
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العمل التطوعي في ليةيا
 ن وغيِر المتطوعين في مدينة طةرؽدراسة ميدانية على عيّنة من المتطوعيِ 
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 العمل التطوعي في ليةيا

 ن وغيِر المتطوعين في مدينة طةرؽدراسة ميدانية على عيّنة من المتطوعيِ 
 محمد واصل

 ملخص الدراسة:
ي محاولػػة التعػػرؼ علػػي طةيعػػة العمػػل التطػػوعي فػػي الم تمػػ  الليةػػي  تهػػدؼ الدراسػػة  لػػ

طريقػة المحػ   اعتمد فيها الةاحث عليوقد   وتنتمي ىذه الدراسة  لي الدراسات الوصفية
وكػاف االسػتةياف اداة الدراسػة الرييحػية ل مػ  الةيانػات طةػي علػي عينػة  االجتماعي بالعينػة 

ارتفػاع   وكانػ  اىػن نتػايل الدراسػة .مدينػة طةػرؽب وغيػر المتطػوعين من المتطػوعين عمديو
كما اتض  من الدراسة اف عدـ التفرغ يعد مػن  نحةة مشاركة الشةاب في العمل التطوعي 

. كػػذلأ ارهػػرت نتػػايل فػػي العمػػل التطػػوعي لميػػر المتطػػوعيناىػػن  اسػػةاب عػػدـ المشػػاركة 
 ابعػػػل القضػػػايوغيػػػر المتطػػػوعين حػػػوؿ  الدراسػػػة وجػػػود توافػػػي بػػػين ات اىػػػات المتطػػػوعين

والعػػادات  اف العمػػل التطػػوعي جػػ اا مػػن القػػين الدينيػػة  ومنهػػا: المرتةطػػة بالعمػػل التطػػوعي 
 من المشاكل . رويواجو الكثي  بالدواف  الحياسيةال يرتةط و   والتقاليد 
 ليةيا.  التطوع  العمل مفتاحية:كلمات 

 اواًل: موضوُع الدراسِة و طارىا التصورّي: 
 فيػو حضػارة  او ديانػة  تل التطوعي بنشأة اإلنحاف  في كل مكاف نشػأالعمارتةط  نشأة 

ي حػػد  ذ وركنػػاً مػػن اركػػاف الحيػػاة المعاصػػرة   (ٔ)وقػػد تطػػور بتطػػور الم تمعػػات اإلنحػػانية
 .(ٕ)القين النظرية للتكافل االجتماعي بين شراي  الم تم 

                                                   
 .أستاذ علم االجتماع املساعد بكلية اآلداب، جامعة طربق، ليبيا 
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مػػات والثقافػػات وقػػد يختلػػُل المصػػطل  الػػذي يّعرفػػو وا شػػكاؿ التػػي يت لػػى بهػػا فػػي الل
الرغةة في المحاىمة مػن  يده ىي قين مشتركة وعالمية  وىالمختلفة  ولكن القين التي تقو 

 .(ٖ)بداف  من رغةة ذاتية وبروح من التضامن ودوف توقُّ  مكافأة مادية ؛اجل الصال  العاـ
ات هػػ   ( ـٕٔٓٓ) :عػػن العػػاـ العػػالمي للتطػػوعفػػي مطلػػ  ا لفيػػة الثالثػػة  ومػػ  اإلعػػ ف 

جهػػػود ا مػػػن المتحػػػدة للتطػػػوع  والخةػػػراا فػػػي العػػػالن ونشػػػطاا الم تمػػػ  المػػػدني  نحػػػو 
إلي اد ع قة دالة بينو وبين التنمية الةشرية  كشفْ  ىذه ال هود  ؛االىتماـ بمؤشٍر التطوع

 جميعها عن الحقايي التالية: 
 تحقػػي  ف الػػة د التػػي تحتػػل المقدمػػة فػػي تقػػارير التنميػػة الةشػػرية ىػػي ذاتهػػا التػػي ي

 الواليات المتحدة(.  ت التطوع )كندا  ىولندا  الحويد فيها اعلى معدال
 ف  جػػػراا المحػػػوح للتطػػػوع والمتطػػػوعين  ىػػػو امػػػٌر مهػػػٌن اف يػػػتن  دوريػػػاً )كػػػل : ٖ 

سنوات على ا كثر( للوقوؼ على م م  المتطػوعين )العمػر  النػوع االجتمػاعي  
 فئات الشةاب. الدخل..  لخ(  وتوجيو اىتماـ خاص للتطوع لدى 

  ىنػػاؾ ع قػػة بػػين االنتمػػاا والمواطنػػة مػػن جانػػا والتطػػوع مػػن جانػػا  خػػر  ا وؿ
 يقود الثاني والتطوع يدعن بدوره االنتماا والمواطنة. 

 ع قػػة بػػين المحػػاحة الديمقراطيػػة المتاحػػة لمشػػاركة المػػواطنين  وبػػين العمػػل  ةثمػػ
 .(ٗ)التطوعي  وع قة بين التنشئة الحياسية والتطوع

اف االنهماؾ في العمل التطػوعي يعػ ز القػين المدنيػة العديد من ا دلة التي تؤكد ىناؾ      
 يش   علىو االجتماعي الذي يحد من الن اعات المحلحة في جمي  مراحلها   والتماسأ

مػػن  يحػػاىن التطػػوع فػػي بنػػاا الثقػػة ممػػا يحػػد  كمػػا مصػػالحة فػػي اوضػػاع مػػا بعػػد الن اعػػاتال
شػػتركا بػػين النػػاس فػػي اعقػػاب م ويخلػػي التطػػوع ايضػػاً ىػػدفاً   الن اعػػاتالتػػوترات التػػي تثيػػر 

 لتعػاوفف الناس الذين يةنوف روابط فيما بينهن من خ ؿ المشاركة الفاعلة وا بل   الحروب
في وض  افضل لحػل الخ فػات بأسػاليا متحضػرة وبعيػدة  اعلى المحتوى المحلي يكونو 

 . (٘) عن الصدامات.
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فةرايػػر بمرحلػػة انتقاليػػة بالمػػة الصػػعوبة  ٚٔيُّ المعاصػػر منػػذ قيػػاـ ثػػورة: يمػػرُّ الم تمػػُ  الليةػػ
والتعقيد؛ لعلػو ال يكػوف مػن قةيػل مةالمػة القػوؿ بػأف ال ميػ  دخػل فػي حػرب ضػد ال ميػ  
واصػػػة  الخػػػوُؼ مهيمنػػػاً علػػػى ال ميػػػ ؛ ا مػػػر الػػػذي اد ى  لػػػى حتميػػػة تحقيػػػي المصػػػالحة 

قػػػػػاً للحػػػػػلن وا مػػػػػن ا ىليػػػػػين  والعدالػػػػػة الوطنيػػػػػة وتكػػػػػريا اإلححػػػػػاس بالمواطنػػػػػة؛ تحقي
االجتماعيػػة ومشػػاركة ديمقراطيػػة عمودىػػا الفقػػري التطػػوع  كوسػػيلة لمواجهػػة تحػػديات بنػػاا 

دراسػػػة  العمػػػل التطػػػوعي فػػػي ليةيػػػا ":ومن ىنػػػا تحػػػدد موضػػػوع الدراسػػػة فػػػيليةيػػػا ال ديػػػدة.
 ".ميدانية على عيّنة من المتطوعِين وغيِر المتطوعين في مدينة طةرؽ

 :وتحاؤالتها الدراسةلة مشك
مػػػن عػػػدة قضػػػايا لػػػن يتطػػػرؽ  ليهػػػا تتحػػػدد مشػػػكلة اي بحػػػث بشػػػكل عػػػاـ فيمػػػا يثيػػػره 

طةيعػة  او  الةاحثوف من قةل في رروؼ مماثلة سواا من حيث طةيعة موضػوع الدراسػة
يضػػاؼ  لػػي ذلػػأ مػػدي وعػػي الةاحػػث بأىميػػة موضػػوع  ىػػذه القضػػايا وتناولهػػا منه يػػاً 

 .(ٙ)والفروض التي ينطلي منها وتحديده لمفاىين بحثو  ومدي الحاجة  ليو بحثو 
تقػدين صػورة  الدراسة لتوضيحها تتمثل فػي فإف المشكلة التي تحعى وفي ضوا ذلأ 

والخصػايص   وتحديػد م االتػو لعمل التطوعي في الم تم  الليةي اعن واق  واضحة 
اسػةاب حػوؿ  اىنوتصوراتهن ورؤ  االجتماعية واالقتصادية للمتطوعين وغير المتطوعين
وكػػذلأ تحفي المػػواطنين علػػي    ح ػػاـ المػػواطنين عػػن المشػػاركة فػػي العمػػل التطػػوعي

يمكػػن وفػػي  طػػار التحديػػد الحػػابي لمشػػكلة الدراسػػة  .المشػػاركة فػػي العمػػل التطػػوعي
 :اآلتيةالتحاؤالت  بلورة
 ما اىن م م  التطور التاريخي للعمل التطوعي في الم تم  الليةي؟ -ٔ
 لخصايص االجتماعية واالقتصادية للمتطوعين؟ما اىن ا -ٕ
 ما اىن الشروط التي ي ا توافرىا للمشاركة في العمل التطوعي؟ -ٖ
 ما اىن دواف  العمل التطوعي؟ -ٗ
ـَ او يقوـُ بها المتطوعوف؟ -٘  ما م االت العمل التطوعي التي قا
 ما فوايد العمل التطوعي على الفرد والم تم ؟ -ٙ
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 ح اـ المواطنين عن المشاركة في العمل التطوعي من وجهة نظر ما اىن اسةاب  -ٚ
 المتطوعين؟

ما اىن مقترحات المتطوعين لتحفي  المواطنين على المشاركة في العمل  -ٛ
 التطوعي؟

ما ات اىات المتطوعين نحو م موعة من القضايا ا ساسية الخاصة بالةعد  -ٜ
 الثقافي بعملية التطوع؟

ن  ىن الم االت اإلنمايية المحتقةلية للعمل التطوعي في المتطوعي ما رؤية -ٓٔ
 الم تم  الليةي؟

 ما اىن الخصايص االجتماعية واالقتصادية لمير المتطوعين؟ -ٔٔ
ما اىن اسةاب اإلح اـ عن المشاركة في العمل التطوعي من وجهة نظر غير  -ٕٔ

 المتطوعين؟
 كة في العمل التطوعي؟ما اىن الشروط التي ي ا توفرىا ل يادة المشار  -ٖٔ
مػػػا ات اىػػػات غيػػػر المتطػػػوعين نحػػػو م موعػػػة مػػػن القضػػػايا ا ساسػػػية الخاصػػػة  -ٗٔ

 بالةعد الثقافي بعملية التطوع ؟
 اىداؼ الدراسة:

 تحعى الدراسُة لتحقيي عدة اىداٍؼ من اىمها:
 التعرؼ على التطور التاريخي للعمل التطوعي في الم تم  الليةي.-ٔ
 يص االجتماعية واالقتصادية للمتطوعين وغير المتطوعين.التعرؼ على الخصا-ٕ
 الكشل عن دواف  العمل التطوعي.-ٖ
 تحديد م االت العمل التطوعي في الم تم  الليةي.-ٗ
 معرفة اسةاب  ح اـ المواطنين عن المشاركة في العمل التطوعي.-٘
 تطوعي.تقدين رؤية تصورية حوؿ تحفي  المواطنين على المشاركة في العمل ال-ٙ



 ٟ ١ٌج١باٌؼًّ اٌزطٛػٟ ف  ِسّذ ٚاصً| 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ99ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طػػرح تصػػور محػػتقةلي  ىػػن الم ػػاالت االنماييػػة للعمػػل التطػػوعي فػػي الم تمػػ  -ٚ
 الليةي.

 اىمية الدراسة:
 تحتندُّ اىمية الدراسة  لى عدد من االعتةارات:

الم تمػػػ  الليةػػػي  لػػػى اواًل: اىميػػػة موضػػػوع الدراسػػػة ذاتػػػو  وىػػػو العمػػػل التطػػػوعي  وحاجػػػة 
ولتحقيػػػي التنميػػػة  ؛االجتمػػػاعي بػػػين المػػػواطنينالتماسػػػأ فاعليتػػػو  لػػػدعن  ةتنشػػػيطو وزيػػػاد
 المحتدامة.

في الدراسات التي ُاجرِي  حوؿ العمل التطوعي في ليةيػا  كػذلأ  ثانياً: ىناؾ نقص واض 
 ندرة الدراسات التي اىتم  بالمتطوعين وقضاياىن.

فػػي ثالثػػاً: مواكةػػة الدراسػػة للتوجهػػات العالميػػة نحػػو االىتمػػاـ برصػػد وتحليػػل حالػػة التطػػوع 
 العالن.

رابعػػػاً: تكتحػػػا الدراسػػػة اىميػػػة عمليػػػة بمػػػا سػػػتوفره مػػػن بيانػػػات عػػػن التطػػػوع والمتطػػػوعين 
قػد تحػػاعد ال هػػات المنوطػة بالعمػػل التطػػوعي علػى وضػػ  الحياسػػات والتػػي وخصايصػهن  

 والةرامل التي تؤدي  لى تطوير العمل التطوعي ونشر ثقافتو.
 التوجُّو النظريُّ للدراسة: 

انحػػػا  ذ يعػػػدُّ   بالمػػػدخل الةنػػػايي الػػػوريفي كتوجػػػو نظػػػري لهػػػذه الدراسػػػة تمػػػ  االسػػػتعانة
مػػن وجهػػة نظػػر  لدراسػػة العمػػل التطػػوعي ؛المػػداخل النظريػػة ا ساسػػية فػػي علػػن االجتمػػاع

ويػرى المػدخل اف الم تمػ  نحػي يتػألل مػن عػدد مػن ا جػ اا المترابطػة  ويهػتن   الةاحث
 تمػػ  ككػػل  كمػػا ينظػػر  لػػى الم تمػػ  علػػى بدراسػػة الع قػػة بػػين مختلػػل ا جػػ اا وبػػين الم

االسػتقرار  وتتفػي حػوؿ  صػوبال ماعات المتعاونة التي تت ػو اعتةار انو شةكة منظمة من 
 . (ٚ)القين المرتةطة با ىداؼ ووسايل تحقيقها

ومػػن المةػػادت التػػي يرتكػػ  عليهػػا المػػدخل الػػوريفي اف الورػػايل التػػي تؤديهػػا ال ماعػػة او 
لم تمػػ   نمػػا تشػػة  حاجػػات ا فػػراد المنتمػػين او حاجػػات التنظيمػػات المنظمػػة او يؤّديهػػا ا
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  يؤكػػػد التحليػػػل (ٛ)ا خػػػرى  وىػػػذه الحاجػػػات قػػػد تكػػػوف اساسػػػّية او اجتماعيّػػػة او روحيّػػػة
الػوريفي علػى اىميػة العمػػل التطػوعي للم تمػ  وللمتطػوعين علػػى الحػواا  فػالمتطوع يقػػوـُ 

النظريػة الوريفيػة  لػى ورػايل رػاىرة  اىينفػامة  يمكػن تصػنيفها وفقػاً لمبةعل الورايل اله
لنحػػةة للمتطػػوعين وتقػػدـ الورػػايل الظػػاىرة التػػي يؤديهػػا العمػػل التطػػوعي با  وورػػايل كامنػػة

 . (ٜ)الشواىد علي اىميتها وتأكيدىا من لم تم  الكثيرول
يتن التعرؼ على الورايل التي يؤديها العمل التطوعي بالنحةة للم تم  الليةػي  ىنا س ومن
ا يػػتن النظػػر  لػػى المعوقػػات التػػي تواجػػو العمػػل التطػػوعي فػػي ضػػوا المػػدخل الػػوريفي كمػػ

او النتػػػايل  -Mertonعلػػػى حػػػد تعةيػػػر ميرتػػػوف  –باعتةارىػػػا تمثػػػل المعوقػػػات الوريفيػػػة 
الضارة التي تؤّدي  لى الخلل الوريفي الذي يتمثل في التعارض بين ما ينةمي اف يكوف وما 

التػالي عػدـ تحقيػي   وب(ٓٔ)ؤّدي  لى تفكػأ النحػي االجتمػاعيىو واق  فعً   ا مر الذي ي
 دوره المأموِؿ. داا  ؛العمل التطوعي

 مفاىيُن الدراسة: 
   Civil Society:الم تمٌ  المدنيُّ  -ٔ

 التحػػوالتِ مػػن  عديػػديعتةُػػر مفهػػوـُ الم تمػػ  المػػدني مػػن المفػػاىين التاريخيػػة التػػي شػػهدت 
و ودالالتػو مػن بدايػة نشػأتو مػارًّا بتشػكي ت المعرفػة معانيػ فتاريخ المفهـو ىػو تػاريٌخ تحػوؿ

وفػػي كػػل مرحلػػة تاريخيػػة يكتحػػا المفهػػـو دالالت   التػػي تعةػػر عػػن ررفيػػة تاريخيػػة معينػػة
جديػػدة تعةػػر فػػي احيػػاف كثيػػرة عػػن قطيعػػة واضػػحة مػػ  المعنػػي القػػدين  ا مػػر الػػذى زاد مػػن 

الم تمعػات التػي عرفػْ  صعوبة االتفاؽ على تعريػل واحػد للم تمػ  المػدني حتػي داخػل 
 (.ٔٔ)تاريخاً اجتماعياً مشتركاً وعاشْ  في رل مؤسحات وانماط تنظيمية متشابهة

ما بػػػدات المنػػػاداة عنػػػد رهػػػر مصػػػطل  الم تمػػػ  المػػػدني مػػػن خػػػ ؿ الف سػػػفة اليونػػػانيين 
جػػاا    ال اف ىػػذا المصػػطل  ليكػػوف الةػػديل عػػن م تمػػ  الةػػداوة والقريػػة بم تمػػ  المدينػػة؛ 

ونشػأة  منطلقا من فلحفة تحليػل الم تمػ   فهـو الم تم  الحياسي في اوربا كمرادؼ لم
 .(ٕٔ)للحفاظ علي الحرية والحقوؽ الطةيعية ؛الدولة عن طريي العقد بين افراده
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"م موعػػػة مػػػن المؤسحػػػات  :بأنػػػوالم تمػػػ  المػػػدني  يّعػػػرؼ قػػػاموُس اكحػػػفورد الحياسػػػّي 
الدولة  وال تتة  اسرة او ح بػاً او اي تنظػين مػن التطوعية والهيئات التعاونية التي ال ترتةط ب

 .(ٖٔ)التنظيمات الحياسية"
"م ػػاؿ المؤسحػػات  والمنظمػػات وا فػػراد  :بأنػػو Civicusوتصػػُفو منظمػػة "سػػيفيكوس" 

 الموجودين بين ا سرة والدولة والحوؽ الذي يتعاوف فيو الناس بشكل تطوعي من اجل
 . (ٗٔ)تحقيي مصالحهن المشتركة" 
م موعػة التنظيمػات التطوعيػة الحػرة  التػي تمػا الم ػاؿ " :براىين بأنػو و سعد الدين يعرفّ و 

لتحقيي مصال  افرادىا  ملت مػة فػي ذلػأ بقػين ومعػايير االحتػراـ  ؛العاـ بين ا سرة والدولة
 .(٘ٔ)والتراضي والتحام  واإلدارة الحلمية للتنوع والخ ؼ"

لممارسػة الحريػة والمواطنػة مػن اجػل تحقيػي  "يشػكل ميػدانا:كمػا يعرفّػو احمػد زايػد بوصػفو
الصال  العاـ  سػواا بالرقابػة والضػةط )لحػلوؾ الدولػة والحػوؽ( او بتححػين رػروؼ فئػات 

  .(ٙٔ)اجتماعية بعينها"
كانػ  يشتمل علي كل صور التنظيمات التطوعية سواا   اعام ااما ححنين توفيي فقدـ تعريف

ة من ا بنية الحياسية واالقتصادية واالجتماعية م موع:"نوحيث عرفو بأتقليدية اـ حديثة  
والثقافيػة والقانونيػة تنػتظن فػي  طارىػا شػةكة معقػدة مػن الع قػات والممارسػات بػين القػػوي 

ومػن خػ ؿ ومحػتمرة  ويحػدث ذلػأ بصػورة ديناميػة التكوينات االجتماعية في الم تمػ  و 
 .(ٚٔ)" عن الدولة م موعة من المؤسحات التطوعية التي تنشأ وتعمل باستق لية

ُم مل الةنػى  :بأنو وفي ضوا ما سةي من تعريفات وغيرىا  يمكن تعريل الم تم  المدني 
 ليهػػػا ا فػػػراد بشػػػكل والتنظيمػػػات والمؤسحػػػات االجتماعيػػػة غيػػػر الحكوميػػػة  التػػػي ينضػػػن 

  لتحقيي مصالحهن والدفاع عنها  او تحقيي منفعة جماعية للم تم  ككل ؛منتظن و رادي
لمؤسحػػات وسػػايط بػػين الم تمػػ  والدولػػة  وتمػػارس نشػػاطها باسػػتق ؿ نحػػةي عػػن وىػػذه ا

سػػػلطة الدولػػػة  ملت مػػػة فػػػي ذلػػػأ بقػػػين ومعػػػايير االحتػػػراـ والتراضػػػي والتحػػػام  والمشػػػاركة 
  .واإلدارة الحلمية للتنوع والخ ؼ وال تحتهدؼ الوصوؿ للحلطة
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المعنية  النظريات المربية تفحيرلفهن و  "قاعدتين ذىةيتين" ثمةاف  تشير اماني قنديل  ليو 
قاعدة الحفاظ"على االستقرار" واإلسهاـ في حفظ التوازنات  الىما:بالم تم  المدني  او 
 "قاعدة :هماتثاني .ثن توفير درجة اكةر من العدالة االجتماعية بين المصال   ومن

احد است ابية  تصة   اي اف منظمات الم تم  المدني  بما لها من مرونة التكيل"
      ما تدركو الحكومات والمنظمات  ادوات التكيل م  المتميرات ال ديدة  وىو

وت در اإلشارة ىنا  لى اف الم تم  المدني العربي حاليًا يخوض تحوال  .(ٛٔ) العالمية
 ملحورا علي جةهات ث ث:

 جةهة الديمقراطية والكرامة والحرية ضد نظاـ االستةداد وىو التحديث الثوري. -ٔ
 جةهة الحيادة ضد التدخل ا جنةي؛ لكوف الحيادة الوطنية وجهو اآلخر. -ٕ
جةهة المواطنة ضد مطابقات االنتمااات الحياسية بالهويات الطايفية والمذىةية  -ٖ

 .(ٜٔ) والقةلية  اي ضد تشظية الم تم  المدني والكياف الحياسي
تم  مدني قوي يعد من تتفي معظن ا دبيات المهتمة بالديمقراطية علي اف وجود م 

ويمثل انضماـ المواطنين لمنظمات الم تم  المدني عوامل الداعمة للنظاـ الديمقراطي  ال
 والمشاركة في نشاطاتها احد اىن المؤشرات الدالة علي قوة الم تم  المدني وحيويتو.

الربي  ب ما يحمى ات المح  العالمي للقين في بلداففإف بيان و ذا كاف ا مر كذلأ 
لةناا  ؛تشير  لي اف الطريي الي اؿ طوي  امامها تونا ومصر واليمن وليةيا _ _ العربي

.وتوض  بيانات المح  اف اغلةية ساحقة من م تم  مدني قوي وداعن للديمقراطية
%  ليحوا اعضاا في اي ٜٜ:  لي  %ٓٛ :تتراوح ما بين المواطنين في ىذه الةلداف 

 .(ٕٓ )عة نشاطهابمل النظر عن طةي  منظمات مدنية
ليا "العصى الححرية" التي تقـو بإحداث  اف الم تم  المدنيومن ىنا نتوصل  لى  

"قدرات" ىذه المنظمات في  : لى التميير في الم تمعات العربية  ومن ثن ينةمي النظر
لذا البد   (ٕٔ)وتفاع تها م  الدولة وم  الم تم  ككل الواق   واإلمكانات المتاحة لها 

ة  دوؿ الربي  العربي قدرتها علي التحوؿ الديمقراطي عن طريي التميير ال ذري اف تث
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والشامل في بنية الم تم  الفكرية واالجتماعية واف ال يقتصر التميير علي النظن الحياسية 
و دخاؿ تمييرات  ذلأ ب يادة الوعي الشعةي وتحرر الشخصية العربية من الخوؼ و  فقط 

من حرية المشاركة  ص حات تع ز  ة الدستورية والتشريعية و جرااواسعة النطاؽ علي الةني
خ سيادة القانوف وبناا الدولة المدنية الحديثة سوتر  الحياسية ودور الم تم  المدني 

لتؤكد مقدرتها  ؛ترؾشو رساا مةادت التحام  وثقافة العيش الم القايمة علي المؤسحات 
 .(ٕٕ) دية الحابقةعلي تحقيي ما ع  ت عنو ا نظمة االستةدا

 : Volunteeringالتطوع  -ٕ
مػػػا تةػػػرع بػػػو الشػػػخص مػػػن ذات نفحػػػو ممػػػا ال يل ُمػػػو  :التطػػػوع  جػػػاا فػػػي لحػػػاف العػػػرب

 .(ٖٕ)فرضو
تعةئػػػػػػة ا فػػػػػػراد  " :أنػػػػػػوبويعػػػػػػرؼ قػػػػػػاموس "مصػػػػػػطلحات الخدمػػػػػػة االجتماعيػػػػػػة" التطػػػػػػوع 

 .(ٕٗ)"  واستخدامهن بدوف اجر في خدمة الم تم  بعيدا عن المؤسحات الحكومية
 دوافعو العادات والتقاليد او الدين   مأجور قياـ ا فراد بعمل غير :"ويعرؼ التطوع بأنو   

"التضػػحية بالوقػػ  او :ويػػذىا احمػػد مصػػطفي خػػاطر  لػػي اف التطػػوع ىػػو .(ٕ٘) "ومػػا شػػابو
 (.ٕٙ)ال هد اوالماؿ دوف انتظار عايد مادي يوازي ال هد المةذوؿ"

ساسػي للمواطنػة وا عمػاؿ الخيريػة فػي الم تمػ   ويعنػي "الفعػل ا :يعرؼ التطوع بأنوكما 
 . (ٕٚ)المحاىمة بالوق  وال هد  والمهارات من جانا ا فراد بكامل  رادتهن الحرة"

وبححػػا ل نػػة خةػػراا ا مػػن المتحػػدة للتطػػوع يشػػير مفهػػـو التطػػوع  لػػى تخصػػيص وقػػ  
آلخػرين واإلسػهاـ وجهد  بشكل  رادي حر  ودوف الحصوؿ على اربػاح ماديػة  لمحػاعدة ا

 . (ٕٛ)في تحقيي النف  العاـ/الصال  العاـ
ذي يةذلػو اإلنحػاف مػن اجػل ذلػأ ال هػد الػ :ويمكن تعريل التطػوع فػي ىػذه الدراسػة بأنػو

 بشكل  رادي  دوف اجر  من خ ؿ  حدى المنظمات التطوعية.  م تمعو خدمو 
 لػى م موعػة مػن القػػين وع ثقافػة التطػػتشػير و  فهػـو ثقافػة التطػوع بمفهػػـو التطػوع.ميػرتةط و 

واالت اىػػات والممارسػػات  التػػي تحػػث علػػى التطػػوع وتدعمػػو  وتعلػػي مػػن قيمػػة الحػػػلوؾ 
 .(ٜٕ)التطوعي
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 وتوجد ث ثة معاييَر اساسيٍة للتطوع: 
 اال يهدَؼ المتطوع  لى الحصوؿ على رب  مادي لقاا تطوعو. -ٔ
طةقػػاً لامػػن  ي ػػا اف ينةػػ  التطػػوع مػػن اإلرادة الحػػرة للفػػرد دوف ضػػموط خارجيػػة -ٕ

فالخدمة العامة التي يقػـو بهػا بعػل الشػةاب كةػديل للخدمػة العحػكرية  المتحدة 
 ال تعتةر تطوعاً وفقاً لهذا المعيار  حتي لو انفق  في اعماؿ ذات طاب  تطوعي.

ي ػػػا اف يعػػػوَد بفوايػػػد علػػػى اطػػػراؼ اخػػػرى خػػػارج نطػػػاؽ المتطػػػوعين انفحػػػهن  -ٖ
 (.ٖٓ)واسرىن

عطػػاا مت ػػدد يكحػػا الفػػرد  :مشػػاركوف فيػػو علػػي اف التطػػوعي مػػ  خةػػراا التطػػوع وال
شخصػػيتو    ويحػػاعد علػػي تنميػػةواحتػػراـ اآلخػػرين  واحتػػراـ الػػذات  الشػػعور بالرضػػي

وزيػػػادة خةراتػػػو ومهاراتػػػو واتحػػػاع شػػػةكة ع قاتػػػو العامػػػة سػػػواا بػػػين زم يػػػو المتطػػػوعين 
 اتن لهػذه الخػدمالعاملين علػي تقػدين خدمػة مػا لميػرىن او بػين المحػتفيدين والمتلقػي

اكثػػر ارتقػػاا فػػي مكانػػة اإلنحػػاف وشػػعوره بانتمايػػو   ف التطػػوع يشػػكل درجػػة التطوعيػػة.
 (.ٖٔ)اإلنحاني الوطني

 : Volunteerالمتطوع  -ٖ
 .(ٕٖ): المتطوُع ىو الذي يفعل الشيا تةرعاً من نفحوجاا في لحاف العرب

شػخص يقػدـ  :"ع بأنػوالمتطػو  يعرؼ قاموس "الخدمة االجتماعية والخػدمات االجتماعيػة"و 
 (.ٖٖ)"خدماتو بإرادتو الحرة ودوف الحصوؿ علي تعويل مالي

وقيػػػػػل: المتطػػػػػوع ىػػػػػو الػػػػػذي ُيضػػػػػحي عػػػػػن طواعيػػػػػة واختيػػػػػار  بالوقػػػػػ  وال هػػػػػد والمػػػػػاؿ 
والمعلومػات  فػي سػةيل اداا خدمػة عامػة يحػتفيد منهػا اآلخػروف  دوف انتظػار مقابػل  وفػػي 

 . (ٖٗ)ىذا المقابل ال هد المةذوؿحالة حصولو على مقابل ف  بد اال يوازي 
ىػػن النػػاُس الػػذين يقومػػوف بخػػدمات دوف اٍجػػر فػػي منظمػػات خيريػػة او غيػػر  :والمتطوعػػوف

المنظمػات الدينيػة  و ربحية  وىذا يشمل اي عمل غير مدفوع ا جػر لمحػاعدة المػدارس  
 . (ٖ٘)ال معيات االجتماعية او الرياضيةو 
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ا فػػراد الػػذين يةػػذلوف جهػػودًا  :ذه الدراسػػة بػػأنهنويمكػػن تعريػػل المتطػػوعين  جراييػػاً فػػي ىػػ
لخدمػػة جماعػػات معينػػة او مػػن اجػػل م تمعػػاتهن  بشػػكل  رادي حػػر  مػػن خػػ ؿ  حػػدى 

 المنظمات التطوعية  دوف انتظاٍر مقابٍل. 
 : Voluntary Work العمل التطوعي  -ٗ

نظيػػر ال يقػدـ  "عمػل غيػر ربحػي :يعػرؼ العمػل التطػوعي مػن منظػور ا مػن المتحػػدة بأنػو
فػػراد مػػن اجػػل محػػاعدة وتنميػػة يقػػـو بػػو ا  وىػػو عمػػل غيػػر وريفي/مهنػػي  اجػػر معلػػـو 

 (.ٖٙ)بصفة مطلقة" من جيرانهن او الم تمعات الةشرية معيشة اآلخرينى محتو 
ذلػأ النشػاط االجتمػاعي االقتصػادي الػذي يقػـو بػو ا فػراد المتطوعػوف  ":بأنػويعرؼ كما 

هيئػػات والمؤسحػػات والت معػػات ا ىليػػة ذات النفػػ  الممثلػػوف فػػي ال معيػػات الخيريػػة وال
وذلأ بهدِؼ محاعدة الم تم  والتقليل من  ؛ف عايد مادي مةاشر للقايمين عليوالعاـ  دو 

ح ػػػػػن المشػػػػػك ت االجتماعيػػػػػة واإلسػػػػػهاـ فػػػػػي حلهػػػػػا  سػػػػػواا اكػػػػػاف ذلػػػػػأ بالمػػػػػاؿ او 
 . (ٖٚ)ال هد"

  يؤديهػػػػا ا فػػػػراد او بأنػػػػو عةػػػػاره عػػػن جهػػػػود منظمػػػة":وىنػػػاؾ مػػػػن يعػػػرؼ العمػػػػل التطػػػوعي
ال ماعات التي تنخػرط فػي اعمػاؿ وانشػطة منظمػات الم تمػ  المػدني وا ىلػي  وتهػدؼ 

 (.ٖٛ)" للقياـ ب هود تنموية اساساً 
ال هػود التػي يةػذلها ا فػراد   :ويمكن تعريل العمل التطوعي  جرايياً في ىذه الدراسػة بأنػو
التطوعية  بهدؼ تقدين خػدمات  بشكل  رادي  ودوف مقابل  من خ ؿ  حدى المنظمات

 .ل ماعة اجتماعية معينة او تحقيي التنمية لم تمعهن
اف التقريػػر الحػػنوي العاشػػر للمنظمػػات ا ىليػػة العربيػػة وعنوانػػو  ىنػػا   لػػىت ػػدُر اإلشػػارة و 

توافػي او اشػتراؾ الػدوؿ العربيػة محػل الدراسػة  ةالمنطقة العربية اشار  لى اف ثم التطوع في
فػػػي تفضػػػيل  -  تػػػونا  الممػػػرب  ال  ايػػػر  ا ردف  لةنػػػاف  اإلمػػػاراتمصػػػر  الحػػػوداف-

الشػػةاب للعمػػل التطػػوعي خػػارج اطػػر مؤسحػػية او تنظيميػػة  وانطػػ ؽ المةػػادرات ىػػذه مػػن 
 (.ٜٖ)الواق  العالن االفتراضي  لى ارض
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تطػػوره فػػي الحػػنوات و  نترنػػ  الكػػل مػػا يكتػػا عػػن العمػػل التطػػوعي علػػي ا  اف مػػن وبػػالرغن 
ف الناميػػة التحػػتخدـ ىػػذا ف المالةيػػة العظمػػي مػػن ال معيػػات الوطنيػػة فػػي الةلػػدافػػإ ا خيػػرة 
اما ال  ا ا كةر من ال معيات الوطنية في الةلػداف بقدر ضئيل للماية.او  التطوع النوع من

 .(ٓٗ)النامية فتواصل التركي  علي كيفية تطوير استراتي يات تعتمد علي تواجد ا شخاص
 العمل التطوعي  ال من خ ؿ ت مي  طاقات ا فراد ضمن تنظين وال يمكن اف يظهر تأثير

تلػػػأ المؤسحػػػات التػػػي يلتحػػػي بهػػػا ا عضػػػاا    وىػػػي التطوعيػػػةمؤسحػػػي مثػػػل ال معيػػػات 
 (.ٔٗ)يلمادوتحتهدؼ تقدين الخدمات دوف استهداؼ الرب  ا ويتركونها بحرية 

 عظػػػين التطػػػوعث ثػػػة جوانػػػا تتفاعػػػل مػػػن اجػػػل ت :والمؤسحػػػية فػػػي العمػػػل التطػػػوعي تعنػػػي
والتحوؿ بو مػن نشػاط فػردي عفػوي غيػر مؤسحػي  لػي جػ ا مػن شػةكة واحػدة تهػدؼ  لػي 

 وىػذه ال وانػا الث ثػة  قابل للتكػرار واالسػتمرار واالنتشػارالزيادة راس الماؿ االجتماعي 
   االسػػتمرارية فػػي المؤسحػػة و  العمػػل فػػي المؤسحػػة  عامػػة تحكػػنوجػػود قواعػػد  ىػػي:و  اآلتيػػة

بحيث التنحرؼ المؤسحة عػن ىػدفها  الرقابة والمحاالةو  عن ا شخاص __ بمل النظر 
  (.ٕٗ )ا صلي

 نشػػاا ال معيػػات التطوعيػػة حتػػي اصػػةح  مػػن ابػػرز علػػى وتشػػ   الم تمعػػات المتقدمػػة 
مما حمل بعل الػدوؿ علػي اعتةػار دفػ  التةرعػات والمحػاعدات  مقومات الدولة الحديثة 

 وقػػد اصػػة  التقػػدـ والتطػػور فػػي الم تمػػ  يقػػاس بعػػدة هػػا بمن لػػة تحػػديد الضػػريةية للدولػػة ل
قيػػاس العػػدد والفاعليػػة لل معيػػات التػػي يقػػـو المواطنػػوف بإنشػػايها بػػإراداتهن  :مقػػاييا منهػػا

وة ىذه ال معيات ىي خيػر تعةيػر التلقايية خارج مؤسحات الحكومة والحلطة باعتةار اف ق
 (.ٖٗ )قوة الم تم  وحيويتو عن

ىػػي   اليات التػػي تواجػػو العمػػل التطػػوعي فػػي المنطقػػة العربيػػة عامػػة ىنػػاؾ الكثيػػر مػػن اإلشػػك
 وىػػي نفحػػها المحػػئولة عػػن قصػػور "ثقافػػة التطػػوع" نفحػػها المحػػددة لفعاليػػة ثقافػػة التطػػوع 
 علي النحو التالي: ويمكن اف نلخص ىذه اإلشكاليات

 تراكمات سلةية للثقافة الحياسية الحايدة. -ٔ
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 ة االجتماعية.الدور شةو المايا لمؤسحات التنشئ -ٕ
 .للعمل التطوعي توافر الةيئة التشريعية المهيئة -ٖ
  شكالية بناا قدرات المتطوعين. -ٗ
 بناا الثقة بين الم تم  المدني والدولة. -٘
 .(ٗٗ) شكالية التطوع بين النحاا والشةاب-ٙ

فػػي مقدمتػو الحػػرص  تصػػور لتنشػيط دور العمػػل التطػوعي فػػي تطػوير الم تمػػ  العربػي  ةثمػ
  ة تحػػػرب المتطػػػوعين بتوريػػػل قػػػدراتهنومواجهػػػة مشػػػكل رات المتطػػػوعين علػػػي بنػػػاا قػػػد

 المػػػػواطنين مػػػػن خػػػػ ؿ مؤسحػػػػات التنشػػػػئة االجتماعيػػػػة  واسػػػػتثارة الػػػػوعي التطػػػػوعي لػػػػدى
ومن المهن تةني استراتي ية عامة للتطػوع  واالىتماـ با بعاد ا خ قية في العمل التطوعي 

شػاط ا ىلػي التطػوعي وخاصػة االىتمػاـ بعمليػػة تقػـو علػي التنػاغن بػين وسػايل اإلعػػ ـ والن
ت حػػير الع قػػة بػػين  ومػن ناحيػػة اخػػرى تػدفي المعلومػػات الصػػحيحة عػػن القطػػاع التطػػوعي 

 (.٘ٗ)والتواصل بين ا جياؿ في العمل التطوعي القطاع التطوعي والقطاع الخاص 
 نوع الدراسة ومنهُ ها:

صل ت حيثُ  الدراسات الوصفية التحليلية لى  تنتمي الدراسة من حيُث النوع: نوع الدراسة
 .طةيعة العمل التطوعي في مدينة طةرؽ

الدراسة الراىنة على منهل المح  االجتمػاعي عػن طريػي العينػة  : تعتمدُ المنهل المحتخدـ
 ن موضوع الدراسة. يعتةاره من انحا المناىل التي ت با

 م االت الدراسة: 
لكونهػا  ؛علػى المدينػة وقػد وقػ  اختيػار الةاحػث يتمثل في مدينة طةػرؽ: الم اؿ ال مرافي

 ها.بكةيرة من ال معيات ا ىلية   نحةةباإلضافة  لى وجود  محل  قامتو 
الدراسػػػة الميدانيػػػة علػػػى عينػػػة عمديػػػة مػػػن المتطػػػوعين وغيػػػر تػػػن تطةيػػػي  :الم ػػػاؿ الةشػػػري

ي تعتمػد تن اختيار عيّنة المتطوعين من خ ؿ بعل ال معيػات ا ىليػة التػ  كماالمتطوعين
 ومرشػػدات جمعيػػات اىليػػة ىػػي: كشػػاؼ عشػػر علػػيهن فػػي انشػػطتها حيػػث اختػػار الةاحػػث
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طةرؽ  الوفػاا لاعمػاؿ الخيريػة  الحػراج المنيػر  الرحمػة  قلػا ليةيػا  روح الثػورة لاعمػاؿ 
الخيريػػة  فتػػاة ليةيػػا الحػػرة  رعايػػة الطفولػػة  الوطنيػػة لحمايػػة الةيئػػة  العدالػػة والحريػػة  وقػػد 

روعػػػي فػػػي اختيارىػػػا اف تمثػػػل بقػػػدر اإلمكػػػاف ال معيػػػات بطريقػػػة عمديّػػػة  و ىػػػذه اختيػػػرت 
مةحػوٍث  بواقػ   مايػةبلغ ح ن العينة من المتطػوعين االت العمل التطوعي المختلفة  و م 

مةحوٍث. روعي  مايةعينة غير المتطوعين فةلغ ح مها  متطوعين من كل جمعية. اماعشرة 
وجرافية   كالنوع  الحن  التعلين  المهنة  الػدخل  في سحةها التنوع وفقاً للمؤشرات الديم

 الحالة ال وجية. 
 :فػػتن  تطةيػػي الدراسػػة الميدانيػػة فػػي الفتػػرة مػػن بدايػػة شػػهر مػػارس :امػػا الم ػػاؿ ال منػػي

 شهر(.اربعة ا ن العاـ نفحو)حيث استمرؽ التطةييوحتى نهاية شهر يونيو م ـٖٕٔٓ
 اداة جم  الةيانات: 
الستةياف ل م  الةيانات من م تم  الدراسة  وقد اتُة  في  عداده اعتمدت الدراسة على ا

اف يكوف متضمناً م موعة من ا سئلة التي تدور حوؿ التحقي من التحاؤالت التي تحاوؿ 
كػاف خاصػاً بػالمتطوعين  ومػن   :الدراسة اف ت يا عنها. وقػد تػن تصػمين اسػتةيانْين  ا وؿ

يانػػػات ا وليػػػة  مصػػػادر التعػػػرؼ علػػػى العمػػػل ثػػػن فقػػػد اشػػػتمل علػػػى المحػػػاور اآلتيػػػة: الة
التطػػػوعي  الشػػػروط التػػػي ي ػػػا توافرىػػػا للمشػػػاركة فػػػي العمػػػل التطػػػوعي  دوافػػػ  التطػػػوع  

اسػةاب  ح ػاـ المػواطنين عػن المشػاركة م االت العمل التطوعي  فوايد العمػل التطػوعي  
ات اىػات     مقترحات تحفي  المػواطنين للمشػاركة فػي العمػل التطػوعيفي العمل التطوعي

الخاصػػػػة بالةعػػػػد الثقػػػػافي فػػػػي العمػػػػل  المتطػػػػوعين نحػػػػو م موعػػػػة مػػػػن القضػػػػايا ا ساسػػػػية
التطػػػػوعي  اىػػػػػن الم ػػػػػاالت اإلنماييػػػػة المحػػػػػتقةلية للعمػػػػػل التطػػػػوعي. امػػػػػا اسػػػػػتةياف غيػػػػػر 

اسػػػةاب اإلح ػػػاـ عػػػن المتطػػػوعين فقػػػد اشػػػتمل علػػػى المحػػػاور التاليػػػة: الةيانػػػات ا وليػػػة  
  اىن الشروط التي ي ا توافرىا ل ياده المشاركة في العمػل  يالمشاركة في العمل التطوع

التطػػوعي  ات اىػػات غيػػر المتطػػوعين نحػػو م موعػػة مػػن القضػػايا ا ساسػػية الخاصػػة بالةعػػد 
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هما المةدييػة علػى عػدد يتػن عػرض االسػتةيانين فػي صػورتوقػد الثقافي في العمل التطػوعي. 
وقػػد تػن  اختةػػار مةػديي ل سػػتةيانْين  مػن المحكّمػػين  وقػد اسػػتفاد الةاحػث مػػن م حظػاتهن.

مةحوثػػاً  وقػػد اسػػتفاد  ث ثػػينعلػػى عينػػة عمديّػػة مػػن المتطػػوعين وغيػػر المتطػػوعين  بلمػػ  
 ا سئلة. ا منصياغة بعض حيث قاـ بتعديلالةاحث من تلأ الخطوة 
 اسلوب تحليل الةيانات:

  ت والنحا المئوية.تم  معال ة بيانات الدراسة الميدانية  حصايياً باستخداـ التكرارا
 ثانياً: الدراسات الحابقة:

دراسػػػُة موسػػػى شػػػتيوي   منهػػػا:الصػػػلة بموضػػػوع الدراسػػػة العديػػػد مػػػن الدراسػػػات ذات  ثمػػػة
التطػػوع والمتطوعػػوف فػػي العػػالن العربػػي دراسػػات حالػػة.  :بعنػػواف (ٙٗ)(ـٕٓٓٓ): و خػػرين
اؼ دوافػػ  التعػػرؼ علػػى خصػػايص العمػػل التطػػوعي فػػي الػػوطن العربػػي  واستكشػػ محػػتهدفة

طػوعين للمشػاركة العمل التطوعي  وقياس اثػر القػين وبشػكل خػاص القػين الدينيػة علػى المت
وكػػػػذلأ التعػػػػرؼ علػػػػى ا سػػػػةاب التػػػػي تحػػػػوؿ دوف تطػػػػوع النػػػػاس   فػػػػي العمػػػػل التطػػػػوعي

والمشػػاركة فػػي ا عمػػاؿ التطوعيػػة. واعتمػػدت الدراسػػة علػػى ث ثػػة اسػػاليا منه يػػة ىػػي: 
وكان  الدراسػة لمح  االجتمػاعي  واسػلوب دراسػة الحالػة.ا سلوب التاريخي  واسلوب ا

وفلحطين واشػػتمل  عينػػة الدراسػػة  قػػد اجريػػ  فػػي ث ثػػة اقطػػار عربيػػة ىي:مصر وا ردف
مفػػػػردة فػػػػي كػػػػل دولػػػػة قيػػػػد الدراسػػػػة( و خر بميػػػػر ٕٓٓ)علػػػػي جػػػػ ا خػػػػاص بػػػػالمتطوعين

المتطػوعين  ولن يػتن تطةيػي دراسػة غيػر وا ردف  مفردة في كل من مصر  ٓ٘ المتطوعين)
ين اعلػى وقد توصل  الدراسة  لى عدد من النتايل منهػا: اف نحػةة المتطػوع في فلحطين(.

َضػػعفاً   وثمػػة -مصػػر  ا ردف فلحػػطين – فػػي الػػدوؿ تحػػ  الدراسػػة اتالمتطوعػػمػػن نحػػةة 
واف اىػن العوامػل الحػلةية التػي تػؤثر   ى العمػل التطػوعيكةيرًا فػي  قةػاؿ الفئػات الشػابة علػ

المحتوى التعليمي  وانتشػار ا ميػة  وحػا الظهػور   لتطوعي تتمثل في: تدنيعلى العمل ا
 وال هويّة, وا ح اب الحياسية. 
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"العمػػل الخيػػري واإلنحػػاني فػػي دولػػة   عػػن:(ٚٗ)(ـٕٗٓٓ):دراسػػة طلعػػ  لطفػػيوفػػي 
والمتطػوعين فػي ال معيػات اإلمارات العربية المتحدة دراسة ميدانية لعينة مػن العػاملين 

التطػػػور التػػػاريخي لػػػو فػػػي م تمػػػ  اإلمػػػارات   لػػػيلتعػػػرؼ االدراسػػػة  ىػػػدف   الخيريػػػة"
التقليػػدي والحػػديث  كػػذلأ التعػػرؼ علػػى بنػػاا ال معيػػات الخيريػػة وع قاتهػػا بالدولػػة  
ومكانة ىذه ال معيات ودورىا في خدمػة الم تمػ   ودوافػ  العمػل الخيػري واإلنحػاني 

مػل الخيػري واإلنحػاني. واعتمػدت والفئات المحتفيدة منو  والتعػرؼ علػى معوقػات الع
الدراسة على طريقة المح  االجتماعي بالعينة  وتحليل مضػموف اإلصػدارات المختلفػة 
التػػي تنشػػرىا ال معيػػات الخيريػػة مػػن كتػػا وم ػػ ت ونشػػرات وتقػػارير  باإلضػػافة  لػػى 

وقد بلغ ح ن   تلفة بشأف مؤسحات الم تم  المدنياالستفادة من اإلحصااات المخ
 ( مػػػػن اإلنػػػػاث. وتوصػػػػل ٔٙ(مػػػػن الػػػػذكور و)ٖٜ منهن )اً (فػػػػردٗ٘ٔراسػػػػة )عينػػػػة الد
: اف معظػػػن ال معيػػػات الخيريػػػة توجػػػد فػػػي المنػػػػاطي  لػػػي عػػػدة نتػػػايل اىمهػػػا الدراسػػػة
واف   وف بػػػين ال معيػػػات الخيريػػػة والدولػػػةووجػػػود التنحػػػيي والتكامػػػل والتعػػػا  الحضػػػرية

 اإلمػارات العربيػة المتحػدة في دولة نحانيىناؾ عدة معوقات تواجو العمل الخيري واإل
  .والمالية  والتشريعية الثقافية واالجتماعية وىي: المعوقات الشخصية  و 

"قػػين العمػػل  دراسػػة حػػوؿ:  (ٛٗ)(ـٕٙٓٓ): ح عةػػد اهخالػػد عةػػد الفتػػا  كمػػا قػػدـ       
وقػػد تركػػ ت مشػػكلة  ىػػذه الدراسػػة فػػي الةحػػث عػػن  ا ىلػػي فػػي مصػػر دراسػػة ميدانيػػة".

اعيػػػػػة للعمػػػػػل التطػػػػػوعي التػػػػػي تحػػػػػددىا الةنيػػػػػة االجتماعيػػػػػة المصػػػػػرية  الخصػػػػػايص االجتم
التطػػػػور التػػػػاريخي للعمػػػػل التطػػػػوعي فػػػػي مصػػػػر    لػػػػيلتعػػػػرؼ االدراسػػػػة  تلػػػػأ واسػػػػتهدف 

كػػػذلأ التعػػػرؼ علػػػى  ليػػػات التطػػػوع     تصػػػادية للمتطػػػوعينوالخصػػػايص االجتماعيػػػة االق
لتحديد المػراة والشػةاب وكةػار ودوافعو  وطةيعة المشاركة التطوعية للفئات االجتماعية  وبا

الحن. فضً  عن التعرؼ على م م  الثقافة المدنية لػدى المتطػوعين  مػن خػ ؿ التعػرؼ 
ة علػػى االسػػتةياف علػػى م مػػ  قػػين المشػػاركة والميريػػة والثقػػة والتحػػام . اعتمػػدت الدراسػػ

 . متطػوع(ٖٓٓ بلغ ح مهػا)نة من المتطوعين في الريل والحضرعي خ ؿل م  الةيانات 
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ن يشػتركوف فػي  لى م موعة من النتايل نذكر منها: اف غالةية المتطػوعيالدراسة   وتوصل 
مػ  تمثيػل ضػػعيل    التػػي تتحػن بحػمات الفئػات الوسػػطىاالقتصػاديةو  الخلفيػة االجتماعيػة
وارتفاع نحةة تطوع الشةاب في الحضر مقارنة بتطوع كةار الحن فػي   علياللفئات الدنيا وال
عػات فػي نحةة مشػاركة المػراة فػي العمػل التطػوعي  وتنحصػر معظػن المتطو  الريل  وارتفاع

  الشػةاب بػين المتطػوعينتمثيػل في الحضر. وتقل نحةة  اغلةهن تقمنفئة عمر الشةاب  و 
وغلة  الدواف  الميرية على الدواف    نيالمتطوعي هنبينما ترتف  نحةة تمثيل كةار الحن بين

لػا علػى ا نشػطة التطوعيػة جمػ  وتوزيػ  المحػاعدات كمػا غ للتطوع بشكل عاـ ؛ا نانية
وتراجػػػػ  عناصػػػػر الثقافػػػػة المدنيػػػػة لػػػػدى   تػػػػاـ والمعػػػػوقينالماليػػػػة والرعايػػػػة االجتماعيػػػػة لاي

 المتطوعين. 
"العمػل  فقد تناول  موضػوع: (ٜٗ)(ـٕٙٓٓ) :دراسة راشد حمد بن حميد الةوسعيدياما 

 لػى  ىػدف وقػد لتفعيل( دراسة ميدانية". )الواق  و ليات ا :التطوعي في الم تم  العماني
دراسػػػة واقػػػ  العمػػػل التطػػػوعي فػػػي الم تمػػػ  العمػػػاني  وتحديػػػد م االتػػػو  والتعػػػرؼ علػػػى 

  ة من المقترحػات مػن اجػل النهػوض بػومعوقات العمل التطوعي ومقوماتو  وتقدين م موع
اعتمػػػدت الدراسػػػة علػػػى ا سػػػلوب االسػػػتط عي  وتػػػن جمػػػ  الةيانػػػات المحػػػتخدمة فػػػي و 

الػػػػذي تػػػػن تطةيقػػػػو علػػػػى عينػػػػة مػػػػن المػػػػواطنين   الدراسػػػػة الميدانيػػػػة عػػػػن طريػػػػي االسػػػػتةياف
. وقػػػد مةحػػػوث (ٕٓٓبلػػػغ ح مهػػػا )  العمػػػل التطػػػوعي المشػػػاركين وغيػػػر المشػػػاركين فػػػي

توصػػل  الدراسػػػة  لػػى عػػػدد مػػن النتػػػايل منهػػا: اف معظػػػن افػػراد العينػػػة شػػاركوا فػػػي اعمػػػاؿ 
ؿ تطوعيػػػة فػػػي الوقػػػ  نػػػة يشػػػاركوف فػػػي اعمػػػاتطوعيػػػة فػػػي الماضػػػي  واف نصػػػل افػػػراد العي

واف اىن الم االت المختلفة للعمل التطوعي تتمثل في: تنمية الم تم  المحلػي    الراىن
والمشػػػاركة فػػػي الم ػػػاالت الثقافيػػػة والتوعويػػػة  والمشػػػاركة فػػػي رعايػػػة ذوي االحتياجػػػات 

فػػي  تطػػوعي العمػػل ال وقػػاتواف اىػػن مع  لمحػػاعدة المحتػػاجين ؛الخاصػػة  وجمػػ  ا مػػواؿ
لػػػةعل ال معيػػػات  وضػػػعل التوعيػػػة  اديالػػػدعن المػػػ قلػػػةتتمثػػػل فػػػي: الم تمػػػ  العمػػػاني 

اإلع ميػػة والتربويػػة بأىميتػػو  وعػػدـ وضػػوح ودقػػة التنظػػين المؤسحػػي لل معيػػات  وضػػعل 
 التنحيي بين ال معيات التطوعية. 
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م تمػػ  "العمػػل التطػػوعي فػػي ال  (ٓ٘)(ـٕٚٓٓ) :دراسػػة سػػامية المريػػانيواخيػػرًا جػػاات 
العربػػي الليةػػي "ال معيػػات الخيريػػة بمدينػػة طػػرابلا نموذجػػاً". ىػػدف  ىػػذه الدراسػػة  لػػى 

ؿ التطػػػوعي دراسػػػة وضػػػ  العمػػػل التطػػػوعي داخػػػل بعػػػل ال معيػػػات العاملػػػة فػػػي الم ػػػا
وذلػػػأ لمعرفػػػة اىػػػن الةػػػرامل والخػػػدمات وا نشػػػطة التػػػي  ؛والموجػػػودة داخػػػل طػػػرابلا

 ؛وفػي تػدعين المحػاىمة فػي بػرامل التنميػة  فهاومدى فاعليتها فػي تحقيػي اىػدا  تقدمها
لتحقيي الرفاىية والوقوؼ على اىن الدواف  التي تدف  المػواطنين للتطػوع والتعػرؼ علػى 
اىن الصعوبات التي تواجو العمل التطوعي. وقػد توصػل  الدراسػة  لػى عػدد مػن النتػايل 

اف و عػدد اإلنػاث  ب ارنػةمقتطوعين/ العاملين( اعلى منها: اف عدد الذكور المةحوثين )الم
وتمثلػ  اىػن الةػرامل . من الفئات العمرية الشػابةكان  تطوعين  غالةية المةحوثين من الم

فػػي: تقػػدين محػػاعدات  -عينػػة الدراسػػة  -والخػػدمات التػػي تقػػدمها ال معيػػات ا ىليػػة 
عينيػػة للمحػػتهدفين  والمشػػاركة فػػي المهرجانػػات والمعػػارض  وكػػذلأ تنظػػين محاضػػرات 

 قيفية باإلضافة  لى تنظين دورات تدريةية مختلفة.  وندوات تث
اف اطػ ع الةاحػث علػى بعػل الدراسػات الحػابقة ذات الصػلة بموضػوع الدراسػة   شأ ال

بأنهػا الركػػاي  ا ساسػية التػػي : ن جانػا  لػى الحػػد الػذي يمكػػن القػوؿقػد افػاده فػػي اكثػر مػػ
د مػػن المفػػاىين التػػي سػػاىم  فػػي بلػػورة العديػػو   نطلقػػ  مػػن خ لهػػا تحػػاؤالت الدراسػػةا

 تناولتها  وتوجيهو لتحديد اإلجرااات المنه ية. 
اتفػػاؽ بينهػػا وبػػين و  ؼوفػػي ضػػوا اسػػتعراض الدراسػػات الحػػابقة تةػػين اف ىنػػاؾ اوجػػَو اخػػت 

فػي عينػة الدراسػة حيػث اقتصػرت  بعل الدراسػات الحػابقة فقد اختلف  ؛الدراسة الحالية
 الفتػاح راسة طلع  لطفي  ودراسة خالد عةػد)د :فقط على المشاركين في العمل التطوعي

وغيػر امػا عينػة الدراسػة الحاليػة فقػد ضػم  المشػاركين   (يػانيودراسة سامية المر  عةد اه 
 :الدراسػػات الحػػابقة بعػػل مػػ  فػػي تلػػأ العينػػة وتشػػابه   فػػي العمػػل التطػػوعيالمشػػاركين 

 لدراسػػػػةىػػػػذه ا تشػػػػابه  وقػػػػدوي  و خػػػػرين  ودراسػػػػة راشػػػػد حمد(.)دراسػػػػة موسػػػػى شػػػػتي
 الةيانات المتمثلة في االستةياف.جم  الدراسات الحابقة في اداة و 
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 اىمية العمل التطوعي::اً ثالث
 : منهااىمية كةيرة للعمل التطوعي 

بمفردىػػا قػػادرة علػػى  -  الػػدوؿ المتقدمػػةوبخاصػػة  فػػي  -الحكومػػات  لػػن تعػػد  -ٔ
بفعػػػػػل تحقيػػػػي التنميػػػػػة المحػػػػتدامة او تقػػػػػدين كافػػػػػة المحػػػػاعدات واالحتياجػػػػػات 

وعليػػػو تةػػػرز اىميػػػة مشػػػاركة  الحػػػكانية المتميػػػرات العالميػػػة والم تمعيػػػة وال يػػػادة 
المتطػػػوعين لمحػػػاندة اإلنفػػػاؽ الحكػػػومي مػػػن جانػػػا, وتػػػوفير ال هػػػود الحكوميػػػة 

 للمحؤوليات الكةرى من جانٍا  خر. 
 ف التطػػػوع يػػػؤثر فػػػي النحػػػي القيمػػػي لػػػدى الفػػػرد  واحػػػد المؤشػػػرات الدالػػػة علػػػى  -ٕ

 شعور بالمواطنة واالنتماا للوطن. محتوى نضل ال
خػػارج اطػػر  يمثػػل التطػػوع تعةيػػرًا صػػادقاً عػػن قػػدرة ا فػػراد علػػى التعػػاوف والتشػػارؾ -ٖ

والا الفػػرد مػػن الوحػػدات االجتماعيػػة الضػػيقة  وينطلػػي مػػن  االرتةاطػػات التقليديػػة,
كالعايلػػة والعشػػيرة والقةيلػػة والطايفػػة الدينيػػة  لػػى دايػػرة اوسػػ  مػػن االنتمػػاا للةيئػػة 
االجتماعية  تنتصر فيهػا فكػرة اإلرادة ال ماعيػة الهادفػة لخيػر الم مػوع ومػن ثػن 

 االرتقاا بتنميتو. 
بنظػػػرة واقعيػػػة خاصػػػة ت ػػػاه طةيعػػػة  هتميػػػ  المتطػػػوع مػػػن افػػػراد الم تمػػػ   بححػػػا -ٗ

 االحتياجات والمشك ت وكيفية التعامل معها. 
وعين وجػػػػود نقػػػػص فػػػػي المهنيػػػػين ممػػػػا يحػػػػتدعي اسػػػػتكماؿ ىػػػػذا الػػػػنقص بػػػػالمتط -٘

 المدربين. 
 الطاقات الةشرية والمادية ويوجهها ويحولها  لى عمل مثمر.  ئ ف التطوع يعة -ٙ
تحقيقا  ؛قاعدتهامن ويوس    الخدمات م اؿ في الواض  يحد التطوع الفراغ -ٚ

مةدا تحقيي ام  في  ؛لمةدا الكفاية  والوصوؿ بها  لى المناطي المحرومة
 . ةلاالعد

 العاج ة  لى طاقات قادرة عاملة ومنت ة.  تحويل الطاقات الخاملة او -ٛ
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التطوع راىرة ىامة للداللة على حيوية ال ماىير واي ابيتها ولذلأ يُؤخذ كمؤشٍر  -ٜ
 للحكن على تقدـ الشعوب. 

دامة من يعتةر العمل التطوعي ترجمة فعلية لما توصل   ليو ادبيات التنمية المحت -ٓٔ
 . اف اإلنحاُف ىو ىدؼ التنمية ووسيلتها

مدفوع الز المتطوع بالحماس في ا داا, وىذا ما نفتقده في العمل الروتيني يمتا -ٔٔ
 .( ٔ٘)ا جر غالةاً 

للتطػػػػػػوع دور اقتصػػػػػػادي اساسػػػػػػي فػػػػػػي الم تم  حيػػػػػػث يتصػػػػػػدى لمػػػػػػا يحػػػػػػميو  -ٕٔ
ل  ليػػو الحػػوؽ فػػي م ػػاالت االقتصػػاديوف  خفاقػػاِت الحػػوؽ  ويمػػا الفػػراغ الػػذي ال يصػػ

عمػػػا يضػػػيفو التطػػػوع  لػػػى النػػػاتل القػػػومي فضػػػً  الصػػػحة والةيئػػػة وغيػػػر ذلػػػأ  كعديػػػدة  
مػػػػػػن ىػػػػػػذا   %ٗٔ لػػػػػػى: % ٛ :بػػػػػػينمػػػػػػا اإلجمػػػػػػالي  ي م تمػػػػػػ  والػػػػػػذي يتػػػػػػراوح 

 كما تشير اماني قنديل  لي اف القطػاع ا ىلػي فػي دوؿ م لػا التعػاوف (ٕ٘اإلجمالي)
مصػػادر متنوعػػة ابرزىػػا تتػػدفي اموالػػو مػػن خػػ ؿ لخلي ػػي يمتلػػأ قػػوة اقتصػػادية كةيػػرة ا

دعمػ   وشركات ومؤسحات خاصة  من الم تم  ودعن مالي حكومي  تةرعات وىةات
 .(ٖ٘)القطاع بداف  المحئولية االجتماعية

ويقلل   بتقدير الذات والثقة بالنفا قوياً اف يخلي شعوراً العمل التطوعي يحتطي   -ٖٔ
الحياة ويتملا على  اتمن معدؿ ضربات القلا وضمط الدـ  كما انو يقلل من ضموط

التكيل االجتماعي السيما لافراد الذين  يحاىن في عملية كما    (ٗ٘)عيةالع لة االجتما
واصدؽ مثاؿ علي ذلأ مؤسحات المهاجرين يشوف في بيئات مع ولة معظن الوق   يع

العديدة التي نم  في الواليات المتحدة ا مريكية كنتي ة لموجات اله رة الناجحة 
 .(٘٘) من دوؿ عديدة

وريػػة  فػػي الحػػد مػػن معانػػاة ا شػػخاص المحتضػػعفين يحتػػل المتطوعػػوف مكانػػة مح -ٗٔ
ففػػي سػػورية يشػػكل متطوعػػو الهػػ ؿ ا حمػػر العربػػي الحػػوري الركيػػ ة   وتححػػين حيػػاتهن

لمالةيػػة  انشػػطة توزيػػ  المحػػاعدات علػػي المػػدف المحاصػػرة والحػػكاف المشػػردين بحػػةا 
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ص اوفػػػي غػػػرب افريقيػػػا خػػػاطر المتطوعػػػوف المحليػػػوف بحيػػػاتهن لرعايػػػة ا شػػػخ الحػػػرب.
سػػوي الوصػػن فػػي  لاسػػل لػػن يلقػػوو  ودفػػن ضػػحاياه   المصػػابين بمػػرض فيػػروس اإليةػػوال

 علػػػػي طػػػػوؿ ضػػػػفاؼ الةحػػػػر المتوسػػػػط ال يػػػػدخرو   الم تمعػػػػات التػػػػي يعيشػػػػوف فيهػػػػا.
 الوصػوؿ  لػي الحػواحل مػن اجػلالمتطوعوف جهػدا إلنقػاذ حيػاة المهػاجرين بمحػاعدتهن 

وعػػوف عمػػة.وفي منموليػػا يحػػاعد المتطافات ا وليػػة وا غطيػػة وا طمقػػدمين  لػػيهن اإلسػػع
اثنػػين . وفػػي بورونػػدي يتطػػوع شػػخص واحػػد مػػن كػػل الشػػةاب علػػي تطػػوير سػػةل العػػيش

للتعػػػػاوف مػػػػ  م تمعػػػػاتهن علػػػػي مواجهػػػػة  ؛لػػػػدي الصػػػػليا  ا حمػػػػر اً شخصػػػػوعشػػػػرين 
جميػػ  انحػػاا العػػالن  ومػػن ال ػػدير بالػػذكر انػػو يوجػػد اليػػـو فػػي . (ٙ٘)التحػػديات اإلنماييػػة

واله ؿ ا حمػر يعملػوف فػي بلػداف تعػاني    متطوع من الصليا ا حمر اكثر من مليوف
 لػػػي بعػػػل العمليػػػات التػػػي شػػػارؾ فيهػػػا الصػػػليا ا حمػػػر  ذا نظرنػػػا و  .(ٚ٘)مػػػن ن اعػػػات

 ففػػػي  فإننػػػا ن ػػػد تعاونػػػاً ملموسػػػاً مػػػن المتطػػػوعين والهػػػ ؿ ا حمػػػر فػػػي اآلونػػػة ا خيػػػرة
شػخص  يمليػون ي تحصػين اكثػر مػنمتطوعػوف علػجمهورية الكنمو الديمقراطيػة سػاعد ال

.وفي سػورية تمكػن متطوعػو الهػ ؿ ٕٗٔٓؤٖٕٓ :ضد شلل ا طفاؿ خ ؿ العامين
م يػػين شػػخص خػػ ؿ ث ثػػة تحػػعة  ا حمػػر العربػػي الحػػوري مػػن الوصػػوؿ  لػػي اكثػػر مػػن

.وتمكػػػػن ٕٗٔٓو يلوؿ/سػػػةتمةر(من عػػػاـ /و ب/اغحػػػطا /)تموز/يوليػػػو: اشػػػهر فقػػػط
مليػوف شػخص فػي الةلػداف المتضػررة مػن  ٕ,ٖ :وؿ  لػيالمتطوعوف المحليوف مػن الوصػ

 .(ٛ٘)ٕٗٔٓ-ٖٕٔٓ :يروس  بيوال خ ؿ عاميف
فكةػار الحػن   حالة  كةار الحن الصحيةعلي  ي ابياً   تؤثر ا عماؿ التطوعية تأثيراً  -٘ٔ

ي ػػابي علػػي صػػحتهن اكثػػر ممػػا فػػي اعمػػاؿ تطوعيػػة يشػػعروف بتػػأثير   الػػذين ينخرطػػوف
 .(ٜ٘)لحنصمار اغيرىن من بو  يشعر 

   :التطور التاريخي للعمل التطوعي في الم تم  الليةي: اً رابع
وقػػد كػػاف للقػػين اإلسػػ مية أة فػػي الم تمػػ  الليةػػي  اف العمػػل التطػػوعي قػػدين النشػػ ال شػػأ

التػػي تػػدعو للخيػػر واإلححػػاف  والعػػادات والتقاليػػد االجتماعيػػة القةليػػة الداعيػػة  لػػى التعػػاوف 
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عػػػػػَرؼ الليةيػػػػػوف نظامػػػػػاً اطلقػػػػػوا  حيػػػػػث  ري فػػػػػي نشػػػػػأتودور جػػػػػوى والتكافػػػػػل االجتمػػػػػاعي
"الرغاطة" الذي يعنػي تعػاوف سػكاف القريػة مػ  بعضػهن الػةعل ايػاـ الحػرث والحصػاد :عليو

فػػي  نظػػاـ الوقػػل والحركػػة الصػػوفية  دورو لػػي جانػػا نظػػاـ الرغاطػػة  كػػاف ل  (ٓٙ)والدراسػػة
 :خية بأف العهد العثماني الثانيتشير المصادر التاريو  تفعيل ثقافة التعاوف والعمل التطوعي.

 . (ٔٙ) ىو بداية التكوين التنظيمي للعمل التطوعي في ليةيا  (ٜٔٔٔ-ٖ٘ٛٔ)
وقػػػد شػػػهدت ىػػػذه المرحلػػػة انخػػػراط النخةػػػة النحػػػايية الليةيػػػة فػػػي العمػػػل التطػػػوعي  وقػػػد 

لتنظين العمل  ؛من التعلين  وجاات المحاولة ا ولى لماؿ وقدرفر ااساعدىن على ذلأ تو 
عنػدما انطلقػ  اعمػاؿ اوؿ جمعيػة نحػايية اىليػة فػي  ـٜٛٓٔ :تطوعي النحػايي فػي عػاـال

)ن مة اله ؿ النحايية الخيرية( فكان  انط قة فريدة متمي ة نحو العمل  :ليةيا تح  اسن
 . (ٖٙ)ال معية لن تؤد اىدافها المرجوة  على الرغن من ذلأ فإف  و (ٕٙ)النحايي العاـ

مؤسحػػات للتنشػػئة كانػػ  بمثابػػة   نػػذاؾ اف ال معيػػات ا ىليػػة المرحلػػةوي حػػظ فػػي ىػػذه 
 الحياسية  باإلضافة  لى دورىا في حل مشك ت وقتية تتعلي بالحياة اليومية  فراد 

 الم تم .
الذي شكل قطيعة تاريخية حادة اماـ   (ٖٜٗٔ-ٜٔٔٔوفي مرحلة االحت ؿ اإليطالي ) 

ل وايػػػا والمحػػػاجد والطػػػرؽ الصػػػوفية تقػػػـو رلػػػ  الكتاتيػػػا واا ىلػػػي  تػػػراكن ت ربػػػة العمػػػل
 بدورىا التقليدي في االىتماـ بتدريا تعلػين الػدين وتحفػيظ القػر ف الكػرين وحفػظ التػراث

 .(ٗٙ) لي جانا تقدين الخدمات والمحاعدات االجتماعية
 :خػػػ ؿ االحػػػت ؿ اإليطػػػالي او فتػػػرة اإلدارة ا جنةيػػػة لليةيػػػا شػػػهدت المرحلػػػة االسػػػتعمارية

بػػػروز النخةػػػة الثقافيػػػة واالجتماعيػػػة والحياسػػػية والنقابيػػػة فػػػي ليةيػػػا    (ٜٔ٘ٔ – ٜٔٔٔ)
والتي قادت الحركة الوطنيػة وسػاىم  بشػكل كةيػر فػي تنػامي العمػل ا ىلػي  الػذي شػمل 

 . (٘ٙ)العديد من ا نشطة االجتماعية ذات الطةيعة الخيرية
 العمػػل التطػػوعيمػػوًا وازدىػػارًا فػػي ن  (ٜٜٙٔ-ٜٔ٘ٔ) :شػػهدت مرحلػػة العهػػد الملكػػي

حػػي المػػواطنين فػػي  ٕٙ :بػػنص المػػادة ـٜٔ٘ٔ :حيػػث كفػػل الدسػػتور الليةػػي الصػػادر عػػاـ
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ـ ٖٜ٘ٔ-ٔٔ-ٕٛ :تكوين ال معيات ا ىلية  كما نػص القػانوف المػدني الصػادر بتػاريخ
          مػػػػػا بػػػػػين:المػػػػػواد  مػػػػػن خصػػػػػصنظػػػػػين ال معيػػػػػات والمؤسحػػػػػات ا ىليػػػػػة حيػػػػػث علػػػػػى ت

وصػػدور مثػػل ىػػذه التشػػريعات   يػػات والمؤسحػػات ا ىليػػةلتنظػػين ال مع ؛(ٛٙ لػػى  ٗ٘)
 .(ٙٙ)يعكا مدى اىتماـ الدولة الليةية في ذلأ الوق  بتطوير وتهيئة الم تم  المدني

 ولعل واحدة من الحمات الحايدة في ميداف العمل التطوعي في تلأ المرحلة  ىي تطور
  فقػػػري فػػػي قضػػػايا المػػػراةالتػػػي كانػػػ  ال معيػػػات النحػػػايية عمودىػػػا الو  الحركػػػة النحػػػايية 

 ت النحػاييةوتقدين الخدمات والرعاية االجتماعية مكونًا رييحيًا فػي نشػاط اىتمػاـ ال معيػا
(ٙٚ). 

قاد القذافي م  ثلػة مػن ضػةاط ال ػيش الليةػي  ـٜٜٙٔ :وفي ا وؿ من شهر سةتمةر عاـ
ة العربيػة الليةيػة وانهوا الحكن الملكػي للػة د  كمػا اعلنػوا ال مهوريػ يًا  نذاؾانق بًا عحكر 

ـ  ٜٚٚٔ :وخػػػ ؿ ىػػػذه المرحلػػػة شػػػهدت ليةيػػػا فػػػي بدايػػػة .(ٛٙ)بػػػداًل مػػػن المملكػػػة الليةيػػػة
تػن  لمػاا المؤسحػات  ـٜٚٚٔ :تميرات سياسية جذرية وراديكالية  فمنذ الثاني مػن مػارس

الحكوميػػة بأطرىػػا القانونيػػة والةيروقراطيػػة التقليديػػة  وحلػػ  محلهػػا ىيكليػػة مختلفػػة تمامػػا 
 .  (ٓٚ)  التي اطاح  بكل تراث العمل ا ىلي التقليدي(ٜٙ)اسن "سلطة الشعا" تح 

انتهل نظاـ القذافي سياسة شاملة لتصفية مؤسحات الم تم  المدني التي شهدت ازدىارًا 
 في العهد الملكي  من اىن سماتها ما يلي: 

والتػػػي  ٛ٘ لػػػى  ٗ٘ :والمػػػى المػػػواد مػػػن ـٜٓٚٔلحػػػنة  ٙٔ :ر القػػػانوف رقػػػنو صػػػد -
فقػط علػى ال معيػات الخيريػة  ىمدني بشأف ال معيات ا ىلية وابقػتضمنها القانوف ال

 . (ٔٚ)التعاونية
 ف  ؛تأكيد القذافي على عدـ حاجة النظػاـ ال مػاىيري لمؤسحػات الم تمػ  المػدني -

تحػػوؿ  لػػى م تمػػ  مػػدني واىلػػي يمػػارس الحػػلطة  - علػػى حػػد زعمػػو - الم تمػػ  كلػػو
 .(ٕٚ)بنفحو بشكل مةاشر

العمل الح بي  واف الهيئة الح بية الوحيدة التي يمكن للشػعا الليةػي االنضػماـ حظر  -
 اف الثورية  وقد رفػ  القػذافي شػعار  ليها  باإلل اـ  او اإلكراه ىي ما سمي بحركة الل ا
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في كتابو ا خضر: اف "من تح ب خاف" اي من ينادي بتشكيل ح ب في ليةيا تنحا 
. كما ورد فيو :اف الح بية  جهاض للديمقراطية  وكأف  ليو الخيانة العظمي ويحاكن بها

 .(ٖٚ)تشكيل ا ح اب يتنافى م  الديمقراطية
انتشار سلطة الدولة فػي كػل م ػاالت الحيػاة الم تمعيػة  ممػا جعػل مػن ىػذه الحػلطة  -

اداة مراقةػػػػػة محػػػػػتمرة وعايقػػػػػاً امػػػػػاـ  مكانيػػػػػة تحػػػػػرر ا فػػػػػراد واسػػػػػتق لية التنظيمػػػػػات 
 . (ٗٚ)االجتماعية

فاا الشػػرعية القانونيػػة والحياسػػية علػػى ا رخةيػػل القةلػػي  وذلػػأ مػػن خػػ ؿ مأسحػػة  ضػػ -
الةنية القةلية عن طريي  نشػاا مػا سػمي بػالروابط االجتماعيػة: اي اف يكػوف لكػل قةيلػة 

  ممػػا نػػتل عنػػو اف اصػػةح  (٘ٚ)رابطػػة وقيػػادة اجتماعيػػة لتحػػهر علػػى مصػػال  القةيلػػة
ا مػػن   ضػػافة  لػػى انهػػا بػػديل عػػن مؤسحػػات  القةيلػػة اداة لت ميػػ  المصػػال  وتحقيػػي

 .  (ٙٚ)الم تم  المدني
اف الحػػػمة الرييحػػة لهػػػذه المرحلػػػة ىػػي تأسػػػيا عػػدة جمعيػػػات اىليػػػة  ىنلفػػ  االنتةػػػاه  لػػو 

 ""ك معيػة القػذافي لاعمػاؿ الخيريػة :اشرؼ عليها النظاـ بصورة مةاشرة مػن خػ ؿ ابنايػو
التػػي اشػػرف  عليهػػا ابنتػػو عايشػػة   ا ""واعتصػػمو  :التػػي اشػػرؼ عليهػػا ن لػػو سػػيل  وجمعيػػة

وغيرىػػا مػػن ال معيػػات التػػي كانػػ  تتمتػػ  بػػالكثير مػػن االمتيػػازات واالسػػتق لية القانونيػػة. 
دايمػػاً لتقػػدين  ى الشػػعا الليةػػي  و نمػػا كػػاف دورىػػاوىػػذه ال معيػػات لػػن تعػػد بػػأي نفػػ  علػػ

 . (ٚٚ)تالخدمات للعالن الخارجي في حين اف شعةها في اما الحاجة لهذه الخدما
مػػا يعػػرؼ فػػي ادبيػػات دراسػػة   (ٛٚ)ظيمػػات النحػػايية خػػ ؿ ىػػذه المرحلػػةوقػػد عكحػػ  التن

"اسػػػػتراتي يات التةعيػػػػة الفرعيػػػػة" وىػػػػي اسػػػػتراتي ية عمػػػػل  :المػػػػراة والعمػػػػل ا ىلػػػػي باسػػػػن
رسػػمية  تتةنػػي اىػػدافها و لياتهػػا  وىػػو مػػا يعنػػي  لتنظيمػات نحػػايية تابعػػة لمنظمػػات سياسػػية 

واحػػػدة مػػػن تػػػد ني مشػػػاركة المػػػراة ولعػػػل   (ٜٚ)دة لهػػػذه التنظيمػػػاتدرجػػػة اسػػػتق ؿ محػػػدو 
 . (ٓٛ)في ميداف العمل التطوعي النحايي خ ؿ ىذه المرحلة  الحايدةالحمات 
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التنظيمػػػات التطوعيػػػة بالدولػػػة  ة قػػػع ـٜٓٚٔ :لحػػػنة  (ٔٔٔ) :القػػػانوف رقػػػن وقػػػد شػػػكل
. ٜٔ :ور القػػانوف رقػػنبعػػد صػػدـ ٕٔٓٓ :اسػػتمر العمػػل بػػو  لػػى اف تػػن  لمػػاؤه عػػاـ الػػذيو 

ومػن الةػاحثين والمهتمػين والدارسػين فػي   وقد اجم  عدد كةير من المختصين في القػانوف
كػاف لػو  ثػار سػلةية بالمػة ـ  ٕٔٓٓ :لحػنة ٜٔ :م اؿ العمل ا ىلػي علػى اف القػانوف رقػن

على العمل ا ىلي  بما تضػمنو مػن  حكػاـ رقابػة الدولػة علػى تأسػيا ال معيػات  والرقابػة 
ى انشطتها والتدخل فيها  وسلطة حل ال معيات او دم ها  و لهذه ا سػةاب  وغيرىػا عل

 ٖٖٗ :فػػي ليةيػا لػػن يت ػػاوزـ ٜٕٓٓ :ن ػد اف عػػدد ال معيػات المشػػهرة حتػػى نهايػة عػػاـ
 . (ٕٛ) فالقانو  ىذا بعد صدور الم  الدولة دعمها المادي للعمل ا ىلي  وقد (ٔٛ)جمعية

تحارع  وتيرة العمل التطوعي  م  تنوع انشطتو  وخاصػة فػي فةراير   ٚٔ :وبعد قياـ ثورة
شػػرؽ ليةيػػا  فقػػد كػػاف للعمػػل التطػػوعي دور حيػػوي فػػي رعايػػة اسػػر الشػػهداا والمفقػػودين  
وتقدين اإلغاثة والرعاية للنازحين داخل الة د وخارجها  ومد يػد العػوف للمػدف المحاصػرة  

الم تمػػ  المػػدني  وتػػن  منظمػػات وبعػػد سػػقوط النظػػاـ  شػػهدت الػػة د مػػي د المئػػات مػػن
ادت دورًا حاسػماً فػي دفػ  عمليػة وقػد تقريةػاً   ليةػيال م تػ ال في شػتى م ػاالتتشكيلها 

منظمة وجمعيػة  ٜٓٓٔوٓٓٛٔ :بناا الح ـ وتوحيد ليةيا   ذ يتراوح عددىا حالياً ما بين
اب لعقػود ثػن ىنا  لي اف  الم تم  المدني الذي غػ وت در اإلشارة (ٖٛ)ربوع ليةيا شتى في

ت الت  نية؛ لما يعانيػو كثيػرًا مػن االخػسرعاف ما غاب ثاو  فةراير  ٚٔرهر ف أة عقا ثورة 
 ة قػػدمػػن قياداتػػو الفاعلػػ _ اليحػػتهاف بػػو _ بػػل  ف عػػدداً   منػػة الدولػػة والتةعيػػة التمويليػػةكهي

 ويتعين علػى الم تمػ  المػدني .(ٗٛ) ل غتياؿ او الخطل او اضطر   لي اله رة ما تعرض 
حامًا تتمثل في محاربػة تحػييا العمػل المػدني والقضػاا جالوليد في المرحلة الراىنة مهامًا 

  وبالرغن (٘ٛ)على ثقافة االقتتاؿ والتناحر وترقيتو في م اؿ محاربة الفحاد وتع ي  الشفافية
او ح ػػػػن  اضػػػػحة تحػػػػدد ح ػػػػن ال معيػػػػات ا ىليػػػػة مػػػػن عػػػػدـ وجػػػػود قاعػػػػدة بيانػػػػات و 

مدينة  فقًا للنشاط او النوع في ليةيا  فإف نمو ال معيات ا ىلية فيالمتطوعين وتوزيعهن و 
معػدؿ المتطػوعين   ذ تشػػير الزديػاد  ؛غيػر مةاشػر أسػلوبب شػيرطةػرؽ علػى سػةيل المثػاؿ ي

جمعيػػػاٍت  ٜ :كػػػاف  ـ ٕٓٔٓ : لػػػى اف ح ػػػن ال معيػػػات ا ىليػػػة فػػػي عػػػاـ إلحصػػػايياتا
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 : لػى ـٖٕٔٓ :ى وصل عددىا في عاـفةراير حت ٚٔ :نم  منذ قياـ ثورة وقد ( ٙٛ)اىلية
 . (ٚٛ)اىلية جمعية ٓٗٔ

اسػػتنتاج  جابػػة التحػػاؤؿ ا وؿ والػػذي يحتفحػػر عػػن اىػػن م مػػ  التطػػور  وممػػا سػػةي يمكػػن
 التاريخي للعمل التطوعي في الم تم  الليةي.

  : نتايل تطةيي االستةياف على عينة الدراسة من المتطوعين:اً خامح
 راسة من المتطوعين: الخصايص العامة لعينة الد (ا 
 النػػػوع:  -ٔ

 :( النوعٔ) :جدوؿ

 اٌزىشاس اٌّزغ١ش
إٌسبببببببببببببببببجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

 75 75 روش

 64 64 أٔثٟ

 011 011 اٌّدّٛع

مػن   (ٛ٘) :يتض  من المعطيػات اإلحصػايية للدراسػة الميدانيػة اف عينػة المتطػوعين تضػن
(. وي حػظ مػن %ٕٗ) :مػن اإلنػاث بنحػةة  (ٕٗ) :%(  بينما تضنٛ٘) :الذكور بنحةة

ىذه الةيانات ارتفاع نحةة تمثيل اإلناث بين المتطوعين على غيػر المتوقػ   وقػد يُعػ ي  لػى 
وجػود تمثيػل لػةعل ال معيػات النحػايية فػي العينػة  وايضػاً قػد تعكػا ىػذه الةيانػات مػػدى 

وادى  لػػى   فةرايػػر ٚٔ :تػػأثير عمليػػة التمييػػر علػػى شػػكل النظػػاـ الحياسػػي الليةػػي بعػػد ثػػورة
يػػر فػػي التوجهػػات التطوعيػػة لػػدى الليةيػػين  ممػػا حفػػ  اإلنػػاث علػػى االنخػػراط فػػي العمػػل تمي

التطػػوعي مػػن خػػ ؿ ال معيػػات النحػػايية او غيرىػػا. وتتفػػي ىػػذه النتي ػػة مػػ  نتػػايل بعػػل 
الدراسات الميدانية التػي اشػارت نتاي هػا  لػى ارتفػاع تمثيػل نحػةة اإلنػاث بػين المتطػوعين, 

 . (ٜٛ)  ودراسة خالد عةدالفتاح عةداه(ٛٛ)و خرين دراسة موسى شتيوي  :ومنها
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 العمػػػر:  -ٕ

 :( العمرٕجدوؿ )

 اٌزىشاس اٌّزغ١ش
إٌسبببببببببببببببببجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

 42 42 47ألً ِٓ

47-57 47 47 

57-67 42 42 

67-77 04 04 

 9 9 فأوثش 77

 011 011 اٌّدّٛع

 :(  والفئػػػة العمريػػػةٕ٘ :تشػػػير بيانػػػات الدراسػػػة الميدانيػػػة  لػػػى اف الفئػػػة العمريػػػة )اقػػػل مػػػن
%(  فػػي حػػين جػػاات الفئػػة ٕٚ):قػػد احتلتػػا المرتةػػة ا ولػػى بنحػػةة واحػػدة  (٘ٗ-ٖ٘)

  (٘٘-٘ٗ) :%(  امػا الفئػة العمريػةٕ٘):في المرتةػة الثانيػة بنحػةة  (ٖ٘-ٕ٘):العمرية
        :الفئػػػػة العمريػػػػةالمرتةػػػػة ا خيػػػػرة  امػػػػا%(  ٕٔ):فقػػػػد جػػػػاات فػػػػي المرتةػػػػة الثالثػػػػة بنحػػػػةة

%(  وي حظ علػى الةيانػات ارتفػاع نحػةة تمثيػل الفئػة ٜنحةة )فقد احتل    فأكثر( ٘٘)
صػميرة الحػػن او الشػػابة والتػػي تمثػل اكثػػر مػػن نصػػل المتطػػوعين  ممػا قػػد يشػػير  لػػى وعػػي 
ىذه الفئػة بأىميػة المشػاركة فػي العمػل التطػوعي. وربمػا يفحػر ذلػأ فػي ضػوا عػدـ ارتةػاط 

حيػث اوضػح  بيانػات الحالػة ال وجيػة للمتطػوعين اف  ةىذه الفئػة بمحػؤوليات اسػرية كةيػر 
نصػػػفهن مػػػن غيػػػر المتػػػ وجين. وتػػػدعن النحػػػةة النتػػػايل التػػػي توصػػػل   ليهػػػا دراسػػػة راشػػػد 

  والتػػي ارهػػرت اف مرحلػػة الشػػةاب ىػػي المرحلػػة العمريػػة ا كثػػر مػػيً   لػػى العمػػل (ٜٓ)حمػػد
"موسػػػػى شػػػػتيوي  :هػػػػاالتطػػػػوعي  وال تتفػػػػي ىػػػػذه النتي ػػػػة مػػػػ  نتػػػػايل الدراسػػػػة التػػػػي قػػػػاـ ب

ىػػذه الدراسػػة اف الفئػػات الشػػابة والكةيػػرة جػػدًا )باسػػتثناا  خػػ ؿحيػػث تةػػين   (ٜٔ)و خػػروف
 مصر( ىي الفئات ا قل مشاركة في العمل التطوعي. 
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 الحالػة التعليميػة:  -ٖ

 :( الحالة التعليميةٖجدوؿ )

 اٌزىشاس اٌّزغ١ش
إٌسبببببببببببببببببجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

 9 9 ٠مشأ ٠ٚىزت

 09 09 ٔٛٞرؼ١ٍُ دْٚ اٌثب

 51 51 رؼ١ٍُ ثبٔٛٞ

 52 52 ِؤً٘ خبِؼٟ

 7 7 ِؤً٘ فٛق اٌدبِؼٟ

 011 011 اٌّدّٛع

اف الحاصلين على المؤى ت ال امعية ىي اكةر الفئات ح مػا  كشف  الدراسة الميدانية
 :%(  ويليهػػػا فئػػػة الحاصػػػلين علػػػى مؤىػػػل ثػػػانوي بنحػػػةةٖٚ) :بػػػين افػػػراد العينػػػة بنحػػػةة

%(  ٜ) :%(  وفئػة يقػرا ويكتػا بنحػةةٜٔ) :وف الثػانوي بنحػةة%(  وفئة تعلػين دٖٓ)
%(. وي حظ من الةيانات الحابقة ارتفاع نحةة ٘) :واخيرًا فئة مؤىل فوؽ ال امعي بنحةة

علين والمشاركة في العمػل بين الت الع قة مما يشير  لى قوةالحاصلين على مؤىل جامعي  
وف التةعات التي يفرضػها وضػعهن التعليمػي حيث اف ا شخاص ا كثر ثقافة يدرك التطوعي

 :والثقافي من  سهاـ في العمػل التطػوعي  وىػذا يتفػي مػ  مػا اشػارت  ليػو كػل مػن دراسػات
 .(ٜٗ)  راشد حمد(ٖٜ) عةد اه   خالد عةدالفتاح(ٕٜ)موسى شتيوي و خرين

 الحالػة ال وجيػة: 
 :( الحالة ال وجيةٗجدوؿ )

 اٌزىشاس اٌّزغ١ش
إٌسببببببببببببببببجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

 71 71 ٌُ ٠زضٚج

 64 64 ِزضٚج



 ٟ ١ٌج١باٌؼًّ اٌزطٛػٟ ف  ِسّذ ٚاصً| 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ123ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5 5 ِطٍك

 7 7 أسًِ

 011 011 اٌّدّٛع

مػػن  جمػػالي   %(ٓ٘) :اوضػػح  معطيػػات الدراسػػة الميدانيػػة اف غيػػر المتػػ وجين يمثلػػوف
مػن  جمػػالي المتطػوعين  فضػػً   ذلػػأ  لػى ارتفػػاع تمثيػل نحػةة الشػػةاب ىيُعػ  عين  و المتطػو 
الم تمػػ  الليةػػي لػػدى ال نحػػين. تلػػيهن فئػػة ف رػػاىرة تػػأخر سػػن الػػ واج موجػػودة فػػي اعػػن 
ت اوبػػاً مػػ  و ؛ تػػ وجين اكثػػر اسػػتقراراً تفحػػير ذلػػأ فػػي ضػػوا كػػوف الم%(  و ٕٗ) :متػػ وج

%(. وال تتفػػي ٖ) :%(  واخيػػرًا فئػػة ُمطل ػػي٘) :متطلةػػات العمػػل التطػػوعي  ثػػن فئػػة ارمػػل
تفػػاع تمثيػل نحػػةة النتي ػة مػ  نتػػايل بعػل الدراسػات الميدانيػػة التػي اشػػارت نتاي هػا  لػى ار 

  (ٜ٘)دراسػة موسػى شػتيوي  و خػرين :المت وجين من المشاركين في العمل التطوعي, ومنها
 . (ٜٙ)ودراسة خالد عةدالفتاح عةداه

 المهنػػػة:  -ٗ
 :( المهنة٘) :جدوؿ

 اٌزىشاس اٌّزغ١ش
إٌسبببببببببببببببببجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

 56 56 ِٛظف

 07 07 طبٌت

 06 06 ػبطً

  00  00 ِؼٍُ

 8 8 سثخ ِٕضي

 5 5 ِٕٙذط

 4 4 ِزمبػذ

 4 4 فٕٟ وٙشثبء

 4 4 طج١ت ث١طشٞ

 4 4 أػّبي زشح

 0 0 فٕٟ ١ِبٖ

 0 0 أسزبر خبِؼٟ

 0 0 و١ّ١بئٟ

 0 0 ِفزش صسٟ



 اجمللة العربية لعلم االجتماع ٕٙٔٓيناير ( ٚٔعدد )
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ124ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 0 0 ِفزش أغز٠خ

 0 0 ِسبِٟ

 0 0 سبئك

 0 0 ص١ذٌٟ

 0 0 ششطٟ

 011 011 اٌّدّٛع

 ذ جػاات فئػة  مهن المتطػوعينتنوع تكشل بيانات الدراسة الميدانية الخاصة بالمهنة عن 
%(  ثن فئة ٘ٔ) :%(  تليها فئة "طالا "بنحةةٖٗ) :"مورل" في المرتةة ا ولى بنحةة

 :%(  ثػػن فئػػة "ربػػة منػػ ؿ" بنحػػةةٔٔ) :%(  ثػػن فئػػة "معلػػن" بنحػػةةٗٔ) :"عاطػػل" بنحػػةة
%(  ثػػػن فئػػػات "متقاعػػػد  وفنػػػي كهربػػػاا  وطةيػػػا ٖ) :%(  ثػػػن فئػػػة "مهنػػػدس" بنحػػػةةٙ)

%(  واخيػػرًا فئػػات "فنػػي ميػػاه  اسػػتاذ جػػامعي  ٕ) :عمػػاؿ حػػرة" بنحػػةة واحػػدةبيطػػري  وا
وكيميػػايي  ومفػػتش صػػحي  ومفػػتش اغذيػػة  ومحػػامي  وسػػايي  وصػػيدلي  وشػػرطي" بنحػػةة 

%(. ويشػػير التوزيػػ  المهنػػي الحػػابي للمتطػػوعين  لػػى انهػػن يعملػػوف فػػي مهػػن ٔ) :واحػػدة
عػػػة مػػػن ا فكػػػار واآلراا المتعلقػػػة مختلفػػػة  ا مػػػر الػػػذي يتػػػي  التعػػػرؼ علػػػى م موعػػػة متنو 

بالعمل التطوعي. وتدعن المعطيات ما سةي من اف المثقفػين بنوعيػاتهن المختلفػة يشػكلوف 
 نحةة عالية من المشاركين في العمل التطوعي. 

 : الدخل الشهري -٘
  :( الدخل الشهري ٙ)  :جدوؿ

 اٌزىشاس اٌّزغ١ش
إٌسببببببببببببببببجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

 01 01 511ألً ِٓ

511-611 08 08 

611-711 50 50 

 65 65 فأوثش 711

 011 011 اٌّدّٛع



 ٟ ١ٌج١باٌؼًّ اٌزطٛػٟ ف  ِسّذ ٚاصً| 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ125ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

               :اف فئػػػػػػة صػػػػػػة بالػػػػػػدخل الشػػػػػػهري  سػػػػػػر المتطػػػػػػوعينتظهػػػػػػر الةيانػػػػػػات اإلحصػػػػػػايية الخا
      %(  فػػي حػػين احتلػػ  الفئػػةٖٗ) :احتلػػ  المرتةػػة ا ولػػى بنحػػةة دينػػار فػػأكثر " ٓٓ٘" 
" فػي المرتةػػة ٓٓٗ-ٖٓٓ" :يهػا فئػػةلت%(   ٖٔ) :" المرتةػة الثانيػة بنحػػةةٓٓ٘-ٓٓٗ"

تعكػػػا %(. و ٓٔ) :" بنحػػػةةٖٓٓ :"اقػػػل مػػػن :%(  واخيػػػرًا الفئػػػةٙٔ) :الثالثػػػة بنحػػػةة
 ؛الةيانات مدى تأثير المحتوى االقتصادي  سػرة الفػرد علػى مشػاركتو فػي العمػل التطػوعي

لفئػػػات اكثػػػر ا ىػػػي مؤشػػػرًا مهمػػػاً علػػػى اف الشػػػراي  االجتماعيػػػة الوسػػػطى ذلػػػأ كػػػوفيوقػػػد 
  .اركة في العمل التطوعي مش
 : محػل اإلقامػػة -ٙ

 : ( محل اإلقامةٚ) :جدوؿ
 النحةة المئوية التكرار المتمير
 ٜٙ ٜٙ مدينة
 ٗ ٗ قرية

 ٓٓٔ ٓٓٔ الم موع
الػذين يقيمػوف فػي المدينػة  وجود نحةة كةيرة مػن المتطػوعين كشف  الدراسة الميدانية عن

 :نحػػةة المقيمػػين فػػي القػػرى  لػػى وصػػل %(  فػػي حػػين ٜٙ) :نحػػةتهن  لػػى وصػػل حيػػث 
التطوعيػة فػي المػدف اكثػر %(. ومما ي حظ من ىذه الةيانات ترك  ال معيات ا ىليػة ٗ)

يفحػػػر ارتةػػػاط نشػػػأة ال معيػػػات التطوعيػػػة بػػػالمثقفين والمهنيػػػين والطةقػػػة ممػػػا  ؛مػػػن القػػػرى
 تلػػأ وقػػد اتفقػػ . (ٜٚ)المتوسػػطة العليػػا عامػػة والتػػي تتركػػ  فػػي العواصػػن والمػػدف الكةػػرى

النتي ػػة مػػ  نتػػايل بعػػل الدراسػػات الميدانيػػة التػػي اشػػارت نتاي هػػا  لػػى تركػػ  ال معيػػات 
  ودراسػػػة محمػػػود عػػػودة  (ٜٛ)ا ىليػػػة التطوعيػػػة فػػػي الحضػػػر  منهػػػا: دراسػػػة شػػػهيدة الةػػػاز

عن التحاؤؿ  الثاني للدراسػة والػذي  ىذا. وي يا (ٓٓٔ)  ودراسة طلع  لطفي(ٜٜ)و خرين
 االجتماعية واالقتصادية للمتطوعين.اىن الخصايص  يرك  على

 : الفترة ال منية للتطوع -ٚ



 اجمللة العربية لعلم االجتماع ٕٙٔٓيناير ( ٚٔعدد )
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ126ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ( الفترة ال منية للمتطوعين في العمل التطوعيٛ) :جدوؿ                  

 اٌزىشاس اٌّزغ١ش
إٌسببببببببببببببببجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

 5 5 ألً ِٓ سٕخ

0-7 22 22 

8-01 05 05 

00-07 6 6 

08-41 4 4 

 0 0 فأوثش 40

 011 011 اٌّدّٛع

  :ف فػػػي العمػػػل التطػػػوعي اف فئػػػةو عػػػدد الحػػػنوات التػػػي قضػػػاىا المتطوعػػػ حصػػػايية  تكشػػػل
 :" بنحػػػػةةٓٔ-ٙ" :%(  تليهػػػػا فئػػػػةٚٚ) :" قػػػػد احتلػػػػ  المرتةػػػػة ا ولػػػػى بنحػػػػةة٘-ٔ"
%(  ثن ٖ): %(  ثن فئة "اقل من سنة" بنحةةٗ) :" بنحةة٘ٔ-ٔٔ":%(  ثن فئةٖٔ)

%(. وىػػػػذه ٔ) :" بنحػػػػةةفػػػػأكثر ٕٔ" :%(  واخيػػػػرًا فئػػػػةٕ) :" بنحػػػػةةٕٓ-ٙٔ" :فئػػػػة
            :اف المالةيػػة مػػن المتطػػوعين انضػػموا  لػػى العمػػل التطػػوعي منػػذ فتػػرة قصػػيرة تؤكػػدالنحػػا 

ة في م تم  الدراسة حديثػة ذلأ  لى اف غالةية ال معيات ا ىلي ىسنوات(  ويع   ٘-ٔ)
و مػا فةرايػر وىػ ٚٔ :حيث طرا تمير ملموس في م اؿ تأسيا ال معيات بعد ثورة المنشأ

قد الحظو الةاحُث  كما قد يكوف مرتةطاً بتطوع الشػةاب  وتةلػور الػوعي واإلدراؾ مػن قةػل 
 المتطوعين بأىمية المشاركة في العمل التطوعي لةناا ليةيا ال ديدة. 

 ف داخل ال معية: و ة ا عماؿ التي يقـو بها المتطوعطةيع -ٛ
 :ف داخل ال معيةو وعة ا عماؿ التي يقـو بها المتط( طةيعٜ) :جدوؿ         

 اٌزىشاس اٌّزغ١ش
إٌسببببببببببببببببجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

 29 29 ٔشبط ١ِذأٟ

 40 40 أػّبي ِىزج١خ

 011 011 اٌّدّٛع



 ٟ ١ٌج١باٌؼًّ اٌزطٛػٟ ف  ِسّذ ٚاصً| 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ127ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مػن المتطػوعين يقومػوف بنشػاط ميػداني  علػى   %(ٜٚ) :اتض   من الدراسػة الميدانيػة اف
يػات يشير ما سةي  لى قػدرة ال معمن المتطوعين بأعماؿ مكتةية. و   (%ٕٔ) :حين يقـو

 جهودىن. و طاقاتهن ل ستفادة من  ؛ا ىلية على توزي  ا عماؿ على المتطوعين
 
 
 
 
 العمػػػػل التطوعػػي:  (ب 
  :اىن مصادر التعرؼ على العمل التطوعي -ٔ

 )*(( اىن مصادر التعرؼ على العمل التطوعيٓٔ) :جدوؿ              
 إٌسجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزىشاس اٌّزغ١ش

 02.75 42 اإلػالَ

 09.65 51 شحاألس

 06.96 45 األلبسة

 44.15 56 األصذلبء

 7.09 5 اٌد١شاْ

 9.26 07 اٌّسدذ

 00.16 02 اٌؼًّ اٌٛظ١فٟ

 1 1 رزوش ٜأخش

 011 076 اٌّدّٛع
  :اإلجابة بأكثر من متمير)*( 

"ا صػػدقاا" فػػي المرتةػػة ا ولػػى كػػأىن مصػػادر التعػػرؼ علػػى العمػػل التطػػوعي  :جػػاا متميػػر
 كثيػػر مػػن  ا صػػدقاا تحػػتحوذ علػػى اف ع قػػات ممػػا يؤكػػد%(  ٛٓ.ٕٕ) :وذلػػأ بنحػػةة

االتصػػاؿ الشخصػػي اف  ممػػا يؤكػد  توسػػر الػذي يقضػػيو الفػػرد داخػل وقػ  مقارنػػة بالوقػػ  اال
 :يلعػػػا دورًا مهمػػػاً فػػػي التعػػػرؼ علػػػى العمػػػل التطػػػوعي فػػػي الم تمػػػ  الليةػػػي  يليػػػو متميػػػر

  لػىوقد يكوف ذلأ مؤشػرًا   %(ٛٗ.ٜٔ) :"ا سرة" والذي جاا في المرتةة الثانية بنحةة
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ128ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 :"اإلعػػػ ـ" فػػػي المرتةػػػة الثالثػػػة بنحػػػةة :ا سػػػرة نحػػػو العمػػػل التطػػػوعي  ثػػػن متميػػػر ي ابيػػػة 
ريػػل بالعمػػل التطػػوعي  وىػػو مػػا يشػػير  لػػى محدوديػػة دور اإلعػػ ـ فػػي التع  %(ٖ٘.ٚٔ)

ى الفػػرد مػػن الضػػروري تػػوفير توعيػػة  ع ميّػػة عػػن العمػػل التطػػوعي وفوايػػده علػػ وومػػن ىنػػا فإنػػ
ممػا يػدؿ علػى   %(ٜٗ.ٗٔ) :"ا قارب" في المرتةة الرابعة بنحػةة :والم تم   ثن متمير
حيطرة االرتةاطات العايلية والقةلية ظرا لن ؛صدر للمعرفة بالعمل التطوعياىمية ا قارب كم

: ريفي" في المرتةة الخامحة بنحةة" العمل الو :على انماط التفاعل في الم تم   ثن متمير
%(  ٗٚ.ٜ) :" المح د" فقد جاا في المرتةة الحادسة بنحةة:%(  اما متميرٗٓ.ٔٔ)

 مطلاك ؛في التوعية بأىمية العمل التطوعيايمة المحاجد  تفعيل دورا مر الذي يتطلا 
تعكػػا ىػػذه الةيانػػات مػػدى تػػأثير %(. و ٜٔ.٘) :"ال يػػراف "بنحػػةة :دينػػي  واخيػػرًا متميػػر

 توصػػل   ليػػومػػا النتػػايل  تلػػأ مػػل التطػػوعي. وتػػدعناالتصػػاؿ الشخصػػي فػػي االلتحػػاؽ بالع
التي كشف  عن اف اكثر المتطوعين قد من نتايل و   (ٔٓٔ) عةد اه دراسة خالد عةد الفتاح

 )ا صدقاا  ا قارب  ال م ا(.  التطوعي من خ ؿ االتصاؿ الشخصي عرفوا العمل
 : اىن الشروط التي ي ا توافرىا في المشاركة في العمل التطوعي -ٕ

 )* (( اىن الشروط التي ي ا توافرىا للمشاركة في العمل التطوعئٔ) :جدوؿ
 إٌسجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزىشاس اٌّزغ١ش

 45.18 55 االلزٕبع ثبٌؼًّ اٌزطٛػٟ

 5.59 54 اٌزسبِر

 08.00 75 اٌشؼٛس ثبالٔزّبء ٌٍّدزّغ

زي اٌدٙببببببذ ٌجبببببباالسببببببزؼذاد 

 ٚاٌٛلذ
62 05.18 

 5.59 54 اإل٠ثبس

 9.66 56 اٌثمبفخ

 06.66 74 زسٓ اٌخٍك

اٌشخصببب١خ ٚربببٛافش سبببّبد 

 اٌم١بدح
44 8.00 

 1 1 رزوش ٜأخش



 ٟ ١ٌج١باٌؼًّ اٌزطٛػٟ ف  ِسّذ ٚاصً| 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ129ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 011 581 اٌّدّٛع

  اإلجابة بأكثر من متمير:)*(  
قػػرااة واضػػحة بػػذاتها عػػن راي المتطػػوعين فػػي الشػػروط التػػي   (ٔٔ) :يقػػدـ ال ػػدوؿ رقػػن

لعمػل التطػوعي" فػي تنػاع با"االق : ذ جاا متميػر فرىا للمشاركة في العمل التطوعيي ا توا
"الشػػػػعور باالنتمػػػػاا  :متميػػػػر مػػػػانبي%(  ٙٓ.ٖٕ) :حيػػػػث بلمػػػػ  نحػػػػةتو المرتةػػػػة ا ولػػػػى

جػاا "ححػن الخلػي "  :%(  ثػن متميػرٔٔ.ٙٔ) :في المرتةة الثانية بنحػةةجاا للم تم " 
"االسػػتعداد لةػػذؿ ال هػػد والوقػػ "  :%(  يليػػو متميػػرٗٗ.ٗٔ) :فػػي المرتةػػة الثالثػػة بنحػػةة

"الثقافػػة " فقػػد جػػاا فػػي  :%(  امػػا متميػػرٙٓ.ٖٔ) :فػػي المرتةػػة الرابعػػة "بنحػػةةا وقػػد جػػا
 :في المرتةة الحادسة بنحةة"التحام "   :%(  يليو متميرٗٗ.ٜ) :المرتةة الخامحة بنحةة

"الشخصػية وتػوافر  :متميػر " اإليثػار"  واخيػرًا احتػل:مػ  متميػروالذي تعػادؿ %(  ٜٛ.ٛ)
 ف  :%(. وممػػػػا سػػػػةي يمكػػػػن القػػػػوؿٔٔ. ٙ) :خيػػػػرة بنحػػػػةةسػػػػمات القيػػػػادة" المرتةػػػػة ا 
يكػوف ل ؛ف تعد مطلا جوىري للمشاركة في العمل التطػوعيو الشروط التي قدمها المتطوع

سػةي عػن التحػاؤؿ العمل التطوعي قادرًا على اداا دوره المأموؿ في الم تم . وي يا مػا 
فرىػا للمشػاركة فػي العمػل الذي استفحَر عن اىن الشػروط التػي ي ػا تواالثالث للدراسة و 

 التطوعي.
 : اىن دواف  العمل التطوعي -ٖ

 )*(( اىن دواف  العمل التطوعئٕ) :جدوؿ
 إٌسجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزىشاس اٌّزغ١ش

 49.54 85 اٌٛاصع اٌذ٠ٕٟ

 02.00 59 اٌّٛاطٕخ

اٌسصبببببٛي ػٍبببببٝ اٌّىبٔبببببخ االخزّبػ١بببببخ 

 ٚاٌزمذ٠ش االخزّبػٟ
05 7.21 

 6.54 00 شغً أٚلبد اٌفشاؽ

 09.51 66 شش ل١ُ اٌزىبفً االخزّبػٟٔ

 01.98 47 رسم١ك اٌز١ّٕخ

 04.45 45 اوزسبة اٌّٙبساد اٌّخزٍفخ

 1 1 اٌىست اٌّبدٞ



 اجمللة العربية لعلم االجتماع ٕٙٔٓيناير ( ٚٔعدد )
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ130ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 1 1 رزوش ٜأخش

 011 445 اٌّدّٛع
 اإلجابة بأكثر من متمير. )*( 

المتطػوعين للعمػل التطػوعي  والتػي جػاا  لدراسة الميدانية عن تنوع دوافػ كشف  بيانات ا
وىػػو يشػػير  لػػى قػػوة   %(ٕٛ.ٜٕ) :"الػػوازع الػػديني" وذلػػأ بنحػػةة :قػػدمتها متميػػرفػػي م
الرتةػػاط العمػػل التطػػوعي بالػػدين مػػن خػػ ؿ الػػدعوة  ؛ف  الػػديني فػػي نفػػوس المتطػػوعينالػػدا

 :"نشػػػر قػػػين التكافػػػل االجتمػػػاعي" بنحػػػةة :الدينيػػػة  لػػػى التكافػػػل االجتمػػػاعي  يليػػػو متميػػػر
"اكتحػػػػػاب  :%(  ثػػػػػن متميػػػػػرٔٔ.ٚٔ) :نحػػػػػةة"المواطنػػػػػة" ب :%(  ثػػػػػن متميػػػػػرٖٓ.ٜٔ)

 :"تحقيػػػػػػي التنميػػػػػػة" بنحػػػػػػةة :%(  ثػػػػػػن متميػػػػػػرٕٛ.ٕٔ) :المهػػػػػػارات المختلفػػػػػػة" بنحػػػػػػةة
"الحصػػػوؿ علػػػى المكانػػػة االجتماعيػػػة والتقػػػدير  :ويػػػأتي بعػػػد ذلػػػأ متميػػػر  %(ٜٙ.ٓٔ)

 :"شػػػػػػمل اوقػػػػػػات الفػػػػػػراغ" بنحػػػػػػةة :%(  واخيػػػػػػرًا متميػػػػػػرٓٚ.٘) :االجتمػػػػػػاعي" بنحػػػػػػةة
ويعػ ى ذلػأ  لػى اف العمػل  ؛"الكحػا المػادي" اي نحػةة :حتل متميػر%(  ولن يٕٛ.ٗ)

التطوعي جهدًا ال يقابلو عايد مادي. وتشير النتايل الحابقة  لػى اف الػوازع الػديني يعػد مػن 
 :النتي ػة مػ  نتػايل بعػل الدراسػات منهػا ىػذه اىن دواف  ممارسة العمػل التطػوعي  وتتفػي

. (ٗٓٔ)Ashier (1999)  ودراسة (ٖٓٔ)اصل  ودراسة محمد و (ٕٓٔ)دراسة طلع  لطفي
لممارسة العمل والتي استخدم  دينية وذلأ  ضافة  لى العديد من الدواف  ا خرى غير ال

التطػوعي. وي يػػا مػا سػػةي عػن التحػػاؤؿ  الرابػ  للدراسػػة والػذي استفحػػَر عػن اىػػن دوافػػ  
 العمل التطوعي.

 ف: و ععي التي قاـ او يقـو بها المتطو م االت العمل التطو  -ٗ
 )*(فو عي التي قاـ او يقـو بها المتطوع( م االت العمل التطو ٖٔ) :جدوؿ

 إٌسجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزىشاس اٌّزغ١ش

 40.62 25 اٌؼًّ اٌخ١شٞ

 00.28 61 اٌخذِخ أثٕبء اٌطٛاسئ

 01.55 52 زّب٠خ اٌج١ئخ

 00.28 61سػب٠بببببببببخ رٚٞ االزز١بخببببببببببد 



 ٟ ١ٌج١باٌؼًّ اٌزطٛػٟ ف  ِسّذ ٚاصً| 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ131ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌخبصخ

 00.28 61 ٝرمذ٠ُ اٌؼْٛ ٌٍّشظ

 2.57 47 ٌزذخ١ٓ ٚاٌّخذسادِىبفسخ ا

 5.54 51 ر١ّٕخ اٌّدزّغ اٌّسٍٟ

 01.79 58 رّى١ٓ اٌّشأح ٚسػب٠خ اٌطفٌٛخ

 7.79 09 اٌّدبي اٌش٠بظٟ

 1 1 رزوش ٜأخش

 011 561 اٌّدّٛع

 اإلجابة بأكثر من متمير.  )*( 
تشػػير بيانػػات الدراسػػة الميدانيػػة  لػػى تنػػوع م ػػاالت العمػػل التطػػوعي التػػي قػػاـ او يقػػوـُ بهػػا 

 :"العمػػػػػػل الخيػػػػػػري" بنحػػػػػػةة :المتطوعػػػػػػوف  يػػػػػػأتي فػػػػػػي مقدمػػػػػػة ىػػػػػػذه الم ػػػػػػاالت متميػػػػػػر
"الخدمػػة اثنػػاا الطػػوارت"  "رعايػػة ذوي االحتياجػػات  :%(  ثػػن جػػاات متميػػراتٚٗ.ٕٔ)

%(  امػػا ٙٚ.ٔٔ) :لمرتةػػة الثانيػػة بنحػػةة واحػػدةالخاصػػة"  "تقػػدين العػػوف للمرضػػى" فػػي ا
%(  يليػػػو متميػػػر ٛٛ.ٓٔ) :"حمايػػػة الةيئػػػة" فقػػػد جػػػاا فػػػي المرتةػػػة الثالثػػػة بنحػػػةة :متميػػػر

%(  فػػي حػػين جػػاا ٜ٘.ٓٔ) :"تمكػػين المػػراة ورعايػػة الطفولػػة" فػػي المرتةػػة الرابعػػة بنحػػةة
%(  ثػن يػأتي بعػد ٕٛ.ٛ) :"تنمية الم تمػ  المحلػي" فػي المرتةػة الخامحػة بنحػةة :متمير

%(  ٖ٘.ٚ) :"مكافحػػة التػػدخين والمخػػدرات" فػػي المرتةػػة الحادسػػة بنحػػةة :ذلػػأ متميػػر
%(  وي حػظ ٜ٘.٘) :"الم ػاؿ الرياضػي" فػي المرتةػة ا خيػرة بنحػةة :واخيرًا جػاا متميػر

علػػػى ا نشػػػطة الحػػػابقة اف م ػػػاالت العمػػػل التطػػػوعي مازالػػػ  محصػػػورة فػػػي  طػػػار دورىػػػا 
علػى تحقيػي  قػادر غيػر العمػل التطػوعي عػل ت ااىميتهػ ورغػنخػدمي  والالتقليدي الخيػري 

الخػاما والػذي استفحػر عػن م ػاالت العمػل التطػوعي  تحػاؤؿالعػن  ىػذا  جابػةالتنمية. و 
 التي قاـ او يقـو بها المتطوعوف.

 : فوايد العمل التطوعي على الفرد والم تم  -٘
 فوايد العمل التطوعي على الفرد:  - ا

 )*(العمل التطوعي على الفرد ( فوايدٗٔ) :جدوؿ

إٌسبببببببببببببببببجخ  اٌزىشاس اٌّزغ١ش



 اجمللة العربية لعلم االجتماع ٕٙٔٓيناير ( ٚٔعدد )
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ132ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 اٌّئ٠ٛخ

 44.81 62 اوزسبة ِٙبساد خذ٠ذح

 09.20 60 رؼض٠ض االٔزّبء

 07.52 55 ر١ّٕخ ِٙبساد اٌزٛاصً

 60.55 52 اٌّسبّ٘خ فٟ خذِخ اٌّدزّغ 

 1 1 رزوش ٜأخش

 011 415 اٌّدّٛع

 )*( اإلجابة بأكثر من متمير.
ؿ فوايد العمل دراسة الميدانية عن مدى التنوع في رؤى المتطوعين حو كشف  معطيات ال
  :"المحاىمة في خدمػة الم تمػ " فػي المرتةػة ا ولػى:حيث جاا متمير التطوعي على الفرد

 :%(  يليػػػػو متميػػػػرٖٛ.ٔٗ) :كػػػػأىن فوايػػػػد العمػػػػل التطػػػػوعي علػػػػى الفػػػػرد وذلػػػػأ بنحػػػػةة
%(  ثػن متميػر ٓٙ.ٕٕ) :انية بنحةة"اكتحاب مهارات جديدة" والذي جاا في المرتةة الث

"تنميػػة مهػػارات  :%(  واخيػػرًا متميػػرٔٚ.ٜٔ) :"تع يػػ  االنتمػػاا" فػػي المرتةػػة الثالثػػة بنحػػةة
يػػد العمػػل التطػػوعي اف فوا ومػػن خػػ ؿ ذلػػأ نصػػل  لػػى%(. ٚٛ.٘ٔ) :التواصػػل" بنحػػةة

لػذي ار دو الػب هنما يشير  لى وعيم على محاىمتو في خدمة الم تم   ارتك تعلى الفرد 
 .بناا الم تم   في يقـو بو العمل التطوعي

 فوايد العمل التطوعي على الم تم :  - ب
 )*(( فوايد العمل التطوعي على الم تم ٘ٔ) :جدوؿ

 إٌسجخ اٌّئ٠ٛخ اٌزىشاس اٌّزغ١ش

رأو١بببببببذ اٌبببببببٛالء ٚاالٔزّببببببببء 

 ٌٍّدزّغ اٌّسٍٟ
77 44 

 07.8 59 رسم١ك اٌز١ّٕخ

 42.4 85 رسم١ك اٌزىبفً االخزّبػٟ

سببببببذ اٌببببببٕم  فببببببٟ ثؼببببببط 

 اٌخذِبد
61 08 

 09.4 65 دػُ اٌّدزّغ اٌّذٟٔ

 1 1 رزوش ٜأخش



 ٟ ١ٌج١باٌؼًّ اٌزطٛػٟ ف  ِسّذ ٚاصً| 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ133ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 011 471 اٌّدّٛع

 )*( اإلجابة بأكثر من متمير.
عن عدد من فوايد العمل التطوعي على الم تم  من  الدراسة الميدانيةكشف  بيانات 

 يمكن ترتيةها ححا اىميتها كما يلي:و  وجهة نظر المتطوعين 
 %(.ٕ.ٕٚالتكافل االجتماعي بنحةة: )تحقيي  -ٔ
فكلما كاف %( ٕٕاد الم تم  المحلي بنحةة: )تأكيد الوالا واالنتماا بين افر  -ٕ

الوالا عالياً واالنتماا قوياً ات َو المواطن  لى التطوع مدفوعاً بالرغةة في تحقيي 
 الصال  العاـ.

 %(.ٕ.ٜٔيدعن الم تم  المدني بنحةة: ) -ٖ
 %(.ٙٔ) :ات بنحةةسد النقص في بعل الخدم -ٗ
 %(.ٙ.٘ٔ) :تحقيي التنمية بنحةة -٘

وىػػذه النحػػا توضػػ  مػػدى االتفػػاؽ بػػين المتطػػوعين علػػى اف فوايػػد العمػػل التطػػوعي علػػى 
الم تمػػ  ترتكػػ  علػػى محػػاىمتو فػػي تحقيػػي التكافػػل االجتمػػاعي  ممػػا يفحػػر اثػػر النشػػأة 

  كمػا اف ىػذه الفوايػد التاريخية للعمػل التطػوعي  والمتػأثرة بالػدين  وقػين الخيػر واإلححػاف
تعكا دواف  التطوع التي سةي توضيحها بالنحةة للمتطوعين. ومن ىنا يمكن التوصل  لػى 
  جابة التحاؤؿ الحادس والذي استفحر عن فوايد العمل التطوعي على الفرد والم تم .

  :موقل ا سرة وا قارب من مشاركة المتطوعين في العمل التطوعي -ٙ
 رة وا قارب من مشاركة المتطوعين في العمل التطوعي( موقل ا سٙٔ) :جدوؿ

 اٌزىشاس اٌّزغ١ش
إٌسببببببببببببببببجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

 94 94 ِؤ٠ذْٚ

 1 1 ِؼبسظْٛ

 5 5 غ١ش ِجب١ٌٓ

 011 011 اٌّدّٛع



 اجمللة العربية لعلم االجتماع ٕٙٔٓيناير ( ٚٔعدد )
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ134ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مػػػن المتطػػػػوعين اف ا سػػػرة وا قػػػارب مؤيػػػػدوف لمشػػػاركتهن فػػػي العمػػػػل   %(ٕٜ) :اكػػػد
االة ا سػرة وا قػارب مػن مشػاركتهن من المتطوعين عدـ مة  %(ٛ) :التطوعي  بينما اكد

في العمل التطوعي. وىذه ا رقاـ والنحا تعكا وجود نحةة كةيرة مػن المتطػوعين حظػوا 
بتأييد ا سػرة وا قػارب بعػد مشػاركتهن فػي العمػل التطػوعي  ممػا يعكػا اىتمػاـ الم تمػ  

قيقهػا فػػي الليةػي بالعمػل التطػوعي ودوره فػػي تحقيػي ا ىػداؼ التػي يعمػػل ال ميػ  علػى تح
المرحلة الراىنة. وتتفي ىذه النتي ة مػ  نتػايل بعػل الدراسػات الميدانيػة التػي اشػارت  لػى 
اف غالةيػػة المتطػػوعين تؤيػػدىن ا سػػرة وا قػػارب فػػي مشػػاركتهن فػػي العمػػل التطػػوعي منهػػا 

 . (ٙٓٔ)عةداه   ودراسة خالد عةدالفتاح(٘ٓٔ)دراسة موسى شتيوي و خرين
 ا من مشاركة المتطوعين في العمل التطوعي: موقل ا صدقاا وال م  -ٚ

 ( موقل ا صدقاا وال م ا من مشاركة المتطوعين في العمل التطوعيٚٔ) :جدوؿ

 اٌزىشاس اٌّزغ١ش
إٌسببببببببببببببببجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

 58 58 ِؤ٠ذْٚ

 1 1 ِؼبسظْٛ

 06 06 غ١ش ِجب١ٌٓ

 011 011 اٌّدّٛع

وف لمشػػػاركتهن فػػػي العمػػػل مػػػن المتطػػػوعين اف ا صػػػدقاا والػػػ م ا مؤيػػػد  %(ٙٛ) :اكػػػد
مػػػن المتطػػػوعين عػػػدـ مةػػػاالة ا صػػػدقاا والػػػ م ا مػػػن   %(ٗٔ) :التطػػػوعي  بينمػػػا اكػػػد

مشػػػاركتهن فػػػي العمػػػل التطػػػوعي  وي حػػػظ مػػػن الةيانػػػات الحػػػابقة ارتفػػػاع نحػػػةة ا صػػػدقاا 
يهن بأىميػػة العمػػل لػػوع ؛ نظػػراركة المتطػػوعين فػػي العمػػل التطػػوعيوالػػ م ا المؤيػػدين لمشػػا

 ودوره في  شةاع االحتياجات وحل المشك ت الم تمعية. التطوعي 
  معيات المتطوعين بها: الم حظات المتطوعين حوؿ  -ٛ

 ( م حظات المتطوعين حوؿ ال معيات المتطوعين بهاٛٔ) :جدوؿ

 اٌج١بْ
 ال ٔؼُ

 % ن % ن



 ٟ ١ٌج١باٌؼًّ اٌزطٛػٟ ف  ِسّذ ٚاصً| 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ135ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 71 71 71 71 اٌدّؼ١خ رسًّ اٌّزطٛػ١ٓ ِٙبِبً وث١شح

 92 92 5 5 ٛػ١ٓاٌدّؼ١خ غ١ش ِٙزّخ ثذٚس اٌّزط

 8 8 96 96 اٌدّؼ١خ رمذَ زٛافض ِؼ٠ٕٛخ ٌٍّزطٛػ١ٓ

 011 011 1 1 اٌدّؼ١خ رمذَ زٛافض ِبد٠خ ٌٍّزطٛػ١ٓ

ِشبسوخ اٌّزطٛػ١ٓ فٟ ارخبر اٌمشاساد 

 داخً اٌدّؼ١خ
25 25 44 44 

 باستقراا ال دوؿ الحابي يتض  ما يلي: 
 :مػػػاً كثيػػػرة  بينمػػػا اكػػػدمػػػن المتطػػػوعين اف جمعيػػػاتهن تحملهػػػن مها  %(ٓ٘) :اكػػػد -

علػى اف ال معيػات التطوعيػة تعتمػد كثيػرًا  مؤشػرعكػا ذلػأ. وىػذا  هنمن  %(ٓ٘)
 على المتطوعين في  ن از اعمالها. 

مػػػة بػػػدور المتطػػػوعين  وفػػػي المقابػػػل اف ال معيػػػات مهت هنمػػػن  %(ٜٚ) :راىبينمػػػا  -
عيػة يروف عكا ذلأ. وىذه النحا توض  اف ال معيػات التطو  هنمن  %(ٖ) ن د:

 يحاىن في تفعيل نشاط ال معيات ا ىلية.  ممامهتمة بدور المتطوعين  
 ذ  ال معيات تقدـ حواف  معنوية لهن  ف نحةة كةيرة من المتطوعين قد اكدوا على اف -

 ؛ لػػى حػػواف  معنويػػة حيػػث اف المتطػػوعين فػػي حاجػػة  %(ٜٗ) :بلمػػ  ىػػذه النحػػةة
 المتطوعين عكا ذلأ. من   %(ٙ) :ي دادوا نشاطاً  وفي المقابل اكدل
  يفحرمما  ين ال معيات حواف  مادية لهن عدـ تقد من المتطوعين  %(ٓٓٔ) :اكد -

قػػادة  اقتنػػاعلتطوعيػػة فػػي م تمػػ  الدراسػػة  و  شػػكالية التمويػػل التػػي تواجػػو ال معيػػات ا
  . التطوعي البد واف يكوف دوف مقابلبأف العمل ال معيات 

ات تشػػركهن فػػي اتخػػاذ القػػرارات  بينمػػا مػػن المتطػػوعين اف ال معيػػ  %(ٛٚ) :اكػػد -
على انهن عكا ذلأ. الشأ اف تش ي  ال معيات التطوعيػة علػى   %(ٕٕ) :اكد

تطةيي مةدا المشاركة في اتخاذ القرارات داخل ىػذه ال معيػات  سػواا فيهػا القػرارات 
التػػػػي تتعلػػػػي بالمشػػػػاركين فػػػػي العمػػػػل التطػػػػوعي او المحػػػػتفيدين منػػػػو  او التػػػػي تتعلػػػػي 

وذلػػػأ حتػػػى يمكػػػن التوصػػػل  لػػػى  ؛تػػػي تقػػػدمها ىػػػذه ال معيػػػات التطوعيػػػةة البا نشػػػط



 اجمللة العربية لعلم االجتماع ٕٙٔٓيناير ( ٚٔعدد )
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ136ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

افضػػل القػػرارات مػػن جهػػة  وتنميػػة شخصػػية المشػػاركين فػػي العمػػل التطػػوعي مػػن جهػػة 
 .(ٚٓٔ)اخرى

 اىن اسةاب  ح اـ المواطنين عن المشاركة في العمل التطوعي:  -ٜ
 )*(التطوعي ( اىن اسةاب  ح اـ المواطنين عن المشاركة في العملٜٔ) :جدوؿ

 اٌزىشاس اٌّزغ١ش
إٌسجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

 8.96 45 ظؼف اٌٛاصع اٌذ٠ٕٟ

 05.00 25 ظؼف ثمبفخ اٌزطٛع

 4.95 04 إٌضػخ اٌمج١ٍخ

 7.68 44 ػذَ رٛفش اٌٛلذ

 0.26 2 اٌؼبداد ٚاٌزمب١ٌذ

 01.82 65 ػذَ ِؼشفخ ِٕظّبد اٌؼًّ اٌزطٛػٟ

لٍخ اٌّؤسسبد اٌذاػّخ ٌجشاِح اٌؼًّ 

 اٌزطٛػٟ
68 00.60 

 0.46 7 اٌزشش٠ؼبد ٚاٌمٛا١ٔٓ

 2.66 51 االردبٖ اٌسٍجٟ ٔسٛ اٌؼًّ اٌزطٛػٟ

ػذَ اٌزٛػ١خ اإلػال١ِخ ثأ١ّ٘خ اٌؼًّ 

 اٌزطٛػٟ
61 9.95 

ػذَ رٛافش ِشاوض ٌٍزؼش٠ف ثجشاِح اٌزطٛع 

 ِٚدبالرٗ
59 9.85 

 8.21 42 ظؼف اٌسٛافض اٌّؼ٠ٕٛخ ٚاٌّبد٠خ

 2.89 50 أل١ٍ٘خظؼف اٌزٕظ١ُ اٌّؤسسٟ ٌٍدّؼ١بد ا

 1 1 رزوش أخشٜ

 011 615 اٌّدّٛع
 اإلجابة بأكثر من متمير. )*( 

عين  ىػػن اسػػةاب كشػػف  معطيػػات الدراسػػة الميدانيػػة عػػن مػػدى التنػػوع فػػي رؤيػػة المتطػػو 
 :عػػػن المشػػػاركة فػػػي العمػػػل التطػػػوعي  والتػػػي جػػػاا فػػػي مقػػػدمتها متميػػػر ح ػػػاـ المػػػواطنين 

"قلػػػػة المؤسحػػػػات  :%(  يليػػػػو متميػػػػرٔٔ.ٛٔ) :"ضػػػػعل ثقافػػػػة التطػػػػوع " وذلػػػػأ بنحػػػػةة



 ٟ ١ٌج١باٌؼًّ اٌزطٛػٟ ف  ِسّذ ٚاصً| 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ137ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"عػدـ معرفػة منظمػات  :%(  ثػن متميػرٔٗ.ٔٔ) :الداعمة لةرامل العمل التطػوعي" بنحػةة
"عػدـ التوعيػة اإلع ميػة بأىميػة العمػل  :%(  ثػن متميػرٚٙ.ٓٔ) :العمل التطوعي" بنحةة
 :بنحػػػػػةة"عػػػػدـ تػػػػوافر مراكػػػػػ  للتعريػػػػل بةػػػػرامل التطػػػػوع وم االتػػػػو"  :التطػػػػوعي"  ومتميػػػػر

"ضػػػػػػعل التنظػػػػػػين المؤسحػػػػػػي  :علػػػػػػى التػػػػػػوالي  ثػػػػػػن متميػػػػػػر  %(ٛٙ.ٜ%(  و)ٖٜ.ٜ)
 :"االت ػػػػػػاه الحػػػػػػلةي نحػػػػػػو العمػػػػػػل التطػػػػػػوعي" بنحػػػػػػةة :لل معيػػػػػػات ا ىليػػػػػػة "  ومتميػػػػػػر

 :"ضػعل الػوازع الػديني"  ومتميػر :على التوالي  ويأتي متمير  %(ٗٗ.ٚ%(  و)ٜٙ.ٚ)
علػػػى التػػػوالي    %(ٓٚ.ٙ%(  و)ٜٗ.ٙ) :"ضػػػعل الحػػػواف  المعنويػػػة والماديػػػة" بنحػػػةة

"عػػػػدـ تػػػوفر الوقػػػ "  و"الن عػػػة القةليػػػة"  و"العػػػػادات  :واخيػػػرًا تػػػأتي المتميػػػرات ا خػػػرى
%(  ٜٛ.ٕ%(  و)ٙٗ.٘) :والتقاليػػػػػػػد"  و"التشػػػػػػػريعات والقػػػػػػػوانين" بنحػػػػػػػا متقاربػػػػػػػة

على التػوالي. وتعكػا اآلراا الحػابقة اىميػة ت فػي اسػةاب   %(ٕٗ.ٔ%(  و)ٗٚ.ٔو)
واطنين عن المشاركة في العمل التطوعي. وي يا ما سػةي عػن التحػاؤؿ الحػاب    ح اـ الم

مشػػاركة المػػواطنين فػػي العمػػل التطػػوعي مػػن   ح ػػاـ اسػػةاب للدراسػػة والػػذي استفحػػر عػػن
 وجهة نظر المتطوعين.

 اىن مقترحات المتطوعين لتحفي  المواطنين على المشاركة في العمل التطوعي:  -ٓٔ
المتطػػػوعين لتحفيػػػ  المػػػواطنين علػػػى المشػػػاركة فػػػي العمػػػل ( اىػػػن مقترحػػػات ٕٓ) :جػػػدوؿ
 )*(التطوعي

 اٌزىشاس اٌّزغ١ش
إٌسجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

 45.68 28 رؼ١ّك اٌٛػٟ اٌزطٛػٟ ٚٔشش ثمبفزٗ

 08.82 76 إٔشبء ِشاوض ٌٍزطٛع

 04.98 64 رمذ٠ُ زٛافض ِؼ٠ٕٛخ ٌٍّزطٛػ١ٓ

 01.69 56 إصذاس ٔششح دٚس٠خ ػٓ اٌؼًّ اٌزطٛػٟ

 5.55 42 بد أ١ٍ٘خإٔشبء خّؼ١

رٛس١غ لبػذح اٌؼًّ اٌزطٛػٟ ٌزشًّ 

 اٌّذاسط ٚاٌدبِؼبد
68 06.41 

ِٕر اٌزشش٠ؼبد إلخبصح رفشؽ ٌٍؼًّ 

 اٌزطٛػٟ
47 2.24 
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 8.02 41 ِىبست ِبد٠خ

 1 1 رزوش ٜأخش

 011 546 اٌّدّٛع
 اإلجابة بأكثر من متمير.  )*(

لمتطػوعين لتحفيػ  المػواطنين علػى كشػف  بيانػات الدراسػة الميدانيػة عػن تنػوع مقترحػات ا
"تعميي الوعي التطوعي ونشر  :المشاركة في العمل التطوعي  والتي جاا في مقدمتها متمير

ا مػػػر الػػػذي يتطلػػػا ضػػػرورة اف تلعػػػا مؤسحػػػات   %(ٙٗ.ٖٕ) :ثقافتػػػو" وذلػػػأ بنحػػػةة
 روح بػػػثن ثقافػػػة التطػػػوع  و التنشػػػئة االجتماعيػػػة والحياسػػػية  دورًا اساسػػػياً فػػػي غػػػرس ودعػػػ

التطوع  وىذا الدور يتمثل في:  رساا قين وات اىات تش   على التطوع  ودعػن المواطنػة 
واالنتمػػػػاا القػػػػومي  المحفػػػػ ة للعمػػػػل التطػػػػوعي الػػػػوطني  و رسػػػػاا سػػػػلوكيات تشػػػػ   علػػػػى 
: يمحػػاعدة اآلخػػرين  والمشػػاركة فػػي العمػػل العػػاـ  وىػػذه المؤسحػػات تضػػن بشػػكل رييحػػ

ـ  ا حػػ اب الحياسػػية  ال ماعػػات المهنيػػة  النػػوادي ا سػػرة  المدرسػػة  ال امعػػة  اإلعػػ 
باعتةػػػػار اف   %(ٚٙ.ٙٔ) :"  نشػػػػاا مراكػػػػ  للتطػػػػوع" بنحػػػػةة:  يليػػػػو متميػػػػر(ٛٓٔ)الرياضػػػية

ال هػػود التطوعيػػة فػػي حاجػػة  لػػى التنظػػين والتوجيػػو والتػػدريا حتػػى تصػػة  ذات فعاليػػة فػػي 
لتشػػػمل  ؛عمػػػل التطػػػوعي"توسػػػي  قاعػػػدة ال :اداا دورىػػػا المػػػأموؿ فػػػي الم تمػػػ   ثػػػن متميػػػر

%(  نظػػرًا لمػػا يمثلػو الطػػ ب مػن اىميػػة  كػػونهن ٕٓ.ٗٔ) :المػدارس وال امعػػات" بنحػةة
فػػي مرحلػػة عمريػػة تتحػػن بالحيويػػة والقػػدرة علػػى العطػػاا  ومػػن ثػػن البػػد  مػػن تػػوفير قنػػوات 

 :"تقػػدين حػػواف  معنويػػة للمتطػػوعين" بنحػػةة :تطوعيػػة تحػػتوعا ىػػذه الطاقػػات  ثػػن متميػػر
ل نخراط في العمل التطوعي   دفعواف المتطوع بحاجة  لى حواف  تحيُث   %(ٜٙ.ٕٔ)

للتعريػػػل %(  ٜٗ.ٓٔ) :" صػػػدار نشػػػرة دوريػػػة عػػػن العمػػػل التطػػػوعي" بنحػػػةة :ثػػػن متميػػػر
" نشػػػاا  :بالعمػػػل التطػػػوعي وقنواتػػػو  واىميػػػة الػػػدور المتوقػػػ  لػػػو  ويػػػأتي بعػػػد ذلػػػأ متميػػػر

افر الةيئػػة التشػػريعية المشػػ عة علػػى %(  ممػػا يتطلػػا تػػو ٖٖ.ٛ) :جمعيػػات اىليػػة" بنحػػةة
"مػن   :  يليػو متميػرفػي الم تمػ  فايقػة ممارسة العمل التطػوعي المػنظن  لمػا لػو مػن اىميػة
"مكاسػػا  :%(  واخيػػرًا متميػػرٕٚ.ٚ) :التشػػريعات إلجػػازة تفػػرغ للعمػػل التطػػوعي" بنحػػةة
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لعمػل %(  ا مر الذي يحػاعد علػى تشػ ي  مشػاركة الشػةاب فػي اٚٔ.ٙ) :مادية" بنحةة
التطػػوعي  والػػذين ترىػػي اغلػػةهن الضػػموط االقتصػػادية واالجتماعيػػة. وي يػػا مػػا سػػةي عػػن 

لتحفيػ  المػواطنين  ؛التحاؤؿ الثامن للدراسة والذي استفحر عن اىن مقترحات المتطػوعين
 على المشاركة في العمل التطوعي.

قػافي ات اىات المتطوعين نحو م موعة من القضػايا ا ساسػية الخاصػة بالةعػد الث -ٔٔ
 : بعملية التطوع

( ات اىػػات المتطػػوعين نحػػو م موعػػة مػػن القضػػايا ا ساسػػية الخاصػػة بالةعػػد ٕٔ) :جػػدوؿ
  :الثقافي بعملية التطوع

 اٌج١بْ
 ِؼبسض ِسب٠ذ ِٛافك

 % ن % ن % ن

 1 1 5 5 92 92 اٌؼًّ اٌزطٛػٟ خضء ِٓ اٌم١ُ اٌذ١ٕ٠خ

 49 49 09 09 74 74 اٌؼًّ اٌزطٛػٟ خضء ِٓ اٌؼبداد ٚاٌزمب١ٌذ

 81 81 48 48 06 06 اٌؼًّ اٌزطٛػٟ ِشرجط ثبٌذٚافغ اٌس١بس١خ

 8 8 8 8 55 55 اٌؼًّ اٌزطٛػٟ خٙذ ثال أخش

 1 1 1 1 011 011 اٌؼًّ اٌزطٛػٟ ثش ٚإزسبْ

٠سبػذ اٌؼًّ اٌزطٛػٟ ػٍٝ إلبِخ ػاللبد 

 اخزّبػ١خ ٌٍفشد
99 99 0 0 1 1 

اٌؼًّ اٌزطٛػٟ ٚس١ٍخ ٌزىبفً ٚرّبسه 

 ّغاٌّدز
92 92 5 5 1 1 

اٌؼًّ اٌزطٛػٟ ٠سمك ِىبست ِبد٠خ 

 ٌٍّزطٛػ١ٓ
02 02 04 04 20 20 

اٌؼًّ اٌزطٛػٟ ٠سمك ِىبست ِؼ٠ٕٛخ 

 ٌٍّزطٛػ١ٓ
98 98 5 5 0 0 

 7 7 00 00 56 56 اٌؼًّ اٌزطٛػٟ ٠ٛاخٗ اٌىث١ش ِٓ اٌّشبوً

م موعػة مػن باستقراا بيانات ال دوؿ الحابي الػذي يشػير  لػى ات اىػات المتطػوعين نحػو 
  القضايا ا ساسية الخاصة بالةعد الثقافي بعملية التطوع يتض  ما يلي:
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اف العمل التطوعي يشكل ج اًا من القين الدينية  في من المتطوعين   %(ٜٚ) :اكد -
انهػػػػن محايػػػػدوف  وىػػػػذه النحػػػػا توضػػػػ  مػػػػدى االتفػػػػاؽ بػػػػين   %(ٖ) :حػػػػين اكػػػػد

 القين الدينية. المتطوعين على اعتةار العمل التطوعي ج اًا من 
من المتطوعين بأف العمل التطوعي ج اًا من العادات والتقاليد  وفػي   %(ٕ٘) :راى -

انهػػػن   %(ٜٔ) :مػػػن المتطػػػوعين عكػػػا ذلػػػأ  بينمػػػا راى  %(ٜٕ) :المقابػػػل راى
محايػػػدوف. وىػػػذه النحػػػا توضػػػ  اف اكثػػػر مػػػن نصػػػل المتطػػػوعين يػػػروف اف العمػػػل 

وربمػػا يفحػػر ذلػػأ اف جػػذور العمػػل التطػػوعي التطػػوعي جػػ اًا مػػن العػػادات والتقاليػػد  
المحػتمدة مػن المعتقػػدات الدينيػة واسػلوب الحيػػاة الةدويػة والريفيػة  جعلػػ  مػن نظػػاـ 
التعاوف والتكافل االجتماعي بين النػاس جػ اًا ال يت ػ ا مػن حيػاتهن فػي اوقػات الشػدة 

 والرخاا. 
لتطػوعي والػدواف  من المتطوعين  لى عدـ وجود ارتةاط بين العمػل ا  %(ٓٙ) :اشار -

مػػن المتطػػوعين   %(ٗٔ) :%( انهػػن محايػػدوف  وذىػػإٙ) :الحياسػػية  بينمػػا راى
 لػػى ارتةػػاط العمػػل التطػػوعي بالػػدواف  الحياسػػية. واآلراا الحػػابقة للمتطػػوعين تعكػػا 

ذلػأ  لػى اف تحػييا  ىلتطػوعي بالػدواف  الحياسػية. و يعػ  اىمية عدـ ارتةػاط العمػل ا
تفرغػو مػن محتػواه. وجيهو  غػراض تخرجػو عػن مضػمونو و العمل التطوعي يعمل على ت

 :اف العمػل التطػوعي فػي الم تمػ  الليةػي السػيما منػذ قيػاـ ثػورة ىنػا  و ت در اإلشارة
فةرايػػػر  قػػػد دفػػػ  الػػػةعل ل نخػػػراط فػػػي العمػػػل الحياسػػػي  بمػػػرض خدمػػػة قضػػػايا  ٚٔ

كالتضػامن مػ  الثػورة.  ات ا ىليػة ال ريػا اف الػدور الحياسػي لل معيػو تهمهػن سياسػيا ً
اصػػة  ضػػرورياً مػػ  تعحػػر االنتقػػاؿ  لػػى الديمقراطيػػة فػػي الواقػػ  العربػػي  وغلةػػة عوامػػل 
االستقطاب المتعارن والعنل المتنامي في الم تم  المػدني  وحيػث تصػة  سياسػات 

ر الحكومػات ا من اكثػر اىميػة مػن سياسػات االنتقػاؿ  لػى الديمقراطيػة مػن وجهػة نظػ
ل معيػػات ا ىليػػة مرشػػحة لم يػػد مػػن الفاعليػػة واإلشػػعاع جعػػل االعربيػػة  ا مػػر الػػذي 

 ؛الحقيقػػػي للقواعػػػػد ال ماىيريػػػػة بحكػػػن ع ػػػػ  ا حػػػ اب الحياسػػػػية عػػػن االسػػػػتقطاب
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الخت فهػػا وانشػػقاقاتها ا يديولوجيػػة والتنظيميػػة. ومػػن ثػػن تةقػػى الهياكػػل ا ىليػػة اكثػػر 
الحياسػػػػي وقػػػػدرة علػػػػى التعةئػػػػة والعمػػػػل ال مػػػػاىيري بحكػػػػن عػػػػدـ الت امهػػػػا  تماسػػػػكا
 . (ٜٓٔ)المةاشر

اف العمػػػل التطػػػوعي جهػػػد بػػػ  اجػػػر  فػػػي حػػػين   %(ٛٛ) :غالةيػػػة المتطػػػوعين :اكػػػد -
%(  ويشير ما سةي  لػى ٙ) ة:جاات نحةة المحايدين والمعارضين منخفضة ومتحاوي

 اف المتطوعين يتةنوف مفهوماً تاريخياً للتطوع باعتةاره جهدًا غير مدفوع ا جر. 
اف العمػػػل التطػػػوعي بػػػر و ححػػػاف  وىػػػذه النحػػػةة متطػػػوعين مػػػن ال  %(ٓٓٔ) :اكػػػد -

تعكػػا ارتةػػاط العمػػل التطػػوعي بمحػػاعدة الفقػػراا والمحػػاكين  ورعايػػة ا يتػػاـ وتػػوفير 
 فرص كفالتهن ويعين على نوايا الدىر. 

مػػػػن المتطػػػػوعين اف العمػػػػل التطػػػػوعي يحػػػػاعد علػػػػى  قامػػػػة ع قػػػػات   %(ٜٜ) :راى -
انهن محايدوف. ويشير ما سةي  لى اىمية العمل   %(ٔ) :اجتماعية للفرد  بينما راى

حيػػث ي يػػد مػػن قدرتػػو   التطػػوعي فػػي المحػػاعدة علػػى  قامػػة ع قػػات اجتماعيػػة للفػػرد
او مػن   تطوع من خ لهػا ة التي معيالعلى التفاعل والتواصل م  اآلخرين  سواا في 

كة او نػػدوات مػػ  جمعيػػات اىليػػة اخػػرى  ومػػن ثػػن توسػػي  شػػة  خػػ ؿ انشػػطة مشػػتركة
 الع قات االجتماعية للمتطوع. 

اف العمػػػػػل التطػػػػػوعي وسػػػػػيلة لتكافػػػػػل وتماسػػػػػأ مػػػػػن المتطػػػػػوعين   %(ٜٚ) :اكػػػػػد -
الم تم   ويشير ذلأ  لى وعي المتطوعين بالوريفة االجتماعية للعمل التطػوعي  فػي 

 انهن محايدوف.   %(ٖ) :حين اكد
ماديػػػػػة  اف العمػػػػػل التطػػػػػوعي ال يحقػػػػػي مكاسػػػػػامػػػػػن المتطػػػػػوعين   %(ٔٚ) :اشػػػػػار -

مػػػػػن المتطػػػػػوعين عكػػػػػا ذلػػػػػأ  بينمػػػػػا   %(ٚٔ): للمتطػػػػػوعين وفػػػػػي المقابػػػػػل راى
 انهن محايدوف.   %(ٕٔ):راى

مػػػػػػن المتطػػػػػػوعين اف العمػػػػػػل التطػػػػػػوعي يحقػػػػػػي مكاسػػػػػػا معنويػػػػػػة   %(ٜٙ) :اكػػػػػػد -
مػػن المتطػػوعين   %(ٔ) :انهػػن محايػػدوف  وذىػػا  %(ٖ) :للمتطػػوعين  بينمػػا راى

 معنوية للمتطوعين.   لى اف العمل التطوعي ال يحقي مكاسا
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من المتطوعين اف العمل التطوعي يواجو الكثير مػن المشػاكل  بينمػا   %(ٗٛ) :اكد -
مػػػن المتطػػػوعين  لػػػى اف العمػػػل   %(٘) :انهػػػن محايػػػدوف  وذىػػػا  %(ٔٔ) :اكػػػد

 التطوعي ال يواجو الكثير من المشاكل. 
ي بات اىػػػاتهن نحػػػو تعكػػػا االسػػػت ابات الحػػػابقة تقاربػػػاً كةيػػػرًا بػػػين المتطػػػوعين فيمػػػا يتعلػػػ

م موعة من القضايا ا ساسية الخاصة بالةعد الثقافي بعملية التطوع  م  اخػت ؼ النحػا 
العمػل التطػوعي يشػكل جػ اًا مػن القػين الدينيػة  وجهػد بػ   اف الخاصة بكل قضية  وىػي:

اجر  وبر و ححاف  ويحاعد على  قامة ع قات اجتماعية للفرد  ووسيلة لتكافل وتماسأ 
رغػػن ذلػػأ يحقػي مكاسػػا معنويػػة للمتطػػوعين  و بػػل تمػ   وال يحقػػي مكاسػػا ماديػػة  الم 

تتفػػػػي ىػػػػذه النتػػػػايل مػػػػػ  نتػػػػايل دراسػػػػة موسػػػػى شػػػػػتيوي   يواجػػػػو الكثيػػػػر مػػػػن المشػػػػػاكل.
. وي يا ما سةي عػن تحػاؤؿ الدراسػة التاسػ  والػذي استفحػر عػن ات اىػات (ٓٔٔ)و خرين

 صة بالةعد الثقافي بعملية التطوع. المتطوعين نحو م موعة من القضايا ا ساسية الخا
 اىن الم االت اإلنمايية المحتقةلية للعمل التطوعي في الم تم  الليةي:  -ٕٔ

 )*(( اىن الم االت اإلنمايية المحتقةلية للعمل التطوعي في الم تم  الليةيٕٕ) :جدوؿ

 اٌزىشاس اٌّزغ١ش
إٌسبببببببببببببببببجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

 07.44 21 ِىبفسخ اٌفمش

 04.80 75 اٌّدبي االخزّبػٟ

 7.87 48 اٌّدبي اٌس١بسٟ

 01.65 65 اٌّدبي اٌصسٟ

 01.44 62 اٌّدبي اٌزؼ١ٍّٟ

 00.74 75 اٌّدبي اٌج١ئٟ

 00.26 76 زمٛق اإلٔسبْ

 01.87 69 رّى١ٓ اٌّشأح

 00.98 77 دػُ اٌّدزّغ اٌّذٟٔ

 1 1 أخشٜ رزوش

 011 681 اٌّدّٛع
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 اإلجابة بأكثر من متمير.  )*(
راسة الميدانية عن مػدى التنػوع فػي رؤيػة المتطػوعين  ىػن الم ػاالت كشف  معطيات الد

"مكافحػػة الفقػػػر"  :اإلنماييػػة المحػػتقةلية للعمػػل التطػػوعي  والتػػي جػػاا فػػي مقػػدمتها متميػػر
%(  ٔٙ.ٕٔ) :"الم ػػاؿ االجتمػػاعي" بنحػػةة :%(  يليػػو متميػػرٕٕ.٘ٔ) :وذلػػأ بنحػػةة

"الم ػػاؿ الةيئػػي" :إلنحػػاف "  ومتميػر"دعػن الم تمػػ  المػػدني"  ومتميػر "حقػػوؽ ا :ثػن متميػػر
 :علػػػػػػى التػػػػػػوالي  ثػػػػػػن متميػػػػػػر  %(ٕ٘.ٔٔ%(  و)ٗٚ.ٔٔ%(  و)ٜٙ.ٔٔ) :بنحػػػػػػةة

: "الم ػػػػاؿ التعليمػػػػي" بنحػػػػػةة :"الم ػػػػاؿ الصػػػػػحي"  ومتميػػػػر :"تمكػػػػين المػػػػراة"  ومتميػػػػر
 :علػػػػػى التػػػػػوالي  واخيػػػػػرًا يػػػػػأتي متميػػػػػر  %(ٕٕ.ٓٔ%(  و)ٖٗ.ٓٔ%(  و)٘ٙ.ٓٔ)

ت %(. وتشير الم االت الحابقة  لى شمولها لم اال٘ٙ.٘) :"الم اؿ الحياسي" بنحةة
التػي اف المتطوعين لديهن وعي بإمكانػات العمػل التطػوعي   التنمية المختلفة. كما تكشل

دورا ملموسا  يؤديل ؛ازيل  القيود التي ُتكةِّل حركتولو اتيح  لو اوجو الدعن المختلفة  و 
ا سػػةي عػػن تحػػاؤؿ الدراسػػة العاشػػر والػػذي وي يػػا مػػ. للم تمػػ  الليةػػي فػي تحقيػػي التنميػػة

 استفحر عن اىن الم االت اإلنمايية المحتقةلية للعمل التطوعي في الم تم  الليةي.
 : نتايل تطةيي االستةياف على عينة الدراسة من غير المتطوعين: اً سادس

 الخصايص العامة لعينة الدراسة من غير المتطوعين:  (ا 
 صيل( لعينة الدراسة من غير المتطوعين( الخصايص العامة )تو ٖٕ) :جدوؿ

 % اٌزىشاس اٌّزغ١ش اٌخصبئ  % اٌزىشاس اٌّزغ١ش اٌخصبئ 

 إٌٛع
 21 21 روش

 إٌّٙخ

 

 ٖ٘ 57 ِٛظف
 ٖٓ 51 طبٌت 51 51 ٝأٔث

 اٌؼّش

 ٗٔ 06 ِؼٍُ 54 54 47ألً ِٓ 
: 47ِبببببببببٓ 

57 
55 55 

أسبببببببببببببزبر 

 خبِؼٟ
04 ٕٔ 

: 57ِبببببببببٓ 

67 
09 09 

أػّببببببببببببي 

 زشح
8 ٙ 

: 67ِبببببببببٓ 

77 
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 ٔ 0 ِؼ١ذ 0 0 فأوثش77

اٌسبٌببببببببببببخ 

 اٌزؼ١ّ١ٍخ

٠مببببببببببببببشأ ٚ 

 ٠ىزت
0 0 

اٌبببببببببببببذخً 

 اٌشٙشٞ

511 

 د٠ٕبس
5 ٖ 

رؼٍبببببب١ُ دْٚ 

 اٌثبٔٛٞ
00 00 

511-

611 
02 ٔٚ 

 64 64 رؼ١ٍُ ثبٔٛٞ
611-

711 
06 ٔٗ 

ِؤ٘ببببببببببببببببً 

 خبِؼٟ
56 56 

711 

 فأوثش
88 ٙٙ 

ِؤ٘ببً فببٛق 

 اٌدبِؼٟ
04 04 

 اٌسبٌببببببببببببخ

 اٌضٚخ١خ

 76 76 ٌُ ٠زضٚج

 ِسً اإللبِخ

 ٙٛ 58 ِذ٠ٕخ 
 ٗٔ 06 لش٠خ 64 64 ِزضٚج
    5 5 ِطٍك
    0 0 أسًِ

 : النػػػوع -ٔ
 :مػن غيػر المتطػوعين كػانوا مػن الػذكور  بينمػا كػاف  %(ٓٚ) :اوضح  نتايل الدراسػة اف

 من اإلناث.   %(ٖٓ)
 : العمػػػر -ٕ

الفئػػػػات العمريػػػػة اف عينػػػػة الدراسػػػػة مػػػػن غيػػػػر اوضػػػػح  المعطيػػػػات اإلحصػػػػايية الخاصػػػػة ب
 :على نحػةة  (ٖ٘-ٕ٘) :فئاٍت عمرية  حظي  الفئة ا ولى ٘ :المتطوعين  توزع  على

%(  امػػا الفئػػة ٕٖ) :فقػػد حظيػػ  بنحػػةة  (ٕ٘ :)اقػػل مػػن :%(  امػػا الفئػػة الثانيػػةٖٛ)
      :فػػػػي حػػػػين بلمػػػػ  الفئػػػػة الرابعػػػػة  %(ٜٔ) :فقػػػػد بلمػػػػ  نحػػػػةتها  (٘ٗ-ٖ٘) :الثالثػػػػة

 :فػػػػأكثر( فقػػػػد جػػػػاات نحػػػػةتها ٘٘) :%(. امػػػػا الفئػػػػة ا خيػػػػرةٓٔ) :نحػػػػةة  (٘٘-٘ٗ)
ىػػي اكةػػر الفئػػات   (ٖ٘-ٕ٘) :%(. ويتضػػ  مػػن توزيػػ  فئػػات العمػػر اف الفئػػة ا ولػػىٔ)

ح ماً. وقد يكوف ذلأ مؤشرًا لع وؼ الشةاب عن المشػاركة فػي العمػل التطػوعي  ويعػ ى 
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كػػونهن نتػػاج ثقافػػة موروثػػة مػػن كثػػرة اعةػػاا الحيػػاة  و طالػػة  و ذلػػأ  لػػى عػػدة اسػػةاب منهػػا: الة
 النظاـ الحابي ال تش   على العمل التطوعي. 

 : الحالة التعليمية -ٖ
الحاصػػػػلين علػػػػى مؤىػػػل ثػػػػانوي وملتحقػػػػين بػػػػالتعلين  :اف فئػػػةكشػػػف  الدراسػػػػة الميدانيػػػػة 

  %(ٕٗ) :ال امعي ىي اكةػر الفئػات ح مػاً بػين افػراد العينػة مػن غيػر المتطػوعين بنحػةة
مؤىػػػل فػػػوؽ  :%(  وفئػػػةٖٗ) :الحاصػػػلين علػػػى المػػػؤى ت ال امعيػػػة بنحػػػةة :ويليهػػػا فئػػػة

يقػرا  :%(  واخيػرًا فئػةٔٔ) :تعلػين دوف الثػانوي بنحػةة :%(  وفئػةٕٔ) :ال امعي بنحػةة
%(. وي حظ من الةيانات الحابقة ارتفاع نحػةة الحاصػلين علػى مؤىػل ٔ) :ويكتا بنحةة

 ػػػػػامعي  وربمػػػػػا يعكػػػػػا ذلػػػػػأ عػػػػػدـ تشػػػػػ ي  المػػػػػدارس ثػػػػػانوي والملتحقػػػػػين بػػػػػالتعلين ال
وال امعات لط بها على االنخراط فػي العمػل التطػوعي  ا مػر الػذي يتطلػا تطػوير بػرامل 

لتوعية الط ب بأىميػة العمػل التطػوعي  كػذلأ ي ػا توجيػو  ؛تربوية بالمدارس وال امعات
 العمل التطوعي.  الستقطابها للمشاركة في ؛جهود ال معيات التطوعية  لى ىذه الفئة

  :الحالػة ال وجية -ٗ
اوضػػح  بيانػػات الدراسػػة الميدانيػػة اف ا غلةيػػة مػػن افػػراد العينػػة مػػن غيػػر المتطػػوعين قػػد 

"متػػ وج"  :%(  فػػي حػػين جػػاات فئػػةٗ٘) :"لػػن يتػػ وج"  ذ بلمػػ  نحػػةتها :جػػاات فػػي فئػػة
 %(. ٔ) :"ارمل" بنحةة :%(  واخيرًا فئةٖ) :"مطلي" بنحةة :%(  ثن فئةٕٗ) :بنحةة
 : المهنػػػػة -٘

 ذ   تكشػػػل بيانػػػات الدراسػػػة الميدانيػػػة الخاصػػػة بالمهنػػػة عػػػن تنػػػوع مهػػػن غيػػػر المتطػػػوعين
 :بنحػػػةة"طالا" :%(  تليهػػػا فئػػػةٖ٘) :"مورػػػل" فػػػي المرتةػػػة ا ولػػػى بنحػػػةة :جػػػاات فئػػػة

 :"اسػػػػػتاذ جػػػػػامعي" بنحػػػػػةة :%(  ثػػػػػن فئػػػػػةٗٔ) :"معلمػػػػػوف" بنحػػػػػةة :%(  ثػػػػػن فئػػػػػةٖٓ)
 :"مهنػػدس ومعيػػد" بنحػػةة :%(  واخيػػرًا فئتػػاٙ) :حػػرة" بنحػػةة"اعمػػاؿ  :%(  ثػػن فئػػةٕٔ)
 على التوالي.   %(ٔو)  %(ٕ)
  :الدخل الشهري -ٙ
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تظهػر الةيانػػات اإلحصػػايية الخاصػػة بالػػدخل الشػػهري  سػػر العينػػة مػػن غيػػر المتطػػوعين  اف 
 :%(  في حين احتل  الفئةٙٙ) :دينار فأكثر" احتل  المرتةة ا ولى بنحةة ٓٓ٘" :فئة
" فػي المرتةػػة ٓٓ٘-ٓٓٗ" :%(  يليهػا فئػػة ٚٔ) :" المرتةػة الثانيػة بنحػػةةٓٓٗ-ٖٓٓ"

%(  وربمػػا ٗ)  :دينػػار" بنحػػةة ٖٓٓ: "اقػػل مػػن :%(  واخيػػرًا الفئػػةٗٔ) :الثالثػػة بنحػػةة
تعكػػػا ىػػػذه الةيانػػػات مػػػدى التةػػػاين فػػػي المحػػػتوى االقتصػػػادي  فػػػراد العينػػػة مػػػن غيػػػر 

 ىات ا فراد نحو العمل التطوعي. في ات ا مما قد يؤدي  لى تنوع  المتطوعين
 : محػػل اإلقامػة -ٚ

كشف  الدراسػة الميدانيػة عػن وجػود نحػةة كةيػرة مػن غيػر المتطػوعين يقيمػوف فػي المدينػة 
 :قػػػرى  لػػػىال%(  فػػػي حػػػين تصػػػل نحػػػةة المقيمػػػين فػػػي ٙٛ) :حيػػػث تصػػػل نحػػػةتهن  لػػػى

ن اىػن %(. وي يا ما سةي عن التحاؤؿ الحػادي عشػر للدراسػة والػذي استفحػر عػٗٔ)
 الخصايص االجتماعية واالقتصادية لمير المتطوعين.

 اىن اسةاب اإلح اـ عن المشاركة في العمل التطوعي:  (ب 
 )*(( اىن اسةاب اإلح اـ عن المشاركة في العمل التطوعيٕٗ) :جدوؿ

 اٌزىشاس اٌّزغ١ش
إٌسجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

 8.61 05 ػذَ اٌشغجخ فٟ اٌّشبسوخ

 01.56 44 ٟػذَ اٌٛػٟ ثأ١ّ٘خ اٌؼًّ اٌزطٛػ

 05.24 55 ػذَ اٌزفشؽ

 2.59 07 ثؼذ ِٛلغ اٌدّؼ١بد األ١ٍ٘خ ػٓ اٌسىٓ

 6.65 9 ػذَ سّبذ األسشح ثّشبسوخ اٌّشأح

ػذَ ٚخٛد أصذلبء داخً اٌدّؼ١بد 

 األ١ٍ٘خ
07 2.59 

 6.95 01 اٌّسبثبح فٟ لجٛي اٌّزطٛػ١ٓ

 9.57 41 ػذَ رٛف١ش اٌذػُ اٌّؼٕٛٞ

 7.64 00 ػذَ رٛف١ش اٌذػُ اٌّبدٞ

ػذَ ٚخٛد دٚساد ٚثشاِح رذس٠ج١خ ٌٍؼًّ 

 اٌزطٛػٟ
49 06.49 
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ػذَ ٚخٛد ٌدبْ ٔسبئ١خ فٟ ثؼط 

 اٌدّؼ١بد اٌزطٛػ١خ
2 5.67 

اٌم١ٛد اٌزٟ رفشظٙب اٌزشش٠ؼبد ػٍٝ 

 اٌؼًّ اٌزطٛػٟ
9 6.65 

 4.68 7 رزوش أخشٜ

 011 415 اٌّدّٛع
 اإلجابة بأكثر من متمير.  )*(

هن عن لميدانية عن مدى التنوع في رؤية غير المتطوعين  ح امكشف  معطيات الدراسة ا
"عػدـ التفػرغ"  :والتػي جػاا فػي مقػدمتها متميػرعػدة سػةاب   المشاركة في العمل التطػوعي

%(  وىػػػذا يػػػدؿ علػػػى عػػػدـ وجػػػود اوقػػػات فػػػراغ للمشػػػاركة فػػػي العمػػػل ٕٚ.ٛٔ) :بنحػػػةة
ة واالجتماعيػػة والتعليميػػة  التطػػوعي  وربمػػا يعػػود ذلػػأ  لػػى االنشػػماؿ بالضػػموط االقتصػػادي

%(  ٜٕ.ٗٔ) :"عػػدـ وجػػود دورات وبػػرامل تدريةيػػة للعمػػل التطػػوعي" بنحػػةة :يليػػو متميػػر
 :تتػػولى القيػػاـ بهػػذا الػػدور  ثػػن متميػػر ؛ا مػػر الػػذي يتطلػػا تػػوفير مكاتػػا ومراكػػ  للتطػػوع

%(  وقػد يرجػ  ذلػأ  لػى افتقػار ٗٛ.ٓٔ) :"عدـ الػوعي بأىميػة العمػل التطػوعي" بنحػةة
 معيػػات التطوعيػػة للتوعيػػة بأىميػػة العمػػل التطػػوعي  كمػػا اف ضػػعل الػػدور الػػذي تلعةػػو ال

وسػػايل اإلعػػ ـ فػػي التوعيػػة بأىميػػة العمػػل التطػػوعي ال يمكػػن ت اىلػػو فػػي ىػػذا الشػػأف  ثػػن 
"عػدـ وجػود اصػدقاا  :%(  ثػن متميػر٘ٛ.ٜ) :"عدـ توفير الدعن المعنوي" بنحةة :متمير

"بعػػد موقػػ  ال معيػػات ا ىليػػة عػػن الحػػكن" بنحػػةة  :يػػرداخػػل ال معيػػات ا ىليػػة"  ومتم
%(  وقػػد ٓٗ.ٙ) :"عػػدـ الرغةػػة فػػي المشػػاركة" بنحػػةة :%(  ثػػن متميػػرٜٖ.ٚ) :واحػػدة

يرج  ذلأ  لى الدور شةو المايا لمؤسحػات التنشػئة االجتماعيػة فػي  رسػاا ثقافػة التطػوع  
%(  وربمػػا ٕٗ.٘) :"عػػدـ تػػوفير الػػدعن المػػادي" بنحػػةة :كمػػا سػػةي القػػوؿ  يليػػو متميػػر

حاجػة  لػى توسػي  مفهػـو التطػوع بحيػث ال يقتصػر علػى التطػوع  ةت در اإلشارة  لي اف ثمػ
بال هػػد او الوقػػ  فقػػط  ولكػػن التطػػوع المقػػروف بالحصػػوؿ علػػى اجػػر رمػػ ي خاصػػة واف 

  ويػػأتي (ٔٔٔ)الظػروؼ االجتماعيػػة تحػػوؿ دوف اف ينخػػرط الشػةاب فػػي المنظمػػات التطوعيػػة
%(  وربمػا يفحػر ذلػأ ٖٜ.ٗ) :لمحاباة فػي قةػوؿ المتطػوعين" بنحػةة"ا :بعد ذلأ متمير
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"عػػػدـ سػػػماح  :سػػػيطرة االرتةاطػػػات القةليػػػة علػػػى انمػػػاط التفاعػػػل فػػػي الم تمػػػ   ثػػػن متميػػػر
ا سػػػرة بمشػػػاركة المػػػراة"  و يعػػػ ى ذلػػػأ  لػػػى نظػػػرة الم تمػػػ  لػػػدور المػػػراة وفاعليتهػػػا فػػػي 

دية الحػايدة التػي تؤكػد علػى التمػاي  فػي الم تم  العربي  الذي يعكا طةيعة الثقافة التقلي
)الذكر وا نثى(  والتي تػؤثر علػى وزف مشػاركة المػراة فػي  :ا دوار االجتماعية بين النوعين

"القيود التي تفرضها التشريعات  :. ومتمير(ٕٔٔ)الم تم  بعامة  وفي القطاع ا ىلي بخاصة
"عدـ وجود ل اف نحايية في  :%(  ثن متميرٖٗ.ٗ) :على العمل التطوعي" بنحةة واحدة

%(  ويفحػػػػػر ذلػػػػأ عػػػػػدـ تأييػػػػد التقاليػػػػػد ٘ٗ.ٖ) :بعػػػػل ال معيػػػػات التطوعيػػػػػة" بنحػػػػةة
%(. وي يػا ٙٗ.ٕ) :"اخػرى تػذكر" بنحػةة :ل خت ط بين ال نحين  واخيرًا يػأتي متميػر

مػػا سػػةي عػػن تحػػاؤؿ الدراسػػة الثػػاني عشػػر والػػذي استفحػػر عػػن اىػػن اسػػةاب اإلح ػػاـ عػػن 
 مل التطوعي.المشاركة في الع

 اىن الشروط التي ي ا توافرىا ل يادة المشاركة في العمل التطوعي:  (ج 
 )*(( اىن الشروط التي ي ا توافرىا ل يادة المشاركة في العمل التطوعيٕ٘) :جدوؿ

 اٌزىشاس اٌّزغ١ش
إٌسجخ 

 اٌّئ٠ٛخ

 02.84 56 رذػ١ُ اٌٛاصع اٌذ٠ٕٟ

 48.64 70 رؼ١ّك اٌٛػٟ اٌزطٛػٟ ٚٔشش ثمبفزٗ

 05.05 57 ٛد اٌذػُ اٌّؼٕٛٞ ٚاٌّبدٞ ٌٍّزطٛػ١ٓٚخ

 04.97 47 رٛافش اٌج١ئخ اٌزشش٠ؼ١خ ا١ٌّٙئخ ٌٍؼًّ اٌزطٛػٟ

اسزخذاَ ٚسبئً اإلػالَ فٟ إثشاص إٌزبئح اال٠دبث١خ 

 ٌٍؼًّ اٌزطٛػٟ
67 45.54 

 0.77 5 أخشٜ رزوش

 011 095 اٌّدّٛع
 اإلجابة بأكثر من متمير.  )*(

لػوعي التطػػوعي ونشػر ثقافتػػو" فػي المرتةػػة ا ولػى كػػأىن الشػروط التػػي "تعميػػي ا :جػاا متميػر
%(  يليػػػو ٕٗ.ٕٙ) :ي ػػػا توافرىػػػا ل يػػػادة المشػػػاركة فػػػي العمػػػل التطػػػوعي وذلػػػأ بنحػػػةة
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"اسػػػػػػتخداـ وسػػػػػػايل اإلعػػػػػػ ـ فػػػػػػي  بػػػػػػراز النتػػػػػػايل االي ابيػػػػػػة للعمػػػػػػل التطػػػػػػوعي"  :متميػػػػػػر
 :فػػي ىػػذا الشػػأف  ثػػن متميػػر%(, علػػى اعتةػػار انهػػا تلعػػا دورًا محوريػػاً ٕٖ.ٖٕ):بنحػػةة

ف تقػػػدين احيػػػث   %(ٖٔ.ٛٔ) :"وجػػػود الػػػدعن المعنػػػوي والمػػػادي للمتطػػػوعين" بنحػػػةة
حػػواف  ماديػػة ومعنويػػة يحػػافظ علػػى اسػػتمرارية المتطػػوعين مػػن ناحيػػة  و ي يػػد مػػن احتمػػاؿ 

 :"تػػػػػدعين الػػػػػوازع الػػػػػديني" بنحػػػػػةة :جػػػػػذب المتطػػػػػوعين مػػػػػن ناحيػػػػػة اخػػػػػرى  ثػػػػػن متميػػػػػر
الىتمػػاـ بمػػرس وتنميػػة الػػوازع الػػديني فػػي نفػػوس ا فػػراد  ت عػػل ف ااحيػػث   %(ٕٙ.ٚٔ)

ػًرا َتطَػو عَ  )َوَمػنتلقاييػاً  قػاؿ تعػالي:  يمارسػونو الػذي التطوع ضمن الحلوؾ المعتاد  فَػِإف   َخيػْ
 :"تػوافر الةيئػة التشػريعية المهيئػة للعمػل التطػوعي" بنحػةة :  ثن متمير(ٖٔٔ)َعِليٌن( َشاِكرٌ  الّلوَ 
عتةػػار اف تػػوافر الةيئػػة التشػػريعية المهيئػػة للعمػػل التطػػوعي مطلػػا ريػػيا %(  باٜ٘.ٕٔ)

لعربيػػػة  ىػػػذه الةيئػػػة لتشػػػ ي  ودعػػػن التطػػػوع وثقافتػػػو  ويمثػػػل  شػػػكالية فػػػي اغلػػػا الػػػدوؿ ا
نػػاؾ ات اىػػات حديثػػة لهػػا تميػػرات عميقػػة  حتػػى اصػػةح  ى  لػػىتعرضػػ   التػػيو التشػػريعية  

مػػن ذلػػأ مػػثً :  جػػرااات  - رهيتيحػػ  علػػى العمػػل التطػػوعي و يتشػػ ال –حػػتطي  رصػػدىا ن
بحػػيطة غيػػر معقػػدة لتحػػ يل و شػػهار المةػػادرات التطوعيػػة المنظمػػة  وفػػت  ابػػواب النشػػاط 

وعدـ حصرىا في م االت معينػة  وتيحػير  جػرااات الرقابػة مػن   لكل المةادرات التطوعية
للقضػػػاا جانػػا اجهػػػ ة الدولػػػة  و زالػػة المعوقػػػات الةيروقراطيػػػة  والتحكػػين فػػػي المنازعػػػات 

 :"اخػػرى تػػذكر" بنحػػةة :  واخيػػرًا متميػػر(ٗٔٔ)ولػػيا ل هػػة  داريػػة  وعػػدـ تملػػيظ العقوبػػات
%(. وي يا ما سةي عن تحاؤؿ الدراسػة الثالػث عشػر والػذي استفحػر عػن اىػن ٘٘.ٔ)

  الشروط التي ي ا توافرىا ل يادة المشاركة في العمل التطوعي.
ا ا ساسػية الخاصػة بالةعػد الثقػافي ات اىات غير المتطوعين نحو م موعة من القضػاي (د 

 بعملية التطوع:
 ( ات اىات غير المتطوعين نحو القضايا ا ساسية في العمل التطوعي:ٕٙ) :جدوؿ

 اٌج١بْ
 ِؼبسض ِسب٠ذ ِٛافك

 % ن % ن % ن

 4 4 04 04 58 58 اٌؼًّ اٌزطٛػٟ خضء ِٓ اٌم١ُ اٌذ١ٕ٠خ

 41 41 45 45 74 74 اٌؼًّ اٌزطٛػٟ خضء ِٓ اٌؼبداد ٚاٌزمب١ٌذ
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 62 62 45 45 47 47 اٌؼًّ اٌزطٛػٟ ِشرجط ثبٌذٚافغ اٌس١بس١خ

 04 04 00 00 22 22 اٌؼًّ اٌزطٛػٟ خٙذ ثال أخش

 0 0 2 2 94 94 اٌؼًّ اٌزطٛػٟ ثش ٚإزسبْ

٠سبػذ اٌؼًّ اٌزطٛػٟ ػٍٝ إلبِخ ػاللبد 

 اخزّبػ١خ ٌٍفشد
56 56 05 05 5 5 

ه اٌؼًّ اٌزطٛػٟ ٚس١ٍخ ٌزىبفً ٚرّبس

 اٌّدزّغ
58 58 05 05 0 0 

اٌؼًّ اٌزطٛػٟ ٠سمك ِىبست ِبد٠خ 

 ٌٍّزطٛػ١ٓ
9 9 44 44 89 89 

اٌؼًّ اٌزطٛػٟ ٠سمك ِىبست ِؼ٠ٕٛخ 

 ٌٍّزطٛػ١ٓ
58 58 9 9 7 7 

 00 00 56 56 77 77 اٌؼًّ اٌزطٛػٟ ٠ٛاخٗ اٌىث١ش ِٓ اٌّشبوً

 باستقراا بيانات ال دوؿ الحابي يتض  ما يلي: 
مػن غيػر المتطػوعين  لػى اف العمػل التطػوعي يشػكل جػ اًا مػن القػين   %(ٙٛ) :اشار -

 :بينما راى  ة للعمل التطوعي المتأثرة بالدينالدينية  ويعكا ذلأ اثر النشأة التاريخي
مػػػػن غيػػػػر المتطػػػػوعين  لػػػػى اف العمػػػػل   %(ٕ) :انهػػػػن محايػػػػدوف  وذىػػػػا  %(ٕٔ)

 التطوعي ال يشكل ج اًا من القين الدينية. 
اف العمػل التطػوعي جػ اًا مػن العػادات والتقاليػد  من غير المتطوعين   %(ٕ٘) :راى -

انهػن   %(ٕٛ) :ويعكا ذلأ ارتةاط العمل التطػوعي بالعػادات والتقاليػد  بينمػا راى
مػػن غيػػر المتطػػوعين اف العمػػل التطػػوعي لػػيا   %(ٕٓ) :محايػػدوف  فػػي حػػين راى

 ج اًا من العادات والتقاليد. 
وعين  لػػى عػػدـ وجػػود ارتةػػاط بػػين العمػػل التطػػػوعي مػػن غيػػر المتطػػ  %(ٚٗ) :اشػػار -

مػػن   %(ٕ٘) :انهػػن محايػػدوف  وذىػػا  %(ٕٛ) :والػػدواف  الحياسػػية  بينمػػا راى
يلفػ  النظػر ىنػا ممػا غير المتطوعين  لى ارتةاط العمل التطوعي بالػدواف  الحياسػية. و 

ا يفحر ذلأ الرتةاط العمل التطوعي بالدواف  الحياسية. وربم ؛ارتفاع نحةة المعارضين
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اف ارتةػػاط العمػػل التطػػوعي بالػػدواف  الحياسػػية قػػد يػػؤّدي  لػػى تشػػويو صػػورتو  واختػػراؽ 
 ا ح اب الحياسية لو  ومن ثن اصطدامو بالحلطة.

يشػير  ممػا  اف العمل التطوعي جهد ب  اجػر  %(ٚٚ) :غالةية غير المتطوعين :اكد -
اات نحػػةة المحايػػدين  لػػى وعػػيهن بػػالمفهـو التقليػػدي للعمػػل التطػػوعي  فػػي حػػين جػػ

 على التوالي.   %(ٔٔو)  %(ٕٔ) :والمعارضين منخفضة ومتقاربة
 :مػػػل التطػػػوعي بػػػر و ححػػػاف  بينمػػػا راىاف العمػػػن غيػػػر المتطػػػوعين   %(ٕٜ) :راى -

مػػن غيػػر المتطػػوعين اف العمػػل   %(ٔ) :انهػػن محايػػدوف  فػػي حػػين عػػارض  %(ٚ)
 التطوعي بر و ححاف. 

ن اف العمػػل التطػوعي يحػػاعد علػى  قامػػة ع قػػات مػػن غيػر المتطػػوعي  %(ٗٛ) :اكػد -
ممػػا يشػػير  لػػى وعػػي غيػػر المتطػػوعين بفوايػػد العمػػل التطػػوعي علػػى   اجتماعيػػة للفػػرد
من المتطوعين  لى اف   %(ٖ) :انهن محايدوف  وذىا  %(ٖٔ) :الفرد  بينما راى

 العمل التطوعي ال يحاعد على  قامة ع قات اجتماعية للفرد. 
وتماسػػػأ  اف العمػػػل التطػػػوعي وسػػػيلة لتكافػػػلغيػػػر المتطػػػوعين  مػػػن  %(ٙٛ) :اكػػػد -

يعكػا ارتفػاع درجػة وعػي غيػر المتطػوعين بالوريفػة االجتماعيػة الم تم   ولعل ذلأ 
  %(ٔ) :انهػػن محايػػدوف. بينمػػا عػػارض  %(ٖٔ) :للعمػػل التطػػوعي  فػػي حػػين اكػػد

 من غير المتطوعين اف العمل التطوعي وسيلة لتكافل وتماسأ الم تم . 
من غير المتطوعين  لى اف العمل التطوعي ال يحقػي مكاسػا ماديػة   %(ٜٙ) :شارا -

 :ممػػػا يشػػػير  لػػػى وعػػػيهن بعػػػدـ ربحيػػػة العمػػػل التطػػػوعي  فػػػي حػػػين راى  للمتطػػػوعين
مػن غيػر المتطػوعين علػى اف العمػل   %(ٜ) :انهػن محايػدوف  بينمػا وافػي  %(ٕٕ)

 التطوعي يحقي مكاسا مادية للمتطوعين. 
مػػػن غيػػػػر المتطػػػوعين اف العمػػػػل التطػػػوعي يحقػػػػي مكاسػػػا معنويػػػػة   %(ٙٛ) :اكػػػد -

مػػػػػػن غيػػػػػػر   %(٘) :انهػػػػػػن محايػػػػػػدوف  وذىػػػػػػا  %(ٜ) :للمتطػػػػػػوعين  بينمػػػػػػا راى
 المتطوعين  لى اف العمل التطوعي ال يحقي مكاسا معنوية للمتطوعين. 
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من غير المتطػوعين اف العمػل التطػوعي يواجػو الكثيػر مػن المشػاكل    %(٘٘) :اكد -
من غير المتطوعين  لى اف   %(ٔٔ): انهن محايدوف  وذىا  %(ٖٗ) :دبينما اك

 العمل التطوعي ال يواجو الكثير من المشاكل. 
ل اف ات اىػػػات غيػػػر المتطػػػوعين نحػػػو م موعػػػة مػػػن حػػػتنتنومػػػن التحليػػػل الحػػػابي يمكػػػن 

 اتتمثل في: اف العمل التطوعي ج  القضايا ا ساسية الخاصة بالةعد الثقافي بعملية التطوع 
من القين الدينية  والعادات والتقاليػد  وال يػرتةط بالػدواف  الحياسػية  وجهػد بػ  اجػر  وبػر 
و ححػػػػاف  ويحػػػػاعد علػػػػى  قامػػػػة ع قػػػػات اجتماعيػػػػة للفػػػػرد  ووسػػػػيلة لتكافػػػػل وتماسػػػػأ 

يواجو الكثير من رغن ذلأ الم تم   وال يحقي مكاسا مادية  ويحقي مكاسا معنوية  و 
المتطػػوعين يشػػتركوف مػ  المتطػػوعين فػػي رؤيػػتهن للعديػػد مػػن  المشػاكل. وىنػػا ن ػػد اف غيػػر

القضػػايا ا ساسػػية الخاصػػة بالةعػػد الثقػػافي بعمليػػة التطػػوع. وتتفػػي ىػػذه النتي ػػة مػػ  دراسػػة 
. وي يػػا مػػا سػػةي عػػن تحػػاؤؿ الدراسػػة الرابػػ  عشػػر والػػذي (٘ٔٔ)موسػػى شػػتيوي  و خػػرين 

ايا ا ساسػية الخاصػة بالةعػد استفحر عن ات اىات غير المتطوعين نحو م موعة من القض
 الثقافي بعملية التطوع.

 : النتايل العامة للدراسة: اً سابع
 تتمثل اىن النتايل العامة للدراسة بشقيها النظري والميداني في اآلتي: 

 اواًل: التطور التاريخي للعمل التطوعي في الم تم  الليةي: 
المختلفػة  كالرغاطػة  ونظػاـ  عرؼ الم تم  الليةي منذ القدـ اشػكاؿ العمػل التطػوعي -

ن فػي نشػوا ىػذه هػماف للػدين وا عػراؼ القةليػة دور الوقل  والطرؽ الصوفية  وقد كػ
 ا شكاؿ. 

بدايػػػة التكػػػوين التنظيمػػػي للعمػػػل   (ٜٔٔٔ-ٖ٘ٛٔ) :يعتةػػػر العهػػػد العثمػػػاني الثػػػاني -
التطػػوعي  وقػػد شػػهد ىػػذا العهػػد اسػػتمرار التنظيمػػات التقليديػػة  لػػى جانػػا التنظيمػػات 
الحديثة  واتحن العمػل التطػوعي خػ ؿ المرحلػة بالطػاب  الخيػري وبػروز دور المثقفػين 
والحياسػيين وعناصػػر مػػن النخةػػة النحػػايية فػي تأسػػيا العديػػد مػػن ال معيػػات ا ىليػػة   
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كمػػا ارتػػةط العمػػل التطػػوعي فػػي ىػػذه المرحلػػة بػػدواف  متعػػددة بعضػػها دينػػي  وبعضػػها 
 اآلخر سياسي واجتماعي. 

(  واقتصػػر علػػى ٖٜٗٔ-ٜٔٔٔ)  التطػػوعي بظػػروؼ االحػػت ؿ االيطػػاليتػػأثر العمػػل  -
      التنظيمػػػػػػات التقليديػػػػػػة ذات الطػػػػػػاب  الخيػػػػػػري  امػػػػػػا فػػػػػػي عهػػػػػػد اإلدارة الةريطانيػػػػػػة

فقػػػد اقتصػػػر نشػػػاط التنظيمػػػات التطوعيػػػة علػػػى جوانػػػا الحيػػػاة   (ٜٜٗٔ-ٖٜٗٔ)
 ا مور الحياسية. كما شمل االجتماعية المختلفة   

تطورات مهمة اثرت   (ٜٜٙٔ-ٜٔ٘ٔ)  وعي خ ؿ العهد الملكيشهد العمل التط -
فػػي ح مػػو وانشػػطتو  فقػػد حػػدث توسػػ  فػػي العمػػل التطػػوعي كنتي ػػة لتػػوافر رػػروؼ 

اإلطػػػار القػػػانوني المشػػػ   علػػػى تأسػػػيا ال معيػػػات ا ىليػػػة   :موضػػػوعية مػػػن اىمهػػػا
 واكتشاؼ النفط  وانتشار التعلين. 

حيػػث  انتكاسػػة للعمػػل التطػػوعي  (ٕٔٔٓ-ٜٜٙٔ) :شػػهدت مرحلػػة حكػػن القػػذافي -
تػػػن  دمػػػاج ال معيػػػات ا ىليػػػة فػػػي النظػػػاـ ال مػػػاىيري  وانحصػػػر دورىػػػا فػػػي الم ػػػاؿ 

 الخيري. 
 لرغةػػة فػػي بنػػاا ليةيػػا ال ديػػدة فةرايػػر وا ٚٔ :كنتػػاج لفتػػرة الحمػػاس الػػوطني بعػػد ثػػورة -

شػػػػهدت ليةيػػػػا طفػػػػرة فػػػػي  نشػػػػاا وتأسػػػػيا ال معيػػػػات ا ىليػػػػة  مػػػػ  تنػػػػوع ا نشػػػػطة 
 الت. والم ا

 
 ثانياً: المتطوعوف: 

 اإلناث. من نحةة  المنخرطين بالعمل التطوعي اعلىنحةة الذكور  -ٔ
ارتفػػاع نحػػةة مشػػاركة الشػػةاب فػػي العمػػل التطػػوعي حيػػث تمثػػل اكثػػر مػػن نصػػل  -ٕ

 المتطوعين. 
 فئة الحاصلين على المؤى ت ال امعية ىي اكةر الفئات ح ماً بين المتطوعين.  -ٖ
 صل العينة من المتطوعين. غير المت وجين يمثلوف ن -ٗ
 اوضح  الدراسة اف نحةة كةيرة من المتطوعين يقيموف بالمدينة.  -٘
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حيث تقل مدة تطػوعهن  وعين حديثي العهد بالعمل التطوعينحةة كةيرة من المتط -ٙ
 عن خما سنواٍت. 

اوضػح  الدراسػػة الميدانيػة اف ا صػػدقاا وا سػػرة مػن اىػػن مصػادر التعػػرؼ علػػى  -ٚ
اإلعػػػ ـ  :باإلضػػػافة  لػػػى بعػػػل المصػػػادر ا خػػػرى ومنهػػػا العمػػػل التطػػػوعي وذلػػػأ

 وا قارب والعمل الوريفي. 
اف االقتناع بالعمل التطوعي  والشعور باالنتماا للم تمػ    كشف  نتايل الدراسة -ٛ

وححن الخلي من اىن الشروط التػي ي ػا توافرىػا فػي المتطػوعين للمشػاركة فػي 
 العمل التطوعي. 

لػػديني مػػن اىػػن دوافػػ  العمػػل التطػػوعي  كمػػا تةػػين اف ارهػػرت الدراسػػة اف الػػوازع ا -ٜ
ىناؾ دواف  اخرى لممارسة العمل التطوعي  منها: نشر قين التكافل االجتماعي  
والمواطنػػػة  واكتحػػػاب المهػػػارات المختلفػػػة  وتحقيػػػي التنميػػػة  والحصػػػوؿ علػػػى 
 المكانة االجتماعية والتقدير االجتماعي  وشمل اوقات الفراغ. ومما ي حظ علػي

 الدواف  غلةة الدواف  الميرية على الدواف  الذاتية للتطوع بصفة عامة. 
اىػػػن الم ػػػاالت التطوعيػػػة التػػػي قػػػاـ او يقػػػـو بهػػػا المتطوعػػػوف تتمثػػػل فػػػي: العمػػػل  -ٓٔ

تقػػػدين العػػػوف و الخيػػػري  والخدمػػػة اثنػػػاا الطػػػوارت  ورعايػػػة ذوى االحتياجػػػات الخاصػػػة  
تنميػػػة الم تمػػػ  المحلػػػي  و الطفولػػػة  تمكػػػين المػػػراة ورعايػػػة و حمايػػػة الةيئػػػة  و للمرضػػػى  

 مكافحة التدخين والمخدرات  والم اؿ الرياضي. و 
كشف  نتايل الدراسة اف فوايد العمل التطوعي على الفرد تتمثػل فػي: المحػاىمة  -ٔٔ

تنميػػػػة مهػػػػارات و تع يػػػػ  االنتمػػػػاا  و فػػػػي خدمػػػػة الم تمػػػػ  واكتحػػػػاب مهػػػػارات جديػػػػدة  
عي علػػى الم تمػػػ  فتتمثػػػل فػػي: انػػػو وسػػػيلة التواصػػل. امػػػا بالنحػػػةة لفوايػػد العمػػػل التطػػػو 

لتحقيي التكافل االجتماعي  وتأكيد الوالا واالنتماا للم تم  المحلي  ودعن الم تم  
 المدني  وسد النقص في بعل الخدمات  ووسيلة لتحقيي التنمية. 
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ارهػػرت نتػػايل الدراسػػة اف ال معيػػات التطوعيػػة تحمػػل المتطػػوعين مهامػػاً كثيػػرة   -ٕٔ
 وتقدـ لهن حواف  معنوية فقط  وتشركهن في اتخاذ القرارات.  وتهتن بدورىن 

اف اىن اسةاب  ح اـ المواطنين عن المشػاركة فػي العمػل  كشف  نتايل الدراسة -ٖٔ
قلػػػة و التطػػػوعي مػػػن وجهػػػة نظػػػر المتطػػػوعين تتمثػػػل فػػػي: ضػػػعل ثقافػػػة العمػػػل التطػػػوعي  

مػػل التطػػوعي  عػػدـ معرفػػة منظمػػات العو المؤسحػػات الداعمػػة لةػػرامل العمػػل التطػػوعي  
عػػدـ تػػوافر مراكػػ  للتعريػػل بةػػرامل و عػػدـ التوعيػػة اإلع ميػػة بأىميػػة العمػػل التطػػوعي  و 

االت ػاه الحػلةي نحػو و ضعل التنظين المؤسحي لل معيات ا ىلية  و التطوع وم االتو  
عػدـ تػوفر و ضعل الحػواف  المعنويػة والماديػة  و ضعل الوازع الديني  و العمل التطوعي  

 التشريعات والقوانين. و العادات والتقاليد  و القةلية   الن عةو الوق   
اىػن مقترحػػات تحفيػ  المػػواطنين علػى المشػػاركة فػي العمػػل التطػوعي ىػػي: تعميػػي  -ٗٔ

الػػوعي التطػػوعي ونشػػر ثقافتػػو  و نشػػاا مراكػػ  للتطػػوع  وتوسػػي  قاعػػدة العمػػل التطػػوعي 
ريػػة عػػن العمػػل لتشػػمل المػػدارس وال امعػػات  وتقػػدين حػػواف  معنويػػة  و صػػدار نشػػرة دو 

إلجػػازة تفػػرغ للعمػػل التطػػوعي   ؛التطػػوعي  و نشػػاا جمعيػػات اىليػػة  ومػػن  التشػػريعات
 ومكاسا مادية. 

اىن الم ػاالت اإلنماييػة المحػتقةلية للعمػل التطػوعي تتمثػل فػي: مكافحػة الفقػر   -٘ٔ
والم ػػػاؿ االجتمػػػاعي  ودعػػػن الم تمػػػ  المػػػدني  وحقػػػوؽ اإلنحػػػاف  والم ػػػاؿ الةيئػػػي  

 ة  والم اؿ الصحي  والم اؿ التعليمي  والم اؿ الحياسي. وتمكين المرا
اف العمػل  يؤكػدوفاكثر من نصل المتطوعين اف كشف  نتايل الدراسة الميدانية  -ٙٔ

ين يؤكػدوف اف من العادات والتقاليد  كما تةين اف نحةة كةيرة من المتطػوع التطوعي ج ا
 قامػة ع قػات اجتماعيػة   من الدين  وجهد ب  اجر  ويحاعد على العمل التطوعي ج ا

ووسػػػػػيلة لتكافػػػػػل وتماسػػػػػأ الم تمػػػػػ   ويحقػػػػػي مكاسػػػػػا معنويػػػػػة  كمػػػػػا تةػػػػػين اف كػػػػػل 
المتطػػوعين يؤكػػدوف اف العمػػل التطػػوعي بػػر و ححػػاف  كمػػا رات اغلةيػػة المتطػػوعين عػػدـ 
 وجود ع قة ارتةاط بين العمل التطوعي والدواف  الحياسية  وال يحقي مكاسا مادية. 

 تطوعين: ثالثاً: غير الم
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 اإلناث. من نحةة  حةة الذكور غير المتطوعين اعلىن -ٔ
 بلم  حوالي ثلثي العينة. تمثيل الشةاب بين غير المتطوعين حيث ارتفاع نحةة -ٕ
فئػػة الحاصػػلين علػػى مؤىػػل ثػػانوي وملتحقػػين بػػالتعلين ال ػػامعي ىػػي اكةػػر الفئػػات  -ٖ

 ح ماً بين غير المتطوعين. 
 عينة من غير المتطوعين. غير المت وجين اكثر من نصل ال يمثل -ٗ
 ارهرت النتايل اف نحةة كةيرة من غير المتطوعين يقيموف بالحضر.  -٘
اتضػػ  مػػن الدراسػػة اف عػػدـ التفػػرغ يعػػد مػػن اىػػن اسػػةاب اإلح ػػاـ عػػن المشػػاركة   -ٙ

اسةاب اخرى لإلح اـ عن  ةلمير المتطوعين  كما تةين اف ثم في العمل التطوعي
عػػدـ وجػػود دورات وبػػرامل تدريةيػػة للعمػػل المشػػاركة فػػي العمػػل التطػػوعي  وىػػي: 

التطػػوعي  وعػػدـ الػػوعي بأىميػػة العمػػل التطػػوعي  وعػػدـ تػػوفير الػػدعن المعنػػوي  
موقػػػػ  المحػػػػافة بػػػػين وعػػػػدـ وجػػػػود اصػػػػدقاا داخػػػػل ال معيػػػػات ا ىليػػػػة  وبعػػػػد 

  وعػػػدـ الرغةػػػة فػػػي المشػػػاركة  وعػػػدـ تػػػوفير وامػػػاكن  قػػػامتهنال معيػػػات ا ىليػػػة 
اة فػػي قةػػوؿ المتطػػوعين  وعػػدـ سػػماح ا سػػرة بمشػػاركة الػػدعن المػػادي  والمحابػػ

المراة  والقيود التي تفرضها التشريعات على العمل التطوعي  وعػدـ وجػود ل ػاف 
 نحايية في بعل ال معيات التطوعية. 

كشف  نتايل الدراسة اف تعميي الوعي التطوعي ونشػر ثقافتػو  واسػتخداـ وسػايل  -ٚ
مػن اىػن الشػروط التػي  افة للعمل التطػوعي  يعػدل اإلي ابياإلع ـ في  براز النتاي

ي ا توافرىا ل يادة المشػاركة فػي العمػل التطػوعي  يلػي ذلػأ مػن حيػث ا ىميػة 
بعػػػل الشػػػروط ا خػػػرى  ومنهػػػا: وجػػػود الػػػدعن المعنػػػوي والمػػػادي للمتطػػػوعين  

 وتدعين الوازع الديني  وتوافر الةيئة التشريعية المهيئة للعمل التطوعي. 
الدراسػػة وجػػود توافػػي بػػين ات اىػػات المتطػػوعين وغيػػر المتطػػوعين  ارهػػرت نتػػايل -ٛ

طوع  وىي: حوؿ م موعة من القضايا ا ساسية الخاصة بالةعد الثقافي بعملية الت
من القين الدينية  والعادات والتقاليد  وال يرتةط بالػدواف   اف العمل التطوعي ج ا
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قامػة ع قػات اجتماعيػة الحياسية  وجهد ب  اجػر  وبػر و ححػاف  ويحػاعد علػى  
كاسػػا ماديػػة  ويحقػػي للفػػرد  ووسػػيلة لتكافػػل وتماسػػأ الم تمػػ   وال يحقػػي م

 يواجو الكثير من المشاكل.بل  مكاسا معنوية 
 وفػي ضػوا المػػدخل الةنػايي الػػوريفي الػذي تةنػاه الةاحػػث كموجػو نظػػري لهػذه الدراسػػة

بمثابػػػة مؤشػػػر ف وعػػػو ل التطػػػوعي التػػػي يقػػػـو بهػػػا المتطالعمػػػ انشػػػطة  يمكػػػن النظػػػر  لػػػي
فػي الم تمػ  الػذي ينتمػوف الػوريفي   ي ابي علي الت اـ افػراد الم تمػ  بػأداا دورىػن 

افػػػراد  ح ػػػاـ كما اف لتماسػػػأ االجتمػػػاعي والتنميػػػة ممػػػا يػػػؤدي  لػػػي تحقيػػػي ا  ليػػػو 
الػػذي يعيػػي  يػػؤدي  لػػي الخلػػل الػػوريفي عػػن المشػػاركة فػػي العمػػل التطػػوعي الم تمػػ 
 يحػتلـ   زكػاا الػوعي االجتمػاعي لػدىمما ن تحقيي اىدافو؛ التطوعي المنظن ع العمل

مػػن خػػ ؿ مؤسحػػات التنشػػئة  الم تمػػ  المػػواطنين بأىميػػة العمػػل التطػػوعي ودوره فػػي
 والتركيػػ  علػػي  عػػداد متطػػوعين فػػي مرحلػػة الطفولػػة والشػػةاب  االجتماعيػػة المختلفػػة 

 تشػػػػ يعو  وكػػػػذلأ القيػػػػاـ بػػػػإجراا الةحػػػػوث العلميػػػػة عػػػػن العمػػػػل التطػػػػوعي و ليػػػػات
 والمعوقات التي تقل حايً  دوف انط قو.
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 والمراج  الهوامػػػش
 عةد اه العلي النعين  العمل االجتمػاعي التطػوعي مػ  التركيػ  علػى العمػل التطػوعي فػي المملكػة العربيػة -ٔ

 .ٖٕ  صـٕ٘ٓٓالرياض    مكتةة الملأ فهد الوطنيةالحعودية  مطةوعات 
افات  د الرحمن الطريل  فاعلية برامل العمل الخيري المحتداـ بال معيات الخيرية   ضغادة بن  عة -ٕ

ن: ع  ٖٗٔ  صٕٗٔٓ  شتاإ٘العدد
http://www.caus.org.16./home/electronic_magazine_list 

php?42. 
برنػػامل ا مػػن المتحػػدة    قػػين عالميػػة مػػن اجػػل الرفػػاه العػػالمي ـٕٔٔٓالػػة التطػػوع فػػي العػػالن تقريػػر ح -ٖ

 ن:ع  ٘صللمتطوعين  
http://www.unv.org/filedmin/ing/unv/swvr/arabic/swvr/%20overvie

w%20(arabic)pdf.  
امػػػاني قنػػػديل )محػػػرر(  الموسػػػوعة العربيػػػة للم تمػػػ  المػػػدني  الهيئػػػة المصػػػرية العامػػػة للكتاب القػػػاىرة   -ٗ

 .ٛٔٔص  ـٕٛٓٓ
 .ٓٔمرج  سابي ص  ـ قين عالمية من اجل الرفاه العالمئٕٔٓتقرير حالة التطوع في العالن  -٘
 الحػنة ٓٙالعػدد شػؤوف اجتماعيػة  المعاصػرة الشةاب ال ػامعي ومشػك تو  محمد ياسر شةل الخواجة  -ٙ

 .ٗٛص  ٜٜٛٔشتاا  ٘ٔ
دار غريػػا للطةاعػػة والنشػػر والتوزيػػ    النظريػػات المعاصػػرة فػػي علػػن االجتمػػاع  طلعػػ   بػػراىين لطفػػي  -ٚ

 .ٓ٘ص  ـٜٕٓٓ القاىرة 

http://www.caus.org.16./home/electronic_magazine_list%20php?42
http://www.caus.org.16./home/electronic_magazine_list%20php?42
http://www.unv.org/filedmin/ing/unv/swvr/arabic/swvr/%20overview%20(arabic)pdf
http://www.unv.org/filedmin/ing/unv/swvr/arabic/swvr/%20overview%20(arabic)pdf
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 ححػػػاف محمػػػد الححػػػن  النظريػػػػات االجتماعيػػػة المتقدمػػػة دراسػػػة تحليليػػػػة فػػػي النظريػػػات االجتماعيػػػػة  -ٛ
 .ٚ٘  صـٕ٘ٓٓ  ٔصرة  دار وايل للنشر والتوزي   عماف  طالمعا

خالد عةدالفتاح عةداه  قين العمل ا ىلي في مصر  مطةوعات مرك  الةحوث والدراسات االجتماعية    -ٜ
 .ٛٙ  صـٕٙٓٓ  ٔط.كلية اآلداب  جامعة القاىرة  

لمتحػػدة دراسػػة ميدانيػػة العمػػل الخيػػري واإلنحػػاني فػػي دولػػة اإلمػػارات العربيػػة ا طلعػػ   بػػراىين لطفػػي  -ٓٔ
مرك  اإلمارات للدراسات والةحوث االستراتي ية   والمتطوعين في ال معيات الخيرية لعينة من العاملين 

 .ٕٖ  صـٕٗٓٓ  ٔط.ابورةي  
  ـٕٚٓٓالقػػػاىرة    علػػػي عةدالصػػػادؽ  مفهػػػـو الم تمػػػ  المػػػدني  الهيئػػػة المصػػػرية العامػػػة للكتػػػاب -ٔٔ

 .ٛٔص
دراسػة ميدانيػة  ل معيػات ا ىليػة فػي تمييػر ثقافػة العمػل التقليديػةدور ا محمػد بيػومي  شريل عوض  -ٕٔ

 .ٕٕ٘ص  ـٕٔٔٓيناير  العدد الحاب   الم لة العربية لعلن االجتماع بمرك  الداخلة بالوادي ال ديد 
صػػال  الحنوسػػي   شػػكالية الم تمػػ  المػػدني العربػػي العصػػةة والحػػلطة والمػػرب  الهيئػػة المصػػرية العامػػة  -31

 .ٖ٘  صـٕٕٔٓة  القاىر  للكتاب 
14- Richard Holloway, Assessing the Health Of Civil Society, Civicus, 

Washington, First Edition, 2001, P. 6.  
سعد الدين  براىين  الم تم  المدني والتحوؿ الديمقراطي في مصر  دار قةاا للطةاعة والنشر  -٘ٔ

 .ٖٔ  صـٕٓٓٓوالتوزي   القاىرة  
         ـٕٙٓٓالحداثػػػػة فػػػػي مصػػػػر  الهيئػػػػة المصػػػػرية العامػػػػة للكتػػػػاب  القػػػػاىرة  احمػػػػد زايػػػػد  تناقضػػػػات  -ٙٔ

 .ٗ٘ٔص 
العدد   جتماعالم لة العربية لعلن اال دراسات الم تم  المدني في مصر قرااة للحقل   احمد زايد -ٚٔ

 .٘ٔص  ـٕٔٔٓيناير  الحاب 
 عن:  ٘ٙص( ٕٓٔٓ-ٜٜٜٔاماني قنديل مراجعة نقدية  دبيات الم تم  المدني العربي) -ٛٔ

www.Shabaka Egypt.org.                                                                                                                 
 الدوحػة  المركػ  العربػي لابحػاث ودراسػة الحياسػات  الم تمػ  المػدني دراسػة نقديػة  ع مػي بشػارة  -ٜٔ

 .ٛٔص  ـٕٕٔٓ يناير ٙط.
  ي المميربي و خروف) عداد( المحػػػ  العػػػالمي للقػػػين المحػػػ  الشػػػامل آلراا الليةيػػػين فػػػي القػػػين زاىػػػ -ٕٓ

 .٘ٗ صٕ٘ٔٓجامعة بنمازي  ديحمةر   مرك  الةحوث واالستشارات  التقرير النهايي 
       مرجػػػ  سػػػابي  ( ٕٓٔٓ-ٜٜٜٔمراجعػػػة نقديػػػة  دبيػػػات الم تمػػػ  المػػػدني العربػػػي) امػػػاني قنػػػديل  -ٕٔ

 .ٛٙ -ٚٙص 
 .ٕٓٔص  مرج  سابي  و خروف) عداد(  ي المميربي زاى -ٕٕ
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 .ٖٙٙ  صـٖٕٓٓابن منظور  لحاف العرب  ال  ا الخاما  دار الحديث  القاىرة   -ٖٕ
يحيػػى بػػن بػػدر المعػػولي  تفعيػػل دور المػػراة فػػي العمػػل التطػػوعي دراسػػة  عمػػاد فػػاروؽ محمػػد صػػال   -ٕٗ

م لػػػة كليػػػة اآلداب والعلػػػػـو  اف سػػػلطنة عمػػػػ -مطةقػػػة علػػػي مراكػػػػ  الوفػػػاا االجتمػػػاعي بمنطقػػػػة الةاطنػػػة
 .ٖٔص  ـٕٔٔٓالعدد الثاني  جامعة الحلطاف قابوس  االجتماعية 

  ٚٔٔعدد العلي م يد الحمادي  فلحفة العمل التطوعي ومت زمة ا من والتنمية  شؤوف عربية   -ٕ٘
 .ٖٔٔ  صـٕٗٓٓربي 

ةلط ة دراسة ميدانية ثقافة العمل التطوعي ودورىا في مواجهة مشكلة ال حمدي احمد ابو محاعد  -ٕٙ
 .ٚ٘ٔص  ـٕٕٔٓيوليو العدد العاشر  الم لة العربية لعلن االجتماع   في محافظة اسيوط 

علي محمد المكاوي  العمل الخيري الموجهات النظرية والةرامل التطةيقية  مطةوعات مرك  الةحوث  -ٕٚ
 .ٕٔ  صـٕٔٔٓوالدراسات االجتماعية  كلية اآلداب  جامعة القاىرة  

مؤسحات الم تم  المدني قياس الفاعلية ودراسة حاالت  مرك  الدراسات الحياسية  قنديل اماني  -ٕٛ
 . ٜٔ  صـٕ٘ٓٓواالستراتي ية  ا ىراـ  القاىرة  

 .ٖٜ-ٕٜالمرج  الحابي  ص -ٜٕ
كاليات  دار العين ش سهاـ عةد الح ـ  المنظمات ا ىلية الصميرة العاملة في م اؿ المراة رؤى و  -ٖٓ

 .ٖٔ-ٖٓ  ص ـٕ٘ٓٓللنشر  القاىرة  
نظمة معت  باه عةدالفتاح ) عداد وتحرير(  دليل العمل التطوعي التطوع  نحانيتي والةناا محؤوليتي  م -ٖٔ

 . ٘ٔ  صـٕٛٓٓ  ٔ.المراة العربية  القاىرة  ط
 .ٗٙٙابن منظور  لحاف العرب  ال  ا الخاما  مرج  سابي  ص -ٕٖ
 .ٕٖسابي صمرج   يحيى بن بدر المعولي  عماد فاروؽ محمد صال   -ٖٖ
مػػدح  ابػػو النصػػر   دارة ال معيػػات ا ىليػػة فػػي م ػػاؿ رعايػػة وتأىيػػل ذوي االحتياجػػات الخاصػػة   -ٖٗ

 .ٔ٘  صـٕٗٓٓ  ٔ.م موعة النيل العربية  القاىرة  ط
35- International labour organization ,statistics department of 

statistics, manual on the measurement of volunteer work, Geneva, 

2011, p. 12. From:http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

dgreports/---stat/documents/publication/wcms_162119.pdf     . 
 الم لػة العربيػة لعلػن االجتمػػاع  الشػةاب والعمػل التطػػوعي دراسػة حالػة ل معيػة رسػػالة  عاليػة حةيػا  -ٖٙ

 .ٛٛص  ـٕٔٔٓالعدد الحاب  يناير 
في تنمية الم تم  في دولة  هابي لمؤسحات الم تم  المدني واثر د جاسن الحوسني  الدور الرقخال -ٖٚ

رسالة ماجحتير  كلية اآلداب والعلـو   -دراسة حالة -جمعيات النف  العاـ-اإلمارات العربية المتحدة
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ن:  ع  ٛٛ  ص ٖٕٔٓامعة الشرؽ ا وسط  قحن العلـو الحياسية  ج
http://www.meu.edu.go/ar/index     . 

 . ٜٕخالد عةدالفتاح عةداه  مرج  سابي  ص -ٖٛ
الشةكة العربية التقرير الحنوي العاشر للمنظمات ا ىلية العربية التطوع في المنطقة العربية  -ٜٖ

ن:  ع  ـٕٕٔٓللمنظمات ا ىلية 
http://www.shabakaegypt.org/ar_report.php?id=11. 

العالمي للتطوع  نقاذ ا رواح وتميير العقليات االتحاد الدولي ل معيات  التقرير عن االستعراض -ٓٗ
 .http://www. IFRC.org .عن:٘ٗ صٕٙٔٓالصليا ا حمر واله ؿ ا حمر  جنيل  

طلع   براىين لطفي  العمل الخيري واإلنحاني في دولة اإلمارات العربية المتحدة دراسة ميدانية  -ٔٗ
 .ٕٙلعينة من العاملين والمتطوعين في ال معيات الخيرية  مرج  سابي ص

 .ٓٗص  مرج  سابيمعت  باه عةدالفتاح ) عداد وتحرير(   -ٕٗ
ي في دولة اإلمارات العربية المتحدة دراسة ميدانية طلع   براىين لطفي  العمل الخيري واإلنحان -ٖٗ

 .ٖٖص لعينة من العاملين والمتطوعين في ال معيات الخيرية  مرج  سابي 
 .ٜٜ-ٜ٘مرج  سابي صمؤسحات الم تم  المدني قياس الفاعلية ودراسة حاالت  اماني قنديل  -ٗٗ
عدد الوي  شؤوف عربية  محتقةل العمل التطوعي في الم تم  المدني من منظور تنم مححن خضر  -٘ٗ

 .ٖٔٔص  ـٕٗٓٓربي    ٚٔٔ
موسػػػى شػػػتيوي  و خػػػروف  التطػػػوع والمتطوعػػػوف فػػػي العػػػالن العربػػػي دراسػػػات حالػػػة  الشػػػةكة العربيػػػة  -ٙٗ

 .ـٕٓٓٓللمنظمات ا ىلية  القاىرة  
طلعػػ   بػػراىين لطفػػي  العمػػل الخيػػري واإلنحػػاني فػػي دولػػة اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة دراسػػة ميدانيػػة  -ٚٗ

 .من العاملين والمتطوعين في ال معيات الخيرية  مرج  سابي لعينة
 .مرج  سابي خالد عةدالفتاح عةداه  -ٛٗ
سػػعيدي  العمػػل التطػػوعي فػػي الم تمػػ  العمػػاني )الواقػػ  و ليػػات التفعيػػل( راشػػد حمػػد بػػن حميػػد الةو  -ٜٗ

 .ـٕٙٓٓ  ربي  ٖٕ  الحنة ٜٛدراسة ميدانية  شؤوف اجتماعية  العدد 
الخيريػػػة بمدينػػػة ي  العمػػػل التطػػػوعي فػػػي الم تمػػػ  العربػػػي الليةػػػي "ال معيػػػات سػػػامية محمػػػد المريػػػان -ٓ٘

 http://www.elssafa.comن: عطرابلا نموذجا"  
عثماف بن صال  العامر  ثقافة العمل التطوعي لدى الشةاب الحعودي  م لة الشريعة والدراسات  -ٔ٘

  ٜٛ صٕٙٓٓ-ٕٚٗٔ  دالحاباإلس مية العد
عن:

http:/www.iua.edu.sd/shariea/iua_magazine/sharuea_magazin
e/7/005.doc 

http://www.meu.edu.go/ar/index
http://www.meu.edu.go/ar/index
http://www.shabakaegypt.org/ar_report.php?id=11
http://www.shabakaegypt.org/ar_report.php?id=11
http://www/
http://www.elssafa.com/
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 .ٕٛ-ٕٚخالد عةدالفتاح عةداه  مرج  سابي  ص -ٕ٘
للمنظمات ا ىلية في دوؿ م لا التعاوف سلحلة  جتماعيسهاـ االقتصادي واالاماني قنديل اال -ٖ٘

 .http:/www .عن:ٜٗٔص  ٕٗٔٓ ٗٛالدراسات االجتماعية والعمالية العدد
gcclsa.org. 

45- Lorraine Street Volunteering for work Experience, Ontario, 1994, p. 

4. From: 

http://www.en.copian.ca/library/research/heritage/.../exprnce.htm.  

 .   ٓٚ  صمرج  سابيعلي محمد المكاوي   -٘٘
 .ٜصمرج  سابي    وتميير العقليات ذ ا رواح نقا االستعراض العالمي للتطوععن التقرير  -ٙ٘
 .ٖٚص المرج  الحابي  -ٚ٘
 .ٙٚص المرج  الحابي  -ٛ٘

59- James Nazroo,and Katey Mattrews,The Impact of Volunteering on 

Well-being In Late Life Areport To   

WRVS,May,2012,P.8,from:http://www.Royal Voluntary 

Service.org.uk.                                                                                      

العربػػػي الليةػػػي فػػػي العهػػػد العثمػػػاني  الػػػدار العربيػػػة للكتػػػاب  طػػػرابلا   بػػػن موسػػػى  الم تمػػػ تيحػػػير  -ٓٙ
 .ٜ٘  صـٜٛٛٔ

الليةي   ىفاؽ المحتقةل  المنتدوالحاضر و  محمد طرنيش  العمل ا ىلي في ليةيا بين الماضي -ٔٙ
 .٘ٓٔ  ص ـٕٓٔٓالحنة الرابعة  العدد ا وؿ  صيل 

62- Walid Salhi  and Khalil Jibara,Mapping and participatory  Needs   

Assesment of Civil Society in   Liby,Foundation for The  

Future,2012 , P.17.from: http://www.founndation future .org.          

( ٜٔٔٔ-ٖ٘ٛٔ) عفاؼ الةشير المةروؾ  المراة في الم تم  الليةي خػ ؿ العصػر العثمػاني الثػاني -ٖٙ
 .ٕٔٛص  ـٖٕٔٓة والم تم  المدني  طرابلا دراسة تاريخية وثايقية  وزارة الثقاف

الم تم  الليةي دراسة ميدانية لعينة من قيادات  محمد شحاتة واصل  ال معيات ا ىلية والتنمية في -ٗٙ
  ـٕٕٔٓبعل ال معيات ا ىلية في مدينة طةرؽ  الم لة العربية لعلن االجتماع  العدد التاس   ينػاير 

 .ٖ٘ٔص 
 ن:عػػػ ٔص   ـٕٓٔٓ/ٔ/ٗٔاـ العػػػ  علػػػي الفارسػػػي  الم تمػػػ  المػػػدني فػػػي ليةيػػػا: افػػػي يضػػػيي   -٘ٙ

http://www.org/archive/index.php Libya forum. 
قػوانين  –مفػاىين  -و خروف  التنظػين الحياسػي للحكػن فػي ليةيػا )مصػطلحات  سالن ححين العادي  -ٙٙ

 .ٚ٘  صـٖٕٔٓ   ٔط.وزارة الثقافة والم تم  المدني  طرابلا   ولواي (

http://www/
http://www.founndation/
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 ن:ع  ـٕٓٔٓ/ٕ/٘ٔ  ٜٗ٘ٔجمعية النهضة النحايية الخيرية  -ٚٙ
http://www.low of Libya.com/forum/showthread.php 

فةراير من االنط قة  لى يـو  ع ف التحرير  وزارة الثقافة  ٚٔمحعود عةداه محعود  يوميات ثورة  -ٛٙ
 .ٜ  صـٖٕٔٓوالم تم  المدني  طرابلا  

( ال ػػػ ا ا وؿ  ٜٜٗٔ-ٜٚٚٔمحمػػد زاىػػػي بشػػػير المميربػػي  ىيكليػػػة النظػػػاـ الحياسػػي فػػػي ليةيػػػا ) -ٜٙ
 ن:ع  ـٕٗٓٓ/ٕ/ٗٔوؿ الديمقراطي في ليةيا  الفصل ا وؿ من كتاب الم تم  المدني والتح

http://www.libya forum.org/archive.hndex.php?optio. 

محمػػد نػػور فرحػػات  الدولػػة والم تمػػ  المػػدني ) شػػكاليات الع ػػ  والهيمنػػة والتوجهػػات الليةراليػػة(   -ٓٚ
 .٘ٓٔ  صـٕٗٓٓ  ربي  ٚٔٔشؤوف عربية  العدد

 .ٛ٘ص مرج  سابي  و خروف  سالن ححين العادي  -ٔٚ
  ن:عػػػ  ـٜٕٓٓ/ٚ/ٕٔسػػػلين نصػػػر الرقعػػػي  حػػػوؿ  شػػػكالية مؤسحػػػات الم تمػػػ  المػػػدني فػػػي ليةيػػػا  -ٕٚ

http://www.elragihe2007.maktooblog.com 
بعة  وزارة الثقافة محمد علي ع الدين  التنمية المعاقة في ليةيا دراسة تحليلية نقدية لعقود الظ ـ ا ر  -ٖٚ

 .ٚٛٔ-ٙٛٔ  صـٖٕٔٓ  ٔط.والم تم  المدني  طرابلا  
ن: ع  ـٜٕٓٓ/ٚ/ٚٔمحمد زاىي بشير المميربي  نحو م تم  مدني محتقل وفاعل   -ٗٚ

http://www.lawoflibya.com/forum/archive/index.php/t-
8553.html. 

 .ٚٗص مرج  سابي  صال  الحنوسي  -٘ٚ
وادر اإلص ح الحياسي واثرة على سياسات تمكين المراة فػي ليةيػا:  ماؿ سليماف محمود العةيدي  ب -ٙٚ

ن: عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ـٕٚٓٓ/ٙ/ٚٔدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة استكشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافية  
http://www.Libyaalmostakbal.net/Libyaalyoom/70607htm. 

 .ٕٜٔص مرج  سابي   محمد علي ع  الدين -ٚٚ
 .ٖٚٔ -ٖٙٔص  : محمد شحاتة واصل  مرج  سابي  ينظرم يد من التفصيل لل  -ٛٚ
اماني قنديل  العمل ا ىلي والتمير االجتماعي منظمات المراة والدفاع والراي والتنمية في مصر   -ٜٚ

 . ٘ٗ  صـٜٜٛٔمرك  الدراسات الحياسية واالستراتي ية  ا ىراـ  القاىرة  
عمراف خليفة محمد المريمّي  دور المراة في التنمية المحتدامة  الةاشير: _ ينظرالتفصيل للم يد من  -ٓٛ

في الم تم  العربي الليةي دراسة ميدانية على عينة من النحاا العام ت في منطقة بني وليد بم تمعيهػا 
                            .ٖٗٓ-ٕ٘ٛ  صـٖٕٔٓ  ٔط.الريفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي والحضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  دار الحكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىرة  

  ٕٗٔٓالقػػػاىرة  منظمػػػة المػػػراة العربيػػػة  المػػػراة العربيػػػة والديمقراطيػػػة  )تحريػػػر(  ةىيفػػػاا ابػػػو غ الػػػ_ 
 .ٓٚٔص

http://www.elragihe2007.maktooblog.com/
http://www.elragihe2007.maktooblog.com/
http://www.libyaalmostakbal.net/Libyaalyoom/70607htm
http://www.libyaalmostakbal.net/Libyaalyoom/70607htm
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 .ٖٛٔص مرج  سابي  محمد شحاتة واصل   -ٔٛ
82-        Walid Salhi  and Khalil Jibara,op.cit.,P.15.    

83- P.10. ibid 

ص  المنظمػة زاىي المميربي  ن يا الحصػادي  التحػوؿ الػديمقراطي فػي ليةيػا تحػديات ومػ الت وفػر  -ٗٛ
عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن: . ٗٔ -ٖٔصت   -الليةيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة للحياسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات واالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتراتي يات  د

loopsresearch.org..http://www 
تقػارير مركػ    ع القةيلػة والدولػة  ال ػ ا الثالػثالم تمػ  المػدني بليةيػا وموريتانيػا: صػرا  حنيػة قػوي بو  -٘ٛ

 : نع  ٗ ص ـٕٗٔٓ/ٗ/ٖٕال  يرة للدراسات  
http://www.studies.aljazeera.net/resource

gallern/media/documents/2014/4/242014428108658734civil%20society%

20libya.pdf. 

 .ٕٓٔص مرج  سابي  محمد شحاتة واصل  -ٙٛ
خ بتاريينػػػة طةػػػرؽ  مقابلػػػة شخصػػػية ححػػػين علػػػي الصػػػمير  منحػػػي مؤسحػػػات الم تمػػػ  المػػػدني بمد -ٚٛ

 ـ.ٖٕٔٓ/ٜٓ/ٗٔ
 .ٔٙ صموسى شتيوي  و خروف  مرج  سابي -ٛٛ
 .ٚٔٔخالد عةدالفتاح عةداه  مرج  سابي  ص -ٜٛ
 .ٓٗسعيدي  مرج  سابي  صراشد حمد بن حميد الةو  -ٜٓ
 .ٖٙموسى شتيوي  و خروف  مرج  سابي ص -ٜٔ
 .ٗٙص المرج  الحابي  -ٕٜ
 .ٖٕٔخالد عةدالفتاح عةداه  مرج  سابي  ص -ٖٜ
 .ٕٗي  مرج  سابي  صسعيدراشد حمد بن حميد الةو  -ٜٗ
 .ٗٙص موسى شتيوي  و خروف  مرج  سابي  -ٜ٘
 .ٕٕٔخالد عةدالفتاح عةداه  مرج  سابي  ص -ٜٙ
اماني قنديل  الم تم  المدني فػي العػالن العربػي دراسػة لل معيػات ا ىليػة العربيػة  منظمػة التحػالل  -ٜٚ

 .ٚٙ  ص ـٜٜٗٔالعالمي لمشاركة المواطن  نيويورؾ  دار المحتقةل العربي  القاىرة  
شػػهيدة الةػػػاز  المنظمػػات ا ىليػػػة العربيػػة علػػػى مشػػػارؼ القػػرف الحػػػادي والعشػػرين محػػػددات الواقػػػ   -ٜٛ

 .ٙٙ  ص ـٜٜٚٔو فاؽ المحتقةل  ل نة المتابعة لمؤتمر التنظيمات ا ىلية العربية  القاىرة  
ربية  الشةكة واق  ومحتقةل المنظمات ا ىلية العربية دراسة  ربعة اقطار ع محمود عودة  و خروف  -ٜٜ

 . ٕ٘ٚص   ـٕٓٓٓ  ٔ.طربية للمنظمات ا ىلية  القاىرة الع

http://www.studies.aljazeera.net/resource
http://www.studies.aljazeera.net/resource
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ165ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طلعػػ   بػػراىين لطفػػي  العمػػل الخيػػري واإلنحػػاني فػػي دولػػة اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة دراسػػة ميدانيػػة  -ٓٓٔ
 .ٜٕٔلعينة من العاملين والمتطوعين في ال معيات الخيرية  مرج  سابي  ص 

 .ٕٗٔي  صمرج  ساب خالد عةدالفتاح عةداه  -ٔٓٔ
طلعػػ   بػػراىين لطفػػي  العمػػل الخيػػري واإلنحػػاني فػػي دولػػة اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة دراسػػة ميدانيػػة  -ٕٓٔ

 .ٖٔٔلعينة من العاملين والمتطوعين في ال معيات الخيرية  مرج  سابي  ص 
 .ٕٗٔص ج  سابي ر م محمد شحاتة واصل  -ٖٓٔ
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 .ٚٚ-ٙٚص موسى شتيوي  و خروف  مرج  سابي  -٘ٓٔ
 .ٖٗٔمرج  سابي  ص خالد عةدالفتاح عةداه  -ٙٓٔ
طلعػػ   بػػراىين لطفػػي  العمػػل الخيػػري واإلنحػػاني فػػي دولػػة اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة دراسػػة ميدانيػػة  -ٚٓٔ

 .ٓٗٔ لعينة من العاملين والمتطوعين في ال معيات الخيرية  مرج  سابي
 .ٜٙمرج  سابي  ص  اماني قنديل  مؤسحات الم تم  المدني قياس الفاعلية ودراسة حاالت  -ٛٓٔ
ات غير الحكومية والتحوؿ الديمقراطي في الوطن العربي  م لة شؤوف عربية  علي الصاوي  التنظيم -ٜٓٔ

 .ٓٓٔ  ص ـٖٜٜٔ  سةتمةر ٘ٚالعدد 
 .ٓٛص موسى شتيوي  و خروف  مرج  سابي  -ٓٔٔ
الحػػيد شػػحاتة الحػػيد  مؤسحػػات الم تمػػ  المػػدني ودورىػػا فػػي تػػدعين مفهػػـو المواطنػػة  فػػي: محمػػد  -ٔٔٔ

والتطور الديموقراطي في مصر رؤية محتقةلية  اعماؿ الندوة ياسر الخواجة )تحرير(  اإلص ح الحياسي 
  دار المصػػطفي ـٕٙٓٓمػػارس  ٖٔالحػػنوية الثانيػػة لقحػػن االجتمػػاع بكليػػة اآلداب  جامعػػة طنطػػا  فػػي 

 .ٖٔ٘-ٖٓ٘  ص ـٕٙٓٓللنشر والتوزي   طنطا  
مراة بالمنظمات منى الحيد حافظ عةد الرحمن  المراة في الم تم  المدني دراسة تحليلية لع قة ال -ٕٔٔ

ا ىلية  في: عةدالةاسط عةدالمعطي  اعتماد ع ـ )تحرير(  العولمة وقضايا المراة والعمل  اعماؿ 
-ٖالندوة العلمية لمرك  الدراسات والةحوث والخدمات المتكاملة بكلية الةنات  جامعة عين شما  

آلداب  جامعة القاىرة    مطةوعات مرك  الةحوث والدراسات االجتماعية  كلية اـٕٕٓٓمارس  ٗ
: سكينة بن عامر  مكونات الموروث الثقافي ينظر. للم يد من التفاصيل ٕٔٛ  صـٖٕٓٓالقاىرة  

  ـٖٕٔٓالليةي وتأثيرىا على الفكر الحياسي للم تم   وزارة الثقافة والم تم  المدني  طرابلا  
 . ٗ٘ٔ-ٖ٘ٔص
 .ٛ٘ٔسورة الةقرة   ية:  -ٖٔٔ



 اجمللة العربية لعلم االجتماع ٕٙٔٓيناير ( ٚٔعدد )
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ166ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

             مرجػػػػػػ  سػػػػػػابي   دني قيػػػػػػاس الفاعليػػػػػػة ودراسػػػػػة حػػػػػػاالت   المػػػػػػمؤسحػػػػػػات الم تمػػػػػ  امػػػػػاني قنػػػػػػديل -ٗٔٔ
 .ٜٛ-ٜٚص 

 . ٖٕٔ-ٕٕٔموسى شتيوي  و خروف  مرج  سابي  ص  -٘ٔٔ


