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العمل التطوعي ودوره يف تنمية اجملتمع

رؤية واقعية لدور اعبمعيات األىلية يف مدينة مصراتة
د .فاطمة حممد رفيدة
كلية اآلداب/جامعة مصراتة
مقدمة:

سبثل قضية العمل التطوعي أىم القضايا اليت أصبحت ربتل مكانةً بارزة يف العلوـ
االجتماعية والفكر االجتماعي اؼبعاصر؛ وخاصةً نتيجة ؼبا يبر بو العامل اليوـ من ربوالت
وتغَتات جعلت القطاع التطوعي وبظى باىتماـ كافة اجملتمعات واغبكومات؛ وذلك ؼبا يقدمو
من تنمية وتقدـ.
والعمل التطوعي قدمي قدـ اإلنسانية ؛حيث برز يف مظاىر متعددة مثل "اؼبعونة" يف
اجملتمعات العربية؛ إذ يقدـ اإلنساف العوف واؼبساعدة لآلخرين دوف مقابل ،وقد حثت الديانات
السماوية على العمل التطوعي الذي سبثل يف تقدمي اؼبساعدة للفقراء والفئات احملتاجة ،وقد ارتبط
العمل التطوعي يف الدواعي الدينية بعمل اػبَت بشكل مطلق ؛حىت يبكن القوؿ :إف اػبَت
والعطاء جزء من العبادات(.)1
وقد اكتسب العمل التطوعي أنبية خاصةً يف ؾبتمعنا اإلسبلمي ؛كونو أفضل األعماؿ
اليت يقوـ هبا اؼبسلم؛ ألنو يأيت بدافع فعل اػبَت لآلخرين ،والعمل التطوعي عمل وفبارسة إنسانية
يدؿ على درجة رقي اجملتمع ؛ فهو يعد مدرسة يتدرب فيها الفرد على تقدمي مصلحة اجملتمع،
ويتعلم كيفية االلتزاـ بالعمل واغبرص عليو ،وكذلك يسهم يف ربديد أدوار األفراد واستثمار
طاقاهتم ومهاراهتم وتنمية أوقات فراغهم دبا يفيد غَتىم.
ولكن الزاؿ كثَت من الناس ال يدركوف دور العمل التطوعي خصوصاً يف ربقيق عملية
التنمية ،ويتجاىلونو نتيجة الًتدد ؛ حيث يعتقدوف أف العمل التطوعي يعتمد على صباعة معينة
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واجتهادات شخصية ،إال أف اؼبتتبع للعمل التطوعي يرى أف ميزة العمل التطوعي ؛ بأنو ساىم
يف تقدـ العديد من الدوؿ ؛ وذلك ؼبا يوفره من خدمات واسعة يف ؾباالت متعددة من ميادين
حياة الناس.
لذلك ؛ فاجملتمع الرشيد ىو اجملتمع الذي يعتمد على إمكانياتو  ،ويوظف خرباتو
وطاقات شبابو يف سبيل االرتقاء بأوضاعو ؛ فأدبيات التنمية اغبديثة تصف العمل التطوعي
برأس اؼباؿ االجتماعي ؛ باعتباره ثروة عامة يبتلكها اجملتمع ،وىنا أصبحت ثقافة التطوع جزءًا ال
يتجرأ من ثقافة اجملتمعات اؼبتطورة ،دبا سبثلو من منظومة القيم واؼببادئ واألخبلقيات واؼبعايَت
واؼبمارسات اليت ربث على العمل اإلهبايب الذي يعود بالنفع على اآلخرين.
وبناءً على ذلك؛ فإف العنصر البشري ىو من أغٌت اؼبوارد اليت سبتلكها اؼبؤسسات
التطوعية والعمل التطوعي ،ويعد من أىم معامل التنمية؛ وذلك ألف اشًتاؾ العديد من األفراد يف
األعماؿ التطوعية يعٍت داللة كبَتة على أف اجملتمع استطاع أف يبٍت طاقة ذاتية قادرة على
النهوض بو يف ـبتلف اجملاالت وربقيق التقدـ فوقو.
ومن ىنا وبتوي ىذا البحث على جزئُت :يشتمل اعبزء األوؿ على اإلطار النظري
للدراسة ،سواء سبثل يف مفهوـ العمل التطوعي وأنبيتو ودوافعو ومعوقاتو ،وعبلقتو بالتنمية ،واعبزء
اآلخر ىو ؿباولة لربط اعبزء النظري للدراسة بالواقع الفعلي لدور العمل التطوعي واعبمعيات
األىلية.
أوالً_ إشكالية البحث

يعترب العمل التطوعي ركيزة أساسية مهمة يف بناء اجملتمع ؼبا لو من قيمة إنسانية كبَتة،
تتمثل يف العطاء والبذؿ بكل أنواعو؛ فهو سلوؾ حضاري يهدؼ إىل نشر التماسك االجتماعي
بُت أفراد اجملتمع وصباعاتو ومؤسساتو ،والعمل التطوعي فبارسة إنسانية ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بكل
معاين اػبَت والعمل الصاحل عند كل اجملموعات البشرية منذ القدـ ،ولكنو ىبتلف من حيث
حجمو وشكلو واذباىاتو ودوافعو من ؾبتمع آلخر ومن وقت آلخر.
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لعبت اػبدمات التطوعية دوراً كبَتاً يف هنضة الكثَت من اغبضارات واجملتمعات ونشر
األفكار عرب العصور بصفتها عمبلً خالياً من الربح العائد ،وليست مهنة بل عمبلً يقوـ بو
األفراد لصاحل اجملتمع ككل ،تأخذ أشكاالً متعددة بدءًا من األعراؼ التقليدية للمساعدة الذاتية
إىل التجاوب االجتماعي يف األوقات العصيبة ،وخصوصاً أف العمل التطوعي بات من األعماؿ
الظاىرة البارزة يف واقع الناس وباألخص مع وجود األزمات واحملن اليت تصيب البشرية نتيجة
اغبروب أو الكوارث ،وصارت األمم والشعوب أفراداً وصباعات يتسابقوف عليو ،وقامت من أجلو
اؼبؤسسات واعبمعيات التطوعية.
حيث أكدت العديد من الدراسات على أنبية ربمل اعبمعيات األىلية لدورىا يف التصدي
للعديد من القضايا واؼبشكبلت اجملتمعية يف ظل التحوالت الراىنة واؼبستقبلية(.)2
ولقد أصبح العمل التطوعي مقياساً يقاس على أساسو تقدـ اجملتمعات  ،وباتت مشاركة
األفراد يف األعماؿ التطوعية من اؼبسلمات اليت تفرضها معطيات عاؼبنا اعبديد.
وؽبذا فإف مشكلة البحث اغبايل تتمثل يف ؿباولة رصد دور العمل التطوعي يف تنمية اجملتمع،
وخاصة أف العمل التطوعي وبمل يف طياتو العديد من القيم االجتماعية والدينية ،اليت من شأهنا
أف تستهدؼ االنساف وترتقي بو ليكوف عنصراً فعاال يف ؾبتمعو وتعد الشواىد الواقعية والتارىبية
خَت دليل على أف التنمية تنبع من اإلنساف الذي يعترب وسيلتها األساسية  ،كما أهنا هتدؼ يف
الوقت نفسو إىل االرتقاء بو يف صبيع اؼبيادين اغبياتية.
ويف ىذا السياؽ ،البد من الكشف عن دور التطوع واألعماؿ اػبَتية سواء كانت فردية أو
مؤسسية،واليت كثَتاً ما سبثل مسانبة للتعويض عن فشل الدولة يف ربقيق متطلبات األفراد،
()3
وخاصة أنو يف مدينة مصراتة يبلغ عدد اعبمعيات األىلية 156" ،صبعية أىلية".
فهل تساىم اعبمعيات األىلية يف ربقيق التنمية بكافة ؾباالهتا داخل اجملتمع ؟ وماىي أىم
اػبدمات اليت تقدمها اعبمعيات األىلية داخل مدينة مصراتة؟.
من ىذا اؼبنطلق وإيبانا بأنبية الدور الذي يبكن أف يلعبو العمل التطوعي يف التنمية  ،تكمن
مشكلة البحث.
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ثانياً_ أمهية البحث:

تأيت أنبية البحث اغبايل من خبلؿ العديد من النقاط ،كاآليت:
 -1العمل التطوعي من األمور اؼبهمة اليت تسعى كثَت من اجملتمعات يف الوقت الراىن إىل
االىتماـ هبا؛ ألف اؼبشاركة يف العمل التطوعي تسهم يف تدعيم هنوض اجملتمع
وارتقائو ،فقد أصبح التطوع من األساسيات اليت يقاس عليها تقدـ اجملتمعات
اإلنسانية.
 -2نشر ثقافة العمل التطوعي لدى ـبتلف فئات اجملتمع وخصوصاً يف اجملتمع اللي ؛ فبا
قد يساعد على زيادة االنضماـ إىل اؼبؤسسات واعبمعيات األىلية يف اجملتمع.
 -3إبراز الدور االجتماعي واالقتصادي الفاعل للجمعيات األىلية ومدى مسانبتو يف
تقييم اػبدمات لؤلفراد.
 -4يعد النشاط التطوعي مورداً مهماً لعملية التنمية؛ ألنو يعتمد على الثروة البشرية أو
الفئات اؼبتطوعة ،ويتم توجيو ىذا النشاط للثروة الطبيعية والبشرية يف اجملتمع ،وىذا ما
يدعو لبحثو.
 -5يشكل البحث اغبايل ،إسهاماً أكاديبياً لبحث "الدور التنموي للعمل التطوعي يف
اعبمعيات األىلية ،وخاصة اعبمعيات األىلية اؼبتميزة يف مدينة مصراتة.

ثالثاً_أىداف البحث:

ينطلق اؽبدؼ العاـ ؽبذه الدراسة يف حبث دور النشاط التطوعي يف تنمية
اجملتمع ،وينبثق عنو ؾبموعة من األىداؼ الفرعية:
 -1التعرؼ على طبيعة العمل التطوعي.
 -2التعرؼ على نوعية اػبدمات واجملاالت التطوعية اليت تقدمها اعبمعيات األىلية يف
مدينة مصراتة.
 -3التعرؼ على أكثر الفئات اليت سبارس العمل التطوعي داخل اعبمعيات األىلية.
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 -4التعرؼ على أىم النتائج اليت يساىم النشاط التطوعي يف خلقها سواء على مستوى
الفرد أو اجملتمع.
 -5التعرؼ على الصعوبات واؼبعوقات اليت تواجو اعبمعيات التطوعية يف مدينة مصراتة.

رابعا _تساؤالت البحث

من خبلؿ العرض السابق ألنبية وأىداؼ البحث ،ترى الباحثة أف ىناؾ تساؤالً رئيساً
والذي يتمثل:
ما دور النشاط التطوعي يف تنمية اجملتمع؟
وينبثق من ىذا التساؤؿ العاـ ؾبموعة من التساؤالت الفرعية على النحو التايل:
 -1ما اؼبقصود بالعمل التطوعي؟
 -2فبا نوعية اػبدمات واجملاالت التطوعية اليت تقدمها اعبمعيات األىلية يف مدينة مصراتة.
 -3ما ىي أكثر الفئات اليت سبارس العمل التطوعي داخل اعبمعيات األىلية.
 -4ما ىي أىم النتائج اليت يساىم هبا النشاط التطوعي سواءً على مستوى الفرد أو على
مستوى اجملتمع؟
 -5ما ىي أىم الصعوبات واؼبعوقات اليت تواجو اعبمعيات األىلية يف مدينة مصراتة؟
خامساً_مفاىيم البحث:

 -1مفهوم العمل التطوعي:
حيث يعرؼ لغةً "ىو ما يتربع بو الفرد من ذات نفسو دبا ال يلزمو فرضو"( ،)4والتطوع
شرعاً :طاعة غَت واجبة ،ويسمى تطوعاً؛ ألف فاعلو يفعلو تربعاً من غَت أف يؤمر بو حتماً(.)5
لذلك فإف العمل التطوعي ىو ذلك اعبهد الذي يبذلو اإلنساف من أجل ؾبتمعو أو
من أجل صباعات معينة ،وفيو يتحمل مسؤوليات العمل من خبلؿ اؼبؤسسات االجتماعية
القائمة إرضاءً ؼبشاعر ودوافع إنسانية داخلية ،ويلقى الرضا والقبوؿ من جانب اجملتمع(.)6
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ويبكن تعريف العمل التطوعي تعريفاً إجرائياً :بأنو نشاط اجتماعي يقوـ بو فرد أو
ؾبموعة أفراد سواءُ؛ أكاف بشكل فردي أـ صباعي من خبلؿ اعبمعيات أو اؼبؤسسات األىلية
دوف توقع مردود مادي؛ وذلك هبدؼ إشباع حاجات اآلخرين.
 -2تنمية اجملتمع:

التنمية لغةً ىي الزيادة والنماء ،وىي ىدؼ البشر يف كل العصور واجملتمعات(.)7
التنمية ىي تلك العمليات اليت تبذؿ وفق سياسة عامة إلحداث تطور وتنظيم
اجتماعي واقتصادي باالعتماد على اجملتمعات اغبكومية واألىيلة(.)8
ومن خبلؿ تلك التعريفات يبكننا ربديد التعريف اإلجرائي لتنمية اجملتمع ،بأهنا عملية
اؽبدؼ منها ربسُت نوعية اغبياة لكافة شرائح اجملتمع ،سواءُ بتحسُت الظروؼ
الصحية ،واالجتماعية والتعليمية والثقافية ،إضافةً إىل االستغبلؿ األمثل إلمكانيات اجملتمع سواء
الطبيعية أو البشرية.
اإلجراءات املنهجية للبحث:

 -1نوع ومنهج البحث:

تعترب ىذه الدراسة من الدراسات الوصفية اليت تستهدؼ تقرير خصائص ظاىرة معينة،
لذلك فقد اعتمدت الباحثة على اؼبسح االجتماعي عن طريق العينة ،لتحقيق فهم متعمق جملتمع
الدراسة ،واؼبتمثل يف اعبمعيات األىلية.

 -2جمتمع وعينة الدراسة:

يتمثل ؾبتمع الدراسة اغبالية يف اعبمعيات التطوعية داخل مدينة مصراتة ،وسوؼ
تبحث الدراسة مفرداهتا خبلؿ عينة عمدية للشباب العاملُت داخل اعبمعيات التطوعية يف مدينة
مصراتة – ليبيا ،حيث كاف عددىم ( )44مبحوثًا.

 -3أدوات مجع البيانات:
سوؼ يتم االعتماد على وسيلة اؼبقابلة كأداة رئيسية عبمع البيانات واؼبعلومات حوؿ
موضوع الدراسة اغبالية؛ حيث مت إعداد دليل خاص باؼبقابلة يضم ؿبورين من األسئلة  ،األوؿ
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خاص بالبيانات األولية ،واآلخر متعلق باألسئلة اػباصة باػبدمات اليت تقوـ هبا اعبمعيات
األىلية.
 -4جماالت البحث:
 -1اجملاؿ البشري :يتمثل اجملاؿ البشري يف عينة عمدية من اؼبتطوعُت والقياديُت يف
اعبمعيات األىلية حيث بلغت ( )44مبحوثاً.
 -2اجملاؿ اؼبكاين :أجريت ىذه الدراسة على اعبمعيات األىلية والتطوعية يف مدينة
مصراتة.
 -3اجملاؿ الزمٍت :استغرقت الدراسة اغبالية من ديسمرب  2415إىل فرباير 2416ـ.
النظريات املفسرة ملوضوع البحث:

ربدد النظرية اذباه ومسار البحث كبو تناوؿ العديد من القضايا واؼبوضوعات اليت من
احملتمل أف تكوف أكثر شباراً من غَتىا؛ حيث ربتوي النظرية على توجيهات سبدنا بالسياؽ الذي
ذبرى الدراسة يف نطاقو(.)9
وؽبذا تستند الدراسة اغبالية يف إطار توجهاهتا النظرية على العديد من النظريات اليت
رباوؿ من خبلؽبا أف ذبعلها أدوات تفسَتية لنتائج الدراسة اغبالية.
 -1النظرية البنائية الوظيفية:
تعترب البنائية الوظيفية أحد االذباىات الرئيسية يف علم االجتماع اؼبعاصر ،وينظر علماء ىذه
النظرية إىل اجملتمع باعتباره نسقاً واحداً يتألف من عدد من العناصر اؼبتفاعلة اؼبتساندة اليت تؤثر
يف بعضها البعض ،وتكمل بعضها البعض.
وقد استحدثت ىذه النظرية أصوؽبا من االذباه الوظيفي يف علم النفس ومن الوظيفية
األنثروبووعبية ،وخاصةً يف أعماؿ مالينوفسكي وراد كليف براوف ،ومن التيارات اليت اىتمت
بدراسة األنساؽ االجتماعية عند تالكوت بارسونز ،وأوجست كونت ،وأميل دوركامي؛ لذلك
تعتمد ىذه النظرية على ربليل السلوؾ ،والفكر اإلنساين ضمن بناءات أو كليات مًتابطة وربليل
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اغبياة االجتماعية ضمن أنساؽ ونظم ،وضبط وربليل العبلقات والتفاعبلت ضمن أنساؽ
وبناءات(.)14
من ىنا قبد أف ىذه النظرية رباوؿ تفسَت السلوؾ االجتماعي بالرجوع إىل تفسَت
النتائج اليت وبققها ىذا السلوؾ يف اجملتمع .فاجملتمع يبثل أجزاء مًتابطة يؤدي كل منها وظيفة
من أجل خدمة أىداؼ اجملتمع وربقيق التنمية فيو.
وىذه النظرية تنطبق على العمل التطوعي باعتباره أحد األنساؽ االجتماعية للحفاظ
على استقرار وتنمية اجملتمع وتكاملو؛ وهبذا يًتابط النسق التطوعي مع النظاـ األسري
واالقتصادي واالجتماعي والًتبوي لتشكيل البناء االجتماعي ،فإذا ما عجز أحد األنساؽ
االجتماعية عن القياـ بأحد وظائف البناء االجتماعي نتيجة لظروؼ داخلية أو خارجية؛ فإنو
قد ينشأ اػبلل الوظيفي .فيأيت ىنا العمل التطوعي ليكوف عامبل أساسيًا لسد العجز ؿباوالً
إعادة الضبط االجتماعي إىل طبيعتو.
 -2نظرية الدور:
تستند ىذه النظرية على أساس أف كل فرد من أفراد اجملتمع يشغل مركزاً اجتماعيًا
ويلعب دوراً أو أدواراً ـبتلفة ترتبط هبذا اؼبركز؛ وىذا وبتم على القائم بو ؾبموعة من اغبقوؽ
وااللتزامات اليت تنظم تفاعلو مع اآلخرين من أفراد اجملتمع الذي يشغلوف مراكز اجتماعية
أخرى(.)11
ووبدد مفهوـ الدور نقطة االرتباط واالنفصاؿ بُت اجملتمع والفرد ويتضمن ىذا اؼبفهوـ
ؾبموعة أفراد يشغلوف مراكز معينة ويستخدموف الذات وقدرات أداء الدور للتوافق مع أمباط
ـبتلفة من التوقعات(.)12
من ىنا فإف بعض علماء االجتماع يأخذوف بوجهة نظر يف التفاعل االجتماعي تركز
مباشرةً على مفهومات الدور واؼبكانة ،ويف رأي ىؤالء العلماء أف اغبياة االجتماعية سباثل الرواية
على اؼبسرح وينظر إىل األفراد على أهنم يشغلوف مكانات يف اجملتمع ،كما يشغل اؼبمثلوف أدواراً
على خشبة اؼبسرح(.)13
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لذلك؛ فإف ىذه النظرية تركز على الدور الذي يؤديو الفرد يف نشاط أو عمل
ما ،باعتبار أف الدور أحد عناصر التفاعل االجتماعي ،وىو مبط متكرر من األفعاؿ اؼبكتسبة
اليت يؤديها الشخص يف موقف معُت ،وىذا يوضح الدور البارز الذي يؤديو اؼبتطوع يف تفعيل
النشاط التطوعي ،والنهوض خبدماتو لسد حاجات األفراد واعبماعات.
كزا معينًا فإنو يقوـ بدور
بناءً على ذلك فإف ىذه النظرية ترى أف كل شخص وبتل مر ً
معُت ،ودبا أف العمل التطوعي فيو إشباع غباجة األفراد واجملتمع على ٍّ
حد سواء؛ فهو يعمل على
سد النقص إذف ،ولذلك فإف من خبلؿ مفهوـ اؼبركز االجتماعي يبكن تفسَت الدور الذي يؤديو
القائموف بالعمل التطوعي انطبلقاً من دوافع اػبَت ،وىذا الدور يف األساس يقوي من اؼبركز
االجتماعي للمتطوع.
الدراسات السابقة:

من منطلق الدور الفعاؿ الذي تلعبو الدراسات السابقة ،بوصفها خطوة مهمة يقوـ هبا
الباحث ،من خطوات الدراسة العلمية ،ونقطة البدء اليت ينطلق منها الباحث ،لذلك فإف
اإلطبلع على الًتاث البحثي من الدراسات من شأنو أف يفيد الباحث إفادة كبَتة ،ؼبا يقدمو من
خربات علمية مكتسبة من األدبيات اؼبتعلقة دبوضوع الدراسة ،كذلك تتيح لو الفرصة يف تعميق
الفهم الشامل للظاىرة موضوع البحث ،بكل أبعادىا وتساعد يف توجيو الباحث للعديد من
ؿباور واذباىات الدراسة وقد مت االستفادة من العديد من الدراسات السابقة وىي كااليت-:

( )1دراسة موسى شتيوي وآخرين"التطوع واملتطوعون يف الوطن العريب"-:)14()2000(،

وقد استهدفت ىذه الدراسة إىل حبث طبيعة العمل التطوعي يف اإلطار الثقايف
العريب ،ومن خبلؿ التعرؼ على خصائص العمل التطوعي يف الوطن العريب و كذلك
دوافعو و قياس أثر القيم وبشكل خاص القيم الدينية على اؼبتطوعُت للمشاركة يف
العمل التطوعي ،إضافة إىل أف ىذه الدراسة هتدؼ إىل دراسة تاريخ العمل التطوعي يف
العامل العريب واألشكاؿ اليت ازبذىا العمل التطوعي يف اإلطار العريب.
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واعتمد الباحثوف يف ىذه الدراسة على ثبلثة مناىج رئيسية وىي اؼبنهج التارىبي
وأسلوب اؼبسح االجتماعي ،ومنهج دراسة اغبالة ،وطبقت ىذه الدراسة على عينة من األفراد
اؼبتطوعُت و غَت اؼبتطوعُت يف كل من مصر واألردف وفلسطُت ،حيث تكونت عينة اؼبتطوعُت
من ( )244مفردة يف كل دولة قيد الدراسة ،وتكونت عينة غَت اؼبتطوعُت من ( )54مفردة
لكل دولة ،و قد أسفرت ىذه الدراسة على عدة نتائج منها-:
 -1من الواضح أف العمل التطوعي يف الوطن العريب قد بدأ مبكراً يف العديد من اؼبناطق والدوؿ
العربية منذ القرف التاسع عشر يف بعض الدوؿ مثل :مصر وفلسطُت و دوؿ اؼبغرب العريب.
 -2ىناؾ عبلقة إهبابية بُت التعليم و العمل التطوعي؛ حيث شكلت الفئات اؼبتعلمة تعليماً
ثانوياً فما فوؽ ،غالبية اؼبتطوعُت يف الدوؿ قيد الدراسة.
 -3تشَت النتائج اليت ربدد األسباب و الدوافع اليت تؤدي إىل البراط اؼبواطنُت بالعمل
التطوعي ،إىل أف دافع الرغبة واؼبشاركة يف خدمة اجملتمع وبتل اؼبركز األوؿ يف الدوؿ
الثبلث ،مث وبتل الدافع الديٍت ،ويأيت دافع الرغبة باؼبسانبة بالتنمية باؼبرتبة الثالثة.
-2دراسة أمحد عبد الفتاح (،دور اجلمعيات األىلية يف تنمية اجملتمع)(:)15()1985
هتدؼ ىذه الدراسة إىل معرفة الدور الذي تقوـ بو اعبمعيات األىلية أو منظمات
اجملتمع اؼبدين يف تنمية اجملتمع احمللي ،وكذلك التعرؼ على العوامل اليت تؤثر يف أداء اعبمعيات
ألدوارىا وأىم العقبات واؼبشكبلت اليت تعوؽ أداء دورىا داخل اجملتمع.
وقد استخدـ الباحث يف ىذه الدراسة منهج اؼبسح االجتماعي ودراسة اغبالة ،واعتمد
يف صبع معلومات وبيانات دراستو على استمارة االستبياف وكذلك الوثائق واؼبستندات ،وسبثلت
عينة الدراسة يف ( )254من األىايل وكذلك دراسة ( )14حاالت من اؼبعنيُت بالعمل األىلي.
وقد توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج ،لعل أنبها ،ارتفاع درجة وعي األىايل
دبشروعات اعبمعية يف تنمية اجملتمع احمللي ،وىو ما يعكس مراعاة اعبمعية الحتياجات ىذا
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اجملتمع من ناحية ،كما يدؿ على ارتباط األفراد هبذه اعبمعية لتلبية بعض حاجاهتم من ناحية
أخرى ،وقد كشفت دراسة اغبالة أف غالبية أفراد العينة يروف أف التمويل غَت كاؼ ألداء اعبمعية
ػبدماهتا ،ومن مث يقًتحوف مصادر أخرى لزيادة سبويل اعبمعية منػ ػها ،زيػ ػادة الدعػم
اغبػ ػ ػكومي ،وإنشاء مشروعات استثمارية وإنتاجية.
 -3دراسة حممد شحاتو واصل(،مؤسسات اجملتمع املدين ودورىا يف التنمية)(:)16()2006
سعت ىذه الدراسة إىل ربقيق األىداؼ التالية -:
 -1إذكاء الوعي بأنبية دراسة دور مؤسسات اجملتمع اؼبدين يف التنمية يف مصر يف ضل سياسة
اإلصبلح االقتصادي واػبصخصة.
 -2ؿباولة التعرؼ على طبيعة العبلقة بُت الدولة ومؤسسات اجملتمع اؼبدين.
 -3ؿباولة التعرؼ على أبرز اؼبعوقات اليت تقف أماـ مؤسسات اجملتمع اؼبدين وربد من فاعليتها
يف أداء دورىا التنموي اؼبأموؿ.
وقد استخدـ الباحث األسلوب الوصفي التحليلي ألنو أكثر مبلئمة ؼبوضوع الدراسة الراىنة
،كما استخدـ كبل من األسلوب التارىبي واألسلوب اؼبقارف واألسلوب اإلحصائي.
واعتمد الباحث يف صبعو للبيانات اليت زبص الدراسة على االستبياف ودليل دراسة اغبالة
،كأداتُت رئيسيتُت عبمع اؼبعلومات ،وتكونت عينة الدراسة من  144مفردة مت اختيارىا عن
طريق العينة العمدية.
وقد توصلت الدراسة إىل الكثَت من النتائج كاف من أنبها-:
 -1كشفت الدراسة أف ؼبؤسسات اجملتمع اؼبدين الدور الكبَت واؼبهم يف توفَت العديد من
االحتياجات اغبياتية ألفراد اجملتمع خصوصاً الطبقات الفقَتة ،ويف ـبتلف اجملاالت الصحية
واالجتماعية والثقافية والتعليمية.
 -2كشفت الدراسة أف ىناؾ عبلقة تعاوف بُت مؤسسات اجملتمع اؼبدين واغبكومة ويعترب
اإلشراؼ اغبكومي ىو األكثر انتشاراً بُت مؤسسات اجملتمع اؼبدين يف عبلقتها مع الدولة.
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 -3أوضحت الدراسة أف األنشطة اليت تقوـ هبا مؤسسات اجملتمع اؼبدين يف اجملاؿ االجتماعي
تتمثل يف دعم األسر الفقَتة،ورعاية األرامل ورعاية األطفاؿ األيتاـ ورعاية اؼبسنُت ،وتقدمي
اؼبساعدات االجتماعية للطبلب ،وتأىيل اؼبعوقُت.
 -4كشفت الدراسة أف األنشطة االقتصادية اليت تقوـ هبا مؤسسات اجملتمع اؼبدين تتمثل يف
تقدمي قروض ميسرة ،وتوفَت فرص عمل ،وتدريب الشباب على اغبرؼ اليدوية ،وتنفيذ
مشروعات صغَتة.
 -5أما فيما يتعلق بدور مؤسسات اجملتمع اؼبدين يف اجملاؿ التعليمي يتمثل يف فتح فصوؿ
للقضاء على األمية ،وفتح دورات تقوية يف ـبتلف اجملاالت ،ودفع اؼبصروفات الدراسية
للطبلب غَت القادرين ،وتوعية اؼبواطنُت على أنبية التعليم وتوفَت التجهيزات اؼبدرسية لبعض
اؼبدارس.
 -6أكدت الدراسة أف ؼبؤسسات اجملتمع اؼبدين،الدور الفعاؿ يف توفَت الرعاية الصحية وخاصة
لفئة الفقراء وؿبدودي الدخل ،وكذلك على نشر الوعي الصحي وتبٍت األنشطة الثقافية ونشر
الثقافة اؼبدنية والديبقراطية.
 -7كشفت نتائج الدراسة أف من بُت أىم اؼبشاكل واؼبعوقات اليت تواجو مؤسسات اجملتمع
اؼبدين تتمثل يف نقص التمويل ،والقوانُت واللوائح اليت تعرقل دور اعبمعيات األىلية.
 -4دراسة أمحد علي حجازي(،منظمات اجملتمع املدين والتنمية ):)17(2013 ،

قاـ الباحث بإجراء ىذه الدراسة للوقوؼ على الدور الذي تقوـ بو منظمات اجملتمع
اؼبدين يف التنمية ،خاصة فيما يتعلق بالتعليم والصحة والتنمية باؼبشاركة الشعبية ،وقد سعت ىذه
الدراسة لتحقيق األىداؼ التالية-:
 -1التعرؼ على طبيعة دور منظمات اجملتمع اؼبدين يف التنمية باؼبشاركة الشعبية.
-2الكشف على االدوار اؼبختلفة اليت تؤديها منظمات اجملتمع اؼبدين يف اجملاؿ التعليمي
والصحي.
 -3توضيح مصادر سبويل منظمات اجملتمع اؼبدين.
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 -4أبراز أىم العوامل اؼبعوقة واؼبسانبة يف قباح او فشل منظمات اجملتمع اؼبدين.
وقد استخدـ الباحث اؼبنهج العلمي وقد اعتمد على استمارة اؼبقابلة كأداة رئيسية يف
صبع البيانات واؼبعلومات حوؿ موضوع الدراسة ،وقد مت اختيار العينة بطريقة عشوائية منتظمة
،حيث بلغت  124مبحوثا،من أعضاء اعبمعيات األىلية ،و 44مبحوثا من أعضاء ؾبالس
اإلدارة باعبمعيات األىلية مت اختيارىا بطريقة عمدية ،وقد توصلت الدراسة إيل العديد من
النتائج أنبها-:
 -1تبُت من خبلؿ الدراسة أف اؼبشاركة الشعبية من أىم العوامل اليت تساعد على زيادة فاعلية
منظمات اجملتمع اؼبدين يف ؾباؿ التنمية ،فهي تعترب وسيلة أساسية لبقاء منظمات اجملتمع
اؼبدين واغبفاظ على استقرارىا.
 -2توصلت الدراسة إىل أنبية منظمات اجملتمع اؼبدين يف التعليم واف اغلب اؼببحوثُت اقروا
بأنبية ودورىا الفعاؿ يف التعليم عن طريق فتح فصوؿ حملو األمية ،وتقديبها لربامج التدريب
والتأىيل على اؼبهن اؼبختلفة.
 -3توصلت الدراسة إىل أنبية دور مؤسسات اجملتمع اؼبدين يف اجملاؿ الصحي ،عن طريق
مساعدهتا للفقراء وتوفَت اػبدمات العبلجية ؽبم واؼبسانبة يف بناء اؼبستشفيات ونشر الوعي
الصحي.
 -4كشفت الدراسة إىل اف مصادر سبويل مؤسسات اجملتمع اؼبدين تتمثل يف مصادر التمويل
الذاتية،سواء اشًتاكات األعضاء أو عائد بعض اػبدمات أو األنشطة ،اليت تقدمها او بعض
اإلعانات اػبارجية.
 -4إف أىم اؼبشكبلت اليت تواجو بعض اعبمعيات األىلية ىي عدـ توفر التمويل الكايف وعدـ
توفر اؼبهارات اإلدارية وتدخل الدولة يف عمل اعبمعيات التطوعية.
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 – 5دراسة صفاء علي رفاعي(،اجملتمع املدين ومستقبل التنمية ) :)18(2013

استهدفت ىذه الدراسة الكشف عن دور اعبمعيات األىلية يف تنمية اجملتمع احمللي بوصفها أحد
تنظيمات القطاع الثالث يف اجملتمع ،وركزت بالبحث عن األدوار واألنشطة اليت تقوـ هبا
مؤسسات اجملتمع اؼبدين وأىم اؼبشاكل والعراقيل اليت تعوؽ دور اعبمعيات األىلية.
وتنتمي ىذه الدراسة اىل الدراسات شبو التجريبية كنموذج عبمع أكرب قدر من البيانات
اؼبتاحة عن فاعلية اعبمعيات األىلية يف تنمية اجملتمع ؛حىت يتسٌت اػبروج بعدد من النتائج
تصف حقيقة الوضع اجملتمعي يف اعبمعيات األىلية ،وقد أجريت ىذه الدراسة على عينة من
 15من اؼبًتددين على اعبمعيات األىلية يف اإلسكندرية  ،واعتمدت الباحثة على مقياس أعدتو
لقياس فاعلية دور اعبمعيات األىلية يف تنمية اجملتمع ،وقد توصلت الدراسة إىل العديد من
النتائج كاف من أنبها-:
 -1تساىم اعبمعيات األىلية يف العديد من األدوار،سواء كاف يف أعماؿ اػبَت وصرؼ
اإلعانات  ،وإعالة بعض األسر احملتاجو والفقَتة وتوفَت اؼبتطلبات الضرورية غبياهتم.
 -2أما فيما يتعلق بدور اعبمعيات األىلية يف التنمية؛ فهي تساىم يف إقامة بعض األسواؽ
اػبَتية وتعليم الفتيات اغبياكة والتفصيل وبعض اغبرؼ اؼبهنية ،وؿبو األمية وبعض األعماؿ
الفنية واؼبشاركة يف اؼبسابقات الثقافية والرياضة .
_3أكدت الدراسة إيل أف أغلب اؼبشاكل اليت تواجهها اعبمعيات األىلية تتعلق
بالتمويل ،ومشاكل خاصة باؼبتطوعُت ومشاكل خاصة بوقت العمل ،ومشاكل خاصة باإلشهار
واغبصوؿ على مقر أو مكاف إلقامة اعبمعية.
االطار النظري للبحث
يعد العمل التطوعي من أىم الوسائل اؼبستخدمة للمشاركة يف النهوض دبكانة اجملتمعات
يف عصرنا اغبايل ،وىو كظاىرة اجتماعية موجود يف اجملتمعات اإلنسانية منذ خلقها هللا تعاىل،
ولكنو ىبتلف يف حجمو وشكلو واذباىاتو ودوافعو من ؾبتمع آلخر ومن فًتة زمنية ألخرى،
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فربزت أنبيتو وازدادت اغباجة إليو كلما تقدمت اجملتمعات وتعقدت العبلقات االجتماعية فيها،
وقد تناوؿ البحث اغبايل عدة ؿباور نظرية كاآليت-:
أوالً :تطور مفهوم العمل التطوعي :توجد الكثَت من اإلشكاليات اليت تواجو الباحث
االجتماعي عند ربديد أو وضع تعريف للتطوع أو العمل التطوعي أو عند التعريف بأمباط الفعل
اإلنساين؛حيث تتصف األمباط الدينامية للحياة االجتماعية بتجددىا وتداخبلهتا الكثَتة،
وخاصة عند اغباجة إىل تفسَت ىذه األمباط من السلوؾ اإلنساين(.)19
لذلك وجدت العديد من التعاريف ؼبفهوـ العمل التطوعي ،فهناؾ من الباحثُت من
يقصره على اعبهود اليت يقوـ هبا أفراد أو مواطنوف غَت مهنيُت أو متخصصُت ،حيث يبثل
عندىم العمل التطوعي على أنو "إسهاـ الفرد أو اعبماعة يف إقباز عمل خارج نطاؽ أعماؽبم
اليت يتقاضوف عليها أجراً وتعود باػبَت والنفع على ؾبتمعهم وتشعرىم بالرضا وذلك بكل رغبة
وطواعية وتلقائية"( .)24ومنهم من يربطو باعبانب الديٍت فيعرفو بأنو بذؿ مايل أو عيٍت أو
فكري ،يقدمو اؼبسلم عن رضا وقناعة بدافع من دينو ،دوف مقابل بقصد اإلسهاـ يف مصاحل
معتربه شرعاً ،وبتاج إليها قطاع من اؼبسلمُت(.)21
ويذىب آخروف ليعاعبوا مفهوـ النشاط التطوعي على أنو جهد ببل مقابل ،وذبدىم هبسدوف
حقيقة كوف أف التطوع ىو قياـ األفراد بعمل غَت مأجور ،دوافعو العادات والتقاليد أو
الدين ،وما يشابو(.)22
ذلك اؼبفهوـ ردبا قبده يركز على اؼبتغَتات البيئية يف خلق ذلك النشاط ،األمر الذي قد ال
يكسبو اؼبعٌت اغبقيقي للعمل التطوعي .فالعمل التطوعي ىو بذؿ جهد إرادي قائم على العديد
من الصفات منها اؼبهارة واػبربة ،وعن رغبة واختيار بغرض أداء عمل ديٍت اجتماعي تطوعي
خدمي لو عائد يف تنمية اؼبهارات لدى األفراد ،ويتم ذلك دوف انتظار أي مقابل من البشر؛ ألف
الشخص الذي يفعل اػبَت متطوعاً إمبا يفعلو لوجو هللا مظهراً الصورة اعبميلة للوجو
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اإلنساين ،الذي يفيض باػبَت هلل والوطن ويدعم بذلك العبلقات االجتماعية ،ويؤكد على
التعاوف مع الناس يف سبيل اػبدمة العامة اليت تتسع مفرداهتا لكل نواحي اغبياة(.)23
حيث يقاؿ إف "الشخص الذي يقوـ بعمل إيثار جيد على أنو قاـ بعمل خَت ،كما أف ىناؾ
أعماؿ تقدمي اػبدمة لآلخرين ،والشخص الذي قاـ بتقدمي اػبدمة لآلخرين قد جعل نفسو
شخصاً أفضل وجعل العامل مكاناً أفضل ،قد يقوؿ البعض :أف الصدقات واإلحساف الذي
يقدمو الشخص ال يتعلق حقاً باآلخرين ،على الرغم من أهنم من يتلقوهنا ،وإمبا ىي باألحرى
بُت الشخص وربو؛ لذلك قبد كل األدياف السماوية حثت على فعل اػبَت واألعماؿ
التطوعية(.)24
ويعترب العمل التطوعي نشاطا اجتماعيا يقوـ بو األفراد بشكل فردي أو صباعي من
خبلؿ إحدى اعبمعيات أو اؼبؤسسات دوف انتظار عائد وذلك هبدؼ إشباع حاجات وحل
مشكبلت اجملتمع واؼبسانبة يف تدعيم مسَتة التنمية بو ،فالشخص اؼبتطوع ىو الذي يضحي
طواعية واختياراً بالوقت واعبهد واؼباؿ واؼبعلومات يف سبيل أداء خدمة عامة يستفيد منها
اآلخروف دوف انتظار مقابل ويف حالة حصولو عليو هبدؼ تشجيعو على التطوع وربفيزه على
االستمرار فبلبد أف ال يوازي ىذا اؼبقابل اعبهد اؼببذوؿ(.)25
لذلك فإف العمل التطوعي بصفتو عمبل اجتماعيا ىو مسانبة األفراد يف أعماؿ الرعاية
والتنمية االجتماعية سواء بالرأي أو بالعمل أو بالتمويل(.)26
من ىنا يبكن القوؿ :أف العمل التطوعي ىو اعبهد واػبدمات اليت يقوـ هبا شخص معُت أو
ؾبموعة من األفراد أو مؤسسة معينة ،هبدؼ تقدمي اؼبساعدات واػبدمات للمجتمع أو فئة
معينة ،دوف توقع مقابل ؽبذه اعبهود اؼببذولة.
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ثانياً :أمهية العمل التطوعي:

تربز أنبية العمل التطوعي كلما تقدمت اجملتمعات وتعقدت العبلقات االجتماعية داخلها،
فقد أدت التغَتات االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومتطلبات اغبياة اؼبعاصرة إىل ربوؿ العمل
التطوعي من ؾبرد أعماؿ فردية تقليدية إىل أعماؿ صباعية منظمة يف شكل صبعيات ومؤسسات
حديثة ويف ؾباالت متعددة تتناسب واحتياجات خدمة اجملتمع وتنميتو ،وتكمن أنبية العمل
التطوعي يف كونو هبسد ثبلث وظائف رئيسية يف اجملتمع وىي:

 -1تكميل العمل اغبكومي عن طريق رفع مستوى اػبدمة وتوسيعها.
 -2توفَت خدمات جديدة ردبا تصعب على الدوائر اغبكومية تقديبها ،وذلك ألف اؼبؤسسات
التطوعية تتسم بالسهولة واليسر يف خدماهتا.
 -3تأدية خدمات ال تقوـ هبا الدولة(.)27
فالتطوع دبثابة قوة ؿبركة بشقيها البشرية واؼبادية ،تنبع من داخل اجملتمعات وتدفعو إىل االعتماد
على جهود أعضائو وعلى اؼبوارد الذاتية ،إلشباع حاجات مواطنيو وؿباولة ربقيق التقدـ والتنمية
فيو(.)28
لذلك تتضح أنبية التطوع من خبلؿ الرؤية اؼبتعمقة لتاريخ نظم الرعاية
االجتماعية؛حيث استخدـ العمل التطوعي يف غالبية ؾباالت الرعاية واػبدمة االجتماعية،
كمنظمات اإلحساف(.)29
من ىنا قبد أف العمل التطوعي لو فوائد كثَتة على حياة اإلنساف وكذلك اجملتمع ،وىو سنة
ربانية وخاصة أف كثَتين ينظروف إىل أف العمل اعبماعي ىو األصل يف اغبياة(.)34
ويعترب العمل التطوعي حاجة أساسية للمشاركة االجتماعية ،حيث إف الشخص
اؼبتطوع يسهم يف ربمل اؼبسئوليات يف اجملتمع خدمة لو ،كما أف العمل التطوعي يبكن تصنيفو
على أساس أنو نوع من اؼبمارسة الديبقراطية حيث وبقق لؤلفراد اؼبسئولية يف إدارة شئوف
ؾبتمعهم ،إضافة إىل أنو يكسب الشخص العديد من القيم النبيلة مثل الوالء واالنتماء ومساعدة
اآلخرين(.)31
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وخبلصة القوؿ أف أنبية العمل التطوعي ترجع إىل العوامل اآلتية :
 -1يسعى العمل التطوعي إىل هتيئة الطاقات البشرية واؼبادية وتوجيهما وربويلهما إىل عمل
اجتماعي.
 -2توثيق العبلقات األساسية بُت األفراد واعبماعات إلهباد التفاعل األفضل يف اغبياة والسعادة
لئلنساف.
 -3دعم العمل اغبكومي وزيادة فعاليتو وكفاءتو.
()32
 -4حفظ التوازف يف حركة تطوير اجملتمع بطريقة تلقائية .
 -5باؼبشاركة التطوعية يبكن تغيَت االذباىات أو التقاليد السائدة اليت تقف عقبة يف سبيل التنمية.
 -6الشعور بتقدير الذات ،وإدراؾ أنبية عملية التنمية ،وتكوين عبلقات جديدة(.)33
ثالثاً :أىداف العمل التطوعي:

إف تزايد االىتماـ الدويل بالعمل التطوعي ،وتزايد أعداد اؼبتطوعُت غالباً ما يبثل مؤشراً على
الفوائد الكبَتة اليت وبققها التطوع بالنسبة للفرد واجملتمع .ويسعى العمل التطوعي إىل ربقيق
العديد من األىداؼ سواء كانت أىداؼ عامة أو أىداؼ خاصة ،فمثبلً األىداؼ العامة
ربدد(:)34
 -1تقليل وزبفيف اؼبشكبلت اليت تواجو اجملتمع.
 -2التطوع يكتمل بو العجز عن اؼبهنيُت.
 -3تنمية روح اؼبشاركة يف اجملتمع ومواجهة السلبية.
 -4اإلسراع يف التنمية.
وتتحدد األىداف اخلاصة للعمل التطوعي يف:
 -1إشباع اؼبتطوع إلحساسو بالنجاح يف القياـ بعمل يقدره اآلخروف.
 -2اغبصوؿ على مكانة أفضل يف اجملتمع.
 -3اغباجة إىل االنتماء ،وتكوين عبلقات اجتماعية.
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من ىنا وخالصة القول ميكن حتديد األىداف العامة للعمل التطوعي:

 -1تؤدي اعبهود التطوعية إىل تعريف أفراد اجملتمع بالظروؼ الواقعية اليت تعيش فيها الفئات األخرى
ويقود ذلك إىل وجود وتسهيل الفهم اؼبشًتؾ حوؿ اؼبشكبلت واألحواؿ السيئة اليت يعاين منها
اجملتمع ويتعُت عليو مواجهتها وىذا يقود إىل تقليل التمييز والعصبية الناذبة عن اعبهل بأحواؿ
اعبماعات األخرى يف اجملتمع.
 -2ربقيق الًتبية االجتماعية للمواطنُت ذاتياً ،وتنمية الشعور باؼبسئولية اعبماعية والتجاوب مع
اؼبصلحةالعامة ،وتعويدىم على فبارسة اغبياة الديبقراطية والقيادات اعبماعية والشورى يف
أمورىم ،وربقيق التعاوف فيما بينهم.
استثمار اعبهود الشعبية وطاقاهتا وإمكانياهتا الواسعة يف عمليات التنمية االجتماعية وتطور
اجملتمع.
رابعاً :دور األسرة يف تأسيس ثقافة العمل التطوعي:

تعترب األسرة اغبضن األوؿ الذي يبدأ فيو بناء األجياؿ وتشكيل اذباىاهتا وتقومي
سلوكها ،وتكوين شخصياهتا االجتماعية يف ضوء الًتاث االجتماعي السائد يف اجملتمع ،فاألسرة
تقوـ بتشريب األبناء العادات والقيم واؼببادئ وتعرفهم األخبلؽ الفاضلة وتعودىم على التحلي
هبا وتشجعهم على التمسك بتفاصيلها ،وربسن توجيههم وتضرب ألبنائها اؼبثل الطيب والقدوة
اغبسنة من نفسها يف التمسك باألخبلؽ والعمل ؼبا فيو مصلحة اجملتمع(.)35

وتعترب وظيفة التنشئة االجتماعية من أىم وظائف األسرة ،حيث يتعلم األبناء يف ؿبيط األسرة
الكثَت من أشكاؿ التفاعل االجتماعي ويربز دور األسرة يف تكييف ىذا التفاعل على النحو
الذي يتوافق مع قيم اجملتمع ومعايَته .ومن األسرة تكوف انطبلقة األبناء يف تفاعلهم مع اجملتمع
الكبَت ،كما هبب على األسرة هتيئة صبيع أفرادىا ليكونوا أعضاء فاعلُت يف اجملتمع وذبنيد كل
الطاقات واإلمكانيات واستثمار كل القدرات من أجل صاحل اجملتمع ،ذلك أف األسرة أساس
اجملتمع ،وقوامو الذي يقوـ عليو ،دبا تقدـ لو من أفراد يعملوف على إصبلحو وتنميتو ،فهي وحدة
بناء اجملتمع إذ بصبلحها يصلح اجملتمع وبفسادىا يفسد اجملتمع(.)36
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وكثَتا ما قبد أف ثقافة التطوع تشَت إىل منظومة األفكار واالذباىات والقيم السائدة اليت تؤثر
على مدى فاعلية وقوة اجملتمع األىلي ،بالشكل الذي يكرس قيم اؼبشاركة والوالء واالنتماء
والعطاء ،وبالتايل فاف ثقافة التطوع ىي ثقافة نوعية تعزز العمل التطوعي لدى اإلنساف ،ووبتاج
ىذا اإلنساف من ينمي فيو ىذه الثقافة ويعلمو قيم العمل التطوعي وىنا تكوف لؤلسرة دور كبَت
يف ذلك(.)37
من ىنا يتأكد دور األسرة يف هتيئة أبنائها للمشاركة يف األعماؿ التطوعية من خبلؿ تفاعلها مع
األنشطة التطوعية يف اجملتمع ،وما سبثلو األسرة من قدوة لؤلبناء من خبلؿ مشاركتها يف ؾباالت
العمل التطوعي اؼبتعددة ،وما تقوـ بو من إرشاد وتوجيو ؼبشاركة األبناء بفاعلية يف ىذه اجملاالت
التطوعية.
والكثَت يشَتوف إىل أف اإلنساف يف اعبماعة ىو أىم مورد للخَت والتطوع وىو الذي
يدفع بأي عمل خَتي تطوعي إىل األماـ ،وىو الذي وبدث التغيَت يف الدوافع اػبَتية والتطوعية،
ويؤكدوف أف للوالدين وأجواء األسرة تأثَتاً بالغاً يف تعزيز دوافع اػبَت والتطوع عند الصغار ،فإف
كانت األجواء األسرية تدعو ؼبساندة أفراد العائلة بعضهم لبعض وؼبساعدة اآلخرين ،فإف الطفل
سيغدو مشاركاً يف اؼبستقبل دبثل ىذا اؼبسلك ،ومن ىناؾ العمل أو التعاطي مع األسرة ،يبدأ مع
األطفاؿ ليشمل عموـ األجياؿ واألعمار ،وىذا التعاطي اؼببكر واؼبستمر مهم لتفعيل العمل
التطوعي اػبَتي(.)38
وقبد أف األسرة ىي أفضل مؤثر ومعُت إلكساب األبناء العديد من القيم اليت تدعو
للمشاركة يف العمل التطوعي ،مثل قيم اإلحساف والتعاوف واألخوة ،وربمل اؼبسئولية ،والبذؿ
والعطاء والشعور باؼبواطنة واالنتماء والتواضع ،فالطفل ىبرج إىل الدنيا ال يعلم شيئاً يف أمور
اغبياة ،مث يبدأ تعليمو يف اغبياة مسًتشداً بالتقليد لؤلبوين وباقي أفراد أسرتو( ،)39فيكتسب تلك
القيم ويستطيع التفرقة بُت اغبق والباطل واػبَت والشر ،ويتلقى ىذه القيم دوف مناقشة يف سنينو
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األوىل( ،)44وبالتايل فإذا قبحت األسرة يف تعليم أبنائها ،فإهنا زبرج للمجتمع أفراداً وبملوا
الشعور باؼبسئولية وحب اػبَت للغَت ،ويصبحوا مسانبُت يف تقدمي اجملتمع.
وىناك عدة أنواع ملشاركة األسرة يف العمل التطوعي كاآليت(:)41
 -1املشاركة العضوية :ويقصد هبذا النوع أف يكوف أحد أفراد األسرة عضواً فعاالً يف األعماؿ
التطوعية ،وىذا يتطلب بذؿ اعبهد والوقت والتضحية من أجل خدمة اجملتمع.
 -2املشاركة املعنوية :ويقصد هبا دعم اؼبشاريع التطوعية معنوياً سواءُ بالتشجيع أو الدفاع
عنها ،أو التعريف هبا وذلك لزيادة اؼبشاركة الفعالة يف ىذه اؼبشاريع التطوعية من أجل
خدمة اجملتمع.
باؼباؿ،
 -3املشاركة املالية :ويقصد هبا دور األسرة يف دعم اؼبشروعات التطوعية واػبَتية
حبسب استطاعة كل أسرة ،وىذا يعد من أنواع اؼبشاركة الفعالة اليت تؤيت شبارىا حيث أف
اؼباؿ يبثل أحد مقومات قباح األعماؿ اػبَتية والتطوعية.
وخالصة القول أن األسرة تستطيع ترسيخ ثقافة العمل التطوعي لدى أبنائها من خالل

اآليت (-:)42

 -1أف الًتبية بالقدوة ىي الًتبية األكثر تأثَتاً يف الصغار ،ومن ىنا فإف رؤية الصغار لآلباء
واألمهات وىم يقوموف ببعض األعماؿ التطوعية ذبعلهم يتطلعوف إىل تقليدىم ومساعدهتم
يف اػبدمات التطوعية اليت يقدموهنا.
 -2الدافع اػبفي لبللبراط يف األعماؿ كثَت ما يكوف عبارة عن شعور باالنتماء إىل اجملتمع
الذي يعيش فيو اإلنساف ،وبالتايل فإف شعور الفرد باالنتماء لؤلسرة اػباص أساس
اجملتمع ،وشعور الفرد بالوطنية ذباه ؾبتمعو فإف ذلك سبباً لبذؿ اعبهد والعطاء واؼبسانبة يف
اػبدمات التطوعية.
 -3ذىب معظم العلماء إىل أف اؼبقاصد الكربى للشريعة ،طبسة ىي :حفظ الدين والنفس
وحفظ العقل والعرض وحفظ اؼباؿ ،وإف يف إمكاف األسرة اؼبسلمة أف تتخذ من ىذه
اؼبقاصد ؿباور للًتبية االجتماعية وترسيخ ثقافة اإلحساف ،لذلك فإف األسرة هتتم بتنمية
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اعبانب االجتماعي يف شخصيات أبنائها كما هتتم بتنمية روح التطوع واؼبشاركة يف
اجملاالت التطوعية.
 -4يبكن لؤلسرة أف تدرب صغارىا على العمل التطوعي من خبلؿ بعض الًتتيبات
والتنظيمات الداخلية ،مثل ذبميع مبلغ مايل صغَت والتصدؽ بو على بعض الفقراء أو
األسر احملتاجة ،وكذلك تسجيل األبناء لساعات قليلة يف بعض اعبمعيات األىلية لتقدمي
اؼبساعدات ،واؼبشاركة يف أنشطة ىذه اعبمعيات.
خامساً :آثار العمل التطوعي على الفرد واجملتمع:
يعد العمل التطوعي ركيزة أساسية يف بناء وتنمية اجملتمع ونشر التماسك االجتماعي
بُت اؼبواطنُت داخل أي ؾبتمع ،وىو فبارسة إنسانية ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بكل معاين اػبَت
والعمل عند كل اجملموعات البشرية منذ القدـ ،وؽبا الدور اؽباـ يف عمليات التغَت
االجتماعي ،كما يعد العمل التطوعي وحجم االلبراط فيو رمزاً من رموز تقدـ األمم وازدىارىا،
فاألمة كلما ازدادت يف الرقي والتقدـ ازداد البراط أفرادىا يف األعماؿ التطوعية ،كما يُعد
االلبراط يف العمل التطوعي مطلباً من متطلبات اغبياة اؼبعاصرة اليت أتت بالتنمية والتطور السريع
يف كافة اجملاالت()43؛ لذلك إف تعقد اغبياة االجتماعية والتغَتات اليت طرأت على الظروؼ
اؼبعيشية والتغَتات االجتماعية واالقتصادية واألمنية اؼبشاركة سبلي علينا أوضاعاً جديدة يصعب
عن اغبكومة أحياناً عبلجها ،أو اغبد منها ،فبا يستدعي تضافر كافة جهود اجملتمع ؼبواجهة ىذا
الواقع ومعاعبة تلك األوضاع ،ومن ىنا يأيت دور العمل التطوعي ،الذي يدؿ على مسانبة
األفراد يف أعماؿ الرعاية والتنمية االجتماعية.
فالفائدة اغبقيقية للعمل التطوعي تكمن يف تنمية اإلحساس لدى اؼبتطوع ومن يستفيد من
خدماتو ،باالنتماء وتقوية الًتابط االجتماعي بُت فئات اجملتمع واليت تأثرت كثَتاً بفعل عوامل
التغَت االجتماعي واغبضاري ،إضافة إىل ذلك فإف األعماؿ التطوعية تكوف لوناً من ألواف
اؼبشاركة اإلهبابية ليس يف تقدمي اػبدمة فقط ،بل يف وضع السياسات اليت تقوـ عليو اؼبؤسسات
االجتماعية(.)44
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من ىنا قبد أف ىناؾ العديد من الفوائد واآلثار اإلهبابية اليت وبققها العمل التطوعي على

الفرد واجملتمع ،حيث على اؼبستوى الفردي فإف العمل التطوعي يساىم يف اآليت:
 -1اكتساب خربات جديدة وتنمية مهارات التطوع.
 -2تكوين عبلقات وصداقات وؾبموعات من اؼبواطنُت وخاصة الذين ؽبم نفس االىتمامات.
 -3اإلحساس بتقدير الذات والثقة بالنفس.
 -4الوالء للمجتمع وإدراؾ أنبية عملية التنمية.
 -5اإلطبلع على ما يدور يف اجملتمع من فعاليات.
 -6يساعد الشباب على اكتساب مكانة اجتماعية يف اجملتمع.
 -7يساعد على استثمار وقت الفراغ يف النواحي اإلهبابية(.)45
أما أىم آثاره على اجملتمع فرتكز يف اآليت(:)46
 -1توفَت الطاقات البشرية اؼبتنوعة واؼبتخصصة لتنمية اجملتمع وتأىيلو.
 -2توفَت الكثَت من األمواؿ لصرفها يف مشاريع تنموية زبدـ اجملتمع.
 -3ربقيق روح احملبة والتكافل بُت أفراد اجملتمع.
 -4تنمية روح التنافس بُت اعبماعات التطوعية دبا يعكس جودة اػبدمات.
 -5ربقيق األمن الشامل وضباية اجملتمع من الظواىر واألمراض االجتماعية كاعبريبة واؼبخدرات.
 -6يساعد يف القضاء أو التقليل من نسب البطالة.
سادساً :معوقات العمل التطوعي:

تواجو برامج العمل التطوعي يف العامل العريب العديد من الصعوبات والعقبات اليت ربد
من توسعها وانتشارىا ،كما تؤدي ىذه اؼبعوقات إىل تقليص أعداد اؼبنظمات واؼبؤسسات
التطوعية وكذلك التقليل من أعداد اؼبتطوعُت ،فمثبلً من بُت ىذه اؼبعوقات البعد الثقايف
مؤثرا يف العمل التطوعي ؼبا للمنظومة الثقافة والقيمية من تأثَت
االجتماعي؛ حيث يعترب عامبلً ً
على الدوافع واألسباب اليت وبملها األفراد ،ورغم كوف الثقافة اإلسبلمية ربمل يف طياهتا الكثَت
111

العمل التطوعي ودوره يف تنمية اجملتمع

جملة كلية اآلداب-العدد السادس

___________________________________________________________

من القيم احملفزة واؼبشجعة على التطوع ،إال أف ثقافة التطوع يف اجملتمع العريب ما زالت تتميز
بدرجة متدنية من الفاعلية(.)47
وعلى الرغم من أنبية التطوع إال أنو توجد عوائق ذبعل العمل التطوعي ليس باؼبستوى
اؼبطلوب أو اؼبناسب ،وىذه العوائق ردبا ترتبط أساساً بالدوؿ النامية واؼبتخلفة ،وىنا هبب أف
نفرؽ بُت معوقات التطوع وسلبياتو ،حيث أف معوقات العمل التطوعي ىي تلك الصعوبات اليت
تؤدي إىل زبوؼ األفراد من القياـ باألعماؿ التطوعية ،فبا يؤدي إىل عدـ كسب متطوعُت
جدد يف حُت يقصد بالسلبيات تلك اليت يبكن أف تنشأ من جراء عمل اؼبتطوعُت أنفسهم(.)48
وتساىم بعض األمباط الثقافية السائدة يف اجملتمع يف تقليص مشاركة اؼبواطنُت يف
العمل التطوعي ،كالتقليل من أنبيتهم االجتماعية ومن دورىم يف بناء اجملتمع وكذلك ضعف
وعي الشباب ؼبفهوـ وفوائد العمل التطوعي وكذلك ىناؾ أسباب تتحملها اؼبؤسسة سواء كانت
اغبكومية أو األىلية ،مثل قلة التعريف بالربامج واألنشطة التطوعية ،وعدـ السماح للشباب
باؼبشاركة يف صنع القرار(.)49
وقد أشارت إحدى الدراسات اؼبوسعة يف بريطانيا إىل اؼبعوقات اليت تقلل من التحاؽ األفراد
بالعمل التطوعي ومن ىذه األسباب:
 -1نقص اؼبعلومات عن ؾباالت األعماؿ التطوعية اليت يبكن أف يلتحق هبا اؼبواطنوف.
 -2عدـ توافر اؼبواصبلت اؼبناسبة خصوصاً يف اؼبناطق الريفية.
 -3وجود بعض الصور االجتماعية السلبية عن اؼبتطوعُت ،والنظرة من قبل أقراهنم بأهنم
ينخرطوف يف برامج تتصف بالنعومة(.)54
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وىناك من يلخص املعوقات األساسية للعمل التطوعي يف النقاط التالية:

 -1اؼبشكلة االقتصادية والتمويل اؼبايل.
 -2ىجرة الكثَت من أىل الريف إىل اؼبدف حبثاً عن العمل وىؤالء ليس لديهم استقرار فهم
كثَتو الًتحاؿ حبثاً عن العمل فبا جعل توافر اؼبتطوعُت أمراً شاقاً للغاية.
 -3بعض اؼبواطنُت مصابوف باإلحباط نظراً ؼبا يعانونو من البطالة وقلة الدخل فحاولوا االنطواء
على أنفسهم واالنعزاؿ عن اجملتمع.
 -4سيطرة أشخاص من ذوي السمعة السيئة على اعبمعيات أو اؼبشرفُت على العمل
التطوعي؛ لذلك فقدت اعبماىَت الثقة فيهم وابتعدوا عن اؼبشاركة أو االشًتاؾ مع
ىؤالء(.)51
النتائج امليدانية:

أوالً :النتائج اخلاصة بالبيانات األساسية:

 -1كشفت نتائج البحث ارتفاع نسبة الذكور عن نسبة اإلناث ،يف فبارسة العمل التطوعي داخل
اعبمعيات األىلية.
 -2أكدت نتائج البحث على أف أغلب العينة ترتكز يف الفئة العمرية (من  34-21سنة) ،وكذلك
الفئة العمرية ( 44-31سنة) ،وىذا إف دؿ على شيء إمبا يدؿ على أف العمل التطوعي وقيادة
منظمات اجملتمع اؼبدين ربتاج إىل أشخاص ذوي نضج وكفاءة وقدرة على ربمل مسؤولية ىذا
العمل ،كما أف األفراد يف ىذا العمر يكونوف على درجة من الوعي التاـ بأنبية العمل
التطوعي ،وكذلك ؽبم القدرة على معرفة احتياجات األفراد اآلخرين وحاجات ؾبتمعاهتم.
 -3أوضحت نتائج البحث  :أف أعلى فئة تعليمية يف عينة اؼبتطوعُت والعاملُت يف منظمات اجملتمع
اؼبدين كانت يف فئة التعليم اعبامعي ،وىذه نتيجة جيدة تدؿ على أف أغلب العاملُت والقياديُت
يف العمل األىلي لديهم مستوى تعليمي ٍّ
عاؿ ،ولديهم القدرة يف توظيف خربهتم التعليمية
والثقافية يف إدارة العمل التطوعي ،كذلك أوضحت نتائج الدراسة أف أغلب فئة العينة من غَت
اؼبتزوجُت.
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 -4أثبتت نتائج البحث إىل أف أغلب عينة الدراسة لديهم مدة كافية يف العمل األىلي فبا يكسبهم
اػبربة والقدرة على تويل العمل يف منظمات اجملتمع اؼبدين بكفاءة وفاعلية جيدة ،حيث تركزت
أكثر فئة العينة يف اؼبدة الزمنية (أكثر من  4سنوات).
 -5أكدت نتائج البحث على أف أغلب عينة اؼبتطوعُت والقياديُت يتصف عملهم داخل اؼبؤسسة
بأنو عمل (مكت وميداين) ويعترب ىذا من طبيعة العمل األىلي حيث وبتاج إىل إعداد التقارير
واإلجراءات اؼبكتبية والورقية حوؿ صيغة العمل واغباالت اليت تضمها اؼبؤسسة ،وكذلك وبتاج
إىل الزيارات اؼبيدانية للوقوؼ على احتياجات األفراد واحتياجات اجملتمع.
ثانياً :النتائج اخلاصة بالبيانات حول دور اجلمعيات األىلية يف حتقيق التنمية.
 -1بينت نتائج الدراسة أف أغلب منظمات اجملتمع اؼبدين اليت سبت دراستها ،ىي منظمات أُنشئت
منذ فًتة بعيدة حيث تركزت أغلب اؼبؤسسات يف الفًتة (أكثر من  3سنوات) ،األمر الذي
أكسبها خربة ومهارة يف كيفية التعامل مع احتياجات األفراد ،واؼبشاكل اليت يعانوف منها وتقدمي
أفضل اػبدمات ومساعدهتم يف توفَت احتياجاهتم اغبياتية ،وكذلك الرفع من قدراهتم ومهاراهتم
لبلستفادة منها يف تقدـ اجملتمع.
أعدادا كبَتة من
 -2أكدت نتائج البحث أف أغلب اعبمعيات األىلية اليت سبت هبا الدراسة تشمل ً
العائبلت واألشخاص اؼبستفيدة ؛حيث تقوـ بتوفَت االحتياجات ؽبم وتقدمي الرعاية االجتماعية
واغبياتية والتعليمية والصحية ؽبم؛ حيث قبد أف أغلب منظمات اجملتمع اؼبدين تقدـ خدمات
لعدد (أكثر من  644مستفيد) ،وكذلك منظمات أخرى من ( 644-444مستفيد) توفر ؽبم
الرعاية واػبدمات اليت وبتاجوهنا.
 -3أكدت نتائج الدراسة لعينة اؼبتطوعُت والقياديُت أف أغلب منظمات اجملتمع اؼبدين اليت سبت
هبا الدراسة ال تقتصر على تقدمي خدماهتا لفئة معينة وإمبا تقدـ خدماهتا ألغلب فئات اجملتمع.
 -4أوضحت نتائج الدراسة لعينة اؼبسؤولُت والقياديُت أف أغلب منظمات اجملتمع اؼبدين اليت
سبت هبا الدراسة تقدـ خدمات ألفراد داخل وخارج مدينة مصراتة ،أي أف النطاؽ اعبغرايف
وعمل ىذه اؼبنظمات ال يقتصر يف مدينة مصراتة فقط ،بل يتعداىا إىل مناطق أخرى داخل
ليبيا ،وىذا يدؿ على اىتماـ العديد من منظمات اجملتمع اؼبدين بالعمل األىلي والتطوعي
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وؿباولة جذب أنظار اجملتمع للمشاركة يف العمل داخل منظمات اجملتمع اؼبدين وكذلك ؿباولة
نشر ثقافة العمل التطوعي داخل ليبيا بعد أف نبشت لعدد من العقود.
 -5أكدت نتائج البحث أف مصادر سبويل منظمات اجملتمع اؼبدين تبدأ بالصدقات والتربعات
واإلعبلنات ،مث عوائد اؼبشروعات الصغَتة اليت تديرىا منظمات اجملتمع اؼبدين ،مت اشًتاكات
األعضاء داخل اعبمعيات أو منظمات اجملتمع اؼبدين.
 -6أكدت نتائج البحث أنو يوجد تعاوف بُت اؼبنظمة واؼبنظمات األخرى ،والشك أف ىذا
التعاوف والتنسيق بُت اؼبنظمات مهم لتحقيق الكفاءة للمؤسسة والعاملُت فيها.
 -7كشفت نتائج البحث أف أغلب منظمات اجملتمع اؼبدين تساىم يف ربقيق العديد من
األىداؼ االجتماعية وال تقتصر عند ىدؼ معُت ،حيث قبد أف األىداؼ االجتماعية
للمنظمات ترتكز يف ربقيق الرعاية االجتماعية للفئات احملتاجة داخل اجملتمع ،كذلك تساىم يف
نشر التعليم ،وتنمية وعي األفراد ،وتقوـ دبساعدة األفراد العاطلُت عن العمل ،وتسعى دائماً إىل
إعداد الدورات لتدريب وتأىيل الشباب.
 -8من خبلؿ نتائج البحث تبُت أف أغلب اعبمعيات األىلية اليت سبت هبا الدراسة سبارس
العديد من األنشطة االجتماعية وتسعى لتقدمي أفضل اػبدمات لفئات اؼبستفيدين من
خدماهتا ،حيث قبد أف أغلب ىذه اؼبنظمات تقوـ حبل اؼبشكبلت االجتماعية اليت يتعرض ؽبا
اؼبستفيدوف ،وكذلك توفر ؽبم الرعاية االجتماعية ،وتقدـ ؽبم اؼبساعدات اؼبالية ،لتوفَت
احتياجاهتم اليومية واغبياتية ،وتساىم يف تطوير التعليم ،وتقدـ اػبدمات الصحية والعبلجية
لؤلفراد واؼبستفيدين ،وتسعى إىل نشر الوعي الثقايف بُت اؼبواطنُت يف اجملتمع ،وهبذا قبد أف
كبَتا يف ربقيق التنمية سواء كاف لؤلفراد أو اجملتمع ككل.
أغلب ىذه اؼبؤسسات سبارس جانبًا ً
 -9أثبتت نتائج البحث إىل أف أغلب اعبمعيات اليت سبت دراستها تقوـ بتحقيق العديد من
األىداؼ واػبدمات االقتصادية للمستفيدين منها ،جاء يف مقدمة ىذه األىداؼ :ربسُت اغبياة
االقتصادية لؤلفراد ،من خبلؿ تقدمي اإلعانات اؼبالية وكذلك توفَت السلع واػبدمات
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االقتصادية ،وكذلك تساىم يف التأىيل اؼبهٍت لؤلفراد من خبلؿ تقدمي بعض الدورات التدريبية
يف بعض اغبرؼ أو اؼبهن.
 -14لقد توصل البحث إىل أنبية دور اعبمعيات األىلية يف ربقيق التنمية ومن خبلؿ
استجابات عينة اؼبسؤولُت اتضح أف أغلب منظمات اجملتمع اؼبدين قادرة على القياـ بدورىا
اغبيوي واؼبأموؿ يف اؼبشاركة وربقيق التنمية بكفاءة وفاعلية يف ـبتلف اجملاالت اليت هتم اإلنساف
داخل اجملتمع سواء كانت اعبوانب االجتماعية أو االقتصادية أو الثقافية أو الصحية ،وىذا يبشر
بدور حقيقي ؽبذه اؼبنظمات يف تنمية اجملتمع،واالىتماـ بالعنصر البشري داخل اجملتمع ،وربقيق
كافة العمليات والسبل اليت تساىم يف تقدمو ،فمن نتائج الدراسة اتضح أف أغلب منظمات
اجملتمع اؼبدين اليت سبت هبا الدراسة تساىم يف ربقيق العديد من األنشطة التنموية؛ حيث تسعى
ىذه اؼبنظمات إىل نشر التعليم بُت فئات اجملتمع باعتبار أف التعليم عنصر حيوي وقطاع ىاـ يف
ربقيق التنمية؛ حيث تساىم اؼبنظمات يف فتح فصوؿ حملو األمية وكذلك إنشاء الدورات
التعليمية اؼبختلفة ومساعدة األفراد على االلتحاؽ بالتعليم ،إضافةً إىل ذلك فإف ىذه اؼبنظمات
تسعى دائماً لتوفَت وتقدمي الرعاية االجتماعية للفئات احملتاجة ،وإقامة الدورات التدريبية لزيادة
مهارات الشباب ودعم اخًتاعاهتم وتطويرىا والرقي بإبداعاهتم ،كذلك تساعد األفراد يف اغبصوؿ
على العمل وخاصةً الشباب العاطلُت عن العمل ،وتقدـ اؼبساعدات اؼبالية وهتتم دبشروعات
الشباب وتقوـ بدعمها ومساندهتا ،إضافةً إىل ذلك تقدـ اػبدمات الصحية والعبلجية وخاصةً
الفئات احملتاجة ،وؽبا دور كبَت يف اجملاؿ السياسي والتوعية باالنتخابات السياسية ،كذلك تقوـ
بتوفَت اػبدمات الًتفيهية للمستفيدين ،من خبلؿ إقامة اغبفبلت والرحبلت الًتفيهية واإلشراؼ
على الربامج الصيفية ،كذلك تساىم يف نشر ثقافة العمل التطوعي ،وتساىم يف إدماج الشباب
يف اػبدمات التطوعية ،للتوعية بأنبية العمل اػبَتي واألىلي.
 -11أوضحت نتائج البحث أف أكثر اؼبشاكل والصعوبات اليت تواجو عمل اعبمعيات األىلية
ىي مشكلة التمويل أو ضعف الدعم اؼبايل؛ حيث تعترب من اؼبشاكل الرئيسية اليت تواجو
اجملتمع اؼبدين.
 -12كشفت نتائج البحث أف أغلب اعبمعيات األىلية اليت سبت هبا الدراسة سبارس وتقدـ
العديد من األنشطة الصحية؛ حيث تقدـ العديد من اػبدمات الصحية والعبلجية
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للمستفيدين ،وتقوـ بإعداد الدورات التدريبية يف ؾباؿ اإلسعاؼ األويل والصحي ،وتقوـ بنشر
الوعي الصحي عن طريق الندوات واؼبؤسبرات ،وتساىم وتتعاوف مع اغبكومة يف إنشاء اؼبراكز
الصحية.
 -13كشفت نتائج البحث إىل أف ىناؾ العديد من اعبهات واؼبنظمات اليت يبكن أف تساعد
اعبمعيات األىلية يف ربقيق عملها ،جاءت يف اؼبرتبة األوىل وسائل اإلعبلـ ،ومن مث
اغبكومة ،وكذلك رجاؿ األعماؿ ومؤسسات اجملتمع األخرى ،وبالتايل البد من تكاتف العديد
من اعبهود يف مساعدة مؤسسات اجملتمع اؼبدين لتوصيل رسالتها وربقيق أىدافها لتمارس عملها
على الوجو اؼبطلوب ،وكذلك لنشر أنبية العمل األىلي وثقافة العمل التطوعي واجملتمع اؼبدين
داخل اجملتمع.
 -14أكدت نتائج الدراسة على أف ىناؾ العديد من اؼبقًتحات لتفعيل الدور التنموي
للجمعيات األىلية ،حيث تتمركز يف نشر ثقافة العمل التطوعي وزيادة مشاركة
اؼبتطوعُت ،وكذلك زيادة الدعم اؼبايل ؼبنظمات اجملتمع اؼبدين ،إضافةً إىل االىتماـ بالفئات
العاملة داخل اعبمعيات األىلية وتقدمي دورات تأىيلية ؽبم ،وإنشاء قاعدة بيانات تضم
اؼبستفيدين من خدمات مؤسسات اجملتمع اؼبدين ،ونشر التوعية بأنبية ىذه اؼبؤسسات ،وأخَتاً
ضرورة وجود تعاوف وتشابك بُت الدولة ومنظمات اجملتمع اؼبدين.
 -15أكدت الدراسة إىل أف ىناؾ أىدافًا وأنشطة مستقبلية تسعى أغلب اؼبؤسسات إىل
ربقيقها يف اؼبستقبل؛ حبيث يكوف ؽبا دور كبَت يف بناء اجملتمع وتقدمو ،وكذلك التعاوف مع
مؤسسات اجملتمع اؼبدين خارج اؼبدينة يف اجملاالت التنموية ،إضافةً إىل أنو البد من أف يكوف
للمؤسسة عدة فروع يف أغلب مدف ليبيا لتقدمي أفضل اػبدمات ألكثر فئات من اجملتمع ،وأف
يكوف ؽبا دور كبَت يف ربقيق التنمية البشرية من خبلؿ توفَت الدورات التدريبية اليت تساعد على
االىتماـ بطاقات الشباب ومهاراهتم وإبداعاهتم ،إضافةً إىل عدـ االقتصار على فئة واحدة من
حيث الرعاية بل البد من االىتماـ بالكثَت من الفئات مثل رعاية ذوي االحتياجات اػباصة
ورعاية اؼبسنُت.
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توصيات البحث:
يف ضوء النتائج العامة للبحث يبكن تقدمي ؾبموعة من التوصيات يبكن سردىا كاآليت:
ومهما يف بناء اجملتمع؛ لذلك البد من وضع خطة متكاملة
 -1تعترب اعبمعيات األىلية جزءًا رئيسيًا ً
وتنسيقية تعمل على التشجيع على إقامة ىذا القطاع ،وتقوـ على تفعيل وتعظيم دور مؤسسات
اجملتمع اؼبدين داخل اجملتمع وخاصةً فيما يتعلق بالتنمية؛ حيث البد من توحيد اعبهود سواء
كانت الذاتية أو اإلدارية اؼبشرفة على عمل اؼبؤسسات ،وتوفَت الدعم ؽبا والتدريب والتمويل
واؼبتابعة.
 -2ضرورة وجود أشكاؿ للتعاوف بُت اعبمعيات األىلية والدولة أو اغبكومة؛ حيث البد من
زبصيص قدر من اؼبيزانية العامة ؼبساعدة ىذه اعبمعيات أو اؼبؤسسات لكي تقوـ على أداء
كثَتا من اؼبعوقات والصعوبات اليت تواجو عمل ىذه اؼبؤسسات يتعلق
عملها بنجاح وخاصةً أف ً
بالتمويل اؼبادي.
 -3زيادة نشر الثقافة التطوعية والتشجيع على العمل التطوعي ،وخاصةً بُت اعبنسُت ،وزيادة اشًتاؾ
النساء والدفع هبن للمشاركة يف مؤسسات اجملتمع اؼبدين واألعماؿ التطوعية.
 -4ضرورة العمل على وضع قاعدة بيانات كلية ؼبؤسسات اجملتمع اؼبدين وكذلك حصر اعبمعيات
األىلية وإعداد اؼبستفيدين منها ،إضافةً إىل ذلك ضرورة زيادة اشًتاؾ مؤسسات اجملتمع اؼبدين
يف وضع السياسات التنموية ،وخاصة أف بعض ىذه اؼبنظمات ىي األقرب لفئات اجملتمع
والشباب وىي على علم ودراية باحتياجات اجملتمع وأفراده.
 -5ضرورة عقد دورات تدريبية للمتطوعُت والعاملُت داخل اعبمعيات األىلية للتعرؼ على أنبية
وفلسفة منظمات اجملتمع اؼبدين وأىدافها ،وربقيق مبدأ الكفاءة والقدرة واؼبسؤولية للقياـ
باألعماؿ التطوعية ،ألف قباح عمل مؤسسات اجملتمع اؼبدين يتوقف على درجة كفاءهتا وكفاءة
العاملُت فيها.
 -6ضرورة تشجيع مؤسسات اجملتمع اؼبدين لبلىتماـ بالفئات احملتاجة داخل اجملتمع مثل ذوي
االحتياجات اػباصة ،وإنشاء اؼبراكز اؼبتخصصة لدعمها وتعليمها وعبلجها حىت تستطيع
التكيف مع اجملتمع الذي تعيش فيو.
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 -7أنبية تكرمي العاملُت يف القطاع األىلي ومؤسسات اجملتمع اؼبدين من أجل زيادة ربفيزىم
وتشجيعهم على قيامهم هبذا العمل.
 -8تشجيع البحوث والدراسات العلمية اليت هتتم بالعمل التطوعي ودور مؤسسات اجملتمع اؼبدين
وخاصةً يف عملية تنمية اجملمعات.
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مانع ضباد اعبهٍت ،دراسة دور اؼبؤسسات يف اػبدمات التطوعية ،باؼبملكة العربية
السعودية ،مرجع سبق ذكره ،ص.445
رشاد عبد اللطيف ،إسهاـ مؤسسات اعبمعيات التطوعية يف ربقيق األمن االجتماعي يف
اجملتمع ،اؼبؤسبر العلمي الرابع عشر ،يف الفًتة ( )29 – 28مارس  ،2441جامعة
حلواف ،ص.35
ؿبمد البليف عبلـ ،إسهاـ أمانات الشباب بالوحدات اغبزبية باغبزب الوطٍت الديبقراطي
يف تدعيم العمل التطوعي باجملتمع احمللي( ،رسالة ماجستَت،غَت منشورة ،كلية اػبدمة
االجتماعية ،جامعة حلواف ،)2447 ،ص.38
إبراىيم الفقي ،العمل اعبماعي( ،القاىرة ،الراية للنشر ،)2414 ،ص.8
معتز عبد اؼبعتمد ؿبمد ،إسهامات العمل التطوعي يف مساعدة تبلميذ اؼبدارس على
حل مشكبلهتم( ،رسالة ماجستَت غَت منشورة ،كلية اػبدمة االجتماعية ،جامعة
حلواف ،2447 ،ص.53
سامية فهمي ،وآخروف ،فبارسة لتنظيم اجملتمع يف أجهزة الرعاية االجتماعية،
(اإلسكندرية ،اؼبكتب العلمي للنشر ،)1995 ،ص.216
شريف ؿبمد سليماف ،استخداـ مبوذج األىداؼ االجتماعية يف خدمة اعبماعة وتنمية
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 .35عبد الرضبن عبد اػبالق ،دور األسرة اؼبسلمة يف تربية أوالدىا يف مرحلة البلوغ( ،الرياض:
دار اػبرهبي للطباعة والنشر ،)1997 ،ص.3
 .36خالد بن ضبيداف ،دور األسرة يف نشر ثقافة العمل التطوعي ،حبث مقدـ إىل ندوة العمل
التطوعي وآفاؽ اؼبستقبل ،يف الفًتة ( )29 – 28أكتوبر  ،2412مكة
اؼبكرمة ،ص.1147
 .37ؿبمد ياسر اػبواجة ،دور اؼبؤسسات األىلية يف نشر ثقافة العمل التطوعي ،مرجع سبق
ذكره،ص6
 .38عبد هللا اػبطيب ،العمل اعبماعي التطوعي ،مرجع سبق ذكره ،ص.244
 .39صاحل عبد العزيز ،الًتبية وطرؽ التدريس( ،القاىرة :دار اؼبعارؼ ،)1978 ،ص.274
 .44ؿبمود عبد العزيز ،اؼبوسوعة العلمية اغبديثة يف تربية األبناء( ،الرياض :دار
القبلتُت ،ج ،)2445 ،2ص.315
 .41عبد هللا أضبد ،ثقافة العمل التطوعي( ،سوريا :مركز الراية للتنمية الفكرية ،د.ت)،
ص.26
 .42عبد الكرمي بكار ،ثقافة العمل اػبَتي ،الرياض ،دار وجوه للطباعة.2411 ،ص -34
.36
 .43ضبيد بن خليل ،العمل التطوعي – أنبيتو – معوقاتو وعوامل قباحو ،موقع:
http//www.asbar.com
 .44عدناف باشا ،العمل التطوعي وأثره على الفرد واجملتمع ،حبث مقدـ لندوة العمل التطوعي
وآفاؽ اؼبستقبل ،يف الفًتة ( )29 – 28أكتوبر  ،2412مكة اؼبكرمة ،ص.215
 .45اؼبرجع السابق ،ص.222
 .46ظبر بنت ؿبمد بن غرـ هللا اؼبالكي ،مدى إدراؾ طالبات الدراسات العليا جبامعة أـ
القرى جملاالت العمل التطوعي للمرأة يف اجملتمع السعودي( ،رسالة ماجستَت ،غَت منشورة،
جامعة أـ القرى ،كلية الًتبية ،)2414 ،ص ص (.)57 – 56
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 .47إبراىيم القعيد ،وسائل استقطاب اؼبتطوعُت واالستفادة من جهودىم ،حبث مقدـ للمؤسبر
العلمي عن اػبدمات التطوعية بالسعودية ،جامعة أـ القرى ،مكة ،1996 ،ص.52
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ص.74
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