويـة بمجاالتهـا        
المتعددة اال ان هذا الدور كان محدودا قياسا لعملية التنمية االجتماعية والتي تحتـاج الـى                

  .مشاركة جميع الهيئات والمؤسسات الرسمية والشعبية
The role of woman societies in social development (The society of 

Muslim woman as a model) 
Assit.Lect. Hanaa Jasem Al-Sabaawee 
Abstract 

The research attempted to identify the role of the Muslim 
woman society in social development throughout the use of the case 
study methodology and social survey. The research concluded that the 
society has a good role in achieving the social development through 
making several developmental activities in different fields. But this 
role was limited and standard for the comprehensive social 
development process, which need the participation of all the 
governmental and popular boards and institutions. 

 

قضية المرأة ومشاركتها في النشاط المجتمعي من القضايا التي لها أهميتها وذلـك          
لكون المرأة تشكل عنصراً هاماً في بناء وتطور المجتمع ليس فقط لكثرتها العددية وإنمـا               

همية الوظائف المتعددة التي تقوم بها المرأة في كافة المجاالت المختلفة ، مما أدى إلـى                أل
                                         

 .مركز دراسات الموصل / مدرس مساعد  *
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بذل الجهود وتعدد المحاوالت من أجل زيادة إسهام المرأة من خالل العمـل علـى تنميـة            
قدراتها بشكل سليم ومكثف وذلك على اعتبار إنها تمثل قوة فعالة ومؤثرة في المجتمـع ،                

لدالئل والمؤشرات على تقدم المجتمع وتطوره هو فسح المجـال أمـام            حيث ان من بين ا    
المرأة للمشاركة في جميع أوجه نشاطات المجتمع المختلفة ومساواتها مع الرجل حيـث ان       

  .كالً  منهما يكمل اآلخر 
وانطالقاً من هذا كله  فقد حظيت المرأة بهذه المسؤولية من خالل احتاللها بعض              

بعض مؤسسات المجتمع المدني والتي لم تعد تلك المؤسسات تقتصر على           المواقع القيادية ل  
األحزاب السياسية فحسب وإنما تشاركها في ذلك بعض التنظيمات المدنية ومنها الجمعيات            
النسائية ، حيث ان لهذه التنظيمات أهميتها في المجتمع من خالل العمل على توعية المرأة               

 الحتياجات المجتمع من خالل توفير الخدمات العديدة        ورفع مستواها فضالً عن مالمستها      
للمرأة واألسرة عموماً وعليه يمكن ان تكون لتلك المؤسسات دور مساعد ألجهزة الدولـة              

سيما أن المشاركة هي إحـدى مبـادئ        . في تقديم الخدمات العديدة التي يحتاجها المجتمع        
النهائي والمتمثل في خلق المـواطن      عملية التنمية االجتماعية وذلك من أجل تحقيق الهدف         
  .الصالح في المجتمع والوصول به إلى مستوى الرفاهية 

لهذا جاء بحثنا الحالي ليعطي رؤية واضحة عن مقدرة المرأة الموصلية في تفعيل             
عملية التنمية االجتماعية وذلك من خالل تنظيم اجتماعي ممثالً بجمعية األسـرة المـسلمة              

  .انموذجاً
بحث في أربعة مباحث خصص األول لتحديد اإلطار المنهجي للبحـث           لقد جاء ال  

فيما تناول الثاني واقع العمل االجتماعي التطوعي في العراق فـي حـين عنـي الثالـث                 
الجمعيات النسائية والتنمية االجتماعية أما المبحث الرابع فقد تناول عـرض وتحليـل دور         

والذي جاء بعنوانين حدد األول بلمحـة عـن   جمعية األسرة المسلمة في التنمية االجتماعية  
جمعية األسرة المسلمة أما الثاني فتنـاول عرضـاً وتحلـيالً لنتـائج الدراسـة الميدانيـة            

  .واستنتاجات البحث وكذلك التوصيات والمقترحات 
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مة وفي مستوياتها كافة المحلية والدولية علـى     تعمل التنمية االجتماعية بصورة عا    
تحقيق هدف أساس هو رفع مستوى حياة الفرد اجتماعياً وثقافيـاً ومعاشـياً وذلـك فـي                 

  .مجاالتها المتنوعة كالصحة والتعليم والعمل واالسكان والترفيه والرعاية االجتماعية 
ن تتـوافر لهـا     ولكي تؤدي التنمية االجتماعية دورها وتحقق هدفها ال بد مـن ا           

مستلزمات ضرورية مثل المالكات البشرية المدربة التي تعمل على اعداد وتهيئة الخطـط             
والبرامج التنموية ومن ثم تتابع تنفيذها وتقويمها فضالً عن الموارد المادية المتمثلة بـرأس              

 ومن ثـم تظهـر الحاجـة إلـى        . المال واألبنية والمعدات الالزمة لتنفيذ الخطط التنموية        
المالءمة بين تلك المستلزمات المختلفة على مستوى تنظيمي عاٍل وهـذا بـالطبع مـا ال                 

   .)١(يستطيع فرد واحد أو حتى مجموعة صغيرة من األفراد القيام به 
وبما انه ال بد من وجود وسيلة أو مؤسسة اجتماعية معينة تقوم بتحقيـق التنميـة              

المؤسسات التي لها دور كبير فـي تحقيـق     فأن المنظمات النسائية بوصفها واحدة من تلك        
التنمية االجتماعية وال سيما ما يتعلق بالمرأة حيث تقوم تلك المنظمات بزيادة إسهام المرأة              
في بناء المجتمع من خالل النشاطات والبرامج التي تقدمها ذلك علـى اعتبـار ان المـرأة      

 من هنا بـدأت المـرأة تـدخل       .تمثل نصف المجتمع والتي لها أثرها في العملية التنموية          
كشريك هام في عمليات البناء والتطوير من خالل قيادتها لبعض الجمعيات النسائية ومنهـا        

بوصفها واحدة من المؤسسات التي تعمل على تحقيـق التنميـة   ) جمعية األسرة المسلمة    ( 
ير ان هذا   االجتماعية من خالل مجموعة من النسوة التي تقوم بتنفيذ البرامج والنشاطات غ           

  .الدور لم يخضع للدراسة العلمية 
  : لذلك انطلقت مشكلة البحث من التساؤالت اآلتية 

  ما الدور الذي تلعبه جمعية األسرة المسلمة في مجال التنمية االجتماعية ؟
  ما هي أبرز نشاطات الجمعية في مجال التنمية االجتماعية ؟

 

  :لي يهدف البحث إلى ما ي
  .التعرف على أهم البرامج والنشاطات التي تقدمها الجمعية .١
  .التعرف على الدور التنموي الذي تقوم به الجمعية من خالل نشاطاتها وبرامجها .٢
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تتجلى أهمية البحث في انه يتناول موضوع حديث ظهر على الساحة العراقية خصوصاً             .١
كي وهو مؤسسات المجتمع المدني ودورها فـي تقـديم خـدمات            بعد االحتالل األمري  

اجتماعية وثقافية للمستفيدين منها ، معتمدة على جهود أهلية غير حكومية وهذا مبـدأ              
من مبادئ التنمية االجتماعية ، فجاءت أهمية هذا البحث ليعطي صورة واقعيـة عـن             

جمعيـة  ( تمع المـدني    التنمية االجتماعية من خالل تطبيقها في إحدى مؤسسات المج        
  ). األسرة المسلمة نموذجاً 

ان هذا البحث يقدم خدمة كبيرة للعاملين في الجمعية من خالل إعطائهم صورة علميـة               .٢
 .عن واقع عملهم في الجمعية وتقييم ادائهم لغرض تدعيم اإليجابيات وتالفي السلبيات 

ها المجتمع في ميادين التخطيط     فضال عن ذلك فله فوائد ونتائج مهمة يمكن ان يستفاد من          .٣
  . والتنمية 

 

يعد هذا البحث من البحوث الوصفية التحليلية والذي يتم من خالله وصف وتحليل             
  المجتمع المدروس ، وبناء على ذلك فقد اعتمـدت الباحثـة مـنهج المـسح االجتمـاعي                 

  مـنهج دراسـة الحالـة للجمعيـة     بطريقة العينة لمجموعة من النساء في مدينة الموصل و      
  ) .مجتمع البحث ( 

 

  .تم االستعانة باألدوات اآلتية لغرض الحصول على المعلومات الالزمة للبحث 
 أجرت الباحثة مقابلة مع رئيسة الجمعية حيث وجهت لهـا مجموعـة مـن               :المقابلة  . ١

  ، بالجمعية االسئلة العامة لغرض الحصول على حقائق متعلقة
 استعانت الباحثة بالمالحظة البسيطة لغرض التعرف على طبيعة النشاطات  :المالحظـة . ٢

  .المقدمة في الجمعية 
 قامت الباحثة بتصميم استمارة االستبيان لغرض جمـع المعلومـات عـن             :االستبيان  . ٣

الموضوع ، وبعد صياغة االستبيان تم عرضه على مجموعة من الخبـراء      
في علم االجتماع وبعد األخذ بمالحظاتهم وضع االستبيان        * نوالمتخصصي

  :بطريقته النهائية 
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نظراً لتعدد مؤسسات المجتمع المدني في مدينة الموصل ، ولكون أحـد أهـداف              
البحث هو معرفة دور البرامج والنشاطات المقدمة من قبل تلك المؤسسات ، لذلك اختارت              

 من تلك المؤسسات وهي جمعية االسرة المسلمة انموذجا كما تم اعتماد عينة             الباحثة واحدة 
امراة مقسمة بالتساوي على جـانبي مدينـة        ) ٨٠(من النساء بطريقة عرضية بلغ عددها       

لكل جانب وذلك لغرض معرفة دور الجمعيـة        )  مبحوثة ٤٠(الموصل االيمن وااليسر أي     
  .في المجتمع الموصلي

 

  .مبحوثة) ٨٠( نساء مدينة الموصل ممثالت بعينة وعددهن:المجال البشري  . ١
 .مدينة الموصل:المجال المكاني  . ٢
  .١/١٢/٢٠٠٧ إلى ١/٩/٢٠٠٧ الفترة من :المجال الزماني  . ٣
 

 قيام شـكل     جماعة من األفراد المنظمين بهدف ممارسة أنشطة معينة ، مع          -:الجمعية  .١
من أشكال التراتبية في بنيتها الداخلية فيما يتعلق بوجود رئيس ومرؤوسين واتبـاع أو              

   .)٢(أعضاء 
 عمليات مخططة وموجهة يتم عن طريقها احداث تغيير اجتمـاعي      :التنمية االجتماعية   .٢

مقصود ومرغوب في بناء المجتمع ووظيفته وفي اتجاهات األفراد والجماعـات نحـو       
  .)٣(ونحو المجتمع أنفسهم 

 عملية تنظيميـة تـستند علـى        -:أما تعريفنا اإلجرائي لعملية التنمية االجتماعية فهو        
المشاركة الشعبية تقودها مالكات مؤهلة للعمل االجتماعي هدفها تقديم الخدمات االجتماعية           

فع ألفراد المجتمع عامة وذلك لتحقيق الهدف األكبر وهو إعداد المـواطن الـصالح والنـا              
  .لمجتمعه والوصول به إلى مستوى الرفاهية واإلحساس بالكرامة 

 
 

ان تاريخ العمل االجتماعي التطوعي في العراق ليس حديث العهد وإنمـا يرجـع         
ية وهي جمعية دين  " أخوات المحبة   "  ، حيث تم تأسيس أول جمعية سميت         ١٨٧٣إلى عام   
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وفـي  . خيرية انحصر نشاطها في مساعدة الفقراء واليتامى والمشردين ورعاية المرضى           
مطلع هذا القرن تم إنشاء الكثير من المؤسسات الخيرية ذات الـصبغة الدينيـة كجمعيـة                

 ، ثم تتالى بعد ذلك نشوء العديد        ١٩١٢التربية اإلسالمية والجمعية الخيرية اإلسالمية عام       
   .)٤(هنية واالجتماعية والعلمية والصحية من الجمعيات الم

وفي مطلع العشرينات شهد القطر نهضة نسوية تمثلت فـي تأسـيس الجمعيـات              
 تأسست  ١٩٢٤النسوية ومشاركة المرأة العراقية في تقديم الخدمات االجتماعية ، ففي عام            

التي ) وي  أسماء الزها ( أول جمعية نسوية بأسم جمعية النهضة النسوية أسستها المرحومة          
 ) ١٩٣٥( تعتبر أول من مهد للنهضة النسوية في العراق ، ثـم جمعيـة بيـوت األمـة                  

وجمعيـة   ) ١٩٤١( واالتحاد النسائي العراقي    ) ١٩٣٧(وجمعية مكافحة العلل االجتماعية     
والفـرع  ) ١٩٤٤(والفرع النسوي لجمعية الهـالل األحمـر         ) ١٩٤٢( الرابطة النسائية   

) ١٩٤٦(والجمعية المسيحية للـشابات العراقيـات  ) ١٩٤٥( االطفال  النسوي لجمعية حماية  
   .)٥( ) ١٩٥٨( واتحاد نساء الجمهورية ) ١٩٤٨(وجمعية البيت العربي 

وضمن هذا اإلطار يمكن اإلشارة إلى ان السياسة االجتماعية كانـت سـابقاً مـن       
طات االجتماعيـة  مسؤولية الدولة بالدرجة األساسية إال انه كان هناك الكثيـر مـن النـشا     

تضطلع بها المنظمات الجماهيرية والجمعيات العلمية والقطاع التعـاوني فـضالً عـن إن              
النشاطات التي تقدمها المنظمات المهنية والشعبية والجمعيات العلمية تدعم وبدرجة كبيـرة            

وتمارس هذه التنظيمـات    . جهود الدولة في مجال السياسة االجتماعية والعمل االجتماعي         
اطات ال يمكن االستهانة بها في مجال العمل التطوعي وتعزيز التضامن االجتماعي في             نش

  .)٦(المجتمع العراقي 
ومن أجل اعطاء صورة عن طبيعة التنظيمات التي تمارس العمل التطوعي فـي             
العراق يمكن تصنيف المنظمات إلى ستة مجاميع منها الجمعيـات الدينيـة ، الجمعيـات               

  .عيات الصحية ، الجمعيات المهنية ، الجمعيات االجتماعية االنسانية االجتماعية ، الجم
  ومن خالل ما تقدم يمكن القول انه على الرغم من ان هناك اختالف فـي نوعيـة       
 الجمعيات في العراق فأن هذا ال يمنع من ان تشترك هذه الجمعيات فـي مجموعـة مـن         

   )٧(األهداف العامة تتمثل بما يأتي 
  .ع وتقديم مختلف أنواع الرعاية االجتماعية للفئات المحتاجة خدمة المجتم.١
 .تقديم المساعدات المالية واالجتماعية لألسر الفقيرة والمحتاجة .٢
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 .مساعدة المعوقين عقلياً وجسمياً وكبار السن .٣
 .تقديم المساعدات للمرضى وتقديم العالج لهم .٤
 .صحية والثـقافية والتعليمية رعاية الطفولة واالهتمام بها من الناحية ال.٥
 .بث الوعي الديني .٦
 .النهوض بالمرأة من الناحية االجتماعية والثـقافية .٧
 .االهتمام بتطوير القدرات الفنية والعلمية لألعضاء .٨
 .إجراء الدراسات المتخصصة ذات العالقة بخدمة المجتمع .٩

  .مة المجتمع عقد المؤتمرات والندوات العلمية ذات العالقة بخد.١٠
وفي سياق الحديث عن تلك الجمعيات ال بد لنا من إلقاء الضوء على واقـع تلـك           

 والـذي أدى إلـى ظهـور عـدة     ٢٠٠٣المؤسسات بعد االحتالل األمريكي للعراق عـام    
مؤسسات وجمعيات تحت مسمى مؤسسات المجتمع المدني وهي منظمات غيـر حكوميـة        

وفـي زمـن الحكومـة      .  التابع لسلطة االحتالل     يشرف عليها مركز المساعدات اإلنسانية    
االنتقالية األولى سجلت هذه المنظمات في مكتب مساعدة المنظمات غير الحكومية التـابع             

وفي زمن الحكومة االنتقالية الثانية تم فك ارتباط هذا         . لوزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي     
ء ثم تـال ذلـك ربطـه بـوزارة          المكتب من وزارة التخطيط وربطه بامانة مجلس الوزرا       

 ٢٠٠٣ نيـسان  ٩منظمة منذ احتالل العراق فـي  ) ٣٤٠٠(بلغت عددها  . المجتمع المدني   
 منظمـة   ١٢٠٠ منظمـة كونـت      ١٣٠٠ المسجل من هذا العدد      ٢٠٠٥ حزيران   ٩ولغاية  

مـن  ) ١(مـن القـسم     ) ١( وقد توزع نشاط هذه المنظمات وفقاً للفقرة         )٨(واتحاد وجمعية   
  : وعلى النحو اآلتي ٢٠٠٣سنة  ل٤٥األمر 

  .النشاط المتعلق بتقديم المساعدات االنسانية .١
 .النشاط المتعلق بتقديم مشاريع اإلغاثة .٢
 .مناصرة قضايا حقوق االنسان والتوعية بها .٣
 .عمليات تأهيل المناطق السكنية وإعادة توطين المجموعات البشرية فيها .٤
 .تعليمية األعمال الخيرية واألنشطة ال.٥

 غير ربحية ولخدمـة المـصلحة       ٢٠٠٣ لسنة   ٤٥علماً إن هذه األنشطة التي أقرها األمر        
  .)٩(العامة 

 



 

)١٣٦(

–– 

 

يعد المجتمع المدني أحد أشكال تنظيم المجتمعات بما يحقق التعاون بـين األفـراد      
ادية واالجتماعية والثقافية بهدف حماية حقوق ومـصالح        والجماعات في المجاالت االقتص   

الفئات المتنوعة بما يضمن أعلى درجة من المساواة فيما بينها،وهو يعتمد في ذلـك علـى               
أساس االحترام المتبادل والموازنة بين المصالح الخاصـة والمـصلحة العامـة للمجتمـع            

   .)١٠(ككل
كالطوارئ واالغاثة وإعـادة التأهيـل   كما يتحدد عمله أيضاً في حقول الحياة كافة    

   .)١١(ونشر ثقافة التنمية والدفاع عن الحقوق االجتماعية واالقتصادية 
والجدير بالذكر ان هناك ارتباط وثيق ما بين مؤسسات المجتمع المدني والتنميـة             
االجتماعية ، ومن المعروف ان التنمية االجتماعية ال تتم بصورة تلقائية بل إنهـا تحتـاج                

لى اسهام جميع المؤسسات االجتماعية في المجتمع ، فتلك المؤسسات لم توجد إال إلشباع              إ
فهما مرتبطان على نحو ال فكـاك   . )١٢(الحاجات اإلنسانية المختلفة التي تمثل غاية التنمية    

   .)١٣(منه والمتمثلة بهدفهما المشترك بضمان حياة كريمة ذات معنى للناس جميعهم 
ب اخر فأن التنمية الحقيقية كما يؤكدها المشتغلون بعلم االجتماع والمهتمين           كما انه من جان   

بقضايا التطور والتنمية تقوم باالعتماد المتبادل ما بين المجهودات الحكومية واألهلية معـاً             
وذلك على كل طرف ان يقدم ما لديه ويسهم بما في وسعه لمواجهة مـشكالت المجتمـع                 

 انطالقاً من حقيقة ان التنمية تمثـل حقـاً جماعيـاً             )١٤(الصحية  االجتماعية واالقتصادية و  
   .)١٥(وهي تؤكد على المسؤولية المتبادلة والتضامن الذي يميز المجتمع المدني 

ووفقاً لذلك فقد سعت العديد من الدول في شتى أنحاء العالم إلى تأسـيس وتبنـي                
استقطاب القادرين والموسـرين    نشاطات تعنى باإلنسان وتعمل جاهدة في تكثيف الجهود و        

 من منطلق ان البشر هـم  )١٦(في دعم الخير والتخفيف من المعاناة التي تتجرعها اإلنسانية        
  )١٧(الرصيد األساسي ألي بلد ومن طاقاتهم ومبادراتهم تستمد التنميـة قوتهـا وانـدفاعها               

و العنصر المؤثر فـي     وذلك على اعتبار االنسان هو الغاية االساسية للتنمية االجتماعية فه         
وعليه فقد سخرت الطاقات البشرية والمادية كافة لتكوين قاعـدة          ، تطوير المجتمع وتقدمه    

 متمثلة بافراد المجتمع الممثلين في      )١٨(استراتيجية تبنى عليها األعمال التطوعية والخيرية       
حيـث  . ن عليها   الهيئات والتجمعات األهلية ذات النفع العام دون عائد مادي مباشر للقائمي          

ان تلك التنظيمات تعد واحدة من المؤسسات شبه الرسمية والتي تضطلع بدور مهـم فـي                



 

)١٣٧(

–– 

ميدان التنمية االجتماعية حيث يقع على عاتقها رعايـة الجمـاهير الـشعبية مـن خـالل           
 والتـي تهـتم   )١٩(مجموعة من األنشطة والبرامج التي تنفذها تلك الجمعيات والمنظمـات           

 العامة اكثر من المصالح الذاتية ألعضائها وهذا من المبـادئ االساسـية             بتحقيق المصالح 
ومن الجدير بالمالحظة ان تلك المنظمـات تنوعـت         . التي تعتمد عليها العمليات التنموية      

. فمنها ما تكون محلية تعمل ضمن بقعة جغرافية محددة ومنها ما تكون تنظيمـات دوليـة       
ت تلك المنظمات بين سـعيها لتحقيـق هـدف محـدد            أما من حيث طبيعة العمل فقد تباين      

  .كتحسين الصحة أو محو االمية أو سعيها لتحقيق مجموعة من االهتمامات دفعة واحدة 
والمنظمات النسائية واحدة من تلك التنظيمات الجماهيرية التي تظهر إمـا بـصفة      

مساعدات الخيرية  رسمية أو غير رسمية كما وان نوع العمل فيها يعتمد إما أسلوب تقديم ال             
الطوعية لألسر المحتاجة دون تحليل ألسباب تردي أوضاع النساء ومعالجتهـا أو يعتمـد              
أسلوب التعامل الفكري مع واقع قضية المرأة ومالبساتها المتعددة ومحاولة تحـسين هـذا              

  فهي بهذا تمثل وسيلة من وسائلها الهامة في رفع مكانة المرأة والنهوض بهـا                )٢٠(الواقع  
جتماعياً وثقافياً واقتصادياً من خالل ما تقدمه تلك الجمعيات من برامج وفعاليـات وذلـك               ا

من أجل االرتقاء بوضع المرأة واكتشاف إمكانياتها ودمجها في برامج التنمية ، فضالً عن              
العمل الكتسابها المهارات المختلفة والتي تساعدها على تنميـة قـدراتها وفقـاً لمنظـور               

لشخصية ، أما من حيث الخدمات الخيرية فالجمعيات كانت معنية بهذا الجانب            االستقاللية ا 
الخاص بشؤون األسرة بشكل عام والمرأة بشكل خاص وذلك مـن أجـل تـوفير الحيـاة                

  .الكريمة لها على جميع المستويات 
عالوة على ذلك يمكن القول إن لتلك التنظيمات دور كبير في قيادة العمل النسوي              

سب عظيمة للمرأة وقد برهنت تلك التنظيمات عن فاعليتها في عمليـة تنميـة              وتحقيق مكا 
 وهذا بحد ذاته مؤشر إيجابي على تحرك وتعبئة النساء في           )٢١(المجتمع وتغير واقع المرأة     

 وتبعاً لذلك فقد اصبحت تلك المنظمات النسائية بمثابة القنـوات           )٢٢(إطار المجتمع المدني    
 حيث تكمـن    )٢٣(أة وتوحيد قدراتها ضمن إطار العملية التنموية        األجدى لحشد طاقات المر   

مشاركة المرأة في أوجه عدة ومن أهمها مشاركتها في احداث النمو والتنمية كطرف فاعل              
ونشط وكذلك في توفير الدعم المالي لها ولألسرة معاً فضال عن ان عمل المرأة يؤدي إلى                

زز مساهمتها أيضا في تنمية المهـارات والقـدرات    كما تع)٢٤(زيادة خبرتها وثقتها بنفسها    
 عالوة على ذلك رفع الوعي االجتماعي بين المـواطنين ومـساعدتهم علـى       )٢٥(اإلنتاجية  

 والجدير بالذكر ان احتالل المرأة بعض       )٢٦(تنمية إمكانياتهم وقدراتهم من أجل حياة أفضل        



 

)١٣٨(

–– 

 )٢٧(مرأة الفرصة لتنمية قدراتها القيادية    المواقع القيادية في المنظمات الجماهيرية انه يتيح لل       
ومن جانب أخر يمكننا القول إن وضع المرأة في المجتمع إنما هو المؤشر على مـستوى                 
التنمية فيه سيما وان قضية تطوير المرأة مسألة ال تهمها وحدها فقط وذلك من حقيقة انـه                 

ية بأقصى درجـة ممكنـة   ال يمكن تحقيق أهداف التنمية دون استخدام جميع الموارد البشر       
 ومثل هذه الحقيقة بوسـعها ان تحـدد أبعـاد           )٢٨(لتحقيق النمو المقرن بالعدالة االجتماعية      

الدور الذي يمكن أن تؤديه المرأة في العملية التنموية من خالل مؤسسات وهيئات المجتمع              
  .ع بحثنا وومنها جمعية االسرة المسلمة موض

 

 
 

 

 ظهـرت   – المسلمة في مدينة الموصل      األسرةلغرض التعرف على خصوصية جمعية         
متمثلة بتأسـيس   مفردات الجمعية والأهمالحاجة الى هذا المبحث ليعطي رؤية واضحة عن    

 التي عملت على تحقيقها والبـرامج       األهدافالجمعية والهيكل التنظيمي والعضوية فيها ثم       
 . * ومصادر التمويل المالياألهدافوالنشاطات المحققة لتلك 

 

قامت الجمعية بتقديم طلب رسمي الى محافظة نينوى بفتح الجمعية وتمت الموافقة       
 من خالل ، ٢٠٠٣ حزيران ١٢بدأت نشاطاتها بتاريخ وقد  ، ٢٦/٧/٢٠٠٣عليها في 

ة في مدينة الموصل من كافة أمجموعة من النساء اللواتي كن يرغبن في رفع مستوى المر
الميادين ، ثم قامت الجمعية بتقديم طلب اخر حينما تشكلت وزارة التخطيط والتعاون 

على وثيقة تسجيل للجمعية في مركز المنظمات غير الحكومية للحصول  / اإلنمائي
  . ٥/٢/٢٠٠٥الوزارة فحصلت الموافقة وسجلت الجمعية لديهم في 

 

 فـي  ، هيئتينلجمعية االسرة المسلمة عدد من الوحدات التنظيمية حيث تتكون من     
الهيئة العامة فهي اعلى سلطة في الجمعية ، تضع سياساتها العامة وتشرف على انـشطتها             

تتكون من عضوات الجمعية كافة ، اما الهيئة االدارية تتكون من احدى عـشر عـضوة                و
تنتخبهم الهيئة العامة باالقتراع السري من بين عضواتها ويتم انتخـاب اربعـة عـضوات        

  . احتياط 



 

)١٣٩(

–– 

* 

 إجمـالي  اكتساب العديد من العضوات ، حيث بلـغ          إلى المسلمة   األسرةسعت جمعية       
 ئح ، ضـمت جميـع الـشرا       عـضوه  ٢٠٠ نينوى للجمعية في محافظة     تمياتمنالنساء ال 

 لـشروط   االجتماعية ومن مختلف المستويات التعليمية ، حيث يتم االنتساب للجمعية وفقـاً           
 القانونية ، حسنة الـسيرة والـسلوك ، متمتعـة           األهليةمعينة منها ان تكون مسلمة ، تامة        

مة مخلة بالشرف ، ان تقبل نظام الجمعية كتابة ، ان           بالحقوق المدنية ولم يحكم عليها بجري     
  والتزاماتها الدينيـة ، ان ال      اإلسالمية وتحافظ على الشخصية     وأهدافهاتتقيد بنظام الجمعية    

 ، ان تدفع مبلـغ ثالثـة        اإلسالمتكون منتمية الى جمعية او مؤسسة تخالف نظمها مبادئ          
  .  اشتراك سنويلدينار بد ألف ةواثنا عشر دينار بدل االنتساب للجمعية أالف

 

 المسلمة مصادر عديدة للتمويل منها عن طريق تبرعات المحسنين          األسرةلجمعية    
 الخيرية التي يعود ريعها للفقراء ، واجور الدورات المقامة في           واألسواقوعضوات الهيئة   

واجـور  لمستحصلة من صالون الحالقـة ،       الجمعية ، بدل اشتراكات العضوات ، المبالغ ا       
  . االشتراك في دور الحضانة ورياض االطفال والمدارس 

 

  : وعلى النحو التالي األهدافتهدف الجمعية الى تحقيق مجموعة من   
   . واألسرية النسائية األوساط الصحيحة في اإلسالميةالعمل على بث العقيدة  - ١
  .  التمسك بها إلىالدعوة نشر التعاليم الدينية و - ٢
   . إسالمي أساس وبناء البيت على سالمياًإ عداداًإ واألسرة المراة إعداد - ٣
تحارب الجمعية الضالل والمنكر والفساد االجتماعي وتكافح الجهل والبدع والخرافات           - ٤

  . تكوين جيل صالح واع مؤمن يعتز بدينه وكرامته ل
  .  والمعوقين واألرامل األيتاملة  المتعففة وكفااألسرتقديم المعونات الى  - ٥
 . ة ومواجهة التحديات التي تهدد البناء االسري أالدفاع عن حقوق المر - ٦

على الرغم من تعدد االهداف التي تسعى الى تحقيقها الجمعية اال ان من الواضـح غلبـة                 
  .الطابع الديني على اهدافها

 

                                         
تم الحصول على هذه المعلومات من خالل مقابالت أجرتها الباحثة مع رئيسة الجمعية في الفترة المحصورة من  *

٢٣/٩/٢٠٠٧-١٦.  
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 الى بـرامج    األهداف عملت الجمعية على ترجمة تلك       فقد األهدافلغرض تطبيق     
  :ية وهي كالتالي ععمل تتحقق عن طريق مجموعة من النشاطات التي تنفذها الجم

الى تثقيف النساء وتنميـة      تهدف الجمعية في هذا المجال       المحور التعليمي والثقافي  : اوال
 عن تعليم النساء بعض المهـارات   فضالً ،ارف المختلفة ع الم وإكسابهنت  المواهب والقدرا 

ة من اداء دورها االجتماعي وذلك من خالل عـدة دورات      أاليدوية التي تمكن المر   المختلفة  
ولم تقتصر الجمعية على مثل هذا النوع فقط من التعلـيم بـل امتـد               .  في الجمعية    أقيمت

 والنهـوض  المـراة ل الدينية وذلك من اجل رفع مكانة        عملها ليشمل تعريف النساء بالمسائ    
 إلـى  المقدمة والمتمثلة بالمحاضرات الدينية التوعوية التي تهـدف          األنشطةبها من خالل    
ة التي كفلهـا    أ على حقوق وواجبات المر     والتأكيد . بتعاليم ديننا الحنيف     المراةتعميق وعي   

الركيزة األساسية في بناء االسرة      باعتبارها   اإلنسانية لقيمها   إدراكها عن    لها فضالً  اإلسالم
  .المسلمة

) ٢٠٠٦(وقد كانت نشاطات الجمعية ضمن هذا المحور افتتاح مركز الحور العـين عـام               
 ١٠١(والذي يعنى باعطاء الدورات في الحاسوب واالنترنت حيث بلـغ عـدد الـدورات               

موزعـة  )  مركز١١(هم ، اقامة الدورات لمحو االمية في عدة مراكز حيث بلغ عدد   ) دورة
وهي مركز فاطمة الزهراء في جـامع الفرقـان ،   (على مناطق مختلفة من مدينة الموصل   

مركز بركة الرحمن ، مركز عائشة في حي الثورة مركز ميمونة في جامع فتحي العلي ،                
مركز ام سلمة في جامع المامون ، مركز الصحوة االسالمية فـي جـامع ام المـؤمنين ،                

لضلعان ، مركز االنتصار في حي االنتصار ، مركز محو االميـة جـامع              مركز حفصة ا  
حيث ان هذه المراكز تعنـى       ) السلطان ، اضافة الى مركز محو االمية في الجانب االيمن           

باقامة دورات لتعليم النساء االميات اصول القراءة والكتابة وبعدها تتحول تلـك المراكـز              
مركز الرشيدية ،   (تتاح مراكز لحفظ القران الكريم مثل       الى اماكن لحفظ القران الكريم ، اف      

، كما عملت الجمعية على اصدار نشرة تعليمية ثقافية تحـت مـسمى             ) الفرقان ، الشافعي  
والتي تتناول مواضيع ثقافية متنوعة، كما ساهمت الجمعيـة   ) نشرة جمعية االسرة المسلمة   (

ريم ، المشاركة في القـاء المحاضـرات        بتنظيم المسابقات الدينية الخاصة لحفظ القران الك      
الدينية والتثقيفية في جامعة الموصل وعدد من المدارس االعدادية والثانوية ، افتتاح العديد             
من المدارس االبتدائية والثانوية ومنها مدرسة الفردوس االبتدائية األهليـة فـي الجانـب              

) ٢٠٠٧(ومدرسة الفردوس االبتدائية في األهلية فـي الجانـب األيمـن            ) ٢٠٠٦ (االيسر
، اقامة دورات تدريبية لتعلم بعـض       ) ٢٠٠٧(وثانوية الفردوس األهلية في الجانب االيسر       

 ١٠(المهارات كالخياطة والتطريز والسنارة حيث بلغ عدد الدورات الخاصـة بالخياطـة             
  ) .  دورات٥(رة بلغت اما دورات التطريز والسنا) دورات
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 تقديم الخـدمات  إلى  الجمعية في هذا المجال  تهدف  حيث اما في مجال الرعاية االجتماعية    
 الميسورة وذلك مـن اجـل       األسروالمساعدات المادية والعينية للعوائل المحتاجة بمساعدة       

يعتنا  مـن تعـاليم شـر       المادية وتوفير الحياة الكريمة لهم انطالقـاً       كالتهمالتغلب على مش  
كما امتدت مـضلة    ،   اإليمان صفات   إحدى لكونها   واإلحسان البر   إلىالسمحاء التي تدعو    

 ومنها الطفولة عن طريق تقديم الرعاية لهـم مـن           أخرىل فئات   شمالضمان االجتماعي لت  
 منهـا   إسـهاما ) األهليةحضانة وروضة الفردوس    ( الجمعية والمتمثلة    أنشطة أحدىخالل  

 فضال عن كونها نشاط تعليمي وثقافي في نفـس     العامالت لألمهاتدة  لتقديم العون والمساع  
الوقت كما كان  له دورا واضحا في تقديم الرعاية لطالبات االقسام الداخليـة فـي شـهر                  
رمضان المبارك اسهاما منها في تحقيق مبدأ التكافل االجتماعي وتـوفير الجـو االسـري          

    . لهن
اسهامها في مشروع كفالة األيتـام اذ بلـغ         ومن نشاطات الجمعية في هذا المجال       

، قامت الجمعية بزيـارة العوائـل المتعففـة         )  يتيم ٣٠٠(عدد االيتام المشمولين بالرعاية     
ومساعدة  العوائل المهجرة من خالل تقديم المساعدات المادية والعينية والتي تشمل المـواد   

لمواسـم ومنهـا توزيـع لحـوم        الغذائية والمالبس فضال عن تقديم اإلعانات السنوية في ا        
االضاحي والسلة الرمضانية في شهر رمضان المبارك والتي تختلـف بحـسب اخـتالف            
االحتياجات في كل سنة ، ساهمت الجمعية في توزيع البطانيات والـسجاد الـى العوائـل                
المحتاجة كما كان لها دورا واضحا في تقديم الرعاية لطالبات االقسام الداخلية فـي شـهر              

 المبارك ، جمع االدوية الفائضة الصالحة عن حاجة االسر وتوزيعها على العوائل             رمضان
المحتاجة ، اقامة اسواق خيرية ، افتتاح روضة الفردوس االهلية فـي الجانـب االيـسر                

وافتتـاح روضـة وحـضانة    ) ٢٠٠٦(وحضانة الفردوس في الجانـب االيـسر      ) ٢٠٠٥(
  ). ٢٠٠٤(الفردوس االهلية في الجانب اليمن 

 اإلسـعافات  الدورات في إقامة تضمن   خاصاً  الجمعية نشاطاً  أفردت فقد   وفي مجال الصحة  
 توعيـة  إلى لهذا النشاط يهدف  أن الخاصة باللياقة البدنية حيث       الدورات إلى إضافة األولية
 تحقيقها عن طريق تلك الدورات      إلى الصحية والتي سعت الجمعية      باألمور وتثقيفها   المراة

 في الوقـت الـراهن      أهميتهاة ولها   ي والتي تعد ضرور   األولية إلسعافاتاوخاصة دورات   
التي يتطلب المعرفة في كيفية تقديم المساعدات في الحاالت الطارئة وذلك من اجل مد يـد             

  . العون بسرعة 
 حيث كانت الجمعية تهدف الى المحافظة على الترابط         اما في المجال االسري واالجتماعي    

من خالل ايجاد الحلول الممكنة لبعض المشكالت االسرية فضال عن ان           العائلي من التفكك    
  .لها دورا في تقديم التسهيالت العديدة التي تخدم األسرة الموصلية في مختلف المجاالت



 

)١٤٢(

–– 

وقد كان من نشاطات الجمعية في هذا المحور االسهام في حل المشكالت االسرية وتجهيز              
الون الحالقة ، تغسيل وتكفين الموتى ، فتح دورات         الشباب المسلم بلوازم الزواج ، فتح ص      

  ). دورة١٢(تعليم الحالقة والبالغة عددها 
 ٢٠٠٣تأسيسها  منذ   تنفيذها   إلى النشاطات التي سعت الجمعية      ألهم إيضاحناوبعد  

للتعرف على عدد المستفيدات مـن نـشاطات        ) ١( يمكننا متابعة الشكل رقم      ٢٠٠٧ولغاية  
ن فيه ان أعلى استفادة كانت في المجال التعليمي وذلك لتعدد األنـشطة   والذي تبي . الجمعية  

  .المقدمة في هذا الجانب وتنوعها 
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عدد المستفیدات 

1

مؤسسات تعلیمة  كفالة االیتام خیاطة
دورات الحاسوب واالنترنیت لیاقة بدنیة تكفین الموتى
عوائل متعففة مراكز تحفیظ القران ة مراكز محو االمی
دورة اسعافات اولیة تجھیز الشباب المسلم دورة تطریز وسنارة
دورة حالقة

  النشاطات
  )١(شكل رقم 

  )٢٠٠٧ ولغاية ٢٠٠٣( يوضح مجموع المستفيدات من انجازات الجمعية من عام 
 



 

)١٤٣(

–– 

 

من اجل التعرف على دور جمعية االسرة المسلمة في عملية التنمية االجتماعيـة             
ان على عينة من النساء في مدينة الموصل فظهـرت النتـائج   فقد تم توزيع استمارة االستبي 

  : االتية 
 

تمثل البيانات األولية وصفاً لخصائص عينة البحث وقد ضمت أداة البحث عـدداً             
  المتغيرات الديموغرافية وكما يأتي  من

  بين الخصائص العامة الفراد عينة البحث) ١(جدول 
  المتغير  التكرار النسبة المئوية

 المستوى التعليمي  

  امية 4 5
  تقرأ وتكتب 6 7.5

  ابتدائية 11 13.75
  متوسطة 18 22.5
  اعدادية 14 17.5
  معهد او كلية 22 27.5
  دراسات عليا 5 6.25

  المجموع 80 %١٠٠  
  المهنة  

  ربة بيت 44 55
  موظفة 34 42.5
  طالبة 2 2.5
  المجموع 80  %١٠٠

   االجتماعيةالحالة  
  عزباء 22 27.5
  متزوجة 48 60
  ارملة 8 10
  مطلقة 2 2.5
  المجموع 80  %١٠٠



 

)١٤٤(

–– 

لعينة ارتفاع المستويات التعليميـة     ل المستوى التعليمي    فيما يخص  النتائج   أظهرت
، فـي   ) معهد او كلية ، دراسات عليـا      (وبمستويات تعليمية عالية    % ٣٣,٧٥والتي بلغت   

الذين يعرفون القراءة والكتابة من دون حـصولهم علـى شـهادة          حين كانت نسبة االمية و    
 التعلـيم  نـسبة  ، في حـين بلغـت       اإلجاباتمن مجموع   % ١٢,٥تتجاوز   نسبتهم قليلة ال  

   . اإلجاباتمن مجوع % ٤٠نسبة ) متوسطة ، اعدادية(الثانوي 
 اما فيما يتعلق بالمهنة فنالحظ ان نسبة المبحوثات من ربات البيوت والموظفـات            

ة تدخل ميادين العمل    أ وهذا يعكس واقع المجتمع الذي اخذت المر       كانت نسبة مرتفعة نسبياً   
 لكلتا الشريحتين على الـسواء      تهابشكل فاعل ومؤثر مما يتطلب من الجمعية ان تقدم خدما         

النسبة لربات البيوت ينبغـي علـى الجمعيـة         ب ، ف  األفضلوذلك من اجل تطويرهما نحو      
دورات التدريبية التي تعلم النساء بعض المهن والتـي يعـود عليهـا             االستمرار في فتح ال   

 خاصـة فـي ظـل       ألسـرهن  اقتصادي تساعدها في تحسين المستويات المعيشية        دودبمر
اما بالنسبة للموظفـات يمكـن ان تـساهم         .  الراهنة وارتفاع مستويات المعيشية      األوضاع

يجدن المـساعدة مـن     اللواتي ال العامالت والموظفات  األمهاتالجمعية من خالل مساعدة     
 فضال عن فتح الدورات التي تساعد علـى تطـوير مهـارتهم             أطفالهن في رعاية    أسرهن

  . وقدراتهم في العمل 
اما عن الحالة االجتماعية فلقد اظهرت النتائج ارتفاع نـسبة المتزوجـات حيـث              

 من حيـث    وماًهذا يتطلب من الجمعية تركيز انشطتها على االسرة عم        % ٦٠بلغت نسبتها   
االهتمام بالمراة المتزوجة وذلك عن طريق حل مشاكلها ورعاية ابنائهـا وتقـديم العـون               
المادي والمعنوي لالسر المحتاجة منها من خالل انشطتها وبرامجها التي تسهم فـي دعـم          

  . االسرة 
ومن جانب اخر فعلى الرغم من انخفاض نسبة الترمل والطالق اال ان من واجب              

 تحتاج الى رعاية خاصـة مـن        ئح في المجتمع لكونها شرا    ئحالهتمام بهذه الشرا  الجمعية ا 
الناحية االجتماعية والنفسية واالقتصادية عبر النشاطات الخاصة بالجمعيـة فـي مجـال             

 يعد التكامل االجتماعي احـد      السيما ونحن في مجتمع اسالمي والذي     والرعاية االجتماعية   
  . ركائزه االساسية 

 

ألجل تحقيق أهداف البحث الذي يسعى إلى معرفة دور جمعية األسـرة المـسلمة        
في التنمية االجتماعية في مدينة الموصل ، فقد تمت معالجة البيانات التي تـم الحـصول                

  :عليها من تطبيق أدات البحث واالستبيان فأظهرت النتائج اآلتية 
جمعية االسرة والمـسلمة ، فقـد       بلمبحوثات   ا سماع التعرف على مدى     ألجل. ١

  . يوضح ذلك ) ٢(تمت معالجة البيانات المتصلة بهذا االمر والجدول 



 

)١٤٥(

–– 

  يبين مدى معرفة المبحوثات بالجمعية) ٢(جدول 

  م.ت  العدد  طرق االستماع  %  التكرار  السماع بالجمعية

  ١  ٣٤  االصدقاء والمعارف  ٧١,٢٥  ٥٧  نعم 

  ٢  ١٩  الجامع   ٢٨,٧٥  ٢٣  ال 

  ٣  ١٤  عن طريق الصدفة       

  ٤  ٣  وسائل االعالم      

  ٥  ١  اخرى تذكر       

        %١٠٠  ٨٠  المجموع

ول ان ثالثة ارباع العينة قد سمعوا بوجود الجمعية وهـذا مؤشـر             ديتبين من الج  
وعند .  المجتمع كافة    ئحايجابي على نجاح الجمعية في ايصال انشطتها وخدماتها الى شرا         

عـن   األولـى ن أي طريق كان السماع بالجمعية ، فقد احتلت المرتبة           سؤال المبحوثات ع  
 وهـذا يـدل   اإلجاباتمن مجموع % ٥٩,٦طرق األصدقاء والمعارف والتي بلغت نسبتها      

على العالقات االجتماعية التي تربط ابناء المجتمع الموصـلي حيـث ان تلـك العالقـات        
 وهناك ، تلتها في المرتبة الثانية عـن  واالتصاالت اثرها الواضح في تناقل االخبار من هنا 

 أنـشطتها  إبـراز  في لعافال هاحيث كان للجمعية دور% ٣٣,٣طريق الجامع والتي بلغت   
عن طريق الزيارات والمحاضرات الدينية والدورات الخاصة بتحفيظ القران الكريم والتـي    

الثالثة عن طريق   في انتشارها في مدينة الموصل ، في حين احتلت المرتبة           أثرها  كان لها   
 وهذا يعود بطبيعته الـى تعـدد        اإلجاباتمن مجموع   % ٢٤,٦الصدفة والتي بلغت نسبتها     

وريـاض االطفـال    انشطة الجمعية وانتشارها في رقعة جغرافية واسعة ومنها المـدارس           
 عـن موقعهـا      المـسلمة فـضالً    األسرةمسمى جمعية   تحت  والتي تعمل   ودور الحضانة   

 المجموعة الثقافية وهي منطقة سكنية وتجارية والتي يـستطيع كـل    لها في منطقة  اإلداري
موجود في المنطقة من ابنية ، وكذلك قربهـا مـن جامعـة              فرد من التعرف على كل ما     

  . التعرف بالجمعية على يمكن ان تساعد العديد من النساء األمورالموصل كل هذه 
مـن  % ٥,٣تي جاءت بنسبة     وال اإلعالماما في المرتبة الرابعة فقد كانت لوسائل        

 اإلعالمـي  وهي نسبة قليلة والتي يمكن ان تعزى الى ضعف الجانـب             اإلجاباتمجموع  
في االهتمام بمؤسسات المجتمع المدني وذلك من خـالل         ) المقروءة والمسموعة والمرئية  (

 وفعالياتها لكي يستفاد منها اكبر قدر ممكن من شرائح المجمتع ومنها مـثال              أنشطتهاابراز  



 

)١٤٦(

–– 

 ، في حـين   او ربما الن الجمعية لم تعلن عن نفسها عن طريق االعالم     الفضائية الموصلية 
عن طريق التحاق ابنائها بالحضانة التي تعود للجمعية والتي جـاءت فـي             % ١,٨ أشارت

  . المرتبة الخامسة 
طات الجمعية فقد تـم     اجل التعرف على مدى معرفة المبحوثات ببرامج ونش       أل. ٢

  . يوضح ذلك ) ٣(العينة على االسئلة الواردة في االستبيان والجدول يل اجابات لتح
  يبين مدى معرفة المبحوثات ببرامج ونشاطات الجمعية) ٣(جدول 

  النسبة المئوية  التكرار  االجابة  مضمون السؤال

مج اهل تعرفين شـيئا عـن بـر      
  ونشاطات الجمعية 

  معرفة كلية
  معرفة جزئية
  الاعرف شيئا

٧  
٣٨  
٣٥  

٨,٧٥  
٤٧,٥  
٤٣,٧٥  

  %١٠٠  ٨٠    المجموع 

من المبحوثات كـان لـديهن معرفـة        % ٤٧,٥تبين من الجدول اعاله ان حوالي       
من المبحوثات لم تتوافر لهن تلك المعرفة ومن الممكـن          % ٤٣,٥٧جزئية بالجمعية مقابل    

 إحـدى ان ترجع المعرفة الجزئية بنشاطات وبرامج الجمعية الى استفادة المبحوثات مـن             
الجمعية والتي يمكن ان يكون مثال عن طريق المحاضرات الدينيـة التـي تلقيهـا                أنشطة

 أثنـاء نعكس ذلك على معرفة النساء بالجمعيـة        ااحدى عضوات الجمعية في الجوامع مما       
 المقدمة في تلك الجمعية ، امـا       األنشطةترددهم الى الجوامع ، بينما تجهل تلك النساء بقية          

 للجمعية كمـا  اإلعالمي بالجمعية فربما يعود الى ضعف الجانب   بالنسبة لعدم معرفة النساء   
من افراد العينة الى معرفتهن الكليـة بـالبرامج         % ٨,٧٥ سابقا في حين اشارت      هوضحنا

  . والنشاطات المقدمة من قبل الجمعية 
لمعرفة مدى استفادة المبحوثات من انجازات الجمعية ، فقد عولجت البيانـات            . ٣

  .يوضح ذلك ) ٤(المر والجدول المتعلقة بهذا ا



 

)١٤٧(
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يبين مدى استفادة المبحوثات من الجمعية) ٤(جدول   

  النسبة المئوية  التكرار  االجابة  مضمون السؤال
هل استفدِت مـن احـدى انجـازات        

  الجمعية
  نعم
  ال

٣٠  
٥٠  

٣٧,٥  
٦٢,٥  

  %١٠٠  ٨٠    المجموع
 محاضرات القتها عضوات الجمعية في  ففي أي مجال كانت االستفادة

  ٢٢,٥  ١٨  الجوامع

  ١٦,٢٥  ١٣  كفالة اليتيم  
  ١٠  ٨  دورات فقه وتجويد القرآن   
  ١٠  ٨  مساعدة العوائل المهجرة  
  ٥  ٤  مشروع االضاحي  
  ٥  ٤  تغسيل وتكفين الموتى   
  ٥  ٤  مسابقات دينية في حفظ القرآن الكريم  
  ٢,٥  ٢  فتح مراكز محو االمية  
  ٢,٥  ٢  اقامة اسواق خيرية  
  ٢,٥  ٢  شباب بلوازم الزواجتجهيز ال  
  ١,٢٥  ١  دورات خياطة وسنارة وحالقة  
  ١,٢٥  ١  دورات في اللياقة البدنية   
مدرسـة تابعـة    ، روضة  ، حضانة    

  ١,٥  ١  للجمعية

  -  -  دورات تعلم الحاسوب واالنترنت  
  -  -  دورات في االسعافات االولية  
  -  -  صالون الحالقة  
فائضة مشروع جمع االدوية الصالحة ال  

  -  -  عن حاجة االسر

  ٣٣,٣  ١٠  استفدت كثيراً   ما مدى استفادتِك من تلك المجاالت
  ٥٦,٧  ١٧  استفدت إلى حد ما  
  ١٠  ٣  لم استفد  

  %١٠٠  ٣٠    المجموع



 

)١٤٨(

–– 

مـن  % ٦٢,٥إن  من خالل نتائج البحث المعروضة فـي الجـدول تبـين لنـا              
من قبل الجمعية وهذه النـسبة       الى عدم استفادتهن من النشاطات المقدمة        أشرنالمبحوثات  

مـنهن بانهـا    % ٣٧,٥العالية ربما يعود الى عدم معرفتهن بالجمعية ، واشـارت نـسبة             
استفادت من الجمعية والتي قد تكون االستفادة موزعة امـا نـشاط واحـد او اكثـر مـن         

وعند سؤال المبحوثات حول أي المجاالت كانـت االسـتفادة   . النشاطات المقدمة بالجمعية    
د تبين لنا ان اعلى نسبة كانت في المجال الديني والمتضمن المحاضرات الدينيـة التـي                فق

هذا ممـا يـدل علـى ان    % ٢٢,٥تلقيها احدى العضوات في الجوامع والتي بلغت نسبتها        
 في هذا المجال اذ ان الهدف االساسـي مـن قيـام تلـك                ملحوظاً الجمعية كان لها نشاطاً   

هها بما يتالئم مع تعاليم ديننـا       ية وتوج أهو تنمية قدرات المر   المحاضرات الدينية التوعوية    
ن الكريم حيـث بلغـت   آ الفقه وتعليم القر  وأصول ، اما فيما يتعلق بدورات تعليم        اإلسالمي

فضال عن اقامة مسابقات دينية لحفظ القران الكـريم         % ١٠نسبة االستفادة من هذا النشاط      
 يمكـن   األنشطة افمن المعروف ان مثل هذ    % ٥ت   والتي بلغ  اتوتوزيع الهدايا على الفائز   

 صحيحة من خـالل     إسالمية أجيال في المجتمع وذلك من اجل تنشئة        أهميتهاان تكون لها    
   .اإلسالميتعليمهم مبادئ الدين 

 فقد قدمت الجمعية العديد     اإلنسانية لبعض شرائح المجتمع   اما بالنسبة لمجال المساعدات     
% ١٦,٢٥ذا المجال ومنها كفالة اليتـيم والبالغـة نـسبتها    في ه من المساعدات والخدمات    

حيث ساهمت الجمعية بتقديم الرعاية عن طريق تخصيص رواتب شهرية لهم بعد التأكـد              
 حيث تحـصل    واأللبسةمن حاجة العائلة لتلك المساعدة ، فضال عن توزيع المواد الغذائية            

ـ           علـى مجتمعنـا     يس غريبـاً  الجمعية على تبرعات من المحسنين وفاعلي الخير وهذا ل
انا وكافل اليتيم في الجنـة هكـذا        ) ((رسول الكريم محمد    لل وقد ورد حديث     اإلسالمي

  ) .  بالوسطى والسبابةوأشار
 والذي هو عبارة عن     األضاحي والمتمثل بمشروع    أخر كما قدمت الجمعية اسهاماً   

 األضـاحي في ذبـح    ن التبرعات من قبل الميسورين من ابناء مدينة الموصل          ممجموعة  
وتوزيعها على العوائل المتعففة والفقيرة حيث بلغت نسبة االسـتفادة مـن هـذا المجـال                

ـ ، كما بلغت نسبة االستفادة من المساعدة المقدمة للعوائل المهجـرة    % ١٦,٢٥ % ٢,٥ بـ
 في هذا النشاط من خالل تقديم العون والمساعدة للعوائل المهجـرة  حيث كان للجمعية جانباً 

  . دينة الموصل والمتمثلة بمساعدات عينية ومادية في م
 الصالحة لالستعمال والفائـضة عـن     األدويةاما بخصوص المجال المتعلق بجمع      

 الحصول عليها عن طريق تبرعات بعض الـصيدليات وتوزيعهـا           والتي يتم  األسرحاجة  
ة تجهيـز   ، اما فيما يتعلـق بمـسال      ) هذا المشروع حديث ولم يكتمل بعد     (على المحتاجين   

الشباب المسلم فقد قدمت الجمعية تسهيالت في هذا المجـال مـن حيـث تـأمين بعـض                  
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 خيرية فقد شاركت الجمعية فيه عن       أسواقالمستلزمات الضرورية للزواج ، اما عن اقامة        
مـن خـالل إقامـة       هاعرضيتم   والتي المالبس   بإنتاجوالخاص  ) مشغل الخياطة (طريق  
 الهدف منه هـو مـساعدة العوائـل فـي     أن بة من الكلفة إذ الخيرية وبأسعار قري   األسواق

فضال ، قريبة من سعر الكلفة    وبأسعار والسيما العوائل المحتاجة     األسواقاالستفادة من تلك    
   . عن تخصيص واردات الخياطة الى الخياطات انفسهن لرفع مستواهن االقتصادي

 بفـتح مراكـز   األول تمثل جال في مجال التعليم فقد كان للجمعية نشاطات في هذا الم       أما
، اما عن النـشاط االخـر   % ٢,٥حيث بلغت نسبة االستفادة من هذا النشاط       . األميةمحو  

 والتـي   األطفـال  دار للحضانة ورياض     إلى إضافةهو افتتاح المدارس االبتدائية والثانوية      
 خصصت   من مدينة الموصل والتي    واأليمن األيسرفي كال الجانبين    ) اسم الفردوس (تحمل  

  % . ١,٢٥منها لها بنايات خاصة بها حيث بلغت نسبة االستفادة 
كما قامت الجمعية بفتح العديد من الدورات الخاصة بالخياطة والسنارة والتطريـز     

ة ذاتها في اكتسابها خبرة     ألمرل فائدتهامثل هذه الدورات    لحيث ان   % ١,٢٥والبالغة نسبتها   
  . يمارسن عمال  اصة النساء الالتي ال بمردود اقتصادي خعليهاومهارة تعود 

 اإلسعافاتدورات  والمتضمن   اما في مجال الخدمات فقد بلغت نسبة االستفادة في المجال         
حيث كان الهدف منه تعريف النساء في كيفيـة تقـديم           % ١,٢٥حيث بلغت نسبتها    االولية  

ن المستشفيات مع   مشروع ملغى حاليا لعدم تعاو    (المساعدات العالجية في الحاالت الطارئة      
نشاط الخاص في تغسيل وتكفين الموتى حيـث بلغـت          الاما نسبة االستفادة من     ) . الجمعية
  .  حيث كانت الجمعية متبرعة بهذه الخدمة اإلجاباتمن مجموع % ٥نسبتها 

نـسبة  و والخدمات المقدمة من قبل الجمعيـة     األنشطةنا على مجمل    عوبعد ان اطل  
 األنـشطة لنا ان نتعرف على مدى استفادة المبحوثات من تلـك           االستفادة منها كان ينبغي     

 األولى جاءت بالمرتبة    فقد من عدمه ،     لألنشطةوالذي يعكس لنا نجاح الجمعية في تقديمها        
، اما المرتبة الثانيـة فكانـت   % ٥٦,٧ باالستفادة الى حد ما والتي بلغت أجابوانسبة الذين   

في حين بلغـت نـسبة الالتـي اجـبن بعـدم            % ٣٣,٣للمستفيدين استفادة كبيرة والبالغة     
مـن  % ٩٠وبالمقارنة تبـين لنـا ان       % ١٠ بـ الجمعية وخدماتها و   أنشطةاستفادتهن من   

المبحوثات قد استفدن من نشاطات الجمعية وهذا دليل على نجاح الجمعية في تقديمها لتلـك   
  .  بشكل عام واألسرةة خاصة أالخدمات والتسهيالت للمر

 

   :اآلتيةلقد اسفر البحث عن مجموعة من النتائج 
تبين لنا ان الجمعية نفذت بعض النـشاطات التنمويـة ومنهـا المجـاالت التعليميـة                 - ١

والصحية واالجتماعية فضال عن النشاطات الخاصة بالمحافظة على البنـاء االسـري    
ذلك على اعتبـار    اال ان هذا الدور كان دورا بسيطا ومساندا الجهزة الدولة االخرى و           
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ان التنمية االجتماعية تحتاج الى مشاركة جميع اجهزة ومؤسسات الدولـة الرسـمية             
وغير الرسمية كل حسب امكانياته واختصاصاته المتاحة والتي تهدف بالنهايـة الـى             
خلق المواطن الصالح في المجتمع والوصول به الى مستوى الرفاهية كما اتضح لنـا              

رغم من ان انشطة الجمعية كانت تسير باتجاه تحقيق التنمية          من جانب اخر انه على ال     
االجتماعية اال ان تلك االنشطة التتناسب مع االهداف التي ترمي الى تحقيقها الجمعية             
والتي في مجملها يغلب عليها الطابع الديني وليس التنموي فعدم التطابق الفعلي بـين              

ف يدل علـى قـصور مـن جانـب      ما تقدمه الجمعبة من انشطة وما حددته من اهدا        
الجمعية في التخطيط الناجح الدارة الجمعية وتحقيق اهدافها على الرغم مـن جـودة              

  . النشاطات واهميتها في المجتمع
 عـن   اإلعـالن  المسلمة ، حيث اقتـصر       األسرة في جمعية    اإلعالميضعف الجانب    - ٢

 او  ستنـساخ واال اما عن طريق الملصقات والمنشورات في مكاتب الطباعـة           أنشطتها
عن طريق الجوامع او العالقات الشخصية ، فضال عن عدم وجود دور واضح مـن               

 النـشاطات   إبراز نفسه في االهتمام بمؤسسات المجتمع المدني من خالل          اإلعالمقبل  
  . والبرامج الخاصة بها عن طريق الفضائية الموصلية 

 ومنهـا   عدم وجود تعاون جدي مـابين الجمعيـة وبعـض المؤسـسات الحكوميـة              - ٣
 األوليـة  اإلسعافاتالمستشفيات في تقديم المساعدة لعدد من المتدربات في مجال دورة   

هذا مما يترتب عليه عدم االقبـال علـى هـذا           . وذلك من اجل التطبيق العملي فيها       
  . النشاط لعدم شعورهن بالفائدة منه

دورهـا  يعكس قصورها بـل يعكـس        قلة نسبة المتلقيات لنشاطات الجمعية والذي ال       - ٤
 حيث كان لهـا   األخرى وهيئات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني       أجهزةالتكاملي مع   

 التعليمية والصحية واالجتماعيـة والخدميـة       نهادور مساند في المجاالت المختلفة وم     
 عن دورها في مجال الرعاية االجتماعية لمساعدة العوائل المهجرة والمتعففـة             فضالً

   . األيتامورعاية 
 نسبة المستفيدات من خدمات وبرامج الجمعية المقدمة على الرغم من انخفاض            ارتفاع - ٥

 ألهـدافها نسبة المتلقيات من تلك النشاطات مما يعكس نجاح الجمعية فـي تحقيقهـا              
وبرامجها واهتمامها بالجانب النوعي وليس الكمي وذلك من اجـل تخـريج كفـاءات          

  .وطاقات ابداعية جديدة تساهم في بناء المجتمع 
عدم اهتمام الجمعية بشريحة المعوقين على الرغم من إن إحدى اهدافها كانـت تقـديم        - ٦

  .الرعاية لهذه الشريحة 
 

   : اآلتية البحث من نتائج يمكن وضع التوصيات والمقترحات إليهتوصل  من خالل ما
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ـ           . ١ ن تحقيـق   تحديد أهداف الجمعية وجعلها اكثر خصوصية حتى تتمكن الجمعية م
  .تلك االهداف عن طريق البرامج واالنشطة التي تقدمها

اهتمام الجمعية بالجانب االعالمي بشكل اكبر وذلك للتعريف عن نشاطات الجمعية           . ٢
  .والتاحة الفرصة الكبر عدد ممكن من النساء لالستفادة من خدماتها

 وشرائحه لتـتمكن    ينبغي دعم الجمعية ماديا ومعنويا من قبل جميع هيئات المجتمع         . ٣
  .من اداء أدوراها االجتماعية 

 

مرح مؤيد حسن ، دور االتحاد العام لنساء العراق في التنميـة االجتماعيـة ، رسـالة                  .١
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  .١٢٤ ، ص٢٠٠١ألوسط ، ترجمة معين االمام ، نيويورك ، الرسمية في الشرق ا

عبد المنعم هاشم وعدي سليمان ، الجماعات بينت التنمية والتنـشئة ، مكتبـة القـاهرة                .٣
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  .٢١٤ ، ص١٩٩٧الثاني 

رجاء محمد قاسم ، دراسة عن مشاركة المرأة العراقية في التنمية ومعوقاتها في ضـوء        .٥
أوراق العمل الخاصة بافتتاحية المرأة العاملة ، وزارة العمل والـشؤون االجتماعيـة ،              

  .١١ ، ص١٩٨٦ماعية والجنائية ، بغداد ، أب المركز القومي للبحوث االجت

  .٢١٤حميد كردي الفالحي ، مصدر سابق ، ص .٦
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  ، المركز العربي للحصاد والمعلومات حـول العنـف ضـد المـرأة ، عمـان ،            ___  .٨
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خالد غازي التمي ، دور اساتذة الجامعات في تحقيق فاعلية منظمات المجتمع المـدني ،         .١١
بحث مقدم في ندوة حياة االستاذ الجامعي امانة في اعناق المجتمـع ، بغـداد ، أيلـول             

  .٢ ، ص٢٠٠٥
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