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السنة الجامعية 1027-1026 :

نهدي هذا العمل المتواضع
إلى من بلغ الرسالة و أدى األمانة و نصح األمة إلى نبي الرحمة
و نور العالمين سيدنا محمد صلى هللا عليه و سلم
إلى روضة الحب والحنان و جنة األمان (أمي الحبيبة)
إلى من علمني العطاء ،إلى من أحمل اسمه بكل افتخار إلى روح (أبي
الغالي) رحمه هللا
إلى الذين قاسموني حب الوالدان الكريمان أخوتي األعزاء
عبد القادر -عبد المالك – عبد الحق
إلى كل من علمني حرفا،أو أسدى لي خدمة أو قدم لنا نصيحة
إلى كل من حملهم قلبي ولم يكتبهم قلمي
إلى كل ساع في طلب العلم

 رب أوزعني أن اشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى ولدى وأن أعمل صالحا ترضاه
وادخلنى برحمتك في عبادك الصالحين
((19سورة النمل اآلية
الحمد اهلل الذي بنعمته تتم الصالحات من اإلعمال ,الحمد اهلل رب العالمين قيوم السموات واألرض مانح العبد
نعمة العق ل والتفكير.نحمده ونشكره على جميع نعمه ونسأله المزيد من فضل كرمه.

نشكر اهلل على توفيقه لنا في انجاز عملنا هذا المتواضع والذي نتمنى أن يكون في
المستوى,يسعدنا بعد أن توج جهدنا بهذا العمل المتواضع ,كما نشكر جميع متطوعي جمعية
كاف ل اليتيم الخيرية للمكتب الوالئي لوالية أدرار
كما أتقدم بالشكر الجزيل وأسمى عبارات التقدير إلى األستاذ الذي تكرم بإشرافه على
عملنا هذا وأمدنا بمعلوماته و ارشادته وتوجهاته إلى األستاذ المشرف
البروفيسور لعلى بوكميش

وإلى أستاذتة قسم العلوم اإلجتماعية بجامعة أدرار
والى كل من ساهم في انجاز عملنا هذا من قريب أو بعيد كما ال ننسى كل من أرشدنا إلى
طريق الصحيح وشجعنا و لو بكلمة أو ابتسامة وخاصة بالدعاء.
وأخيرا أسدي عبارات العرف ان إلى كل شخص مد لنا يد المساعدة النجاز هذه المذكرة .
وهلل العاقبة في األمور
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ملخص الدراسة
ملخص الدراسة باللغة العربية :
لقد هدفت هذه الدراسة إلى إبراز دور الجمعيات الخيرية في تفعيـل العمـل التطـوعي ممثلـة فـي جمعيـة كافـل
اليتيم الخيرية كنموذج على المستوى المحلي .
وقد أجريت هذه الدراسة على عينة قصـدية قوامهـا  111متطوعـا بجمعيـة كافـل اليتـيم الخيريـة الفـرع الـوالئي لواليـة
أدرار ،ولتحقيق أهداف هذه الدراسة اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي المالئم لطبيعة هـذه الد ارسـة ،معتمـدين
في جمع بيانات هذه الدراسة على كل من المالحظة واالستبيان والمقابلة  .وعليه فقد خلصت هذه الدراسة إلى ما
يلي :
تعمل الجمعيات الخيرية من خالل دورها الخدماتي على تفعيل العمل التطوعي .تعمل جمعية كافل اليتيم الخيرية من خالل دورها التثقيفي على تفعيل العمل التطوعي. يواجه العمل التطوعي على المستوى المحلي تحديات عدة تسعى الجمعيات الخيرية الى تجاوزها .الكلمات المفتاحية :
المجتمع المدني –الجمعيات الخيرية –العمل التطوعي –المتطوعين .
Abstract :
The aim of this study is highlight the role of charities in promoting the
volunteering commissions at the local level.The study is carrird out on a
target sample of 110 volunteering descriptive approach in dealing with the
subject aswell as tools of observation , interview and questionnaire .
This study concluded that :
- Charitable organizatios ,through their role of services,activate volunteerism
at the local level .
- Charitable organizatios , through their educational role to activate volunteer
work at the local level .
- Charitable organizatios at the local level face several challenges in
activating volunteer work and seeking to overcome it.
Key words:
Civil society –Charities- Voluntary work- volunteers
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لقــد شــكل تجمــع

اإلنســان مــع بنــي جنســه منــذ األزل دو ار هامــا  ،فــي حفــظ بقــاءه و

إســتم ارريته فــي مواجهــة عناصــر الطبيعــة وتحــدياتها ،هــذا مــا زاد مــن تماســكهم وتالحمهــم
حيث تشكلت على اثرها القبائل والعشائر ثم ارتقـت شـيئا فشـيئا الـى بنـاء الحضـارات  ،هـذه
االخي ــر جعل ــت تجم ــع االنس ــان يأخ ــذ اه ــداف اخ ــرى سي ــر الت ــي كان ــت معه ــودة س ــابقا إذ
ظهرت التجمعات االنسانية ذات الطابع المهني والحرفي وحتـى التجـاري تبعـا الهتمامـات
االنسان .
ومــع نهايــة القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن العش ـرين عرفــت التكــتالت االجتماعيــة تأخــذ
الطـابع التنظيمـي والرســمي ضـمن اطــر تنظيميـة وقانونيـة تســير وفقهـا لتحقيــق اهـدافها .فــي
ش ــكل جمعي ــات ،ه ــذه االخيـ ـرة الت ــي عرف ــت نمـ ـوا وتوس ــعا ش ــمل مختل ــف مج ــاالت الحي ــاة
االنســانية الربحيــة منهــا والغيـر الربحيــة هــذه االخيـرة المتمثلــة فــي الجمعيــات الخيريــة والتــي
كانــت فيمــا مضــي تنشــأ تحــت سطــاء دينــي وروحــي ولكــن نظ ـ ار الزديــاد نشــاطاتها وتوســع
مجــاالت اهتمامــاتهم خرجــت عــن هــذا الغطــاء ،لجــد لنفســها كيــان تنظيمــي مســتقال يضــفي
علــى العمــل التطــوعي لمســة مــن التــأطير والتنظــيم التــي طالمــا افتقــدها حينمــا كــان يمــارس
بشكل فردي وعشوائي ،وهذا ما انعكس ايجابا على العمل التطوعي ،حيـث اضـحى يمـارس
بشكل منظم ضمن قواعد وأسـس تنظيميـة تحكـم سـيره وفقـا ألهـداف واسـتراتيجيات محـددة .
وهذا ما ادى بالمجتمعـات الـى قطـف ثمـار العمـل التطـوعي حيـث عـرف نمـوا وتطـو ار رهيبـا
كمـا وكيفـا نتيجـة انتشـار الجمعيـات الخيريـة وتنـوع وتعـدد مجـاالت اهتمامهـا ونشـاطها حتـى
أضــحى العمــل التطــوعي ضــرورة مــن بــين ضــرورات الحيــاة لمــا لــه مــن رســالة اجتماعيــة
هدفها المشاركة في بناء وتنمية دعائم المجتمع جنبا الى جنب مع الجهـود الحكوميـة التـي
تـ ــرى فيـ ــه ش ـ ـريكا قويـ ــا يمكـ ــن أن يعـ ــول عليـ ــه فـ ــي تطورهـ ــا ورقهـ ــا فـ ــي مختلـ ــف المنـ ــاحي
االقتصـ ــادي واالجتماعيـ ــة والثقافيـ ــة .انطالقـ ــا مـ ــن مبـ ــدأ المسـ ــاهمة فـ ــي تحمـ ــل المسـ ــؤولية
االجتماعية .
إال ان الجمعيــات الخيريــة تختلــف فــي مــدى ســعيها لتفعيــل العمــل التطــوعي مــن جمعي ــة
خيريـة ألخــرى  ،وهــذا مــا نحــاول مــن خــالل هــذه الد ارســة الــى ابـراز دور الجمعيــات الخيريــة

ه
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فــي تفعيــل العمــل التطــوعي  ،وقــد تناولنــا علــى شــقين شــق نظــري وأخــر ميــداني تطبيقــي
وكل من هذين الشقين يكمل االخر .
ففـي الشــق النظــري فقــد قســم الــى فصــلين أحـدهما تــم التطــرق فيــه الــى االصــول التاريخيــة
للجمعي ــات الخيري ــة ،اي ــن عرجن ــا عل ــى مفه ــوم المجتم ــع الم ــدني وخصائص ــه وأهميت ــه
لنصــل بعــدها للتعــرض الــى الجمعيــات الخيريــة حيــث تناولنــا نشــأتها وخصائصــها وأهميتهــا
وأنواعهــا وأهــدافها ،فــي حــين تمحــور الفصــل الثــاني حــول العمــل التطــوعي حيــث تناولنــا
مفهومــه وأنواعــه وأهميتــه وأهدافــه وكــذا المــداخل النظريــة المفس ـرة للعمــل التطــوعي .الــى
جانب فصل منهجي تم ضبط فيه اإلجراءات المنهجية للدراسة .
أما في الشق الميداني فقد قسم الى ثالثة فصول حيث تم في التطرق فـي أولهـا الـى تحليـل
البيانــات المتعلقــة بالخصــائص الشخصــية واألكاديميــة ألفـراد العينــة أمــا فــي الفصــل الثــاني
فقــد خصــص لتحليــل بيانــات المتعلقــة بالــدور الخــدماتي لجمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة ف ــي
تفعيــل العمــل التطــوعي علــى المســتوى المحلــي ومناقشــة نتائجهــا أمــا فــي الفصــل الثالــث
فقــد تنــاول تحليــل بيانــات المتعلقــة بتــأثير الــدور التثقيفــي لجمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة فــي
تفعيــل العمــل التطــوعي علــى المســتوى المحلــي مــع مناقشــة نتائجهــا الــى جانــب اإلســتنتاج
العام للدراسة .
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الفصل األول
أوال :تحديد اإلشكالية :

منـ ــذ أن خلـ ــق ا اإلنسـ ــان علـ ــى وجـ ــه البسـ ــيطة والتجمـ ــع صـ ــفة مالزمـ ــة لـ ــه
لضــمان األمــن بــين جماعتــه  ،كونــه مخلــوق اجتمــاعي وهــذا مــا عبــر عنــه ارســطو حــين
وصف اإلنسان بأنه "حيوان اجتماعي " .
إال أن هذا التجمع الذي طبعـت بـه حيـاة اإلنسـان أخـذ يتطـور مـن شـكله البسـيط الـذي كـان
يظهــر فــي كــل مــن العشــيرة والقبيلــة أو الطائفــة المهنيــة أو الدينيــة إلــى شــكل أكثــر تعقيــدا
وتشــبيكاً  ،فتمثــل فــي الجمعيــات أو الجمعيــة " التــي ينشــئها ســكان مجتمــع م ـا بغــرض حــل
مشــكالت مجــتمعهم  ،وهــي وحــدات بنائيــة تســتمد صــفة الشــرعية مــن المجتمــع وتســتهدف
اشباع حاجات افراد المجتمع لتبادل المنفعة استنادا على الجهود التطوعية ".1
وهي تعبر بذلك عن مدى نضج ووعي اإلنسان بذاته واحتياجاته األمر الـذي جعـل علمـاء
العقــد االجتمــاعي يصــفونها بأنهــا آرق ـى م ارحــل نمــو وتطــور العقــل البشــري  .و لقــد عرفــت
ه ــذه الجمعي ــات انتش ــا ار واس ــعاً ف ــي العص ــر الح ــديث عل ــى اخ ــتالف أش ــكالها وأه ــدافها و
نشــاطاتها لتشــمل مختلــف ميــادين الحيــاة حتــى أصــبحت معيــا ار يقــاس بــه مــدى الحريــة و
الدينامكية التي تعرفها بعض المجتمعات.
وتعـد الجمعيــات الخيريــة أحــد أشـكال هــذه الجمعيــات والتــي تتخـذ مــن النشــاط الخيــري سيــر
الهــادف لل ـربح هــدفا لهــا وهــي كغيرهــا مــن الجمعيــات تعــرف هــي األخــرى انتشــا ار واســع
خاصة في اآلونة األخيـرة ; وذلـك لمـا تبديـه مـن اهتمـام اتجـاه قضـايا المجتمـع ومشـكالته .
والت ــي تس ــعى بم ــا أوتي ــت مـ ـن امكاني ــات إل ــى معالجته ــا م ــن خ ــالل برامجه ــا ونش ــاطاتها
التطوعية والخيرية  ،فاستطاعت أن تسهم في تحسين سـبل المعيشـة وتـأمين الحيـاة الكريمـة
لماليـين مـن الفقـراء واأليتـام والمعـوزين حـول العــالم  ،وهـذا مـا جعلهـا تعطـي صـورة ناصــعة
عن مظاهر التماسك والترابط االجتماعي بين مختلف فئات المجتمع ومستوياته .
 -1أحمد مصطفى خاطر  ،فاعلية الجمعيات األهلية في أداء دورها  ،مجلة القاهرة للخدمة االجتماعية  ،د/ع ،
القاهرة  ،1114 ،ص51
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وهــذا مــا يفســر الــدور المتعــاظم الــذي أصــبحت تحظــى بــه الجمعيــات الخيريــة فــي العــالم
حيــث تشــير اإلحصــائيات إلــى أن عــدد الجمعيــات الخيريــة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة
لوحــدها مايقــارب  1.514111جمعيــة خيريــة نشــطة  ،أمــا فــي بريطانيــا فقــد قــدر عــدد
الجمعيــات الخيريــة فيهــا ب  351.11جمعيــة خيريــة  .1أمــا فــي المنطقــة العربيــة فقــد بل ـ
عـدد الجمعيـات فـي منطقـة الخلـيج لوحــدها مـايربوا عـن 3311جمعيـة خيريـة تضـم 11الــف
متطوع .2
وبم ــا أن الجمعيـ ــات الخيريـ ــة تعـ ــد مـ ــن بـ ــين المجـ ــالت األكثـ ــر مالئمـ ــة لممارس ـ ـة العمـ ــل
التطوعي  ،هذا األخير الذي يتمثل " في تلك المجهودات التي يبذلها اإلنسـان بشـكل طـوعي
دون توقــع ربــح مقابــل هــذه المجهــودات التــي بــذلها " 3و الــذي أصــبح اليــوم يكتســي أهميــة
بالغــة نتيجــة االنســحاب التــدريجي للدولــة عــن تغطيــة جوانــب الحيــاة االجتماعيــة لالفرادهــا
مما فسح له المجال لتغطية هـذه الفجـوة الـذي خلقهـا هـذا االنسـحاب للدولـة  ،األمـر الـذي
أهل العمل التطوعي إلى أن يكون أحد الدعامات األساسية في بناء مجتمع متـرابط ومتكافـل
فيما بينه  ،وهو الذي ينطلـق مـن فلسـفة المبـادرة االجتماعيـة الحـرة فـي المشـاركة فـي تحمـل
جزء من المسؤولية االجتماعية اتجاه بعض فئات المجتمع المحتاجة.
ولقــد ألفــه اإلنســان منــذ القــديم هــذا النشــاط إال أنــه كــان يمــارس بشــكل فــردي و عفــوي فــي
جميــع الحضــارات و المجتمعــات علــى اخــتالف ثقافاتهــا وتوجهاتهــا وبتســميات مختلفــة  ،إال
ـكال أكث ــر تنظ ــيم ض ــمن أط ــر تنظيمي ــة تطوعي ــة متع ــددة
أن ــه اتخ ــذ ف ــي العص ــر الح ــديث ش ـ ً
ومتنوعة  .والجمعيات الخيرية تعد احدى هذه األطـر التنظيميـة التطوعيـة  ،التـي تقـوم علـى
جهــود التطوعيــة بهــدف المشــاركة فــي اشــباع احتياجــات أفـراد المجتمــع خاصــة الفئــات الهشــة
 -1مركز انباء االمم المتحدة  ،تقرير حول حالة التطوع في العالم لسنة  ، 0310منشور على الموقع التالي :

 http://www.unv.orgتم تصفحه في 14:45، 2114/12/22 :
2

 -عبد الحميد عبد ا الخطيب  ،العمل الجماعي التطوعي  ،الشركة العربية  ،د/ط ،القاهرة ، 2111،ص14

 -3مدحت محمدابو النصر ،ادارة منظمات المجتمع المدني  :دراسة في الجمعيات االهلية من منظور التمكين

والشراكة والمساءلة والقيادة والتطوع والتشبيك والجودة  ،ايتراك للنشر والتوزيع ،ة،ط ، 1القاهر، 2113،ص214
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م ــن المع ــوزين واأليت ــام ض ــمن إط ــار تط ــوعي خي ــري ،إذ يض ــطلع بع ــدد م ــن األدوار منه ــا
األدوار التثقيفية التـي تتجلـى فـي مختلـف األنشـطة التوعويـة والتحسسـية والفعاليـات الثقافيـة
 ،وكــذا األدوار الخدماتيــة و التــي تتمظهــر فــي تلــك المســاعدات الماديــة والصــحية التــي
تقدمها الجمعيات الخيرية للمستفيدين مـن خـدماتها والتـي تقـوم جلهـا علـى جهـود المتطـوعين
فيها  ،وما يقدمونه من اسهامات تطوعية سواء كانت مادية أو وقتية او فكرية .
و ف ــي الج ازئ ــر ومواكب ــة لسياس ــة االنفت ــال الت ــي خاض ــتها مطل ــع التس ــعينيات م ــن الق ــرن
الماض ـ ــي ،عرف ـ ــت الحرك ـ ــة الجمعوي ـ ــة انتعاش ـ ــا واض ـ ــحا بمختل ـ ــف تواجهاته ـ ــا وطبيع ـ ــة
نشـ ــاطاتها  .والتـ ــي بل ـ ـ عـ ــددها سـ ــنة  2114م مـ ــا يقـ ــدر بـ ـ ـ 41111 :جمعيـ ــة أهليـ ــة
تطوعيــة ،1عبــر الت ـراب الــوطني بمــا فيهــا الجمعيــات الخيريــة  ،وهــذا مــا يعكــس الرسبــة
الجامحــة لــدى أف ـراد المجتمــع الج ازئــري فــي أخــذ زمــام المبــادرة فــي المشــاركة الفاعلــة فــي
النهــوض ب ـواقعهم االجتمــاعي وتــدعيم أواصــر التماســك االجتمــاعي بــين مختلــف أطيــاف
المجتمع ومستوياته  ،عن طريق العمل التطوعي المـنظم والمبنـي أساسـا علـى قـيم العطـاء
والتضامن والتراحم والتكافل بين شرائح المجتمع .
ل ــذا فق ــد لعب ــت الجمعي ــات الخيري ــة ف ــي اآلون ــة االخيـ ـرة  ،دو ار ب ــار از ف ــي تعزي ــز العم ــل
التطــوعي ،ويتجلــى ذلــك فــي عديــد األدوار التطوعيــة التــي تقــوم به ـا  .وذلــك فــي ســبيل
تدعيمه وترسيخه  ،في أوساط المجتمع الجزائري.
ولقــد كانــت جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة ومثيالتهــا بواليــة أدرار إحــدى نمــاذج الجمعيــات
الخيرية التطوعية البارزة على المستوى الوطني والمحلي.من خالل فروعها المنتشرة عبـر
الوطن  ،و لإلبراز أهمية هذا الموضوع سنحاول تسـليط الضـوء علـى مـا يمكـن أن تسـهم
به الجمعيات الخيرية من دور في تفعيل العمل التطوعي وذلك من خالل التساؤل التالي:
 -1عمار نوي  ،دور القيادة في إدارة العمل التطوعي الجمعوي  ،دراسة حالة لجمعيات بوالية برج بوعريريج  ،مذكرة

ماجستير  ،سير منشورة  ،كلية العلوم االنسانية والعلوم االجتماعية  ،جامعة منتوري  ،قسنطينة  ،الجزائر
، 2111/2111،ص 21

6

اإلطار المنهجي للدراسة

الفصل األول
 ما دور الجمعيات الخيرية في تفعيل العمل التطوعي ؟
والذي تتفرع منه التساؤالت التالية :

 -1هل للجمعيات الخيرية دور خدماتي في تفعيل العمل التطوعي ؟
 -2هل للجمعيات الخيرية دور تثقيفي توعوي في تفعيل العمل التطوعي ؟
ثانيا :فرضيات الدراسة
 وسنحاول اإلجابة عن هذا التساؤل من خالل الفرضية الرئيسة التالية : للجمعيات الخيرية دور في تفعيل العمل التطوعي.
و تتفرع عنها الفرضيات الفرعية اآلتية :
 -1تعمل الجمعيات الخيرية من خالل دورها الخدماتي في تفعيل العمل التطوعي.
 -2تعمـ ــل الجمعيـ ــات الخيريـ ــة مـ ــن خـ ــالل دورهـ ــا التثقيفـ ــي التوعـ ــوي فـ ــي تفعيـ ــل العمـ ــل
التطوعي.
ثالثا  :أسباب اختيار الموضوع
أ -األسباب الذاتية :
 قنــاعتي الشخصــية بأهميــة العمــل التطــوعي و دوره فــي تحقيــق التماســك االجتمــاعيبــين فئــات المجتمــع خاصــة بــين الفئــات الميســورة والفئــات المعــوزة علــى أن يــتم هــذا العمــل
بشكل منظم ومحكم .
 اشـباع فضـولي الشخصـي نحـو الكيفيــة التـي يـتم بهـا هــذا العمـل وكـذلك الوقـوف علــىالطريقــة التــي تعتمــدها الجمعيــات الخيريــة فــي الوصــول إلــى األف ـراد المعــوزين الحقيقيــين
والمعننين باالستفادة من خدماتهم التطوعية.
 وجود تجربة شخصية لي سابقة في مجال االنخراط فـي العمـل التطـوعي لـدى احـدىالجمعيــات الخيريــة التــي توقــف نشــاطها بســبب بعــض المشــاكل والعقبــات ممــا جعــل هــذا
الموضوع مالئما للوقوف من خاللـه علـى الصـعوبات والمعوقـات التـي تعتـرض الجمعيـات
الخيرية وتحد من نشاطاتها واسهامها في خدمة المجتمع بإعتبارها تعد من بـين الهيئـات
7
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المالمسـ ـ ــة وبشـ ـ ــكل مباشـ ـ ــر ألف ـ ـ ـراد المجتمـ ـ ــع ،وبكـ ـ ــل ش ـ ـ ـرائحة دون تمييـ ـ ــز أو ح ـ ـ ـواجز
بيروقراطية.
ب  -األسباب الموضوعية :
 دواع ـ ــي متعلق ـ ــة ب ـ ــاإللتزام خصص ـ ــي (عل ـ ــم االجتم ـ ــاع التنظ ـ ــيم والعم ـ ــل ) إذ أن ه ـ ــذاالموضـوع يجمــع مـابين الشــق التنظيمــي المتمثـل فــي الجمعيــات الخيريـة كمؤسســة تنظيميــة
وبـ ــين العمـ ــل علـ ــى اعتبـ ــار أن العمـ ــل التطـ ــوعي ينـ ــدرج ضـ ــمن أطـ ــر الفعـ ــل االجتمـ ــاعي
بمفهومه الشامل .
 التنــامي المت ازئــد لظــاهرة الجمعيــات الخيريــة والعمــل التطــوعي ممــا جعــل الــدول تعــولعليـ ـه وبق ــوة عل ــى اعتب ــاره أح ــد أدوات التنمي ــة الت ــي تنش ــدها المجتمع ــات وتس ــعى ال ــى
تحقيقها .
 على الرسم من التناوالت والدراسات التي حظي بها العمـل التطـوعي إال أنـه ال يـزاليحتــاج الــى مزيــدا مــن البحــث والتقصــي  ،وذلــك مــن خــالل البحــث عــن اآلليــات الناجعــة
لتفعيل ـ ــه واالس ـ ــتفادة من ـ ــه  ،خاص ـ ــة وأن ـ ــه أص ـ ــبح م ـ ــن ب ـ ــين العالم ـ ــات المميـ ـ ـزة لحيوي ـ ــة
المجتمعات والدول وتنميتها .
رابعا :أهمية الدراسة
تكمـ ــن أهميـ ــة موضـ ــوعنا هـ ــذا فـ ــي الـ ــدور ال ارئـ ــد المبن ـ ـى أسـ ــاس علـ ــى المبـ ــادرة الفاعلـ ــة
للجمعيــات الخيريــة فــي تــدعيم أواســر البــذل والعطــاء وثقافــة التطــوع ومــا لــه مــن دور فــي
تحقي ــق التكاف ــل اإلجتم ــاعي ب ــين افـ ـراد المجتم ــع ال ــذي ينته ــي بالض ــرورة ال ــى تحقي ــق
التماسك االجتماعي الذي تنشده كل المجتمعات .
وم ــن ه ــذا المنطل ــق فق ــد ج ــاءت ه ــذه الد ارس ــة إللق ــاء الض ــوء عل ــى أهمي ــة ال ــدور المن ــوط
بالجمعيات الخيرية في تفعيل العمل التطوعي .
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خامسا :أهداف الدراسة

 التع ــرف عل ــى م ــا يمثل ــه العم ــل التط ــوعي ف ــي أذه ــان األفـ ـراد المتط ــوعين بالجمعي ــاتالخيرية .
 الوقــوف عل ـى الــدور الخــدماتي للعمــل التطــوعي بالجمعيــات الخيريــة وأهــم النشــاطاتوالبرامج التى تنتهجها هذه الجمعيات في تفعيله .
 الوقـ ــوف عل ـ ـى الـ ــدور التثقيفـ ــي التوعـ ــوي للعمـ ــل التطـ ــوعي بالجمعيـ ــات الخيريـ ــة وأهـ ــمالنشاطات والبرامج التى تنتهجها هذه الجمعيات في تفعيله .
 كيفية استثمار الجمعيات الخيرية لطاقات ومؤهالت األفراد المتطوعين ضمنها . معرف ــة الكيفي ــة الت ــي يص ــل به ــا األفـ ـراد المتط ــوعين بالجمعي ــات الخيري ــة إل ــى األيت ــامالمستفيدين من خدماتهم التطوعية .
 التعــرف علــى أهــم المعوقــات التــي تعيــق تفعيــل العمــل التطــوعي بالجمعيــات الخيريــةبوالية أد ارر.
سادسا  :تحديد مفاهيم األساسية للدراسة
 -1الدور
أ -لغــة  :فالــدال وال ـواو وال ـراء مــن أصــل واحــد و فــي اتصــال بعضــهما بــبعض تصــبح
دور والــذي يــدل علــى إحــداق الشـ بالشـ مــن حواليــه ، 1بمعنــى إحاطــة الشـ بمــا حولــه
ٌ

أو ما يتعلق بمحيطه  .كما يشير الدور كذلك إلى االضطالع بمهمة ما. 2
ب -اصطالحا :

يعــد الــدور مــن بــين المفــاهيم ذات االســتخدام الواســع الســيما فــي العلــوم اإلنســانية
كعلـم االجتمــاع و االنتربولوجيـا وعلــم الـنفس ويرجــع ذلـك إلرتباطــه بالوضـع الــذي يشــغله
1

 -أحمد أبي الحسين بن زكرياء بن فارس  ،معجم مقاييس اللغة ،ج، 2دار الفكر للطباعة والنشر ،العراق 1131،

،ص311

 -2المنجد األبجدي  ،دار المشرق للنشر والتوزيع  ،ط، 5بيروت  ،1145،ص451
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الفــرد فــي موقــف معــين  ،ضــمن متطلبــات معينــه قــد تحكمهــا متغي ـرات ثقافيــة اجتماعيــة
موروثــة أو اكتســبها الفــرد خــالل م ارحــل حياتــه  .وعــادة مــا يــتم دائمــا الحــاق مفهــوم الــدور
بالمكان ــة أو المركـ ــز ال ــذي يحتل ـ ـه الفـ ــرد  ،ب ــل وهنـ ــاك مـ ــن يعتبرهم ــا ش ـ ـ واحـ ــد  ،إال أن
المتمعن للمفهومين يجدهما متميزين عن بعضهما البعض رسم بعض التداخالت بينهما .
ويرجع الفضل في ذلك إلـى لينتون الـذي اسـتطاع أن يضـع حـدود فاصـلة بـين كـل مـن
المركــز والــدور هــذا األخيــر الــذي يــرى بأنــه " يمثــل الجانــب الــديناميكي للمركــز ،وعنــدما
يضع الفرد عناصر المركـز مـن حقـوق وواجبـات موضـع التنفيـذ ،فإنـه حينئـذ يمـارس دو ار
 ،ال يشغل دو ار و انما يشغل مكانا اجتماعيا ". 1
وبهــذا التعريــف يكــون ارلــف لينتــون قــد اخــرج مفهــوم الــدور مــن النمطيــة المعتــادة التــي
كانت تالحقه السيما النمطية الفنية المسرحية (الدور الرئيسـي للشخصـية –الـدور الثـانوي)
إلــى االطــار العلمــي المحكــم لمــدلول الــدور .وقــد اتجــه كــل مــن بارســونز ورادكليــف بـراون
وروبرملتون في نفس السياق الذي سلكه لينتون .
ومــا إن تــم إخ ـراج مفهــوم الــدور إل ـى االطــار العلمــي حتــى ت ـوردت العديــد مــن التعــاريف
المحــددة لمفهــوم الــدور ولعــل مــن بينهــا  ،تعريــف أحمــد زكــي بــدوي ل ـدور بأنــه " الســلوك
المتوقع من الفرد في الجماعة ويمثل الجانب التفاعلي والحيوي لمركز الفرد .
بينما يشير المركز إلى مكانة الفرد في الجماعة أما الدور فإنه يشـير إلـى نمـوذج السـلوك
الــذي يتطلبــه المركــز  ،ويتحــدد ســلوك الفــرد فــي ضــوء توقعاتــه وتوقعــات األفـراد اآلخـرين
منه  ،ويتأثر هذا التوقع بفهم الفرد و األفراد اآلخرين للحقوق والواجبات المرتبطة بمركزهـا
االجتمــاعي الــذي يشــغله  ،وحــدود الــدور يتضــمن تلــك األفعــال والتصــرفات التــي تتقبلهــا

1

 -محمد بهجت جاد ا كشك  ،تنظيم المجتمع من المساعدة الى الدفاع  ،المكتب العلمي للكمبيوتر للنشر والتوزيع

،د/ط  ،االسكندرية ، 1113 ،ص33
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الجماعــة فــي ضــوء مســتويات الســلوك والثقافــة الســائدة" 1وبــذلك فالــدور يتحــدد حســب هــذا
التعريف بجملـة السـلوكات وتصـرفات الفـرد ضـمن مـا تخولـه الت ازمـات المركـز مـن حقـوق
وواجبــات التــي تــدخل ضــمن مــدركات الفــرد شــاسل المركــز وكــذا توقعــات األف ـراد اآلخ ـرين
وفق ثقافة المجتمع المتوجدين فيه.
أمـا عبــد المجيــد ســالمي فقــد حــدد الــدور بأنــه " مجموعــة أنمــاط الســلوك الفرد،تمثــل
المظهر الدينامي للمكانة وتركز على الحقوق والواجبـات المتعلقـة بهـا وبمعنـى آخـر يتحـدد
الدور على أساس متطلبات معينة تنعكس علـى توقعـات األشـخاص الـذي يحتـل مكانـة مـا
في وضع معين " 2وقد ركز هذا التعريف علـى أهميـة تـوفر المتطلبـات الالزمـة لـدى الفـرد
شاسل المركز و التي تتطلبها المكانه التي يشغلها وتظهـر هـذه المتطلبـات فـي المقومـات
والمظاهر السلوكية واألنشطة المطلوبة لمكانة معينة .
ج -إجرائيا :
الدور هو ما يمكن أن تؤديه الجمعيات الخيرية من مساهمة في تفعيل العمـل التطـوعي
على مسـتوى واليـة أدرار مـن خـالل نشـاطاتها الخيريـة بشـقيها الخـدماتي والمتمثـل فـي تلـك
المســاعدات الماديــة والعينيــة التــي تقــدمها لأليتــام والمحتــاجين وكــذا التثقيفيــة والتوعويــة
والــذي نلمســه فــي تلــك النشــاطات والبـرامج التثقيفيــة والتوعويــة التــي تســهر هــذه الجمعيــات
على تقديمها ألفراد المجتمع.
 - 0الجمعيات الخيرية:
– الجمعية :

 -1احمد زكي بدوي  ،معجم مصطلحات العلوم االجتماعية  ،مكتبة لبنان للنشر والتوزيع ،د/ط  ،بيروت
،1113،ص. 315

 -2عبد الحميد سلمي وآخرون ،معجم مصطلحات علم النفس ،دار الكتاب للنشر والتوزيع  ،ط، 4القاهرة ، 1114،

ص. 113
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أ -لغــة  :الجمعيــة هــي مصــدر صــناعي مــن الفعــل "جمــع " والجمــع يفيــد للضــم الش ـ
لشيء آخر أي بتقريب بعضه من بعض فيقال جمعته.
ع وهــي اســم لجماعــة مــن
والجمــع بضــم العــين تــدل علــى جماعــة مــن النــاس وجمعهــا جمــو ً

الناس .1تتجمع من هنا وهناك .

والجمعية يراد بها طائفة من االعضاء يتم جمعهم لغرض ما.2
ب  -اصـــطالحا  :تعــد الجمعيــة أو الجمعيــات عمومــا مــن بــين المفــاهيم التــي يصــعب
تحديدها و إنما تخضع في ذلك إلى طبيعة نشاطها والى أهدافها وتوجهاتهـا  ،كمـا تتعـدد
التسميات التي يتم اطالقها على الجمعيات الخيريـة فمـنهم مـن يسـميها بالجمعيـات األهليـة
نسبة لقربها من المجتمع األهلي  ،وهنالك من يطلق عليها بالجمعيـات الغيـر هادفـة للـربح
وهنالـ ــك مـ ــن يسـ ــميها بالقطـ ــاع الثالـ ــث وسيرهـ ــا مـ ــن التسـ ــميات التـ ــي تأخـ ــدها الجمعيـ ــات
الخيرية.
ومن بين المحاوالت في تحديد مفهوم الجمعية كانت للمنصف ونـاس الـذي يـرى الجمعيـة
بأنه ــا " نم ــط م ــن المش ــاركة االجتماعي ــة والسياس ــية والثقافي ــة  ،و إنه ــا هيك ــل م ــن هياك ــل
اإلدمــاج السياســي واالجتمــاعي  ،كمــا أنهــا تــدريب فــردي وجمــاعي علــى االســتفادة مــن
المعارف ووضعها موضع التطبيـق تحقيقـا للنفـع العـام" 3وبـذلك فـإن المنصـف الونـاس قـد
ركز في تحديده لمفهوم الجمعية علـى بعـد المشـاركة و الوظـائف التـي يمكـن للجمعيـة أن
تحققهــا وعلــى الطبيعــة أو الصــفة التــي يمكــن أن تحملهــا الجمعيــة تبعــا لطبيعتهــا أو سـواء
كانـت ثقافيــة أو اجتماعيــة أو سياســية .فــي حــين نجـد أمــاني قنــديل تعــرف الجمعيـة بأنهــا "
مؤسســات أو منظمــات تطوعيــة خاصــة تتبنــى أهــدافا متنوعــة وقــد تنشــط فــي مجــال واحــد

 -1ابن منظور  ،لسان العرب  ،مجلد ، 11دار بيروت للنشر والتوزيع ،د/ط ،د/س  ،ص1111.

 -2الزبيدي مرتضى السيد محمد  ،تاج العروس ،ج ، 5دار الصادر للنشر والتوزيع ،بيروت ،د/س  ،ص314

 -3المنصف وناس  ،الحياة الجمعياتية في المغرب العربي :التاريخ و األفاق  ،مجلة العربية لحقوق االنسان ،
العدد، 14تونس، 1113،ص .133
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(رعايــة المعــاقين مــثال )أو عــدة مجــاالت (الطفولــة -المســاعدات الخيريــة للمعــاقين )" ،1
وهنا نجد أماني قنديل تنظر فـي تحديـدها لمفهـوم الجمعيـة مـن زاويـة المجـاالت التطوعيـة
في النشاط الجمعوي للجمعية.
أمــا مــاهر المعــاطي فقــد عــرف الجمعيــة بأنهــا " تنظــيم اجتمــاعي يتكــون مــن مجموعــة مــن
األفـ ـراد يه ــدف إل ــى تحقي ــق أه ــداف ال تتع ــارض م ــع قـ ـوانين وتقالي ــد المجتم ــع بغ ــرض
المســاهمة فــي مواجهــة احتياجــات ومشــكالت المجتمــع " 2ويعــد هــذا التعريــف األقــرب إلــى
تحديــد مفهــوم الجمعيــة بشــكل شــامل ل ـوال أنــه أسفــل جانــب عــدم وجــود ال ـربح المــادي مــن
جراء القيام بالعمل الجمعوي  ،وبالتالي فإن النشاط الذي تقدمـه الجمعيـة ال يتوقـع األفـراد
المعنيــين بالقيــام بــه ( المنضــمين للجمعيــة) جنــي عائــد مــادي مــن وراء هــذا النشــاط .وهــذه
النقط ــة الت ــي ارتك ــز عليه ــا تعري ــف ق ــاموس مص ــطلحات الخدم ــة االجتماعي ــة ف ــي تحدي ــده
لتعري ــف الجمعي ــة عل ــى أنه ــا " منظم ــة تس ــعى إل ــى تحقي ــق أه ــداف إجتماعي ــة معين ــة وال
ته ــدف إل ــى الحص ــول عل ــى الـ ـربح ،و له ــا وظ ــائف متنوع ــة وق ــد تك ــون قومي ــة أو محلي ــة
،وتساهم بشكل متميز في مجال الخدمات االجتماعية "

3

الخير :
أ -لغـــة  :الخي ــر وجمعه ــا أخي ــار وه ــي مش ــتقة م ــن الفع ــل خ ــار و ه ــو اس ــم تفض ــيل ،
ويستدل على الخير بالشيء األفضل و األحسن واألنفع.4
والخيــر مــا حســن لذاتــه أو لمــا يحققــه مــن نفــع وصــالل أو ســعادة وهــو بــذلك عكــس الشــر
والسوء.
1

 -قنديل أماني وسارة بن نفيسة ،الجمعيات األهلية في مصر ،مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية للنشر والتوزيع

،د/ط  ،القاهرة ، 1114،ص. 21

 -2ابو المعاطي ماهر  ،إدارة المؤسسات االجتماعية  ،دار تكنوماشين للنشر والتوزيع،د/ط ،القاهرة  ،1144،ص13
 -3بدوي احمد زكي  ،مرجع سابق  ،ص423

 -4الجوهري اسماعيل ابن حماد ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،ت/ج :عطار أحمد عبد الغفور ،ج، 3دار العلم
للماليين للنشر والتوزيع ،ط ، 2بيروت ،لبنان ، 1131،ص. 1255
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ب -اصــطالحا  :يعــد مفهــوم الخيــر مــن بــين المفــاهيم التــي يصــعب حصــرها بحيــث ال
يمكن فهمهـا إال مـن خـالل السـياق الـذي وردت فيـه ومـع ذلـك فقـد حـاول األصـفهاني
تحديــد مفهــوم الخيــر إال أنــه نظــر إليــه مــن منظــو ار فلســفيا عميقــا تمثــل فــي أنــه " مــا
يرســب فيــه الكــل كالعقــل مــثال والعــدل والفضــل و الش ـ النــافع " 1وعليـــه فـــيمكن أن
نحصر الخير في أنه كل األعمال التي يراد منها المنفعة والصالح العام .
ج -إجرائيــــــــــــــــــــــــا :
الجمعيــات الخيريــة  :وهــي مؤسســات اجتماعيــة ذات صــفة شخصــية أو معنويــة  ،ينشــأ
األف ـ ـراد مـ ــن المتطـ ــوعين بهـ ــدف تقـ ــديم المسـ ــاعدات الماديـ ــة والمعنويـ ــة لـ ــبعض الفئـ ــات
االجتماعي ــة قليل ــة الح ــظ كاأليت ــام واأل ارم ــل بغي ــة التكف ــل به ــم  ،دون أن يس ــتفيد هـ ـؤالء
المتطــوعين مــن أي عائــد مــادي مقابــل مــا يقومــون بــه مــن عمــل تطــوعي ،وتعــد جمعيــة
كافل اليتيم الخيرية بوالية أدرار إحدى نماذج هذه المؤسسات الخيرية .
 العمل التطوعي العمل :أ  -لــــغة  :عمل ومفردها عامل وساع وفي التنزيل الكريم " والعاملين عليها "

2

والعمل يشير الى المهنة والفعل وجمعها أعمال.3
ب  -اصطالحا  :يشير لمصطلح العمل بمعنـاه العـام إلـى النشـاط أو الجهـد الموجـه نحـو
إنجاز هدف معين 4،أو أنه الجهد المبذول لقاء تحقيق طائل منه .
 -التطوع

 -1الزبيدي مرتضى السيد محمد  ،مرجع سابق ،ص. 1555
 -2سورة الصافات  ،اآلية 53 :

-3ابن منظور مرجع سابق ،ص. 435

 -4عاطف سيث محمد  ،معجم علم االجتماع ،دار المعرفة الجامعية للنشر والتوزيع ،د/ط ،القاهرة 1115ص255
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أ -لــــغة  :التطوع لغة مشتقة من الفعل طـوع  ،و يقـال تطـوع لهـذا األمـر حتـى تسـتطيعه
وتطوع أي تكلف استطاعته.
والتطوع بالش التبرع به  .والمطوعة هم الذين يتطوعون بالجهاد واصله المتطوعين. 1
ب -اصــــطالحا  :ويسـ ــتدل بـ ــه علـ ــى نافلـ ــة األعمـ ــال  ،أي تحمـ ــل مشـ ــقة بشـ ــكل إرادي
وطوعي دون اكراه و عن رضا و اختيار.
وفي القرءان الكريم "فمن تطوع خي ار فهو خير له "

2

مفهوم العمل التطوعي
أ -اصطالحا  :تعددت التعاريف المقدمة لمفهـوم العمـل التطـوعي ولكـن رسـم تعـددها إال
أنهــا حاولــت كلهــا مالمســة جانــب معــين مــن مالمــح العمــل التطــوعي ،ومــن بــين هــذه
التعاريف نجد :
أن هناك تعاريف ركـزت علـي الجانـب الطـوعي واالختيـاري فـي العمـل التطـوعي كتعريـف
باترسيا  )1114( Patriciaوالتي ترى أن العمل التطوعي "هو تللـك الجهـود التـي يقـوم
بهــا اإلنســان بشــكل اختيــاري دون مقابــل ،مــن خــالل المشــاركة فــي ب ـرامج أو تقــديم خدمــة
إلحدى الجمعيات التطوعية أو المؤسسات الحكومية "

3

وكــذلك فــي تعريــف آخــر لــه " هــو الجهــد الــذي يبــذل عــن رسبــة و اختيــار بغــرض أداء
واجب اجتماعي دون توقع جزاء مالي " بينما هنـاك تعـارف أخـرى للعمـل التطـوعي ركـزت
على الطابع سير المؤجور للعمل التطوعي.
فــي حــين حاولــت تعــاريف أخــرى النظــر للعمــل التطــوعي مــن ناحيــة مســاهمته فــي تحمــل
جــزء مــن المســؤولية اإلجتماعيــة اتجــاه المجتمــع وذلــك بهــدف تنميتــه والنهــوض بــه  ،ومــن

 -1الجوهري بن حماد اسماعيل  ،مرجع سابق ،ص1255
 - 2سورة البقرة ،اآلية144 :

3

مدحت محمد أبو النصر ،العمل التطوعي في الوطن العربي :رؤية مستقبيلية لتطوير ،المكتب الجامعي الحديث

للنشر والتوزيع  ،د/ط  ،القاهرة  ، 2115،ص . 11
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بين هذه التعاريف نجد تعريف روبرت باكر الذي يعرف العمل التطـوعي " هـو قيـام فـرد
أو جماعــة بمحــض إختيارهــا وبــدون مقابــل بتقــديم خــدمات إنســانية للمجتمــع الــذي تتواجــد
فيه "

1

ولم يختلف عبد المنعم شوقي كثي ار عن سابقه حين حدد للعمل التطـوعي بأنـه

"عملية اسهام المواطنين تطوعا فـي أعمـال التنميـة سـواء بـالرأي أو بالعمـل أو بالتمويـل "

2

وعــرف كــذلك العمــل التطــوعي وفــق لهــذه النظـرة بأنــه "هــو الجهــد الــذي يبذلــه اإلنســان بــال
مقابــل لمجتمعــه بــدافع منــه لإلســهام فــي تحمــل جــزء مــن المســؤوليات االجتماعيــة اتجــاه
مجتمعه " .3كما عرفته سامية فهمي العمل التطوعي بأنه "ذلك الجهد الذي يبذله اإلنسـان
من أجل مجتمعه ،أو من أجل جماعات معينة  ،وفيه يتحمل مسؤوليات العمل مـن خـالل
المؤسس ــات االجتماعي ــة القائم ــة ،إرض ــاء لمش ــاعر ودواف ــع إنس ــانية داخلي ــة خاص ــة تلق ــى
الرضــا والقبــول مــن جانــب المجتمــع " ،4كمــا أن هنــاك تعريــف أخــر للعمــل التطــوعي الـذي
يشــير كــذلك إلــى "ذلــك الجهــد الــذي يبذلــه أي فــرد بــال مقابــل لمجتمعــه بــدافع منــه لإلســهام
في تحمل مسؤولية المؤسسة التي تعمل على الرعاية اإلجتماعية ". 5
وف ــي المقاب ــل م ــن ذل ــك هن ــاك تع ــاريف للعمـ ــل التط ــوعي نظ ــرت إلي ــه عل ــى أن ــه مجـ ــاال
الستغالل واستثمار طاقات أفراد المجتمع لخدمته ،ومـن بـين هـذه التعـاريف نجـد تعريـف
الجمعيــة العمانيــة للعمــل التطــوعي بــأن التطــوع " بالجهــد أو الوقــت أو المــال الــذي يبذلــه
اإلنسـ ــان برسبتـ ــه واختيـ ــاره لخدمـ ــة المجتمـ ــع ،دون تعـ ــويض مـ ــادي  ،كمـ ــا يعتبـ ــر توظيف ـ ـا
للطاق ـ ــات ف ـ ــي ك ـ ــل المج ـ ــاالت االنس ـ ــانية واالجتماعي ـ ــة ،دون تميي ـ ــز ب ـ ــين جمي ـ ــع الفئ ـ ــات

 -1مدحت محمد أبو النصر  ،نفس المرجع  ،نفس الصفحة .
 -2محمد الخطيب  ،مرجع سابق  ،ص22

3

المرة البحرينية في جهود العمل التطوعي  ،مذكرة ماجستير ،سير
زهراء أحمد عيسى سند  ،معوقات مشاركة أ

منشور ،كلية التربية ،جامعة البحرين  ، 2113،ص 15
 -4نفس المرجع ،ص23

 -5الليحاني مساعد منشط ،التطوع في الدفاع المدني والحماية المدنية  ،مطابع الجمعة للنشر والتوزيع ،د/ط ،الرياض
 1114،ص23
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االجتماعيــة بغــرض اإلرتقــاء والنهــوض بالمجتمعــات وتمكــين أفرادهــا " 1ولــم يبتعــد يحــي
درويش في تعريفه هو اآلخر للعمل التطوعي عن هذا المنظور إذ عرف العمـل التطـوعي
علـ ــى أنـ ــه "هـ ــو تعبئـ ــة األف ـ ـراد واسـ ــتخدامهم بـ ــدون أج ـ ـر فـ ــي خدمـ ــة المجتمـ ــع بعيـ ــدا عـ ــن
المؤسسات الحكومية "

2

ومن خالل هذه التعريفات المحددة للعمل التطوعي يتضح لنا العناصر التـي تميـز العمـل
التطوعي عن سيره من النشاطات اإلنسانية األخرى من خالل ما يلي :
 العمل التطوعي هو عمل اخياري يقوم به األفراد بشكل دون إكراه من أي طرف كان. العمــل التطــوعي هــو عمــل سيــر ربحــي أي يقــوم بــه األف ـراد دون توقــع مقابــل أو أربــاليجنونها من جراء قيامهم بهذا العمل .
 العمل التطوعي يكون إما بالجهد أو الوقت أو المال أو المشورة.ب -إجرائيا :
العمل التطوعي  :هي تلك المجهودات التي تبذلها جمعية كافـل اليتـيم الخيريـة مـن خـالل
متطوعيهــا فــي التكفــل بفئــة األيتــام واأل ارمــل دون أن يســتفيد ه ـؤالء االف ـراد المنخــرطين فــي
الجمعيــة أي عائــد مــادي مقابــل مــا يقومــون بــه مــن خــدمات تطوعيــة  ،وهــي نابعــة مــن
دافعه ــم الق ــوي نح ــو المس ــاهمة بم ــا أت ــيح له ــم م ــن امكاني ــات ف ــي التخفي ــف م ــن معان ــات
واحتياجات شـريحة األيتـام و األ ارمـل فـي مدينـة أدرار والتكفـل بهـم .رسـم عديـد الصـعوبات
التي تعيق عمل جمعية كافل اليتيم الخيرية .

1

 -مدحت محمد أبو النصر ،مرجع سابق  ،ص . 21

 -2مدحت محمد أبو النصر  ،مرجع سابق  ،ص. 11
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خدمات صحيحة( .التكفل
الصحي والنفسي
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نموذج الدراسة
-

الدور
خدماتي

 -حمالت التبرع بالدم

-

 تنظيم الحمالت التوعيةالصحية.

 التظاهرات والندوات الفكريةوالعلمية حول اهمية العمل
التطوعي
 -تنظيم المعارض والتظاهرات

الجمعيات

العمـــل

-

الخيريـة

التطوعي

-

دور تثقيفي
توعوي

-

الثقافية
-

 -تقديم ساعات الدعم لإليتام.

من إعداد الباحثة:
08

مساهمة المتطوعين
في جمع وتوزيع
المساعدات المادية
لاليتام
المساهمة في التكفل
الصحي و النفسي
باأليتام.
المشاركة في التوعية
الصحية
التبرع بالدم
مشاركة المتطوعين في
التظاهرات الفكرية
والعلمية التي تنظمها
الجمعية.
مشاركة المتطوعين في
النشاطات والمعارض
الخيرية للجمعية .
مساهمة المتطوعين
بخبراتهم .

اإلطار المنهجي للدراسة

الفصل األول
ثامنا :الدراسات السابقة :

انطالقا من مبدأ عـدم صـفرية المعرفـة العلميـة  ،و أن نهايـة كـل د ارسـة علميـة هـي
بدايــة لد ارســة أخــرى قــد اســتفادت منهــا  ،ذلــك نظ ـ ار ألن العلــم ذو طــابع تراكميــا لــذلك فقــد
اعتمــدنا فــي د ارســتنا هــذه علــى مجموعــة مــن الد ارســات الســابقة فــي تكــون الخلفيــة النظريــة
والمنهجيــة لد ارســتنا هــذه ؛وقــد تناولــت هــذه الد ارســات متغي ـرات د ارســتنا هــذه المتمثلــة فــي
الجمعيــات الخيريــة والعمــل التطــوعي إال أنهــا كانــت بارتباطــات معالجاتهــا مختلفــة عنهــا
.وفي ما يلي سنتعرض إلى الدراسات التي اعتمدنا عليها فـي د ارسـتنا بـدأ بالد ارسـات التـي
تتعلق بالجمعيات الخيرية تم تليها الدراسات التي تتناول العمـل التطـوعي وقـد جـاء ترتيبهـا
وفقا لتاريخ انجازها من األقدم الى األحدث .
 / 31دراسة وجدي محمـد أحمـد بركـات :1والموسـومة ب  " :تفعيـل الجمعيـات الخيريـة
التطوعيـ ـ ــة فـ ـ ــي ضـ ـ ــوء سياسـ ـ ــات االصـ ـ ــالل االجتمـ ـ ــاعي بـ ـ ــالمجتمع العربـ ـ ــي المعاصـ ـ ــر"
2115وهي دراسة ميدانية هدفت الى :
 التعرف على واقع الجمعيـات الخيريـة فـي المجتمـع العربـي المعاصـر مـن خـالل بعـضاألبعاد ك( أنشطة وخدمات الجمعيـة – طبيعـة األهـداف المـراد تحقيقهـا مـن قبـل الجمعيـة – تخطـيط

وتنظيم الخدمات بالجمعية – مصادر تمويلها – استراتيجية وسياسة العمل بها ).
 التعـ ــرف علـ ــى تـ ــداعيات األحـ ــداث والمتغي ـ ـرات المجتمعيـ ــة المعاص ـ ـرة التـ ــي يمـ ــر بهـ ــاالمجتمع العربي على المستوى الداخلي والخارجي في الوقت الراهن.
ولتحقيــق أهــداف هــذه الد ارســة فقــد اعتمــد الباحــث علــى المــنهج الوصــفي التحليلــي المالئــم
لمثــل هــذه الد ارســات بإســتخدام عينــة قصــدية قوامهــا ثــالث جمعيــات خيريــة تنشــط بمملكــة
 -1وجــدي محمــد بركــات ،تفعيــل الجمعيــات الخيريــة التطوعيــة فــي ضــوء سياســات االصــالح االجتمــاعي بــالمجتمع

العربــي المعاصــر ،د ارســة ميدانيــة مقدمــة ألشــغال المــؤتمر العلمــي ، 14تحــت عن ـوان  :الخدمــة االجتماعيــة وقضــايا
االصــالل فــي المجتمــع العربــي المعاصــر  ،المنعقــد مــابين  ، 2115/13/13-13كليــة العلــوم االجتماعيــة  ،جامعــة

حلوان  ،مصر2115 ،

.
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البحرين  ،ولجمع بيانات الدراسة فقد اعتمد الباحث علـى االسـتبانة كـأداة رئيسـية فـي ذلـك
حيث تم توزيعها على  34مفردة .
ولقد خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها :
إن جــل نش ــاطات الجمعي ــة الخيري ــة ف ــي المنطق ــة العربي ــة يتمح ــور بالدرج ــة األول ــى ف ــيالجوانــب الخدماتيــة علــى المســتوى المحلــي والــدولي بينمــا تــأتي بعــدها االهتمــام بالجوانــب
اإلنمائية الطارئة .
 تقتصــر الجمعيــات الخيريــة فــي المنطقــة العربيــة اهتمامهــا بشــكل كبيــر بقضــايا الفقــرورعاية األسر الفقيرة .
 تعاني الجمعيات الخيرية في المنطقة العربيـة مـن نقـص فـي الخبـرات المهنيـة وكـذا قلـةالدعم وضعفها في توظيف األساليب التكنولوجية الحديثة في تقديم الخدماتها .
كما تفتقر الجمعيات الخيرية في المنطقة العربية إلى وجود اسـتراتيجيات واضـحة تتبناهـا
لتوليد األموال وتنمية قدراتها المالية ،إلى جانب ضعف برامجهـا التدريبيـة التـي تسـاهم فـي
زيادة قاعدة المتطوعين بداخلها .والرفع من كفاءتهم التطوعية .
كمــا تواجــه الجمعيــات الخيريــة فــي المنطقــة العربيــة عديــد التحــديات كنظ ـرة الريبــة مــن
نشــاطاتها مــن قبــل الحكومــات العربيــة وكــذا التشــكيك فــي مصــادرها الماليــة نتيجــة اتهامهــا
بتمويــل اإلرهــاب وهــذا مــا أدى إلــى انحســار دورهــا وتقلــص مواردهــا الماليــة المبنيــة علــى
التبرعات والمساعدات الحكومية ،هذا ناهيـك عـن عديـد القيـود االداريـة والقانونيـة والرقابيـة
على نشاطاتها وهذا ما إنعكس سلبا على ممارسة العمل التطوعي .
 /30دراســة يمــين رحايــل : 1المعنون ـة ب"األبعــاد االنتربولوجيــة للحركــة الجمعويــة ذات
الط ــابع الثق ــافي بمنطق ــة ع ــين القشـ ـرة "  2111وه ــي د ارس ــة ميداني ــة أجري ــت عل ــى عين ــة

 -1يمين رحايل  ،األبعاد االنتربولوجية للحركة الجمعوية ذات الطابع الثقافي بمنطقة عين قشرة  ،مذكرة ماجستير
،غيرمنشورة  ،تخصص االنتربولوجية  ،جامعة منتوري ،قسنطينة ،الجزائر . 1101/1119،
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قص ــدية تمثل ــت ف ــي األفـ ـراد المتط ــوعين بك ــل جمعي ــة ترقي ــة المع ــوق وجمعي ــة االرش ــاد و
االصالل بمنطقة عين القشرة والية سكيكدة والتي تضم  21مفردة .
ولقــد هــدفت هــذه الد ارســة الــى التعــرف علــى الحركــة الجمعويــة بصــفة عامــة بمنطقــة عــين
القش ـرة مــن حيــث العناصــر المشــكلة لهــا وتطورهــا التــاريخي ومختلــف العوامــل التــي تحكــم
تطورها ونموها ،إلى جانب التعرف على الخصـائص االقتصـادية واالجتماعيـة للمتطـوعين
الفاعلين في الحقل الجمعوي بهذه المنطقة وعلى اآلليات ودوافع هذه المشاركة .
ولتحقي ــق ه ــذه األه ــداف فق ــد اعتم ــت الد ارس ــة عل ــى الم ــنهج الوص ــفي التحليل ــي والم ــنهج
اإلنتربولـوجي عــن طريــق مجموعــة مـن أدوات جمــع البيانــات المتمثلــة فـي كــل مــن المقابلــة
كـأداة رئيســة للد ارسـة إلــى جانـب كــل مـن المالحظــة بالمشـاركة ،وقــد خلصـت هــذه الد ارســة
الى مايلي :
 ال ي ـزال العمــل الجمعــوي فــي الج ازئــر يعــاني مــن الالســتقاللية فــي نشــاطه وذلــك مــنخالل هيمنة الدولة علـى نشـاطه ويظهـر ذلـك فـي تسـييس بعـض الجمعيـات وجعلهـا تابعـة
لبعض األحزاب السياسية .
 تع ــاني الحرك ــة الجمعوي ــة انش ــقاقات داخلي ــة نتيج ــة تحوله ــا لمس ــرل لصـ ـراع المص ــالحالشخصية للقائمين عليها وهذا يعد من بـين التحـديات التـي تعيـق تفعيـل الحركـة الجمعويـة
في الجزائر و تقزيم دورها .
/30دراســة وهــابي كلثــوم : 1والتــي جــاءت بعنـوان "التســويق فــي المنظمــات سيــر الهادفــة
للربح " دراسة حالة مجموعة من الجمعيات الخيرية في الجزائر  ،لسنة .2111
وقد هدفت هذه الد ارسـة إلـى توضـيح أهميـة التسـويق ودوره فـي االرتقـاء بـأداء الجمعيـات
فــي ســبيل خدمــة المجتمــع  ،وكــذا توضــيح النظــام التســويقي القابــل للتطبيــق فــي الجمعيــات
 -1كلتــوم وهــاني  ،التســويف فــي المنظمــات هيــر الهادفــة للــربح  ،مــذكرة ماجســتير ،سيــر منشــورة  ،كليــة العلــوم
اإلقتصادية ،جامعة امحمد بوقرة  ،بومرداس.2111 ،
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الجزائري ــة  ،كم ــا س ــعت ه ــذه الد ارس ــة ال ــى رص ــد تحلي ــل الواق ــع الفعل ــي للتس ــويق ف ــي ه ــذه
الجمعيــات ولتحقيــق أهــداف الد ارس ــة فقــد اعتمــدت الباحثــة عل ــى المــنهج الوصــفي  ،وق ــد
اجريت هذه الدراسة على عينة قصدية قوامها  151متطوع ومتطوعة بعدد مـن الجمعيـات
الخيريــة النشــطة فــي الج ازئــر كمــا اعتمــدت فــي جمــع بيانــات هــذه الد ارســة علــى االســتبانة
كأداة رئيسة في ذلك .وقد خلص هذه الدراسة إلى أن :
علـى الـرسم مــن أهميـة التســويق فـي الجمعيـات الخيريــة إال أن تطبيقـه فــي الواقـع الفعلــيللجمعيات الخيرية الجزائرية ال يزال ضعيفا .
 كما أنه على الرسم من االعتقاد السائد بأهميـة الـدور التسـويقي للجمعيـات الخيريـة إالأنه على مستوى الممارسة لمبادئ التسويق ال يزال دون المستوى المطلوب .
ج ــل مس ــتويات الوظ ــائف االداري ــة للجمعي ــات الجزائري ــة يم ــارس فيه ــا التس ــويق بش ــكلضعيفا جدا .
 /30دراســة ميدانيــة لعبــد او بوصــنوبرة : 1بعن ـوان " الحركــة الجمعويــة فــي الج ازئــر
ودورها في ترقية طرق الخدمة االجتماعية في مجال رعاية الشباب "  2111م.
وهــي د ارســة ميدانيــة أجريــت فــي علــى عينــة متكونــة مــن مســؤولي عــدد مــن جمعيــات
النشــطة فــي الحقــل الثقــافي الشــباني والبــال عــددهم  24مســؤول كمــا شــملت هــذه الد ارســة
الشباب المستفيدين من خـدمات هـذه الجمعيـات الثقافيـة وعـددهم  341شـاب منخـرط بهـذه
الجمعيات الشبانية التي تنشط في مجال تقديم الخدمات الشبانية بوالية قالمة وما جاورها.
وقــد هــدفت هــذه الد ارســة إلــى التعــرف علــى واقــع الحركــة الجمعويــة فــي الج ازئــر والــدور
الذي تلعبه حاليا والذي يمكنها أن تقـوم بـه مـن خـالل مـا تقدمـه مـن مختلـف أوجـه الرعايـة
االجتماعيــة لفئــة الشــباب ،وذلــك عــن طريــق ممارســة طــرق الخدمــة االجتماعيــة  ،ومــدى

 -1عبد ا بوصنوبرة  ،الحركة الجمعوية في الجزائر ودورها في ترقية طرف الخدمة االجتماعية في مجال رعاية
الشباب  ،دكتوراه علوم ،سير منشورة ،قسم علم االجتماع  ،جامعة قسنطينة  ،الجزائر .2111/2114،
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إلتزامهــا بالمعــايير العلميــة لــذلك  ،خاصــة فــي ظ ـل اآلثــار الســلبية التــي يعرفهــا المجتمــع
الجزائري عامة وشريحة الشباب بصفة خاصة نتيجة االنتقال إلى اقتصاد السوق .
كما سعت الد ارسـة الـى تحليـل وفهـم وتفسـير جوانـب هامـة مـن النشـاط الجمعـوي كمعرفـة
الظروف التاريخية المواكبة لنشأة وتطور الحركة الجمعوية في الجزائر .
وقــد حاولــت هــذه الد ارســة تقــدير العــدد الحقيقــي للجمعيــات الوطنيــة والمحليــة النشــطةفعليا في مجال رعاية الشباب  ،على مستوى والية قالمة كنموذجا للدراسة خاصة في ظـل
التضارب الكبير في عددها وطنيا .مع الوقوف على مصادر تمويله وطـرق تسـييرها .إلـى
جان ــب تقي ــيم م ــدى نجاع ــة اإلطـ ـار الق ــانوني الح ــالي ال ــذي يحك ــم الحرك ــة الجمعوي ــة ف ــي
الجزائر .
وكذا معرفة النشاطات والبرامج التي تعتمدها في تحقيق أهدافها وهل هذه األخيرة وقائيـة
أو عالجية أو تنموية ،أم أنها مناسباتية.
ولتحقيــق هــذه األهــداف  ،اعتمــدت هــذه الد ارســة علــى المــنهج المســح االجتمــاعي بنوعيــه
الش ـ ــامل بالنس ـ ــبة للجمعي ـ ــات الش ـ ــبانية النش ـ ــطة بوالي ـ ــة قالم ـ ــة والمعاين ـ ــة بالنس ـ ــبة لألفـ ـ ـراد
المســتفيدين مــن خــدمات هــذه الجمعيــات المعنيــة بالد ارســة  ،معتمــدين فــي ذلــك فــي جمــع
بيانات الدراسة على االستمارة كأداة رئيسية إلى جانب كل من المالحظة والمقابلة ،وعليـه
فقد تمخض عن هذه الدراسة جملة من النتائج وهي كما يلي :
 إن األنش ــطة والبـ ـرامج المقدم ــة للش ــباب لمقابل ــة احتياج ــاتهم ف ــي مجمله ــا أنش ــطة ذاتطــابع ثقــافي وب ـرامج الترفيــه تعــد هــي المهيمنــة علــى نشــاطات الجمعيــات الشــبانية وذلــك
لخل ــق تـ ـوازن نفس ــي ل ــدى الش ــباب وك ــذا الرف ــع م ــن مس ــتوى ان ــدماجهم االجتم ــاعي وعلـ ـى
العكس من ذلك بالنسبة للبرامج التنموية .
 إن دور األخصائيين االجتمـاعيين فـي الجمعيـات الشـبانية جـد محـدود وهـذا مـا انعكـسعنه ضـعف فـي اسـتخدام األسـاليب العلميـة وطـرق الخدمـة االجتماعيـة فـي رعايـة الشـباب
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وذلـ ــك ارجـ ــع ألن أسلـ ــب قيـ ــادات الجمعيـ ــات بعيـ ــدين فـ ــي تكـ ــوينهم العلمـ ــي عـ ــن الحقـ ــل
االجتماعي .
 كمــا أن المشــاركة الشــبانية فــي نشــاط الجمعيــات لــم ترتقــي بعــد إلــى مســتوى مطــالبهموذلك نظ ار لضعف آليات التواصل والحوار بين اطـارات الجمعيـات وبـين الشـباب وهـذا مـا
يضفي على العمل الجمعـوي نـوع مـن النخبويـة التـي تكـرس مزيـدا مـن البعـد والمسـافة عـن
عمق معانات الشباب وظروف معيشتهم .
/34

دراســة دعــاء عــادل قاســم الســكني  :1والتــي جــاءت تحــت عنـوان ":المؤسســات

الخيريــة حكمهــا وضـوابط القــائمين عليهــا وحــدود صــالحياتهم " وهــي د ارســة نظريــة فقهيــة
2112م.
ق ـ ــد س ـ ــعت ه ـ ــذه الد ارس ـ ــة إل ـ ــى مقارن ـ ــة عم ـ ــل المؤسس ـ ــات الخيري ـ ــة وتص ـ ــرفاتها المالي ـ ــة
بالض ـ ـوابط الشـ ــرعية و األخالقيـ ــة للعمـ ــل بهـ ــا  ،ومـ ــدى سـ ــلطة ولـ ــي األمـ ــر فـ ــي أعمـ ــال
وتصرفات هذه المؤسسات الخيرية ،من خالل البحث عن رؤية فقهيـة يعـرف مـن خاللهـا
برأي الفقهاء المسلمين في هذا الموضوع وجزئياته .
وقد خلصت في نهاية الدراسة إلى أن الشـرع حـدد ضـوابط واضـحة تـم اسـتنباط بعضـها
ممــا جــاء فــي الق ـرآن والســنة والــبعض اآلخــر تــم اســتنباط احكامــه مــن القيــاس ممــا يجعــل
رؤية الدين في هذا الشأن واضحة و السبار عليها .
ـرة
 -/2دراســــة زهــــراء أحمــــد عيســــى ســــند :2تح ــت عنـ ـوان "معوق ــات مش ــاركة الم ـ أ
البحرينية في جهود العمل التطوعي "  2113م .

 -1دعــاء عــادل قاســم الســكتي ،المؤسســات الخيريــة حكمهــا وضـوابط القــائمين عليهــا وحــدود صــالحيتهم ،مــذكرة

ماجستير ،الفقه المقارن ،سير منشورة ،الجامعة االسالمية ،سزة  ،فلسطين . 2112،

 -2زهراء أحمد عيسى سند ،مقومات المرأة البحرينية في جهود العمـل التطـوعي ،مـذكرة ماجسـتير ،سيـر منشـورة ،قسـم
العلوم االجتماعية  ،جامعة البحرين . 2113 ،
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وق ــد رك ــزت ه ــذه الد ارس ــة عل ــى التع ــرف عل ــى أه ــم معوق ــات مش ــاركة المـ ـرأة ف ــي العم ــل
التطوعي في المجتمع البحريني ،وقد اعتمدت هذه الدراسة علـى مـنهج المسـح االجتمـاعي
بمســتوياته الشــامل والمســح بالعينــة  ،والتـى اتخــذت مــن جمعيــة أوال النســائية ميــدانا لهــا ،
مستندة فـي جمـع بياناتهـا علـى االسـتبيان كـأداة رئيسـية للد ارسـة ،إذ تـم توزيعهـا علـى عينـة
قوامها  41مفردة من متطوعات هذه الجمعية ،وعليه فقد توصلت هذه الدراسة الى أن :
 تواجه مشاركة المرأة البحرينية في الجهود التطوعية عديد المعوقـات والتـي تباينـت هـذهالمعوقــات مــابين معوقــات ذاتيــة متعلقــة بظــروف المتطوعــات ومعوقــات متعلقــة بــالمجتمع
الذي تنشط فيه هذه المتطوعات وما يمتاز به من خلفيات ثقافية واجتماعيـة تلقـي بظاللهـا
علـى مشـاركة المـرأة البحرينيــة فـي الجهـود التطوعيـة وكــذا معوقـات نابعـة مـن المؤسســات
التطوعيــة نفســها وهــي األخــرى تنقســم إلــى معوقــات تنظيميــة وقانونيــة وماليــة تشــكل بــدورها
تحديا للمؤسسات التطوعية في المملكة البحرينية .
 /37دراســة عثمــان بــن صــالح العــامر :1الموســومة ب " :ثقافــة العمــل التطــوعي لــدى
الشباب السعودي"  2113م .
وقــد هــدفت هــذه الد ارســة الميدانيــة إلــى التعــرف أهــم العوامــل المــؤثرة ســلبا أو ايجابــا فــي
تكريس ثقافة العمل التطوعي لدى الشباب السعودي وقد اعتمدت هـذه الد ارسـة فـي تحقيـق
هــدفها علــى المــنهج الوصــفي التحليلــي .إذ اجريــت هــذه الد ارســة علــى عينــة عش ـوائية مــن
الشــباب الســعودي والتــي ضــمت كــل مــن طــالب كليــة المعلمــين والتقنيــة وكــذا كليــة التربيــة
بمنطقة حائل السعودية ،ولقد استعان الباحث في جمع بيانات د ارسـته هـذه علـى اإلسـتبانة
كـأداءة رئيسـية فـي جمــع بيانـات لد ارسـة ،فقـد وزعــت 513اسـتبانة علـى مفـردات الد ارســة
ولقد تمخض عن هذه الدراسة مجموعة من النتائج لعل أهمها مايلي :

 -1عثمان صالح العامر ،ثقافة العمل التطوعي لدى الشباب السعودي  ،دراسة ميدانية  ،مجلة الشريعة والدراسات

االسالمية ،العدد ،13جامعة حايل ،المملكة العربية السعودية .2113،
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 على الرسم من وجود دوافع عديدة تدفع األفراد إلى مزاولة العمل التطوعي فـي المملكـةالعربيــة الســعودية إال أن الواقــع الفعلــي يشــير إلــى تــدني المشــاركة التطوعيــة فــي مؤسســات
المجتمع المدني ،هذا ما نجم عنه انفصال في نظرة المجتمع بين النظريـة المثاليـة للعمـل
التطوعي وبين تطبيقاتها في أرض الواقع .
 كما تتعدد الموانع التي تقف حجر عثر أمام مشاركة الشباب السعودي فـي المؤسسـاتالتطوعيــة والت ــي تتب ــاين بــين موان ــع ذاتي ــة تتعلــق ب ــالفرد المتط ــوع كعــدم وج ــود وق ــت فـ ـ ار
وسيرهــا  ،وموانــع ذات أبعــاد اجتماعيــة كضــعف مســاهمة مؤسســات التنشــئة االجتماعيــة
واإلعالم في سرس ثقافة التطوع لدى النش  .وأخرى متعلقة بالمؤسسات التطوعية نفسـها
كغياب التدريب فيها وعدم اعتمادها على استراتيجية واضحة في تحقيق اهدافها التطوعيـة
وسيرها .
 /38دراسة معلـوى بـن عبـد او الشـهراني : 1تحـت عنـوان "العمـل التطـوعي وعالقتـه
بأمن المجتمع "  2113م  .وهي د ارسـة ميدانيـة أجريـت بالمملكـة العربيـة السـعودية ،وقـد
هدفت هذه الدراسة إلى :
 معرفة العالقة بين العمل التطوعي وأمن المجتمع مـن خـالل مجـاالت العمـل التطـوعيفــي المجتمــع الســعودي بوجــه عــام وبمدينــة الريــاض بوجــه خــاص  ،وتحقيــق األمــن مــن
خ ــالل معالج ــة المش ــكالت االجتماعي ــة الت ــي يك ــون له ــا أث ــر مباش ــر أو سي ــر مباش ــر ف ــي
حدوث الجريمة .
 الوقــوع علــى أنجــع اإلج ـراءات واألنظمــة التــي يتبعهــا العمــل التطــوعي وعالقتهــا بــأمنالمجتمع وسالمته.
التعرف على خصائص المتطوعين ودوافعهم وعالقة ذلك بأمن المجتمع وسالمته.1

 -معلـوي بـن عبـد ا الشـهراني ،العمـل التطـوعي وعالقتـه بـأمن المجتمـع ،مـذكرة ماجسـتير فـي العلـوم االجتماعيـة

،سير منشورة ،جامعة نايف للعلوم األمنية ،المملكة العربية السعودية .2113،
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ولتحقيــق هــذه األهــداف فقــد اعتمــدت الد ارســة علــى المــنهج الوصــفي التحليلــي عــن طريــق
اختيـ ــاره لعينـ ــة عش ـ ـوائية بسـ ــيطة تمثـ ــل  %41مـ ــن الجمعيـ ــات الخيريـ ــة المتواجـ ــدة بمدينـ ــة
الرياض مستخدم في جمع بيانات هذه الدراسة على اإلستبانة كأداة رئيسية في ذلـك والتـي
تم توزيعها على المتطوعين بالجمعيـات الخيريـة محـل الد ارسـة ولقـد خلصـت هـذه الد ارسـة
إلى مايلي:
 إن األدوار األمنيـة التـي يسـاهم بهـا العمـل التطـوعي هـي أدوار مهمـة بالنسـبة للمجتمــعكمساهمة في الحد من التسول واالنحراف نحو المخدرات والوقاية من الجريمة و سيرها .
 هناك عالقة ذات داللة احصائية بـين العمـل التطـوعي واألدوار األمنيـة ويتجلـى صـورهــذه العالقــة فــي معالجــة المشــكالت االجتماعيــة كالبطالــة واألمنيــة والمخــدرات والتســول
والتي لها آثار مباشرة أو سير مباشرة في حدوث الجريمة .
كما أن مجاالت العمل التطوعي بالنسبة للمجتمـع السـعودي تتسـم بـالتنوع والتعـدد إال أنهـا
تكتسي أهمية كبيرة بحسب أولوية كل مجال .
كما كشفت هذه الدراسة عن وجود عالقة طردية بين الدور األمنـي للعمـل التطـوعي وبـين
مج ــاالت العم ــل التط ــوعي حي ــث كلم ــا زاد ال ــدور األمن ــي كلم ــا تع ــددت مج ــاالت العم ــل
التطوعي .
كم ــا رص ــدت ه ــذه الد ارس ــة جمل ــة م ــن الص ــعوبات الت ــي تعت ــرض العم ــل التط ــوعي ف ــيالمجتمع السعودي.
 /30دراسة نوي عمار  :1والمعنونـة ب" دور القيـادة فـي إدارة العمـل التطـوعي الجمعـوي
" د ارســة حالــة لجمعيــات بواليــة بــرج بــوعريريج " .2111وهــي د ارســة ميدانيــة ســعت إلــى
1

 -عمــار نــوي  ،دور القيــادة فــي إدارة العمــل التطــوعي (دراســة حالــة لجمعيــات بواليــة بــرج بــوعريري )،مــذكرة

ماجس ــتير ،عل ــم االجتم ــاع تخص ــص تنمي ــة المـ ـوارد البشـ ـرية ،سي ــر منش ــورة ،جامع ــة منت ــوري  ،قس ــنطينة ،الج ازئ ــر ،
.2111/2111
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الوقوف على الدور الذي تؤديه القيادة في إدارة العمل التطوعي الجمعوي في ضوء الـدور
المتوقع منها .
وكــذا الكشــف عــن متطلبــات القيــادة فــي العمــل التطــوعي الجمعــوي والتعــرف عــن الطريقــة
التي تدير بها القيادة العمل التطوعي الجمعوي  ،كما عرجت هذه الد ارسـة الـى المشـكالت
والمعوقات التي تواجه القيادة فـي إدارة العمـل التطـوعي الجمعـوي .ولتحقيـق هـذه األهـداف
فقد اعتمدت الدراسة على منهج دراسة الحالة .
أمــا جمــع بيانــات هــذه الد ارســة فقــد اســتعمل الباحــث اإلســتبانة كــأداة رئيســة لــذلك مدعومــة
بكـ ــل مـ ــن المالحظـ ــة والمقابلـ ــة التـ ــي اجريـ ــت علـ ــى عينـ ــة قصـ ــدية لجمعيـ ــات بواليـ ــة بـ ــرج
بوعريريج وقد خلصت هده الدراسة الى مايلي :
 ت ـ ـرتبط القيـ ــادة بمتطلبـ ــات عـ ــدة إلدارة العمـ ــل التطـ ــوعي الجمعـ ــوي كاإلهتمـ ــام بـ ــاألفرادالمتطـ ــوعين وادارة األنشـ ــطة معـ ــا لكونهمـ ــا بعـ ــدين هـ ــامين لكـ ــل قيـ ــادة سـ ــليمة دون إسفـ ــال
اإلهتمام أيضا بالبعد القيمي للجمعية.
 ضرورة تمتع القيادة في العمل التطوعي بالوضول مع التدرج في تحقيقه . ضرورة ايجاد توليفة توافقية بين خصائص المتطوعين ومتطلبات العمل التطوعي . إن إدارة العمــل التطــوعي تقــوم علــى مجموعــة مــن الوظــائف ،إال أنــه كلمــا كــان هنــاكضعف في إدارة احدى هذه الوظائف كلما انعكس ذلك سلبا على أدائها .
 تواجه القيادة التطوعية في الجمعيات الجزائرية جملة من المعوقـات والتحـديات تتنـوعبين ما هو تنظيمي وبين ما هو فني ومالي .
مناقشة الدراسات السابقة :
بعد عرضنا للدراسات السابقة التي تم االعتماد عليها في دراستنا هذه  ،فقد جـاءت
كلها من حيث موضـوعها تعـالج الجمعيـات الخيريـة والعمـل التطـوعي ،وهـذا مـا اتفقـت مـع
دراسنتا الحالية كمـا أن منهـا مـا اتفـق مـع د ارسـتنا مـن حيـث المجـال المكـاني والمتمثـل فـي
تناولهم لموضوع الجمعيات في الجزائر على سرار د ارسـة عبـد ا بوصـنوبرة التـي تناولـت
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دور الحركــة الجمعويــة فــي الج ازئــر فــي ترقيــة طــرق الخدمــة االجتماعيــة فــي مجــال رعايــة
الش ــباب ،وك ــذا د ارس ــة يم ــين رحاي ــل والت ــى تطرق ــت ال ــى األبع ــاد اإلنتربولوجي ــة للحرك ــة
الجمعويــة ذات الطــابع الثقــافي فــي الج ازئــر إال انهــا اختلفــت مــع د ارســتنا مــن حيــث نــوع
الد ارس ــة فد ارس ــة يم ــين رحاي ــل د ارس ــة انتربولوجي ــة بينم ــا د ارس ــتنا فه ــي د ارس ــة سس ــيولوجية
تهــدفت الــى اب ـراز دور الجمعيــات الجيريــة فــي تفعيــل العمــل التطــوعي كمــا أن الد ارســتين
اتفقتــا فــي اســتعمالهما لــنفس المــنهج وهــو المــنهج الوصــفي التحليلــي  ،كمــا نجــد مــن بــين
الد ارسـات التـي اهتمــت بالجمعيـات وتشــترك مـع د ارسـتنا الحاليــة فـي نفــس المجـال المكــاني
وهــي الجمعيــات الجزائريــة نجــد د ارســة كلثــوم وهــابي التــي تناولــت الجمعيــات الخيريــة مــن
جانب اقتصادي محض تمثل في التسويق في المنظمات سير الهادفة للربح .في حـين أن
دراستنا الحالية جاءت دراسة سسيولوجية محضة.
أمــا عــن الد ارســات التــي تــم االعتمــاد عليهــا واهتمــت بالعمــل التطــوعي نجــد د ارســة نــوى
عمار فقد تشابهة دراسته مع دراستنا الحالية من حيث تناولهما لنفس المتغير وهو العمـل
التطــوعي إال أن تناولــه مــن حيــث ثــأثير عامــل القيــادة فيــه بينمــا د ارســتنا تناول ـت العمــل
التطــوعي مــن حيــث تــأثير الجمعيــات الخيريــة فــي إب ـ ارزه كمــا تشــابهة م ـن حيــث المجــال
المكاني للدراسة فكال الدراستين اتخذ من الجمعيات الخيرية الجزائرية مجاال لها .
بينما دراسة معلوى بن عبد ا الشهراني .،فقد اهتمـت بالجانـب األمنـي للعمـل التطـوعي
و هــذا مــا يعنــي أنهمـا تقــاطع مــع د ارســتنا الحالــة فــي تناولهمــا لــنفس المتغيــر والمتمثــل فــي
العمــل التطــوعي كمــا  ،تشــابهة هــذه الد ارســة مــع د ارســتنا فــي الجوانــب المنهجيــة والمتمثلــة
في استخدامهما لـنفس المـنهج ونفـس نـوع العينـة والمتمـثالن فـي المـنهج الوصـفي التحليلـي
والعينة الغرضية القصدية  .بينما اختلفت الدراستين في كل من الهـدف مـن الد ارسـة فقـد
اهتم ــت د ارس ــة معل ــوى ب ــن عب ــد ا الش ــهراني بالجوان ــب األمني ــة للعم ــل التط ــوعي بينم ــا
دراستنا الحالية اهتمت بما يمكن أن تسهم به الجمعيات الخيريـة مـن دو ار فـي ابـراز العمـل
التطوعي على المستوى المحلي .كما أن الدراستين أجريتا في بيئتين مختلفتين .
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فــي حــين كانــت د ارســة وجــدي محمــد أحمــد بركــات أكثــر الد ارســات تشــابها مــع د ارس ــتنا
الحالية في أكثر من جانب ،أوال من الناحيـة المنهجيـة فكلتـا الد ارسـتين اعتمـدتا علـى نفـس
المــنهج ونفــس العينــة والمتمثلــة فــي كــل مــن المــنهج الوصــفي التحليلــي والعينــة القصــدية
وكذلك األداة الرئيسية في جمع البيانات والمتمثلة في اإلستبانة  ،كمـا أن الد ارسـتين اتخـذا
من األنشطة والخدمات التى تتيحها الجمعيات الخيرية بعدا لها في الدراسة ،إذ اسـتخدمت
د ارســة وجــدي محمــد أحمــد بركــات األنشــطة والخــدمات الخيريــة التــي تقــدمها الجمعيــات
الخيريــة ألفـراد المجتمــع بعــدا لهــا لفهــم الــدور اإلصــالحي للجمعيــات الخيريــة فــي المنطقــة
العربيـة وتحليـل طبيعــة هـذه الخـدمات ومــدى توافقهـا مـع واقــع احتياجـات أفـراد المجتمــع ،
بينما في دراستنا الحالية فقد اعتمـدنا علـى البعـد الخـدماتي الـذي تتيحـه الجمعيـات الخيريـة
علـى المســتوى المحلــي فــي تعزيــز العمــل التطــوعي مــن خــالل بعــد المؤشـرات الدالــة علــى
ذلك .
أم ــا د ارس ــة عثم ــان ص ــالح العام ــل فق ــد تش ــابهة م ــع د ارس ــتنا الحالي ــة م ــن حي ــث الم ــنهج
المعتمــد فــي الد ارســتين والمتمثــل فــي المــنهج الوصــفي التحليلــي  ،بينمــا اختلفــت فــي العينــة
حيــث أن درســتنا اســتخدمت العينــة القصــدية بينمــا الد ارســة األخــرى اعتمــدت علــى عينــة
عش ـوائية بســيطة  ،كمــا اختلفتــا الد ارســتين مــن حيــث الهــدف فد ارســتنا الحاليــة تهــدف الــى
ابـراز دور الجمعيــات الخيريــة فــي تفعيــل العمــل التطــوعي علــى المســتوى المحلــي  ،بينمــا
دراسة عثمان صالح العامل فقد هدفت إلى التعرف على العوامل المـؤثرة فـي ترسـيخ ثقافـة
العمل التطوعي لدى الشباب السعودي .
فـي حــين أن د ارســة زهـراء أحمــد عيســى ســند فقـد اتفقــت مــع د ارســتنا الحاليــة مــن حيــث أن
كــل الد ارســتين تناولــت العمــل التطــوعي موضــوع لهمــا  ،إال أنهمــا اختلف ـت مــن حيــث بيئــة
الدراسة وكذا الهدف من الدراسة  ،فد ارسـة زهـراء السـند هـدفت الـى تنـاول العمـل التطـوعي
من حيث المعوقات التي تقف أمام تفعيـل المشـاركة النسـوية فيـه فـي مملكـة البحـرين بينمـا
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دراستنا تناول العمل التطوعي من حيث دور الجمعيـات الخيريـة فـي تفعيلـه علـى المسـتوى
المحلي الجزائري .
وعلــى العمــوم فقــد اســتفادة د ارســتنا مــن هــذه الد ارســات الســابقة فــي عديــد الجوانــب منهــا
الجوانــب المنهجيــة كاالســتفادة منهــا فــي صــياسة الفرضــيات الد ارســة كــذا بنــاء االســتبانة
الدراسة الى جانب اإلستفاد منها في الجانب النظري لهذه الدراسة .
تاسعا :صعوبات الدراسة :
إن أي مجه ــود علم ــي ج ــاد إال وتعترض ــه ص ــعوبات وعراقي ــل تختل ــف م ــن بح ــث
ألخ ــر وم ــن موض ــوع ألخ ــر إال أن ــه م ــن الحل ــي بالباح ــث ع ــدم اإلس ــتكان والخض ــوع له ــذه
الصعوبات ،وانما يجب مواجتها بالصبر والعزيمة واإليمان بأن لكل عمل أجر وثواب مـن
عن ــد ا س ــبحانه وتع ــالى ،وبم ــا أن د ارس ــتنا الحالي ــة ش ــأنها ش ــأن أي محاول ــة ف ــي س ــبيل
المعرفة فلم تسلم من الصعوبات هي األخرى ولعل من أهمها مايلي :
 إن أكبـر تحــدي وجهنـاه فــي هـذه د ارســة هــو بعـد المســافة بـين فــروع جمعيـة كافــل اليتــيمالخيرية من تيميمون إلى دلـدول مـرو ار ببـودة تـم رقـان ممـا جعلنـا نواجـه مشـاكل فـي توزيـع
استمارات الدراسة وصلت لحد توزيعنا لكل من فرع دلدول و تيميمون مـرتين نظـ ار لضـياع
اإلستمارات في التوزيع األول لإلستمارات مما كبدنا تضيعا كبي ار للوقت الذي أثـر بالتـأخر
في إتمام الدراسة .
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تمهيد :
إن الحــديث عــن موضــوع الجمعيــات الخيريــة ســيجرنا بالضــرورة الــى الغــوص فــي
المخاض األول الذي أدى إلى ظهور الجمعيـات بشـكلها الحـالي بشـكل عـام ،والتـي تبلـورت
مع التطورات الفكرية التي عرفتها أوروبا خالل نهضـتها الفكريـة إلـى أن وصـل إلـى مـا هـو
عليــه اليــوم تحــت مســمى المجتمــع المــدني ،والــذي كانــت الجمعيــات الخيريــة أحــد مكوناتــه
،التي أصبحت في الوقـت الحاضـر مـن أبـرز الظـواهر الصـحية واإليجابيـة فـي المجتمعـات
المعاصرة ،وذلك للـدور اإلنسـاني الكبيـر الـذي باتـت تقـوم بـه  ،خاصـة فـي تعزيزهـا للـروابط
االجتماعية بين فئات المجتمع بكافة مستوياته وكـذا مسـاهمتها فـي خلـق مجتمعـات متوازنـة
وقــادرة عل ــى ت ــوفير س ــبل الحيــاة الكريم ــة ألفراده ــا خاص ــة الفئــات الهش ــة م ــنهم م ــن أيت ــام
ومعوزين وفقراء ،وسعيها الحثيث إلـى تأصـيل الـرول التطوعيـة لـدى أفـراد هـذه المجتمعـات
على اعتبارها أحد مرتكزات بناء الذات االجتماعية فـي أي مجتمـع  ،وعليـه فقـد تطرقنـا فـي
هذا الفصل إلى السيرورة التاريخية لنشأة المجتمع المـدني ونشـأة الجمعيـات الخيريـة علـى
المستوى العالمي والعربي لننتهي إلى واقع الجمعيات في الجزائر .
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الفصل الثاني
أوال  :السيرورة التاريخية لنشأة المجتمع المدني
 – 1نشأة وتطور المجتمع المدني

لقــد اختلفــت آراء المفك ـرين والمنظ ـرين حــول مــن كانــت لــه األســبقية فــي بلــور مفهــوم

المجتمــع المــدني  ،فمــنهم مــن يرجعــه إلــى المفك ـرين اليونــانيين وتحديــد إلــى فكــر ارســطو .1ولكــن
األسلبية منهم أجمعوا على أن البوادر األولى لظهور مفهوم المجتمع المدني كمصـطلح ذو داللـة
ومعاني تعود إلى بديات القرن الثامن عشر ؛ هذه المرحلة التي عرفت بعصر النهضـة األوربيـة
والتــي كانــت االطــار الفعلــي لظهــور فك ـرة المجتمــع المــدني ألول م ـرة .حيــث كــان احــد مفــرزات
الصـ ـراع ال ــذي ش ــهدته اوروب ــا حينه ــا ب ــين الطبق ــة البرجوازي ــة المتنامي ــة ح ــديثا  ،وب ــين الس ــلطة
الكنسية القائمة أنا ذاك.2

ويرجع سبب هذا الصراع الذي عرفته أوروبا خالل هذا الفترة الى قيـام الطبقـة البرجوازيـة ضـد
الهيمن ــة الديني ــة الكنس ــية و أنظم ــة الحك ــم الس ــائدة وذل ــك به ــدف إح ــالل محله ــا أنظم ــة حك ــم
موضـوعية وعقالنيـة قائمـة علــى مبـدأ أن ال ســلطة إال تلـك السـلطة التــي تنبـع عـن إرادة أفـراد
المجتمع أنفسهم نتيجة وعيهم و ادراكهم بأهميـة العـيش المشـترك ضـمن رابطـة تجمعهـم ؛ بنـاء
علــى ارادتهــم الح ـرة واختيــارهم مــن يتــولى شــؤونهم وينــوب عــنهم فــي تســيير شــؤون حيــاتهم ،
مقابل ضـمان آمـنهم وسـالمة أمالكهـم الخاصـة  .مـع االحتكـام إلـى سـلطة القـانون التـي تسـتند
علــى مجموعــة القواعــد والمبــادئ اإلتفاقيــة والتعاقديــة فيمــا بيــنهم  ،ومــن هنــا جــاءت األرضــية
األساســية لبلــورة مفهــوم المجتمــع المــدني ،والــذي اعتمــد فــي بنــاءه الفكــري والفلســفي علــى عــدد
من التصورات الفكرية والفلسفية التي شكلت فـي مجموعهـا تيـا ار فكريـا بـار از تمثـل فـي نظريـات

العقد االجتماعي. 3

هــذه النظريــة التــي كانــت لهــا األســبقية فــي تنــاول مفهــوم المجتمــع المــدني إال أنهــا نظــرت إليــه
علــى أنــه مرادفــا لمفهــوم المجتمــع السياســي  -الدولــة  -وهــذا مــا حــاول رواد هــذا التيــار تأكيــده
من خالل آراءهم حول المجتمع المدني على سـرار "توماس هـوبز " ( )1270-1488الـذي
1

 -محمد العجاتي  ،عن المجتمع المدني والمجال العام –الحال المصرية ، -ورقة مقدمة ألشغال منتدى البدائل

العربية للدراسات  ،الجيزة  ،مصر ،اكتوبر ، 2111ص 15

 -2أماني قنديل ،الموسوعة العربية للمجتمع المدني ،الهيئة المصرية العامة للكتاب للنشر والتوزيع ،ط ،1القاهرة

،2114،ص41
3

-أماني قنديل  ،الموسوعة العربية للمجتمع المدني ،نفس المرجع  ،نفس الصفحة .
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جــاءت فلســفته حــول المجتمــع المــدني فــي ســياق تحليلــه للعالقــة بــين المجتمــع والدولــة ،حيــث
رفض وجود سلطة طبيعية مطلقة ،1ألنه وبحسب منظوره أن المجتمع فـي ظـل الطبيعـة تغلـب

عليـ ــه الفوضـ ــى والص ـ ـراعات والقـ ــوي يأكـ ــل الضـ ــعيف وذلـ ــك وفقـ ــا لمبـ ــدأ "حـ ــرب الكـ ــل ضـ ــد
الكــل"وبحســب هــوبز أن الخــروج مــن ه ـذه الوضــعية تســتوجب إحقــاق العدالــة و المســاواة بــين

األفراد على اعتبارهم أنهم أحرار  ،ويتمتعون باستقاللية فردية تسمح لهـم بـإبرام عقـد إجتمـاعي
،يتنــازلون بموجبــه ومحــض إرادتهــم عــن حقهــم فــي الســيادة الطبيعيــة لصــالح شــخص معنــوي
يتمثل في الدولة ؛ على أن يلتزم هذا الشخص المعنوى بضمان أمـنهم وحـريتهم فـي التملـك. 2
وهذا ما عبر عنه في قوله ......" :وهكذا فحيث يؤلف عدد من الناس جماعة واحـدة يتخلـى
كل منهم عن سلطة تنفيـذ السـلطة الطبيعيـة التـي تخصـه ويتنـازل عنهـا للمجتمـع ،وينشـأ عنـدنا

حين ــذاك فق ــط مجتم ــع سياس ــي أو م ــدني  .3" .....إال أن ــه و لتحقي ــق االنس ــجام ب ــين األفـ ـراد
ضـمن إطــار مبــادئ العقــد االجتمــاعي أضــاف هــوبز ضــرورة وضــع قــانون وتشـريعات يــتم مــن
خاللهـا تحديـد واجبـات وحقـوق كــل طـرف ،ليعـرف مـا لـه ومــا عليـه ؛ وليكـون فـي نفـس الوقــت
أداة ردعية يتم االحتكام إليها في حالة تجاوز كل طرف التزاماته اتجاه الطرف اآلخر.4

وبذلك شكلت اسهامات هوبز من خالل محاولته لفهم العالقة بين المجتمع والدولـة احـد اآلراء
الفكرية المبكرة التـي حاولـت أن تعطـي نظـرة حـول نشـأة المجتمـع المـدني  ،كمـا تعـد مـن أبـرز
الخطوات المهمة ضمن اطار مراحل بلورة مفهـوم المجتمـع المـدني والتـي فسـحت المجـال أمـام
عديــد المحــاوالت الفكريــة التــي أعقبتهــا وبنــت عليهــا أفكارهــا ونظرتهــا للمجتمــع المــدني ضــمن
اطار التراكم المعرفي الذي عرفه نشأة و تطور هذا المفهوم .
وفعــال أتــى بعــده جــون لــو ()1730-1200فــي محاولــة لــه لتطــوير األفكــار التــي طرحهــا
هــوبز خاصــة مــا تعلــق بفك ـرة حريــة األف ـراد المتســاوين فــي الحقــوق والوجبــات ،علــى اعتبــارهم
متساوين في التوقيع على العقد المبرم سالفا ، 5والـذي اعتبـر جـون لـو أن هـذه الحريـة تبـرر
 -1أماني قنديل  ،الموسوعة العربية للمجتمع المدني ،نفس المرجع ،ص 43
 -2محمد العجاتي ،مرجع سابق ،ص13

 -3أماني قنديل  ،الموسوعة العربية للمجتمع المدني ،مرجع سابق ،ص44

 -سازي الصواني ،تطور المجتمع المدني وأزمة المجتمع العربي ،مركز دراسات الغد العربي ،ط، 2114، 1فلسطين

،4ص32

 -5سازي الصواني  ،نفس المرجع ،نفس الصفحة
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حــق األفـراد فــي التملــك(الملكيــة)  ،خاصــة إذا مــا كــان قــائم علــى الجهــد الشخصــي ،1واقتصــر
علــى الدولــة ضــرورة االلتـزام بـاحترام هــذه الحقــوق الفرديــة لألفـراد والســهر علــى صــيانتها  ،بــل
وذهــب إلــى أبعــد مــن ذلــك حــين اعتبــر معــايير الدولــة المدنيــة تقــاس بمــدى احترامهــا للحريــات
الملكي ــة الفردي ــة  .2وم ــن هن ــا وفق ــد اتس ــمت أفك ــار لـــو ب ــالجرأة والمباشـ ـرة أكث ــر م ــن س ــابقيه

ويظهــر ذلــك مــن خــالل رفضــه لكــل مالــه صــلة بـالمجتمع اإلقطــاعي ،الــذي اعتبـره ال يتماشــى
م ــع الطبيع ــة البشـ ـرية ،ه ــذه األخيـ ـرة الت ــي ال تقب ــل س ــوى ببس ــط مف ــاهيم الحري ــة والمس ــاواة ف ــي
المجتمــع ؛خاصــة حــق األف ـراد فــي الملكيــة  . 3ويكــون بــذلك جــون لــو قــد وضــع الدولــة فــي
مسارها الحقيقي وهو النهج الليبرالي .
بينما جون جا روسو( )1778-1710الذي كان مـن بـين الـذين أولـوا أهميـة بالغـة بمفهـوم
المجتمع المدني  ،إذ جاءت أفكاره حوله أكثر عمقًا ممن سابقه ،حينما حاول توصـيف طبيعـة
العقد االجتماعي الذي بموجبه أنشأت الدولة  ،حيث يرى أن العقد المبرم بـين األفـراد فهـو فـي
حقيقة األمر يعد تنازل لألفـراد عـن حقهـم الطبيعـي للمجموعـة كلهـا ،وهـو بالتـالي تنـازالً لـإلرادة

العامة المعبرة عن الجماعة ،األمر الذي يجعل السلطة للجميع والسـيادة مصـدرها المجتمـع أو

الشعب  ،و أي سلطة ليس منابعها إرادة الشعب فهي ليست سلطة بحسب جون جاك روسـو
.4

كمــا تطــرق روســو الــى ضــرورة تحقيــق الحريــة والمســاواة بــين األف ـراد وال ـذي اعتبرهمــا رول
العقــد االجتمــاعي ،إال أنهمــا بحســبه ال يمكــن تحقيقهمــا ،مــا لــم تتحقــق العدالــة االجتماعيــة بــين
األفـ ـراد كش ــرط أول  .عن ــدها فق ــط س ــتتحقق الحري ــة والمس ــاواة ب ــين االفـ ـراد ،ألن ــه ي ــؤمن ب ــأن
المجتمع ال يمكن أن يستقيم ما لم يتم القضاء علـى التفـاوت االجتمـاعي بـين األفـراد .وبالتـالي
فقــد ربــط روســو تحقيــق الحريــة والمســاواة بــين األف ـراد بضــرورة خلــق عدالــة إجتماعيــة تكــون
بحسـبه صـمام أمـان السـتقرار المجتمـع .وبـذلك يكـون روسـو قـد طـرل فكـرة جديـدة تضـاف إلـى
جملة اإلسهامات الفكرية لتطور مفهوم المجتمع المدني وهي فكرة العدالـة االجتماعيـة  ،والتـي
 -1أماني قنديل  ،الموسوعة العربية للمجتمع المدني ،مرجع سابق ،ص 45
 -2محمد العجاتي  ،مرجع سابق ،ص 13
 -3سازي الصواني ،مرجع سابق ،ص 33
4

أماني قنديل  ،الموسوعة العربية للمجتمع المدني ،مرجع سابق ،ص43
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جــاءت فــي ســياق تحليلــه لعالقــة الســلطة بالســيادة داخــل المجتمــع السياســي ،1وهــذا مــا جعــل
افكار روسو تتميز بـالعمق والنضـج كونهـا تطرقـت الـى البعـد األخالقـي اإلنسـاني الـذي نلمسـه
ف ــي حديث ــه ع ــن ض ــرورة القض ــاء عل ــى التف ــاوت الطبق ــي وتحقي ــق العدال ــة االجتماعي ــة كش ــرط
لتحقيق الحرية والمساواة .
وعليــه فــالمجتمع المــدني خــالل القــرن الثــامن عشــر كــان ينظــر إليــه علــى أنــه اســقاط لمفهــوم
الدولة ،هذه األخيرة التي تشكلت نتيجة لتعاقد األفراد ضمن اجتماع توافقي يرتكز على مبـادئ
وقوانين يلتزمون بها .والتي تضمن لهم حقوقهم وواجبـاتهم ضـمن اطـار الدولـة المدنيـة  ،والتـي
بـدورها يتســاوى فيهــا كـل األفـراد أمــام القــانون المسـتمد أصــال مــن المبــادئ التـي جــاء بهــا العقــد
االجتمــاعي .2الــذي يعــد رول وجــوهر المدنيــة الحديثــة  ،التــي تشــكل فــي النهايــة دولــة القــانون

والمؤسس ــات ؛وب ــذلك تك ــون نت ــاج لتجرب ــة اإلنس ــانية المس ــتقلة ع ــن المج ــال الروح ــي ال ــديني و
اعالن القطيعة مع الهيمنة الدينية والكنسية باسم التفويض االلهي .
إال أن هذا التوجه القائم على اعتبار أن المجتمع المدني والدولة مفهوم واحد لم يدوم طـويال ،
فقــد ظهــرت أص ـوات مناديــة بضــرورة التمييــز بــين المفهــومين نظ ـ ار للفــرق الشاســع مــن حيــث
المدلول من جهة ومن حيث ظروف نشأة كل منهما من جهة أخـرى .فـالمجتمع المـدني يعبـر
عن ذلك المجال لإلجتماع اإلرادي لألفراد الـذي يعـد سـابقا فـي وجـوده عـن الدولـة التـي تسـتمد

مشــروعيتها و أســس قيامهــا مــن إرادة أف ـراد المجتمــع التــي تشــكلت قبــل وجوده ـا .3ومــن بــين
المنادين بهذا الطرل نجد المفكر بنجمان كونستان*

()1803-1727الـذي عبـر عنـه مـن

* -هو مفكر وسياسي فرنسي من اصل سويسري ( )1431-1333يعد من بين المنظري اليبرالين في مرحلة
اإلصالل األوروبي  ،صب جل اهتمامه بفكرة الحرية واليبرالية والتي ركز عليها في مؤلفه "دروس في السياسة
الدستورية "سنة ..... 1413للمزيد انظر كتاب عبد الوهاب الكيالي ،موسوعة السياسة ،ج  ،5المؤسسة العربية

للدراسات والنشر ،ط،2بيروت  ،1145،ص33

1
2

 سازي الصواني ،مرجع سابق ،ص ص35،33 -مركز االنتاج االعالمي ،المنطمات األهلية والمجتمع المدني  ،سلسة نحو مجتمع المعرفة ،إصدار،14 :جامعة

الملك عبد العزيز ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،د/س  ،ص31
3

 -أماني قنديل  ،الموسوعة العربية للمجتمع المدني ،مرجع سابق ،ص 43
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خالل وصفه للدولة بأنها".....ما هي إال داء ال بدا منه مـن أجـل تحقيـق مصـالح األفـراد فـي

ظل النظام الليبرالي . 1".....

وهــو نفــس مــا ذهــب إليــه تومــاس بــاين* ( )1830-1707الــذي يــرى فــي المجتمــع المــدني
وسيلة أخالقية يتم من خالله تقييد قوة الدولة والحـد مـن هيمنتهـا والعمـل علـى تصـريف قوتهـا
فــي مســارها الصــحيح والمتمثــل فــي تــدبير مصــالح أفـراد المجتمــع وتحقيــق المنــافع االجتماعيــة
للعامة .
وهــذا مــا يجعــل مــن المجتمــع المــدني كيــان مختلــف ومســتقال عــن الدولــة ،وتكمــن وظيفتــه فــي

مراقبة نشاط الدولة وفق ما يخدم مصلحة المجتمع بحسب باين. 2

إال أن اإلهتمام بمفهوم المجتمع المدني خالل الفترة التي أعقبت القـرن التاسـع عشـر قـد خفـت
قليال  ،ليعـود إلـى الواجهـة مـن جديـد مـع بـدايات القـرن التاسـع عشـر  ،خاصـة فـي ظـل تجـدر
ال أرســمالية نتيجــة حالــة التطــور الصــناعي و اإلقتصــادي ال ـذي ميــز أوروبــا فــي تلــك الفت ـرة .

والـذي انعكــس عنـه واقــع اجتمــاعي واقتصــادي معقــد ،3األمــر الــذي أدى الــى ضــرورة اإللتفــات
إلــى مخلفــات التنظــيم ال أرســمالي ومــا أنجــر عنــه مــن تغيـرات علــى المســتوى البنــاء االجتمــاعي
األوروبي  .هذا ما أسهم في خلق حركة فكرية كبيرة تجلت فـي عديـد النقاشـات الفكريـة الحـادة
التي أثيرت حول عدد من المفاهيم الليبرالية التي كانت بحاجة إلى مراجعات فكرية ،ومن بـين

جدال واسعا وقتها مفهوم المجتمع المدني .4
هذه المفاهيم التى أحدث ً

* -مفكر وسياسي وفيلسوف امريكي من اصل انجليزي اهتم بالدفاع عن الحقوق الطبيعة لالنسان و التحرر من
الهيمنة الكنسية واالستقالل خاصة استقالل امريكا عن بريطانيا ،ومن ابرز اسهاماته الفكرية مؤلفه الشهير "حقوق

االنسان "والفطرة السليمة " للمزيد أنظر - ‹wki›https:// ar.m.wikipedia.org ......

 -1بركات كريم  ،مساهمة المجتمع المدني في حماية حقوف اال نسان ،مذكرة ماجستير،سير منشورة  ،القانون الدولي
لحقوق اإلنسان ،كلية الحقوق ،جامعة بومرداس ،الجزائر ، 2113 ،ص14

 -2أماني قنديل  ،الموسوعة العربية للمجتمع المدني ،مرجع سابق ،الصفحة السابقة
3

-محمد العجاتي  ،مرجع سابق ،ص11

 -4نفس المرجع  ،نفس الصفحة
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لكــن هــذه المراجعــات الفكريـة حــول فكـرة المجتمــع المــدني لــم تكــن بهــدف إلغاءهــا فــي مجملهــا
وانما بغرض تخليصها مـن الغـرق أكثـر فـي التوجـه الليب ارلـي و ارجاعهـا الـى موقعهـا الصـحيح
الذي أسست ألجله وبالتالي محاولة إرجاعه إلى سكته الصحيحة التي يفترض أنه يسلكه. 1

ولعــل مــن بــين أبــرز المفك ـرين الــذين اهتم ـوا بالمراجعــة الفكريــة لمفهــوم المجتمــع المــدني نجــد
الفيلســوف األلمــاني فريــدريته هيغــل ( )1801-1773الــذي بنــى نظرتــه للمجتمــع المــدني
انطالقا من اإلحتياجات المتجددة لألفراد والرسبات الالماديـة لإلنسـان  ،لـذلك فقـد حـدد هيغـل

المجتمــع المــدني علــى أنــه فضــاء يعبــر فيــه اإلنســان عــن ذاتيتــه واحتياجاتــه ،علــى اعتبــاره أنــه

فردا ح ار ومستقل  ،ويتمتع بكامل اإلرادة التي تمكنه من السعي إلشباع احتياجاته.2

وبما أن األفـراد المسـتقلين فسـيعى كـل فـرد مـنهم إلـى تحقيـق رسباتـه .ممـا يـدخلهم فـي عالقـات
تبــادل للمنفع ــة فيمــا بي ــنهم  ،مم ــا يشــكل لن ــا تفاعــل اجتم ــاعي ق ــائم علــى تش ــابه المص ــالح و
اإلحتياجـات ؛األمــر الــذي يجعلهــم يتكتلــون فــي تشـكيالت اجتماعيــة مــن أجــل ضــمان حقــوقهم
في السوق الذي يقوم هو اآلخر على مبدأ التنافس المادي الحر والملكية الخاصة .3

إال أن عالقـات التبـادل بـين األفـراد هـذه داخـل الســوق ال يمكنهـا أن تسـتمر مــا لـم يكـون هنــاك
قــانون وادارة لتنظــيم هــذه العالقــات  ،فهنــا تظهــر الحاجــة الــى ضــرورة وجــود وســيط يــنظم هــذه
العالقــات ويقننهــا  .ففــي هــذه الحالــة يــتم اللجــوء الــى تنظيمــات المجتمــع المــدني والتــي يشــكلها
األف ـراد ســلفا لضــمان حقــوقهم ،فتعمــل هــذه األخي ـرة علــى تنظــيم عالقــات التبــادل بــين األف ـراد

داخل السوق .4

بينمــا الدولــة و أجهزتهــا تتــدخل فقــط فــي حــاالت التــوتر والص ـراعات بــين منظمــات المجتمــع
المــدني ،والتــي تقتضــي ضــرورة وجــود قــوة أخــرى تعمــل علــى ضــبط وتنظــيم عالقــات منظمــات
المجتمــع المــدني س ـواء فيمــا بينهــا او بينهــا وبــين الفــرد .لــذلك حــرص هيغــل علــى ضــرورة أن
تكون للدولة سلطة أكبر لكـي يتسـنى لهـا لعـب دورهـا كمـا يجـب ،وهـو التنظـيم واإلشـراف علـى

1

-أحمد شكر الصبيحي  ،مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي  ،سلسلة اطروحات الدكتوراء رقم  ،33مركز

دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،لبنان ،ط  ، 2114،2ص22

2أحمد شكر الصبيحي ،نفس المرجع ،ص23

 -3أماني قنديل  ،الموسوعة العربية للمجتمع المدني ،مرجع سابق ،ص44
4

-سازي الصواني ،مرجع سابق ،ص 34
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تنظيم ــات المجتم ــع الم ــدني وذل ــك به ــدف تحقي ــق التـ ـوازن ب ــين المص ــلحة الفردي ــة الت ــي يمثله ــا
المجتمع المدني وبين المصلحة العامة التي تمثلها الدولة أي بين الكليات والجزئيات .1

وعليــه فقــد اختصــر هيغــل المجتمــع المــدني فــي ذلــك المجــال لتقســيم العمــل واشــباع الحاجــات
الماديــة  ،لتــي تتولــد عنهــا ص ـراعات بــين المصــالح الخاصــة لألف ـراد ،بينمــا الدولــة تمثــل ذلــك
المجال الكبير ذو السلطة المطلقة والتي تحوي المجتمع المـدني الـذي يعمـل فـي ظلهـا وتسـعى

الى تجسيد المصلحة العامة .2

وبالرسم من اإلسهامات الكبيرة التـي قـدمها هيغـل حـول تحديـد مفهـوم المجتمـع المـدني وكيفيـة
تص ــوره ل ــه ،إال أن الدارس ــين لفك ــر هيغــــل ي ــرون أن تص ــوره لمفه ــوم المجتم ــع الم ــدني ج ــاء
مســتمدا مــن الواقــع األلمــاني الــذي مــرت بــه ألمانيــا فــي تلــك الفت ـرة والتــي تميــزت باإلنقســامات
وضــعف الدولــة وحاجتهــا الملحــة لوجــود دولــة موحــدة بمؤسســات قويــة ،إذا مــا أرادت مواكبــة
مسيرة التطور االقتصادي  ،خاصة وأن الدول المجاورة لها كفرنسا وبريطانيـا قـد قطعتـا شـوطا
كبيـ ار فــي الثــورة الصــناعية وأن التحـاق ألمانيــا بركــب هـذه الـدول المجــاورة لهــا مرهونــا بتحقيــق
وحدتها وبناء دولة قوة ذات سلطة على مؤسسـاتها وقـادرة علـى قيـادة قـاطرة التطـور الصـناعي

في المانيا.3

وعلـ ــى العكـ ــس تمامـ ــا مـ ــن نظ ـ ـرة هيغـــــل لمفهـ ــوم المجتمـ ــع المـ ــدني فقـ ــد نظـ ــر تلميـ ــذه كـــــارل
مــاركس( )1880-1818للمجتمــع المــدني نظ ـرة مغــايرة إن لــم نقــل نقيضــها حــول المجتمــع
المدني الذي حدده في أنه " حلبة للمتنافس الواسع للمصالح االقتصادية البرجوازية ".4

كمـا نفـي مـاركس أن تكــون الدولـة هـي حاميــة األخـالق فـي المجتمـع البرجـوازي ،ألنهـا مـا هــي
مرحــل معينــة
إال إنتــاج للعقــل البشــري ،وال ـذي عمــل المجتمــع البرج ـوازي علــى تشــكيلها خــالل ا
من تطوره التاريخي وهي ليست قوة خارجية مفروضة على المجتمع  ،وانما هذا األخيـر هـو
مـن أوجــدها لنفسـه عنــدما وصـل إلــى م ارحــل متقدمـة مــن الملكيـة الفرديــة ،األمـر الــذي أدى بــه
إلــى ضــرورة ايجــاد قــوة فوقيــة تقــف ظاهريــا فــوق المجتمــع البرج ـوازي ،ليســت لكــبح األنانيــة
1

 -سازي الصواني ،نفس المرجع ،ص31

 -2أماني قنديل  ،الموسوعة العربية للمجتمع المدني ،مرجع سابق ،ص 41

 3كريم بركات  ،مساهمة المجتمع المدني في حماية حقوف االنسان ،مرجع سابق ،ص 33
 -4سازي الصواني ،نفس المرجع ،ص41
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الفردية واالضطهاد الطبقي بين الطبقات المالكة والطبقات التـى ال تملـك ،وانمـا لإلمعـان أكثـر
في ترسيخ التفـاوت الطبقـي وتعزيـز مكانـة المجتمـع البرجـوازي ،1وبالتـالي فـالمجتمع البرجـوازي

عمل على خلق المجتمع مـدني .هـذا األخيـر الـذي بـدوره اشـتقت منـه الدولـة لحمايـة المجتمـع
البرج ـوازي ،مــن خــالل الســلطة والقــوة التــي تملكهــا  .والتــي اســتمدتها مــن المجتمــع البرج ـوازي
الذي هو المسؤول األول عن إيجادها.
وبحســب مــاركس أنــه حينمــا تثــور الطبقــات المضــطهدة ضــد الطبقــات البرجوازيــة وتعلــن الدولــة
اإلشـتراكية سـوف يـذوب المجتمـع المـدني فـي المجتمـع الشـيوعي ممـا يجعـل مـن وجـود الدولــة
سي ــر مب ــرر طالم ــا المجتم ــع البرجـ ـوازي ال ــذي عم ــل عل ــى تش ــكيلها لحماي ــة مص ــالحة ل ــم يع ــد

موجودا .2

ومــن هنــا تبلــورت نظ ـرة مــاركس حــول المجتمــع المــدني والتــي تلخصــت بحســبه بأنــه التجلــي
المادي المؤسس للدولـة  .وهـو بـذلك لـم يخـرج عـن قاعـد تصـوره لطبيعـة العمليـة الجدليـة ونـوع
القــوى المحركــة للتطــور التــاريخي ،لــذلك فقــد ميــز مــاركس بــين قــوى فوقيــة تتمثــل فــي الدولــة
والـ ــنظم الثقافيـ ــة و االيديولوجيـ ــة وأخـ ــرى تحتيـ ــة تتمثـ ــل فـ ــي الطبقـ ــات االجتماعيـ ــة والمجتمـ ــع
المدني،هذا األخير الذي بحسب ماركس يمثل القاعدة التى على أساسها تحدد طبيعـة األبنيـة
الفوقية  ،وعليه فالمجتمع يتجلـى وفقـا لهـذا المنظـور فـي تلـك األبنيـة التحتيـة التـي تكـون عبـارة
عن اسقاط لألبنية الفوقية في أرض الواقـع والتـي يـتم مـن خاللهـا تحديـد األسـس اإليديولوجيـة
التي تعكس الوجود المجتمعي وفقا لطبيعة العالقات السائدة بين عوامـل اإلنتـاج وقـوى اإلنتـاج

خالل مراحل تطوره التاريخي المادي .3

فالمجتمع المدني بحسب ماركس يعد امتداد للدولـة وأجهزتهـا فهـو يعبـر عـن توجهاتهـا اليبراليـة
 ،فتســتخدمه لتك ـريس هــذه التوجهــات ،خاصــة وأن الدولــة بحســبه تشــكل أداة ليبراليــة تهمــين
عليها الطبقة البرجوازية لخدمة مصالحها الشخصية ولتحافظ على امتيازاتها لذالك فهي تعتمـد
عليهــا لتكـريس الوضــع القــائم ممــا يضــمن اســتم ارريتها ويعــزز وجودهــا  .وال يتــأتى ذلــك للدولــة
1
2
3

 -أماني قنديل ،الموسوعة العربية للمجتمع المدني ،مرجع سابق ،ص41

 مركز االنتاج االعالمي ،سلسلة نحو مجتمع المعرفة ،مرجع سابق ،ص41-عزمي بشارة  ،المجتمع المدني (دراسة نقدية )،المركز العربي لألبحاث ودراسات السياسات ،ط،3بيروت  ،لبنان

، 2112،ص ص253،253
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اليبرالي ــة دون اعتماده ــا عل ــى تنظيم ــات المجتم ــع الم ــدني ف ــي تكـ ـريس ه ــذا التوجه ــات عل ــى
اعتباره بحسـب مـاركس أجهـزة تابعـة للدولـة1.فهـي يـدها الخفيـة التـى تسـتخدمها فـي المحافظـة

علــى إمتي ــازات ومص ــالح الطبق ــة البرجوازيــة فه ــو ب ــذلك يعك ــس توجــه الدول ــة ف ــي ظ ــل النظ ــام
الليبرالي .2

إال أن مــاركس رســم كــل هــذا واجهتــه عديــد اإلنتقــادات حــول تصــوره لمفهــوم المجتمــع المــدني
الذي شابه كثي ار من اللبس والغموض  ،كونه لم يحدد الوظيفة األساسية التي يمكن أن يؤديهـا
المجتمع المدني في تصوره للدولة الشيوعية التي اعتقد أنها ستؤول إليها البشرية .
لقــد تـوارى مفهــوم المجتمــع المــدني عــن الــأنظار فتـرة طويلــة مــن الــزمن ،نظـ ار للظــروف العامــة
التي عرفتها أوروبا والعالم خالل تلك الفترة ،من تداعيات األزمة االقتصادية ،1121من جهـة
و نشوب الحربين العالمتين من جهة أخرى ،ثـم تلتهـا الحـرب البـاردة،أين بـدأ التوجـه نحـو فكـرة
التعبئـ ــة الكاملـ ــة لجميـ ــع طبقـ ــات المجتمـ ــع بمختلـ ــف توجهـ ــاتهم نحـ ــو الـ ــدفاع عـ ــن أوطـ ــانهم
والمساهمة في بناءها  ،األمر الذي أدى إلى انسحاب فكرة المجتمع المدني عن السـاحة قلـيال
3

 ،إال أن هذا االنسحاب لم يدم طويال ،لكن سرعان مـا طفـى الـى السـطح مـن جديـد  ،ليأخـذ

األولوية في النقاشـات الفكريـة مـع منتصـف القـرن العشـرين ويرجـع الفضـل فـي ذلـك هـذه المـرة
الى المفكـر اإليطـالي "أنطونيـو هرامشـي * " وذلـك مـن خـالل كتاباتـه التـى جـاءت فـي سـياق
إهتمام ــه بالدكتاتوري ــة ال أرس ــمالية وكي ــف أن مؤسس ــات المجتم ــع الم ــدني تع ــد مج ــاال خص ــبا
للمنافسة اإليديولوجية.4

وقد حدد سرامشـي المجتمـع المـدني فـي عمومـه فـي مجمـوع التنظيمـات الخاصـة التـي تـرتبط
وظيفيا بالهيمنة االيديولوجية؛ وهذا انطالقا من أن سرامشي ينظر إلـى المجتمـع المـدني علـى
أنــه جــزء مــن األبنيــة الفوقيــة  ،هــذه األبنيــة التــي يميــز فيهــا بــين الدولــة والمجتمــع المــدني ،هــذا
األخيــر الــذي يتشــكل مــن الفئــات النخبويــة فــي المجتمــع والطامحــة إلــى الوصــول الــى م اركــز
*  -هو مفكر وفيلسوف ماركسي ايطالي ولد في ( )1133-1411بجزيرة سردينيا اإليطالية يعد من المنظرين الحركة
الثورية اإليطالية من ابرز مؤلفاته  :رسائل السجن –سرامشي وقضايا المجتمع المدني .

1
2
3
4

-سازي الصواني ،مرجع سابق ،ص 42
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القرار  ، 1كما حـدد وظيفتـين لهـذه األبنيـة الفوقيـة .فـاألولى تكمـن فـي وظيفـة السـيطرة واإلكـراه
وهــي تتعلــق بالدولــة ،بينمــا المجتمــع المــدني تــتلخص وظيفتــه فــي الهيمنــة االيدلوجيــة ،حيــث
تتنـ ــافس فيـ ــه النخـ ــب المثقفـ ــة والتـ ــي تحـ ــاول مـ ــن خـ ــالل المجتمـ ــع المـ ــدني تجسـ ــيد تطلعاتهـ ــا
وتوجهاتها اإليديولوجية .2

وبمــا أن منظمــات المجتمــع المــدني بحســب سرامشــي لهــا دو ار كبي ـ ار فــي خلــق الــوعي الطبقــي
لــدى األف ـراد  ،وفــي تمكــين الطبقــة البرجوازيــة علــى احكــام الســيطرة علــى مجتمعهــا بأســاليب
تجعل منها سيطرة مقبولة من األفراد كافة ،لذا تسعى الطبقة المسيطرة الـى تكـوين الجمعيـات
واإلتحادات والتنظيمات االجتماعية لتسـويق افكارهـا فـي اوسـاط المجتمـع لتصـطب فـي النهايـة
هذا األخير بهذه االفكار.3

وبحســب سرامشــي أن التحــول اإلجتمــاعي يحــدث عنــدما يتشــكل الــوعي لــدى الطبقــة الخاضــعة
بذاتها ،مما يجعل هذه األخيرة تعمل على تأسيس منظمات مجتمع مـدني خاصـة بهـا  ،بهـدف
تسويق ايديولوجيتها ونظرتها لألمور المختلفـة هـي األخـرى .4وال يتـأتى لهـا ذلـك إال مـن خـالل

تك ــوين قاع ــدة م ــن النخ ــب المثقف ــة والمتعلم ــة م ــن أبن ــاء طبقته ــا لقي ــادة ه ــذه التنظيم ــات وفق ــا
لتوجهاتهــا ونظرتهــا الخاصــة .لــذلك يلــح سرامشــي علــى ضــرورة االهتمــام بمؤسســات التنشــئة
االجتماعية ،لتكوين رأسمال فكري بإمكانه تعزيز ودعم هذه اإليديولوجيات .5

واللحظة الحاسمة في تاريخ التحول األيديولوجي تكون حينما تبـدأ الهيمنـة اإليديولوجيـة للطبقـة
المســيطرة فــي االنهيــار وتحديــدا عنــدما تتبلــور هيمنــة االيدلوجيــة المضــادة  ،وفــي هــذه األثنــاء
تظهـ ــر عالم ـ ــات التح ـ ــول الثـ ــوري ف ـ ــي المجتم ـ ــع  ،وال يقتص ـ ــر هـ ــذا التح ـ ــول عل ـ ــى مس ـ ــتوى

1

سازي الصواني  ،نفس المرجع ،نفس الصفحة

2

 -بلعيور الطاهر  ،المجتمع المدني كبديل سياسي في الوطن العربي  ،مجلة العلوم االنسانية ،العدد ، 11جامعة

3

 -عزمي بشارة ،مرجع سابق ،ص254

محمد خيضر ،بسكرة ،نوفمبر ، 2113ص 122

 -4أماني قنديل  ،الموسوعة العربية للمجتمع المدني ،مرجع سابق ،ص52
5

ناديا بن يوسف  ،نشأة وتطور مفهوم المجتمع المدني في العصر الحديث  ،مجلة دراسات المركز العالمي

لدراسات واألبحاث الكتاب  -االخضر  ،العدد  ، 24ليبيا ، 2113،ص13
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المؤسســات الرســمية ومؤسســات المجتمــع المــدني وانمــا يتعــداه ليشــمل عالقــات اإلنتــاج وقــوى

اإلنتاج. 1

وعليــه فقــد كانــت إلســهامات سرامشــي دو ار كبيـ ار فــي نقــل مفهــوم المجتمــع المــدني مــن الحقــل
التنظي ــري الفك ــري ال ــذي ظ ــل حبيس ــا ل ــه من ــذ نش ــأته ال ــى الحق ــل المي ــداني الـ ـواقعي ف ــي ش ــكله
المعاصر ،الذي يتجلى في مؤسسات المجتمع المدني من تنظيمات وجمعيات واتحـادات علـى
اختالف نشاطاتها وتوجهاتها ،والتي عرفت تنامي واسع في أوروبا .
وذلــك بعــد مــا تهافــت العديــد مــن المناهضــين للفكــر الــدكتاتوري ال أرســمالي فــي أوروبــا وأمريكــا
الالتينيـة لالنضـواء تحــت لـواء مؤسســات المجتمــع المـدني علــى اعتبارهــا أحـد منــابر اإلصــالل
السياسي والتي تمكنهم من إيصال أصواتهم عبرها على الصعيد الميداني. 2

بينما على الصعيد األكاديمي فقد كانت إلسهامات سرامشي دو ار في لفـت أنظـار األكـاديميين
والمنظ ـرين نحــو فك ـرة المجتمــع المــدني وقضــاياه ،وذلــك مــن خــالل عديــد الد ارســات والبحــوث
التــي تناولتــه  ،وهــذا مــا أســهم فــي جعــل موضــوع المجتمــع المــدني يــدخل وبقــوة حقــل العلــوم
االجتماعية الغربية ،خاصـة بعـد انتهـاء الحـرب البـارد عنـدما اسـتعار علمـاء االجتمـاع المقـارن
مفهوم المجتمع المدني من التاريخ األوروبي وذلـك مـن أجـل شـرل عديـد التحـوالت الديمق ارطيـة

و اإلصالحية التي عرفها العالم خاصة بعد انهيار المعسكر الشرقي الشيوعي .3

ويحــدد المجتمــع المــدني فــي شــكله المعاصــر بحســب ريمونــد هينبــوه فــي "شــبكة االتحــادات
طوعيــة التكــوين  ،والتــى تبــدوا مســتقلة عــن الدولــة والجماعــات األوليــة ولكنهــا فــي الوقــت الــذي
تعمــل فيــه علــى احت ـواء االنقســامات االجتماعيــة وتشــكيل منطقــة عازلــة بــين الدولــة والمجتمــع
"4ويعرفـه الـبعض اآلخــر فـي أنـه "مجموعــة المؤسسـات اإلقتصـادية واإلجتماعيــة والثقافيـة التــى

تعم ــل ف ــي ميادينه ــا المختلف ــة ف ــي اس ــتقالل ع ــن س ــلطة الدول ــة لتحقي ــق أسـ ـراض متع ــددة منه ــا
أسـ ـراض سياس ــية كالمش ــاركة ف ــي ص ــنع القـ ـرار ،ومنه ــا أسـ ـراض نقابي ــة كال ــدفاع ع ــن مص ــالح
1

 -عزمي بشارة  ،مرجع سابق ،ص251

3

ناديا بن يوسف ،مرجع سابق ،ص14

 -2ناديا بن يوسف  ،مرجع سابق ،الصفحة السابقة
 -4زهير بوعمامة ،التحول الديمقراطي في الجزائر ،محاولة لفهم طبيعة وحدود انفتال السلطة على فعاليات المجتمع

المدني وآثره في عملية التحول السياسي في الجزائر ،مقال منشور بكراسات الملتقى الوطني األول حول المجتمع المدني
المنعقد يومي،2115/11/11-11دار الهدى للنشر والتوزيع ،الجزائر ،2115،ص112
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أعضاءها ،ومنها أسراض ثقافية كما في اإلتحادات الكتاب والمثقفين والجمعيات الثقافيـة التـى
تهدف الـى نشـر الـوعي الثقـافي وفـق اتجاهـات أعضـاء كـل مجموعـة ،ومنهـا أسـراض اإلسـهام
في العمل االجتماعي لتحقيق التنمية "

1

وعليه فإن المجتمع المدني يتشكل من مجموع التنظيمات التطوعية التي ينشـئها األفـراد بهـدف
تحقيق أهداف مشتركة لديهم وفق اطر تنظيمية معينة .
ومنه فإن المجتمع المدني يتشكل من كل :

الجمعيات األهلية –النقابات المهنية –االتحادات –الوداديات الثقافية -التنظيمـات الدينيـة–والحركات الكشفية وهيرها من التشكيالت االجتماعية االخرى .
 -2خصائص المجتمع المدني:

على الرسم من اختالف العلماء في تحديد مفهـوم المجتمـع المـدني إال أنـه كـان هنـاك شـبه

إجم ــاع ح ــول تحدي ــد أه ــم مقومات ــه الت ــي يرتك ــز عليه ــا المجتم ــع الم ــدني  ،والت ــي ال يمك ــن
الحديث عن مجتمع مدني بشكل الفعلي ما لم تتوفر هذه المقومات والتي يمكن تميزهـا إلـى
شقين أساسين هما :
أ -المقومــات الماديــة  :تقــوم تكوينــات المجتمــع المــدني علــى مجموعــة مــن المقومــات الماديــة
التــي ترتكــز فــي مجملهــا فــي الجوانــب الهيكليــة والتنظيميــة ويمكــن تصــنيفها إلــى عنص ـرين
أساسين وهما :2

 -1المؤسسة  :إن تنظيمات المجتمع المـدني تعـد تنظيمـات يشـكلها األفـراد بشـكل هـادف
ومــنظم كإط ــار لتوحيــد جه ــودهم وفقــا لهيك ــل تنظيم ــي معــين ي ــتم بموجــب تحدي ــد األه ــداف
واآلليات والموارد التي يـتم اسـتخدامها لتحقيـق الغايـة مـن هـذا التنظـيم .3شـأنه شـأن مختلـف
التنظيمات العصرية التي أصبحت سمة مجمل الحياة الحضارية .

 -1حداد المطران سريغوار وآخرون ،فكرة المجتمع المدني العربي والتحدي الديمقراطي ،مؤسسة فريديش ايبرت

،بيروت ،لبنان ،2114،ص ص43،43:

2

-بركات كريم ،مساهمة المجتمع المدني في حماية البيئة ،أطروحة دكتوراء ،سير منشورة ،تخصص قانون ،كلية

العلوم القانونية والسياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،الجزائر ،ص43
3

 -مرزوقي عمر ،المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الجزائر (إشكالية الدور) مقال منشور بمجلة

المستقبل،العدد، 432مركز دراسات الوحدة  ، 2115/12/ ،ص 34
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وتتجسد فكرة المؤسسات في التطبيقات المعاصرة للمجتمع المدني من خالل تنظيماته التـي
تندرج في المؤسسات األهليـة والجمعيـات واالتحـادات واألحـزاب والنقابـات وسيرهـا .وبشـكل
عــام تشــمل كــل التشــكيالت التــي تمــأل المجــال الــذي يتموقــع مــا بــين كــل مــن الدولــة واألسـرة
والمجتمع بشكل رسمي.
-2

1

المـــوراد  :إن أي تنظــيم يــتم إنشــاءه كيــف مــا كانــت طبيعتــه يجــب أن يتــوفر علــى

مصــدر مــالي ثابــت  ،يمكنهــا مــن تجســيد أهدافــه واإلنفــاق علــى خططــه واســتراتيجياته وفيمــا
يتعل ــق بمنظم ــات المجتم ــع إلنش ــائها يتوج ــب عليه ــا أن تتمت ــع بمص ــدر م ــالي خ ــاص به ــا
تستطيع من خالله تمويل نفسها وبنفسها.

2

فكلما كانـت تتمتـع بذاتيـه التمويـل و اإلعتمـاد علـى نفسـها فـي تمويـل برامجهـا و أنشـطتها ،
كلمــا انعكــس ذلــك علــى تعزيــز اســتقالليتها الماليــة ويجعلهــا بعيــدة عــن أوجــه التبعيــة  ،التــي
تكــون عــن طريــق تلقيهــا تمــويالت ماليــة مــن أط ـراف خارجيــة عنــه قــد تكــون الدولــة أو أي
جهة أخرى.

3

وعــادة تعتمــد منظمــات المجتمــع المــدني التــي تكــون مواردهــا الماليــة ذاتيــة مــن اشــتراكات
ومساهمات أعضائها والمتبرعين والهبات التي قد تتلقاها مـن المحسـنين  ....الـخ 4وهـذا مـا

يجعــل طبيعيــة الم ـوارد الماليــة التــي تعتمــد عليهــا هــذه التنظيمــات متمي ـزة عــن سيرهــا مــن
التنظيم ــات األخ ــرى الحكومي ــة أو الخاص ــة  ،وه ــذا م ــا يض ــف خصوص ــية عل ــى تنظيم ــات
المجتمــع الم ــدني ; إال أن ــه تج ــدر اإلش ــارة إل ــى أن ــه يمك ــن لتنظيم ــات المجتم ــع الم ــدني ف ــي
بعض الحاالت أن تتلقى بعض المساعدات والمـنح الماليـة فـي شـكل مسـاعدات إضـافية أو
إعتمـادات دوريـة مــن قبـل الدولــة أو أي جهـات أخــرى  ،خاصـة محليــة أو دوليـة  ،علــى أن
ال يكون لهذا الدعم المادي أي تأثير على اإلستقاللية المالية لهـذه التنظيمـات المدنيـة  ،وال
يعني ذلك ارتباطها وتبعيتها لتلك الجهات المانحة لهذا الدعم المادي.

5

ألن هذا يتنافى مع الطابع االستقاللي لمؤسسات المجتمع المدني التي تنشد تحقيقه.
1

حساب الجيالني  ،قضايا اجتماعية معاصرة  ،ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ،د/ط ،2114 ،ص . 223

3

بركات كريم ،مساهمة المجتمع المدني في حماية البيئة ،مرجع سابف  ،ص.44

5

بركات كريم ،مساهمة المجتمع المدني في حماية البيئة  ،مرجع سابق  ،الصفحة السابقة .

2

بركات كريم ،مساهمة المجتمع المدني في حماية حقوف اإلنسان ،مرجع سابق ،ص .13

4

بركات كريم ،مساهمة المجتمع المدني في حماية حقوف اإلنسان ،مرجع سابق ،ص . 14
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ب -الخصائص المعنوية:

إلى جانب المقومات المادية التي يتميز بها المجتمع المدني  ،والتـي تحقـق لـه خصوصـيته
المادية و المؤسساتية  ،فهو كذلك له مقوم آخر ال يقل أهمية عن المقوم األول وهو يتمثـل
في المقوم المعنوي أو العضوي  ،ويظهر فـي الجوانـب المتعلقـة بالمبـادئ والقـيم التـي تحكـم

أدواره و توجهاتــه  ،بمــا يضـمن تحقيــق أهدافــه وساياتــه 1.وعليــه فــإن تــوفر المجتمــع المــدني
على ركيزة أساسية تتمثل في المقومات المعنوية والتي تشكل جوهر ورول تفرده فهي تعمـل
على تكريس استقالليته و كينونتـه  ،كيـان مسـتقل يتمتـع بخصوصـيته المعنويـة التـي تتجلـي
في المنظومة القيمية أو النسق القيمي ،التـي تعمـل كموجـه لتحقيـق أهدافـه التـي يهـدف إلـى
تحقيقها .
وتتجلى هذه المقومات المعنوية في ما يلي:
 .1اإلستقاللية  :وتعـد مـن بـين الركـائز األساسـية التـي يقـوم عليهـا المجتمـع المـدني ونعنـي
بها عدم خضوع مؤسسـات المجتمـع المـدني ألي شـكل مـن أشـكال التبعيـة والهيمنـة  ،سـواء

كانت داخلية أو خارجية  ،وعلى رأسها هيمنة الدولـة 2.لـذا يتوجـب علـى منظمـات المجتمـع

أن تتمتع بسيادة تامة عن ق ارراتها  ،وادارة شؤونها بشكل كامال 3ألنه ال يمكن الحديث عـن
بناء مجتمع مدني فعلي كقطاع قائم ما لم يتوفر على القدرة في تحقيق استقاللية.
و عن ــد الح ــديث ع ــن اس ــتقاللية منظم ــات المجتم ــع الم ــدني فق ــد أدرج الب ــاحثين ع ــدد م ــن
المؤشرات التي يستدل بهم في تحديـد درجـة اسـتقاللية مؤسسـات المجتمـع المـدني ومـن بـين
هذه المؤشرات ما يلي:
 نشأة مؤسسات المجتمع المدني  :وحـدود تـدخل الدولـة فـي ذلـك  ،ألنـه فـي األصـل أن
نشأة منظمات المجتمع المدني وفقا لإلاردة الحرة لألفراد الـذي يشـتركون فـي نفـس األهـداف
والتوجهات من أجل العمل على تحقيقها .4فإن كانت نشأة هذه التنظيمات يعـود إلـى الدولـة
أو أي طرف آخر فهنا تفقد هـذه المنظمـات مبـدأ المبـادرة الشـعبية التـي يفتـرض أنهـا الـدافع
1

مرزوقي عمر  ،مرجع سابق  ،ص .35

2

بركات كريم ،مساهمة المجتمع المدني في حماية البيئة  ،مرجع سابق  ،ص. 51

4

أحمد شكر الصبحي ،مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي ،سلسلة اطروحات الدكتوراء (، )33مركز دراسات

3

حسان الجيالني ،مرجع سابق ،ص .224

الوحدة العربية  ،ط ، 2بيروت –لبنان ، 2114،ص25
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األول خلــف تأسيســها  ،لــذلك يتوجــب أن تكــون نشــأة منظمــات المجتمــع المــدني بعيــدة عــن
تدخالت القطاعات األخرى لكي ال تنطوي تحت لواء أي طرف أو قطاع.
 االستقال ل المالي  :ويظهر من خالل مواردهـا الماليـة ومصـادر تمويلهـا فـإذا كانـت هـذه
المنظمــات تعتمــد علــى التمويــل الــذاتي،أي تمويــل نفســها بنفســها فهنــا يمكــن الحــديث عــن
اســتقاللية ماليــة 1.إال أنــه يمكــن أن تتحصــل هــذه المنظمــات علــى دعــم جزئــي مــن طــرف

الدولة أو بعض الجهات األخرى دون أن يمس هذا باستقالليتها.
 االســـتقالل اإلداري والتنظيمـــي  :ونعنــي بــه أن تتــوفر منظمــات المجتمــع المــدني علــى
هــامش مــن االســتقاللية التامــة فــي إدارتهــا لشــؤونها وفقــا لوائحهــا وقوانينهــا الداخليــة التــي

تعتمــدها  ،دون أي امــالءات مــن أي جهــة مــا .2وهــذا مــا يــنعكس علــى اســتقاللية ق ارراتهــا
ومواقفها.
 .2الطواعيـــة  :ويع ــد هــذا المب ــدأ مــن أكث ــر الخصــائص الت ــي يتميــز به ــا المجتمــع الم ــدني
وتميـ ـزه ع ــن سيـ ـره م ــن القطاع ــات األخ ــرى الحكومي ــة أو الخاص ــة  ،حت ــى أص ــبحت أح ــد
تســمياته .وهــي تقــوم علــى مبــدأ المشــاركة اإلراديــة والحـرة لألفـراد ضــمن تنظيمــات المجتمــع
الم ــدني 3.ويـ ـرتبط مب ــدأ الطوعي ــة ف ــي منظم ــات المجتم ــع الم ــدني بش ــكل ع ــام بفك ــرة العم ــل
التطــوعي الــذي يقــوم علــى مبــدأ عــدم الربحيــة أي عــدم توقــع أي عائــد مــادي مقابــل النشــاط
فــي هــذه المنظمــات  ،وذلــك ألن دورهــا سالــب مــا يكــون ذا طــابع عمــومي أي يهــدف إلــى
تحقيـ ــق المصـ ــلحة العامـ ــة أو مـ ــن أجـ ــل تحقيـ ــق األهـ ــداف والغايـ ــات المشـ ــتركة ألعضـ ــائها
المنتميين لهذه التنظيمات.

4

 .3اإلدارة الســـلمية  :يعتمــد بنــاء مجتمــع مــدني بمــا للكلمــة مــن معنــى علــى تك ـريس مبــدأ
الطوعية والتوافق العام  .ولتحقيق ذلك يتوجب على التنظيمات المدنيـة العمـل علـى تكـريس
هذه المبادئ من خالل االلتزام بقواعدها ونظمها التأسيسية  ،والتي من بين ما تقره ضـرورة
انته ــاج الط ــرق واألس ــاليب الس ــلمية ف ــي التعبي ــر ع ــن آرائه ــا ومواقفه ــا .و ممارس ــة أدو اره ــا
 -1مرزوقي عمر ،مرجع سابق ،الصفحة السابقة .
2
3
4

حسان الجيالني ،مرجع سابق ،ص .224
مرزوقي عمر ،مرجع سابق ،ص .33
بركات كريم ،مساهمة المجتمع المدني في حماية البيئة ،مرجع سابق ،ص . 51
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ونشــاطاتها ضــمن اإلطــار الحضــاري الــذي يقــوم علــى احتـرام القــانون وحفــظ النظــام العــام ،

وذلـك إلضـفاء الطــابع المـدني عليهـا 1.دون اللجــوء إلـى الطـرق الغيــر مشـروعة والتـي تــنجم
عنها الفوضى والعنف وخرق النظام دون المساس بحق هـذه التنظيمـات فـي ممارسـة دورهـا
الرقابي على نشاطات الحكومة ومعارضة السياسات واإلجـراءات الحكوميـة التـي ت ارهـا هـذه
التنظيمات سير متوافقة ومتطلبات الصالح العام.
-3أهمية المجتمع المدني :

لق ــد أدت التغيـ ـرات الجذري ــة الت ــي عرفه ــا الع ــالم خ ــالل الس ــنوات األخيـ ـرة عل ــى عدي ــد

المس ــتويات االقتص ــادية والسياس ــية واالجتماعي ــة إلـ ــى ب ــروز مف ــاهيم جدي ــد كالتعددي ــة وحريـ ــة
التعبير والديمقراطية وحقوق اإلنسـان ودولـة الرفـاه.....الـخ ،هـذا مـا أكسـب مؤسسـات المجتمـع
المدني أهمية بالغة تظهر في عديد األوجه ونذكر منها :
 تعــد منظمــات المجتمــع المــدني أحــد أبــرز اآلليــات الكفيلــة بتعزيــز وترســخ قــيم الديمقراطيــةالتشــاركية وحقــوق اإلنســان ،وذلــك مــن خــالل العمــل علــى ترســيخها  ،كمــا تعــد منــا مالئمــا
لتجسيدها في أرض الواقع من خالل ممارستها في إدارة هذه التنظيمات المجتمع المدني .2

كما تـزداد منظمـات المجتمـع المـدني أهميـة بعـدما أونيطـت بهـا عديـد األدوار والوظـائف ،التـي
كانــت فيمــا مضــى مــن اهتمامــات الحكومــات  ،كقضــايا التنميــة ،حيــث لــم تعــد هــذه األخي ـرة
مس ــؤولية الحكوم ــات وح ــدها  ،وذل ــك نظـ ـ ار للتوج ــه الع ــام نح ــو التقل ــيص م ــن مج ــاالت اهتم ــام
الحكومات وتضييق نطاق هيمنتها على كـل القطاعـات  ،لـذلك تـم التركيـز علـى نقـل عـدد مـن
األدوار بمــا فيهــا التنميــة الــى القطــاع التطــوعي ،مــن خــالل مؤسســات المجتمــع المــدني ،وذلــك
ألن ه ــذه الحكوم ــات أب ــدت عجزه ــا عل ــى التكف ــل بمختل ــف األدوار االقتص ــادية واالجتماعي ــة
والثقافية وحتى السياسية ،األمر الذي جعل من مؤسسات المجتمع المدني ومـا أصـبحت تمثلـه
مــن نفــوذ وقــوة ماليــة شـريكا فــاعال لهــا خاصــة فيمــا يتعلــق بجوانــب التنميــة بمختلــف مســتوياتها

1

بركات كريم ،نفس مرجع ،نفس الصفحة .

-2جمال زيدان  ،واقع المجتمع المدني في الجزائر بين التبعية واالستقاللية  ،مجلة الحقيقة ،العدد السابع ،جامعة

أدرار ،الجزائر ،دسيمبر ، 2115ص ص43-43
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1مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى اهتمامهــا بمختلــف األمــور المتعلقــة بالحيــاة االجتماعيــة لألف ـراد

،خاصة الفئات الهشة وذلك من خالل برامجها الخدماتية التي تتيحها ألفراد المجتمع . 2

 كم ــا تت ــيح مؤسس ــات المجتم ــع فرص ــة ص ــقل المواه ــب الش ــابة و اكس ــابهم مه ــارات العم ــلاالجتمــاعي المــنظم و أســاليب التعامــل مــع مختلــف القضــايا مــن حــولهم ،كمــا تســاهم فــي خلــق

وعي لديهم وتوسيع مدركاتهم مما يؤدي الى بلورة نظرتهم الخاصة لألشياء. 3

 كما يسعى المجتمع المدني من خالل مؤسسـاته الـى خلـق أرس مـال اجتمـاعي يتشـكل مـنالطاقــات الشــبانية الواعيــة بــذاتها و توجهاتهــا ،قائم ـة علــى الثقــة المتبادلــة بينــه وبــين الحكومــة
والتــي ستفضــي مــن خــالل التنســيق الــدائم بينهمــا الــى إنشــاء تعــاون اجتمــاعي ،هــذا األخيــر
ســيكون أحــد الروافــد الهامــة فــي بنــاء دولــة عص ـرية وحضــارية تمتــاز بالتنــاسم بــين قطاعاتهــا

الحكومية والخاصة والمدنية .4
ثانيا :الجمعيات الخيرية :

 -1نشــأة الجمعيــات الخيريــة علــى المســتويىن العــالمي والعربــي  :إن ظهــور الجمعيــات
الخيريــة فــي العــالم والمنطقــة العربيــة قــد أســهم فيهــا عديــد الظــروف والمتغي ـرات التــى
عرفها العالم والتي سنتطرق الى عرضها في مايلي :
أ -نشأة الجمعيات الخيرية على المستوى العالمي :
إن المقل ــب ف ــي دف ــاتر الت ــاريخ ح ــول الب ــدايات األول ــى لنش ــأة الجمعي ــات األهلي ــة عمومـ ـاً و

الخيريــة خصوصـاً يجــدها ضــاربة فــي عمــق التــاريخ  ،فالبشـرية عرفــت فــي بــداياتها األولــى

تشــكيالت اجتماعيــة أشــبه مــا يكــون بالجمعيــات  ،و يظهــر ذلــك فــي مختلــف الحضــارات
اإلنسانية المتعاقبة و هذا ما دلت عليه رسومات و آثار الحضارات السابقة .
ففي رومـا مـثالً ظهـرت الجمعيـات الخيريـة فيهـا فـي فتـرة مبكـرة  ،خـاص بعـد صـدور قـانون

 12لوحــة الــذي ســمحت بموجبــه الســلطة الحاكمــة بإنشــاء الجمعيــات الخيريــة ،علــى أن ال
تتعــارض مــع القـوانين الرومانيــة و أن تكــون تحــت إشـراف الكنيســة الكاثوليكيــة  ،التــي تقــوم
 -بوحية قوي ،المجتمع المدني المغاربي ،مطبوعة بيداسوجية ،للسنة الثانية والماستر علوم سياسية ،جامعة ورقلة

،1الموسم الجامعي ، 2114/2113ص31

 -2بوحية قوي  ،المجتمع المدني المغاربي ،نفس المرجع  ،ص32

 -3بوحية قوي ،المجتمع المدني المغاربي  ،نفس المرجع  ،نفس الصفحة

 -4جمال زيدان  ،مرجع سابق 43،ص
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بجمع الهبات و الوصايا مـن التجـار و أصـحاب الحـرف و الطبقـات الحاكمـة لفائـدة الفقـراء
و المحتاجين  ،و كانت هذه الجمعيات تعقد اجتماعاتها في المعابد.

1

أما الظهور الفعلي للجمعيات الخيرية بمفهومها المعاصر في أوروبا فقـد كـان فـي العصـور
الوسطى عندما انتشرت األمراض و الفقر و المجاعات ظهر ت جمعيات البر و اإلحسـان
 ،و التي كانت ترعاها الكنيسة وكانت البداية فـي إنجلتـ ار فـي عهـد هنـري الثـامن (-1543
 ،)1411فعملــت هــذه الجمعيــات علــى تقــديم المســاعدات االجتماعيــة و الصــحية للفقـراء و
األرامل و األيتام  ،و قد اعتمدت الكنيسة في تمويل هـذه الجمعيـات علـى األمانـات الوقفيـة

و جهود المتبرعين من النبالء و التجار و أصحاب العرف.2

و مــع نهايــة القــرن التاســع عشــر و نظ ـ ار للتح ـوالت التــي عرفتهــا أوروبــا نتيجــة قيــام الثــورة
الصناعية و مـا خلفتـه مـن تغيـرات فـي البنـى االجتماعيـة للمجتمـع األوروبـي و مـا صـاحب
هذه التغيرات من بروز لعديد اآلفات االجتماعية ،كارتفاع معدالت الطالق و انتشار الفقـر
و زيادة عدد المهاجرين و ارتفاع معـدالت البطالـة نتيجـة دخـول المكننـة ،أصـبحت الكنيسـة
و تنظيماتها الخيرية سيـر قـادرة لوحـدها علـى مجابهـة االحتياجـات المت ازيـدة لألعـداد الكبيـرة

م ــن المحت ــاجين  ، 3ل ــذلك أخ ــذ الش ــباب ف ــي بريطاني ــا المب ــادرة م ــن خ ــالل تنظ ــيم جه ــودهم
الخيري ــة ض ــمن تنظيم ــات ش ــبانية ته ــدف إل ــى تق ــديم المس ــاعدات اإلنس ــانية لهـ ـؤالء الفئ ــات

االجتماعيــة األقــل حظــا ،4للتخفيــف مــن معانــاتهم  ،فظهــرت حركــة جمعيــات اإلحســان فــي
بريطاني ــا ع ــام 1431م  ،لي ــتم تعميمه ــا ف ــي أوروب ــا فيم ــا بع ــد  ،و ق ــد اهتم ــت ه ــذه الحرك ــة
بتقــديم المســاعدات الصــحية و الماديــة للفقـراء و األيتــام و المتشــردين و ضــحايا الحــروب ،
كمــا عملــت علــى تــوفير المالج ـ لإلي ـواء و بنــاء المصــحات و المــدارس و دور العج ـزة و

1
2

خالد بوصفصاف ،مرجع سابف  ،ص .12

أسامة عمر األشقر ،تطور المؤسسة الوقفية اإلسالمية في ضوء التجربة الخيرية الغربية ،دار النقائس للنشر و

التوزيع ،ط ،1األردن ،2112 ،ص14

3

عائشة التاورسي ،نشأة و تطور الجمعيات األهلية ،مقال منشور ،موسوعة زنوبيديا على الموقع التالي الذي تم

تصفحه في 2114/14/24 :
4

.-www.zainopedia.blogspot.com
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سيرها .1و لقد كـان لهـذه المبـادرات دو اًر هامـاً فـي انتشـار ثقافـة العمـل اإلنسـاني فـي أوروبـا
و التصدي لعديد المشاكل االجتماعية التي كانت تعاني منها أوروبا.

كمــا ظهــر نم ــط آخــر للجمعي ــات الخيريــة فيمــا بع ــد عــرف ب ــالمحالت االجتماعيــة .و ه ــي
تنظــيم شــباني قادهــا مجموعــة مــن الشــباب داخــل األحيــاء الشــعبية و الفقي ـرة بهــدف تقــديم
المسـ ــاعدات و الخـ ــدمات اإلنسـ ــانية للفئـ ــات االجتماعيـ ــة الفقي ـ ـرة و المحتاجـ ــة و مشـ ــاركتهم
معاناتهم  ،كما عمدت هذه التنظيمات الخيرية إلى تجنيد عدد من المصـلحين االجتمـاعيين
و الطلبة الجامعيين للعمـل فـي صـفوفها كمتطـوعين  ،و ذلـك عـن طريـق التعبئـة اإلعالميـة

التــي قامــت بهــا .2و كانــت أول محلــة اجتماعيــة تــم تأسيســها فــي مدينــة لنــدن عــام 1444

تحت إسم "محلة تويني" نسبة ألحد مؤسسي هذه الحركة.3

و م ــا يمك ــن اإلش ــارة إلي ــه أن ه ــذه المح ــالت االجتماعي ــة ك ــان له ــا دو ار هامـ ـاً ف ــي تحس ــين
المستوى المعيشي و التعليمي للعديد من الفئـات الفقيـرة فـي أوروبـا و تمكيـنهم مـن االنـدماج

فــي الحيــاة االجتماعيــة  ،كمــا عملــت علــى توعيــة أف ـراد المجتمــع األوروبــي بأهميــة الثقافــة
التطوعية و نشر رول التضامن و العمل اإلنساني في انجلت ار أوروبا عموماً.

كم ــا أس ــهمت ف ــي رعاي ــة عدي ــد الد ارس ــات االجتماعي ــة ح ــول الفق ــر و البطال ــة و مختل ــف

المشــكالت االجتماعيــة التــي كانــت منتشـرة فــي أوروبــا  ،و بــذلك شــكلت هــذه الحركــة نقطــة

تحول في تطور الجمعيات الخيرية في أوروبا.4

بينما في الواليات المتحدة األمريكية و نتيجة للرواج الذي عرفته كل من حركـة اإلحسـان و
المح ــالت االجتماعي ــة ف ــي أوروب ــا س ــرعان م ــا انتقل ــت ه ــذه الفكـ ـرة إل ــى الوالي ــات المتح ــدة
األمريكيــة  ،أيــن اعتمــد نمــوذج نظــام الرعايــة االجتماعيــة المعمــول بــه فــي أوروبــا  ،خاصــة
إنجلت ار التي كانت إحـدى مسـتعمراتها  ،و هـذا مـا جعـل حتـى التشـريعات القانونيـة المعمـول
به ــا ف ــي الوالي ــات المتح ــدة األمريكي ــة مس ــتمدة م ــن القـ ـوانين البريطاني ــة بم ــا فيه ــا القـ ـوانين

1

عبد الهادي الجوهري ،إبراهيم أبو الغار ،إدارة المؤسسات االجتماعية ،مدخل سيسيولوجي ،المكتب الجامعي

2

عائشة التاورسي ،نفس المرجع.

4

أسامة عمر األشقر ،مرجع سابق ،ص ص .21-22

الحديث ،د/ط ،اإلسكندرية ،2111 ،ص .213
3

 -أسامة عمر األشقر ،مرجع سابق ،ص21
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المنظم ــة للجمعي ــات الخيري ــة.1إال أن ــه و م ــع بداي ــة قي ــام الدول ــة األمريكي ــة ك ــان ينظ ــر إل ــى
الجمعيات الخيرية بنوع من الريبة بسبب التخوف مـن اكتسـابها نفـوذا سياسـياً و اقتصـادياً ،
لذلك مارسـت الحكومـة األمريكيـة تضـييقاً علـى العمـل الخيـري خاصـة فـي الفتـرة الممتـدة مـا

بين حرب االستقالل إلى 1411م  ،حيـث تـم سـن قـوانين تحضـر العمـل الخيـري . 2و لكـن
بع ــد الح ــرب األهلي ــة األمريكي ــة و م ــا خلفت ــه م ــن فق ــر و دم ــار وت ازي ــد ف ــي ع ــدد األيت ــام و
متش ــردين خاص ــة م ــع س ــنة 1441م ب ــادرت الحكوم ــة الفيدرالي ــة إل ــى إ ازل ــة كاف ــة أش ــكال
الحضــر علــى المؤسســات الخيريــة و عملــت علــى تشــجيع العمــل الخيــري و تســهيل ســبل
إنشاء الجمعيات الخيرية و ذلك بهدف دمج األمريكيين السود في المجتمع األمريكي.3

و على إثر هذا االنفتال الحكـومي علـى العمـل الخيـري فـي الواليـات المتحـدة االمريكيـة ،تـم
إعــادة إحيــاء فك ـرة تأســيس جمعيــات اإلحســان علــى شــاكلة جمعيــات اإلحســان فــي أوروبــا،
والتــي هــدفت هــذه الجمعيــات إلــى تقــديم المســاعدات الخيريــة للفق ـراء و األيتــام خاصــة فئــة
الســود مــنهم  ،كمــا عملــت علــى بنــاء المالجـ و دور األيتــام و المستشــفيات و المــدارس ،
ثــم تعــزز العمــل الخيــري فيمــا بعــد بتأســيس المحــالت االجتماعيــة  ،حيــث أنشــأت أو محلــة

اجتماعية في مدينـة نيويـورك عـام 1443م  ،ثـم تلتهـا فـي مدينـة شـيكاسو فـي 1441م 4،و

نظ اًر للمنا الديمقراطي الذي ساد في الواليات المتحدة األمريكية خالل هذه الفترة ،تنامـت
و بشكل رهيب المؤسسات الخيرية ،إذ أصـبحت تتمتـع بنفـوذ مـالي و سياسـي قـوي مسـتفيدة

بــذلك مــن قــوة المتبــرعين و ارتفــاع عــدد المتطــوعين ليتوســع بــذلك مجــاالت اهتمامهــا مــن
الرعاية االجتماعية إلى التنمية بمفهومها الشامل ،خاصة بعـد دخولهـا فـي مجـال االسـتثمار
الذي ساهم في تنامي رؤوس أموالها و زيادة أرباحها ،لتشـكل فـي عمومهـا قـوة اسـتثمارية و

1

عائشة التاورسي ،مرجع سابق.
Proehask ,Frank, Royal Bounty,The Making of welfare Monarchy ,Yale University

3

2

Press,London ,1995 P P5-6
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اقتصــادية ضــاربة إذ تمثــل قطاعـاً هامـاً و هــو القطــاع الثالــث .1لتضــرب التجربــة األمريكيــة

في التنظيمات الخيرية مثاال رائداً تسعى دول العالم إلى االقتداء به.

و يرجــع نجــال التجربــة األمريكيــة إلــى المنــا القــانوني و الــديمقراطي المشــجع و المحفــز

عل ــى العم ــل الخيـ ــري  ،خاص ــة مـ ــع تبل ــور النظـ ــام ال ــديمقراطي األمريكـ ــي و تج ــدر معـ ــالم

الليبراليــة التــي تتســع فيهــا مجــاالت الحريــة و المشــاركة فــي صــنع القـرار و حريــة التعبيــر،2

فقــد اســتفادت هــذه التنظيمــات الخيريــة مــن هــذا الجــو الــديمقراطي المالئــم لنمــو و انتشــار
العمل الخيري و المدعوم بتنامي الثقافة التطوعية و ترسخها في المجتمع األمريكي.
إال أنه على الرسم من نجال التجربة األمريكية إال انها واجهتها عديـد االنتقـادات و
االتهامات  ،التـي مـن بينهـا التحايـل و اسـتغالل المناصـب و عملهـا علـى تحقيـق المصـالح
الشخص ــية لمالكه ــا األثري ــاء ،أكث ــر م ــن دوره ــا الرئيس ــي ف ــي خدم ــة المجتم ــع إل ــى جان ــب
التــدخالت السياســية فــي توجيــه خــدماتها وفق ـاً لمــا يخــدم السياســة األمريكيــة .3أمــا بالنســبة
للمنظمــات الخيريــة الخارجيــة و ذات الطــابع الــدولي فقــد اتهمــت بعملهــا بشــكل مباشــر أو

سيــر مباشــر علــى خدمــة المصــالح األمريكيــة فــي الــدول التــي تنشــط فيهــا  ،هــذا مــا دعــى
عديــد المثقفــين و رجــال القــانون فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة إلــى شــن هجــوم عليهــا و
على سياستها الرأسمالية الجشعة ،مما استدعى تـدخل الكـونغرس للـرد علـى هـذه االتهامـات

من خالل تشكيل لجنة تحت إشرافه للتحقيق في هذه اإلتهامات و ذلك في سنة 1131م.4

وعليـه نخلــص إلـى القــول أن ظهــور الجمعيـات الخيريــة فــي أوروبـا و نشــأتها اتخــذ
في البداية شكال محتشماً ضمن إطار الكنيسة  ،و مع توسع اهتماماتها و زيـادة احتياجـات
األفراد من خدماتها انفصلت هذه التنظيمات الخيرية عن الكنيسة لتبحـث لنفسـها عـن موقـع
تتموقع فيه ضمن خريطـة البنـاء االجتمـاعي الغربـي مسـتفيدة مـن المنـا الـديمقراطي ،و مـا
وفـره لهــا مــن جــو محفــز لنموهــا و توســعها لتشــكل بــذلك قــوة ماليــة و اســتثمارية هائلــة باتــت

1

سعيد بن عبدالكريم اليامي ،القطاع الثالث و الفرص السانحة "رؤية مستقبلية ،مقال منشور بالموقع التالي:

2

أسامة االشقر ،مرجع سابق ،ص .24

4

أسامة عمر األشقر ،نفس المرجع ،ص .25

.21:21 ،2115/14/23 ،www.albayan.co.uc/article2.aspx
3
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بفض ــلها قطاعـ ـاً هامـ ـاً تق ــوم علي ــه ال ــدول الغربي ــة ف ــي التنمي ــة االقتص ــادية و االجتماعي ــة
بالموازات مع القطاعات األخرى الحكومية و الخاصة.

ب-نشأة الجمعيات الخيرية على مستوى الوطن العربي:

صــحيح أن المجتمعــات العربيــة لــم تعــرف الجمعيــات الخيريــة و األهليــة عمومــا إال

مــع مطلــع القــرن العشـرين ،إال أن مظاهرهــا كانــت باديــة فــي المجتمعــات العربيــة منــذ فجــر
اإلســالم الــذي عمــل علــى ترســيخ قــيم الجماعــة مــن خــالل تعاليمــه الســمحاء و التــي حثــت

علـ ــى التعـ ــاون و الـ ــتالحم بـ ــين المسـ ــلمين فيمـ ــا بيـ ــنهم1؛ و التـ ــي تعـ ــززت أكثـ ــر بـ ــالموروث
االجتم ــاعي و الثق ــافي للمجتمع ــات العربي ــة و ال ــذي تحت ــل في ــه الجماع ــة و العش ــيرة حجـ ـزة
الزاويــة ،ممــا خلــق لنــا مجتمعــات عربيــة يســودها الــتالحم و التماســك االجتمــاعي و الــذي
ظهــر فــي عديــد التشــكيالت االجتماعيــة التقليديــة التــي عرفتهــا المجتمعــات العربيــة و التــي
هي أقرب من حيث أهدافها و مالمحها إلى الجمعيات األهلية المعاصرة و لكن فـي شـكلها

البسيط بعيدا عن التعقيد و التي نذكر من بينها: 2

 -1وجدي محمد بركات ،تفعيل ا > لجمعيات الخيرية التطوعية في ضوء سياسات االصالح االجتماعي بالمجتمع
العربي المعاصر ،دراسة ميدانية مقدمة ألشغال المؤتمر العلمي ، 14تحت عنوان  :الخدمة االجتماعية وقضايا

االصالل في المجتمع العربي المعاصر  ،المنعقد مابين  ، 2115/13/13-13كلية العلوم االجتماعية  ،جامعة

حلوان ،مصر، 2115 ،ص14
2

 -صبري محمد خليل  ،مفهوم المجتمع المدني (بين الفلسفة السياسية الغربية و الفكر السياسي اإلسالمي) ،مقال

منشور على الموقع التاليhttp//drsabrikhalil.wordpress.com 16 :21 2015/06/21 :
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أ -األوقــاف :

لقــد شــكلت منظومــة األوقــاف احــدى أرقــى أشــكال التنظــيم الخيــري الــذي

عرفتــه الحضــارات اإلســالمية و التــي لعبــت دو ار كبيـ ار فــي تلبيــة االحتياجــات االجتماعيــة و
االقتص ــادية و الثقافي ــة ألفـ ـراد المجتم ــع اإلس ــالمي  ،حي ــث يرج ــع له ــا الفض ــل ف ــي تأس ــيس
المـ ــدارس و المعاهـ ــد و المكتبـ ــات و المسـ ــاجد و المالج ـ ـ و المستشـ ــفيات و سيرهـ ــا مـ ــن
جوانب الحياة األخـرى ،و التـي تشـكلت مـن األوقـاف  ،كهيئـة أمـوال و عقـارات التـي أوقفهـا
أصـ ــحابها للمنفعـ ــة العامـ ــة  ،و التـ ــي كانـ ــت مصـ ــدر تمويـ ــل لهـ ــذه المـ ــدارس و الجوامـ ــع و
المستش ــفيات و امت ــد ذل ــك إل ــى ساي ــة العه ــد العثم ــاني .وم ــن ب ــين المؤسس ــات الوقفي ــة ف ــي
الجزائر خالل العهد العثماني نجد :
 إدارة سبل الخيرات الحنفية والتى تأسست سنة * 1511ب-

المســجد  :لقــد لعــب المســجد منــذ بدايــة الــدعوة اإلســالمية حلقــة وصــل بــين الفــرد و

مجتمع ــه فق ــد أوكل ــت ل ــه عدي ــد األدوار ،ع ــدا دور العب ــادة و الص ــالة  ،فق ــد ك ــان ف ــي عه ــد
الرســول (ص) بمثابــة البرلمــان الــذي يــدار منــه حكــم و تســيير الــبالد و العبــاد ،كمــا عمــل
المسجد على ترسيخ رسالته التي أنشـ ألجلهـا و هـي توثيـق عـرى التكافـل و التماسـك بـين

المســلمين و توحيــد صــفوفهم ،1كمــا كــان لــه وظــائف أخــرى ال تقــل أهميتــه علــى التــي ســبق
ذكرها و تتجلى في التعليم و التثقيف و تلقين مبـادئ الـدين السـمحاء للنشـ  ،و هـذا جعلـه

يوازي بين أدواره الدينية و التثقيفية و االجتماعية.2
ج-

الطـــــرف الصـــــوفية  :لق ـ ــد اس ـ ــتطاعت الزواي ـ ــا و الط ـ ــرق الص ـ ــوفية أن تلع ـ ــب دو ار

اجتماعيــا و ثقافيــا مهــم فــي حيــاة أف ـراد المجتمــع اإلســالمي ،حيــث لقيــت إقبــاال كبي ـ ار لــدى
أوســاط عامــة النــاس فانتســبوا إليهــا كونهــا تشــكل بالنســبة ألف ـراد المجتمــع بمثابــة الحصــن
الضــام لهــم  ،فهــي تعمــل علــى زيــادة الــتالحم بــين أعضــائها وتوحــد صــفوفهم كمــا تمــنحهم
مكانة اجتماعية خاصة إذا كانت هذه الطريقـة الصـوفية ينتمـي إليهـا صـفوة المجتمـع  ،كمـا
* وهي مؤسسات وقفية تتبع المذهب الحنفي تم انشاءها في الجزئر خالل العهد العثماني على يد أحمد خوجة وقد
عنيت هذه المؤسسات باالشراف على عدد من المساجد والزوايا والمدارس .
 -1صبري محمد خليل ،نفس المرجع.

2

-محمد رمضان حمدان ،دور المسجد في تحقيف االندماج السياسي في المجتمع الراقي المعاصر ،دراسة تحليلية

من منظور اجتماعي ،مقال منشور بمجلة :كلية العلوم االسالمية ،المجلد السابع ،العدد،13كلية االداب ،جامعة
الموصل ،العراق ،2113،ص ،ص14،15
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تعمـ ــل علـ ــى إشـ ــباع احتياجـ ــاتهم الروحيـ ــة و النفسـ ــية و الدينيـ ــة لمنتسـ ــبيها ،فكانـ ــت إحـ ــدى
المظاهر البارزة في تنظيم أفراد المجتمع.
د-

1

الفرف الكالمية* :ظهرت في الحضارة اإلسالمية فرق كالميـة متعـددة نتيجـة لحالـة

االزدهار الفكري الذي عرفته خاصة خالل العهد العباسي  ،حيث تشـكلت الفـرق الكالميـة

سرار األشاعرة و المعتزلة و الحنابلة و الصفوية و سيرها.
ه-

نقابـــات الحـــرف و الصـــنائع

2

 :لــم تقتصــر التشــكيالت االجتماعيــة فــي الحضــارة

اإلسالمية على الجوانـب الدينيـة و الروحيـة و الفكريـة بـل حتـى فـي المجـال المهنـي ظهـرت
جماعات مهنية في المجتمع اإلسالمي منذ بـدايات القـرن السـابع الهجـري ،و ذلـك أشـبه مـا
يكون بالنقابات المهنية  ،و كان تعرف بـ"األصـناف"  ،حيـث كـان لكـل أهـل صـنعة جماعـة
تضــمهم تحــت قيــادة شــيخ يختارونــه ليهــتم بالــدفاع عــن حقــوقهم و فــض الخالفــات التــي قــد

تنشـ بـين أهـل الصـنعة و كـذلك مراقبـة جــودة المنتـوج ،3و مـع بـدايات القـرن التاسـع عشــر
بدأت تظهر الجمعيات الخيرية و التنظيمـات األهليـة بشـكلها المعاصـر المتعـارف عليـه فـي
المنطقة العربية و لكن ظهورها كـان فـي البدايـة تحـت عبـاءة المؤسسـات الوقفيـة التقليديـة ،
حيث عملت هـذه األخيـرة علـى تـوفير الـدعم المـادي و العقـاري لهـذه الجمعيـات و ذلـك مـن

خ ــالل اعتمـ ــاد هـ ــذه الجمعي ــات فـ ــي تمويلهـ ــا عل ــى أم ـ ـوال األوقـ ــاف ،4و لق ــد تشـ ــكلت هـ ــذه
الجمعي ــات الخيري ــة م ــن خ ــالل مب ــادرات المثقف ــين و رج ــال ال ــدين و بع ــض فئ ــات النخب ــة

* -وهي فرق تعني بعلم الكالم انشأها علماء ومتصوفة وفالسفة المسلمين خالل العهد العباسي ،متخذة كل فرقة
مذهب معين تعتقد به في تفسرها للنصوص العقائدية ولها اتباع  ،فمنهم من يتخذ العقل االنساني مبدأ في الحكم على

سرار المعتزلة  ،ومنهم من يستند في حكمه على القضاء والقدر أي االرادة االلهية كقادريين وسيرهم ....للمزيد انظر:
بسام الجمل ،الفرق الكالمية في الحضارة االسالمية  ،مقال منشور على الموقع صحيفة العرب اوالين االلكترونية
اليومية ،العدد ، 2113/12/11، 1413التالي www.alarabonline.org :

1

2

صبري محمد خليل ،نفس المرجع .

صبري محمد خليل ،نفس المرجع.

 -3خالد بوصفصاف ،مرجع سابق ،ص15
4

 -أحمد بلعبكي ،العمل التطوعي و التنمية االجتماعية جدلية المفهوم -الحالة في لبنان ،-مقال منشور بمجلة

العلوم االجتماعية ،العدد , 13مايو  ، 2111/الجامعة اللبنانية ،لبنان،ص .24
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التقليديــة كاألعيــان و األم ـراء و شــيو القبائــل  ،إلــى جانــب ك ـوادر المجتمــع علــى اخــتالف

فئاتهم.1

و كانــت هــذه الجمعيــات تعنــي بتقــديم المســاعدات الغذائيــة و الصــحية للفئــات االجتماعيــة
المعــوزة و األيتــام و المعــاقين و المســنين  .إلــى جانــب اهتمامهــا بالجوانــب التثقيفيــة كفــتح
الم ــدارس أم ــام ال ــنشء لتلق ــي العل ــوم و ك ــذا مس ــاهمتها ف ــي تش ــييد المس ــاجد و الم ــدارس و
المستشفيات  ،و لم يقتصر دورها عند هـذا الحـد بـل تكفلـت بتـزويج الشـباب و فـتح مصـدر
رزق أمــام الع ــائالت المع ــوزة و سيره ــا م ــن المســاهمات االجتماعي ــة الت ــي اهتم ــت به ــا  ،و
نتيج ــة لزي ــادة األفـ ـراد المنتس ــبين إليه ــا و زي ــادة المتب ــرعين له ــا  ،اس ــتطاعت أن تس ــتقل ف ــي

تمويلها عن التنظيمات الوقفية و تعتمد على مواردها الذاتية.2

كمــا كــان للظــروف االجتماعيــة واالقتصــادية والثقافيــة التــي مــر بهــا المجتمــع العربــي عبــر
مساره التاريخي ،تأثي ار كبي ار في ظهـور الجمعيـات الخيريـة فـي المنطقـة العربيـة الـى جانـب
عديــد العوامــل التــي لعبــت دو ار فــي تشــكيل مالمــح العمــل الخيــري العربــي ،سـواء مــن حيــث

توجهات ــه وأهداف ــه وحجم ــه .3ولع ــل أه ــم عام ــل ك ــان ل ــه ب ــال األث ــر عل ــى العم ــل الخي ــري
المؤسســي فــي المنطقــة العربيــة هــي القــيم الدينيــة والروحيــة ،كونهــا جــاءت كإمتــداد لنظــام
الزك ــاة ومفه ــوم الص ــدقة الجاري ــة وكله ــا مف ــاهيم تلق ــى ص ــدها ف ــي البع ــد ال ــديني والروح ــي
للمجتمــع العربــي ،فشــكلت هــذه التنظيمــات الخيريــة انعكاســا لقــيم التكافــل االجتمــاعي التــى
ـأثير فـي نشـأة الجمعيـات
تحث عليه أسلب الـديانات السـماوية ،لـذلك كانـت للـدوافع الدينيـة ث ا

الخيرية في المنطقة العربية .4

والتي جـاءت بـدايتها بشـكل متـواتر مـن منطقـة ألخـرى  ،حيـث هنـاك منـاطق عرفتهـا بشـكل
مبكر على سرار مصـر التـي ظهـرت فيهـا الجمعيـات األهليـة الخيريـة منـذ  ، 1312و ذلـك
حين شهدت تأسيس ثـالث جمعيـات خيريـة تمثلـت فـي "الجمعيـة الخيريـة اليونانيـة " 1421
 -1دعاء عادل قاسم السكتي ،المؤسسات الخيرية حكمها وضوابط القائمين عليها وحدود صالحيتهم ،مذكرة

ماجستير ،الفقه المقارن ،سير منشورة ،كلية الشريعة والقانون ،الجامعة االسالمية ،سزة ،فليسطين ،2112،ص11
2

 -أحمد بلعبكي ،المرجع السابق ،ص21

 -3دعاء عادل قاسم السكتي  ،مرجع سابق ،ص11

 -4أماني قنديل ،المجتمع المدني في العالم العربي ،دراسة للجمعيات االهلية العربية ،منظمة التحالف العالمي
للمشاركة المواطن

 ، civicusدار المستقبل العربي ،د/ط ،القاهرة ، 1114ص ص 07،33
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و "الجمعيــة الخيريــة اإلســالمية  "1434و "جمعيــة العــروة الــوثقى"  ،ليــتم تعميمهــا بعــد ذلــك
ف ــي ب ــاقي األقط ــاع العربي ــة كت ــونس  1413و العـ ـراق  1433و لبن ــان  1434و فلس ــطين
.1121

1

أما في منطقة الخلـيج العربـي فقـد تأسسـت فيهـا الجمعيـات الخيريـة بشـكل متـأخر عـن بـاقي
األقط ــار العربي ــة األخ ــرى  ،فكان ــت البداي ــة فيه ــا ب ــالبحرين س ــنة 1111م ح ــين ت ــم تأس ــيس
النوادي الثقافية و الديوانيات  ،ثم تلتها الكويـت حيـث أنشـأت فيهـا الجمعيـة الخيريـة العربيـة
سنة 1113م و كان الهدف من تأسيسها تقـديم الخـدمات االجتماعيـة و الصـحية و الثقافيـة
ألفراد المجتمع.

2

و قــد تميــزت فت ـرة الســتينات مــن القــرن الماضــي بإنتشــار واســع للجمعيــات علــى اخــتالف
توجهاتهـا و أهــدافها  ،ذلـك تزامنــا مــع نيـل أسلــب الـدول العربيــة علــى حريتهـا  ،األمــر الــذي
أســهم فــي تطــور و ازدهــار هــذه الجمعيــات الخيريــة فــي الــوطن العربــي  ،خاصــة فــي ظــل

الظــروف االجتماعيــة و السياســية التــي تميــز بهــا الــوطن العربــي خــالل هــذه الفت ـرة . 3لكــن
هــذا األمــر لــم يــدم طــويال فــي بعــض األقطــار العربيــة التــي ظهــرت فيهــا الدولــة الوطنيــة و
التــي ســعت من ــذ الوهلــة األولــى إل ــى احت ـواء مختلــف الفعالي ــات االجتماعيــة المســتقلة ع ــن
الدولــة  ،تحــت مبــدأ دمجــه فــي البرنــامج الحكــومي  ،األمــر الــذي أدى إلــى تقــويض نشــاط
العمــل الخيــري المؤسســي فــي تلــك المنــاطق العربيــة  ،خاصــة و أن حكوماتهــا عملــت علــى
تشــكيل تنظيمــات اجتماعيــة خيريــة ذات طــابع رســمي كبــديل عــن تلــك التنظيمــات الخيريــة

المدنية لكن دون جدوى.4

و مع بداية االنفتال السياسي الـذي انخرطـت فيـه هـذه األقطـار العربيـة و تحديـدا مـع نهايـة
القــرن العش ـرين و مــا أتبعــه مــن تح ـوالت سياســية و اقتصــادية و اجتماعيــة كــان لهــا األثــر
1

 -محي الدين خير ا العوير ،الجمعيات الخيرية اإلسالمية و دورها في التكامل االجتماعي  ،دار النهضة للنشر

2

عائشة التاورسي ،مرجع سابق

و التوزيع  ،ط ،1لبنان ،2113 ،ص .211

 - 3كلتوم وهاني ،التسويف في المنظمات هير الهادفة للربح ،مذكرة ماجستر ،سير منشورة  ،قسم تسيير

المنظمات ،كلية العلوم االقتصادية ،جامعة امحمد بوقرة ،بومرداس ،الموسم الجامعي  ،2111ص ص.24، 23

 -4شهيدة الباز  ،المنظمات األهلية العربية على مشارف القرن الحادي والعشرين (محددات الواقع وآفاف المستقبل
) ،انترناشيونال برس ،د/ط  ،القاهرة ، 1113،ص ص33-34
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البـال علــى منظومـة العمــل الخيــري ككـل فــي المنطقـة العربيــة  ،حيــث عـرف نمـوا و توســعا
فــي مجاالتــه  ،ممــا أدى إلــى تشــكل عديــد الجمعيــات األهليــة و الخيريــة إلــى درجــة وصــفها
باالنفج ـ ــار الجمع ـ ــوي و ال ـ ــذي ك ـ ــان لـ ـ ــه دور مه ـ ــم ف ـ ــي عملي ـ ــات التنمي ـ ــة االقتصـ ـ ــادية و
االجتماعية التي طالما سعت الحكومات العربية إلى النهوض بها.

1

حيــث أســهمت التنظيمــات الخيريــة العربيــة بعديــد اإلنجــازات  ،كــان منهــا إنشــاء أزيــد مــن
 123423مســجد فــي كــل مــن افريقيــا و آســيا و أوروبــا بتكلفــة تقــدر بـ ـ  123مليــون دوالر
امريكي.2

و لكــن علــى الــرسم مــن اإلنجــازات التــي حققتهــا هــذه الجمعيــات و التنظيمــات الخيريــة فــي
مجــاالت عــدة  ،كمحاربــة الفقــر و البطالــة و قضــايا التعلــيم و سيرهــا  ،إال أنــه يؤخــذ عليهــا
اهتمامهــا بالمشــاريع الخيريــة خــارج حــدود الــوطن العربــي  ،فــي حــين يعــاني عديــد الفقـراء و
األيتــام و المهــاجرين العــرب فــي الــدول العربيــة  ،التــي كــان األجــدر بهــا توجيــه قســط مــن
مش ــاريعها الخيري ــة ه ــذه إل ــيهم به ــدف تحس ــين حي ــاتهم و مس ــاعدتهم و التكف ــل به ــم ألنه ــم

يعدون طاقات بشرية عربية مهمة إذا ما تم االستثمار فيهم.3

كمــا أن المــتمعن فــي طبيعــة المشــاريع الخيريــة التــي اهتمــت بهــا هــذه الجمعيــات الخيريــة
تمثلت في بنـاء المسـاجد حـول العـالم و هـذا شـيء جيـد و محفـز لنشـر الـدعوة اإلسـالمية و
لكــن مــن األجــدر اوالء األهميــة كــذلك للمشــاريع الخيريــة األخــرى ؛ و التــي ال تقــل أهميــة
عن بنـاء المسـاجد كمشـاريع م اركـز بحـث متخصصـة فـي المجـاالت الطـب أو مشـاريع بنـاء
المستشفيات المتخصصة الخيرية لعديد المرضى المعوزين  ،خاصة األمـراض المستعصـية
كالسرطان و سيرها.
كمــا تكفلــت بإنشــاء  3331مشــروعا تعليميــا كــذلك فــي افريقيــا و آســيا  ،إلــى جانــب كفالتهــا
ألزيــد مــن  112343يتيمــا حــول العــالم  ،كمــا أخــذت علــى عاتقهــا إيصــال الميــاه الصــالحة
للشــرب لعديــد المنــاطق النائيــة و المنكوبــة فــي أدســال افريقيــا و ذلــك مــن خــالل حفرهــا لـ ـ
 3431بئــر صــالح للشــرب .هــذا إذا مــا أضــفنا لكــل مــا تقــوم بــه هــذه الجمعيــات الخيريــة
1

 -كلثوم وهابي ،المرجع السابق ،ص .21

 - 2كلثوم وهابي ،نفس المرجع ،نفس الصفحة .
 -3كلثوم وهابي ،نفس المرجع ،ص ص . 31-31
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اإلسالمية من بنـاء للمـدارس و تحفـيظ للقـرآن الكـريم ،1و كـذا تقـدم المسـاعدات اإلنسـانية و
تقـ ــديم المسـ ــاعدات الماديـ ــة مـ ــن م ـ ـواد سذائيـ ــة و أسطيـ ــة و م ـ ـواد طبيـ ــة إلـ ــى توزيـ ــع لحـ ــوم
األض ــاحي و إنش ــاء المستش ــفيات المتنقل ــة لتس ــهيل التكف ــل الص ــحي ب ــاألفراد ال ــذين يتع ــذر
عليهم التنقل إلى المستشفيات لتلقي العالج.2

و أمــام هــذه الحركيــة و التــي حققتهــا هــذه الجمعيــات الخيريــة و تعــاظم دورهــا فــي المنطقــة
العربيــة أدى ذلــك إلــى لفــت انتبــاه الــدول الغربيــة نحوهــا  ،فعملــت هــذه األخيـرة علــى عرقلــة
نشــاط هــذه الجمعيــات الخيريــة و ذلــك مــن خــالل فرضــها عديــد القيــود علــى الــدول التــي
تنتمي إليها هذه الجمعيات من جهة و على الدول التي تنشـط بهـا هـذه الجمعيـات الخيريـة
مــن جهــة أخــرى  .و كــذا الرقابــة علــى نشــاطاتها و لــم تكتفــي الحكومــات الغربيــة عنــد هــذا
الحد  ،أمام الصيت الكبير الذي باتت تحظـى بـه هـذه الجمعيـات الخيريـة  ،بـل وجهـت لهـم
اتهامات كالتشكك في مصادر تمويلهم و رعايتهم اإلرهاب و التعصب.

3

وعليــه فظهــور الجمعيــات الخيريــة فــي المنطقــة العربيــة قــد اســهمت فيــه عديــد األســباب لعــل
في مقدمتها ما خلفته الحروب التحريرية التـي خاضـتها هـذه المنطقـة فـي سـبيل نيـل حريتهـا
مــن فقــر وبطالــة وتهجيــر ،األمــر الــذي جعــل مــن الجمعيــات الخيريــة بــالظهور علــى شــاكلة
الجمعيــات الخيريــة الغربيــة بهــدف التخفيــف مــن حــدة هــذه اآلفــات االجتماعيـة التــي عرفتهــا
هـذه المجتمعـات ،اال أنهـا اسـتدمت بـالتحفظ الحكـومي لألنظمـة العربيـة عليهـا والتـى نظــرت
له ــا ف ــي البداي ــة كمص ــدر تهدي ــدا له ــا مم ــا جعله ــا تم ــارس عل ــى ه ــذه الجمعي ــات الخيري ــة
مضايقات ،األمر الذي جعل من نشاطها يكون محدود وسير مؤث ار ،ولكل مـع بدايـة األلفيـة
دخلت الجمعيات األهلية عموما والجمعيات الخيرية خصوصا مرحلة جديـدة يطبعهـا انفتـال
األنظمــة العربيــة لهــذه التنظيمــات ضــمن ايطــار المفــاهيم المشــاركة الديمقراطيــة فــي الحيــاة
 1كمال منصوري  ،المنظمات هير الحكومية و دورها في عولمة النشاط الخيري و التطوعي  ،مجلة العلوم

اإلنسانية  ،مجلة الكترونية شهرية ،العدد  ،31سبتمبر  ، 2113على الموقع التالي:
 http//w.ulum.inl/b185.htmlتم تصفحه في 21:31، 2113/12/23،:

-2عزة عثمان ،الجوهرة الزامل  ،الجمعيات الخيرية في المملكة –االنجازات والمعوقات ،مقال منشور بموقع ملتقى

التطوع التالي:

www.arabvolunteering.org/comer/avt35974.html

 -3وهاب كلثوم ،مرجع سابق ،ص .32
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االجتماعية ،إال أنه رسم انتعاش نشاطها في بعض األقطـار العربيـة نجـد فـي بعـض اآلخـر
الزالت الجمعيات الخيرية تعيش حالة من الضعف ومحدودية التأثير .
-0أهمية الجمعيات األهلية والخيرية:

تعــد الجمعيــات األهليــة أحــد اللبنــات األساســية التــي يقــوم عليهــا المجتمــع المــدني  ،والتــي
أض ــحت تس ــتحوذ عل ــى أهمي ــة بالغ ــة ف ــي المجتمع ــات المعاصـ ـرة  ،وذل ــك لم ــا تبدي ــه م ــن
مســاهمات وأدوار تمــس عديــد الجوانــب الحياتيــة ألف ـراد المجتمــع  ،ويمكــن أن تبــرز أهميــة
الجمعيات األهلية في ما يلي:
 تعــد الجمعيــات األهليــة أحــد القن ـوات المجتمعيــة التــي تعمــل علــى إتاحــة الفرصــة للمشــاركةالواعية للمواطنين في صنع الق اررات المتعلقة بحياتهم والقضـايا التـي تـواجههم  ،كمـا تسـمح
لهم بالمشاركة في تحمـل مسـؤولية تسـيير وتنفيـذ وتمويـل مشـروعات وبـرامج هـذه الجمعيـات

 1،وذلك على اعتبـار أنهـا تعـد مجـاال هامـا للمشـاركة الفاعلـة للمـواطنين فـي الحيـاة المدنيـة
واالجتماعيــة وحتــى االقتصــادية منهــا  2.وهــذا مــا يجعــل منهــا أحــد روافــد الديمقراطيــة وذلــك

من خالل ما تسعى لتكريسه من قيم التسامح وقيم الحوار وقبول الرأي اآلخر.
 كمـا أن مـن بـين مـا يميــز الجمعيـات األهليـة أنهـا ذات انتشــا ار واسـعا فـي كـل المجتمعــات ،وهذا ما يكسبها أهمية كبيرة كونها اكثر مالمسة للحياة اليومية لألفراد لقربها منهم 3.و هـذا

ما يجعلها على دراية أكثر من سير من التنظيمات الرسمية بالمشكالت التي يواجههـا أفـراد
المجتمــع وهــذا مــا يســهل عليهــا التعامــل مــع هــذه المشــكالت بواقعيــة والعمــل علــى التخفيــف
من حدتها ،خاصة إذا كانت في المناطق النائية.
 إلــى جانــب ذلــك فالجمعيــات األهليــة تعمــل علــى تحويــل الطاقــات البشـرية الكامنــة والخاملــةفــي المجتمــع إلــى طاقــات متحركــة ونشــطة 4.خاصــة فــي أوســاط الشــباب الــذي يعــاني مــن
البطالــة و الفـ ار  ،فهــي تتــيح لــه فرصــة تفجيــر مواهبــه و طاقاتــه  ،واالســتفادة منهــا لخدمــة
1
2

 مدحت محمد أبو النصر ،مرجع سابق  ،ص .43 -عزة نادي عبد الظاهر عبد الباقي ،تصور مقترح لتفعيل دور الجمعيات األهلية المصرية في مجال تأهيل

المعوقين حركيا في ضوء خبرات بعض الدول ،مذكرة ماجستير ،سير منشورة ،قسم التربية المقارنة ،كلية التربية ،جامعة

القيوم ،مصر ،2112 ،ص .35
3
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الصالح العام  ،كما تجنبه مخاطر اإلنزالق في اآلفات االجتماعية التـي تهـدد الماليـين مـن
الشباب في العالم.
 كمـا تنمـي الجمعيـات األهليـة والخيريـة الشـعور بالمسـؤولية االجتماعيـة لـدى أفـراد المجتمـعوتعــودهم علــى االعتمــاد علــى الــنفس بــدال مــن االعتمــاد علــى الدولــة فــي خدمــة البلــد.كمــا
تعمل على تحطيم القيم السلبية واالنعزاليـة فـي المجتمـع  ،وترسـخ عوضـا عنهـا قـيم إيجابيـة
تظهر في تفعيل المبادرات الفردية و تنمية رول التشاركية .

1

 إضافة إلى ذلك تضطلع الجمعيات الخيريـة بـدو ار ارئـدا فـي مختلـف المجتمعـات وذلـك مـنخ ــالل م ــا تقدم ــه م ــن مس ــاعدات مادي ــة وص ــحية وتعليمي ــة و رعائي ــة يس ــتفاد منه ــا مالي ــين
الفقـ ـراء والمعـ ــوزين واأليتـ ــام والمس ــنين حـ ــول العـ ــالم  ،ه ــذا مـ ــن جهـ ــة و م ــن جهـ ــة أخـ ــرى
مســاهمتها الكبيـرة فــي دعــم البـرامج التنمويــة فــي المجتمعــات المحليــة سـواء كانــت اجتماعيــة
أو ثقافيـ ــة وحتـ ــى اقتصـ ــادية  ،وهـ ــذا الـ ــدور يـ ــزداد تعـ ــاظم كلمـ ــا اتجهـ ــت الحكومـ ــات نحـ ــو
الخصصة.

2

 وأمـام هـذا الـدور الكبيـر الــذي أصـبحت الجمعيـات األهليـة تحظــى بـه  ،أضـحت العديـد مــنالحكومــات تعــول عليهــا مــن خــالل إش ـراكها فــي عمليــات التنميــة بمفهومهــا الشــامل والعمــل
على دعمها وتشجيعها من عـن طريـق تـوفير لهـا المنـا التنظيمـي المالئـم لنشـاطها وتـذليل
الصعوبات والعراقيل في اجراءات تأسيسها وعملها ومنحها مزيـدا مـن الحريـة والمرونـة فـي

العمل.3

إلى جانب تقديم المسـاعدات الماليـة لهـا والتـي تظهـر فـي شـكل قـروض ماليـة واعانـات
موجهـ ــة لفائـ ــدة الجمعيـ ــات و اعفاءهـ ــا مـ ــن الض ـ ـرائب وسيرهـ ــا مـ ــن اإلج ـ ـراءات المشـ ــجعة
والمحفزة على العمل الجمعوي .
-0تصنيف الجمعيات األهلية والخيرية :
لقد عرفت الجمعيات الخيرية و األهلية منها انتشا اًر واسعاً مس مختلـف مجـاالت

الفعل اإلجتماعي ،مما جعل المهتمين بموضوع الجمعيـات يحـاولون وضـع تصـنيف يميزهـا
1

مدحت محمد أبو النصر ،مرجع سابق ،ص .43
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و ذلــك مــن خــالل وضــع تصــنيفات لهــا وفقــا لمعــايير مختلفــة و مــن بــين هــذه التصــنيفات
نجد:
تصــنيف "أشــرف حســين" الــذي اســتند فيــه إلــى طبيعــة الخدمــة التــي تقــدمها و كــذا طبيعــة
المستفيدين من هذه الخدمات ،و لذلك فقد ميز بين نوعين من الجمعيات و هي:

1

 -1جمعيــات مغلقــة  :وتبــرز فــي الجمعيــات التــي يــتم تأسيســها مــن قبــل مجموعــة مــن

اء كانـ ــت عرقيـ ــة أو إقليميـ ــة أو جنسـ ــية ،و تعمـ ــل هـ ــذه
األف ـ ـراد تجمعهـ ــم روابـ ــط معينـ ــة س ـ ـو ً
الجمعيــة علــى تقــديم مســاعداتها إلــى كــل مــن تشــملهم هــذه الــروابط كتقــديم المســاعدات إلــى
أصحاب قرية أو قبيلة معينة دون سيرهم ،و مما يجعل هذه الجمعيـة تقتصـر فـي االسـتفادة
من نشاطها على أفراد معينين دون سيرهم ،و يظهر هذا الشكل مـن الجمعيـات المغلقـة فـي
الجمعيات المهنية التي ينشئها أفراد المهنـة الواحـدة و كـذلك فـي الجمعيـات المسـجدية لقريـة
ما يستفاد منها أفرادها.
 -2جمعيات مفتوحة (تقدم خدماتها للجمهور سير محدد)
و تأسس هـذا النـوع مـن الجمعيـات مـن قبـل أفـراد المجتمـع بهـدف تقـديم خـدمات يهـدف مـن
خاللها تحقيق النفع العام ألفراد المجتمع و تهتم بتقـديم مسـاعداتها لشـرائح واسـعة مـن أفـراد
المجتمـع قــد تكــون هـذه الجمعيــات تنشــط علــى المسـتوى المحلــي أو اإلقليمــي أو الــوطني أو
حتى الدولي.

2

و هنــاك مــن يصــنفها وفقــا لألهــداف التــي أنشــأت مــن اجلهــا هــذه الجمعيــات و بحســب هــذا

التصنيف نجد:3
)1

جمعيات أهلية رعائية أو خدماتية  :و تستهدف من خالل نشاطاتها المسـاهمة فـي

تق ــديم خ ــدمات ذات ط ــابع الرعاي ــة االجتماعي ــة كتق ــديم المس ــاعدات المادي ــة و االستش ــفائية
للفئ ــات االجتماعي ــة الهش ــة ك ــالمعوزين و األيت ــام و المع ــاقين ف ــي ش ــكل إعان ــات خيري ــة و
مساعدات اجتماعية ماديـة و قـد تتعـدى هـذه المسـاعدات إلـى المجـال الصـحي و التعلـيم و
الثقافة.
 -1محمد عبدالفتال محمد ،مرجع سابق  ،ص ص .55-54
2
3

 -محمد عبدالفتال ،نفس المرجع ،ص .55
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جمعيـــات أهليـــة ذات طبيعـــة تنمويـــة  :و هــي الجمعيــات التــي تهــدف مــن خ ــالل

اء االجتماعيـ ــة أو االقتصـ ــادية أو
نشـ ــاطاتها إلـ ــى دعـ ــم جوانـ ــب التنميـ ــة فـ ــي المجتمـ ــع س ـ ـو ً
الثقافيــة ،ذلــك مــن خــالل رعايــة المشــاريع التنمويــة و كــذا دعــم و تثمــين الجهــود التطوعيــة
لهذه المشاريع و قد تكون هذه المشاريع على المستوى المحلي أو اإلقليمي أو الوطني.
)3

جمعيــات أهليــة حقوقيــة أو مدافعــة  :و هــي الجمعيــات التــي يســتهدف مــن إنشــائها

الـ ــدفاع عـ ــن حقـ ــوق الجماعـ ــات و الفئـ ــات المسـ ــلوبة الحقـ ــوق و المظلومـ ــة أو الـ ــدفاع عـ ــن
الحقوق األساسية لإلنسان عامة  ،لذلك تتخذ هذا النوع مـن الجمعيـات مـن القضـايا الكبـرى
و التــي تعــد مثـا اًر للنقــاش محــور اهتمــام لهــا  ،فتــدافع عنهــا و مــن ابــرز الموضــوعات التــي
تستهدفها مثل هذه الجمعيات هي الفقر والبطالـة و حقـوق المـرأة و حقـوق اإلنسـان و البيئـة

و حماية المستهلك.

1

و هناك من يصنف الجمعيات وفقاً لمجاالت نشاطها فمنها:

 -الجمعيـــات الثقافيـــة  :و ه ــي الجمعي ــات الت ــي تعن ــي بالجوان ــب الثقافي ــة ك ــالتعليم و

المحافظة على التراث و الفن و األدب و المسرل  ،فنجد هذه الجمعيات تعمل علـى تـدعيم
المشاريع و المبادرات الثقافية و ترعاها.
 الجمعيــات السياســية  :و هــي الجمعيــات التــي تتخــذ مــن القضــايا السياســية محــوراهتمامها  ،كاالهتمام باالنتخابات وشؤون الحكم و سيرها.
 -الجمعيات البيئية  :و هي الجمعيات التي ينشـأ األفـراد بهـدف الـدفاع علـى البيئـة و

المحافظــة عليهــا و العمــل علــى نشــر الــوعي البيئــي لــدى جمــاهير المجتمــع و كــذا رعايــة
المشـ ــاريع ذات الطـ ــابع البيئـ ــي و هـ ــذا مـ ــا يجعـ ــل مـ ــن المواضـ ــيع البيئيـ ــة محـ ــو اًر أساسـ ــيا

لنشاطاتها.

و من بين التصنيفات العديدة التي تصنف بها الجمعيات هي وفقاً لنطاق نشاطها فمنها:


الجمعيــات المحليــة :و التــي ينحصــر مجــال نشــاطها فــي المجتمعــات المحليــة علــى

نطاق ضيق كالقرية أو مدينة معينة.

1

 -مدحت محمد أبو النصر ،نفس المرجع ،ص.11
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الجمعيــات الجهويــة أو اإلقليميــة :و هــي التــي يــتم تأسيســها مــن قبــل األفـراد بــإقليم

معين بهدف تقديم خدمات اجتماعية أو ثقافية ألفراد هـذا اإلقلـيم أو الجهـة و قـد تكـون هـذه
الجمعيات.
كمــا أعطــت "الباحثــة شــهيدة البــاز" تطبيق ـاً للجمعيــات األهليــة اســتناداً إلــى الفروقــات بــين
المنظمــات األهليــة العربيــة مــن حيــث تطورهــا و مــدى فاعليتهــا فــي كــل قطــر مــن األقطــار

العربيــة إلــى جانــب الظــروف التــي أســهمت فــي نشــأتها فــي كــل قطــر ،و عليــه فقــد ميــزت
الباحثة بين نوعين من الجمعيات و هي:1

 الجمعيــات الدفاعيــة  :و هــي الجمعيــات التــي ينشــأ األشــخاص و يتخــذون مــن قضــايا دعــم
الحريات و حقوق اإلنسان و المـرأة و قضـايا التحـرر و دعـم التوجـه الـديمقراطي أهـدافاً لهـا

و تحــاول تكـريس جهودهــا للــدفاع عنهــا فــي مختلــف المحافــل و المناســبات و مــا يميــز هــذا
النوع مـن الجمعيـات هـو تمتعـه بدرجـة كبيـرة مـن االسـتقاللية عـن السـلطة و دعمهـا لمبـادئ
العمل األهلي المستقل.
 الجمعيات األهليـة المعاونـة  :و هـذا الشـكل مـن الجمعيـات يـتم إنشـاؤها مـن خـالل الجهـود
التطوعية الرامية مـن خـالل مجهـوداتهم إلـى تقـديم المسـاعدات للفئـات المحتاجـة كـالمعوزين
و األيتـام و األ ارمـل و المعـاقين علـى المســتوى المحلـي أو الـدولي ،و تعمـل هـذه الجمعيــات
فــي مجــال رعايــة الفئــات االجتماعيــة المحرومــة و ذلــك مــن خــالل تقــديم المســاعدات لهــم و
توجيــه نشــاطاتها فــي العنايــة بهــم و تــدريبهم و محاولــة دمجهــم فــي الحيــاة االجتماعيــة عــن
طريـ ــق التكفـ ــل االجتمـ ــاعي و النفسـ ــي بهـ ــم و تلبيـ ــة احتياجـ ــاتهم ممـ ــا يحسـ ــن مـ ــن ظـ ــروف

معيشتهم  ،إال أن هذا النوع من الجمعيات بالرسم من الدور المهم الذي تضطلع بـه إال انـه
يعــد فــي مجــال التنميــة الشــاملة بعــده محــدوداً و ال يتحقــق بشــكل حفعلـ تي إال فــي حالــة اتســاع
نطاق المنظمات القاعدية  ،بحيث يتم دمج الفئات الفقيرة و المعزولة في عجلة التنمية.2

أمــا بالنســبة للجمعيــات الخيريــة فقــد صــنفت هــي األخــرى الــى عــدة تصــنيفات نــذكر منهــا
مايلي :
1

محمد عبدالفتال محمد ،رجع سابق ،ص ص 44-43

 -2احمد مصطفى خاطر ،فاعلية الجمعيات االهلية في أداء دورها ،مجلة القاهرة للخدمة االجتماعية ،داع ،المعهد

العالي للخدمة االجتماعية ،القاهرة ،1114 ،ص .51
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تصنيف الجمعيات الخيرية وفقا للجهة التي توجه لها خدماتها وتتمثل في مايلي :1

أ -الجمعيــات الخيريــة الخاصــة  :وتشــير الــى الجمعيــات التــى ينشــئها األفـراد بهــدف توجيــه
خــدمات معينــة لفت ـرة زمنيــة سيــر محــددة ،وقــد تكــون هــذه الخــدمات ذات صــفة إنســانية أو
علميــة أو ثقافيــة أو أي عمــل آخــر مــن أعم ــال البــر و اإلحســان  ،علــى أن تقتصــر ه ــذه
الخدمات على أفراد أو جهات معينة .
ب-

الجمعيــات الخيريــة ذات التوجــه العــام  :وهــي جمعيــات خيريــة يــتم إنشــاءها بهــدف

تحقي ــق أه ــداف ذات المنفع ــة العام ــة كالمس ــاهمة ف ــي بن ــاء المس ــاجد أو الم ــدارس أو تق ــديم
مساعدات لمن هم في حاجة لها من أفراد المجتمع عامة .
-2

بينما هناك تصنيف آخر للجمعيات الخيرية وقفا لمصادر تمويلها وهي: 2

أ – جمعيــات خيري ـة أهليــة  :وهــي جمعيــات تقــوم علــى الجهــود األهليــة ألف ـراد المجتمــع
معين ،التى ينشئنها بهدف تقديم المساعداتها وخدماتها ألفراد المجتمـع التـى تنشـط فيـه ،
والمســاهمة فــي تلبيــة إحتياجــاتهم المحليــة أو الجهويــة ويكــون مصــدر تمويلهــا األول هــم
أفراد المجتمع من تبرعات واشتراكات .
ت-

جمعيـــات خيريـــة حكوميـــة  :وتتمث ــل ف ــي التنظيم ــات الخيري ــة الت ــى تنش ــئها الدول ــة

،بش ــكل رس ــمي ،به ــدف تق ــديم خ ــدمات إجتماعي ــة للمـ ـواطنين عل ــى سـ ـرار اله ــالل األحم ــر
الج ازئــري وكــذا التنظيمــات االجتماعيــة الخيريــة التــى تشــرف عليهــا و ازرة التضــامن والشــؤون
االجتماعية  ،ويكون نطاق خدماتها وطني ومصدر تمويلها من طرف الدولة .
ث-

جمعيـــات خيريـــة دوليـــة  :وهــي تنظيمــات خيريــة يــتم إنشــاؤها مــن قبــل المنظمــات

الدوليــة ،بهــدف تقــديم خــدمات اجتماعيــة وانســانية مختلفــة لألفـراد حــول العــالم ويكــون ذلــك

عــن طريــق إنــاء فــروع لهــا فــي مختلــف دول العــالم ،ويكــون مصــدر تمويلهــا خــارجي  ،3وقــد
تكـون ذات طــابع صـحي كمنظمــة أطبـاء بــال حــدود أو ثقـافي علــى سـرار منظمــة اليونيســكو

- 1كلثوم وهاب ،مرجع سابق ،ص11
 -2كلثوم وهاب ،مرجع سابق ،ص11
 -3أمجد جميل صبحي اإلمام ،الجمعيات الخيرية والتهرب الضريبي (في الضفة الغربية في عهد السلطة

الفلسطينية )،مذكرة ماجستير ،سير منشورة ،تخصص المنازعات الضريبية ،كلية الدراسات العليا،جامعة النجال ،نابلس

،فلسطين ، 2113،ص21

67

األصول الفكرية لنشأة الجمعيات الخيرية

الفصل الثاني

التابع لهيئة األمم المتحـدة أو خـدماتي علـى سـرار منظمـة األنـروا التابعـة أيضـا لهيئـة األمـم
المتحدة .
-0واقع العمل الجمعوي في الجزائر:

لقد أكدت الدراسات اإلنتربولوجية أن المجتمع الجزائري ينتمي إلـى المجتمعـات

األصيلة "المجزأة" و التي تتميز برفضها لكل أشكال السلطة الرسـمية و لقـد تجلـى ذلـك فـي
مظــاهر الــرفض القويــة التــي عبــر عنهــا المجتمــع الج ازئــري عبــر مختلــف الحقــب التاريخيــة
التـي عـرف فيهـا عديـد الحمـالت االسـتعمارية (الفينيقيـة ،العثمانيـة ،الرومانيـة ،الفرنســية) ،
و التي حاولـت بكـل السـبل إحكـام سـيطرتها عليـه مـن خـالل أنظمتهـا القمعيـة دون جـدوى ،
لكن في المقابل من ذلك ابتكر المجتمع الجزائري لنفسه أشكال تنظيمية تقليديـة بديلـة عنهـا
 ،قائمة على أساس الدم و العرق و الـدين ؛ التـي وصـفها مـاركس بأنهـا النمـوذج المشـاعي

األصــدق للمجتمــع الطبيعــي ،1و ذلــك فــي قولــه " :إن الج ازئــر تحــتفظ بــأهم اآلثــار للشــكل
العتيق للملكية العقارية  ،حيث كانت الملكيـة القبليـة و العائليـة سيـر المقسـمة أوسـع أشـكال

الملكية انتشا اًر  ،2"...و يظهر ذلك في عقارات العروش حيث كـان هـذا الـنمط مـن الملكيـة

شــائعاً خاصــة فــي منطقــة القبائــل و الهضــاب العليــا ؛ أيــن كــان ال ـوالء للقبيلــة أو العشــيرة
سائداً و يشكل تنظيما اجتماعياً قوياً قائماً على رابطة الدم و القرابة .وهـذا مـا يضـمن للفـرد
الحماية االجتماعية و االقتصادية وفقاً لمنطق الجماعة .

و لـم يعــرف المجمــع الج ازئــري هــذا الشـكل وحــده مــن التنظيمــات االجتماعيــة التقليديــة ذات

الطابع العقاري و إنما كانت هناك أشـكال أخـرى للتجمعـات الجماعيـة علـى سـرار الزوايـا و
الط ــرق الص ــوفية الت ــي ك ــان ين ــتظم إليه ــا أفـ ـراد المجتم ــع الج ازئ ــري عل ــى سـ ـرار القادري ــة و

السنوســية و التيجانيــة . 3و هــذا الــنمط مــن التنظيمــات الديني ـة التقليديــة كانــت تــوفر للفــرد
 1يمين رحايل ،الحركة الجمعوية بالجزائر ،تطورها التاريخي في إطارها التشريعي ،مقال منشور لمجمع بليستردوت

أور على الموقع التالي nogtamaatelecentre.org/m/ :تم تصفحه في 21:45، 2115/15/12:
2

 Karl Marx .les societes .precapitaiste.ED.C.E.R.M.S.D-P384 -نقال عن يمين رحايل

،نفس المرجع

 -3محمد الرؤوف قاسمي الحسني ،التطور التاريخي و التشريعي لنظام الوقف ،مقال منشور على الموقع مركز
البحوث في االقتصاد التطبيقي من أجل التنمية creadالتالي dspace.cread.dz :تم تصفحه في

13:25، 2115/12/24
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المنتســب إليهــا احتياجاتــه الروحيــة و المكانــة االجتماعيــة علــى اعتبــاره أحــد مريــدها خاصــة

إذا كانت هذه الطرقة يتنسب إليها عليات المجتمع.1

و لقــد عرف ــت الج ازئ ــر انتشــا اًر واس ــعاً له ــذا الن ــوع مــن التش ــكيالت االجتماعي ــة ذات الط ــابع

ال ــديني و اإلثن ــي  ،الت ــي كان ــت أش ــبه ف ــي تنظيمه ــا و هيكلته ــا إل ــى الجمعي ــات بمفهومه ــا
المعاصــر  ،علــى الــرسم مــن بســاطتها و طابعهــا التقليــدي علــى س ـرار "حلقــة الع ازبــة " فــي

المجتمع المزابي 2و "تاجمعت" في مناطق القبائل والتويزة .

و هي تنظيمات اجتماعية عرفها المجتمع الجزائري مـن أجـل المسـاهمة فـي تـوفير المنـافع
و الخــدمات ألهــل المنطقــة و هــي نابعــة مــن اإلرث الثقــافي و الــديني للمجتمــع الج ازئــري و
الت ــي كان ــت عل ــى م ــدار حق ــب م ــن ال ــزمن رمـ ـ اًز للتكاف ــل االجتم ــاعي ب ــين أفـ ـراد المجتم ــع

الجزائري.3

أ -الجمعيات األهلية إبان العهد االستعماري الفرنسي في الجزائر:

مـ ــن الوهلـ ــة األولـ ــى لـ ــدخول االسـ ــتعمار الفرنسـ ــي للج ازئـ ــر سـ ــنة 1431م عملـ ــت فرنسـ ــا و
باالعتم ــاد عل ــى خبـ ـراء اإلنتربول ــوجيين و اجتم ــاعيين عل ــى فه ــم التركيب ــة االجتماعي ــة الت ــي
يتشــكل منهــا البنــاء االجتمــاعي للج ازئــر بمــا فيهــا التنظيمــات االجتماعيــة التــي يتــألف منهــا
النس ــق االجتم ــاعي الج ازئ ــري  ،و ذل ــك بع ــد م ــا أيقنـ ـوا بأهمي ــة ال ــدور ال ــذي تق ــوم ب ــه ه ــذه
التنظيمـ ــات االجتماعيـ ــة فـ ــي تماسـ ــك المجتمـ ــع الج ازئـ ــري الـ ــذي يتميـ ــز بـ ــرول التضـ ــامن و
الجماعة  ،و التي يعتمد عليها بشـكل أساسـي فـي تسـيير شـؤونه االجتماعيـة و االقتصـادية
و السياسية بشكل عام.
لذلك صبت اإلدارة الفرنسية جل تركيزها على هذه التنظيمات االجتماعية بهدف طمسـها و
إحالل محلها تنظيمات أخرى تعمل علـى تكـريس الفكـر االسـتعماري و القضـاء علـى معـالم

الشخص ــية والهوي ــة الجزائري ــة بمفهومه ــا الش ــامل ،4و ه ــذا م ــا ظه ــر ف ــي تش ــكل ع ــدد م ــن
الجمعي ــات و الت ــي اقتص ــرت ف ــي العشـ ـرينيات األول ــى م ــن االس ــتعمار عل ــى المس ــتوطنين
1
2

محمد الرؤوف قاسمي الحسني  ،نفس المرجع

حسان الجياللي  ،قضايا اجتماعية معاصرة  ،مرجع سابق  ،ص221

 -3محمد الرؤوف القاسمي  ،التنظيمات المسجدية  ،مقال منشور بسلسلة منشورات المركز الوطني للبحث في

اإلنتربولوجيا اإلجتماعية والثقافية ، CRASCالعدد  13رقم،2115/وهران ،الجزائر  ، 2115،ص13
4

يمين رحايل ،نفس المرجع.
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الفرنســيين علــى سـرار "جمعيــات الفالحــين الفرنســيين ســنة 1441م و سيرهــا مــن الجمعيــات

الكولونياني ــة المهني ــة ،1و أخ ــرى ذات ط ــابع عس ــكري  ،و الت ــي أسس ــها الفرنس ــيين به ــدف
الحفــاظ علــى امتيــازاتهم  ،و لقــد تقــرر تأســيس الجمعيــات األهليــة فــي الج ازئــر المســتعمرة
بشــكل بــارز بعــد صــدور القــانون الفرنســي المتعلــق بالجمعيــات و المــؤر فــي  15جويليــة
1111م و الــذي يعــد إعالن ـاً لــدخول فرنســا و مســتعمراتها إلــى الفضــاء الجمعــوي مــن بابــه
الواســع .و علــى إثــر هــذا القــانون تأســيس عــدد مــن الجمعيــات األهليــة فــي فرنســا و الج ازئــر
في سالبيتها ذات طابع أهلي.2

و م ــن ب ــين الجمعي ــات األهلي ــة الت ــي ظه ــرت ف ــي الج ازئ ــر خ ــالل ه ــذه الفتـ ـرة م ــا يربـ ـوا ع ــن
 3124جمعيــة متنوعــة مــا بــين شــبه إداريــة و اقتصــادية و اجتماعيــة و دينيــة ،أي بنســبة
 %44.31إال أن جلهـ ــا تابعـ ــة للمسـ ــتعمرين الـ ــذين أنشـ ــاؤها مـ ــن أجـ ــل تنظـ ــيم التجمعـ ــات
األوروبيـ ــة المسـ ــتوطنة فـ ــي الج ازئـ ــر ،3و كانـ ــت هـ ــذه الجمعيـ ــات فـ ــي الغالـ ــب ذات طـ ــابع
اجتمــاعي تهــتم بالجاليــات الوافــدة مــن حيــث تــوفير المســكن و العمــل و الرعايــة الصــحية و
التمــدرس و بعضــها ذات طــابع دينــي و تتمثــل فــي الجمعيــات التبشــيرية التــي كانــت تمــارس

نشاطها التبشيري في الجزائر.4

بينما لـدى أوسـاط األهـالي الجزائريـة فكانـت الجمعيـات فـي هـذه الفتـرة تقـدر ب ـ  333جمعيـة
نشطة  ،بنسبة  %4.53و هي موجهة للشـرائح االجتماعيـة النخبويـة و التـي عملـت اإلدارة
الفرنسـية علــى تكـوينهم لخدمــة مصـالحها االســتعمارية علـى سـرار جمعيـة التوفيقيــة 1114م

 ،و حرك ــة اإلخـ ــوة الجزائريـ ــة  ،51123إال أنه ـ ـا كانـ ــت تتواجـ ــد بعـ ــض الجمعيـ ــات الخيريـ ــة

1

أحمد بوكابوس ،مقارنة سوسيوتاريخية لوضعية التنظيمات االجتماعية و الثقافية" ،نموذج الجمعيات التي تنشط

في ميدان الشباب" ،مقال بـ منشورات سلسلة دفاتر  ،CRASCمركز البحث االنتربولوجي االجتماعي و الثقافي،

وهران ،2115 ،ص .31
2

.يمين رحايل ،مرجع سابق

3أحمد بوكابوس ،الحركة الجمعوية وواقع التنظيمات الشبانية ،مقال منشور ب مجلة انسانيات ،العدد ، 13وهران

،الجزائر ، 2112،ص 31
4

يمين رحايل ،مرجع سابق.

 -5أحمد بوكابوس ،الحركة الجمعوية وواقع التنظيمات الشبانية ،مرجع سابق  ،ص32
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التقليديــة الغيــر معتــرف بهــا تنشــط فــي أوســاط الج ازئـريين بشــكل ســري عــن اإلدارة الفرنســية
على سرار الجمعيات الخيرية و الزوايا و الطرق الصوفية و النوادي الثقافية.1

لكــن و بمجــرد مــرور قــرن علــى احــتالل الج ازئــر و مــع التطــورات الفكريــة و السياســية التــي
عرفهــا الــوطن العربــي و زيــادة الــوعي فــي أوســاط الج ازئــر و تنــامي الــرول الوطنيــة  ،بــدأ
الجزائريين بتأسيس الجمعيات الجزائرية منهـا مـا هـو إسـالمي علـى شـاكلة جمعيـات العلمـاء

المس ــلمين س ــنة 1131م 2و منه ــا م ــا ه ــو مهن ــي و ثق ــافي اجتم ــاعي مـ ـوازي لمثيالته ــا م ــن
الجمعيــات الفرنســية علــى س ـرار اتحــاد الطــالب الج ازئ ـريين و عــدد مــن األح ـزاب السياســية
التي شكلت في مجموعها الحركة الوطنية الجزائرية.
ب -الجمعيات األهلية في الجزائر بعد االستقالل:

لقد اتفق أسلب الدراسيين لواقع الجمعيات في الجزائر علـى أن وضـعيتها بعـد االسـتقالل لـم

تختلــف عــن مــا كانــت عليــه فتـرة االســتعمار ،فبمجــرد أن أمســكت الدولــة بزمــام األمــور فــي
الج ازئــر عملــت الســلطة الحاكمــة علــى اإلبقــاء علــى حالــة التضــييق و تقييــد نشــاط الحركــة
الجهويــة بمــا فيهــا الجمعيــات الخيريــة  ،و ذلــك مــن خــالل إنشــاء جهــاز إداري تــابع للدولــة

مهنته مراقبة نشاط الجمعيات عن قرب  ،3و ال يتم اعتماد أي جمعيـة دون حصـولها علـى
ترخيص يسمح بإنشائها من قبل هذا الجهاز اإلداري  ،ناهيك عن تعقد اإلجراءات اإلداريـة
(البيروقراطية) المتعلقة بتأسيس هذه الجمعيات.
و لــم يقــف األمــر عنــد هــذا الحــد بــل اعتبــرت الســلطة الحاكمــة أن أي نشــاط جمعــوي خــارج
عــن الســلطة يعــد تهديــداً لهــذه األخيـرة ألنــه بحســبها ال يوجــد قنـوات وســيطة بــين المـواطن و
السلطة.4
1

 -مصطفى االشرف  ،ت/حنفي بن عيسى  ،الجزائر األمة والمجتمع ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر

2

 -أبو القاسم سعد ا  ،تاريخ الجزائر الثقافي ،جزء االول ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،ط ،1الجزائر

،1143،ص 34

،1145،ص231

 -3أحمد بوكابوس ،مقارنة سوسيوتاريخية لوضعية التنظيمات االجتماعية و الثقافية مرجع سابق  ،ص32
4

 -قوي بوحنية ،الحف في تأسيس الجمعيات في القانون الجزائري ،مداخلة مقدمة ألشغال الملتقى الدولي حول ":

دور مؤسسات الدستورية في حماية الحقوق والحريات  ،المنعقد  :يومي  ،2115/12-11كلية الحقوق والعلوم
االنسانية  ،مخبر القانون والمجتمع ،جامعة أدرار  ،الجزائر 2115 ،ص13
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و علــى إثــر ه ــذه اإلج ـراءات ت ــم حــل عدي ــد الجمعيــات الت ــي كانــت تنش ــط منــذ االس ــتعمار
كجمعيـ ــات العلمـ ــاء المسـ ــلمين عـ ــام 1133م  ،و جمعيـ ــة القـ ــيم سـ ــنة 1133م و جمعيـ ــة
الموحــدين اإلخوانيــة 1134م و عديــد الجمعيــات الخيريــة المســتقلة التــي كانــت تنشــط فــي
الج ازئــر1.و تــم تعويضــها بمؤسســات اجتماعيــة أخــرى مســايرة لــنهج الدولــة  ،ففــي ظاهرهــا
مؤسســات اجتماعيــة مســتقلة و فــي باطنهــا مؤسســات تابعــة للدولــة  ،و هــذا علــى الــرسم مــن
أن الج ازئ ــر تس ــير وفقـ ـاً للق ــانون الفرنس ــي بم ــا فيه ــا الق ــانون الم ــنظم و المس ــير للجمعي ــات

1111م  ،و هذه المرحلة عرفت بمرحلـة الشـغور القـانوني إلـى سايـة 1131م .و المالحـظ
م ــن أن الجمعي ــات الت ــي ت ــم حله ــا ف ــي ه ــذه الفتـ ـرة كله ــا ذات ط ــابع دين ــي إس ــالمي خاص ــة
الجمعيات الخيرية منها.2

و في سنة  1131م صدر أول قانون جزائري متعلق بتنظيم و تسيير الجمعيـات تحـت رقـم
 31/31الذي تميز بتكريسه للنزعـة اإليديولوجيـة االشـتراكية التـي تبنتهـا الدولـة كـنهج لهـا ،
و التــي رســخت هيمنــة الحــزب الواحــد علــى مختلــف مجــاالت الحيــاة العامــة  ،حيــث تميــزت
هذه الفترة بف ار و شغور للنشاط الجمعوي  ،بمـا فيهـا الجمعيـات الخيريـة ،3ليـتم تعـديل هـذا

القانون فيما بعد بمقتضى األمر  21/32الصـادر فـي  13جـوان 1132م  ،حيـث يتضـمن
هذا التعديل مزيداً من التعقيد و التضييق على نشاطها من خالل إضافة مزيد من الشـروط
و اإلجراءات المتعلقة بتأسيس الجمعيات و الرقابة عليهـا ،و كـذا توسـيع صـالحيات اإلدارة

العمومية في الرقابة على نشاط الجمعيات تصل إلى حد حل هذه الجمعيات.4

د -الجمعيات األهليـة بعـد االنفتـاح السياسـي  :بعـد أحـداث  15أكتـوبر  1144م بـادرت
الحكومة الجزائرية إلى تبني عديد اإلصالحات الدستورية و السياسـية ذات البعـد االنفتـاحي
أكثـر مــن ذي قبـل و ذلــك بهـدف امتصــاص سضـب الجمــاهير الشـعبية المنتفضــة  ،و كــان
بين أبرز ما أفرزته هذه األحداث هـو إعـالن دسـتور جديـد للـبالد سـنة  1141م ذو طـابع
التعددي والمكرس للحريات السياسية و الحزبية و كذا انفتاحـه علـى اقتصـاد السـوق  ،و قـد
1
2

 يمين رحايل ،مرجع سابق. .-الزوبير عروس ،التنظيمات الجمعوية في الجزائر "الواقع و اآلفاق ،منشورات مركز البحث في االنتربولوجية

االجتماعية و الثقافية ،CRASC ،رقم  ،13وهران ،الجزائر ،2114 ،ص .14

 -3قوي بوحنية ،الحف في تأسيس الجمعيات في القانون الجزائري ،مرجع سابق  ،ص14
4

الزوبير عروس ،مرجع سابق ،ص11
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أكــد الخب ـراء أن هــذا الدســتور يعــد الدســتور األكثــر ديمقراطيــة و ج ـرأة فــي تــاريخ الج ازئــر
المستقلة  ،و يظهر ذلك في حرصه على تكـريس مبـدأ ضـمان حـق الحريـات األساسـية فـي
إنشــاء األحـزاب و النقابــات و الجمعيــات علــى اخــتالف مجاالتهــا و الحــق فــي التجهيــز إلــى

جانب توسيع حقوق اإلنسان و حريات التعبير.1

و أبــرز مــا يمكــن مالحظتــه فــي هــذا الدســتور هــو الحــق فــي إنشــاء الجمعيــات األهليــة و
الخيرية و التي تعد من بين أهم المكاسب الهامة للحركة الجمعوية عموماً.

و لقــد اتبــع هــذا الحــق فــي إنشــاء الجمعيــات بجملــة مــن القـوانين العضــوية المتممــة لمــا جــاء
فــي الدســتور لتك ـريس هــذا الحــق ،و ذلــك مــن خــالل قــانون خــاص يتعلــق بإنشــاء و تســيير
الجمعي ــات و ه ــو أول ق ــانون ج ازئ ــري خ ــالص متعل ــق بالجمعي ــات  ،و يتجل ــى ف ــي ق ــانون

 ،31/11المـ ــؤر فـ ــي  14ديسـ ــمبر  21111و يشـ ــكل صـ ــدور هـ ــذا القـ ــانون قف ـ ـزة نوعيـ ــة
للج ازئ ــر ف ــي مج ــال اإلعتـ ـراف بحري ــة العم ــل الجمع ــوي ف ــي الج ازئ ــر  ،و المجتم ــع الم ــدني
عموم ـاً ،و بــذلك شــهد العمــل الخيــري المــنظم انتعاش ـاً مهم ـاً إث ـر هــذا القــانون  ،إذ شــهدت
الجزائر تشـكل عديـد األحـزاب السياسـية و النقابـات و الجمعيـات علـى اخـتالف توجهاتهـا و

نشاطاتها نتيجة المنا الـديمقراطي الـذي عرفتـه الج ازئـر خـالل هـذه الفتـرة و التـي اسـتفادت
منــه الحركــة الجمعويــة الجزائريــة أيمــا اســتفادةً .حيــث عرفــت نم ـواً فــي حجمهــا و س ـ ازرة فــي
نشــاطها  ،ممــا عــزز مبــدأ الحـوار بــين مختلــف الفعاليــات االجتماعيــة النشــطة علــى الســاحة
الجمعوية داخل الجزائر .3إلى جانب ظهور مفاهيم جديدة لـم يكـن الج ازئـري يألفهـا مـن قبـل

كالتشاركية و الديمقراطية و المجتمع المدني و سيرها .
و لكــن علــى الــرسم مــن حالــة الديناميكيـة التــي عرفتهــا الحركــة الجمعويــة فــي الج ازئــر نتيجــة
حال ــة االنفـ ـراج السياس ــي إال أن ه ــذه الجمعي ــات ظ ــل نش ــاطها مح ــدود و سي ــر فاع ــل كم ــا
يفترض أن يكون  ،فقد اجمـع المهتمـين بالشـأن الجمعـوي علـى أن دوره ال يتعـدى أن يكـون
1

محمود بوسنة ،الحركة الجمعوية في الجزائر ،نشأتها و طبيعة تطورها و مدى مساهمتها في تحقيف األمن و

التنمية ،مقال منشور بمجلة العلو م اإلنسانية ،جامعة منتوري قسنطينة ،العدد الصادر في  13جوان  ،2112ص

.135
2
3

محمود بوسنة ،نفس المرجع ،ص .22
عمر دراس ،الظاهرة الجمعوية في ظل االصالحات الجارية في الجزائر (واقع وآفاف ) ،مجلة إلنسانيات ،عدد13

،مركز البحث في االنتربولوجيا اإلجتماعية  ،وهران ،الجزائر ،2112،ص 31
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خطابـاً اسـتهالكياً مناسـباتيا شـأنه فــي ذلـك شـأن الجمعيـات الخيريــة التـي تميـزه هـي األخــرى

بالظهور في المناسبات و إن ظهرت فإن هذا الظهور يكون خجـوالً  ،بعيـداً عـن الجـرأة فـي
أخ ــذ زم ــام األم ــور و االهتم ــام الفاع ــل بالقض ــايا االجتماعي ــة الجوهري ــة الت ــي تق ــع ض ــمن

اهتمامــاتهم 1 ،ممــا جعــل الحركــة الجمعويــة فــي الج ازئــر لــم تســتغل حالــة االنفتــال السياســي
التي حظيت بها خالل هذه الفترة .
إال أن حالـة االنفـراج التــي عرفتهــا الـبالد لــم تــدم طــويال حيـث أدت اإلنفالتــات األمنيــة التــي
مرت بها الجزائر في أعقاب توقيف المسار االنتخابي إلى دخول الجزائر فـي دوامـة العنـف
 ،الــذي أدى بــالجزائر إلــى ســن قــانون الطـوارئ ســنة 1112م  ،و الــذي انعكــس ســلباً علــى
مجال الحريات العامة  ،بما فيهـا الحركـة الجمعويـة  ،إذ تـم حـل عديـد الجمعيـات التـي رأت

الدولــة فــي نشــاطها تهديــداً لهــا  ،خاصــة الجمعيــات ذات الطــابع اإلســالمي و التــي تــدخل
الجمعيات الخيرية ضمنها.2

حيــث فرضــت الدولــة بمقتضــى قــانون 1112م عــدداً مــن القيــود و اإلجـراءات الرقابيــة علــى
نشاط هذه الجمعيات كإعداد التقارير حول نشاطها و أخذ التـراخيص لعقـد تجمعاتهـا و كـذا

الرقابة على مصادر تمويلها  ،و وضع قياداتهـا تحـت الرقابـة األمنيـة و سيرهـا ،3و هـذا مـا
جعــل المجتمــع المــدني يــدخل فــي م ـرة أخــرى فــي دوامــة مغلقــة نتيجــة تــدخالت الدولــة فــي
نشاطه  ،و هذا ما ال يتوافق مع المبادئ التـي يقـوم عليهـا المجتمـع المـدني عمومـاً و هـي
االستقاللية.

و هذا الوضع هو اآلخـر لـم يعمـر طـويالً حيـث تـم سـن دسـتور جديـد للـبالد فـي  1113م
و يعد هذا الدستور الجديد هو ثاني دستور للجزائر في ظـل التعدديـة الحزبيـة  ،و كـان مـن

بين ما نص عليه هذا الدستور هو احترام الحقوق و الحريات األساسية للفرد الج ازئـري  ،و
ذلك ما جاءت به مادته  33و عززت بالمادة  41مـن هـذا الدسـتور و التـي دعـت صـراحة

1
2
3

عمر دراس ،مرجع سابق ،ص 32
قوي بوحنية ،الحف في تأسيس الجمعيات في القانون الجزائري ،مرجع سابق ،ص .22
قوي بوحنية ،الحف في تأسيس الجمعيات في القانون الجزائري ،نفس المرجع ،نفس الصفحة
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إلــى ضــرورة تك ـريس حريــة التعبيــر و االجتمــاع و الجمعيــات و التــي تعــد مــن بــين الحقــوق

األساسية التي يجب صيانتها و ضمانتها.1

إال أن مــن بــين مــا يجــدر اإلشــارة إليــه بالنســبة للجمعيــات فإنــه علــى الــرسم مــن مــا جــاء بــه
القانون  1113م من ضمان للحريات األساسية بما فيهـا حريـة إنشـاء و تأسـيس الجمعيـات
إال أن هذا الحق ظل حب اًر على ورق دون أدنى تفعيل  ،فقـد ظلـت الجمعيـات تحـت الرقابـة

و تدخالت الدولة في نشاطها و هـذا مـا حـد مـن دورهـا و فاعليتهـا  ،علـى الـرسم مـن كثافـة
حجمها وتنوع مجاالت نشاطها إال أن تأثيرها ضعيفا  ،مما جعلهـا تغـرد خـارج السـرب بعيـد
ع ـ ــن مالمس ـ ــتها لواق ـ ــع الح ـ ــال وتطلع ـ ــات الش ـ ــعب ،حت ـ ــى بع ـ ــد ص ـ ــدور الق ـ ــانون الخ ـ ــاص
بالجمعيــات 13/12فقــد سلــب الكــم علــى الكيــف بالنســبة للجمعيــات  ،فمــثال فــي واليــة أدرار
بل عدد الجمعيـات الوالئيـة خـالل الفتـرة مـابين  2113/2115أكثـر مـن 43جمعيـة والئيـة
نشطة .
الجمعيات خيرية ثقافية

مهنية رياضية سياحية نسوية اولياء

اجتماعية طبية المجموع

التالميذ
13

عددها

22

14

13

12

12

12

13

12

43

احصائيات المكتب الوالئي الخاص بالجمعيات لوالية أدرار بمعالجة من قبل الباحثة .

بينم ــا ع ــدد الجمعي ــات البلدي ــة النش ــطة بوالي ــة أدرار سـ ـواء الت ــي ج ــدد مكاتبه ــا بع ــد انته ــاء
عهدتها او قامت بمطابقة قانونهـا الـداخلي وقفـا للقـانون الجديـد  13/12فقـد قـدرت عـددها
ب 1331
وقد قمنا بتقسيمها وفقا لدوائر لوالية أدرار وهي كما يلي :

1

قوي بوحنية ،الحف في تأسيس الجمعيات في القانون الجزائري ،نفس المرجع ،ص .23
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-1الجمعيات النشطة بدائرة أدرار (أدرار-تيمي –بودة)
الجمعيات
عددها

الفقارات جمعية خيرية مهنية ثقافية رياضية اولياء
االحياء

14

51

التالميذ

14

12

31

54

14

دينية
31

نسوية اجتماعية المجموع
/

14

234

-0الجمعيات النشطة بدائرة تسابيت (تسابيت – سبع )
الجمعيات
عددها

الفقارات جمعية خيرية مهنية
االحياء

11

15

12

12

ثقافية
13

رياضية اولياء

التالميذ

14

12

دينية
15

نسوية اجتماعية المجموع
12

/

44

-0الجمعيات النشطة بدائرة اوقروت (لمطارفة –دلدول – اوقروت )
الجمعيات الفقارات
عددها

12

جمعية

االحياء

16

خيرية مهنية
06

02

ثقافية
35

رياضية اولياء

التالميذ

15

08

دينية
08

نسوية اجتماعية المجموع
/

12

114

-0الجمعيات النشطة بدائرة اولف ( أولف –اقبلي -تمقطن –تيط )
الجمعيات الفقارات
عددها

14

جمعية

االحياء

21

خيرية مهنية ثقافية رياضية
14

13

54

-4الجمعيات النشطة بدائرة تيميمون
الجمعيات الفقارات
عددها

11

جمعية

االحياء

21

23

14

14

التالميذ

13

11

14

15

145

( اوالد سعيد– –تيميمون )

خيرية مهنية ثقافية رياضية
45

اولياء

دينية

نسوية االجتماعية

المجموع

13

76

اولياء

التالميذ

11

دينية نسوية اجتماعية
14

11

13

المجموع
132
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-2الجمعيات النشطة بدائرة تنركو
الجمعيات الفقارات
عددها

/

جمعية

(تنركو – قصر قدور )

خيرية مهنية ثقافية رياضية اولياء

االحياء

14

14

14

12

-7الجمعيات النشطة بدائرة رقان
الجمعيات الفقارات

جمعية

13

عددها

22

خيرية مهنية ثقافية رياضية اولياء

الجمعيات الفقارات

11

13

31

11

عددها

14

دينية نسوية

ااجتماعية المجموع

14

24

13

/

143

(شروين – طلمين-اوالد عيسى )

خيرية مهنية ثقافية رياضية اولياء

االحياء
23

13

التالميذ

-8الجمعيات النشطة بدائرة شروين
جمعية

13

11

12

50

(رقان – سالي )

االحياء
23

دينية

التالميذ

نسوية اجتماعية المجموع

نسوية اجتماعية المجموع

دينية

التالميذ
14

13

21

12

15

11

14

12

103

-0الجمعيات النشطة بدائرة فنوهيل (فنوهيل – تمنطيط-تامست )
الجمعيات الفقارات

جمعية

خيرية مهنية ثقافية رياضية اولياء

االحياء
عددها

14

13

-13

دينية

نسوية

اجتماعية

المجموع

التالميذ
14

11

33

11

13

/

12

97

/

الجمعيات النشطة بدائرة برج باجي المختار (برج باجي المختار –

تيمياوين )
الجمعيات

الفقارات

جمعية

عددها

/

12

االحياء

خيرية مهنية ثقافية رياضية اولياء

التالميذ

14

25

11

11

77

13

دينية
14

نسوية اجتماعية المجموع
/

12
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احصائيات المكتب الوالئي الخاص بالجمعيات لوالية أدرار بمعالجة من قبل الباحثة

والمالحـ ـ ــظ مـ ـ ــن خـ ـ ــالل عرضـ ـ ــنا لتوزيـ ـ ــع الجمعيـ ـ ــات البلديـ ـ ــة النشـ ـ ــطة بواليـ ـ ــة أدرار مـ ـ ــن
 2113/2115وفقــا للتقســيم االداري للــدوائر الواليــة والتــي تعمــل فــي ظــل قــانون الجمعيــات
الحـ ــالي 13/12وذلـ ــك س ـ ـواء عـ ــن طريـ ــق تجديـ ــد مكاتبهـ ــا او عـ ــن طريـ ــق مطابقـ ــة قانونهـ ــا
الــداخلي مــع قــانون الجمعيــات الجديــد الســايق الــذكر او أنهــا تأســس أصــال بعــد صــدوره ،
فنجـد أن الجمعيــات الثقافيــة كــان لهــا حصــة االسـد مــن بــين عــدد الجمعيــات البلديــة النشــطة
على مستوى والية أدرار وذلك لطابع الوالية الـذي تتميـز بتراثهـا الثقـافي المـادي والالمـادي
والذي يستوجب للمحافظة عليه رعاية من قبل الجمعيات االهليـة ذات الطـابع الثقـافي ،الـى
جان ــب الجمعي ــات الش ــبانية والت ــي ت ــدخل ض ــمن الجمعي ــات الثقافي ــة  .ث ــم تليه ــا جمعي ــات
األحيــاء وجمعيــات أوليــاء التالميــذ بينمــا الجمعيــات الخيريــة فــإن عــددها  4231جمعيــة
خيريــة بلديــة ويعــد هــذا العــدد مقارنــة بالســنوات الماضــية مشــجع نــوع مــا وهــو فــي تنــامي
مستمر مـن سـنة ألخـرى إال أنـه اليـزال قليـل بالنسـبة لمسـاحة واليـة أدرار وكثافتهـا السـكانية
والمســتوى المعيشــي الفــراد المجتمــع والــذي تشــكل منــه الطبقــة المتوســطة وضــعيفة الــدخل
األسلبية من افراد المجتمع .
اإلطار القانوني والتشريعي الحالي للجمعيات الخيرية في الجزائر :
لق ـ ــد عرف ـ ــت الج ازئ ـ ــر العدي ـ ــد م ـ ــن القـ ـ ـوانين والتشـ ـ ـريعات المتعلق ـ ــة بإنش ـ ــاء وتنظ ـ ــيم
الجمعي ــات من ــذ االس ــتعمار ال ــى سايـ ـة وقتن ــا ه ــذا ،وك ــل ق ــانون عرفت ــه ج ــاء ترجم ــة للحال ــة
السياســية واالقتصــادية التــى مــرت بهــا  .ومــن بــين هــذه الق ـوانين المتعلقــة بالجمعيــات التــي
عرفته ــا الج ازئ ــر ق ــانون  13/12األخي ــر المعم ــول وال ــذي يع ــد م ــن ب ــين أه ــم القـ ـوانين الت ــى
جاءت به ورشات اإلصالل السياسي في الجزائر .
إال أن التحوالت التى عرفتها المنطقـة ضـمن مـا يعـرف بـالربيع العربـي قـد أدى بالدولـة الـى
اســتباق ال ــزمن بجمل ــة مــن االص ــالحات ك ــان مــن ض ــمنها استص ــدار قــانون جدي ــد خ ــاص

بالجمعيــات وتنظ ــيم نش ــاطها تمث ــل فــي ق ــانون  13/12الم ــؤر ف ــي 1 2112/11/15وه ــو
القانون الحالي المعمول به في إنشاء وتنظيم الجمعيات في الجزائر والذين سنستعرض أهـم
-1بوطيب بن ناصر ،مرجع سابق ،ص231
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الش ــروط القانوني ــة والتنظيمي ــة المتعلق ــة بإنش ــاء وتس ــيير الجمعي ــات وف ــق ق ــانون الجمعي ــات
. 13/12
الشروط القانونية والتنظيمية الخاصة بتأسيس الجمعيات في ظل قانون :13/12

لقــد حــدد قــانون  13/12المتلــق بالجمعيــات مجموعــة مــن الشــروط منهــا مــا هــو متعلــق

بأهــداف الجمعيــة ومنهــا مــا هــو متعلــق باألعضــاء المؤسســين ،فمــت تــوفرت هــذه الشــروط
يمكن تـأسيس الجمعيـة مـن الناحيـة القانونيـة ،ومـن بـين هـذه الشـروط وبحسـب المـادة 14

من هذا القانون مايلي: 1

 تحديــد تســمية أي جمعيــة ومقرهــا والهــدف مــن إنشــاءها  ،مــع عــدم تعــارض هــذا الهــدفمع القوانين السارية واآلداب العامة .
 ان يكون األشخاص المؤسسين لها راشدين أي سنهم من  14سـنة فمـا فـوق وأن يتمتعـونبجميــع حقــوقهم المدنيــة والسياســية دون أن يكــون لــديهم اي س ـوابق عدليــة (جنايــة/جــنح )
تتنافى مع مجال نشاط الجمعية
 يجب أن يتمتع األعضاء المؤسسين بالجنسية الجزائرية . وبحســب المــادة رقــم  14مــن القــانون ،يتعــين علــى األعضــاء المؤسســين الــذين يشــترط أنيبل ـ عــددهم 11أعضــاء بالنســية للجمعيــات البلديــة و15عض ـوا بالنســبة للجمعيــات الوالئيــة
علــى أن يكــون منبثقــين عــن بلــديتين علــى االقــل ،بينمــا بالنســبة للجمعيــات الوطنيــة فيشــترط
المشــرع أن يكــون عــدد االعضــاء المكــونين لهــا  25عض ـوا منبثقــين عــن  12واليــة  ،أن
يودع التصـريح بالتأسـيس مرفـق بملـف التأسـيس لـدى مقـر الواليـة التـى تتواجـد بهـا الجمعيـة
فــي حالــة كانــت هــذه األخي ـرة ذات طــابع محلي،أمــا إذا كانــت ذات طــابع وطنــي أو جهــوي
فيكون ايداع التصريح لدي و ازرة الداخلية
 -اإلعالن عن تأسيس الجمعية يكون في الجريدة الرسمية.

1

 -القانون رقم ، 13/12المؤر في،2112/11/15المتضمن القانون األساسي للجمعيات ،المادة ، 14الجريدة

الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد12
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 -1وقــد حــدد المشــرع للجهــات االداريــة آجــال قانونيــة للفصــل فــي موضــوع قبــول أو رفــض
ملف التأسيس ،إال أن هذه المدة القانونية المحددة للفصل في ذلك تختلـف بحسـب نـوع كـل

جمعية المراد تأسيسها :1

 بالنسبة للجمعيات البلدية فقد منحت للجهات االدارية مهلة  31يومـا للفصـل فـي موضـوعقبول أو رفض ملف تأسيس الجمعيات .
 بالنسبة للجمعيات الوالئية فقد حدد لها مهلة  41يوما للفصل في موضوعها أم ــا بالنس ــبة للجمعي ــات الوطني ــة فق ــد ح ــدد المش ــرع مهل ــة  31يوم ــا أم ــام و ازرة الداخلي ــةللفصل في قبول أو رفض ملف تأسيس الجمعية .
 أما إذا كـان تأسـيس الجمعيـة مخـالف للقـانون فـإن القضـية تحـال الـى العدالـة للفصـل فيهـاوذلـك بحسـب مــا نصـت عليــه المـادة رقــم  11مـن القـانون  .13/12أمــا مـا عــدى ذلـك فــإن
الجمعية تعتبر مؤسسة قانونا ويمكنها ممارسة نشاطها بشكل طبيعي.
واجبات وحقوف الجمعيات في ظل قانون: 32/10

فبموجــب تأســيس الجمعيــة قانونيــا واســتفادتها مــن الشخصــية المعنويــة واألهليــة فإنهــا تصــبح

ملزمة بمجموعة من الواجبات التى حدد المشرع والتى تتمثل في :2

 يتوجـ ــب علـ ــى الجمعيـ ــات أن ال تكـ ــون لهـ ــم أي عالقـ ــة مـ ــن قريـ ــب أو بعيـ ــد بـ ــاألحزاب
السياسية كيف ما كانت طبيعة هذه العالقة .
 يمنع منعـا بـات تـدخل اي شـخص معنويـا او طبيعيـا أجنبـي عـن الجمعيـة مـن التـدخل فـي
تسير شوؤنها .
 على الجمعيات تبلي السلطات العمومية المختصة عن جمعياتها العامـة بالتعـديالت التـى
تط أر على هيئتها التنفيذية خالل حد أقصاه  31يوما المواليـة للتعـديل للمصـادقة علـى قـرار
التعديل .

 -1المادة رقم ( )14من القانون ،، 12 /13نفس المرجع
2

-المادة رقم ( )14من القانون ،،12 /13نفس المرجع
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 كمــا يتوجــب علــى الجمعيــات بمقتضــى المــادة  11مــن القــانون أن تبــادر بتقــديم نســخ مــن
محاض ــرها المالي ــة واألدبي ــة المنس ــوبة إل ــى الس ــلطات العمومي ــة المختص ــة إث ــر انعق ــاد اي
جمعية سواء كانت عادية او استثنائية خالل  31يوما الموالية للمصادقة عليها .
هــذا بالنســبة للواجبــات بينمــا الحقــوق فــإن الجمعيــة بم ـا أنهــا مؤسســة قانونيــا وتتــوفر علــى
الشخصية المعنوية واألهلية فيمكنها ان تتمتع بالحقوق التالية: 1

 ممارسة أي نشاط موازيا لهدفها من التأسيس . االستفادة من المساعدات الحكومية التي ترصدها الدولة للجمعيات الحصول على الهبات والوصايا طبق للتشريع المعمول به . يمكنها ابرام العقود واالتفاقيات التي تتماشى وأهدافها . فتح حسابات مصرفية او بريدية إليداع مواردها المالية . اقتناء االمالك المنقولة أو العقارية سواء بمقابل أو دون مقابل . اصدار منشورات أو وثائق تتعلق بنشاطها . اإلستفادة من التأمين لضمان األخطار المالية. -4المعوقات التي تعترض فعالية الجمعيات الخيرية :
علــى الــرسم مــن الــدور اإلنســاني بمختلــف أوجهــه الــذي تضــطلع بــه الجمعيــات الخيريــة فــي
مج ــاالت الرعاي ــة االجتماعي ــة و التنمي ــة االجتماعي ــة و مس ــاهمتها ف ــي بن ــاء مجتم ــع واع ــي
عصــري تتســاوى فيــه الحظــوظ إال أن أداءهــا تعترضــه عديــد الصــعوبات و العقبــات التــي
باتـ ــت حـ ــاج اًز تقـ ــف أمـ ــام ازدهارهـ ــا و فاعليتهـ ــا الخيريـ ــة  ،و مـ ــن بـ ــين هـ ــذه الصـ ــعوبات و
المعوقات ما يلي:

أ -معوقـــات تنظيميـــة  :و تعــاني المنظومــة التنظيميــة للجمعيــات مــن عــدة معوقــات تســهم

بشــكل أو ب ـ خر فــي الحــد مــن تطــور هــذه الجمعيــات وتحســين مــن أداءهــا ومــن تــم عــدم
الوصول الى تحقيق أهدافها ولعل من أهم هذه الصعوبات التنظيمية نرصد ما يلي :2

 قصور في الرؤية و التخطيط االستراتيجي على المدى الطويل  ،فمعظـم الجمعيـاتتخطــط برامجهــا كــردود أفعــال للمشــكالت التــي تقابلهــا  ،و هــذا مــا يجعــل رؤيتهــا المســتقبلية
 -1الجريدة الرسمية  ،نفس المرجع  ،نفس الصفحة
2

-مدحت محمد أبو الفتول ،مرجع سابق  ،ص112
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لما ستكون عليه سير واضحة فـي أذهـان أعضـائها ،و ذلـك ارجـع العتمـادهم علـى الخطـط
القصـيرة المــدى فــي تسـييرهم و وضــع بـرامجهم  ،وهنـاك بعــض الجمعيــات التـي تفتقــر حتــى
للخطط القصيرة المدى  ،فنجدها تسير خبط عشواء.
 -إن البن ــاء الهيكل ــي له ــذه التنظيم ــات سالب ــا م ــا يض ــم ع ــدداً م ــن المتط ــوعين و م ــن

المختصــين المــأجورين  ،هــذا مــا قــد يــؤدي فــي كثيــر مــن األحيــان فــي التضــارب وجهــات
النظــر فــي تســيير هــذه المنظمــات و ذلــك نــاتج عــن عــدم التجــانس و التكامــل بــين أعضــاء

ه ــذه التنظيم ــات ،1ل ــذلك ف ــي كثي ــر م ــن األحي ــان تن ــتج ع ــن ه ــذه االختالف ــات صـ ـراعات و
توترات داخـل هـذه التنظيمـات و هـذا مـا يـؤثر سـلباً علـى أدائهـا و علـى العمـل و علـى هـذه
التنظيمات الخيرية ككل.

 كما تعاني الجمعيـات الخيريـة مـن مشـكل ضـعف االنتشـار (الثقافـة التطوعيـة )علـىمسـتوى القواعـد و جــذب المتطـوعين خاصـة مــن الفئـات االجتماعيـة المســتهدفة مـن العمليــة
الخيري ــة  ،و ب ــذلك تح ــويلهم م ــن أفـ ـراد متلق ــين للمس ــاعدات إل ــى متط ــوعين مس ــاهمين ف ــي
العملية الخيرية هم أيضاً ،2و ذلـك عـن طريـق تكـوينهم و اسـتثمار قـدراتهم ومـواهبهم و كـذا
إتاحة لهم الفرصة لجعلهم قادرين على المشاركة في صنع الق اررات االعتماد على الذات و

تحمــل المســؤولية دون ممارســة الجمعيــات أســلوب الوصــاية علــيهم و إنمــا تتــرك لهــم حريــة
اختيار توجهاتهم و دعمها.3

 -كما تعترض كفاءة العمل الخيري في الوطن العربي معضـلة سيـاب الديمقراطيـة فـي

تسيير هذه التنظيمات الخيرية  ،4و هذا ما يفتح الباب على مصراعيه للقيـادات و القـائمين
عليهــا و تحويلهــا إلــى ميــادين لخدمــة مصــالحهم الشخصــية و هــذا مــا يــؤثر ســلباً علــى أداء

المتطوعين لها.

--1مدحت محمد أبو الفتول ،نفس المرجع  ،نفس الصفحة
-2أمجد جميل صبحي اإلمام ،مرجع سابق  ،ص23

-أحمد ابراهيم مالوي ،أهمية منظمات المجتمع المدني في التنمية ،مجلة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية

،3مج،24العدد ، 12دمشق ،سوريا ،2114،ص225

 -4أمجد جميل صبحي اإلمام  ،مرجع سابق  ،ص24
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 -ضعف أساليب االتصال بين الجمعيات الخيرية و المجتمع و ذلك راجع إلى سيـاب

أو ضعف الجانب اإلعالمي الترويجي في هذه الجمعيات.1

 -كما أن للتدخالت الحكومية فـي نشـاط الجمعيـات الخيريـة تـأثي اًر علـى حريـة نشـاطها

و استقالليتها و هذا ما ينعكس سلباً على أدائها الخيري.

وهناك من يجمل المعوقات التنظيمية للجمعيات الخيرية في مايلي:2
 قلة الدورات التدريبية للمتطوعين في هذه الجمعيات انعدام التنسيق بين المنظمات الخيرية فيما بينها. -ع ــدم تـ ـوافر المعلوم ــات و البيان ــات الكافي ــة و الدقيق ــة ع ــن احتياجاته ــا و مش ــكالت

الفئات التي تهتم بخدمتهم .
 ض ــعف القي ــادات القائم ــة عل ــى ه ــذه الجمعي ــات الخيري ــة و نق ــص خبرته ــا ف ــي ه ــذهالميادين مما انعكس سلبا على تسيير هذه المنظمات الخيرية.
 الت ــداخل ف ــي المه ــام و الص ــالحيات ب ــين أعض ــاءها وه ــذا ارج ــع لع ــدم وج ــود رؤي ــةواضحة حول مهـام و صـالحيات كـل فـرد مـن أفـراد هـذه الجمعيـات ممـا يجعلهـا تتخـبط فـي
الفوضى والعشوائية في التسيير .
ب -معوقـــات ماليـــة  :إلــى جانــب المعوقــات التنظيميــة تعتــرض الجمعيــات الخيريــة معوقــات
أخرى تتعلق بالجانب المادي و لعل أبرزها:3

 مجهــودات الم ـوارد الماليــة لهــذه الجمعيــات الخيريــة و ذلــك ألنهــا تعتمــد فــي أسلبهــاعل ــى الهب ــات و اش ــتراكات أعض ــائها و بع ــض المس ــاعدات الحكومي ــة له ــا و نظـ ـ ار لتن ــوع
مج ـ ــاالت اهتمامه ـ ــا تبع ـ ــا لتن ـ ــوع متطلب ـ ــات و احتياج ـ ــات الفئ ـ ــات االجتماعي ـ ــة الت ـ ــي ته ـ ــتم
بمساعدتهم بجعل مواردها المالية محدودو مقارنة بكمية اإلنفاق.
 ع ــدم اس ــتثمار المنظم ــات الخيري ــة الف ــائض ع ــن حاجته ــا التش ــغيلية لتنمي ــة موارده ــاالمالية.
 -1أحمد ابراهيم مالوي  ،مرجع سابق  ،ص223

-2عبد ا بن سالم باهمام  ،مقال بعنوان  :المتبرع والمنظمة الخيرية  ،منشور على الموقع التالي :
 ، www.ba –hammam.comتم تصفحة في 2115،11:45/11/24

 -3كلتوم وهاب ،مرجع سابق ،ص ص13-12
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 ضعف اتباع مبدأ الشفافية في التعامالت المالية في هذه المنظمات. عدم اعتمادها على خيرات الكافية في هذا المجال .ج  -معوقات قانونيـة  :و تتمثـل فـي المعضـلة القانونيـة المتعلقـة بالتنظيمـات و الجمعيـات

عموما ،فأسلب التشريعات القانونية العربية تمنح حرية إنشاء الجمعيات بتحفظ و كثيـ اًر مـن
الريبــة مــن نشــاطها  ،و هــذا مــا يتنــافى و ق ـ اررات مــؤتمر خب ـراء الشــؤون االجتماعيــة لألمــم

المتحــدة المنعقــدة فــي أبيــدجان 1135م  ،و الــذي خلــص إلــى التأكيــد علــى ضــرورة خلــق
عالق ــة قانونيـ ــة بـ ــين الهيئـ ــات التطوعيـ ــة و الحكومـ ــات ،علـ ــى أن تتخـ ــذ هـ ــذه العالقـ ــة وفق ـ ـاً
للظــروف السياســية و االقتصــادية و االجتماعيــة لكــل دولــة  ،دون أن تمــارس هــذه األخي ـرة

هيمنتهـا علــى هــذه التنظيمـات التطوعيــة  .1علــى اعتبـار أن إنشــاء الجمعيــات و التنظيمــات
المدنية يعد من بين الحقوق األساسية و الثابتة لإلنسان .بينما فالقاعـدة القانونيـة فـي الـدول
العربيــة المتعلقــة بحركــة إنشــاء الجمعيــات و حريــة ممارســة نشــاطها الجمعــوي يشــوبه عديــد
الغموض و القالقل القانونية و التي انعكست فـي كثيـر عـن األحيـاء عـن الحركـة الجمعويـة

و نشاطها ،و هذا ما يحول دون تحقق هذه األخيرة فعاليتها بما فيها الجمعيات الخيرية.2

1

-عبد ا بن سالم باهمام  ،مرجع سابق

 -2أحمد ابراهيم مالوي  ،مرجع سابق  ،ص 234
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الفصل الثاني
خالصة الفصل :

من خالل تناولنا للجذور األولى لنشأة الجمعيـات الخيريـة مـن خـالل التيـارات الفكريـة
لنشأة المجتمع المدني والذي أسـهم بـدوره فـي نشـأة الجمعيـات الخيريـة بمفهومهـا المعاصـر
والتــي عملــت الــى تنظــيم العمــل الخيــري والخــروج بــه مــن قوقعــة التنظيمــات الدينيــة التقليديــة
التــي كانــت جهودهــا الخيريــة عش ـوائية وتفتقــد الــى التنظــيم ممــا جعــل هــذه الجهــود ال تــؤتي
أكلهــا ممــا ادى بــالجهود الخيريــة الــى الخــروج لفضــاء أوســع تمثــل فــي تنظيمــات المجتمــع
المــدني وتحديــدا الجمعيــات الخيريــة التــي اخــذت علــى عاتقهــا عقلنــة الجهــود الخيريــة وفقــا
ألسس تنظيمية معاصرة تمكنها من تحقيق أهدافها المنشودة .
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تمهيد:
لقد أضـحى العمـل التطـوعي فـي عصـرنا الحـالي ضـرورة مـن الضـرورات الحيـاة ،لمـا
لــه مــن رســالة اجتماعيــة هــدفها المشــاركة فــي تنميــة المجتمــع وتعزيــز تماســكه ،ممــا جعــل
الحكومات في المجتمعات سواء متقدمة أو النامية تعول عليه كشـريك لهـا فـي مسـيرة البنـاء
والتنمية الحضارية التي تنشـدها .والعمـل التطـوعي لـيس وليـد اللحظـة وانمـا ضـارب بجـذوره
في عمق التاريخ منذ بـدايات األولـى لإلنسـان وحاجتـه للتعـايش ضـمن اطـار الجماعـة التـى
تقتضــي منــه التعــاون معهـا ومســاعدة مــن هــو فــي حاجــة للمســاعدة ،وقــد ظلــت هــذه القيمــة
مترســخة بــالفطرة فــي اإلنســان لتــأتي الحضــارات اإلنســانية والــديانات الســماوية لتعمــل علــى
ترســيخها والرفــع مــن شــأن ممارســيه ليظــل العمــل التطــوعي علــى مــر التــاريخ قيمــة إنســانية
نبيلة .
وبهــدف إعطــاء صــورة متكاملــة حــول العمــل التطــوعي فقــد تناولنــا فــي هــذا الفصــل ماهيــة
العمل التطوعي وأهم المداخل النظرية المفسرة له .
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أوال  :ماهية العمل التطوعي
-1

العمل التطوعي في الحضارات و الديانات السماوية :

لقد ارتبط ظهور العمل التطوعي بظهـور اإلنسـان علـى وجـه األرض و تفاعلـه مـع الطبيعـة
األمــر الــذي حــتم عليــه أن يكــون دائمــا فــي حاجــة لمســاعدة اآلخ ـرين لــه فــي قيامــه بأعبــاء
الحي ــاة و ه ــم ب ــدورهم ف ــي حاج ــة لمس ــاعدته له ــم و ه ــذا ض ــمن إط ــار تفاعل ــه م ــع محيط ــه
االجتمــاعي  ،و هكــذا أخــذ العمــل التطــوعي يتطــور  ،بتطــور المجتمعــات اإلنســانية عب ــر
الحض ــارات المتعاقب ــة  ،و الت ــي يمك ــن رص ــد بع ــض ص ــور العم ــل التط ــوعي ف ــي لوح ــات
الحضارات اإلنسانية القديمة في مايلي :
 العمل التطوعي في الحضارة المصرية  :لقـد عرفـت الحضـارة المصـرية القديمـة مظـاهرالعمــل التطــوعي و الــذي تجســد فــي مســاعدة الفقـراء علــى ســد احتياجــاتهم األساســية كتقــديم

المؤن الغذائية و األلبسة من قبل العائلة الحاكمة  ،خاصـة فـي المناسـبات الملكيـة منهـا ،1

كم ــا اهتم ــت المعاب ــد الفرعوني ــة بجم ــع التبرع ــات م ــن التج ــارة و الح ــرفيين لفائ ــدة الفقـ ـراء و
األيتام و العبيد  ،و ذلك ما عبرت عنه اآلثار المصرية القديمة.2

 -العمل التطوعي في الحضارة الرومانيـة و اإلهريقيـة  :لـم يقتصـر العمـل التطـوعي

فقــط علــى الحضــارة المص ـرية القديمــة و إنمــا كــذلك أوروبــا قــديما إذ عرفــت أشــكال العمــل

التطوعي و ذلك من خالل الحضارتين اإلسريقية و الرومانية.3

ففــي الحضــارة اإلسريقيــة ظهــر العمــل التطــوعي فيهــا مــن خــالل اهتمــام الطبقــات النــبالء و
األسنيــاء بتقــديم مختلــف أوجــه الرعايــة إلــى أبنــاء الســبيل و األيتــام و كــذلك تــوفير المــأوى
للغربــاء و إعــداد الموائــد لهــم  .و لــم يقتصــر هــذا النشــاط علــى المجتمــع اإلسريقــي فقــط بــل
تعــداه إلــى الســلطة الحاكمــة  ،و التــي تكفلــت بتــوفير االحتياجــات األساســية لمختلــف فئــات
المجتمع اإلسريقي.4

 -1عبد ا العلي النعيم  ،العمل االجتماعي التطوعي مع التركيز على العمل التطوعي في المملكة العربية السعودية

،مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر والتوزيع ،د/ط،الرياض ،2115،ص23

 -2راسب السرجاني ،رحماء بينهم (قصة التكافل واالهاثة في الحضارة اإلسالمية )،شركة نهضة مصر للطباعة
والنشر ،ط،1الجيزة ،مصر ،2111،ص 111

 -3عبد ا العلي النعيم  ،مرجع سابق  ،الصفحة السابقة
4

 -راسب السرجاني  ،مرجع سابق ،ص121

87

الفصل الثالث

ماهية العمل التطوعي وأهم المداخل النظرية المفسرة له

بينما في الحضارة الرومانية و التي تتميز بناؤها االجتماعي بـالفوارق الطبقيـة فكانـت طبقـة
النبالء  -طبقـة األشـراف  -تهـيمن علـى مجمـل الحيـاة العامـة فـي المجتمـع الرومـاني  ،إال
أن ذلــك لــم يمنــع مــن وجــود مظــاهر العمــل التطــوعي فــي هــذا المجتمــع  ،فقــد عملــت طبقــة
النــبالء علــى توزيــع المـؤن الغذائيــة علــى العبيــد و الفقـراء و المحتــاجين و األ ارمــل و عوائــل
الجنــود المحاربــة فــي الجــيش الرومــاني ،1كمــا حرصــت المعابــد علــى جمــع التبرعــات مــن
التجــار و الفئــات الميســورة و تشــكيل لجنــة تحــت إشـرافها لتوزيــع أكيــاس القمــح و الشــعير و

الزيت و الخضر على الفقراء و الدقيق من المجتمع الروماني خاصة في فترات القحط.2

العمل التطوعي في األديان السماوية  :على الـرسم مـن ظهـور العمـل التطـوعي منـذ القـديم
فــي الحضــارات اإلنســانية القديمــة و التــي كــان بعضــها متزامنـاً مــع بعــض و بعضــها اآلخــر

قبــل ظهــور هــذه الديانــة الســماوية ، 3إال أن العمــل التطــوعي لــم يتخــذ الرؤيــة الواضــحة و
اإلدراك العميــق إال بعــد نــزول الشـرائع الســماوية  ،و التــي دعــت صـراحة لــه و حــث علــى
ممارسته من خالل األديان السماوية الثالثة و هي:
أ -العمــل التطــوعي فــي الديانــة اليهوديــة  :لقــد حثــت التعــاليم اليهوديــة علــى العمــل

التطــوعي و رسبــت إليــه النــاس  ،و ذلــك مــن خــالل عديــد النصــوص اليهوديــة خاصــة فــي

العهد القديم ،4و لعل أبرز صور هذا الترسيب ما جاء في الوصايا العشر التي نزلـت علـى

سيدنا موسى عليه السالم و التي من بينها:5

 طوبى للذي ينظر للمساكين في يوم الشر ينجيه الرب.
 افتح بابك ألخيك المسكين و الفقير في أرضك.
 من يرحم الفقير يقرض الرب و عن معروفه يجازيه.
 من الضروري تقديم العون و المساعدة للفقيـر و المسـكين و المضـطر و ال يجـب أن ينهـر
الفقير و ال يحقر المسكين.

 -1عبد ا العلي النعيم  ،مرجع سابق ،ص24
 -2راسب السرجاني  ،مرجع سابق ،ص121
3

 - -عبد ا العلي النعيم  ،مرجع سابق ،ص25

 -4عبد ا العلي النعيم  ،نفس المرجع  ،نفس الصفحة
 ، -5راسب السرجاني  ،مرجع سابق ،ص122
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ب -العمل التطـوعي فـي الديانـة النصـرانية  :لقـد جـاءت الديانـة النصـرانية فـي أصـولها
األولى امتداداً لديانـة اليهوديـة  ،و تأكيـداً للشـريعة اإللهيـة علـى األرض و التـي أقـرت منـذ

نزولهــا علــى توطيــد أواص ـر التعــاون و التضــامن و البــر اإلحســان بــين بنــي البشــر علــى
اخــتالف مســتوياتهم و انتمــاءاتهم  ،و هــذا لمــا تجلــى فــي تعــاليم العهــد الجديــد (اإلنجيــل)
الذي أسس منذ ظهوره إلى األصول األولى للرعاية االجتماعيـة و قـيم التطـوع  ،و مـن بـين

ما جاء فيه ما يلي:1

 بالصدقة يقبل الصوم  ،و معها تقبل الصالة
 من سألك أعطه و من أراد أن يقترض منك فال ترده.
 ا سبحانه و تعالى يكاف من يشبع الفقير.
 كل أنواع الهبات مرسوب فيها.
لــذلك عملــت الديانــة النصـرانية منــذ ظهورهــا األول علــى الــدعوة إلــى ترســيخ قــيم التســامح و
التضــامن و التكافــل بــين أف ـراد المجتمــع  ،و ظهــرت مالمحهــا فــي رعايــة األيتــام و األ ارمــل
الذي عملت الكنائس المسيحية على التكفل بهم من خالل األديـار (ديـر) التـي تـم تأسيسـهم

لخدمة الكنيسة و رعاية هؤالء األفراد ،2كما تم إنشاء بيوت المحبة و هي عبارة عن م اركـز
تقــدم خــدمات إنســانية لألطفــال و النســاء و المه ـاجرين يــتم تمويلهــا مــن قبــل الكنــائس إلــى

جانب تأسيس المؤسسات الخيرية و المالج .3

ت -العمــل التطــوعي فــي الــدين اإلســالمي  :لقــد تواصــلت ش ـريعة ا فــي األرض إلــى

آخــر ديانــة ســماوية و هــي الــدين اإلســالمي و الــذي أرســى دعائمــه علــى أســس اإلخــاء و
التكافـ ــل االجتمـ ــاعي و التعـ ــاون بـ ــين المسـ ــلمين فيمـ ــا بيـ ــنهم ،ولـ ــم يكتـ ــف اإلسـ ــالم بالحـ ــث

والترسيب في العمل التطوع بل ويثاب فاعله باألجر في الدنيا و االخرة.4

و هذا مـا جعـل االسـالم يعطـي رؤيـة متكاملـة و فريـدة مـن نوعهـا حـول العمـل التطـوعي
شملت كل ما جاءت بـه الـديانات السـماوية األخـرى و زادت عليهـا كونـه جعـل منـه مصـدر
1عبد ا العلي النعيم  ،مرجع سابق ،ص23

 -2عبد ا العلي النعيم  ،مرجع سابق ،ص23

 - 3ارسب السرجاني  ،مرجع سابق ،ص123

عبد عبد الحميد الخطيب ،العمل الجماعي التطوعي  ،الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات للنشر والتوزيع

،-4د/ط ،القاهرة ،2111،ص11
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لإلثابة والجزاء في اآلخرة بالجنة وهـذا مـا جعـل اإلسـالم يؤسـس أخالقـه وقيمـه علـى أسـاس
اإلخــاء و التعــاون و الت ـراحم بــين المســلمين ضــعيفهم وقــويهم وصــغيرهم وكبيــرهم  ،1وذلــك
بهدف خلق أمة اسالمية مت ارصـة فيمـا بينهـا  ،و هـذا مـا عملـت منـابع الشـريعة اإلسـالمية
أنا وهو القرآن و السنة على ترسـيخه مـن خـالل عديـد اآليـات القرآنيـة و األحاديـث النبويـة
التي دعت إلى تالحم المسلمين فيما بيـنهم و تعـاونهم  ،و ذلـك مـن خـالل العمـل التطـوعي

الذي حث عليـه اإلسـالم  ،أيمـا حـث بـل و أنزلـه منزلـة الواجـب و الفـرض علـى المـؤمن، 2
و من بين اآليات القرآنية دعت إلى عمل الخير و تكافل المسلمين فيما بيـنهم قولـه تعـالى:
"و آتى المال على حبه ذوي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل و السـائلين و فـي
الرقاب  3 "...فاإلسـالم لـم يرسـب علـى فعـل الخيـر وكفـى وانمـا صـنف الفئـات األولـى بهـذا
الفعل دون سيرها والتي فعال هي في حاجة للمساعدة ومـن خـالل هـذه اآليـة نالحـظ أن ا
ســبحانه وتعــالى حتــى فــي تعــداده لمــن هــم أولــى بفعــل الخيــر فقــد فضــل فــي المرتبــة األولــى
أول ـوا القربــي وهــم األهــل ليــأتي بعــدها الش ـرائح األخــرى ممــن هــم فــي حاجــة لــه كاليتــامى

والمحتاجين و قوله أيضا " :و أما اليتيم فال تقهر و أما السائل فال تنهر.4 "...

أما ما جاء في السنة النبوية و في سياق الحث على عمل الخير و التطوع قولـه صـلى ا
علي ـ ــه و س ـ ــلم" :أن ـ ــا و كاف ـ ــل اليت ـ ــيم ف ـ ــي الجن ـ ــة كه ـ ــاتين (و أش ـ ــار بأص ـ ــبعين الوس ـ ــطى و
الســبابة)" .5وكــذلك عــن أبــي موســى قولــه صــلى ا عليــه وســلم "المــؤمن للمــؤمن كالبنيــان

المرصوص يشد بعضه بعضا"

6

وبذلك فالعمل التطوعي قد رافق اإلنسـان منـذ فجـر التـاريخ نظـ ار لتفاعـل اإلنسـان الـدائم مـع
محيطه اإلجتماعي لتحقيق احتياجاته التى ال يمكـن لـه أن يحققهـا بمعـزل عـن هـذا المحـيط
االجتماعي الذي يتواجد فيه ،ومن هنا تبرز أهمية العمـل التطـوعي بالنسـبة للفـرد والـذي مـا
فتئـت الحضــارات اإلنســانية المتعاقبــة ترســيخه ،واإلعــالء مــن شــأنه مــن يمارســونه  ،لتظهــر
 -1راسب السرجاني  ،مرجع سابق ،ص124
2
3

راسب السرجاني  ،نفس المرجع ،نفس الصفحة
سورة البقرة اآلية 133:

4

سورة الضحى  :اآلية 11

6

-صحيح البخاري

5

-رواه الترميذي
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الرســالت الســماوية التــى أضــفت عليــه قدســية وتمجيــد بــل و حتـى أقرتــه مــن بــين الواجبــات
الدينيــة التــي يثــاب عليهــا الفــرد علــى س ـرار الــدين االســالمي الــذين صــنفه مــن بــين فــروض
الكفاية التي تلـزم المسـلمين القيـام بهـا اتجـاه أفـراد مجـتمعهم خاصـة فـي أوقـات الحاجـة إليـه
ك (األزمات والحروب والكوارث ).
 -2أهمية العمل التطوعي:

تزداد الحاجة إلى التطوع كلما تقدمت المجتمعات وانتقلت مـن طابعهـا البسـط إلـى

المعقــد ،نتيجــة تعقــد العالقــات االجتماعيــة  ،عكــس مــا كــان ســائد فــي الســابق ،أيــن كانــت
العالقات االجتماعيـة بسـيطة و مباشـرة  ،األمـر الـذي جعـل الجهـود التطوعيـة تكـون تلقائيـة
وفردية تبعا لبساطة لهذه العالقات االجتماعية التي تتميز بالتداخل والتساند.
علــى العكــس مــن ذلــك فــي المجتمعــات المعاصـرة أيــن تمتــاز بالتعقــد الشــديد الــذي أدى إلــى
ضعف العالقات االجتماعية فيها نظ ار للظروف والعوامل السيسواقتصـادية التـي تمـر بهـا ،
األمر الذي يجعل مـن الجهـود التطوعيـة الفرديـة عـاجزة بمفردهـا علـى تلبيـة احتياجـات مثـل
هــذا النــوع مــن المجتمعــات الغيــر متجانســة فــي تركيبتهــا ،ممــا فســح المجــال إلــى الجهــود
التطوعيـ ــة المنظمـ ــة والتـ ــي ترعاه ـ ــا تنظيمـ ــات أو جمعيـ ــات تطوعي ـ ــة للعمـ ــل علـ ــى إش ـ ــباع
االحتياجــات المتنوعــة ألف ـراد المجتمــع  .1ألن الحكومــات مهمــا أتيــت مــن إمكانيـات وجهــود
لتغطيــة الجوانــب االجتماعيــة المتنوعــة ألف ـراد المجتمــع فإنــه ال يمكنهــا تغطيتهــا لوحــدها ،
خاصة في ظل تزايد احتياجات ومتطلبات الحياة المعاصرة ،وهذا ما يجعل هذه الحكومـات
تعمــل علــى تســهيل تــدخل التنظيمــات التطوعيــة االجتماعيــة للمشــاركة فــي تلبيــة احتياجــات
أفراد المجتمع على عدة أصعدة .ومن هنـا تبـرز األهميـة البالغـة التـي باتـت تعتليهـا الجهـود
التطوعي ــة والت ــي يمك ــن تحدي ــدها م ــن خ ــالل ثالث ــة مس ــتويات رئيس ــية و ه ــي :المجتم ــع –
التنظيمات التطوعية – المتطوعين.
أ -أهمية التطوع بالنسبة للمجتمع  :يحتل التطوع بالنسبة للمجتمـع والدولـة علـى أهميـة بالغـة
وذل ــك لم ــا يبدي ــه م ــن اه ــتم ب ــالفرد وتنميت ــه م ــن مختل ــف الجوان ــب  ،وال ــذي يع ــد ب ــدوره أح ــد
األدوات األساسية في تنميته.
1

-مدحت محمد أبو النصر ،رؤية مستقبلية لتطوير العمل التطوعي في الوطن العربي ،المكتب الجامعي الحديث

للنشر والتوزيع ،ط،1القاهرة ، 2115،ص23
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وبناء دولة بمؤسسات قوية بإمكانها مجابهة مختلف التحديات  ،والتي ال يمكـن تحقيقهـا إال
بوجــود مجتمــع واعــي بذاتــه وتطلعاتــه  .وعليــه يمكــن رصــد أهميــة العمــل التطــوعي بالنســبة
للمجتمع في التقاط التالية :
 يعمل التطوع على حفظ التوازن في حركة وتطوير المجتمع بطريقة تلقائيـة و ذاتيـة  ،وذلـكمن خالل انفتال طبقات المجتمع على بعضها البعض.

1

 يســد التطــوع الف ارســات فــي نظــام الخــدمات اإلجتماعيــة و الرعائيــة وعملــه علــى تغطيتهــا،2مما يجعله مؤز ار وشريك للجهود الحكومية في ذلك .
 يمثل التطوع تعبي ار صادقا عن قدرة األفراد على التعـاون والتشـارك خـارج األطـر التقليديـة ،ويعبر بالفرد من الوالء للوحدات االجتماعية الضيقة كالعائلة والعشرية إلـى دائـرة أوسـع مـن
االنتم ــاء للبيئ ــة االجتماعي ــة الت ــى تنتص ــر فيه ــا فكـ ـرة اإلدارة الجماعي ــة الهادف ــة تكـ ـريس ق ــيم
الميدانية.

3

 يسـاهم التطـوع فــي تحقيـق الوحـدة العضـوية للنسـيج المجتمـع وذلــك مـن خـالل مــا يمثلـه مــنقيم المشاركة والتعاون وتحقيق التماسك االجتماعي والتأكيد على القيم االنسانية.

4

 تكمي ــل العم ــل الحك ــومي وتدعيم ــه لص ــالح المجتم ــع ع ــن طري ــق رف ــع مس ــتوى الخدم ــة أوتوسيعها.

5

 كمــا أن التطــوع يعــد ظــاهرة مهمــة للداللــة علــى حيويــة الجمــاهير وايجابيتهــا لــذلك يؤخــذكمؤشرات للحكم على مدى تقدم الشعوب ووعيها.

6

1

عثمان بن صالح العامر ،ثقافة العمل التطوعي لدى الشباب السعودي " دراسة ميدانية" منشورة  ،مجلة الشريعة

2

مركز دراسات وبرامج التنمية البديلة  ،CSPADالمتطوع والعمل التطوعي ،المفاهيم والقضايا وتخطيط وادارة

3

عثمان بن الصالح العاهر ،مرجع سابق ،ص .21

والدراسات اإلسالمية ،العدد  ،13المملكة العربية السعودية ،2113 ،ص .11

المتطوعين ،مقال منشور على الموقع التالي :تم تصفحه على الساعة http :alma3raqa ،2115/13/24 ،21:31
4

مركز دراسات وبرامج التنمية البديلة  ،CSPADمرجع سابق

5

أحمد بن مبارك الشهزي ،المتطوعون في المنظمات الخيرية ،مقال منشور على الموقع التالي،2115/11/14 :

6

سعد بن عبد ا الحميد ،العمل التطوعي وأثره في التنمية الشاملة ،مقال منشور على الموقع التالي:

http://fab83.maqtooblog.com

http://www.alvkah.md/culture ،2115/11/12
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 كمــا يتــيح العمــل التطــوعي فــرص االســتفادة مــن المـوارد البشـرية وذلــك مــن خــالل إتاحــةالفرص لكافة أفـراد المجتمـع للمسـاهمة الواعيـة فـي عمليـات البنـاء االقتصـادية واالجتماعيـة
الض ــرورية ف ــي عملي ــات التنمي ــة الش ــاملة  ،كم ــا يس ــهم ف ــي تنمي ــة الش ــعورية ل ــدى األفـ ـراد
بإمكانياتهم وقدرتهم على العطاء وتفجير مواهبهم فيما يخدم المجتمع.
 كما يسمح العمل التطوعي باالستخدام األمثل للموارد المتاحة وذلك من خـالل مسـاهمتهفي زيادة االنتاج بتكاليف أقل من جهـة ومـن جهـة أخـرى مسـاهمته فـي زيـادة الطالـب علـى
الســلع والخــدمات خاصــة مــن قبــل األفـراد الــذين يجــدون صــعوبة فــي كثيــر مــن األحيــان فــي
اقتنــاء هــذه الســلع والخــدمات ممــا يخل ـق حركيــة ودينامكيــة فــي الســوق تعــود بالفائــدة علــى
االقتصاد ككل.

1

 يشـكل العمـل التطـوعي قطـاع هامـا ال يمكـن االسـتهانة بـه كونـه يسـتحوذ علـى قـوة ماليــةهائلة و متجددة  ،األمر الذي أدى بالدول المتقدمة أن تولي له أهميـة بالغـة شـأنه فـي ذلـك
شأن القطاعات األخرى كالقطاع الحكومي والخاص.
ويمكن قياس هذه القوة االقتصادية للعمل التطوعي من خالل المؤشرات التالية :

2

 قدرته على توفير وتنمية فرص العمل.
 القيمة المضافة لساعات عمل المتطوعين سير مدفوعة األجر.
 المساهمة في توفير الخدمات االجتماعية والصحية والثقافية والتعليمية ألفراد المجتمع.
 مواجهــة مــا يتعــرض لــه المجتم ـع مــن أزمــات و ك ـوارث  ،لقــدرة هــذا القطــاع علــى تبعيــةالجهود الذاتية لألفراد والطاقات الشعبية.

3

 كما تعد األعمال التطوعيـة أحـد أشـكال المشـاركة اإليجابيـة والواعيـة فـي سـبيل النهـوضبــالمجتمع وترقيــة  ،لــيس علــى مســتوى تقــديم الخــدمات فقــط وانمــا يتعــداه إلــى المشــاركة فــي
التوجيه ورسم السياسات التي تقـوم عليهـا التنظيمـات االجتماعيـة  ،وذلـك مـن خـالل السـهر
على تنفيذ برامجها وأنشطتها التطوعية وفقا لما يخدم مصلحة المجتمع.
1

 -أحمد بن مبارك الشهزي  ،مرجع سابق.

3

عثمان بن الصالح العامر ،مرجع سابق ،ص .11

2

4

4

مركز دراسات وبرامج التنمية البديلة ،مرجع سابق ،ص .15
عمر بن نصير البركاتي الشريف ،األثر االقتصادي لألعمال التطوعية ،بحث متقدم لندوة العمل التطوعي وتأثيره في

التنمية االقتصادية ،المنعقدة في  ،1421/14/13الرياض ،ص .14
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أهميـــة التطـــوع بالنســـبة للتنظيمـــات التطوعيـــة  :إلــى جانــب أهميــة التطــوع الكبي ـرة علــى
المجتمع فهو يصطلح بأهميـة بالغـة بالنسـبة للتنظيمـات والجمعيـات التطوعيـة فـي حـد ذاتهـا
والتي يمكن إبرز بعضها في إلتقاط التالية:
 تعتمد الجمعيات في نشاطها فـي األسـاس علـى جهـود المتطـوعين فهـم يشـكلون بالنسـبة لهـاقوة عمل للمنظمة بدون تكاليف "األجر".
 كما يعد المتطوعين القوة الداعمة للمنظمة في أهدافها وأنشـطتها  ،التـي تتطلـب المصـداقيةوالتي تستمدها الجمعية بدورها منهم من خالل ما يحظـون بـه مـن احتـرام وثقـة وتقـدير فـي
مجتمعهم.
 يشــكل المتطــوعين أحــد أبــرز أدوات العلميــة التطوعيــة بالنســبة للجمعيــة فــال يمكــن الحــديثعن هذه األخيرة دون وجود األفراد المتطوعين فيها.

1

 كمــا يعــد المتطــوعين مصــدر هــام للتنميــة البش ـرية بالنســبة للجمعيــة فهــم يشــكلون رأس مــالفكري وبشري استراتيجي بالنسبة لها.

2

 كم ــا أن المتط ــوعين يع ــدون مص ــدر هام ــا للمعلوم ــات الت ــي تس ــتفيد م ــنهم الجمعي ــات ف ــيعمليــات رســم خططهــا وأهــدافها وكــذا عمليــة التقيــيم وذلــك كــون المتطــوعين سيــر منــدمجين
كليا في األنشطة اليومية وهذا ما يسمح لهم.

3

أ -يتــيح التطــوع حريــة أوســع فــي التعبيــر عــن اآلراء دون أي قيــد باالعتبــارات التــي تحكــم أراء
العاملين في التنظيمات الرسمية.
ب -كما يسمح التطوع بالتعرف على أراء الجمهور والفئات المستهدفة من األنشطة الجمعيـات
بطريقة تختلف عن الموظفين.
 إن ق ــدرة الجمعي ــات عل ــى اس ــتقطاب المتط ــوعين بأع ــداد كبيـ ـرة يع ــد مؤشـ ـ ار عل ــى فعاليته ــاونجاحها في الوصول إلى أهدافها.

4

أهمية التطوع بالنسبة لألفراد المتطوعين:
1

عثمان بن صالح العامر ،مرجع سابق ،ص .21

2

مركز الدراس وبرامج التنمية البديلة ،مرجع سابق،ص .15

4

إبراهيم عبد الهادي المليحي ،مرجع سابق ،ص .31

3

أحمد بن مبارك الشهري ،مرجع سابق.
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يكتســي العمــل التطــوعي أهميــة جليلــة فــي حيــاة الفــرد وذلــك لمــا لــه مــن تــأثير إيجــابي 1.فــي
حياتــه س ـواء علــى المســتواى االجتم ـاعي أو الشخصــي ولعــل أهميــة يمكــن أن تتضــح فيمــا
يلي:
 يعد التطوع مجاال خصبا إلكسـاب األفـراد المنخـرطين فيـه عديـد الخبـرات االجتماعيـة والتـيتسهم في تكامل شخصيتهم وتنمية مهارتهم وكذا الرفع ثقتهم بأنفسهم.
 كما يسهم التطـوع فـي تنميـة الـوعي بأهميـة العمـل االجتمـاعي واإلحسـاس بـاآلخر والثقـة بـهوكذا احترام الفروق بينهم وتثمين مفهوم الحقوق والواجبات لديهم.
 كمــا يســهم التطــوع فــي زيــادة إحساســهم بالمســؤولية االجتماعيــة وكــذا ســرس قــيم المشــاركةوالتعاون في بناء مجتمعهم .
 إلى جانب ذلك يتيح التطوع لألفراد المتطوعين الفرصـة إلشـباع رسبـاتهم إتجـاه عمـل الخيـرومساعدة اآلخرين.
 مل أوقات الف ار بأعمال ذا قيمة وفائدة تعود بالصالح العام علـى المجتمـع وتنـ بهـم عـنطريق االنحراف.

2

 كما يستفيد المتطوع من خالل البيئة التطوعيـة التـي يتواجـد بهـا و احتكاكـه مـع النـاس مـنتوسيع مدركاته حول القضايا التي تحيط به وتكوين لديه نظرة متكاملة اتجاهها.

3

 إن التط ــوع ي ــؤثر عل ــى النس ــق القيم ــي ل ــدى األفـ ـراد وذل ــك م ــن حي ــث تنمي ــة رول المش ــاركةوالتعاون لديه وكذا تقوية الشعور بالمواطنة واالنتماء إلى الوطن.

4

 -3أهداف العمل التطوعي :
يعــد التطــوع أحــد األنشــطة اإلنســانية  ،التــي كانــت وليــدة تجربــة اجتماعيــة واعيــة  ،منــذ أن
خبــر اإلنســان العــيش المشــترك ضــمن جماعتــه  ،والــذي بــرز كصــمام أمــان للمجتمــع فــي
تحقيــق تماســكه  ،ولــم يقــف العمــل التطــوعي عنــد الحــد لمــا يمكــن أن يحققــه  ،وانمــا تتعــدد

1

حمد بن مبارك الشهري ،مرجع سابق.

2

محمد عبد الفتال محمد ،مرجع سابق ،ص.11

4

عثمان بن صالح العامر ،مرجع سابق ،ص .21

3

مركز الدراسات وبرامج التنمية اليودلة ،مرجع سابق ،ص .15
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أهداف ــه وتتن ــوع بحس ــب ك ــل ط ــرف م ــن أطـ ـراف العملي ــة التطوعي ــة إال أنه ــا ال تخ ــرج ع ــن
المحاور الثالثة اإلنسانية التالي :
أ -أهــداف متعلقــة بــالمجتمع  :يســعى العمــل التطــوعي إلــى تحقيــق التماســك االجتمــاعي بــين
مختلف فئات المجتمع وذلك من خالل :

 مساهمة الجهود التطوعية بالتخفيف من حدة المشكالت االجتماعية التي تعتـرض المجتمـعالمحلــي الــذي تنشــط فيــه التنظيمــات التطوعيــة  ،وذلــك خــالل البحــث عــن الســبل الكفيلــة
لمعالجتهــا وتطويقهــا  ،إلــى جانــب إشــباعها لــبعض االحتياجــات االجتماعيــة ألفـراد المجتمــع

 1،مم ــا يعم ــل عل ــى زي ــادة رض ــا هـ ـؤالء األفـ ـراد عليه ــا  ،األم ــر ال ــذي م ــن ش ــأنه أن يحق ــق
التكامل والتماسك االجتماعي لدى أفراد هذا المجتمع الذي تنشط فيه هذه التنظيمات.
 حفظ التوازن في حركة تطوير المجتمع بطريقة تلقائية وذاتية. -تخطي الحواجز السلبية واالنعزالية في المجتمع.

2

3

 كمـ ــا تنـ ــتج الجهـ ــود التطوعيـ ــة فرصـ ــة تعريـ ــف الجمـ ــاهير العريضـ ــة مـ ــن أف ـ ـراد المجتمـ ــعبالظروف الواقعية واألحـوال المترديـة التـي تعيشـها بعـض فئـات المجتمـع مـن فقـراء معـوزين
وأيتــام ومســنين ومعــاقين....الــخ وهــذا مــا ســيؤدي إلــى تعبئــة هــذه الجمــاهير اتجــاه أح ـوال
وأوضــاع هــذه الفئــات االجتماعيــة مــن أفـراد المجتمــع  ،والتــي مــن خــالل تظــافر جهــود هــذه
الجمــاهير سيس ــعون إلــى مس ــاعدتهم علــى تلبي ــة احتياجــاتهم والتخفي ــف مــن معان ــاتهم 4.وال
يمكن تحقيق ذلـك إال مـن خـالل إيجـاد صـيغة مشـتركة بـين أفـراد المجتمـع حـول المشـكالت
االجتماعية والقضايا التي تعترض نمو وازدهار هذا المجتمع .

1

زهراء أحمد عيسى سند ،مقومات المرأة البحرينية في جهود العمل التطوعي ،مذكرة ماجستير ،سير منشورة ،قسم

العلوم االجتماعية ،جامعة البحرين ،الموسم الجامعي  ،2113ص55

 3 -2مدحث محمد أبو النصر ،إدارة منظمات المجتمع المدني دراسة في الجمعيات األهلية :من منظور التمكن

والشراكة والشفافية والمساءلة والقيادة والتطوع والتشبيك والجودة ،إيتراك للنشر والتوزيع ،ط ،1القاهرة ،2113 ،ص

.221
4

إبراهيم عبد الهادي المليحي ،تنظيم المجتمع (مداخل نظرية ورؤية واقعية) ،المكتب الجامعي الحديث للنشر

والتوزيع ،د/ط ،اإلسكندرية ،2113 ،ص .34
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 إن إنخراط أفراد المجتمع في الجهـود التطوعيـة يـؤدي إلـى توحيـد نظـرتهم حـول األهـدافالمجتمعي ـ ـة المرسوبـ ــة والتـ ــي تعـ ــود بـ ــالنفع علـ ــى المجتمـ ــع عامـ ــة وكـ ــذا التقليـ ــل مـ ــن فـ ــرص
إنخراطهم في األنشطة عديمـة الفائـدة والتـي قـد تهـدد تماسـك المجتمـع و تقدمـه ؛ وذلـك مـن
خالل االستثمار في األوقات الف ار ألفراد المجتمع بشكل مثمر وذو فائدة.

1

أهـــداف متعلقـــة بالجمعيـــات التطوعيـــة  :يمك ــن للعم ــل التط ــوعي م ــن خ ــالل التط ــوع ف ــي
المؤسسات االجتماعية التطوعية تحقيق جملة من األهداف الهامة ولعل أبرزها ما يلي:

 تس ـ ــهم الجه ـ ــود التطوعي ـ ــة م ـ ــن خ ـ ــالل البـ ـ ـرامج واألنش ـ ــطة التطوعي ـ ــة الت ـ ــي تش ـ ــرف عليه ـ ــاالتنظيمات التطوعية  ،في بناء المجتمع وترقيته .وذلك من خالل الدور التنموي الـذي تقـوم
به هذه التنظيمات التطوعية في المجتمع.

2

 يــدعم التطــوع مكانــة الجمعيــات والتنظيمــات التطوعيــة فــي بيئتهــا االجتماعيــة  ،خاصــة إذاكانــت برامجهــا وأنشــطتها تســتهدف فئــات إجتماعيــة واســعة ؛ ويتمتــع القــائمين عليهــا بســمعه
وثقة كبيرة في أوساط المجتمع وهذا ما يكسب هذه التنظيمات سمعة وصيت واسعة.

3

 كما يعزز التطوع عنصر الثقة بـين أفـراد المجتمـع والمؤسسـة االجتماعيـة حيـث أن كـل فـردفي المجتمع يصبح على دراية بأهداف المؤسسـة ومـا يـدور بهـا ،وبالتـالي كسـبها مزيـدا مـن
التأييد والترحيب من جانب أفراد المجتمع.

4

 يعــد المتطــوعين جســر تواصــل بــين الجمعيــات التطوعيــة والمجتمــع المحلــي الــذي ينشــطونبــه ،إذ توكــل إلــيهم مهمــة تعريــف أفـراد المجتمــع بهــذه الجمعيــات ونشــاطها ومــا تهــدف إلــى
تحقيقه في هذا المجتمع  ،هذا من جهة ومن جهة أخـرى إطـالع الجمعيـات التطوعيـة علـى
ميـ ـوالت واتجاه ــات وق ــيم وأعـ ـراف المجتم ــع والبني ــة االجتماعي ــة الت ــي تنش ــط فيه ــا وه ــذا م ــا
سيس ــهل عل ــى ه ــذه الجمعي ــات معرف ــة احتياج ــات أفـ ـراد المجتم ــع وم ــن ثم ــة عمله ــا علـ ــى

1

محمد صالح جواد مهدي ،العمل الخيري :دراسة تأصيلية تاريخية ،مقال منشور بمجلة " سرسن رأي" للدراسات

2

محمد صالح جواد مهدي ،نفس المرجع  ،نفس الصفحة

4

زهراء أحمد عيسى سند ،مرجع سابق ،ص .53

االنسانية محكمة ومتخصصة ،المجلد  ،14العدد  ،31كلية التربية ،جامعة سمراء ،العراق ،تمور  ،2112ص33
3

إبراهيم عبد الهادي المليحي ،مرجع سابق ،ص . 35
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إشباعها 1.وهذا انطالقا من مبدأ أن التنظيمات علـى اخـتالف مجاالتهـا وطبيعتهـا ال يمكـن
لها االستمرار والعيش بمعزل عن محيطها االجتماعي فهي أوال وآخر تنظيمات اجتماعية.
 كمـ ــا تس ـ ــتفيد التنظيمـ ــات التطوعي ـ ــة مـ ــن خ ـ ــالل المتط ـ ــوعين فـ ــي س ـ ــد العجـ ــز ف ـ ــي أع ـ ــداداألخصائيين االجتماعيين أو العـاملين مـن تخصصـات مختلفـة  2،والتـي قـد تعجـز أن علـى

توفيرهم نتيجة ضعف ميزانيتها في تسديد أجور هؤالء العاملين المأجورين فتسـتعين بـاألفراد
المتطوعين للقيام بهذه المهمة.
أهــداف متعلقــة بــالمتطوعين  :يســهم انخـراط األفـراد فــي ممارســة النشــاط التطــوعي المــنظم
إلى تحقيقهم ما يلي:

 استثمار أوقاتهم الحرة بطريقة مثمرة  ،يمكـن أن تعـود بالمنفعـة علـى الصـالح العـام  ،نتيجـةتوحيد طاقاته نحو قنوات شرعية بعيدة عن االنحراف.
 يكسب المتطوع من خالل مشاركته في األنشطة التطوعية مجموعة مـن الخبـرات والمواهـبوالتي يمكن أن تسهم في بناء ونضح شخصيته.
 تعـد البيئــة التطوعيـة المنــا األكثــر مالئمـة للفــرد المتطـوع فــي تفجيــر مواهبـه و ميوالتــه مــنخــالل األنشــطة التــي يمارســونها وكــذا جــو المنافســة الخالقــة والتحــدي بــين المتطــوعين فيمــا
بينهم السائدة في التنظيمات التطوعية.
 تت ــيح مزاول ــة األعم ــال التطوعي ــة م ــن قب ــل المتط ــوع إش ــباعه ل ــبعض االحتياج ــات النفس ــيةواالجتماعية ك:

3

 إشــباع احتياجاتــه النفســية نحــو مســاعدة اآلخـرين وعمــل الخيــر وكــذا تعزيــز شــعوره بالنجــال
والتقدير نتيجة قيامه بعمل يلقى تقدي ار واحتراما من قبل الجميع.
 إشــباع احتياجاتــه االجتماعيــة كحصــوله مــن خــالل ممارســة للعمــل التطــوعي علــى مكانــة
إجتماعية رفيعة في أوساط مجتمعه وكذا تعزيز انتمائـه لجمعيتـه التطوعيـة والتـي تلقـى هـي
األخــرى قب ـوال وتأييــدا مــن قبــل المجتمــع إلــى جانــب توســيع شــبكة عالقاتــه االجتماعيــة بــين
أفراد المجتمع نتيجة احتكاكه بهم وتفاعله معهم.
1

إبراهيم عبد الهادي المليحي ،مرجع سابق ،ص .34

3

محمد عبد الفتال محمد ،مرجع سابق ،ص .24

2

زهراء احمد عيسى سند ،مرجع سابق ،ص .53
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 -4أشكال ممارسة العمل التطوعي :
لما كان العمل التطوعي ضرورة من ضرورات الحياة  ،لمـا لـه مـن رسـالة اجتماعيـة بالغـة
هدفها توطيد عالقة الفـرد بمجتمعـه وكـذا ترسـيخ قـيم التعـاون والتكافـل بـين أفـراد المجتمـع ،
ه ــذا م ــا اس ــتدعى اهتم ــام واس ــعا بدارس ــة التط ــوع وقض ــايا ه ــذا األخي ــر ال ــذي تع ــدد أش ــكاله
وتص ـ ــنيفاته بحس ـ ــب طبيعت ـ ــه ومس ـ ــتويات ممارس ـ ــة ومج ـ ــاالت اهتمام ـ ــه  ،وف ـ ــي م ـ ــا يل ـ ــي
سنستعرض بعضها:
أ -تصنيف العمل التطوعي بحسب طبيعة ممارسته:
يتمظهر العمل التطوعي من خالل طبيعة ممارسته إلى شكلين أساسين وهما :
 العمــل التطــوعي الفــردي  :ويتضــمن أي نشــاط أو ســلوك اجتمــاعي يصــدره الفــرد مــن تلقــاء
نفسه وبإرادة حرة منه  ،دون أن يتوقع وجود أجر سيتلقاه مقابـل مـا يقـوم بـه 1،وعـادة يسـتند
فــي ممارســة العمــل التطــوعي بشــكل فــردي إلــى اعتبــارات دينيــة أخالقيــة أو اجتماعيــة أو
إنسانية إال أن هذا النوع من التطوع سالبا ما تطبعه العشوائية والتلقائية  ،لذلك يكـون تـأثيره
محدودا.
 العمل التطـوعي المؤسسـي (المـنظم)  :ويعـد هـذا النـوع مـن التطـوع  ،أكثـر أشـكال التطـوع
تنظيم ــا وأوس ــع ت ــأثير ف ــي المجتم ــع مقارن ــة بالعم ــل التط ــوعي الف ــردي  ،فه ــو ولي ــد التط ــور
اإلقتص ــادي واالجتم ــاعي ال ــذي عرف ــه الع ــالم  ،فيجس ــد ب ــذلك أح ــد أنص ــع ص ــور التفاع ــل

االجتمــاعي اإليجــابي فــي المجتمــع 2.إذ يقــوم علــى توحيــد جهــود األف ـراد التطوعيــة  ،التــي
تعم ــل عل ــى ت ــوفير الحاج ــات األساس ــية لعدي ــد م ــن شـ ـرائح المجتم ــع  ،و يتمظه ــر العمـ ــل
التط ــوعي المؤسس ــي ف ــي مختل ــف التنظيم ــات التطوعي ــة والخيري ــة والت ــي تتخ ــذ م ــن العم ــل
التطــوعي مجــاال لنشــاطها  ،وفقــا ألهــداف تطوعيــة تســطرها وتســهر علــى تحقيقهــا  ،إســتنادا
لرؤية تنظيمية معاصرة.

1

رندة محمد زينو ،العمل التطوعي في السنة النبوية ،دراسة موضوعية ،مذكرة ماجستير ،كلية أصول الدين الجامعة

2

معلوى بن عبد ا الشهواني ،العمل التطوعي وعالقة بأمن المجتمع ،مذكرة ماجستير ،سير منشورة  ،جامعة نايف

اإلسالمية ،سزة ،2113 ،ص .31

للعلوم األمنية المملكة العربية السعودية ،2113 ،ص.35
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تصــنيف العمــل التطــوعي وفقــا لمســتوياته  :تتعــدد األعمــال التطوعيــة وتختلــف

بحسب طبيعتها ونوعيتها ومستويات النشاط المطلوب القيام به لذلك يمكن تميز األعمال
التطوعية وفقا لمستوياتها إلى نوعين أو قسمين وهما:1

 خدمات تطوعيـة مباشـرة  :وهـي التـي يكـون فيهـا كـل مـن المتطـوع واألفـراد المسـتفيدين مـن
العم ــل التط ــوعي عل ــى تواص ــل مباشـ ـ ار أي يك ــون أطـ ـراف العملي ــة التطوعي ــة عل ــى تواص ــل
مباشـ ـ ار وتك ــون ع ــادة ف ــي ش ــكل خ ــدمات مباشـ ـرة يؤده ــا الف ــرد للفئ ــات االجتماعي ــة المع ــوزة
واأليت ــام واأل ارم ــل....ال ــخ ويظه ــر ذل ــك ف ــي الجمعي ــات الخيري ــة أو المؤسس ــات اإليوائي ــة أو
التنظيمـ ـ ـ ـ ــات التطوعيـ ـ ـ ـ ــة التـ ـ ـ ـ ــي تعنـ ـ ـ ـ ــى بتـ ـ ـ ـ ــدريس فصـ ـ ـ ـ ــول محـ ـ ـ ـ ــو األميـ ـ ـ ـ ــة أو األطبـ ـ ـ ـ ــاء
المتطوعين.....الخ.
 خدمات تطوعية هير مباشـرة  :وهـي الخـدمات واألنشـطة التـي يقـوم بهـا المتطـوع  ،وترجـع
اآلثار المترتبة عنها بالفائدة على الجماهير المستفيدة من خدماته  ،أي أنه فـي هـذه الحالـة
المتط ــوع ال يك ــون عل ــى تواص ــل مباش ــر م ــع الجم ــاهير المعني ــة باالس ــتفادة م ــن األعم ــال
التطوعيــة وانمــا يكــون هنــاك وســيط بينهمــا يتوســط أط ـراف العمليــة التطوعيــة  ،كــأن يقــوم
المتطــوع بتأديــة خدماتــه لمســاعدة هيئــة مــا أو مؤسســة فــي تحقيــق أهــدافها  ،تلــك األهــداف
التي في تحقيقها أثر رجعي ذو فائدة للجماهير.
فيكـون المتطــوع فــي هــذه الحالـة قــد قــدم خدماتــه إلــى هـؤالء الجمــاهير بطريقــة سيــر مباشـرة
ويظهـ ــر فـ ــي اشـ ــتراك األف ـ ـراد المتطـ ــوعين فـ ــي أعمـ ــال اللجـ ــان ورؤسـ ــاء مجـ ــالس الهيئـ ــات
والجمعيات التطوعية أو في األعمال اإلدارية وسيرها.
جــــ -تصـــنيف العمـــل التطـــوعي وفقـــا لمجـــاالت ممارســـته :ال ــى جان ــب تص ــنيف العم ــل
التطــوعي وقفــا لطبيع ـة ممارســته ،فــيمكن كــذلك تصــنيفه تبعــا للمجــاالت التــي يشــملها وهــي
عديدة ومتنوعة ،إال أنه يمكن حصر بعضها في مايلي :

 -1العمل التطوعي الخيري  :ويتخذ هذا النوع من التطوع في العمل الخيري المباشر مجاال لـه
 ،حي ــث يعن ــي بتق ــديم المس ــاعدات والخ ــدمات الرعائي ــة للفئ ــات االجتماعي ــة الهش ــة كاأليت ــام
واأل ارمــل والفق ـراء وذوي االحتياجــات الخاصــة والمســنين المشــردين  ...الــخ .دون أن تــولي
-محمد عبد الفتال ،ممارسة تنظيم المجتمع في األجهزة والمنظمات االجتماعية ،المكتب الجامعي الحديث للنشر

1والتوزيع ،د/ط،االسكندرية،2113،ص ص115،113
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األهميــة فــي نشــاطها إلــى الجوانــب المتعلقــة بالتنميــة كتطــوير قــدرات وامكانيــات هــذه الفئــات
والعم ــل عل ــى دمجهـ ـم ف ــي الحي ــاة االجتماعي ــة أو س ــعيها إل ــى إح ــداث تغيي ــر جوهري ــا ف ــي
أحوالهم 1.يسمح لهم بتحمل مسؤوليات أنفسهم بأنفسهم مستقبال.

2

وانما يقتصر دور العمل التطوعي الخيري في كونه يعمل كوسيط بين الراسبين فـي عمـل
الخير والمتبرعين وبين األفراد الذين هم بحاجة للمساعدات اإلنسانية واالجتماعية العينية.
 -2العمل التنموي  :وفي هذا النوع من العمل التطوعي تتخذ الجمعيات الخيريـة التطوعيـة مـن
الجوانــب التنمويــة مجــاال رئيســيا لنشــاطها التطــوعي  ،ويشــمل ذلــك التعــرف علــى احتياجــات

المنــاطق أو الفئــات االجتماعيــة المهمشــة والمقصــية وتحديــد خصائصــها  ،ومــن ثــم تسـيطر
وفقهـا بـرامج تنمويــة  ،منهــا مــا يــتم تنفيــذه علــى المــدى القصــير ومنهــا مــا يكــون تنفيــذه علــى
المــدى الطويــل  ،ولكــن الهــدف الرئيســي مــن هــذه الب ـرامج التطوعيــة هــي مســاعدة الفئــات
االجتماعيــة المســتفيدة مــن نشــاطها علــى تنميــة قــدراتها والرفــع مــن كفاءتهــا وذلــك مــن خــالل
إتاحـة الفرصـة لهـا للتكـوين والتــدريب وتنميـة قـدراتها إلـى جانــب مسـاعدتها علـى فـتح مجــاال
إلستثمار طاقاتها مما يسمح لهم من ترقيـة أنفسـهم والسـير بهـم إلـى ضـمان حيـاة اجتماعيـة
كريمة.

3

كمــا تهــتم هــذه التنظيمــات التطوعيــة ذات الطــابع التنمــوي بكيفيــة المســاهمة االيجابيــة فــي
المج ــال االقتص ــادي وذل ــك بالعم ــل عل ــى ف ــتح مص ــادر رزق لألفـ ـراد المحت ــاجين وبالت ــالي
تحسـين مسـتوى دخلهـم مـن جهـة  ،ومـن جهـة أخـرى االسـتفادة مـن مشـاريعهم اقتصـاديا فــي
المجاالت التنموية مختلفة.
 -3العمــل التطــوعي الــدفاعي  :وهــي تتمثــل فــي التنظيمــات التطــوعي ذات الطــابع الــدفاعي ،

والتي تتخذ من الدفاع عن بعض القضايا والمبادئ والقـيم الجوهريـة مجـاال رئيسـا لنشـاطها.
ويستهدف هذا النوع من التطوع التأثير على توجهات وقيم و سلوكيات أفراد المجتمع اتجـاه

بعــض القضــايا بهــدف تشــكيل حركــة اجتماعيــة مســاندة لهــذا التوجــه الــذي تتبنــاه  4،وتســعى
1

نايف محمد المرواني ،العمل التطوعي إشكاالته وتطبيقاته:رؤية اجتماعية أمنية  ،مقال منشور على الموقع

2

نايف محمد المرواني ،نفس المرجع.

4

نايف محمد المرواني ،نفس المرجع.

االلكتروني إدارة المتطوعينhttp://alma3raqa.md//srpip.php?article22 . 13/12/2015, 22:41 :
3

نايف محمد المرواني ،نفس المرجع.
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إلــى إحــداث التغيــر فــي توجهــات الجمــاهير نحــوه وعـادة مــا تكــون القضــايا التــي تعــد مجــاال
لنشــاط هــذه التنظيمــات التطوعيــة تتعلــق بكــل مــن الم ـرأة والطفولــة والبيئــة وحقــوق اإلنســان
وسيرها.
د -تصنيف العمل التطوعي من حيث المؤهالت المطلوبة توفرها في المجتمع:

إن أي عمل إنساني واعي يستند إلى نمط تنظيمي معين يتطلـب ضـرورة تقسـيم هـذا العمـل

وفقا لمعايير معين يتوجب توفرها  ،والعمل التطوعي شـأنه فـي هـذا شـأن أي نشـاط إنسـاني
منظم وهادف فهو اآلخر يعتمد على تقسيمات معين في العمل التطوعي يـتم اعتمادهـا مـن
قب ــل الق ــائمين علي ــه  ،وم ــن خ ــالل ه ــذه التقس ــيمات أو المس ــتويات المعتم ــدة ف ــي تص ــنيف
األعمـ ــال التطوعي ـ ـة يمكـ ــن اعتمادهـ ــا كمعيـ ــار تصـ ــنيف وفقهـ ــا هـ ــذه األخي ـ ـرة علـ ــى س ـ ـرار
المؤهالت التي يتوفر عليها األفراد المتطوعين بحيث يتم تصنيف األعمال التطوعيـة داخـل
التنظيمات التطوعية وفقها وعلى هذا األساس تقسم األعمال التطوعية إلـى ثالثـة مسـتويات
وهي:

1

 .1مســـتوى األعمـــال المهنيـــة المتخصصـــة  :واألعم ــال التطوعي ــة الت ــي تتطل ــب ف ــي تأديته ــا
كفــاءات مهنيــة وفنيــة متخصصــة  ،إذ ال يمكــن ألي متطــوع ال تتــوفر فيــه هــذه الميـزة القيــام
بها  ،مثل األعمال التطوعية الطبية والهندسية و المحامـات وسيرهـا مـن األعمـال التطوعيـة
التي تتطلب من الفرد المتطوع أن يكون ملما ومعدا إعدادا نظريا وعمليا للمهـام التـي توكـل
إليه.
 -0مستوى األعمال التطوعية شبه متخصصة  :وهي تلك النوعية من األعمـال التطوعيـة
التــي ال تتطلــب مــن المتطــوع أن يكــون دقيقــا فــي إنجازهــا  ،كمــا أنــه فــي نفــس الوقــت ال يمكنــه
إسفال التخصص التي يمارس كليا 2.ويمكن أن نلمـس ذلـك فـي األعمـال اإلداريـة التـي تتطلـب

مـن المتطـوع فقـط التمـرس فـي القيـام باألعمــال التطوعيـة  ،ومـع الوقـت يكتسـب الخبـرة الكافيــة
إلنجـ ــاز هـ ــذه المهـ ــام التطوعيـ ــة الموكلـ ــة إليـ ــه  ،إال أنـ ــه يتوجـ ــب عليـ ــه ان يكـ ــون علـ ــى د اريـ ــة
بأبجاديات العمل اإلدارية مسبقا.
1

محمد عبد الفتال محمد ،الجمعيات األهلية النسائية  :قضايا ومشكالت  ،المكتب الجامعي الحديث للنشر والتوزيع

2
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-0مستوى األعمال هير المهنية  :وتتمثل في األعمال التطوعية التـي بإمكـان أي متطـوع
 ،مهمــا كــان مســتواه القيــام بهــا  ،فهــي ال تتطلــب أي مجهــود فكــري أو عقلــي أو تخصــص
مهني دقيق أو شبه دقيق.

1

ويمكــن أن تظهــر هــذه األعمــال التطوعيــة فــي عمليــة توزيــع المســاعدات علــى المحتــاجين
واأليتام وكذلك زيارة المرضى وسيرها من االعمال التطوعية االخرى .
 -5أدوار العمل التطوعي :
يضطلع العمل التطوعي بعديد األدوار التى هي ملقاة على عاتقـه وتبـرز فـي عديـد الصـور
،ولعل من بين األدوار التي يشغلها العمل التطوعي مايلي :
أ -الدور األمني للعمل التطوعي :
تع ــد الجريم ــة واالنح ارف ــات م ــن ب ــين ظـ ـواهر االجتماعي ــة الس ــلبية الت ــي ش ــكلت تح ــديا كبيـ ـ ار
للمجتمعــات والحكومــات ،وهــذا مــا اســتدعي تضــافر مختلــف الجهــود للمســاهمة علــى كافــة
األصــعدة للحــد منهــا ،لــذلك نجــد المؤسســات التطوعيــة ومــن بــاب المســاهمة فــي تحمــل جــزء
من المسؤولية االجتماعية وبالتنسيق مع الجهات األمنية ،نجدهم يولون أهميـة بالغـة بلعمـل
التطــوعي ،لمــا يتمتــع بــه مــن إمكانيــة للتغلغــل فــي اوســاط المجتمــع ،بمختلــف أطيافــه لــذلك
نجــد الق ــائمين عل ــى الجه ــات األمني ــة وبمســاعدة المؤسس ــات التطوعي ــة .ه ــذه األخيـ ـرة الت ــى
تعمل من خالل برامجها التطوعية على اشـراك الجمـاهير مـن أفـراد المجتمـع فـي المسـؤولية

األمنية ولعل ذلك من خالل :2

 إش ـراك الجمهــور فــي النشــاط األمنــي كالمســاهمة بــالحمالت التحسســية و التوعويــة ضــد
مخاطر حوادث المرور .
 اســتحداث خاليــا أمنيــة تكــون علــى تواصــل دائــم مــع أف ـراد المجتمــع ،مــع تــدعيمها بخــط
هــاتفي للتبليـ عــن المخالفــات و التصــرفات المشــبوهة كمظــاهر العنــف والتحــرش والخطــف
االطفال وسيرها .

1
2
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 اشـراك رجــال األمــن فــي البـرامج االجتماعيــة التطوعيــة التــي تهــتم بالجمــاهير لكــي تتســع
مســاحة االنفتــال لهــذه الفئــة علــى المجــال األمنــي وبالتــالي تعميــق التفــاهم بينهمــا ليصــل فــي
النهاية الى حد التنسيق بينهم.
 تسـ ــطير المؤسسـ ــات الخيريـ ــة التطوعيـ ــة لب ـ ـرامج تطوعيـ ــة ذات أبعـ ــاد أمنيـ ــة كالتحسـ ــيس
بمخــاطر الجريمــة مــع ضــرورة التبليـ عنهــا وكــذا التوعيــة ضــد مخــاطر اإلدمــان والمخــدرات
والتى من شأنها أن تـؤدي الـى اسـتفحال اآلفـات االجتماعيـة السـلبية فـي المجتمـع ،والعمـل
علــى جــذب المتطــوعين الشــباب بغيــة دعمهــم وتنميــة م ـواهبهم و امكانيــاتهم وتــأهيلهم ألن

يكون أفراد إيجابيين في المجتمعهم .1

ب -الدور التثقيفي للعمل التطوعي :

لقد شكل العمل التطـوعي فـي الوقـت الـراهن ركيـزة أساسـية ،إذ تعتمـد عليـه الحكومـات فـي

عمليــة التنميــة االجتماعيــة التــى تنشــدها ،والتــي تعتبــر وقــودا لنهضــتها ،وذلــك نظ ـ ار لشــغله
عديــد األدوار ،والتــي منهــا الــدور التثقيفــي والــذي يمكــن تقســيمه بــدوره الــي قســمين رئيســين
وهما :
أ/علــى المســتوى التربــوي التثقيفــي  :ويبــرز الــدور التثقيفــي والتربــوي للعمــل التطــوعي مــن
خـالل مـا تســطره التنظيمـات التطوعيــة مـن خطــط وبـرامج تربويــة ،وتعمـل علــى تنفيـذها عــن
طريــق اكســاب المتطــوعين طــرق جديــد للعــيش وســلوكيات جماعيــة لــم يكتســبوها مــن قبــل
،نتيجــة احتكــاكهم بالبيئــة التنظيميــة وعملهــم ضــمن جماع ـات ،وهــذا مــا يطــور مــن ثقــافتهم
الجمعويـ ــة  .2إلـ ــى جانـ ــب تـ ــوفير علـ ــى كثي ـ ـ ار مـ ــن أل ـ ـوان النشـ ــاط االجتمـ ــاعي ذات األثـ ــر
اإليجابي على الحياة االجتماعية للفرد المتطوع من الناحية التربوية كدعمه بالقيم االيجابيـة
كــالخلق الحميــد وقــيم العمــل الجمــاعي والعطــاء والبـذل والتضــحية مــن أجــل المجتمــع ،والتــي
كلها تصب في نضج شخصية وثقافة الفرد المتطوع .3

 -1معلوي بن عبد ا الشهراني  ،نفس المرجع ،ص45

 - 2معلوي بن عبد ا الشهراني  ،نفس المرجع  ،نفس الصفحة

 -3حسين الصفار ،العمل التطوعي في خدمة المجتمع  ،مؤسسة أطياف للنشر والتوزيع ،ط ،3القطيف ،المملكة
العربية السعودية ،2113،ص42
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 -كما تستهدف الخدمات التطوعيـة تحقيـق االسـتفادة القصـوى مـن الخبـرات العلميـة والفنيـة

مــن االطــارات الجــامعيين والمدرســين واإلداريــين المتطــوعين بالمؤسســات التطوعيــة 1،وذلــك
عــن طريــق اتاحــة الفرصــة لهــم لمزاولــة مهــنهم فــي المؤسســات التطوعيــة فــالمعلمين يزاولــون
مهنــة التعلــيم بشــكل تطــوعي لفائــدة األطفــال األيتــام والمعــوزين مــن أف ـراد المجتمــع كتقــديم
للـدروس وحصـص الـدعم الد ارسـي بهـدف تحسـين مسـتوى التحصـيل الد ارسـي لهـؤالء األيتـام
والمعــوزين  .وهكــذا بالنســبة لمختلــف المتطــوعين مــن ذوي الخبـرات والمهنــة ،فهــم يســاهمون
بها كمتطوعين في هذه المؤسسات التطوعية .
ب /علـــــى مســـــتوى الخـــــدمات التطوعيـــــة التثقيفيـــــة  :تعتمـ ــد الجمعيـ ــات الخيريـ ــة علـ ــى
المتطوعين في تنشيط برامجها الثقافية ،كتنظـيم النشـاطات الثقافيـة و تأطيرهـا والسـهر علـى
تنفيــذها الســتفادة أفـراد المجتمــع منهــا  ،ويمكــن التطــرق إلــى بعــض النشــاطات ذات الطــابع
التثقيفي والتى دأبت الجمعيات الخيرية على تنظيمها وهي كمايلي : 2

 تنظيم المسابقات الدينية والتي تشمل تحفيظ القراء ونشر علومه بين النشء لخلق أجيـالمحافظـ ــة علـ ــى دينهـ ــا وهويتهـ ــا اإلسـ ــالمية إلـ ــى جانـ ــب حمايتهـ ــا مـ ــن االنح ارفـ ــات الفكريـ ــة
والعقائدي ـ ــة والس ـ ــلوكية والعم ـ ــل عل ـ ــى تعزي ـ ــز ق ـ ــيم ال ـ ــدين االس ـ ــالمي الوس ـ ــطي ،له ـ ــذا نج ـ ــد
المؤسسات التطوعية وخاصة الخيرية منها تعمد على انشـاء حلقـات وم اركـز لتحفـيظ القـرآن
وعلومه بمساعدة علماء ومشايخ المتطوعين لهذه المهمة.
 تنظ ــيم ملتقي ــات ون ــدوات فكري ــة وعلمي ــة هادف ــة بإمكانه ــا المس ــاهمة ب ــالرقي الفك ــري ل ــدىالشباب وذلك بالتنسيق مع مختصين وأكاديميين .
دع ــم البـ ـرامج الفن ــون التش ــكيلية وذل ــك ع ــن طري ــق رعاي ــة المواه ــب الش ــبانية ذات المي ــوللألعمـال التشـكيلية كنحـت والرســم وسيرهـا مـع تــوفير المنـا المالئـم لهــا مـع تشـجيع وتنظــيم
المعارض لتبرز ابداعاتها ومواهبها .3

1
2
3

-

معلوي بن عبد ا الشهراني  ،مرجع سابق ،ص43

 -حسين الصفار  ،مرجع سابق ،ص44

 -معلوي بن عبد ا الشهراني  ،مرجع سابق ،ص43
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 تق ــديم بـ ـرامج ونش ــاطات ثقافي ــة وعلمي ــة وذل ــك كتق ــديم دورات تكويني ــة لفائ ــد الش ــباب ف ــيمي ــادين مختلف ــة تلم ــس ل ــديهم نق ــص فيه ــا ،ال ــى جان ــب تنظ ــيم المس ــابقات تنافس ــية الثقافي ــة
وعلمية وكذالك معارض للكتب وسيرها. 1

تنظـ ــيم الـ ــرحالت الترفيهيـ ــة والمخيمـ ــات الصـ ــيفية لفائـ ــدة األطفـ ــال وذلـ ــك تحـ ــت اش ـ ـرافمتطوعين.
ج -الدور االجتماعي للعمل التطوعي :

لطالمـ ــا شـ ــكل العمـ ــل التطـ ــوعي هم ـ ـزة وصـ ــل بـ ــين االسنيـ ــاء والفق ـ ـراء مـ ــن أف ـ ـراد المجتمـ ــع
الواحـ ـد،حيث يأخ ــذ عل ــى عاتق ــه المس ــاهمة م ــن خ ــالل تبرع ــات الفئ ــات الميس ــورة ف ــي تلبي ــة
اإلحتياجــات األساســية للفئــات األقــل حــظ مــن فق ـراء وأيتــام ومعــوزين مــن أبنــاء المجتمــع ،
وهذا ما قد يخفف من عب أجهزة الرعاية االجتماعية الحكومية في توفير هذه اإلحتياجـات
لهـؤالء األفـراد ،ممــا يجعــل المؤسســات التطوعيــة تعنــى بهـذا الــدور وتحــرص علــى اإلشـراف

عليــه ،2وهــذا الــدور ال يقتصــر علــى الــدور الناميــة أو الفقي ـرة وانمــا حتــى الــدول المتقدمــة
أضحت تعول وبشـكل كبيـر علـى المؤسسـات التطوعيـة فـي دعـم بـرامج الرعايـة االجتماعيـة
لديها ،ويأخذ الدور االجتماعي للعمل التطوعي عدة أوجه وأشكال نذكر منها مايلي: 3

 تزوي ــد الش ــباب بالمهـ ــارات االجتماعي ــة الالزمـ ــة للحي ــاة وط ــرق التعامـ ــل والتص ــرف فـ ــيالمجتمع .
 كما أن البرامج الخدماتية التطوعية تعد هي األخرى من بـين األدوار االجتماعيـة المهمـةالتي يضطلع بها العمل التطوعي خاصة في تقديم المساعدات االنسانية المادية من أسذيـة
وألبســة ومــؤن لألف ـراد الــذين هــم فــي حاجــة ماســة لهــا ويبــرز هــذا الــدور جليــا فــي أوقــات
الحروب والكوارث .
كما يساهم العمل التطوعي على المستوى االجتماعي في تلبيـة احتياجـات الفقـراء واأليتـاموالمعــوزين مــن الخــدمات الصــحية المجانيــة ،وذلــك مــن خــالل تســخير الخبـرات واإلمكانيــات

 -1معلوي بن عبد ا الشهراني  ،نفس المرجع ، ،ص44
 -2حسين الصفار  ،مرجع سابق ،نفس الصفحة

 -3معلوي بن عبد ا الشهراني  ،مرجع سابق ،ص41
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الطبية و اإلستشـفائية مـن متطـوعين لفائـدة هـذه الفئـات ممـن هـم بحاجـة الـى العـالج، 1إلـى
جانــب دعــم ذلــك بتــوفير الك ـوادر الطبيــة كانتــداب األطبــاء والمختصــين والعيــادات المتنقلــة
لفائــدة المعــوزين فــي المنــاطق النائيــة والــذين ال تشــملهم الخــدمات الصــحية الحكوميــة وكــل
ذلك بهدف مساعدة المرضي المعوزين والغير القادرين على العالج .
ونظـ ار للــدور االجتمــاعي القــوي الــذي يقــوم بــه قطــاع التطــوعي نجــد الحكومــات تــولي أهميــة
بالغــة بــدعم وتشــجيع هــذا القطــاع  ،ففــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة نجــد أن أكثــر مــن 32
مليــون متطــوع أي نســبة  %31مــن مواطنيهــا متطــوعين أي بمعــدل مليــون ونصــف مليــون
جمعي ــة خيري ــة نش ــطة وتبلـ ـ ق ــوة العم ــل التط ــوعي اقتص ــاديا م ــا يع ــادل  133ملي ــار دوالر
سنويا ،وجل هذه المنظمات الخيرية معفية من الضـرائب ،كمـا أن لهـا الحـق فـي الحصـول
على نسبة كبيرة من الضرائب المستحقة على الشركات واألفـراد والمنشـأة ،الـى جانـب عديـد
التسهيالت القانونية التشريعية المشجعة لنشاط هذا القطاع. 2

ثانيــا  :المـــداخل النظريـــة المفســـرة للعمـــل التطـــوعي  :لقــد حاولــت النظريــة السســيولوجية
معالجة مختلف أوجه الفعل االجتماعي ،ويعد العمل التطـوع أحـد أشـكال الفعـل االجتمـاعي

الــذي حاولــت النظريــة السســيولوجية مــن خــالل مــداخلها إعطــاء تفســير لــه تبعــا لخصوصــية
ك ــل م ــدخل و منطلقات ــه الفكري ــة وذل ــك ع ــن طري ــق اس ــقاط نظـ ـرة ك ــل م ــدخل عل ــى الفع ــل
التطوعي ،ومن بين المداخل النظرية التي خاضت في موضوع العمل التطوعي مايلي :
 -1المدخل الوظيفي في تفسير التطوع /:

يعد المدخل الوظيفي من بين المداخل النظرية التي تعنى بنتائج الفعـل االجتمـاعي

وما يمكن أن يترتب عنه من نتائج تسـهم فـي تحقيـق التكامـل واالنسـجام للنسـق االجتمـاعي
كك ــل  ،وبم ــا أن العم ــل التط ــوعي يع ــد أح ــد أوج ــه الفع ــل االجتم ــاعي الـ ـواعي  ،فق ــد أول ــى
المــدخل الــوظيفي أهميــة بالغــة بتفســير قضــاياه وفقــا لــرؤى و أبعــاد متعــددة  ،و يبــرز ذلــك
مــن خــالل آراء و توجهــات رواده فــي تحليــل و تفســير مختلــف جوانــب العمليــة التطوعيــة و
1

-Gill M.L and Katie Turner , Social Impact of Volunteeism , university press ,2011,
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 -2محمد أحمد حبيب ،أمريكا ونحن ...والعمل الخيري إحصائيات و أرقام مقال منشور بجريدة المدينة االلكترونية ،
العدد  745على الموقع التالي www.al-madina .net :
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انعكاساتها اإليجابية على البنـاء االجتمـاعي عمومـا مـع التركيـز علـى الوظـائف التـي يمكـن
أن يؤديها فيه و عليه يمكن ذكر هذه الوظائف في ما يلي:
أ -وظــائف التطــوع بالنســبة للفــرد  :لقــد اهــتم علمــاء الــنفس و االجتمــاع بتحليــل الوظــائف
النفسية و االجتماعية التي يمكن أن يحققها التطوع للفرد  ،و لقد حددت هذه الوظـائف فـي
أربعة وظائف نفسية منها و اجتماعية تتمثل في: 1

 مساهمة العمل التطـوعي فـي تحقيـف اإلنجـاز المهنـي  :و فـي هـذا االتجـاه فقـد جـاءتإسهامات المدخل الـوظيفي مـن خـالل تـأثيرات العمـل االجتمـاعي للفـرد علـى مسـاره المهنـي
ضمن التنظيمات التطوعية على اختالفها  ،و ذلـك عـن طريـق تنـاول "دافيـد سـيلز" لوظيفـة
العمــل االجتمــاعي فــي حيــاة الفــرد  ،و قــد اســتهل ذلــك مــن خــالل دور التــدريب الــذي يتلقــاه
الفرد داخل التنظيمـات التطوعيـة  ،و مـا يمكـن أن يعـود عليـه مـن منفعـة فـي تنميـة مها ارتـه
التنظيميــة و العمــل علــى إكســاب عديــد الخبـرات التنظيميــة  ،و التــي تمكنــه فــي أداء عملــه

التنظيمي بكفاءة عالية.2

و من بـين المهـارات التـي يمكـن للفـرد المتطـوع اكتسـابها ضـمن إطـار التنظيمـات التطوعيـة
ه ــو التم ــرس عل ــى العم ــل التنظيم ــي عموم ــا و تنمي ــة إمكانيات ــه عل ــى المس ــتوى اإلداري و
يتمظه ــر ذل ــك ف ــي التم ــرس عل ــى كتاب ــة التق ــارير و إع ــداد الملف ــات و ك ــذا اكتس ــابه األط ــر
التنظيمية المطلبية وكذا التدريب على السلوكيات القيادية  ،و كل هذا من خـالل اإلحتكـاك
المباشر على الجو التنظيمي السائد في هذه التنظيمات التطوعية.
إل ـ ــى جان ـ ــب إكس ـ ــابهم الخبـ ـ ـرات االجتماعي ـ ــة ك لي ـ ــات لتواص ـ ــل االجتم ـ ــاعي م ـ ــع األفـ ـ ـراد
المتط ــوعين اآلخـ ـرين وك ــذا التفاع ــل معه ــم ض ــمن إط ــار العم ــل كفري ــق  ،كم ــا يت ــيح الج ــو
التط ــوعي التنظيم ــي ال ــذي يتمي ــز بالمرون ــة ف ــي التعام ــل و الج ــو األخ ــوي و التع ــاون عل ــى
صـ ــقل م ـ ـواهبهم و تشـ ــجيع مي ـ ـوالتهم وم ـ ـواهبهم  ،كمـ ــا يضـ ــمن لهـ ــم االنـ ــدماج االجتمـ ــاعي

 -1عمار نوي  ،مرجع سابق ،ص 41

 -2عمار نوي  ،نفس المرجع ،نفس الصفحة
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اإليجابي في مجتمعهم كأعضاء فاعلين فيه مما يشكل لديهم مخـزون تنظيمـي جيـد يمكـنهم

من اإلندماج السلس في التنظيمات الرسمية بكل سهولة و يسر.1

و لقــد أثــر "جــون ويلــس" هــذا الموضــوع م ـن خــالل نظرتــه لوظيفــة العمــل االجتمــاعي  ،و
تأكيــده علــى دوره المباشــر و سيــر المباشــر علــى الجوانــب النفســية للفــرد مــن خــالل اكتســابه
مزيدا من الثقة في النفس و كذا الرفع من مستوى الطمول لديه و التفاؤل  ،و هو ما يحفـزه

على تحقيق اإلنجاز المهني ،و هو ما سيكون لديه التأثير اإليجابي حول مساره المهني.2

و فــي هــذا الصــدد فقــد ميــز "جــون ويلــس" بــين كــل مــن الــدور المباشــر للعمــل االجتمــاعي
على تحقيق اإلنجاز للفرد  ،و ذلـك مـن خـالل التـأثير فـي تطـوير قد ارتـه و توسـيع ثقافتـه و
تشجيعه على النجال و التفوق الدراسي  ،و هو ما سينعكس إيجابيـا علـى مسـاره المهنـي و
الوظيفي مما يخول دخوله عالم الشغل بكل ثقـة و تفـاني مهنيـين  ،بينمـا يبـرز الـدور الغيـر
مباشــر بالنســبة للفــرد فــي توســيع شــبكات عالقاتــه االجتماعيــة و التــي قــد تكــون ســببا فــي
تسهيل عملية البحث و إيجاد فرصة عمل لـه ، 3كمـا تسـهم الخبـرات و المهـارات التنظيميـة

التــي اكتســبها الفــرد المتطــوع مــن خــالل احتكاكــه و ممارســته للعمــل التطــوعي المــنظم مــن
تحسين أداءه الوظيفي و الرفع من كفاءته المهنية.
 مســاهمة العمــل التطــوعي فــي تعزيــز التكامــل االجتمــاعي  :و يظهــر دور التطــوع فــيتحقيق التكامل االجتماعي انطالقا من المنظور الوظيفي مـن خـالل أراء "دور كـايم" حـول
أهميــة التطــوع و التنظيمــات األهليــة فــي المجتمــع فهــو يعمــل علــى تــأمين التعــاون المتبــادل
بين جميع أطياف المجتمع و كذا العمـل علـى دمـج الفـرد فـي مجتمعـه و التصـدي لمختلـف
التهديدات االجتماعية التي قـد تـؤدي إلـى انهيـار البنـى العضـوية للمجتمـع فـي ظـل الحداثـة
 ،كما يعمـل علـى تنميـة الشـعور باإلنتمـاء للجماعـة و تعزيـز قـيم العطـاء و البـذل و تغليـب

المصلحة العامة.4

1

 -خالد عبد الفتال عبد ا ،قيم العمل االهلي في مصر ،دراسة ميدانية منشورة ،مركز البحوث والدراسات

االجتماعية للنشر والتوزيع ،ط،1كلية اآلدب ،جامعة القاهرة ،مصر ،2113،ص32
2

 -نوي عمار  ،مرجع سابق ،ص41

 -3خالد عبد الفتال عبد ا  ،مرجع سابق  ،ص33
4
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 مســاهمة العمــل التطــوعي فــي دعــم الســلو التعضــد للمجتمــع  :الــى جانــب مســاهمةالتطـوع علــى المســتوى الفـرد فــي مســاعدته علـى بلــورة شخصــيته و بنائهـا و ذلــك مــن خــالل
مــا يــتم تــدعيمها بــه مــن أفكــار و قــيم و ســلوكات اجتماعيــة كفيلــة بصــده عــن االنحـراف فــي
السلوكيات الغير سوية 1 ،كما تعزز ثقته بنفسه و دعم الرول االنتمـاء و الـوالء االجتمـاعي

لمجتم ـ ــع المحل ـ ــي.2وبالت ـ ــالي خل ـ ــق مجتم ـ ــع واع ـ ــي بذات ـ ــه وق ـ ــادر عل ـ ــى تحم ـ ــل مس ـ ــؤولياته
والمساهمة في التنمية والتطور والرقي الحضاري
ب-

وظـــائف التطـــوع بالنســـبة للمجتمـــع  :إلــى جانــب وجــود وظــائف يعنــى بهــا العمــل

التطــوعي علــى المســتوى الفــرد  ،فقــد تطــرق المــدخل الــوظيفي فــي تحليلــه للعمــل التطــوعي
الــى مــا يمكــن أن يضــطلع بــه علــى مســتوى المجتمــع و تختلــف هــذه الوظــائف مــن حيــث
أهميتها من مجتمـع آلخـر و لكـن يمكـن حصـر أبرزهـا فـي الوظـائف الثالثـة األساسـية التـي

يرتكز عليها عموما البناء االجتماعي ألي مجتمع و هي:3

 -1الوظيفة االجتماعية للتطوع  :أن من بين الوظائف البارزة و الهامة التـي يمكـن أن يحققهـا
العم ــل التط ــوعي عل ــى المس ــتوى االجتم ــاعي ه ــو ت ــدعيم التماس ــك االجتم ــاعي للمجتم ــع و
تحقيق التكامـل االجتمـاعي بـين مختلـف أطيافـه االجتماعيـة علـى اختالفهـا  ،و يظهـر ذلـك
بشــكل جلــي فــي المجتمعــات التــي تتميــز بعــدم اإلنســجام و المتباينــة التركيبــة االجتماعيــة ،
أيــن تبــرز فــي ثنايــا بنائــه االجتمــاعي مظــاهر التهمــيش و اإلقصــاء ،التــي قــد تطــال بعــض
األقليــات االجتماعيــة ممــا يعرقــل عمليــة انــدماجها فــي المجتمــع األمــر الــذي سـيعود بالســلب
على هذا األخير 4فنجد القطاع التطوعي يأخذ على عاتقه هذه المهمة من خالل مؤسسـاته
التـي تعمـل علـى عديـد األنشـطة و البـرامج التطوعيـة المتعـددة المجـاالت و التـي مـن شـأنها

-Mark Niskal , Anders B, voluneerism and legislation a guidance not , UN

1

Volunteers international Federation of Red Goss and Red Grexent societies , New York
,2003,P18
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دعـ ــم آليـ ــات االنـ ــدماج االجتمـ ــاعي لهـ ــذه الفئـ ــات االجتماعيـ ــة  ،1و هـ ــذا مـ ــن شـ ــأنه تعزيـ ــز
التماسك االجتماعي.
كما يعمل التطوع و المؤسسات التطوعية على تحقيق التكيف االجتمـاعي لألفـراد  ،خاصـة
فــي المجتمعــات الكبيـرة و التــي تعــرف نزوحــا و هجـرات متعــددة  ،حيــث يعــيش األفـراد فيهــا
حال ـ ــة م ـ ــن العزل ـ ــة و ص ـ ــعوبة ف ـ ــي التع ـ ــايش م ـ ــع الظ ـ ــروف و المتغيـ ـ ـرات االجتماعي ـ ــة و
االقتصــادية المســتجدة المحيطــة بهــم  ،فنجــد المؤسســات االجتماعيــة التطوعيــة مــن خــالل
انخـراطهم فيهــا  ،فهــي تعمــل علـى طمــس الحـواجز بيــنهم و تــدعيم الفـوارق االجتماعيــة بــين
هذه الفئات االجتماعية.
إلــى جانــب مســاهمتها فــي مــد جســور التواصــل و التفاعــل بــين ه ـؤالء األف ـراد و محــيطهم
االجتماعي الجديد مما يساهم في خلق تناسم و اندماجهم مع محيطهم.2

كمـ ــا تلعـ ــب المؤسسـ ــات التطوعيـ ــة دو ار بـ ــار از فـ ــي التصـ ــدي ل ثـ ــار السـ ــلبية الناجمـ ــة عـ ــن
التغيـرات االقتصــادية و االجتماعيــة و األمنيــة السـريعة و التــي تكــون لهــا آثــار وخيمــة علــى
بعض الفئات االجتماعية و التي تعمل هذه المؤسسات التطوعية على مـد يـد العـون لهـؤالء

األفراد و دعمهم ماديا و معنويا لتخطي هذه اآلثار السلبية و انعكاساتها عليهم.3

وتعمــل التنظيمــات التطوعيــة إلــى جانــب كــل هــذا  ،و مــن خــالل شــبكات متطوعيهــا علــى
ربــط الجماعــات االجتماعيــة ببعضــها الــبعض لتســهيل انفتــال هــذه الجماعــات علــى بعضــها
البعض و معرفة خصوصية كل جماعة و ما يميزها عن سيرها  ،و هـذا ممـا يسـهل آليـات
التعامل و التكامل فيما بيـنهم  ،خاصـة الجماعـات االجتماعيـة التـي تتمتـع بخصوصـيات و
خلفيات اجتماعية و ثقافية و دينية متميزة عن سيرها مـن الجماعـات االجتماعيـة األخـرى ،

4و هذا ما من شأنه تكريس التعايش االجتماعي بين جميـع أفـراد المجتمـع الواحـد و التقليـل
من احتمالية وجود صراعات اجتماعية وخلق توازن في البناء االجتماعي للمجتمع ككل .
 -1خالد عبد الفتال عبد ا  ،مرجع سابق  ،ص 35،
-Danny Burns ,Alexandaer Picken ,The role of Volunteering in Sustainable
3
4

2

Development ,Unstitute of development studies , London, 2015, PP 10-11
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 -2الوظيفية االقتصادية للتطوع  :على المستوى االقتصادي فقد جاء تحليـل المـدخل الـوظيفي
للعمـل التطـوعي مــن خـالل مـا أســهمت بـه الوظيفـة الحديثــة والتـي عملـت علــى إبـراز الــدور
التك ــاملي ب ــين ك ــل م ــن القطاع ــات الحكومي ــة و التطوعي ــة و الخاص ــة و دوره ف ــي تحقي ــق
التكامل االقتصادي للمجتمعات المعاصرة خاصـة فـي ظـل اقتصـاد السـوق و مـا يـنجم عنـه
من فجوات في تحقيق دولـة الرفـاه االجتمـاعي الـذي تنشـدها المجتمعـات  ،لـذلك ظهـر تيـا ار
جديدا من اإلقتصاديين الذين أخـذوا علـى عـاتقهم التأكيـد علـى الـدور التكـاملي بـين مختلـف
القطاعــات و إعطــاء القطــاع التطــوعي المكانــة التــي يفتــرض أن يحظــى بهــا ليــتمكن مــن
القي ــام بوظيفت ــه االقتص ــادية و االجتماعي ــة عل ــى أكم ــل وج ــه و اعتب ــاره شـ ـريك فاع ــل ف ــي
الحركــة التنمويــة  ،و مــن بــين رواد هــذا التوجــه التكــاملي نجــد االقتصــادي "ســيدني ويــب"

*من خالل إسهاماته في إرساء نظرية السلم االمتـدادي 1و التـي كانـت مـن بـين المحـاوالت
الجادة في سبيل تفسير دور العمل التطوعي في دعم استقرار البناء االجتماعي و ذلك مـن
خــالل الــدور التكــاملي للتنظيمــات التطوعيــة و الـذي يبــرز فــي ســد عجــز الهيــات الحكوميــة
فــي تغطيــة احتياجــات الم ـواطنين مــن خــدمات و ســلع ممــا يضــمن لهــم الحــد األدنــى مــن
المعيشة و الذي يعد أحد االلتزامات التي على الحكومة اإليفاء بها لمواطنيها .و أمـام عـدم

االيف ــاء ب ــذلك س ــيدخل الجه ــات الحكومي ــة ف ــي ح ــرج أم ــام مواطنيه ــا ،2األم ــر ال ــذي يجع ــل
التنظيمــات التطوعيــة تتــدخل لتغطيــة هــذا العج ــز و ذلــك مــن خــالل برامجهــا التطوعي ــة و
الرعائي ــة  ،بغي ــة الحف ــاظ عل ــى الح ــد األدن ــى للمعيش ــة و ب ــذلك تتش ــكل هن ــاك شـ ـراكة ف ــي
المســؤولية االجتماعيــة بــين كــل مــن القطــاع الحكــومي و القطــاع التطــوعي و ذلــك للحفــاظ

على القدرة الشرائية و االستهالكية للمواطن  ،مما يخلق توازن اجتماعي.3

و ف ــي نف ــس الس ــياق كان ــت إس ــهامات "ني ــامين جـ ـراي" االقتص ــادي اآلخ ــر و ال ــذي ح ــاول
التأكيد على الدور المتكامل للقطاع التطـوعي .و لكـن بنظـرة مختلفـة نوعـا مـا  ،و ذلـك مـن
خالل نظريته األعمدة المتوازية و التـي تقـوم علـى فكـرة أنـه ال يمكـن ألي مجتمـع أن يصـل
 1 -خالد عبد الفتال عبد ا  ،نفس المرجع  ،ص ص 41،41،

2

عبد الكريم بن عبدالرحمان الصالح  ،الدور التكاملي بين القطاع الحكومي و الخاص و الخيري  ،مقال منشور،

موقع شبكة األلوكةwww.alukah.net, 17 :30 , 2015/12/13 :
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إل ــى تحقي ــق الرفاهي ــة االجتماعي ــة م ــن سي ــر وج ــود شـ ـراكة و تع ــاون ب ــين كـ ـل م ــن القط ــاع
الحك ــومي و بـ ــين التنظيم ــات التطوعيـ ــة  ،فكـ ــل واح ــد مكـ ــل ل خـ ــر عل ــى شـ ــرط أن تكـ ــون
الخدمات التي تقدمها الحكومة لألفراد هي نفسها التي تقدمها التنظيمات التطوعية،1أي أنـه

ال ينبغي أن تتكـرر الخـدمات التـي تقـدم لألفـراد مـن الجهتـين و أن ال تتعـارض مـع بعضـها
البعض.
و على العموم فقد حددت للعمل التطوعي مجموعة من الوظائف إلى جانـب دوره التكـاملي
و تمثلت هذه الوظائف في ما يلي:2

 تحقيق التنظيمات التطوعية قيمة اقتصادية و نجاعـة فـي حـل عديـد المشـكالت االجتماعيـةالناجم ــة ع ــن النظ ــام االقتص ــادي الس ــائد و ال ــذي تعم ــل التنظيم ــات التطوعي ــة م ــن خ ــالل
برامجها على سد الثغرات و الهفوات التي تنجم عنه و عن آثاره.
 دور التنظيم ــات التطوعي ــة كالنقاب ــات العمالي ــة و المهني ــة م ــن خ ــالل ت ــدخالتها ف ــي عدي ــدالمواق ـ ــف الحرج ـ ــة الت ـ ــي يم ـ ــر به ـ ــا النظ ـ ــام االقتص ـ ــادي  ،إل ـ ــى جان ـ ــب دور التعاوني ـ ــات و
االتحــادات المهنيــة و التــي تعــد مشــاريع منتجــة للســلع و الخــدمات و التــي نجــد عديــد الــدول
الناميــة تعــول عليهــا فــي دعــم اقتصــادياتها و مســاهمتها فــي رفــع المســتوى المعيشــي لعديــد
األفراد و إنقاذهم من شبح البطالة.
 مســاهمة التنظيمــات التطوعيــة فــي تمويــل عديــد المشــاريع  ،و ذلــك مــن خــالل اســتثمارهال أرســمال لــديها و هــو مــا يســهم فــي تــوفير مناصــب شــغل لألفـراد و كــذا المســاهمة فــي دعــم
االقتصاد الدول التي تتواجد فيها هذه التنظيمات.3

 -3الوظيفــــة السياســــية  :عل ــى ال ــرسم م ــن عالق ــة الم ــد و الج ــزر ب ــين األنظم ــة السياس ــية و
التنظيم ــات التطوعي ــة من ــذ الب ــدايات األول ــى لظه ــور الدول ــة إال أن ــه ال يمك ــن إسف ــال ال ــدور
البـ ــارز للعمـ ـ ـل التط ـ ــوعي عل ـ ــى المس ـ ــتوى السياس ـ ــي و يظه ـ ــر ذل ـ ــك م ـ ــن خ ـ ــالل مس ـ ــاهمة
التنظيمات التطوعية و المدنية في المشاركة في صناعة الق اررات المتعلقـة بالسياسـة العامـة
1
2

 خالد عبد الفتال عبد ا  ،مرجع سابق  ،ص .43عمار نوري  ،مرجع سابق ،ص44
- Kamel .Mohanna ,Voluneerism and NGO`s in the Health care Delivery ,
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للدولة ضمن إطـار دورهـا كشـريك فـي الحيـاة العامـة و التـى تعنـى بتمثيـل المصـلحة العامـة

لألف ـراد  1،و لكــن مــع هبــوب ريــال التغييــر فــي الــدول الناميــة و ظهــور توجــه نحــو تبنــي
التعددية و الديمقراطية السياسية أصبح للتنظيمات التطوعية وظيفة سياسية أكثر تـأثي ار مـن
ذي قبل تتمثل في تعزيز الديمقراطيـة علـى اعتبـار أن هـذه التنظيمـات التطوعيـة و وجودهـا
و مدى فعاليتها يعد معيا ار على مدى الجو الـديمقراطي الـذي تتمتـع بـه البيئـة السياسـية فـي

أي مجتم ــع م ــا . 2ب ــل أكث ــر م ــن ذل ــك فق ــد أص ــبحت تمث ــل ه ــذه التنظيم ــات أح ــد الرواف ــد
األساســية الداعمــة للديمقراطيــة و ذلــك مــن خــالل مــا يمكــن أن تتيحــه هــذه التنظيمــات أمــام
األف ـراد بشــكل عــام و الــذين تعمــل علــى بنــاء شخصــيتهم و تنميــة قــدراتهم  ،لتكــون لــديهم
االستعدادات ليكونوا مواطنين واعين بمستقبلهم و لديهم القدرة الكافية.
 و علي ــه و م ــن خ ــالل عرض ــنا الم ــدخل ال ــوظيفي ف ــي تفس ــيره ألهمي ــة العم ــل التط ــوعي ووظائفه يتجلـى لنـا أنـه علـى الـرسم مـن الوظـائف الهامـة التـي حـاول هـذا المـدخل أن يبرزهـا
للعمل التطوعي إال أنـه صـب جـل إهتمامـه علـى الـدوافع النفسـية و االجتماعيـة التـي يمكـن
أن يحققهــا التطــوع للفــرد كالنجــال و إثبــات الــذات و التفــوق المهنــي و سيرهــا مــن الــدوافع
ذات الط ــابع النفس ــي و االجتم ــاعي  ،إل ــى جان ــب الوظ ــائف االقتص ــادية و السياس ــية الت ــي
يســاهم بهــا التطــوع علــى المجتمــع  ،فقــد حــاول هــذا المــدخل التعمــق فيهــا و تشـريحها بينمــا
أسفل الجوانب األخالقية و الدينيـة التـي يمكـن أن نستشـفها مـن الممارسـة التطوعيـة خاصـة
األبع ــاد الثقافي ــة و األخالقي ــة و الت ــي ي ــتم عليه ــا ج ــوهر التط ــوع كق ــيم الب ــذل و العط ــاء و
التضــامن و التكافــل االجتمــاعي بــين جميــع أطيــاف المجتمــع  ،إلــى جانــب القيمــة الدينيــة و
الروحيــة التــي تعــد الوقــود التــي يشــعل فتيــل الشــعلة التطوعيــة فــي أي مجتمــع علــى اخــتالف
ثقافتهم .
 -2المدخل النقدي في تفسير التطوع:
لقد جاء اهتمامات المـدخل النقـدي بتحليـل العمـل التطـوعي قلـيال و مقتضـبا مقارنـة بقضـايا
أخــرى شــغلت حي ـ از كبي ـ ار مــن اهتمامــه علــى س ـرار اهتمامــه بتحليــل العمــل المــأجور و مــا
يترتـب عليــه مــن فروقــات و اســتغالالت اجتماعيــة أســهمت فــي تشــكل بنــاء اجتمــاعي يغلــب
 -1عمار نوري  ،مرجع سابق ،ص44
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عليه االختالالت الطبقية  ،هـذه األخيـرة التـي كانـت محـور اهتمـام الفكـر النقـدي  ،1إال أنـه
ال يمك ــن إنك ــار وج ــود بع ــض المح ــاوالت الماركس ــية لتفس ــير البع ــد ال أرس ــمالي للتنظيم ــات
التطوعيــة فــي المجتمــع المعاصــر و يمكــن التطــرق إلــى هــذه المحــاوالت مــن خــالل تنــاول

فكرتين أساسيتين و هي:2

أ -دور القطـــاع التطـــوعي فـــي الـــدفاع عـــن الرأســـمالية  :لقــد حصــر الماركســيين وظيفــة
التنظيمات التطوعية في دعم النظام الرأسمالي في بعدين و هما:3

 -1البعــد األول  :عمــل التنظيمــات التطوعيــة علــى تركيــز و توزيــع أرســمال القطــاع سيــر
الربحــي مــن خــالل اســتثمار مواردهــا فــي األســهم و الســندات البنكيــة و هــو مــا يحفــظ لهــا
قوتهـا الماليــة و االســتثمارية ممـا يجعلهــا تشــكل قـوة اســتثمارية هامــة شـأنها شــأن التنظيمــات
االستثمارية الرأسمالية  ،و هو ما يدعم و يكرس الهيمنة الرأسمالية.
 -2البعــد الثــاني  :و يتمثــل فــي ســد العجــز الــذي تســجله الحكومــات ال أرســمالية فــي عديــد
المجاالت حيث أن الحكومة ال يمكنها توفير جميع الخدمات و السلع لألفراد  ،بينمـا يمكـن
للتنظيمــات التطوعيــة توفيرهــا مــن خــالل برامجهــا التطوعيــة و التــي عــادة مــا تكــون تكلفــتهم
منخفضة مقارنة مع ما يوفر السوق لسبب بسيط و هو أن هذه التنظيمات التطوعيـة تعتمـد
ف ــي نش ــاطاتها عل ــى جه ــود المتط ــوعين و المتب ــرعين  ،مم ــا يجع ــل تكلف ــة خ ــدماتها مجاني ــة

مقارنــة مــع مــا يــوفره الســوق أيــن تكــون األســعار فيــه مرتفعــة ،4فتعمــل التنظيمــات التطوعيــة
علــى ســد العجــز فــي الســوق و تلبيــة احتياجــات األف ـراد التــي يعجــز الســوق علــى توفيرهــا ،
كم ــا يعم ــل القط ــاع التط ــوعي للتص ــدي للعدي ــد م ــن المش ــاكل االجتماعي ــة الت ــي يتمي ــز به ــا
المجتمــع ال أرســمالي كالبطالــة  ،حيــث تســتفيد ال أرســمالية مــن جهــود المتطــوعين كيــد عمــل
رخيص ــة و مؤهل ــة بديل ــة ع ــن العم ــال الم ــأجورين إلـ ـى جان ــب اعتب ــار العم ــل التط ــوعي و
التنظيمات التطوعية كغطاء تعتمد عليه الرأسمالية للتستر على اختالالتهـا و عجزهـا و هـو

1

 -خالد عبد الفتال عبد ا  ،نفس المرجع

 -2عمار نوري  ،مرجع سابق ،ص45

 -3خالد عبد الفتال عبد ا  ،مرجع سابق

 -4خالد عبد الفتال عبد ا  ،نفس المرجع

 ،ص 43
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ما يسهم في إعادة إنتاج أوضاع مشابهة للوضع القائم  ،و كذا تكـريس األخطـاء و التسـتر

عليها.1

ب -التنظيمــات التطوعيــة و دورهــا اإلمبريــالي  :لقــد أخــذت العالقــة تتوطــد بــين كــل مــن
المؤسس ــات التطوعي ــة و اإلمبريالي ــة الجدي ــدة متخ ــذة أنماط ــا مختلف ــة  ،خاص ــة و أن ه ــذه
التنظيمات التطوعيـة بـدأت تعـرف نمـوا و انتشـا ار واسـعا حـول العـالم  ،مدعومـة بـالتمويالت
القوية و الكبيرة ألرباب اإلمبريالية في العالم  ،و هذا ما أسـهم فـي إعـادة تشـكيل واقـع وفـق
امبريالي ــة جدي ــدة بأس ــاليب مختلف ــة  ،جعل ــت م ــن التنظيم ــات التطوعي ــة تج ــد لنفس ــها مكان ــا
ضــمن هــذا التموقــع الجديــد  ،و تصــبح هــي األخــرى قــوة سياســية و اقتصــادية فاعلــة علــى

مستوى العالم  .2كما شكل هذا الوضع من القوى القائمة على هذه التنظيمـات طبقـة جديـدة
تمثــل أحــد أذرع اإلمبرياليــة الجديــدة و هــذا الــدرع ال يقــوم علــى الملكيــة الخاصــة و ال علــى
السـلطة الحكوميـة كمــا هـو معهـود ؛ و إنمــا قـائم علـى التمــويالت اإلمبرياليـة الضـخمة لهــذه

التنظيمات التطوعية.3

لذلك يمكن النظر إلى هذه الطبقة االجتماعية المسـتحدثة و التـي تتشـكل مـن القـوى القائمـة
علـ ــى هـ ــذه التنظيمـ ــات باعتبـ ــارهم طبقـ ــة وظيفتهـ ــا خدمـ ــة المجتمعـ ــات المانحـ ــة و مصـ ــادر
التمويـ ــل لبسـ ــط سياسـ ــتهم علـ ــى األرض و تنفيـ ــذ أهـ ــداف و اسـ ــتراتيجيات حكوماتهـ ــا علـ ــى
الشعوب المغلوبة على أمرها و التي تتواجد فيهـا هـذه التنظيمـات التطوعيـة ذات التمـويالت

الخارجية.4

فهــذه التنظيمــات التطوعيــة فــي الواقــع ال تهــدف مــن خــالل برامجهــا التطوعيــة إلــى خدمــة
مصلحة أفراد المجتمع الـذين ينشـطون فيـه  ،بقـدر مـا يهتمـون بخدمـة الـدول الممولـة لهـم و
ضــمان مصــالحها علــى األرض تحــت شــعارات و أسطيــة خيريــة و تطوعيــة و هــو الوجــه
الجديد لإلمبريالية التطوعية.

 -1عمار نوري  ،مرجع سابق ،ص ص43،43
 -2خالد عبد الفتال عبد ا  ،مرجع سابق

 ،ص 44

 -4خالد عبد الفتال عبد ا  ،مرجع سابق

 ،ص11

 -3عمار نوري  ،مرجع سابق ،ص 43
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و هذا ما جعل الماركسـيين ينظـرون للتنظيمـات التطوعيـة علـى أنهـا مجـرد استنسـا الدولـة
ال أرس ــمالية لنفس ــها ب ــين األفـ ـراد حي ــث أن ه ــذه التنظيم ــات بحس ــب م ــاركس م ــاهي إال أداة
مس ــاعدة للحكوم ــة ال أرس ــمالية عمل ــت ه ــذه األخيـ ـرة عل ــى اس ــتحداثها لألفـ ـراد به ــدف خدم ــة

مصالحها و الحفاظ على الوضع القائم .1
-0

تفسير نظرية الدور االجتماعي للعمل التطوعي :

تعــد نظريــة الــدور اإلجتمــاعي مــن بــين النظريــات االجتماعيــة الحديثــة ،التــي ظهــرت مــع
مطلــع القــرن العش ـرين ،وقــد اســتهلت تفســيرها للواقــع االجتمــاعي انطالقــا مــن اعتقادهــا أن
ســلوك الفــرد وعالقاتــه االجتماعيــة تقــوم علــى الـــدور أو األدوار االجتماعيــة التــي يشــغلها
األفراد داخل المجتمع والمكانة التي يستحوذ عليها هـؤالء األفـراد فيـه  ،التـي تقتضـي مـنهم
لعــب أدوار معينــة ،تنــاط بهــا مجموعــة مــن الواجبــات والحقــوق توجــب علــى شــاسل الــدور
اإللتزام بها .
وقد تعدد األدوار التي يشغلها الفرد في المجمـع ،فقـد يشـغل الفـرد فـي بيتـه دور األب وفـي
المؤسسـ ــة التـ ــي يعمـ ــل فيهـ ــا دور الموظـ ــف ،وفـ ــي الجمعيـ ــة التطوعيـ ــة دور القائـ ــد ،وعليـ ــه
فالوظــائف التــي يشــغلها الفــرد فــي مجتمعــة تعــدد ،إال أنهــا ال تخــرج عــن ثالثــة أنمــاط للــدور

وهي :2

 أدوار قيادية وتترتب عنها مكانه اجتماعية وفقا لشاسل الدور وفـي نفـس الوقـت الت ازمـاتتوجب على الفرد شاسل الدور االيفاء بها .
 أدوار وسطية وهي االخرى تترتب عنها مكانة معينة تنبع من الدور نفسه وعلـى شـاسلهاالمتثال اإللتزمات المترتبة عليه .
 أدوار قاعديــة وهــي تــأتي فــي قــاع ترتيــب األدوار إال أنهــا هــي األخــرى تكســب شــاسلهامكانــة اجتماعيــة معينــة وتلزمــه فــي نفــس الوقــت االمتثــال لواجبــات هــذا الــدور والــذي يتوقــع
اف ـراد المجتمــع مــن شــاسله .والــذي يفتــرض ان يتوافــق ســلوك شــاسل الــدور بتوقعــات اف ـراد
المجتمع منه .

1خالد عبد الفتال عبد ا  ،نفس المرجع ،نفس الصفحة

 -2احسان محمد الحسن ،النظريات االجتماعية المتقدمة ،دار وائل للنشر والتوزيع ،ط،1،2115ص151
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وبذلك يشـكل الـدور الوحـدة البنائيـة األساسـية ألي مؤسسـة ،وهـذه األخيـرة تعـد وحـدة بنائيـة
للنسق االجتماعي العام .
 -المنطلقات الفكرية التي ترتكز عليها نظرية الدور االجتماعي :

تقوم نظرية الدور االجتماعي على جملة من االفتراضات والمبادئ ولعل أهمها ما يلي :1
يشــكل البنــاء االجتم ــاعي مــن مجموع ــة مــن المؤسســات االجتماعي ــة ،وتتشــكل المؤسس ــةاالجتماعية من عدد من األدوار االجتماعية .
يتض ــمن ال ــدور االجتم ــاعي الواح ــد جمل ــة م ــن الواجب ــات االجتماعي ــة الت ــي يتوج ــب عل ــىشاسل الدور اإليفاء بها بناء على مؤهالته وخبراته .
 تتعــدد االدوار االجتمــاعي التــي يشــغلها الفــرد فــي وقــت واحــد ،وهــذه األدوار هــي تحــددمنزلته ومكانته االجتماعية .
إن الدور الذي يشغله الفرد هو الذي يحـدد سـلوكياته اليوميـة والتفصـيلية ،وكـذلك عالقاتـهمع أفراد مجتمعه الذي يتوقعون منه سلوكات تنسجم مع الدور الذي يشغله الفرد .
سلوك الفرد يمكن توقعه او التنبؤ به انطالقا من معرفة دوره االجتماعي .تتكامــل األدوار االجتماعي ــة ف ــي المؤسســة عن ــدما ت ــؤدي المؤسســة مهامه ــا بص ــورة جي ــدةبحيث ال يكون هناك تناقض بين هذه األدوار .
قد تتصارع األدوار االجتماعية وتتناقض ،عنـدما ال تـؤدي المؤسسـة أدوارهـا بصـورة جيـدة،كما ان تنـاقض األدوار الوظيفيـة التـي يشـغلها الفـرد يشـير إلـى عـدم قـدرة المؤسسـات علـى
إدارة مهامها بصورة ايجابية.2

 إسقاط نظرية الدور االجتمـاعي علـى العمـل التطـوعي  :إن المتطـوعين فـي الجمعيـاتالخيريــة تمــارس العمــل التطــوعي ،الــذي يعــد فعــل اجتمــاعي عقالنــي سايتــه تقــديم المســاعدة
للمحت ــاجين م ــن أفـ ـراد المجتم ــع عل ــى اش ــباع احتياج ــاتهم األساس ــية والض ــرورية ،وه ــذا م ــا
يجع ــل م ــن المتط ــوعين يمارس ــون أدوار معين ــة م ــن جـ ـراء ممارس ــتهم له ــذا العم ــل  ،فه ــذا
الــدور يختلــف بــاختالف مــا يتقلــده مــن مهــام فــي الجمعيــة الخيريــة ،فقــد يكــون دو ار تطوعيــا
قيادي ـ ــا ،ويتمث ـ ــل ف ـ ــي الق ـ ــائمين ع ـ ــن العم ـ ــل التط ـ ــوعي ف ـ ــي الجمعي ـ ــة أو وس ـ ــطية وتتجل ـ ــى
1احسان محمد الحسن ،نفس المرجع ،ص134

 -2احسان محمد الحسن  ،نفس المرجع ،ص 135
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فالمتطوعين الذين يشغلون المناصب اإلدارية والمستشـرين والمتبـرعين فـي الجمعيـة الخيريـة
،بينمــا األدوار القاعديــة فتشــمل األعضــاء المتطــوعين فــي الجمعيــة والــذين هــم علــى عالقــة
مباشرة مع المستفيدين من خدماتهم من أيتام ومحتاجين وسيرهم .
وه ــذه األدوار الت ــي يتقل ــدها المتط ــوعين تترت ــب عنه ــا واجب ــات وحق ــوق ،فالواجب ــات تتمث ــل
فاإللتزمــات بمتطلبــات العمــل التطــوعي والتفاعــل الجيــد مــع األفـراد المســتفيدين مــن خــدمات
الجمعية الخيرية ،بينما الحقوق فتتجلى في ضرورة توفير الجو المالئم والمحفـز للمتطـوعين
لممارسة عملهم .
كمـا أن الــدور يـرتبط دائمــا بالمنزلــة أو المكانـة االجتماعيــة فــالفرد المتطــوع وبحكــم ممارســته
للعمـل التطـوعي فهـو يحظـى بمكانـة اجتماعيـة معينــة لـدى المجتمـع الــذي ينشـط فيـه بحيــث
أن المتطوعين هم مـن يزرعـون البسـمة لـدى المحتـاجين واأليتـام نتيجـة مـا يقدمونـه لهـم مـن
مســاعدات.فهــذا الــدور يترتــب عليــه مجموعــة الســلوكيات والتصــرفات مــن المتطــوعين ،التــي
تجعـ ــل أف ـ ـراد المجتمـ ــع يتوقعـ ــون مثـ ــل هـ ــذه التصـ ــرفات و السـ ــلوكيات تصـ ــدر مـ ــن ه ـ ـؤالء
المتطــوعين ،فهــذا مــا يجعــل مــن ســلوكيات وتصــرفات المتطــوعين يمكــن التنبــؤ بــه مــن قبــل
أفراد المجتمع بحكم دورهم الذي يقومون بـه فـي المجتمـع .حيـث أن دورهـم هـذا يتوقـع مـنهم
أف ـ ـراد المجتمـ ــع مـ ــن سـ ــلوكيات تكـ ــون منسـ ــجمان ،حيـ ــث أن الـ ــدور الـ ــذي يشـ ــغله المتطـ ــوع
والسلوكيات المترتبة عليه يجب أن تتقابل وتتوافق مع ما يتوقعه أفـراد المجتمـع الـذي ينشـط
فــي المتطــوع مــن هــذا المتطــوع ،ويظهــر ذلــك مــن خــالل عالقاتــه االجتماعيــة مــع االخ ـرين
وكيفيــة تفاعلــه مــع محيطــة االجتمــاعي والنابعــة مــن دور االجتمــاعي التطــوعي الــذي يقــوم
به.
وعلي ــه فق ــد حاول ــت نظري ــة ال ــدور أن تعط ــي تحل ــيال للعم ــل التط ــوعي انطالق ــا م ــن الف ــرد
المتطــوع والــدور الــذي يقــوم مــن حيــث هــو يشــغل منصــب معــين ،هــذا األخيــر الــذي وبحكــم
شغله لهذا الدور فإنـه يكسـبه بالضـرورة مكانـة اجتماعيـة معينـة تتولـد عـن شـغله لهـذا الـدور
لتزمات معينة تتماشى وطبيعة هذا الدور ،والذي يتوقعها األفـراد األخـرين
كما يترتب عليه ا ا
منــه والتــى يجــب أن تكــون منســجمة مــع طبيعــة هــذا الدور،وبــذلك فــإن النظـرة التــى حاولــت
اعطاءهــا نظري ــة ال ــدور عل ــى مس ــتوى تحلي ــل العمــل التط ــوعي تع ــد قاصـ ـرة ن ــوع م ــا كونه ــا
حاولت التركيز على أحد أطراف العملية التطوعية وهو الفرد المتطوع وتحديد علـى مسـتوى
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الــدور الــذي يســند إليــه مــن حيــث هــو ممارس ـته للفعــل التطــوعي فــي حــين أسفلــت الجوانــب
الدافعة له لممارسـة هـذا الفعـل كمـا أسفلـت كـذلك اطـراف العمليـة التطوعيـة األخـرى كالبيئـة
التنظيمية التي يمارس فيها العمل التطوعي .
ورســم كــل هــذا ال يمكــن إجحــاف اســهامات نظريــة الــدور فــي تفســيرها لظــاهرة التطوعيــة مــن
خالل جوانب األدوار والتي عملت على تحليله من خاللها .
 -0المدخل اإلسالمي في تفسير العمل التطوعي:

تستمد الرؤية اإلسـالمية للتطـوع فـي جوهرهـا و منطلقاتهـا مـن تعـاليم الـدين اإلسـالمي الـذي
ينبع مصدره من القرآن و السنة النبويـة  ،فهـذين المصـدرين رسبـوا إلـى التطـوع أيمـا ترسيـب
لماله من دور في صيانة األمة و الحفاظ على وحدتها و تالحمها،
إذ ربطــت الشـريعة اإلســالمية مفهــوم التطــوع بقــيم أخالقيــة إســالمية  ،حــرص اإلســالم علــى

سرسها في نفوس المسلمين كالتكافل و العطاء و التعاون و فعل الخير.

و ما يمكن أن تمتاز به النظرة اإلسالمية للتطوع أنها:1

 كــل المفــاهيم الســائدة المحــددة للتطــوع ال تنطبــق عليــه صــفة اإللزاميــة و إنمــا صــفةالتطوعية وفقاً لإلرادة الحرة للفرد ،إال اإلسـالم فإنـه يلزمـه وجوبـا علـى الفـرد المسـلم  ،حيـث

يرتبط التطوع بواجبات الفرد اتجاه مجتمعه و التي صـنفها فقهـاء الشـريعة اإلسـالمية ضـمن
"فــروض الكفايــة" و التــي تشــير إلــى العمــل الــذي يوجــب علــى مجموعــة مــن أف ـراد المجتمــع
القيام به من أجل المجتمع ككل  ،أي إذا قامت به مجموعة مـن النـاس سـقط علـى البقيـة ،
كالطبيــب فــي حالــة وقــوع كارثــة تعــرض حيــاة األف ـراد إلــى الخط ـر فيصــبح فــي هــذه الحالــة
ملزمـاً و واجــب عليــه التــدخل إلنقــاذ حيــاة هـؤالء األفـراد المتضــررين مــن الكارثــة  ،و كــذلك
هو الشأن بالنسبة للتطوع.

 -إن التط ــوع ف ــي اإلس ــالم يج ــب القي ــام ب ــه بني ــة خالص ــة لوج ــه ا تع ــالى بعي ــداً ع ــن

المظهرية و الرياء و ذلك ،2اسـتناداً لقولـه تعـالى" :مثـل الـذين ينفقـون أمـوالهم فـي سـبيل ا

كمثــل حبــة أنبتــت ســنابل فــي كــل ســنبلة مئــة حبــة و ا يضــاعف لمــن يشــاء و ا واســع
1
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عليم الذي ينفقون أموالهم في سبيل ا ثم ال يتبعـون مـا أنفقـوا منـاً و ال أذى لهـم أجـ اًر عنـد

ربهــم ال خــوف علــيهم و ال هــم يحزنــون  ،1"...و قولــه تعــالى "و الــذين فــي أم ـوالهم حــق
كمعلوم للسائل و المحروم".2

 -كما يلـزم اإلسـالم المسـلمين بـالتطوع فـي عمـل الخيـر ال التطـوع فـي أعمـال الشـر و

الفساد و كل ما من شأنه تهديد الصالح العام أو أن تكون آثارهـا سـلبية علـى المجتمـع ،3و
ذلــك ألن اإلســالم ينشــد اإلصــالل ال الفســاد و ذلــك مــا دعــت لــه اآليــة الكريمــة فــي قولــه

تعالى" :فمن تطوع خي اًر فهو خير له .4"...

ولتحليل النظرة االسالمية للعمل التطوعي يجب تناولهـا مـن خـالل مجموعـة مـن العناصـر

أو القــيم التــي بإمكانهــا اعطــاء نظ ـرة متكاملــة حــول العمــل التط ـوعي ،وتتمثــل هــذه القــيم أو
المفاهيم في مايلي :
أ .المسؤولية االجتماعية  :و هي تعبر عن تلك الواجبات االجتماعية التـي يلتـزم بهـا

اء كان ذلك بشـكل فـردي أو جمـاعي  ،و يـؤدي االلتـزام
أفراد المجتمع اتجاه مجتمعهم  ،سو ً
بهـ ــا إلـ ــى تعزيـ ــز تماسـ ــك المجتمـ ــع  ،نتيجـ ــة شـ ــعور أف ـ ـراده بمسـ ــؤوليتهم التضـ ــامنية اتجـ ــاه
مج ــتمعهم ،5عل ــى اعتب ــارهم ج ــزء من ــه فه ــي بمثاب ــة ضـ ـريبة اجتماعي ــة توج ــب عل ــى أف ــرد
المجتمع اإللتزام بها.
فاإلسالم إلى جانب الفروض و الواجبات الفردية المفروضة علـى الفـرد المسـلم كالصـالة و
الص ــوم ،الت ــى يعاق ــب إذا تركه ــا و يث ــاب إذا الت ــزم به ــا ،فهن ــاك ك ــذلك واجب ــات و ف ــروض
جماعيــة تفــرض علــى المســلمين كصــالة الجنــازة و سيرهــا إال أن هــذه الواجبــات الجماعيــة
تأخــذ طــابع "الفــروض الكفايــة" ،أي إذا قــام بهــا مجموعــة مــن أف ـراد المجــامع فتســقط علــى
البقيــة ،و هــذا مــا يخلــق تـوازن فــي اإلســالم بــين اإللت ازمــات الفرديــة التــي تفــرض علــى الفــرد
في ذاته و بين الفروض الجماعية التي تفرض على المجتمع بصـفة جماعيـة و هـي فـرض
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كفايــة بالنســبة للمجتمــع ،1و التــي إذا مــا أســقطناها علــى مــا يقابلهــا مــن مفــاهيم اجتماعيــة
معاصـرة فهــي تعبــر عــن المســؤولية االجتماعيــة لألفـراد اتجــاه مجــتمعهم ،و التــي تجعــل مــن
العمــل التطــوعي أحــد المســؤوليات االجتماعيــة التــي يجــب علــى المجتمــع اإلســالمي االلتـزام
بها ،و ذلك نزوالً عنـد األهميـة البالغـة التـي أوالهـا اإلسـالم للتطـوع  ،و هـذا مـا عبـرت عنـه
اآلية الكريمة و قوله تعالى" :و من تطوع خي اًر فإن ا شاكر عليم .2"...

ب .التكافــل االجتمــاعي  :و هــو مــن بــين الخصــال الحميــدة التــي حــرص اإلســالم علــى

سرســها فــي األمــة اإلســالمية  ،فهــي تعــد أحــد األســس االجتماعيــة التــي مــن خاللهــا تتحقــق
الحيـاة الكريمـة للفــرد  ،و ذلـك عــن طريـق مسـاعدته علــى إشـباع احتياجاتــه األساسـية لهــذا

3

فقد أوجد اإلسالم عديد أوجه العطاء و التكامل االجتماعي في اإلسالم4ك :

 الصدقة  :و هي ما يتصدق به الفرد من مساعدات إلـى المحتـاجين ابتغـاء مرضـاتا تعـالى و األجــر مــن خـالل مــا تصــدق بـه  .و ذلــك إســتناداً لقولـه تعــالى" :و ســارعوا
إلــى مغفـرة مــن ربكــم و جنــة عرضــها الســماوات و األرض أعــدت للمتقــين الــذين ينفقــون
في السراء و الضراء و الكاظمين الغـيظ و العـافين عـن النـاس و ا يحـب المحسـنين "
و قوله أيضـاً " :إنمـا الصـدقات للفقـراء و المسـاكين و العـاملين عليهـا و المؤلفـة قلـوبهم
و فــي الرقــاب و الغــارمين و فــي ســبيل ا و ابــن الســبيل فريضــة مــن ا و ا علــيم

حكيم ".5

الزكاة  :و هـي الـركن الثالـث لإلسـالم و التـي فرضـها ا تعـالى علـى األسنيـاء اتجـاهاء الفقـراء مـنهم و
الفقراء و التي عملـت خلـق لحمـة بـين أطيـاف المجتمـع اإلسـالمي سـو ً
األسنياء و ذلك لخلق توازن للنسيج االجتماعي اإلسالمي.
ج .التعــاون  :و يعــد أحــد المظــاهر االجتماعيــة التــي تعبــر عــن مــدى ت ـ زر و تكــاتف

أفراد المجتمع فيما بينهم  ،و ذلك عن طريق تقديم المساعدة للفرد و الجماعة التـي هـم فـي
1
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حاجة للمساعدة  ،و يظهر ذلك خاصة في أوقات العصيبة حيث يتعاون األفراد فيما بيـنهم
لتجاوز ما يعتريهم من تحديات و مسؤوليات.
و التعاون يشمل عديد األشكال  ،فقد يكـون التعـاون ماديـاً أي تقـديم يـد العـون لمـن هـو فـي
حاجــة لهــا كالمســاعدة بالمــال أو األلبســة وسي ـره  ،و قــد يكــون التعــاون بــدني و ذلــك عــن

طريق مساعدة شخص مـا بالقيـام بعمـل معـين أو نشـاط معـين كالتعـاون فـي بنـاء مسـجد أو
منزل لمن هو في حاجة له  ،و قد يأخذ التعاون شكالً معنوياً كالمسـاعدة بتقـديم المشـورة و
النصيحة لمن هو في حاجة لها ،أو المساعدة بتوجيه شخص ما و الشد من أزره.1

و قــد حــث اإلســالم علــى تكــاتف المســلمين فيمــا بيــنهم و تعــاونهم  ،و ذلــك مــن خــالل قولــه

تعـالى" :و تعــاونوا علــى البـر و التقــوى و ال تعــاونوا علــى االثـم و العــدوان" ،2و قولــه صــلى
ا عليــه و ســلم "مثــل المــؤمنين فــي تـوادهم و تـراحمهم و تعــاطفهم مثــل الجســد الواحــد إذا
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر و الحمى "..

3

الندور  :و هي ما ينذر به المسلم من ٍ
مال أو ما شابه إذا ما تحقـق لـه أمـ اًر مـا كـان يرجـو

تحقيقــه  ،فعليــه اإليفــاد بوعــده و نــذره لصــاحب الوعــد أو النــذر و ذلــك اســناداً لقولــه تعــالى:
"وليوفوا نذورهم .4"...
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خالصة الفصل :
بعد تعرفنا على ما يمكن أن يقدمه العمل التطوعي للمجتمعات فـردا كـانوا أو جماعـات
،األمــر الــذي أهلــه بــأن يشــكل قطــاع قــائم بذاتــه بمــوزات كــل مــن القطــاع الحكــومي والقطــاع
الخــاص ،وذلــك لمــا باتــت العمــل التطــوعي يســتحوذ اقتصــاديا مــن قــوة ماليــة هائلــة تســهم
بش ــكل جل ــي ف ــي تحري ــك عجل ــة التنمي ــة االجتماعي ــة الت ــي تش ــدها المجتمع ــات إل ــى جان ــب
تكريس ــه عل ــى الجان ــب القيم ــي ،لق ــيم الب ــذل والعط ــاء وتحقي ــق ال ــتالحم االجتم ــاعي ألفـ ـراد
المجتمع ،فالعمل التطـوعي يعبـر علـى تلـك النهضـة الذاتيـة للمجتمـع بهـدف طمـس مظـاهر
التباين في تلبية االحتياجات مما جعله وسيلة هامة في التخفيف من حـدة هـذا التبـاين ومـن
تــم تحقيــق الت ـوازن االجتم ــاعي بــين أف ـراد المجتمــع واع ــالء قــيم الجماعــة وطمــس مظ ــاهر
األنانية الفردية لإلنسان .
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تمهيد :
تتميز الدراسة االجتماعية بجمعها مابين الشقين النظري والميداني  ،وكالهما مكمال
ل خر  ،لذلك وتبعا لسيرورة الدراسة وتسلسل خطواتها ،توجب علينا العبور من الجانب
النظري للدراسة الى جانبها الميداني وفقا إلجراءات منهجية محددة ،لذلك سنحاول في هذا
الفصل عرض اإلجراءات المنهجية المتبعة في هذه الدراسة بدأ بتحديد المنهج المعتمد وعينة
الدراسة وكيفية الحصول عليها وصوال إلى تقنية جمع بيانات الدراسة وطريقة بناءها وتحديد
مجاالت هذه الدراسة  ،لننتهي في األخير الى عرض بيانات خصائص العينة واستخالص أهم
ما يميزها .
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أوال  -منه الدراسة  :يعد المنهج بالنسبة ألي بحث علمي بمثابة البوصلة التى تحدد
مساره ،والذي يستعين به الباحث ليصل من خالله الى الهدف من بحثه .
ويحدد المنهج في أبسط تعريفاته على أنه" :جملة من القواعد العامة التي تهيمن على عقل
الباحث ،فتحدد عملياته حتى يصل الى نتيجة معلومة ".1
فهو إذن " أسلوب يسير على نهجه الباحث في عملية بحثه لكي يمكنه من تحقيق الهدف من
بحثه  ،فقد يكون هذا الهدف الكشف عن حقائق جديدة أو تأكيد معلومات مؤكدة أو نقد حقائق
و إحالل محلها حقائق أخرى ". 2
وتختلف مناهج البحث بإختالف الموضوعات والظواهر التي تتناولها ،إذ يحدد نوع المنهج
تبعا لطبيعة الظواهر المدروسة ،وبالنسبة لدراستنا الحالية ،التي تهدف الى ابراز دور
الجمعيات الخيرية في تفعيل العمل التطوعي ،فقد اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي
المالئم لتشخيص دور الجمعيات الخيرية في تفعيل العمل التطوعي ورصد اآلليات التي تعتمد
عليها في تحقيق ذلك وكذا التعرف على ابرز الصعوبات التي قد تواجهها في ذلك .وذلك
انطالقا من أن المنهج الوصفي يتميز بأنه يمكن الباحث من الوقوف على الظاهرة واإلحاطة
بمختلف أبعادها  ،كونه " يقوم على رصد ومتابعة حقيقة ظاهرة ما سواء بطريقة كمية او

1

-ربحي مصطفى عليان ،عثمان محمد سنيم ،مناه وأساليب البحث العلمي (النظرية والتطبيف )،دار صفاء للشر

والتوزيع ،ط،1عمان ،األردن ،2111،ص31

 -2محمد شفيق  ،البحث العلمي الخطوات المنهجية إلعداد البحوث اإلجتماعية ،المكتب الجامعي الحديث للنشر

والتوزيع ،د/ط ،القاهرة ،2111،ص32
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كيفية في فترة زمنية محددة ،وذلك بهدف التعرف على خصائص هذه الظاهرة وأشكالها
وعالقاتها والعوامل المؤثرة فيها " .1كما أنه " أسلوب من أساليب التحليل المرتكزة على
معلومات كافية ودقيقة عن ظاهرة ما أو موضوع محدد خالل فترة  ،أو فترات زمنية معلومة
وذلك من أجل الحصول على نتائج علمية تم تفسيرها بطريقة موضوعية ،بما ينسجم مع
المعطيات الفعلية للظاهرة "

2

ثانيا  :مجاالت الدراسة :

أ-المجال المكاني للدراسة :
ويتمثــل فــي الحيــز الجغ ارفــي والمكــاني الــذي أجريــت فيــه الد ارســة وفــي د ارســتنا الحاليــة فق ــد
أجريــت تبعــا لطبيعــة الموضــوع علــى الجمعيــة الخيريــة الوطنيــة كافــل اليتــيم وهــي جمعيــة ذات

طــابع وطنــي لهــا فــروع والئيــة فــي عــدد مــن واليــات الــوطن  .والبــال عــددها  44مكتــب والئــي ،
يتفــرع عــن هــذه الفــروع الوالئيــة فــروع بلديــة ،وتهـدف هــذه الجمعيــة إلــى التكفــل المــادي والمعنــوي
لأليتــام واأل ارمــل وذوي الــدخل الضــعيف بهــدف مســاعدتهم والتكفــل االجتمــاعي بهــم وذلــك مــن
خــالل نشــاطاتها الخيريــة المتنوعــة مــابين تقــديم المســاعدات الماديــة واألنشــطة ثقافيــة وتربوي ــة
وذلك بغية تحقيـق التماسـك االجتمـاعي بـين افـراد المجتمـع وكـذا المسـاهمة تنميـة المجتمـع ،وقـد
اخترنــا اج ـراء د ارســتنا علــى مــن الفــرع ال ـوالئي لواليــة أدرار لجمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة والفــرع
البلــدي لجمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة ببــودة و الفــرع البلــدي لجمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة برقــان و
الفــرع البلــدي لجمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة بدلــدول و الفــرع البلــدي لجمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة
بتيميمون ،هم كما يلي :
 الفرع الوالئي لجمعية كافل اليتيم الخيرية بـأدرار  :وهـو أحـد فـروع جمعيـة كافـل اليتـيم
الخيرية الوطنية والذي تأسس في  14جانفي  2114بوالية أدرار .
3

 -ربحي مصطفى عليان ،عثمان محمد سنيم  ،مرجع سابق ص42

 -2محمد عبيدات وآخرون ،منهجية البحث العلمي (القواعد والمراحل والتطبيقات)،دار وائل للنشر والتوزيع

،ط،2عمان ،االردن  ،1111،ص43
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ويضم فـي صـفوفه أكثـر مـن  434متطـوع ينشـطون فـي األعمـال الخيريـة ،و يتفـرع بـدوره
هذا الفرع الوالئي إلى احدى عشر فروع بلدية وهم  :فرع أدرار -فرع بودة – فرع سالي
– فرع زاوية كنتـه – فـرع رقـان – فـرع بـرج بـاجي المختـار – فـرع دلـدول – فـرع أوقـروت –
فرع تيميمون -فرع زاوية الدبا –فرع تسابيت.
و يق ـ ــع مق ـ ــره بش ـ ــارع مق ـ ــدم العرب ـ ــي بوالي ـ ــة أدرار يح ـ ــده م ـ ــن الش ـ ــمال مس ـ ــجد أقوجي ـ ــل
ومتحــف المجاهــد أمــا مــن الجنــوب ســاحة الشــهداء أمــا مــن الشــرق محطــة النقــل الحضــري
ومقبـ ـرة وس ــط المدين ــة (أدرار) ف ــي ح ــين م ــن الغ ــرب فيح ــدها الطري ــق ال ــوطني رق ــم. 13
والسجل التجاري ودائر أدرار .
 الفرع البلدي لجمعية كافل اليتيم الخيرية ببودة  :وهو أحـد فـروع الفـرع الـوالئي لجمعيـة
كافل اليتيم الخيرية بأدرار ،وقد تم تأسيسه في 11أفريل  2114ببلدية بـودة والتـي تبعـد
عن مقر الواليـة بحـوالي 25كلـم ومقرهـا بالقاعـة متعـددة النشـاطات بقصـر لغمـارة (بـودة)
مقابل متوسطة لغمارة بودة .
 الفرع البلدي لجمعية كافل اليتيم الخيرية بدائرة رقـان  :والتـي تبعـد عـن مقـر والواليـة
أدرار ب  151كلــم وهــو اآلخــر احــد الفــروع البلديــة للفــرع ال ـوالئي لجمعيــة كافــل اليتــيم
الخيري ــة أدرار وال ــذي ت ــم تأسيس ــه ف ــي  31جويلي ــة . 2114ويق ــع مقره ــا ب ــدار الش ــباب
بقصر تعربت .
 الفرع البلدي لجمعية كافل اليتيم الخيرية بدلدول  :وهو كذلك احد الفـروع البلديـة للفـرع
الـ ـوالئي لجمعي ــة كاف ــل اليت ــيم الخيري ــة بوالي ــة أدرار ،وال ــذي ت ــم تأسس ــه ف ــي  24م ــارس
 2114ببلديــة دلــدول التابعــة إداريــا لــدائرة أوقــروت  ،ويقــع مقرهــا بــدار الشــباب مقابــل
البلدية ،التي تبعد عن مقر والية أدرار بحوالي  131كلم .
ويقع مقر هذا الفرع البلدي بمحالت الرئيس مقابل مكتبـة البلديـة (بلديـة دلـدول ) وتحديـد فـي
الساحة الرئيسية العامة .
 الفـرع البلــدي لجمعيــة كافــل اليتــيم الخيريـة بتيميمـون  :وهــو ايضـا أحــد الفـروع البلديــة
التابعة للفرع الوالئي لجمعية كافل اليتيم الخيرية بوالية أدرار ،والـذي تـم تأسيسـه فـي 21
جوان  2114ومقره بحي سيدي عثمان بمسرل الهواء بتيميمون .
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ويعــد الفــرع ال ـوالئي لجمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة لواليــة أدرار بفروعــه البلديــة األربعــة كنمــوذج
للدراسة تتميز بنفس الخصائص البشرية والتنظيمية و الخدماتية التـي تسـود بـاقي الفـروع البلديـة
لجمعية كافل اليتيم الخيرية المتواجدة بوالية أدرار .
ب  -المجال الزمني للدراسة :

ويشير إلى الحيز الزمني الذي أجريت فيه الدراسة ولقد شكل تحديد الفترة الزمنيـة فـي الد ارسـات
االجتماعية نقطة اخـتالف فـي اآلراء حولهـا بـين المنهجيـين فهنـاك مـن يحـددها مـن فتـرة اختيـار
الموضوع إلى ساية استخالص النتائج  ،بينما هناك أرى آخر فيحدد الحيز الزمنـي للد ارسـة مـن
فترة النزول الى الميدان فهـي بـرأيهم تشـكل الفتـرة الفعليـة للد ارسـة  ،ويعـد هـذا الـرأي هـو األرجـح

وهو ما يؤخذ به .
وعلية فقد امتدت دراستنا الحالية من الفتـرة االسـتطالعية الـى سايـة تحليـل وتفسـير البيانـات مـن
 14جوان  2114الى  24أفريل .2113وقد مرت هذه الفترة على م ارحـل نوجزهـا علـى النحـو
اآلتي :
 المرحلة األولى  /:امتدت الفترة االستطالعية للميـدان بفـروع جمعيـة كافـل اليتـيم الخيريـة مـن 14جـوان  2114الــى  21مــن نفــس الشــهر ،حيــث تــم خاللهــا التعــرف علــى الميــدان عــن قــرب
وكــذلك الوقــوف علــى طبيعــة العمــل التطــوعي بفــروع هــذه الجمعيــة وكــذلك طــرق تعــاملهم مــع
المستفيدين مـن خـدماتهم مـن أيتـام وأ ارمـل ،الـى جانـب التعـرف علـى طبيعـة الخـدمات التطوعيـة
التي يقدمونها لفائدة هؤالء .
ومن أجل كل هذا تـم لقـاء المسـؤولين فـي فـروع جمعيـة كافـل اليتـيم الخيريـة الفـرع الـوالئي لواليـة
قصد إطالعنا على هذه المعلومات وأكثر ،التي كلها تصب في صالح هذه الدراسة .
المرحلــــة الثانيــــة  / :و امت ــدت ه ــذه المرحل ــة م ــن  23أفري ــل  2115إل ــى ساي ــة  13جـ ـوان 2115حيــث تــم خاللهــا اعــداد اســتمارة البحــث فــي شــكلها األولــى وعرضــها االســتاذ المشــرف
وعلى التحكيم الذي كان على أيدي  13أساتذة في االختصاص وبعض الزمالء ،إذ تـم مناقشـة
أسئلتها والتي افضت الى اجراء تعديالت عليها بناء على أ ارئهم وتوجيهاتهم.
المرحلة الثالثة  /:امتدت مدة توزيع استمارات الدراسة من  23جـوان  2115إلـى سايـة 13ســبتمبر  2115فبعــد صــياسة أســئلة االســتمارة فــي شــكلها النهــائي تــم توزيــع اســتمارة بــالفرع
ال ـوالئي لجمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة بــأدرار الختبــار مــدى ثباتهــا وكــذلك الوقــوف علــى األســئلة
011
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الغير مفهومة والغامضة بالنسبة للمبحوث من أجل تصـويبها ـ لتقـوم الباحثـة بتوزيـع  151علـى
المبحــوثين وقــد اســتغرقت فت ـرة ارجــاع االســتمارات مــدة طويلــة نظ ـ ار لبعــد المســافة بــين الفــرع
الوالئي لجمعية كافل اليتيم الخيرية بأدرار وبين فروعها البلدية األربعة المعنية بالدراسة .
 -المرحلـــــة الرابعــــــة  /:بع ـ ــد اس ـ ــترجاع االس ـ ــتمارات كله ـ ــا ب ـ ــدأنا بتفريـ ـ ـ بيان ـ ــات وتحليله ـ ــا

واســتخالص نتــائج الد ارســة وقــد اســتغرقت هــذه المرحلــة مــن  14ســبتمبر  2115إلــى سايــة 24
أفريل .2113
ج  -المجال البشري للدراسة :
ويقصد بـه الحيـز البشـري للد ارسـة ويتمثـل فـي األشـخاص الـذين سـتجرى علـيهم الد ارسـة والـذين
يشــكلون المجــال المتعلــق بالعناصــر الممثلــة لوحــدات مجتمــع الد ارســة وفــي د ارســتنا هــذه فيتمثــل
مجتمع الدراسة في الفرع الوالئي لجمعية كافل اليتيم الخيريـة بواليـة أدرار بفروعـه البلديـة والبـال
عدده  11فرع بلدي وهم كما يلي :
 -1الف ــرع البل ــدي لجمعي ــة كاف ــل اليت ــيم الخيري ــة بلدي ــة أدرار والب ــال ع ــدد المتط ــوعين ب ــه 11
متطوع.
 -2الفرع البلدي لجمعية كافل اليتيم الخيرية بلدية بودة والبال عددهم  15متطوع.
 -3الفرع البلدي لجمعية كافل اليتيم الخيرية بلدية رقان والبال عددهم  14متطوع.
–4الفرع البلدي لجمعية كافل اليتيم الخيرية بلدية دلدول والبال عددهم  34متطوع.
 -5الفرع البلدي لجمعية كافل اليتيم الخيرية بلدية تيميمون والبال عددهم  21متطوع.
 -3الفــرع البلــدي لجمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة بلديــة اوقــروت والبــال عــدد المتطــوعين بــه 11
متطوع.
 -3الفرع البلدي لجمعية كافل اليتيم الخيرية بلدية زاويـة الـدبا والبـال عـدد المتطـوعين بـه 23
متطوع.
 -4الفرع البلدي لجمعية كافل اليتيم الخيرية بلدية برج بـاجي المختـار والبـال

عـدد المتطـوعين

به 23متطوع.
 -1الف ــرع البل ــدي لجمعي ــة كاف ــل اليت ــيم الخيري ــة بلدي ــة زاوي ــة كنت ــه والب ــال ع ــدد المتط ــوعين ب ــه
26متطوع.
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 -11الفــرع البلــدي لجمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة بلديــة تســابيت والبــال عــدد المتطــوعين بــه 23
متطوع.
 -11الفرع البلدي لجمعية كافل اليتيم الخيرية بلدية بلديـة سـالي والبـال عـدد المتطـوعين بـه25
متطوع.
ثالثا  :عينة الدراسة وكيفية اختيارها :

نظ ار لصعوبة حصر مجتمع الدراسة وعدم فعالية نشاط بعض فروع جمعية كافل اليتـيم

الخيرية بوالية أدرار ،فقد تم اخذ عينة قصـدية  ،وذلـك بأخـذ المتطـوعين بـالفروع النشـيطة وهـذا
خدمــة ألهــداف الد ارســة والمتمثلــة فــي تحديــد ومعرفــة دور الجمعيــات الخيريــة فــي تفعيــل العمــل
التطوعي وقد وقع االختيار على الفروع التالية المشكلة لعينة الدراسة وهي :
(أدرار -بودة –رقان – دلدول –تيميمون ).
فقــد ت ــم توزي ــع  151اس ــتمارة عل ــى الف ــروع الخمســة لجمعي ــة كاف ــل الي ــتم الخيري ــة المعني ــة
بالد ارســة(أدرار -بــودة –رقــان – دلــدول – تيميمــون ) وبعــدها تــم اســترجاع منهــا  113اســتمارة
.وبعــد اإلطــالع علــى هــذه اإلســتمارات تــم اســتبعاد  13اســتمارات الغيــر مكتملــة المــلء لبعضــها
وبعضها اآلخر سير مفهوم مما يجعلها سير مؤهلة العتمادهـا فـي الد ارسـة ،لنصـل فـي النهايـة
لعدد لالستمارات والبال عددهم  113استمارة وهي حجم عينة هذه الدراسة .

وفي مايلي  :جدول يوضح توزيع مفردات العينة بحسب فروع جمعية كافل اليتيم الخيرية .
فروع جمعية كافل عدد المتطوعين الذكور عدد المتطوعين االناث
اليتيم الخيرية

التكرار

النسبة المئوية التكرار

المجموع

النسبة المئوية التكرار

النسبة المئوية

فرع بلدية أدرار

11

%52.33

11

%43.33

11

%111

فرع بلدية بودة

14

%53.33

13

%43.33

15

%111

فرع بلدية رقان

12

%33.33

13

%33.33

14

%111

فرع بلدية دلدول 13

%44.33

21

%55.23

34

%111

فرع بلدية تيميمون 13

%35

13

%35

21

%111

%54.54

51

%45.45

111

%111

المجموع

31
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رابعا  :أدوات جمع البيانات
تشكل أداة جمـع البيانـات فـي أي د ارسـة أو بحـث حجـر الزاويـة فكلمـا وفـق الباحـث فـي اختيـار
األداة المناسبة لجمـع بيانـات د ارسـته كلمـا انعكـس ذلـك ايجابـا علـى نتـائج هـذه الد ارسـة ،إال إن
اختيــار أداوت جمــع البيانــات مــن قبــل الباحــث يــتم اســتنادا الــى عــدة اعتبــارات أهمهــا طبيعــة
الظـاهرة المدروســة والهـدف منهــا والمـنهج المتبــع فـي الد ارســة .وفـي د ارســتنا الحاليـة فقــد اعتمــدنا
علــى اإلســتبانة كــأداة رئيســية فــي جمــع البيانــات حيــث تضــمنت ()32س ـؤال تــم تقســيمها الــى
ثالثة محاور رئيسة وهي كاآلتي :
 -1المحــور األول  :ويتضــمن األســئلة المتعلقــة بالبيانــات الشخصــية ألفـراد العينــة وقــد ضــم(من السؤال رقم  11إلى السؤال رقم ) 14
 -2المحور الثاني :ويتضمن األسئلة المتعلقة بالفرضية األولى وقد ضـم (مـن السـؤال رقـم 14
إلى السؤال رقم )23
 -3المحور الثالث :ويتضمن األسئلة المتعلقة بالفرضية الثانيـة وقـد ضـم (مـن السـؤال رقـم 23
إلى السؤال رقم )32

وال ــى جان ــب االس ــتبيان فق ــد ت ــم االعتم ــاد ك ــذلك عل ــى المقابل ــة ك ــأداة داعم ــة للبح ــث ف ــي جم ــع
البيانــات ،فقــد أجريــت مقــابالت مــع رؤســاء فــروع جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة المعنيــين بالد ارســة
في التواريخ التالية :
رئيس المكتب الـوالئي لجمعيـة الخيريـة كافـل اليتـيم الوطنيـة السـيد باحيـدي عبـد القـادر أجريـتمعه مقابلة في  2115/11/15على الساعة  15:11مساءا بمقر مكتب الجمعية
 كاتــب عــام الفــرع البلــدي لجمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة بتيميمــون الســيد عبــد القــادر قــاديريأجريــت معــه مقابلــة فــي  2115/11/23علــى الســاعة  11:31صــباحا بمقـر فــرع جمعيــة كافــل
ليتيم بتيميمون.
 رئــيس اللجنــة الثقافيــة والصــحية بــالفرع ال ـوالئي لجمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة بــأدرار الســيد :بوحصــي يوســف أجريــت معــه مقابلــة فــي  2115/12/14علــى الســاعة  1:11صــباحا بمقــر
مكتب الجمعية .
وبعد جمع بيانات مـن المبحـوثين قمنـا بتفريغهـا وتحليلهـا بإسـتخدام أسـاليب اإلحصـاء الوصـفي
عن طريق برنامج الحزمة اإلحصائية في العلوم االجتماعية ()spss
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خامسا  :وصف خصائص العينة .
الجدول رقم ( )1يوضح توزيع افراد العينة بحسب متغير الجنس

اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــابات

النسبة المئوية

التكرار

ذكــــر

31

%54.54

أنثى

51

%45.45

المجموع

111

%111

نالحــظ مــن خــالل الجــدول أعــاله ان سالبيــة المتطــوعين بفــروع جمعيــة كافــل اليتــيم
الخيريــة مــن فئــة الــذكور بنســبة  % 54.54بينمــا نســبة المتطــوعين بهــا مــن فئــة االنــاث فقــد
قدرت ب، %45.45ويمكن إرجاع هذه النسب الى أن ثقافة التطوع متغلغلة بشكل أوسع لـدى
الـ ــذكور مقارنـ ــة باإلنـ ــاث فـ ــي المجتمـ ــع األدراري الـ ــذي ال ي ـ ـزال ضـ ــمن المجتمعـ ــات المحافظـ ــة
،خاصة وأن طبيعة العمل التطوعي تتطلب نـوع مـن المرونـة فـي العمـل كالتنقـل مـن حـي آلخـر
وم ــن قص ــر آلخ ــر إليص ــال المس ــاعدات إل ــى عوائ ــل األيت ــام ،وف ــي أسل ــب األحي ــان تك ــون
القصور بعيدة عن مقر الجمعية وهذا ما تـم رصـده فـي نشـاطات فـروع جمعيـة كافـل اليـتم ،لهـذا
يجــد النســاء صــعوبة فــي االســتمرار فــي الجمعيــة ،ناهيــك عــن أن وقــتهن كلــه مشــغول مــابين
الد ارســة والعمــل وبــين االلت ازمــات المنزليــة والعائليــة ،كــل هــذا أدت فــي النهايــة إلــى تقلــص نســبة
انخراط النساء في فروع الجمعية مقارنة بنسبة الذكور الذين يتمتعون بمساحة مـن الوقـت الفـ ار
تمكــنهم مــن التوفيــق بــين الت ازمــاتهم الحياتيــة وبــين مزاولــة العمــل التطــوعي بكــل ســهولة مقارنــة
بظروف النساء .
الشكل رقم ( )30يوضح الرسم البياني لتوزيع أفراد العينة بحسب الجنس
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%45..45
%54.54
ذكر
أنثى

المصدر :اعداد الباحثة

الجدول رقم ()02يوضح توزيع افراد العينة بحسب متغير السن
اإلجــــــــــابات

النسبة المئوية

التكرار

اقل من 04سنة

31

%24.2

[من04-04سنة]

43

%31.1

[04-02سنة]

22

%21

[ 44-02سنة]

12

%11.1

[ 24- 42سنة]

12

%1.4

المجموع

111

%111
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نالح ــظ م ــن خ ــالل الج ــدول أن سالبي ــة المتط ــوعين بف ــروع جمعي ــات كاف ــل اليت ــيم
الخيريــة لواليــة ادرار تتـراول أعمــارهم مــابين[  ]35-25ســنة وذلــك بنســبة  %31.1ومــرد ذلــك
إلى أن هذه المرحلـة تعـد مرحلـة الشـباب التـي يمتـاز فيهـا الفـرد بالحيويـة واالنـدفاع نحـو الحيـاة
والعطاء وهذا ما يفسـر إقبـال الشـباب علـى التطـوع ضـمن صـفوف الجمعيـات الخيريـة ،تـم تلتهـا
نسبة المتطوعين من الفئة العمرية األقل من  25سنة والتـي قـدرت ب،% 24.2وذلـك ألن هـذه
المرحلة العمريـة تـدخل ضـمن مرحلـة المراهقـة أيـن يحتـاج فيهـا الفـرد الـى فضـاء لتفجيـر طاقاتـه
والتنفيس عن ذاته ،لهذا يقبلون على ممارسـة العمـل التطـوعي لملـ أوقـات فـراسهم فـي أعمـال
مفيــدة ومثم ـرة ،إلــى جانــب ايجــادهم لفضــاء مالئــم لتفجيــر طاقــاتهم وم ـواهبهم ضــمن ايطــار
تنظيمي يصقل هذه المواهب ويوجهها التوجيه الصحيح .
لتــنخفض نســبة المتطــوعين تــدريجيا لــدي الفئــة العمريــة مــن[  ]45-33ســنة وذلــك ب %21
ويرجع ذلك إلى أن األفراد في هذه المرحلة ينشغلون اكثر بأعباء الحيـاة كالعمـل واألسـرة ناهيـك
عن ضـغوط الحيـاة االخـرى وهـذا مـا يقلـل عـزيمتهم ويحـد مـن مشـاركتهم فـي األعمـال التطوعيـة
،التــى يرونهــا فــي هــذه المرحلــة العمريــة بأنهــا أعمــال ثانويــة ،مقارنــة بمــا عنــدهم مــن الت ازمــات
ومشـ ــاسل  ،وهـ ــذا مـ ــا ترجمتـ ــه نسـ ــبة المتطـ ــوعين فـ ــي هـ ــذه الفئـ ــة العمريـ ــة  .لتواصـ ــل نس ـ ــبة
المتطوعين االنخفاضها كلما تقدمنا في السـن ،حيـث كلمـا كبـر الشـاب كلمـا ت ازيـدت مسـؤولياته
وقلــت عزيمتــه اتجــاه العمــل التطــوعي  ،ويظهــر ذلــك خاصــة عنــد الفئــة العمريــة مــابين [ -43
]55سنة بما يعادل ، %11.1ليتقلص تماما عند الفئة العمرية []35-53سنة ،بنسة . %1.4
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الشكل رقم ()30الرسم البياني يوضح توزيع افراد العينة وفف لمتغير السن

40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
Série 1

20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
سنة56-65من

سنة46-55من

سنة36-45من

سنة25-35من

المصدر :اعداد الباحثة
الجدول رقم ()03يوضح توزيع أفراد العينة بحسب متغير المؤهل العلمي .
اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــابات

النسبة المئوية

التكرار

متوسط

11

%1.11

ثانوي

41

%33.3

جامعي

51

%43.3

دراسات اخرى

14

%3.3

المجموع

111

%111

نالحــظ مــن خــالل الجــدول أعــاله أن أكبــر نســبة مــن المتطــوعين بفــروع جمعيــة كافــل
اليت ــيم الخيري ــة م ــن ذوي المس ــتوى العلم ــي الج ــامعي وذل ــك بنس ــبة  %43.3ويرج ــع ذل ــك إل ــى
انفتال هذه الفئة على أهمية التطوع ودوره في بناء المجتمع وتنميتـه والـذي مـن خاللـه يتـال لهـم
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المســاهمة فــي تحمــل جــزء مــن المســؤولية االجتماعيــة إتجــاه مجــتمعهم ،علــى اعتبــارهم يشــكلون
النخبة في المجتمع ،إلى جانب اشباع احتياجاتهم النفسية والدينة نحو عمل الخيـر لمـن هـم فـي
حاجــة لمســاعدتهم .تــم تلتهــا نســبة المتطــوعين مــن ذوى المســتوى التعليمــي الثــانوي والتــى قــدرت
ب %33.3وهــي نســبة ال ب ـأس بهــا إذ تعــد امتــداد للنســبة التــي ســبقتها ،خاصــة وانهــا تشــكل
طاقــة تطوعيــة مهمــة للجمعيــة ،مــن خــالل جهــودهم ،ويظهــر ذلــك فــي األعمــال التطوعيــة التــي
تتطلب التنقالت وتحديد فيما يتعلق بتوزيع المساعدات الغذائية على األيتام وسيرها  .في حـين
أن نسبة المتطوعين من ذوي المستوى التعليمي المتوسط فقد بلغـت %1.1وهـم فـي الغالـب مـن
األيتــام الــذين يســتفيدون مــن خـدمات الجمعيــة قــد تــم اشـراكهم فــي العمــل التطــوعي بهــدف تنميــة
شخصيتهم و اعدادهم بشكل جيد لتحمل المسؤولية وهذا تم رصده محـل الد ارسـة ،ويمكـن القـول
أن هــذه النســبة ضــعيفة علــى مــا هــو متوقــع خاصــة و أن هــذه الفئــة تكــون أكثــر مــن سيرهــا
بحاجــة إلــى ســرس رول التطــوع لــديها منــذ الصــغر ،وه ـي التــي يفتــرض أن يعــول عليهــا فــي
استم اررية العمل التطوعي والخيري مستقبال ،بينما نسبة المتطـوعين مـن ذوي الد ارسـات األخـرى
فق ــد ج ــاءت ب %3.3وه ــي نس ــبة ج ــد ض ــعيفة وه ــذا إن دل إنم ــا ي ــدل عل ــى ض ــعف الثقاف ــة
التطوعيــة لــدى أوســاط التكوين ـات االخــرى حيــث أن اإلتجــاه العــام كلمــا كــان المســتوى العلمــي
مرتفــع كلمــا ارتفــع نســبة المتطــوعين وذلــك بمتوســط حســابي قــدر ب  3.514و انح ـراف معيــار
. 1.333
الشكل رقم ( )04الرسم البياني الموضح لتوزيع افراد العينة بحسب
المؤهل العلمي
%7.3
%9.10

المتوسط
الثانوي
الجامعي
دراسات اخرى
37 .3%
%46.3

المصدر :اعداد الباحثة
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الجدول رقم ()04يوضح توزيع أفراد العينة بحسب الحالة االجتماعية .
اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات

النسبة المئوية

التكرار

أعزب

53

%51.4

متزوج

43

%31.1

مطلف

13

%13.4

أرمل

13

%12.3

المجموع

111

%111

يتضح من خالل الجدول أعاله أن سالبية المتطوعين ضمن فروع جمعيات كافل اليتيم الخيريـة
التزمــات ومســؤوليات
مــن العـزاب وذلــك بنســبة  %51.4ويرجــع ذلــك لتفــر هــذه الفئــة مــن أي ا
أسـرية قــد تثقــل كـاهلهم ،وذلــك ألن هــذه الفئــة فـي سالبيتهــا تتشــكل مــن الفئـة العمريــة األقــل مــن
25سنة وهذا يعنى أن الزواج واإلرتباط ال يزال مبكـ ار لـديها ،وذلـك ارجـع للظـروف االقتصـادية
واالجتماعية التى ساهمت في تأخر سن الزواج بالنسبة للشباب في الجزائر ،إلى جانـب عوامـل
أخــر اســهمت فــي ذلــك .كــل هــذا جعــل أمــام هــذه الفئــة متســعا مــن الوقــت يســمح لهــم بممارســة
العمــل التطــوعي ،فــي حــين نجــد أن نســبة المتطــوعين المتــزوجين تقــدر ب %31.1وهــم مــن
بين األفراد الذين استطاعوا تحقيـق التـوازن بـين االلتزمـات الحياتيـة وبـين المشـاركة التطوعيـة
،عل ــى أن تحت ــرم األولوي ــات بينهم ــا ،وه ــذا م ــا يب ــين م ــدى أهمي ــة االس ــتقرار االجتم ــاعي للف ــرد
عمومــا .هــذا إذا مــا اعتبرنــا الــزواج مــن بــين مظــاهر االســتقرار االجتمــاعي ،وهــذا مــا ســيترتب
عليـه آثــار ايجابيــة بالنســبة للفــرد المتطــوع ،ويتجلــى ذلــك فــي اســتعداده الكــافي لتحمــل المســؤولية
االجتماعية اتجاه مجتمعة ،خاصة وأنـه يعـي معنـى تحمـل المسـؤولية جيـدا ،كمـا يتـال لـه فـرص
المشاركة في التخفيف من معاناة أعداد هائلـة مـن األفـراد المعـوزين واأليتـام ،إلـى جانـب إيجـاده
لمجال لكسب األجر والثواب من عند ا عن طريق هذه المساعدة .أما نسبة المتطوعين الـذين
وضــعوا حــدا الرتبــاطهم (المطلقــين) فقــد جــاءت ضــئيلة إذ بلغــت  %13.4ويمكــن ارجــاع ذلــك
الى أن تعداد هـذه الفئـة داخـل المجتمـع قليـل مقارنـة بفئـة المتـزوجين والعـزاب ،لـذلك جـاء تمثيـل
ه ــذه الفئ ــة ف ــي العين ــة قلي ــل ،بينم ــا نس ــبة المتط ــوعين األرم ــل فق ــد كان ــت األض ــعف اذ ق ــدرت
ب %12.3ومرد ذلك الـى أن هـذه الفئـة ونظـ ار لظروفهـا الصـعبة تصـارع دائمـا مـن أجـل تـوفير
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لقمة العـيش فهـي مـن المسـتفيدين فـي الغالـب مـن خـدمات الجمعيـات الخيريـة ممـا يجعـل العمـل
التطوعي بالنسبة لها مـن بـين األعمـال الثانويـة ولـيس ضـمن أولوياتهـا مقارنـة بالعمـل المـأجور
من أجل سد احتياجاتها األساسية .
الشكل رقم (: )05الرسم البياني لتوزيع افراد العينة بحسب الحالة
االجتماعية
%2.70

%6.40

%51.80
اعزب
متزوج
مطلق
أرمل

%39.10

المصدر :اعداد الباحثة

الجدول رقم ()05يوضح توزيع أفراد العينة بحسب المهنة .
اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات

النسبة المؤية

التكرار

يدرس
عامل

23
قطاع حكومي

34

قطاع خاص

23

اعمال حرة

12

%23.3
%43.53
33

%33.44

%33.14
%13.43

عاطل عن العمل

11

%4.21

متقاعد

12

%1.41

المجموع

111

%111
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يتجل ــى لن ــا م ــن خ ــالل الج ــدول اع ــاله ن نس ــبة المتط ــوعين العم ــال ه ــي االعل ــى اذ
قــدرت ب %33.44أسلــبهم مــن العمــال القطــاع الحكــومي بنســبة  %43.53الــذي يشــكل فــي
الج ازئــر القاعــدة العماليــة األولــى وذلــك نظـ ار لــإلرث االشــتراكي الــذي عرفتــه الج ازئــر ،تــم ثــاني
نســبة مــن العمــال المتطــوعين والتــى كانــت لعمـال القطــاع الخــاص ب % 33.14وهــي نســبة ال
ب ــأس به ــا نظـ ـ ار ألن القط ــاع الخ ــاص ال يـ ـزال ف ــي مراحل ــه األول ــى و يحت ــاج لمزي ــدا م ــن ال ــدعم
والتشــجيع إال أنــه رســم ذلــك فهــو يســتحوذ علــى القاعــدة العماليــة الثانيــة فــي الج ازئــر بعــد القطــاع
الحكــومي ،ومــا تبقــى فهــي للعمــال المتطــوعين مــن فئــة االعمــال الحـرة وفــي الغالــب هــم التجــار
والحــرفيين وسيــرهم بنســبة .% 13.43ولعــل ارتفــاع نســبة العمــال المتطــوعين ارجــع الــى أن
األمن الـوظيفي الـذي تتمتـع بـه هـذه الفئـة خاصـة فـي ظـل ارتفـاع معـدالت البطالـة وقلـة فـرص
العمــل  ،يمــنحهم اطمئنــان علــى مســتقبلهم المهنــي ،ممــا يجعلهــم أكثــر ثقــة بأنفســهم،األمر الــذي
يوس ــع م ــن أف ــاق اهتمام ــاتهم وس ــقف طموح ــاتهم لتش ــمل تنمي ــة مج ــتمعهم المحل ــي م ــن خ ــالل
ممارســتهم للعمــل التطــوعي ،خاصــة وأن أوقــات عملهــم منظمــة ومحــدد ممــا يجعــل تــوفيقهم بــين
العمــل المهنــي والتطــوعي أمــر ممكــن ،كممــارس العمــل التطــوعي فــي األوقــات التــى تلــي فت ـرة
الدوام وكذا عطلة نهاية األسبوع .بينما نسبة المتطوعين من فئة المتمدرسين فقـد بلغـت%23.3
وهذه النسبة على الرسم من ض لتها مقارنة بما هو متوقع من هذه الفئة الفتية وهي فئة الشـبان
الذين يعول عليها في قيادة قاطرة التطوع مستقبل خاصة و أنها في مرحلة مالئمة لغـرس رول
التطـوع لـديها نظـ ار لصــغر ســنها مــن جهــة وعـدم ارتباطهــا بـأي الت ازمــات ومســؤوليات قــد تشــغلها
عن ممارسة التطوع ،ناهيـك عـن مـا تتمتـع بـه هـذه الفئـة مـن طاقـات هائلـة يمكـن اسـتثمارها فـي
المجال التطوعي ،لذلك فإن هذه النسبة تستدعي مزيـدا مـن التوعيـة بأهميـة التطـوع لـدى الفئـات
الشبانية  .أما نسـبة المتطـوعين مـن فئـة العـاطلين عـن العمـل فقـد بلغـت  %4.21وهـي نسـبة
منخفضــة ولعــل ذلــك ارجــع الــى أن هــذه الفئــة تعــاني مــن عــدم االســتقرار الــوظيفي ،ممــا يجعــل
همها الوحيد هو تـأمين مسـتقبلها المهنـي أوال لـذلك فـإن جـل أوقاتهـا تقضـيها فـي رحلـة البحـث
عــن فرصــة عمــل ،األمــر الــذي يجعــل مــن العمــل التطــوعي بالنســبة لهــا أمـ ار ثانويــا بــل مضــيعة
للوق ــت .ف ــي ح ــين أن نس ــبة المتط ــوعين م ــن المتقاع ــدين ق ــد ج ــاءت ج ــد منخفض ــة اذ بلغ ــت
 %1.41وذل ـ ــك ألن األفـ ـ ـراد ف ـ ــي مجتمعاتن ـ ــا العربي ـ ــة ،بمج ـ ــرد وص ـ ــولهم إل ـ ــى مرحل ـ ــة التقاع ـ ــد
وحصــولهم عليــه فــإنهم يتحللــون مــن مختلــف االلت ازمــات المهنيــة س ـواء كانــت رســمية أو سيــر
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رسمية والخلود إلى الراحة لما تبقى مـن عمـرهم دون ادراك مـنهم بأهميـة الخبـرة المهنيـة الطويلـة
التى يملكونها وضرورة نقلها الى األجيال التى تليهم أو تمكين المجتمع من االسـتفادة منهـا عـن
طريـ ــق التطـ ــوع بالمؤسسـ ــات التطوعيـ ــة ،وكـ ــأنهم بمجـ ــرد حصـ ــولهم عل ـ ـى التقاعـ ــد  ،فـ ــإن مـ ــدة
صالحيتهم المهنية قد انتهت ،وهذا على العكس من ذلك في الدول المتقدمة أين يتم االسـتفادة
من خبرات المتقاعدين بشكل مثمر خاصة في المجاالت التطوعية .
الشكل رقم (:)32الرسم البياني لتوزيع افراد العينة بحسب المهنة
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عاطل عن العمل

يدرس

المصدر :اعداد الباحثة
الجدول رقم ()06يوضح توزيع افراد العينة بحسب الخبرة التطوعية .
اإلجـــــــــــــــــــــــــابات

النسب المئوية

التكرار

أقل ستة أشهر

33

%33.3

[سبعة أشهر الى سنتين]

45

%41.1

أكثر من سنتين

24

%25.5

المجموع

111

%111
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نالحظ من خالل الجدول أعاله أن سالبية المتطوعين بفروع جمعية كافـل اليتـيم الخيريـة
من الذين مدة نشاطهم التطوعي بها مابين[ السبعة أشهر إلـى السـنتين] وذلـك بنسـبة %41.1
و عل ــى ال ــرسم أن الم ــدة الت ــي قض ــوها ف ــي الجمعي ــة ليس ــت بالطويل ــة إال أن خبـ ـرتهم التطوعي ــة
البأس بها .و لعل ذلك راجع الى طبيعة العمل التطوعي الـذي يمتـاز بالمرونـة باالنتسـاب اليـه
في أي وقت وفي نفس الوقت سهولة االنسحاب منه ،وهذا ما يـؤثر علـى عـدم اسـتقرار التركيبـة
البشرية للمتطوعين ومن تم التأثير السلبي على تكوين الخبـرة ،خاصـة إذا مـا تـم الوقـوف علـى
الظروف التنظيمية والقانونية السائدة والتي تشكل تحديا حقيقا لمزاولة العمـل الجمعـوي عمومـا
في الجزائر .فهـذا مـا يجعـل المتطـوعين يتحمسـون فـي البدايـة للعمـل التطـوعي إال أنهـم وبمجـرد
تلق ــيهم ألي صـ ــعوبات أو عراقي ــل ف ـ ـإنهم ينسـ ــحبون مباشـ ـرة مـ ــن الجمعيـ ــات ،وم ــن بـ ــين أبـ ــرز
الصــعوبات التــي تــم رصــدها مــن خــالل اطالعنــا علــى ظــروف عمــل فــي فــروع جمعيــة كافــل
اليتيم الخيريـة هـي عـدم تـوفر بعضـها علـى مقـرات دائمـة لمزاولـة نشـاطها ممـا يجعلهـم فـي تنقـل
دائـم مــن مكـان ألخــر (كفـرع بلديــة ادرار – فـرع رقــان  )......-وضـعف المـوارد الماليـة وسيرهــا
مــن العقبــات التــي تــأثر بشــكل أو ب ـ خر علــى اســتقرار المتطــوعين بفــروع جمعيــة كافــل اليت ــيم
الخيرية .بينما تلتها نسبة المتطوعين الذين مدة نشاطهم بالجمعيـة يقـل عـن السـنتين بمـا يعـادل
 %33.3وهـ ــم مـ ــن المتطـ ــوعين الـ ــذين لهـ ــم خب ـ ـرة تطوعيـ ــة ضـ ــئيلة نظ ـ ـ ار لمـ ــدة انتسـ ــابهم لهـ ــذه
الجمعيــات الخيريــة التــى ليســت بالطويلــة ،وهــذا مــا يســتدعي دعمهــم وتــدريبهم لالســتفادة مــن
خبراتهم مستقبال.
وعلــى الــرسم مــن ضــعف الخب ـرة التطوعيــة والتــي ال تتجــاوز نســبتها  %25.5وهــي تشــمل فئــة
المتطوعين الـذين يمتـد نشـاطهم التطـوعي بالجمعيـات ألكثـر مـن سـنتين ،وهـم فـي الغالـب مـن
الرعيــل األول المؤســس لهــذه الجمعيــات والقــائمين علــى تســييرها والــذين يعــول علــيهم فــي رعايــة
العمــل التطــوعي الخيــري علــى مســتوى فــروع جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة بواليــة أدرار.إذا مــا
علمنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ان عمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه الجمعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات يت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراول مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابين مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن13-12سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوات

 -مقابلة أجريت مع رئيس مكتب جمعية كافل اليتيم الخيرية السيد باحيدي عبد القادر معه لمدة ساعة ونصف من الزمن يوم2115/11/15

على الساعة 15:11مسا بمقر الجمعية حاليا .
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من تأسيسها .
الشكل رقم ( : )07الرسم البياني الذي يوضح الخبرة التطوعية
ألفراد العينة
%25.50

%40.90

أقل من ستة أشهر
من سبعة أشهر الى سنتين
أكثر من سنتين

%33.60

المصدر :اعداد الباحثة
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الجدول رقم ()07يوضح توزيع أفراد العينة بحسب متغير الحالة االقتصادية للمتطوع
اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــابات

النسبة المؤية

التكرار

ميسور

21

%14.21

متوسط

31

%34.51

ضعيف

11

%13.3

المجموع

111

%111

نالح ــظ م ــن خ ــالل الج ــدول أع ــال أن نس ــبة م ــن المتط ــوعين تنح ــدر م ــن المس ــتوى االقتص ــادي
المتوسط ب %34.51ومرد ذلك الى أن سالبية المجتمـع الج ازئـر يتشـكل مـن الطبقـة الوسـطى
التــى تنامــت مــع بدايــة الســبعينات فــي الــبالد وعرفــت توســعا فــي عمــوم المجتمــع الج ازئــري الــى
اليــوم ،بينمــا نســبة المتطــوعين مــن فئــة الميســورة فقــد قــدرت ب %14.21وهــي نســبة ضــئيلة
وذلك ألن هذه الفئات ونظ ار إلمكانياتها المادية وافقها الواسـع ،تكـون لهـا اهتمامـات اخـرى سيـر
التطوع اللهم من لديهم حب العطاء والميول نحو عمـل الخيـر ،وهـذه النسـبة تتقـارب مـع نسـبة
المتطوعين مـن الفئـة االقتصـادية الضـعيفة والتـى تعـادل  %13.3مـن مجمـوع المتطـوعين وهـي
في سالبيتها من الفئات االجتماعية الهشة والتى تستفيد مـن الخـدمات التطوعيـة لهـذه الجمعيـات
الخيري ــة والت ــى عمل ــت ه ــذه األخيـ ـرة إل ــى ض ــمهم ال ــى ص ــفوفها كمتط ــوعين ي ــتم االس ــتفادة م ــن
جهودهم التطوعية وتحويلهم من فئات مستهلكة الى فئات منتجة ومستهلكة في نفس الوقت .
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الشكل رقم (: )8
الرسم البياني الذي يوضح توزيع افراد العينة بحسب الحالة االقتصادية
ضعيف

متوسط
64.50%

ميسور

18.20%

17.30%

ضعيف

متوسط

ميسور

المصــدر :اعــداد الباحثــة
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خالصة الفصل :
من خالل تحليلنا للجداول المتعلقة بوصف خصائص العينة  ،فقد خلصنا إلى أن :
 سالبية أفراد العينة من جنس الذكور ويعني أن مشاركة العنصر النسوي في العمـل التطـوعيال يـزال خجـوال ويحتــاج مزيــدا مــن الــدعم أكثــر كــون أنــه يشــكل قــوة تطوعيــة هامــة سيــر مســتغلة
يمكن االستفادة منها اكثر اذا ما تم استثماره بشكل جيد .
 تتمي ــز الق ــوى التطوعي ــة (المتط ــوعين ) بجمعي ــة كاف ــل اليت ــيم الخيري ــة بأنه ــا فتي ــة اذا تتـ ـراولأعمار سالبيتها مابين [ 35 -25سنة] وذلك بنسبة . %31.1
 سالبيــة المتطــوعين بجمعيــة كافــل ليتــيم الخيريــة مــن ذوي المســتوى العلمــي العــالي إذ جلهــمجامعيين وذلك بنسبة  ،%43.3وهذا ما انعكس فـي مـدى ادراكهـم ألهميـة العمـل التطـوعي فـي
بناء وتنمية المجتمعات ،وهذا ما تجسـدت مالمحهـم فـي تظـافر جهـودهم للمسـاهمة فـي تحمـل
جزء من المسؤولية االجتماعية اتجاه مجتمعهم .
 تتميز جمعية كافل اليتيم الخيرية أن جل متطوعيها من العـزاب الشـباب المقبلـين علـى الحيـاةوالعطــاء  ،وهــذا لعــدم وجــود مســؤوليات كبي ـرة ملقــاة علــى عــاتقهم ،ممــا يجعلهــم يتــوفرون علــى
مساحة من الوقت الحر التي يسعون الى استثمارها فيما يعود على الصالح العام بالمنفعة .
تتميــز التركيبــة البش ـرية ألف ـراد العينــة بعــدم االســتقرار وهــذا مــا انعكــس علــى ضــعف الخب ـرةالتطوعيــة ألف ـراد العينــة ،إذ أن اسلــب المتطــوعين تت ـراول مــدة خب ـرتهم التطوعيــة بجمعيــة كافــل
اليتيم الخيرية [أقل من ستة أشهر] وذلك بنسبة .%41.11
 سالبيــة المتطــوعين بجمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة ينحــدرون مــن الفئــات االجتماعيــة المتوســطةالعاملة ،وذلك بنسبة  % 34.51وهي السمة الغالبة على المجتمع الجزائري .
سالبية القوى التطوعية بجمعية كافل اليتيم الخيرية يساهمون بمجهـودهم فـي العمـل التطـوعيوذلك بنسبة .%44.51
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تمهيد :
أضحت الجمعيات الخيرية في المجتمعات تلعب دو ار كبي ار في خدمة المجتمـع إذ أنهـا
تتمتع بصالحيات واسعة ومساحة كبيـرة مـن التحـرك فـي وسـط المجتمـع للتعـرف علـى مشـكالته
واحتياجاتــه ،كــذلك قــدرتها علــى تجميــع األمـوال بســهولة و يســر  ،وذلــك نظ ـ ار لطبيعتهــا األهليــة
واحتكاكها المباشر مـع األفـراد.وهـذا مـا جعـل الجمعيـات الخيريـة لهـا قـدرة كبيـرة علـى العمـل فـي
الجانــب االجتمــاعي الخيــري وذلــك مــن خــالل توفيرهــا علــى عديــد الخــدمات االجتماعيــة لشـرائح
عدة من أفراد المجتمـع خاصـة الفئـات المعـوزة مـن أيتـام وفقـراء ومحتـاجين ،هـذه الخـدمات التـى
تتنــوع بتنــوع احتياجــات ه ـؤالء األف ـراد س ـواء كانــت هــذه االحتياجــات ماديــة أو خــدمات لصــحية
.وهذا ما يجعل من الدور الخدماتي للجمعيات الخيرية بار از في المجتمع .
و سـنحاول فـي هــذا الفصـل اختبـار الفرضــية الفرعيـة األولــى والتـي مفادهـا  ":تعمــل الجمعيــات
الخيرية من خالل دورها الخدماتي على تفعيل العمل التطوعي" .
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أوال  :دور الخدمات المادية للجمعيات الخيرية في تفعيل العمل التطوعـي.
الجدول رقم ()08يوضح كيفية تعرف افراد العينة على جمعية كافل اليتيم الخيرية .
اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات

التكرار

حساب الجمعية على شبكة

النسب المؤية
24

%21.41

التواصل االجتماعي(فايسبو )
اللقاءات اإلعالمية التي تنشطها الجمعية

13

%11.41

الندوات والتظاهرات الثقافية

15

%13.33

أحد االصدقاء المتطوعين بالجمعية

43

%41.41

آخر

12

%11.11

المجموع

111

%111

يتجلى لنا من خالل الجدول أعاله أن سالبية المتطوعين ضمن فـروع جمعيـات كافـل
اليتــيم الخيريــة قــد تعرف ـوا علــى هــذه األخي ـرة عــن طريــق أصــدقائهم المتطــوعين بهــا وذلــك بنســبة
 %41.41ثــم حل ـت ثانيــا نســبة المتطــوعين الــذين تعرف ـوا علــى فــروع الجمعيــة ونشــاطاتها مــن
خــالل صــفحاتها علــى شــبكة التواصــل االجتمــاعي (الفايســبوك) إذ بلغـت نســبتهم ب %21.41
بينمـ ــا تقاربـ ــت نسـ ــبيا معـ ــدالت المتطـ ــوعين الـ ــذين تعرف ـ ـوا علـ ــى الجمعيـ ــة مـ ــن خـ ــالل النـ ــدوات
والتظ ــاهرات الثقافي ــة الت ــي تقيمه ــا الجمعي ــة بنس ــبة  %13.33وب ــين اللق ــاءات اإلعالمي ــة الت ــي
تنشــطها الجمعيــة بمــا يعــادل  %11.41وبــين طــرق أخــرى تعــرف المتطــوعين مــن خاللهــا علــى
فــروع جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة بــأدرار كالمطويــات والمنشــورات التــى تعمــل الجمعيــة علــى
نشرها للتعريف بنشاطاتها بنسبة . %11.11ولعل هذه النسب ترجـع الـى أن الـدور الـذي يلعبـه
تأثير وفاعلية ،خاصـة وأنهـم
ا
المتطوعين بالتعريف بجمعيتهم واقناع سيرهم باإلنتساب إليها أكثر
باتوا يعتمدون على وسائل التواصل الحديثة كمواقع التواصل االجتمـاعي التـي أضـحى مجتمـع
افت ارضـ ــيا موازيـ ــا للمجتمـ ــع ال ـ ـواقعي  ،إذ يتفاعـ ــل األف ـ ـراد مـ ــن خاللـ ــه  .ممـ ــا يتـ ــيح للجمعيـ ــات
والمتطوعين امكانية استقطاب متطوعين جدد للجمعية الخيرية .

051

الفصل الخامس

الدور الخدماتي للجمعيات الخيرية في تفعيل العمل التطوعي

ومن كل هذا يتضح لنا أن للتفاعل االجتماعي والعالقات االجتماعية ،التي تكون أكثر تلقائيـة
وعفوية سواء كانـت مباشـرة أو افت ارضـية  ،تـأثيار و إقناعـا مقارنـة بـالطرق األخـرى التـي تطغـى
عليها الرسمية و التأطير في التعريف بالجمعيات التطوعية .
الجدول رقـم ()09يوضـح طبيعـة المسـاهمة التطوعيـة الفـراد العينـة فـي جمعيـة كافـل اليتـيم

الخيرية .

اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات
مادية (نقود -مساعدات

النسبة المؤية

التكرار
31

%24.2

عينية أخرى)
جهدية (بدني -فكري )

41

%44.5

مداومة (وقتية )

31

%23.3

المجموع

111

%111

يتجلى لنا من هذا الجدول أن عدد المتطوعين الذين يساهمون بـالمجهود التطـوعي أكبـر
وذلك بنسبة  %44.5وذلك ألن المتطـوعين فـي مجملهـم يقومـون بكـل النشـاطات بأنفسـهم إلـى
جانب إشرافهم علـى الجوانـب اإلداريـة والفنيـة للجمعيـة وذلـك عـن طريـق اللجـان المختصـة التـي
تتشكل منها فروع جمعية كافل اليتيم الخيرية ،وهذا ما يتطلـب مجهـودات بدنيـة وفكريـة مـن قبـل
المتطوعين .
بينمــا نســبة المتطــوعين الــذين كانــت مســاهمتهم ماديــة فقــد بلغــت  %24.2وهــي متقاربــة
مــع نســبة المتطــوعين الــذين يســاهمون بــوقتهم فــي شــكل مدومــة وذلــك بنســبة  %23.3ويرجــع
ذلــك لضــعف المســاهمة الماديــة مــن قبــل المتطــوعين تبعــا إلمكانيــات كــل متطــوع فهنــاك مــن لــه
القــدرة علــى التبــرع بالمــال والمســاعدات العينيــة كاأللبســة والم ـواد الغذائيــة وهنــاك مــن إمكانياتــه
الماديــة ضــعيفة ال يتســنى لــه التطــوع ماديــا وبالتــالي ف ـإن هــذا ارجــع إلــى قــدرة و امكانيــات كــل
متطــوع ،ومــا تجــدر اإلشــارة إليــه أن المتطــوعين ملــزمين بــدفع اشــتراكات شــهرية للجمعيــة وهــذا
يــدخل ضــمن اإلرادات الماليــة للجمعيــة إلــى جانــب التبرعــات والمســاعدات التــي تتلقاهـا الجمعيــة
من الدولة وعائدات بعض األنشطة التى تنظمها الجمعية كالمعارض وسيرهـا .وبحسـب تصـريح
لـرئيس جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة فــرع دلــدول أن هــذه اإلرادات سيــر منتظمــة و متذبذبــة ممــا
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يجعــل هــذه الفــروع تلجــأ فــي كــل مـرة إلــى وضــع ميزانيــة تقديريــة ســنوية نظـ ار لعــدم ثبــات إراداتهــا
المالية ،وهذا ما أكده أيضا رئيس جمعية كافل اليتيم الخيرية فرع أدرار .
الجدول رقم ()13يوضح عالقـة المسـتوى التعليمـي للمتطـوعين بطبيعـة النشـاطات التطوعيـة

التي يشاركون فيها .

طبيعة النشاطات نشاطات خدماتية نشاطات ثقافية كليهما
التطوعية

التكرار

%

النسبة المئوية

التكرار

ة%

النسبة المئوية

التكرار

%

النسبة المئوية

التكرار

%

النسبة المئوية

التكرار

متوسط

%31 13

ثانوي

%111 41 %2.43 11 %43.11 14 %14.33 13 %31.12 13

جامعي

%21 12

%41 14

%11 11

%

العلمي

النسبة المئوية

المستوى

آخر

(مادية /صحية )

المجموع

%111 11

/ %54.11 24 %21.53 11 %23.52 12

/

%111 51

/ %33.51 13 %12.51 11

/

%111 14

%51

دراسات أخرى

4

المجموع

%111 111 %1.41 12 %44.14 53 %14.14 21 %31.41 35
يتض ــح لن ــا م ــن خ ــالل ه ــذا الج ــدول أن نس ــبة المتط ــوعين ال ــذين يش ــاركون ف ــي ك ــال

النشــاطات الخدماتيــة والثقافيــة لفــروع جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة قــدر ب  %44.14منهــا مــا
يرب ــو ع ــن  %54.11م ــن المتط ــوعين ذوي المس ــتوى التعليم ــي الج ــامعي بينم ــا تقارب ــت نس ــب
المتطــوعين مــن ذوي كــل مــن المســتوى الثــانوي ب %43.11وبــين المســتوى التعليمــي المتوســط
كذلك بنسبة  %41وأما المتطوعين من ذوى الدراسات االخرى فقد جـاءت بنسـبتهم %33.51
ويعــزى ذل ــك إلــى أن ف ــروع الجمعيــة ال تل ــزم المتطــوعين بالتقي ــد بنشــاط تط ــوعي معــين  ،يبق ــى
المتطوع حبيسا له وانما المتطوع حر في النشاطات التطوعية التي يختـار أن ينشـط بهـا بحسـب
ميوالته ،كما يمكنه الجمع بـين أكثـر مـن نشـاط ،وهـذا مـا يجعـل أسلـب المتطـوعين ينشـطون فـي
مختل ــف نش ــاطات الجمعي ــة  .ف ــي ح ــين نس ــبة المتط ــوعين ال ــذين اخت ــاروا أن يكـ ـون نش ــاطهم
التطـ ــوعي مقتص ـ ـ ار علـ ــى النشـ ــاطات الخدماتيـ ــة فقـ ــد بلغـ ــت  %31.41منهـ ــا أكبـ ــر نسـ ــبة مـ ــن
المتطــوعين مــن ذوي المســتوى الد ارســات األخــرى ب  ، % 51تــم تلتهــا نســبة المتطــوعين مــن

051

الفصل الخامس

الدور الخدماتي للجمعيات الخيرية في تفعيل العمل التطوعي

ذوي المستوى التعليمي الثانوى ب، %31.12أما نسبة المتطوعين مـن ذوي المسـتوى العلمـي
المتوس ــط فق ــد بلغ ــت  %31والنس ــبة األض ــعف كان ــت للمتط ــوعين م ــن ذوي المس ــتوى العلم ــي
الجـ ــامعي ب %23.52والمالحـ ــظ أنـ ــه كلمـ ــا انخفـ ــض المسـ ــتوى العلمـ ــي كلمـ ــا توسـ ــعت نسـ ــبة
المشاركة التطوعية في النشاطات التطوعية .
أما عن المتطوعين الذين اختاروا المشاركة في النشاطات الثقافية التطوعية فقد جاءت نسـبتهم
متدني ــة ع ــن س ــابقيها إذ بلغ ــت  %14.14منه ــا أكب ــر نس ــبة للمتط ــوعين م ــن ذوي المس ــتوى
العلمــي الجــامعي ب %21.53علــى اعتب ــار أنهــم يشــكلون النخب ــة المتطوعــة جــاءت ميـ ـوالتهم
التطوعية ذات بعد تثقيفي  ،إلى الجانب أن البعض منهم لـه خبـرات اكتسـبها مـن خـالل مشـواره
الج ــامعي ،كالمش ــاركة ف ــي النش ــاطات التثقيفي ــة األم ــر ال ــذي س ــاهم ف ــي اختي ــارهم لتط ــوع ف ــي
النشاطات التطوعية التثقيفية ،تبعا لخبراتهم فيها .ثم ثـاني نسـبة كانـت مـن للمتطـوعين مـن ذوي
المســتوى العلمــي المتوســط بمــا يعــادل  %21و يرجــع ذلــك ألن المتطــوعين فــي هــذا المســتوى
صــغار فــي الســن ممــا يجعــل النشــاطات التطوعيــة الخدماتيــة شــاقة لهــم كونهــا تتطلــب مجهــودا
ب ــدنيا ووق ــت ط ــويال مقارن ــة بالنش ــاطات الثقافي ــة ،الت ــي تالئ ــم وس ــنهم وه ــذا يس ــمح له ــم بت ــدعيم
مكتسباتهم التعليمية التى يستفيدون منها في مسارهم التعليمي ،خاصـة وأن مـن بـين المتطـوعين
هن ــاك أس ــاتذة ومعلم ــين ف ــي تخصص ــات مختلف ــة يمك ــنهم أن يس ــتفيدون م ــنهم .كم ــا تت ــيح له ــم
النشاطات التثقيفية تنمية شخصيتهم .ثم تلتها وبشكل متقـارب نسـبيا كـل مـن المتطـوعين مـن
ذوي المستوى التعليمي الثـانوي ب  %14.33وكـذا المتطـوعين مـن فئـة الد ارسـات االخـرى بمـا
يعادل .%12.51
في حـين أن نسـبة المتطـوعين فـي نشـاطات تطوعيـة اخـرى سيـر النشـاطات الخدماتيـة والتثقيفيـة
فإنها كانت هي األضعف على االطالق إذ قدرت ب  %1.41من مجموع المتطـوعين ،منهـا
أعلـ ــى نس ـ ــبة م ـ ــن المتطـ ــوعين ،م ـ ــن ذوي المس ـ ــتوى العلمـ ــي المتوس ـ ــط ب  %11وثاني ـ ــا نس ـ ــبة
المتط ــوعين م ــن ذوي المس ــتوى العلم ــي الث ــانوي  ،بم ــا يربـ ـوا ع ــن  %2.43وه ــي ف ــي الغال ــب
نشاطات محدودة ومرتبطة بما يجيده بعض المتطوعين من مهارات ومواهب .
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الجــدول رقــم ( )11يوضــح النشــاطات الخدماتيــة التــي تقــدمها جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة
للمستفيدين من خدماتها .
اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات

التكرار

النسبة المؤية

تقديم األدوات المدرسية

13

%15.4511

األ لبسة واألهطية في األعياد

24

%21.4111

تقديم قفة رمضان

32

%21.1111

تقديم أضاحي العيد(كبه العيد)

21

%11.1111

تقديم المساعدات لعوائل االيتام في المناسبات التي تشهدها

15

%14.5411

هذه العوائل (االعراس-الوفاة

)

جميعهم

11

%11

المجموع

111

%111

نالحــظ مــن خــالل الجــدول أعــاله أن أسلــب المتطوعــون يــرون النشــاطات الخدماتيــة
لفــروع جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة تتمثــل فــي معظمهــا فــي تقــديم قفــف رمضــان لعوائــل األيتــام
خالل شهر رمضان وقـد قـدرت نسـبتهم ب %21.11بينمـا نسـبة المتطـوعين الـذين يعتقـدون أن
أبــرز النشــاطات الخدماتيــة التــى تعنــى به ـا فــروع جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة تتمثــل فــي تقــديم
األلبســة واألسطيــة لأليتــام خاصــة فــي األعيــاد وذلــك بمــا يرب ـوا عــن ، %11 21.41أمــا عــن
المتطــوعين الــذين يؤكــدون أن النشــاطات الخدماتيــة لفــروع جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة تتمثــل
في جميع هذه المساعدات وهي متاحة لأليتام ليستفيدوا منها وذلك بنسـبة  %11وهـو نفـس مـا
أكده رئيس جمعية كافل اليتيم الخيرية فرع أدرار وكذا رئيس فرع دلـدول إذ أكـد أن جمعيـة كافـل
اليتــيم الخيريــة تســعى مــن خــالل برامجهــا التطوعيــة إلــى تقــديم عديــد المســاعدات لأليتــام والتــى
منها ما هو خدماتي يتجسد في تقديم المساعدات الغذائية بشـكل شـهري وذلـك بمـا يعـرف بالقفـة
الشـهرية لليتـيم إلـى جانــب تـوفير األلبسـة واألسطيـة والتــى قـد تكـون امـا مســتعملة تـم التبـرع بهــا
مــن قبــل المحســنين وقــد تكــون جديــدة تعمــل الجمعيــة مــن خــالل متطوعيهــا علــى اقتنــاءه مــن
المحــالت خصوصــا مــع حلــول عيــد الفطــر أيــن تعمــل الجمعيــة علــى رصــد ميزانيــة ماليــة لهــذا
الغرض بهدف ادخال فرحة العيد على األيتـام الـذين لـيس بمقـدورهم شـراء كسـوة العيـد ،هـذا الـى
جانــب تقــديم قفــة رمضــان لعوائــل األيتــام واأل ارمــل علــى ثــالث م ارحــل خــالل شــهر ،المرحل ـة
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األول مع بداية شهر رمضان والثانية في األسبوع الثاني من شهر رمضان أما المرحلـة األخيـرة
تكــون مــع نهايــة شــهر رمضــان ،أمــا بالنســبة لــألدوات المدرســية فتعمــل الجمعيــة علــى تســطير
برنامج خاص بالدخول المدرسي لليتيم  ،ويتمثـل فـي "حقبـة اليتـيم المدرسـية " إذ يسـتفيد اليتـيم
مــن حقبتــه المدرســية مــع بدايــة كــل دخــول مدرســي ويســتمر توزيــع األدوات بشــكل جزئــي بحســب
احتياجات اليتيم طوال فترة الدراسة ،وفعال هذا ما تم رصده ميدانيا خالل تواجدنا لديهم .
أمــا نســبة المتطــوعين الــذين يـرون بــأن مــن بــين النشــاطات الخدماتيــة التــي تتحهــا فــروع جمعيــة
كاف ــل اليت ــيم الخيري ــة ه ــي تق ــديم أض ــاحي العي ــد لأليت ــام ويق ــدر ذل ــك ب %11.11وه ــي نس ــبة
منخفضة ويرجع ذلك إلـى ميزانيـة كـل سـنة للجمعيـة فهنـاك سـنة تكـون الميزانيـة الماليـة للجمعيـة
مرتفعــة يمكنهــا تــوفير األضــاحي لأليتــام وهنــاك ســنوات تكــون ميزانيتهــا الماليــة فــي حالــة عجــز
فال تتمكن من توفيرها لهم  ،وذلك بحسـب السـنة الماليـة لكـل سـنة إذا مـا علمنـا أن ميزانيـة هـذه
الفــروع سيــر منتظمــة ومتذبذبــة نظ ـ ار إلعتمادهــا علــى تبرعــات ومســاعدات الدولــة ومــا يجــود بــه
المحسـ ــنين وبالتـ ــالي تـ ــوفير األضـ ــاحي يعتمـ ــد علـ ــى حجـ ــم التبرعـ ــات ومـ ــا تتلقـ ــاه الجمعيـ ــة مـ ــن
مساعدات حكومية .وهو نفس ما ينطبق علـى أخـر نسـبة والمتمثلـة فـي المتطـوعين الـذين يـرون
أن مــن بــين األنشــطة الخدماتيــة التــي تعنــى بهــا فــروع جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة هــي مســاعدة
عوائل األيتام في مناسباتهم سواء كانت أعراس أو وفاة وذلك بما يعادل .% 14.54
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الجــدول رقــم ( )10يوضــح توزيــع المتطــوعين للمســاعدات علــى األيتــام بجمعيــة كافــل اليتــيم
الخيرية لوالية ادرار .
النسبة المئوية

اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات التكرار
نعم

43

%34.14

ال

24

%21.41

المجموع

111

%111

نالحظ من خالل الجدول أعـاله أن سالبيـة المتطـوعين بفـروع جمعيـة كافـل اليتـيم الخيريـة
يجمع ــون عل ــى أنه ــم ه ــم م ــن يقوم ــون بتوزي ــع المس ــاعدات عل ــى األيت ــام بأنفس ــهم وذل ــك بنس ــبة
 %34.14إذ مــن خــالل رصــدنا لعديــد حــاالت توزيــع المســاعدات علــى األيتــام وتحديــد خــالل
شــهر رمضــان فــإن عمليــة توزيــع المســاعدات تــتم عــن طريــق رصــد قائمــة المعــوزين و األيتــام
الــذين هــم مســجلين فــي قـوائم المســتفيدين مــن المســاعدات الخيريــة أوال ،ثــم تحديــد الوجهــة سـواء
لقصر معين أو لحي من األحياء مع العلم أنـه فـي كـل مـرة تشـمل عمليـة التوزيـع حـي معـين أو
قصر من قصور الوالية  ،ثم يتم نقل المساعدات عبـر سـيارات المتطـوعين أو يـتم تـأجير سـيارة
لهــذا الغــرض مــن قبــل الجمعيــة ،ليــتم بعــدها توزيــع هــذه المســاعدات علــى األيت ـام فــي بيــوتهم
بمساعدة المطوعين والمتطوعات بالجمعية ،والمالحظ في عملية التوزيع هذه تكون لمن هـم فـي
حاجــة ماســة لهــذه المســاعدات مــن بــين األيتــام ثــم ليــتم تعممهــا علــى بــاقي األيتــام و األ ارمــل
والمعوزين .بينما نسبة المتطوعين الـذين يـرون أن توزيـع المسـاعدات علـى المسـتفيدين منهـا يـتم
عن طريق توافد عوائل األيتام على مقر فروع الجمعية إلستالم حصصهم من المسـاعدات فقـد
قــدرت ب %21.41 :وهــي نســبة ضــعيفة  ،ولعــل ذلــك ارجــع لتعــذر ذهــاب المتطــوعين لبيــوت
هؤالء األيتام لظروف معينة لتسليمهم حصصهم من المساعدات المادية  .ويكـون ذلـك بحسـب
احتياجات هؤالء األيتام من المواد الغذائية أو أدوات مدرسية أو مالبس أو سيرها .
وعليه فالسمة الغالبة بحسب توجه افراد العينة أن المساعدات المادية التـى تقـدمها فـروع جمعيـة
كافل اليتيم الخيرية لفائـدة األيتـام والمعـوزين  ،يـتم توصـيلها عـن طريـق كوادرهـا مـن المتطـوعين
إلــى بيــوت ه ـؤالء األيتــام و األ ارمــل للتخفيــف عــنهم مــن عنــاء التنقــل إلــى سايــة فــروع الجمعيــة
الســتالم حصصــهم مــن هــذه المســاعدات اللهــم بعــض الحــاالت االســتثنائية كعنــدما يكــون اليتــيم
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حــديث التســجيل فــي ق ـوائم المســتفيدين مــن الخــدمات التطوعيــة للجمعيــة ومقــر ســكناه ال ي ـزال
مجهول لديهم .
الجــدول رقــم ( )10يوضــح كيفيــة جمــع المســاعدات مــن المتبــرعين بجمعيــة كافــل اليتــيم
الخيرية لوالية ادرار .

اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات

النسبة المئوية

التكرار

في شكل اموال

51

%43.4

في شكل مساعدات عينية

42

%34.2

طرف اخرى

13

%15.5

المجموع

111

%111

يتض ـ ــح لن ـ ــا م ـ ــن خ ـ ــالل ه ـ ــذا الج ـ ــدول أع ـ ــاله أن سالبي ـ ــة المتط ـ ــوعين يؤك ـ ــدون أن
المســاعدات يــتم جمعهــا مــن قبــل المتبــرعين ف ــي شــكل أم ـوال والجمعيــة تتكفــل بنفســها بشـ ـراء
المســاعدات وفــق احتياجــات األيتــام والمعــوزين وذلــك بنســبة  %43.4وذلــك مــن خــالل فــتح
حسابات بريدية لفروع الجمعية لكـي يـتمكن المتبـرعين بـالتبرع بسـهولة ودون مشـقة التنقـل لمقـر
الجمعيــة ،هــذا بالنســبة للمتطــوعين بــاألموال .أمــا بالنســبة للمتبــرعين بالمســاعدات العينيــة س ـواء
كانـ ــت م ـ ـواد سذائيـ ــة أو ألبسـ ــة أو أدوات مدرسـ ــية أو حتـ ــى تجهي ـ ـزات منزليـ ــة كمكيفـ ــات اله ـ ـواء
والثالجــات وأجه ـزة التلفــاز  ،وقــد تصــل فــي بعــض األحيــان حتــى إلــى م ـواد البنــاء لمســاعدات
األ ارمــل علــى تــرميم بيــوتهن لمــن كانــت بيــوتهن مهترئــة فــإن المســاعدات فــي هــذه الحالــة تقــدم
مباشـرة للمســتفيدين منهــا  ،ويبقــى دور الجمعيــة وســيطا بــين المتبــرع والمســتفيدين ،فــي حــين أن
هناك نسبة ضعيفة من المتطوعين الذين يقرون بوجـود طـرق أخـرى تعتمـدها الجمعيـة فـي جمـع
المساعدات من المحسنين المتبرعين كحصالة اليتيم التى ابتكرتها الجمعيـة لجمـع التبرعـات مـن
المحسنين حتى و لـو كـان مـا يتبـرع بـه مبلـ زهيـدا  ،فقـد عملـت الجمعيـة علـى وضـح مجموعـة
هائلة من الحصاالت لدى المحالت التجارية والمكتبات لكي يتسنى للمتبرع التبـرع بمـا جـاد بـه
بكــل ســهولة إلــى جانــب وضــعها لقفــف بالســتيكية فــي المحــالت بيــع المـواد الغذائيــة لكــي يــتمكن
المتبــرع كــذلك بــالتبرع بمــا جــاد بــه مــن مـواد الغذائيــة لأليتــام بكــل ســهولة دون عنــاء التنقــل إلــى
ساية مقر الجمعية لتوصـيل تبرعاتـه  ،وبحسـب تصـريح لـرئيس جمعيـة كافـل اليتـيم الخيريـة فـرع
أدرار أن فكرة الحصالة لجمع التبرعات كانت من بين األفكار ال ارئـدة لتمكـين المتبـرعين حتـى
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من ذوي الدخل المحدود التبرع حتى ولـو بالقليـل لنيـل مـن خاللـه األجـر والثـواب  ،لـذلك فقـد تـم
رصد لهذه السنة ()2113-2115أكثـر مـن  1511حصـالة تـم وضـعها بـالمحالت والمكتبـات
ومختلف نقاط البيع األخرى ،وقد كانت لها نتائج جـد مرضـية فـي تـدعيم ميزانيـة الجمعيـة لـنفس
السنة  ،كما تم تعزيز فكرة "حصالة اليتـيم "بفكـرة أخـرى ال تقـل أهميـة عنهـا وهـي "قفـة اليتـيم "إذ
تم رصد اكثر مـن  151قفـة بالسـتيكية تـم توزيعهـا علـى محـالت بيـع المـواد الغذائيـة والخضـر
ليــتمكن كــذلك األف ـراد مــن التبــرع بحســب امكانيــاتهم وبحســب تص ـريح رئــيس فــرع جمعيــة كافــل
اليتـيم الخيريـة فـرع أدرار يقـول ":عنــدما يـدخل الواحـد لحـانوت بــاش يقضـى ،يشـوف القفـة يتفكــر
داك ليت ـ ـ ــيم ألـ ـ ـ ــي محت ـ ـ ــاج قابسـ ـ ـ ــة حظ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ــاش يتقه ـ ـ ــوى ،وال قابسـ ـ ـ ــة ص ـ ـ ــابون بـ ـ ـ ــاه يغسـ ـ ـ ــل
قش ـوا.........وحتــى إلــي حــاب يتبــرع بكيل ـوا ســكر يحشــم يهــز كيل ـوا ســكر فــي يديــه ويجــي بيــه
حتــى الجمعيــة بــاه يتبــرع بــه ...بصــح حنــا فكرنــا بــاش مــا نحرجــوش المتبــرع لــي يقــدر يتبــرع
سير بكيلوا سكر وال قابسة حظة ألنوا يلقى قفة اليتيم يحط فيها الي قدر يتبرع به بـال مـا يعـرف
الناس بواش تبرع قليل وال كثير وا يجازي المحسنين "

1

1

مقابلة مع السيد عبد القادر باحيدي ،رئيس مكتب الوالئي لجمعية كافل اليتيم الخيرية بوالية أدرار  ،يوم 2115/11/15 :على الساعة

15:11مساء بمقر مكتب الجمعية .
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الجــدول رقــم ()10يوضــح عالقــة طبيعــة النشــاطات التطوعيــة بــنمط المســاعدات المتقدمــة
لأليتام .
طبيعة النشاطات
التطوعية

نشاطات خدماتية نشاطات ثقافية كليهما
(مادية/صحية )
التكرار

ة%

النسبة المئوي

التكرار

%

النسبة المئوية

التكرار

%

النسبة المئوية

التكرار

%

النسبة المئوية

التكرار

ة%

المساعدات

مناسباتي

آخر

النسبة المئوي

نمط

المجموع

111% 23 %3.32 11 %33.13 11 %21.32 14 %21.32 14

موسمي

%51 11 %13.33 13 %23.33 15

طوال السنة

%111 14 %5.55 11

/ %52.34 33 %14.24 11 %33.33 21

/

%111 33

/

/

%111 12

/

%51 11

/

آخر

%51 11

المجموع

2 %44.14 53 %14.14 21 %31.41 35

%111 111 %1.41

نالحظ من خالل الجدول أن سالبية المتطـوعين يؤكـدون أن نشـاطات جمعيـة كافـل اليتـيم
الخيري ــة بك ــل فروعه ــا تتمث ــل ف ــي ك ــال م ــن النش ــاطات الخدماتي ــة والثقافي ــة مع ــا وذل ــك بنس ــبة :
 %44.14منها أكبر نسبة من المتطوعين الذين أن الجمعيـة تقـدم هـذه النشـاطات طـوال السـنة
وذل ــك بنس ــبة  %52.34ف ــي ح ــين تتط ــابق نس ــب ك ــل م ــن المتط ــوعين ال ــذين ي ــرون أن ه ــذه
النش ـاطات ذات طــابع موســمي ب  %51وبــين مــن يرونهــا تجمــع بــين اإلثنــين معــا أي هنــاك
نشاطات تطوعية خدماتيـة وتثقيفيـة علـى مـدار السـنة وأخـرى موسـمي كـذلك بنسـبة  . %51فـي
حــين هنــاك مــن المتطــوعين الــذين يؤكــدون أن نشــاطات جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة بفروعهــا
تتمثــل فــي النشــاطات التطوعيــة الخدماتيــة فقــط وذلــك بنســبة  %31.41منهــا أعلــى نســبة مــن
المتطــوعين الــذين يــرون أن النشــاطات التطوعيــة الخدماتيــة التــى تقــدمها فــروع جمعيــة كافــل
اليـتم الخيريــة لفائــدة األيتــام تتنــوع بــين مــا هــو مناسـباتي وبــين مــا هــو موســمي وبــين مــا هــو دائــم
علـى طـول السـنة وذلـك بنسـبة  %51ولعـل ذلـك ارجـع لتنـوع احتياجـات األيتـام ومتطلبـاتهم ،إذ
هنــا احتياجــات مناســباتية كاألعيــاد ،ومنهــا مــا هــو موســمي كاحتياجــاتهم مــن ألبســة و أسطيــة ،
ومنها ما هو مسـتمر كالمسـاعدات الغذائيـة وسيرهـا  .ثـم تلتهـا نسـبة المتطـوعين الـذين يؤكـدون
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ان النشــاطات التطوعيــة الخدماتيــة بفــروع جمعيــة كافــل اليتــيم تقــدم ط ـوال الســنة لفائــدة األيتــام
واألرامل والمعوزين وقد قدر ذلـك ب ، %33.33فـي حـين تقاربـت نسـبيا أراء المتطـوعين الـذين
يــرون أن النشــاطات التطوعيــة الخدماتيــة بفــروع جمعيــة كافــل اليتــيم ذات طــابع مناســباتي وبــين
من يراها ذات طابع موسمى وذلك بما يتـراول مـابين  %21.32و %23.33و يعـزى ذلـك إلـى
أن التوجه العام لنشاطات الخدماتية إنها ذات طابع مستمر طوال السنة حسب أراء المبحـوثين
،وذلــك لحــرص الجمعيــة علــى أن تــوفر خــدماتها لأليتــام بشــكل دائــم ومســتمر وفقــا الحتياجــاتهم
ولك ــن ال يمك ــن أن ننك ــر أن هن ــاك مناس ــبات تقتض ــي عل ــى الجمعي ــة إع ــداد برن ــامج تط ــوعي
خدماتي خاص بها كشهر رمضان و األعياد والدخول المدرسي وسيرها .
أمـا عـن المتطـوعين الـذين يؤكــدون أن نشـاطات جمعيـة كافـل اليتــيم الخيريـة بفروعهـا تتمثـل فــي
النشـ ــاطات التطوعيـ ــة الثقافيـ ــة فقـ ــد جـ ــاءت نسـ ــبتهم منخفضـ ــة مقارنـ ــة بسـ ــابقيها اذ قـ ــدرت ب:
 %14.14منها أعلى نسبة ممن يرونها أن هذه النشاطات ذات طابع مناسباتي بما يربوا عـن:
، % 21.32فيمــا شــبه تقاربــت نس ــب كــل مــن يــرون أن النش ــاطات التطوعيــة التثقيفيــة لف ــروع
جمعية كافل اليتيم الخيرية ذات طابع موسمي وبين من يرونها مستمرة طوال السنة بمـا يتـراول
 %13.33و %14.24ولعــل ذلــك ارجــع إلــى أن هنــاك نشــاطات تثقيفيــة مســتمرة ط ـوال الســنة
كالتدعيمات المدرسية لأليتام بحسب كل سنة دراسية وسيره وهناك نشاطات تثقيفية يتم تنظيمهـا
بحســب كــل مناســبة س ـواء تاريخيــة أو دينيــة أو عالميــة .إلــى جانــب بعــض اللقــاءات والنــدوات
التحسســية التــي يــتم تنظيمهــا بــين الفينــة و األخــرى  .كم ـا أن هنــاك نشــاطات تطوعيــة أخــرى
سير الخدماتية والتثقيفية تتيحها الجمعية أمام المتطوعين الذين لهم مهارات أو حـرف للقيـام بهـا
لفائدة األيتام إال أنها جد محدودة لهذا جاءت نسبتها هي األضـعف علـى االطـالق بمـا يعـادل :
. %1.41
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الجدول رقم ( )14يوضح طبيعة تواجد المتطوعين بفروع جمعية كافـل اليتـيم الخيريـة بواليـة
أدرار
اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات

النسبة المئوية

التكرار

يومي

44

%41

أسبوعي

33

%32.3

شهري

14

%3.3

بحسب وقت الفراغ

22

%21

المجموع

111

%111

يظهــر لنــا مــن خــالل هــذا الجــدول أن سالبيــة مفــردات عينــة الد ارســة بمــا نســبته %41
يتواجــدون بشــكل يــومي بفــروع جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة ،ولعــل ذلــك يكــون بعــد االنتهــاء مــن
العم ــل الرس ــمي بالنس ــبة للعم ــال أم ــا المتمدرس ــين فيك ــون بع ــد االنته ــاء وق ــت الد ارس ــة وم ــا ت ــم
مالحظتــه ان سالبيــة الــذين يتواجــدون بشــكل يــومي هــم ممــن يقطنـون علــى مقربــة مــن مقــر هــذه
الفــروع ،بينمــا المتطــوعين الــذين يتواجــدون بش ــكل اســبوعي فــي فــروع الجمعيــة فقــد ق ــدرت
نسبتهم ب، %32.3وذلك راجع لبعد سكناهم عند مقـر الجمعيـة وهـذا بحسـب مـا تـم رصـده مـن
خالل تواجدنا هناك بفرع الجمعة بأدرار ،أما عن الذين يأتون لفروع الجمعيـة بحسـب مـا يتسـنى
لهــم الوقــت فقــد بلغــت نســبتهم  %21وعــادة ه ـؤالء تكــون لهــم الت ازمــات أخــرى علــيهم القيــام بهــا
استنادا لمبدأ احترام األولويات أو ألن ظروف عملهم ال تسمح لهـم بالتواجـد فـي الجمعيـة بشـكل
دائم ،حيث عبر أحد المتطوعين بأنه يعمل في شركة تكرير الغاز بسبع وأن عمله يكـون بنظـام
المداومة األسبوعية لذلك ال يمكنـه الحضـور بشـكل دائـم ويـومي للجمعيـة ،فهـو يـأتي بحسـب مـا
تــوفر لديــه وقــت ف ـ ار .فــي حــين وبشــكل ضــعيف جــاءت نســبة المتطــوعين الــذين يؤكــدون أنه ـم
يــأتون للجمعيــة بشــكل شــهري إذ قــدرت ب %3.3مــن مجمــوع المتطــوعين بفــروع جمعيــة كافــل
اليتيم الخيرية .
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ثانيا  :دور الخدمات الصحية التي تتيحها الجمعيات الخيرية في تفعيل العمل التطوعي.
الجــدول رقــم ( )12يوضــح مختلــف الفئــات المســتفادة مــن الخــدمات الصــحية بفــروع جمعيــة
كافل اليتيم الخيرية ومدى استفادتهم من هذه الخدمات .
اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاـبات
نعم

النسبة المئوية

التكرار
14

األيتام

43

األرامل

32

%00.24

جميع من

21

%03.03

بحاجة للعالج

%02.00

% 41.11

ال

12

% 11.11

المجموع

111

%111

يتضــح مــن خــالل الجــدول أعــاله أن معظــم المتطــوعين يؤكــدون أن فــروع جمعيــة كافــل
اليتـيم الخيريـة مـن بـين مـا تتضـمنه خـدماتها التطوعيـة التكفـل الصـحي للمسـتفيدين مـن خــدماتها
التطوعيــة وذلــك بنســبة ســاحقة قــدرت ب  ، % 41.11منهــا نســبة المتطــوعين الــذين يؤكــدون
أن هذا التكفـل يشـمل األيتـام فقـط وذلـك بنسـبة  ، %43.13بينمـا هنـاك مـن المتطـوعين الـذين
يــرون أن هــذا التكفــل الصــحي التطــوعي يشــمل كــذلك األ ارمــل وذلــك بنســبة ، %32.35فــي
حين نسـبة المتطـوعين الـذين يـرون أن خـدمات التكفـل الصـحي التـي تتيحهـا فـروع جمعيـة كافـل
اليت ــيم الخيري ــة تش ــمل ك ــل م ــن ه ــم ف ــي حاج ــة للع ــالج  ،وذل ــك بنس ــبة  %21.41ولع ــل ذل ــك
وبحســب رئــيس جمعيــة كافــل اليتــيم فــرع أدرار أن هنــاك حــاالت مرضــية قليلــة يــتم التكفــل بهــا
والتــى تســتدعي التــدخل العاجــل علــى س ـرار حــالتين لــي يتيمــين مــن ذوي الــدخل الضــعيف ،تــم
التكفــل بهم ـا صــحيا مــن قبــل فــرع الجمعيــة بواليــة أدرار ،حالــة ال ازلــت تتلقــى العــالج وحالــة قــد
توفيــت ،أمــا فــي الحالــة العاديــة للجمعيــة فهــي معنيــة باأليتــام و األ ارمــل الــذين هــم فــي حاجــة
للتكفل بهم صحيا .
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أمــا المتطــوعين الــذين ينفــون وجــود أي تكفــل صــحي تطــوعي بفــروع جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة
فقــد جــاء نســبتهم ب  % 11.11وهــي جــد منخفضــة مقارنــة بالتوجــه العــام ألفـراد العينــة الــذين
يؤكدون عكس ذلك .
الجدول رقـم ( )17يوضـح أشـكال التكفـل الصـحي التـي يمكـن أن تـوفرهم فـروع جمعيـة كافـل
اليتيم الخيرية بوالية أدرار .

اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات

النسبة المئوية

التكرار

دفع المستحقات العالجية للمرضى

25

%21.41

شراء االدوية والمستلزمات العالجية للمرضى

11

%15.53

المساعدة على اجراء عمليات جراحية للمرضى

24

%22.15

المساعدة على اجراء فحوصات الـأشعة

41

%32.34

والتحاليل الطبية للمرضى
آخر

11

% 4.11

المجموع

122

%111

نالحظ من خـالل الجـدول أن أكبـر نسـبة مـن المتطـوعين الـذين يـرون أن جمعيـة كافـل
اليتـ ــيم الخيريـ ــة بكـ ــل فروعهـ ــا محـ ــل الد ارسـ ــة تتكفـ ــل بالمرضـ ــي المعنيـ ــين بخـ ــدماتها مـ ــن خـ ــالل
مسـ ــاعدتهم علـ ــى اج ـ ـراء التحاليـ ــل الطبيـ ــة وفحوصـ ــات األشـ ــعة فـ ــي المستشـ ــفيات وذلـ ــك بنسـ ــبة
 %32.34ولعــل ذلــك ألن اج ـراء التحاليــل فــي المختب ـرات الطبيــة الخاصــة يتطلــب مبــال ماليــة
كبيرة خاصة إذا كان المرض من ذوي األمراض المزمنة مما يجعل المـريض المعـوز سيـر قـادر
على مجابهة تكلفـة هـذه التحاليـل  ،لهـذا تتكفـل فـروع جمعيـة كافـل اليتـيم الخيريـة بمسـاعدته علـى
اجـراء هــذه التحاليــل الطبيــة  ،وذلــك مــن خــالل التســديد عــنهم تكلفــة هــذه التحاليــل الطبيــة ،ودور
الجمعية ال يتوقف عند هذا الحد و إنما كذلك تتكفل الجمعية بمساعدة المرضى ممـن هـم بحاجـة
إلجراء فحوصات باألشعة وذلك ضمن ما تتيحه الجمعيـة مـن تكفـل صـحي تطـوعي أليتـام  ،فـي
حــين كــان هنــاك شــبه تقــارب بــين نســب كــل مــن المتطــوعين الــذين يؤكــدون أـ ـن فــروع الجمعيــة
تتكفل بالمرضى من حيث مساعدتهم على اجراء العمليات الجراحية لمـن هـم بحاجـة لهـا ،وكـذلك
مســاعدتهم فــي مختلــف اإلج ـراءات التــي تســبق اج ـراء العمليــة الجراحيــة ،س ـواء كــان ذلــك يتعلــق
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األمــر بالجوانــب الطبيــة أو اإلداريــة ،وبــين المتطــوعين الــذين يــرون أن خــدمات التكفــل الصــحي
بفــروع جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة يتمثــل فــي مســاعدة المرضــي علــى دفــع المســتحقات العالجيــة
للمستشفى وقد تراوحت هذه النسب مـابين  %22.15و . % 21.41أمـا مـن يـرون أن خـدمات
التكفل الصحي التطوعي بفروع جمعية كافل اليتيم الخيرية ينحصر في المساعدة على شراء
األدويــة ومســتلزمات العــالج للمرضــي المعنيــين بخــدماتها فقــد جــاءت نســبهم منخفضــة إذ بلغــت
 %15.53ويرجــع ذلــك لكــون الجمعيــة تعطــي األولويــة فــي المســاعدة للحــاالت المســتعجلة كــالتي
تتطلــب تــدخل جراحيــا أو فحوصــات باألشــعة وسيرهــا ،أمــا مــن هــم بحاجــة للمســاعدة علــى ش ـراء
األدوية فيكون لألفراد المرضى األشـد عـو از أو لمـن تكـون أدويـتهم التـي يأخـذها ذات تكلفـة عاليـة
أو التي تفتقد في السوق ويكون الطلب عليها مـن الخـارج  ،ممـا يجعـل المـريض سيـر قـادر علـى
مجابهتهــا فــي كــل م ـرة  ،فهنــا تتكفــل الجمعيــة بمتابعــة وتــوفير هــذه األدويــة لهــذا الم ـريض .كمــا
تعمــل علــى تــوفير بعــض المســتلزمات العالجيــة للمرضــى الــذين هــم بحاجــة لهــا كالحفاضــات و
األفرشــة المكيفــة و العكــازات و عربــات ذوي االحتياجــات الخاصــة وهــذا بحســب تص ـريح ل ـرئيس
جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة فــرع أدرار .بينمــا تــزداد انخفاضــا نســبة المتطــوعين الــذين يــرون أن
الخ ــدمات التكف ــل الص ــحي التط ــوعي تتمث ــل ف ــي جوان ــب أخ ــرى سي ــر الت ــى ذك ــرت ب% 4.11
كمساعدتهم في التنقل إلى المستشفى أو إلى مراكز الرياضة التأهلية لمن هم بحاجـة مسـتمرة لهـا
وذلك من خالل توفير سيارة خاصة لهذا الغرض.
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الجـــدول رقـــم ( )18يوضـــح تكفـــل فـــروع جمعيـــة كافـــل اليتـــيم الخيريـــة بواليـــة أدرار بتســـفير
المرضى الى خارج الوالية لتلقي العالج.
اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات
نعم

التكرار

بالتنسيف مع المستشفى

23

بالتنسيف مع جمعيات

33

النسبة المئوية
41

%25.44

%41.11

%34.15

خيرية اخرى
ال

21

%11.11

المجموع

111

%111

يتجلــى لنــا مــن خــالل الجــدول أعــاله أن هنــاك شــبه اجمــع مــن قبــل المتطــوعين حــول تكفــل
جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة بفروعهــا بتســفير المرضــي الــذين هــم بحاجــة الــى العالجــات فــي
المستشــفيات خ ــارج الوالي ــة وذلــك بنس ــبة  %41.11منه ــا نســبة  %34.15المتط ــوعين ال ــذين
يرون أن عملية التسفير هذه تكون بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية األخرى وبحسب ما أكـده لنـا
رئــيس جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة فــرع أدرار ،أن هــذا التنســيق عــادة مــا يكــون مــع فــروع جمعيــة
كافل اليتيم الخيريـة المتواجـد فـي الواليـات األخـرى التـي يتنقـل إليهـا المـريض لتلقـي العـالج فيهـا
ضــمن اطــار التكامــل بــين فــروع جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة علــى المســتوى الــوطني ،حيــث هــذا
التكف ــل يش ــمل اإليـ ـواء بك ــل احتياجات ــه والتنق ــل وك ــذا االجـ ـراءات المتعلق ــة بالمستش ــفى المعنـ ـي
بــالعالج .بينمــا هنــاك نســبة المتطــوعين الــذين يؤكــدون أن عمليــة تســفير المرضــي للعــالج فــي
الواليــات أخــرى خــارج الواليــة يكــون بالتنســيق مــع المستشــفى ،سـواء كــان المستشــفى الــذي أرســل
منــه المــرض أو المستشــفى المســتقبل لــه فــي الواليــات األخــرى وذلــك يقــدر ب %25.44وهــي
نس ــبة منخفض ــة ك ــون أن ه ــذه الح ــاالت ج ــد قليل ــة ألن الغال ــب يك ــون بالتنس ــيق م ــع الجمعي ــات
الخيريــة األخــرى  .فيمــا أن نســبة المتطــوعين الــذين ينفــون أصــال وجــود أي تســفير للمرض ـى
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للع ــالج ف ــي الوالي ــات األخ ــرى م ــن قب ــل ف ــروع جمعي ــة كاف ــل اليت ــيم الخيري ــة وه ــي نس ــبة تبلـ ـ
 %11.11وهي جد ضعيفة مقارنة بالتوجه العام الذي يؤكد على تكفل هذه الجمعيـة بالمرضـي
الــذين هــم بحاجــة للعــالج فــي المستشــفيات خــارج الواليــة مــع التكفــل بمصــاريف اإلي ـواء والنقــل
وسيرها طيلة فترة تواجده في خارج الوالية .
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الجدول رقم ( )10يوضح تنشيط فروع جمعية كافل اليتيم الخيرية لحمالت توعويـة صـحية
ضد األمراض بوالية أدرار .

اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات
بالتنسيف مع المستشفى
نعم

بالتنسيف مع جمعيات

النسبة المئوية

التكرار

%43.23

52
111

43

%41.43

%31.11

خيرية اخرى
بالتنسيف مع جهات اخرى

%13.33

15

ال

13

% 11.53

المجموع

123

%111

نالحــظ مــن خــالل هــذا الجــدول أن سالبيــة المتطــوعين يؤكــدون تنشــيط فــروع جمعيــة كافــل
اليتــيم الخيريــة لحمــالت توعويــة ص ــحية ضــد األم ـراض بواليــة أدرار وذلــك بنس ــبة %41.43
كالحســيس بــاألمراض الســكري و ضــغط الــدم وسيرهــا مــن األم ـراض التــى تلقــى انتشــار لــدى
أوسـ ــاط المجتمـ ــع األدراري  .وتشـ ــمل عمليـ ــة التحس ـ ـيس هـ ــذه التطـ ــرق ألهـ ــم األسـ ــباب المؤديـ ــة
لإلصابة بهذه األمراض وكذا كيفية الوقاية منها إلى جانب عرض اآلثار المترتبة عـن اإلصـابة
بهـا سـواء علــى الفــرد أو علــى المجتمــع  .وهــذا مــا تــم رصــده خــالل اطالعنــا علــى برنــامج أحــد
الحمــالت التحسســية ضــد مــرض الســكري بجمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة فــرع بلديــة بــودة بــأدرار
.ومـ ــن مجمـ ــوع نسـ ــبة المتطـ ــوعين المؤكـ ــدين لتنشـ ــيط جمعيـ ــة كافـ ــل اليتـ ــيم بفروعهـ ــا للحمـ ــالت
التحسسية نجد نسبة المتطوعين الذين يرون أن هذه الحمـالت التحسسـية الصـحية تـتم بالتنسـيق
مــع المستشــفى العمــومي بــأدرار وذلــك بنســبة %43.23ولعــل ذلــك ضــمن اطــار انفتــال القطــاع
الص ــحى ب ــأدرار عل ــى المـ ـواطن م ــن خ ــالل تنظيم ــات المجتم ــع الم ــدنى ،والت ــى تع ــد الجمعي ــات
الخيرية احدى تنظيمات هذا األخير .هذا من جهة ومن جهـة أخـرى كـون المستشـفي مـن خـالل
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مــا يتمتــع بــه مــن كــودر طبيــة وتجهي ـزات تســمح مــن تغطيــة هــذه الحمــالت التوعويــة الصــحية
بشـكل مثــالي وجيــد خاصــة اذا كانــت مشــاركات ألخصــائيين فــي هــذه األمـراض موضــوع الحملــة
التوعوية .بينما نسبة المتطوعين الذين يرون أن الحمالت التحسسـية التـي تنظمهـا فـروع جمعيـة
كافل اليتيم الخيرية يكون بالتنسيق مع جمعيـات خيريـة أخـرى تنشـط فـي محيطهـا وقـد قـدرت ب
 % 31.11ويرج ــع ذل ــك ض ــمن التنس ــيق ال ــدائم ب ــين الجمعي ــات الخيري ــة فيم ــا بي ــنهم لتحقي ــق
التكامــل فــي الجه ــود التطوعيــة بمــا يحق ــق مصــلحة المجتم ــع والمشــاركة فــي تحم ــل جــزء م ــن
المســؤولية االجتماعيــة .وهــذا يعــد شــيء ايجــابي للجمعيــات التطوعيــة مــن أجــل االنفتــال علــى
محيطهــا وتحديــدا التنظيمــات التــي تشــاركها نفــس التوجــه والهــدف وذلــك بهــدف تطعــيم خب ـراتهم
التطوعيـ ــة والتعـ ــرف علـ ــى احسـ ــن الطـ ــرق واألسـ ــاليب التطوعيـ ــة المسـ ــتجدة وكـ ــذا معرفـ ــة أكثـ ــر
احتياجــات ومتطلبــات محيطه ــا االجتمــاعي مــن أج ــل مجابهتــه .بينمــا نس ــبة المتطــوعين ال ــذين
يقــرون أن الحمــالت التحسســية الصــحية التــي تنشــطها فــروع جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة تكــون
بالتنسيق مع تنظيمات اخرى سير التي تم ذكرهـا جـاءت جـد ضـعيفة وذلـك ب %13.33وهـذا
التنسيق يكون عادة في اطار التوأمة التي تقـوم بهـا الجمعيـة مـع التنظيمـات الكشـفية أو بعـض
التنظيمـ ــات الشـ ــبانية النشـ ــطة فـ ــي الواليـ ــة وذلـ ــك بهـ ــدف التحسـ ــيس بمخـ ــاطر بعـ ــض األم ـ ـراض
المنتشرة وطرق الوقاية منها .
في حين نسبة جد ضعيفة من المتطوعين الذين ينكرون اصال تنشـيط فـروع جمعيـة كافـل اليتـيم
الخيرية ألي حمالت توعوية خاصة بالصحة وذلك بما يربوا عن. % 11.53
وعليه فالتوجه العام ألفراد العينة يتجه نحـن تأكيـد قيـام فـروع جمعيـة كافـل اليتـيم الخيريـة بـأدرار
بحمالت تطوعية صحية تهدف الى توعية أفراد المجتمع بمخـاطر بعـض األمـراض التـي تنتشـر
بكثرة في المجتمع وسبل الوقاية منها وذلك من أجل تدعيم ثقافتهم الصحية .
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الجــدول رقــم ()03يوضــح عالقــة المســتوى التعليمــي للمتطــوعين بتنشــيط حمــالت توعويــة
صحية ضد األمراض .

تنشيط حمالت

التكرار

النسبة المئوية %

التكرار

النسبة المئوية %

العلمي للمتطوعين

التكرار

المســــــــــــــــتوى

ال

النسبة المئوية %

توعوية صحية

نعم

المجموع

متوسط

14

11 %44.44

11 %11.11

%111

ثانوي

33

15 %43.41

41 %12.11

%111

جامعي

43

13 %44.43

52 %11.53

%111

دراسات اخرى

13

11 %43.51

14 %12.51

%111

المجموع

13

13 %44.14

111 %11.42

%111

يتجل ــى لن ــا م ــن خ ــالل ه ــذا الج ــدول أن سالبي ــة المتط ــوعين يؤك ــدون تنش ــيطهم بف ــروع
جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة للحمــالت التوعويــة الصــحية ضــد األمـراض المنتشـرة وذلــك بنســبة
 %44.14م ــن مجم ــوع المتط ــوعين وه ــي نس ــبة ج ــد عالي ــة  ،إال أن نس ــب هـ ـؤالء المتط ــوعين
بحســب المســتوهم العلمــي شــبه متقــارب إلــى درجــة التطــابق  ،ويظهــر ذلــك فــي نســب كــل مــن
المتطـوعين مـن ذوي المسـتوى العلمــي المتوسـط وكـذا الجــامعي بمـا يعـادل  %44.43لكليهمــا ،
و ب ــإختالف طفي ــف نس ــب ك ــل م ــن المتط ــوعين م ــن ذوي المس ــتوى العلم ــي الث ــانوي وك ــذا ذوي
الدراسات االخرى فهما أيضا تتطابق نسـبهما إذ تقـدر ب  %43.51 ،%43.41لكليهمـا  ،فـي
حــين أن نســبة المتطــوعين الــذين ينفــون تنشــيطهم ألي حمــالت توعويــة ذات طــابع صــحي وهــي
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نســبة جــد ضــعيفة مقارنــة نســبة المتطــوعين الــذين يؤكــدون مشــاركتهم فــي تنشــيط هــذه الحمــالت
التوعوية وذلك بما يربوا عن . %11.42
وعليه فإن هذه النسب تؤكد المشاركة القوية للمتطوعين بفروع جمعية كافـل اليتـيم الخيريـة علـى
اخـ ــتالف مسـ ــتوياتهم العلميـ ــة دون وجـ ــود ميـ ــل لمسـ ــتوى دون آخـ ــر ،فكـ ــل المسـ ــتويات العلميـ ــة
معدالت مشاركتها متقاربة وهذا ما يعطي مؤش ار ايجابيـا علـى اهتمـام المتطـوعين علـى اخـتالف
مســتوياتهم العلميــة بــالتوعوي الصــحي ضــد األم ـراض وهــذا مــا مــن شــأنه أن يعــزز مــن الثقافــة
الصــحية ألف ـراد المجتمــع وكــذا ســبل الوقايــة الصــحية مــن األوبئــة و األم ـراض وذلــك مــن خــالل
الكوادر التطوعية التي تعمل على تعبئة أفراد المجتمع ضد هذه األمراض واألوبئة .
الجدول رقم ( )01يوضح تبرع المتطوعين بجمعية كافل اليتيم الخيرية بالدم .
التكرار

النسبة المئوية

اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات
نعم

33

%53.23

ال

43

%42.32

المجموع

111

%111

نالحــظ مــن خــالل هــذا الجــدول أن نســبة المتطــوعين الــذين يقــرون بتبــرعهم بالــدم
خــالل الحمــالت التطوعيــة التــي تنظمهــا فــروع جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة لتبــرع بالــدم لفائــدة
المستشفى وذلك بنسبة  %53.23من مجمـوع المتطـوعين ،فـي حـين نجـد أن المتطـوعين الـذين
ال

يتبرعــون بالــدم خــالل هــذه الحمــالت التطوعيــة ،فقــد جــاءت نســبتهم منخفضــة نســبيا عــن

المتطوعين الذين اعلنوا تبرعهم بالدم خالل هذه الحمالت ،إذ قدرت ب . %42.32
ويمكـن ارجـاع ذلـك إلـى أن ثقافـة التبـرع بالــدم ال تـزال تحتـاج إلـى الـدعم والترسـيخ لـدى افـراد
المجتمع نظ ار ألهمية الحاجة إلى هذه المادة .
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الجدول رقم ( .)02يوضح تنظيم فروع جمعية كافل اليتيم الخيرية بأدرار لحمالت تبرع بالـدم
لفائدة المستشفيات .

اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات
نعم

شهريا

النسبة المئوية

التكــــــــــــــرار
15

سنوي

32

بحسب الحاجة

39

%78.18 %17.44
86

%37.20
%45.34

الى الدم
ال

24

% 21.81

المجموع

110

% 100

يتبــين لنــا مــن خــالل هــذا الجــدول أن النســبة األعلــى مــن المتطــوعين بفــروع جمعيــة كافــل
اليتــيم الخيريــة يؤكــدون تنظــيم هــذه األخي ـرة لحمــالت تطوعيــة للتبــرع بالــدم لصــالح المستشــفيات
وذلـك بمـا يقـدر ب % 78.18:منهـا نسـبة  %45.34ممـن يـرون أن عمليـة التبـرع هـذه تكــون
بحسب حاجة المستشفيات للدم  ،ثم تليها نسبة المتطوعين الذين يرون أن حمـالت التبـرع بالـدم
لصـ ــالح المستشـ ــفيات بفـ ــروع جمعيـ ــة كافـ ــل اليتـ ــيم الخيريـ ــة تكـ ــون بشـ ــكل سـ ــنويا ويقـ ــدر ذلـ ــك
ب ، %37.20فـي حــين يــرى الـبعض اآلخــر مــن المتطــوعين أن حمـالت التبــرع بالــدم تنظمهــا
فــروع جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة بشــكل شــهريا وذلــك بنســبة جــد ضــعيفة بلغــت % 17.44
.وبحسب تصريح لرئيس خلية الصحة بجمعية كافل اليتيم الخيرية فـرع أدرار أن حمـالت التبـرع
بالــدم التــى تنظمهــا جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة فــي العــادة تكــون بشــكل ســنوي وبالتنســيق مــع
جمعيات خيرية أخرى على سرار الحملة التطوعية للتبرع بالدم التي نظمت هذه السـنة بالتنسـيق
مــع جمعيــة "أصــدقاء الم ـريض "بواليــة أدرار وكــذا جمعيــة الفشــل الكلــوي "بــأدرار إال أنــه عنــدما
يكــون هنــاك نق ـص فــادل فــي مــادة الــدم فــي مستشــفى الواليــة ،فــإن الجمعيــة تبــادر إلــى تنظــيم
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حمـالت تبـرع بالــدم اسـتثنائيا لفائـدة المستشــفي نظـ ار لوجـود تنســيق دائـم بـين فــرع الجمعيـة ببلديــة
أدرار والمستشــفى العمــومي ابــن ســينا بواليــة أدرار  .أمــا عــن المتطــوعين الــذين ينفــون تنظــيم
فروع جمعية كافل اليتيم الخيرية ألي حمالت تطوعية للتبرع بالدم ،فقد جاءت نسـبتها منخفضـة
إذ تق ــدرت ب ، % 21.81 :إال أن ــه نلم ــس أن التوج ــه الع ــام ألفـ ـراد العين ــة يؤك ــد تنظ ــيم ف ــروع
جمعيـة كافـل اليتـيم الخيريـة لحمــالت تطوعيـة للتبـرع بالـدم لصــالح المستشـفيات وذلـك مـا عبــرت
عنه أسلبية أراء المتطوعين .
الجدول رقم ( .)00يوضح العالقة بين سن المتطوعين و تبرعهم بالدم .
التبرع بالدم

نعم

ال
التكـرار

%

النسبة المئوية

التكرار

%

النسبة المئوية

التكرار

%

النسبة المئوية

السن

المجموع

اقل من 04سنة

11

21 %32.25

31 %33.34

%111

[04-04سنة]

23

13 %31.43

43 %31.53

%111

[  04-02سنة]

13

13 %32.32

22 %23.23

%111

[ 44-02سنة]

11

11 %11.33

12 %14.33

%111

[24-42سنة]

/

/

12

12

%111

المجموع

33

43 %53.23

%111

111 %42.32

%111

نالحــظ مــن خــالل هــذا الجــدول أن أعلــى نســبة مــن المتطــوعين يؤكــدون تبــرعهم بالــدم
خــالل الحمــالت التبــرع بالــدم التطوعيــة التــي تنظمهــا فــروع جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة بواليــة
أدرار و يبل ـ ذلــك  %53.23منهــا أكبــر نســبة مــن المتطــوعين الــذين تت ـراول اعمــارهم مــابين
[55-43سنة] وذلك بما يعادل  %11.33 :وهي نسبة جد عالية ولعـل ذلـك ارجـع إلـى نضـج
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هذه الفئة من المتطوعين وبالتالي ادراكهـم أكثـر مـن سيـر بمـا تمثلـه حاجـة المـريض لجرعـة مـن
الــدم والــذي تقــف حياتــه عليهــا لــذلك نلمــس درجــة وعــي هـؤالء المتطــوعين بأهميــة التبــرع بالــدم
وضرورة توفر هذه المادة فـي المستشـفيات للحاجـة الماسـة لـه مـن قبـل المرضـى الـذين هـم فـي
حاجة ماسة له ،ثم تنخفض قليل هذه النسبة مع المتطوعين الذين تتراول اعمارهم مـابين[ -33
] 45ســنة بمــا يربـوا عــن  %32.32وعلــى الــرسم مــن هــذا االنخفــاض إال أن هــذه النســبة يمكــن
القــول أنهــا البــأس بهــا وتــوحي باإلطمئنــان لمــدى انتشــار ثقافــة التطــوع بالــدم لــدى أوســاط هــذه
الفئــة العمريــة مــن المتطــوعين  ،لتواصــل بعــدها نســبة المتبــرعين بالــدم بإلنخفــاض أكثــر مــع
المتطــوعين الــذين ينتمــون الــى الفئــة العمريــة مــن[35-25ســنة] وبــذلك بمــا يعــادل% 31.43
مــن مجمــوع المتطــوعين ،ليبلـ هــذا االنخفــاض ذروتــه مــع المتطــوعين الــذين اعمــارهم اقــل مــن
25ســنة وقــد قــدرت نســبتهم ب %32.25ولعــل ذلــك ارجــع الــى حداثــة ســن ه ـؤالء المتطــوعين
وبالتــالي فــإن وعــيهم بأهميــة التبــرع بالــدم الــذي قــد تتوقــف عليـه حيــاة عديــد المرضــى لــم تتغلغــل
بعــد بشــكل كــافي لــدى اوســاط هــذه الفئــة العمريــة  .وعليــه نالحــظ كلمــا تقــدمنا بــالعمر بالنســبة
للمتطوعين ترتفع نسبة المتبرعين بالـدم لـدى المتطـوعين بفـروع جمعيـة كافـل اليتـيم الخيريـة .أمـا
عــن المتطــوعين الــذين يؤكــدون عــدم تبــرعهم بالــدم خــالل الحمــالت التبــرع بالــدم التطوعيــة التــي
تنظمه ــا ف ــروع جمعي ــة كاف ــل اليت ــيم الخيري ــة وذل ــك بنس ــبة  %42.32منه ــا اكب ــر نس ــبة عل ــى
االطــالق تتمثــل فــي المتطــوعين مــن ذوي الفئــة العمريــة [مــن]35-53ســنة ومــرد ذلــك إلــى كبــر
ســن ه ـؤالء المتطــوعين ممــا يجعــل صــحتهم البدنيــة تت ارجــع قلــيال بفعــل كبــرهم فــي الســن ممــا
يجعل تبرعهم بالدم أمـر فيـه خطـورة علـى صـحتهم فـي أسالـب األحيـان لـذلك نسـبة عـدم تبـرعهم
بالدم عالية جدا إذ تبل  %111ثم تليها نسبة المتطوعين الذين ينتمون الى الفئـة العمريـة اقـل
من  25سنة وذلـك بمـا يعـادل  %33.34وهـي نسـب معقولـة لصـغر سـن هـذه الفئـة كمـا اسـلفنا
الذكر سابق ،لتنخفض قلـيال نسـبة الـذين لـم يتبرعـوا بالـدم بحمـالت التبـرع بالـدم التطوعيـة التـي
تنظمهــا فــروع جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة وذلــك مــع المتطــوعين الــذين تتـراول اعمــارهم مــابين[
]35-25ســنة بمــا يربـوا عــن  %31.53تــم يــزداد هــذا االنخفــاض كــذلك مــع الفئــة العمريــة مــن[
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] 45-33ســنة بنســبة، %23.23ليصــل بعــدها إلــى أقصــى انخفــاض لــه مــع نســبة المتطــوعين
الذين تتراول اعمارهم مابين[ ]55-43سنة بما يعادل  %14.33وهي نسبة جد ضـعيفة مقارنـة
بنســب الســابقة للمتطــوعين الــذين لــم يتبرع ـوا بالــدم خــالل حمــالت التبــرع بالــدم التطوعيــة التــي
تنظمها فروع جمعية كافل اليتيم الخيرية.
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ثالثا :اإلستناج الجزئي األولى
مــن خــالل تحليلنــا للجــداول المتعلقــة بالفرضــية األول والتــي مفادهــا " تعمــل الجمعيــات الخيريــة
من خالل دورها الخدماتي على تفعيل العمل التطوعي ".
فقد خلصنا الى جملة من النتائج تتمثل في مايلي :
 تشــكل النشــاطات الخدماتيــة التطوعيــة التــي تتيحهــا جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة عــن طريــقبرامجه ــا التطوعي ــة دور هام ــا ف ــي اتاح ــة الفرص ــة أم ــام المتط ــوعين إلبـ ـراز جه ــودهم التطوعي ــة
،فعلى مستوى الخدمات التطوعية المادية نجد أن :
 إن جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة تعتمــد بشــكل كبيــر فــي إعــداد وتنفيــذ برامجهــا علــى جهــودالتطوعية وهذا ما أكده المتطوعين بها بنسبة .%44.51
 كما أن جمعية كافل اليتيم الخيرية تقوم بتقديم خدمات مادية تطوعيـة لأليتـام واأل ارمـل بهـدفمســاعدتهم علــى اشــباع احتياجــاتهم منهــا ،والتــي تظهــر فــي شــكل مســاعدات عينيــة فــي سالبهــا
 ،% 43.41ويتــولى المتطــوعين توزيعهــا علــى األيتــام واأل ارمــل مــن خــالل تــنقلهم الــى بيــوت
ه ـؤالء لتســليمهم حصصــهم مــن المســاعدات بنســبة ، %34.14ويكــون ذلــك بشــكل دائــم ط ـوال
األرم ـ ــل والمع ـ ــوزين
الس ـ ــنة  ، % 52.34بس ـ ــعي منه ـ ــا لمجابه ـ ــة احتياج ـ ــات هـ ـ ـؤالء األيت ـ ــام و ا
المتجددة والمتنوعة وهذا ما يستدعي من المتطوعين بصفوف جمعيـة كافـل اليتـيم الخيريـة الفـرع
ال ـوالئي لواليــة التواجــد بشــكل يــومي بمكاتــب فروعهــا ،بنســبة  % 41وذلــك لمتابعــة احتياجــات
هؤالء األفراد والسهر على توفيرها .
أما فيما يتعلق بالخدمات الصحية التطوعية فإننا نجد :
 تعمل جمعية كافل اليتيم الخيرية من خالل خدماتها التطوعية الصحية علـى التكفـل الصـحيباأليتام واألرامل وذلك بنسبة ، % 41.11ويأخـذ هـذا التكفـل الصـحي التطـوعي عديـد األشـكال
منهـا دفـع المسـتحقات العالجيـة للمرضـى وذلـك بنسـبة  %21.41وشـراء األدويـة والمســتلزمات
العالجيــة بنســبة % 15.53وكــذا مســاعدة مــن هــم بحاجــة إلج ـراء عمليــات جراحيــة 22.15
%أو اجراء فحوصات األشعة % 32.34وال يقتصر هذا التكفل عند هذا الحد ،بـل يتعـدى الـى
تسفير مـن هـم فـي حاجـة الـى العـالج خـارج الواليـة مـع التكفـل بمختلـف تكـاليف السـفر وهـذا مـا
أكده المتطوعين بنسبة .% 41.11
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 كمــا تســاهم جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة علــى المســتوى الصــحيالتطــوعي بــدعم الثقافــة الصــحية لــدى اف ـراد المجتمــع األدراري وذلــك عــن طريــق اش ـرافها علــى
تنظيم حمـالت توعويـة ذات أبعـاد صـحية ضـد مخـاطر األمـراض بنسـبة %41.43والتـي يتـولى
المتطوعين بها تنشيطها % 44.14بالتنسيق مع مستشفى الوالية بنسبة .% 43.23
 وم ــن ض ــمن جمل ــة مس ــاهمات جمعي ــة كاف ــل اليت ــيم الخيري ــة دائم ــا عل ــى المس ــتوى الص ــحيالتطوعي نجد حرصها الدائم على تنظيم حمالت تبرع بالدم لصالح مستشـفيات الواليـة بمشـاركة
كوادرها التطوعية ،الذين يؤكدون ذلك بنسبة % 53.23وذلك كمساهمة منها لتوفير هذه المـادة
الحيوية ،التي نجد المؤسسات الصحية دائمة الحاجة اليها وذلك بنسبة .% 34.14
ومـن كــل هــذا نسـتنتج أن الجمعيـات الخيريــة تعمــل ومــن خــالل دورهــا الخــدماتي علــى تفعيــل
العمل التطوعي "وهذا يجعل الفرضية الجزئية األولى محققة نسبيا .
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تمهيد :
ال تقتصــر جهــود الجمعيــات الخيريــة علــى الجانــب الخــدماتي االجتمــاعي مــن خــالل
تــوفير المســاعدات لمــن هــم فــي حاجــة لهــا مــن فق ـراء و أيتــام ومعــوزين.فقــط و إنمــا احتياجــات
هـؤالء ال تتوقــف عنــد هــذا الحــد و انمــا هــم فــي حاجــة أكبــر إلــى تنميــتهم ذاتيــا وذلــك مــن خــالل
تثق ــيفهم وت ــوعيتهم بالقض ــايا الت ــى تح ــيط به ــم ،وجعله ــم أفـ ـراد ق ــادرين عل ــى التكي ــف م ــع بيئ ــتهم
االجتماعيــة دائمــة التغيــر والتحــول ،وهــذا مــا يجعــل مــن الجمعيــات الخيريــة تــولي أهميــة بالغــة
بالجانـ ــب التثقيفـ ــي والتوعـ ــوي ألف ـ ـراد المجتمـ ــع وذلـ ــك مـ ــن خـ ــالل برامجهـ ــا ونشـ ــاطاتها التثقيفيـ ــة
التطوعية .
وســنحاول فــي هــذا الفصــل أن نقــف علــى هــذا الــدور الــذي تعنــى بــه الجمعيــات الخيريــة ومــن
ضـمنها جمعيــة كافــل اليتـيم الخيريــة وذلــك مــن خـالل االجابــة عــن التسـاؤل الفرعــي الثــاني الــذي
مفاده " تعمل الجمعيات الخيرية من خالل دورها التثقيفي على تفعيل العمل التطوعي "
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أوال  :األنشطة الثقافية التوعوية للجمعيات الخيرية:

الجدول رقم ( )00يوضح االنشطة الثقافية التطوعية التي تقدمها فروع جمعيـة كافـل اليتـيم
الخيرية لأليتام بوالية أدرار .
التكرار النسب المئوية

اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات
إقامة التظاهرات والندوات الثقافية والفكرية

41

%33.41

تنظيم المعارض واالحتفاالت الثقافية

14

%15.25

تنظيم األيام االعالمية والحمالت التحسسية

23

%22.13

للتذكير بأهمية التطوع في المناسبات المختلفة .
تنظيم الخرجات والرحاالت الترفيهية لفائدة االيتام

34

%24.41

المجموع

*114

%111

نالحظ من خالل الجدول أن أعلى نسبة من المتطوعين يؤكـدون أن مـن بـين النشـاطات
الثقافيــة التــي تحــرص فــروع جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة علــى إقامتهــا هــي التظــاهرات والنــدوات
الثقافيــة والفكريــة وذلــك بنســبة  %33.41والتــي هــدفت الجمعيــة مــن خــالل تنظيمهــا لمثــل هــذه
التظ ــاهرات الثقافي ــة إل ــى إبـ ـراز أهمي ــة العم ــل التط ــوعي ودوره ف ــي المجتم ــع عل ــى سـ ـرار الن ــدوة
الثقافيــة التــي تــم تنظيمهــا حــول "أهميــة ســرس ثقافــة التطــوع فــي نفــوس النش ـ " بجمعيــة كافــل
اليتــيم الخيريــة فــرع تيميمــون وسيرهــا مــن التظــاهرات الثقافيــة التــي تحييهــا الجمعيــة ســنويا إحتفــاء
بيوم العلم وعيد المرأة وسيرها من التظاهرات الثقافية األخرى التى تحـرص علـى تنظيمهـا ،بينمـا
نســبة المتطــوعين الــذين يــرون أن مــن بــين النشــاطات الثقافيــة التــي تقيمهــا فــروع جمعيــة كافــل
اليتــيم الخيريــة تتمثــل فــي تنظــيم الخرجــات والــرحالت لفائــدة االيتــام لترفيــه عــن أنفســهم وذلــك
بنس ــبة تق ــدر ب  %24.41وتتمث ــل ه ــذه الخرج ــات ف ــي ت ــنظم المخيم ــات الص ــيفية لاليت ــام ف ــي
المنــاطق الســاحلية مــن الشــمال والتــى تتخلــل هــذه المخيمــات عديــد االنشــطة الثقافيــة التــي يــتم
تنظيمها هناك لفائدة األطفال االيتام كالمنافسات الفكرية والرياضية و االناشيد والمسرل

* التغير في المجموع راجع لالجابة عن أكثر من سؤال من قبل المبحوثين
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وسيرهــا مــن االنشــطة ذات البعــد التثقيفــي والتــي تضــفي جــو مــن المنافســة والحمــاس لــدى االيتــام
لإلبداع وتفجيـر مـواهبهم  ،إلـى جانـب الخرجـات الميدانيـة التـي يـتم تنظيمهـا الـى بعـض المواقـع
االثريـة فــي المنطقــة لتعـريفهم بــالتراث التــي تزخــر بهـا المنطقــة ناهيــك عــن الخرجــات التــي يــتم
تنظيمها في لـبعض المؤسسـات الحكوميـة فـي عيـدها ضـمن إطـار انفتـال هـذه المؤسسـات علـى
الم ـواطن وتنظيمــات المجتمــع المــدني كالشــرطة فــي عيــدها وكــذا الحمايــة المدنيــة والحــدائق فــي
اليــوم العــالمي للبيئــة وسيــر هــا والتــي نالحــظ أن جلهــا يصــب فــي تثمــين الــدور التثقيفــي للعمــل
التطوعي والعمل على ترسيخ أهميـة العمـل التطـوعي والتـي تتعـزز أكثـر باللقـاءات االعالميـة و
التحسســية الهادفــة إلبـراز أهميــة العمــل التطــوعي ودوره فــي حيــاة الفــرد والتــي أكــد تنظيمهــا مــا
يعـ ــادل  %22.13مـ ــن المتطـ ــوعين ،فـ ــي حـ ــين نسـ ــبة المتطـ ــوعين الـ ــذين يـ ــرون أن مـ ــن بـ ــين
النش ــاطات الثقافي ــة الت ــي تح ــرص ف ــروع الجمعي ــة عل ــى تنظيمه ــا تتمث ــل ف ــي اقامته ــا للمع ــارض
واالحتف ــاالت الثقافي ــة وذل ــك يق ــدر ب  %15.25وه ــي النس ــبة االض ــعف م ــن ب ــين النش ــاطات
الثقافيــة االخــرى التــي تحــرص فــروع الجمعيــة علــى تنظيمهــا فــي مختلــف المناســبات كالفــاتح مــن
نــوفمبر او مــع نهايــة كــل ســنة التطوعيــة يــتم تنظــيم معــارض بالتنســيق مــع جمعيــات تطوعيــة
اخرى في الوالية وكل ذلـك والتـي بهـدف التعريـف بنشـاطاتها علـى مسـتوى الواليـة والتـرويج لهـا
سعيا منها الستقطاب مزيدا من المتطوعين .
الجدول رقـم ( )04يوضـح تنظـيم جمعيـة كافـل اليتـيم الخيريـة لأليـام إعالميـة و التحسسـية
بقضية معينة من قضايا المجتمع لمناقشتها والتحسس بها .
اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات

النسبة المئوية

التكرار

يختار مواضيعها المتطوعون بأنفسهم

33

القائمين على الجمعية

51

%54.43

أطراف خارج الجمعية

5

%5.33

ال

13

%15.45

المجموع

111

%111

نعم

13

%44.54 %31.34

نالح ــظ م ــن خ ــالل الج ــدول أع ــاله أن سالبي ــة المتط ــوعين يجمع ــون عل ــى أن األي ــام
اإلعالمية و التحسسية التـي تعمـل فـروع جمعيـة كافـل اليتـيم الخيريـة علـى تنظيمهـا فـي كـل مـرة
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يتم فيها معالجة موضوع ما أو قضية من بين القضايا االجتماعيـة التـي تهـم المجتمـع والمنطقـة
عموم ــا وذل ــك بنس ــبة  %44.54منه ــا أعل ــى نس ــبة م ــن المتط ــوعين الـ ـذين ي ــرون أن اختي ــار
مواضيع هذه األيام اإلعالمية والتحسسية التي يتم تناولها تكون من قبل القـائمين علـى الجمعيـة
،ثــم تلتهــا نســبة المتطــوعين الــذين يــرون أن اختيــار هــذه المواضــيع يكــون مــن قبــل المتطــوعين
أنفسهم ولعل هذا يبرز نوع من الحرية التي يتمتـع بهـا المتطـوعين فـي فـروع جمعيـة كافـل اليتـيم
الخيري ــة والت ــي تت ــيح للمتط ــوعين حري ــة اختي ــار المواض ــيع المعني ــة بالتغطي ــة اإلعالمي ــة والت ــي
يرونهـ ــا بحاجـ ــة أكثـ ــر للمعالجـ ــة وتسـ ــليط الضـ ــوء عليهـ ــا علـ ــى س ـ ـرار مواضـ ــيع االدمـ ــان علـ ــى
المخدرات و كذا التسـرب المدرسـي وقـيم المواطنـة لـدى الشـباب الج ازئـري وسيرهـا مـن المواضـيع
التـي تمــت معالجتهــا والتحسـيس بهــا  ،وبحســب تصـريح لـرئيس فــرع جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة
فرع دلدول فإن عملية اختيار هذه المواضيع تتم عن طريق التنسيق بين القائمين علـى الجمعيـة
وبــين المتطــوعين الختيــار مجموعــة مــن المواضــيع التــي يرونهــا جــديرة بالمعالجــة ،ويــتم توزيــع
معالجــة هــذه المواضــيع علــى البرنــامج الســنوي التثقيفــي فــي كــل ســنة مــع االخــذ فــي االعتبــار
المناسبات التي تتالءم مع كل موضوع ان امكن ذلك .
أمــا نســبة المتطــوعين الــذين يــرون أن عمليــة اختيــار المواضــيع تكــون باإلعتمــاد علــى أط ـراف
أخرى خارج عن فروع الجمعية فقد جاءت نسبتهم هي األضعف بما يقـارب  %5.33وعـادة مـا
تك ــون فـ ــي ش ــكل اقت ارحـ ــات ي ـ ـتم تق ــديمها فـ ــي م ــداخالت الحضـ ــور خـ ــالل انعق ــد هـ ــذه األيـ ــام
اإلعالمي ــة والتـ ــي يـ ــتم اخ ــذها بعـ ــين االعتبـ ــار م ــن قبـ ــل القـ ــائمين عل ــى هـ ــذه األيـ ــام اإلعالميـ ــة
والتحسسية والتي في نفس الوقت تكون هذه المواضيع تمس زاوية من زوايا المجتمع .
في حين أن نسبة المتطوعين الذين ينكرون عن فروع جمعية كافـل اليتـيم الخيريـة تنظمهـا ألي
أيام إعالمية و تحسسيه وهي نسبة جد منخفضة إذ قدرت ب %15.45 :إال أن التوجـه العـام
ألفراد العينة يميل نحو تأكيـد قيـام فـروع جمعيـة كافـل اليتـيم الخيريـة الـى تنشـيط أيـام اعالميـة و
تحسسيه لتسلط الضوء على عديد القضايا والمواضيع التي تهم المجتمع ،وهذا إن دل إنما يـدل
علــى اهتمــام التنظيمــات التطوعيــة بقضــايا المجتمــع والمشــاركة فــي مختلــف القضــايا التــي تهــم
المجتمع
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الجدول رقم ( )02يوضح مدى اإلقبال الجماهيري على هذه األيام االعالمية و التحسسية
اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــــابات

التكرار

النسبة المئوية

واسع

35

%31.41

متوسط

53

%51.41

ضعيف

14

%13.33

المجموع

111

%111

يتجلى لنا من خالل هذا الجدول أن اإلقبال الجمـاهيري علـى األيـام اإلعالميـة التحسسـية التـي
تنظمها فروع جمعية كافل اليتيم الخيرية جاء متوسط  ،وهذا ما عبـرت عنـه النسـبة األكبـر مـن
المتط ـ ــوعين والت ـ ــي ق ـ ــدرت ب  %51.41ولع ـ ــل ذل ـ ــك ارج ـ ــع إل ـ ــى ثقاف ـ ــة التط ـ ــوع واإلهتم ـ ــام
بالتظاهرات الثقافية التي ال يـزال محتشـما مـن قبـل أفـراد المجتمـع وهـذا مـا انعكـس علـى هـذه
بالنســبة  .بينمــا نســبة المتطــوعين الــذين يــرون عكــس ذلــك ويصــفون اإلقبــال الجمــاهيري لهــذه
األيـ ــام اإلعالميـ ــة والتحسسـ ــية بالواسـ ــع فقـ ــد بلغـ ــت نسـ ــبتهم ب %31.41فـ ــي حـ ــين أن نسـ ــبة
المتط ـ ــوعين ال ـ ــذين يؤك ـ ــدون أن ض ـ ــعف اإلقب ـ ــال الجم ـ ــاهيري عل ـ ــى ه ـ ــذه األي ـ ــام اإلعالمي ـ ــة
والتحسس ـية وذلــك ب %13.33ويرجــع الــبعض مــن المتطــوعين أن اإلقبــال علــى هــذه األيــام
اإلعالمية و التحسسية يكون بحسب أهمية الموضوع المتناول  ،فهناك مواضيع دسـمة تحظـي
باإلقبــال الجمــاهيري والمشــاركة الواســعة ،فــي حــين هنــاك مواضــيع يــتم معالجتهــا يكــون االقبــال
الجماهيري فيها ضعيف .أما من خالل ما رصدناه أثناء تواجدنا بكل من فرع كافل اليتيم ببـودة
وفرع بلدية أدرار أن للجانب اإلعالمي دور في القيـام بهـذه المهمـة  ،والمتمثلـة فـي الدعايـة و
تعبئ ــة الجم ــاهير لحض ــورها ،ف ــإن ه ــذا ال ــدور ال يـ ـزال ض ــعيف ومح ــدود عل ــى مس ــتوى خالي ــا
اإلعالم بهذه الفروع .
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الج ـدول رقــم ( )07يوضــح مشــاركة اف ـراد العينــة فــي الملتقيــات واللقــاءات الفكريــة التــي
تنظمها فروع جمعية كافل اليتيم الخيرية بهدف ابراز أهمية التطوع في المجتمع .
اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات
المشاركة بحضور هذه
نعم

التكرار

النسب المئوية

43

%43.41

الملتقيات واللقاءات
المشاركة في تنظيم هذه

25

*

115

%15.45 %23.41

الملتقيات واللقاءات

المشاركة في تأطير هذه

22

%21.15

الملتقيات واللقاءات
المشاركة بمداخالت

12

%11.42

هذه الملتقيات واللقاءات
ال

24

%25.45

المجموع

111

%111

يتجل ــى لن ــا م ــن خ ــالل ه ــذا الج ــدول أن نس ــبة كبيـ ـرة م ــن المتط ــوعين يؤك ــدون مش ــاركتهم ف ــي
الملتقيات واللقاءات الفكريـة التـي تنظمهـا فـروع جمعيـة كافـل اليتـيم الخيريـة بواليـة أدرار ،وذلـك
بما يعادل %15.45 :منها أعلى نسبة من المتطوعين الـذين يؤكـدون ان مشـاركتهم تقتصـر
على حضور هذه الملتقيات واللقاءات الفكرية وبل ذلك  %43.41بينمـا تقاربـت نسـب كـل مـن
المتطـ ــوعين الـ ــذين يؤكـ ــدون تنظـ ــيمهم لهـ ــذه اللملتقيـ ــات واللقـ ــاءات الفكريـ ــة بمـ ــا يرب ـ ـوا عـ ــن
 %23.41وب ــين المتط ــوعين ال ــذين يق ــرون أنه ــم يش ــاركون ف ــي ت ــأطير اللملتقي ــات واللق ــاءات
الفكرية التي تنظمها فروع جمعيـة كافـل اليتـيم الخيريـة اذ تقـدرب%21.15 :وهـم يمثلـون النخبـة
مــن المتطــوعين والــذين يمتعــون بخبـرة البـأس بهــا فــي تنظــيم مثــل هــذه التظــاهرات العلميــة مــن
خالل مسارهم الجامعي  ،أما نسبة المتطوعين الذين يشاركون بمداخالت تثري هذه الملتقيات
*التغير في المجموع راجع لتعدد اجابات المبحوثين
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واللقاءات الفكرية فقد جاءت ب %11.42وهي نسبة جـد منخفضـة ولعـل ذلـك ارجـع لضـعف
االهتمام بالعمل التطوعي من الناحية البحثية واألكاديمية .
فــي حــين نســبة المتطــوعين الــذين ينفــون اي مشــاركة لهــم فــي مثــل هــذه الملتقيــات واللقــاءات
الفكريــة التــي تنظمهــا فــروع جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة بهــدف ابـراز أهميــة العمــل التطــوعي فــي
المجتمــع وذلــك بنســبة جــد ضــئيلة اذ قــدرت 25.4ب%5مــن مجمــوع المتطــوعين ،إال أنــه الــرسم
من ذلك فالتوجه العام ألفراد العينة يغلب عليه مشـاركة المتطـوعين فـي هـذه التظـاهرات الفكريـة
والعلمية وذلك بهدف ترسيخ ثقافة العمل التطوع ايجاد سبل كفيلة بتعزيزه والنهوض به .
الجدول رقم ( )08يوضح تأطير هذه الملتقيات واللقاءات الفكرية التي تنظمهـا فـروع جمعيـة
كافل اليتيم الخيرية من قبل أساتذة ومهتمين .
التكرار

النسبة المئوية

اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــابات
نعم

41

%41.11

ال

21

%11.11

المجموع

111

%111

يتجلــى لنــا مــن خــالل هــذا الجــدول أن سالبيــة المتطــوعين يؤكــدون ان الملتقيــات واللقــاءات
الفكرية التي تنظمها فروع جمعيـة كافـل اليتـيم الخيريـة بهـدف ابـراز أهميـة العمـل التطـوعي فـي
المجتمــع ،يــتم تأطيرهــا مــن قبــل اســاتذة ومهتمــين بالشــأن الجمعــوي وذلــك بنســبة %41.11
بينما نسبة المتطوعين الذين يرون ان هذه الملتقيات واللقاءات الفكرية ال يـتم تأطيرهـا مـن قبـل
األساتذة والمهتمين وذلك بما يعادل %11.11
وعليــه نســتنتج أن جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة علــى د اريــة أن نجــال أي ملتقــي فكــري يجــب أن
يحظى بتأطير أكاديميين مما يضفي علـى هـذه اللقـاءات الفكريـة قيمـة ووزن ،كمـا يـتم االسـتفادة
من خبرات وبحوث هؤالء األكاديميين في مجال العمل التطوعي .
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الجدول رقم ( )00يوضح تغطية وسـائل االعـالم للملتقيـات واللقـاءات الفكريـة التـي تنظمهـا
فروع جمعية كافل اليتيم الخيرية بوالية أدرار.
اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات

التكرار

النسبة المئوية

نعم

41

%41.11

ال

21

%11.11

المجموع

111

%111

نالحــظ مــن خــالل هــذا الجــدول أن سالبيــة المتطــوعين بفــروع جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة
على ان اللملتقيات القاءات الفكريـة تحظـي بالتغطيـة االعالميـة وذلـك بنسـبة  %41.11 :وقـد
عبر المتطوعين على أن التغطية االعالمية هذه في سالبها تكون عبـر االذاعـة المحليـة لواليـة
أدرار أو الجريــدة  ،فــي حــين ان الــبعض االخــر مــن المتطــوعين يــرون عــدم وجــود اي تغطيــة
إعالميــة كيفمــا كــان نوعهــا لهــذه الملتقيــات واللقــاءات الفكريــة التــى تنظمهــا فــروع جمعيــة كافــل
اليتـ ــيم الخيريـ ــة وهـ ــي نسـ ــبة ضـ ــعيفة مقارنـ ــة بالـ ــذين يؤكـ ــدون العكـ ــس مـ ــن ذلـ ــك إذ قـ ــدرت ب
 %11.11من مجموع المتطوعين  .وتفسر هذه النسب الـى أن العمـل االعالمـي فـي األسـاس
فــي ال ـوالي الي ـزال ضــعيف مقارنــة بالواليــات األخــرى وذلــك ألنــه حــديث العهــد نــوع مــا بالنســبة
للجرائد التى باتت مؤخ ار تسخر مراسلين لهـا فـي الواليـات الجنوبيـة وكـذلك التلفيزيـون مـن خـالل
بع ــض القنـ ـوات الخاص ــة عل ــى سـ ـرار قن ــاة النه ــار والش ــروق وه ــذا م ــا يجع ــل اإلذاع ــة المحلي ــة
المتــنفس االعالمــي الوحيــد لتغطيــة التظــاهرات فــي الواليــة ممــا يشــكل عليهــا ضــغط خاصــة وأن
الواليــة أضــحت تشــهد مــؤخ ار انتعاشــا ثقافيــا وخيريــا واســعا ممــا يصــعب عليهــا مواكبــة كــل هــذه
التظاهرات والنشاطات بالتغطية اإلعالمية .
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الجــدول رقــم ( )03يوضــح حجــم االقبــال الجمــاهيري للملتقيــات واللقــاءات الفكريــة الفكريــة
التي تنظمها جمعية كافل اليتيم الخيرية بوالية أدرار.
اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــابات

التكرار

النسبة المئوة

واسع

35

%31.41

متوسط

53

%51.41

ضعيف

14

%13.33

المجموع

111

%111

نالجــظ مــن خــالل هــذا الجــدول أن أعلــى نســبة مــن المتطــوعين يــرون أن الملتقيــات التــي
تنظمه ــا جمعيـ ــة كاف ــل اليتـ ــيم الخيري ــة يكـ ــون االقبـ ــال الجم ــاهيري عليهـ ــا متوس ــط وذلـ ــك بنسـ ــبة
 %51.41بينمــا مــن يــرون مــن المتطــوعين أن االقبــال الجمــاهيري علــى هــذه الملتقيــات يكــون
واس ــع ق ــد ق ــدرت نس ــبتهم ب %31.41ف ــي ح ــين أن هن ــاك م ــن المتط ــوعين ال ــذين يؤك ــدون أن
االقب ــال الجم ــاهيري عل ــى ه ــذه الملتقي ــات اللق ــاءات الفكري ــة الت ــي تنظمه ــا جمعي ــة كاف ــل اليت ــيم
الخيرية يكون ضعيفا فقد كانت نسبتهم منخفضة إذ بلغت .%13.33
ويمكن ارجاع هذه النسب الى أن جمعية كافل اليتـيم الخيريـة تعـد حديثـة العهـد فـي التأسـيس أو
الواليــة لــم تعهــد أيكــون تنظــيم هــذا النــوع مــن الملتقيــات واللقــاءات الفكريــة مــن قبــل الجمعيــات
الخيري ــة انم ــا ك ــان يوك ــل ه ــذا االم ــر ال ــى الجامع ــة والمعاه ــد وسيره ــا وه ــذا م ــا جع ــل االقب ــال
الجماهيري على هذه الملتقيات التـى تنظمهـا جمعيـة كافـل اليتـيم الخيريـة يعـرف إقبـاال جماهيريـا
متوسط.
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الجدول رقم ()01يوضح العالقة بـين المسـتوى التعليمـي للمتطـوعين وطبيعـة مشـاركتهم فـي
الملتقيات واللقاءات الفكرية التي تنظمها جمعية كافل اليتيم الخيرية بوالية أدرار
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يتضــح لنــا مــن خــالل هــذا الجــدول أن أكبــر نســبة مــن المتطــوعين يؤكــدون مشــاركتهم فــي
تنظيم الملتقيات واللقاءات الفكرية التي تنظمها فـروع جمعيـة كافـل اليتـيم الخيريـة وذلـك بنسـبة
 %31.11أكبــر نســبة منهــا كانــت مــن المتطــوعين مــن ذوي المســتوى العلمــي الجــامعي وذلــك
بمــا يعــادل %43.15ولعــل ذلــك مــرده إلــى أن هــذه الفئــة تتمتــع بخب ـرة كبي ـرة فــي ناحيــة تنظــيم
الملتقيات واللقاءات الفكرية كونهم كـانوا طلبـة جـامعيين وكـان لهـم احتكـاك باألسـاتذة الجـامعيين
من جهة وكذا كونهم ألفوا تنظيم مثل هذه التظاهرات العلمية كـون الجامعـة تعـد الفضـاء األبـرز
فـ ــي تنظيمهـ ــا ورعايتهـ ــا وبالتـ ــالي فـ ــان مـ ــن خـ ــالل مسـ ــارهم الجـ ــامعي اكتسـ ــبوا عديـ ــد الخب ـ ـرات
التنظيمية المتعلقة بتنظيم التظاهرات العلمية الـم نقـول كـانوا يشـاركون فـي تنظيمهـا فـي الجامعـة
ك ــذلك  ،وه ــذا م ــا انعك ــس عل ــى ه ــذه النس ــبة  .ث ــم تلته ــا نس ــب ك ــل م ــن المتط ــوعين م ــن ذوي
الد ارســات االخــرى وذوي المســتوى التعليمــي الثــانوي والمتوســط و بنســب جــد متقاربــة تراوحــت
مابين  %31 ، %32.51، %33.33من مجموع المتطوعين .
ثم حلت ثانيا نسبة المتطوعين الذين يقرون بأن مشاركتهم في الملتقيات واللقاءات الفكريـة التـي
تنظمه ــا ف ــروع الجمعي ــة كاف ــل اليت ــيم ،اقتص ــرت عل ــى الحض ــور فق ــط وذل ــك بنس ــبة %33.33
أكبــر نســبة منهــا كانــت للمتطــوعين مــن ذوي المســتوى العلمــي المتوســط بمــا يعــادل ، %31
ويرجع ذلك الن هذه الفئة خبرتها التنظيمـه للملتقيـات ال تـزال ضـعيفة إن لـم نقـل منعدمـة  ،ممـا
يجعــل مســاهمتهم فــي هــذه الملتقيــات واللقــاءات الفكريــة التــي تنظمهــا فــروع جمعيــة كافــل اليتــيم
تقتصر على الحضور فقط إلثرائه هو االخر .ثم تلتها بنسـبة منخفضـة قلـيال نسـبة المتطـوعين
مــن ذوي المســتوى العلمــي الثــانوي بنســبة  %51وبمــا أن هــذه الفئــة هــي امتــداد للفئــة االولــى
فه ــي االخـ ـرة خبراته ــا ف ــي التعام ــل م ــع التظ ــاهرات العلمي ــة التـ ـزال قاصـ ـرة وتفتق ــد ال ــى الخبـ ـرة
واالحتكاك اكثر مع اصحاب الخبرة فـي هـذا المجـال  .ليـزداد االنخفـاض أكثـر مـع المتطـوعين
مــن ذوي الد ارســات االخــرى بنســبة ، %44.44بينمــا النســبة األضــعف علــى االطــالق بالنســبة
للمشاركة بالحضور فقط لهـذه للملتقيـات واللقـاءات الفكريـة كانـت للمتطـوعين مـن ذوي المسـتوى
العلمي الجامعي بنسبة  %11.33وذلك إلن أسلب المتطـوعين مـن الجـامعيين يهتمـون الجانـب
التنظيمي لهذه الملتقيات واللقـاءات الفكريـة التـي تنظمهـا فـروع جمعيـة كافـل اليتـيم الخيريـة وهـذا
مــا يفســر ضــعف مشــاركتهم فــي هــذه التظــاهرات العلميــة بالحضــور فقــط .فــي حــين جــاءت ثالثــا
نســبة المتطــوعين الــذين يؤكــدون مشــاركتهم فــي تــاطير هــذه الملتقيــات واللقــاءات الفكريــة التــى
088

الفصل السادس

الدور التثقيفي للجمعيات الخيرية في تفعيل العمل التطوعي

تنظمه ــا ف ــروع جمعي ــة كاف ــل اليت ــيم الخيري ــة ب ــادرار وق ــد ق ــدر ذل ــك ب  %13.33وه ــي نس ــبة
ضــعيفة مقارنــة بمــا ســبقها مــن مســاهمات للمتطــوعين فــي هــذه التظــاهرات العلميــة ،إال أن اكبــر
نسبة منها كانت للمتطوعين من ذوي المستوى العلمي الجـامعي بمـا يربـوا عـن  %25.41بينمـا
تقاربــت نســب كــل مــن المتطــوعين مــن ذوي الد ارســات االخــرى والمتطــوعين م ـن ذوي المســتوى
الثــانوي ،إذ تراوحــت مــابين  %11و .% 11.11وأخيـ ار جــاءت نســبة المتطــوعين الــذين شــاركوا
بمــداخالت إلث ـراء جلســات الملتقيــات واللقــاءات الفكريــة التــي تنظمهــا فــروع جمعيــة كافــل اليتــيم
الخيرية بما يقدر ب  %11.11وتعد هي االضعف من حيـث المشـاركات فـي هـذه التظـاهرات
العلمية منها اكبر نسـبة للمتطـوعين مـن ذوي المسـتوى العلمـي الجـامعي بمـا يعـادل %15.34
فــي حــين تقاربــت نســب المتطــوعين مــن اصــحاب الد ارســات االخــرى وكــذا المتطــوعين مــن ذوي
المســتوى العلمــي الثــانوي ،وقــد تراوحــت هــذه النســب مــابين %11.11و . %13.51ومــن كــل
هــذه النســب يتضــح لنــا مــدى اتاحــة جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة الفرصــة أمــام المتطــوعين لــديها
من المشاركة في الملتقيات واللقاءات الفكرية التي تنظمها وذلك بسحب امكانية كل فرد متطـوع
فيهــا علــى اخــتالف مســتوياتهم وم ـواقعهم ابتــداء مــن المشــاركة بالحضــور فيهــا فقــط الــى سايــة
المشاركة في تنظيمها و تأطيرها وكذا المساهمة في اثراءهـا بمـداخالت فكريـة وكـل ذلـك يصـب
في النهاية االمر الى دعم العمل التطوعي والمساهمة في ابراز اهميته ودوره في حياة المجتمـع
.
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ثانيا  :مساهمة جمعيات الخيرية في تحسين التحصيل لدراسي لأليتام :
الجــدول رقــم ( )00يوضــح تقــديم جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة لحصــص الــدعم المدرســي
لأليتام قصد تحسين تحصيلهم الدراسي.

اإلجــــــــــــــــــــــــــــابات
نعم

التكرار

جميع المستويات

33

المستويات النهائية

34

النسبة المئوية
13

%34.12

%44.14

%35.13

ال

13

%11.41

المجموع

111

%111

يتجلــى لنــا مــن خــالل هــذا الجــدول أن أكبــر نســبة مــن المتطــوعين يؤكــدون علــى قيــام
فــروع جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة بتقــديم حصــص الــدعم المدرســي لفائــدة األيتــام قصــد تحســين
مســتوياتهم الد ارســية قــد قــدر ذلــك ب %44.14منهــا أعلــى نســبة مــن المتطــوعين الــذين يقــرون
بــأن حصــص الــدعم الد ارســي هــذه تشــمل المســتويات النهائيــة وذلــك ب  %35.13ولعــل ذلــك
ارج ــع ألن ــه ف ــي ه ــذه المس ــتويات الد ارس ــية تك ــون بمثاب ــة تح ــدي أو عتب ــة يج ــب عل ــى التلمي ــذ
اجتيازها لالنتقال الى مستوى تعليمي أعلى  ،لذلك تتطلب مـن التلميـذ مضـاعفة الجهـد والمثـابرة
فتحــرص فــروع جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة علــى مســاعدة التالميــذ األيتــام مــن خــالل تقــديمها
لدروس الدعم خاصة في المواد اإلستراتيجية بالنسبة للتلميـذ كالرياضـيات واللغـة االجنبيـة وسيـر
مــن الم ـواد التــى يجــد فيهــا التلميــذ الــنقص  .فــي حــين أن نســبة المتطــوعين الــذين يــرون أن
حصــص الــدعم الد ارســي ،التــي تقــوم بهــا فــروع جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة لفائــدة األيتــام تشــمل
جميــع المســتويات الد ارســية  ،وذلــك بنســبة  %34.12ويرجــع ذلــك إلــى تــوفر عــدد البــأس بــه
من المتطوعين الجـامعيين فـي تخصصـات مختلفـة فـي بعـض فـروع جمعيـة كافـل اليتـيم الخيريـة
التــى شــملتها الد ارســة ،ممــا جعلهــم يتمكنــون مــن تقــديم حصــص الــدعم المدرســي فــي االط ـوار
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التعليميــة الــثالث .إال أنــه ال يمكــن تعمــيم ذلــك علــى جميــع فــروع جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة
التي شملتهم الدراسة الن ذلك يرجع لمدى توفر الفرع الخيري على الكوادر التطوعيـة المؤهلـة
للقيــام بهــذه المهمــة  .أمــا عــن المتطــوعين الــذين يؤكــدون عــدم تقــديم فــروع جمعيــة كافــل اليتــيم
الخيرية بواليـة أدرار ألي حصـص للـدعم المدرسـي لفائـدة األيتـام وذلـك بنسـبة  %11.41وهـي
جد منخفضة مقارنة بنسبة المتطوعين الذين يؤكدون عكس ذلك .
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الجدول رقم ( )03يوضح على أيـدي مـن تقـدم جمعيـة كافـل اليتـيم الخيريـة حصـص الـدعم
الدراسي لأليتام .

اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات

التكرار

النسبة الميؤية

من قبل أساتذة متطوعين بفروع الجمعية

43

%35.45

من قبل أساتذة يتم انتدابهم لذل

23

%24.54

المجموع

111

%111

يتجلى لنا مـن خـالل الجـدول اعـاله انـه ان هنـاك شـبه اجمـع مـن قبـل المتطـوعين علـى
ان حصـ ــص الـ ــدعم الد ارسـ ــي التـ ــي تقـ ــدمها فـ ــروع جمعيـ ــة كافـ ــل اليتـ ــيم الخيريـ ــة لفائـ ــدة االيتـ ــام
المتمدرس ــين  ،تكـ ــون عل ــى ايـ ــدي اس ــاتذة متطـ ــوعين ل ــذلك فـ ــي مختل ــف الم ـ ـواد وذل ــك بهـ ــدف
مس ــاعدتهم عل ــى التحس ــين م ــن تحص ــيلهم الد ارس ــي وبالت ــالي تحقي ــق التفـ ـوق الد ارس ــي وذل ــك
بنسـبة  %35.45وذلـك ألن حصـول هـذه الفئـة مـن االيتـام علـى حصـص الـدعم الد ارسـي عنـد
األســاتذة الخـواص الممتهنــين لهــذه المهنــة يتطلــب مصــاريف تشــكل عبئــا اضــافيا علــى االرملــة
ممــا يجعــل وضــعيتها االقتصــادية ال تســمح لهــا بتــوفير هــذه الخدمــة ألطفالهــا االيتــام ،فهــذا مــا
يجعـل فــروع جمعيــة كافــل اليتـيم الخيريــة ومــن خــالل نشــاطاتها الثقافيـة تســطر مثــل هــذه البـرامج
التدعمية لفائدة االيتام وذلك بمسـاعدة المتطـوعين االسـاتذة والمعلمـين المنخـرطين فـي صـفوفها
.فــي حــين ان نســبة المتطــوعين الــذين يــرون ان حصــص الــدعم الد ارســي التــي تقــدمها فــروع
جمعية كافل اليتيم الخيرية لفائدة االيتام المتمدرسين انما تكون من طرف اسـاتذة تنتـدبهم فـروع
الجمعية لهذا الغرض مقابـل يتقاضـونه وذلـك يقـدرب %24.54 :وهـي نسـبة منخفضـة ،وتمثـل
بعــض المتطــوعين خريجــي الجامعــات والغيــر مــوظفين فــإن فــروع الجمعيــة وكمســاعدة لهــم تقــوم
باستدعائهم لتقديم الـدروس التدعيميـة لفائـدة االيتـام المتمدرسـين مقابـل اجـور رمزيـة لهـم ،كـونهم
هــم أيضــا بحاجــة لمــورد مــالي لتلبيــة متطلبــاتهم الشخصــية وتــدبير أمــورهم  .وعلــى العمــوم ومــن
خالل ما تم رصده مـن قبلنـا فـإن هـذه الحـاالت معزولـة وليسـت معممـة علـى كـل فـروع جمعيـة
كافل اليتيم الخيرية .
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ثالثا :مساهمة الجمعيات الخيرية في تدريب المتطوعين لديها :
الجدول رقم ( )00يوضح تلقي المبحوثين بجمعية كافل اليتيم الخيرية لدورات تدريبية
اإلجـــــــــــــــــــــــابات

النسبة المئوية

التكرار

نعم

71

%64.54

ال

39

%35.45

المجموع

111

%111

نالحظ من خـالل الجـدول أعـاله ان أكبـر نسـبة مـن المتطـوعين يؤكـدون تلقـيهم لـدورات
تدريبي ــة بالجمعي ــة وق ــد بلغ ــت %64.54ولع ــل ذل ــك به ــدف تحس ــين أداءه ــم التط ــوعي وتوس ــيع
خب ـرتهم فــي كيفيــة التعامــل مــع الفئــات المســتهدفة مــن خــدمات الجمعيــة خاصــة وأن ظــروفهم
المعيش ــية المزري ــة تجعله ــم يش ــعرون ب ــالنقص مقارن ــة بغي ــرهم م ــن أفـ ـراد المجتم ــع مم ــا يتطل ــب
معاملتهم بطريقة خاصة .
بينمــا هنــاك متطــوعين يؤكــدون عــدم تلقــيهم ألي تــدريب بجمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة وقــد بلغــت
نسبتهم ب%35.45وهي نسبة منخفضة مقارنة بنسبة المتطوعين الذين يتلقون تدريبات .
وعليــه ومــن خــالل اســتقراء هــذه النســب نالحــظ ان التــدريب علــى الــرسم وجــوده علــى مســتوى
جمعية كافل اليتيم الخيرية إال أنه ال يزال محدود ويحتـاج مزيـدا مـن التفعيـل لـيم تعميمـه علـى
باقي المتطوعين وذلك بهدف تطوير العمل التطوعي وتحسين أداءه بطرق وآليات عالنية .
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الجدول رقم ( )04يوضح طبيعة التدريب الذي يتلقاه المبحوثين بجمعية كافل اليتيم الخيرية
اإلجـــــــــــــــــــــابات

النسبة المئوية

التكرار

نظري

32

%45.13

تطبيقي

12

%13.11

كليهما

23

%34.12

المجموع

31

%111

يتضــح لنــا مــن خــالل هــذا الجــدول أن سالبيــة المتطــوعين بجمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة
يؤكــدون أن الــدورات التدريبيــة التــي تلقونهــا كانــت نظريــة وقــد بلغــت نســبتهم  %45.13ثــم تلتهــا
نسبة المتطوعين الذين يـرون أن التـدريبات التـي تلقونهـا كانـت عبـارة عـن تـدريبات تجمـع مـابين
النظـ ــري والتطبيقـ ــي "كليهمـ ــا "وقـ ــد قـ ــدرت نسـ ــبتهم ب  %34.12فـ ــي حـ ــين جـ ــاء آخـ ــر نسـ ــبة
المتطــوعين الــذين يقــرون أن التــدريبات التــي تقــوم بهــا جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة هــي تــدريبات
تطبيقية ميدانية ولقد جـاءت نسـبتهم جـد منخفضـة إذ قـدرت ب %13.11ولعـل هـذا االنخفـاض
مــرده الــى ضــعف االهتمــام مــن قبــل القــائمين علــى الجمعيــة بالجانــب الميــداني مقارنــة بالجانــب
النظري الـذي يالحـظ أن االهتمـام كـان كبيـر ,وعمومـا الزال الجانـب التكـوين والتـدريب بالجانـب
التطوعي على مستوى المنطقـة العربيـة بمـا فيهـا الج ازئـر ،الزال يشـكو ضـعفا كبيـر ممـا يـنعكس
ســلبا أمــا انتشــاره وتطــوره .هــذا اذا مــا قــورن ذلــك بمــا وصــل إليــه العمــل التطــوعي فــي الــدول
الغربية ومدى تقدمه وازدهاره .
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الجدول رقم ( )02يوضح شكل التدريب الذي يتلقاه المبحوثين بجمعية كافل اليتيم الخيرية
اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات

النسبة المئوية

التكرار

تدريب مستمر

13

%4.22

تدريب متقطع

45

%33.34

نـــــــــــــــــــــــاد ار

23

%32.31

المجمــــــــــــــــــوع

31

%111

نالحــظ م ــن خ ــالل ه ــذا الج ــدول أعــاله أن النس ــبة األعل ــى م ــن المتط ــوعين يؤك ــدون أن
التدريبات التـي يتلقونهـا فـي جمعـة كافـل اليتـيم الخيريـة تكـون عـادة بشـكل متقطـع  .وذلـك بمـا
يقارب %33.34حيث كلما هيئت الظروف للجمعية في تنظيم دورات تدريبيـة للمتطـوعين فإنهـا
ال تت ـوانى فــي ذلــك .ولكــن نظ ـ ار لضــعف إمكانيــات الجمعيــة خاصــة الماديــة منهــا ،هــذا إذا مــا
علمنــا أن تنظــيم مثــل هــذه الــدورات التدريبيــة يتطلــب ميزانيــة ماليــة كبيـرة لجلــب مــدربين والتعاقــد
معهم وسيرها من التكـاليف المتعلـق بتنظـيم مثـل هـذه الـدورات التدريبيـة لفائـدة المتطـوعين ،وهـذا
ما يشكل عب على الميزانية المالية للجمعية خاصة أن ميزانيتهـا السـنوية تكـون بشـكل تقـديري
وليست منتظمـة كونهـا تعتمـد بالدرجـة األولـى علـى الهبـات ومسـاعدات الحكوميـة مـع اشـتراكات
السنوية للمتطوعين بها ،وهذا ما يجعل مـن المـوارد واإلمكانيـات الماديـة للجمعيـة مرهونـة بحجـم
هــذه الهبــات والمســاعدات الحكوميــة واشــتراكات المتطــوعين ،وهــذا بحســب تص ـريح ل ـرئيس فــرع
جمعية كافل اليتيم الخيرية بتميمون .
بينم ــا نس ــبة المتط ــوعين ال ــذين يؤك ــدون أن الت ــدريبات الت ــي يتلقونه ــا ف ــي جمعي ــة كاف ــل اليت ــيم
الخيري ــة تك ــون ن ــادرة فق ــد ج ــاءت نس ــبتهم ب %32.31وآخ ــر نس ــبة المتط ــوعين ال ــذين ي ــرون
التدريبات التي يتلقونها بالجمعية تكون بشـكل مسـتمر ،وقـد بلغـت نسـبتهم  %4.22وهـي نسـبة
جد منخفضة عن سابقيها .
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وهذا يجعلنا نستنتج أن الجانب التدريبي بجمعية كافل اليتيم الخيريـة جـد ضـعيف ويحتـاج مزيـدا
مـن االهتمـام مــن قبـل القـائمين علــى الجمعيـة ،وذلــك بهـدف تطـوير قــدرات المتطـوعين وتحســين
كفاءتهم التطوعية واالنفتال على أساليب تطوعيـة جديـدة مـن شـأنها المسـاهمة فـي تطـور العمـل
التطوعي الخيري بجمعية كافل اليتيم الخيرية بوالية أدرار .
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الجدول رقم ( )07يوضح ازدياد النشاط التطوعي بجمعيـة كافـل اليتـيم الخيريـة خـالل شـهر
رمضان .
يتضــح لنــا مــن خــالل هــذا الجــدول أن هنــاك اجمــاع مــن قبــل المتطــوعين حــول ازديــاد
اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات
نعم

التكرار

راجع لخصوصية هذا الشهر

54

لتفرغ اهلب المتطوعين

41

النسبة المئوية
15

%43.33 %53.44
%43.15

من التزاماتهم الوظيفية وانشغاالتهم
ال

14

المجمــــــــــــــــــــوع

111

%12.32
%111

النشــاط التطــوعي بفــروع جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة خــالل شــهر رمضــان وذلــك بنســبة عاليــة
جدا قدرت ب %43.33من مجموع المتطوعين ،والتي منها اعلى نسبة مـن المتطـوعين الـذين
يــرون ان ارتفــاع حركيــة النشــاط التطــوعي خــالل شــهر رمضــان يعــزى الــى الخصوصــية الدينيــة
الروحانيــة الــذي يتميــز بــه هــذا الشــهر وذلــك بمــا يعــادل  %53.44إذ مــن بــين مــا يميــز بــه
شــهر رمضــان هــي كثـرة العبــادات وتقــرب الفــرد المســلم اكثــر مــن ا بهــذه العبــادات كالصــالة
والصــوم وفعــل الخي ـرات هــذا االخيــر ،الــذي يعــد ش ـكل مــن أشــكال التقــرب مــن ا عــز وجــل ،
لـذلك فالمجتمعـات االسـالمية بمــا فيهـا المجتمـع الج ازئــري ،فإنـه تحـرص علــى فعـل الخيـر مــن
خــالل التصــدق و تقــديم المســاعدة لمــن هــم فــي حاجــة لهــا ،لهــذا فــان شــهر رمضــان يميــز
بطابعه الروحاني لدى الفرد المسلم ،وتتجلى مظاهره فـي فعـل الخيـر وزيـادة تكافـل األفـراد فيمـا
بينهم وتوطيد عرى التضامن بين أفراد المجتمع ،على الرسم من ان هذه المظاهر في االسـاس
متأصــلة فــي الثقافــة االســالمية إال أن تجلياتهــا تبــرز أكثــر وتعــرف انتعــاش أكثــر خــالل شــهر
رمض ــان نظـ ـ ار ألن ه ــذا الش ــهر تتض ــاعف في ــه الحس ــنات ،ل ــذلك نج ــد المجتمع ــات االس ــالمية
تحرص على اسـتثمار هـذا الشـهر فـي مضـاعفة جهودهـا فـي عمـل الخيـر و ازديـاد عطاياهـا ،

097

الفصل السادس

الدور التثقيفي للجمعيات الخيرية في تفعيل العمل التطوعي

لتجسيد قيم التراحم والت زر بين افراد المجتمع لذلك انعكس ذلك على زيادة النشـاط التطـوعي
لمختلف التنظيمات التطوعية على سرار فروع جمعية كافل اليتيم الخيرية بـأدرار وهـذا مـا يفسـر
ارتف ــاع نس ــبة المتط ــوعين ال ــذين يرجع ــون ه ــذا االزدي ــاد ف ــي النش ــاط التط ــوعي خ ــالل ش ــهر
رمضــان الــى خصوصــية هــذا الشــهر بالنســبة للمســلمين وذلــك بمــا يعــادل  ، %53.44حــين
أن نسبة المتطـوعين الـذين فـي يـرون أن ارتفـاع حركيـة النشـاط التطـوعي خـالل شـهر رمضـان
مـ ــرده إلـ ــى ان المتطـ ــوعين ف ـ ـي سـ ــالبهم يكون ـ ـوا متفـ ــرسين مـ ــن الت ازمـ ــاتهم المهنيـ ــة او الد ارسـ ــية
،فــالطالب والمتمدرســين يكــون خــالل شــهر رمضــان فــي عطلــة عــن الد ارســة ،بينمــا عــدد كبيــر
من الموظفين والعمال يأخذون اجازتهم السنوية خـالل شـهر رمضـان ،و حتـى ان لـم يكونـوا فـي
اج ــازة ف ــإن التوقي ــت المعتم ــد ف ــي ش ــهر رمض ــان للعم ــال يك ــون أق ــل ض ــغط وتركيـ ـ از مقارن ــة
باألش ــهر العادي ــة  ،ل ــذلك نج ــد المتط ــوعين أكث ــر تف ــر خ ــالل ش ــهر رمض ــان للممارس ــة العم ــل
التطوعي وهذا ما عبر عنه المتطوعين بما يقارب .%43.15
أم ــا ع ــن المتط ــوعين ال ــذين ل ــم يلحظـ ـوا اي زي ــادة ف ــي النش ــاط التط ــوعي خ ــالل ش ــهر رمض ــان
ويصــفونه بــأن النشــاط التطــوعي بفــروع جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة يكــون بــنفس الــوتيرة طيلــة
السنة فقد جاءت نسبتهم جد ضعيفة إذ بلغت  %12.32 :من مجموع المتطوعين .
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الجدول رقم ( )08يوضح عالقة ازدياد النشاط التطوعي بجمعية كافل اليتيم الخيرية خـالل
شهر رمضان بالجنس.
ازدياد النشاط التطوعي

في شهر رمضان

نعم

ال

التكرار

المئوية%

النسبة

التكرار

المئوية %

المجموع

44

% 41

النسبة

أنثى

33

%32

التكرار

ذكر

52

المئوية %

4 %43.33

النسبة

الجنس

المجموع

31 %13.33

%111

14

%24

51

%111

22

%21

111

%111

يتجلى لنا من خالل هذا الجدول أن سالبية المتطوعين بفروع جمعيـة كافـل اليتـيم الخيريـة
لوالية أدرار ،يؤكدون ازدياد النشـاط التطـوعي خـالل شـهر رمضـان وذلـك بنسـبة  % 41منهـا
أعلــى نســبة مــن المتطــوعين الــذكور بنســبة بلغــت  %43.33بينمــا نســبة المتطوعــات اإلنــاث
فقــد جــاءت بانخفــاض طفيــف قــدرب %32ولعــل هــذا االنخفــاض ،مــرده الــى زيــادة انشــغاالت
المتطوعــات أكثــر باألعمــال المنزليــة خــالل شــهر رمضــان  ،لهــذا نشــهد انخفــاض فــي نســبتهم ،
فــي حــين أن نســبة المتطــوعين الــذين ال يلمســون اي ازديــاد فــي النشــاط التطــوعي خــالل شــهر
رمضـ ــان ،فق ـ ــد جـ ــاءت نس ـ ــبتها ب %21وه ـ ــي نس ـ ـبة ج ـ ــد منخفض ـ ــة منهـ ــا %24م ـ ــن اإلن ـ ــاث
المتطوعات  ،بينما الذكور فقد قدرت نسـبتهم ب %13.33ولعلهـا لألفـراد الـذين يجـدون أنفسـهم
مجهدين مـن الصـوم و الت ازمـات الحيـاة األخـرى خـالل شـهر رمضـان ممـا يتعـذر علـيهم التواجـد
في فروع الجمعية للمزاولة نشاطهم التطوعي خالل هذا الشهر.
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الجدول رقم ( )00يوضح اقامة أي نشاطات ثقافية بجمعية كافل اليتيم الخيرية خالل شـهر
رمضان .
اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات

النسبة المئوية

التكرار

نعم

45

%33.23

ال

25

%22.32

المجموع

111

%111

نالحــظ مــن خــالل هــذا الجــدول النســبة األكبــر مــن المتطــوعين يؤكــدون تنظــيم فــروع
جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة بواليــة أدرار لنشــاطات ثقافيــة خــالل شــهر رمضــان وذلــك بنســبة
قاربت  %33.23والتي عبر عنهـا هـؤالء المتطـوعين مـن خـالل تعليقـاتهم أن هـذه النشـاطات
فـي مجملهـا تتمثـل فـي المسـابقات الدينيـة ذات الطـابع الـديني و التـي يـتم تنظيمهـا لفائـدة االيتـام
كــذا تنشــيطهم ألمســيات انشــادية ومديحيــة تت ـزامن مــع الطــابع الروحــي لشــهر رمضــان  ،بينمــا
نسبة المتطوعين الذين يؤكدون عدم تنظيم فروع جمعية كافـل اليتـيم الخيريـة بواليـة أدرار ألي
نشاطات ثقافية خالل شهر رمضان ذلك ب %22.32مـن مجمـوع المتطـوعين .إال ان التوجـه
العام ألفراد العينة يؤكد تنظيم جمعية كافل اليتيم الخيريـة لنشـاطات ثقافيـة خـالل شـهر رمضـان
وذلك بأحياء ليالي رمضـانية تشـهر عديـد البـرامج الثقافيـة مـن تقـديم للمـدائح الدينيـة والمسـابقات
اللتنافسية في حفظ القران الكـريم وتجويـده وسيرهـا مـن النشـاطات الثقافيـة التـي تحـرص الجمعيـة
على تنظيمها تزامنا مع الشهر الفضيل .
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الجدول رقم ( )03يوضح أهم المعوقات التي تعترض العمل التطوعي على مسـتوى المحلـي
.
اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات

التكرار

النسبة المئوية

42

%32.12

ضعف الوعي التطوعي ( ثقافة العمل التطوعي)
13

ضعف الدعم المالي الحكومي للجمعيات

%11.44

التطوعية
عدم وجود تقدير وتحفيز للمتطوعين من قبل

14

%13.33

الجمعيات الخيرية .

بعد المسافة بين فروع جمعية كافل اليتيم الخيرية

11

%13.41

وبين قصور الوالية مما يعيف التوصل مع األيتام
ضعف التنسيف بين جمعية كافل اليتيم والجمعيات

13

%15.31

االخرى النشطة في مجالها .

تضارب اوقات العمل التطوعي مع العمل الرسمي

13

%12.23
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%111

يبــرز لنــا جليــا مــن خــالل هــذا الجــدول أن الغالبيــة الســاحقة مــن المتطــوعين بجمعيــة
كافــل اليتــيم الخيريــة يــرون أن مــن بــين مــا يعيــق العمــل التطــوعي علــى المســتوى المحلــي يتمثــل
في ضعف انتشار الوعي التطوعي ومن ثمة الثقافة التطوعية وذلك بنسبة ، %32.12
بينمـا هنــاك متطــوعين يـرون ان مــن بــين التحـديات التــى يواجههــا العمـل التطــوعي علــى مســتوى
المحلي تكمن في ضعف تقدير وتحفيز المتطوعين من قبل الجمعيات التي ينشـطون بهـا وقـد
قــدرت بنســبتهم ب  .%13.33أمــا نســبة المتطــوعين الــذين ينظــرون الــى ضــعف الــدعم المــالي
الحكومي للجمعيات الخيرية من ابرز ما يعيق العمل التطوعي على المستوى المحلي ومـن ثمـة
محدودي ــة المـ ـوارد المالي ــة له ــذه الجمعي ــات وذل ــك بنس ــبة ، %11.44ف ــي ح ــين تقارب ــت نس ــب
المتطــوعين الــذين يــرون فــي بعــد المســافة بــين فــروع جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة وبــين قصــور
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الوالي ــة أه ــم م ــا يعي ــق العم ــل التط ــوعي عل ــى المس ــتوى المحل ــي وذل ــك بنس ــبة  %13.41وب ــين
المتطــوعين الــذين يجــدون فــي ضــعف التنســيق بــين فــروع جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة مــن جهــة
وبــين الجمعيــات االخــرى النشــطة فــي مجالهــا ،معيــق للعمــل التطــوعي علــى مســتوى واليــة أدرار
وذلــك بمــا يربـوا عــن %15.31وأخيــر نســبة المتطــوعين الــذين يــرون فــي تضــارب اوقــات العمــل
التطـوعي مــع اوقــات عملهــم الرســمي مــن بــين معوقـات العمــل التطــوعي وقــد جــاءت نســبتهم جــد
منخفضة إذ قدرت ب%12.23
وعليــه وم ــن خــالل اس ــتقرائنا لهــذا الج ــدول نج ــد أن العمــل التط ــوعي تعترضــه عدي ــد التح ــديات
والمعوقــات علــى المســتوى المحلــي ويشــكل ضــعف الــوعي بأهميــة العمــل التطــوعي والــذي يــنم
بـدور عــن سيــاب ثقافـة تطوعيــة لــدي افـراد المجتمــع مــن بـين ابــرز يعانيــه العمـل التطــوعي ممــا
يعيـق نمـو و ازدهـاره فــال يـزال الجانـب الثقــافي التطـوعي جـد مـنخفض ،والــى جانـب هـذا العــائق
تبرز عوائق اخرى كضعف مواردها المالية نتيجة قلة الدعم الحكومي للجمعيـات الخيريـة وكـذا
معوقــات اخ ـرى منهــا مــا هــو تنظيمــي كضــعف التنســيق بــين الجمعيــات الخيريــة التطوعيــة فيمــا
بينها  ،ومنها ما هـو جغ ارفـي كبعـد المسـافة بـين فـروع جمعيـة كافـل اليتـيم الخيريـة وبـين قصـور
الواليــة المتراميــة األطـراف ممــا يشــكل صــعوبة فــي الوصــول الــى االيتــام واأل ارمــل الــذين هــم فــي
حاجـ ــة للمسـ ــاعدة إذا مـ ــا علمنـ ــا إن الجمعيـ ــة ال تتـ ــوفر علـ ــى وسـ ــائل نقـ ــل خاصـ ــة بهـ ــا لنقـ ــل
المســاعدات لأل ارمــل واأليتــام و انمــا تعتمــد فــي ذلــك علــى مركبــات المتطــوعين او يــتم اســتأجر
ســيارات لهــذا الغــرض وهــذا فــي حــد ذاتــه مشــكل يضــاف الــى عديــد العوائــق التــي يوجههــا العمــل
التطوعي على المستوى المحلي والتي يؤمل تجاوزها .
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الجدول رقم ( )01يوضح أهم مقترحـات أفـراد العينـة لتجـاوز المعيقـات التـي تعتـرض العمـل
التطوعي على مستوى المحلي بحسب وجهة نظرهم .
اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات

التكرار

النسبة المئوية

العمل على تنمية الوعي التطوعي لدى المجتمع

31

%31.33

زيادة دعم المادي لجمعيات

32

%23.42

الخيرية
11

توفير وسائل نقل خاصة

%3.42

بالجمعية الخيرية

13

انشاء تنسيقيــة للجمعيات

%2.31

الخيرية بالوالية .
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%111

نظ ـ ار ألن سالبيــة المتطــوعين يــرون أن أبــرز مــا يواجــه العمــل التطــوعي علــى المســتوى
المحلي يكمن في ضعف الثقافة التطوعية وذلك عن طريق الوعي بأهمية العمل التطـوعي فـي
حيــاة المجتمــع لــذلك فقــد اقترحـوا ضــرورة تكثيــف العمــل علــى تنميــة الــوعي التطــوعي لــدى افـراد
المجتمــع وذلــك بنســبة  %31.33تــم يليهــا اوالء االهميــة للجمعيــات الخيريــة مــن خــالل زيــادة
الــدعم المــادي لهــا بنســبة %23.42وذلــك لتمكينهــا مــن تجســيد برامجهــا التطوعيــة بشــكل جيــد
وفاع ــل .ف ــي ح ــين نج ــد نس ــبة %3.42م ــن المتط ــوعين يقترح ــون لتقري ــب المس ــافة بي ــنهم وب ــين
االيت ــام واأل ارم ــل ال ــذين تش ــملهم خ ــدمات جمعي ــة كاف ــل اليت ــيم الخيري ــة ف ــي القص ــور والمن ــاطق
المعزولة ضرورة توفير وسـائل نقـل خاصـة بالجمعيـة الخيريـة .وأخيـ ار جـاءت نسـبة المتطـوعين
الذين يرون لزيادة التنسيق بين الجمعيات الخيريـة التطوعيـة األخـرى النشـطة بواليـة أدرار والتـي
قد قدرت ب . %2.31
ويمكن ان يفسر كل هـذا الـى ايمـان المتطـوعين ان تنميـة وتطـوير العمـل التطـوعي لكـي يسـاهم
بدوره في بناء المجتمع ويؤدي ما يفترض به أن يؤديه ال يتحقق دون سـرس قيمـة وثقافـة العمـل
التطــوعي فــي عقــول ونفــوس اف ـراد المجتمــع وال يتــأتى ذلــك مــا لــم تســلط االض ـواء علــى أهميــة
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العمل التطوعي في حياة المجتمع عن طريق اشراك مؤسسـات االجتماعيـة واإلعالميـة فـي ذلـك
لخلــق تعبئــة اجتماعيــة نحــو اهميــة العمــل التطــوعي ،مــع تعزيــز ذلــك بــدعم المؤسســات الخيريــة
والتطوعيــة ماديــا ومعنويــا لتمكينهــا مــن ان تلعــب دو ار رئيســيا تطــوير العمــل التطــوعي ودعمــه
على اعتبارها المنا االكثر مالئمة للعمل التطوعي .
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رابعا  :االستنتاج الجزئي الثاني :
مــن خــالل تحليلنــا لجــداول الفرضــية الثانيــة والتــي مفادهــا ":تعمــل جمعي ـات الخيريــة مــن خــالل
دورهــا التثقيفــي علــى تفعيــل العمــل التطــوعي "فقــد توصــلنا الــى جملــة مــن النتــائج تتمثــل فــي
مايلي :
 تعــد الب ـرامج التطوعيــة التثقيفيــة التــي تعمــل علــى تســطيرها جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة دو ارهامــا فــي اتاحــة الفرصــة أمــام المتطــوعين لــديها مــن أجــل إب ـراز جهــودهم التطوعيــة وذلــك عــن

طريق مشاركاتهم في مختلف نشاطاتها التطوعية ذات األبعاد التثقيفية .% 33.89
 إن تنظيم جمعية كافـل اليتـيم الخيريـة لأليـام اإلعالميـة و التحسسـية التطوعيـة ،والتـي الهـدفمنهــا تســليط الضــوء علــى القضــايا التــي تهــم المجتمــع ،بنســبة  44.54%والتــي فــي الغالــب يــتم
اختي ــار مواض ــيعها م ــن قب ــل الق ــائمين عليه ــا بنس ــبة % 54.43ولع ــل ه ــذا م ــا يعك ــس انفت ــال
الجمعيــة علــى مجتمعهــا الــذي تتواجــد فيـه وحرصــها علــى المســاهمة فــي توعيــة افـراده بالقضــايا
التي تحدق بـه ،فـتخص هـذه االخيـرة بالتنـاول والمناقشـة إيمانـا منهـا بأهميـة توسـع مـدارك افـراد
المجتمع ازاء هذه القضايا والمواضيع التي تشكل تحديا لهم .ولعل كل ذلك يصب فـي مسـاهمة
الجمعية في تحمل جزء من المسؤولية االجتماعية اتجاه مجتمعها األدراري .
 إن تنظـيم جمعيـة كافـل اليتــيم الخيريـة للملقيـات واللقـاءات الفكريــة ،بهـدف إبـراز أهميـة العمــلالتط ــوعي ،بنس ــبة % 15.45والت ــي تس ــاهم ب ــدور هام ــا ف ــي نش ــر ثقاف ــة العم ــل التط ــوعي ل ــدى
اوساط المجتمع األدراري والتي يثريها المتطوعين بالتنظيم والمشاركة والحضور
 كمـا يؤكـد المتطـوعين بجمعيـة كافـل اليتـيم الخيريـة الفـرع الـوالئي أن هـذه الملتقيـات واللقــاءاتالفكري ــة تحظـ ــى بتـ ــأطي ار مـ ــن قبـ ــل أسـ ــاتذة ومهتمـ ــين بالشـ ــأن التطـ ــوعي وذلـ ــك بنسـ ــبة 41.11
%وذلــك لكــي يتســنى للمتطــوعين مــن خــالل احتكــاكهم مــع ه ـؤالء األســاتذة والمهتمــين بالشــأن
التطوعي لالستفادة منهم ومن تجربتهم التطوعية والتي من شأنها تطـوير افكـارهم ونظـرتهم نحـو
العمل التطوعي .
 إن بـ ـرامج ال ــدعم المدرس ــي ال ــذي تش ــرف عليه ــا جمعي ــة كاف ــل اليت ــيم الخيري ــة لفائ ــدة االيت ــامالمتمدرســين األيتــام فــي األط ـوار النهائيــة بهــدف مســاعدتهم علــى تحســين تحصــيلهم الد ارســي
،وذلك بنسبة % 44.14ومن تم مسـاعدتهم علـى التفـوق والنجـال الد ارسـي ،وهـذا يعـد مـن بـين
المساهمات التثقيفيـة التطوعيـة للجمعيـة ،حيـث الـى جانـب المسـاهمة فـي مسـاعدة االيتـام علـى
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تدعيم جوانب النقص في تحصيلهم الدراسي فهي تستثمر خبـرات المتطـوعين لـديها مـن معلمـين
وأساتذة وطلبة جامعين في عمليات الدعم الدراسي هذه بنسبة % .35.45
 إن جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة وقصــد تحســين كفــاءة كوادرهــا التطوعيــة فإنهــا تعمــل علــىتنظـيم دورات تدريبيـة لفائــدة هـؤالء المتطـوعين التــي تجمـع مــابين النظـري والتطبيقـي وهــذا مـا تــم
تأكيده من قبل المتطوعين بنسبة .% 31.41
أما فيما يتعلق بشهر رمضان فإن جمعيـة كافـل اليتـيم الخيريـة بواليـة أدرار تواكـب هـذا الشـهرالك ـريم بزيــادة نشــاطها التطــوعي حيــث تفــتح أبوابهــا أمــام المتطــوعين ال ـراسبين بممارســة العمــل
التطــوعي خــالل هــذا الشــهر ،إذا تشــهد زيــادة محسوســة فــي اعــداد المتطــوعين بصــفوفها خاللــه
مقارنـة باألشــهر االخــرى وذلـك بنســبة ،% 43.33كمــا تعمـد الــى تســطير برنـامج تطوعيــا خيريــا
خصص لهذا الشهر يجمع بين شقين خدماتي وتثقيفي .
يتمثــل الشــق الخــدماتي فــي توزيــع المســاعدات الماديــة علــى األيتــام واأل ارمــل والمعــوزين والتــي
تظهر في قفة رمضان وعيدية الفطر لأليتام ،المتمثلة في مالبس عيد الفطر لألطفـال األيتـام .
ف ــي ح ــين أن الش ــق التثقيف ــي يظه ــر ف ــي تنظيمه ــا لعدي ــد االنش ــطة الثقافي ــة خ ــالل ه ــذا الش ــهر
كالمسـ ــابقات التنافسـ ــية الدينيـ ــة وتنظـ ــيم سـ ــهرات انشـ ــادية وسيرهـ ــا والتـ ــي يسـ ــهر علـ ــى تنظمهـ ــا
واإلشراف عليها المتطوعين بجمعية كافل اليتيم الخيرية وذلك بنسبة ،%33.23
 رســم مــا تســاهم بــه جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة مــن جهــودا فــي تفعيــل العمــل التطــوعي علــىالمســتوى المحلــي (واليــة أدرار ) إال أنــه الزال يواجــه عديــد المعوقــات التــي رصــدها المتطــوعين
في مايلي :
 ضعف الوعي التطوعي ( ثقافة العمل التطوعي) عدم وجود تقدير وتحفيز للمتطوعين من قبل الجمعيات الخيرية . عدم وجود تقدير وتحفيز للمتطوعين من قبل الجمعيات الخيرية . بعــد المســافة بــين فــروع جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة وبــين قصــور الواليــة ممــا يعيــق التوصــلمع األيتام.
 ضعف التنسيق بين جمعية كافل اليتيم والجمعيات االخرى النشطة في مجالها . -تضارب أوقات العمل التطوعي مع العمل الرسمي .
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ولتجـاوز هــذه المعيقــات فقــد اقتــرل المتطــوعين مجموعـة مــن الحلــول التــي يرونهــا كفيلــة لتجــاوز
هذه المعوقات التي تعترض العمل التطوعي على المستوى والية أدرار والمتجلي للعيان أن هـذه
االقتراحات كانت نابعة من رحم ما يعانون من تحديات يومية خالل ممارستهم للعمـل التطـوعي
وقد عبر عنها المتطوعين في المقترحات التالية :
 -العم ــل عل ــى تنمي ــة ال ــوعي التط ــوعي ل ــدى المجتم ــع بالتع ــاون م ــع المؤسس ــات االجتماعي ــة

األخرى .

زيادة الدعم المادي للجمعيات الخيرية. توفير وسائل نقل خاصة بالجمعية الخيرية .إنشاء تنسيقية خاصة بالجمعيات الخيرية في الوالية .ومن خالل هذه النتائج نتوصل الى ان الفرضية الفرعية الثانية قد تحققت بنسبة كبيرة .
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من خالل د ارسـتنا الميدانيـة هـذه و المتمحـورة حـول دور الجمعيـات الخيريـة فـي
تفعيل العمل التطوعي والتي أجريت بجمعية كافل اليتـيم الخيريـة الفـرع الـوالئي لواليـة أدرار
وتحديــدا علــى عينــة قصــدية قوامهــا  111متطــوع بهــا فقــد توصــلنا الــى أهــم النتــائج والتــي
نلخصها في مايلي :
 / 1تق ــدم جمعي ــة كاف ــل اليت ــيم الخيري ــة نش ــاطات تطوعي ــة مادي ــة وص ــحية لفائ ــدة األيت ــام
واألرامل والمعوزين قصد مساعدتهم على سد احتياجاتهم من هذه الخدمات .
 / 2تعتم ــد جمعي ــة كاف ــل اليت ــيم الخيري ــة ف ــي تق ــديم خ ــدماتها التطوعي ــة ه ــذه عل ــى جه ــود
المتطــوعين بهــا وذلــك مــن خــالل مشــاركتهم فــي تســطير برامجهــا التطوعيــة والعمــل علــى
تجسدها من جمع المساعدات من المتبرعين وتوزيعها على المستفيدين مـن خـدماتها وكـذا
مشاركتهم في مختلف نشاطات الجمعية التطوعية .
 / 3تساهم جمعية كافل اليتيم الخيرية بالتكفل الصحي بالمرضى األيتام والمعـوزين وذلـك
من خالل تمكينهم من االستفادة من خدماتها الصحية التطوعية .
/ 4الــى جانــب خــدماتها التطوعيــة الصــحية تعمــل جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة علــى دعــم
الثقافة الصحية التطوعية من خالل برامجها التوعوية و التحسسية الصحية .
/ 5تعمل جمعية كافل اليتيم الخيرية علـى نشـر ثقافـة العمـل التطـوعي و التحسـيس بأهميـة
مــن خــالل تســطيرها لب ـرامج ونشــاطات تثقيفيــة يســهر المتطــوعين بهــا علــى تجســيدها فــي
شكل أنشطة ومعارض وأيام إعالمية وملتقيات .
 / 3تقــدم جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريـة بـرامج للــدعم المدرســي لفائــدة االطفــال االيتــام قصــد
تحسين من مستوى تحصيلهم الدراسي وكذا االستثمار في تخصصات وخبرات المتطـوعين
بها الذين يسهرون على هذه البرامج .
/ 3قصــد تحسســين مــن الخدمــة التطوعيــة لــدى المتطــوعين بهــا تــنظم جمعيــة كافــل اليتــيم
الخيرية دورات تدريبية لفائدة المتطوعين بها من أجل تطور اساليب العمل التطوعي لـديهم
واكسابهم مزيدا من المهارات التطوعية .
 / 4على الرسم مـن جهـود جمعيـة كافـل اليتـيم الخيريـة فـي مجـال العمـل التطـوعي إال أنهـا
ال ازلـت تواجههـا عديــد المعوقـات التنظيميــة منهـا والماليـة والثقافيــة والتـي تســعى جاهـدة الــى
تجاوزها .
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أ  -مناقشة نتائ الدراسة في ضوء الدراسة النظرية :
 -لقد شكل العمل التطوعي منذ فجر التاريخ دو ار هاما فـي توثيـق عـرى التكـاتف والتعـاون

بــين بنــي البشــر فيمــا بيــنهم لمواجهــة عناصــر الطبيعــة والتعــايش معها،وذلــك انطــالق مــن
مبــدأ حاجــة اإلنســان الدائمــة ألخيــه اإلنســان  ،وهــذا مــا جعــل للعمــل التطــوعي فــي مختلــف
المجتمعات ركيـزة أساسـية فـي بنـاء قـيم التضـامن و التـ زر و الـتالحم بـين أفرادهـا وهـذا مـا
جعله يتمتع بوظيفة أخالقية هامـة فـي المجتمعـات وذلـك لمـا يسـاهم بـه مـن تحقيـق للمنـافع
االجتماعيــة ألفـراد المجتمــع ،أنفســهم نتيجــة رول المبــادرة الذاتيــة النابعــة مــن المجتمــع نفســه
وهـذا مـا أشــار إليـه تومــاس بــاين حــين اعتبـر أن المنظمــات التطوعيـة تعــد وسـيلة اخالقيــة
وذلك من خالل تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة .
 كمـا تعــد الجمعيــات الخيريــة مــن بــين التنظيمــات االجتماعيــة الهامــة فــي تحقيــق التـوازناالجتمــاعي فــي اي مجتمــع وذلــك مــن خــالل مســاهمتها فــي تضــييق الهــوة لحاصــلة بــين
فئــات المجتمــع خاصــة بــين الفئــات االجتماعيــة الميســورة والفئــات االجتماعيــة المحرومــة
مـ ــن أيتـ ــام وأ ارمـ ــل ومعـ ــوزين وذلـ ــك عـ ــن طريـ ــق تقـ ــديم خـ ــدماتها التطوعيـ ــة والمتمثلـ ــة فـ ــي
المســاعدات الماديــة والصــحية و الخدماتيــة لهــم وذلــك بهــدف تلبيــة احتياجــاتهم االساســية
،لضمان لهـم حيـاة كريمـة دون شـعورهم بـالنقص مقارنـة بـين فئـات المجتمـع االخـرى ،وهـذا
م ــا سيس ــاهم ال محال ــة ف ــي دمجه ــم ف ــي المجتم ــع بطرق ــة سلس ــة ،وبالت ــالي الن ــأي به ــم م ــن
اإلن ـزالق فــي دوامــة اإلنح ارفــات االجتماعيــة ومــن تــم التقليــل مــن حــدة المشــكالت واآلفــات
االجتماعية التى قد تهدد استقرار المجتمع .
وهــذا مــا يجعــل مــن الجمعيــات الخيريــة احــد الوحــدات االجتماعيــة الهامــة والمســاهمة فــي
تحقيــق اســتقرار البنــاء االجتمــاعي وتوازنــه وذلــك نتيجــة الــدور البــارز الــذي تســهم بــه وهــذا
نفـ ــس مـ ــا تطـ ــرق اليـ ــه دوركــــايم حـ ــين اعتبـ ــر الجمعيـ ــات االجتماعيـ ــة مـ ــن بـ ــين الوحـ ــدات
االجتماعيـ ــة الضـ ــامنة لتحقيـ ــق الت ـ ـوازن فـ ــي البنـ ــاء االجتمـ ــاعي ككـ ــل ،وتعـ ــد وظيفـ ــة هـ ــذه
الوحدات كمساهمة الجزء في الكل .
ب – مناقشة نتائ الدراسة في ضوء الدراسات السابقة :
 تشـكل الجمعيــات الخيريــة األرضــية الخصــبة لممارســة العمــل التطــوعي وذلــك مــن خــاللما تتيحه أمام المتطوعين على اختالف أجناسهم وأعمـارهم مـن بـرامج تطوعيـة ونشـاطات
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خيريــة يقومــون بهــا ويظهــر ذلــك فــي سياســة األبـواب المفتوحــة التــى تعتمــدها جمعيــة كافــل
اليتــيم الخيريــة الفــرع ال ـوالئي لواليــة أدرار أمــام األف ـراد ممــن لهــم مي ـوال فــي ممارســة العمــل
التطــوعي  ،وهــذا نفـس مــا أشــارت إليــه د ارســة نــوي عمــار الموســومة ب " دور القيااادة فااي
إدارة العمل التطوعي الجمعوي " .
 تقــدم جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة نشــاطات تطوعيــة ماديــة وصــحية لفئــة األيتــام واأل ارمــلوالمعــوزين وذلــك قصــد مســاعدتهم علــى ســد احتياجــاتهم مــن هــذه الخــدمات والعمــل علــى
تـ ــوفير حيـ ــاة كريمـ ــة لهـ ــم دون شـ ــعورهم بـ ــالنقص والحاجـ ــة .وهـ ــذا يـ ــدخل ضـ ــمن الت ازمـ ــات
الجمعيــة بمســؤوليتها االجتماعيــة اتجــاه مجتمعهــا وذلــك مــن خــالل مســاهمتها فــي طمــس
الفـوارق االجتماعيــة بــين شـرائح المجتمــع .وقــد ذهبــت فــي هــذا الســياق نفســه د ارســة وجدددي
محمد أحمد بركات والموسومة " تفعيل الجمعيات الخيرية التطوعية فاي ضاوس سياساات
االصالح االجتماعي بالمجتمع العربي المعاصر".
تعتمد جمعية كافل اليتـيم الخيريـة فـي تقـديم خـدماتها التطوعيـة الخيريـة بشـكل كبيـر علـىجهود المتطـوعين لـديها وذلـك مـن خـالل مشـاركتهم فـي تسـطير برامجهـا التطوعيـة والسـهر
علــى تجســيدها ،وهــذا مــا يســمح للمتطــوعين بالمشــاركة فــي صــناعة الق ـرار بهــا جنــب الــى
جانــب مــع القــائمين بهــا وهــذا مــا يعــزز قــيم الديمقراطيــة التشــاركية بهــا وكــذا حرصــها علــى
توحيــد الــروئ واألهــداف التــي تســعى الجمعيــة الــى تحقــيقهم بــين المتطــوعين والقــائمين بهــا
وهذا ما سيسهم في خلق ثقة متبادلة بين الجمعية واألفـراد المتطـوعين بهـا ومـن تـم زيـادة
تمسكهم بهـا واإلخـالص لهـا وهـذا مـا جعـل جـل الد ارسـات السـابقة تنـوه بضـعف هـذه الميـزة
فــي الجمعيــات الخيريــة التــي تناولتهــا بالبحــث والد ارســة علــى الــرسم مــن أهميتهــا بالنس ــبة
لنجال العمل التطوعي .
 تســاهم جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة بالتكفــل الصـحي لأليتــام والمعــوزين وذلــك مــن خــاللتمكينهم من االستفادة من عديد الخدمات الصحية التطوعية التي تقدمها سواء التكفـل بمـن
هــم بحاجــة للعــالج خــارج الواليــة وكــذلك ش ـراء األدويــة لمــن هــم سيــر قــادرين علــى اقتنــاءه
،وكذا تنظيم القوافل الطبيـة لفائـدة المرضـى بالمنـاطق النائيـة بالتنسـيق مـع جمعيـات خيريـة
طبية من الشمال والمستشفى .
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 إلــى جانــب خــدماتها التطوعيــة الصــحية  ،تعمــل جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة علــى دعــمالثقاف ــة الص ــحية ل ــدى أفـ ـراد المجتم ــع وذل ــك ع ــن طري ــق تس ــطيرها لعدي ــد البـ ـرامج التوعي ــة
والتحسسـ ــية ذات الطـ ــابع الصـ ــحي كـ ــالحمالت التوعيـ ــة التحسسـ ــية ضـ ــد مخـ ــاطر بعـ ــض
األمراض وكيفيـة الوقايـة منهـا وكـذلك تنظـيم حمـالت التبـرع بالـدعم وكـل ذلـك بهـدف تنميـة
الثقافة الصحية لدى أفراد المجتمع مستعين في تنشيطها على كوادرها التطوعية .
تســعى جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة وضــمن أهــدافها لتفعيــل العمــل التطــوعي علــى ترســيخثقافة التطوعي في أوساط المجتمع خاصة لدى الفئات الشـبانية ،وذلـك مـن خـالل برامجهـا
التحسســية والفكريــة بأهميــة العمــل التطــوعي فــي حيــاة الفــرد والمجتمــع ومــا يمكــن ان يثمــر
عن ــه م ــن فوائ ــد ف ــي بن ــاء وترقي ــة ه ــذا األخي ــر  ،وذل ــك انطالق ــا م ــن إيمانه ــا بمسـ ــؤوليتها
االجتماعية اتجاه محيطها االجتماعي الذي تنشط فيه من جهة ومن جهة أخـرى نظـ ار ألن
الجمعيــات األهليــة عمومــا والتــى تعــد جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة أحــدها لهــا مــن المرونــة
الكافي ــة للتعام ــل المباش ــر م ــع االفـ ـراد والت ــي تمكنه ــا بالض ــرورة بالتغلغ ــل ل ــدى األوس ــاط
الشــعبية مــن المجتمــع وهــي الفئــة المســتهدفة بترســيخ ثقافــة العمــل التطــوعي بهــا كونهــا هــي
الفئـة الغالبـة مـن افـراد المجتمـع والتـي يعــول عليهـا فـي التنميـة االجتماعيـة عمومـا وهـذا مــا
اتفقـت عليــه أسلـب الد ارســات السـابقة التــي تــم االعتمـاد عليهــا فـي هــذه الد ارسـة علــى سـرار
د ارســة " عثمدددان بدددن صدددالح العدددامر المعنوندددة ب:ثقافاااة العمااال التطاااوعي لاااد الشاااباب
السعودي" .
 تواجه جمعيات الخيريـة بواليـة أدرار جملـة مـن المعوقـات والتـي تحـد مـن فعاليـة نشـاطهافي تفعيل العمل التطوعي في الوالية والتي تراوحت بحسب المتطوعين بهـا مـابين معوقـات
تنظيميــة كضــعف الخب ـرات التطوعيــة التنظيميــة وضــعف التنســيق بينهــا وبــين فروعهــا مــن
جهة وبينها وبين الجمعيات الخيرة األخرى النشطة فـي محيطهـا وهـذا مـا يجعـل مـن العمـل
التطــوعي يشــكوا مــن ضــعف التنســيق ومــن ثمــة محدوديــة التــأثير ،وهنــاك كــذلك معوقــات
مالية كعدم امتالك بعضها لمقرات ثابتة ،الـى جانـب ضـعف مواردهـا الماليـة والتـي تعتمـد
بشــكل كبيــر علــى مســاعدات المحســنين واشــتراكات المتطــوعين بالدرجــة االولــى الــى جانــب
مســاعدات الحكوميــة المخصصــة للجمعيــة وهــذا مــا يجعــل مــن مي ـزانيهم الســنوية تقديريــة
وسيــر ثابتــة مــن ســنة ألخــرى وهــذا مــا يــؤثر علــى برامجهــا التطوعيــة مــن ســنة ألخــرى تبعــا
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لــذلك ،والمالحــظ أن أسلــب هــذه المعوقــات ال تخــرج عــن كونهــا صــعوبات ماديــة وتنظيميــة
وهي في الغالب تتشابه مع أسلب الجمعيات الخيرية الوطنية والتي كانت ضـمن الد ارسـات
السابقة التي اعتمدنا عليها كد ارسـة دراسة نوي عمار والمعنونة ب"دور القيادة في إدارة
العمل التطوعي الجمعوي و دراسة عبدد هللا بوصدنوبرة بعندوان " الحركاة الجمعوياة فاي
الجزائر ودورها في ترقية طرق الخدمة االجتماعية في مجال رعاية الشباب.
وهذا ما جعل دراستنا هذه تتقاطع فـي نتائجهـا مـع بعـض الد ارسـات السـابقة وتختلـف كـذلك
من حيـث النتـائج مـع بعضـها األخـر مـن الد ارسـات السـابقة إال أن مـا يميزهـا هـي تسـليطها
الضوء على الجمعيات الخيرية في أقصى جنـوب الج ازئـري وتحديـد بواليـة أدرار والتـي تعـد
التجربة الخيريـة ضـمن اإلطـار التنظيمـي المعاصـر اليـزال حـديثا مقارنـة بالواليـات األخـرى
 .وهذا ما يجعل لهذه الدراسة السبق فـي تنـاول هـذا الموضـوع ،والـذي ال يـزال يحمـل عديـد
األبعاد التي تستوجب البحث والدراسة مستقبال .
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يمك ــن الق ــول م ــن خ ــالل د ارس ــتنا ه ــذه المح ــورة ح ــول العم ــل التط ــوعي بش ــقيها
النظري والميداني أن االهتمام بالعمل التطوعي بات اليـوم مـن بـين الضـرورات الملحـة
،كونــه يعــد أحــد الروافــد األساســية فــي خلــق التنميــة بمفهومهــا الشــاملة  ،لــذا يتوجــب
إوالءه األهميــة بالعمــل التطــوعي ،وذلــك مــن خــالل تــدعيم ثقافتــه و تفعيلهــا وال يتــأتى
ذلــك إال مــن خــالل دعــم الجمعيــات الخيريــة ماديــا ومعنويــا  ،وتهيئــة المنــا المالئــم
لنش ــاطها ،عل ــى اعتباره ــا الوح ــدة األساس ــية للنس ــيج الم ــدني  ،فبم ــا أنن ــا ننش ــد التنمي ــة
والحضــارة والرقــي والمدنيــة فالبــد لنــا مــن تضــافر جهــود مختلــف مؤسســات المجتمــع
لدعم الجمعيات األهليـة كونهـا تعـد حجـز الزاويـة فـي أي محاولـة للحـاق بركـب التنميـة
والمدنية .
وفي ضوء النتائج التى تم التوصل إليها يمكن اقترال التوصيات التالية :
أ-علــى مســتوى الجمعيــات الخيريــة  :يتوجــب علــى الجمعيــات الخيريــة لبنــاء قاعــدة
تطوعية قوية وفاعلة كمايلي :
 ضرورة تقيم المتطـوعين وذلـك عـن طريـق تقـدير مـا يقـوم بـه الفـرد المتطـوع ومنحـهمزيــدا مــن الثقــة فيمــا يقومــون بــه ،مــع تحفيــزهم أكثــر علــى ممارســة العمــل التطــوعي
واإلبــداع فيــه وذلــك عــن طريــق تثمــين إنجــازاتهم فــي هــذا المجــال كمــنحهم الشــهادات
التقديري ــة للمتط ــوعين المب ــدعين وذل ــك ب ــه به ــدف تش ــجيعهم أكث ــر ليعطـ ـوا أقص ــى م ــا
يمكنهم من مجهود في ممارس العمـل التطـوعي وكـذا االسـتفادة مـن خبـراتهم ومـواهبهم
في العمل التطوعي .
 ضــرورة إش ـراك المتطــوعين فــي عمليــة اتخــاذ الق ـ اررات المتعلقــة بالجمعيــة الخيريــة ،وباألهداف التي تسعى هذه األخيرة إلى تحقيقهـا  ،وعـدم احتكارهـا علـى القـائمين علـى
الجمعيات الخيرية فقط .
علـ ــى الجمعيـ ــات الخيـ ــري اعتمـ ــاد اسـ ــتراتيجيات واضـ ــحة فـ ــي تسـ ــييرها مـ ــع اش ـ ـراكالمتطوعين في ذلك .
علــى الجمعي ــات الخيري ــة ض ــرورة ابتك ــار ط ــرق وأس ــاليب جدي ــدة لج ــذب المتط ــوعينالجدد إليها  ،بعيدا عن الطرق التقليدية  ،مع وضع حوافز أمامهم من قبلها .
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علـى الجمعيــات الخيريـة ضــرورة التنسـيق فيمــا بيـنهم وذلــك عـن طريــق تشـكيل جهــازتنســيقي بيــنهم علــى المســتوى المحلــى وذلــك لمزيــدا مــن تكثيــف الجهــود لتطــوير العمــل
التطوعي والتحكم في أساليب ممارسته .
كم ـ ــا يتوج ـ ــب عل ـ ــى الجمعي ـ ــات الخيري ـ ــة ض ـ ــرورة التنس ـ ــيق م ـ ــع مؤسس ـ ــات التنش ـ ــئةاالجتماعي ــة األخ ــرى كاألسـ ـرة والمدرس ــة والمؤسس ــات الديني ــة وسيره ــا  ،وذل ــك به ــدف
تحقيق التكامل فيما بينهم في تعزيـز نشـر ثقافـة العمـل التطـوعي والتوعيـة و التحسـيس
أهميته في حياة األفراد خاص لدى فئة األطفال والشباب .
 علـ ــى الجمعيـ ــات الخيريـ ــة كـ ــذلك توزيـ ــع المهـ ــام التطوعيـ ــة علـ ــى المتطـ ــوعين وفقـ ــالميوالتهم واهتمامـاتهم وذلـك بهـدف اعطـاءهم حـري أكبـر فـي ممارسـة العمـل التطـوعي
واإلبــداع فيــه وتفــادي تســلل الملــل لنفســية ه ـؤالء المتطــوعين ممــا يــؤدي بهــم للعــزوف
عن ممارس العمل التطوعي ،وفي نفس الوقت استفادة الجمعيات الخيريـة مـن طاقـات
ومواهب هؤالء المتطوعين وفقا ما يخدم العمل التطوعي على المستوى المحلي .
 -2أما على مستوى المجتمع المحلـي  :فلتفعيـل العمـل التطـوعي يتوجـب علـى أفـراد
المجتمع مايلي :
ضــرورة ســرس مزيــدا مــن ثقافــة العمــل التطــوعي وقيمــه وذلــك عــن طريــق التوعيــةبأهميت ــه ل ــدى أفـ ـراد المجتم ــع خاص ــة النشـ ـ م ــنهم .م ــع اشـ ـراك المؤسس ــات التنش ــئة
االجتماعية في ذلك فهي شريك أساسي في هذه المهمة ابتداء من األسرة الى المسجد
الى المدرسة ثم الحركات الكشفية .
 ضرورة مساعدة الجمعيات الخيرية فـي القيـام بـدورها مـن قبـل أفـراد المجتمـع وذلـكبتذليل الصعوبات والعراقيل أمامها .
ضــرورة محاربــة بعــض المعتقــدات والترســبات الذهنيــة الســلبية اتجــاه العمــل التطــوعيوأهميتــه كاالعتقــاد بــأن العمــل التطــوعي عمــل مــن ال عمــل لــه أو أن العمــل التطــوعي
مضــيعة للوق ــت فقــط وسيره ــا مــن األفك ــار الســلبية الغي ــر مشــجعة عل ــى ترســيخ ثقاف ــة
العمل التطوعي والتى كانت من بين أسباب المنفرة مـن ممارسـة العمـل التطـوعي لـدى
أفراد المجتمع .
 -3أما على المستوى الحكومي :
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خـــــــــــــاتمة
 كمــا يتوجــب علــى الدولــة تــدعيم ماليــا الجمعيــات الخيريــة مــع تــوفير مقـرات خاصــةبهم لمزاولة نشـاطهم ألن أسلـبهم يعتمـدون فـي تمويلهـا ذاتيـا مـن اشـتراكات منتسـبيها و
مــن تبرع ــات المحس ــنين  ،وأن المقـ ـرات الحالي ــة التــي يزاول ــون نش ــاطهم فيه ــا ه ــي ف ــي
الغالب مستأجرة أو تم التبرع بها من قبل بعض المحسنين بهدف االستفادة منها .
ومن خالل تناولنا لموضوع الجمعيات الخيرية ودورها في تفعيل العمل التطوعي
والذي نأمل ان يكون نقطة انطالقة لدراسات اخرى خاصة وان العمل التطوعي
وموضوع الجمعيات عموما على الرسم مما قيل فيه إال أنه ال يزال يحتاج لمزيدا من
البحث والدراسة وعليه يمكن طرل بعض التساؤالت التي يمكن أن تكون اشكالية
لتناوالت بحثية أخرى ك:
 الجمعيات الخيرية بين أداة لخدمة المجتمع أم أداة لخدمة المصالح الشخصيةللقائمين عليها
 دور الجمعيات الخيرية في التنمية االجتماعية -دور الجمعيات الخيرية بين المناسباتية والديمومة
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 المصـــــادر :
 القرآن الكريم
 األحاديث النبوية الشريف
 المــــراجع :
أوال  :باللغة العربية
أ — الكتب :

 -1أحمـد شـكر الصـبيحي  ،مسـتقبل المجتمـع المــدني فـي الـوطن العربـي  ،مركــز
دراسات الوحدة العربية  ،بيروت  ،لبنان ،ط .2114 ،2
 -2احسان محمد الحسن ،النظريات االجتماعية المتقدمة ،دار وائـل للنشـر والتوزيـع
 ،ط.2115، 1
 -3أســامة عمــر األشــقر ،تطــور المؤسســة الوقفيــة اإلســالمية فــي ضــوء التجربــة
الخيرية الغربية ،دار النفائس للنشر و التوزيع ،ط ،1األردن. 2112 ،
 -4أمــاني قنــديل ،المجتمــع المــدني فــي العــالم العربــي  ،دراســة للجمعيــات االهليــة
العربية ،منظمة التحـالف العـالمي للمشـاركة المـواطن

 ، civicusدار المسـتقبل

العربي ،د/ط ،القاهرة . 1114

 -5إبـراهيم عبــد الهــادي المليحــي ،تنظــيم المجتمــع :مــداخل نظريــة ورؤيــة واقعيــة ،
المكتب الجامعي الحديث للنشر والتوزيع  ،د/ط  ،اإلسكندرية.2113 ،
 -3أبــو القاســم ســعد ا  ،تـــاريخ الجزائـــر الثقـــافي ،جــزء األول ،المؤسســة الوطنيــة
للكتاب للنشر والتوزيع ،ط ،1الجزائر .1145،
 -3حس ــان الجيالن ــي  ،قضـــايا اجتماعيـــة معاصـــرة  ،ديـ ـوان المطبوع ــات الجامعي ــة
الجزائر للنشر والتوزيع  ،د/ط.2114 ،

 -4حســين الصــفار ،العمــل التطــوعي فــي خدمــة المجتمــع ،أطيــاف للنشــر والتوزيــع
،ط ،3القطيف ،المملكة العربية السعودية 2113،
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 -1مدحت محمد أبو النصر ،إدارة منظمات المجتمع المدني :د ارسـة فـي الجمعيـات
األهليــة مــن منظــور التمكــين و الشـراكة و الشــفافية و المســاءلة و القيــادة و التطــوع و
التشبيك و الجودة  ،ايتراك لنشر و التوزيع ،ط ،1القاهرة .2113 ،
 -11مدحت محمد أبو النصر ،رؤية مستقبلية لتطوير العمل التطوعي فـي الـوطن
العربي ،المكتب الجامعي الحديث ،ط،1القاهرة . 2115،
 -11محــي ال ــدين خي ــر ا العــوير ،الجمعيـــات الخيريـــة اإلســـالمية و دورهـــا فـــي
التكامل االجتماعي  ،دار النهضة للنشر و التوزيع  ،ط ،1لبنان.2113 ،
 -12محمــد بهجــت جــاد ا كشــك  ،تنظــيم المجتمــع مــن المســاعدة الــى الــدفاع ،
المكتب العلمي للكمبيوتر للنشر والتوزيع  ،االسكندرية . 1113 ،
 -13محمـ ــد عبـ ــد الفتـ ــال ،ممارســــة تنظــــيم المجتمــــع فــــي األجهــــزة والمنظمــــات
االجتماعية ،المكتب الجامعي الحديث  ،د/ط  ،االسكندرية.2113،
 -14محمد عبد الفتال محمد  ،إدارة الجودة الشاملة بمنظمات الرعاية االجتماعيـة
،المكتب الجامعي الحديث  ،د/ط  ،االسكندرية .2114،
 -15محمــد عبــد الفتــال محمــد ،الجمعيــات األهليــة النســائية :قضــايا ومشــكالت ،
المكتب الجامعي الحديث  ،د/ط  ،اإلسكندرية. 2114 ،
 -13محم ـ ــد عبيـ ـ ــدات وآخـ ـ ــرون ،منهجيــــــة البحــــــث العلمــــــي :القواعـ ـ ــد والم ارحـ ـ ــل
والتطبيقات،دار وائل للنشر والتوزيع ،ط،2عمان ،االردن .1111،
 -13محمد شفيق  ،البحث العلمي الخطوات المنهجية إلعـداد البحـوث اإلجتماعيـة
،المكتب الجامعي الحديث للنشر والتوزيع  ،د/ط ،القاهرة .2111،
 -14مصــطفى األشــرف  ،ترجمــة  :حنفــي بــن عيســى ،الجزائـــر األمـــة والمجتمـــع
،المؤسسة الوطنية للكتاب  ،د/ط ،الجزائر .1143،
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 -11عبــد الهــادي الجــوهري  ،إب ـراهيم أبــو الغــار  ،إدارة المؤسســات االجتماعيــة :
مدخل سيسيولوجي ،المكتب الجامعي الحديث  ،اإلسكندرية .2111 ،
 -21عبــد ا العلــي النعــيم  ،العمــل االجتمــاعي التطــوعي مــع التركيــز علــى العمــل
التطوعي فـي المملكـة العربيـة السـعودية ،مكتبـة الملـك فهـد الوطنيـة ،د/ط ،الريـاض
.2115،
 -21عبــد ا عبــد الحميــد الخطيــب ،العمــل الجمــاعي التطــوعي  ،الشــركة العربيــة
المتحدة للتسويق والتوريدات  ،د/ط  ،القاهرة .2111،
 -22عبــدا ناصــح علـوان ،التكافــل االجتمــاعي فــي اإلســالم ،دار الســالم للنشــر و
التوزيع ،ط ،1الرياض.2111 ،
 -23عزمي بشارة ،المجتمع المدني "دراسة نقديـة " ،مركـز د ارسـات الوحـدة العربيـة
،ط ،1بيروت ،لبنان .1114،
 -24ارسـ ــب السـ ــرجاني ،رحمـــــاء بيـــــنهم :قصـ ــة التكاف ـ ــل واإلساثـ ــة فـ ــي الحض ـ ــارة
اإلسالمية ،شركة نهضة مصر للطباعة والنشر ،ط،1الجيزة ،مصر .2111،
-25

ربحي مصطفى عليان ،عثمان محمد سنيم ،مناه وأساليب البحـث العلمـي

:النظرية والتطبيق ،دار صفاء للشر والتوزيع ،ط،1عمان ،األردن .2111،
 -23ش ــهيدة الب ــاز  ،المنظمـــات األهليـــة العربيـــة علـــى مشـــارف القـــرن الحـــادي
والعشــرين :محــددات الواقــع وآفــاف المســتقبل  ،انترناشــيونال بــرس ،د/ط  ،القــاهرة
.1113،
 -23ســازي الص ـواني ،تطـــور المجتمـــع المـــدني وأزمـــة المجتمـــع العربـــي ،مركــز
دراسات الغد العربي للنشر والتوزيع ،ط، 1فلسطين.2114 ،
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ب  -المعاجم والقواميس :
 -1احمد زكـي بـدوي  ،معجـم مصـطلحات العلـوم االجتماعيـة  ،مكتبـة لبنـان للنشـر
والتوزيع  ،بيروت .1113،
 -2أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريـاء  ،معجم مقاييس اللغـة ،ج، 2دار الفكـر
للطباعة والنشر ،العراق . 1131،
 -3بن منظور ،لسان العرب ،مجلد، 11دار بيروت للنشر والتوزيع ،د/ط ،د/س
 -4المنجد األبجدي  ،دار المشرق للنشر والتوزيع ،ط، 5بيروت .1145،
 -5الزبيــدي مرتضــى الســيد محمــد ،تــاج العــروس ،ج،5دار الصــادر للنشــر والتوزيــع
،بيروت ،د/س.
 -3الجوهري اسماعيل ابن حمـاد ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيـة ، ،ج، 3دار
العلم للماليين ،ط ، 2بيروت ،لبنان . 1131،
 -3ع ــاطف سي ــث محم ــد ،معجـــم علـــم االجتمـــاع ،دار المعرف ــة الجامعي ــة للنش ــر
والتوزيع ، ،القاهرة .1115
 -4عبد الحميد سـلمي وآخـرون ،معجـم مصـطلحات علـم الـنفس ،دار الكتـاب للنشـر
والتوزيع  ،ط، 4القاهرة . 1114،
 -1أم ــاني قن ــديل ،الموســـوعة العربيـــة للمجتمـــع المـــدني ،الهيئ ــة المصـ ـرية العام ــة
للكتاب للنشر والتوزيع ،ط ،1القاهرة .2114،
ج-المجالت والتقارير :
 -1أحمد ابراهيم مالوي ،أهمية منظمات المجتمع المدني في التنمية ،مجلـة دمشـق
للعلوم االقتصادية والقانونية ،مج،24العدد الثاني ،دمشق ،سوريا .2114،
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 -2أحمد بلعبكـي ،العمل التطوعي و التنميـة االجتماعيـة جدليـة المفهـوم و الحالـة
فــــي لبنــــان ،مق ــال منش ــور بمجل ــة العل ــوم االجتماعي ــة ،الع ــدد , 13م ــايو ، 2111/
الجامعة اللبنانية ،لبنان.

 -3أحم ــد بوك ــابوس ،مقارنـــة سوســـيوتاريخية لوضـــعية التنظيمـــات االجتماعيـــة و
الثقافية" ،نموذج الجمعيات التي تنشط في ميدان الشباب" ،مقـال ب ـ منشـورات مركـز
البحث االنتربولوجي االجتماعي و الثقافي ، CRASC ،رقم 13وهران. 2114 ،
 -4أحمد مصطفى خاطر ،فاعلية الجمعيات األهلية في أداء دورها  ،مجلـة القـاهرة
للخدمة االجتماعية ،د/ع  ،المعهد العالي للخدمة االجتماعية ،القاهرة .1114 ،
 -5الزوبير عروس ،التنظيمـات الجمعويـة فـي الجزائـر "الواقـع و اففـاف ،منشـورات
مركـز البحـث فـي اإلنتربولوجيــة االجتماعيـة و الثقافيـة ،CRASC ،رقـم  ،13وهـران،
الجزائر.2115 ،
 -3بلعيــور الطــاهر  ،المجتمــع المــدني كبــديل سياســي فــي الــوطن العربــي  ،مجلــة
العلوم االنسانية ،العدد ، 11جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،نوفمبر . 2113
 -3بوطيب بن ناصر ،النظام القانوني للجمعيات في الجزائر (قـراءة نقديـة فـي ضـؤ
الق ــانون ،13/12مق ــال منش ــور بمجل ــة دف ــاتر السياس ــة والق ــانون ،الع ــدد ،11ج ــانفي،
جامعة قاصدي مربال ،ورقلة ،الجزائر .2114 ،
 -4جمــال زيــدان  ،واقــع المجتمــع المــدني فــي الجزائــر بــين التبعيــة واالســتقاللية ،
مقال منشور بمجلة الحقيقة ،العدد السابع ،جامعة الجزائر ،دسيمبر . 2115
 -1وجــدي محمــد بركــات ،تفعيــل الجمعيــات الخيريــة التطوعيــة فــي ضــوء سياســات
االصــالح االجتمــاعي بــالمجتمع العربــي المعاصــر ،د ارســة ميدانيــة مقدمــة ألشــغال
المـ ــؤتمر العلمـ ــي ، 14تحـ ــت عن ـ ـوان  :الخدمـ ــة االجتماعيـ ــة وقضـ ــايا االصـ ــالل فـ ــي
المجتمـ ــع العربـ ــي المعاصـ ــر  ،المنعقـ ــد مـ ــابين  ، 2115/13/13-13كليـ ــة العلـ ــوم
االجتماعية  ،جامعة حلوان  ،مصر. 2115 ،
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 -11محمـود بوســنة  ،الحركــة الجمعويــة فــي الجزائــر ،نشــأتها و طبيعــة تطورهــا و
مدى مساهمتها في تحقيف األمن و التنميـة ،مقـال منشـور بمجلـة العلـو م اإلنسـانية
 ،جامعة منتوري قسنطينة ،العدد الصادر في  13جوان 2112
 -11محمــد العجــاتي  ،عــن المجتمــع المــدني والمجــال العــام –الحــال المصــرية ،
ورق ـ ــة مقدم ـ ــة ألش ـ ــغال منت ـ ــدى الب ـ ــدائل العربي ـ ــة للد ارس ـ ــات ،المنعق ـ ــد م ـ ــابين -14:
 2111/13/15الجيزة  ،مصر ،اكتوبر 2111
 -12محمـد الـرؤوف القاسـمي  ،التنظيمـات المسـجدية  ،سلسـلة منشـورات المركـز
الـ ـ ــوطني للبحـ ـ ــث فـ ـ ــي اإلنتربولوجيـ ـ ــا اإلجتماعيـ ـ ــة والثقافيـ ـ ــة ، CRASCالعـ ـ ــدد 13
رقم،2115/وهران ،الجزائر 2115،
 -13محمد صالح جواد مهدي ،العمـل الخيـري :دراسـة تأصـيلية تاريخيـة  ،مجلـة "
سرســن رأي"  ،للد ارســات االنســانية المجلــد  ،14العــدد  ،31كليــة التربيــة  ،جامعــة
سمراء  ،العراق ،تموز 2112
 -14محمــد رمضــان حمــدان ،دور المســـجد فـــي تحقيـــف االنـــدماج السياســـي فـــي
المجتمع الراقـي المعاصـر ،د ارسـة تحليليـة مـن منظـور اجتمـاعي  ،مجلـة كليـة العلـوم
االسالمية ،المجلد السابع  ،العدد، 13جامعة الموصل ،العراق ،2113،
-15

مص ــطفى محم ــود محم ــد عب ــد الع ــال عب ــد الس ــالم  ،دور المنظمــــات هيــــر

الحكومية في حماية المسـتهل "حالـة مصـر مجلـة اقتصـاديات شـمال افريقيـا ،العـدد
، 14الصادرة عن :بنك التمويل المصري السعودي ،الجيزة ،مصر ،د/س .
 -13مرزوقــي عمــر ،المجتمــع المــدني والتحــول الــديمقراطي فــي الجزائــر (إشــكالية
الدور)  ،مجلة المستقبل االلكترونية على الموقع التالي :يوم .2115/11/12
 -13مركــز االنتــاج اإلعالمــي ،المنطمــات االهليــة والمجتمــع المــدني  ،سلســة نحــو
مجتمــع المعرفــة ،إصــدار ،14جامعــة الملــك عبــد العزيــز ،الريــاض ،المملكــة العربيــة
السعودية
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 -14ناديا بن يوسف  ،نشأة وتطور مفهوم المجتمع المدني في العصر الحـديث
 ،مجلة د ارسـات المركـز العـالمي لد ارسـات واألبحـاث الكتـاب االخضـر  ،العـدد ، 24
ليبيا 2113،
 -11عمر بن نصير البركاتي الشريف ،األثر االقتصـادي لألعمـال التطوعيـة بحـث
متقـ ـ ــدم لنـ ـ ــدوة العمـ ـ ــل التطـ ـ ــوعي وتـ ـ ــأثيره فـ ـ ــي التنميـ ـ ــة االقتصـ ـ ــادية  :المنعقـ ـ ــدة فـ ـ ــي
 ،1421/14/13الرياض
 -21عمر دراس ،الظاهرة الجمعوية في ظل االصالحات الجارية في الجزائر (واقع
وآفــاف ) ،مجلــة إلنســانيات ،عــدد، 13مركــز البحــث فــي االنتربولوجيــا اإلجتماعيــة ،
وهران ،الجزائر 2112،
 -21عثمــان بــن صــالح العــامر ،ثقافــة العمــل التطــوعي لــدى الشــباب الســعودي "
د ارســة ميدانيــة" منشــورة  ،مجلــة الش ـريعة والد ارســات اإلســالمية ،العــدد  ،13المملكــة
العربية السعودية2113 ،
 -22قــوي بوحنيــة ،الحــف فــي تأســيس الجمعيــات فــي القــانون الجزائــري ،مداخلــة
مقدمــة ألشــغال الملتقــى الــدولي حــول  ":دور مؤسســات الدســتورية فــي حمايــة الحقــوق
والحريـ ــات  ،المنعقـ ــد  :يـ ــومي  ،2115/12-11كليـ ــة الحقـ ــوق والعلـ ــوم االنسـ ــانية ،
مخبر القانون والمجتمع ،جامعة أدرار  ،الجزائر 2115 ،
ج -الرسائل الجامعية:
 -1أمجـد جميــل صــبحي اإلمــام ،الجمعيــات الخيريــة والتهــرب الضــريبي فــي الضــفة
الغربيـــة فـــي عهـــد الســـلطة الفلســـطينية  ،مــذكرة ماجســتير ،سيــر منشــورة  ،جامعــة
النجال الوطنية  ،نابلس ،فلسطين 2113 ،
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 -2دعــاء عــادل قاســم الســكتي ،المؤسســـات الخيريـــة حكمهـــا وضـــوابط القـــائمين
عليهــا وحــدود صــالحيتهم ،مــذكرة ماجســتير ،الفقــه المقــارن ،سيــر منشــورة ،الجامعــة
االسالمية ،سزة ،فلسطين . 2112،

 -3زهراء أحمد عيسى سـند ،مقومات المـرأة البحرينيـة فـي جهـود العمـل التطـوعي،
مذكرة ماجستير ،سير منشورة ،قسم العلوم االجتماعية  ،جامعة البحرين . 2113 ،
 -4بركــات ك ـريم ،مســاهمة المجتمــع المــدني فــي حمايــة حقــوف االنســان  ،مــذكرة
ماجستير  ،سير منشورة  ،كلية الحقوق  ،جامعة بومرداس2113 ،
 . -5بركـ ــات ك ـ ـريم  ،مســـــاهمة المجتمـــــع المـــــدني فـــــي حمايـــــة البيئـــــة  ،مـ ــذكرة
ماجستير،سير منشورة  ،القانون الدولي  ،جامعة بومرداس .2114،
 -3كلتــوم وهــاني ،التســويف فــي المنظمــات هيــر الهادفــة للــربح ،مــذكرة ماجســتير
،سير منشورة  ،كلية العلوم اإلقتصادية ،جامعة امحمد بوقرة  ،بومرداس.2111 ،
 -3معلــوي بــن عبــد ا الشــهراني ،العمــل التطــوعي وعالقتــه بــأمن المجتمــع ،مــذكرة
ماجستير في العلوم االجتماعية ،سيـر منشـورة ،جامعـة نـايف للعلـوم األمنيـة ،المملكـة
العربية السعودية .2113،
 -4ع ـزة نــادي عبــد الظــاهر عبــد البــاقي  ،تصــور مقتــرح لتفعيــل دور الجمعيــات
األهلية المصرية في مجال تأهيل المعـوقين حركيـا فـي ضـوء خبـرات بعـض الـدول،
مذكرة ماجستير ،كلية التربية ،جامعة القيوم  ،مصر.2112 ،
 -1عمــار نــوي  ،دور القيـــادة فـــي إدارة العمـــل التطـــوعي (دراســـة حالـــة لجمعيـــات
بواليــة بـــرج بــوعريري )،مــذكرة ماجســتير ،علــم االجتمــاع تخصــص تنميــة الم ـوارد
البشرية ،سير منشورة ،جامعة منتوري  ،قسنطينة ،الجزائر 2111/2111 ،
 -11رنــدة محمــد زينــو  ،العمــل التطــوعي فــي الســنة النبويــة ،د ارســة موضــوعية ،
مذكرة ماجستير ،كلية أصول الدين الجامعة اإلسالمية  ،سزة2113 ،
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 مــذكرة،  حريــة إنشــاء الجمعيــات فــي القــانون الجزائــري،  خالــد بوصفصــاف-11
 سيـر، الج ازئـر، جامعـة أحمـد د اريـة أدرار،  كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية،ماجستير
2111/2111 ،منشورة
:  المطبوعات للســنة الثانيــة و، مطبوعــة بيداسوجيــة، المجتمــع المــدني المغــاربي،  بوحيــة قــوي-1
2114/2113 الموسم الجامعي، جامعة ورقلة، الماستر علوم سياسية
:  القوانين-ه
القـانون االساسـي للجمعيـات، 12 العـدد،  الجريدة الرسمية للجمهوريـة الجزائريـة-1
14  المادة، 13/12
:  باللغة االجنبية: ثانيا
1- Danny Burns ,Alexandaer Picken ,The role of
Volunteering in Sustainable Development ,Unstitute of
development studies , London, 2015
2- Gill M.L and Katie Turner , Social Impact of
Volunteeism , university press , London , 2011
3- Kamel .Mohanna ,Voluneerism and NGO`s in the Health
care Delivery , International Forum : 08-10/07/2012, Istanbul
4- Mark Niskal , Anders B, voluneerism and legislation a
guidance not , UN Volunteers international Federation of
Red Goss and Red Grexent societies , New York ,2003
5- Proehask ,Frank, Royal Bounty,The Making of welfare
Monarchy ,Yale University Press,London ,1995
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ثالثا :المواقع االلكترونية :
 -1أحمـد بـن مبـارك الشـهزي  ،المتطوعـون فـي المنظمـات الخيريـة  ،مقـال منشـور

http://fab83.maqtooblog.com

على الموقـع التـالي:

 -2هناء حسن النابلسي ،دور الشباب الجامعي فـي العمـل التطـوعي و المشـاركة
:

السياسـية ،مقـال منشـور علـى الموقـع التـالي
http://ihdx.com

 -3يمين رحايل ،الحركة الجمعوية بالجزائر ،تطورها التاريخي في إطارها التشـريعي
 ،مجمع بليستردوت أور على الموقع التـالي

nogtamaatelecentre.org/m/

-4كمــال منصــوري  ،المنظمـــات هيـــر الحكوميـــة و دورهـــا فـــي عولمـــة النشـــاط
الخيري و التطـوعي  ،مجلـة العلـوم اإلنسـانية  ،العـدد  ،31سـبتمبر  ، 2113علـى
الموقع التاليhttp//www.alulum.inl/b185. :
 -5محمد الرؤوف قاسمي الحسـني ،التطـور التـاريخي و التشـريعي لنظـام الوقـف
 ،مرك ــز البح ــوث ف ــي االقتص ــاد التطبيق ــي م ــن أج ــل التنمي ــةcread

الت ــالي:

www:dspace.cread.dz
-3محمد أحمد حبيب  ،أمريكا ونحن ...والعمل الخيري إحصائيات و أرقام ،
جريدة المدينة االلكترونية  ،العدد  745على الموقع التالي:

www : al madina . net
 -3مركز دراسات وبرامج التنمية البديلة  ،CSPADالمتطوع والعمل التطوعي،
المفاهيم والقضايا ; تخطيط إدارة المتطوعين ،مقال منشور على الموقع التالي:
http :alma3raqa
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 -4سعيد بن عبدالكريم اليـامي ،القطاع الثالـث و الفـرص السـانحة "رؤيـة مسـتقبلية،
مقـال منشـور بـالموقع التـالي:

www.albayan.co.uc/article2.aspx

 -5ســعد ب ــن عبــد ا الحمي ــد ،العم ــل التطــوعي وأثـ ـره ف ــي التنميــة الش ــاملة ،مق ــال
http://www.alvkah.md/culture

منشـور علـى الموقـع التـالي:

 -3عائشة التاورسي ،نشأة و تطـور الجمعيـات األهليـة  ،مقـال منشـور علـى الموقـع
www.zainopedia.plogspot.com

التالي  :موسوعة زينوبيـديا

 -3عـ ـزة عثم ــان ،الج ــوهرة ال ازم ــل  ،الجمعيـــات الخيريـــة فـــي المملكـــة –االنجـــازات
والمعوقـــــــــــــــــات ،مق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال منش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور بموق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ملتق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى التط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالي :
:www.arabvolunteering.org/comer/avt35974.html

http

 -4عبد الكريم بـن عبـدالرحمان الصـالح  ،الـدور التكـاملي بـين القطـاع الحكـومي و
الخاص و الخيري  ،موقـع شـبكة األلوكـة:

www.alukah.net,

 -1عبد ا بن سالم باهمام  ،مقـال بعنـوان  :المتبـرع والمنظمـة الخيريـة  ،منشـور

www.ba –hammam.com

علـى الموقـع التـالي :

 -11نايف محمد المرواني ،العمل التطـوعي إشـكاالته وتطبيقاتـه :رؤيـة اجتماعيـة
أمنيــــــــــــــــــــة  ،مقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال منشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى الموقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع االلكترونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي التـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالي
:

http://alma3raqa.md//srpip.php?article22.,
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 -11صبري محمد خليل  ،مفهوم المجتمع المدني بين الفلسفة السياسية الغربية
و الفكر السياسي اإلسالمي) ،مقال منشور على الموقع التالي:
http//drsabrikhalil.wordpress.com
 -12مركز انباء االمم المتحدة  ،تقرير حول حالة التطوع في العالم لسنة 2114
 ،منشور على الموقع التالي 1104/01/11، http://www.unv.org :
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الملحف رقم 31:
وزارة التعــــــــــــــــــليم العــــــــــــــــالي والبحث العــــــــــــــــــــــلمي
جامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعة العقيد أحمد دراية ادرار
كلية العلوم اإل نسانية واالجتـماعية والعلوم اإلسالمية
قســـــــــــــــم العلوم االجتمــاعية
رقم االستمارة.......
استمـــــــــــــــارة بحــــــــــــــــث

أخي المتطوع أختي المتطوعة
تحية طيبة وبعد :
في إطار انجاز مذكرة ماجستير في علم االجتماع تخصص تنظيم وعمل تحت عنوان :
"دور الجمعيات الخيرية في تفعيل العمل التطوعي "
دراسة ميدانية بجمعية كافل اليتيم الخيرية فرع  :لوالية ادرار

نلتمس من سيادتكم المحترمة ملئ هذه االستمارة بكل موضوعية بوضع عالمة ( )x
في الخانة المناسبة والتعليق على األسئلة المفتوحة .
ونحيطكم علما بأن المعلومات التي ستدلون بها لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي .
وفي االخير تقبلوا مني فائق التقدير واالحترام .
الباحثة
من إعداد الطالبة :

تحت اشراف األستاذ الدكتور :
 -لعلى بوكميه

 -باعلي سعيدة

الموسم الجامعي 1027 - 1026:م

المحور األول  :المتعلف بالبيانات الشخصية
أنثى

 -1الجنس  :ذكر

 -2السن (ة) ................................................................... :
 -3المستوى التعليمي ............. .............................................. :
متزوج (ة)

 -4الحالة العائلية  :أعزب(ة)

عامل

 -5الوضعية المهنية  :يدرس

مطلق (ة)

أرمل(ة)
متقاعد

عاطل عن العمل

 -3المهنة األصلية للمتطوع (ة) ...................................................................:
 -3مدة التطوع بالجمعية ..........................................................................:
 -4طبيعة المهام التطوعية الموكلة إليك بالجمعية ....................................................:
 -1الحالة االقتصادية :

ميسورة

متوسطة

ضعيفة

المحور الثاني  :المتعلف بالفرضية األولى
 -11كيف تعرفت على جمعية كافل اليتيم الخيرية ؟


حساب الجمعية على الفيسبوك



اللقاءات اإلعالمية التي تقوم بها الجمعية مع وسائل االعالم (االذاعة المحلية )



الندوات والتظاهرات الثقافية التي تقوم بها الجمعية



أحد االصدقاء المتطوعين بالجمعية

آخر اذكره
..................................................................................................
 – 11ما طبيعة مساهمتك التطوعية في الجمعية ؟


مادية (نقود – مساعدات عينية اخرى )



جهدية (بدني – فكري )



وقتـ ـ ــية
أخرى أذكرها .......................................................................................

 -12تقوم الجمعية بعدد من النشاطات التطوعية المختلفة ,هل أنت معتاد على المشاركة في هذه النشاطات ؟
نعم

ال

وفي حالة االجابة بنعم  :ما طبيعة هذه النشاطات ؟ :
 نشاطات خدماتية تطوعية (مساعدات) نشاطات ثقافية تطوعية كليهماأخرى أذكرها ................................................... ...........................
...................
 -13إذا كانت اجابتك تتمثل في النشاطات الخدماتية  ،فيما تتمثل المساعدات التي تقدمها الجمعية ؟ :
 تقديم قفة رمضان-

األلبسة و األسطية لأليتام في االعياد

 تقديم األدوات المدرسية في الدخول المدرسي لأليتام تقديم أضاحي العيد لأليتام (كبش العيد)-

تقديم المساعدات لعوائل األيتام في المناسبات التي تشهدها هذه العوائل (االعراس-الوفاة)

 جميعهمأخرى أذكرها..................................................................
..............................
 -14كيف يتم تجميع هذه المساعدات من قبل المتبرعين؟
 في شكل أموال والجمعية هي من تتكفل بشراء المساعدات وفق احتياجات األيتام في شكل مساعدات عينية من قبل المتبرعين طرق أخرى اذكرها ؟ ............................................................................-15هل هذه المساعدات التي تقدم لأليتام ؟ تكون بشكل :
مناسباتي

موسمي

مستمر طوال السنة

أخرى أذكرها ..............................................................................................
-13هل مشاركتك التطوعية بالجمعية تكون بشكل ؟ :
يومي

أسبوعي

شهري

بحسب وقت الف ار

-13عادة جل النشاطات الخدماتية في الجمعية تقوم على جهود المتطوعين  ،فيما تتمثل مشاركات المتطوعين
بالجمعية ؟
 المشاركة في جمع المساعدات المادية من المتبرعين. المشاركة في توزيع قفة رمضان على عوائل األيتام و األرامل . المشاركة في توزيع االسطية و األلبسة على األيتام و األرامل المشاركة في توزيع األدوات المدرسية على األيتام المشاركة في تقديم االستشارات النفسية لأليتام و عوائلهم . المشاركة في جميعهممشاركات أخرى أذكرها ...............................................................
-14هل هذه المساعدات المقدمة توزع من قبل المتطوعين ؟

ال

نعم

في حالة االجابة بنعم  :هل يتطلب توزيع هذه المساعدات تنقل المتطوعين الى بيوت األيتام لتسليمهم هذه
المساعدات ؟
ال

نعم

-11هل من بين الخدمات التي تقدمها الجمعية  ،التكفل الصحي باأليتام ؟

نعم

وفي حالة االجابة بنعم  :من هم المستفيدين من هذه الخدمات ؟
 األيتام األرامل جميع من هم في حاجة للعالجأخرى أذكرها ...........................................................:
و كيف يتم التكفل الصحي بهؤالء ؟......................................
 دفع المستحقات العالجية للمرضى .-

شراء األدوية والمستلزمات العالجية للمرضى .

 المساهمة في اجراء عمليات جراحية للمرضى الذين هم في حاجة لذلك . مساعدتهم على اجراء فحوصات األشعة والتحاليل الطبية .أخرى أذكرها................................................................................

ال

 -21هل تتكفل الجمعية بتسفير المرضى الذين هم في حاجة للعالج إلى الواليات األخرى لتلقي العالج هناك
؟

ال

نعم

وفي حالة االجابة بنعم  :هل يتضمن ذلك مصاريف اإليواء والتنقل لهؤالء المرضى ؟
..................................................................................................
-21هل تقوم الجمعية بتنشيط حمالت توعوية صحية ضد بعض األمراض المنتشرة ؟

ال

نعم

في حالة االجابة بنعم  :هل تكون هذه الحمالت ؟ بالتنسيق مع:
جمعيات خيرية محلية اخرى

المستشفى

جهات أخرى أذكرها...............................................................................
 – 22كذلك من بين الحمالت التي تحرص الجمعية على تنظيمها ،حمالت التبرع بالدم  ،هل يكون تنظيم هذه
الحمالت بشكل ؟ :
شهري

سنوي

بحسب الحاجة للدم

أخرى أذكرها................

..................
 -23هل سبق لك و إن كنت من بين المتبرعين بالدم في هذه الحمالت ؟ نعم
-24هل لك أي نشاط تطوعي فردي خارج الجمعية ؟ نعم

ال

ال

وفي حالة االجابة بنعم  :فيما تتمثل هذه النشاطات ؟......................................................
المحور الثالث  :المتعلقة بالفرضية الثانية
 -25تقوم الجمعية ضمن اطار برامجها الخيرية بتقديم عدد من النشاطات التثقيفية التطوعية  ،فيما تتمثل هذه
األنشطة ؟
 اقامة التظاهرات والندوات الثقافية والفكرية الهادفة إلبراز أهمية العمل التطوعي . تنظيم المعارض و االحتفاالت الثقافية لفائدة األيتام واألرامل تنظيم األيام اإلعالمية و الحمالت التحسسية في مناسبات مختلفة تنظيم الخرجات ورحالت ترفيهية لفائدة األيتام -نشاطات اخرى اذكرها.................................................................:

 -23هل من بين األنشطة التي تحرص الجمعية على تنشيطها األيام اإلعالمية و التحسسية ؟
ال

نعم

و هل يتناول في هذه األيام اإلعالمية و التحسسية قضية معينة  ،من بين القضايا الهامة التي تهم المجتمع ؟
نعم

ال

 اذا كانت اجابتك بنعم :أذكر بعض المواضيع المتناولة ............................................ :………………………………………………………………………………………..
 -23من يختار مواضيع هذه األيام اإلعالمية و التحسسية ؟



المتطوعون أنفسهم
المسؤولون في الجمعية

جهات أخرى اذكرها ..........................................................................
-24هل تحظى هذه األيام اإلعالمية و التحسسية بإقبال جماهيري ؟
واسع

متوسط

ضعيف

 –21تقوم الجمعية بتنظيم ملتقيات ولقاءات علمية وفكرية تعنى بإب ارز اهمية التطوع و دوره في المجتمع  ،هل
سبق لك المشاركة في مثل هذه الملتقيات واللقاءات العلمية ؟

ال

نعم

في حالة االجابة بنعم  :فيما تمثلت هذه المشاركة ؟
 المشاركة بحضور هذه الملتقيات واللقاءات فقط المشاركة في تنظيم هذه الملتقيات و اللقاءات المشاركة في تأطير هذه الملتقيات و اللقاءات المشاركة بمداخالت في هذه الملتقيات و اللقاءات مشاركات أخرى أذكرها............................................................................ -31ما موضوع هذا الملتقى او اللقاء الفكري والعلمي الذي نظمته الجمعية
؟.....................................................................
وهل يتم تأطير هذه الملتقيات واللقاءات من قبل أساتذة ومهتمين ؟ نعم

ال

-31هل تحظى مثل هذه الملتقيات واللقاءات الفكرية بالتغطية اإلعالمية من قبل وسائل االعالم ؟
ال

نعم

 في حالة االجابة بنعم  :ما هي الوسيلة االعالمية التي سطت الحدث؟....................................................................................................
 – 32هل تقوم الجمعية بتقديم حصص للدعم الدراسي لأليتام  ،قصد تحسين مستويات تحصيلهم العلمي ؟
ال

نعم

إذا كانت إجابتك بنعم  :هل حصص الدعم هذه تشمل ؟ :


جميع المستويات التعليمية



المستويات النهائية فقط
أخرى أذكرها.............................................................................

-33على أيدي من تتم عملية الدعم هذه ؟


من قبل أساتذة متطوعين بالجمعية



من أساتذة تنتدبهم الجمعية لذلك

أخرى أذكرها ..........................................................................
 -34تنظم جمعية كافل اليتيم الخيرية دورات تدريبية للمتطوعين لديها ؟
ال

نعم

 -35وفي حالة اإلجابة بنعم ما طبيعة هذا التدريب هل هو ؟


نظري



تطبيقي



كليهما

 -33ما شكل هذا التدريب الذي تتلقونه هل هو ؟


تدريب بشكل مستمر



تدريب متقطع



تدريب ناد ار

 -33هل تعتقدون برأيكم أن هذه الدورات التدريبية التي تنظمها جمعية كافل اليتيم الخيرية كافية ولتطوير
مهاراتكم واكتسابكم خبرات في ممارسة العمل التطوعي ؟
ال



نعم



أخر أذكره..................................

-34عادة شهر رمضان يتميز بكثرة العمل الخيري  ،هل يزداد النشاط التطوعي في الجمعية خالل هذا الشهر ؟
ال

نعم

في حالة االجابة بنعم  :هل هذا برأيك ؟
 راجع لخصوصية هذا الشهر لتفر أسلب المتطوعين من وظائفهم وانشغاالتهمأخرى أذكرها ...................................................................................
 -31هل تقومون بالجمعية في شهر رمضان بأي نشاطات ثقافية بخصوص هذا المناسبة ؟
ال

نعم

في حالة االجابة بنعم  :فيما تتمثل هذه األنشطة الثقافية
؟.............................................................................................
 -41برأيك ما هي أبرز المعوقات التي تواجه المتطوع بالجمعيات الخيرية في والية
أدرار؟........................................................................................................
..............................................................................................................
................
وماذا تقترل لها برأيك من حلول
؟......................................................................................
............................................................................................................
..........
شاكرين تعاونكم معنا

الملحف رقم 02:

دليل المقابــــــــــــــــــــــــلة
السالم عليكم ورحمة او وبركات
 -1ما هي ابرز النشاطات التطوعية الخيرية التي تقوم بها جمعية كافل اليتيم
الخيرية فرع والية أدرار ضمن برامجها التطوعية التي تسطرها ؟.............
.........................................................................
 -2من يسهر على تسطير وتنفيذ هذه النشاطات التطوعية ؟ ..................
.............................................................................
 -3هل تراعون اختصاصات و تفضيالت المتطوعين في انتسابهم للنشاطات
التطوعية التى تقومون بها ام هناك اعتبارات اخرى تأخذونها بعين االعتبار
حين توزيع المتطوعين على النشاطات التطوعية الت تقومون بها
؟ ................................ ..........................
 -4من بين الخدمات التطوعية التى تقومون بها هي تقدمها الجمعية للمساعدات
المادية لاليتام واالرامل والمعوزين ما طبيعة هذه المساعدات ؟و ما هي
مصادر تمويل الجمعية بهذه المساعدات المادية وهل هي ثابتة سنويا ام
تقديرية ؟................................................
....................................................................
 -5كيف يتم الوصول الى المستفيدين من خدماتكم من ايتام وأرامل ومعوزين
؟وهل يتكفل المتطوعين بتوزيع المساعدات المادية عليهم ام هم من يتقرب
الى مكاتبكم إلستالم حصته من المساعدات ؟............................

 -3هل ترون أن ثقافة التبرع للجمعيات الخيرية لدى اوساط المجتمع األدراري
منتشرة أو ل اتزال محتشمة وتحتاج لمزيدا من الدعم والتوعية
؟ ..............................................................
 -3الى جانب خدماتكم التطوعية تتيح جمعية كافل اليتم الخيرية خدمات صحية
لفائدة المرضى من أليتام وأرامل ومعوزين وبهذا الخصوص ما طبيعة التكفل
الصحي الذي تقدمونه ؟وما هي ابرز االليات التى تعتمدونها في ذلك
؟ ............................................................
 -4هل هذه الخدمات الصحية تكون على مستوى الوالية ام تتعادها الى والواليات
االخرى خاصة وان بعض المرضى يستدعى تسفيرهم خارج الوالية لتلقى
العالج هناك ؟.............................................
-1من بين المبادرات التطوعية التى تقومون بها في المجال الصحي هل
مشاركتكم في القوافل الطبية التى تستفاد منها والية أدرار من خالل ايفاد
اطباء متخصصين للوالية ادرار كيف تنظرون الى هذه المبادرة ؟وهل هي
كافية بالنسبة لشساعة الوالية وقلة االطباء المتخصصين ؟وكيف تقييمون هذه
المبادرة ؟ ...................................................
 -11يتوازى العمل التطوعي بشقيه الخدماتي والتثقيفي لكي يؤتى اكله بشكل
فاعل في المجتمع وعليه ماهي طبيعة الخدمات الثقافية التى تقدمونها لفائدة
المستفيدين من خدماتها التطوعية ؟...........................
.....................................................................
 -11وهل ترون انها قادرة على ترسيخ ثقافة العمل التطوعي أكثر لدى افراد
المجتمع األدراري ؟..................................................
...................................................................

 -12من بين النشاطات الثقافية التي تقدموها جمعية كافل اليتيم الخيرية تنظيم
ملتقيات ولقاءات فكرية بهدف ابراز أهمية العمل التطوعي ،ومن خالل هذه
المبادرة هل لقت دعم ومشاركة من قبل النخب المثقفة بالوالية ؟وهل لمستم
تأثير ايجابي لها في التوعية والحسيس بأهمية العمل التطوعي افراد
المجتمع ؟.......................................
..................................................................
 -13ان المتطوعين لزيادة كفاءتهم يستوجب على الجمعية القيام بدورات تدريبية
لفائدتهم هل تقومون بدورات تدريبية لفائدة المتطوعين ؟وهل ذلك بشكل
مستمر ؟وعلى ايدي من يتم تدريب هاؤالئي المتطوعين ؟وهل تلمسون تاثير
ايجابي لهذه الدورات على اداء المتطوعين
؟............................................................
..............................................................
 -14هل تواجه الجمعية صعوبات في مجال العمل الخير ي التطوعي ؟وكيف
تسعون لمواجهة هذا الصعوبات في نظركم ؟.............................
..................................................... ...................

في األخير نشكر سيادتكم على تعاونكم معنا
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