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 م 

 :ملخص الدراسة باللغة العربية 

لقد هدفت هذه الدراسة إلى إبراز دور الجمعيات الخيرية في تفعيـل العمـل التطـوعي ممثلـة فـي جمعيـة كافـل       
 .على المستوى المحلي  نموذجكاليتيم الخيرية 

جمعيـة كافـل اليتـيم الخيريـة الفـرع الـوالئي لواليـة ب امتطوعـ 111قصـدية قوامهـا  وقد أجريت هذه الدراسة على عينة
أدرار ،ولتحقيق أهداف هذه الدراسة اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي المالئم لطبيعة هـذه الدراسـة ،معتمـدين 

 وعليه فقد خلصت هذه الدراسة إلى ما .في جمع بيانات هذه الدراسة على كل من المالحظة واالستبيان والمقابلة 
 : 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  -

 : المفتاحية الكلمات 
 .المتطوعين –العمل التطوعي –الجمعيات الخيرية –المجتمع المدني 

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  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمـــــــة

 

 
 ه 

 

زل دورا هامــا ، فــي حفــظ بقــاءه و نســان مــع بنــي جنســه  منــذ األاإل  لقــد شــكل تجمــع    
ســتمراريته  فــي مواجهــة عناصــر الطبيعــة وتحــدياتها ،هــذا مــا زاد مــن تماســكهم وتالحمهــم  إ

حيث تشكلت على اثرها القبائل والعشائر ثم ارتقـت شـيئا فشـيئا الـى بنـاء الحضـارات ، هـذه 
االخيـــر جعلـــت تجمـــع االنســـان يأخـــذ اهـــداف اخـــرى سيـــر التـــي كانـــت معهـــودة ســـابقا  إذ 

ات الطابع المهني  والحرفي وحتـى التجـاري  تبعـا الهتمامـات ظهرت التجمعات االنسانية ذ
 .االنسان 

ومــع نهايــة القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين عرفــت التكــتالت االجتماعيــة تأخــذ 
فــي .الطـابع التنظيمـي والرســمي ضـمن اطــر تنظيميـة وقانونيـة تســير وفقهـا لتحقيــق اهـدافها 

شــــكل جمعيــــات ،هــــذه االخيــــرة التــــي عرفــــت نمــــوا وتوســــعا شــــمل مختلــــف مجــــاالت الحيــــاة 
ر الربحيــة هــذه االخيــرة المتمثلــة فــي الجمعيــات الخيريــة والتــي االنســانية  الربحيــة منهــا والغيــ

كانــت فيمــا مضــي تنشــأ تحــت سطــاء دينــي وروحــي ولكــن نظــرا الزديــاد نشــاطاتها وتوســع 
مجــاالت اهتمامــاتهم خرجــت عــن هــذا الغطــاء ،لجــد لنفســها كيــان تنظيمــي مســتقال  يضــفي 

افتقــدها حينمــا كــان يمــارس  علــى العمــل التطــوعي لمســة مــن التــأطير والتنظــيم التــي طالمــا
بشكل فردي وعشوائي ،وهذا ما انعكس ايجابا على العمل التطوعي ،حيـث اضـحى يمـارس 

. سـس تنظيميـة تحكـم سـيره وفقـا ألهـداف واسـتراتيجيات محـددة أبشكل منظم ضمن قواعد و 
وهذا ما ادى بالمجتمعـات الـى قطـف ثمـار العمـل التطـوعي حيـث عـرف نمـوا وتطـورا رهيبـا 

كيفـا نتيجـة انتشـار الجمعيـات الخيريـة وتنـوع وتعـدد مجـاالت اهتمامهـا ونشـاطها حتـى كمـا و 
ضــحى العمــل التطــوعي  ضــرورة مــن بــين ضــرورات الحيــاة لمــا لــه مــن رســالة اجتماعيــة أ

هدفها المشاركة  في بناء وتنمية دعائم المجتمع جنبا الى جنب مع الجهـود الحكوميـة التـي 
ــــرى فيــــه شــــريكا قويــــا يمكــــن  المنــــاحي  مختلــــف يعــــول عليــــه فــــي تطورهــــا ورقهــــا فــــي ن أت

انطالقــــا مـــــن مبــــدأ المســــاهمة فــــي تحمــــل المســـــؤولية .االقتصــــادي واالجتماعيــــة والثقافيــــة 
 .االجتماعية 

إال ان الجمعيـــات الخيريـــة تختلـــف فـــي مـــدى ســـعيها لتفعيـــل العمـــل التطـــوعي  مـــن جمعيـــة 
لــى ابــراز دور الجمعيــات الخيريــة خيريـة ألخــرى ، وهــذا مــا نحــاول مــن خــالل هــذه الدراســة ا
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فــي تفعيـــل العمـــل التطــوعي ، وقـــد  تناولنـــا علــى شـــقين شـــق نظــري وأخـــر ميـــداني تطبيقـــي  
 .وكل من هذين الشقين يكمل االخر 

ففـي  الشــق النظــري فقــد قســم الــى فصــلين  أحـدهما تــم التطــرق فيــه الــى االصــول التاريخيــة 
لمجتمــــع المــــدني  وخصائصــــه  وأهميتــــه  للجمعيــــات الخيريــــة  ،ايــــن عرجنــــا علــــى  مفهــــوم ا

لنصــل  بعــدها للتعــرض الــى الجمعيــات الخيريــة حيــث تناولنــا نشــأتها وخصائصــها وأهميتهــا  
وأنواعهـــا  وأهـــدافها ،فـــي حـــين تمحـــور الفصـــل الثـــاني حـــول العمـــل التطـــوعي حيـــث تناولنـــا 

الــى .لتطــوعي مفهومــه وأنواعــه  وأهميتــه وأهدافــه  وكــذا المــداخل النظريــة المفســرة للعمــل ا
 .جانب فصل منهجي تم ضبط  فيه اإلجراءات المنهجية للدراسة 

ولهـا الـى تحليـل أأما في الشق الميداني فقد قسم الى ثالثة فصول حيث تم في التطرق فـي 
البيانــات المتعلقــة بالخصــائص الشخصــية واألكاديميــة  ألفــراد العينــة أمــا فــي الفصــل الثــاني 
فقـــد خصـــص لتحليـــل بيانـــات المتعلقـــة بالـــدور الخـــدماتي لجمعيـــة كافـــل اليتـــيم الخيريـــة فـــي 
تفعيــل العمــل التطــوعي علــى المســتوى المحلــي   ومناقشــة نتائجهــا  أمــا فــي الفصــل الثالــث 

تنــاول تحليــل بيانــات المتعلقــة بتــأثير الــدور التثقيفــي  لجمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة فــي فقــد 
ســتنتاج مــع مناقشــة نتائجهــا الــى جانــب اإل  تفعيــل العمــل التطــوعي علــى المســتوى المحلــي

 . العام للدراسة 
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 :  شكاليةتحديد اإل : أوال
نســــان علــــى وجــــه البســــيطة  والتجمــــع صــــفة مالزمــــة لــــه ن خلــــق ا  اإلأمنــــذ             
عبـــر عنـــه ارســـطو حـــين مـــا جتمـــاعي وهـــذا امـــن بـــين جماعتـــه ، كونـــه مخلـــوق لضـــمان األ
 . " جتماعياحيوان "نه أنسان بوصف اإل

نسـان أخـذ يتطـور مـن شـكله البسـيط الـذي كـان ن هذا التجمع الذي طبعـت بـه حيـاة اإلأإال 
كثــر تعقيــدا ألــى شــكل إو الدينيــة  أو الطائفــة المهنيــة أالعشــيرة والقبيلــة كــل مــن يظهــر فــي 

ا بغــرض حــل التــي ينشــئها ســكان مجتمــع مــ "و الجمعيــة أفتمثــل فــي الجمعيــات  ًا ،وتشــبيك
مشــكالت مجــتمعهم ، وهــي وحــدات بنائيــة تســتمد صــفة الشــرعية مــن المجتمــع  وتســتهدف 

 .1"نادا على الجهود التطوعية تاشباع حاجات افراد المجتمع لتبادل المنفعة اس
مر الـذي جعـل علمـاء بذاته واحتياجاته األ  نسانوعي اإلو وهي تعبر بذلك عن مدى نضج 

 و لقــد عرفــت .مراحــل نمــو وتطــور العقــل البشــري  ىرقــآنهــا أبالعقــد االجتمــاعي يصــفونها 
هــــدافها و أشــــكالها و أفــــي العصــــر الحــــديث علــــى اخــــتالف  اً الجمعيــــات انتشــــارا واســــع هــــذه

صــبحت  معيــارا يقــاس بــه مــدى الحريــة و أنشــاطاتها لتشــمل مختلــف ميــادين الحيــاة حتــى 
 .دينامكية  التي تعرفها بعض المجتمعاتال

الجمعيــات  والتــي تتخـذ مــن النشــاط الخيــري سيــر هــذه شـكال أحــد أوتعـد الجمعيــات الخيريــة 
خــرى انتشـــارا واســـع الهــادف للـــربح هــدفا  لهـــا  وهـــي كغيرهــا مـــن الجمعيــات تعـــرف هـــي األ

 .تجـاه قضـايا المجتمـع ومشـكالته اوذلـك لمـا تبديـه مـن اهتمـام  ;خيـرة ونة األخاصة في اآل
مــــن خــــالل برامجهــــا ونشــــاطاتها   معالجتهــــالــــى إن امكانيــــات وتيــــت مــــأوالتــــي تســــعى بمــــا 

مين الحيـاة الكريمـة  أن تسهم في تحسين سـبل المعيشـة وتـأ ستطاعتافالتطوعية والخيرية ، 
يتـام والمعـوزين حـول العــالم ، وهـذا مـا جعلهـا تعطـي صـورة ناصــعة لماليـين مـن الفقـراء واأل

 .تلف فئات المجتمع ومستوياته جتماعي بين مخعن  مظاهر التماسك والترابط اال
                                                           

 ع ،/مجلة القاهرة للخدمة االجتماعية ، د ، داء دورهاأهلية في فاعلية الجمعيات األ ، حمد مصطفى خاطرأ -1
  51ص ،1114 القاهرة ،
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صـــبحت تحظـــى بـــه الجمعيـــات الخيريـــة فـــي العـــالم  أالمتعـــاظم الـــذي  وهـــذا مـــا يفســـر الـــدور
مريكيــة ن عــدد الجمعيــات الخيريــة فــي الواليــات المتحــدة األألــى إحصــائيات حيــث تشــير اإل

مـــا فـــي بريطانيـــا  فقـــد قـــدر عـــدد أجمعيـــة خيريـــة  نشـــطة ،  1.514111لوحـــدها مايقـــارب 
مــا فــي المنطقــة العربيــة  فقــد بلــ  أ. 1جمعيــة خيريــة  351.11ب الجمعيــات الخيريــة فيهــا 

الــف 11جمعيـة خيريـة تضـم 3311عـدد الجمعيـات فـي منطقـة الخلـيج لوحــدها مـايربوا عـن 
 .2متطوع 

ة العمــــل كثــــر مالئمــــة لممارســــن الجمعيــــات  الخيريــــة تعــــد مــــن بــــين المجــــالت األأوبمــــا    
نسـان بشـكل طـوعي ا اإلهفي تلك المجهودات التي يبذل" خير الذي يتمثل هذا األ، التطوعي 

هميــة أصــبح اليــوم  يكتســي أو الــذي  3"دون توقــع ربــح مقابــل هــذه المجهــودات التــي بــذلها  
  هـــافرادنســـحاب التـــدريجي للدولـــة عـــن تغطيـــة جوانـــب الحيـــاة االجتماعيـــة لالاالنتيجـــة بالغـــة  
مـر الـذي للدولـة ، األ نسـحاباالح  له  المجال لتغطية هـذه الفجـوة  الـذي خلقهـا هـذا مما فس

ساسية في بناء مجتمع متـرابط ومتكافـل حد الدعامات األأن يكون ألى إهل العمل التطوعي أ
الحـرة فـي المشـاركة فـي تحمـل  جتماعيـةاالفيما بينه ، وهو الذي ينطلـق مـن فلسـفة  المبـادرة 

  .اتجاه بعض فئات المجتمع المحتاجة جتماعيةاال المسؤوليةجزء من 
و  عفــوي فــي  نــه كــان يمــارس بشــكل فــرديأال هــذا النشــاط إنســان منــذ القــديم  لفــه اإلأ ولقــد

ال إجميــع الحضــارات و المجتمعــات علــى اخــتالف ثقافاتهــا وتوجهاتهــا  وبتســميات مختلفــة ، 
طـــر تنظيميـــة تطوعيـــة متعـــددة أضـــمن  أكثـــر تنظـــيم  نـــه اتخـــذ فـــي العصـــر الحـــديث شـــكاًل أ

طـر التنظيميـة التطوعيـة ، التـي تقـوم علـى والجمعيات الخيرية تعد احدى هذه األ. ومتنوعة  
فــراد المجتمــع خاصــة الفئــات الهشــة  أجهــود التطوعيــة بهــدف المشــاركة فــي اشــباع احتياجــات 
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دوار  منهـــا ضـــطلع بعـــدد مـــن األيذ إطـــار تطـــوعي خيـــري ،إيتـــام ضـــمن مـــن المعـــوزين  واأل
نشـطة التوعويـة والتحسسـية والفعاليـات الثقافيـة دوار التثقيفية التـي تتجلـى  فـي مختلـف  األاأل

دوار الخدماتيـــة و التـــي تتمظهـــر  فـــي تلـــك المســـاعدات  الماديـــة والصـــحية  التـــي ، وكـــذا األ
عين تقدمها الجمعيات الخيرية للمستفيدين مـن خـدماتها  والتـي تقـوم جلهـا علـى جهـود المتطـو 

 .و وقتية او فكرية أوما يقدمونه من اسهامات تطوعية سواء كانت مادية  ،فيها 
ـــع التســـعينيات مـــن القـــرن و فـــي الجزائـــر ومواكبـــة  لسياســـة اال نفتـــال التـــي خاضـــتها مطل

الماضــــــي ،عرفــــــت  الحركــــــة الجمعويــــــة انتعاشــــــا واضــــــحا بمختلــــــف  تواجهاتهــــــا وطبيعــــــة  
جمعيـــــة أهليـــــة   41111: م مـــــا يقـــــدر بــــــ 2114والتـــــي بلـــــ  عـــــددها  ســـــنة . نشـــــاطاتها 
، عبـــر التـــراب الـــوطني  بمـــا فيهـــا الجمعيـــات الخيريـــة ، وهـــذا مـــا يعكـــس الرسبـــة 1تطوعيـــة

الجامحــة  لــدى أفــراد المجتمــع الجزائــري فــي أخــذ زمــام المبــادرة فــي المشــاركة الفاعلــة فــي 
مختلــف أطيــاف النهــوض بــواقعهم االجتمــاعي  وتــدعيم أواصــر التماســك االجتمــاعي بــين 

المجتمع ومستوياته ، عن طريق العمل التطوعي المـنظم والمبنـي أساسـا علـى قـيم العطـاء 
 .والتضامن والتراحم والتكافل بين شرائح المجتمع  

خيــــرة ، دورا بــــارزا فــــي تعزيــــز العمــــل ونــــة االلــــذا فقــــد لعبــــت الجمعيــــات الخيريــــة فــــي اآل 
وذلـــك فـــي ســـبيل  . اعيـــة  التـــي تقـــوم بهـــدوار التطو التطـــوعي ،ويتجلـــى ذلـــك فـــي عديـــد األ

 . في أوساط المجتمع الجزائري تدعيمه وترسيخه ،
درار إحــدى نمــاذج الجمعيــات أولقــد كانــت جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة ومثيالتهــا بواليــة  

من خالل فروعها المنتشرة عبـر .الخيرية التطوعية  البارزة على المستوى الوطني والمحلي
ن تسـهم أهمية هذا الموضوع سنحاول تسـليط الضـوء علـى مـا يمكـن أاز بر الوطن ،  و لإل

 :به الجمعيات الخيرية من دور في تفعيل العمل التطوعي وذلك من خالل التساؤل التالي

                                                           
مذكرة دراسة حالة لجمعيات بوالية برج بوعريريج ،  ،دور القيادة في إدارة العمل التطوعي الجمعوي  عمار نوي ،  - 1

الجزائر  ، ،  جامعة منتوري ، قسنطينة كلية العلوم االنسانية والعلوم االجتماعية منشورة ، سير ماجستير ، 
   21،ص  2111/2111،
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   جمعيات الخيرية في تفعيل العمل التطوعي ؟   الما دور 
 :والذي تتفرع منه التساؤالت التالية 

 خدماتي في تفعيل العمل التطوعي ؟جمعيات الخيرية دور لهل ل -1
 جمعيات الخيرية دور تثقيفي توعوي في تفعيل العمل التطوعي ؟لهل ل -2

 فرضيات الدراسة  : ثانيا
  :   الرئيسة التاليةمن خالل الفرضية وسنحاول اإلجابة عن هذا التساؤل  -
 جمعيات الخيرية دور في تفعيل العمل التطوعيلل. 

 :الفرضيات الفرعية اآلتية تتفرع عنها و  
 .تعمل الجمعيات الخيرية  من خالل دورها الخدماتي  في تفعيل العمل التطوعي  -1
ــــي  -2 ــــات الخيريــــة مــــن خــــالل دورهــــا التثقيف ــــل العمــــل التعمــــل الجمعي توعــــوي فــــي تفعي

 .التطوعي
 أسباب اختيار الموضوع  :ثالثا 

 :األسباب الذاتية  -أ 
جتمـــاعي  االتماســـك ال فـــي تحقيـــق دوره وقنـــاعتي الشخصـــية بأهميـــة  العمـــل التطـــوعي  -

ن يــتم هــذا العمــل أبــين فئــات المجتمــع خاصــة بــين الفئــات الميســورة والفئــات المعــوزة علــى 
 .بشكل منظم ومحكم 

اشـباع فضـولي  الشخصـي نحـو الكيفيــة التـي يـتم بهـا هــذا العمـل وكـذلك الوقـوف علــى  -
فــراد المعــوزين  الحقيقيــين لــى األإتعتمــدها الجمعيــات الخيريــة فــي الوصــول الطريقــة التــي 

  .من خدماتهم التطوعية ستفادةباالوالمعننين 
فـي العمـل التطـوعي  لـدى احـدى  نخراطاالوجود تجربة شخصية  لي سابقة في مجال  -

الجمعيــات الخيريــة التــي توقــف نشــاطها بســبب بعــض المشــاكل والعقبــات ممــا جعــل هــذا 
لموضوع مالئما للوقوف من خاللـه علـى الصـعوبات والمعوقـات التـي تعتـرض الجمعيـات ا

الخيرية  وتحد من نشاطاتها واسهامها في خدمة المجتمع  بإعتبارها تعد من بـين الهيئـات 
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ــــــز  ــــــراد المجتمــــــع، وبكــــــل شــــــرائحة  دون تميي و حــــــواجز أالمالمســــــة وبشــــــكل مباشــــــر ألف
 . بيروقراطية

 :  األسباب الموضوعية  -ب  
إذ أن هــــــذا ( علــــــم االجتمـــــاع التنظـــــيم والعمـــــل )دواعـــــي متعلقـــــة بـــــاإللتزام خصصـــــي  -

الموضـوع يجمــع مـابين الشــق التنظيمــي المتمثـل فــي الجمعيــات الخيريـة كمؤسســة تنظيميــة 
ــــار أن العمــــل التطــــوعي ينــــدرج ضــــمن أطــــر الفعــــل االجتمــــاعي  وبــــين العمــــل علــــى اعتب

 .بمفهومه الشامل 
التنــامي المتزائـــد لظـــاهرة الجمعيـــات الخيريـــة والعمــل التطـــوعي ممـــا جعـــل الـــدول تعـــول  -

التــــي تنشــــدها المجتمعــــات وتســــعى الــــى  حــــد  أدوات التنميــــةأ هاعتبــــار علــــى  وبقــــوة  هعليــــ
  .تحقيقها 

نـه ال يـزال أوالدراسات التي حظي بها العمـل التطـوعي  إال   التناوالت على الرسم من  -
وذلــك مــن خــالل البحــث عــن اآلليــات الناجعــة   البحــث والتقصــي ،زيــدا مــن يحتــاج الــى م
ويــــــة  صــــــبح مــــــن بــــــين العالمــــــات المميــــــزة لحيأنــــــه أســــــتفادة منــــــه ، خاصــــــة و لتفعيلــــــه واال

 .المجتمعات والدول وتنميتها 
  الدراسة أهمية  :رابعا

الفاعلـــــة  علـــــى المبـــــادرة أســـــاس  ىفـــــي الـــــدور الرائـــــد المبنـــــموضـــــوعنا هـــــذا تكمــــن أهميـــــة 
للجمعيــات الخيريــة  فــي تــدعيم أواســر البــذل والعطــاء وثقافــة التطــوع ومــا لــه مــن  دور فــي 
تحقيــــق التكافــــل اإلجتمــــاعي  بــــين افــــراد  المجتمــــع  الــــذي ينتهــــي بالضــــرورة الــــى تحقيــــق 

 .التماسك االجتماعي  الذي تنشده كل المجتمعات 
هميـــة الـــدور المنـــوط أء علـــى ومـــن هـــذا المنطلـــق فقـــد جـــاءت هـــذه الدراســـة إللقـــاء الضـــو 

 .بالجمعيات الخيرية في تفعيل  العمل التطوعي 
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 أهداف الدراسة   :خامسا
بالجمعيــــات فـــراد المتطـــوعين التعـــرف علـــى مـــا يمثلــــه العمـــل التطـــوعي فـــي أذهــــان األ -

 . الخيرية
الـــدور الخـــدماتي للعمـــل التطـــوعي بالجمعيـــات الخيريـــة وأهـــم النشـــاطات ى الوقـــوف علـــ -

 . والبرامج التى تنتهجها هذه الجمعيات في تفعيله 
ــــ - ــــوف عل ــــة وأهــــم ى الوق ــــات الخيري ــــي التوعــــوي للعمــــل التطــــوعي بالجمعي ــــدور التثقيف ال

 . النشاطات والبرامج التى تنتهجها هذه الجمعيات في تفعيله 
 .فراد المتطوعين ضمنها لطاقات ومؤهالت األ الجمعيات الخيريةكيفية استثمار  -
يتــــام لــــى األإ يــــات الخيريــــةفــــراد المتطــــوعين بالجمعالكيفيــــة التــــي يصــــل بهــــا األمعرفــــة  -

 .التطوعية   المستفيدين من خدماتهم
علــى أهــم المعوقــات التــي تعيــق تفعيــل العمــل التطــوعي بالجمعيــات الخيريــة التعــرف    -

 .ربوالية أدرا
  تحديد مفاهيم األساسية للدراسة: سادسا 

 الدور  -1
فــي اتصــال بعضــهما بــبعض تصــبح  فالــدال والــواو والــراء مــن أصــل واحــد و: لغــة  -أ  

،بمعنــى إحاطــة الشــ  بمــا حولــه   1دٌور والــذي يــدل علــى إحــداق الشــ  بالشــ  مــن حواليــه 
  .  2بمهمة مالى االضطالع إكما يشير الدور كذلك . يتعلق بمحيطه و ما أ

 :  اصطالحا  -ب
نســانية يعــد  الــدور مــن بــين المفــاهيم ذات االســتخدام الواســع الســيما فــي العلــوم اإل      

رتباطــه بالوضـع الــذي يشــغله االنتربولوجيـا  وعلــم الـنفس ويرجــع ذلـك إلو   جتمــاعكعلـم اال

                                                           
 1131،دار الفكر للطباعة والنشر ،العراق ، 2،جمعجم مقاييس اللغة أحمد أبي الحسين بن زكرياء بن فارس ،  - 1

  311،ص
  2 451ص ،1145،بيروت ، 5ط بجدي ، دار المشرق للنشر والتوزيع ،المنجد األ  -
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الفــرد فــي موقــف معــين ،  ضــمن متطلبــات معينــه قــد تحكمهــا متغيــرات ثقافيــة اجتماعيــة 
وعــادة مــا يــتم دائمــا الحــاق مفهــوم الــدور . موروثــة أو اكتســبها الفــرد خــالل مراحــل حياتــه 

ن أالفــــرد ، بــــل وهنــــاك مــــن يعتبرهمــــا شــــ  واحــــد ، إال  هو المركــــز الــــذي يحتلــــأبالمكانــــة 
 .تميزين عن بعضهما البعض رسم بعض التداخالت بينهما المتمعن للمفهومين يجدهما م

ن يضـع حـدود فاصـلة بـين كـل مـن أالـذي اسـتطاع   لينتونلـى إويرجع الفضل في ذلك  
يمثــل الجانــب الــديناميكي للمركــز ،وعنــدما "  خيــر الــذي يــرى بأنــه المركــز والــدور هــذا األ

فإنـه حينئـذ يمـارس دورا يضع الفرد عناصر المركـز مـن حقـوق وواجبـات  موضـع التنفيـذ ،
 . 1"، ال يشغل  دورا و انما يشغل مكانا اجتماعيا 

قــد اخــرج مفهــوم الــدور مــن النمطيــة  المعتــادة التــي  رالــف  لينتــونوبهــذا التعريــف يكــون  
( الـدور الثـانوي–الدور الرئيسـي للشخصـية )كانت تالحقه السيما النمطية الفنية المسرحية 

وقــد اتجــه كــل مــن بارســونز ورادكليــف بــراون . لمــدلول الــدور لــى االطــار العلمــي المحكــم إ
 .وروبرملتون في نفس السياق الذي سلكه لينتون 

العديــد مــن التعــاريف  وردتاالطــار العلمــي  حتــى تــ ىلــإخــراج مفهــوم الــدور إن تــم إومــا 
الســلوك " دور بأنــه لــولعــل مــن بينهــا ، تعريــف أحمــد زكــي بــدوي   الــدورالمحــددة لمفهــوم 

 .المتوقع من الفرد في الجماعة  ويمثل الجانب التفاعلي والحيوي لمركز الفرد 
لـى نمـوذج السـلوك إيشـير  هالدور فإن أما لى مكانة الفرد في الجماعةإبينما يشير المركز 

فــراد اآلخــرين الــذي يتطلبــه المركــز ، ويتحــدد ســلوك الفــرد فــي ضــوء توقعاتــه  وتوقعــات األ
 هـافراد اآلخرين للحقوق والواجبات المرتبطة بمركز ويتأثر هذا التوقع بفهم الفرد و األ ،منه 
فعـــال والتصـــرفات التـــي تتقبلهـــا وحـــدود الـــدور يتضـــمن تلـــك األ، جتمـــاعي الـــذي يشـــغله اال

                                                           
لمي للكمبيوتر للنشر والتوزيع ، المكتب الع تنظيم المجتمع من المساعدة الى الدفاعمحمد بهجت جاد ا  كشك ،  - 1
  33،ص 1113ط ، االسكندرية ، /،د
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وبــذلك فالــدور يتحــدد حســب هــذا  1"الثقافــة الســائدةو الجماعــة فــي ضــوء مســتويات الســلوك 
التعريف بجملـة السـلوكات وتصـرفات الفـرد  ضـمن مـا تخولـه التزامـات المركـز مـن حقـوق 

فــراد اآلخــرين وواجبــات التــي تــدخل ضــمن مــدركات الفــرد شــاسل المركــز وكــذا توقعــات األ
 . وفق ثقافة المجتمع المتوجدين فيه

مجموعــة أنمــاط الســلوك الفرد،تمثــل " نــه أمـا عبــد المجيــد ســالمي فقــد حــدد الــدور بأ       
المظهر الدينامي للمكانة وتركز على الحقوق والواجبـات المتعلقـة بهـا وبمعنـى آخـر يتحـدد 

شـخاص الـذي يحتـل مكانـة مـا الدور على أساس متطلبات معينة تنعكس علـى توقعـات األ
ة لـدى الفـرد هميـة تـوفر المتطلبـات الالزمـأوقد ركز هذا التعريف علـى  2"في وضع معين 

شاسل المركز و التي تتطلبها المكانه  التي يشغلها وتظهـر هـذه المتطلبـات فـي المقومـات 
 .والمظاهر السلوكية واألنشطة  المطلوبة لمكانة معينة 

 :إجرائيا   -ج 
ما يمكن أن تؤديه الجمعيات  الخيرية من مساهمة في تفعيل العمـل التطـوعي  الدور هو 

ار مـن خـالل نشـاطاتها الخيريـة بشـقيها الخـدماتي والمتمثـل فـي تلـك على مسـتوى واليـة أدر 
المســـاعدات الماديـــة والعينيـــة التـــي تقـــدمها لأليتـــام والمحتـــاجين  وكـــذا  التثقيفيـــة والتوعويـــة  
والــذي نلمســه فــي تلــك النشــاطات والبــرامج التثقيفيــة والتوعويــة التــي تســهر هــذه الجمعيــات 

 .على تقديمها ألفراد المجتمع
  :الخيريةالجمعيات  - 0
 : الجمعية –

                                                           
ط ، بيروت   /، مكتبة لبنان للنشر والتوزيع ،د معجم مصطلحات العلوم االجتماعيةاحمد زكي بدوي ،   -1
 . 315،ص1113،

 ، 1114،القاهرة ، 4،دار الكتاب للنشر والتوزيع ، ط معجم مصطلحات علم النفسعبد الحميد سلمي وآخرون ، - 2
 . 113ص
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ــة  -أ والجمــع يفيــد للضــم الشــ   "جمــع "الجمعيــة هــي مصــدر صــناعي  مــن الفعــل : لغ
 .ي بتقريب بعضه من بعض فيقال جمعته  ألشيء آخر 

وهــي اســم لجماعــة مــن  والجمــع بضــم العــين تــدل علــى جماعــة مــن النــاس وجمعهــا جمــوعً 
 .تتجمع من هنا وهناك . 1الناس

 . 2يراد بها طائفة من االعضاء يتم جمعهم لغرض ما والجمعية
و الجمعيـــات عمومـــا مـــن بـــين المفـــاهيم التـــي يصـــعب أتعـــد الجمعيـــة  : اصـــطالحا  -ب 

لى أهدافها  وتوجهاتهـا ، كمـا تتعـدد ا  لى طبيعة نشاطها و إنما تخضع في ذلك إتحديدها و 
هليـة سـميها بالجمعيـات األالتسميات التي يتم اطالقها على الجمعيات الخيريـة فمـنهم مـن ي

هلي ، وهنالك من يطلق عليها بالجمعيـات الغيـر هادفـة للـربح    نسبة لقربها من المجتمع األ
وهنالــــك مــــن يســــميها بالقطــــاع الثالــــث  وسيرهــــا مــــن التســــميات التــــي تأخــــدها الجمعيــــات 

 .الخيرية
الجمعيـة  الـذي يـرى للمنصف ونـاسومن بين المحاوالت في تحديد مفهوم الجمعية كانت 

نهـــا هيكـــل مـــن هياكـــل إنمـــط مـــن المشـــاركة االجتماعيـــة والسياســـية والثقافيـــة ، و " بأنهـــا 
نهـــا تـــدريب فـــردي وجمـــاعي علـــى االســـتفادة مـــن أ كمـــادمـــاج السياســـي واالجتمـــاعي  ، اإل

وبـذلك  فـإن المنصـف الونـاس قـد  3"المعارف ووضعها موضع التطبيـق تحقيقـا للنفـع العـام
ن أركز في تحديده لمفهوم الجمعية  علـى بعـد المشـاركة و الوظـائف التـي يمكـن للجمعيـة 

حملهــا الجمعيــة تبعــا لطبيعتهــا أو ســواء تن أو الصــفة التــي يمكــن أتحققهــا  وعلــى الطبيعــة 
" ة بأنهــا فــي حــين نجـد أمــاني قنــديل تعــرف الجمعيــ.و سياســية أكانـت ثقافيــة أو اجتماعيــة 

مؤسســات أو منظمــات تطوعيــة خاصــة تتبنــى أهــدافا متنوعــة  وقــد تنشــط فــي مجــال واحــد 

                                                           

1111.ص س ،/ط ،د/دار بيروت للنشر والتوزيع  ،د ، 11مجلد ، لسان العرب ابن منظور ، - 1  
314ص س ،/دار الصادر للنشر والتوزيع ،بيروت ،د ، 5،ج تاج العروس الزبيدي مرتضى السيد محمد ، - 2  

فاق ، مجلة العربية لحقوق االنسان ، التاريخ و األ: الحياة الجمعياتية في المغرب العربيالمنصف وناس ،  -3
  .133،ص  1113،،تونس  14العدد
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، 1(" المســاعدات  الخيريــة للمعــاقين -الطفولــة )و عــدة مجــاالت أ(رعايــة المعــاقين مــثال )
ماني قنديل تنظر فـي تحديـدها لمفهـوم الجمعيـة مـن زاويـة المجـاالت  التطوعيـة أوهنا نجد 

 . عوي للجمعيةفي النشاط الجم
تنظــيم اجتمــاعي يتكــون مــن مجموعــة مــن " مــا مــاهر المعــاطي فقــد عــرف الجمعيــة بأنهــا أ
لــــى تحقيـــق أهــــداف ال تتعـــارض مــــع  قـــوانين وتقاليــــد  المجتمـــع  بغــــرض إفـــراد يهـــدف األ

لــى إقــرب ويعــد هــذا التعريــف  األ 2"المســاهمة فــي مواجهــة احتياجــات ومشــكالت المجتمــع 
سفــل جانــب عــدم وجــود الــربح المــادي مــن أنــه أبشــكل شــامل لــوال  تحديــد مفهــوم الجمعيــة

فـراد وبالتالي  فإن النشاط الذي تقدمـه الجمعيـة ال يتوقـع األ ،جراء القيام بالعمل الجمعوي 
وهــذه . جنــي عائــد مــادي مــن وراء هــذا النشــاط( المنضــمين للجمعيــة) المعنيــين بالقيــام بــه 

مصـــطلحات الخدمـــة االجتماعيـــة فـــي تحديـــده النقطـــة التـــي ارتكـــز عليهـــا تعريـــف قـــاموس 
ـــى  لـــى تحقيـــق أهـــداف إجتماعيـــة  معينـــة وال إمنظمـــة تســـعى " نهـــا ألتعريـــف الجمعيـــة عل

و محليــــة  أظـــائف متنوعـــة وقـــد تكـــون قوميـــة و لـــى الحصـــول علـــى الـــربح ،و لهــــا إتهـــدف 
 3"،وتساهم بشكل متميز في مجال الخدمات االجتماعية 

 : الخير   
خيـــار وهـــي مشـــتقة مـــن الفعـــل خـــار و هـــو اســـم تفضـــيل  ، أالخيـــر وجمعهـــا : لغـــة  - أ

 .4فضل و األحسن واألنفعاأل يءبالشويستدل على الخير 
و ســعادة وهــو بــذلك عكــس الشــر أو لمــا يحققــه مــن نفــع وصــالل أوالخيــر مــا حســن لذاتــه 

 .  والسوء

                                                           
للنشر والتوزيع  ،مركز الدراسات السياسية واالستراتيجية  هلية في مصرالجمعيات األقنديل أماني وسارة بن نفيسة،  - 1
 . 21،ص 1114ط ، القاهرة ،/،د
13ص ،1144،القاهرة ، ط/للنشر والتوزيع،د دار تكنوماشين ، االجتماعيةدارة المؤسسات إابو المعاطي ماهر ،  - 2  
423ص بدوي احمد زكي ،   مرجع سابق ،  - 3  

،دار العلم  3حمد عبد الغفور ،جأعطار : ج/،ت الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالجوهري اسماعيل ابن حماد ، -4
 . 1255،ص 1131،بيروت ،لبنان  ، 2،طللنشر والتوزيع للماليين 
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ال  حصــرها بحيــث  يعــد مفهــوم الخيــر مــن بــين المفــاهيم التــي يصــعب:  اصــطالحا - ب
صـفهاني يمكن  فهمهـا إال مـن خـالل السـياق الـذي وردت فيـه ومـع ذلـك فقـد حـاول األ

مــا " ال أنــه نظــر إليــه مــن منظــورا فلســفيا عميقــا تمثــل فــي أنــه إتحديــد  مفهــوم الخيــر 
وعليـــه فـــيمكن أن  1"يرســـب فيـــه الكـــل كالعقـــل مـــثال والعـــدل والفضـــل و الشـــ  النـــافع 

 .ي يراد منها المنفعة والصالح العام عمال التنحصر الخير في أنه كل األ
 : ا ــــــــــــــــــــــــإجرائي -ج

ذات صــفة شخصــية أو معنويــة ، ينشــأ  مؤسســات اجتماعيــة وهــي : الجمعيــات الخيريــة 
فـــــراد مـــــن المتطـــــوعين بهـــــدف تقـــــديم المســـــاعدات الماديـــــة والمعنويـــــة  لـــــبعض الفئـــــات األ

دون أن يســــتفيد هــــؤالء  التكفــــل بهــــم ،بغيــــة واألرامــــل  يتــــامألكا   قليلــــة الحــــظاالجتماعيــــة 
جمعيــة  وتعــدمــادي مقابــل مــا يقومــون بــه  مــن عمــل تطــوعي ، عائــد ي أالمتطــوعين مــن 

 .إحدى نماذج هذه المؤسسات الخيرية  كافل اليتيم الخيرية  بوالية أدرار
 

 عي العمل التطو  -
 :  العمل - 
 2" والعاملين عليها" ومفردها عامل وساع وفي التنزيل الكريم   عمل :غة ــــل -أ 

 .3المهنة والفعل وجمعها أعمال والعمل يشير الى 
و الجهـد الموجـه نحـو ألـى النشـاط إر لمصطلح العمل بمعنـاه العـام ييش: اصطالحا  -ب 

 .نه الجهد المبذول لقاء تحقيق طائل منه أو أ4إنجاز هدف معين ،
 التطوع  -

                                                           
 . 1555الزبيدي مرتضى السيد محمد ، مرجع سابق ،ص -1

53 :اآلية  ، سورة الصافات - 2
  

 . 435ابن منظور مرجع سابق ،ص3-
255ص1115ط ،القاهرة /،د للنشر والتوزيع  ،دار المعرفة الجامعية معجم  علم االجتماع عاطف سيث محمد ، - 4  
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مـر حتـى تسـتطيعه يقـال تطـوع لهـذا األو لتطوع لغة مشتقة من الفعل طـوع ، ا :غة ــــل -أ
 .تكلف استطاعتهي وتطوع أ

 . 1هم الذين يتطوعون بالجهاد واصله المتطوعينالمطوعة و. والتطوع بالش  التبرع به 
رادي إي تحمــــل مشــــقة بشـــــكل أعمــــال ، يســــتدل بــــه علــــى نافلـــــة األو   :اصــــطالحا -ب 

  .ختيارا عن رضا و ووطوعي دون اكراه 
  2"فمن تطوع خيرا فهو خير له "وفي القرءان الكريم  

 مفهوم العمل التطوعي 
تعددت التعاريف المقدمة لمفهـوم العمـل التطـوعي ولكـن رسـم تعـددها إال :   اصطالحا - أ

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 
هو تللـك الجهـود التـي يقـوم "رى أن العمل التطوعي والتي تPatricia   (1114 )باترسيا 
نســان بشــكل اختيــاري دون مقابــل ،مــن خــالل المشــاركة فــي بــرامج أو تقــديم خدمــة بهــا اإل

 3"  إلحدى الجمعيات التطوعية أو المؤسسات الحكومية
الجهـــد الـــذي يبـــذل عـــن رسبـــة و اختيـــار بغـــرض أداء  هـــو"  لـــه خـــرآوكـــذلك فـــي تعريـــف 

بينما هنـاك تعـارف أخـرى للعمـل التطـوعي ركـزت  "دون توقع جزاء مالي واجب اجتماعي 
 .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 

                                                           

  1 1255مرجع سابق ،ص الجوهري بن حماد اسماعيل ، -
144 :يةآل،ا سورة البقرة -  2  

رؤية مستقبيلية لتطوير، المكتب الجامعي  الحديث : العمل التطوعي في الوطن العربيمدحت محمد أبو النصر ، 3
 . 11 ص ، 2115القاهرة ، ، ط/د للنشر والتوزيع ،
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قيـام فـرد  هـو"   تعريف روبرت باكر الذي يعرف العمل التطـوعي  تعاريف نجدبين هذه ال
 أو جماعــة بمحــض إختيارهــا وبــدون مقابــل بتقــديم خــدمات إنســانية للمجتمــع الــذي تتواجــد

ولم يختلف  عبد المنعم شوقي كثيرا عن سابقه حين  حدد للعمل التطـوعي بأنـه     1" فيه
  2"و بالتمويـل أو بالعمـل أعمـال التنميـة سـواء بـالرأي أعملية اسهام المواطنين تطوعا فـي "

 نســان بــاللجهــد الــذي يبذلــه اإلا هــو"هــذه النظــرة بأنــه لوعــرف كــذلك العمــل التطــوعي وفــق 
االجتماعيــة  اتجــاه  مســؤوليات المقابــل لمجتمعــه بــدافع منــه لإلســهام فــي تحمــل جــزء مــن 

  نسـانذلك الجهد الذي يبذله اإل"بأنه كما عرفته سامية فهمي العمل التطوعي . 3"مجتمعه 
وفيه يتحمل مسؤوليات العمل مـن خـالل  ، من أجل مجتمعه ،أو من أجل جماعات معينة

المؤسســـات االجتماعيـــة القائمـــة ،إرضـــاء لمشـــاعر ودوافـــع إنســـانية داخليـــة خاصـــة تلقـــى 
ذي كمــا أن هنــاك تعريــف أخــر للعمــل التطــوعي الــ، 4"الرضــا والقبــول مــن جانــب المجتمــع 

بــال مقابــل لمجتمعــه بــدافع منــه لإلســهام فــرد ي أذلــك الجهــد الــذي يبذلــه "لــى إيشــير كــذلك 
 . 5"في تحمل مسؤولية المؤسسة التي تعمل على الرعاية اإلجتماعية 

وفــــي المقابــــل مــــن ذلــــك هنــــاك تعــــاريف للعمــــل التطــــوعي نظــــرت إليــــه علــــى أنــــه مجــــاال 
ته  ،ومـن بـين هـذه التعـاريف نجـد تعريـف الستغالل واستثمار  طاقات أفراد المجتمع لخدم

بالجهــد أو الوقــت أو المــال الــذي يبذلــه "  بــأن التطــوع  الجمعيــة العمانيــة للعمــل التطــوعي
 اتوظيفــــ كمــــا يعتبــــر دون تعــــويض مــــادي ،،رسبتــــه واختيــــاره لخدمــــة المجتمــــع بنســــان اإل

ـــــات للطاقـــــات فـــــي كـــــل المجـــــاالت االنســـــانية واالجتماعيـــــة ،دون تمييـــــز بـــــين جميـــــع ا لفئ

                                                           

.مدحت محمد أبو النصر ، نفس المرجع ، نفس الصفحة  - 1  
22ص مرجع سابق ، ، الخطيب محمد  - 2  

، مذكرة ماجستير ،سير  ة  البحرينية في جهود العمل التطوعيأمعوقات مشاركة المر  زهراء أحمد عيسى سند  ، 3
 15، ص  2113منشور ،كلية التربية ،جامعة البحرين ،

23نفس المرجع ،ص - 4  
ط ،الرياض /مطابع الجمعة للنشر والتوزيع ،د ، المدنيةالتطوع في الدفاع المدني والحماية الليحاني مساعد منشط ، -5
 23ص 1114،



 اإلطار المنهجي للدراسة                                                  الفصل األول                 
 

 
07 

ولــم يبتعــد يحـــي  1"االجتماعيــة بغــرض اإلرتقــاء والنهــوض  بالمجتمعـــات وتمكــين أفرادهــا 
خر للعمل التطوعي عن هذا المنظور إذ عرف العمـل التطـوعي هو اآل هدرويش في تعريف

ــــة األفــــراد واســــتخدامهم بــــدون أ"علــــى أنــــه  ــــدا عــــن جــــهــــو تعبئ ر فــــي خدمــــة المجتمــــع بعي
 2"المؤسسات الحكومية 

العمـل  تميـز يمل التطوعي يتضح لنا العناصر التـخالل هذه التعريفات المحددة للعومن 
 : نسانية األخرى من خالل ما يلي التطوعي عن سيره من النشاطات اإل

 .ي طرف كانأكراه من إفراد بشكل دون العمل التطوعي هو عمل اخياري يقوم به األ -
ربــال أفــراد دون توقــع مقابــل أو األي يقــوم بــه أالعمــل التطــوعي هــو عمــل سيــر ربحــي  -

 .يجنونها من جراء قيامهم بهذا العمل  
 .المشورةو المال أو أو الوقت أما بالجهد إالعمل التطوعي يكون  -
 :   إجرائيا -ب

هي تلك المجهودات التي تبذلها جمعية كافـل اليتـيم الخيريـة مـن خـالل  :العمل التطوعي 
ن يســتفيد هــؤالء االفــراد المنخــرطين فــي أرامــل دون واأل يتــاممتطوعيهــا فــي التكفــل بفئــة األ

وهـــي نابعـــة مـــن  ي عائـــد مـــادي  مقابـــل مـــا يقومـــون بـــه مـــن خـــدمات تطوعيـــة ،أالجمعيـــة 
تــــيح لهــــم مــــن امكانيــــات فــــي التخفيــــف مــــن معانــــات أدافعهــــم القــــوي نحــــو المســــاهمة بمــــا 

 صـعوباتال عديـدرسـم .رامـل فـي مدينـة أدرار والتكفـل بهـم يتـام و األواحتياجات شـريحة األ
 .التي تعيق عمل جمعية كافل اليتيم الخيرية 

                                                           

. 21، ص  سابق مرجعمدحت محمد أبو النصر ، -  1  
.  11، ص سابق مرجع مدحت محمد أبو النصر ، - 2
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مساهمة المتطوعين   -

في جمع وتوزيع  

المساعدات المادية  

 لاليتام 

المساهمة في التكفل  -

الصحي و النفسي 

 .باأليتام

المشاركة في التوعية  -

 الصحية

 التبرع بالدم -

في  المتطوعين مشاركة -

الفكرية  التظاهرات

 والعلمية التي تنظمها

 .الجمعية

مشاركة المتطوعين في  -

النشاطات والمعارض 

 .الخيرية للجمعية  

مساهمة المتطوعين  -

 .بخبراتهم 

التظاهرات والندوات الفكرية  -

والعلمية حول اهمية العمل 

 التطوعي 

تنظيم المعارض والتظاهرات  -

 الثقافية

 .تقديم ساعات الدعم لإليتام -

 

دور تثقيفي 

 توعوي

 الدور 

 خدماتي

 ل ـــالعم

 التطوعي

 الجمعيات

 ةـالخيري 

 

 

 

 

 نموذج الدراسة

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 :من إعداد الباحثة

سلة )خدمات مادية  -
 -مدرسيةادوات - رمضان

  .(غطيةاأل-ش العيد بك

ل فالتك) .صحيحة خدمات 
 والنفسي الصحي

 حمالت التبرع بالدم  -

 تنظيم الحمالت التوعية -

 .الصحية
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 :الدراسات السابقة  :ثامنا
ن نهايـة كـل دراسـة علميـة  هـي أ و انطالقا من مبدأ عـدم صـفرية المعرفـة العلميـة ،     

فقــد لــذلك ذلــك نظــرا ألن العلــم ذو طــابع تراكميــا ، بدايــة لدراســة أخــرى قــد اســتفادت منهــا 
اعتمــدنا فــي دراســتنا هــذه علــى مجموعــة مــن الدراســات الســابقة فــي تكــون الخلفيــة النظريــة 

متمثلــة فــي وقــد تناولــت هــذه الدراســات متغيــرات دراســتنا هــذه  ال؛والمنهجيــة لدراســتنا هــذه 
 عنهـــامختلفـــة  هـــاالجمعيـــات الخيريـــة والعمـــل التطـــوعي إال أنهـــا كانـــت بارتباطـــات معالجات

لى الدراسات التي اعتمدنا عليها فـي دراسـتنا بـدأ بالدراسـات التـي إيلي سنتعرض  وفي ما.
تتعلق بالجمعيات الخيرية تم تليها الدراسات التي تتناول العمـل التطـوعي وقـد جـاء ترتيبهـا 

 .   وفقا لتاريخ انجازها من األقدم الى األحدث 
الخيريـة  تفعيـل الجمعيـات : " والموسـومة ب :1دراسة  وجدي محمـد أحمـد بركـات/  31

" التطوعيــــــة فــــــي ضــــــوء سياســــــات االصــــــالل االجتمــــــاعي بــــــالمجتمع العربــــــي المعاصــــــر
 :وهي دراسة ميدانية هدفت  الى 2115

المعاصـر مـن خـالل بعـض التعرف على واقع الجمعيـات الخيريـة فـي المجتمـع العربـي  -
تخطـيط  –مـن قبـل الجمعيـة هـداف المـراد تحقيقهـا طبيعـة األ –نشطة وخدمات الجمعيـة أ) األبعاد ك

 .( استراتيجية وسياسة العمل بها –مصادر تمويلها  –وتنظيم الخدمات بالجمعية 
ــــداعيات األ - ــــى ت ــــي يمــــر بهــــا التعــــرف عل ــــة المعاصــــرة الت ــــرات المجتمعي حــــداث والمتغي

 .المجتمع العربي على المستوى الداخلي والخارجي في الوقت الراهن
قــد اعتمــد الباحــث علــى المــنهج الوصــفي التحليلــي المالئــم ولتحقيــق أهــداف هــذه الدراســة ف

لمثــل هــذه الدراســات بإســتخدام  عينــة قصــدية قوامهــا ثــالث جمعيــات خيريــة تنشــط بمملكــة 
                                                           

الجمعيــات الخيريــة التطوعيــة فــي ضــوء سياســات االصــالح االجتمــاعي بــالمجتمع   تفعيــلوجــدي محمــد بركــات ، - 1
الخدمــة االجتماعيــة وقضـــايا : ،تحـــت عنــوان  14شــغال المــؤتمر العلمــي ،دراســة  ميدانيـــة مقدمــة ألالعربــي المعاصــر 

كليــة العلــوم االجتماعيــة ، جامعــة  ، 13/13/2115-13االصــالل فــي المجتمــع العربــي المعاصــر ، المنعقــد  مــابين 
 . 2115مصر،  حلوان ،
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ولجمع بيانات الدراسة فقد اعتمد الباحث علـى االسـتبانة كـأداة رئيسـية فـي ذلـك   البحرين ،
 .مفردة  34حيث تم توزيعها على 
 :دراسة إلى جملة من النتائج أهمها ولقد خلصت هذه ال

ولـــى فـــي إن جـــل نشـــاطات الجمعيـــة الخيريـــة فـــي المنطقـــة العربيـــة يتمحـــور بالدرجـــة األ-
هتمــام بالجوانــب الجوانــب الخدماتيــة علــى المســتوى المحلــي والــدولي بينمــا تــأتي بعــدها اال

 .نمائية الطارئة اإل
كبيـــر بقضـــايا الفقـــر  امهـــا بشـــكلاهتمالجمعيـــات الخيريـــة فـــي المنطقـــة العربيـــة  قتصـــرت -

 . ةسر الفقير ورعاية األ
تعاني الجمعيات الخيرية في المنطقة العربيـة مـن نقـص فـي الخبـرات المهنيـة وكـذا قلـة  -

 .ساليب التكنولوجية الحديثة في تقديم الخدماتها الدعم   وضعفها في توظيف األ
جود اسـتراتيجيات واضـحة تتبناهـا لى و إكما تفتقر  الجمعيات الخيرية في المنطقة العربية 

لى جانب ضعف برامجهـا التدريبيـة التـي تسـاهم فـي إموال وتنمية قدراتها المالية ،لتوليد األ
 .والرفع من كفاءتهم التطوعية .زيادة قاعدة المتطوعين بداخلها 

كمـــا تواجـــه  الجمعيـــات الخيريـــة فـــي المنطقـــة العربيـــة عديـــد التحـــديات كنظـــرة الريبـــة مـــن 
نشــاطاتها مــن قبــل الحكومــات العربيــة وكــذا التشــكيك فــي مصــادرها الماليــة نتيجــة اتهامهــا 

لــى انحســار دورهــا وتقلــص مواردهــا الماليــة المبنيــة علــى إ ىدأرهــاب وهــذا مــا بتمويــل اإل
التبرعات والمساعدات الحكومية ،هذا ناهيـك عـن عديـد القيـود االداريـة والقانونيـة والرقابيـة 

 .هذا ما إنعكس سلبا على ممارسة العمل التطوعي على نشاطاتها و 
ــل /30 األبعــاد االنتربولوجيــة للحركــة الجمعويــة ذات "ة بنــو عنالم:   1دراســة يمــين رحاي

ـــافي بمنطقـــة عـــين القشـــرة ـــى عينـــة  2111 " الطـــابع الثق ـــة أجريـــت عل وهـــي دراســـة ميداني

                                                           
1
، مذكرة ماجستير  األبعاد االنتربولوجية للحركة الجمعوية ذات الطابع الثقافي بمنطقة عين قشرةيمين رحايل ،  - 

 . 1119/1101جامعة منتوري ،قسنطينة ،الجزائر ، ،غيرمنشورة ، تخصص االنتربولوجية ،
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ـــة االرشـــاد و  ـــة ترقيـــة  المعـــوق وجمعي ـــت فـــي األفـــراد المتطـــوعين بكـــل جمعي قصـــدية تمثل
 .مفردة  21والية سكيكدة والتي تضم بمنطقة عين القشرة االصالل 

ولقــد هــدفت هــذه الدراســة الــى التعــرف علــى الحركــة الجمعويــة بصــفة عامــة بمنطقــة عــين 
خي ومختلــف العوامــل التــي تحكــم القشــرة مــن حيــث العناصــر المشــكلة لهــا وتطورهــا التــاري

التعرف على الخصـائص االقتصـادية واالجتماعيـة للمتطـوعين  بلى جانإتطورها ونموها ،
 .ليات ودوافع هذه المشاركة الفاعلين في الحقل الجمعوي بهذه المنطقة وعلى اآل

هـــداف فقــــد اعتمـــت الدراســـة علـــى المــــنهج الوصـــفي التحليلـــي والمــــنهج ولتحقيـــق هـــذه األ
أدوات جمــع البيانــات المتمثلــة فـي كــل مــن المقابلــة مجموعــة مـن ربولـوجي عــن طريــق نتاإل

قــد خلصـت هــذه الدراســة و لــى جانـب كــل مـن المالحظــة بالمشـاركة ،إكـأداة رئيســة للدراسـة 
 :الى مايلي 

ال يـــزال العمـــل الجمعـــوي فـــي الجزائـــر يعـــاني مـــن الالســـتقاللية فـــي نشـــاطه وذلـــك مـــن  -
نشـاطه ويظهـر ذلـك فـي تسـييس بعـض الجمعيـات وجعلهـا تابعـة خالل هيمنة الدولة علـى 

 . حزاب السياسيةلبعض األ
تعـــاني الحركــــة الجمعويـــة انشــــقاقات داخليـــة نتيجــــة تحولهـــا لمســــرل لصـــراع المصــــالح  -

الشخصية للقائمين عليها وهذا يعد من بـين التحـديات التـي تعيـق تفعيـل الحركـة الجمعويـة 
 .تقزيم دورها  و في الجزائر

 التســويق فــي المنظمــات سيــر الهادفــة"والتــي جــاءت بعنــوان  : 1دراســة وهــابي كلثــوم/03
 .2111لسنة   ،جزائر الخيرية في الدراسة حالة مجموعة من الجمعيات  " للربح

االرتقـاء بـأداء الجمعيـات فـي لـى  توضـيح أهميـة التسـويق ودوره إلدراسـة اوقد هدفت هذه 
خدمــة المجتمــع ، وكــذا توضــيح النظــام التســويقي القابــل للتطبيــق فــي الجمعيــات ســبيل فــي 

                                                           
، مــذكرة ماجســتير ،سيــر منشــورة ، كليــة العلــوم  التســويف فــي المنظمــات هيــر الهادفــة للــربح،  كلتــوم وهــاني - 1

 .2111اإلقتصادية، جامعة امحمد بوقرة ، بومرداس، 
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هـــذه الجزائريـــة ، كمـــا ســـعت هـــذه الدراســـة الـــى رصـــد تحليـــل الواقـــع الفعلـــي للتســـويق فـــي 
الباحثـــة علـــى المـــنهج الوصـــفي ، وقـــد  تالجمعيـــات ولتحقيـــق أهـــداف الدراســـة فقـــد اعتمـــد

ومتطوعة بعدد مـن الجمعيـات متطوع  151ا قوامه قصدية اجريت هذه الدراسة على عينة
ســتبانة جمــع بيانــات هــذه الدراســة علــى اال فــياعتمــدت  الخيريــة النشــطة فــي الجزائــر كمــا

 :لى أن إوقد خلص هذه الدراسة .كأداة رئيسة في ذلك 
ال أن تطبيقـه فــي الواقـع الفعلــي  إ الخيريــة علـى الـرسم مــن أهميـة التســويق فـي الجمعيـات-

 .يزال ضعيفا  الجزائرية الالخيرية للجمعيات 
ال الخيريـة إبأهميـة الـدور التسـويقي للجمعيـات السائد  كما أنه على الرسم من االعتقاد  -

 .يزال دون المستوى المطلوب  ئ التسويق الدأنه على مستوى الممارسة لمبا
 جــــل مســــتويات الوظــــائف االداريــــة للجمعيــــات الجزائريــــة يمــــارس فيهــــا التســــويق بشــــكل-

 .ضعيفا جدا 
الحركــة الجمعويــة فــي الجزائــر " بعنــوان :  1دراســة ميدانيــة  لعبــد او بوصــنوبرة / 30

 .م 2111"  ودورها في ترقية  طرق الخدمة االجتماعية  في مجال رعاية الشباب 
جمعيـــات عـــدد مـــن وهـــي دراســـة ميدانيـــة أجريـــت فـــي علـــى عينـــة متكونـــة  مـــن مســـؤولي  

كمــا شــملت هــذه الدراســة مســؤول  24والبــال  عــددهم النشــطة فــي الحقــل الثقــافي الشــباني 
شـاب منخـرط بهـذه  341الشباب المستفيدين من خـدمات هـذه الجمعيـات الثقافيـة وعـددهم 

 .الجمعيات الشبانية التي تنشط في مجال تقديم الخدمات الشبانية بوالية قالمة وما جاورها
إلــى التعــرف علــى واقــع الحركــة الجمعويــة  فــي الجزائــر  والــدور  وقــد هــدفت هــذه الدراســة 

مختلـف أوجـه الرعايـة  مـن خـالل مـا تقدمـه مـنالذي تلعبه حاليا والذي يمكنها أن تقـوم بـه 
ممارســة طــرق الخدمــة االجتماعيــة ، ومــدى عــن طريــق  االجتماعيــة  لفئــة الشــباب  ،وذلــك

                                                           
 الحركة الجمعوية في الجزائر ودورها في ترقية طرف الخدمة االجتماعية في مجال رعايةعبد ا  بوصنوبرة ،  - 1
 .2114/2111دكتوراه علوم ،سير منشورة ،قسم علم االجتماع ، جامعة قسنطينة ، الجزائر ، ،لشباب ا
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ل اآلثــار الســلبية التــي يعرفهــا المجتمــع إلتزامهــا  بالمعــايير العلميــة لــذلك ، خاصــة فــي ظــ
 .إلى اقتصاد السوق  نتقالاالالجزائري عامة وشريحة الشباب بصفة خاصة  نتيجة 

كما سعت الدراسـة الـى تحليـل وفهـم وتفسـير جوانـب هامـة مـن النشـاط الجمعـوي  كمعرفـة 
 .الظروف التاريخية المواكبة لنشأة وتطور الحركة الجمعوية في الجزائر 

وقـــد حاولـــت هـــذه الدراســـة  تقـــدير العـــدد الحقيقـــي للجمعيـــات الوطنيـــة والمحليـــة النشـــطة -
على مستوى والية قالمة كنموذجا للدراسة خاصة في ظـل  في مجال رعاية الشباب ،فعليا 

إلـى .مع الوقوف على مصادر تمويله وطـرق تسـييرها . التضارب الكبير في عددها وطنيا
فــــي ار القــــانوني الحــــالي الــــذي يحكــــم الحركــــة الجمعويــــة جانـــب تقيــــيم مــــدى نجاعــــة اإلطــــ

 . الجزائر 
خيرة وقائيـة معرفة النشاطات والبرامج التي تعتمدها في تحقيق أهدافها  وهل هذه األكذا و 

 .نها مناسباتيةأأو عالجية أو تنموية ،أم 
 اعتمــدت هــذه الدراســة علــى المــنهج المســح االجتمــاعي بنوعيــه ،هــداف ولتحقيــق هــذه األ

ـــــة بالنســـــبة لأل ـــــات الشـــــبانية النشـــــطة بواليـــــة قالمـــــة والمعاين فـــــراد الشـــــامل بالنســـــبة للجمعي
معتمــدين فــي ذلــك فــي جمــع  المســتفيدين مــن خــدمات هــذه الجمعيــات المعنيــة بالدراســة ،

بيانات الدراسة على االستمارة كأداة رئيسية إلى جانب كل من المالحظة والمقابلة ،وعليـه 
 :يلي  ماجملة من النتائج وهي كراسة فقد تمخض عن هذه الد

إن األنشـــطة والبـــرامج المقدمـــة للشـــباب لمقابلـــة احتياجـــاتهم فـــي مجملهـــا أنشـــطة ذات  -
طـــابع ثقـــافي وبـــرامج الترفيـــه تعـــد هـــي المهيمنـــة علـــى نشـــاطات الجمعيـــات الشـــبانية وذلـــك 

ـــدى الشـــباب وكـــذا الرفـــع مـــن مســـتوى انـــدماجهم االجتمـــاعي وعلـــ ـــوازن نفســـي ل ـــق ت ى لخل
 .العكس من ذلك بالنسبة للبرامج التنموية 

خصائيين االجتمـاعيين فـي الجمعيـات الشـبانية جـد محـدود وهـذا مـا انعكـس إن دور األ -
سـاليب العلميـة وطـرق الخدمـة االجتماعيـة فـي رعايـة الشـباب اسـتخدام األفـي عنه ضـعف 
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الحقـــــل وذلـــــك راجـــــع ألن أسلـــــب قيـــــادات الجمعيـــــات بعيـــــدين فـــــي تكـــــوينهم العلمـــــي عـــــن 
 .االجتماعي 

كمــا أن المشـــاركة الشـــبانية فــي نشـــاط الجمعيـــات لــم ترتقـــي بعـــد إلــى مســـتوى مطـــالبهم  -
وذلك نظرا 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 

 .الشباب وظروف معيشتهم  عمق معانات
المؤسســات :"التــي جــاءت تحــت عنــوان و : 1 دراســة دعــاء عــادل قاســم الســكني    /34

وهــي دراســة نظريــة فقهيــة  "الخيريــة  حكمهــا وضــوابط القــائمين عليهــا وحــدود صــالحياتهم 
 . م2112

ـــــة  إقـــــد ســـــعت هـــــذه الدراســـــة  ـــــة عمـــــل المؤسســـــات الخيريـــــة  وتصـــــرفاتها المالي لـــــى مقارن
مـــــر فـــــي أعمـــــال خالقيـــــة للعمـــــل بهـــــا ، ومـــــدى ســـــلطة ولـــــي األبالضـــــوابط الشـــــرعية و األ

وتصرفات هذه المؤسسات الخيرية ،من خالل  البحث عن رؤية فقهيـة يعـرف مـن خاللهـا 
 .برأي الفقهاء المسلمين في هذا الموضوع وجزئياته 

اسـتنباط بعضـها حـدد ضـوابط  واضـحة تـم  أن الشـرع ى لإوقد خلصت في نهاية الدراسة 
ممــا جــاء فــي القــرآن والســنة والــبعض اآلخــر تــم اســتنباط احكامــه مــن القيــاس ممــا يجعــل 

 .رؤية الدين في هذا الشأن واضحة و السبار عليها 
 ة أمعوقــــات مشــــاركة المــــر "   تحــــت عنــــوان  :2دراســــة زهــــراء أحمــــد عيســــى ســــند -/2

 .م  2113 "البحرينية في جهود العمل التطوعي 

                                                           

،مــذكرة المؤسســات الخيريــة حكمهــا وضــوابط القــائمين عليهــا وحــدود صــالحيتهم دعــاء  عــادل قاســم الســكتي ، - 1
 . 2112فلسطين ، ماجستير ،الفقه المقارن ،سير منشورة  ،الجامعة االسالمية ،سزة ،

 

، مـذكرة ماجسـتير، سيـر منشـورة ،قسـم مقومات المرأة البحرينية في جهود العمـل التطـوعيزهراء أحمد عيسى سند،  -2
 . 2113العلوم االجتماعية ، جامعة البحرين ، 
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هـــم معوقـــات  مشـــاركة المـــرأة فـــي العمـــل أوقـــد ركـــزت هـــذه الدراســـة علـــى التعـــرف علـــى 
التطوعي في المجتمع البحريني ،وقد اعتمدت هذه الدراسة علـى مـنهج المسـح االجتمـاعي 

 اتخــذت مــن جمعيــة أوال النســائية ميــدانا لهــا ، ىبمســتوياته الشــامل والمســح بالعينــة ، والتــ
تـم توزيعهـا علـى عينـة  إذاالسـتبيان كـأداة رئيسـية للدراسـة ، مستندة فـي جمـع بياناتهـا علـى

 :أن مفردة من متطوعات هذه الجمعية ،وعليه فقد توصلت هذه الدراسة الى  41قوامها 
تواجه مشاركة المرأة البحرينية في الجهود التطوعية عديد المعوقـات والتـي تباينـت هـذه  -

المتطوعــات ومعوقــات متعلقــة بــالمجتمع المعوقــات مــابين معوقــات ذاتيــة متعلقــة بظــروف 
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 

ليــة تشــكل بــدورها لــى معوقــات تنظيميــة وقانونيــة وماإخــرى تنقســم التطوعيــة نفســها وهــي األ
 .تحديا للمؤسسات التطوعية في المملكة البحرينية 

ثقافــة العمــل التطــوعي لــدى "  :ة بوســومالم :1دراســة عثمــان بــن صــالح العــامر /37
 .م  2113 "الشباب السعودي

ايجابــا فـــي  وألــى التعــرف أهــم العوامــل المــؤثرة ســلبا إ ميدانيــةوقــد هــدفت هــذه الدراســة ال
التطوعي لدى الشباب السعودي وقد اعتمدت هـذه الدراسـة فـي تحقيـق  تكريس ثقافة العمل

اجريــت هــذه الدراســة علــى عينــة عشــوائية مــن  إذ.هــدفها علــى المــنهج الوصــفي التحليلــي 
الشــباب الســعودي والتــي ضــمت كــل مــن طــالب كليــة المعلمــين والتقنيــة وكــذا كليــة التربيــة 

جمع بيانات دراسـته هـذه علـى اإلسـتبانة بمنطقة حائل السعودية ،ولقد استعان الباحث في 
اسـتبانة علـى مفـردات الدراســة 513كـأداءة رئيسـية فـي جمــع بيانـات  لدراسـة  ،فقـد وزعــت 

 : مايلي أهمها لعل ولقد تمخض عن هذه الدراسة مجموعة من النتائج 

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

 .2113،جامعة حايل ،المملكة العربية السعودية ،13ة ،العدد االسالمي
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لى مزاولة العمل التطوعي فـي المملكـة إفراد على الرسم من وجود دوافع عديدة تدفع األ -
لــى تــدني المشــاركة التطوعيــة فــي مؤسســات إالعربيــة الســعودية إال أن الواقــع الفعلــي يشــير 

هذا ما نجم عنه انفصال في نظرة المجتمع بين النظريـة المثاليـة للعمـل ، المجتمع المدني 
 .رض الواقع أالتطوعي وبين تطبيقاتها في 

كما تتعدد الموانع التي تقف حجر عثر أمام مشاركة الشباب السعودي فـي المؤسسـات  -
التطوعيـــة والتـــي تتبـــاين بـــين موانـــع ذاتيـــة تتعلـــق بـــالفرد المتطـــوع كعـــدم وجـــود وقـــت فـــرا  

بعـــاد اجتماعيـــة كضـــعف مســـاهمة مؤسســـات التنشـــئة االجتماعيـــة أوسيرهـــا ، وموانـــع ذات 
وأخرى متعلقة بالمؤسسات التطوعية نفسـها  .ى النش  واإلعالم في سرس ثقافة التطوع لد

كغياب التدريب فيها وعدم اعتمادها على استراتيجية واضحة في تحقيق اهدافها التطوعيـة 
 .وسيرها 

العمـل التطـوعي وعالقتـه "تحـت عنـوان  :  1دراسة  معلـوى بـن عبـد او الشـهراني /38
جريـت بالمملكـة العربيـة السـعودية ،وقـد وهي دراسـة ميدانيـة أ. م  2113"   المجتمع بأمن

 :هدفت هذه الدراسة إلى 
معرفة العالقة بين العمل التطوعي وأمن المجتمع مـن خـالل مجـاالت العمـل التطـوعي  -

مـــن مـــن وتحقيـــق األ فـــي المجتمـــع الســـعودي بوجـــه عـــام وبمدينـــة الريـــاض بوجـــه خـــاص ،
ثـــر مباشـــر أو سيـــر مباشـــر فـــي أخـــالل معالجـــة المشـــكالت االجتماعيـــة التـــي يكـــون لهـــا 

 .حدوث الجريمة 
جــراءات واألنظمــة التــي يتبعهــا العمــل التطــوعي وعالقتهــا بــأمن نجــع اإلأالوقــوع علــى  -

 .المجتمع وسالمته
 .لى خصائص المتطوعين ودوافعهم وعالقة ذلك بأمن المجتمع وسالمتهعالتعرف -

                                                           
،مـذكرة ماجسـتير فـي العلـوم االجتماعيـة  العمـل التطـوعي وعالقتـه بـأمن المجتمـعمعلـوي بـن عبـد ا  الشـهراني ، -  1

 .2113،سير منشورة ،جامعة نايف للعلوم األمنية ،المملكة العربية السعودية ،
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هــداف فقــد اعتمــدت الدراســة علــى المــنهج الوصــفي التحليلــي عــن طريــق ولتحقيــق هــذه األ
مــــن الجمعيــــات الخيريــــة المتواجــــدة بمدينــــة % 41اختيــــاره لعينــــة عشــــوائية بســــيطة تمثــــل 

والتـي  في ذلـك داة رئيسيةأاإلستبانة ك علىالرياض مستخدم في جمع بيانات هذه الدراسة 
محـل الدراسـة ولقـد خلصـت  هـذه الدراسـة تم توزيعها على المتطوعين بالجمعيـات الخيريـة 

 :إلى مايلي
دوار مهمـة بالنسـبة للمجتمــع أمنيـة التـي يسـاهم بهـا العمـل التطـوعي هـي دوار األن األإ -

 .سيرها  كمساهمة في الحد من التسول واالنحراف نحو المخدرات والوقاية من الجريمة و
ألدوار األمنيـة ويتجلـى صـور هناك عالقة ذات داللة احصائية بـين العمـل التطـوعي وا -

هــذه 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 
 .رة بحسب أولوية كل مجال تكتسي أهمية كبي

منـي للعمـل التطـوعي وبـين كما كشفت هذه الدراسة عن وجود عالقة طردية بين الدور األ
منــــي كلمــــا تعــــددت مجــــاالت العمــــل مجــــاالت العمــــل التطــــوعي حيــــث كلمــــا زاد الــــدور األ

 .التطوعي 
الدراســـة جملـــة مـــن الصـــعوبات التـــي تعتـــرض العمـــل التطـــوعي فـــي هـــذه رصـــدت  كمـــا-

 .ع السعوديالمجتم
 دور القيـادة فـي إدارة العمـل التطـوعي الجمعـوي "ب والمعنونـة :1 دراسة نوي عمار /30

لـــى إوهـــي دراســـة ميدانيـــة ســـعت .2111" دراســـة حالـــة لجمعيـــات بواليـــة بـــرج بـــوعريريج  "

                                                           
ــادة فــي إدارة العمــل التطــوعيدور عمــار نــوي ،  -  1 ــة لجمعيــات بواليــة بــرج بــوعريري  ) القي ،مــذكرة (دراســة حال

ماجســــتير ،علــــم االجتمــــاع  تخصــــص تنميــــة المــــوارد البشــــرية ،سيــــر منشــــورة ،جامعــــة منتــــوري ، قســــنطينة ،الجزائــــر ، 
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 الدراسـة الـى المشـكالت 

ولتحقيـق هـذه األهـداف .والمعوقات التي تواجه القيادة فـي إدارة العمـل التطـوعي الجمعـوي 
 .على  منهج دراسة الحالة فقد اعتمدت الدراسة 

مــا جمــع بيانــات هــذه الدراســة فقــد اســتعمل الباحــث اإلســتبانة كــأداة رئيســة لــذلك مدعومــة أ
بكــــل مــــن المالحظــــة والمقابلــــة التــــي اجريــــت علــــى عينــــة قصــــدية لجمعيــــات بواليــــة بــــرج 

 :بوعريريج وقد خلصت هده الدراسة الى مايلي 
ــــرتبط القيــــادة بمتطلبــــات عــــدة إل - العمــــل التطــــوعي الجمعــــوي كاإلهتمــــام بــــاألفراد  دارة ت

دارة األ سفــــال إنشــــطة معــــا لكونهمــــا بعــــدين هــــامين لكــــل قيــــادة ســــليمة دون المتطــــوعين وا 
 .هتمام أيضا بالبعد القيمي للجمعيةاإل
 .  مع التدرج في تحقيقهقيادة في العمل التطوعي بالوضول ضرورة تمتع ال -
 .خصائص المتطوعين ومتطلبات العمل التطوعي ضرورة ايجاد توليفة توافقية بين  -
نــه كلمــا كــان هنــاك أ إن إدارة العمــل التطــوعي تقــوم علــى مجموعــة مــن الوظــائف ،إال -

 .على أدائها سلبا ضعف في إدارة  احدى هذه الوظائف كلما انعكس ذلك 
تتنـوع تواجه القيادة التطوعية  في الجمعيات الجزائرية جملة من المعوقـات والتحـديات   -

 .هو فني ومالي   هو تنظيمي وبين ما بين ما
 :  مناقشة الدراسات السابقة 

فقد جـاءت  بعد عرضنا للدراسات السابقة التي تم االعتماد عليها في دراستنا هذه ،      
كلها من حيث موضـوعها تعـالج الجمعيـات الخيريـة والعمـل التطـوعي ،وهـذا مـا اتفقـت مـع 
دراسنتا الحالية كمـا أن منهـا مـا اتفـق مـع دراسـتنا مـن حيـث المجـال المكـاني والمتمثـل فـي 
تناولهم لموضوع الجمعيات في الجزائر على سرار دراسـة عبـد ا  بوصـنوبرة التـي تناولـت 
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الجمعويــة فــي الجزائــر فــي ترقيــة طــرق الخدمــة االجتماعيــة فــي مجــال رعايــة  دور الحركــة
الشــــباب ،وكــــذا دراســــة يمــــين رحايــــل والتــــى تطرقــــت الــــى األبعــــاد اإلنتربولوجيــــة  للحركــــة 
الجمعويـــة ذات الطـــابع الثقـــافي فـــي الجزائـــر إال انهـــا اختلفـــت مـــع دراســـتنا مـــن حيـــث نـــوع 

ولوجيـــة بينمـــا دراســـتنا فهـــي دراســـة سســـيولوجية الدراســـة فدراســـة يمـــين رحايـــل دراســـة انترب
تهــدفت الــى ابــراز دور الجمعيــات الجيريــة فــي تفعيــل العمــل التطــوعي  كمــا أن الدراســتين 
اتفقتــا فــي اســتعمالهما لــنفس المــنهج وهــو المــنهج الوصــفي التحليلــي ، كمــا نجــد مــن بــين 

فــس المجـال المكــاني الدراسـات التـي اهتمــت بالجمعيـات وتشــترك مـع دراسـتنا الحاليــة فـي ن
وهــي الجمعيــات الجزائريــة نجــد دراســة كلثــوم وهــابي التــي  تناولــت الجمعيــات الخيريــة مــن 

في حـين أن .جانب اقتصادي محض تمثل في التسويق في المنظمات سير الهادفة للربح 
   .دراستنا الحالية جاءت دراسة سسيولوجية محضة

هتمـــت بالعمـــل التطـــوعي نجـــد دراســـة نـــوى عليهـــا وا عتمـــاداالأمـــا عـــن الدراســـات التـــي تـــم 
عمار فقد تشابهة دراسته مع دراستنا الحالية من حيث تناولهما  لنفس المتغير وهو العمـل 

العمـــل  تتناولـــه مـــن حيـــث ثـــأثير عامـــل القيــادة فيـــه بينمـــا دراســـتنا تناولـــ  ال أنإالتطــوعي 
ن حيـــث المجـــال بـــرازه كمـــا تشـــابهة مـــإ فـــيالتطـــوعي مـــن حيـــث تـــأثير الجمعيـــات الخيريـــة 

 .المكاني للدراسة فكال الدراستين اتخذ من الجمعيات الخيرية الجزائرية مجاال لها 
منـي للعمـل التطـوعي فقد اهتمـت بالجانـب األ.بينما دراسة  معلوى بن عبد ا  الشهراني ،

ا تقــاطع مــع دراســتنا الحالــة فــي تناولهمــا لــنفس المتغيــر والمتمثــل فــي مــهــذا مــا يعنــي أنه و
العمــل التطــوعي كمــا ، تشــابهة هــذه الدراســة مــع دراســتنا فــي الجوانــب المنهجيــة والمتمثلــة 
في استخدامهما لـنفس المـنهج ونفـس نـوع العينـة والمتمـثالن فـي المـنهج الوصـفي التحليلـي 

اختلفت الدراستين في كل من الهـدف مـن الدراسـة فقـد بينما . والعينة الغرضية القصدية   
ـــد ا  الشـــهراني بالجوانـــب األ اهتمـــت ـــوى بـــن عب منيـــة للعمـــل التطـــوعي بينمـــا دراســـة  معل

ن تسهم به الجمعيات الخيريـة مـن دورا فـي ابـراز العمـل أدراستنا الحالية اهتمت بما يمكن 
 .ا في بيئتين مختلفتين  ن الدراستين أجريتأكما .التطوعي على المستوى المحلي 
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فـــي حـــين كانـــت دراســـة وجـــدي محمـــد أحمـــد بركـــات أكثـــر الدراســـات تشـــابها مـــع دراســـتنا 
الحالية في أكثر من جانب ،أوال من الناحيـة المنهجيـة فكلتـا الدراسـتين اعتمـدتا علـى نفـس 
المـــنهج ونفـــس العينـــة والمتمثلـــة فـــي كـــل مـــن المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي والعينـــة القصـــدية 

ذلك األداة الرئيسية في جمع البيانات والمتمثلة في اإلستبانة ، كمـا أن الدراسـتين اتخـذا وك
من األنشطة والخدمات التى تتيحها الجمعيات الخيرية بعدا لها في الدراسة ،إذ اسـتخدمت 
دراســـة وجـــدي محمـــد أحمـــد بركـــات  األنشـــطة والخـــدمات الخيريـــة التـــي تقـــدمها الجمعيـــات 

صــالحي للجمعيــات الخيريــة  فــي المنطقــة مجتمــع بعــدا لهــا لفهــم الــدور اإلفــراد الالخيريــة أل
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 

العمــل التطــوعي  مــن خــالل بعــد المؤشــرات الدالــة علــى علـى المســتوى المحلــي فــي تعزيــز 
 .ذلك 

ـــة مـــن حيـــث المـــنهج  ـــد تشـــابهة  مـــع دراســـتنا الحالي أمـــا دراســـة عثمـــان صـــالح العامـــل فق
المعتمــد فــي الدراســتين والمتمثــل فــي المــنهج الوصــفي التحليلــي ، بينمــا اختلفــت فــي العينــة  

خـــرى اعتمـــدت علـــى عينـــة ســـة األحيـــث أن درســـتنا اســـتخدمت العينـــة القصـــدية بينمـــا الدرا
عشــوائية بســيطة ، كمــا اختلفتــا الدراســتين مــن حيــث الهــدف فدراســتنا الحاليــة تهــدف الــى 
ابــراز دور الجمعيــات الخيريــة فــي تفعيــل  العمــل التطــوعي علــى المســتوى المحلــي ، بينمــا 

افـة لى التعرف على العوامل المـؤثرة فـي ترسـيخ ثقإدراسة عثمان صالح العامل فقد هدفت 
 .العمل التطوعي لدى الشباب السعودي 

ن أفـي حــين أن دراســة زهــراء أحمــد عيســى ســند فقـد اتفقــت مــع دراســتنا الحاليــة مــن حيــث 
مــن حيــث بيئــة  تال أنهمــا اختلفــإكــل الدراســتين تناولــت العمــل التطــوعي موضــوع لهمــا ، 

العمـل التطـوعي الدراسة وكذا الهدف من الدراسة ، فدراسـة زهـراء السـند هـدفت الـى تنـاول 
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 

جوانـــب منهـــا وعلـــى العمـــوم فقـــد اســـتفادة دراســـتنا مـــن هـــذه الدراســـات الســـابقة فـــي عديـــد ال
الجوانــب المنهجيــة  كاالســتفادة منهــا فــي صــياسة الفرضــيات الدراســة كــذا بنــاء االســتبانة 

 . الدراسة الى جانب اإلستفاد منها في الجانب النظري لهذه الدراسة 
 : صعوبات الدراسة  : تاسعا

ال وتعترضــــه صــــعوبات وعراقيــــل تختلــــف مــــن بحــــث إي مجهــــود علمــــي جــــاد أن إ       
ال أنـــه مـــن الحلـــي بالباحـــث عـــدم اإلســـتكان والخضـــوع لهـــذه إألخـــر ومـــن موضـــوع ألخـــر 

نما يجب مواجتها بالصبر والعزيمة واإليمان بأن لكل عمل أجر وثواب مـن ،الصعوبات  وا 
فــــي ســــبيل ي محاولــــة أعنــــد ا  ســــبحانه وتعــــالى ،وبمــــا أن دراســــتنا الحاليــــة شــــأنها شــــأن 

 :ولعل من أهمها مايلي  ىالمعرفة فلم تسلم من الصعوبات هي األخر 
ن أكبـر تحــدي وجهنـاه فــي هـذه دراســة هــو بعـد المســافة بـين فــروع جمعيـة كافــل اليتــيم إ -

لى دلـدول مـرورا ببـودة تـم رقـان ممـا جعلنـا نواجـه مشـاكل فـي توزيـع إالخيرية من تيميمون 
عنا لكل من فرع دلدول و تيميمون مـرتين نظـرا لضـياع استمارات الدراسة وصلت لحد توزي

ستمارات في التوزيع األول لإلستمارات مما كبدنا تضيعا كبيرا للوقت الذي أثـر بالتـأخر اإل
 .تمام  الدراسة إفي 
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 : تمهيد   
ن الحــديث عـــن موضــوع الجمعيـــات الخيريـــة ســيجرنا بالضـــرورة الــى الغـــوص فـــي إ        

والتـي تبلـورت ،لى ظهور الجمعيـات بشـكلها الحـالي بشـكل عـام إ ىالمخاض األول الذي أد
لـى مـا هـو إن وصـل ألـى إمع التطورات الفكرية التي عرفتها أوروبا خالل نهضـتها الفكريـة 

حــد مكوناتـــه أعليــه اليــوم تحــت مســمى المجتمــع المــدني ،والــذي كانــت الجمعيــات الخيريــة 
يجابيـة فـي المجتمعـات بـرز الظـواهر الصـحية واإلأصبحت في الوقـت الحاضـر مـن أ،التي 

ابط و خاصـة فـي تعزيزهـا للـر ، باتـت تقـوم بـه  ذينسـاني الكبيـر الـلك للـدور اإلالمعاصرة ،وذ
االجتماعية بين فئات المجتمع بكافة مستوياته وكـذا مسـاهمتها فـي خلـق مجتمعـات متوازنـة 
وقـــادرة علـــى تـــوفير ســـبل الحيـــاة الكريمـــة ألفرادهـــا  خاصـــة الفئـــات الهشـــة مـــنهم مـــن أيتـــام 

فـراد هـذه المجتمعـات ألـى تأصـيل الـرول التطوعيـة لـدى إث ومعوزين وفقراء ،وسعيها  الحثي
ي مجتمـع ، وعليـه فقـد تطرقنـا فـي أحد مرتكزات بناء الذات االجتماعية فـي أ اعلى اعتباره
لى السيرورة التاريخية لنشأة المجتمع المـدني  ونشـأة الجمعيـات الخيريـة علـى إهذا الفصل  

 .لجمعيات في الجزائر واقع اإلى المستوى العالمي والعربي لننتهي 
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 السيرورة التاريخية لنشأة المجتمع المدني  : أوال 
 نشأة وتطور المجتمع المدني   – 1

راء المفكـــرين والمنظـــرين حـــول مـــن كانـــت لـــه األســـبقية فـــي بلـــور مفهـــوم آلقـــد اختلفـــت           
ولكــن . 1لــى فكــر ارســطوإلــى المفكــرين اليونــانيين وتحديــد إالمجتمــع المــدني ، فمــنهم مــن يرجعــه 

سلبية منهم أجمعوا على أن البوادر األولى لظهور مفهوم المجتمع المدني كمصـطلح ذو داللـة األ
 هذه المرحلة التي عرفت بعصر النهضـة األوربيـة  ؛لى بديات القرن  الثامن عشر إومعاني تعود 

حــد مفــرزات احيــث كــان  .كــرة المجتمــع المــدني ألول مــرةوالتــي كانــت االطــار الفعلــي  لظهــور ف
وبــــين الســــلطة  ، الصــــراع الــــذي شــــهدته اوروبــــا حينهــــا  بــــين الطبقــــة البرجوازيــــة المتناميــــة حــــديثا

 .2أنا ذاك الكنسية القائمة 
الى قيـام الطبقـة البرجوازيـة ضـد الفترة  هذاويرجع سبب هذا الصراع الذي عرفته أوروبا خالل 

نظمــــة حكــــم أإحــــالل محلهــــا ذلــــك بهــــدف نظمــــة الحكــــم الســــائدة و أنيــــة الكنســــية و الهيمنــــة الدي
إرادة أفــراد  عـنســلطة إال تلـك السـلطة التــي تنبـع  موضـوعية وعقالنيـة قائمـة علــى مبـدأ أن ال

بنـاء  ؛ادراكهم بأهميـة العـيش المشـترك ضـمن رابطـة تجمعهـم  المجتمع أنفسهم نتيجة وعيهم و
، علـــى ارادتهـــم الحـــرة واختيـــارهم مـــن يتـــولى شـــؤونهم وينـــوب عـــنهم فـــي تســـيير شـــؤون حيـــاتهم 

لـى سـلطة القـانون التـي تسـتند إم احتكـمـع اال. مالكهـم الخاصـة أمـنهم وسـالمة آمقابل ضـمان 
رضــية تفاقيــة والتعاقديــة فيمــا بيــنهم ، ومــن هنــا جــاءت األعلــى مجموعــة القواعــد والمبــادئ اإل

لبلــورة مفهــوم المجتمــع المــدني ،والــذي اعتمــد فــي بنــاءه الفكــري والفلســفي علــى عــدد ساســية األ
من التصورات الفكرية والفلسفية التي شكلت فـي مجموعهـا تيـارا فكريـا بـارزا تمثـل فـي نظريـات 

 . 3العقد االجتماعي
نهــا نظــرت  إليــه أســبقية فــي تنــاول مفهــوم المجتمــع المــدني إال هــذه النظريــة التــي كانــت لهــا األ

وهــذا مــا حــاول رواد هــذا التيــار تأكيــده  -الدولــة  - السياســينــه مرادفــا لمفهــوم المجتمــع أعلــى 
الـذي  (1270-1488" )توماس هـوبز "راءهم حول المجتمع المدني على سـرار آمن خالل 

                                                           
، ورقة مقدمة ألشغال منتدى البدائل   -الحال المصرية–عن المجتمع المدني والمجال العام محمد العجاتي ،  -    1

 15،ص  2111العربية للدراسات ، الجيزة ، مصر ،اكتوبر 
،  القاهرة 1،الهيئة المصرية العامة للكتاب للنشر والتوزيع ،ط الموسوعة العربية للمجتمع المدنيأماني قنديل ، - 2
 41،ص2114،

 .نفس الصفحة  ،نفس المرجع ، الموسوعة العربية للمجتمع المدني أماني قنديل ،-  3
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جــاءت فلســفته حــول المجتمــع المــدني فــي ســياق تحليلــه للعالقــة بــين المجتمــع والدولــة ،حيــث 
ن المجتمع فـي ظـل الطبيعـة تغلـب أ منظوره،ألنه وبحسب 1رفض وجود سلطة طبيعية مطلقة 

حـــــرب الكـــــل ضـــــد " فقـــــا لمبـــــدأذلـــــك و عليـــــه الفوضـــــى والصـــــراعات والقـــــوي يأكـــــل الضـــــعيف و 
بــين  ةالمســاواحقــاق العدالــة و إ تســتوجبذه الوضــعية ن الخــروج مــن هــأ هــوبزوبحســب "الكــل
جتمـاعي إستقاللية فردية تسمح لهـم بـإبرام عقـد ايتمتعون بو  ، فراد على اعتبارهم أنهم أحراراأل

 شــخص معنــويصــالح محــض إرادتهــم  عــن حقهــم فــي الســيادة الطبيعيــة لو ،يتنــازلون بموجبــه 
.  2مـنهم وحـريتهم فـي التملـكأعلى أن يلتزم هذا الشخص المعنوى بضمان  ؛ الدولةفي  يتمثل

وهكذا فحيث يؤلف عدد من الناس جماعة واحـدة يتخلـى : "......وهذا ما عبر عنه في  قوله 
كل منهم عن سلطة تنفيـذ السـلطة الطبيعيـة التـي تخصـه ويتنـازل عنهـا للمجتمـع ،وينشـأ عنـدنا 

إال أنــــه و لتحقيــــق االنســــجام بــــين األفــــراد . 3" .....ني حينــــذاك  فقــــط مجتمــــع سياســــي أو مــــد
ضــرورة وضــع قــانون وتشــريعات يــتم مــن  هــوبزجتمــاعي أضــاف ضـمن إطــار مبــادئ العقــد اال

وليكـون فـي نفـس الوقــت  ؛ليعـرف مـا لـه ومــا عليـه ،خاللهـا تحديـد واجبـات وحقـوق كــل طـرف 
 . 4خرتجاه الطرف اآلااماته لتز احتكام إليها في حالة تجاوز كل طرف أداة ردعية يتم اال

راء اآل احـدالدولـة و فهم العالقة بين المجتمع لمن خالل محاولته  هوبزوبذلك شكلت اسهامات 
 مـن أبـرزتعـد ، كمـا حـول نشـأة المجتمـع المـدني  نظـرةن تعطـي أالفكرية المبكرة التـي حاولـت 

المجـال أمـام  تفسـحالخطوات المهمة ضمن اطار مراحل بلورة مفهـوم المجتمـع المـدني والتـي 
فكارهــا ونظرتهــا للمجتمــع المــدني ضــمن أعقبتهــا وبنــت عليهــا أالمحــاوالت الفكريــة التــي عديــد 

 .هذا المفهوم  تطور واطار التراكم المعرفي الذي عرفه نشأة 
ــو وفعــال أتــى بعــده  فــي محاولــة لــه لتطــوير األفكــار التــي طرحهــا (1730-1200) جــون ل

  علــى اعتبــارهمحريــة األفــراد المتســاوين فــي الحقــوق والوجبــات ،هــوبز خاصــة مــا تعلــق بفكــرة 
هـذه الحريـة تبـرر أن  جـون لـو والـذي اعتبـر  ، 5متساوين في التوقيع على العقد المبرم سالفا

                                                           

43نفس المرجع ،ص  الموسوعة العربية للمجتمع المدني، أماني قنديل ، - 1  
13محمد العجاتي  ،مرجع سابق ،ص - 2  
 44،مرجع سابق ،ص الموسوعة العربية للمجتمع المدني أماني قنديل ، - 3
،فلسطين  2114، 1ركز دراسات الغد العربي ،ط،م تطور المجتمع المدني  وأزمة المجتمع العربيسازي الصواني ، -

32،ص 4  
سازي الصواني ، نفس المرجع ،نفس الصفحة  - 5  
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واقتصــر  ،1خاصــة إذا مــا كــان قــائم علــى الجهــد الشخصــي ،( الملكيــة)فــراد فــي التملــكحــق األ
حترام هــذه الحقــوق الفرديــة لألفــراد والســهر علــى صــيانتها ، بــل اعلــى الدولــة ضــرورة االلتــزام بــ

بعــد مــن ذلــك حــين اعتبــر معــايير الدولــة المدنيــة تقــاس بمــدى احترامهــا للحريــات ألــى إوذهــب 
ـــة  ـــد اتســـمت . 2الملكيـــة الفردي ـــا وفق ـــر مـــن ســـابقيه   لـــو فكـــار أومـــن هن ـــالجرأة والمباشـــرة أكث ب

قطــاعي ،الــذي اعتبــره ال يتماشــى المجتمع اإلويظهــر ذلــك مــن خــالل رفضــه لكــل مالــه صــلة بــ
خيـــرة التـــي ال تقبـــل ســـوى ببســـط مفـــاهيم الحريـــة والمســـاواة فـــي مـــع الطبيعـــة البشـــرية ،هـــذه األ

قــد وضــع الدولــة فــي  جــون لــو ويكــون بــذلك .  3فــراد فــي الملكيــة خاصــة حــق األ؛المجتمــع 
 .برالي  يمسارها الحقيقي وهو النهج الل

الذي كان مـن بـين الـذين أولـوا أهميـة بالغـة بمفهـوم  (1778-1710)جون جا  روسوبينما 
ن سابقه ،حينما حاول توصـيف طبيعـة مم افكاره حوله أكثر عمقً أإذ جاءت ، المجتمع المدني 

فـراد فهـو فـي حيث يرى أن العقد المبرم بـين األ العقد االجتماعي الذي بموجبه أنشأت الدولة ،
رادة لـإل وهـو بالتـالي تنـازالً  ،حقهـم الطبيعـي للمجموعـة كلهـا مر يعد تنازل لألفـراد عـنحقيقة األ

و أالسلطة للجميع والسـيادة مصـدرها المجتمـع يجعل مر الذي عن الجماعة ،األ ةالعامة المعبر 
 بحسب جون جاك روسـو رادة الشعب فهي ليست سلطةإي سلطة ليس  منابعها أو  الشعب ،

4. 
اعتبرهمــا رول  ذيفــراد والــكمــا تطــرق روســو الــى ضــرورة تحقيــق الحريــة والمســاواة بــين األ   

مــا لــم تتحقــق العدالــة االجتماعيــة بــين ،العقــد االجتمــاعي ،إال أنهمــا بحســبه ال يمكــن تحقيقهمــا 
فقــــط ســــتتحقق الحريــــة والمســــاواة بــــين االفــــراد ،ألنــــه يــــؤمن بــــأن  عنــــدها .األفــــراد كشــــرط أول 

وبالتـالي .فـراد ن يستقيم ما لم يتم القضاء علـى التفـاوت االجتمـاعي بـين األأ يمكن المجتمع ال
جتماعيـــة تكـــون إفقـــد ربـــط روســـو تحقيـــق الحريـــة والمســـاواة بـــين األفـــراد بضـــرورة خلـــق عدالـــة 

لـى إوبـذلك يكـون روسـو قـد طـرل فكـرة جديـدة تضـاف .بحسـبه صـمام أمـان السـتقرار المجتمـع 
، والتـي  لتطور مفهوم المجتمع المدني وهي فكرة العدالـة االجتماعيـة سهامات الفكريةجملة اإل

                                                           

45،مرجع سابق ،ص  الموسوعة العربية للمجتمع المدني أماني قنديل ، - 1  
13محمد العجاتي ،  مرجع سابق ،ص  - 2  
33سازي الصواني ،مرجع سابق ،ص  - 3  
43،مرجع سابق ،ص الموسوعة العربية للمجتمع المدني أماني قنديل ،   4  
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،وهــذا مــا جعــل 1جــاءت فــي ســياق تحليلــه لعالقــة الســلطة بالســيادة داخــل المجتمــع السياســي 
نسـاني الـذي نلمسـه خالقـي اإلافكار روسو تتميز بـالعمق والنضـج كونهـا تطرقـت الـى البعـد األ

فـــاوت الطبقـــي وتحقيـــق العدالـــة االجتماعيـــة كشـــرط حديثـــه عـــن ضـــرورة القضـــاء علـــى الت فـــي
 .لتحقيق الحرية والمساواة 

نــه اســقاط لمفهــوم أليــه علــى إوعليــه فــالمجتمع المــدني خــالل القــرن الثــامن عشــر كــان ينظــر 
الدولة ،هذه األخيرة التي تشكلت نتيجة لتعاقد األفراد ضمن اجتماع توافقي يرتكز على مبـادئ 

والتي تضمن لهم حقوقهم وواجبـاتهم ضـمن اطـار الدولـة المدنيـة ، والتـي .وقوانين يلتزمون بها 
فــراد أمــام القــانون المسـتمد أصــال مــن المبــادئ التـي جــاء بهــا العقــد بـدورها يتســاوى فيهــا كـل األ

الــذي يعــد رول وجــوهر المدنيــة الحديثــة ، التــي تشــكل فــي النهايــة دولــة القــانون .2االجتمــاعي 
نســـانية المســـتقلة عـــن المجـــال الروحـــي الـــديني و تـــاج لتجربـــة اإلوبـــذلك تكـــون ن؛والمؤسســـات 

 .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

مين نظـــرا للفـــرق الشاســـع مـــن حيـــث فقـــد ظهـــرت أصـــوات مناديـــة بضـــرورة التمييـــز بـــين المفهـــو 
فـالمجتمع المـدني يعبـر . من جهة أخـرى المدلول من جهة ومن حيث ظروف نشأة كل منهما 

رادي لألفراد الـذي يعـد سـابقا فـي وجـوده عـن الدولـة التـي تسـتمد جتماع اإلإللعن ذلك المجال 
ومـــن بـــين .3ا مشـــروعيتها و أســـس قيامهـــا مـــن إرادة أفـــراد المجتمـــع التـــي تشـــكلت قبـــل وجودهـــ

الـذي عبـر عنـه مـن (1803-1727)   *بنجمان كونستانالمنادين بهذا الطرل نجد المفكر 

                                                           

يعد من بين المنظري اليبرالين في مرحلة   (1431-1333)هو مفكر وسياسي فرنسي من اصل سويسري  -*
دروس في السياسة " هصب جل اهتمامه بفكرة الحرية واليبرالية  والتي ركز عليها في مؤلف ، وروبيصالل األاإل

، المؤسسة العربية 5،ج  موسوعة السياسةللمزيد انظر كتاب  عبد الوهاب الكيالي ،.....  1413سنة "الدستورية 
 33ص ،1145،بيروت ،2،ط للدراسات والنشر

    35،33سازي الصواني ،مرجع سابق ،ص ص - 1
،جامعة 14 :، سلسة نحو مجتمع المعرفة ،إصدارهلية والمجتمع المدني المنطمات األمركز االنتاج االعالمي ، -  2

  31صس ، /دالملك عبد العزيز ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،
    43ابق ،ص ،مرجع س الموسوعة العربية للمجتمع المدني أماني قنديل ،  -  3
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ما هي إال داء ال بدا منه  مـن أجـل تحقيـق مصـالح األفـراد فـي ".....خالل وصفه للدولة بأنها
 . 1....."ظل النظام الليبرالي 
الــذي يــرى فــي المجتمــع المــدني  (1830-1707)  *تومــاس بــاينليــه إوهــو نفــس مــا ذهــب 

خالقية يتم من خالله تقييد قوة الدولة والحـد مـن هيمنتهـا  والعمـل علـى تصـريف قوتهـا أوسيلة 
فــي مســارها الصــحيح والمتمثــل فــي تــدبير مصــالح أفــراد المجتمــع وتحقيــق المنــافع االجتماعيــة 

 .لعامة ل
الدولــة ،وتكمــن وظيفتــه فــي وهــذا مــا يجعــل مــن المجتمــع المــدني كيــان مختلــف ومســتقال عــن 

 . 2باينمراقبة نشاط الدولة وفق ما يخدم مصلحة المجتمع بحسب 
عقبت القـرن التاسـع عشـر قـد خفـت أهتمام بمفهوم المجتمع المدني خالل الفترة التي إال أن اإل

فـي ظـل تجـدر  ةخاصـ، قليال ، ليعـود إلـى الواجهـة مـن جديـد مـع بـدايات القـرن التاسـع عشـر 
. فـــي تلـــك الفتـــرة ميـــز أوروبـــا  ذيقتصـــادي الـــاإل نتيجـــة حالـــة التطـــور الصـــناعي و الرأســـمالية

لتفــات ،األمــر الــذي أدى الــى ضــرورة اإل3واقــع اجتمــاعي واقتصــادي معقــد  هانعكــس عنــ ذيوالــ
إلــى مخلفــات التنظــيم الرأســمالي ومــا أنجــر عنــه مــن تغيــرات علــى المســتوى البنــاء االجتمــاعي 

فكرية كبيرة تجلت فـي عديـد النقاشـات الفكريـة الحـادة  ةأسهم في خلق حرك هذا ما. األوروبي 
إلى مراجعات فكرية ،ومن بـين  بحاجةالتي أثيرت حول عدد من المفاهيم الليبرالية التي كانت 

 .4 واسعا وقتها مفهوم المجتمع المدني حدث جداًل أهذه المفاهيم التى 

                                                           

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

 -  wki›https:// ar.m.wikipedia.org› ......للمزيد أنظر  "والفطرة السليمة "االنسان 
القانون الدولي  ،سير منشورة ،، مذكرة ماجستيرنسانمساهمة المجتمع المدني في حماية حقوف اال  بركات كريم ، -1

 14،ص 2113، الجزائر لحقوق اإلنسان، كلية  الحقوق، جامعة بومرداس، 
،مرجع سابق ،الصفحة السابقة  الموسوعة العربية للمجتمع المدني أماني قنديل ، - 2  
11مرجع سابق  ،ص محمد العجاتي  ،-  3  
نفس الصفحة  نفس المرجع ، - 4  
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تمــع المــدني لــم تكــن بهــدف إلغاءهــا فــي مجملهــا حــول فكــرة المج ةلكــن هــذه المراجعــات الفكريــ
نما بغرض تخليصها مـن الغـرق أكثـر فـي التوجـه الليبرالـي و ارجاعهـا الـى موقعهـا الصـحيح  وا 

 . 1نه يسلكهأالذي أسست ألجله وبالتالي محاولة إرجاعه إلى سكته الصحيحة التي يفترض 
يــة  لمفهــوم المجتمــع المــدني نجــد بــرز المفكــرين الــذين اهتمــوا بالمراجعــة الفكر أولعــل مــن بــين 

الــذي بنــى نظرتــه للمجتمــع المــدني  (1801-1773)فريــدريته هيغــل الفيلســوف األلمــاني 
هيغـل  حتياجات  المتجددة لألفراد والرسبات الالماديـة لإلنسـان ، لـذلك فقـد حـددانطالقا من اإل

أنــه  ه،علــى اعتبــار  نســان عــن ذاتيتــه واحتياجاتــهنــه فضــاء يعبــر فيــه اإلأالمجتمــع المــدني علــى 
 .2ويتمتع بكامل اإلرادة التي تمكنه من السعي إلشباع احتياجاته فردا حرا ومستقل ،

فـي عالقـات  هميـدخل ممـا .عى كـل فـرد مـنهم إلـى تحقيـق رسباتـهيسـفوبما أن األفـراد المسـتقلين 
 تبـــادل للمنفعـــة  فيمـــا بيـــنهم ، ممـــا يشـــكل لنـــا تفاعـــل اجتمـــاعي قـــائم علـــى تشـــابه المصـــالح و

األمــر الــذي يجعلهــم يتكتلــون فــي تشـكيالت اجتماعيــة  مــن أجــل ضــمان حقــوقهم ؛حتياجـات اإل
 .3في السوق الذي يقوم هو اآلخر على مبدأ التنافس المادي الحر والملكية الخاصة 

ات التبـادل بـين األفــراد هـذه داخـل الســوق ال يمكنهـا أن تسـتمر مــا لـم يكـون هنــاك إال أن عالقـ
دارة لتنظــيم هــذه العالقــات ، فهنــا تظهــر الحاجــة الــى ضــرورة وجــود وســيط يــنظم هــذه  قــانون وا 

شــكلها يففــي هــذه الحالــة يــتم اللجــوء الــى تنظيمــات المجتمــع المــدني والتــي  .العالقــات ويقننهــا 
علـــى تنظـــيم عالقـــات التبـــادل بـــين األفـــراد  األخيـــرةن حقـــوقهم ،فتعمـــل هـــذه األفـــراد ســـلفا لضـــما

 .4داخل السوق 
بينمـــا الدولـــة و أجهزتهـــا تتـــدخل فقـــط فـــي حـــاالت التـــوتر والصـــراعات بـــين منظمـــات المجتمـــع 
المــدني ،والتــي تقتضــي ضــرورة وجــود قــوة أخــرى تعمــل علــى ضــبط وتنظــيم عالقــات منظمــات 

لــذلك حــرص هيغــل علــى ضــرورة أن .بينهــا او بينهــا وبــين الفــرد المجتمــع المــدني ســواء فيمــا 
تكون للدولة سلطة أكبر لكـي يتسـنى لهـا لعـب دورهـا كمـا يجـب ،وهـو التنظـيم واإلشـراف علـى 

                                                           
، مركز 33اطروحات الدكتوراء رقم  سلسلة ،مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي  ،أحمد شكر الصبيحي - 1

  22ص ، 2،2114 دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،لبنان ،ط
23أحمد شكر الصبيحي   ،نفس المرجع ،ص 2  

44،مرجع سابق ،ص الموسوعة العربية للمجتمع المدنيأماني قنديل  ،  - 3  
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تنظيمـــات المجتمـــع المـــدني وذلـــك بهـــدف تحقيـــق التـــوازن بـــين المصـــلحة الفرديـــة التـــي يمثلهـــا 
 .  1ي بين الكليات والجزئيات ألها الدولة المجتمع المدني وبين المصلحة العامة التي تمث

شــباع الحاجــات  هيغــلوعليــه فقــد اختصــر  المجتمــع المــدني فــي ذلــك المجــال لتقســيم العمــل وا 
بــين المصــالح الخاصــة لألفــراد ،بينمــا الدولــة تمثــل ذلــك  اتالماديــة ، لتــي تتولــد عنهــا صــراع

ني الـذي يعمـل فـي ظلهـا وتسـعى المجال الكبير ذو السلطة المطلقة والتي تحوي المجتمع المـد
 .2الى تجسيد المصلحة العامة 

حـول تحديـد مفهـوم المجتمـع المـدني  وكيفيـة  هيغـلوبالرسم من اإلسهامات الكبيرة التـي قـدمها 
يـــرون أن تصــــوره لمفهـــوم المجتمــــع المـــدني  جــــاء  هيغــــلن الدارســــين لفكـــر أتصـــوره لـــه ،إال 

نقســامات التــي تميــزت باإلو مانيــا فــي تلــك الفتــرة لأمســتمدا مــن الواقــع األلمــاني الــذي مــرت بــه 
رادت مواكبـــة مـــا أوضـــعف الدولـــة وحاجتهـــا الملحـــة لوجـــود دولـــة موحـــدة بمؤسســـات قويـــة ،إذا 

ن الدول المجاورة لها كفرنسا وبريطانيـا قـد قطعتـا شـوطا أخاصة و  مسيرة التطور االقتصادي ،
ذه الـدول المجــاورة لهــا  مرهونــا بتحقيــق كبيـرا فــي الثــورة الصــناعية وأن التحـاق ألمانيــا بركــب هــ

قـادرة علـى قيـادة قـاطرة التطـور الصـناعي و وحدتها وبناء دولة قوة ذات سلطة على مؤسسـاتها 
 . 3في المانيا

كـــــارل  لمفهــــوم المجتمـــــع المـــــدني فقـــــد نظـــــر تلميـــــذه هيغـــــلوعلــــى العكـــــس تمامـــــا مـــــن نظـــــرة 
نقـــل نقيضــها حـــول المجتمـــع للمجتمـــع المـــدني نظــرة مغـــايرة إن لــم ( 1880-1818)مــاركس

 . 4"نافس الواسع للمصالح االقتصادية البرجوازية تحلبة للم" المدني الذي حدده في أنه 
ن تكــون الدولـة هـي حاميــة األخـالق فـي المجتمـع البرجــوازي ،ألنهـا مـا هــي أكمـا نفـي مـاركس 

حــل معينــة اعمــل المجتمــع البرجــوازي علــى تشــكيلها خــالل مر  ذيإال إنتــاج للعقــل البشــري ،والــ
نما هذا األ، قوة خارجية مفروضة على المجتمع  وهي ليست  من تطوره التاريخي  خيـر هـو وا 

األمـر الــذي أدى بــه ،إلــى مراحــل متقدمـة مــن الملكيـة الفرديــة  وجــدها لنفسـه عنــدما وصـلأمـن 
ضـــرورة ايجـــاد قـــوة فوقيـــة  تقـــف ظاهريـــا فـــوق المجتمـــع البرجـــوازي ،ليســـت لكـــبح األنانيـــة إلـــى 

                                                           

31سازي الصواني، نفس المرجع ،ص -  1  
41مرجع سابق ،ص  الموسوعة العربية للمجتمع المدني، أماني قنديل ، - 2  
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نمـا لإلمعـان أكثـر الفر  دية واالضطهاد الطبقي بين الطبقات المالكة والطبقات التـى ال تملـك ،وا 
،وبالتـالي فـالمجتمع البرجـوازي 1في ترسيخ التفـاوت الطبقـي وتعزيـز مكانـة المجتمـع البرجـوازي 

خيـر الـذي بـدوره  اشـتقت منـه الدولـة لحمايـة المجتمـع هـذا األ.عمل على خلق المجتمع مـدني 
المجتمــع البرجــوازي  اســتمدتها مــنوالتــي . كهــا لزي ،مــن خــالل الســلطة والقــوة التــي تمالبرجــوا

 .ل األول عن إيجادهاو الذي هو المسؤ 
وبحســب مــاركس أنــه حينمــا تثــور الطبقــات المضــطهدة ضــد الطبقــات البرجوازيــة وتعلــن الدولــة 

وجـود الدولــة شـتراكية سـوف يـذوب المجتمـع المـدني  فـي المجتمـع الشـيوعي ممـا يجعـل مـن اإل
ـــم يعـــد  سيـــر مبـــرر طالمـــا المجتمـــع البرجـــوازي الـــذي عمـــل علـــى تشـــكيلها لحمايـــة مصـــالحة ل

 .2موجودا 
ومـــن هنـــا تبلـــورت نظـــرة مـــاركس حـــول المجتمـــع المـــدني والتـــي تلخصـــت بحســـبه بأنـــه التجلـــي 

وهـو بـذلك لـم يخـرج عـن قاعـد تصـوره لطبيعـة العمليـة الجدليـة ونـوع . المادي المؤسس للدولـة 
فقـــد ميـــز مـــاركس بـــين قـــوى فوقيـــة تتمثـــل فـــي الدولـــة  لكقــوى المحركـــة للتطـــور التـــاريخي ،لـــذال

والـــــنظم الثقافيـــــة و االيديولوجيـــــة وأخـــــرى تحتيـــــة تتمثـــــل فـــــي الطبقـــــات االجتماعيـــــة والمجتمـــــع 
ساسها تحدد طبيعـة األبنيـة أخير  الذي بحسب ماركس يمثل القاعدة التى على المدني،هذا األ

وعليه فالمجتمع يتجلـى وفقـا لهـذا المنظـور فـي تلـك األبنيـة التحتيـة التـي تكـون عبـارة ، الفوقية 
يديولوجيـة رض الواقـع والتـي  يـتم مـن خاللهـا تحديـد األسـس اإلأعن اسقاط لألبنية الفوقية في 

نتـاج نتـاج وقـوى اإلالتي تعكس الوجود المجتمعي وفقا لطبيعة العالقات السائدة بين عوامـل اإل
 .3احل تطوره التاريخي المادي خالل مر 

وأجهزتهـا فهـو يعبـر عـن توجهاتهـا اليبراليـة  ةفالمجتمع المدني بحسب ماركس يعد امتداد للدولـ
ن الدولـــة بحســـبه تشـــكل أداة  ليبراليـــة تهمـــين أفتســـتخدمه لتكـــريس هـــذه التوجهـــات ،خاصـــة و  ،

فهي تعتمـد  لكازاتها لذاتحافظ على امتيلعليها الطبقة البرجوازية لخدمة مصالحها الشخصية و 
ذلــك للدولــة  ىوال يتــأت .عليهــا لتكــريس الوضــع القــائم ممــا يضــمن اســتمراريتها ويعــزز وجودهــا 

                                                           

41،مرجع سابق ،ص الموسوعة العربية للمجتمع المدنيماني قنديل، أ -  1  
41مركز االنتاج االعالمي ،سلسلة نحو مجتمع المعرفة ،مرجع سابق ،ص -  2  
،بيروت ، لبنان 3،المركز العربي لألبحاث ودراسات السياسات ،ط(دراسة نقدية )المجتمع المدني عزمي بشارة ، -  3
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اليبراليـــة دون اعتمادهـــا علـــى تنظيمـــات المجتمـــع المـــدني فـــي تكـــريس هـــذا التوجهـــات  علـــى 
المحافظـة تسـتخدمها فـي  التـى فهـي يـدها الخفيـة 1.جهـزة تابعـة للدولـةأاعتباره بحسـب مـاركس 

متيـــازات ومصـــالح الطبقـــة البرجوازيـــة فهـــو بـــذلك يعكـــس توجـــه الدولـــة فـــي ظـــل النظـــام إعلـــى 
 .2الليبرالي 

نتقــادات حــول تصــوره لمفهــوم المجتمــع المــدني إال أن مــاركس رســم كــل هــذا واجهتــه عديــد اإل
يؤديهـا يحدد الوظيفة األساسية التي يمكن أن لم  ، كونهالذي شابه كثيرا من اللبس والغموض 

 .ليها البشرية إالمجتمع المدني في تصوره للدولة الشيوعية التي اعتقد أنها ستؤول 
لقــد تــوارى مفهــوم المجتمــع المــدني عــن الـــأنظار فتــرة طويلــة مــن الــزمن ،نظــرا للظــروف العامــة 

،من جهـة 1121تداعيات األزمة االقتصادية من التي عرفتها أوروبا والعالم خالل تلك الفترة ،
بـدأ التوجـه نحـو فكـرة  أينثـم تلتهـا الحـرب البـاردة،من جهة أخرى ،شوب الحربين العالمتين و ن

وطـــــانهم أالتعبئـــــة الكاملـــــة لجميـــــع طبقـــــات المجتمـــــع  بمختلـــــف توجهـــــاتهم نحـــــو الـــــدفاع عـــــن 
لى انسحاب فكرة المجتمع المدني عن السـاحة قلـيال  إ ىمر الذي أداأل ، والمساهمة في بناءها

ليأخـذ  االنسحاب لم يدم طويال ،لكن سرعان مـا طفـى الـى السـطح مـن جديـد ، ن هذاأإال ،  3
ويرجـع الفضـل فـي ذلـك هـذه المـرة  األولوية في النقاشـات الفكريـة مـع منتصـف القـرن العشـرين

التـى جـاءت فـي سـياق  هوذلـك مـن خـالل كتاباتـ" * أنطونيـو هرامشـي "يطـالي الى المفكـر اإل
ية وكيــــف أن مؤسســــات المجتمــــع المــــدني  تعــــد مجــــاال خصــــبا هتمامــــه بالدكتاتوريــــة الرأســــمالإ

 .4للمنافسة اإليديولوجية
فـي مجمـوع  التنظيمـات الخاصـة التـي تـرتبط   وقد حدد سرامشـي المجتمـع المـدني فـي عمومـه

لـى المجتمـع المـدني علـى إوهذا انطالقا من أن سرامشي ينظر  ؛وظيفيا  بالهيمنة االيديولوجية
بنيــة التــي يميــز فيهــا بــين الدولــة والمجتمــع المــدني ،هــذا هــذه األ لفوقيــة ،بنيــة انــه جــزء مــن األأ

لــى الوصــول الــى مراكــز إخيــر الــذي يتشــكل مــن الفئــات النخبويــة  فــي المجتمــع والطامحــة األ
                                                           

يعد من المنظرين الحركة  يطاليةبجزيرة سردينيا اإل( 1133-1411)هو مفكر وفيلسوف ماركسي ايطالي ولد في  -* 
  .سرامشي وقضايا المجتمع المدني –رسائل السجن : الثورية اإليطالية  من ابرز مؤلفاته 

42سازي الصواني ،مرجع سابق ،ص -  1  
253عزمي بشارة ،مرجع سابق  ،ص  -  2  
  3 11،مرجع سابق ،ص مساهمة المجتمع المدني في حماية حقوف االنسان بركات ، كريم - 
51سازي الصواني ، مرجع سابق ،ص -  4  
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فـاألولى تكمـن فـي وظيفـة السـيطرة واإلكـراه  .حـدد وظيفتـين لهـذه األبنيـة الفوقيـة كما ، 1القرار 
،بينمـــا المجتمـــع المـــدني تـــتلخص وظيفتـــه فـــي الهيمنـــة االيدلوجيـــة ،حيـــث وهـــي تتعلـــق بالدولـــة 

تتنـــــافس فيـــــه النخـــــب المثقفـــــة والتـــــي تحـــــاول مـــــن خـــــالل المجتمـــــع المـــــدني تجســـــيد تطلعاتهـــــا  
 .2وتوجهاتها اإليديولوجية 

وبمــا أن منظمــات المجتمــع المــدني بحســب سرامشــي لهــا دورا كبيــرا فــي خلــق الــوعي الطبقــي 
فـــي تمكـــين الطبقـــة البرجوازيـــة علـــى احكـــام الســـيطرة علـــى مجتمعهـــا بأســـاليب و  فـــراد ،لـــدى األ

فراد كافة ،لذا تسعى الطبقة المسيطرة الـى تكـوين الجمعيـات تجعل منها سيطرة مقبولة  من األ
تحادات والتنظيمات االجتماعية لتسـويق افكارهـا فـي اوسـاط المجتمـع لتصـطب  فـي النهايـة واإل

 . 3هذا األخير بهذه االفكار
جتمــاعي يحــدث عنــدما يتشــكل الــوعي لــدى الطبقــة الخاضــعة وبحســب سرامشــي أن التحــول اإل

خيرة تعمل على تأسيس منظمات مجتمع مـدني خاصـة بهـا ، بهـدف بذاتها ،مما يجعل هذه األ
وال يتـأتى لهـا ذلـك إال مـن خـالل .4تسويق ايديولوجيتها ونظرتها لألمور المختلفـة هـي األخـرى 

بنـــاء طبقتهـــا لقيـــادة هـــذه التنظيمـــات وفقـــا أتكـــوين قاعـــدة مـــن النخـــب المثقفـــة  والمتعلمـــة مـــن 
هتمـــام بمؤسســـات التنشـــئة لـــذلك يلـــح سرامشـــي علـــى ضـــرورة اال.لتوجهاتهـــا ونظرتهـــا الخاصـــة 

 .5 تيديولوجيااإلاالجتماعية ،لتكوين رأسمال فكري بإمكانه تعزيز ودعم هذه 
يديولوجيـة للطبقـة واللحظة الحاسمة في تاريخ التحول األيديولوجي تكون حينما تبـدأ الهيمنـة اإل

فــي هــذه األثنــاء و  ،يدلوجيــة المضــادة االوتحديــدا عنــدما تتبلــور هيمنــة نهيــار المســيطرة فــي اال
وال يقتصـــــر هـــــذا التحـــــول علـــــى مســـــتوى ، تظهـــــر عالمـــــات التحـــــول الثـــــوري  فـــــي المجتمـــــع 

                                                           

سازي الصواني ، نفس المرجع ،نفس الصفحة    1  
،جامعة  11مجلة العلوم االنسانية ،العدد  ، المجتمع المدني كبديل سياسي في الوطن العربيبلعيور الطاهر ،  - 2

  122،ص  2113محمد خيضر  ،بسكرة ،نوفمبر 
254عزمي بشارة  ،مرجع سابق ،ص -  3  
  4 52،مرجع سابق ،ص الموسوعة العربية للمجتمع المدنيماني قنديل ، أ  -
دراسات المركز العالمي  ، مجلة نشأة  وتطور مفهوم المجتمع  المدني في العصر الحديثناديا بن يوسف ،   5

  13،ص 2113، ليبيا ، 24االخضر ، العدد  -لدراسات واألبحاث الكتاب  



 األصول الفكرية لنشأة الجمعيات الخيرية الفصل الثاني
 

 
44 

نمــا يتعــداه ليشــمل عالقــات اإل نتــاج وقــوى المؤسســات الرســمية ومؤسســات المجتمــع المــدني وا 
 .  1نتاجاإل

وعليــه فقــد كانــت إلســهامات سرامشــي  دورا كبيــرا فــي نقــل مفهــوم المجتمــع المــدني مــن الحقــل  
ـــواقعي فـــي شـــكله  ـــه منـــذ نشـــأته الـــى الحقـــل الميـــداني ال التنظيـــري الفكـــري الـــذي ظـــل حبيســـا ل

ر ،الذي يتجلى في مؤسسات المجتمع المدني من تنظيمات وجمعيات واتحـادات علـى المعاص
 .اختالف نشاطاتها وتوجهاتها ،والتي عرفت تنامي واسع في أوروبا 

وذلــك بعــد مــا تهافــت العديــد مــن المناهضــين للفكــر الــدكتاتوري  الرأســمالي فــي أوروبــا وأمريكــا 
صــالل حـد منــابر اإلأمــع المـدني علــى اعتبارهــا الالتينيـة لالنضــواء تحــت لـواء مؤسســات المجت

 . 2صواتهم عبرها على الصعيد الميدانيأصال إيالسياسي والتي تمكنهم من 
كـاديميين نظـار األأبينما على الصعيد األكاديمي فقد كانت إلسهامات سرامشي دورا في  لفـت 

راســات والبحــوث والمنظــرين نحــو فكــرة المجتمــع المــدني وقضــاياه ،وذلــك مــن خــالل عديــد  الد
وهـــذا مـــا أســـهم فـــي جعـــل موضـــوع المجتمـــع المـــدني يـــدخل وبقـــوة حقـــل العلـــوم  ، التـــي تناولتـــه

،خاصـة بعـد انتهـاء الحـرب البـارد عنـدما اسـتعار علمـاء االجتمـاع المقـارن  ةاالجتماعية الغربي
طيـة مفهوم المجتمع المدني من التاريخ األوروبي وذلـك مـن أجـل شـرل عديـد التحـوالت الديمقرا

 .3صالحية التي عرفها العالم خاصة بعد انهيار المعسكر الشرقي الشيوعي و اإل
شــبكة االتحــادات "فــي ريمونــد هينبــوه  ويحــدد المجتمــع المــدني فــي شــكله المعاصــر بحســب

طوعيــة التكــوين ، والتــى تبــدوا مســتقلة عــن الدولــة والجماعــات األوليــة ولكنهــا فــي الوقــت الــذي 
النقســامات االجتماعيــة وتشــكيل منطقــة عازلــة بــين الدولــة والمجتمــع تعمــل فيــه علــى احتــواء ا

مجموعــة المؤسسـات اإلقتصـادية واإلجتماعيــة والثقافيـة التــى "ويعرفـه الـبعض اآلخــر فـي أنـه 4"
تعمـــل فـــي ميادينهـــا المختلفـــة فـــي اســـتقالل عـــن ســـلطة الدولـــة لتحقيـــق أســـراض متعـــددة منهـــا 
أســـراض سياســـية كالمشـــاركة فـــي صـــنع القـــرار ،ومنهـــا أســـراض نقابيـــة كالـــدفاع عـــن مصـــالح 

                                                           

251عزمي بشارة ، مرجع سابق ،ص -  1  
ناديا بن يوسف ، مرجع سابق ،الصفحة السابقة   - 2  
14ناديا بن يوسف ،مرجع سابق ،ص  3  
4
،محاولة لفهم طبيعة وحدود انفتال السلطة على فعاليات المجتمع  التحول الديمقراطي في الجزائرزهير بوعمامة ، - 

المدني وآثره في عملية التحول السياسي في الجزائر ،مقال منشور بكراسات الملتقى الوطني األول حول المجتمع المدني 
  112،ص2115،دار الهدى للنشر والتوزيع ،الجزائر ،11/11/2115-11المنعقد يومي
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فية كما في اإلتحادات الكتاب والمثقفين والجمعيات الثقافيـة التـى أعضاءها ،ومنها أسراض ثقا
تهدف الـى نشـر الـوعي الثقـافي وفـق اتجاهـات أعضـاء كـل مجموعـة ،ومنهـا أسـراض اإلسـهام 

  1"في العمل االجتماعي لتحقيق التنمية 
هـدف وعليه فإن المجتمع المدني يتشكل من مجموع التنظيمات التطوعية التي ينشـئها األفـراد ب

 .تحقيق أهداف مشتركة لديهم وفق اطر تنظيمية معينة 
 : ومنه فإن المجتمع المدني يتشكل من كل 

التنظيمـات الدينيـة -الوداديات الثقافية –االتحادات –النقابات المهنية –هلية الجمعيات األ-
   .والحركات الكشفية وهيرها من التشكيالت االجتماعية االخرى –
 :خصائص المجتمع المدني -2 
على الرسم من اختالف العلماء في تحديد مفهـوم المجتمـع المـدني إال أنـه كـان هنـاك شـبه   
ـــد أهـــم مقوماتـــه التـــي يرتكـــز عليهـــا المجتمـــع المـــدني ، والتـــي ال يمكـــن إ جمـــاع حـــول تحدي

إلـى الحديث عن مجتمع مدني بشكل الفعلي ما لم تتوفر هذه المقومات والتي يمكن تميزهـا 
 : شقين أساسين هما

تقــوم تكوينــات المجتمــع المــدني علــى مجموعــة مــن المقومــات الماديــة  :المقومــات الماديــة  -أ 
التــي ترتكــز فــي مجملهــا فــي الجوانــب الهيكليــة والتنظيميــة ويمكــن تصــنيفها إلــى عنصــرين 

 :2أساسين وهما 
بشـكل هـادف إن تنظيمات المجتمع المـدني تعـد تنظيمـات يشـكلها األفـراد :  المؤسسة  -1

ومـــنظم كإطـــار لتوحيـــد جهـــودهم وفقـــا لهيكـــل تنظيمـــي معـــين يـــتم بموجـــب تحديـــد األهـــداف 
شـأنه شـأن مختلـف . 3واآلليات والموارد التي يـتم اسـتخدامها لتحقيـق الغايـة مـن هـذا التنظـيم

 .التنظيمات العصرية التي أصبحت سمة مجمل الحياة الحضارية 

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

 43،43:،ص ص2114،بيروت ،لبنان ،

أطروحة دكتوراء ،سير منشورة ،تخصص قانون ،كلية ، مساهمة المجتمع المدني في حماية البيئةبركات كريم ،- 2
 43ص،ي ،تيزي وزو ،الجزائر العلوم القانونية والسياسية ،جامعة مولود معمر 

مقال منشور بمجلة ( إشكالية الدور) المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الجزائرمرزوقي عمر،  -  3
 34، ص  12/2115/،مركز دراسات الوحدة ،  432المستقبل،العدد
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المعاصرة للمجتمع المدني من خالل تنظيماته التـي وتتجسد فكرة المؤسسات في التطبيقات 
وبشـكل  .مؤسسات األهليـة والجمعيـات واالتحـادات واألحـزاب والنقابـات  وسيرهـاالتندرج في 

عــام تشــمل كــل التشــكيالت التــي تمــأل المجــال الــذي يتموقــع مــا بــين كــل مــن الدولــة واألســرة 
 1.والمجتمع بشكل رسمي

إنشـــاءه كيـــف مـــا كانـــت طبيعتـــه يجـــب أن يتـــوفر علـــى إن أي تنظـــيم يـــتم : المـــوراد  -2
مصــدر مــالي ثابــت ، يمكنهــا مــن تجســيد أهدافــه واإلنفــاق علــى خططــه واســتراتيجياته وفيمــا 
يتعلــــق بمنظمــــات المجتمــــع إلنشــــائها يتوجــــب عليهــــا أن تتمتــــع بمصــــدر مــــالي خــــاص بهــــا 

 2.تستطيع من خالله تمويل نفسها وبنفسها
عتمـاد علـى نفسـها فـي تمويـل برامجهـا و أنشـطتها ، تمويـل و اإلفكلما كانـت تتمتـع بذاتيـه ال

ها الماليــة ويجعلهــا بعيــدة عــن أوجــه التبعيــة ، التــي تكلمــا انعكــس ذلــك علــى تعزيــز اســتقاللي
تكــون عــن طريــق تلقيهــا تمــويالت ماليــة مــن أطــراف خارجيــة عنــه قــد تكــون الدولــة أو أي 

 3.جهة أخرى
ي التـــي تكـــون مواردهـــا الماليـــة ذاتيـــة مـــن اشـــتراكات وعـــادة تعتمـــد منظمـــات المجتمـــع المـــدن

وهـذا مـا  4الـخ.... ومساهمات أعضائها والمتبرعين والهبات التي قد تتلقاها مـن المحسـنين 
يجعـــل طبيعيـــة المـــوارد الماليـــة التـــي تعتمـــد عليهـــا هـــذه التنظيمـــات متميـــزة عـــن سيرهـــا مـــن 

خصوصـــية علـــى تنظيمـــات التنظيمـــات األخـــرى الحكوميـــة أو الخاصـــة ، وهـــذا مـــا يضـــف 
إال أنـــه تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أنـــه يمكـــن لتنظيمـــات المجتمـــع المـــدني فـــي ; المجتمـــع المـــدني 

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 

لهذا الدعم المادي أي تأثير على اإلستقاللية المالية لهـذه التنظيمـات المدنيـة ، وال ال يكون 
 5.يعني ذلك ارتباطها وتبعيتها لتلك الجهات المانحة لهذا الدعم المادي

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

 . 223، ص 2114ط، /د، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،  قضايا اجتماعية معاصرةحساب الجيالني ،   1
 .13ص ،مرجع سابق ، مساهمة المجتمع المدني في حماية حقوف اإلنسانبركات كريم،   2
 .44، صمرجع سابف مساهمة المجتمع المدني في حماية البيئة، بركات كريم،   3
 . 14مرجع سابق، ص مساهمة المجتمع المدني في حماية حقوف اإلنسان، بركات كريم،   4
 . الصفحة السابقة ، ، مرجع سابق  حماية البيئةمساهمة المجتمع المدني في كريم، بركات   5
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 :الخصائص المعنوية -ب 
حقـق لـه خصوصـيته تمات المادية التي يتميز بها المجتمع المدني ، والتـي إلى جانب المقو 

المادية و المؤسساتية ، فهو كذلك له مقوم آخر ال يقل أهمية عن المقوم األول وهو يتمثـل 
مبـادئ والقـيم التـي تحكـم الفي المقوم المعنوي أو العضوي ، ويظهر فـي الجوانـب المتعلقـة ب

وعليــه فــإن تــوفر المجتمــع المــدني  1.من تحقيــق أهدافــه وساياتــهأدواره و توجهاتــه ، بمــا يضــ
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 

تعمـل كموجـه لتحقيـق أهدافـه التـي يهـدف إلـى  في المنظومة القيمية أو النسق القيمي، التـي
 .تحقيقها 

 :وتتجلى هذه المقومات المعنوية في ما يلي
التـي يقـوم عليهـا المجتمـع المـدني ونعنـي  ساسـيةوتعـد مـن بـين الركـائز األ: ستقاللية اإل .1

بها عدم خضوع مؤسسـات المجتمـع المـدني ألي شـكل مـن أشـكال التبعيـة والهيمنـة ، سـواء 
لـذا يتوجـب علـى منظمـات المجتمـع  2.كانت داخلية أو خارجية ، وعلى رأسها هيمنة الدولـة

دارة شؤونها بشكل كامال نه ال يمكن الحديث عـن أل 3أن تتمتع بسيادة تامة عن قراراتها ، وا 
 .بناء مجتمع مدني فعلي كقطاع قائم ما لم يتوفر على القدرة في تحقيق استقاللية

و عنــــد الحــــديث عــــن اســــتقاللية منظمــــات المجتمــــع المــــدني فقــــد أدرج البــــاحثين عــــدد مــــن 
المؤشرات التي يستدل بهم في تحديـد درجـة اسـتقاللية مؤسسـات المجتمـع المـدني ومـن بـين 

 :رات ما يليهذه المؤش
  وحـدود تـدخل الدولـة فـي ذلـك ، ألنـه فـي األصـل أن : نشأة مؤسسات المجتمع المدني

ة الحرة لألفراد الـذي يشـتركون فـي نفـس األهـداف دار منظمات المجتمع المدني وفقا لإل ةنشأ
هذه التنظيمات يعـود إلـى الدولـة  ةفإن كانت نشأ. 4والتوجهات من أجل العمل على تحقيقها

فهنا تفقد هـذه المنظمـات مبـدأ المبـادرة الشـعبية التـي يفتـرض أنهـا الـدافع  آخر أو أي طرف
                                                           

 .35مرزوقي  عمر ، مرجع سابق ، ص   1
 .  51، ص، مرجع سابق  حماية البيئةمساهمة المجتمع المدني في بركات كريم،   2
 .224حسان الجيالني، مرجع سابق، ص   3
،مركز دراسات ( 33)،سلسلة اطروحات الدكتوراء  المدني في الوطن العربيمستقبل المجتمع أحمد شكر الصبحي،   4

  25،ص 2114لبنان ،–،بيروت  2الوحدة العربية ، ط 
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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

  ويظهر من خالل مواردهـا الماليـة ومصـادر تمويلهـا فـإذا كانـت هـذه : ل المالي االستقال
المنظمـــات تعتمـــد علـــى التمويـــل الـــذاتي،أي تمويـــل نفســـها بنفســـها فهنـــا يمكـــن الحـــديث عـــن 

إال أنــه يمكــن أن تتحصــل هــذه المنظمــات علــى دعــم جزئــي مــن طــرف  1.اســتقاللية ماليــة
 .باستقالليتهاهذا مس الدولة أو بعض الجهات األخرى دون أن ي

  ونعنـــي بـــه أن تتـــوفر منظمـــات المجتمـــع المـــدني علـــى  :االســـتقالل اإلداري والتنظيمـــي
هـــامش مـــن االســـتقاللية التامـــة فـــي إدارتهـــا لشـــؤونها وفقـــا لوائحهـــا وقوانينهـــا الداخليـــة التـــي 

وهـــذا مــا يــنعكس علــى اســتقاللية قراراتهـــا . 2تعتمــدها ، دون أي امــالءات مــن أي جهــة مــا
 .مواقفهاو 
ويعـــد هـــذا المبـــدأ مـــن أكثـــر الخصـــائص التـــي يتميـــز بهـــا المجتمـــع المـــدني : الطواعيـــة  .2

حــــد أوتميــــزه عــــن سيــــره مــــن القطاعــــات األخــــرى الحكوميــــة أو الخاصــــة ، حتــــى أصــــبحت 
وهــي تقــوم علــى مبــدأ المشــاركة اإلراديــة والحــرة لألفــراد ضــمن تنظيمــات المجتمــع . تســمياته
العمـــل  ةويـــرتبط مبـــدأ الطوعيـــة فـــي منظمـــات المجتمـــع المـــدني بشـــكل عـــام بفكـــر  3.المـــدني

التطــوعي الــذي يقــوم علــى مبــدأ عــدم الربحيــة أي عــدم توقــع أي عائــد مــادي مقابــل النشــاط 
فــي هــذه المنظمــات ، وذلــك ألن دورهــا سالـــب مــا يكــون ذا طــابع عمــومي أي يهــدف إلـــى 

هــــداف والغايــــات المشــــتركة ألعضــــائها تحقيــــق المصــــلحة العامــــة أو مــــن أجــــل تحقيــــق األ
  4.المنتميين لهذه التنظيمات

يعتمـــد بنـــاء مجتمـــع مـــدني بمـــا للكلمـــة مـــن معنـــى علـــى تكـــريس مبـــدأ : اإلدارة الســـلمية  .3
ولتحقيق ذلك يتوجب على التنظيمات المدنيـة العمـل علـى تكـريس . الطوعية والتوافق العام 

مها التأسيسية ، والتي من بين ما تقره ضـرورة هذه المبادئ من خالل االلتزام بقواعدها ونظ
و ممارســـة أدوراهـــا . رائهـــا ومواقفهـــاآانتهـــاج الطـــرق واألســـاليب الســـلمية فـــي التعبيـــر عـــن 

                                                           
 .مرزوقي عمر، مرجع سابق، الصفحة السابقة  - 1
 .224حسان الجيالني، مرجع سابق، ص   2
 .33مرزوقي عمر، مرجع سابق، ص   3
 . 51مرجع سابق، ص مساهمة المجتمع المدني في حماية البيئة،  بركات كريم،  4
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ونشــاطاتها ضــمن اإلطــار الحضــاري الــذي يقــوم علــى احتــرام القــانون وحفــظ النظــام العــام ، 
لغيــر مشـروعة والتـي تــنجم دون اللجــوء إلـى الطـرق ا 1.وذلـك إلضـفاء الطــابع المـدني عليهـا

عنها الفوضى والعنف وخرق النظام دون المساس بحق هـذه التنظيمـات فـي ممارسـة دورهـا 
الرقابي على نشاطات الحكومة ومعارضة السياسات واإلجـراءات الحكوميـة التـي تراهـا هـذه 

 .التنظيمات سير متوافقة ومتطلبات الصالح العام
 :أهمية المجتمع المدني -3

ـــد أدت التغيـــرات الجذريـــة التـــي عرفهـــا العـــالم خـــالل الســـنوات األخيـــرة علـــى عديـــد          لق
لــــى بــــروز مفــــاهيم جديــــد كالتعدديــــة وحريــــة إالمســــتويات االقتصــــادية والسياســــية واالجتماعيــــة 

الـخ ،هـذا مـا أكسـب مؤسسـات المجتمـع .....نسـان ودولـة الرفـاهالتعبير والديمقراطية وحقوق اإل
 : تظهر في عديد األوجه ونذكر منهاالمدني أهمية بالغة 

بــرز اآلليــات الكفيلـــة بتعزيــز وترســـخ قــيم الديمقراطيـــة أتعــد منظمــات المجتمـــع المــدني أحـــد  -
نســان ،وذلــك مــن خــالل العمــل علــى ترســيخها ، كمــا تعــد منــا  مالئمــا التشــاركية وحقــوق اإل

 .2المجتمع المدني دارة هذه التنظيمات إلتجسيدها في أرض الواقع من خالل ممارستها في 
نيطـت بهـا عديـد األدوار والوظـائف ،التـي و كما تـزداد منظمـات المجتمـع المـدني أهميـة بعـدما أ

كانـــت فيمـــا مضـــى مـــن اهتمامـــات الحكومـــات ، كقضـــايا التنميـــة ،حيـــث لـــم تعـــد هـــذه األخيـــرة 
هتمـــام اتقلـــيص مـــن مجـــاالت المســـؤولية الحكومـــات وحـــدها ، وذلـــك نظـــرا للتوجـــه العـــام نحـــو 

حكومات وتضييق نطاق هيمنتها على كـل القطاعـات ، لـذلك تـم التركيـز علـى نقـل عـدد مـن ال
األدوار بمــا فيهــا التنميــة الــى القطــاع التطــوعي ،مــن خــالل مؤسســات المجتمــع المــدني ،وذلــك 
ـــى التكفـــل بمختلـــف  األدوار االقتصـــادية واالجتماعيـــة  ألن هـــذه الحكومـــات أبـــدت عجزهـــا عل

ية ،األمر الذي جعل من مؤسسات المجتمع المدني ومـا أصـبحت تمثلـه والثقافية وحتى السياس
مــن نفــوذ وقــوة ماليــة شــريكا فــاعال لهــا خاصــة فيمــا يتعلــق بجوانــب التنميــة بمختلــف مســتوياتها 

                                                           
 .بركات كريم، نفس مرجع، نفس الصفحة    1
، مجلة الحقيقة ،العدد السابع ،جامعة واقع المجتمع المدني في الجزائر بين التبعية واالستقاللية  جمال زيدان ،- 2

 43-43،ص ص 2115الجزائر ،دسيمبر أدرار، 
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خـــرى اهتمامهـــا بمختلـــف األمـــور المتعلقـــة بالحيـــاة االجتماعيـــة لألفـــراد أمـــن جهـــة ومـــن جهـــة 1
 .  2رامجها الخدماتية التي تتيحها ألفراد المجتمع ،خاصة الفئات الهشة وذلك من خالل ب

كمـــا تتـــيح مؤسســـات المجتمـــع فرصـــة صـــقل المواهـــب الشـــابة و اكســـابهم مهـــارات العمـــل   -
ســاليب التعامــل مــع مختلــف القضــايا مــن حــولهم ،كمــا تســاهم فــي خلــق أاالجتمــاعي المــنظم و 

 . 3الخاصة لألشياءوعي لديهم وتوسيع مدركاتهم مما يؤدي الى بلورة نظرتهم 
س مـال اجتمـاعي يتشـكل مـن أكما يسعى المجتمع المدني من خالل مؤسسـاته الـى خلـق ر   -

علــى الثقــة المتبادلــة بينــه وبــين الحكومــة  ةالطاقــات الشــبانية الواعيــة بــذاتها و توجهاتهــا، قائمــ
خيـــر نشـــاء تعـــاون اجتمـــاعي ،هـــذا األإوالتـــي ستفضـــي مـــن خـــالل التنســـيق الـــدائم بينهمـــا الـــى 

ســيكون أحــد الروافــد الهامــة فــي بنــاء دولــة عصــرية  وحضــارية تمتــاز بالتنــاسم بــين قطاعاتهــا 
 .4الحكومية والخاصة والمدنية 

 :الجمعيات الخيرية : ثانيا 
إن ظهــور الجمعيــات  :والعربــي   العــالمي نىينشــأة الجمعيــات الخيريــة علــى المســتو  -1

الخيريــة فــي العــالم والمنطقــة العربيــة  قــد أســهم فيهــا عديــد الظــروف والمتغيــرات  التــى 
 : عرفها العالم والتي سنتطرق الى عرضها في مايلي 

 :  العالمي ىنشأة الجمعيات الخيرية على المستو  -أ
ـــدايات األولـــى لنشـــأة الجمعيـــات  ـــاريخ حـــول الب ـــة عمومـــًا و إن المقلـــب فـــي دفـــاتر الت األهلي

الخيريــة خصوصــًا يجــدها ضــاربة فــي عمــق التــاريخ ، فالبشــرية عرفــت فــي بــداياتها األولــى 
تشـــكيالت اجتماعيـــة أشـــبه مـــا يكـــون بالجمعيـــات ، و يظهـــر ذلـــك فـــي مختلـــف الحضـــارات 

 .اإلنسانية المتعاقبة و هذا ما دلت عليه رسومات و آثار الحضارات السابقة 
الجمعيـات الخيريـة فيهـا فـي فتـرة مبكـرة ، خـاص بعـد صـدور قـانون ففي رومـا مـثاًل ظهـرت 

لوحــة الــذي ســمحت بموجبــه الســلطة الحاكمــة بإنشــاء الجمعيــات الخيريــة ،علــى أن ال  12
تتعــارض مــع القــوانين الرومانيــة و أن تكــون تحــت إشــراف الكنيســة الكاثوليكيــة ، التــي تقــوم 

                                                           

،مطبوعة بيداسوجية ،للسنة الثانية والماستر علوم سياسية ،جامعة ورقلة  المجتمع المدني المغاربيبوحية قوي ، -
31،ص 2113/2114،الموسم الجامعي  1  
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رف و الطبقـات الحاكمـة لفائـدة الفقـراء بجمع الهبات و الوصايا مـن التجـار و أصـحاب الحـ
 1.و المحتاجين ، و كانت هذه الجمعيات تعقد اجتماعاتها في المعابد

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 

-1543)و التي كانت ترعاها الكنيسة وكانت البداية فـي إنجلتـرا فـي عهـد هنـري الثـامن ، 
، فعملــت هــذه الجمعيــات علــى تقــديم المســاعدات االجتماعيــة و الصــحية للفقــراء و (1411

األرامل و األيتام ، و قد اعتمدت الكنيسة في تمويل هـذه الجمعيـات علـى األمانـات الوقفيـة 
 .2النبالء و التجار و أصحاب العرفو جهود المتبرعين من 

و مــع نهايــة القـــرن التاســع عشـــر و نظــرا للتحـــوالت التــي عرفتهـــا أوروبــا نتيجـــة قيــام الثـــورة 
الصناعية و مـا خلفتـه مـن تغيـرات فـي البنـى االجتماعيـة للمجتمـع األوروبـي و مـا صـاحب 

نتشار الفقـر ارتفاع معدالت الطالق و اهذه التغيرات من بروز لعديد اآلفات االجتماعية ،ك
أصـبحت الكنيسـة ،رتفاع معـدالت البطالـة نتيجـة دخـول المكننـة او زيادة عدد المهاجرين و 

و تنظيماتها الخيرية سيـر قـادرة لوحـدها علـى مجابهـة االحتياجـات المتزايـدة لألعـداد الكبيـرة 
ـــذلك أخـــذ الشـــباب فـــي بريطانيـــا المبـــادرة مـــن،  3مـــن المحتـــاجين  خـــالل تنظـــيم جهـــودهم  ل

ـــى تقـــديم المســـاعدات اإلنســـانية لهـــؤالء الفئـــات  ـــة ضـــمن تنظيمـــات شـــبانية تهـــدف إل الخيري
، فظهــرت حركــة جمعيــات اإلحســان فــي  للتخفيــف مــن معانــاتهم ،4األقــل حظــا االجتماعيــة

م ، ليـــتم تعميمهـــا فـــي أوروبـــا فيمـــا بعـــد ، و قـــد اهتمـــت هـــذه الحركـــة 1431بريطانيـــا عـــام 
ســاعدات الصــحية و الماديــة للفقــراء و األيتــام و المتشــردين و ضــحايا الحــروب ، بتقــديم الم

كمــا عملــت علــى تــوفير المالجــ  لإليــواء و بنــاء المصــحات و المــدارس و دور العجــزة و 

                                                           
 .12، ص مرجع سابف خالد بوصفصاف،   1
دار النقائس للنشر و  تطور المؤسسة الوقفية اإلسالمية في ضوء التجربة الخيرية الغربية،أسامة عمر األشقر،   2

 14، ص2112، األردن، 1التوزيع، ط
ر، موسوعة زنوبيديا على الموقع التالي  الذي تم مقال منشو  نشأة و تطور الجمعيات األهلية،عائشة التاورسي،   3

  .-www.zainopedia.blogspot.com      24/14/2114: تصفحه في 
 عائشة التاورسي، نفس المرجع  4
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و لقد كـان لهـذه المبـادرات دورًا هامـًا فـي انتشـار ثقافـة العمـل اإلنسـاني فـي أوروبـا . 1سيرها
 .الجتماعية التي كانت تعاني منها أوروباو التصدي لعديد المشاكل ا

و هـــي . كمـــا ظهـــر نمـــط آخـــر للجمعيـــات الخيريـــة فيمـــا بعـــد عـــرف بـــالمحالت االجتماعيـــة
تنظـــيم شـــباني قادهـــا مجموعـــة مـــن الشـــباب داخـــل األحيـــاء الشـــعبية و الفقيـــرة بهـــدف تقـــديم 

ــــة الفقيــــرة و المحتاجــــة و مشــــاركتهم  المســــاعدات و الخــــدمات اإلنســــانية للفئــــات االجتماعي
ن يمعاناتهم ، كما عمدت هذه التنظيمات الخيرية إلى تجنيد عدد من المصـلحين االجتمـاعي

و الطلبة الجامعيين للعمـل فـي صـفوفها كمتطـوعين ، و ذلـك عـن طريـق التعبئـة اإلعالميـة 
 1444لــة اجتماعيــة تــم تأسيســها فــي مدينــة لنــدن عــام حو كانــت أول م .2التــي قامــت بهــا

 .3نسبة ألحد مؤسسي هذه الحركة" تويني لةحم"تحت إسم 
و مـــا يمكـــن اإلشـــارة إليـــه أن هـــذه المحـــالت االجتماعيـــة كـــان لهـــا دورا هامـــًا فـــي تحســـين 
المستوى المعيشي و التعليمي للعديد من الفئـات الفقيـرة فـي أوروبـا و تمكيـنهم مـن االنـدماج 

وروبــي بأهميــة الثقافــة فــي الحيــاة االجتماعيــة ، كمــا عملــت علــى توعيــة أفــراد المجتمــع األ
 .التطوعية و نشر رول التضامن و العمل اإلنساني في انجلترا أوروبا عموماً 

كمــــا أســــهمت فــــي رعايــــة عديــــد الدراســــات االجتماعيــــة حــــول الفقــــر و البطالــــة و مختلــــف  
المشــكالت االجتماعيــة التــي كانــت منتشــرة فــي أوروبــا ، و بــذلك شــكلت هــذه الحركــة نقطــة 

 .4لجمعيات الخيرية في أوروباتحول في تطور ا
بينما في الواليات المتحدة األمريكية و نتيجة للرواج الذي عرفته كل من حركـة اإلحسـان و 
المحــــالت االجتماعيــــة فــــي أوروبــــا ســــرعان مــــا انتقلــــت هــــذه الفكــــرة إلــــى الواليــــات المتحــــدة 

روبــا ، خاصــة األمريكيــة ، أيــن اعتمــد نمــوذج نظــام الرعايــة االجتماعيــة المعمــول بــه فــي أو 
إنجلترا التي كانت إحـدى مسـتعمراتها ، و هـذا مـا جعـل حتـى التشـريعات القانونيـة المعمـول 
بهــــا فــــي الواليــــات المتحــــدة األمريكيــــة مســــتمدة مــــن القــــوانين البريطانيــــة بمــــا فيهــــا القــــوانين 

                                                           
مدخل سيسيولوجي، المكتب الجامعي إدارة المؤسسات االجتماعية، عبد الهادي الجوهري، إبراهيم أبو الغار،   1

 .213، ص 2111ط، اإلسكندرية، /الحديث، د
 .عائشة التاورسي، نفس المرجع  2
21أسامة عمر األشقر ،مرجع سابق ،ص -   3  
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إال أنـــه و مـــع بدايـــة قيـــام الدولـــة األمريكيـــة كـــان ينظـــر إلـــى .1المنظمـــة للجمعيـــات الخيريـــة
لجمعيات الخيرية بنوع من الريبة بسبب التخوف مـن اكتسـابها نفـوذا سياسـيًا و اقتصـاديًا ، ا

لذلك مارسـت الحكومـة األمريكيـة تضـييقًا علـى العمـل الخيـري خاصـة فـي الفتـرة الممتـدة مـا 
و لكـن .  2م ، حيـث تـم سـن قـوانين تحضـر العمـل الخيـري1411بين حرب االستقالل إلى 

ألمريكيـــة و مـــا خلفتــــه مـــن فقــــر و دمـــار وتزايـــد فــــي عـــدد األيتــــام و بعـــد الحـــرب األهليــــة ا
م بــــادرت الحكومــــة الفيدراليــــة إلــــى إزالــــة كافــــة أشــــكال 1441متشــــردين خاصــــة مــــع ســــنة  

الحضـــر علـــى المؤسســـات الخيريـــة و عملـــت علـــى تشـــجيع العمـــل الخيـــري و تســـهيل ســـبل 
 .3ي المجتمع األمريكيإنشاء الجمعيات الخيرية و ذلك بهدف دمج األمريكيين السود ف

و على إثر هذا االنفتال الحكـومي علـى العمـل الخيـري فـي الواليـات المتحـدة االمريكيـة ،تـم 
حيــاء فكــرة تأســيس جمعيــات اإلحســان علــى شــاكلة جمعيــات اإلحســان فــي أوروبــا، إعــادة إ

والتــي هــدفت هــذه الجمعيــات إلــى تقــديم المســاعدات الخيريــة للفقــراء و األيتــام خاصــة فئــة 
الســود مــنهم ، كمــا عملــت علــى بنــاء المالجــ  و دور األيتــام و المستشــفيات و المــدارس ، 
ثــم تعــزز العمــل الخيــري فيمــا بعــد بتأســيس المحــالت االجتماعيــة ، حيــث أنشــأت أو محلــة 

و  4م،1441م ، ثـم تلتهـا فـي مدينـة شـيكاسو فـي 1443اجتماعية في مدينـة نيويـورك عـام 
ذي ساد في الواليات المتحدة األمريكية خالل هذه الفترة  ،تنامـت نظرًا للمنا  الديمقراطي ال

و بشكل رهيب المؤسسات الخيرية، إذ أصـبحت تتمتـع بنفـوذ مـالي و سياسـي قـوي مسـتفيدة 
بـــذلك مـــن قـــوة المتبـــرعين و ارتفـــاع عـــدد المتطـــوعين ليتوســـع بـــذلك مجـــاالت اهتمامهـــا مـــن 

امل، خاصة بعـد دخولهـا فـي مجـال االسـتثمار الرعاية االجتماعية إلى التنمية بمفهومها الش
الذي ساهم في تنامي رؤوس أموالها و زيادة أرباحها، لتشـكل فـي عمومهـا قـوة اسـتثمارية و 

                                                           
 .عائشة التاورسي، مرجع سابق  1

2   Proehask ,Frank, Royal Bounty,The Making of welfare  Monarchy ,Yale University 
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لتضــرب التجربــة األمريكيــة . 1تمثــل قطاعــًا هامــًا و هــو القطــاع الثالــثإذ اقتصــادية ضــاربة 
 .القتداء بهفي التنظيمات الخيرية مثاال رائدًا تسعى دول العالم إلى ا

و يرجـــع نجـــال التجربـــة األمريكيـــة إلـــى المنـــا  القـــانوني و الـــديمقراطي المشـــجع و المحفـــز 
علــــى العمــــل الخيــــري ، خاصــــة مــــع تبلــــور النظــــام الــــديمقراطي األمريكــــي و تجــــدر معــــالم 

، 2الليبراليــة التــي تتســع فيهــا مجــاالت الحريــة و المشــاركة فــي صــنع القــرار و حريــة التعبيــر
ت هـــذه التنظيمـــات الخيريـــة مـــن هـــذا الجـــو الـــديمقراطي المالئـــم لنمـــو و انتشـــار فقـــد اســـتفاد

 .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         

بينهـا التحايـل و اسـتغالل المناصـب و عملهـا علـى تحقيـق المصـالح االتهامات ، التـي مـن 
كهــــا األثريــــاء، أكثــــر مــــن دورهــــا الرئيســــي فــــي خدمــــة المجتمــــع إلــــى جانــــب  الشخصــــية لمال 

أمـــا بالنســـبة . 3التــدخالت السياســـية فـــي توجيـــه خـــدماتها وفقـــًا لمـــا يخـــدم السياســـة األمريكيـــة
ولي فقـــد اتهمـــت بعملهـــا بشـــكل مباشـــر أو للمنظمـــات الخيريـــة الخارجيـــة و ذات الطـــابع الـــد

دعــى مــا ، هــذا  سيــر مباشــر علــى خدمــة المصــالح األمريكيــة فــي الــدول التــي تنشــط فيهــا
عديـــد المثقفـــين و رجـــال القـــانون فـــي الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة إلـــى شـــن هجـــوم عليهـــا و 

االتهامـات  على سياستها الرأسمالية الجشعة، مما استدعى تـدخل الكـونغرس للـرد علـى هـذه
 .4م1131من خالل تشكيل لجنة تحت إشرافه للتحقيق في هذه اإلتهامات و ذلك في سنة 

وعليـه  نخلــص إلـى القــول أن ظهــور الجمعيـات الخيريــة فــي أوروبـا و نشــأتها اتخــذ         
، و مع توسع اهتماماتها و زيـادة احتياجـات  في البداية شكال محتشمًا ضمن إطار الكنيسة

ن خدماتها انفصلت هذه التنظيمات الخيرية عن الكنيسة لتبحـث لنفسـها عـن موقـع األفراد م
تتموقع فيه ضمن خريطـة البنـاء االجتمـاعي الغربـي مسـتفيدة مـن المنـا  الـديمقراطي، و مـا 
وفــره لهــا مــن جــو محفــز لنموهــا و توســعها لتشــكل بــذلك قــوة ماليــة و اســتثمارية هائلــة باتــت 

                                                           
: رؤية مستقبلية، مقال منشور بالموقع التالي" القطاع الثالث و الفرص السانحةسعيد بن عبدالكريم اليامي،   1

www.albayan.co.uc/article2.aspx ،23/14/2115 ،21:21. 
 .24أسامة االشقر، مرجع سابق، ص   2
.سعيد بن عبدالكريم اليامي، مرجع سابق  -  3  
 .25أسامة عمر األشقر، نفس المرجع، ص   4

http://www.albayan.co.uc/article2.aspx
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عليــــه الــــدول الغربيــــة  فــــي التنميــــة االقتصــــادية و االجتماعيــــة بفضــــلها قطاعــــًا هامــــًا تقــــوم 
 .بالموازات مع القطاعات األخرى الحكومية و الخاصة

 : نشأة الجمعيات الخيرية على مستوى الوطن العربي-ب
صــحيح أن المجتمعــات العربيــة لــم تعــرف الجمعيــات الخيريــة و األهليــة عمومــا إال         

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

ــــتالحم بــــين المســــلمين فيمــــا بيــــنهم ــــالموروث 1علــــى التعــــاون و ال ؛ و التــــي تعــــززت أكثــــر ب
ـــذي تحتـــل فيـــه  الجماعـــة و العشـــيرة حجـــزة االجتمـــاعي و الثقـــافي للمجتمعـــات العربيـــة و ال

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 

ها هي أقرب من حيث أهدافها و مالمحها إلى الجمعيات األهلية المعاصرة و لكن فـي شـكل
 : 2البسيط بعيدا عن التعقيد و التي نذكر من بينها

                                                           
لجمعيات الخيرية التطوعية في ضوء سياسات االصالح االجتماعي بالمجتمع   < تفعيل اوجدي محمد بركات ،  -1

الخدمة االجتماعية وقضايا : ،تحت عنوان  14شغال المؤتمر العلمي ،دراسة  ميدانية مقدمة ألالعربي المعاصر 
، جامعة  ، كلية العلوم االجتماعية 13/13/2115-13االصالل في المجتمع العربي المعاصر ، المنعقد  مابين 

  14،ص 2115حلوان ،مصر، 
، مقال (بين الفلسفة السياسية الغربية و الفكر السياسي اإلسالمي) مفهوم المجتمع المدنيصبري محمد خليل ،  -  2

 http//drsabrikhalil.wordpress.com  16 :21   2015/06/21: منشور على الموقع التالي
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حــدى أرقــى أشــكال التنظــيم الخيــري الــذي القــد شــكلت منظومــة األوقــاف     :األوقــاف  -أ 
عرفتــه الحضــارات اإلســالمية و التــي لعبــت دورا كبيــرا فــي تلبيــة االحتياجــات االجتماعيــة و 

، حيـــث يرجـــع لهـــا الفضـــل فـــي تأســـيس  االقتصـــادية و الثقافيـــة ألفـــراد المجتمـــع اإلســـالمي
المـــــدارس و المعاهـــــد و المكتبـــــات و المســـــاجد و المالجـــــ  و المستشـــــفيات و سيرهـــــا مـــــن 

، كهيئـة أمـوال و عقـارات التـي أوقفهـا  و التـي تشـكلت مـن األوقـاف،جوانب الحياة األخـرى 
ــــل لهــــذه المــــدارس و الجوامــــع و  ،أصــــحابها للمنفعــــة العامــــة  ــــت مصــــدر تموي ــــي كان و الت

ـــى سايـــة العهـــد العثمـــاني ومـــن بـــين المؤسســـات الوقفيـــة فـــي  .المستشـــفيات و امتـــد ذلـــك إل
 :الجزائر خالل  العهد العثماني  نجد 

 * 1511إدارة سبل الخيرات الحنفية  والتى تأسست سنة  -
لقــد لعــب المســجد منــذ بدايــة الــدعوة اإلســالمية حلقــة وصــل بــين الفــرد و  :المســجد  -ب 

مجتمعـــه فقـــد أوكلـــت لـــه عديـــد األدوار، عـــدا دور العبـــادة و الصـــالة ، فقـــد كـــان فـــي عهـــد 
بمثابــة البرلمـــان الــذي يــدار منـــه حكــم و تســيير الـــبالد و العبــاد، كمــا عمـــل ( ص)الرســول 

هـا و هـي توثيـق عـرى التكافـل و التماسـك بـين ألجل  المسجد على ترسيخ رسالته التي أنشـ
، كمــا كــان لــه وظــائف أخــرى ال تقــل أهميتــه علــى التــي ســبق 1المســلمين و توحيــد صــفوفهم

، و هـذا جعلـه   نشـلذكرها و تتجلى في التعليم و التثقيف و تلقين مبـادئ الـدين السـمحاء ل
 .2يوازي بين أدواره الدينية و التثقيفية و االجتماعية

لقـــــد اســـــتطاعت الزوايـــــا و الطـــــرق الصـــــوفية أن تلعـــــب دورا  :لصـــــوفية الطـــــرف ا -ج 
اجتماعيــا و ثقافيـــا مهـــم فـــي حيـــاة أفـــراد المجتمـــع اإلســـالمي، حيـــث لقيـــت إقبـــاال كبيـــرا لـــدى 
 أوســـاط عامـــة النـــاس فانتســـبوا إليهـــا كونهـــا تشـــكل بالنســـبة ألفـــراد المجتمـــع بمثابـــة الحصـــن

بــين أعضــائها وتوحــد صــفوفهم كمــا تمــنحهم ، فهــي تعمــل علــى زيــادة الــتالحم  الضــام لهــم
، كمـا  مكانة اجتماعية خاصة إذا كانت هذه الطريقـة الصـوفية ينتمـي إليهـا صـفوة المجتمـع

                                                                                                                                                                                

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  

.صبري محمد خليل، نفس المرجع  - 1  
،دراسة تحليلية  ي في المجتمع الراقي المعاصردور المسجد في تحقيف االندماج السياسمحمد رمضان حمدان ،-  2

،كلية االداب ،جامعة 13كلية العلوم االسالمية ،المجلد السابع ،العدد:من منظور اجتماعي ،مقال منشور بمجلة 
  14،15،ص، ص2113الموصل ،العراق ،
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ــــت إحــــدى  ــــة لمنتســــبيها، فكان ــــة و النفســــية و الديني ــــى إشــــباع احتياجــــاتهم الروحي تعمــــل عل
 1.المظاهر البارزة في تنظيم أفراد المجتمع

ي الحضارة اإلسالمية فرق كالميـة متعـددة نتيجـة لحالـة ظهرت ف :*الفرف الكالمية -د 
، حيث تشـكلت  الفـرق الكالميـة  االزدهار الفكري الذي عرفته خاصة خالل العهد العباسي
 2.سرار األشاعرة و المعتزلة و الحنابلة و الصفوية و سيرها

لـــم تقتصـــر التشـــكيالت االجتماعيـــة فـــي الحضـــارة  : نقابـــات الحـــرف و الصـــنائع -ه 
مية على الجوانـب الدينيـة و الروحيـة و الفكريـة بـل حتـى فـي المجـال المهنـي ظهـرت اإلسال

جماعات مهنية في المجتمع اإلسالمي منذ بـدايات القـرن السـابع الهجـري، و ذلـك أشـبه مـا 
، حيـث كـان لكـل أهـل صـنعة جماعـة " األصـناف"، و كان تعرف بـ يكون بالنقابات المهنية

نــه ليهــتم بالــدفاع عــن حقــوقهم و فــض الخالفــات التــي قــد تضــمهم تحــت قيــادة شــيخ يختارو 
، و مـع بـدايات القـرن التاسـع عشــر 3تنشـ  بـين أهـل الصـنعة و كـذلك مراقبـة جــودة المنتـوج

هليـة بشـكلها المعاصـر المتعـارف عليـه فـي بدأت تظهر الجمعيات الخيرية و التنظيمـات األ
اءة المؤسسـات الوقفيـة التقليديـة ، المنطقة العربية و لكن ظهورها كـان فـي البدايـة تحـت عبـ

حيث عملت هـذه األخيـرة علـى تـوفير الـدعم المـادي و العقـاري لهـذه الجمعيـات و ذلـك مـن 
، و لقــــد تشــــكلت هــــذه 4خــــالل اعتمــــاد هــــذه الجمعيــــات فــــي تمويلهــــا علــــى أمــــوال األوقــــاف

الجمعيــــات الخيريــــة مــــن خــــالل مبــــادرات المثقفــــين و رجــــال الــــدين و بعــــض فئــــات النخبــــة 

                                                           

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

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

 .صبري محمد خليل، نفس المرجع   1
 .صبري محمد خليل، نفس المرجع 2 

 15خالد بوصفصاف ،مرجع سابق ،ص - 3
مقال منشور بمجلة ، -الحالة في لبنان-العمل التطوعي و التنمية االجتماعية جدلية المفهوم ، أحمد بلعبكي -   4

 .24، الجامعة اللبنانية،  لبنان،ص  2111/مايو , 13العلوم االجتماعية، العدد 
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، إلــى جانــب كــوادر المجتمــع علــى اخــتالف  لتقليديــة كاألعيــان و األمــراء و شــيو  القبائــلا
 .1فئاتهم

و كانــت هــذه الجمعيــات تعنــي بتقــديم المســاعدات الغذائيــة و الصــحية للفئــات االجتماعيــة  
إلـــى جانـــب اهتمامهـــا بالجوانـــب التثقيفيـــة كفـــتح  .المعـــوزة و األيتـــام و المعـــاقين و المســـنين 

ـــوم و كـــذا مســـاهمتها فـــي تشـــييد المســـاجد و المـــدارس و  ـــنشء لتلقـــي العل المـــدارس أمـــام ال
المستشفيات ، و لم يقتصر دورها عند هـذا الحـد بـل تكفلـت بتـزويج الشـباب و فـتح مصـدر 

تـــي اهتمـــت بهـــا ، و رزق أمـــام العـــائالت المعـــوزة و سيرهـــا مـــن المســـاهمات االجتماعيـــة ال
لهـــا ، اســـتطاعت أن تســـتقل فـــي  نتيجـــة لزيـــادة األفـــراد المنتســـبين إليهـــا و زيـــادة المتبـــرعين

 .2تمويلها عن التنظيمات الوقفية و تعتمد على مواردها الذاتية
كمــا كــان للظــروف االجتماعيــة واالقتصــادية والثقافيــة التــي مــر بهــا المجتمــع العربــي  عبــر 

ثيرا كبيرا في ظهـور الجمعيـات الخيريـة فـي المنطقـة العربيـة الـى جانـب مساره  التاريخي ،تأ
عديــد العوامــل التــي لعبــت دورا فــي تشــكيل مالمــح العمــل الخيــري العربــي ،ســواء مــن حيــث 

ثــــر علــــى العمــــل الخيــــري ولعــــل أهــــم عامــــل كــــان لــــه بــــال  األ.3توجهاتــــه وأهدافــــه وحجمــــه 
والروحيـــة ،كونهـــا جـــاءت كإمتـــداد لنظـــام  المؤسســـي فـــي المنطقـــة العربيـــة هـــي القـــيم الدينيـــة

الزكــــاة ومفهــــوم الصــــدقة الجاريــــة وكلهــــا مفــــاهيم تلقــــى صــــدها فــــي البعــــد الــــديني والروحــــي 
للمجتمــع العربــي ،فشــكلت هــذه التنظيمــات الخيريــة انعكاســا لقــيم التكافــل االجتمــاعي التــى 

ا فـي نشـأة الجمعيـات تحث عليه أسلب الـديانات السـماوية ،لـذلك كانـت للـدوافع الدينيـة ثـأثير 
 .4الخيرية في المنطقة العربية 

والتي جـاءت بـدايتها بشـكل متـواتر مـن منطقـة ألخـرى ، حيـث هنـاك منـاطق عرفتهـا بشـكل 
، و ذلـك  1312مبكر على سرار مصـر التـي ظهـرت فيهـا الجمعيـات األهليـة الخيريـة منـذ 

"   1421ة اليونانيـة الجمعيـة الخيريـ"حين شهدت تأسيس ثـالث جمعيـات خيريـة تمثلـت فـي 
                                                           

،مذكرة المؤسسات الخيرية حكمها وضوابط القائمين عليها وحدود صالحيتهم دعاء  عادل قاسم السكتي ، -1
  11،ص2112ماجستير ،الفقه المقارن ،سير منشورة  ،كلية الشريعة والقانون ،الجامعة االسالمية ،سزة ،فليسطين ،

  21أحمد بلعبكي، المرجع  السابق ،ص -  2
11دعاء  عادل قاسم السكتي  ، مرجع سابق ،ص - 3  

منظمة التحالف العالمي المجتمع المدني في العالم العربي ،دراسة للجمعيات االهلية العربية ،أماني قنديل ، -4
    33،07،ص ص  1114ط ،القاهرة /العربي ،د دار المستقبل ،  civicus   للمشاركة المواطن
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، ليــتم تعميمهــا بعــد ذلــك " جمعيــة العــروة الــوثقى"و " 1434الجمعيــة الخيريــة اإلســالمية "و 
ـــة كتـــونس  ـــاقي األقطـــاع العربي ـــان  1433و العـــراق  1413فـــي ب و فلســـطين  1434و لبن

1121.1 
ي أما في منطقة الخلـيج العربـي فقـد تأسسـت فيهـا الجمعيـات الخيريـة بشـكل متـأخر عـن بـاق

م حـــين تـــم تأســـيس 1111األقطـــار العربيـــة األخـــرى ، فكانـــت البدايـــة فيهـــا بـــالبحرين ســـنة 
، ثم تلتها الكويـت حيـث أنشـأت فيهـا الجمعيـة الخيريـة العربيـة  النوادي الثقافية و الديوانيات

م و كان الهدف من تأسيسها تقـديم الخـدمات االجتماعيـة و الصـحية و الثقافيـة 1113سنة 
 2.عألفراد المجتم

و قـــد تميـــزت فتـــرة الســـتينات مـــن القـــرن الماضـــي بإنتشـــار واســـع للجمعيـــات علـــى اخـــتالف 
، األمــر الــذي  توجهاتهـا و أهــدافها ، ذلـك تزامنــا مــع نيـل أسلــب الـدول العربيــة علــى حريتهـا

، خاصــة فــي ظــل  أســهم فــي تطــور و ازدهــار هــذه الجمعيــات الخيريــة فــي الــوطن العربــي
لكــن .  3اســية التــي تميــز بهــا الــوطن العربــي خــالل هــذه الفتــرةالظــروف االجتماعيــة و السي

هــذا األمــر لــم يــدم طــويال فــي بعــض األقطــار العربيــة التــي ظهــرت فيهــا الدولــة الوطنيــة و 
التـــي ســـعت منـــذ الوهلـــة األولـــى إلـــى احتـــواء مختلـــف الفعاليـــات االجتماعيـــة المســـتقلة عـــن 

ألمــر الــذي أدى إلــى تقــويض نشــاط الدولــة ، تحــت مبــدأ دمجــه فــي البرنــامج الحكــومي ، ا
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 

 .4المدنية لكن دون جدوى
العربيـة و تحديـدا مـع نهايـة و مع بداية االنفتال السياسي الـذي انخرطـت فيـه هـذه األقطـار 

القــرن العشــرين و مــا أتبعــه مــن تحــوالت سياســية و اقتصــادية و اجتماعيــة كــان لهــا األثــر 
                                                           

، دار النهضة للنشر  التكامل االجتماعيالجمعيات الخيرية اإلسالمية و دورها في ، محي الدين خير ا  العوير -  1
 . 211، ص 2113، لبنان، 1و التوزيع ، ط

  عائشة التاورسي، مرجع سابق  2
، مذكرة ماجستر ،سير منشورة ، قسم تسيير التسويف في المنظمات هير الهادفة للربحكلتوم وهاني،  -   3

 .24، 23، ص ص2111بومرداس، الموسم الجامعي المنظمات، كلية العلوم االقتصادية، جامعة امحمد بوقرة ،
محددات الواقع وآفاف المستقبل )المنظمات األهلية العربية على مشارف القرن الحادي والعشرين شهيدة الباز ،   -4
 33-34،ص ص 1113ط ، القاهرة  ،/، انترناشيونال برس ،د(
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البـال  علــى منظومـة العمــل الخيــري ككـل فــي المنطقـة العربيــة ، حيــث عـرف نمــوا و توســعا 
ا هليــة و الخيريــة إلــى درجــة وصــفهفــي مجاالتــه ، ممــا أدى إلــى تشــكل عديــد الجمعيــات األ

باالنفجــــــار الجمعــــــوي و الــــــذي كــــــان لــــــه دور مهــــــم فــــــي عمليــــــات التنميــــــة االقتصــــــادية و 
 1.االجتماعية التي طالما سعت الحكومات العربية إلى النهوض بها

حيـــث أســـهمت التنظيمـــات الخيريـــة العربيـــة بعديـــد اإلنجـــازات ، كـــان منهـــا إنشـــاء أزيـــد مـــن 
مليــون دوالر  123تكلفــة تقــدر بـــ مســجد فــي كــل مــن افريقيــا و آســيا و أوروبــا ب 123423

 .2امريكي
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 

يعــاني عديــد الفقــراء و  اهتمامهــا بالمشــاريع الخيريــة خــارج حــدود الــوطن العربــي ، فــي حــين
األيتــام و المهـــاجرين العـــرب فــي الـــدول العربيـــة ، التــي كـــان األجـــدر بهــا توجيـــه قســـط مـــن 
ـــاتهم و مســـاعدتهم و التكفـــل بهـــم  ألنهـــم  ـــيهم بهـــدف تحســـين حي ـــة هـــذه إل مشـــاريعها الخيري

 .3يعدون طاقات بشرية عربية مهمة إذا ما تم االستثمار فيهم
المشـــاريع الخيريـــة التـــي اهتمـــت بهـــا هـــذه الجمعيـــات الخيريـــة كمـــا أن المـــتمعن فـــي طبيعـــة 

تمثلت في بنـاء المسـاجد حـول العـالم و هـذا شـيء جيـد و محفـز لنشـر الـدعوة اإلسـالمية و 
والء األهميــة كــذلك للمشــاريع الخيريــة األخــرى ؛ و التــي ال تقــل أهميــة الكــن مــن األجــدر  

لمجـاالت الطـب أو مشـاريع بنـاء عن بنـاء المسـاجد كمشـاريع مراكـز بحـث متخصصـة فـي ا
المستشفيات المتخصصة الخيرية لعديد المرضى المعوزين ، خاصة األمـراض المستعصـية 

 .كالسرطان و سيرها
، إلــى جانــب كفالتهــا  مشــروعا تعليميــا كــذلك فــي افريقيــا و آســيا 3331كمــا تكفلــت بإنشــاء 

يصــال الميــاه الصــالحة ، كمــا أخــذت علــى عاتقهــا إ يتيمــا حــول العــالم 112343ألزيــد مــن 
للشـــرب لعديـــد المنـــاطق النائيـــة و المنكوبـــة فـــي أدســـال افريقيـــا و ذلـــك مـــن خـــالل حفرهـــا لــــ 

هـــذا إذا مـــا أضـــفنا لكـــل مـــا تقـــوم بـــه هـــذه الجمعيـــات الخيريـــة . بئـــر صـــالح للشـــرب 3431

                                                           
 .21،المرجع السابق  ،ص   كلثوم وهابي -  1
.نفس المرجع ،نفس الصفحة كلثوم وهابي ، -  2  
. 31-31كلثوم وهابي ،نفس المرجع ،ص ص  - 3  
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، و كـذا تقـدم المسـاعدات اإلنسـانية و 1اإلسالمية من بنـاء للمـدارس و تحفـيظ للقـرآن الكـريم
ــــى توزيــــع لحــــوم  ــــة إل ــــة و مــــواد طبي ــــة مــــن مــــواد سذائيــــة و أسطي تقــــديم المســــاعدات المادي
األضـــاحي و إنشـــاء المستشـــفيات المتنقلـــة لتســـهيل التكفـــل الصـــحي بـــاألفراد الـــذين يتعـــذر 

 .2عليهم التنقل إلى المستشفيات لتلقي العالج
دورهــا فــي المنطقــة و أمــام هــذه الحركيــة و التــي حققتهــا هــذه الجمعيــات الخيريــة و تعــاظم 

، فعملــت هــذه األخيــرة علــى عرقلــة  العربيــة أدى ذلــك إلــى لفــت انتبــاه الــدول الغربيــة نحوهــا
نشـــاط هـــذه الجمعيـــات الخيريـــة و ذلـــك مـــن خـــالل  فرضـــها عديـــد القيـــود علـــى الـــدول التـــي 
تنتمي إليها هذه الجمعيات من جهة و على الدول التي تنشـط بهـا هـذه الجمعيـات  الخيريـة 

و كــذا الرقابــة علــى نشــاطاتها و لــم تكتفــي الحكومــات الغربيــة عنــد هــذا . هــة أخــرى مــن ج
الحد ، أمام الصيت الكبير الذي باتت تحظـى بـه هـذه الجمعيـات الخيريـة ، بـل وجهـت لهـم 

  3.اتهامات كالتشكك في مصادر تمويلهم و رعايتهم اإلرهاب و التعصب
ســباب لعــل عربيــة قــد اســهمت فيــه عديــد األوعليــه فظهــور الجمعيــات الخيريــة فــي المنطقــة ال

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 

ة التــي عرفتهــا مــن حــدة هــذه اآلفــات االجتماعيــ لتخفيــفالجمعيــات الخيريــة الغربيــة بهــدف ا
بـالتحفظ الحكـومي لألنظمـة العربيـة عليهـا والتـى نظــرت  متدتاسـهـذه المجتمعـات، اال أنهـا 

مصــــدر تهديــــدا لهــــا ممــــا جعلهــــا تمــــارس علــــى هــــذه الجمعيــــات الخيريــــة كلهــــا فــــي البدايــــة 
لفيـة مضايقات ،األمر الذي جعل من نشاطها يكون محدود وسير مؤثرا ،ولكل مـع بدايـة األ

هلية عموما والجمعيات الخيرية خصوصا مرحلة جديـدة يطبعهـا انفتـال يات األدخلت الجمع
نظمــة العربيــة لهــذه التنظيمــات ضــمن ايطــار المفــاهيم المشــاركة الديمقراطيــة فــي الحيــاة األ

                                                           

، مجلة العلوم المنظمات هير الحكومية و دورها في عولمة النشاط الخيري و التطوعي كمال منصوري ،   1
: ، على الموقع التالي 2113، سبتمبر 31اإلنسانية ، مجلة الكترونية شهرية، العدد 

http//w.ulum.inl/b185.html  21:31، 23/12/2113،:تم تصفحه في 
،مقال منشور بموقع ملتقى  االنجازات والمعوقات–الجمعيات الخيرية في المملكة عزة عثمان ،الجوهرة الزامل ، - 2

  :التطوع  التالي
 http:    www.arabvolunteering.org/comer/avt35974.html  تم تصفحه في :2115/14/13 ،13:15

 .32وهاب كلثوم، مرجع سابق، ص  - 3
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خـر ال أنه رسم انتعاش نشاطها في بعض األقطـار العربيـة نجـد فـي بعـض اآلإ ،االجتماعية
 .  حالة من الضعف ومحدودية التأثير الزالت الجمعيات الخيرية تعيش 

 :أهمية الجمعيات األهلية والخيرية-0
، والتـــي  تعـــد الجمعيـــات األهليـــة أحـــد اللبنـــات األساســـية التـــي يقـــوم عليهـــا المجتمـــع المـــدني

أضــــحت تســــتحوذ علــــى أهميــــة بالغــــة فــــي المجتمعــــات المعاصــــرة ، وذلــــك لمــــا تبديــــه مــــن 
الحياتيــة ألفــراد المجتمـــع ، ويمكــن أن تبــرز أهميـــة مســاهمات وأدوار تمــس عديــد الجوانـــب 

 :الجمعيات األهلية في ما يلي
تعــد الجمعيــات األهليــة أحــد القنــوات المجتمعيــة التــي تعمــل علــى إتاحــة الفرصــة للمشــاركة  -

، كمـا تسـمح  الواعية للمواطنين في صنع القرارات المتعلقة بحياتهم والقضـايا التـي تـواجههم
تحمـل مسـؤولية تسـيير وتنفيـذ وتمويـل مشـروعات وبـرامج هـذه الجمعيـات لهم بالمشاركة في 

وذلك على اعتبـار أنهـا تعـد مجـاال هامـا للمشـاركة الفاعلـة للمـواطنين فـي الحيـاة المدنيـة  1،
وهــذا مــا يجعــل منهــا أحــد روافــد الديمقراطيــة وذلــك  2.واالجتماعيــة وحتــى االقتصــادية منهــا 
 .التسامح وقيم الحوار وقبول الرأي اآلخر من خالل ما تسعى لتكريسه من قيم

واسـعا فـي كـل المجتمعــات ،  انتشــاراكمـا أن مـن بـين مـا يميــز الجمعيـات األهليـة أنهـا ذات  -
هـذا  و 3.وهذا ما يكسبها أهمية كبيرة كونها اكثر مالمسة للحياة اليومية لألفراد لقربها منهم

سمية بالمشكالت التي يواجههـا أفـراد ما يجعلها على دراية أكثر من سير من التنظيمات الر 
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 البشــرية الكامنــة والخاملــة  -

خاصــة فــي أوســاط الشــباب الــذي يعــاني مــن  4.متحركــة ونشــطة فــي المجتمــع  إلــى طاقــات
البطالــة و الفــرا  ، فهــي تتــيح لــه فرصــة تفجيــر مواهبــه و طاقاتــه ، واالســتفادة منهــا لخدمــة 

                                                           
 .43مدحت محمد أبو النصر،  مرجع سابق ، ص  -  1
، تصور مقترح لتفعيل دور الجمعيات األهلية المصرية في مجال تأهيل عزة نادي عبد الظاهر عبد الباقي -  2

المقارنة، كلية التربية، جامعة ، مذكرة ماجستير، سير منشورة، قسم التربية المعوقين حركيا في ضوء خبرات بعض الدول
 .35، ص 2112القيوم، مصر، 

 .34عزة نادي عبد الظاهر عبد الباقي، نفس المرجع، ص  -  3
 .  51مرجع سابق ، ص إدارة الجودة الشاملة بمنظمات الرعاية االجتماعية محمد عبد الفتال محمد،   4
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الصالح العام ، كما تجنبه مخاطر اإلنزالق في اآلفات االجتماعية التـي تهـدد الماليـين مـن 
 .الشباب في العالم

الشـعور بالمسـؤولية االجتماعيـة لـدى أفـراد المجتمـع  والخيريـة  ليـةكمـا تنمـي الجمعيـات األه -
كمــا .وتعــودهم علــى االعتمــاد علــى الــنفس بــدال مــن االعتمــاد علــى الدولــة فــي خدمــة البلــد

تعمل على تحطيم القيم السلبية واالنعزاليـة فـي المجتمـع ، وترسـخ عوضـا عنهـا قـيم إيجابيـة 
 1.مية رول التشاركية تظهر في تفعيل المبادرات الفردية و تن

بـدورا رائـدا فـي مختلـف المجتمعـات وذلـك مـن  الخيريـة إضافة إلى ذلك تضطلع الجمعيات  -
خـــالل مـــا تقدمـــه مـــن مســـاعدات ماديـــة وصـــحية وتعليميـــة و رعائيـــة يســـتفاد منهـــا ماليـــين 
الفقــــراء والمعــــوزين واأليتــــام والمســــنين حــــول العــــالم ، هــــذا مــــن جهــــة  و مــــن جهــــة أخــــرى 

الكبيــرة فــي دعــم البــرامج التنمويــة فــي المجتمعــات المحليــة ســواء كانــت اجتماعيــة مســاهمتها 
أو ثقافيـــــة وحتـــــى اقتصـــــادية ، وهـــــذا الـــــدور يـــــزداد تعـــــاظم كلمـــــا اتجهـــــت الحكومـــــات نحـــــو 

 2.الخصصة
وأمـام هـذا الـدور الكبيـر الــذي أصـبحت الجمعيـات األهليـة تحظــى بـه ، أضـحت العديـد مــن  -

خــالل إشــراكها فــي عمليــات التنميــة بمفهومهــا الشــامل والعمــل الحكومــات تعــول عليهــا مــن 
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 

 .3العمل
عانـات إلى جانب تقديم المسـاعدات المال     يـة لهـا والتـي تظهـر فـي شـكل قـروض ماليـة وا 

ــــدة الجمعيــــات  و اعفاءهــــا مــــن الضــــرائب وسيرهــــا مــــن اإلجــــراءات المشــــجعة  موجهــــة لفائ
 .والمحفزة على العمل الجمعوي 

 :هلية والخيرية تصنيف الجمعيات األ-0
مجـاالت  لقد عرفت الجمعيات الخيرية و األهلية منها انتشارًا واسعًا مس مختلـف          

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

 .43مدحت محمد أبو النصر، مرجع سابق، ص   1
 35عبد الظاهر عبد الباقي، مرجع سابق، ص عزة نادي   2
 نفس الصفحة .عزة نادي عبد الظاهر عبد الباقي، نفس المرجع  3
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و ذلــك مــن خــالل وضــع تصــنيفات لهــا وفقــا لمعــايير مختلفــة و مــن بــين هــذه التصــنيفات 
 : نجد

الـــذي اســـتند فيـــه إلـــى طبيعـــة الخدمـــة التـــي تقـــدمها و كـــذا طبيعـــة " أشـــرف حســـين"تصـــنيف 
 1:خدمات، و لذلك فقد ميز بين نوعين من الجمعيات و هيالمستفيدين من هذه ال

ــة  -1 ــات مغلق وتبــرز فــي الجمعيــات التــي يــتم تأسيســها مــن قبــل مجموعــة مــن : جمعي
األفــــراد تجمعهــــم روابــــط معينــــة ســــواًء كانــــت عرقيــــة أو إقليميــــة أو جنســــية، و تعمــــل هــــذه 

م المســاعدات إلــى الجمعيــة علــى تقــديم مســاعداتها إلــى كــل مــن تشــملهم هــذه الــروابط كتقــدي
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

 .هاما يستفاد منها أفراد
 (تقدم خدماتها للجمهور سير محدد) جمعيات مفتوحة -2

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 

الجمعيــات تنشــط علــى المسـتوى المحلــي أو اإلقليمــي أو الــوطني أو المجتمـع قــد تكــون هـذه 
 2.حتى الدولي

و هنــاك مــن يصــنفها وفقــا لألهــداف التــي أنشــأت مــن اجلهــا هــذه الجمعيــات و بحســب هــذا 
 :3التصنيف نجد

و تستهدف من خالل نشاطاتها المسـاهمة فـي  :جمعيات أهلية رعائية أو خدماتية  (1
يـــة االجتماعيـــة كتقـــديم المســـاعدات الماديـــة و االستشـــفائية تقـــديم خـــدمات ذات طـــابع الرعا

للفئــــات االجتماعيــــة الهشــــة كــــالمعوزين و األيتــــام و المعــــاقين فــــي شــــكل إعانــــات خيريــــة و 
مساعدات اجتماعية ماديـة و قـد تتعـدى هـذه المسـاعدات إلـى المجـال الصـحي و التعلـيم و 

 .الثقافة
                                                           

 .55-54محمد عبدالفتال محمد، مرجع سابق ، ص ص   - 1
 .55محمد عبدالفتال، نفس المرجع، ص  -  2
 41مدحت محمد أبو النصر، مرجع سلبق ، ص -  3
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معيـــات التـــي تهـــدف مـــن خـــالل و هـــي الج:  جمعيـــات أهليـــة ذات طبيعـــة تنمويـــة (2
ــــي المجتمــــع ســــواًء االجتماعيــــة أو االقتصــــادية أو إلــــى نشــــاطاتها  دعــــم جوانــــب التنميــــة ف

الثقافيــة،  ذلــك مــن خــالل رعايــة المشــاريع التنمويــة و كــذا دعــم و تثمــين الجهــود التطوعيــة 
 .نيلهذه المشاريع و قد تكون هذه المشاريع على المستوى المحلي أو اإلقليمي أو الوط

و هــي الجمعيــات التــي يســتهدف مــن إنشــائها  :جمعيــات أهليــة حقوقيــة أو مدافعــة  (3
الــــدفاع عــــن حقــــوق الجماعــــات و الفئــــات المســــلوبة الحقــــوق و المظلومــــة أو الــــدفاع عــــن 
الحقوق األساسية لإلنسان عامة ، لذلك تتخذ هذا النوع مـن الجمعيـات مـن القضـايا الكبـرى 

اهتمــام لهــا ، فتــدافع عنهــا و مــن ابــرز الموضــوعات التــي  ارًا للنقــاش محــورثــو التــي تعــد م
تستهدفها مثل هذه الجمعيات هي الفقر والبطالـة و حقـوق المـرأة و حقـوق اإلنسـان و البيئـة 

 1.و حماية المستهلك
 :و هناك من يصنف الجمعيات وفقًا لمجاالت نشاطها فمنها

ـــة - ـــات الثقافي الثقافيـــة كـــالتعليم و  و هـــي الجمعيـــات التـــي تعنـــي بالجوانـــب : الجمعي
المحافظة على التراث و الفن و األدب و المسرل ، فنجد هذه الجمعيات تعمل علـى تـدعيم 

 .المشاريع و المبادرات الثقافية و ترعاها
محــور  القضــايا السياســية و هــي الجمعيــات التــي تتخــذ مــن  :الجمعيــات السياســية  -

 .و سيرها نتخابات وشؤون الحكم اهتمامها ، كاالهتمام باال
و هي الجمعيات التي ينشـأ األفـراد بهـدف الـدفاع علـى البيئـة و  :الجمعيات البيئية  -

المحافظـــة عليهـــا و العمـــل علـــى نشـــر الـــوعي البيئـــي لـــدى جمـــاهير المجتمـــع و كـــذا رعايـــة 
المشـــــاريع ذات الطـــــابع البيئـــــي و هـــــذا مـــــا يجعـــــل مـــــن المواضـــــيع البيئيـــــة محـــــورًا أساســـــيا 

 .لنشاطاتها
 :لتصنيفات العديدة التي تصنف بها الجمعيات هي وفقًا لنطاق نشاطها فمنهاو من بين ا

 و التــي ينحصــر مجــال نشــاطها فــي المجتمعــات المحليــة علــى  :الجمعيــات المحليــة
 .نطاق ضيق كالقرية أو مدينة معينة

                                                           
 .11نفس المرجع، ص مدحت محمد أبو النصر، -  1
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 و هــي التــي يــتم تأسيســها مــن قبــل األفــراد بــإقليم  :الجمعيــات الجهويــة أو اإلقليميــة
قديم خدمات اجتماعية أو ثقافية ألفراد هـذا اإلقلـيم أو الجهـة و قـد تكـون هـذه معين بهدف ت

 .الجمعيات
تطبيقـــًا للجمعيـــات األهليـــة اســـتنادًا إلـــى الفروقـــات بـــين " الباحثـــة شـــهيدة البـــاز"كمـــا أعطـــت 

المنظمــات األهليــة العربيــة مــن حيــث تطورهــا و مــدى فاعليتهــا فــي كــل قطــر مــن األقطــار 
الظــروف التــي أســهمت فــي نشــأتها فــي كــل قطــر، و عليــه فقــد ميـــزت العربيــة إلــى جانــب 

 :1الباحثة بين نوعين من الجمعيات و هي
  و هــي الجمعيــات التــي ينشــأ األشــخاص و يتخــذون مــن قضــايا دعــم  :الجمعيــات الدفاعيــة

الحريات و حقوق اإلنسان و المـرأة و قضـايا التحـرر و دعـم التوجـه الـديمقراطي أهـدافًا لهـا 
تكــريس جهودهــا للــدفاع عنهــا فــي مختلــف المحافــل و المناســبات و مــا يميــز هــذا  و تحــاول

النوع مـن الجمعيـات هـو تمتعـه بدرجـة كبيـرة مـن االسـتقاللية عـن السـلطة و دعمهـا لمبـادئ 
 .العمل األهلي المستقل

 و هـذا الشـكل مـن الجمعيـات يـتم إنشـاؤها مـن خـالل الجهـود  : الجمعيات األهليـة المعاونـة
التطوعية الرامية مـن خـالل مجهـوداتهم إلـى تقـديم المسـاعدات للفئـات المحتاجـة كـالمعوزين 
و األيتـام و األرامـل و المعـاقين علـى المســتوى المحلـي أو الـدولي، و تعمـل هـذه الجمعيــات 

ذلــك مــن خــالل تقــديم المســاعدات لهــم و  فــي مجــال رعايــة الفئــات االجتماعيــة المحرومــة و
توجيــه نشــاطاتها فــي العنايــة بهــم  و تــدريبهم و محاولــة دمجهــم فــي الحيــاة االجتماعيــة عــن 
طريــــق التكفــــل االجتمــــاعي و النفســــي بهــــم و تلبيــــة احتياجــــاتهم ممــــا يحســــن مــــن ظــــروف 

ع بـه إال انـه ، إال أن هذا النوع من الجمعيات بالرسم من الدور المهم الذي تضطل معيشتهم
ميــة الشــاملة بعــده محــدودًا و ال يتحقــق بشــكل فحعلــيت إال فــي حالــة اتســاع نيعــد فــي مجــال الت

 .2نطاق المنظمات القاعدية ، بحيث يتم دمج الفئات الفقيرة و المعزولة في عجلة التنمية
أمـــا بالنســـبة للجمعيـــات الخيريـــة فقـــد صـــنفت هـــي األخـــرى الـــى عـــدة تصـــنيفات نـــذكر منهـــا 

 : ي مايل
                                                           

 44-43محمد عبدالفتال محمد، رجع سابق، ص ص   1
، مجلة القاهرة للخدمة االجتماعية، داع، المعهد فاعلية الجمعيات االهلية في أداء دورهااحمد مصطفى خاطر،  - 2

 .51، ص 1114العالي للخدمة االجتماعية، القاهرة، 
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 : 1تصنيف الجمعيات الخيرية وفقا للجهة التي توجه لها خدماتها وتتمثل في مايلي  -1
وتشــير الــى الجمعيــات التــى ينشــئها األفــراد بهــدف توجيــه  :الجمعيــات الخيريــة الخاصــة  - أ

خــدمات معينــة لفتـــرة زمنيــة سيـــر محــددة ،وقــد تكـــون هــذه الخـــدمات ذات صــفة إنســـانية أو 
علميـــة أو ثقافيـــة أو أي عمـــل آخـــر مـــن أعمـــال البـــر و اإلحســـان ، علـــى أن تقتصـــر هـــذه 

 .الخدمات على أفراد أو جهات معينة 
وهــي جمعيــات خيريــة يــتم إنشــاءها بهــدف :  توجــه العــامالجمعيــات الخيريــة ذات ال - ب

تحقيـــق أهـــداف ذات المنفعـــة العامـــة كالمســـاهمة فـــي بنـــاء المســـاجد أو المـــدارس أو تقـــديم 
 .مساعدات لمن هم في حاجة لها من أفراد المجتمع عامة 

 : 2بينما هناك تصنيف آخر للجمعيات الخيرية وقفا لمصادر تمويلها وهي  -2
ــات خيريــ –أ  ــة جمعي وهــي جمعيــات تقــوم علــى الجهــود األهليــة ألفــراد المجتمــع  :ة أهلي

معين ،التى ينشئنها  بهدف تقديم المساعداتها وخدماتها ألفراد المجتمـع التـى تنشـط فيـه ، 
والمســـاهمة فـــي تلبيـــة إحتياجـــاتهم المحليـــة أو الجهويـــة ويكـــون مصـــدر تمويلهـــا األول هـــم 

 .أفراد المجتمع من تبرعات واشتراكات  
ـــة - ت ـــة حكومي ـــات خيري ـــة :  جمعي وتتمثـــل فـــي التنظيمـــات الخيريـــة التـــى تنشـــئها الدول

،بشــــكل رســــمي ،بهــــدف تقــــديم خــــدمات إجتماعيــــة للمــــواطنين علــــى ســــرار الهــــالل األحمــــر 
الجزائــري وكــذا التنظيمــات االجتماعيــة الخيريــة التــى تشــرف عليهــا وزارة التضــامن والشــؤون 

 .ني ومصدر تمويلها من طرف الدولة االجتماعية ، ويكون نطاق خدماتها وط
وهـــي تنظيمـــات خيريـــة يـــتم إنشـــاؤها مـــن قبـــل المنظمـــات  :جمعيـــات خيريـــة دوليـــة  - ث

نســانية مختلفــة لألفــراد حــول العــالم ويكــون  ذلــك  الدوليــة ،بهــدف تقــديم خــدمات اجتماعيــة وا 
، وقــد 3عــن طريــق إنــاء فــروع لهــا فــي مختلــف دول العــالم ،ويكــون مصــدر تمويلهــا خــارجي 

تكـون ذات طــابع صـحي كمنظمــة أطبـاء بــال حــدود أو ثقـافي علــى سـرار منظمــة اليونيســكو 

                                                           

 11كلثوم وهاب ،مرجع سابق ،ص-  1
 11وهاب ،مرجع سابق ،صكلثوم  -2 
في الضفة الغربية في عهد السلطة )الجمعيات الخيرية والتهرب الضريبي أمجد جميل صبحي اإلمام ،  - 3 

،مذكرة ماجستير ،سير منشورة ،تخصص المنازعات الضريبية ،كلية الدراسات العليا،جامعة النجال، نابلس ( الفلسطينية
 21،ص 2113،فلسطين ،
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التابع لهيئة األمم المتحـدة أو خـدماتي علـى سـرار منظمـة األنـروا التابعـة أيضـا لهيئـة األمـم 
   .المتحدة 

 :واقع العمل الجمعوي في الجزائر-0
المجتمع الجزائري ينتمي إلـى المجتمعـات نتربولوجية أن لقد أكدت الدراسات اإل            

و التي تتميز برفضها لكل أشكال السلطة الرسـمية و لقـد تجلـى ذلـك فـي " المجزأة"األصيلة 
مظــاهر الــرفض القويــة التــي عبــر عنهــا المجتمــع الجزائــري عبــر مختلــف الحقــب التاريخيــة 

، (  الرومانيـة، الفرنســيةالفينيقيـة، العثمانيـة، )التـي عـرف فيهـا عديـد الحمـالت االسـتعمارية 
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 

المشـاعي ، قائمة على أساس الدم و العرق و الـدين ؛ التـي وصـفها مـاركس بأنهـا النمـوذج 
إن الجزائـــر تحـــتفظ بـــأهم اآلثـــار للشـــكل : " ، و ذلـــك فـــي قولـــه1األصـــدق للمجتمـــع الطبيعـــي

، حيث كانت الملكيـة القبليـة و العائليـة سيـر المقسـمة أوسـع أشـكال  العتيق للملكية العقارية
، و يظهر ذلك في عقارات العروش حيث كـان هـذا الـنمط مـن الملكيـة 2..."الملكية انتشارًا 

خاصـــة فـــي منطقـــة القبائـــل و الهضـــاب العليـــا ؛ أيـــن كـــان الـــوالء للقبيلـــة أو العشـــيرة  شـــائعاً 
وهـذا مـا يضـمن للفـرد . سائدًا و يشكل تنظيما اجتماعيًا قويًا قائمًا على رابطة الدم و القرابة

 .الحماية االجتماعية و االقتصادية وفقًا لمنطق الجماعة 
وحــده مــن التنظيمــات االجتماعيــة التقليديــة ذات و لـم يعــرف المجمــع الجزائــري هــذا الشـكل  

الطابع العقاري و إنما كانت هناك أشـكال أخـرى للتجمعـات الجماعيـة علـى سـرار الزوايـا و 
ـــة و  ـــى ســـرار القادري ـــتظم إليهـــا أفـــراد المجتمـــع الجزائـــري عل الطـــرق الصـــوفية التـــي كـــان ين

ة التقليديـــة كانـــت تـــوفر للفـــرد و هـــذا الـــنمط مـــن التنظيمـــات الدينيـــ.  3السنوســـية و التيجانيـــة
                                                           

، مقال منشور لمجمع بليستردوت لحركة الجمعوية بالجزائر، تطورها التاريخي في إطارها التشريعيايمين رحايل،   1
  21:45، 12/15/2115:تم تصفحه في  /nogtamaatelecentre.org/m: أور  على الموقع التالي

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

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

24/12/2115 ،13:25  



 األصول الفكرية لنشأة الجمعيات الخيرية الفصل الثاني
 

 
69 

المنتســب إليهــا احتياجاتــه الروحيــة و المكانــة االجتماعيــة علــى اعتبــاره أحــد مريــدها خاصــة 
 .1الطرقة يتنسب إليها عليات المجتمع إذا كانت هذه

و لقـــد عرفـــت الجزائـــر انتشـــارًا واســـعًا لهـــذا النـــوع مـــن التشـــكيالت االجتماعيـــة ذات الطـــابع 
التــــي كانــــت أشــــبه فــــي تنظيمهــــا و هيكلتهــــا إلــــى الجمعيــــات بمفهومهــــا الــــديني و اإلثنــــي ، 

فــي "  حلقــة العزابــة"المعاصــر ، علــى الــرسم مــن بســاطتها و طابعهــا التقليــدي علــى ســرار 
 .في مناطق القبائل والتويزة " تاجمعت"و  2المجتمع المزابي

تـوفير المنـافع و هي تنظيمات اجتماعية عرفها المجتمع الجزائري مـن أجـل المسـاهمة فـي  
و الخــدمات ألهــل المنطقــة و هــي نابعــة مــن اإلرث الثقــافي و الــديني للمجتمــع الجزائــري و 
التــــي كانــــت علــــى مــــدار حقــــب مــــن الــــزمن رمــــزًا للتكافــــل االجتمــــاعي بــــين أفــــراد المجتمــــع 

 .3الجزائري
 :الجمعيات األهلية إبان العهد االستعماري الفرنسي في الجزائر - أ

ــــى  ــــة األول ــــدخول االســــتعمار الفرنســــي للجزائــــر ســــنة مــــن الوهل ــــت فرنســــا و 1431ل م عمل
باالعتمـــاد علـــى خبـــراء اإلنتربولـــوجيين و اجتمـــاعيين علـــى فهـــم التركيبـــة االجتماعيـــة التـــي 
يتشــكل منهــا البنــاء االجتمــاعي للجزائــر بمــا فيهــا التنظيمــات االجتماعيــة التــي يتــألف منهــا 

أيقنــــوا بأهميــــة الــــدور الــــذي تقــــوم بــــه هــــذه  ، و ذلــــك بعــــد مــــا النســــق االجتمــــاعي الجزائــــري
ــــري الــــذي يتميــــز بــــرول التضــــامن و  التنظيمــــات االجتماعيــــة فــــي تماســــك المجتمــــع الجزائ

، و التي يعتمد عليها بشـكل أساسـي فـي تسـيير شـؤونه االجتماعيـة و االقتصـادية  الجماعة
 .و السياسية بشكل عام

التنظيمات االجتماعية بهدف طمسـها و لذلك صبت اإلدارة الفرنسية جل تركيزها على هذه 
إحالل محلها تنظيمات أخرى تعمل علـى تكـريس الفكـر االسـتعماري و القضـاء علـى معـالم 

، و هــــذا مــــا ظهــــر فــــي تشــــكل عــــدد مــــن 4الشخصــــية والهويــــة الجزائريــــة بمفهومهــــا الشــــامل
ســــتعمار علــــى المســــتوطنين الجمعيــــات و التــــي اقتصــــرت فــــي العشــــرينيات األولــــى مــــن اال

                                                           
 نفس المرجع  ، محمد الرؤوف قاسمي الحسني  1
 221، قضايا اجتماعية معاصرة ، مرجع سابق ، ص حسان الجياللي  2
مقال منشور بسلسلة منشورات  المركز الوطني للبحث في  ، التنظيمات المسجديةمحمد الرؤوف القاسمي ،  - 3

  13ص ، 2115،وهران ،الجزائر ،2115/رقم 13،العدد  CRASCاإلنتربولوجيا اإلجتماعية والثقافية 
 . يمين رحايل، نفس المرجع  4
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م و سيرهــا مــن الجمعيــات 1441جمعيــات الفالحــين الفرنســيين ســنة "فرنســيين علــى ســرار ال
، و أخــــرى ذات طــــابع عســــكري ، و التــــي أسســــها الفرنســــيين بهــــدف 1الكولونيانيــــة المهنيــــة

الحفـــاظ علـــى امتيـــازاتهم ، و لقـــد تقـــرر تأســـيس الجمعيـــات األهليـــة فـــي الجزائـــر المســـتعمرة 
جويليـــة  15لفرنســـي المتعلـــق بالجمعيـــات و المـــؤر  فـــي بشـــكل بـــارز بعـــد صـــدور القـــانون ا

م و الــذي يعــد إعالنــًا لــدخول فرنســا و مســتعمراتها إلــى الفضــاء الجمعــوي مــن بابــه 1111
هليــة فــي فرنســا و الجزائــر و علــى إثــر هــذا القــانون تأســيس عــدد مــن الجمعيــات األ. الواســع

 .2أهليفي سالبيتها ذات طابع 
التـــي ظهـــرت فـــي الجزائـــر خـــالل هـــذه الفتـــرة مـــا يربـــوا عـــن  هليـــةو مـــن بـــين الجمعيـــات األ

جمعيـــة متنوعـــة مـــا بـــين شـــبه إداريـــة و اقتصـــادية و اجتماعيـــة و دينيـــة ،أي بنســـبة  3124
جـــــل تنظـــــيم التجمعـــــات أإال أن جلهـــــا تابعـــــة للمســـــتعمرين الـــــذين أنشـــــاؤها مـــــن % 44.31

غالـــــب ذات طـــــابع ، و كانـــــت هـــــذه الجمعيـــــات فـــــي ال3األوروبيـــــة المســـــتوطنة فـــــي الجزائـــــر
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 

 .4نشاطها التبشيري في الجزائر
جمعيـة  333تـرة تقـدر بــ بينما لـدى أوسـاط األهـالي الجزائريـة فكانـت الجمعيـات فـي هـذه الف

و هي موجهة للشـرائح االجتماعيـة النخبويـة و التـي عملـت اإلدارة % 4.53نشطة ، بنسبة 
م 1114الفرنسـية علــى تكـوينهم لخدمــة مصـالحها االســتعمارية علـى ســرار جمعيـة التوفيقيــة 

كانــــت تتواجــــد بعــــض الجمعيــــات الخيريــــة  ا، إال أنهــــ11235، و حركــــة اإلخــــوة الجزائريــــة 

                                                           
نموذج الجمعيات التي تنشط "، مقارنة سوسيوتاريخية لوضعية التنظيمات االجتماعية و الثقافيةأحمد بوكابوس،   1

، مركز البحث االنتربولوجي االجتماعي و الثقافي، CRASC، مقال بـ منشورات سلسلة دفاتر "في ميدان الشباب
 .31، ص 2115وهران، 

 ين رحايل  ،مرجع سابقيم.  2
، وهران  13،مقال منشور ب مجلة انسانيات ،العدد الحركة الجمعوية وواقع التنظيمات الشبانيةأحمد بوكابوس،  3

 31،ص  2112،الجزائر ،
 .يمين رحايل، مرجع سابق  4
 32ص ، ،مرجع سابق  الحركة الجمعوية وواقع التنظيمات الشبانيةأحمد بوكابوس،   - 5 
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قليديــة الغيــر معتــرف بهــا تنشــط فــي أوســاط الجزائــريين بشــكل ســري عــن اإلدارة الفرنســية الت
 .1على سرار الجمعيات الخيرية و الزوايا و الطرق الصوفية و النوادي الثقافية

لكــن و بمجــرد مــرور قــرن علــى احــتالل الجزائــر و مــع التطــورات الفكريــة و السياســية التــي 
لـــوعي فـــي أوســـاط الجزائـــر و تنـــامي الـــرول الوطنيـــة ، بـــدأ عرفهـــا الـــوطن العربـــي و زيـــادة ا

تأسيس الجمعيات الجزائرية منهـا مـا هـو إسـالمي علـى شـاكلة جمعيـات العلمـاء بالجزائريين 
و منهـــا مـــا هـــو مهنـــي و ثقـــافي اجتمـــاعي مـــوازي لمثيالتهـــا مـــن  2م1131المســـلمين ســـنة 

عــدد مـــن األحــزاب السياســـية الجمعيــات الفرنســية علـــى ســرار اتحـــاد الطــالب الجزائـــريين و 
 .التي شكلت في مجموعها الحركة الوطنية الجزائرية

 :الجمعيات األهلية في الجزائر بعد االستقالل - ب
لقد اتفق أسلب الدراسيين لواقع الجمعيات في الجزائر علـى أن وضـعيتها بعـد االسـتقالل لـم 

ختلــف عــن مــا كانــت عليــه فتــرة االســتعمار، فبمجــرد أن أمســكت الدولــة بزمــام األمــور فــي ت
الجزائــر 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 

، و ال يتم اعتماد أي جمعيـة دون حصـولها علـى 3ات عن قرب مهنته مراقبة نشاط الجمعي
، ناهيك عن تعقد اإلجراءات اإلداريـة  ها من قبل هذا الجهاز اإلداريئترخيص يسمح بإنشا

 .المتعلقة بتأسيس هذه الجمعيات( البيروقراطية)
و لــم يقــف األمــر عنــد هــذا الحــد بــل اعتبــرت الســلطة الحاكمــة أن أي نشــاط جمعــوي خــارج 

الســلطة يعــد تهديــدًا لهــذه األخيــرة ألنــه بحســبها ال يوجــد قنــوات وســيطة بــين المــواطن و  عــن
 .4السلطة

                                                           
،المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر  الجزائر األمة والمجتمع،  حنفي بن عيسى/مصطفى االشرف ،  ت -  1
 34،ص 1143،

، الجزائر 1،جزء االول ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،طتاريخ الجزائر الثقافي أبو القاسم سعد ا  ،  -  2
  231،ص1145،

 32ص  مرجع سابق ،  التنظيمات االجتماعية و الثقافيةمقارنة سوسيوتاريخية لوضعية أحمد بوكابوس،   - 3
 

:" ،مداخلة مقدمة ألشغال الملتقى الدولي حول  الحف في تأسيس الجمعيات في القانون الجزائريقوي بوحنية،   -  4
كلية الحقوق والعلوم  ،12/2115-11يومي : دور مؤسسات الدستورية في حماية الحقوق والحريات ، المنعقد 
 13ص2115االنسانية ، مخبر القانون والمجتمع ،جامعة أدرار ، الجزائر ، 
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و علـــى إثـــر هـــذه اإلجـــراءات تـــم حـــل عديـــد الجمعيـــات التـــي كانـــت تنشـــط منـــذ االســـتعمار 
و جمعيـــــة   م1133، و جمعيـــــة القـــــيم ســـــنة  م1133كجمعيـــــات العلمـــــاء المســـــلمين عـــــام 

و عديـــد الجمعيـــات الخيريـــة المســـتقلة التـــي كانـــت تنشـــط فـــي م 1134الموحـــدين اإلخوانيـــة 
و تــم تعويضـــها بمؤسســات اجتماعيــة أخـــرى مســايرة لــنهج الدولـــة ، ففــي ظاهرهـــا 1.الجزائــر

مؤسســات اجتماعيــة مســتقلة و فــي باطنهــا مؤسســات تابعــة للدولــة ، و هــذا علــى الــرسم مــن 
ن المــــنظم و المســــير للجمعيــــات أن الجزائــــر تســــير وفقــــًا للقــــانون الفرنســــي بمــــا فيهــــا القــــانو 

و المالحـظ  .م1131م ، و هذه المرحلة عرفت بمرحلـة الشـغور القـانوني إلـى سايـة 1111
مـــن أن الجمعيـــات التـــي تـــم حلهـــا فـــي هـــذه الفتـــرة كلهـــا ذات طـــابع دينـــي إســـالمي خاصـــة 

 .2الجمعيات الخيرية منها
ر الجمعيـات تحـت رقـم م صدر أول قانون جزائري متعلق بتنظيم و تسيي 1131و في سنة 

لوجيـة االشـتراكية التـي تبنتهـا الدولـة كـنهج لهـا ، يو يدالذي تميز بتكريسه للنزعـة اإل 31/31
و التــي رســخت هيمنــة الحــزب الواحــد علــى مختلــف مجــاالت الحيــاة العامــة ، حيــث تميــزت 

ل هـذا ، ليـتم تعـدي3هذه الفترة بفرا  و شغور للنشاط الجمعوي ، بمـا فيهـا الجمعيـات الخيريـة
تضـمن ي، حيـث  م1132جـوان  13الصـادر فـي  32/21مر القانون فيما بعد بمقتضى األ

هذا التعديل مزيدًا 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 

 .4ابة على نشاط الجمعيات تصل إلى حد حل هذه الجمعياتالعمومية في الرق
م بـادرت  1144أكتـوبر  15بعـد أحـداث  : الجمعيات األهليـة بعـد االنفتـاح السياسـي -د

الحكومة الجزائرية إلى تبني عديد اإلصالحات الدستورية و السياسـية ذات البعـد االنفتـاحي 
الشـعبية المنتفضــة ، و كــان أكثـر مــن ذي قبـل و ذلــك بهـدف امتصــاص سضـب الجمــاهير 

م ذو طـابع  1141 بين أبرز ما أفرزته هذه األحداث هـو إعـالن دسـتور جديـد للـبالد سـنة 
، و قـد  نفتاحـه علـى اقتصـاد السـوقة و كذا االتعددي والمكرس للحريات السياسية و الحزبي

                                                           
 . يمين رحايل، مرجع سابق -  1
الواقع و اآلفاق، منشورات مركز البحث في االنتربولوجية " التنظيمات الجمعوية في الجزائرالزوبير عروس، . -  2

 .14، ص 2114، وهران، الجزائر، 13، رقم CRASCاالجتماعية و الثقافية، 
 14مرجع سابق ، ص، الحف في تأسيس الجمعيات في القانون الجزائريقوي بوحنية،   - 3
 11الزوبير عروس  ،مرجع سابق ،ص  4
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الجزائـــر أكـــد الخبـــراء أن هـــذا الدســـتور يعـــد الدســـتور األكثـــر ديمقراطيـــة و جـــرأة فـــي تـــاريخ 
المستقلة ، و يظهر ذلك في حرصه على تكـريس مبـدأ ضـمان حـق الحريـات األساسـية فـي 
إنشــاء األحــزاب و النقابــات و الجمعيــات علــى اخــتالف مجاالتهــا و الحــق فــي التجهيــز إلــى 

 .1جانب توسيع حقوق اإلنسان و حريات التعبير
الجمعيـــات األهليـــة و و أبـــرز مـــا يمكـــن مالحظتـــه فـــي هـــذا الدســـتور هـــو الحـــق فـــي إنشـــاء 

 .الخيرية و التي تعد من بين أهم المكاسب الهامة للحركة الجمعوية عموماً 
الحــق فــي إنشــاء الجمعيــات بجملــة مــن القــوانين العضــوية المتممــة لمــا جــاء هــذا و لقــد اتبــع 

فــي الدســتور لتكــريس هــذا الحــق، و ذلــك مــن خــالل قــانون خــاص يتعلــق بإنشــاء و تســيير 
، و يتجلــــى فــــي قــــانون  ول قــــانون جزائــــري خــــالص متعلــــق بالجمعيــــاتالجمعيــــات و هــــو أ

ــــة  11112ديســــمبر  14، المــــؤر  فــــي  11/31 و يشــــكل صــــدور هــــذا القــــانون قفــــزة نوعي
ـــرللجزائـــر فـــي مجـــال اإل ـــة العمـــل الجمعـــوي فـــي الجزائ ، و المجتمـــع المـــدني  عتـــراف بحري

، إذ شـــهدت  ر هـــذا القـــانونعمومـــًا، و بـــذلك شـــهد العمـــل الخيـــري المـــنظم انتعاشـــًا مهمـــًا إثـــ
الجزائر تشـكل عديـد األحـزاب السياسـية و النقابـات و الجمعيـات علـى اخـتالف توجهاتهـا و 
نشاطاتها نتيجة المنا  الـديمقراطي الـذي عرفتـه الجزائـر خـالل هـذه الفتـرة و التـي اسـتفادت 

و ســزارة فــي حيــث عرفــت نمــوًا فــي حجمهــا . منــه الحركــة الجمعويــة الجزائريــة أي مــا اســتفادةً 
نشــاطها ، ممــا عــزز مبــدأ الحــوار بــين مختلــف الفعاليــات االجتماعيــة النشــطة علــى الســاحة 

إلى جانب ظهور مفاهيم جديدة لـم يكـن الجزائـري يألفهـا مـن قبـل . 3الجمعوية داخل الجزائر
 . كالتشاركية و الديمقراطية و المجتمع المدني و سيرها

ة التــي عرفتهــا الحركــة الجمعويــة فــي الجزائــر نتيجــة و لكــن علــى الــرسم مــن حالــة الديناميكيــ
نفــــراج السياســــي إال أن هـــذه الجمعيــــات ظــــل نشــــاطها محـــدود و سيــــر فاعــــل كمــــا حالـــة اال

يفترض أن يكون ، فقد اجمـع المهتمـين بالشـأن الجمعـوي علـى أن دوره ال يتعـدى أن يكـون 
                                                           

الحركة الجمعوية في الجزائر، نشأتها و طبيعة تطورها و مدى مساهمتها في تحقيف األمن و محمود بوسنة،   1
، ص 2112جوان  13مقال منشور بمجلة العلو م اإلنسانية، جامعة منتوري قسنطينة، العدد الصادر في  ،التنمية
135. 

 .22محمود بوسنة، نفس المرجع، ص   2
 13، مجلة إلنسانيات ،عدد(واقع وآفاف )الظاهرة الجمعوية في ظل االصالحات الجارية في الجزائر عمر دراس ،  3

 31،ص 2112االنتربولوجيا  اإلجتماعية ، وهران ،الجزائر ،،مركز البحث في 
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يــة التـي تميـزه هـي األخــرى خطابـًا اسـتهالكيًا مناسـباتيا شـأنه فــي ذلـك شـأن الجمعيـات الخير 
فإن هذا الظهور يكون خجـواًل ، بعيـدًا عـن الجـرأة فـي  تبالظهور في المناسبات و إن ظهر 

أخــــذ زمــــام األمــــور و االهتمــــام الفاعــــل بالقضــــايا االجتماعيــــة الجوهريــــة التــــي تقــــع ضــــمن 
اســي ممــا جعــل الحركــة الجمعويــة فــي الجزائــر لــم تســتغل حالــة االنفتــال السي1اهتمامــاتهم ، 

 .التي حظيت بها خالل هذه الفترة 
إال أن حالـة االنفــراج 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 انعكــس ســلبًا علــى م ، و 1112، الــذي أدى بــالجزائر إلــى ســن قــانون الطــوارئ ســنة 
مجال الحريات العامة ، بما فيهـا الحركـة الجمعويـة ، إذ تـم حـل عديـد الجمعيـات التـي رأت 
الدولــة فــي نشــاطها تهديــدًا لهــا ، خاصـــة الجمعيــات ذات الطــابع اإلســالمي و التــي تـــدخل 

 .2الجمعيات الخيرية ضمنها
اإلجــراءات الرقابيــة علــى  م عــددًا مــن القيــود و1112حيــث فرضــت الدولــة بمقتضــى قــانون 

نشاط هذه الجمعيات كإعداد التقارير حول نشاطها و أخذ التـراخيص لعقـد تجمعاتهـا و كـذا 
، و هـذا مـا 3الرقابة على مصادر تمويلها ، و وضع قياداتهـا تحـت الرقابـة األمنيـة و سيرهـا

فــي  جعــل المجتمــع المــدني يــدخل فــي مــرة أخــرى فــي دوامــة مغلقــة نتيجــة تــدخالت الدولــة
نشاطه ، و هذا ما ال يتوافق مع المبادئ التـي يقـوم عليهـا المجتمـع المـدني عمومـًا  و هـي 

 .االستقاللية
م  1113لـم يعمـر طـوياًل حيـث تـم سـن دسـتور جديـد للـبالد فـي  هو اآلخـر و هذا الوضع 

و يعد هذا الدستور الجديد هو ثاني دستور للجزائر في ظـل التعدديـة الحزبيـة ، و كـان مـن 
ين ما نص عليه هذا الدستور هو احترام الحقوق و الحريات األساسية للفرد الجزائـري ، و ب

مـن هـذا الدسـتور و التـي دعـت صـراحة  41و عززت بالمادة  33ذلك ما جاءت به مادته 

                                                           
 32عمر دراس، مرجع سابق، ص   1
 .22،مرجع سابق، ص  الحف في تأسيس الجمعيات في القانون الجزائريقوي بوحنية،   2
 ،نفس المرجع، نفس الصفحة  الحف في تأسيس الجمعيات في القانون الجزائريقوي بوحنية،   3
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إلــى ضــرورة تكــريس حريــة التعبيــر و االجتمــاع و الجمعيــات و التــي تعــد مــن بــين الحقــوق 
 .1و ضمانتها األساسية التي يجب صيانتها

إال أن مــن بــين مــا يجــدر اإلشــارة إليــه بالنســبة للجمعيــات فإنــه علــى الــرسم مــن مــا جــاء بــه 
م من ضمان للحريات األساسية بما فيهـا حريـة إنشـاء و تأسـيس الجمعيـات  1113القانون 

إال أن هذا الحق ظل حبرًا على ورق دون أدنى تفعيل ، فقـد ظلـت الجمعيـات تحـت الرقابـة 
علـى الـرسم مـن كثافـة ،  دورهـا و فاعليتهـا حـد مـنت الدولة في نشاطها و هـذا مـا و تدخال

حجمها وتنوع مجاالت نشاطها إال أن تأثيرها ضعيفا ، مما جعلهـا تغـرد خـارج السـرب بعيـد 
ـــــانون الخـــــاص  ـــــى بعـــــد صـــــدور الق ـــــع الحـــــال وتطلعـــــات الشـــــعب ،حت عـــــن مالمســـــتها لواق

بالنســبة للجمعيــات ، فمــثال فــي واليــة أدرار فقــد سلــب الكــم علــى الكيــف  12/13بالجمعيــات
جمعيـة والئيـة   43أكثـر مـن 2115/2113بل  عدد الجمعيـات الوالئيـة  خـالل الفتـرة مـابين 

 .نشطة 
 
اولياء  نسوية سياحية رياضية مهنية ثقافية خيرية الجمعيات 

 التالميذ
 المجموع  طبية اجتماعية 

 43 12 13 12 12 12 13 14 22 13 عددها 

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

 
بينمـــا عـــدد الجمعيـــات البلديـــة النشـــطة بواليـــة أدرار ســـواء التـــي جـــدد مكاتبهـــا بعـــد انتهـــاء  

فقـد قـدرت عـددها  12/13قامت بمطابقة قانونهـا الـداخلي وقفـا للقـانون الجديـد  عهدتها  او
 1331ب 

 : وقد قمنا بتقسيمها وفقا لدوائر لوالية أدرار وهي كما يلي 
 
 

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

جمعية  الفقارات  الجمعيات 
 االحياء

اولياء  رياضية ثقافية  مهنية خيرية
 التالميذ

 المجموع اجتماعية  نسوية دينية

 234 / 14 31 14 54 31 12 14 51 14 عددها 

 (سبع  –تسابيت )الجمعيات النشطة بدائرة تسابيت  -0

جمعية  الفقارات  الجمعيات 
 االحياء

اولياء  رياضية ثقافية  مهنية خيرية
 التالميذ

 المجموع اجتماعية  نسوية دينية

 44 / 12 15 12 14 13 12 12 15 11 عددها 

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

جمعية  الفقارات  الجمعيات 
 االحياء

اولياء  رياضية ثقافية  مهنية خيرية
 التالميذ

 المجموع اجتماعية  نسوية دينية

 114 12 / 08 08 15 35 02 06 16 12 عددها 

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

 (تيميمون  – –اوالد سعيد) الجمعيات النشطة بدائرة تيميمون    -4

جمعية  الفقارات  الجمعيات 
 االحياء

اولياء  رياضية ثقافية  مهنية خيرية
 التالميذ

 المجموع االجتماعية  نسوية دينية

 145 14 15 11 13 23 54 13 14 21 14 عددها 

جمعية  الفقارات  الجمعيات 
 االحياء

اولياء  رياضية ثقافية  مهنية خيرية
 التالميذ

 المجموع اجتماعية  نسوية دينية

 132 13 11 14 11 13 45 14 14 21 11 عددها 
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 (قصر قدور   –تنركو  )الجمعيات النشطة بدائرة تنركو     -2

 (سالي    –رقان )الجمعيات النشطة بدائرة رقان    -7

جمعية  الفقارات  الجمعيات 
 االحياء

اولياء  رياضية ثقافية  مهنية خيرية
 التالميذ

 المجموع ااجتماعية نسوية دينية

 143 13 / 24 14 11 31 13 11 23 22 عددها 

 (عيسى   اوالد-طلمين –شروين )الجمعيات النشطة بدائرة شروين    -8

جمعية  الفقارات  الجمعيات 
 االحياء

اولياء  رياضية ثقافية  مهنية خيرية
 التالميذ

 المجموع اجتماعية نسوية دينية

 103 12 11 14 15 12 21 13 14 23 14 عددها 

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

جمعية  الفقارات  الجمعيات 
 االحياء

اولياء  رياضية ثقافية  مهنية خيرية
 التالميذ

 المجموع اجتماعية نسوية دينية

 97 / / 12 11 13 33 11 14 14 13 عددها 

–برج باجي المختار  )الجمعيات النشطة بدائرة برج باجي المختار  -13
 (تيمياوين  

جمعية  الفقارات  الجمعيات 
 االحياء

اولياء  رياضية ثقافية  مهنية خيرية
 التالميذ

 المجموع اجتماعية نسوية دينية

 50 12 11 13 13 13 12 14 14 14 / عددها 

جمعية  الفقارات  الجمعيات 
 االحياء

اولياء  رياضية ثقافية  مهنية خيرية
 التالميذ

 المجموع اجتماعية  نسوية دينية

 51 12 / 14 13 11 11 25 14 12 / عددها 
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 احصائيات المكتب الوالئي الخاص بالجمعيات  لوالية أدرار بمعالجة من قبل  الباحثة

والمالحـــــــظ مـــــــن خـــــــالل عرضـــــــنا لتوزيـــــــع الجمعيـــــــات البلديـــــــة النشـــــــطة بواليـــــــة أدرار مـــــــن 
الواليــة والتــي تعمــل فــي ظــل قــانون الجمعيــات  وفقــا للتقســيم االداري للــدوائر 2115/2113
وذلــــك ســــواء عــــن طريــــق تجديــــد مكاتبهــــا او عــــن طريــــق مطابقــــة قانونهــــا 12/13الحــــالي 

الــداخلي مـــع قــانون الجمعيـــات الجديــد الســـايق الـــذكر او أنهــا تأســـس أصــال بعـــد صـــدوره ، 
يــة النشــطة فنجـد أن الجمعيــات الثقافيــة كــان لهــا حصــة االسـد مــن بــين عــدد الجمعيــات البلد

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 

ثـــم تليهـــا جمعيــــات .  جانـــب الجمعيـــات الشـــبانية والتـــي تـــدخل ضـــمن الجمعيـــات الثقافيـــة 
جمعيــة  4231يــاء وجمعيــات أوليــاء التالميــذ بينمــا الجمعيــات الخيريــة  فــإن عــددها   األح

خيريـــة بلديـــة ويعـــد هـــذا العـــدد مقارنـــة بالســـنوات الماضـــية مشـــجع نـــوع مـــا وهـــو فـــي تنـــامي 
مستمر مـن سـنة ألخـرى إال أنـه اليـزال قليـل بالنسـبة لمسـاحة واليـة أدرار وكثافتهـا السـكانية 

اد المجتمـــع والـــذي تشـــكل منـــه الطبقـــة المتوســـطة وضـــعيفة الـــدخل والمســـتوى المعيشـــي الفـــر 
 .األسلبية من افراد المجتمع 

 : اإلطار القانوني والتشريعي الحالي  للجمعيات الخيرية في الجزائر  
ـــــة بإنشـــــاء وتنظـــــيم         ـــــوانين والتشـــــريعات المتعلق ـــــد مـــــن الق ـــــر العدي ـــــت الجزائ لقـــــد عرف

ـــ ـــة الجمعيـــات منـــذ االســـتعمار الـــى ساي ة وقتنـــا هـــذا ،وكـــل قـــانون عرفتـــه جـــاء ترجمـــة للحال
ومــن بــين هــذه القــوانين المتعلقــة بالجمعيــات التــي . السياســية واالقتصــادية التــى مــرت بهــا 

األخيـــر المعمـــول والـــذي يعـــد مـــن بـــين أهـــم القـــوانين التـــى  12/13 قـــانون عرفتهـــا الجزائـــر
 .صالل السياسي في الجزائر جاءت به ورشات اإل

تحوالت التى عرفتها المنطقـة ضـمن مـا يعـرف بـالربيع العربـي قـد أدى بالدولـة الـى أن ال إال
اســـتباق الـــزمن بجملـــة مـــن االصـــالحات كـــان مـــن ضـــمنها استصـــدار قـــانون جديـــد خـــاص 

وهـــو 1 15/11/2112المـــؤر  فـــي  12/13بالجمعيـــات وتنظـــيم نشـــاطها تمثـــل فـــي قـــانون 
معيات في الجزائر والذين سنستعرض أهـم القانون الحالي المعمول به في إنشاء وتنظيم الج
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الشـــروط القانونيـــة والتنظيميـــة المتعلقـــة بإنشـــاء وتســـيير الجمعيـــات وفـــق قـــانون الجمعيــــات 
12/13 . 

 :12/13الشروط القانونية والتنظيمية الخاصة بتأسيس الجمعيات في ظل قانون 
هــو متعلــق  المتلــق بالجمعيــات مجموعــة مــن الشــروط منهــا مــا 12/13لقــد حــدد قــانون     

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

 : 1من هذا القانون  مايلي
يــد تســمية أي جمعيــة  ومقرهــا والهــدف مــن إنشــاءها ، مــع عــدم تعــارض هــذا الهــدف تحد  -

 .مع القوانين السارية واآلداب العامة 
سـنة فمـا فـوق وأن يتمتعـون  14شخاص المؤسسين لها راشدين أي سنهم من ان يكون األ -

 (جـــنح /جنايـــة)بجميـــع حقـــوقهم المدنيـــة والسياســـية دون أن يكـــون لـــديهم اي ســـوابق عدليـــة 
 تتنافى مع مجال نشاط الجمعية

 .يجب أن يتمتع األعضاء المؤسسين بالجنسية الجزائرية  -
مــن القــانون ،يتعــين علــى األعضــاء المؤسســين الــذين يشــترط أن  14وبحســب المــادة رقــم  -

عضــوا بالنســبة للجمعيــات الوالئيــة 15أعضــاء بالنســية للجمعيــات البلديــة و11يبلــ  عــددهم 
لــديتين علــى االقــل ،بينمــا بالنســبة للجمعيــات الوطنيــة فيشــترط علــى أن يكــون منبثقــين عــن ب

واليـــة ، أن  12عضـــوا منبثقـــين عـــن  25المشـــرع أن يكـــون عـــدد االعضـــاء المكـــونين لهـــا  
يودع التصـريح بالتأسـيس مرفـق بملـف التأسـيس لـدى مقـر الواليـة التـى تتواجـد بهـا الجمعيـة 

كانــت ذات طــابع وطنــي أو جهــوي  فــي حالــة كانــت هــذه األخيــرة ذات طــابع محلي،أمــا إذا
 فيكون ايداع التصريح لدي وزارة الداخلية 

 .اإلعالن عن تأسيس الجمعية يكون في الجريدة الرسمية -
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وقــد حــدد المشــرع للجهــات االداريــة آجــال قانونيــة للفصــل فــي موضــوع قبــول أو رفــض  -1
بحسـب نـوع كـل ال أن هذه المدة القانونية المحددة للفصل في ذلك تختلـف إملف التأسيس ،

 :1جمعية المراد تأسيسها 
يومـا للفصـل فـي موضـوع  31بالنسبة للجمعيات البلدية فقد منحت للجهات االدارية مهلة  -

 .رفض ملف تأسيس الجمعيات  وأقبول 
 يوما للفصل في موضوعها  41بالنسبة للجمعيات الوالئية فقد حدد لها مهلة  -
يومــــا أمــــام وزارة  الداخليــــة  31المشــــرع مهلــــة أمـــا بالنســــبة للجمعيــــات الوطنيــــة فقــــد حـــدد  -

 .للفصل في قبول أو رفض ملف تأسيس الجمعية 
أما إذا كـان تأسـيس الجمعيـة مخـالف للقـانون فـإن القضـية تحـال الـى العدالـة للفصـل فيهـا  -

أمــا مـا عــدى ذلـك فــإن . 12/13مـن القـانون  11وذلـك بحسـب مــا نصـت عليــه المـادة رقــم 
 .نونا ويمكنها ممارسة نشاطها بشكل طبيعيالجمعية تعتبر مؤسسة قا

 : 10/32واجبات وحقوف الجمعيات في ظل قانون
فبموجــب تأســيس الجمعيــة قانونيــا واســتفادتها مــن الشخصــية المعنويــة واألهليــة فإنهــا تصــبح 

 : 2ملزمة بمجموعة من الواجبات التى حدد المشرع والتى تتمثل في 
  ــــة مــــن قريــــب أو بعيــــد بــــاألحزاب  تكــــون لهــــم يتوجــــب علــــى الجمعيــــات أن  ال أي عالق

 .هذه العالقة طبيعة  ا كانت م السياسية كيف
  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

يوما المواليـة للتعـديل للمصـادقة علـى قـرار  31هيئتها التنفيذية خالل حد أقصاه تطرأ على 
 .التعديل 

                                                           

،،نفس المرجع 12/ 13من القانون  (14)المادة رقم   - 1  
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 مــن القــانون أن تبــادر بتقــديم نســخ مــن  11 كمــا يتوجــب علــى الجمعيــات بمقتضــى المــادة
محاضــــرها الماليــــة واألدبيــــة المنســــوبة إلــــى الســــلطات العموميــــة المختصــــة إثــــر انعقــــاد اي 

 .يوما الموالية للمصادقة عليها  31او استثنائية خالل  جمعية سواء كانت عادية
أنهـــا مؤسســـة قانونيـــا وتتـــوفر علـــى ا هـــذا بالنســـبة للواجبـــات بينمـــا الحقـــوق فـــإن الجمعيـــة بمـــ

 :  1الشخصية المعنوية واألهلية فيمكنها ان تتمتع بالحقوق التالية
 .ي نشاط موازيا لهدفها من التأسيس أممارسة  -
 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   -
 .رية سواء بمقابل أو دون مقابل اقتناء االمالك المنقولة أو العقا  -
 .اصدار منشورات أو وثائق تتعلق بنشاطها  -
 .ستفادة من التأمين لضمان األخطار الماليةاإل -
 : المعوقات التي تعترض فعالية الجمعيات الخيرية -4

علــى الــرسم مــن الــدور اإلنســاني بمختلــف أوجهــه الــذي تضــطلع بــه الجمعيــات الخيريــة فــي 
جتماعيـــة و التنميـــة االجتماعيـــة و مســـاهمتها فـــي بنـــاء مجتمـــع واعـــي مجـــاالت الرعايـــة اال

عصـــري تتســـاوى فيـــه الحظـــوظ إال أن أداءهـــا تعترضـــه عديـــد الصـــعوبات و العقبـــات التـــي 
باتــــت حــــاجزًا تقــــف أمــــام ازدهارهــــا و فاعليتهــــا الخيريــــة ، و مــــن بــــين هــــذه الصــــعوبات و 

 :المعوقات ما يلي
و تعـــاني المنظومـــة التنظيميـــة للجمعيـــات مـــن عـــدة معوقـــات تســـهم :  معوقـــات تنظيميـــة -أ 

بشـــكل أو بـــ خر فـــي الحـــد مـــن  تطـــور هـــذه الجمعيـــات وتحســـين مـــن أداءهـــا ومـــن تـــم عـــدم 
 :2الوصول الى تحقيق أهدافها ولعل من أهم هذه الصعوبات التنظيمية نرصد ما يلي 

قصور في الرؤية و التخطيط االستراتيجي على المدى الطويل ، فمعظـم الجمعيـات  -
تخطــط برامجهــا كــردود أفعــال للمشــكالت التــي تقابلهــا ، و هــذا مــا يجعــل رؤيتهــا المســتقبلية 
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لما ستكون عليه سير واضحة فـي أذهـان أعضـائها، و ذلـك راجـع العتمـادهم علـى الخطـط 
بــرامجهم ، وهنـاك بعــض الجمعيــات التـي تفتقــر حتــى  القصـيرة المــدى فــي تسـييرهم و وضــع

 .للخطط القصيرة المدى ، فنجدها تسي ر خبط عشواء
إن البنـــاء الهيكلــــي لهـــذه التنظيمــــات سالبــــا مـــا يضــــم عــــددًا مـــن المتطــــوعين و مــــن  -

المختصـــين المـــأجورين ، هـــذا مـــا قـــد يـــؤدي فـــي كثيـــر مـــن األحيـــان فـــي التضـــارب وجهـــات 
ظمــات و ذلــك نــاتج عــن عــدم التجــانس و التكامــل بــين أعضــاء النظــر فــي تســيير هــذه المن

، لـــذلك فـــي كثيـــر مـــن األحيـــان تنـــتج عـــن هـــذه االختالفـــات صـــراعات و 1هـــذه التنظيمـــات
توترات داخـل هـذه التنظيمـات و هـذا مـا يـؤثر سـلبًا علـى أدائهـا و علـى العمـل و علـى هـذه 

 .التنظيمات الخيرية ككل
علـى (الثقافـة التطوعيـة )شـكل ضـعف االنتشـار كما تعاني الجمعيـات الخيريـة مـن م -

مسـتوى القواعـد و جــذب المتطـوعين خاصـة مــن الفئـات االجتماعيـة المســتهدفة مـن العمليــة 
، و بــــذلك تحــــويلهم مــــن أفــــراد متلقــــين للمســــاعدات إلــــى متطــــوعين مســــاهمين فــــي  الخيريــــة

م ومـواهبهم و كـذا ، و ذلـك عـن طريـق تكـوينهم و اسـتثمار قـدراته2العملية الخيرية هم أيضاً 
إتاحة لهم الفرصة لجعلهم قادرين على المشاركة في صنع القرارات االعتماد على الذات و 
تحمــل المســؤولية دون ممارســة الجمعيــات أســلوب الوصــاية علــيهم و إنمــا تتــرك لهــم حريــة 

 .3اختيار توجهاتهم و دعمها
الديمقراطيـة فـي كما تعترض كفاءة العمل الخيري في الوطن العربي معضـلة سيـاب  -

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

 .المتطوعين لها

                                                           

نفس الصفحة  مدحت محمد أبو الفتول، نفس المرجع ،-- 1  
23، ص سابق مرجع،أمجد جميل صبحي اإلمام - 2  
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سيـاب ضعف أساليب االتصال بين الجمعيات الخيرية و المجتمع و ذلك راجع إلى  -
 .1أو ضعف الجانب اإلعالمي الترويجي في هذه الجمعيات

كما أن للتدخالت الحكومية فـي نشـاط الجمعيـات الخيريـة تـأثيرًا علـى حريـة نشـاطها  -
 .و استقالليتها و هذا ما ينعكس سلبًا على أدائها الخيري

 :2وهناك من يجمل المعوقات التنظيمية للجمعيات الخيرية في مايلي
 التدريبية للمتطوعين في هذه الجمعياتقلة الدورات  -
 .انعدام التنسيق بين المنظمات الخيرية فيما بينها -
ـــات الكافيـــة و الدقيقـــة عـــن احتياجاتهـــا و مشـــكالت  - ـــوافر المعلومـــات و البيان عـــدم ت

 .هم تالفئات التي تهتم بخدم
ضـــعف القيـــادات القائمـــة علـــى هـــذه الجمعيـــات الخيريـــة و نقـــص خبرتهـــا فـــي هـــذه  -

 .ن مما انعكس سلبا على تسيير هذه المنظمات الخيريةالميادي
ـــة  - التـــداخل فـــي المهـــام و الصـــالحيات بـــين أعضـــاءها وهـــذا راجـــع لعـــدم وجـــود رؤي

واضحة حول مهـام و صـالحيات كـل فـرد مـن أفـراد هـذه الجمعيـات ممـا يجعلهـا تتخـبط فـي 
 .الفوضى والعشوائية في التسيير 

تنظيميـــة تعتـــرض الجمعيـــات الخيريـــة معوقـــات إلـــى جانـــب المعوقـــات ال: معوقـــات ماليـــة  -ب 
 :3أخرى تتعلق بالجانب المادي و لعل أبرزها

مجهــودات المــوارد الماليــة لهــذه الجمعيــات الخيريــة و ذلــك ألنهــا تعتمــد فــي أسلبهـــا  -
علــــى الهبــــات و اشــــتراكات أعضــــائها و بعــــض المســــاعدات الحكوميــــة لهــــا و نظــــرا لتنــــوع 

ـــــوع  ـــــي تهـــــتم مجـــــاالت اهتمامهـــــا تبعـــــا لتن ـــــة الت ـــــات االجتماعي ـــــات و احتياجـــــات الفئ متطلب
 .بمساعدتهم بجعل مواردها المالية محدودو مقارنة بكمية اإلنفاق

عـــدم اســـتثمار المنظمـــات الخيريـــة الفـــائض عـــن حاجتهـــا التشـــغيلية لتنميـــة مواردهـــا  -
 .المالية
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 .ضعف اتباع مبدأ الشفافية في التعامالت المالية في هذه المنظمات -
 .مادها على خيرات الكافية في هذا المجال عدم اعت -
و تتمثـل فـي المعضـلة القانونيـة المتعلقـة بالتنظيمـات و الجمعيـات : معوقات قانونيـة  -ج 

عموما، فأسلب التشريعات القانونية العربية تمنح حرية إنشاء الجمعيات بتحفظ و كثيـرًا مـن 
الريبــة مــن نشــاطها ، و هــذا مــا يتنــافى و قــرارات مــؤتمر خبــراء الشــؤون االجتماعيــة لألمــم 

م ، و الـــذي خلـــص إلـــى التأكيـــد علـــى ضـــرورة خلـــق 1135المتحـــدة المنعقـــدة فـــي أبيـــدجان 
عالقــــة قانونيــــة بــــين الهيئــــات التطوعيــــة و الحكومــــات ،علــــى أن تتخــــذ هــــذه العالقــــة وفقــــًا 
للظــروف السياســية و االقتصــادية و االجتماعيــة لكــل دولــة ، دون أن تمــارس هــذه األخيــرة 

جمعيــات و التنظيمــات علــى اعتبـار أن إنشــاء ال. 1هيمنتهـا علــى هــذه التنظيمـات التطوعيــة 
بينما فالقاعـدة القانونيـة فـي الـدول . المدنية يعد من بين الحقوق األساسية و الثابتة لإلنسان

العربيــة المتعلقــة بحركــة إنشــاء الجمعيــات و حريــة ممارســة نشــاطها الجمعــوي يشــوبه عديــد 
لجمعويـة الغموض و القالقل القانونية و التي انعكست فـي كثيـر عـن األحيـاء عـن الحركـة ا

 .2و نشاطها، و هذا ما يحول دون تحقق هذه األخيرة فعاليتها بما فيها الجمعيات الخيرية
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 :الفصل  خالصة
ولى لنشأة الجمعيـات الخيريـة مـن خـالل التيـارات الفكريـة من خالل تناولنا للجذور األ      

سـهم بـدوره فـي نشـأة الجمعيـات الخيريـة بمفهومهـا المعاصـر ألنشأة المجتمع المدني والذي  
والتــي عملــت الــى تنظــيم العمــل الخيــري والخــروج بــه مــن قوقعــة التنظيمــات الدينيــة التقليديــة 
التــي كانــت جهودهــا الخيريــة عشــوائية وتفتقــد الــى التنظــيم ممــا جعــل هــذه الجهــود ال تــؤتي 

وســـع تمثـــل فـــي تنظيمـــات المجتمـــع أضـــاء أكلهـــا ممـــا ادى بـــالجهود الخيريـــة الـــى الخـــروج لف
المــدني وتحديــدا الجمعيــات الخيريــة التــي اخــذت علــى عاتقهــا عقلنــة الجهــود الخيريــة وفقــا 

 .ا المنشودة هألسس تنظيمية معاصرة تمكنها من تحقيق أهداف
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  :تمهيد
ضـحى العمـل التطـوعي فـي عصـرنا الحـالي ضـرورة مـن الضـرورات الحيـاة ،لمـا ألقد       

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 

نمـا ضـارب بجـوالع.والتنمية الحضارية التي تنشـدها  وره ذمـل التطـوعي لـيس وليـد اللحظـة وا 
التـى ولـى لإلنسـان وحاجتـه للتعـايش ضـمن اطـار الجماعـة في عمق التاريخ منذ بـدايات األ

مــة يومســاعدة مــن هــو فــي حاجــة للمســاعدة ،وقــد ظلــت هــذه الق اتقتضــي منــه التعــاون معهــ
ت الســماوية لتعمــل علــى نســانية والــديانانســان لتــأتي الحضــارات اإلمترســخة بــالفطرة فــي اإل

ترســيخها والرفــع مــن شــأن ممارســيه ليظــل العمــل التطــوعي علــى مــر التــاريخ قيمــة إنســانية 
 .نبيلة 

عطــاء صــورة متكاملــة حــول العمــل التطــوعي فقــد تناولنــا فــي هــذا الفصــل ماهيــة إوبهــدف 
 .هم المداخل النظرية المفسرة له أالعمل التطوعي و 
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 العمل التطوعي  ماهية : أوال
 :العمل التطوعي في الحضارات و الديانات السماوية  -1

لقد ارتبط ظهور العمل التطوعي بظهـور اإلنسـان علـى وجـه األرض و تفاعلـه مـع الطبيعـة 
حــتم عليــه أن يكــون دائمــا فــي حاجــة لمســاعدة اآلخــرين لــه فــي قيامــه بأعبــاء الــذي األمــر 

ـــه مـــع محيطـــه  الحيـــاة و هـــم بـــدورهم فـــي حاجـــة لمســـاعدته لهـــم و هـــذا ضـــمن إطـــار تفاعل
، بتطـــور المجتمعـــات اإلنســـانية عبـــر  تطـــوعي يتطـــوراالجتمـــاعي ، و هكـــذا أخـــذ العمـــل ال

الحضــــارات المتعاقبــــة ، و التــــي يمكــــن رصــــد بعــــض صــــور العمــــل التطــــوعي فــــي لوحــــات 
 :الحضارات اإلنسانية القديمة في مايلي 

لقـد عرفـت الحضـارة المصـرية القديمـة مظـاهر :  العمل التطوعي في الحضارة المصرية -
العمــل التطــوعي و الــذي تجســد فــي مســاعدة الفقــراء علــى ســد احتياجــاتهم األساســية كتقــديم 

، 1المؤن الغذائية و األلبسة من قبل العائلة الحاكمة ، خاصـة فـي المناسـبات الملكيـة منهـا 
ـــد الفرعونيـــة بجمـــع التبرعـــات مـــن التجـــارة ـــدة الفقـــراء و  كمـــا اهتمـــت المعاب و الحـــرفيين لفائ

 .2األيتام و العبيد ، و ذلك ما عبرت عنه اآلثار المصرية القديمة
لـم يقتصـر العمـل التطـوعي :  العمل التطوعي في الحضارة الرومانيـة و اإلهريقيـة -

فقــط علــى الحضــارة المصــرية القديمــة و إنمــا كــذلك أوروبــا قــديما إذ عرفــت أشــكال العمــل 
 .3خالل الحضارتين اإلسريقية و الرومانية التطوعي و ذلك من

هتمــام الطبقــات النــبالء و اففــي الحضــارة اإلسريقيــة ظهــر العمــل التطــوعي فيهــا مــن خــالل 
أوجـــه الرعايـــة إلـــى أبنـــاء الســـبيل و األيتـــام و كـــذلك تـــوفير المـــأوى مختلـــف األسنيـــاء بتقـــديم 

و لــم يقتصــر هــذا النشــاط علــى المجتمــع اإلسريقــي فقــط بــل  . للغربــاء و إعــداد الموائــد لهــم
، و التــي تكفلــت بتــوفير االحتياجــات األساســية لمختلــف فئــات  تعــداه إلــى الســلطة الحاكمــة

 .4المجتمع اإلسريقي
                                                           

 العمل االجتماعي التطوعي مع التركيز على العمل التطوعي في المملكة العربية السعوديةعبد ا  العلي النعيم ،  - 1
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بينما في الحضارة الرومانية و التي تتميز بناؤها االجتماعي بـالفوارق الطبقيـة فكانـت طبقـة 
تهـيمن علـى مجمـل الحيـاة العامـة فـي المجتمـع الرومـاني ، إال  - طبقـة األشـراف -النبالء 

أن ذلــك لــم يمنــع مــن وجــود مظــاهر العمــل التطــوعي فــي هــذا المجتمــع ، فقــد عملــت طبقــة 
و الفقــراء و المحتــاجين و األرامــل و عوائــل  ن الغذائيــة علــى العبيــدؤ النــبالء علــى توزيــع المــ

حرصـــت المعابـــد علـــى جمـــع التبرعـــات مـــن ، كمـــا 1الجنـــود المحاربـــة فـــي الجـــيش الرومـــاني
التجــار و الفئــات الميســورة و تشــكيل لجنــة تحــت إشــرافها لتوزيــع أكيــاس القمــح و الشــعير و 

 .2من المجتمع الروماني خاصة في فترات القحط الدقيقالزيت و الخضر على الفقراء و 
ي منـذ القـديم على الـرسم مـن ظهـور العمـل التطـوع :العمل التطوعي في األديان السماوية 

فــي الحضــارات اإلنســانية القديمــة و التــي كــان بعضــها متزامنــًا مــع بعــض و بعضــها اآلخــر 
و ، إال أن العمـــل التطــوعي لـــم يتخــذ الرؤيـــة الواضـــحة  3قبــل ظهـــور هــذه الديانـــة الســماوية

الشــرائع الســماوية ، و التــي دعــت صــراحة لــه و حــث علــى  اإلدراك العميــق إال بعــد نــزول 
 :ممارسته من خالل األديان السماوية الثالثة و هي

لقــد حثــت التعــاليم اليهوديــة علــى العمــل : العمــل التطــوعي فــي الديانــة اليهوديــة  - أ
التطــوعي و رس بــت إليــه النــاس ، و ذلــك مــن خــالل عديــد النصــوص اليهوديــة خاصــة فــي 

لعل أبرز صور هذا الترسيب ما جاء في الوصايا العشر التي نزلـت علـى  ، و4العهد القديم
 :5سيدنا موسى عليه السالم و التي من بينها

 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. 
 و ال يجـب أن ينهـر  المضـطرالعون و المساعدة للفقيـر و المسـكين و  من الضروري تقديم

 .الفقير و ال يحقر المسكين
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 لقـد جـاءت الديانـة النصـرانية فـي أصـولها:  العمل التطـوعي فـي الديانـة النصـرانية - ب
و التـي أقـرت منـذ   األولى امتدادًا لديانـة اليهوديـة ، و تأكيـدًا للشـريعة اإللهيـة علـى األرض

ر التعـــاون و التضـــامن و البـــر اإلحســـان بـــين بنـــي البشـــر علـــى صـــأواعلـــى توطيـــد نزولهـــا 
( اإلنجيـــل)اخـــتالف مســـتوياتهم و انتمـــاءاتهم ، و هـــذا لمـــا تجلـــى فـــي تعـــاليم العهـــد الجديـــد 

الذي أسس منذ ظهوره إلى األصول األولى للرعاية االجتماعيـة و قـيم التطـوع ، و مـن بـين 
 :1ما جاء فيه ما يلي

 قبل الصوم ، و معها تقبل الصالةبالصدقة ي 
 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 النصــرانية منــذ ظهورهــا األول علــى الــدعوة إلــى ترســيخ قــيم التســامح و 
يتــام و األرامــل لمجتمــع ، و ظهــرت مالمحهــا فــي رعايــة األالتضــامن و التكافــل بــين أفــراد ا

تأسيسـهم  تـمالتـي ( ديـر)الذي عملت الكنائس المسيحية على التكفل بهم من خالل األديـار 
 مراكـز، كما تم إنشاء بيوت المحبة و هي عبارة عن 2لخدمة الكنيسة و رعاية هؤالء األفراد

اجرين يــتم تمويلهــا مـــن قبــل الكنــائس إلـــى تقــدم خــدمات إنســـانية لألطفــال و النســاء و المهـــ
 .3جانب تأسيس المؤسسات الخيرية و المالج 

ــدين اإلســالمي  - ت لقــد تواصــلت شــريعة ا  فــي األرض إلــى : العمــل التطــوعي فــي ال
آخــر ديانــة ســماوية و هــي الــدين اإلســالمي و الــذي أرســى دعائمــه علــى أســس اإلخــاء و 

ــــين المســــل ــــم يكتــــف اإلالتكافــــل االجتمــــاعي و التعــــاون ب ــــنهم ،ول ســــالم بالحــــث مين فيمــــا بي
 .4جر في الدنيا و االخرةوالترسيب في العمل التطوع بل ويثاب فاعله باأل

و هذا مـا جعـل  االسـالم يعطـي رؤيـة متكاملـة و فريـدة مـن نوعهـا حـول العمـل التطـوعي    
صـدر شملت كل ما جاءت بـه الـديانات السـماوية األخـرى و زادت عليهـا كونـه جعـل منـه م

                                                           
 23عبد ا  العلي النعيم ، مرجع سابق ،ص 1
 23عبد ا  العلي النعيم ، مرجع سابق ،ص - 2
123سب السرجاني ، مرجع سابق ،صرا -  3  
 للنشر والتوزيع، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات العمل الجماعي التطوعي عبد عبد الحميد الخطيب ، 

11،ص2111ط، القاهرة ،/،د -4  
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خالقـه وقيمـه علـى أسـاس أسـالم يؤسـس خرة بالجنة وهـذا مـا جعـل اإللإلثابة والجزاء في اآل
، وذلــك 1اإلخــاء و التعــاون و التــراحم بــين المســلمين ضــعيفهم وقــويهم وصــغيرهم وكبيــرهم 

بهدف خلق أمة  اسالمية متراصـة فيمـا بينهـا ، و هـذا مـا عملـت منـابع الشـريعة اإلسـالمية 
و السنة على ترسـيخه  مـن خـالل عديـد اآليـات القرآنيـة و األحاديـث النبويـة  هو القرآنو  أنا

التي دعت إلى تالحم المسلمين فيما بيـنهم و تعـاونهم ، و ذلـك مـن خـالل العمـل التطـوعي 
،  2الذي حث عليـه اإلسـالم ، أيمـا حـث بـل و أنزلـه منزلـة الواجـب و الفـرض علـى المـؤمن

: ى عمل الخير و تكافل المسلمين فيما بيـنهم قولـه تعـالىو من بين اآليات القرآنية دعت إل
و آتى المال على حبه ذوي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل و السـائلين و فـي "

ولـى بهـذا نمـا صـنف الفئـات األا  سـالم لـم يرسـب علـى فعـل الخيـر وكفـى و فاإل 3..." الرقاب 
ن ا  أيـة نالحـظ عدة ومـن خـالل هـذه اآلالفعل دون سيرها والتي فعال هي في حاجة للمسا

ولــى ولــى بفعــل الخيــر فقــد فضــل فــي المرتبــة األأســبحانه وتعــالى حتــى فــي تعــداده لمــن هــم 
خـــرى ممـــن هـــم فـــي حاجـــة لـــه كاليتـــامى هـــل ليـــأتي بعـــدها الشـــرائح األولـــوا القربـــي وهـــم األأ

 .4..." تنهر و أما اليتيم فال تقهر و أما السائل فال: "والمحتاجين  و قوله أيضا 
أما ما جاء في السنة النبوية و في سياق الحث على عمل الخير و التطوع قولـه صـلى ا  

و أشـــــار بأصـــــبعين الوســـــطى و )أنـــــا و كافـــــل اليتـــــيم فـــــي الجنـــــة كهـــــاتين : "عليـــــه و ســـــلم
المــؤمن للمــؤمن كالبنيــان "وكــذلك عــن أبــي موســى قولــه صــلى ا  عليــه وســلم . 5("الســبابة

 6"بعضه بعضاالمرصوص يشد 
نسـان الـدائم مـع نسـان منـذ فجـر التـاريخ نظـرا لتفاعـل اإلوبذلك فالعمل التطوعي قد رافق اإل

جتماعي لتحقيق احتياجاته التى ال يمكـن لـه أن يحققهـا بمعـزل عـن هـذا المحـيط محيطه اإل
 االجتماعي الذي يتواجد فيه ،ومن هنا تبرز أهمية العمـل التطـوعي بالنسـبة للفـرد والـذي مـا

نســانية المتعاقبــة ترســيخه ،واإلعــالء مــن شــأنه مــن يمارســونه ، لتظهــر ت الحضــارات اإلئــفت
                                                           

124راسب السرجاني ، مرجع سابق ،ص  -1  
  2 راسب السرجاني ، نفس المرجع ،نفس الصفحة 

133:سورة البقرة اآلية   3  
11اآلية : سورة الضحى   4  
رواه الترميذي-  5  
صحيح البخاري -  6  
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قرتــه مــن بــين الواجبــات أ ىضــفت عليــه قدســية وتمجيــد بــل و حتــأالرســالت الســماوية التــى 
الدينيــة التــي يثــاب عليهــا الفــرد علــى ســرار الــدين االســالمي الــذين صــنفه مــن بــين فــروض 

وقـات الحاجـة إليـه أتجـاه أفـراد مجـتمعهم خاصـة فـي امين القيـام بهـا الكفاية التي تلـزم المسـل
 . (األزمات والحروب والكوارث )ك 
 : أهمية العمل التطوعي -2

تزداد الحاجة إلى التطوع كلما تقدمت المجتمعات وانتقلت مـن طابعهـا البسـط إلـى          
أيــن كانــت ،المعقــد، نتيجــة تعقــد العالقــات االجتماعيــة ، عكــس مــا كــان ســائد فــي الســابق 

العالقات االجتماعيـة بسـيطة و مباشـرة ، األمـر الـذي جعـل الجهـود التطوعيـة تكـون تلقائيـة 
 .ميز بالتداخل والتساندتطة لهذه العالقات االجتماعية التي توفردية تبعا لبسا

علــى العكــس مــن ذلــك فــي المجتمعــات المعاصــرة أيــن تمتــاز بالتعقــد الشــديد الــذي أدى إلــى 
ضعف العالقات االجتماعية فيها نظرا للظروف والعوامل السيسواقتصـادية التـي تمـر بهـا ، 

ة عـاجزة بمفردهـا علـى تلبيـة احتياجـات مثـل األمر الذي يجعل مـن الجهـود التطوعيـة الفرديـ
هـــذا النـــوع مـــن المجتمعـــات الغيـــر متجانســـة فـــي تركيبتهـــا، ممـــا فســـح المجـــال إلـــى الجهـــود 
التطوعيـــــة المنظمـــــة والتـــــي ترعاهـــــا تنظيمـــــات أو جمعيـــــات تطوعيـــــة للعمـــــل علـــــى إشـــــباع 

ات وجهــود ألن الحكومــات مهمــا أتيــت مــن إمكانيــ. 1االحتياجــات المتنوعــة ألفــراد المجتمــع 
لتغطيـــة الجوانـــب االجتماعيـــة المتنوعـــة ألفـــراد المجتمـــع فإنـــه ال يمكنهـــا تغطيتهـــا لوحـــدها ، 

وهذا ما يجعل هذه الحكومـات ،المعاصرة  ةياحخاصة في ظل تزايد احتياجات ومتطلبات ال
تعمــل علــى تســهيل تــدخل التنظيمــات التطوعيــة االجتماعيــة للمشــاركة فــي تلبيــة احتياجــات 

ومن هنـا تبـرز األهميـة البالغـة التـي باتـت تعتليهـا الجهـود  .تمع على عدة أصعدةأفراد المج
 –المجتمــــع : التطوعيـــة والتـــي يمكـــن تحديـــدها مـــن خـــالل ثالثـــة مســـتويات رئيســـية و هـــي

 .المتطوعين –التنظيمات التطوعية 
الغـة التطوع بالنسبة للمجتمـع والدولـة علـى أهميـة ب يحتل: أهمية التطوع بالنسبة للمجتمع  - أ

عـــد بـــدوره أحـــد يوذلـــك لمـــا يبديـــه مـــن اهـــتم بـــالفرد وتنميتـــه مـــن مختلـــف الجوانـــب ، والـــذي 
 .تهاألدوات األساسية في تنمي

                                                           
،المكتب الجامعي الحديث رؤية مستقبلية لتطوير العمل التطوعي في الوطن العربي مدحت محمد أبو النصر ،- 1

  23،ص 2115،القاهرة ،1،طللنشر والتوزيع 
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وبناء دولة بمؤسسات قوية بإمكانها مجابهة مختلف التحديات ، والتي ال يمكـن تحقيقهـا إال 
التطــوعي بالنســبة وعليــه يمكــن رصــد أهميــة العمــل . بوجــود مجتمــع واعــي بذاتــه وتطلعاتــه 

 : للمجتمع في التقاط التالية
يعمل التطوع على حفظ التوازن في حركة وتطوير المجتمع بطريقة تلقائيـة و ذاتيـة ، وذلـك  -

 1.نفتال طبقات المجتمع على بعضها البعضامن خالل 
، 2جتماعيــة و الرعائيــة وعملــه علــى تغطيتهــايســد التطــوع الفراســات فــي نظــام الخــدمات اإل -

 .زرا وشريك للجهود الحكومية في ذلك ؤ عله ممما يج
،  ر التقليديـةطـيمثل التطوع تعبيرا صادقا عن قدرة األفراد على التعـاون والتشـارك خـارج األ -

ويعبر بالفرد من الوالء للوحدات االجتماعية الضيقة كالعائلة والعشرية إلـى دائـرة أوسـع مـن 
رة اإلدارة الجماعيـــة الهادفـــة تكـــريس قـــيم تنتصـــر فيهـــا فكـــالتـــى االنتمـــاء للبيئـــة االجتماعيـــة 

 3.الميدانية
يمثلـه مــن مــا  وية للنسـيج المجتمـع وذلــك مـن خـالليسـاهم التطـوع فــي تحقيـق الوحـدة العضــ -

 4.قيم المشاركة والتعاون وتحقيق التماسك االجتماعي والتأكيد على القيم االنسانية
فــــع مســــتوى الخدمــــة أو تكميــــل العمــــل الحكــــومي وتدعيمــــه لصــــالح المجتمــــع عــــن طريــــق ر  -

 5.توسيعها
يجابيتهــا لــذلك يؤخــذ  يــةعــد ظــاهرة مهمــة للداللــة علــى حيو يكمــا أن التطــوع  - الجمــاهير وا 

 6.ووعيها بكمؤشرات للحكم على مدى تقدم الشعو 

                                                           
منشورة ، مجلة الشريعة " دراسة ميدانية"  العمل التطوعي لدى الشباب السعوديثقافة عثمان بن صالح العامر،   1

 .11، ص 2113، المملكة العربية السعودية، 13والدراسات اإلسالمية، العدد 
دارةو المتطوع والعمل التطوعي، المفاهيم والقضايا وتخطيط ، CSPADمركز دراسات وبرامج التنمية البديلة   2  ا 

  http :alma3raqa، 24/13/2115، 21:31تم تصفحه على الساعة : مقال منشور على الموقع التالي المتطوعين،
 .21عثمان بن الصالح العاهر، مرجع سابق، ص   3
 ، مرجع سابقCSPADمركز دراسات وبرامج التنمية البديلة   4
، 14/11/2115: الموقع التالي ، مقال منشور علىالمتطوعون في المنظمات الخيرية أحمد بن مبارك الشهزي،  5

http://fab83.maqtooblog.com 
: ، مقال منشور على الموقع التاليالعمل التطوعي وأثره في التنمية الشاملةسعد بن عبد ا  الحميد،   6
12/11/2115 ،http://www.alvkah.md/culture 
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كمــا يتــيح العمــل التطــوعي فــرص االســتفادة مــن المــوارد البشــرية وذلــك مــن خــالل إتاحــة  -
للمسـاهمة الواعيـة فـي عمليـات البنـاء االقتصـادية واالجتماعيـة الفرص لكافة أفـراد المجتمـع 

، كمــــا يســــهم فــــي تنميــــة الشــــعورية لــــدى األفــــراد  الضــــرورية فــــي عمليــــات التنميــــة الشــــاملة
 .بإمكانياتهم وقدرتهم على العطاء وتفجير مواهبهم فيما يخدم المجتمع

ستخدام األمثل للموارد المتاحة وذلك من خـالل مسـاهمته الالعمل التطوعي با محكما يس -
تكاليف أقل من جهـة ومـن جهـة أخـرى مسـاهمته فـي زيـادة الطالـب علـى بفي زيادة االنتاج 

الســلع والخــدمات خاصــة مــن قبــل األفــراد الــذين يجــدون صــعوبة فــي كثيــر مــن األحيــان فــي 
الســـوق تعـــود بالفائـــدة علـــى  حركيــة ودينامكيـــة فـــي قاقتنــاء هـــذه الســـلع والخـــدمات ممـــا يخلـــ

 1.االقتصاد ككل
العمـل التطـوعي قطـاع هامـا ال يمكـن االسـتهانة بـه كونـه يسـتحوذ علـى قـوة ماليــة  يشـكل -

أهميـة بالغـة شـأنه فـي ذلـك له تولي أن هائلة و متجددة ، األمر الذي أدى بالدول المتقدمة 
 .شأن القطاعات األخرى كالقطاع الحكومي والخاص

 2: ه القوة االقتصادية للعمل التطوعي من خالل المؤشرات التاليةويمكن قياس هذ
 قدرته على توفير وتنمية فرص العمل. 
 القيمة المضافة لساعات عمل المتطوعين سير مدفوعة األجر. 
 المساهمة في توفير الخدمات االجتماعية والصحية والثقافية والتعليمية ألفراد المجتمع. 
ع مــن أزمــات و كــوارث ، لقــدرة هــذا القطــاع علــى تبعيــة مواجهــة مــا يتعــرض لــه المجتمــ -

 3.الجهود الذاتية لألفراد والطاقات الشعبية
كما تعد األعمال التطوعيـة أحـد أشـكال المشـاركة اإليجابيـة والواعيـة فـي سـبيل النهـوض  -

نمــا يتعــداه إلــى المشــاركة فــي  بــالمجتمع وترقيــة ، لــيس علــى مســتوى تقــديم الخــدمات فقــط وا 
رسم السياسات التي تقـوم عليهـا التنظيمـات االجتماعيـة ، وذلـك مـن خـالل السـهر التوجيه و 

 4.على تنفيذ برامجها وأنشطتها التطوعية وفقا لما يخدم مصلحة المجتمع
                                                           

 .أحمد بن مبارك الشهزي ، مرجع سابق -  1
 .15دراسات وبرامج التنمية البديلة، مرجع سابق، ص  مركز  2
 .11عثمان بن الصالح العامر، مرجع سابق، ص   3
،بحث متقدم لندوة العمل التطوعي وتأثيره في  األثر االقتصادي لألعمال التطوعيةعمر بن نصير البركاتي الشريف،   4

 .14، الرياض، ص 13/14/1421التنمية االقتصادية، المنعقدة في 
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إلـــى جانـــب أهميـــة التطـــوع الكبيـــرة علـــى : أهميـــة التطـــوع بالنســـبة للتنظيمـــات التطوعيـــة 
ظيمـات والجمعيـات التطوعيـة فـي حـد ذاتهـا المجتمع فهو يصطلح بأهميـة بالغـة بالنسـبة للتن

 :والتي يمكن إبرز بعضها في إلتقاط التالية
تعتمد الجمعيات في نشاطها فـي األسـاس علـى جهـود المتطـوعين فهـم يشـكلون بالنسـبة لهـا  -

 ".األجر"لمنظمة بدون تكاليف لقوة عمل 
تـي تتطلـب المصـداقية كما يعد المتطوعين القوة الداعمة للمنظمة في أهدافها وأنشـطتها ، ال -

احتـرام وثقـة وتقـدير فـي  مـنوالتي  تستمدها الجمعية بدورها منهم من خالل ما يحظـون بـه 
 .معهمتمج

شــكل المتطــوعين أحــد أبــرز أدوات العلميــة التطوعيــة بالنســبة للجمعيــة فــال يمكــن الحــديث ي -
 1.عن هذه األخيرة دون وجود األفراد المتطوعين فيها

مصــدر هــام للتنميــة البشــرية بالنســبة للجمعيــة فهــم يشــكلون رأس مــال كمــا يعــد المتطــوعين  -
 2.فكري وبشري استراتيجي بالنسبة لها

كمــــا أن المتطــــوعين يعــــدون مصــــدر هامــــا للمعلومــــات التــــي تســــتفيد مــــنهم الجمعيــــات فــــي  -
عمليــات رســم خططهــا وأهــدافها وكــذا عمليــة التقيــيم وذلــك كــون المتطــوعين سيــر منــدمجين 

 3.طة اليومية وهذا ما يسمح لهمكليا في األنش
يتــيح التطــوع حريــة أوســع فــي التعبيــر عــن اآلراء دون أي قيــد باالعتبــارات التــي تحكــم أراء  - أ

 .العاملين في التنظيمات الرسمية
كما يسمح التطوع بالتعرف على أراء الجمهور والفئات المستهدفة من األنشطة الجمعيـات  - ب

 .بطريقة تختلف عن الموظفين
عــــد مؤشــــرا علــــى فعاليتهــــا يإن قــــدرة الجمعيــــات علــــى اســــتقطاب المتطــــوعين بأعــــداد كبيــــرة  -

 4.ونجاحها في الوصول إلى أهدافها
 :أهمية التطوع بالنسبة لألفراد المتطوعين

                                                           
 .21عثمان بن صالح العامر، مرجع سابق، ص   1
 .15مركز الدراس وبرامج التنمية البديلة، مرجع سابق،ص   2
 .أحمد بن مبارك الشهري، مرجع سابق  3
 .31إبراهيم عبد الهادي المليحي، مرجع سابق، ص   4
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فــي  1.يكتســي العمــل التطــوعي أهميــة جليلــة فــي حيــاة الفــرد وذلــك لمــا لــه مــن تــأثير إيجــابي
اعي أو الشخصــي ولعــل أهميــة يمكــن أن تتضــح فيمــا حياتــه ســواء علــى المســتواى االجتمــ

 :يلي
يعد التطوع مجاال خصبا إلكسـاب األفـراد المنخـرطين فيـه عديـد الخبـرات االجتماعيـة والتـي  -

 .تسهم في تكامل شخصيتهم وتنمية مهارتهم وكذا الرفع ثقتهم بأنفسهم
اآلخر والثقـة بـه العمـل االجتمـاعي واإلحسـاس بـ بأهميـةكما يسهم التطـوع فـي تنميـة الـوعي  -

 .وكذا احترام الفروق بينهم وتثمين مفهوم الحقوق والواجبات لديهم
كمــا يســهم التطــوع فــي زيــادة إحساســهم بالمســؤولية االجتماعيــة وكــذا ســرس قــيم المشــاركة  -

 .والتعاون في بناء مجتمعهم 
الخيـر  جانب ذلك يتيح التطوع لألفراد المتطوعين الفرصـة إلشـباع رسبـاتهم إتجـاه عمـلإلى  -

 .ومساعدة اآلخرين
مل  أوقات الفرا  بأعمال ذا قيمة وفائدة تعود بالصالح العام علـى المجتمـع وتنـ  بهـم عـن  -

 2.طريق االنحراف
احتكاكـه مـع النـاس مـن  كما يستفيد المتطوع من خالل البيئة التطوعيـة التـي يتواجـد بهـا  و -

 3.ظرة متكاملة اتجاههاتوسيع مدركاته حول القضايا التي تحيط به وتكوين لديه ن
إن التطـــوع يـــؤثر علـــى النســـق القيمـــي لـــدى األفـــراد وذلـــك مـــن حيـــث تنميـــة رول المشـــاركة  -

 4.والتعاون لديه وكذا تقوية الشعور بالمواطنة واالنتماء إلى الوطن
 :أهداف العمل التطوعي  -3
 أنيعــد التطــوع أحــد األنشــطة اإلنســانية ، التــي كانــت وليــدة تجربــة اجتماعيــة واعيــة ، منــذ  

خبـــر اإلنســـان العـــيش المشـــترك ضـــمن جماعتـــه ، والـــذي بـــرز كصـــمام أمـــان للمجتمـــع فـــي 
نمــا تتعــدد  تحقيــق تماســكه ، ولــم يقــف العمــل التطــوعي عنــد الحــد لمــا يمكــن أن يحققــه ، وا 

                                                           
 .حمد بن مبارك الشهري، مرجع سابق  1
 .11محمد عبد الفتال محمد، مرجع سابق، ص  2
 .15مركز الدراسات وبرامج التنمية اليودلة، مرجع سابق، ص   3
 .21عثمان بن صالح العامر، مرجع سابق، ص   4
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مــــن أطــــراف العمليــــة التطوعيـــة إال أنهــــا ال تخــــرج عــــن  أهدافـــه وتتنــــوع بحســــب كــــل طـــرف
 : المحاور الثالثة اإلنسانية التالي

يســعى العمــل التطــوعي إلــى تحقيــق التماســك االجتمــاعي بــين :  أهــداف متعلقــة بــالمجتمع - أ
 : مختلف فئات المجتمع وذلك من خالل

تعتـرض المجتمـع مساهمة الجهود التطوعية بالتخفيف من حدة المشكالت االجتماعية التي  -
المحلـــي الـــذي تنشـــط فيـــه التنظيمـــات التطوعيـــة ، وذلـــك خـــالل البحـــث عـــن الســـبل الكفيلـــة 

حتياجــات االجتماعيــة ألفــراد المجتمــع لمعالجتهــا وتطويقهــا ، إلــى جانــب إشــباعها لــبعض اال
مـــر الـــذي مـــن شـــأنه أن يحقـــق ، األ ممـــا يعمـــل علـــى زيـــادة رضـــا هـــؤالء األفـــراد عليهـــا 1،

 .ماسك االجتماعي لدى أفراد هذا المجتمع الذي تنشط فيه هذه التنظيماتالتكامل والت
 2.حفظ التوازن في حركة تطوير المجتمع بطريقة تلقائية وذاتية -
 3.تخطي الحواجز السلبية واالنعزالية في المجتمع -

ــــتج الجهــــود التطوعيــــة فرصــــة تعريــــف الجمــــاهير العريضــــة مــــن أفــــراد المجتمــــع  - كمــــا تن
ية واألحـوال المترديـة التـي تعيشـها بعـض فئـات المجتمـع مـن فقـراء معـوزين بالظروف الواقع

الـــخ وهـــذا مـــا ســـيؤدي إلـــى تعبئـــة هـــذه الجمـــاهير اتجـــاه أحـــوال ....وأيتـــام ومســـنين ومعـــاقين
الفئــات االجتماعيــة مــن أفــراد المجتمــع ، والتــي مــن خــالل تظــافر جهــود هــذه  هــذهوأوضــاع 

وال  4.بيـــة احتياجـــاتهم والتخفيـــف مـــن معانـــاتهمالجمـــاهير سيســـعون إلـــى مســـاعدتهم علـــى تل
يمكن تحقيق ذلـك إال مـن خـالل إيجـاد صـيغة مشـتركة بـين أفـراد المجتمـع حـول المشـكالت 

 .االجتماعية والقضايا التي تعترض نمو وازدهار هذا المجتمع 

                                                           
، مذكرة ماجستير، سير منشورة ،قسم مقومات المرأة البحرينية في جهود العمل التطوعيزهراء أحمد عيسى سند،   1

 55، ص2113العلوم االجتماعية، جامعة البحرين، الموسم الجامعي 
من منظور التمكن  :إدارة منظمات المجتمع المدني دراسة في الجمعيات األهليةمدحث محمد أبو النصر،  3 - 2

، ص 2113، القاهرة، 1والشراكة والشفافية والمساءلة والقيادة والتطوع والتشبيك والجودة، إيتراك للنشر والتوزيع، ط
221. 

 
، المكتب الجامعي الحديث للنشر (مداخل نظرية ورؤية واقعية)المجتمع تنظيم إبراهيم عبد الهادي المليحي،  4

 .34، ص 2113ط، اإلسكندرية، /والتوزيع، د
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إن إنخراط أفراد المجتمع في الجهـود التطوعيـة يـؤدي إلـى توحيـد نظـرتهم حـول األهـداف  -
ة المرسوبــــة والتــــي تعــــود بــــالنفع علــــى المجتمــــع عامــــة وكــــذا التقليــــل مــــن فــــرص يــــمجتمعال

وذلـك مـن  ؛ تقدمـه إنخراطهم في األنشطة عديمـة الفائـدة والتـي قـد تهـدد تماسـك المجتمـع و
 1.خالل االستثمار في األوقات الفرا  ألفراد المجتمع بشكل مثمر وذو فائدة

ـــة ـــات التطوعي ـــة بالجمعي يمكـــن للعمـــل التطـــوعي مـــن خـــالل التطـــوع فـــي :  أهـــداف متعلق
 :المؤسسات االجتماعية التطوعية تحقيق جملة من األهداف الهامة ولعل أبرزها ما يلي

تســـــهم الجهـــــود التطوعيـــــة مـــــن خـــــالل البـــــرامج واألنشـــــطة التطوعيـــــة التـــــي تشـــــرف عليهـــــا  -
وي الـذي تقـوم وذلك من خالل الدور التنم. ، في بناء المجتمع وترقيته التنظيمات التطوعية

 2.به هذه التنظيمات التطوعية في المجتمع
، خاصــة إذا  يــدعم التطــوع مكانــة الجمعيــات والتنظيمــات التطوعيــة فــي بيئتهــا االجتماعيــة -

ويتمتــع القــائمين عليهــا بســمعه  ؛ كانــت برامجهــا وأنشــطتها تســتهدف فئــات إجتماعيــة واســعة
 3.وثقة كبيرة في أوساط المجتمع وهذا ما يكسب هذه التنظيمات سمعة وصيت واسعة

كما يعزز التطوع عنصر الثقة بـين أفـراد المجتمـع والمؤسسـة االجتماعيـة حيـث أن كـل فـرد  -
مـن  في المجتمع يصبح على دراية بأهداف المؤسسـة ومـا يـدور بهـا، وبالتـالي كسـبها مزيـدا

 4.التأييد والترحيب من جانب أفراد المجتمع
يعــد المتطــوعين جســر تواصــل بــين الجمعيــات التطوعيــة والمجتمــع المحلــي الــذي ينشــطون  -

بــه، إذ توكــل إلــيهم مهمــة تعريــف أفــراد المجتمــع بهــذه الجمعيــات ونشــاطها ومــا تهــدف إلــى 
علـى يـات التطوعيـة الجمع إطـالعهذا من جهة ومن جهة أخـرى ، تحقيقه في هذا المجتمع 

تجاهـــات وقـــيم وأعـــراف المجتمـــع والبنيـــة االجتماعيـــة التـــي تنشـــط فيهـــا وهـــذا مـــا  ميـــوالت وا 
سيســــهل علــــى هــــذه الجمعيــــات معرفــــة احتياجــــات أفــــراد المجتمــــع ومــــن ثمــــة عملهــــا علــــى 

                                                           
للدراسات " سرسن رأي" دراسة تأصيلية تاريخية، مقال منشور بمجلة  :العمل الخيريمحمد صالح جواد مهدي،   1

 33، ص2112ربية، جامعة سمراء، العراق، تمور ، كلية الت31العدد  ،14المجلد ،االنسانية محكمة ومتخصصة 
 محمد صالح جواد مهدي، نفس المرجع ، نفس الصفحة    2
 . 35إبراهيم عبد الهادي المليحي، مرجع سابق، ص   3
 .53زهراء أحمد عيسى سند، مرجع سابق، ص   4
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نطالقا من مبدأ أن التنظيمات علـى اخـتالف مجاالتهـا وطبيعتهـا ال يمكـن اوهذا  1.إشباعها
 .رار والعيش بمعزل عن محيطها االجتماعي فهي أوال وآخر تنظيمات اجتماعيةلها االستم

 دكمـــــا تســـــتفيد التنظيمـــــات التطوعيـــــة مـــــن خـــــالل المتطـــــوعين فـــــي ســـــد العجـــــز فـــــي أعـــــدا -
علـى والتـي قـد تعجـز أن  2األخصائيين االجتماعيين أو العـاملين مـن تخصصـات مختلفـة ،

هؤالء العاملين المأجورين فتسـتعين بـاألفراد توفيرهم نتيجة ضعف ميزانيتها في تسديد أجور 
 .المتطوعين للقيام بهذه المهمة
نخــراط األفــراد فــي ممارســة النشــاط التطــوعي المــنظم ايســهم :  أهــداف متعلقــة بــالمتطوعين

 : إلى تحقيقهم ما يلي
، نتيجـة  ، يمكـن أن تعـود بالمنفعـة علـى الصـالح العـام استثمار أوقاتهم الحرة بطريقة مثمرة -

 .توحيد طاقاته نحو قنوات شرعية بعيدة عن االنحراف
يكسب المتطوع من خالل مشاركته في األنشطة التطوعية مجموعة مـن الخبـرات والمواهـب  -

 .والتي يمكن أن تسهم في بناء ونضح شخصيته
ميوالتــه مــن  تعـد البيئــة التطوعيـة المنــا  األكثــر مالئمـة للفــرد المتطـوع فــي تفجيــر مواهبـه و -

نشــطة التــي يمارســونها وكــذا جــو المنافســة الخالقــة والتحــدي بــين المتطــوعين فيمــا خــالل األ
 .بينهم السائدة في التنظيمات التطوعية

تتــــيح مزاولــــة األعمــــال التطوعيــــة مــــن قبــــل المتطــــوع إشــــباعه لــــبعض االحتياجــــات النفســــية  -
 3:واالجتماعية ك

  وكــذا تعزيــز شــعوره بالنجــال إشــباع احتياجاتــه النفســية نحــو مســاعدة اآلخــرين وعمــل الخيــر
 .والتقدير نتيجة قيامه بعمل يلقى تقديرا واحتراما من قبل الجميع

  إشـــباع احتياجاتـــه االجتماعيـــة كحصـــوله مـــن خـــالل ممارســـة للعمـــل التطـــوعي علـــى مكانـــة
إجتماعية رفيعة في أوساط مجتمعه وكذا تعزيز انتمائـه لجمعيتـه التطوعيـة والتـي تلقـى هـي 

أييــدا مــن قبــل المجتمــع إلــى جانــب توســيع شــبكة عالقاتــه االجتماعيــة بــين األخــرى قبــوال وت
 .أفراد المجتمع نتيجة احتكاكه بهم وتفاعله معهم

                                                           
 .34إبراهيم عبد الهادي المليحي، مرجع سابق، ص   1
 .53مرجع سابق، ص  زهراء احمد عيسى سند،  2
 .24محمد عبد الفتال محمد، مرجع سابق، ص   3
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 :أشكال ممارسة العمل التطوعي  -4
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 ، 
هـــذا مـــا اســـتدعى اهتمـــام واســـعا بدارســـة التطـــوع وقضـــايا هـــذا األخيـــر الـــذي تعـــدد أشـــكاله 

يعتــــــه ومســــــتويات ممارســــــة ومجــــــاالت اهتمامــــــه ، وفــــــي مــــــا يلــــــي وتصــــــنيفاته بحســــــب طب
 :سنستعرض بعضها

 :تصنيف العمل التطوعي بحسب طبيعة ممارسته - أ
 : يتمظهر العمل التطوعي من خالل طبيعة ممارسته إلى شكلين أساسين وهما

  ويتضــمن أي نشــاط أو ســلوك اجتمــاعي يصــدره الفــرد مــن تلقــاء : العمــل التطــوعي الفــردي
وعـادة يسـتند  1ادة حرة منه ، دون أن يتوقع وجود أجر سيتلقاه مقابـل مـا يقـوم بـه،نفسه وبإر 

فـــي ممارســـة العمـــل التطـــوعي بشـــكل فـــردي إلـــى اعتبـــارات دينيـــة أخالقيـــة أو اجتماعيـــة أو 
إنسانية إال أن هذا النوع من التطوع سالبا ما تطبعه العشوائية والتلقائية ، لذلك يكـون تـأثيره 

 .محدودا
 ويعـد هـذا النـوع مـن التطـوع ، أكثـر أشـكال التطـوع :  (المـنظم)لتطـوعي المؤسسـي العمل ا

تنظيمـــا وأوســـع تـــأثير فـــي المجتمـــع مقارنـــة بالعمـــل التطـــوعي الفـــردي ، فهـــو وليـــد التطـــور 
قتصــــادي واالجتمــــاعي الــــذي عرفــــه العــــالم ، فيجســــد بــــذلك أحــــد أنصــــع صــــور التفاعــــل اإل

إذ يقـــوم علـــى توحيـــد جهـــود األفـــراد التطوعيـــة ، التـــي  2.يجـــابي فـــي المجتمـــعاالجتمـــاعي اإل
تعمــــل علــــى تــــوفير الحاجــــات األساســــية لعديــــد مــــن شــــرائح المجتمــــع ، و يتمظهــــر العمــــل 
التطـــوعي المؤسســـي فـــي مختلـــف التنظيمـــات التطوعيــــة والخيريـــة والتـــي تتخـــذ مـــن العمــــل 

يقهــا ، إســتنادا التطــوعي مجــاال لنشــاطها ، وفقــا ألهــداف تطوعيــة تســطرها وتســهر علــى تحق
 .لرؤية تنظيمية معاصرة

                                                           
، دراسة موضوعية، مذكرة ماجستير، كلية أصول الدين الجامعة العمل التطوعي في السنة النبويةرندة محمد زينو،   1

 .31، ص 2113اإلسالمية، سزة، 
، مذكرة ماجستير، سير منشورة ، جامعة نايف عالعمل التطوعي وعالقة بأمن المجتم معلوى بن عبد ا  الشهواني،  2

 .35، ص2113للعلوم األمنية المملكة العربية السعودية، 
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ــا لمســتوياته - ب تتعــدد األعمــال التطوعيــة وتختلــف  : تصــنيف العمــل التطــوعي وفق
 بحسب طبيعتها ونوعيتها ومستويات النشاط المطلوب القيام به لذلك يمكن تميز األعمال 

 :1التطوعية وفقا لمستوياتها إلى نوعين أو قسمين وهما
 وهـي التـي يكـون فيهـا كـل مـن المتطـوع واألفـراد المسـتفيدين مـن  : خدمات تطوعيـة مباشـرة

العمـــل التطـــوعي علـــى تواصـــل مباشـــرا أي يكـــون أطـــراف العمليـــة التطوعيـــة علـــى تواصـــل 
ـــة المعـــوزة  مباشـــرا وتكـــون عـــادة فـــي شـــكل خـــدمات مباشـــرة يؤدهـــا الفـــرد للفئـــات االجتماعي

ريـــة أو المؤسســـات اإليوائيـــة أو الـــخ ويظهـــر ذلـــك فـــي الجمعيـــات الخي....واأليتـــام واألرامـــل
التنظيمــــــــــات التطوعيــــــــــة التــــــــــي تعنــــــــــى بتـــــــــــدريس فصــــــــــول محــــــــــو األميــــــــــة أو األطبـــــــــــاء 

 .الخ.....المتطوعين
  وهـي الخـدمات واألنشـطة التـي يقـوم بهـا المتطـوع ، وترجـع : خدمات تطوعية هير مباشـرة

أنه فـي هـذه الحالـة اآلثار المترتبة عنها بالفائدة على الجماهير المستفيدة من خدماته ، أي 
المتطــــوع ال يكــــون علــــى تواصــــل مباشــــر مــــع الجمــــاهير المعنيــــة باالســــتفادة مــــن األعمــــال 
نمـــا يكـــون هنـــاك وســـيط بينهمـــا يتوســـط أطـــراف العمليـــة التطوعيـــة ، كـــأن يقـــوم  التطوعيـــة وا 
المتطــوع بتأديــة خدماتــه لمســاعدة هيئــة مــا أو مؤسســة فــي تحقيــق أهــدافها ، تلــك األهــداف 

 .حقيقها أثر رجعي ذو فائدة للجماهيرالتي في ت
فيكـون المتطــوع فــي هــذه الحالـة قــد قــدم خدماتــه إلــى هـؤالء الجمــاهير بطريقــة سيــر مباشــرة  

ويظهــــر فـــــي اشـــــتراك األفـــــراد المتطـــــوعين فــــي أعمـــــال اللجـــــان ورؤســـــاء مجـــــالس الهيئـــــات 
 .والجمعيات التطوعية أو في األعمال اإلدارية وسيرها

ـــل التطـــ -جــــ ـــا لمجـــاالت ممارســـته تصـــنيف العم الـــى جانـــب تصـــنيف العمـــل :وعي وفق
ممارســته ،فــيمكن كــذلك تصــنيفه تبعــا للمجــاالت التــي يشــملها وهــي  ةالتطــوعي وقفــا لطبيعــ

 :  عديدة ومتنوعة ،إال أنه يمكن حصر بعضها في مايلي
ويتخذ هذا النوع من التطوع في العمل الخيري المباشر مجاال لـه : العمل التطوعي الخيري  -1

، حيـــث يعنـــي بتقـــديم المســـاعدات والخـــدمات الرعائيـــة للفئـــات االجتماعيـــة الهشـــة كاأليتـــام 
دون أن تـــولي . الـــخ... واألرامــل والفقـــراء وذوي االحتياجــات الخاصـــة والمســـنين المشــردين 

                                                           

للنشر  ، المكتب الجامعي الحديثوالمنظمات االجتماعية ممارسة تنظيم المجتمع في األجهزةمحمد عبد الفتال ،-
115،113،ص ص2113ط،االسكندرية،/،دوالتوزيع  1  
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مكانيــات هــذه الفئــات  األهميــة فــي نشــاطها إلــى الجوانــب المتعلقــة بالتنميــة كتطــوير قــدرات وا 
م فــــي الحيــــاة االجتماعيــــة أو ســــعيها إلــــى إحــــداث تغييــــر جوهريــــا فــــي والعمــــل علــــى دمجهــــ

 2.يسمح لهم بتحمل مسؤوليات أنفسهم بأنفسهم مستقبال 1.أحوالهم
نما يقتصر دور العمل التطوعي الخيري في كونه يعمل كوسيط بين الراسبين فـي عمـل    وا 

 .نية واالجتماعية العينيةالخير والمتبرعين وبين األفراد الذين هم بحاجة للمساعدات اإلنسا
وفي هذا النوع من العمل التطوعي تتخذ الجمعيات الخيريـة التطوعيـة مـن : العمل التنموي  -2

الجوانــب التنمويــة مجــاال رئيســيا لنشــاطها التطــوعي ، ويشــمل ذلــك التعــرف علــى احتياجــات 
يطر المنــاطق أو الفئــات االجتماعيــة المهمشــة والمقصــية وتحديــد خصائصــها ، ومــن ثــم تســ

منهــا مــا يــتم تنفيــذه علــى المــدى القصــير ومنهــا مــا يكــون تنفيــذه علــى ، وفقهـا بــرامج تنمويــة 
المـــدى الطويـــل ، ولكـــن الهـــدف الرئيســـي مـــن هـــذه البـــرامج التطوعيـــة هـــي مســـاعدة الفئـــات 
االجتماعيــة المســتفيدة مــن نشــاطها علــى تنميــة قــدراتها والرفــع مــن كفاءتهــا وذلــك مــن خــالل 

ا للتكـوين والتــدريب وتنميـة قـدراتها إلـى جانــب مسـاعدتها علـى فـتح مجــاال إتاحـة الفرصـة لهـ
ستثمار طاقاتها مما يسمح لهم من ترقيـة أنفسـهم والسـير بهـم إلـى ضـمان حيـاة اجتماعيـة إل

 3.كريمة
كمـــا تهـــتم هـــذه التنظيمـــات التطوعيـــة ذات الطـــابع التنمـــوي بكيفيـــة المســـاهمة االيجابيـــة فـــي 

بالعمــــل علــــى فــــتح مصــــادر رزق لألفــــراد المحتــــاجين وبالتــــالي المجــــال االقتصــــادي وذلــــك 
تحسـين مسـتوى دخلهـم مـن جهـة ، ومـن جهـة أخـرى االسـتفادة مـن مشـاريعهم اقتصـاديا فــي 

 .المجاالت التنموية مختلفة
وهــي تتمثــل فــي التنظيمــات التطــوعي ذات الطــابع الــدفاعي ، : العمــل التطــوعي الــدفاعي  -3

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

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

رؤية اجتماعية أمنية ، مقال منشور على الموقع :العمل التطوعي إشكاالته وتطبيقاتهالمرواني، نايف محمد   1
 http://alma3raqa.md//srpip.php?article22 22:41 ,13/12/2015 .: إدارة المتطوعين لكترونياال
 .نفس المرجع نايف محمد المرواني،  2
 . نايف محمد المرواني، نفس المرجع  3
 .نايف محمد المرواني، نفس المرجع  4

http://alma3raqa.md/srpip.php?article22
http://alma3raqa.md/srpip.php?article22
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ادة مــا تكــون القضــايا التــي تعــد مجــاال إلــى إحــداث التغيــر فــي توجهــات الجمــاهير نحــوه وعــ
لنشــاط هــذه التنظيمــات التطوعيــة تتعلــق بكــل مــن المــرأة والطفولــة والبيئــة وحقــوق اإلنســان 

 .وسيرها
 : تصنيف العمل التطوعي من حيث المؤهالت المطلوبة توفرها في المجتمع -د

هـذا العمـل  إن أي عمل إنساني واعي يستند إلى نمط تنظيمي معين يتطلـب ضـرورة تقسـيم
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 
قبـــل القـــائمين عليــــه ، ومـــن خــــالل هـــذه التقســــيمات أو المســـتويات المعتمــــدة فـــي تصــــنيف 

خيـــــرة علـــــى ســـــرار ة يمكـــــن اعتمادهـــــا كمعيـــــار تصـــــنيف وفقهـــــا هـــــذه األاألعمـــــال التطوعيـــــ
المؤهالت التي يتوفر عليها األفراد المتطوعين بحيث يتم تصنيف األعمال التطوعيـة داخـل 
التنظيمات التطوعية وفقها وعلى هذا األساس تقسم األعمال التطوعية إلـى ثالثـة مسـتويات 

 1:وهي
واألعمـــال التطوعيـــة التـــي تتطلـــب فـــي تأديتهـــا  :مســـتوى األعمـــال المهنيـــة المتخصصـــة  .1

كفــاءات مهنيــة وفنيــة متخصصــة ، إذ ال يمكــن ألي متطــوع ال تتــوفر فيــه هــذه الميــزة القيــام 
بها ، مثل األعمال التطوعية الطبية والهندسية و المحامـات وسيرهـا مـن األعمـال التطوعيـة 

نظريا وعمليا للمهـام التـي توكـل  التي تتطلب من الفرد المتطوع أن يكون ملما ومعدا إعدادا
 .إليه

وهي تلك النوعية من األعمـال التطوعيـة : مستوى األعمال التطوعية شبه متخصصة     -0
التــي ال تتطلــب مــن المتطــوع أن يكــون دقيقــا فــي إنجازهــا ، كمــا أنــه فــي نفــس الوقــت ال يمكنــه 

اإلداريـة التـي تتطلـب  ويمكن أن نلمـس ذلـك فـي األعمـال 2.إسفال التخصص التي يمارس كليا
مـن المتطـوع  فقـط التمـرس فـي القيـام باألعمــال التطوعيـة ، ومـع الوقـت يكتسـب الخبـرة الكافيــة 
إلنجــــاز هــــذه المهــــام التطوعيــــة الموكلــــة إليــــه ، إال أنــــه  يتوجــــب عليــــه ان يكــــون علــــى درايــــة 

 .بأبجاديات العمل اإلدارية مسبقا
                                                           

للنشر والتوزيع  المكتب الجامعي الحديث،  قضايا ومشكالت: الجمعيات األهلية النسائية محمد عبد الفتال محمد،   1
 .22، ص 2114ط، اإلسكندرية، /، د
 .23المرجع، ص محمد عبد الفتال محمد، نفس   2
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األعمال التطوعية التـي بإمكـان أي متطـوع  وتتمثل في: مستوى األعمال هير المهنية -0
، مهمــا كــان مســتواه القيــام بهــا ، فهــي ال تتطلــب أي مجهــود فكــري أو عقلــي أو تخصــص 

 1.مهني دقيق أو شبه دقيق
ويمكــن أن تظهــر هــذه األعمــال التطوعيــة  فــي عمليــة توزيــع المســاعدات علــى المحتــاجين 

 . ل التطوعية االخرى واأليتام وكذلك زيارة المرضى وسيرها من االعما
  :أدوار العمل التطوعي  -5

يضطلع العمل التطوعي بعديد األدوار التى هي ملقاة على عاتقـه وتبـرز فـي عديـد الصـور 
 : ،ولعل من بين األدوار التي يشغلها العمل التطوعي مايلي 

 : الدور األمني للعمل التطوعي  - أ
الســـلبية التـــي شـــكلت تحـــديا كبيـــرا تعـــد الجريمـــة واالنحرافـــات مـــن بـــين ظـــواهر االجتماعيـــة 

للمجتمعــات والحكومــات ،وهــذا مــا اســتدعي تضــافر مختلــف الجهــود للمســاهمة علــى كافــة 
األصــعدة للحــد منهــا ،لــذلك نجــد المؤسســات التطوعيــة ومــن بــاب المســاهمة فــي تحمــل جــزء 

لعمـل بيولون أهميـة بالغـة  نجدهم ،من المسؤولية االجتماعية وبالتنسيق مع الجهات األمنية
طيافــه لــذلك أالتطــوعي ،لمــا يتمتــع بــه مــن إمكانيــة للتغلغــل فــي اوســاط المجتمــع ،بمختلــف 

خيـــرة التـــى هـــذه األ.نجـــد القـــائمين علـــى الجهـــات األمنيـــة وبمســـاعدة المؤسســـات التطوعيـــة 
فـراد المجتمـع فـي المسـؤولية أتعمل من خالل برامجها التطوعية على اشـراك الجمـاهير مـن 

 : 2من خالل منية ولعل ذلك األ
  إشــراك الجمهــور فــي النشــاط األمنــي كالمســاهمة بــالحمالت التحسســية و التوعويــة ضــد

 .مخاطر حوادث المرور 
  اســتحداث خاليــا أمنيــة تكــون علــى تواصــل دائــم مــع أفــراد المجتمــع ،مــع تــدعيمها بخــط

هــاتفي للتبليــ  عــن المخالفــات و التصــرفات المشــبوهة كمظــاهر العنــف والتحــرش والخطــف 
 .االطفال وسيرها 

                                                           
 .24محمد عبد الفتال محمد، نفس المرجع، ص   1
،مذكرة ماجستير في العلوم االجتماعية ،سير  العمل التطوعي وعالقته بأمن المجتمعمعلوي بن عبد ا  الشهراني ،  2 

  43،44،ص ص 2113منشورة ،جامعة نايف للعلوم األمنية ،المملكة العربية السعودية ،
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  اشــراك رجــال األمــن فــي البــرامج االجتماعيــة التطوعيــة التــي تهــتم بالجمــاهير لكــي تتســع
األمنــي وبالتــالي تعميــق التفــاهم بينهمــا ليصــل فــي  المجــال مســاحة االنفتــال لهــذه الفئــة علــى

 .النهاية الى حد التنسيق بينهم
  ــــة ذات ــــة لبــــرامج تطوعي ــــة التطوعي ــــة كالتحســــيس أتســــطير المؤسســــات الخيري بعــــاد أمني

دمــان والمخــدرات بمخــاطر الجريمــة مــع ضــرورة التبليــ  عنهــا وكــذا التوعيــة ضــد مخــاطر اإل
سـتفحال اآلفـات االجتماعيـة السـلبية  فـي المجتمـع ،والعمـل ان تـؤدي الـى أمن شأنها  ىوالت

ن علـــى جـــذب المتطـــوعين الشـــباب بغيـــة دعمهـــم وتنميـــة مـــواهبهم و امكانيـــاتهم وتـــأهيلهم أل
 .1يجابيين  في المجتمعهم إفراد أيكون 

 : الدور التثقيفي للعمل التطوعي  -ب 
الحكومـات فـي  هإذ تعتمـد عليـ،لقد شكل العمل التطـوعي فـي الوقـت الـراهن ركيـزة أساسـية  

لنهضــتها ،وذلــك نظــرا لشــغله  االتنميــة االجتماعيــة التــى تنشــدها ،والتــي تعتبــر وقــود يــةعمل
والتــي منهــا الــدور التثقيفــي والــذي يمكــن تقســيمه بــدوره الــي قســمين رئيســين   ،دوارعديــد األ

 :وهما 
ويبــرز الــدور التثقيفــي والتربــوي للعمــل التطــوعي مــن : علــى المســتوى التربــوي التثقيفــي /أ

خـالل مـا تســطره التنظيمـات التطوعيــة مـن خطــط وبـرامج تربويــة ،وتعمـل علــى تنفيـذها عــن 
جديـــد للعـــيش وســـلوكيات جماعيـــة لـــم يكتســـبوها مـــن قبـــل  طريـــق اكســـاب المتطـــوعين طـــرق

ثقــافتهم  مــن ،وهــذا مــا يطــور ات،نتيجــة احتكــاكهم بالبيئــة التنظيميــة وعملهــم ضــمن جماعــ
كثيــــرا مــــن ألــــوان النشــــاط االجتمــــاعي ذات األثــــر علــــى لــــى جانــــب تــــوفير إ. 2الجمعويــــة  

تربوية كدعمه بالقيم االيجابيـة اإليجابي على الحياة االجتماعية للفرد المتطوع من الناحية ال
جــل المجتمــع ،والتــي أل والتضــحية مــن ذكــالخلق الحميــد وقــيم العمــل الجمــاعي والعطــاء والبــ

 .  3كلها تصب في نضج شخصية وثقافة الفرد المتطوع 

                                                           

45بن عبد ا  الشهراني  ، نفس المرجع ،ص معلوي - 1  
معلوي بن عبد ا  الشهراني ، نفس المرجع ، نفس الصفحة -  2  

، القطيف ،المملكة 3أطياف للنشر والتوزيع ،طمؤسسة  ، العمل التطوعي في خدمة المجتمعحسين الصفار ،  -3
  42،ص2113العربية السعودية  ،
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كما تستهدف الخدمات التطوعيـة تحقيـق االسـتفادة القصـوى مـن الخبـرات العلميـة والفنيـة  -
وذلــك 1ين والمدرســين واإلداريــين المتطــوعين بالمؤسســات التطوعيــة ،مــن االطــارات الجــامعي

عــن طريــق اتاحــة الفرصــة لهــم لمزاولــة مهــنهم فــي المؤسســات التطوعيــة فــالمعلمين يزاولــون 
فـــراد المجتمـــع كتقـــديم أيتـــام والمعـــوزين مـــن طفـــال األمهنـــة التعلـــيم بشـــكل تطـــوعي لفائـــدة األ

مسـتوى التحصـيل الدراسـي لهـؤالء األيتـام للـدروس وحصـص الـدعم الدراسـي بهـدف تحسـين 
وهكــذا بالنســبة لمختلــف المتطــوعين مــن ذوي الخبــرات والمهنــة ،فهــم يســاهمون . والمعــوزين 

 .بها كمتطوعين في هذه المؤسسات التطوعية  
تعتمـــــد الجمعيـــــات الخيريـــــة علـــــى  :علـــــى مســـــتوى الخـــــدمات التطوعيـــــة التثقيفيـــــة / ب

قافية ،كتنظـيم النشـاطات الثقافيـة و تأطيرهـا والسـهر علـى المتطوعين في تنشيط برامجها الث
لــى بعــض النشــاطات ذات الطــابع إويمكــن التطــرق  ســتفادة أفــراد المجتمــع منهــا ،تنفيــذها ال

 : 2دأبت الجمعيات الخيرية على تنظيمها وهي كمايلي  ىالتثقيفي والت
القراء ونشر علومه بين النشء لخلق أجيـال  ظتنظيم المسابقات الدينية والتي تشمل تحفي -

لــــى جانـــــب حمايتهـــــا مــــن االنحرافـــــات الفكريـــــة إســـــالمية محافظــــة علـــــى دينهــــا وهويتهـــــا اإل
ـــــدين االســـــالمي الوســـــطي ،لهـــــذا نجـــــد  والعقائديـــــة والســـــلوكية والعمـــــل علـــــى تعزيـــــز قـــــيم ال

فـيظ القـرآن انشـاء حلقـات ومراكـز لتح علىالمؤسسات التطوعية وخاصة الخيرية منها تعمد 
 .وعلومه بمساعدة علماء ومشايخ المتطوعين لهذه المهمة

تنظـــيم ملتقيـــات ونـــدوات فكريـــة وعلميـــة هادفـــة بإمكانهـــا المســـاهمة بـــالرقي الفكـــري لـــدى  -
 .الشباب وذلك بالتنسيق مع مختصين وأكاديميين 

ميـــول دعـــم البـــرامج الفنـــون التشـــكيلية وذلـــك عـــن طريـــق رعايـــة المواهـــب الشـــبانية ذات ال-
لألعمـال التشـكيلية كنحـت والرســم وسيرهـا مـع تــوفير المنـا  المالئـم لهــا مـع تشـجيع وتنظــيم 

 .3المعارض لتبرز ابداعاتها ومواهبها 
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ـــك كتقـــديم دورات تكوينيـــة لفائـــد الشـــباب فـــي  - تقـــديم بـــرامج ونشـــاطات ثقافيـــة وعلميـــة وذل
ـــديهم نقـــص فيهـــا ،الـــى جانـــب تنظـــيم المســـاب ـــة  ميـــادين مختلفـــة تلمـــس ل قات تنافســـية الثقافي

 . 1وعلمية وكذالك معارض للكتب وسيرها
تنظـــــيم الـــــرحالت الترفيهيـــــة والمخيمـــــات الصـــــيفية لفائـــــدة األطفـــــال وذلـــــك تحـــــت اشـــــراف -

 .متطوعين
 :  الدور االجتماعي للعمل التطوعي   -ج

ــــراد المجتمــــع  ــــراء مــــن أف ــــين االسنيــــاء والفق لطالمــــا شــــكل العمــــل التطــــوعي همــــزة وصــــل ب
د،حيث يأخـــذ علـــى عاتقـــه المســـاهمة مـــن خـــالل تبرعـــات الفئـــات الميســـورة فـــي تلبيـــة الواحـــ
 ، بنــاء المجتمـــعأيتـــام ومعــوزين مـــن أساســـية للفئــات األقـــل حــظ مـــن فقــراء و حتياجــات األاإل

حتياجـات وهذا ما قد يخفف من عب  أجهزة الرعاية االجتماعية الحكومية في توفير هذه اإل
الــدور وتحــرص علــى اإلشــراف  ذاالمؤسســات التطوعيــة تعنــى بهــفــراد ،ممــا يجعــل لهــؤالء األ

نمـــا حتـــى الـــدول المتقدمـــة أ،وهـــذا الـــدور ال يقتصـــر علـــى الـــدور الناميـــة 2عليـــه  و الفقيـــرة وا 
دعـم بـرامج الرعايـة االجتماعيـة ضحت تعول وبشـكل كبيـر علـى المؤسسـات التطوعيـة فـي أ

 : 3وجه وأشكال نذكر منها مايليلديها ،ويأخذ الدور االجتماعي للعمل التطوعي عدة أ
تزويــــد الشــــباب بالمهــــارات االجتماعيــــة الالزمــــة للحيــــاة وطــــرق التعامــــل والتصــــرف فــــي  -

 .المجتمع 
دوار االجتماعيـة المهمـة كما أن البرامج الخدماتية التطوعية تعد هي األخرى من بـين األ -

انية المادية من أسذيـة التي يضطلع بها العمل التطوعي خاصة في تقديم المساعدات االنس
وألبســـة ومـــؤن لألفـــراد الـــذين هـــم فـــي حاجـــة ماســـة لهـــا ويبـــرز هـــذا الـــدور جليـــا فـــي أوقـــات 

 . الحروب والكوارث 
كما يساهم العمل التطوعي على المستوى االجتماعي في تلبيـة احتياجـات الفقـراء واأليتـام -

الخبــرات واإلمكانيــات والمعــوزين مــن الخــدمات الصــحية المجانيــة ،وذلــك مــن خــالل تســخير 
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لـى إ، 1ستشـفائية مـن متطـوعين لفائـدة هـذه الفئـات ممـن هـم بحاجـة الـى العـالجإلالطبية و ا
طبــاء والمختصــين والعيــادات المتنقلــة نتــداب األاجانــب دعــم ذلــك بتــوفير الكــوادر الطبيــة ك

وكــل لفائــدة المعــوزين فــي المنــاطق النائيــة والــذين ال تشــملهم الخــدمات الصــحية الحكوميــة 
 . ذلك بهدف مساعدة المرضي المعوزين والغير القادرين على العالج 

قــوم بــه قطــاع التطــوعي نجــد الحكومــات تــولي أهميــة يونظــرا للــدور االجتمــاعي القــوي الــذي 
 32كثــر مــن أبالغــة بــدعم وتشــجيع هــذا القطــاع ، ففــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة نجــد أن 

ي بمعــدل مليــون ونصــف مليــون أيهــا متطــوعين مــن مواطن% 31مليــون متطــوع أي نســبة 
مليـــار دوالر  133جمعيـــة خيريـــة نشـــطة وتبلـــ  قـــوة العمـــل التطـــوعي اقتصـــاديا مـــا يعـــادل 

سنويا ،وجل هذه المنظمات الخيرية  معفية من الضـرائب ،كمـا أن لهـا الحـق فـي الحصـول 
الـى جانـب عديـد على نسبة كبيرة من الضرائب المستحقة على الشركات واألفـراد والمنشـأة ،

 .   2التسهيالت القانونية التشريعية المشجعة لنشاط هذا القطاع
لقــد حاولـــت النظريــة السســـيولوجية  : المـــداخل النظريـــة المفســـرة للعمـــل التطـــوعي: ثانيــا 

معالجة مختلف أوجه الفعل االجتماعي ،ويعد العمل التطـوع أحـد أشـكال الفعـل االجتمـاعي 
عطــاء تفســير لــه تبعــا لخصوصــية إالــذي حاولــت النظريــة السســيولوجية مــن خــالل مــداخلها 

منطلقاتــــه الفكريــــة وذلــــك عــــن طريــــق اســــقاط نظــــرة كــــل مــــدخل علــــى الفعــــل  كــــل مــــدخل و
 :طوعي ،ومن بين المداخل النظرية التي خاضت في موضوع العمل التطوعي مايلي الت

 :/المدخل الوظيفي في تفسير التطوع  -1
يعد المدخل الوظيفي من بين المداخل النظرية التي تعنى بنتائج الفعـل االجتمـاعي         

ن يترتب عنه من نتائج تسـهم فـي تحقيـق التكامـل واالنسـجام للنسـق االجتمـاعي أوما يمكن 
ـــى  ـــد أول ككـــل ، وبمـــا أن العمـــل التطـــوعي يعـــد أحـــد أوجـــه الفعـــل االجتمـــاعي الـــواعي ، فق

بــرز ذلــك يالمــدخل الــوظيفي  أهميــة بالغــة بتفســير قضــاياه وفقــا لــرؤى و أبعــاد متعــددة ، و 
حليــل و تفســير مختلــف جوانــب العمليــة التطوعيــة و مــن خــالل آراء و توجهــات رواده فــي ت

                                                           
1-Gill M.L and  Katie  Turner , Social Impact of Volunteeism , university  press  , 2011, 
p161 
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انعكاساتها اإليجابية على البنـاء االجتمـاعي عمومـا مـع التركيـز علـى الوظـائف التـي يمكـن 
 :هذه الوظائف في ما يليذكر أن يؤديها فيه  و عليه يمكن 

لقــد اهــتم علمــاء الــنفس و االجتمــاع بتحليــل الوظــائف  :وظــائف التطــوع بالنســبة للفــرد  - أ
لنفسية و االجتماعية التي يمكن أن يحققها التطوع للفرد ، و لقد حددت هذه الوظـائف فـي ا

 : 1أربعة وظائف نفسية منها و اجتماعية تتمثل في
و فـي هـذا االتجـاه فقـد جـاءت  :مساهمة العمل التطـوعي فـي تحقيـف اإلنجـاز المهنـي  -

إسهامات المدخل الـوظيفي مـن خـالل تـأثيرات العمـل االجتمـاعي للفـرد علـى مسـاره المهنـي 
لوظيفـة " دافيـد سـيلز"ضمن التنظيمات التطوعية على اختالفها ، و ذلـك عـن طريـق تنـاول 

تلقــاه دور التــدريب الــذي يخــالل ذلــك مــن  ســتهلالعمــل االجتمــاعي فــي حيــاة الفــرد ، و قــد ا
الفرد داخل التنظيمـات التطوعيـة ، و مـا يمكـن أن يعـود عليـه مـن منفعـة فـي تنميـة مهاراتـه 
التنظيميــة و العمــل علــى إكســاب عديــد الخبــرات التنظيميــة ، و التــي تمكنــه فــي أداء عملــه 

 .2التنظيمي بكفاءة عالية
مـات التطوعيـة و من بـين المهـارات التـي يمكـن للفـرد المتطـوع اكتسـابها ضـمن إطـار التنظي

هــــو التمــــرس علــــى العمــــل التنظيمــــي عمومــــا و تنميــــة إمكانياتــــه علــــى المســــتوى اإلداري و 
يتمظهـــر ذلـــك فـــي التمـــرس علـــى كتابـــة التقـــارير و إعـــداد الملفـــات و كـــذا اكتســـابه األطـــر 

حتكـاك ات القيادية ، و كل هذا من خـالل اإليالتدريب على السلوك كذاالتنظيمية المطلبية و 
 .ةلى الجو التنظيمي السائد في هذه التنظيمات التطوعيالمباشر ع

فــــــراد إلـــــى جانــــــب إكســـــابهم الخبــــــرات االجتماعيــــــة ك ليـــــات لتواصــــــل االجتمـــــاعي مــــــع األ 
المتطـــوعين اآلخـــرين وكـــذا التفاعـــل معهـــم ضـــمن إطـــار العمـــل كفريـــق ، كمـــا يتـــيح الجـــو 

 علـــىي و التعـــاون التطـــوعي التنظيمـــي الـــذي يتميـــز بالمرونـــة فـــي التعامـــل و الجـــو األخـــو 
ــــوالتهم ومــــواهبهم ــــدماج االجتمــــاعي  صــــقل مــــواهبهم و تشــــجيع مي ، كمــــا يضــــمن لهــــم االن
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يشكل لديهم مخـزون تنظيمـي جيـد يمكـنهم  ممااإليجابي في مجتمعهم كأعضاء فاعلين فيه 
 .1ندماج السلس في التنظيمات الرسمية بكل سهولة و يسرمن اإل

، و  ن خــالل نظرتــه لوظيفــة العمــل االجتمـــاعيهــذا الموضــوع مــ" جــون ويلــس"و لقــد أثــر 
تأكيــده علــى دوره المباشــر و سيــر المباشــر علــى الجوانــب النفســية للفــرد مــن خــالل اكتســابه 

، و هو ما يحفـزه  مزيدا من الثقة في النفس و كذا الرفع من مستوى الطمول لديه و التفاؤل
 .2اإليجابي حول مساره المهنيعلى تحقيق اإلنجاز المهني، و هو ما سيكون لديه التأثير 

بــين كــل مــن الــدور المباشــر للعمــل االجتمــاعي " جــون ويلــس"و فــي هــذا الصــدد فقــد ميــز 
على تحقيق اإلنجاز للفرد ، و ذلـك مـن خـالل التـأثير فـي تطـوير قدراتـه و توسـيع ثقافتـه و 

هنـي و ، و هو ما سينعكس إيجابيـا علـى مسـاره الم تشجيعه على النجال و التفوق الدراسي
ر يـيبـرز الـدور الغ بينمـا،  عالم الشغل بكل ثقـة و تفـاني مهنيـين هالوظيفي مما يخول دخول

مباشـــر بالنســـبة للفـــرد فـــي توســـيع شـــبكات عالقاتـــه االجتماعيـــة و التـــي قـــد تكـــون ســـببا فـــي 
، كمـا تسـهم الخبـرات و المهـارات التنظيميـة  3لـه تسهيل عملية البحث و إيجاد فرصة عمل

لعمــل التطــوعي المــنظم مــن لالتــي اكتســبها الفــرد المتطــوع مــن خــالل احتكاكــه و ممارســته 
 .تحسين أداءه الوظيفي و الرفع من كفاءته المهنية

و يظهــر دور التطــوع فــي  :مســاهمة العمــل التطــوعي فــي تعزيــز التكامــل االجتمــاعي  - 
حـول " دور كـايم"تماعي انطالقا من المنظور الوظيفي مـن خـالل أراء  تحقيق التكامل االج

هليــة فــي المجتمــع فهــو يعمــل علــى تــأمين التعــاون المتبــادل أهميــة التطــوع و التنظيمــات األ
بين جميع أطياف المجتمع و كذا العمـل علـى دمـج الفـرد فـي مجتمعـه و التصـدي لمختلـف 

 نهيـار البنـى العضـوية للمجتمـع فـي ظـل الحداثـةالتهديدات االجتماعية التي قـد تـؤدي إلـى ا
نتمـاء للجماعـة و تعزيـز قـيم العطـاء و البـذل و تغليـب ، كما يعمـل علـى تنميـة الشـعور باإل

 .4المصلحة العامة

                                                           
،دراسة ميدانية منشورة ،مركز البحوث والدراسات  قيم العمل االهلي في مصرخالد عبد الفتال عبد ا  ، -  1

 32،ص2113دب ،جامعة القاهرة ،مصر ،،كلية اآل1،طللنشر والتوزيع االجتماعية 
 41،ص مرجع سابق  نوي عمار ، -  2 
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الــى جانــب مســاهمة  :عضــد للمجتمــع تمســاهمة العمــل التطــوعي فــي دعــم الســلو  ال -
شخصــيته و بنائهـا و ذلــك مــن خــالل التطـوع علــى المســتوى الفـرد فــي مســاعدته علـى بلــورة 

مــا يــتم تــدعيمها بــه مــن أفكــار و قــيم و ســلوكات اجتماعيــة كفيلــة بصــده عــن االنحــراف فــي 
كما تعزز ثقته بنفسه و دعم الرول االنتمـاء و الـوالء االجتمـاعي 1ات الغير سوية ، يالسلوك

ياته وبالتـــــالي خلـــــق مجتمـــــع واعـــــي بذاتـــــه وقـــــادر علـــــى تحمـــــل مســـــؤول.2لمجتمـــــع المحلـــــي
 والمساهمة في التنمية والتطور والرقي الحضاري 

إلـــى جانـــب وجـــود وظـــائف يعنـــى بهـــا العمـــل :  وظـــائف التطـــوع بالنســـبة للمجتمـــع - ب
،  فقــد تطــرق المــدخل الــوظيفي فــي تحليلــه للعمــل التطــوعي   التطــوعي علــى المســتوى الفــرد

مـــن حيـــث الـــى مـــا يمكـــن أن يضـــطلع بـــه علـــى مســـتوى المجتمـــع و تختلـــف هـــذه الوظـــائف 
أهميتها من مجتمـع آلخـر و لكـن يمكـن حصـر أبرزهـا فـي الوظـائف الثالثـة األساسـية التـي 

 :3يرتكز عليها عموما البناء االجتماعي ألي مجتمع و هي
أن من بين الوظائف البارزة و الهامة التـي يمكـن أن يحققهـا  :الوظيفة االجتماعية للتطوع  -1

العمـــل التطـــوعي علـــى المســـتوى االجتمـــاعي هـــو تـــدعيم التماســـك االجتمـــاعي للمجتمـــع و 
، و يظهـر ذلـك  تحقيق التكامـل االجتمـاعي بـين مختلـف أطيافـه االجتماعيـة علـى اختالفهـا

المتباينــة التركيبــة االجتماعيــة ، نســجام و بشــكل جلــي فــي المجتمعــات التــي تتميــز بعــدم اإل
التــي قــد تطــال بعــض  ،بنائــه االجتمــاعي مظــاهر التهمــيش و اإلقصــاء ثنايــاأيــن تبــرز فــي 

يعود بالســلب ســ األمــر الــذينــدماجها فــي المجتمــع ااألقليــات االجتماعيــة ممــا يعرقــل عمليــة 
ل مؤسسـاته فنجد القطاع التطوعي يأخذ على عاتقه هذه المهمة من خال 4على هذا األخير

التـي تعمـل علـى عديـد األنشـطة و البـرامج التطوعيـة المتعـددة المجـاالت و التـي مـن شـأنها 

                                                           
1 -Mark Niskal , Anders B, voluneerism and legislation a guidance not  , UN  
Volunteers international  Federation of Red Goss and Red Grexent societies , New York 
,2003,P18                      
  2 - Mark Niskal , Anders B,IPid,P19  
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، و هــــذا مــــن شــــأنه تعزيــــز 1دعــــم آليــــات االنــــدماج االجتمــــاعي لهــــذه الفئــــات االجتماعيــــة 
 .التماسك االجتماعي

خاصـة  ، كما يعمل التطوع و المؤسسات التطوعية على تحقيق التكيف االجتمـاعي لألفـراد
، حيــث يعــيش األفــراد فيهــا  فــي المجتمعــات الكبيــرة و التــي تعــرف نزوحــا و هجــرات متعــددة

حالــــــة مــــــن العزلــــــة و صــــــعوبة فــــــي التعــــــايش مــــــع الظــــــروف و المتغيــــــرات االجتماعيــــــة و 
، فنجـــد المؤسســـات االجتماعيـــة التطوعيـــة مـــن خـــالل  االقتصـــادية المســـتجدة المحيطـــة بهـــم

ى طمــس الحــواجز بيــنهم و تــدعيم الفــوارق االجتماعيــة بــين فهــي تعمــل علــ ، انخــراطهم فيهــا
 .هذه الفئات االجتماعية

إلـــى جانـــب مســـاهمتها فـــي مـــد جســـور التواصـــل و التفاعـــل بـــين هـــؤالء األفـــراد و محـــيطهم 
 .2االجتماعي الجديد مما يساهم في خلق تناسم و اندماجهم مع محيطهم

ــــارزا فــــي  ــــة دورا ب ــــار الســــلبية الناجمــــة عــــن كمــــا تلعــــب المؤسســــات التطوعي التصــــدي ل ث
التغيــرات االقتصــادية و االجتماعيــة و األمنيــة الســريعة و التــي تكــون لهــا آثــار وخيمــة علــى 
بعض الفئات االجتماعية و التي تعمل هذه المؤسسات التطوعية على مـد يـد العـون لهـؤالء 

 .3اساتها عليهملتخطي هذه اآلثار السلبية و انعك او معنوي ااألفراد و دعمهم مادي
وتعمــل التنظيمــات التطوعيــة إلــى جانــب كــل هــذا ، و مــن خــالل شــبكات متطوعيهــا علــى 

بعضــها علــى ربــط الجماعــات االجتماعيــة ببعضــها الــبعض لتســهيل انفتــال هــذه الجماعــات 
، و هـذا ممـا يسـهل آليـات  البعض و معرفة خصوصية كل جماعة و ما يميزها عن سيرها

، خاصـة الجماعـات االجتماعيـة التـي تتمتـع بخصوصـيات و  ا بيـنهمالتعامل و التكامل فيم
،  خلفيات اجتماعية و ثقافية و دينية متميزة عن سيرها مـن الجماعـات االجتماعيـة األخـرى

و هذا ما من شأنه تكريس التعايش االجتماعي بين جميـع أفـراد المجتمـع الواحـد و التقليـل 4
 .وخلق توازن في البناء االجتماعي للمجتمع ككل من احتمالية وجود صراعات اجتماعية 

                                                           
 35خالد عبد الفتال عبد ا  ، مرجع سابق ، ص ، -1

 
2 -Danny Burns  ,Alexandaer Picken  ,The role of Volunteering in Sustainable 
Development  ,Unstitute of development studies  , London, 2015, PP 10-11 
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على المستوى االقتصادي فقد جاء تحليـل المـدخل الـوظيفي   : الوظيفية االقتصادية للتطوع -2
للعمـل التطـوعي مــن خـالل مـا أســهمت بـه الوظيفـة الحديثــة والتـي عملـت علــى إبـراز الــدور 

اصــــة و دوره فــــي تحقيــــق التكــــاملي بــــين كــــل مــــن القطاعــــات الحكوميــــة و التطوعيــــة و الخ
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 تيـارا 

قتصاديين الذين أخـذوا علـى عـاتقهم التأكيـد علـى الـدور التكـاملي بـين مختلـف جديدا من اإل
لقطاعـــات و إعطـــاء القطـــاع التطـــوعي المكانـــة التـــي يفتـــرض أن يحظـــى بهـــا ليـــتمكن مـــن ا

القيــــام بوظيفتــــه االقتصــــادية و االجتماعيــــة علــــى أكمــــل وجــــه و اعتبــــاره شــــريك فاعــــل فــــي 
" ســـيدني ويـــب"الحركـــة التنمويـــة ، و مـــن بـــين رواد هـــذا التوجـــه التكـــاملي نجـــد االقتصـــادي 

و التـي كانـت مـن بـين المحـاوالت 1ة السلم االمتـدادي من خالل إسهاماته في إرساء نظري*
الجادة في سبيل تفسير دور العمل التطوعي في دعم استقرار البناء االجتماعي و ذلك مـن 

يبــرز فــي ســد عجــز الهيــات الحكوميــة  ذيخــالل الــدور التكــاملي للتنظيمــات التطوعيــة و الــ
لهـــم الحـــد األدنـــى مـــن  فـــي تغطيـــة احتياجـــات المـــواطنين مـــن خـــدمات و ســـلع ممـــا يضـــمن

عـدم و أمـام .المعيشة و الذي يعد أحد االلتزامات التي على الحكومة اإليفاء بها لمواطنيها 
ـــذلك ســـيدخل ـــاء ب ـــة فـــي حـــرج أمـــام مواطنيهـــا االيف ـــذي يجعـــل ، 2الجهـــات الحكومي األمـــر ال

التنظيمـــات التطوعيـــة تتـــدخل لتغطيـــة هـــذا العجـــز و ذلـــك مـــن خـــالل برامجهـــا التطوعيـــة و 
بغيــــة الحفـــاظ علــــى الحـــد األدنــــى للمعيشــــة  و بـــذلك تتشــــكل هنـــاك شــــراكة فــــي ، رعائيـــة ال

المســؤولية االجتماعيــة بــين كــل مــن القطــاع الحكــومي و القطــاع التطــوعي و ذلــك للحفــاظ 
 .3على القدرة الشرائية و االستهالكية للمواطن ، مما يخلق توازن اجتماعي

االقتصـــادي اآلخـــر و الـــذي حـــاول "  راينيـــامين جـــ"و فـــي نفـــس الســـياق كانـــت إســـهامات 
و لكـن بنظـرة مختلفـة نوعـا مـا ، و ذلـك مـن  .التأكيد على الدور المتكامل للقطاع التطـوعي

خالل نظريته األعمدة المتوازية و التـي تقـوم علـى فكـرة أنـه ال يمكـن ألي مجتمـع أن يصـل 

                                                           

 41،41خالد عبد الفتال عبد ا  ، نفس المرجع  ، ص ص ،  1- 
، مقال منشور،  الدور التكاملي بين القطاع الحكومي و الخاص و الخيريعبد الكريم بن عبدالرحمان الصالح ،   2

 17www.alukah.net , 30: 2015/12/13 ,: موقع شبكة األلوكة
 .عبدالكريم بن عبدالرحمان الصالح، نفس المرجع  3
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ل مـــن القطـــاع إلـــى تحقيـــق الرفاهيـــة االجتماعيـــة مـــن سيـــر وجـــود شـــراكة و تعـــاون بـــين كـــ
الحكــــومي و بــــين التنظيمــــات التطوعيــــة ، فكــــل واحــــد مكــــل ل خــــر علــــى شــــرط أن تكــــون 

،أي أنـه 1نفسها التي تقدمها التنظيمات التطوعية يالخدمات التي تقدمها الحكومة لألفراد ه
ال ينبغي أن تتكـرر الخـدمات التـي تقـدم لألفـراد مـن الجهتـين و أن ال تتعـارض مـع بعضـها 

 .البعض
على العموم فقد حددت للعمل التطوعي مجموعة من الوظائف إلى جانـب دوره التكـاملي و 

 :2و تمثلت هذه الوظائف في ما يلي
فـي حـل عديـد المشـكالت االجتماعيـة  ةتحقيق التنظيمات التطوعية قيمة اقتصادية و نجاعـ -

ل الناجمـــة عــــن النظـــام االقتصــــادي الســــائد و الـــذي تعمــــل التنظيمــــات التطوعيـــة مــــن خــــال
 .برامجها على سد الثغرات و الهفوات التي تنجم عنه و عن آثاره

دور التنظيمــــات التطوعيــــة كالنقابــــات العماليــــة و المهنيــــة مــــن خــــالل تــــدخالتها فــــي عديــــد  -
، إلـــــى جانـــــب دور التعاونيـــــات و  المواقـــــف الحرجـــــة التـــــي يمـــــر بهـــــا النظـــــام االقتصـــــادي

ســلع و الخــدمات و التــي نجــد عديــد الــدول االتحــادات المهنيــة و التــي تعــد مشــاريع منتجــة لل
الناميــة تعــول عليهــا فــي دعــم اقتصــادياتها و مســاهمتها فــي رفــع المســتوى المعيشــي لعديــد 

 .األفراد و إنقاذهم من شبح البطالة
، و ذلـــك مـــن خـــالل اســـتثمارها  مســـاهمة التنظيمـــات التطوعيـــة فـــي تمويـــل عديـــد المشـــاريع -

ير مناصــب شــغل لألفــراد و كــذا المســاهمة فــي دعــم لرأســمال لــديها و هــو مــا يســهم فــي تــوف
 .3االقتصاد الدول التي تتواجد فيها هذه التنظيمات

علــــى الـــرسم مــــن عالقــــة المــــد و الجـــزر بــــين األنظمــــة السياســــية و  :الوظيفــــة السياســــية  -3
نـــه ال يمكـــن إسفـــال الـــدور أالتنظيمـــات التطوعيـــة منـــذ البـــدايات األولـــى لظهـــور الدولـــة إال 

ل التطـــــوعي علـــــى المســـــتوى السياســـــي و يظهـــــر ذلـــــك مـــــن خـــــالل مســـــاهمة البـــــارز للعمـــــ
التنظيمات التطوعية و المدنية في المشاركة في صناعة القرارات المتعلقـة بالسياسـة العامـة 
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بتمثيـل المصـلحة العامـة  ىتعنـالتـى للدولة ضمن إطـار دورهـا كشـريك فـي الحيـاة العامـة و 
فـــي الـــدول الناميـــة و ظهـــور توجـــه نحـــو تبنـــي  و لكـــن مـــع هبـــوب ريـــال التغييـــر 1لألفـــراد ،

التعددية و الديمقراطية السياسية أصبح للتنظيمات التطوعية وظيفة سياسية أكثر تـأثيرا مـن 
ذي قبل تتمثل في تعزيز الديمقراطيـة علـى اعتبـار أن هـذه التنظيمـات التطوعيـة و وجودهـا 

ي تتمتـع بـه البيئـة السياسـية فـي و مدى فعاليتها يعد معيارا على مدى الجو الـديمقراطي الـذ
بــــل أكثــــر مــــن ذلــــك فقــــد أصــــبحت تمثــــل هــــذه التنظيمــــات أحــــد الروافــــد  . 2أي مجتمــــع مــــا

األساســية الداعمــة للديمقراطيــة و ذلــك مــن خــالل مــا يمكــن أن تتيحــه هــذه التنظيمــات أمــام 
 األفـــراد بشـــكل عـــام و الـــذين تعمـــل علـــى بنـــاء شخصـــيتهم و تنميـــة قـــدراتهم ، لتكـــون لـــديهم

 .االستعدادات ليكونوا مواطنين واعين بمستقبلهم و لديهم القدرة الكافية
و عليــــه و مــــن خــــالل عرضــــنا المــــدخل الــــوظيفي فــــي تفســــيره ألهميــــة العمــــل التطــــوعي و  -

وظائفه يتجلـى لنـا أنـه علـى الـرسم مـن الوظـائف الهامـة التـي حـاول هـذا المـدخل أن يبرزهـا 
علـى الـدوافع النفسـية و االجتماعيـة التـي يمكـن هتمامـه إنـه صـب جـل أللعمل التطوعي إال 

أن يحققهـــا التطـــوع للفـــرد كالنجـــال و إثبـــات الـــذات و التفـــوق المهنـــي و سيرهـــا مـــن الـــدوافع 
ذات الطـــابع النفســـي و االجتمـــاعي ، إلـــى جانـــب الوظـــائف االقتصـــادية و السياســـية التـــي 

فيهــا و تشــريحها بينمــا  يســاهم بهــا التطــوع علــى المجتمــع ، فقــد حــاول هــذا المــدخل التعمــق
أسفل الجوانب األخالقية و الدينيـة التـي يمكـن أن نستشـفها مـن الممارسـة التطوعيـة خاصـة 

بعــــاد الثقافيــــة و األخالقيــــة و التــــي يــــتم عليهــــا جــــوهر التطــــوع كقــــيم البــــذل و العطــــاء و األ
يــة و ، إلــى جانــب القيمــة الدين التضــامن و التكافــل االجتمــاعي بــين جميــع أطيــاف المجتمــع

التطوعيــة فــي أي مجتمــع علــى اخــتالف  الشــعلةالروحيــة التــي تعــد الوقــود التــي يشــعل فتيــل 
 .ثقافتهم 
 : المدخل النقدي في تفسير التطوع -2

ا مقارنـة بقضـايا بلقد جاء اهتمامات المـدخل النقـدي بتحليـل العمـل التطـوعي قلـيال و مقتضـ
أخـــرى شـــغلت حيـــزا كبيـــرا مـــن اهتمامـــه علـــى ســـرار اهتمامـــه بتحليـــل العمـــل المـــأجور و مـــا 

ســتغالالت اجتماعيــة أســهمت فــي تشــكل بنــاء اجتمــاعي يغلــب ايترتـب عليــه مــن فروقــات و 
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نـه أ، إال 1، هـذه األخيـرة التـي كانـت محـور اهتمـام الفكـر النقـدي  ختالالت الطبقيةعليه اال
إنكــــار وجــــود بعــــض المحــــاوالت الماركســــية لتفســــير البعــــد الرأســــمالي للتنظيمــــات  ال يمكــــن

التطوعيــة فـــي المجتمــع المعاصـــر و يمكــن التطـــرق إلـــى هــذه المحـــاوالت مــن خـــالل تنـــاول 
 :2فكرتين أساسيتين و هي

لقـــد حصـــر الماركســـيين وظيفـــة : دور القطـــاع التطـــوعي فـــي الـــدفاع عـــن الرأســـمالية  - أ
 :3ي دعم النظام الرأسمالي في بعدين و هماالتنظيمات التطوعية ف

عمــل التنظيمــات التطوعيــة علــى تركيــز و توزيــع رأســمال القطــاع سيــر  :البعــد األول  -1
الربحــي مـــن خـــالل اســـتثمار مواردهـــا فـــي األســـهم و الســـندات البنكيـــة و هـــو مـــا يحفـــظ لهـــا 
قوتهـا الماليــة و االســتثمارية ممـا يجعلهــا تشــكل قـوة اســتثمارية هامــة شـأنها شــأن التنظيمــات 

 .و يكرس الهيمنة الرأسمالية ، و هو ما يدعم االستثمارية الرأسمالية
و يتمثــل فــي ســد العجــز الــذي تســجله الحكومــات الرأســمالية فــي عديــد  :البعــد الثــاني  -2

المجاالت حيث أن الحكومة ال يمكنها توفير جميع الخدمات و السلع لألفراد ، بينمـا يمكـن 
تكلفــتهم للتنظيمــات التطوعيــة توفيرهــا مــن خــالل برامجهــا التطوعيــة و التــي عــادة مــا تكــون 

منخفضة مقارنة مع ما يوفر السوق لسبب بسيط و هو أن هذه التنظيمات التطوعيـة تعتمـد 
فـــي نشـــاطاتها علـــى جهـــود المتطـــوعين و المتبـــرعين ، ممـــا يجعـــل تكلفـــة خـــدماتها مجانيـــة 

، فتعمــل التنظيمــات التطوعيــة 4ره الســوق أيــن تكــون األســعار فيــه مرتفعــةفمقارنــة مــع مــا يــو 
فــراد التــي يعجــز الســوق علــى توفيرهــا ، الســوق و تلبيــة احتياجــات األ علــى ســد العجــز فــي

كمـــا يعمـــل القطـــاع التطـــوعي للتصـــدي للعديـــد مـــن المشـــاكل االجتماعيـــة التـــي يتميـــز بهـــا 
المجتمـــع الرأســـمالي كالبطالـــة ، حيـــث تســـتفيد الرأســـمالية مـــن جهـــود المتطـــوعين كيـــد عمـــل 

ى جانــــب اعتبــــار العمــــل التطــــوعي و رخيصــــة و مؤهلــــة بديلــــة عــــن العمــــال المــــأجورين إلــــ
التنظيمات التطوعية كغطاء تعتمد عليه الرأسمالية للتستر على اختالالتهـا و عجزهـا و هـو 
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 سـتراألخطـاء و الت تكـريس كذاما يسهم في إعادة إنتاج أوضاع مشابهة للوضع القائم ، و 
 .1عليها
تتوطــد بــين كــل مــن  لقــد أخــذت العالقــة: لي يــامبر التنظيمــات التطوعيــة و دورهــا اإل - ب

المؤسســــات التطوعيــــة و اإلمبرياليــــة الجديــــدة متخــــذة أنماطــــا مختلفــــة ، خاصــــة و أن هــــذه 
التنظيمات التطوعيـة بـدأت تعـرف نمـوا و انتشـارا واسـعا حـول العـالم ، مدعومـة بـالتمويالت 

وفـق أسـهم فـي إعـادة تشـكيل واقـع ما القوية و الكبيرة ألرباب اإلمبريالية في العالم ، و هذا 
ـــة تجـــد لنفســـها مكانـــا  ـــت مـــن التنظيمـــات التطوعي ـــدة بأســـاليب مختلفـــة ، جعل امبرياليـــة جدي

، و تصــبح هــي األخــرى قــوة سياســية و اقتصــادية فاعلــة علــى  ضــمن هــذا التموقــع الجديــد
كما شكل هذا الوضع من القوى القائمة على هذه التنظيمـات طبقـة جديـدة  .2مستوى العالم 

اليــة الجديــدة و هــذا الــدرع ال يقــوم علــى الملكيــة الخاصــة و ال علــى مبريتمثــل أحــد أذرع اإل
و إنمــا قـائم علـى التمــويالت اإلمبرياليـة الضـخمة لهــذه  ؛السـلطة الحكوميـة كمــا هـو معهـود 

 .3التنظيمات التطوعية
لذلك يمكن النظر إلى هذه الطبقة االجتماعية المسـتحدثة و التـي تتشـكل مـن القـوى القائمـة 

ــــارهم طبقــــة وظيفتهــــا خدمــــة المجتمعــــات المانحــــة و مصــــادر علــــى هــــذه  التنظيمــــات باعتب
ــــذ أهــــداف و اســــتراتيجيات حكوماتهــــا علــــى  ــــل لبســــط سياســــتهم علــــى األرض و تنفي التموي
الشعوب المغلوبة على أمرها و التي تتواجد فيهـا هـذه التنظيمـات التطوعيـة ذات التمـويالت 

 .4الخارجية
الواقـــع ال تهـــدف مـــن خـــالل برامجهـــا التطوعيـــة إلـــى خدمـــة فهـــذه التنظيمـــات التطوعيـــة فـــي 

مصلحة أفراد المجتمع الـذين ينشـطون فيـه ، بقـدر مـا يهتمـون بخدمـة الـدول الممولـة لهـم و 
ضـــمان مصـــالحها علـــى األرض تحـــت شـــعارات و أسطيـــة خيريـــة و تطوعيـــة و هـــو الوجـــه 

 .الجديد لإلمبريالية التطوعية

                                                           
 43،43عمار نوري ، مرجع سابق ،ص ص - 1
 44الفتال عبد ا  ، مرجع سابق    ، ص  خالد عبد - 2
 43عمار نوري ، مرجع سابق ،ص  - 3
 11خالد عبد الفتال عبد ا  ، مرجع سابق    ، ص - 4
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للتنظيمـات التطوعيـة علـى أنهـا مجـرد استنسـا  الدولـة  و هذا ما جعل الماركسـيين ينظـرون
فــــراد حيــــث أن هــــذه التنظيمــــات بحســــب مــــاركس مــــاهي إال أداة الرأســــمالية لنفســــها بــــين األ

مســـاعدة للحكومـــة الرأســـمالية عملـــت هـــذه األخيــــرة علـــى اســـتحداثها لألفـــراد بهـــدف خدمــــة 
 .1مصالحها و الحفاظ على الوضع القائم 

 :الجتماعي  للعمل التطوعي تفسير نظرية الدور ا -0
جتمـــاعي مـــن بـــين النظريـــات االجتماعيـــة الحديثـــة ،التـــي ظهـــرت مـــع تعـــد نظريـــة الـــدور اإل

ن أمطلــع القــرن العشــرين ،وقــد اســتهلت تفســيرها للواقــع االجتمــاعي انطالقــا مــن اعتقادهــا 
لها دوار االجتماعيـــة التـــي يشـــغر أو األالـــدوعلـــى ســـلوك الفـــرد وعالقاتـــه االجتماعيـــة تقـــوم 

التـي تقتضـي مـنهم  فـراد فيـه ،فراد داخل المجتمع  والمكانة التي يستحوذ عليها هـؤالء األاأل
لعـــب أدوار معينـــة ،تنـــاط بهـــا مجموعـــة مـــن الواجبـــات والحقـــوق توجـــب علـــى شـــاسل الـــدور 

 .لتزام بها اإل
وفـي وقد تعدد األدوار التي يشغلها الفرد في المجمـع ،فقـد يشـغل الفـرد فـي بيتـه  دور األب 

ــــة التطوعيــــة دور ــــي الجمعي ــــي يعمــــل فيهــــا دور الموظــــف ،وف ــــد ،وعليــــه  المؤسســــة الت القائ
ال أنهــا ال تخــرج عــن ثالثــة أنمــاط للــدور إفالوظــائف التــي يشــغلها الفــرد فــي مجتمعــة تعــدد ،

 :2وهي 
أدوار قيادية وتترتب عنها مكانه اجتماعية وفقا لشاسل الدور وفـي نفـس الوقـت التزامـات  -

 .الفرد شاسل الدور االيفاء بها  توجب على
وعلـى شـاسله  هأدوار وسطية  وهي االخرى تترتب عنها مكانة معينة تنبع من الدور نفس -

 .االمتثال اإللتزمات المترتبة عليه 
خـــرى تكســـب شـــاسلها ر إال أنهـــا هـــي األاأدوار قاعديـــة وهـــي تـــأتي فـــي قـــاع ترتيـــب األدو  -

الوقــت االمتثــال لواجبــات هــذا الــدور والــذي يتوقــع  مكانــة اجتماعيــة معينــة وتلزمــه فــي نفــس
والــذي يفتــرض ان يتوافــق ســلوك شــاسل  الــدور بتوقعــات افــراد .افــراد المجتمــع مــن شــاسله 

 .  المجتمع منه 

                                                           

  1خالد عبد الفتال عبد ا  ، نفس المرجع ،نفس الصفحة
151ص،1،2115،دار وائل للنشر والتوزيع ،ط النظريات االجتماعية المتقدمةاحسان محمد الحسن ، - 2  
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خيـرة تعـد وحـدة بنائيـة وبذلك يشـكل الـدور الوحـدة البنائيـة  األساسـية ألي مؤسسـة ،وهـذه األ
 .للنسق االجتماعي العام 

 :  المنطلقات الفكرية التي ترتكز عليها نظرية الدور االجتماعي - 
 : 1تقوم نظرية الدور االجتماعي على جملة من االفتراضات والمبادئ ولعل أهمها ما يلي 

يشـــكل البنـــاء االجتمـــاعي مـــن مجموعـــة مـــن المؤسســـات االجتماعيـــة ،وتتشـــكل المؤسســـة -
 .دوار االجتماعية االجتماعية من عدد من األ

ـــة مـــن الواجبـــات االجتماعيـــة التـــي يتوجـــب علـــى - يتضـــمن الـــدور االجتمـــاعي الواحـــد جمل
 .يفاء بها بناء على مؤهالته وخبراته شاسل الدور اإل

دوار هـــي تحـــدد تتعـــدد االدوار االجتمـــاعي التـــي يشـــغلها الفـــرد فـــي وقـــت واحـــد ،وهـــذه األ -
 .ومكانته االجتماعية  همنزلت
هو الذي يحـدد سـلوكياته اليوميـة والتفصـيلية ،وكـذلك عالقاتـه إن الدور الذي يشغله الفرد -

 .مع أفراد مجتمعه الذي يتوقعون منه سلوكات تنسجم مع الدور الذي يشغله الفرد 
 .سلوك الفرد يمكن توقعه او التنبؤ به انطالقا من معرفة دوره االجتماعي -
مهامهـــا بصـــورة جيـــدة  دوار االجتماعيـــة فـــي المؤسســـة عنـــدما تـــؤدي المؤسســـةتتكامـــل األ-

 .دوار بحيث ال يكون هناك تناقض بين هذه األ
تـؤدي المؤسسـة أدوارهـا بصـورة جيـدة  دوار االجتماعية وتتناقض ،عنـدما القد تتصارع األ-

دوار الوظيفيـة التـي يشـغلها الفـرد يشـير إلـى عـدم قـدرة المؤسسـات علـى ،كما ان تنـاقض األ
 .2دارة مهامها بصورة ايجابيةإ
إن المتطـوعين فـي الجمعيـات : ط نظرية الدور االجتمـاعي علـى العمـل التطـوعي إسقا -

الخيريــة تمــارس العمــل التطــوعي ،الــذي يعــد فعــل اجتمــاعي عقالنــي سايتــه تقــديم المســاعدة 
للمحتـــاجين مـــن أفـــراد المجتمـــع علـــى اشـــباع احتياجـــاتهم  األساســـية والضـــرورية ،وهـــذا مـــا 

معينـــة  مـــن جـــراء ممارســـتهم لهـــذا العمـــل ، فهـــذا  يجعـــل  مـــن المتطـــوعين يمارســـون أدوار
الــدور يختلــف بــاختالف مــا يتقلــده مــن مهــام فــي الجمعيــة الخيريــة ،فقــد يكــون دورا تطوعيــا 
ـــــى  ـــــة أو وســـــطية وتتجل ـــــل فـــــي القـــــائمين عـــــن العمـــــل التطـــــوعي فـــــي الجمعي قياديـــــا، ويتمث

                                                           
 134احسان محمد الحسن ،نفس المرجع ،ص 1
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فـي الجمعيـة الخيريـة دارية والمستشـرين والمتبـرعين فالمتطوعين الذين يشغلون المناصب اإل
عضــاء المتطــوعين فــي الجمعيــة والــذين هــم علــى عالقــة دوار القاعديــة فتشــمل األ،بينمــا األ

 .يتام ومحتاجين وسيرهم أمباشرة مع المستفيدين من خدماتهم من 
دوار التــــي يتقلــــدها المتطــــوعين تترتــــب عنهــــا واجبــــات وحقــــوق ،فالواجبــــات تتمثــــل وهــــذه األ

فــراد المســتفيدين مــن خــدمات عمــل التطــوعي والتفاعــل الجيــد مــع األلتزمــات بمتطلبــات الفاإل
الجمعية الخيرية ،بينما الحقوق فتتجلى في ضرورة توفير الجو المالئم والمحفـز للمتطـوعين 

 .لممارسة عملهم 
كمـا أن الــدور يــرتبط دائمــا بالمنزلــة أو المكانـة االجتماعيــة فــالفرد المتطــوع وبحكــم ممارســته 

بمكانـة اجتماعيـة معينــة لـدى المجتمـع الــذي ينشـط فيـه بحيــث  ىفهـو يحظــللعمـل التطـوعي 
أن المتطوعين هم مـن يزرعـون البسـمة لـدى المحتـاجين واأليتـام نتيجـة مـا يقدمونـه لهـم مـن 

التــي ،فهــذا الــدور يترتــب عليــه مجموعــة الســلوكيات والتصــرفات مــن المتطــوعين .مســاعدات
صـــــرفات و الســـــلوكيات تصـــــدر مـــــن هـــــؤالء تجعـــــل أفـــــراد المجتمـــــع يتوقعـــــون مثـــــل هـــــذه الت

المتطــوعين ،فهــذا مــا يجعــل مــن ســلوكيات وتصــرفات المتطــوعين يمكــن التنبــؤ بــه مــن قبــل 
حيـث أن دورهـم هـذا يتوقـع مـنهم . بحكم دورهم الذي يقومون بـه فـي المجتمـع أفراد المجتمع

ــــذي يشــــغله المتطــــو  ع أفــــراد المجتمــــع مــــن ســــلوكيات تكــــون منســــجمان ،حيــــث أن الــــدور ال
ات المترتبة عليه يجب أن تتقابل وتتوافق مع ما يتوقعه أفـراد المجتمـع الـذي ينشـط يوالسلوك

خــرين  فــي المتطــوع مــن هــذا المتطــوع ،ويظهــر ذلــك مــن خــالل عالقاتــه االجتماعيــة مــع اال
وكيفيــة تفاعلــه مــع محيطــة االجتمــاعي والنابعــة مــن دور االجتمــاعي التطــوعي الــذي يقــوم 

         .  به
ن تعطــــي تحلــــيال للعمــــل التطــــوعي انطالقــــا مــــن الفــــرد أيــــه فقــــد حاولــــت نظريــــة الــــدور وعل

خيــر الــذي وبحكــم المتطــوع والــدور الــذي يقــوم مــن حيــث هــو يشــغل منصــب معــين ،هــذا األ
شغله لهذا الدور فإنـه يكسـبه بالضـرورة مكانـة اجتماعيـة معينـة تتولـد عـن شـغله لهـذا الـدور 

فـراد األخـرين تتماشى وطبيعة هذا الدور ،والذي يتوقعها األمات معينة التز اكما يترتب عليه 
ن تكــون منســجمة مــع طبيعــة هــذا الدور،وبــذلك فــإن النظــرة التــى حاولــت أيجــب  والتــىمنــه 

اعطاءهـــا نظريـــة الـــدور علـــى مســـتوى تحليـــل العمـــل التطـــوعي تعـــد قاصـــرة نـــوع مـــا كونهـــا 
رد المتطوع وتحديد علـى مسـتوى طراف العملية التطوعية وهو الفأحد أحاولت التركيز على 
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سفلــت الجوانــب أللفعــل التطــوعي فــي حــين  تهليــه مــن حيــث هــو ممارســإالــدور الــذي يســند 
خـرى كالبيئـة سفلـت كـذلك اطـراف العمليـة التطوعيـة األأالدافعة له لممارسـة هـذا الفعـل كمـا 

 .التنظيمية التي يمارس فيها العمل التطوعي 
مات نظريــة الــدور فــي تفســيرها لظــاهرة التطوعيــة مــن جحــاف اســهاإيمكــن  ورســم كــل هــذا ال
 .   تحليله من خاللها  على التي عملتو دوار خالل جوانب األ

 :المدخل اإلسالمي في تفسير العمل التطوعي -0
 ذيجوهرهـا و منطلقاتهـا مـن تعـاليم الـدين اإلسـالمي الـ فـيتستمد الرؤية اإلسـالمية للتطـوع 

مـا ترسيـب يينبع مصدره من القرآن و السنة النبويـة ، فهـذين المصـدرين رسبـوا إلـى التطـوع أ
 لماله من دور في صيانة األمة و الحفاظ على وحدتها و تالحمها،

إذ ربطــت الشــريعة اإلســالمية مفهــوم التطــوع بقــيم أخالقيــة إســالمية ، حــرص اإلســالم علــى 
 .العطاء و التعاون و فعل الخيرسرسها في نفوس المسلمين كالتكافل و 

 :1النظرة اإلسالمية للتطوع أنها بهتمتاز يمكن أن و ما 
كــل المفــاهيم الســائدة المحــددة للتطــوع ال تنطبــق عليــه صــفة اإللزاميــة و إنمــا صــفة  -

، حيـث  وجوبـا علـى الفـرد المسـلم هالتطوعية وفقًا لإلرادة الحرة للفرد، إال اإلسـالم فإنـه يلزمـ
ع بواجبات الفرد اتجاه مجتمعه و التي صـنفها فقهـاء الشـريعة اإلسـالمية ضـمن يرتبط التطو 

جــب علــى مجموعــة مــن أفــراد المجتمــع و و التــي تشــير إلــى العمــل الــذي ي" فــروض الكفايــة"
،  ، أي إذا قامت به مجموعة مـن النـاس سـقط علـى البقيـة القيام به من أجل المجتمع ككل

ر فيصــبح فــي هــذه الحالــة طــحيــاة األفــراد إلــى الخكالطبيــب فــي حالــة وقــوع كارثــة تعــرض 
، و كــذلك  ملزمــًا و واجــب عليــه التــدخل إلنقــاذ حيــاة هــؤالء األفــراد المتضــررين مــن الكارثــة

 .هو الشأن بالنسبة للتطوع
إن التطـــوع فـــي اإلســـالم يجـــب القيـــام بـــه بنيـــة خالصـــة لوجـــه ا  تعـــالى بعيـــدًا عـــن  -

مثـل الـذين ينفقـون أمـوالهم فـي سـبيل ا  : "لقولـه تعـالى ، اسـتناداً 2المظهرية و الرياء و ذلك
كمثــل حبــة أنبتــت ســنابل فــي كــل ســنبلة مئــة حبــة و ا  يضــاعف لمــن يشــاء و ا  واســع 

                                                           
، مقال منشور على الموقع دور الشباب الجامعي في العمل التطوعي و المشاركة السياسيةهناء حسن النابلسي،   1

 .http://ihdx.com ،23/11/2113، 14:15: التالي
 .هناء النابلسي، نفس المرجع  2
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عليم الذي ينفقون أموالهم في سبيل ا  ثم ال يتبعـون مـا أنفقـوا منـًا و ال أذى لهـم أجـرًا عنـد 
و الـــذين فـــي أمـــوالهم حـــق "و قولـــه تعـــالى   ،1..."ربهـــم ال خـــوف علـــيهم و ال هـــم يحزنـــون 

 .2"كمعلوم للسائل و المحروم
كما يلـزم اإلسـالم المسـلمين بـالتطوع فـي عمـل الخيـر ال التطـوع فـي أعمـال الشـر و  -

، و 3الفساد و كل ما من شأنه تهديد الصالح العام أو أن تكون آثارهـا سـلبية علـى المجتمـع
قولـــه  الكريمـــة فـــيذلـــك ألن اإلســـالم ينشـــد اإلصـــالل ال الفســـاد و ذلـــك مـــا دعـــت لـــه اآليـــة 

 .4..."فمن تطوع خيرًا فهو خير له : "تعالى
ولتحليل النظرة االسالمية للعمل التطوعي يجب تناولهـا مـن خـالل مجموعـة مـن  العناصـر 

وعي ،وتتمثــل هــذه القــيم أو و القــيم التــي بإمكانهــا اعطــاء نظــرة متكاملــة حــول العمــل التطــأ
 :المفاهيم في مايلي 

و هي تعبر عن تلك الواجبات االجتماعية التـي يلتـزم بهـا :  المسؤولية االجتماعية .أ 
، و يـؤدي االلتـزام  ، سواًء كان ذلك بشـكل فـردي أو جمـاعي أفراد المجتمع اتجاه مجتمعهم

تهم التضـــــامنية اتجـــــاه ، نتيجـــــة شـــــعور أفـــــراده بمســـــؤولي بهــــا إلـــــى تعزيـــــز تماســـــك المجتمـــــع
، علــــى اعتبــــارهم جــــزء منــــه فهــــي بمثابــــة ضــــريبة اجتماعيــــة توجــــب علــــى أفــــرد 5مجــــتمعهم

 .المجتمع اإللتزام بها
فاإلسالم إلى جانب الفروض و الواجبات الفردية المفروضة علـى الفـرد المسـلم كالصـالة و 

جبـــات و فـــروض يعاقـــب إذا تركهـــا و يثـــاب إذا التـــزم بهـــا، فهنـــاك كـــذلك وا،التـــى الصـــوم 
جماعيــة تفــرض علــى المســلمين كصـــالة الجنــازة و سيرهــا إال أن هــذه الواجبــات الجماعيـــة 

، أي إذا قـــام بهـــا مجموعـــة مـــن أفـــراد المجـــامع فتســـقط علـــى "الفـــروض الكفايـــة"تأخـــذ طـــابع 
البقيــة، و هــذا مــا يخلــق تــوازن فــي اإلســالم بــين اإللتزامــات الفرديــة التــي تفــرض علــى الفــرد 

بين الفروض الجماعية التي تفرض على المجتمع بصـفة جماعيـة و هـي فـرض  في ذاته و

                                                           
 232سورة البقرة، اآلية  1
 .25-24سورة المعارج، اآلية   2
 .هناء النابلسي، مرجع سابق  3
 .154سورة البقرة، اآلية   4
 33عمار نوي، مرجع سابق، ص   5
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، و التــي إذا مــا أســقطناها علــى مــا يقابلهــا مــن مفــاهيم اجتماعيــة 1كفايــة بالنســبة للمجتمــع
معاصــرة فهــي تعبــر عــن المســؤولية االجتماعيــة لألفــراد اتجــاه مجــتمعهم، و التــي تجعــل مــن 

تماعيــة التــي يجــب علــى المجتمــع اإلســالمي االلتــزام العمــل التطــوعي أحــد المســؤوليات االج
، و هـذا مـا عبـرت عنـه  بها، و ذلك نزواًل عنـد األهميـة البالغـة التـي أوالهـا اإلسـالم للتطـوع

 .2..."و من تطوع خيرًا فإن ا  شاكر عليم : "اآلية الكريمة و قوله تعالى
حــرص اإلســالم علــى مــن بــين الخصــال الحميــدة التــي  و هــو:  التكافــل االجتمــاعي .ب 

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

 :ك 4فقد أوجد اإلسالم عديد أوجه العطاء و التكامل االجتماعي في اإلسالم
ي ما يتصدق به الفرد من مساعدات إلـى المحتـاجين ابتغـاء مرضـات و ه:  الصدقة -

و ســارعوا : "و ذلــك إســتنادًا لقولـه تعــالى . ا  تعـالى و األجــر مــن خـالل مــا تصــدق بـه
إلــى مغفــرة مــن ربكــم و جنــة عرضــها الســماوات و األرض أعــدت للمتقــين الــذين ينفقــون 

"  ن النـاس و ا  يحـب المحسـنينفي السراء و الضراء و الكاظمين الغـيظ و العـافين عـ
إنمـا الصـدقات للفقـراء و المسـاكين و العـاملين عليهـا و المؤلفـة قلـوبهم : " و قوله أيضـاً 

و فـــي الرقـــاب و الغـــارمين و فـــي ســـبيل ا  و ابـــن الســـبيل فريضـــة مـــن ا  و ا  علـــيم 
 .5" حكيم
و هـي الـركن الثالـث لإلسـالم و التـي فرضـها ا  تعـالى علـى األسنيـاء اتجـاه  : الزكاة-

الفقراء و التي عملـت خلـق لحمـة بـين أطيـاف المجتمـع اإلسـالمي سـواًء الفقـراء مـنهم و 
 .األسنياء و ذلك لخلق توازن للنسيج االجتماعي اإلسالمي

تــ زر و تكــاتف و يعــد أحــد المظــاهر االجتماعيــة التــي تعبــر عــن مــدى  :التعــاون  .ج 
أفراد المجتمع فيما بينهم ، و ذلك عن طريق تقديم المساعدة للفرد و الجماعة التـي هـم فـي 

                                                           
 .هناء حسن النابلسي، مرجع سابق  1
 144سورة البقرة، اآلية   2
 34سابق، ص عمار نوي، مرجع   3
، ص 2111، الرياض، 1، دار السالم للنشر و التوزيع، طالتكافل االجتماعي في اإلسالمعبدا  ناصح علوان،   4
32. 
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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

تعـاون ماديـًا أي تقـديم يـد العـون لمـن هـو فـي و التعاون يشمل عديد األشكال ، فقد يكـون ال
حاجـــة لهـــا كالمســـاعدة بالمـــال أو األلبســـة وسيـــره ، و قـــد يكـــون التعـــاون بـــدني و ذلـــك عـــن 

كالتعـاون فـي بنـاء مسـجد أو  معـينأو نشـاط  معـينطريق مساعدة شخص مـا بالقيـام بعمـل 
عدة بتقـديم المشـورة و ، و قد يأخذ التعاون شكاًل معنويًا كالمسـا منزل لمن هو في حاجة له

 .1النصيحة لمن هو في حاجة لها، أو المساعدة بتوجيه شخص ما و الشد من أزره
، و ذلــك مــن خــالل قولــه  و قــد حــث اإلســالم علــى تكــاتف المســلمين فيمــا بيــنهم و تعــاونهم

، و قولــه صــلى 2"و تعــاونوا علــى البـر و التقــوى و ال تعــاونوا علــى االثـم و العــدوان: "تعـالى
مثــل المــؤمنين فــي تــوادهم و تــراحمهم و تعــاطفهم مثــل الجســد الواحــد إذا "  عليــه و ســلم ا 

 3.."اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر و الحمى 
و هي ما ينذر به المسلم من ماٍل أو ما شابه إذا ما تحقـق لـه أمـرًا مـا كـان يرجـو  : الندور
: ب الوعــد أو النــذر و ذلــك اســنادًا لقولــه تعــالى، فعليــه اإليفــاد بوعــده و نــذره لصــاح تحقيقــه

 .4..."وليوفوا نذورهم "
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .33عبد ا  ناصح علوان، نفس المرجع، ص   1
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 : خالصة الفصل 
و جماعـات أ اكـانو  ابعد تعرفنا على ما يمكن أن يقدمه العمل التطوعي للمجتمعات فـرد    
مــر الــذي أهلــه بــأن يشــكل قطــاع قــائم بذاتــه بمــوزات كــل مــن القطــاع الحكــومي والقطــاع ،األ

الخـــاص ،وذلـــك لمـــا باتـــت العمـــل التطـــوعي يســـتحوذ اقتصـــاديا مـــن قـــوة ماليـــة هائلـــة تســـهم 
ـــى جانـــب  ـــة التـــي تشـــدها المجتمعـــات إل ـــة التنميـــة االجتماعي ـــي فـــي تحريـــك عجل بشـــكل جل

ل والعطــــاء وتحقيــــق الــــتالحم االجتمــــاعي ألفــــراد تكريســــه علــــى الجانــــب القيمــــي ،لقــــيم البــــذ
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 

عـــالء قـــيم اأتـــم تحقيـــق التـــوازن االجتمـــاعي بـــين  لجماعـــة وطمـــس مظـــاهر فـــراد المجتمـــع وا 
 .نانية الفردية لإلنسان األ
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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 

اإلجراءات المنهجية المتبعة في هذه الدراسة بدأ بتحديد المنهج المعتمد وعينة  الفصل عرض

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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يعد المنهج بالنسبة ألي بحث علمي بمثابة البوصلة التى تحدد : منه  الدراسة     -أوال 

 .مساره ،والذي يستعين  به الباحث ليصل من خالله الى الهدف من بحثه 

جملة من القواعد العامة التي تهيمن على عقل : "ويحدد المنهج في أبسط تعريفاته على أنه

 .1"صل الى نتيجة معلومة الباحث ،فتحدد عملياته حتى ي

أسلوب يسير على نهجه الباحث في عملية بحثه لكي يمكنه من تحقيق الهدف من "فهو إذن 

فقد يكون هذا الهدف الكشف عن حقائق جديدة أو تأكيد معلومات مؤكدة أو نقد حقائق  بحثه ،

 . 2"و إحالل محلها حقائق أخرى 

واهر التي تتناولها ،إذ يحدد نوع المنهج وتختلف مناهج البحث بإختالف الموضوعات والظ

تبعا لطبيعة الظواهر المدروسة ،وبالنسبة لدراستنا الحالية ،التي تهدف الى ابراز دور 

الجمعيات الخيرية في تفعيل العمل التطوعي ،فقد اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي  

وعي ورصد اآلليات التي تعتمد المالئم لتشخيص دور الجمعيات الخيرية في تفعيل العمل التط

وذلك .عليها في تحقيق ذلك وكذا التعرف على ابرز الصعوبات التي قد تواجهها في ذلك 

انطالقا من أن المنهج الوصفي يتميز بأنه يمكن الباحث من الوقوف على الظاهرة واإلحاطة 

يقة كمية او يقوم على رصد ومتابعة حقيقة ظاهرة ما سواء بطر " بمختلف أبعادها ، كونه 

                                                           
،دار صفاء للشر (النظرية والتطبيف )ساليب البحث العلمي أمناه  و ربحي مصطفى عليان ،عثمان محمد سنيم ،-  1

 31،ص2111،عمان ،األردن ،1والتوزيع ،ط
،المكتب الجامعي الحديث للنشر  البحث العلمي الخطوات المنهجية إلعداد البحوث اإلجتماعيةمحمد شفيق ،  - 2

 32،ص2111، ط ،القاهرة/والتوزيع ،د



 اإلجراءات المنهجية للدراسة الفصل الرابع

 

 
018 

كيفية في فترة زمنية محددة ،وذلك بهدف التعرف على خصائص هذه الظاهرة وأشكالها 

أسلوب من أساليب التحليل المرتكزة على " كما أنه . 1"وعالقاتها والعوامل المؤثرة فيها 

معلومات كافية ودقيقة عن ظاهرة ما أو موضوع محدد خالل فترة ، أو فترات زمنية معلومة 

من أجل الحصول على نتائج علمية تم تفسيرها بطريقة موضوعية ،بما ينسجم مع وذلك 

 2"المعطيات الفعلية للظاهرة 

 : مجاالت الدراسة  :ثانيا 
 :المجال المكاني للدراسة -أ
الحيـــز الجغرافـــي والمكـــاني الـــذي أجريـــت فيـــه الدراســـة وفـــي دراســـتنا الحاليـــة فقـــد  ويتمثـــل فـــي  

أجريــت تبعــا لطبيعــة الموضــوع علــى الجمعيــة الخيريــة الوطنيــة كافــل اليتــيم  وهــي جمعيــة ذات 
،  مكتــب والئــي 44والبــال  عــددها  .طــابع وطنــي لهــا فــروع والئيــة فــي عــدد مــن واليــات الــوطن 

لــى التكفــل المــادي والمعنــوي إف هــذه الجمعيــة دالئيــة فــروع بلديــة ،وتهــيتفــرع عــن هــذه الفــروع الو 
رامـــل وذوي الـــدخل الضـــعيف بهـــدف مســاعدتهم والتكفـــل االجتمـــاعي بهـــم وذلـــك مـــن لأليتــام واأل

نشـــطة ثقافيـــة وتربويـــة خـــالل نشـــاطاتها الخيريـــة المتنوعـــة مـــابين تقـــديم المســـاعدات الماديـــة واأل
مـاعي بـين افـراد المجتمـع وكـذا المسـاهمة تنميـة المجتمـع ،وقـد وذلك بغية تحقيـق التماسـك االجت

اخترنــا اجــراء دراســتنا علــى مــن الفــرع الـــوالئي لواليــة أدرار لجمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة والفـــرع 
البلــدي لجمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة ببــودة و الفــرع البلــدي لجمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة برقــان و 

افــل اليتــيم الخيريــة بدلــدول  و الفــرع البلــدي لجمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة الفــرع البلــدي لجمعيــة ك
 :بتيميمون ،هم كما يلي 

  حـد فـروع جمعيـة كافـل اليتـيم أوهـو :  بـأدرارالخيرية  الفرع الوالئي لجمعية كافل اليتيم
 .بوالية أدرار  2114جانفي  14الوطنية  والذي تأسس في  يةالخير 

                                                           
  42ربحي مصطفى عليان ،عثمان محمد سنيم ، مرجع سابق ص - 3

،دار وائل للنشر والتوزيع (القواعد والمراحل والتطبيقات)منهجية البحث العلمي محمد عبيدات وآخرون ، - 2
  43، ص1111،عمان ،االردن ،2،ط
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      عمـال الخيريـة ،و يتفـرع بـدوره متطـوع ينشـطون فـي األ 434ويضم فـي صـفوفه أكثـر مـن       
 ساليفرع  –بودة فرع  -فرع أدرار: فروع بلدية وهم  احدى عشرهذا الفرع الوالئي إلى 

   –فـرع أوقـروت  –فـرع دلـدول  –فـرع بـرج بـاجي المختـار  –فـرع رقـان  –فرع زاوية كنتـه  –    
 . فرع تسابيت–فرع زاوية الدبا  -فرع تيميمون 

ـــــل  هيقـــــع مقـــــر و     ـــــة أدرار يحـــــده مـــــن الشـــــمال مســـــجد أقوجي ـــــي  بوالي    بشـــــارع مقـــــدم العرب
ومتحــف المجاهــد أمــا مــن الجنــوب ســاحة الشــهداء أمــا مــن الشــرق محطــة النقــل الحضــري 

 . 13فــــي حــــين مــــن الغــــرب فيحــــدها الطريــــق  الــــوطني رقــــم( أدرار)ومقبــــرة وســــط المدينــــة 
 .سجل التجاري ودائر أدرار وال

  حـد فـروع الفـرع الـوالئي لجمعيـة أوهو : الفرع البلدي لجمعية كافل اليتيم الخيرية ببودة
والتـي تبعـد  لدية بـودة بب 2114أفريل 11كافل اليتيم الخيرية بأدرار ،وقد تم تأسيسه في 

( بـودة)كلـم ومقرهـا بالقاعـة متعـددة النشـاطات بقصـر لغمـارة 25عن مقر الواليـة بحـوالي 
 .مقابل متوسطة لغمارة بودة 

 والتـي تبعـد عـن مقـر  والواليـة :   الفرع البلدي لجمعية كافل اليتيم الخيرية بدائرة رقـان
ي لجمعيـــة كافـــل اليتـــيم كلـــم وهـــو اآلخـــر احـــد الفـــروع البلديـــة للفـــرع الـــوالئ 151 أدرار ب

ويقــــع مقرهــــا بــــدار الشــــباب . 2114جويليــــة  31الخيريــــة أدرار والــــذي تــــم تأسيســــه فــــي 
 .بقصر تعربت 

 وهو كذلك احد الفـروع البلديـة للفـرع :  الفرع البلدي لجمعية كافل اليتيم الخيرية بدلدول
مــــارس  24 سســــه فــــيأالــــوالئي لجمعيــــة كافــــل اليتــــيم الخيريــــة بواليــــة أدرار ،والــــذي تــــم ت

وقـــروت ، ويقـــع مقرهـــا بـــدار الشـــباب مقابـــل ألديـــة دلـــدول التابعـــة إداريـــا لـــدائرة بب 2114
 .كلم  131البلدية ،التي تبعد عن مقر والية أدرار بحوالي 

وتحديـد فـي  (بلديـة دلـدول )ويقع مقر هذا الفرع البلدي  بمحالت الرئيس مقابل مكتبـة البلديـة   
 .الساحة الرئيسية العامة 

 وهــو ايضـا أحــد الفـروع البلديــة  : ونمــالفـرع البلــدي لجمعيــة كافــل اليتــيم الخيريـة بتيمي
 21التابعة للفرع الوالئي لجمعية كافل اليتيم الخيرية بوالية أدرار، والـذي تـم تأسيسـه فـي 

 .ومقره بحي سيدي عثمان بمسرل الهواء بتيميمون  2114جوان 
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الخيريـــة لواليـــة أدرار بفروعـــه البلديـــة األربعـــة كنمـــوذج  ويعـــد الفـــرع الـــوالئي لجمعيـــة كافـــل اليتـــيم
الخدماتية التـي تسـود بـاقي الفـروع البلديـة  للدراسة تتميز بنفس الخصائص البشرية والتنظيمية و

 .   لجمعية كافل اليتيم الخيرية المتواجدة بوالية أدرار 
 :المجال الزمني للدراسة  -ب 

فيه الدراسة ولقد شكل تحديد الفترة الزمنيـة فـي الدراسـات  جريتألى الحيز الزمني الذي إويشير 
ختيـار اراء حولهـا بـين المنهجيـين فهنـاك مـن يحـددها مـن فتـرة االجتماعية نقطة اخـتالف فـي اآل

خر فيحدد الحيز الزمنـي للدراسـة مـن آ ىبينما هناك رأ الموضوع إلى ساية استخالص النتائج ،
ويعـد هـذا الـرأي هـو األرجـح  م تشـكل الفتـرة الفعليـة للدراسـة ،فترة النزول الى الميدان فهـي بـرأيه

 .وهو ما يؤخذ به 
وعلية فقد امتدت دراستنا الحالية من الفتـرة االسـتطالعية الـى سايـة تحليـل وتفسـير البيانـات مـن  

وقد مرت هذه الفترة على مراحـل نوجزهـا علـى النحـو .2113فريل أ 24 الى  2114جوان  14
 :اآلتي 

امتدت الفترة االستطالعية للميـدان بفـروع جمعيـة كافـل اليتـيم الخيريـة مـن :/ لة األولى المرح -
مــن نفــس الشــهر ،حيــث تــم خاللهــا التعــرف علــى الميــدان عــن قــرب  21 الــى 2114جـوان  14

وكـــذلك الوقـــوف علـــى طبيعـــة العمـــل التطـــوعي بفـــروع هـــذه الجمعيـــة وكـــذلك طـــرق تعـــاملهم مـــع 
أيتـام وأرامـل ،الـى جانـب التعـرف علـى طبيعـة الخـدمات التطوعيـة المستفيدين مـن خـدماتهم مـن 
 .التي يقدمونها لفائدة هؤالء 

لين فـي فـروع جمعيـة كافـل اليتـيم الخيريـة الفـرع الـوالئي لواليـة ؤو جل كل هذا تـم لقـاء المسـأومن 
 .التي كلها تصب في صالح هذه الدراسة ،كثر أقصد إطالعنا على هذه المعلومات و 

جــــوان  13لــــى سايــــة إ 2115أفريــــل  23و امتــــدت هــــذه المرحلــــة مــــن /  :الثانيــــة المرحلــــة -
حيــث تــم خاللهــا اعــداد اســتمارة البحــث فــي شــكلها األولــى وعرضــها االســتاذ المشــرف  2115

ختصاص وبعض الزمالء ،إذ تـم مناقشـة أساتذة في اال 13يدي أوعلى التحكيم الذي كان على 
 .هم وتوجيهاتهمئالت عليها بناء على أراأسئلتها والتي افضت الى اجراء تعدي

 13لـى سايـة إ 2115جـوان  23امتدت مدة توزيع استمارات  الدراسة من  :/المرحلة الثالثة -
بـــالفرع  اســـتمارةفـــي شـــكلها النهـــائي تـــم توزيـــع  أســـئلة االســـتمارة فبعـــد صـــياسة  2115ســـبتمبر  

ثباتهــا وكــذلك الوقــوف علــى األســئلة ختبــار مــدى الــوالئي لجمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة بــأدرار ال
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علـى  151الغير مفهومة والغامضة بالنسبة للمبحوث من أجل تصـويبها ـ لتقـوم الباحثـة بتوزيـع 
مــدة طويلــة  نظــرا لبعــد المســافة بــين الفـــرع   االســتماراتالمبحــوثين وقــد اســتغرقت فتــرة ارجــاع 

 .بلدية األربعة المعنية بالدراسة  الوالئي لجمعية كافل اليتيم الخيرية بأدرار وبين فروعها ال
كلهــــــا بـــــدأنا بتفريــــــ  بيانـــــات وتحليلهــــــا    االســـــتماراتبعـــــد اســــــترجاع :/ المرحلـــــة الرابعــــــة   -

 24لــى سايــة إ 2115ســبتمبر  14واســتخالص نتــائج الدراســة وقــد اســتغرقت هــذه المرحلــة مــن 
 .2113فريل أ

 :المجال البشري للدراسة  -ج 
شـخاص الـذين سـتجرى علـيهم الدراسـة والـذين للدراسـة  ويتمثـل فـي األويقصد بـه الحيـز البشـري 

وفــي دراســتنا هــذه فيتمثــل يشــكلون المجــال المتعلــق بالعناصــر الممثلــة لوحــدات مجتمــع الدراســة 
مجتمع الدراسة في الفرع الوالئي لجمعية كافل اليتيم الخيريـة بواليـة أدرار بفروعـه البلديـة والبـال  

 :هم كما يلي فرع بلدي  و  11عدده 
 11الفــــرع البلــــدي لجمعيــــة كافــــل اليتــــيم الخيريــــة بلديــــة أدرار والبــــال  عــــدد المتطــــوعين بــــه  -1

 . متطوع
 .متطوع 15بودة  والبال  عددهم  بلدية  الفرع البلدي لجمعية كافل اليتيم الخيرية  -2
 .متطوع 14عددهم  لدية رقان والبال الفرع البلدي لجمعية كافل اليتيم الخيرية ب -3
 .متطوع 34دلدول  والبال  عددهم لدية الفرع البلدي لجمعية كافل اليتيم الخيرية ب–4
 .متطوع  21 ميمون  والبال  عددهميتبلدية الفرع البلدي لجمعية كافل اليتيم الخيرية  -5
 11بلديــة اوقــروت والبــال  عــدد المتطــوعين بـــه الفــرع البلــدي لجمعيــة كافــل اليتــيم الخيريـــة  -3

 .متطوع
23بلدية زاويـة الـدبا  والبـال  عـدد المتطـوعين بـه الفرع البلدي لجمعية كافل اليتيم الخيرية  -3

 .متطوع
بلدية برج بـاجي المختـار والبـال   عـدد المتطـوعين الفرع البلدي لجمعية كافل اليتيم الخيرية  -4
 .متطوع23به 
بلديـــة زاويـــة كنتـــه والبـــال  عـــدد المتطـــوعين بـــه الفـــرع البلـــدي لجمعيـــة كافـــل اليتـــيم الخيريـــة  -1

 .متطوع26
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 23  عــدد المتطــوعين بــه بلديــة تســابيت والبــالالفــرع البلــدي لجمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة  -11
 .متطوع
 25بلدية بلديـة سـالي والبـال  عـدد المتطـوعين بـهالفرع البلدي لجمعية كافل اليتيم الخيرية  -11

 .متطوع
 :عينة الدراسة وكيفية اختيارها :  ثالثا

فروع جمعية كافل اليتـيم لصعوبة حصر مجتمع الدراسة وعدم فعالية نشاط بعض نظرا         
،فقد تم اخذ عينة قصـدية ، وذلـك بأخـذ المتطـوعين بـالفروع النشـيطة وهـذا  الخيرية بوالية أدرار 

خدمــة ألهــداف الدراســة والمتمثلــة فــي تحديــد ومعرفــة دور الجمعيــات الخيريــة فــي تفعيــل العمــل 
 : اسة وهي التطوعي  وقد وقع االختيار على الفروع التالية المشكلة لعينة الدر 

 .(تيميمون –دلدول  –رقان –بودة  -أدرار)
اســـتمارة علـــى الفـــروع الخمســـة لجمعيـــة كافـــل اليـــتم الخيريـــة المعنيـــة  151فقـــد تـــم توزيـــع       

اســتمارة  113وبعــدها تــم اســترجاع منهــا ( تيميمــون  –دلــدول  –رقــان –بــودة  -أدرار)بالدراســة
لبعضــها  المــلءاســتمارات الغيــر مكتملــة  13اد ســتمارات تــم اســتبعطــالع علــى هــذه اإلوبعــد اإل.

العتمادهـا فـي الدراسـة ،لنصـل فـي النهايـة  ةخر سير مفهوم  مما يجعلها سير مؤهلوبعضها اآل
 .وهي حجم عينة هذه الدراسة  استمارة 113لعدد لالستمارات والبال  عددهم 

 .جدول يوضح توزيع مفردات العينة بحسب فروع جمعية كافل اليتيم الخيرية : وفي مايلي 
 فروع جمعية كافل 

 اليتيم الخيرية 
 المجموع عدد المتطوعين االناث عدد المتطوعين الذكور

 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار
 %111 11 %43.33 11 %52.33 11 فرع بلدية أدرار
 %111 15 %43.33 13 %53.33 14 فرع بلدية بودة
 %111 14 %33.33 13 %33.33 12 فرع بلدية رقان
 %111 34 %55.23 21 %44.33 13 فرع بلدية دلدول

 %111 21 %35 13 %35 13 فرع بلدية تيميمون
 %111 111 %45.45 51 %54.54 31 المجموع
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 أدوات جمع البيانات  : رابعا 
و بحـث حجـر الزاويـة فكلمـا وفـق الباحـث فـي اختيـار أتشكل أداة جمـع البيانـات فـي أي دراسـة  
ال إن إداة المناسبة لجمـع بيانـات دراسـته كلمـا انعكـس ذلـك ايجابـا علـى نتـائج  هـذه الدراسـة ،األ

رات أهمهـــا طبيعـــة اختيـــار أداوت جمـــع البيانـــات مـــن قبـــل الباحـــث يـــتم اســـتنادا الـــى عـــدة اعتبـــا
وفـي دراســتنا الحاليـة فقــد اعتمــدنا .الظـاهرة المدروســة والهـدف منهــا والمـنهج المتبــع فـي الدراســة 

ســـؤال  تـــم تقســـيمها الـــى (32)كـــأداة رئيســـية فـــي جمـــع البيانــات حيـــث تضـــمنت  ةســـتبانعلــى اإل
 :ثالثة محاور رئيسة وهي كاآلتي 

بالبيانــات الشخصــية ألفــراد العينــة وقــد ضــم  ســئلة المتعلقــةويتضــمن  األ:  ولالمحــور األ  -1-
 (  14 لى السؤال رقمإ 11من السؤال رقم )
 14مـن السـؤال رقـم )ويتضمن األسئلة المتعلقة بالفرضية األولى وقد ضـم : المحور الثاني -2
 (23 لى السؤال رقمإ
 23ل رقـم مـن السـؤا)ويتضمن األسئلة المتعلقة بالفرضية الثانيـة وقـد ضـم : المحور الثالث -3
 (32 لى السؤال رقمإ
ـــة كـــأدســـتبيان فقـــد تـــم االلـــى جانـــب االا  و  عمـــة للبحـــث فـــي جمـــع اة داعتمـــاد كـــذلك علـــى المقابل

جريــت مقــابالت مــع رؤســاء فــروع جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة المعنيــين بالدراســة أالبيانــات ،فقــد 
 : في التواريخ التالية 

اليتـيم الوطنيـة السـيد باحيـدي عبـد القـادر أجريـت  رئيس المكتب الـوالئي لجمعيـة الخيريـة كافـل-
 بمقر مكتب الجمعية    امساء 15:11على الساعة  15/11/2115معه مقابلة في 

كاتـــب عـــام الفـــرع البلـــدي لجمعيـــة كافـــل اليتـــيم الخيريـــة بتيميمـــون الســـيد عبـــد القـــادر قـــاديري  -
جمعيــة كافــل ر فــرع صــباحا بمقــ 11:31علــى الســاعة  23/11/2115أجريــت معــه مقابلــة فــي 

    .ليتيم  بتيميمون
: رئــيس اللجنـــة الثقافيــة والصـــحية بــالفرع الـــوالئي لجمعيــة كافـــل اليتــيم الخيريـــة بــأدرار الســـيد  -

صـــباحا بمقـــر  1:11علـــى الســـاعة  14/12/2115بوحصـــي يوســـف أجريـــت معـــه مقابلـــة فـــي 
 .مكتب الجمعية 

وتحليلهـا بإسـتخدام أسـاليب اإلحصـاء الوصـفي  وبعد جمع بيانات مـن المبحـوثين  قمنـا بتفريغهـا 
 (spss)عن طريق برنامج الحزمة  اإلحصائية في العلوم االجتماعية 
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 .وصف خصائص العينة : خامسا  
 يوضح توزيع افراد العينة بحسب متغير الجنس( 1)الجدول رقم 

 
 

                                            
                         

                                  
                                         

                                             
       

عـــاله ان سالبيـــة المتطـــوعين بفـــروع جمعيـــة كافـــل اليتـــيم أنالحـــظ مـــن خـــالل الجـــدول           
بينمــا نســبة المتطــوعين بهــا مــن فئــة االنــاث فقــد %    54.54الخيريــة مــن فئــة الــذكور بنســبة 

وسع لـدى أن ثقافة التطوع متغلغلة بشكل أرجاع هذه النسب الى إ،ويمكن %  45.45قدرت ب
ــــة باإل ــــذكور مقارن ــــيال ــــاث ف ــــذي الالمجتمــــع األ ن ــــزال ضــــمن المجتمعــــات المحافظــــة  دراري ال ي

خـر ن طبيعة العمل التطوعي تتطلب نـوع مـن المرونـة فـي العمـل كالتنقـل مـن حـي آلأ،خاصة و 
حيــــان تكــــون سلــــب األأوفــــي  ،يتــــاملــــى عوائــــل األإخــــر  إليصــــال  المســــاعدات  ومــــن قصــــر آل

لهـذا ،اطات فـروع جمعيـة كافـل اليـتم نشـ فـيتـم رصـده  القصور بعيدة عن مقر الجمعية وهذا ما
ن وقــتهن كلــه مشــغول  مــابين أيجــد  النســاء صــعوبة فــي االســتمرار فــي الجمعيــة ،ناهيــك عــن 

الدراســة والعمــل وبــين االلتزامــات المنزليــة والعائليــة ،كــل هــذا أدت فــي النهايــة إلــى تقلــص نســبة 
متعون بمساحة مـن الوقـت الفـرا  النساء في فروع الجمعية مقارنة بنسبة الذكور الذين يتانخراط 

تمكــنهم مــن التوفيــق بــين التزامــاتهم الحياتيــة وبــين مزاولــة العمــل التطــوعي بكــل ســهولة مقارنــة 
 .بظروف النساء 

 الرسم البياني لتوزيع أفراد العينة  بحسب الجنس يوضح  (30)الشكل  رقم 
 

 النسبة المئوية  التكرار اإلجــــــــــــابات 

 %54.54 31 ر ــــذك

 %45.45 51 نثىأ

 %111 111 المجموع 
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 اعداد الباحثة:لمصدر  ا                                                      
 يوضح توزيع افراد العينة بحسب متغير السن (02)الجدول رقم 

 

 

54.54% 

45..45% 

 ذكر

 أنثى

 ية ئو النسبة الم التكرار اإلجــــــــــابات

 %24.2 31 سنة04اقل من 

 %31.1 43 [سنة04-04من]

 %21 22 [سنة02-04]

 %11.1 12 [سنة 02-44]

 %1.4 12 [ سنة 24- 42]

 %111 111 المجموع



 اإلجراءات المنهجية للدراسة الفصل الرابع
 

 
016 

ن سالبيــــة المتطــــوعين بفــــروع جمعيــــات كافــــل اليتــــيم أنالحــــظ مــــن خــــالل الجــــدول              
ومــرد ذلــك % 31.1ســنة  وذلــك بنســبة [ 35-25]  عمــارهم مــابينأالخيريــة لواليــة ادرار تتــراول 

االنـدفاع نحـو الحيـاة و ن هذه المرحلـة تعـد مرحلـة الشـباب التـي يمتـاز فيهـا الفـرد بالحيويـة  ألى إ
قبـال الشـباب علـى التطـوع ضـمن صـفوف الجمعيـات الخيريـة ،تـم تلتهـا إوالعطاء وهذا ما يفسـر 

ن هـذه ،وذلـك أل% 24.2سنة والتـي قـدرت ب 25قل من نسبة المتطوعين من الفئة العمرية األ
ر طاقاتـه يـن يحتـاج فيهـا الفـرد الـى فضـاء لتفجيـأالمرحلة العمريـة تـدخل ضـمن مرحلـة المراهقـة 

عمـال أوقـات فـراسهم  فـي أوالتنفيس عن ذاته ،لهذا يقبلون على ممارسـة العمـل التطـوعي لملـ  
لـــى جانـــب ايجـــادهم لفضـــاء مالئـــم  لتفجيـــر طاقـــاتهم ومـــواهبهم  ضـــمن ايطـــار إمفيـــدة ومثمـــرة ،

 .تنظيمي يصقل هذه المواهب ويوجهها التوجيه الصحيح 
% 21ســنة وذلــك ب [ 45-33] الفئــة العمريــة مــن لتــنخفض نســبة المتطــوعين  تــدريجيا لــدي  

فراد في هذه المرحلة ينشغلون اكثر بأعباء الحيـاة كالعمـل واألسـرة ناهيـك ن األأويرجع ذلك إلى 
عن ضـغوط الحيـاة االخـرى وهـذا مـا يقلـل عـزيمتهم ويحـد مـن مشـاركتهم فـي األعمـال التطوعيـة 

ثانويــة ،مقارنــة بمــا عنــدهم مــن التزامــات  ،التــى يرونهــا فــي هــذه المرحلــة العمريــة بأنهــا أعمــال
لتواصـــــل نســـــبة . ومشـــــاسل ، وهـــــذا مـــــا ترجمتـــــه نســـــبة المتطـــــوعين  فـــــي هـــــذه الفئـــــة العمريـــــة 

،حيـث كلمـا كبـر الشـاب كلمـا تزايـدت مسـؤولياته المتطوعين  االنخفاضها كلما تقدمنا في السـن 
-43] العمريــة مــابين  عنــد الفئــة خاصــة ويظهــر ذلــك وقلــت عزيمتــه اتجــاه العمــل التطــوعي ، 

 % .1.4سنة ،بنسة [35-53]،ليتقلص تماما عند الفئة العمرية % 11.1سنة بما يعادل [55
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 توزيع افراد العينة وفف  لمتغير السن  يوضح الرسم البياني(30)الشكل رقم   

 
 اعداد الباحثة :المصدر    

 .  متغير المؤهل العلميفراد العينة بحسب أيوضح توزيع (03)الجدول رقم 
 يةئو النسبة الم التكرار اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــابات

 %1.11 11 متوسط

 %33.3 41 ثانوي 

 %43.3 51 جامعي 

 %3.3 14 دراسات اخرى

 %111 111 المجموع 

 
كافــل كبــر نســبة مــن المتطــوعين بفــروع جمعيــة أن أعــاله أنالحــظ مــن خــالل الجــدول           

ـــك بنســـبة  ـــة مـــن ذوي المســـتوى العلمـــي الجـــامعي وذل ـــك %  43.3اليتـــيم الخيري ـــى إويرجـــع ذل ل
ي مـن خاللـه يتـال لهـم ذهمية التطوع ودوره في بناء المجتمع وتنميتـه والـأانفتال هذه الفئة على 
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10,00% 

15,00% 

20,00% 

25,00% 

30,00% 

35,00% 

40,00% 

 سنة65-56 من سنة55-46 من سنة45-36 من سنة35-25 من

Série 1 
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تجــاه مجــتمعهم ،علــى اعتبــارهم يشــكلون إالمســاهمة فــي تحمــل جــزء مــن المســؤولية االجتماعيــة 
، إلى جانب اشباع احتياجاتهم النفسية والدينة نحو عمل الخيـر لمـن هـم فـي في المجتمع النخبة

تــم تلتهــا نســبة المتطــوعين مــن ذوى المســتوى التعليمــي الثــانوي والتــى قــدرت .حاجــة لمســاعدتهم 
نهـــا تشـــكل ا  ذ تعـــد امتـــداد للنســـبة  التـــي ســـبقتها ،خاصـــة و إس بهـــا أوهـــي نســـبة ال بـــ% 33.3ب

عمــال التطوعيــة التــي للجمعيــة ،مــن خــالل جهــودهم ،ويظهــر ذلــك فــي األ طاقــة تطوعيــة مهمــة
في حـين . يتام وسيرها تتطلب  التنقالت وتحديد فيما يتعلق بتوزيع المساعدات الغذائية على األ

وهـم فـي الغالـب مـن %1.1ن نسبة المتطوعين من ذوي المستوى التعليمي المتوسط فقد بلغـت أ
بهــدف تنميــة  يتــم اشــراكهم فــي العمــل التطــوع دمات الجمعيــة قــديتــام الــذين يســتفيدون مــن خــاأل

شخصيتهم و اعدادهم بشكل جيد لتحمل المسؤولية وهذا تم رصده محـل الدراسـة ،ويمكـن القـول 
كثـــر مـــن سيرهـــا أن هـــذه الفئـــة تكـــون أمـــا هـــو  متوقـــع خاصـــة و  علـــىن هـــذه النســـبة ضـــعيفة أ

ن  يعـــول عليهـــا فـــي أي التـــي يفتـــرض لـــى ســـرس رول التطـــوع لـــديها منـــذ الصـــغر ،وهـــإجـــة ابح
خـرى استمرارية العمل التطوعي والخيري مستقبال ،بينما نسبة المتطـوعين مـن ذوي الدراسـات األ

نمــــا يــــدل علــــى ضــــعف الثقافــــة إن دل إوهــــي نســــبة جــــد ضــــعيفة وهــــذا %  3.3فقــــد جــــاءت ب
تجـــاه العـــام كلمـــا كـــان المســـتوى العلمـــي ن اإلأاالخـــرى حيـــث  اتوســـاط التكوينـــأالتطوعيـــة لـــدى 

و انحــراف معيــار  3.514رتفــع نســبة المتطــوعين وذلــك بمتوســط حســابي قــدر ب امرتفــع كلمــا 
1.333 . 
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 . فراد العينة بحسب الحالة االجتماعية أيوضح توزيع (04)الجدول رقم 
 

    
 
 

      
 
 

ن سالبية المتطوعين ضمن فروع جمعيات كافل اليتيم الخيريـة أعاله أيتضح من خالل الجدول 
مــات ومســؤوليات اي التز أويرجــع ذلــك  لتفــر  هــذه الفئــة مــن %  51.4مــن العــزاب وذلــك بنســبة 

قــل مــن ن هــذه الفئــة فـي سالبيتهــا تتشــكل مــن الفئـة العمريــة األأسـرية  قــد تثقــل كـاهلهم ،وذلــك أل
يزال مبكـرا لـديها ،وذلـك راجـع للظـروف االقتصـادية  ط الرتبان الزواج واإلأسنة  وهذا يعنى 25

لى جانـب عوامـل إخر سن الزواج بالنسبة للشباب في الجزائر ،أفي ت تواالجتماعية التى ساهم
مــام هــذه الفئــة متســعا مــن الوقــت   يســمح لهــم بممارســة أكــل هــذا جعــل .اســهمت فــي ذلــك خــر أ

وهــم مــن % 31.1المتــزوجين  تقــدر ب ن نســبة  المتطــوعينأالعمــل التطــوعي ،فــي حــين نجــد 
فراد الذين  استطاعوا تحقيـق التـوازن  بـين االلتزمـات  الحياتيـة وبـين المشـاركة التطوعيـة بين األ
هميـــة االســـتقرار االجتمـــاعي للفـــرد أولويـــات  بينهمـــا ،وهـــذا مـــا يبـــين مـــدى ن تحتـــرم األأ،علـــى 
ار االجتمــاعي ،وهــذا مــا ســيترتب ذا مــا اعتبرنــا الــزواج مــن بــين مظــاهر االســتقر إهــذا .عمومــا 

عليـه آثــار ايجابيــة بالنســبة للفــرد المتطــوع ،ويتجلــى ذلــك فــي اســتعداده الكــافي لتحمــل المســؤولية 
،كمـا يتـال لـه فـرص  انـه يعـي معنـى تحمـل المسـؤولية جيـدأاالجتماعية اتجاه مجتمعة ،خاصة و 

 هيجـادإلـى جانـب إالمعـوزين واأليتـام ،فـراد عداد هائلـة مـن األأ ةالمشاركة في التخفيف من معانا
أما نسبة المتطوعين الـذين .جر والثواب من عند ا  عن طريق هذه المساعدة لمجال لكسب األ

ويمكــن ارجــاع ذلــك % 13.4فقــد جــاءت ضــئيلة إذ بلغــت ( المطلقــين)وضــعوا حــدا الرتبــاطهم 
ن والعـزاب ،لـذلك جـاء تمثيـل  تعداد هـذه الفئـة داخـل المجتمـع قليـل مقارنـة بفئـة المتـزوجين أالى 

ضــــعف اذ قــــدرت رمــــل فقــــد كانــــت األ،بينمــــا نســــبة المتطــــوعين األهــــذه الفئــــة فــــي العينــــة قليــــل 
جـل تـوفير أن هـذه الفئـة ونظـرا لظروفهـا الصـعبة تصـارع دائمـا مـن أومرد ذلك الـى % 12.3ب

 ية ئو النسبة الم التكرار اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات
 %51.4 53 عزبأ

 %31.1 43 متزوج 
 %13.4 13 مطلف

 %12.3 13 رملأ
 %111 111 المجموع
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ل العمـل لقمة العـيش فهـي مـن المسـتفيدين فـي الغالـب مـن خـدمات الجمعيـات الخيريـة ممـا يجعـ
ولوياتهـا  مقارنـة بالعمـل المـأجور  أعمـال الثانويـة ولـيس ضـمن التطوعي بالنسبة لها مـن بـين األ
 .من أجل سد احتياجاتها األساسية 

 

 
 اعداد الباحثة :المصدر                                                

 . فراد العينة بحسب المهنة  أيوضح توزيع (05)الجدول رقم 
 النسبة المؤية التكرار اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات

 %23.3 23 يدرس
  34 قطاع حكومي عامل

33 
 
 

43.53% 33.44% 
 
 

 %33.14 23 قطاع خاص
 %13.43 12 اعمال حرة

 %4.21 11 عاطل عن العمل
 %1.41 12 متقاعد
 %111 111 المجموع

 

51.80% 

39.10% 

6.40% 2.70% 

الرسم البياني لتوزيع افراد العينة بحسب الحالة ( :05)الشكل رقم  
 االجتماعية

 اعزب

 متزوج

 مطلق

 أرمل
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مـــن خـــالل الجـــدول اعـــاله ن نســـبة المتطـــوعين العمـــال هـــي االعلـــى اذ لـــى لنـــا جيت           
الــذي يشــكل فــي %  43.53أسلــبهم مــن العمــال القطــاع الحكــومي بنســبة % 33.44قــدرت ب

تــم ثــاني  ،ولــى وذلــك نظــرا  لــإلرث االشــتراكي الــذي عرفتــه الجزائــرالجزائــر القاعــدة العماليــة األ
وهــي نســبة ال % 33.14ال القطــاع الخــاص ب كانــت لعمــوالتــى نســبة مــن العمــال المتطــوعين 

ولـــى و يحتـــاج لمزيـــدا مـــن الـــدعم ن القطـــاع الخـــاص ال يـــزال فـــي مراحلـــه األبـــأس بهـــا نظـــرا أل
ال أنــه رســم ذلــك فهــو يســتحوذ علــى القاعــدة العماليــة الثانيــة فــي الجزائــر بعــد القطــاع إوالتشــجيع 

ل الحــرة وفــي الغالــب هــم التجــار الحكــومي  ،ومــا تبقــى فهــي للعمــال المتطــوعين مــن فئــة االعمــا
ولعــل  ارتفــاع نســبة العمــال المتطــوعين راجــع  الــى أن %. 13.43والحــرفيين وسيــرهم بنســبة  

األمن  الـوظيفي الـذي تتمتـع بـه هـذه الفئـة خاصـة فـي ظـل ارتفـاع معـدالت البطالـة وقلـة فـرص 
مر الــذي نفســهم،األكثــر ثقــة بأأالعمــل ، يمــنحهم اطمئنــان علــى مســتقبلهم المهنــي ،ممــا يجعلهــم 

يوســــع مــــن أفــــاق اهتمامــــاتهم وســــقف طموحــــاتهم لتشــــمل تنميــــة مجــــتمعهم المحلــــي مــــن خــــالل 
وقــات عملهــم منظمــة ومحــدد ممــا يجعــل تــوفيقهم بــين أن أممارســتهم للعمــل التطــوعي ،خاصــة و 

وقـــات التـــى تلـــي فتـــرة مـــر ممكـــن ،كممـــارس العمـــل التطـــوعي فـــي األأالعمـــل المهنـــي والتطـــوعي 
% 23.3بينما نسبة المتطوعين من فئة المتمدرسين فقـد بلغـت.سبوع ا عطلة نهاية األالدوام وكذ

وهذه النسبة على الرسم من ض لتها مقارنة بما هو متوقع  من هذه الفئة الفتية وهي فئة الشـبان  
نها في مرحلة مالئمة لغـرس رول أالذين يعول عليها في قيادة قاطرة  التطوع مستقبل خاصة و 

ي التزامــات ومســؤوليات قــد تشــغلها أديها نظــرا لصــغر ســنها مــن جهــة وعـدم ارتباطهــا بــالتطـوع لــ
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 

 نسـبة  وهـي% 4.21  بلغـت نسـبة المتطـوعين مـن فئـة العـاطلين عـن العمـل فقـد أما . الشبانية 
ن هــذه الفئــة تعــاني مــن عــدم االســتقرار الــوظيفي ،ممــا يجعــل أمنخفضــة ولعــل ذلــك راجــع الــى 

فـي رحلـة  البحـث  اوقاتهـا  تقضـيهأمين مسـتقبلها المهنـي أوال لـذلك فـإن جـل أهمها الوحيد هو تـ
أمــرا ثانويــا بــل مضــيعة  لهــا جعــل مــن العمــل التطــوعي بالنســبةمــر الــذي يعــن فرصــة عمــل ،األ

ن نســــبة المتطــــوعين مــــن  المتقاعــــدين قــــد جــــاءت جــــد منخفضــــة اذ بلغــــت أفــــي حــــين .للوقــــت 
فـــــراد فـــــي مجتمعاتنـــــا العربيـــــة ،بمجـــــرد وصـــــولهم إلـــــى مرحلـــــة التقاعـــــد وذلـــــك ألن األ% 1.41

و سيـــر أيـــة ســـواء كانـــت رســـمية وحصـــولهم عليـــه فـــإنهم يتحللـــون مـــن مختلـــف االلتزامـــات  المهن
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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 

ى التقاعـــــد ، فـــــإن مـــــدة طريـــــق التطـــــوع بالمؤسســـــات التطوعيـــــة ،وكـــــأنهم بمجـــــرد حصـــــولهم علـــــ
ين يتم االسـتفادة أصالحيتهم  المهنية قد انتهت ،وهذا على العكس من ذلك في الدول المتقدمة 

 .من خبرات المتقاعدين بشكل مثمر خاصة في المجاالت التطوعية 
 الرسم البياني لتوزيع افراد العينة بحسب المهنة:(32)الشكل رقم   
 

 
 

 اعداد الباحثة :المصدر  
 

 . يوضح توزيع افراد العينة بحسب الخبرة التطوعية   (06)الجدول رقم 
 يةئو النسب الم التكرار اإلجـــــــــــــــــــــــــابات
 %33.3 33 أقل ستة  أشهر

 %41.1 45 [ سبعة أشهر الى سنتين]
 %25.5 24 أكثر من سنتين

 %111 111 المجموع
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ن سالبية المتطوعين بفروع جمعية كافـل اليتـيم الخيريـة أعاله أنالحظ من خالل الجدول        
% 41.1وذلـك بنسـبة   [السـنتين لـىإ بعة أشهرالس ]من الذين مدة نشاطهم التطوعي بها مابين

ـــة أو علـــى الـــرسم  ـــة أ الإن المـــدة التـــي قضـــوها فـــي الجمعيـــة ليســـت بالطويل ن خبـــرتهم التطوعي
التطوعي الـذي يمتـاز بالمرونـة باالنتسـاب اليـه و لعل ذلك راجع الى طبيعة  العمل .س بها أبال

يـؤثر علـى عـدم اسـتقرار التركيبـة  ما ي وقت وفي نفس الوقت سهولة االنسحاب منه ،وهذاأفي 
ثير السلبي  على تكوين الخبـرة ،خاصـة إذا مـا تـم الوقـوف علـى أالبشرية للمتطوعين ومن تم الت

ل تحديا حقيقا لمزاولة العمـل الجمعـوي  عمومـا الظروف التنظيمية والقانونية  السائدة والتي تشك
نهـم وبمجـرد أال إفهـذا مـا يجعـل المتطـوعين يتحمسـون فـي البدايـة للعمـل التطـوعي  .في الجزائر
بــــرز أنهم ينســــحبون مباشــــرة مــــن الجمعيــــات ،ومــــن بــــين إو عراقيــــل فــــأي صــــعوبات تلقــــيهم  أل

جمعيــة كافــل فــروع  فــيالصــعوبات التــي تــم رصــدها مــن خــالل اطالعنــا  علــى ظــروف عمــل 
الخيريـة هـي عـدم تـوفر بعضـها علـى مقـرات دائمـة لمزاولـة نشـاطها ممـا يجعلهـم فـي تنقـل اليتيم 

 هــاوضـعف المــوارد الماليـة وسير ......( -فـرع رقــان  –كفـرع بلديــة ادرار )دائـم مــن مكـان ألخــر 
فـــل اليتـــيم و بـــ خر علـــى اســـتقرار المتطـــوعين بفـــروع جمعيـــة كاأمـــن العقبـــات التـــي تـــأثر بشـــكل 

بينما تلتها نسبة المتطوعين الذين مدة نشاطهم بالجمعيـة يقـل عـن السـنتين بمـا يعـادل .الخيرية  
ــــذين لهــــم خبــــرة تطوعيــــة ضــــئيلة نظــــرا لمــــدة انتســــابهم لهــــذه % 33.3 وهــــم مــــن المتطــــوعين ال

الجمعيــات الخيريــة  التــى ليســت بالطويلــة  ،وهــذا مــا يســتدعي دعمهــم وتــدريبهم لالســتفادة مــن 
 .براتهم مستقبالخ

وهــي تشـــمل فئـــة % 25.5وعلــى الـــرسم مـــن ضــعف الخبـــرة التطوعيـــة والتــي ال تتجـــاوز نســـبتها 
،وهـم فـي الغالـب مـن  سـنتين المتطوعين  الـذين يمتـد نشـاطهم  التطـوعي بالجمعيـات ألكثـر مـن

ول المؤســس لهــذه الجمعيــات والقــائمين علــى تســييرها والــذين يعــول علــيهم فــي رعايــة الرعيــل األ
إذا مـــا .العمـــل التطـــوعي الخيـــري علـــى مســـتوى فـــروع جمعيـــة كافـــل اليتـــيم الخيريـــة  بواليـــة أدرار

ــــــــــــــــــراول مــــــــــــــــــابين مــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــات يت ــــــــــــــــــا ان عمــــــــــــــــــر هــــــــــــــــــذه الجمعي *ســــــــــــــــــنوات13-12علمن

                                                           
 15/11/2115باحيدي عبد القادر معه لمدة ساعة ونصف من الزمن يوممقابلة أجريت مع رئيس مكتب جمعية كافل اليتيم الخيرية السيد   -  

 .بمقر الجمعية  حاليا   مسا15:11على الساعة 
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 .من تأسيسها  

 
 اعداد الباحثة :مصدر  ال

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40.90% 

33.60% 

25.50% 

الرسم البياني الذي يوضح الخبرة التطوعية ( : 07)الشكل رقم 
 ألفراد العينة

   أشهر ستة من أقل

  سنتين الى أشهر سبعة من

   سنتين من أكثر
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 فراد العينة بحسب متغير الحالة االقتصادية للمتطوع أيوضح توزيع (07)الجدول رقم 
 النسبة المؤية التكرار اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــابات 

 %14.21 21 ميسور
 %34.51 31 متوسط
 %13.3 11 ضعيف
 %111 111 المجموع

 
ن نســـبة مـــن المتطـــوعين تنحـــدر مـــن المســـتوى االقتصـــادي أعـــال أنالحـــظ مـــن خـــالل الجـــدول 

طبقـة الوسـطى الومرد ذلك الى أن سالبية المجتمـع الجزائـر يتشـكل مـن %  34.51المتوسط ب
لــبالد وعرفــت توســعا فــي عمــوم المجتمــع الجزائــري الــى فــي ا الســبعيناتالتــى تنامــت مــع بدايــة  

لة يوهــي نســبة ضــئ% 14.21المتطــوعين مــن فئــة  الميســورة  فقــد قــدرت باليــوم ،بينمــا  نســبة 
مكانياتها المادية وافقها الواسـع ،تكـون لهـا اهتمامـات اخـرى سيـر ن هذه الفئات ونظرا إلأل وذلك

العطاء والميول نحو عمـل الخيـر ،وهـذه النسـبة  تتقـارب مـع نسـبة   بالتطوع اللهم من لديهم ح
مـن مجمـوع المتطـوعين وهـي % 13.3صـادية الضـعيفة والتـى تعـادل المتطوعين مـن الفئـة االقت

في سالبيتها من الفئات االجتماعية الهشة والتى تستفيد مـن الخـدمات التطوعيـة لهـذه الجمعيـات 
ـــرة الخيريـــة والتـــى عملـــت هـــذه األ ـــتم االســـتفادة مـــن إخي ـــى صـــفوفها كمتطـــوعين ي ـــى ضـــمهم ال ل

 . كة الى فئات منتجة ومستهلكة في نفس الوقت هم من فئات مستهللجهودهم التطوعية وتحوي
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ــة:المصــدر                                                        اعــداد الباحث
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ضعيف متوسط ميسور

18.20% 

64.50% 

17.30% 

 ( :8)الشكل رقم 
 الرسم البياني الذي يوضح توزيع افراد العينة بحسب الحالة االقتصادية

 ضعيف متوسط ميسور
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 : خالصة الفصل 

 :  فقد خلصنا إلى أن من خالل تحليلنا للجداول المتعلقة بوصف خصائص العينة ،     
من جنس الذكور ويعني أن مشاركة العنصر النسوي في العمـل التطـوعي سالبية أفراد العينة  -

ال يــزال خجــوال ويحتــاج مزيــدا مــن الــدعم أكثــر كــون أنــه يشــكل قــوة تطوعيــة هامــة سيــر مســتغلة 
 .يمكن االستفادة منها اكثر اذا ما تم استثماره بشكل جيد 

ـــة اذا تتـــراول بجمعيـــة كافـــل اليتـــيم الخي( المتطـــوعين )تتميـــز القـــوى التطوعيـــة  - ـــة  بأنهـــا فتي ري
 .% 31.1وذلك بنسبة  [سنة35 -25 ] عمار سالبيتها مابينأ
سالبيـــة المتطـــوعين بجمعيـــة كافـــل ليتـــيم الخيريـــة مـــن ذوي المســـتوى العلمـــي العـــالي إذ جلهـــم  -

وهذا ما انعكس فـي مـدى ادراكهـم ألهميـة العمـل التطـوعي فـي  ،%43.3جامعيين وذلك بنسبة 
بناء وتنمية المجتمعات  ،وهذا ما تجسـدت مالمحهـم فـي  تظـافر جهـودهم للمسـاهمة فـي تحمـل 

 .جزء من المسؤولية االجتماعية اتجاه مجتمعهم 
الحيـاة  تتميز جمعية كافل اليتيم الخيرية أن جل متطوعيها من العـزاب الشـباب المقبلـين علـى -

علــى عــاتقهم  ،ممــا يجعلهــم يتــوفرون علــى  ةوهــذا لعــدم وجــود مســؤوليات كبيــرة ملقــا ، والعطــاء
 . مساحة من الوقت الحر التي يسعون الى استثمارها فيما يعود على الصالح العام بالمنفعة 

  التركيبـــة البشـــرية ألفـــراد العينـــة بعـــدم االســـتقرار وهـــذا مـــا انعكـــس علـــى  ضـــعف الخبـــرة تتميـــز-
التطوعيـــة ألفـــراد العينـــة ،إذ أن اسلـــب المتطـــوعين تتـــراول مـــدة خبـــرتهم التطوعيـــة بجمعيـــة كافـــل 

 %.41.11وذلك بنسبة   [أقل من ستة أشهر]اليتيم الخيرية 
المتوســطة   االجتماعيــةسالبيــة المتطــوعين بجمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة ينحــدرون مــن الفئــات  -

 .السمة الغالبة على المجتمع الجزائري  وهي%   34.51العاملة ،وذلك بنسبة 
سالبية القوى التطوعية بجمعية كافل اليتيم الخيرية يساهمون بمجهـودهم  فـي العمـل التطـوعي -

 %.44.51وذلك بنسبة 
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     : تمهيد 
أضحت الجمعيات الخيرية في المجتمعات تلعب دورا كبيرا في خدمة المجتمـع إذ أنهـا          

تتمتع بصالحيات واسعة ومساحة كبيـرة مـن التحـرك فـي وسـط المجتمـع للتعـرف علـى مشـكالته 
واحتياجاتــه ،كــذلك قــدرتها علــى تجميــع األمــوال بســهولة و يســر ، وذلــك نظــرا لطبيعتهــا األهليــة 

وهـذا مـا جعـل الجمعيـات الخيريـة لهـا قـدرة كبيـرة علـى العمـل فـي .ع األفـرادواحتكاكها المباشر مـ
الجانــب االجتمــاعي الخيــري وذلــك مــن خــالل توفيرهــا علــى عديــد الخــدمات االجتماعيــة لشــرائح 
عدة من أفراد المجتمـع خاصـة الفئـات المعـوزة مـن أيتـام وفقـراء ومحتـاجين ،هـذه الخـدمات التـى 

ء األفــراد ســواء كانــت هــذه االحتياجــات ماديــة أو خــدمات لصـــحية تتنــوع بتنــوع احتياجــات هــؤال
 . وهذا ما يجعل من الدور الخدماتي للجمعيات الخيرية بارزا في المجتمع .
تعمــل الجمعيــات :" و سـنحاول فـي هــذا الفصـل اختبـار الفرضــية الفرعيـة األولــى والتـي مفادهـا  

 . "لتطوعيالخيرية من خالل دورها الخدماتي على تفعيل العمل ا
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 . في تفعيل العمل التطوعـي للجمعيات الخيرية دور الخدمات المادية: أوال 
 .يوضح كيفية تعرف افراد العينة على جمعية كافل اليتيم الخيرية (08)الجدول رقم 

 النسب المؤية  التكرار  اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات
 حساب الجمعية على شبكة 

 (فايسبو )التواصل االجتماعي
24 21.41% 

 %11.41 13 عالمية التي تنشطها الجمعية اللقاءات اإل

 %13.33 15 الندوات والتظاهرات الثقافية 
 %41.41 43 أحد االصدقاء المتطوعين بالجمعية 

 %11.11 12 خر آ
 %111 111 المجموع

 
ن سالبية المتطوعين ضمن فـروع جمعيـات كافـل أعاله ألنا من خالل الجدول    يتجلى        

هم المتطــوعين بهــا وذلــك بنســبة  قائخيــرة عــن طريــق أصــداليتــيم الخيريــة قــد تعرفــوا علــى هــذه األ
ثانيــا نســبة المتطــوعين الــذين تعرفــوا علــى فــروع الجمعيــة ونشــاطاتها مــن  تثــم حلــ % 41.41

%  21.41 ت نســبتهم بإذ بلغــ( الفايســبوك)خــالل صــفحاتها علــى شــبكة التواصــل االجتمــاعي 
لنــــدوات بينمــــا تقاربــــت نســــبيا معــــدالت  المتطــــوعين الــــذين تعرفــــوا علــــى الجمعيــــة مــــن خــــالل ا

عالميـــة التـــي وبـــين اللقـــاءات اإل% 13.33نســـبة والتظـــاهرات الثقافيـــة التـــي تقيمهـــا الجمعيـــة  ب
وبــين طــرق أخــرى تعــرف المتطــوعين مــن خاللهــا علــى % 11.41تنشــطها الجمعيــة بمــا يعــادل 

فـــروع جمعيـــة  كافـــل اليتـــيم الخيريـــة بـــأدرار كالمطويـــات والمنشـــورات التـــى تعمـــل الجمعيـــة علـــى 
ن الـدور الـذي يلعبـه أولعل هذه النسب ترجـع الـى % .11.11 عريف بنشاطاتها بنسبةنشرها للت

قناع سيرهم باإل نهـم  أوفاعلية ،خاصـة و  اليها أكثر تأثير إنتساب المتطوعين بالتعريف بجمعيتهم وا 
ضـحى مجتمـع أ تـيباتوا يعتمدون على  وسائل التواصل الحديثة كمواقع التواصل االجتمـاعي ال

ممـــــا يتـــــيح للجمعيـــــات . فـــــراد مـــــن خاللـــــه ازيـــــا للمجتمـــــع الـــــواقعي ، إذ يتفاعـــــل األافتراضـــــيا مو 
 .والمتطوعين امكانية استقطاب متطوعين جدد للجمعية الخيرية 
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كثر تلقائيـة أن للتفاعل االجتماعي والعالقات االجتماعية ،التي تكون أومن كل هذا يتضح لنا  
خـرى التـي تطغـى مقارنـة بـالطرق األ  اقناعـإو  ار أثيتـو افتراضـية ، أوعفوية سواء كانـت مباشـرة 

 .التأطير في التعريف بالجمعيات التطوعية  عليها الرسمية و
يوضـح طبيعـة المسـاهمة  التطوعيـة الفـراد العينـة فـي جمعيـة كافـل اليتـيم (09)الجدول رقـم 

 .الخيرية 
 المؤيةالنسبة  التكرار اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات

 مساعدات  -نقود) مادية
 (عينية أخرى

31 24.2% 

 %44.5 41 (فكري  -بدني)جهدية 
 %23.3 31 (وقتية )مداومة 
 %111 111 المجموع 

كبـر أن عدد المتطوعين الذين يساهمون بـالمجهود التطـوعي أيتجلى لنا من هذا الجدول 
لـى إن المتطـوعين فـي مجملهـم يقومـون بكـل النشـاطات بأنفسـهم وذلك أل%  44.5وذلك بنسبة 

داريـة والفنيـة للجمعيـة وذلـك عـن طريـق اللجـان المختصـة التـي جانب إشرافهم علـى الجوانـب اإل
تتشكل منها فروع جمعية كافل اليتيم الخيرية ،وهذا ما يتطلـب مجهـودات بدنيـة وفكريـة مـن قبـل 

 .المتطوعين 
وهــي متقاربــة % 24.2لــذين كانــت مســاهمتهم ماديــة فقــد بلغــت بينمــا نســبة المتطــوعين ا

ويرجــع %   23.3وذلــك بنســبة  فــي شــكل مدومــة مــع نســبة المتطــوعين الــذين يســاهمون بــوقتهم
ضــعف المســاهمة الماديــة مــن قبــل المتطــوعين تبعــا إلمكانيــات كــل متطــوع فهنــاك مــن لــه لذلــك 

لبســة والمــواد الغذائيــة وهنــاك مــن إمكانياتــه القــدرة علــى التبــرع بالمــال والمســاعدات العينيــة كاأل
امكانيــات كــل  و لــى قــدرةإن هــذا راجــع إالماديــة ضــعيفة ال يتســنى لــه التطــوع ماديــا وبالتــالي فــ

ن المتطــوعين ملــزمين بــدفع اشــتراكات  شــهرية للجمعيــة وهــذا أليــه إ شــارةمتطــوع ،ومــا تجــدر اإل
الجمعيــة  االتبرعــات والمســاعدات التــي تتلقاهــلــى جانــب إرادات الماليــة للجمعيــة اإليــدخل ضــمن 

وبحسـب تصـريح . وسيرهـانشطة التى تنظمها الجمعية كالمعارض من الدولة وعائدات بعض األ
رادات سيــر منتظمــة و متذبذبــة  ممــا ن هــذه اإلأرئيس جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة فــرع دلــدول لــ
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راداتهــا إيــة ســنوية نظــرا لعــدم ثبــات لــى وضــع ميزانيــة تقدير إيجعــل هــذه الفــروع تلجــأ فــي كــل مــرة 
 . يضا رئيس جمعية كافل اليتيم الخيرية فرع أدرارأالمالية ،وهذا ما أكده 

يوضح عالقـة المسـتوى التعليمـي للمتطـوعين بطبيعـة النشـاطات التطوعيـة (13)الجدول رقم 
 .التي يشاركون فيها 

 لنشاطاتا طبيعة       
 التطوعية           

 
  المستوى

 العلمي

 نشاطات خدماتية 
 (صحية /مادية )

 نشاطات ثقافية
  

 المجموع خرآ كليهما

رار
لتك
ا

 

وية
لمئ
ة ا

سب
الن

 
رار %
لتك
ا

 

وية
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ة ا
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ا

 

وية
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وية
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وية
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ة ا
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% 

 %111 11 %11 11 %41 14 %21 12 %31 13 متوسط
 %111 41 %2.43 11 %43.11 14 %14.33 13 %31.12 13 ثانوي

 %111 51 / / %54.11 24 %21.53 11 %23.52 12 جامعي

 %111 14 / / %33.51 13 %12.51 11 %51 4 خرىأدراسات 
 %111 111 %1.41 12 %44.14 53 %14.14 21 %31.41 35 المجموع

الــــذين يشــــاركون فــــي كــــال  لنــــا مــــن خــــالل هــــذا الجــــدول أن نســــبة المتطــــوعين يتضــــح         
منهـــا مـــا % 44.14النشـــاطات الخدماتيـــة والثقافيـــة لفـــروع جمعيـــة كافـــل اليتـــيم الخيريـــة قـــدر ب 

مـــن المتطـــوعين ذوي المســـتوى التعليمـــي الجـــامعي بينمـــا تقاربـــت نســـب   %54.11يربـــو عـــن 
وبــين المســتوى التعليمــي المتوســط % 43.11المتطــوعين مــن ذوي كــل مــن المســتوى الثــانوي ب

%  33.51 تهموأما المتطوعين من ذوى الدراسات االخرى فقد جـاءت بنسـب%  41 نسبةكذلك ب
إلـــى أن فـــروع الجمعيـــة ال تلـــزم المتطـــوعين بالتقيـــد بنشـــاط تطـــوعي معـــين ، يبقـــى  ذلـــك ويعـــزى

نما المتطوع حر في النشاطات التطوعية التي يختـار  ن ينشـط بهـا بحسـب أالمتطوع حبيسا له وا 
مكنه الجمع بـين أكثـر مـن نشـاط ،وهـذا مـا يجعـل أسلـب المتطـوعين ينشـطون فـي كما ي ،ميوالته

ن نشــــاطهم و ن يكــــأفــــي حــــين نســــبة المتطــــوعين الــــذين  اختــــاروا . مختلــــف نشــــاطات الجمعيــــة 
ــــد بلغــــت منهــــا أكبــــر نســــبة مــــن % 31.41 التطــــوعي مقتصــــرا علــــى النشــــاطات الخدماتيــــة فق

تــم تلتهــا نســبة المتطــوعين مــن ، %   51 ب خــرىدراســات األالالمتطــوعين مــن ذوي المســتوى 
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،أما نسبة المتطوعين مـن ذوي المسـتوى العلمـي %  31.12ذوي المستوى التعليمي  الثانوى ب
ـــد بلغـــت  والنســـبة األضـــعف كانـــت للمتطـــوعين مـــن ذوي المســـتوى العلمـــي %  31المتوســـط فق

نســــبة  نــــه كلمــــا انخفــــض المســــتوى العلمــــي كلمــــا توســــعتأوالمالحــــظ %23.52الجــــامعي ب 
 .المشاركة التطوعية في النشاطات التطوعية 

أما عن  المتطوعين الذين اختاروا المشاركة في النشاطات الثقافية التطوعية فقد جاءت نسـبتهم 
كبــــر نســــبة للمتطــــوعين مــــن ذوي المســــتوى أمنهــــا %  14.14متدنيــــة عــــن ســــابقيها  إذ بلغــــت 

لنخبـــة المتطوعـــة جـــاءت ميـــوالتهم نهـــم يشـــكلون اأعلـــى اعتبـــار %21.53العلمـــي الجـــامعي ب 
بعض منهم لـه خبـرات اكتسـبها مـن خـالل مشـواره الن ألى الجانب إالتطوعية ذات بعد تثقيفي ، 

مــــر الــــذي ســــاهم فــــي اختيــــارهم لتطــــوع فــــي المشــــاركة فــــي النشــــاطات التثقيفيــــة األك ،الجــــامعي
مـن للمتطـوعين مـن ذوي  ثم ثـاني نسـبة كانـت.النشاطات التطوعية التثقيفية ،تبعا لخبراتهم فيها 

ن المتطــوعين فــي هــذا المســتوى  و يرجــع ذلــك أل% 21المســتوى العلمــي المتوســط بمــا يعــادل  
صــغار فــي الســن ممــا يجعــل النشــاطات التطوعيــة الخدماتيــة شــاقة لهــم كونهــا تتطلــب مجهــودا 

ـــم وســـنهم وهـــذا يســـمح لهـــم بتـــد ـــة ،التـــي تالئ ـــة بالنشـــاطات الثقافي عيم بـــدنيا ووقـــت طـــويال مقارن
ن مـن بـين المتطـوعين أمكتسباتهم التعليمية التى يستفيدون منها في مسارهم التعليمي ،خاصـة و 

كمـــا تتـــيح لهـــم .ن  يســـتفيدون مـــنهم أســـاتذة ومعلمـــين فـــي تخصصـــات مختلفـــة يمكـــنهم أهنـــاك 
بشكل متقـارب نسـبيا كـل مـن المتطـوعين مـن و تلتها ثم .النشاطات التثقيفية  تنمية  شخصيتهم  

وكـذا المتطـوعين مـن فئـة الدراسـات االخـرى  بمـا % 14.33 ستوى التعليمي الثـانوي بذوي الم
 %.12.51يعادل 

ن نسـبة المتطـوعين فـي نشـاطات تطوعيـة اخـرى سيـر النشـاطات الخدماتيـة والتثقيفيـة أفي حـين 
من مجموع المتطـوعين  ،منهـا %  1.41ضعف على االطالق إذ قدرت ب فإنها كانت هي األ

وثانيـــــا نســـــبة % 11 مـــــن المتطـــــوعين ،مـــــن ذوي المســـــتوى العلمـــــي المتوســـــط بأعلـــــى نســـــبة 
وهــــي فــــي الغالــــب % 2.43المتطــــوعين مــــن ذوي المســــتوى العلمــــي الثــــانوي ، بمــــا يربــــوا عــــن 

 .نشاطات محدودة ومرتبطة بما يجيده بعض المتطوعين من مهارات ومواهب 
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جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة  يوضــح النشــاطات الخدماتيــة التــي تقــدمها  (11)الجــدول رقــم 
  .للمستفيدين من خدماتها   

 النسبة المؤية التكرار اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات
 %15.4511 13 تقديم األدوات المدرسية 

 %21.4111 24 عيادهطية  في األلبسة واألاأل 
 %21.1111 32 تقديم قفة رمضان
 %11.1111 21 (كبه العيد)تقديم أضاحي العيد

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

15 14.5411% 

 %11 11 جميعهم 
 %111 111 المجموع 
سلــب المتطوعــون يــرون  النشــاطات الخدماتيــة أن  أنالحــظ مــن خــالل الجــدول أعــاله          

يتــام لفــروع جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة تتمثــل فــي معظمهــا فــي تقــديم قفــف رمضــان لعوائــل األ
ن أبينمـا نسـبة المتطـوعين الـذين يعتقـدون % 21.11خالل شهر رمضان وقـد قـدرت نسـبتهم ب
اليتــيم الخيريــة تتمثــل فــي تقــديم فــروع جمعيــة كافــل  اأبــرز النشــاطات الخدماتيــة التــى تعنــى بهــ

، أمــا عــن  %11 21.41عيــاد وذلــك بمــا يربــوا عــنلبســة واألسطيــة  لأليتــام خاصــة فــي األاأل
ن  النشــاطات الخدماتيــة  لفــروع جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة تتمثــل أالمتطــوعين الــذين يؤكــدون 
وهـو نفـس مـا % 11بة  منها وذلك بنسـ ايستفيدو للأليتام  ةمتاح وهيفي جميع هذه المساعدات 

ن جمعيـة كافـل أذ أكـد إأكده رئيس جمعية كافل اليتيم الخيرية فرع أدرار وكذا رئيس فرع دلـدول 
 والتــى يتــام لــى تقــديم عديــد المســاعدات لألإاليتــيم الخيريــة تســعى مــن خــالل برامجهــا التطوعيــة 

ك بمـا يعـرف بالقفـة هو خدماتي يتجسد في تقديم المساعدات الغذائية بشـكل شـهري وذلـ منها ما
 هــاتـم التبـرع ب ةمســتعمل والتــى قـد تكـون امـالبسـة واألسطيـة لـى جانــب تـوفير األإالشـهرية لليتـيم  

تعمـــل الجمعيــة مـــن خـــالل متطوعيهــا علـــى اقتنـــاءه مـــن  ةجديـــدوقــد تكـــون  مــن قبـــل المحســـنين 
هــذا يــن تعمــل الجمعيــة علــى رصــد ميزانيــة ماليــة لأالمحــالت  خصوصــا مــع حلــول عيــد الفطــر 

ى يتـام الـذين لـيس بمقـدورهم شـراء كسـوة العيـد ،هـذا الـالغرض بهدف ادخال فرحة العيد على األ
 ةجانـــب تقـــديم قفـــة رمضـــان لعوائـــل األيتـــام واألرامـــل علـــى ثـــالث مراحـــل خـــالل شـــهر  ،المرحلـــ
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خيـرة سبوع الثاني من شهر رمضان أما المرحلـة األول مع بداية شهر رمضان والثانية في األاأل
مــع نهايــة شــهر رمضــان ،أمــا بالنســبة لــألدوات المدرســية فتعمــل الجمعيــة علــى تســطير  تكــون

إذ يسـتفيد اليتـيم "  حقبـة اليتـيم  المدرسـية"ويتمثـل فـي  برنامج خاص  بالدخول المدرسي لليتيم ،
بحســب ئــي مــن حقبتــه المدرســية مــع بدايــة كــل دخــول مدرســي ويســتمر توزيــع األدوات بشــكل جز 

 .طوال فترة الدراسة ،وفعال هذا ما تم رصده ميدانيا خالل تواجدنا لديهم احتياجات اليتيم 
بــأن مــن بــين النشــاطات الخدماتيــة  التــي تتحهــا فــروع جمعيــة  رونأمــا نســبة المتطــوعين الــذين يــ

وهـــي نســــبة %11.11كافـــل اليتـــيم الخيريـــة هــــي تقـــديم أضـــاحي العيـــد لأليتــــام ويقـــدر ذلـــك ب 
كـل سـنة للجمعيـة فهنـاك سـنة تكـون الميزانيـة الماليـة للجمعيـة  لـى ميزانيـةإمنخفضة ويرجع ذلك 

تهــا الماليــة فــي حالــة عجــز يمرتفعــة يمكنهــا تــوفير األضــاحي لأليتــام  وهنــاك ســنوات تكــون ميزان
ن ميزانيـة هـذه أوذلك بحسـب السـنة الماليـة لكـل سـنة إذا مـا علمنـا ، لهم  افال تتمكن من توفيره

عتمادهــا علــى تبرعــات ومســاعدات الدولــة ومــا يجــود بــه ظــرا إلالفــروع سيــر منتظمــة ومتذبذبــة ن
ضــــاحي يعتمــــد علــــى حجــــم التبرعــــات ومــــا تتلقــــاه الجمعيــــة مــــن المحســــنين وبالتــــالي تــــوفير األ

وهو نفس ما ينطبق علـى أخـر نسـبة والمتمثلـة فـي المتطـوعين الـذين يـرون .مساعدات حكومية 
جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة هــي مســاعدة  ن مــن بــين األنشــطة الخدماتيــة التــي تعنــى بهــا فــروعأ

 %. 14.54عوائل األيتام  في مناسباتهم سواء كانت أعراس أو وفاة  وذلك بما يعادل 
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يوضــح توزيــع المتطــوعين للمســاعدات علــى األيتــام بجمعيــة كافــل اليتــيم  (10)الجــدول رقــم 
 .الخيرية  لوالية ادرار 

 يةئو النسبة الم التكرار اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات 
 %34.14 43 نعم
 %21.41 24 ال

 %111 111 المجموع 
 

ن سالبيـة المتطـوعين بفـروع جمعيـة كافـل اليتـيم الخيريـة  أعـاله أنالحظ من خالل الجدول       
يتـــام بأنفســـهم  وذلـــك بنســـبة المســـاعدات علـــى األنهـــم هـــم مـــن يقومـــون بتوزيـــع أيجمعـــون علـــى 

يتــام وتحديــد خــالل إذ مــن خــالل رصــدنا لعديــد حــاالت توزيــع المســاعدات علــى األ%  34.14
يتـــام  شــهر رمضــان فـــإن عمليــة توزيـــع المســاعدات تـــتم عــن طريـــق رصــد قائمـــة المعــوزين و األ

ال ،ثــم تحديــد الوجهــة ســواء الــذين هــم مســجلين فــي قــوائم المســتفيدين مــن المســاعدات الخيريــة أو 
حياء مع العلم أنـه فـي كـل مـرة تشـمل عمليـة التوزيـع حـي معـين أو لقصر معين أو لحي من األ

و يـتم تـأجير سـيارة أم يتم نقل المساعدات عبـر سـيارات المتطـوعين ث من قصور الوالية ، قصر
ام فـــي بيـــوتهم يتـــلهـــذا الغـــرض مـــن قبـــل الجمعيـــة ،ليـــتم بعـــدها توزيـــع هـــذه المســـاعدات علـــى األ

بمساعدة المطوعين والمتطوعات بالجمعية ،والمالحظ في عملية التوزيع هذه تكون لمن هـم فـي 
يتـــام و األرامـــل يتـــام ثـــم ليـــتم تعممهـــا علـــى بـــاقي األحاجـــة ماســـة لهـــذه المســـاعدات مـــن بـــين األ

نهـا يـتم ن توزيـع المسـاعدات علـى المسـتفيدين مأبينما نسبة المتطوعين الـذين يـرون .والمعوزين 
ستالم حصصهم من المسـاعدات  فقـد يتام على مقر فروع الجمعية إلعن طريق توافد عوائل األ

ولعــل ذلــك راجــع لتعــذر ذهــاب المتطــوعين لبيــوت  ،وهــي نســبة ضــعيفة % 21.41: قــدرت ب
بحسـب ويكـون ذلـك  . المادية لتسليمهم حصصهم من المساعدات لظروف معينة يتام األهؤالء 

  .و سيرها أو مالبس أو أدوات مدرسية أالمواد الغذائية  من األيتام  هؤالءاحتياجات 
المادية التـى تقـدمها فـروع جمعيـة المساعدات وعليه فالسمة الغالبة بحسب توجه افراد العينة أن 

مـن المتطـوعين  هـايـتم توصـيلها عـن طريـق كوادر  كافل اليتيم الخيرية لفائـدة األيتـام والمعـوزين ،
لــى سايــة فــروع الجمعيــة  إيتــام و األرامــل للتخفيــف عــنهم  مــن عنــاء التنقــل األ هــؤالء لــى بيــوتإ

كعنــدما يكــون اليتــيم  المســاعدات اللهــم بعــض الحــاالت االســتثنائيةهــذه الســتالم حصصــهم مــن 
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حـــديث التســـجيل فـــي قـــوائم المســـتفيدين مـــن الخـــدمات التطوعيـــة للجمعيـــة ومقـــر ســـكناه ال يـــزال 
 .مجهول لديهم 
يوضــح كيفيــة جمــع المســاعدات مــن المتبــرعين  بجمعيــة كافــل اليتــيم  (10)الجــدول رقــم 

 .الخيرية  لوالية ادرار 
 يةئو النسبة الم التكرار اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات

 %43.4 51 في شكل اموال 
 %34.2 42 في شكل مساعدات عينية

 %15.5 13 طرف اخرى
 %111 111 المجموع 

ن سالبيــــــة المتطــــــوعين يؤكــــــدون أن أ عــــــاله أيتضــــــح لنــــــا مــــــن خــــــالل هــــــذا الجــــــدول          
المســـاعدات  يـــتم جمعهـــا مـــن قبـــل المتبـــرعين فـــي شـــكل أمـــوال والجمعيـــة تتكفـــل بنفســـها بشـــراء 

وذلـــك مـــن خـــالل فـــتح   %43.4وذلـــك بنســـبة  والمعـــوزين المســـاعدات وفـــق احتياجـــات األيتـــام 
حسابات بريدية  لفروع الجمعية لكـي يـتمكن المتبـرعين بـالتبرع بسـهولة ودون مشـقة التنقـل لمقـر 

أمــا بالنســبة للمتبــرعين بالمســاعدات العينيــة ســواء .الجمعيــة ،هــذا بالنســبة للمتطــوعين بــاألموال 
ــــة ك مكيفــــات الهــــواء كانــــت مــــواد سذائيــــة أو ألبســــة أو أدوات مدرســــية أو حتــــى تجهيــــزات منزلي

حيــان حتــى إلــى مــواد البنــاء لمســاعدات ، وقــد تصــل فــي بعــض األ والثالجــات  وأجهــزة التلفــاز
فــإن المســاعدات فــي هــذه الحالــة تقــدم   ئــةاألرامــل علــى تــرميم بيــوتهن لمــن كانــت بيــوتهن مهتر 

،فــي حــين أن   مســتفيدينويبقــى دور الجمعيــة وســيطا بــين المتبــرع وال، مباشــرة للمســتفيدين منهــا 
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 

فقـد عملـت الجمعيـة علـى وضـح مجموعـة  المحسنين حتى و لـو كـان مـا يتبـرع بـه مبلـ  زهيـدا ،
هائلة من الحصاالت  لدى المحالت التجارية والمكتبات لكي يتسنى للمتبرع التبـرع بمـا جـاد بـه 
بكــل ســهولة إلــى جانــب وضــعها لقفــف بالســتيكية فــي المحــالت بيــع المــواد الغذائيــة لكــي يــتمكن 

 لــىإالمتبــرع كــذلك بــالتبرع بمــا جــاد بــه مــن مــواد الغذائيــة لأليتــام  بكــل ســهولة دون عنــاء التنقــل 
وبحسـب تصـريح لـرئيس جمعيـة كافـل اليتـيم الخيريـة فـرع  لتوصـيل تبرعاتـه ، مقر الجمعية ايةس

فكار الرائـدة لتمكـين  المتبـرعين حتـى ن فكرة الحصالة لجمع التبرعات كانت من بين األأأدرار  
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لـذلك فقـد تـم  ر والثـواب ،جـاأل همن ذوي الدخل المحدود التبرع حتى ولـو بالقليـل لنيـل مـن خاللـ
حصـالة  تـم وضـعها بـالمحالت والمكتبـات  1511كثـر مـن أ(2113-2115)د لهذه السنة رص

خرى ،وقد كانت لها نتائج جـد مرضـية فـي تـدعيم ميزانيـة الجمعيـة لـنفس ومختلف نقاط البيع األ
إذ "قفـة اليتـيم "بفكـرة أخـرى ال تقـل أهميـة عنهـا وهـي "حصالة اليتـيم "كما تم تعزيز فكرة  السنة ،

قفـة بالسـتيكية  تـم توزيعهـا علـى محـالت بيـع المـواد الغذائيـة والخضـر   151ر مـن تم رصد اكث
فــراد مــن التبــرع بحســب امكانيــاتهم وبحســب تصــريح رئــيس فــرع جمعيــة كافــل ليــتمكن كــذلك األ

عنــدما يـدخل الواحـد لحـانوت بــاش يقضـى ،يشـوف القفـة يتفكــر :"اليتـيم الخيريـة فـرع أدرار يقـول 
ابســــــــة حظــــــــة  بــــــــاش يتقهــــــــوى ،وال قابســــــــة صــــــــابون بــــــــاه يغســــــــل لــــــــي محتــــــــاج قأداك ليتــــــــيم 

لــي حــاب يتبــرع بكيلــوا ســكر يحشــم يهــز كيلــوا ســكر فــي يديــه ويجــي بيــه  إوحتــى .........قشــوا
بصــح  حنــا فكرنــا بــاش مــا نحرجــوش المتبــرع لــي يقــدر يتبــرع  ...حتــى الجمعيــة  بــاه يتبــرع بــه 

يم يحط فيها الي قدر يتبرع به بـال مـا يعـرف نوا يلقى قفة اليتألسير بكيلوا سكر وال قابسة حظة 
   1"الناس بواش تبرع قليل وال كثير وا  يجازي المحسنين 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
ة على الساع 15/11/2115 :مقابلة مع السيد عبد القادر باحيدي ،رئيس مكتب الوالئي لجمعية كافل اليتيم الخيرية بوالية  أدرار ، يوم  

 .  مساء بمقر مكتب الجمعية15:11
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يوضــح عالقــة طبيعــة النشــاطات التطوعيــة بــنمط المســاعدات  المتقدمــة (10)الجــدول رقــم 
 .لأليتام 

 طبيعة النشاطات      
 التطوعية          

 
 نمط   

 المساعدات

 نشاطات خدماتية 
 (صحية /مادية)

 نشاطات ثقافية
  

 المجموع خرآ كليهما

رار
لتك
ا

 

وي
لمئ
ة ا

سب
الن

 
رار %ة

لتك
ا

 

وية
لمئ
ة ا

سب
الن

 
% 

رار
لتك
ا

 

وية
لمئ
ة ا

سب
الن

 
% 

رار
لتك
ا

 

وية
لمئ
ة ا

سب
الن

 
% 

رار
لتك
ا

 

وي
لمئ
ة ا

سب
الن

 
 %ة

 111% 23 %3.32 11 %33.13 11 %21.32 14 %21.32 14 مناسباتي
 %111 14 %5.55 11 %51 11 %13.33 13 %23.33 15 موسمي

 %111 33 / / %52.34 33 %14.24 11 %33.33 21 طوال السنة 

 %111 12 / / %51 11 / / %51 11 خرآ
 %111 111 %1.41 2 %44.14 53 %14.14 21 %31.41 35 المجموع

جمعيـة كافـل اليتـيم ن سالبية المتطـوعين يؤكـدون أن نشـاطات أنالحظ من خالل الجدول       
 :الخيريـــة بكـــل فروعهـــا تتمثـــل فـــي كـــال مـــن النشـــاطات الخدماتيـــة والثقافيـــة معـــا وذلـــك بنســـبة 

ن الجمعيـة تقـدم هـذه النشـاطات طـوال السـنة أمنها أكبر نسبة من المتطوعين الذين % 44.14
فـــي حـــين تتطـــابق نســـب كـــل مـــن المتطـــوعين الـــذين  يـــرون أن هـــذه %  52.34وذلـــك بنســـبة 

ثنـــين معـــا أي هنـــاك وبـــين مـــن يرونهـــا تجمـــع بـــين اإل% 51 اطات ذات طـــابع موســـمي بالنشـــ
فـي % . 51نشاطات تطوعية خدماتيـة وتثقيفيـة علـى مـدار السـنة وأخـرى موسـمي كـذلك بنسـبة 

ن نشـــاطات جمعيـــة كافـــل اليتـــيم الخيريـــة بفروعهـــا أحـــين هنـــاك مـــن المتطـــوعين الـــذين يؤكـــدون 
منهــا أعلــى نســبة مـــن % 31.41خدماتيــة فقـــط وذلــك بنســبة تتمثــل فــي النشــاطات التطوعيــة ال

المتطــوعين الـــذين يــرون أن النشـــاطات التطوعيــة الخدماتيـــة  التــى تقـــدمها  فــروع جمعيـــة كافـــل 
هــو موســمي وبــين مــا هــو دائــم  اليـتم الخيريــة لفائــدة األيتــام تتنــوع بــين مــا هــو مناسـباتي وبــين مــا

راجـع لتنـوع احتياجـات األيتـام ومتطلبـاتهم ،إذ ولعـل ذلـك %  51 علـى طـول السـنة وذلـك بنسـبة
 ،  أسطيــة لبســة وأهــو موســمي كاحتياجــاتهم مــن  ومنهــا مــا،هنــا احتياجــات مناســباتية  كاألعيــاد 

ثـم تلتهـا نسـبة المتطـوعين الـذين  يؤكـدون . هو مسـتمر كالمسـاعدات الغذائيـة وسيرهـا  ومنها ما
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افـــل اليتـــيم تقـــدم طـــوال الســـنة لفائـــدة األيتـــام ان النشـــاطات التطوعيـــة الخدماتيـــة بفـــروع جمعيـــة ك
فـي حـين تقاربـت نسـبيا أراء المتطـوعين الـذين  ،% 33.33واألرامل والمعوزين وقد قدر ذلـك ب

ن النشــاطات التطوعيــة الخدماتيــة بفــروع جمعيــة كافــل اليتــيم ذات طــابع مناســباتي وبــين أيــرون 
لـى إيعـزى ذلـك  و% 23.33و% 21.32من يراها ذات طابع موسمى وذلك بما يتـراول مـابين 

حسب أراء المبحـوثين مستمر طوال السنة  ا ذات طابع نهإالتوجه العام لنشاطات الخدماتية أن 
ن تــوفر خــدماتها لأليتــام بشــكل دائــم ومســتمر وفقــا الحتياجــاتهم أ،وذلــك لحــرص الجمعيــة علــى 

رنـــامج تطــــوعي عــــداد بإولكـــن ال يمكـــن أن ننكــــر أن هنـــاك مناســــبات  تقتضـــي علــــى الجمعيـــة 
 . هاعياد والدخول المدرسي وسير خدماتي خاص بها كشهر رمضان و األ

ن نشـاطات جمعيـة كافـل اليتــيم الخيريـة بفروعهـا تتمثـل فــي أأمـا عـن المتطـوعين الـذين يؤكــدون 
: النشـــــاطات التطوعيـــــة الثقافيـــــة فقـــــد جـــــاءت نســـــبتهم منخفضـــــة مقارنـــــة بســـــابقيها اذ قـــــدرت ب

: ن هذه النشاطات ذات طابع مناسباتي بما يربوا عـنأمن يرونها على نسبة مأمنها % 14.14
ن النشـــاطات التطوعيـــة التثقيفيـــة لفـــروع أ،فيمـــا شـــبه تقاربـــت نســـب كـــل مـــن يـــرون %  21.32

جمعية كافل اليتيم الخيرية ذات طابع  موسمي وبين من يرونها مستمرة طوال السنة بمـا يتـراول 
ن هنــاك نشــاطات تثقيفيــة مســتمرة طــوال الســنة أولعــل ذلــك راجــع إلــى % 14.24و% 13.33

كالتدعيمات المدرسية لأليتام بحسب كل سنة دراسية وسيره وهناك نشاطات تثقيفية يتم تنظيمهـا 
لـــى جانـــب بعـــض اللقـــاءات والنـــدوات إ.و عالميـــة أو دينيـــة أبحســـب كـــل مناســـبة ســـواء تاريخيـــة 

 ىخـــر أن هنـــاك نشـــاطات تطوعيـــة أا كمـــ.  خــرى التحسســية التـــي يـــتم تنظيمهـــا بـــين الفينـــة و األ
لقيـام بهـا لو حـرف أمام المتطوعين الذين لهم مهارات أالجمعية  هاسير الخدماتية والتثقيفية تتيح

: ضـعف علـى االطـالق بمـا يعـادل ال أنها جد محدودة لهذا جاءت نسبتها هي األإتام يلفائدة األ
1.41. % 

 
 
 
 
 



 الدور الخدماتي للجمعيات  الخيرية في تفعيل العمل التطوعي   الفصل الخامس
 

 
060 

المتطوعين بفروع جمعية كافـل اليتـيم الخيريـة بواليـة يوضح طبيعة تواجد  (14)الجدول رقم 
 أدرار

 يةئو النسبة الم التكرار اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات
 %41 44 يومي

 %32.3 33 أسبوعي 
 %3.3 14 شهري

 %21 22 بحسب وقت الفراغ 
 %111 111 المجموع
%  41 مفــردات عينــة الدراســة بمــا نســبتهن سالبيــة أيظهــر لنــا مــن خــالل هــذا الجــدول          

نتهــاء مــن ولعــل ذلــك يكــون بعــد اال، يتواجــدون بشــكل يــومي بفــروع جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة 
ـــم العمـــل الرســـمي بالنســـبة للعمـــال أمـــا المتمدرســـين فيكـــون بعـــد اال نتهـــاء وقـــت الدراســـة  ومـــا ت

علــى مقربــة مــن مقــر هــذه  ونن سالبيــة الــذين يتواجــدون بشــكل يــومي هــم ممــن يقطنــمالحظتــه ا
الفـــروع  ،بينمـــا المتطـــوعين الـــذين  يتواجـــدون  بشـــكل اســـبوعي  فـــي فـــروع الجمعيـــة فقـــد قـــدرت 

،وذلك راجع لبعد سكناهم عند مقـر الجمعيـة وهـذا بحسـب مـا تـم رصـده مـن % 32.3نسبتهم ب
بأدرار ،أما عن الذين يأتون لفروع الجمعيـة بحسـب مـا يتسـنى خالل تواجدنا هناك بفرع الجمعة 

خــرى علــيهم القيــام بهــا  أوعــادة هــؤالء تكــون لهــم التزامــات % 21لهــم الوقــت فقــد بلغــت نســبتهم 
ولويات أو ألن ظروف عملهم ال تسمح لهـم بالتواجـد فـي الجمعيـة بشـكل استنادا لمبدأ احترام األ

ن عمله يكـون بنظـام أيعمل في شركة تكرير الغاز بسبع و  حد المتطوعين بأنهأدائم ،حيث عبر 
سبوعية لذلك ال يمكنـه الحضـور بشـكل دائـم ويـومي للجمعيـة ،فهـو يـأتي بحسـب مـا المداومة األ

 منهــأفــي حــين وبشــكل ضــعيف جــاءت نســبة المتطــوعين الــذين يؤكــدون .تــوفر لديــه وقــت فــرا  
مــن مجمــوع المتطــوعين بفــروع جمعيــة كافــل % 3.3يــأتون للجمعيــة بشــكل شــهري إذ قــدرت ب

 .اليتيم الخيرية 
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 .في تفعيل العمل التطوعيالتي تتيحها الجمعيات الخيرية دور الخدمات الصحية  :ثانيا 
مختلــف الفئــات المســتفادة مــن الخــدمات الصــحية بفــروع جمعيــة  يوضــح (12)الجــدول رقــم 

 .كافل اليتيم الخيرية ومدى استفادتهم من هذه الخدمات  
 يةئو النسبة الم التكرار اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاـبات

  
 نعم

 % 41.11 %02.00 14 43 يتاماأل
 %00.24 32 راملاأل  

 جميع من 
 بحاجة للعالج 

21 03.03% 

 %  11.11 12 ال
 %111 111 المجموع
ن فــروع جمعيــة كافــل أن معظــم المتطــوعين يؤكــدون أعــاله أيتضــح مــن خــالل الجــدول        

اليتـيم الخيريـة مـن بـين مـا تتضـمنه خـدماتها التطوعيـة التكفـل الصـحي للمسـتفيدين مـن خــدماتها 
منهــا نســبة المتطــوعين الــذين يؤكــدون  ،%   41.11التطوعيــة وذلــك بنســبة ســاحقة قــدرت ب  

الـذين مـن المتطـوعين   بينمـا هنـاك ،% 43.13يتـام فقـط وذلـك بنسـبة ن هذا التكفـل يشـمل األأ
فــي ،  %32.35رامــل وذلــك بنســبة  األ كــذلك ن هــذا التكفــل الصــحي التطــوعي يشــملأيــرون 

ن خـدمات التكفـل الصـحي التـي تتيحهـا فـروع جمعيـة كافـل أحين نسـبة المتطـوعين الـذين يـرون 
ولعــــل ذلــــك % 21.41وذلــــك بنســــبة  ، لعــــالجاليتــــيم الخيريــــة تشــــمل كــــل مــــن هــــم فــــي حاجــــة ل

حــاالت  مرضــية قليلــة يــتم التكفــل بهــا أن هنــاك اليتــيم فــرع أدرار وبحســب رئــيس جمعيــة كافــل 
يتيمــين مــن ذوي الــدخل الضــعيف ،تــم  والتــى تســتدعي التــدخل العاجــل علــى ســرار حــالتين لــي

حالــة الزالــت تتلقــى العــالج وحالــة قــد  ،صــحيا مــن قبــل فــرع الجمعيــة بواليــة أدرار االتكفــل بهمــ
 هـــم فـــي حاجـــة رامـــل الـــذينفهـــي معنيـــة باأليتـــام و األ توفيـــت ،أمـــا فـــي الحالـــة العاديـــة للجمعيـــة

 .تكفل بهم صحيا لل
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ي تكفــل صــحي تطــوعي بفــروع جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة أأمــا المتطــوعين الــذين ينفــون وجــود 
وهــي جــد منخفضــة مقارنــة بالتوجــه العــام ألفــراد العينــة الــذين %   11.11فقــد جــاء نســبتهم ب 
 . يؤكدون عكس ذلك 

يوضـح أشـكال التكفـل الصـحي التـي يمكـن أن تـوفرهم فـروع جمعيـة كافـل  (17)رقـم الجدول 
 .اليتيم الخيرية بوالية أدرار 

 يةئو النسبة الم التكرار اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات
 %21.41 25 للمرضىدفع المستحقات العالجية 

 %15.53 11 شراء االدوية والمستلزمات العالجية للمرضى
 %22.15 24 المساعدة على  اجراء عمليات جراحية للمرضى 

 شعة ـأالمساعدة على اجراء فحوصات ال
 والتحاليل  الطبية للمرضى

41 32.34% 

 % 4.11 11 خرآ
 %111 122 المجموع

ن جمعيـة كافـل أكبـر نسـبة مـن المتطـوعين الـذين يـرون أن أنالحظ من خـالل الجـدول           
اليتـــــيم الخيريـــــة بكـــــل فروعهـــــا محـــــل الدراســـــة تتكفـــــل بالمرضـــــي المعنيـــــين بخـــــدماتها مـــــن خـــــالل 

شـــــعة فـــــي المستشـــــفيات وذلـــــك بنســـــبة مســــاعدتهم علـــــى اجـــــراء التحاليـــــل الطبيـــــة وفحوصـــــات األ
جـــراء التحاليـــل فـــي المختبــرات الطبيـــة الخاصـــة يتطلـــب مبـــال  ماليـــة ن اولعــل ذلـــك أل% 32.34

مراض المزمنة  مما يجعل المـريض المعـوز سيـر قـادر األ ذويذا كان المرض من إكبيرة خاصة 
لهـذا تتكفـل فـروع جمعيـة كافـل اليتـيم الخيريـة بمسـاعدته علـى  على مجابهة تكلفـة هـذه التحاليـل ،

تكلفــة هــذه التحاليــل الطبيــة ،ودور  مذلــك مــن خــالل التســديد عــنهو التحاليــل الطبيــة ، اجــراء هــذه 
هـم بحاجـة  نممـ ىنما كذلك تتكفل الجمعية بمساعدة المرضإالجمعية ال يتوقف عند هذا الحد و 

إلجراء فحوصات باألشعة وذلك ضمن ما تتيحه الجمعيـة مـن تكفـل صـحي تطـوعي أليتـام ، فـي 
ـــالمتطــوعين الــذين يؤكــدون  حــين كــان هنــاك  شــبه تقــارب بــين نســب كــل مــن ن فــروع الجمعيــة أ

من حيث مساعدتهم على اجراء العمليات الجراحية لمـن هـم بحاجـة لهـا ،وكـذلك  ىتتكفل بالمرض
جــراءات التــي تســبق اجــراء العمليــة الجراحيــة ،ســواء كــان ذلــك يتعلــق مســاعدتهم فــي مختلــف اإل
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ن خــدمات التكفــل الصــحي ألــذين يــرون داريــة  ،وبــين المتطــوعين او اإلأمــر بالجوانــب الطبيــة األ
بفــروع جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة يتمثــل فــي مســاعدة المرضــي علــى دفــع المســتحقات العالجيــة 

ن خـدمات أأمـا مـن يـرون  % . 21.41و% 22.15للمستشفى  وقد تراوحت هذه النسب مـابين 
 اعدة على شراء التكفل الصحي التطوعي بفروع جمعية كافل اليتيم الخيرية ينحصر في المس

دويــة ومســتلزمات العـــالج للمرضــي المعنيــين بخـــدماتها فقــد جــاءت نســـبهم منخفضــة إذ بلغـــت األ
ولويــة فــي المســاعدة للحــاالت المســتعجلة كــالتي ويرجــع ذلــك لكــون الجمعيــة تعطــي األ% 15.53

أمــا مــن هــم بحاجــة للمســاعدة علــى شــراء ،و فحوصــات باألشــعة وسيرهــا أتتطلــب تــدخل جراحيــا 
التـي يأخـذها ذات تكلفـة عاليـة  مو لمـن تكـون أدويـتهأشـد عـوزا األ ىدوية فيكون لألفراد المرضاأل
المـريض سيـر قـادر علـى  يجعـلممـا ، و التي تفتقد في السوق ويكون الطلب عليها مـن الخـارج أ

كمـــا .دويـــة لهــذا المـــريض تـــوفير هــذه األو فهنــا تتكفـــل الجمعيـــة بمتابعــة ، مجابهتهــا فـــي كــل مـــرة 
تعمــل علــى تــوفير بعــض المســتلزمات العالجيــة للمرضــى الــذين هــم بحاجــة لهــا  كالحفاضــات و 
األفرشــة المكيفــة و العكــازات و عربــات ذوي االحتياجــات الخاصــة وهــذا بحســب تصــريح لــرئيس 

ن أيـــرون  بينمـــا تــزداد انخفاضـــا نســـبة المتطـــوعين الـــذين. جمعيــة كافـــل اليتـــيم الخيريـــة فـــرع أدرار
%  4.11خــــرى سيـــر التــــى ذكــــرت بأالخـــدمات التكفــــل الصـــحي التطــــوعي تتمثــــل فـــي جوانــــب 

لى مراكز الرياضة التأهلية لمن هم بحاجـة مسـتمرة لهـا إو أ ىلى المستشفإكمساعدتهم في التنقل 
 .الغرضوذلك من خالل توفير سيارة خاصة لهذا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الدور الخدماتي للجمعيات  الخيرية في تفعيل العمل التطوعي   الفصل الخامس
 

 
065 

كافـــل اليتـــيم الخيريـــة بواليـــة أدرار بتســـفير يوضـــح  تكفـــل فـــروع جمعيـــة  (18)الجـــدول رقـــم 
 .المرضى الى خارج الوالية لتلقي العالج

 

 
ن هنــاك شــبه اجمــع مــن قبــل المتطــوعين حــول تكفــل أعــاله أيتجلــى لنــا مــن خــالل الجــدول    

جمعيـــة كافـــل اليتـــيم الخيريـــة  بفروعهـــا بتســـفير المرضـــي الـــذين هـــم بحاجـــة الـــى العالجـــات فـــي 
المتطـــوعين الـــذين % 34.15منهـــا نســـبة % 41.11المستشـــفيات خـــارج الواليـــة  وذلـــك بنســـبة 

كـده لنـا أخرى وبحسب ما ة األن عملية التسفير هذه تكون بالتنسيق مع الجمعيات الخيريأيرون 
ن هــذا التنســيق عــادة مــا يكــون مــع فــروع جمعيــة أ ،درارأرئــيس جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة فــرع 

هـا ليهـا المـريض لتلقـي العـالج فيإالتـي يتنقـل  األخـرى كافل اليتيم الخيريـة المتواجـد فـي الواليـات
،حيــث هــذا  يالمســتوى الــوطن اطــار التكامــل بــين فــروع جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة علــى ضــمن

 يالمستشــــفى المعنــــبيــــواء بكــــل احتياجاتــــه والتنقــــل وكــــذا االجــــراءات المتعلقــــة التكفــــل يشــــمل اإل
ن عمليـــة تســفير المرضــي للعــالج فـــي أبينمــا هنــاك نســـبة المتطــوعين الــذين يؤكــدون .بــالعالج 
رســل أشــفى الــذي خــرى خــارج الواليــة يكــون بالتنســيق مــع المستشــفى ،ســواء كــان المستأالواليــات 

وهــي % 25.44خــرى  وذلــك يقــدر بفــي الواليــات األ لــه و المستشــفى المســتقبلأالمــرض منــه 
ن الغالـــب يكـــون بالتنســـيق مـــع الجمعيـــات ن هـــذه الحـــاالت جـــد قليلـــة ألأنســـبة منخفضـــة كـــون 

 ىي تســـفير للمرضـــأصـــال وجـــود أن نســـبة المتطـــوعين الـــذين ينفـــون أفيمـــا  . خـــرى الخيريـــة األ

 النسبة المئوية التكرار اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات 

 %41.11 %25.44 41 23 مع المستشفى بالتنسيف نعم  
 

 بالتنسيف مع جمعيات 
 خيرية اخرى 

33 34.15% 

 %11.11 21 ال

 %111 111 المجموع
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لــــ  تبخــــرى مــــن قبــــل فــــروع جمعيــــة كافــــل اليتــــيم الخيريــــة وهــــي نســــبة  الواليــــات األللعــــالج فــــي 
وهي جد ضعيفة مقارنة بالتوجه العام الذي يؤكد على تكفل هذه الجمعيـة بالمرضـي % 11.11

يــواء والنقـــل الــذين هــم بحاجــة للعــالج فـــي المستشــفيات خــارج الواليــة مـــع التكفــل بمصــاريف اإل
 . وسيرها طيلة فترة تواجده في خارج الوالية 
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يوضح  تنشيط  فروع جمعية كافل اليتيم الخيرية لحمالت توعويـة صـحية  (10)الجدول رقم 
 .ضد األمراض بوالية أدرار 

        

تنشــيط فــروع جمعيــة كافــل ن سالبيــة المتطــوعين يؤكــدون  أنالحــظ مــن خــالل هــذا الجــدول      
%   41.43اليتـــيم الخيريـــة لحمـــالت توعويـــة صـــحية ضـــد األمـــراض بواليـــة أدرار  وذلـــك بنســـبة 

مـــراض التـــى تلقـــى انتشـــار لـــدى مـــن األ هـــاكالحســـيس  بـــاألمراض الســـكري و ضـــغط الـــدم وسير 
ــــة التحســــ. وســــاط المجتمــــع األدراري أ ــــة س هــــذه التطــــرق ألهــــم األيوتشــــمل عملي ســــباب المؤدي

صـابة  ثار المترتبة عـن اإللى جانب عرض اآلإمراض وكذا كيفية الوقاية منها صابة بهذه األلإل
حــد أتــم رصــده خــالل اطالعنــا علــى برنــامج  مــا هــذاو  .و علــى المجتمــع أســواء  علــى الفــرد  ابهــ

الحمــالت التحسســية ضــد مــرض الســكري بجمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة فــرع بلديــة بــودة بــأدرار 
ــــل اليتــــيم بفروعهــــا لســــبة المتطــــوعين المؤكــــدين ومــــن مجمــــوع ن.  حمــــالتللتنشــــيط جمعيــــة كاف

ن هذه الحمـالت التحسسـية الصـحية تـتم بالتنسـيق أنسبة المتطوعين الذين يرون  التحسسية نجد
ولعــل ذلــك ضــمن اطــار انفتــال القطــاع % 43.23مــع المستشــفى العمــومي بــأدرار وذلــك بنســبة
والتـــى تعـــد الجمعيـــات  ،تنظيمـــات المجتمـــع المـــدنىالصـــحى بـــأدرار علـــى المـــواطن مـــن خـــالل 

هذا من جهة ومن جهـة أخـرى كـون المستشـفي مـن خـالل .خير الخيرية احدى تنظيمات هذا األ

 النسبة المئوية التكرار اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات

 
 نعم
 
 
   

  52 بالتنسيف مع المستشفى
111 
 
 
 

43.23% 41.43% 
 
 
 
 

 بالتنسيف مع جمعيات 
 خيرية اخرى

43 31.11% 

 %13.33 15 بالتنسيف مع جهات اخرى

 % 11.53 13 ال
 %111 123 المجموع
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مـــا يتمتـــع بـــه مـــن كـــودر طبيـــة وتجهيـــزات تســـمح مـــن تغطيـــة هـــذه الحمـــالت التوعويـــة الصـــحية 
راض موضــوع الحملــة مــبشـكل مثــالي وجيــد خاصــة اذا كانــت مشــاركات ألخصــائيين فــي هــذه األ

ن الحمالت التحسسـية التـي تنظمهـا فـروع جمعيـة أبينما نسبة المتطوعين الذين يرون .التوعوية 
قـدرت ب قـد خـرى تنشـط فـي محيطهـا و أكافل اليتيم الخيرية يكون بالتنسيق مع جمعيـات خيريـة 

يــــق ويرجــــع ذلــــك ضــــمن التنســــيق الــــدائم بــــين الجمعيــــات الخيريــــة فيمــــا بيــــنهم لتحق%  31.11
التكامـــل فـــي الجهـــود التطوعيـــة  بمـــا يحقـــق مصـــلحة المجتمـــع والمشـــاركة فـــي تحمـــل جـــزء مـــن 

جـــل االنفتـــال علـــى أوهـــذا يعـــد شـــيء ايجـــابي للجمعيـــات التطوعيـــة مـــن .المســـؤولية االجتماعيـــة 
محيطهــا وتحديــدا التنظيمــات التــي تشــاركها نفــس التوجــه والهــدف وذلــك بهــدف تطعــيم خبــراتهم 

ــــى التطوعيــــة والتعــــرف  ــــة المســــتجدة وكــــذا معرفــــة عل كثــــر أاحســــن الطــــرق واألســــاليب التطوعي
بينمـــا نســـبة المتطـــوعين الـــذين . تـــهجـــل مجابهأاحتياجـــات ومتطلبـــات محيطهـــا االجتمـــاعي مـــن 

حمــالت التحسســية الصــحية التــي تنشــطها فــروع جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة تكــون الن أيقــرون 
 اوهـذ% 13.33ذكرهـا جـاءت جـد ضـعيفة  وذلـك ببالتنسيق مع تنظيمات اخرى سير التي تم 

و بعـض أالتنسيق يكون عادة في اطار  التوأمة التي تقـوم بهـا الجمعيـة مـع التنظيمـات الكشـفية 
 مــــراضالتنظيمــــات الشــــبانية النشــــطة فــــي الواليــــة وذلــــك بهــــدف التحســــيس بمخــــاطر بعــــض األ

 . وطرق الوقاية منها  المنتشرة
طوعين الذين ينكرون اصال تنشـيط فـروع جمعيـة كافـل اليتـيم في حين نسبة جد ضعيفة من المت

 .%  11.53الخيرية  ألي حمالت توعوية خاصة بالصحة وذلك بما يربوا عن
وعليه فالتوجه العام ألفراد العينة يتجه نحـن تأكيـد قيـام فـروع جمعيـة كافـل اليتـيم الخيريـة بـأدرار 

مـراض التـي تنتشـر ع بمخـاطر بعـض األفراد المجتمأبحمالت تطوعية صحية تهدف الى توعية 
 .  جل تدعيم ثقافتهم الصحية أبكثرة في المجتمع وسبل الوقاية منها وذلك من 
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يوضــح عالقــة المســتوى التعليمــي للمتطــوعين بتنشــيط حمــالت توعويــة (03)الجــدول رقــم 
 .مراض صحية ضد األ

ـــا مـــن خـــالل هـــذا الجـــدول          ـــى لن ـــة المتطـــوعين يؤكـــدون  تنشـــيطهم بفـــروع أيتجل ن سالبي
مــراض المنتشــرة   وذلــك بنســبة جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة للحمــالت التوعويــة الصــحية ضــد األ

ن نســــب هــــؤالء المتطــــوعين أ الإمــــن مجمــــوع المتطــــوعين وهــــي نســــبة جــــد عاليــــة ، % 44.14
لـــى درجــة التطــابق ، ويظهـــر ذلــك فــي نســـب كــل مـــن إالعلمـــي شــبه متقــارب  همبحســب المســتو 

لكليهمــا ، % 44.43المتطـوعين مـن ذوي المسـتوى العلمــي المتوسـط وكـذا الجــامعي بمـا يعـادل 
ـــانوي وكـــذا ذوي و  ـــإختالف طفيـــف نســـب كـــل مـــن المتطـــوعين مـــن ذوي المســـتوى العلمـــي الث ب

لكليهمـا ، فـي % 43.51 ،%43.41تطابق نسـبهما إذ تقـدر ب تيضا أالدراسات االخرى فهما 
ي حمــالت توعويــة ذات طــابع صــحي وهــي ن نســبة المتطــوعين الــذين ينفــون تنشــيطهم ألأحــين 

 
 تنشيط حمالت                  
 توعوية صحية                     

 
    

 توىــــــــــــــــالمس
 العلمي للمتطوعين
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 %111 11 %11.11 11 %44.44 14 متوسط
 %111 41 %12.11 15 %43.41 33 ثانوي

 %111 52 %11.53 13 %44.43 43 جامعي 

 %111 14 %12.51 11 %43.51 13 دراسات اخرى
 %44.14 13 المجموع
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طــوعين الــذين يؤكــدون مشــاركتهم فــي تنشــيط هــذه الحمــالت نســبة جــد ضــعيفة مقارنــة نســبة المت
 . %11.42التوعوية وذلك بما يربوا عن 

متطوعين بفروع جمعية كافـل اليتـيم الخيريـة علـى للن هذه النسب تؤكد المشاركة القوية إوعليه ف
خـــــر ،فكــــل المســــتويات العلميـــــة آاخــــتالف مســــتوياتهم العلميــــة دون وجـــــود ميــــل لمســــتوى دون 

شاركتها متقاربة وهذا ما يعطي مؤشرا ايجابيـا علـى اهتمـام المتطـوعين علـى اخـتالف معدالت م
ن يعــزز مــن الثقافــة أمســتوياتهم العلميــة بــالتوعوي الصــحي ضــد األمــراض وهــذا مــا مــن شــأنه 

الصــحية ألفــراد المجتمــع وكــذا ســبل الوقايــة الصــحية مــن األوبئــة و األمــراض وذلــك مــن خــالل 
 .   مراض واألوبئة فراد المجتمع ضد هذه األأتعمل على تعبئة الكوادر التطوعية التي 

 .يوضح  تبرع المتطوعين بجمعية كافل اليتيم الخيرية بالدم  (01)الجدول رقم     
 يةئو النسبة الم التكرار اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات

 %53.23 33 نعم

 %42.32 43 ال

 %111 111 المجموع 

            
نالحــظ مــن خــالل هــذا الجــدول أن نســبة المتطــوعين الــذين يقــرون بتبــرعهم بالــدم               

ائـــدة فخـــالل الحمـــالت التطوعيـــة التـــي تنظمهـــا فـــروع جمعيـــة كافـــل اليتـــيم الخيريـــة لتبـــرع بالـــدم ل
من مجمـوع المتطـوعين ،فـي حـين نجـد أن المتطـوعين الـذين % 53.23المستشفى وذلك بنسبة 

فقــد جــاءت نســبتهم منخفضــة نســبيا عــن ،يتبرعــون بالــدم خــالل هــذه الحمــالت التطوعيــة     ال 
 % .42.32المتطوعين الذين اعلنوا تبرعهم بالدم خالل هذه الحمالت ،إذ قدرت ب 

لـى الـدعم والترسـيخ لـدى افــراد إاج تـتـزال تح ى أن ثقافـة التبـرع بالــدم اللـإويمكـن ارجـاع ذلـك    
 .لى هذه المادة إهمية الحاجة المجتمع نظرا أل
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يوضح تنظيم فروع جمعية كافل اليتيم الخيرية بأدرار لحمالت تبرع بالـدم  (. 20)الجدول رقم 
 .لفائدة المستشفيات 

 

ن النســبة األعلــى مــن المتطــوعين بفــروع جمعيــة كافــل أيتبــين لنــا مــن خــالل هــذا الجــدول       
خيــرة لحمــالت تطوعيــة للتبــرع بالــدم لصــالح المستشــفيات  اليتــيم الخيريــة يؤكــدون تنظــيم هــذه األ

ن عمليـة التبـرع هـذه تكــون أممـن يـرون % 45.34منهـا نسـبة % 78.18 :وذلـك بمـا يقـدر ب
ن حمـالت التبـرع بالـدم أبحسب حاجة المستشفيات للدم ، ثم تليها نسبة المتطوعين الذين يرون 

لصــــالح المستشــــفيات بفــــروع جمعيــــة كافــــل اليتـــــيم الخيريــــة تكــــون بشــــكل ســــنويا  ويقــــدر ذلـــــك 
ظمهــا خــر مــن المتطــوعين أن حمـالت  التبــرع بالــدم تن، فـي حــين يــرى الـبعض اآل% 37.20ب

% 17.44 فــروع جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة بشــكل شــهريا وذلــك بنســبة جــد ضــعيفة بلغــت 
حسب تصريح لرئيس خلية الصحة بجمعية كافل اليتيم الخيرية فـرع أدرار أن حمـالت التبـرع بو .

بالـــدم التـــى تنظمهـــا جمعيـــة كافـــل اليتـــيم الخيريـــة فـــي العـــادة تكـــون بشـــكل ســـنوي وبالتنســـيق مـــع 
ة أخرى على سرار الحملة التطوعية للتبرع بالدم التي نظمت هذه السـنة بالتنسـيق جمعيات خيري
بــأدرار إال أنــه عنــدما "بواليــة أدرار وكــذا جمعيــة الفشــل الكلــوي "أصــدقاء المــريض "مــع جمعيــة 

لـــى تنظـــيم إواليـــة ،فـــإن الجمعيـــة تبـــادر المـــادة الـــدم فـــي مستشـــفى فـــي فـــادل  صيكــون هنـــاك نقـــ

 النسبة المئوية  رارــــــــــــــالتك اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات

 
 نعم
 
 
   

  15 شهريا
  

86 
 
 

17.44% 78.18% 
 

 %37.20 32 سنوي 

 بحسب الحاجة 
 الى الدم 

39 45.34% 

 % 21.81 24 ال
 %  100 110 المجموع
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تثنائيا لفائـدة المستشــفي نظـرا لوجـود تنســيق دائـم بـين فــرع الجمعيـة ببلديــة حمـالت تبـرع بالــدم اسـ
أمـــا عـــن المتطـــوعين الـــذين ينفـــون تنظـــيم . أدرار والمستشـــفى العمـــومي  ابـــن ســـينا بواليـــة أدرار 

فروع جمعية كافل اليتيم الخيرية ألي حمالت تطوعية للتبرع بالدم ،فقد جاءت نسـبتها منخفضـة 
ـــه نلمـــس أن التوجـــه العـــام ألفـــراد العينـــة يؤكـــد تنظـــيم فـــروع %  21.81: إذ تقـــدرت ب ، إال أن

جمعيـة كافـل اليتـيم الخيريـة لحمــالت تطوعيـة للتبـرع بالـدم لصــالح المستشـفيات وذلـك مـا عبــرت 
 .  عنه أسلبية أراء المتطوعين

 . يوضح العالقة بين سن المتطوعين و تبرعهم بالدم (. 00)الجدول رقم        

 
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 
منهــا أكبــر نســبة  مــن المتطــوعين الــذين تتــراول اعمــارهم مــابين %  53.23أدرار و يبلــ  ذلــك 

وهي نسبة جد عالية ولعـل ذلـك راجـع إلـى نضـج % 11.33: ما يعادل وذلك ب[  سنة43-55]

 التبرع بالدم        
 

 السن
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 %111 31 %33.34 21 %32.25 11 سنة04اقل من 
 %111 43 %31.53 13 %31.43 23 [سنة04-04]

 %111 22 %23.23 13 %32.32 13 [سنة 02-04 ]

 %111 12 %14.33 11 %11.33 11 [سنة02-44 ]

 %111 12 %111 12 / / [سنة42-24]

 %111 111 %42.32 43 %53.23 33 المجموع
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حاجـة المـريض لجرعـة مـن  ههذه الفئة من المتطوعين وبالتالي ادراكهـم أكثـر مـن سيـر بمـا تمثلـ
الــدم والــذي تقــف حياتــه عليهــا لــذلك نلمــس درجــة وعــي هــؤالء المتطــوعين  بأهميــة التبــرع بالــدم 
وضرورة توفر هذه المادة فـي المستشـفيات  للحاجـة الماسـة لـه مـن قبـل المرضـى الـذين هـم فـي 

-33] هم مـابينحاجة ماسة له ،ثم تنخفض قليل هذه النسبة مع المتطوعين الذين تتراول اعمار 
ن هــذه النســبة يمكــن أال إوعلــى الــرسم مــن هــذا االنخفــاض % 32.32ســنة بمــا يربــوا عــن [ 45

وســاط هــذه أالقــول أنهــا البــأس بهــا وتــوحي باإلطمئنــان  لمــدى انتشــار ثقافــة التطــوع بالــدم لــدى 
نخفـــاض أكثـــر مـــع بإللتواصـــل بعـــدها نســـبة  المتبـــرعين بالـــدم ، الفئـــة العمريـــة مـــن المتطـــوعين 

%   31.43بــذلك بمــا يعــادلو [  ســنة35-25]المتطــوعين الــذين ينتمــون الــى الفئــة العمريــة  مــن
لمتطــوعين الــذين اعمــارهم اقــل مــن امــع  ذروتــهمــن مجمــوع المتطــوعين،  ليبلــ  هــذا االنخفــاض 

ولعـــل ذلـــك راجـــع الـــى حداثـــة ســـن هـــؤالء المتطـــوعين % 32.25بنســـبتهم  تســـنة وقـــد قـــدر 25
حيــاة عديــد المرضــى لــم تتغلغــل  هيــة التبــرع بالــدم الــذي قــد تتوقــف عليــوبالتــالي فــإن وعــيهم بأهم

وعليــه نالحــظ كلمــا تقــدمنا بــالعمر بالنســبة  .بعــد بشــكل كــافي لــدى اوســاط هــذه الفئــة العمريــة 
أمـا .للمتطوعين ترتفع نسبة المتبرعين بالـدم لـدى المتطـوعين بفـروع جمعيـة كافـل اليتـيم الخيريـة 

ون عــدم تبــرعهم بالــدم خــالل الحمــالت التبــرع بالــدم التطوعيــة التــي عــن المتطــوعين الــذين يؤكــد
منهــــا اكبــــر نســــبة علــــى %  42.32تنظمهــــا فــــروع جمعيــــة كافــــل اليتــــيم الخيريــــة وذلــــك بنســــبة 

كبــر إلــى  ســنة ومــرد ذلــك [35-53مــن]االطــالق تتمثــل فــي المتطــوعين مــن ذوي الفئــة العمريــة 
ممـــا  ســـنال هم فـــي تتراجـــع قلـــيال بفعـــل كبـــر  ســـن هـــؤالء المتطـــوعين ممـــا يجعـــل صـــحتهم البدنيـــة

حيـان لـذلك نسـبة عـدم تبـرعهم صـحتهم فـي أسالـب األ فيـه خطـورة علـى مـرأيجعل تبرعهم بالدم 
ثم تليها نسبة المتطوعين الذين ينتمون الى الفئـة العمريـة اقـل  % 111بالدم عالية جدا إذ تبل  

غر سـن هـذه الفئـة كمـا اسـلفنا وهـي نسـب معقولـة لصـ% 33.34سنة وذلـك بمـا يعـادل  25من 
الذكر سابق ،لتنخفض قلـيال نسـبة الـذين لـم يتبرعـوا بالـدم بحمـالت  التبـرع بالـدم التطوعيـة التـي 
] تنظمهــا فــروع جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة وذلــك مــع  المتطــوعين الــذين تتــراول اعمــارهم مــابين

] مــع الفئــة العمريــة مــن تــم يــزداد هــذا االنخفــاض كــذلك% 31.53ســنة بمــا يربــوا عــن [25-35
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،ليصــل بعــدها إلــى أقصــى انخفــاض لــه مــع نســبة المتطــوعين % 23.23ســنة بنســبة[ 33-45
وهي نسبة جد ضـعيفة مقارنـة % 14.33سنة بما يعادل [55-43] الذين تتراول اعمارهم مابين

تــي بنســب الســابقة للمتطــوعين الــذين لــم يتبرعــوا بالــدم خــالل حمــالت  التبــرع بالــدم التطوعيــة ال
 .تنظمها فروع جمعية كافل اليتيم الخيرية
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 األولى الجزئيستناج إلا: ثالثا 
الجمعيــات الخيريــة تعمــل  "مــن خــالل تحليلنــا للجــداول المتعلقــة بالفرضــية األول والتــي مفادهــا 

 ."من خالل دورها الخدماتي على تفعيل العمل التطوعي 
 : فقد خلصنا الى جملة من النتائج تتمثل في  مايلي 

تشــكل النشــاطات الخدماتيـــة التطوعيــة التـــي تتيحهــا جمعيــة كافـــل اليتــيم الخيريـــة عــن طريـــق  -
ـــة برامجهـــا التطوعيـــة دور هامـــا فـــي اتاحـــة الفرصـــة أمـــام المتطـــوعين إل بـــراز جهـــودهم التطوعي

 :،فعلى مستوى الخدمات التطوعية المادية نجد أن 
إن جمعيـــة كافـــل اليتـــيم الخيريـــة  تعتمـــد بشـــكل كبيـــر فـــي إعـــداد وتنفيـــذ برامجهـــا علـــى جهـــود  -

 %.44.51التطوعية وهذا ما أكده المتطوعين بها بنسبة 
كما أن جمعية كافل اليتيم الخيرية تقوم بتقديم خدمات مادية تطوعيـة لأليتـام واألرامـل بهـدف  -

التــي تظهــر فــي شــكل مســاعدات عينيــة فــي سالبهــا مســاعدتهم علــى اشــباع احتياجــاتهم منهــا ،و 
، ويتــولى المتطـــوعين توزيعهــا علـــى األيتـــام واألرامــل مـــن خـــالل تــنقلهم  الـــى بيـــوت % 43.41

،ويكــون ذلــك بشــكل دائــم طــوال % 34.14هــؤالء لتســليمهم حصصــهم مــن المســاعدات بنســبة 
امــــــل والمعــــــوزين  ، بســــــعي منهــــــا لمجابهــــــة احتياجــــــات هــــــؤالء األيتــــــام واألر  % 52.34الســــــنة 

المتجددة والمتنوعة وهذا ما يستدعي من المتطوعين بصفوف جمعيـة كافـل اليتـيم الخيريـة الفـرع 
وذلـــك لمتابعـــة احتياجـــات %  41الـــوالئي لواليـــة التواجـــد بشـــكل يـــومي بمكاتـــب فروعهـــا ،بنســـبة 

 .هؤالء األفراد والسهر على توفيرها 
 :فإننا نجد أما فيما يتعلق بالخدمات الصحية التطوعية 

تعمل جمعية كافل اليتيم الخيرية من خالل خدماتها التطوعية الصحية علـى التكفـل الصـحي  -
،ويأخـذ هـذا التكفـل الصـحي التطـوعي عديـد األشـكال %  41.11باأليتام واألرامل وذلك بنسبة 

دويـة والمســتلزمات وشـراء األ% 21.41وذلـك بنسـبة  منهـا دفـع المسـتحقات العالجيـة  للمرضـى
 22.15 وكـــذا مســـاعدة مـــن هـــم بحاجـــة إلجـــراء عمليـــات جراحيـــة% 15.53بنســـبة  العالجيـــة 

وال يقتصر هذا التكفل عند هذا الحد ،بـل يتعـدى الـى % 32.34 شعةو اجراء فحوصات األأ%
تسفير مـن هـم فـي حاجـة الـى العـالج خـارج الواليـة مـع التكفـل بمختلـف تكـاليف السـفر وهـذا مـا 

 %. 41.11كده المتطوعين بنسبة أ



 الدور الخدماتي للجمعيات  الخيرية في تفعيل العمل التطوعي   الفصل الخامس
 

 
076 

كمــا تســاهم جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة علــى المســتوى الصــحي  -
التطـــوعي بـــدعم الثقافـــة الصـــحية لـــدى افـــراد المجتمـــع األدراري وذلـــك عـــن طريـــق اشـــرافها علـــى 

والتـي يتـولى %41.43بعـاد صـحية ضـد مخـاطر األمـراض بنسـبة أتنظيم حمـالت توعويـة ذات 
 %.  43.23بالتنسيق مع مستشفى الوالية بنسبة % 44.14بها تنشيطها المتطوعين 

ومــــن ضــــمن جملــــة مســــاهمات جمعيــــة كافــــل اليتــــيم الخيريــــة دائمــــا علــــى المســــتوى الصــــحي  -
التطوعي نجد حرصها الدائم على تنظيم حمالت تبرع بالدم لصالح مستشـفيات الواليـة بمشـاركة 

وذلك كمساهمة منها لتوفير هذه المـادة % 53.23بة كوادرها التطوعية ،الذين يؤكدون ذلك بنس
 %. 34.14الحيوية ،التي نجد المؤسسات الصحية دائمة الحاجة اليها وذلك بنسبة 

مــن خــالل دورهــا الخــدماتي علــى تفعيــل و تعمــل   ات الخيريــةجمعيــالأن ومـن كــل هــذا نسـتنتج 
 . محققة نسبيا ىاألولالجزئية وهذا يجعل الفرضية "العمل التطوعي 
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 : تمهيد 
ال تقتصـــر جهـــود الجمعيـــات الخيريـــة علـــى الجانـــب  الخـــدماتي االجتمـــاعي مـــن خـــالل         

فقــط و إنمــا احتياجــات .تــوفير المســاعدات لمــن هــم فــي حاجــة لهــا مــن فقــراء و أيتــام ومعــوزين
هـؤالء ال تتوقــف عنــد هــذا الحــد  و انمــا هــم فــي حاجــة أكبــر إلــى تنميــتهم ذاتيــا وذلــك مــن خــالل 

ـــتهم تثقـــيفهم وتـــوعيته ـــى التكيـــف مـــع بيئ ـــادرين عل م بالقضـــايا التـــى تحـــيط بهـــم ،وجعلهـــم أفـــراد ق
االجتماعيــة دائمــة التغيــر والتحــول ،وهــذا مــا يجعــل مــن الجمعيــات الخيريــة  تــولي أهميــة بالغــة 
ــــة  ــــك مــــن خــــالل برامجهــــا ونشــــاطاتها التثقيفي بالجانــــب التثقيفــــي والتوعــــوي ألفــــراد المجتمــــع وذل

 .التطوعية 
هــذا الفصــل أن  نقــف علــى هــذا الــدور الــذي تعنــى بــه الجمعيــات الخيريــة ومــن وســنحاول فــي  

ضـمنها جمعيــة كافــل اليتـيم الخيريــة وذلــك مــن خـالل االجابــة عــن التسـاؤل الفرعــي الثــاني الــذي 
 " تعمل الجمعيات الخيرية من خالل دورها التثقيفي على تفعيل العمل التطوعي " مفاده  
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 :األنشطة الثقافية التوعوية للجمعيات الخيرية: أوال  
يوضح االنشطة الثقافية التطوعية التي تقدمها  فروع جمعيـة كافـل اليتـيم  (00)الجدول رقم 

 .الخيرية لأليتام بوالية أدرار 
 

 ية ئو النسب الم التكرار اتاإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب
 %33.41 41 إقامة التظاهرات والندوات الثقافية والفكرية 

 %15.25 14 تنظيم المعارض واالحتفاالت الثقافية   

 تنظيم األيام االعالمية والحمالت  التحسسية
 . للتذكير بأهمية التطوع في المناسبات المختلفة 

23 22.13% 

 %24.41 34 الترفيهية لفائدة االيتامتنظيم الخرجات والرحاالت 
 %111 *114 المجموع

 
ن مـن بـين النشـاطات أعلى نسبة من المتطوعين يؤكـدون أن أنالحظ من خالل الجدول        

الثقافيــة التــي تحــرص فــروع جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة علــى إقامتهــا هــي التظــاهرات والنــدوات 
والتــي هــدفت الجمعيــة مــن خــالل تنظيمهــا لمثــل هــذه % 33.41الثقافيــة والفكريــة وذلــك بنســبة 

ـــى إالتظـــاهرات الثقافيـــة  ـــى ســـرارإل ـــة العمـــل التطـــوعي ودوره فـــي المجتمـــع عل ـــدو  بـــراز أهمي  ةالن
بجمعيــة كافــل " أهميــة ســرس ثقافــة التطــوع فــي نفــوس النشــ  "الثقافيــة التــي تــم تنظيمهــا حــول 

اليتــيم الخيريــة فــرع تيميمــون وسيرهــا مــن التظــاهرات الثقافيــة التــي تحييهــا الجمعيــة ســنويا إحتفــاء 
هـا ،بينمـا خرى التى تحـرص علـى تنظيمبيوم العلم وعيد المرأة وسيرها من التظاهرات الثقافية األ

ن مــن بــين النشــاطات الثقافيــة التــي تقيمهــا فــروع جمعيــة كافــل أنســبة المتطــوعين  الــذين  يــرون 
اليتـــيم الخيريـــة تتمثـــل فـــي تنظـــيم الخرجـــات والـــرحالت لفائـــدة االيتـــام لترفيـــه عـــن أنفســـهم  وذلـــك 

ـــام فـــي % 24.41بنســـبة تقـــدر ب  ـــنظم المخيمـــات الصـــيفية لاليت وتتمثـــل هـــذه الخرجـــات فـــي ت
منــاطق الســاحلية مـــن الشــمال والتـــى تتخلــل هـــذه المخيمــات عديـــد االنشــطة الثقافيـــة التــي يـــتم ال

 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 
ع وتفجيـر مـواهبهم ، إلـى جانـب الخرجـات الميدانيـة التـي يـتم تنظيمهـا الـى بعـض المواقـع لإلبدا

االثريـة فــي المنطقــة لتعــريفهم بــالتراث التــي تزخــر بهـا المنطقــة  ناهيــك عــن الخرجــات  التــي يــتم 
تنظيمها في لـبعض المؤسسـات الحكوميـة فـي عيـدها ضـمن إطـار انفتـال هـذه المؤسسـات علـى 

ت المجتمــع المــدني كالشــرطة فــي عيــدها وكــذا الحمايــة المدنيــة والحــدائق فــي المــواطن وتنظيمــا
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 

راز أهميــة العمــل التطــوعي ودوره فــي حيــاة الفــرد والتــي أكــد تنظيمهــا مــا التحسســية  الهادفــة إلبــ
ــــذين يــــرون أن مــــن بــــين % 22.13يعــــادل  ــــي حــــين نســــبة المتطــــوعين ال مــــن المتطــــوعين  ،ف

النشـــاطات الثقافيـــة التـــي تحـــرص فـــروع الجمعيـــة علـــى تنظيمهـــا تتمثـــل فـــي اقامتهـــا للمعـــارض 
هـــي النســـبة االضـــعف مـــن بـــين النشـــاطات و % 15.25واالحتفـــاالت الثقافيـــة وذلـــك يقـــدر ب  

الثقافيــة االخــرى التــي تحــرص فــروع الجمعيــة علــى تنظيمهــا فــي مختلــف المناســبات كالفــاتح مــن 
نـــوفمبر او مـــع نهايـــة كـــل ســـنة التطوعيـــة يـــتم تنظـــيم معـــارض بالتنســـيق مـــع جمعيـــات تطوعيـــة 

لواليـة والتـرويج لهـا اخرى في الوالية وكل ذلـك والتـي بهـدف  التعريـف بنشـاطاتها علـى مسـتوى ا
 . سعيا منها الستقطاب مزيدا من المتطوعين 

أليـام إعالميـة و التحسسـية  ليوضـح تنظـيم جمعيـة كافـل اليتـيم الخيريـة   (04)الجدول رقـم 
 .بقضية معينة من قضايا المجتمع لمناقشتها والتحسس بها 

يـــام المتطـــوعين يجمعـــون علـــى أن األعـــاله أن سالبيـــة أنالحـــظ مـــن خـــالل الجـــدول            
التحسسية التـي تعمـل فـروع جمعيـة كافـل اليتـيم الخيريـة علـى تنظيمهـا فـي كـل مـرة  عالمية واإل

 يةئو النسبة الم التكرار ــــــــــــــاباتاإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 نعم
 

 %44.54 %31.34 13 33 يختار مواضيعها المتطوعون بأنفسهم
 %54.43 51 القائمين على الجمعية
 %5.33 5 أطراف خارج الجمعية 

 %15.45 13 ال
 %111 111 المجموع
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يتم فيها معالجة موضوع ما أو قضية من بين القضايا االجتماعيـة التـي تهـم المجتمـع والمنطقـة 
ـــك بنســـبة   ـــى نســـبة أمنهـــا % 44.54عمومـــا  وذل ـــمـــن اعل ـــار أذين يـــرون لمتطـــوعين ال ن اختي

يام اإلعالمية والتحسسية التي يتم تناولها تكون من قبل القـائمين علـى الجمعيـة  مواضيع هذه األ
،ثــم تلتهــا نســبة المتطــوعين الــذين يــرون أن اختيــار هــذه المواضــيع يكــون مــن قبــل المتطــوعين 

جمعيـة كافـل اليتـيم  أنفسهم ولعل هذا يبرز نوع من الحرية التي يتمتـع بهـا المتطـوعين فـي فـروع
عالميـــة والتـــي يـــار المواضـــيع المعنيـــة بالتغطيـــة اإلتلمتطـــوعين حريـــة اخلالخيريـــة  والتـــي تتـــيح 

كثــــر للمعالجــــة وتســــليط الضــــوء عليهــــا علــــى ســــرار مواضــــيع االدمــــان علــــى أيرونهــــا  بحاجــــة 
اضـيع المخدرات و كذا التسـرب المدرسـي وقـيم المواطنـة لـدى الشـباب الجزائـري وسيرهـا مـن المو 

س بهــا ، وبحســب تصـريح لــرئيس فــرع جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة يالتـي تمــت معالجتهــا والتحســ
فرع دلدول فإن عملية اختيار هذه المواضيع تتم عن طريق التنسيق بين القائمين علـى الجمعيـة 

ختيــار مجموعــة مــن المواضــيع التــي يرونهــا جــديرة بالمعالجــة ،ويــتم توزيــع وبــين المتطــوعين ال
لجــة هــذه المواضــيع علــى البرنــامج الســنوي التثقيفــي  فــي كــل ســنة مــع االخــذ فــي االعتبــار معا

 .المناسبات التي تتالءم مع  كل موضوع ان امكن ذلك 
طـــراف أعتمـــاد علـــى ن عمليـــة اختيـــار المواضـــيع تكــون باإلأأمــا نســـبة المتطـــوعين الـــذين يــرون 

وعـادة مـا % 5.33ضعف بما يقـارب خرى خارج عن فروع الجمعية فقد جاءت نسبتهم هي األأ
تم تقــــديمها  فــــي  مــــداخالت الحضــــور خــــالل انعقــــد هــــذه األيــــام يــــتكــــون فــــي شــــكل اقتراحــــات 

عالميــــة يــــام اإلاإلعالميــــة والتــــي يــــتم اخــــذها بعــــين االعتبــــار مــــن قبــــل القــــائمين علــــى هــــذه األ
 .جتمع والتحسسية  والتي في نفس الوقت  تكون هذه المواضيع تمس زاوية من زوايا الم

ن نسبة المتطوعين الذين  ينكرون عن فروع جمعية كافـل اليتـيم الخيريـة تنظمهـا ألي أفي حين 
إال أن التوجـه العـام % 15.45: أيام إعالمية و تحسسيه  وهي نسبة جد منخفضة إذ قدرت ب

يـة و يـام اعالمأألفراد العينة يميل نحو تأكيـد قيـام فـروع جمعيـة كافـل اليتـيم الخيريـة الـى تنشـيط 
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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 يوضح مدى اإلقبال الجماهيري على هذه  األيام االعالمية و التحسسية   (02)الجدول رقم 

 
عالميـة  التحسسـية التـي يـام اإلاألقبال الجمـاهيري علـى ن اإلأيتجلى لنا من خالل هذا الجدول 

كبـر مـن عنـه النسـبة األ تتنظمها فروع جمعية كافل اليتيم الخيرية جاء متوسط ،  وهذا ما عبـر 
هتمــــــام لــــــى ثقافــــــة التطــــــوع واإلراجــــــع إولعــــــل ذلــــــك % 51.41المتطــــــوعين  والتــــــي قــــــدرت ب 

ا مـا انعكـس علـى هـذه بالتظاهرات الثقافية التي ال يـزال  محتشـما  مـن قبـل أفـراد المجتمـع  وهـذ
قبـــال الجمـــاهيري لهـــذه بينمـــا نســـبة المتطـــوعين الـــذين يـــرون عكـــس ذلـــك ويصـــفون اإل. بالنســـبة 

ــــام اإلاأل ــــي حــــين أن نســــبة % 31.41عالميــــة والتحسســــية  بالواســــع فقــــد بلغــــت نســــبتهم بي ف
ـــــذين  يؤكـــــدون أن  ضـــــعف اإل ـــــى هـــــذه األالمتطـــــوعين ال ـــــام اإلقبـــــال الجمـــــاهيري عل عالميـــــة ي

ن اإلقبـــال علـــى هـــذه األيـــام أويرجـــع الـــبعض مـــن المتطـــوعين % 13.33ية  وذلـــك بوالتحسســـ
اإلعالمية و التحسسية  يكون بحسب أهمية الموضوع المتناول ، فهناك مواضيع دسـمة تحظـي 
باإلقبــال  الجمــاهيري والمشــاركة الواســعة ،فــي حــين هنــاك مواضــيع يــتم معالجتهــا يكــون االقبــال 

من خالل ما رصدناه أثناء تواجدنا بكل من فرع كافل اليتيم ببـودة  أما .الجماهيري فيها ضعيف
عالمي دور  في القيـام  بهـذه المهمـة ، والمتمثلـة فـي الدعايـة و وفرع بلدية أدرار أن للجانب اإل

تعبئـــة الجمـــاهير لحضـــورها ،فـــإن  هـــذا الـــدور ال يـــزال ضـــعيف  ومحـــدود علـــى مســـتوى خاليـــا 
 .عالم  بهذه الفروع اإل
 
 
 

 يةئو النسبة الم التكرار اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــــابات 
 %31.41 35 واسع

 %51.41 53 متوسط
 %13.33 14 ضعيف
 %111 111 المجموع
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ــاءات الفكريــة التــي  (07)دول رقــم الجــ يوضــح مشــاركة افــراد  العينــة فــي الملتقيــات  واللق
 .تنظمها فروع جمعية كافل اليتيم الخيرية بهدف ابراز أهمية التطوع  في المجتمع  

 ية ئو النسب الم التكرار  اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات
 

 نعم
 بحضور هذهالمشاركة 

 قاءاتلالملتقيات وال 
43  

 
115* 

 
 

43.41%  
 

 المشاركة في تنظيم هذه  % 15.45
 قاءاتلالملتقيات وال

25 23.41% 

 المشاركة في تأطير هذه 
 قاءاتلالملتقيات وال

22 21.15% 

 تالمشاركة بمداخال
 قاءاتلهذه الملتقيات وال

12 11.42% 

 %25.45 24 ال

 %111 111 المجموع
 

ن نســـبة كبيــــرة مـــن المتطـــوعين يؤكــــدون  مشـــاركتهم فــــي أيتجلـــى لنـــا مــــن خـــالل هـــذا الجــــدول 
الملتقيات واللقاءات الفكريـة  التـي تنظمهـا فـروع جمعيـة كافـل اليتـيم الخيريـة بواليـة أدرار ،وذلـك 

منها أعلى نسبة من المتطوعين الـذين يؤكـدون ان مشـاركتهم   تقتصـر %  15.45: بما يعادل
بينمـا تقاربـت نسـب كـل مـن % 43.41ة وبل  ذلك على حضور هذه الملتقيات واللقاءات الفكري

المتطـــــوعين  الـــــذين يؤكـــــدون تنظـــــيمهم لهـــــذه اللملتقيـــــات  واللقـــــاءات الفكريـــــة  بمـــــا يربـــــوا عـــــن 
نهـــم يشـــاركون فـــي تـــأطير اللملتقيـــات  واللقـــاءات أوبـــين المتطـــوعين الـــذين يقـــرون %  23.41

وهـم يمثلـون النخبـة %21.15: قـدربالفكرية التي تنظمها فروع جمعيـة كافـل اليتـيم الخيريـة اذ ت
س بهــا  فــي تنظــيم مثــل هــذه التظــاهرات العلميــة مــن أبــمــن المتطــوعين والــذين يمتعــون بخبــرة ال

 خالل مسارهم الجامعي ، أما نسبة المتطوعين الذين يشاركون بمداخالت تثري هذه الملتقيات 
 
 التغير في المجموع  راجع لتعدد اجابات المبحوثين*
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وهي نسبة جـد منخفضـة  ولعـل ذلـك راجـع  لضـعف %11.42ءات الفكرية فقد جاءت ب واللقا
 .االهتمام بالعمل التطوعي من الناحية البحثية واألكاديمية 

فـــي حـــين نســـبة المتطـــوعين الـــذين  ينفـــون اي مشـــاركة لهـــم فـــي مثـــل هـــذه الملتقيـــات واللقـــاءات 
بهــدف ابــراز أهميــة العمــل التطــوعي فــي  الفكريــة التــي تنظمهــا فــروع جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة

مــن مجمــوع المتطــوعين ،إال أنــه الــرسم %5ب25.4المجتمــع وذلــك بنســبة جــد ضــئيلة اذ قــدرت 
من ذلك فالتوجه العام ألفراد العينة يغلب عليه مشـاركة المتطـوعين فـي هـذه التظـاهرات الفكريـة 

 .يلة بتعزيزه  والنهوض به والعلمية  وذلك بهدف ترسيخ ثقافة العمل التطوع ايجاد سبل كف
يوضح تأطير هذه الملتقيات واللقاءات الفكرية التي تنظمهـا فـروع جمعيـة  (08)الجدول رقم 

 .كافل اليتيم الخيرية من قبل أساتذة ومهتمين   
 يةئو النسبة الم التكرار اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــابات

 %41.11 41 نعم

 %11.11 21 ال

 %111 111 المجموع 

 
يتجلـــى لنـــا مـــن خـــالل هـــذا الجـــدول أن سالبيـــة المتطـــوعين  يؤكـــدون ان  الملتقيـــات واللقـــاءات  

الفكرية التي  تنظمها فروع جمعيـة كافـل اليتـيم الخيريـة بهـدف ابـراز أهميـة العمـل التطـوعي فـي 
%  41.11المجتمـــع ،يـــتم تأطيرهـــا مـــن قبـــل اســـاتذة ومهتمـــين  بالشـــأن الجمعـــوي  وذلـــك بنســـبة 

ة المتطوعين الذين يرون ان هذه الملتقيات واللقاءات الفكرية  ال يـتم تأطيرهـا مـن قبـل بينما نسب
 % 11.11األساتذة والمهتمين  وذلك بما يعادل 

وعليــه نســتنتج أن جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة علــى درايــة أن نجــال أي ملتقــي فكــري يجــب أن 
كريـة قيمـة ووزن ،كمـا يـتم االسـتفادة يحظى بتأطير أكاديميين مما يضفي علـى هـذه اللقـاءات الف

 .من خبرات وبحوث هؤالء األكاديميين في مجال العمل التطوعي 
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يوضح تغطية وسـائل االعـالم للملتقيـات  واللقـاءات الفكريـة التـي تنظمهـا  (00)الجدول رقم 
 .فروع جمعية كافل اليتيم الخيرية بوالية أدرار

نالحــظ مــن خــالل هــذا الجــدول أن سالبيــة المتطــوعين بفــروع جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة      
وقـد % 41.11: على ان اللملتقيات القاءات الفكريـة  تحظـي بالتغطيـة االعالميـة وذلـك بنسـبة 

عبر المتطوعين على أن  التغطية االعالمية هذه في سالبها تكون عبـر االذاعـة المحليـة لواليـة 
لجريـــدة ، فـــي حـــين ان الـــبعض االخـــر مـــن المتطـــوعين يـــرون عـــدم وجـــود اي تغطيـــة أدرار أو ا

إعالميــة كيفمــا كــان نوعهــا لهــذه الملتقيــات واللقــاءات الفكريــة التــى تنظمهــا فــروع جمعيــة كافــل 
ــــك إذ قــــدرت ب  ــــذين يؤكــــدون العكــــس مــــن ذل ــــة بال ــــة  وهــــي نســــبة ضــــعيفة مقارن ــــيم الخيري اليت

وتفسر هذه النسب الـى أن العمـل االعالمـي فـي األسـاس  .من مجموع المتطوعين %  11.11
فــي الــوالي اليــزال ضــعيف مقارنــة بالواليــات األخــرى وذلــك ألنــه حــديث العهــد نــوع مــا بالنســبة 
للجرائد التى باتت مؤخرا تسخر مراسلين لهـا فـي الواليـات الجنوبيـة وكـذلك التلفيزيـون مـن خـالل 

والشـــروق وهــــذا مـــا يجعــــل اإلذاعـــة المحليــــة  بعـــض القنـــوات الخاصــــة علـــى ســــرار قنـــاة النهــــار
المتــنفس االعالمــي الوحيــد لتغطيــة التظــاهرات فــي الواليــة ممــا يشــكل عليهــا ضــغط خاصــة وأن 
الواليــة أضــحت تشــهد مــؤخرا انتعاشــا ثقافيــا وخيريــا واســعا ممــا يصــعب عليهــا مواكبــة كــل هــذه 

 .التظاهرات والنشاطات بالتغطية اإلعالمية 
 
 
 
 
 

 يةئو النسبة الم التكرار ـــــابات اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 %41.11 41 نعم
 %11.11 21 ال

 %111 111 المجموع 
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يوضــح حجــم االقبــال الجمــاهيري  للملتقيــات  واللقــاءات الفكريــة الفكريــة   (03)الجــدول رقــم 
 .التي تنظمها جمعية كافل اليتيم الخيرية بوالية أدرار

 ةئو النسبة الم التكرار اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــابات 
 %31.41 35 واسع

 %51.41 53 متوسط
 %13.33 14 ضعيف
 %111 111 المجموع

نالجــظ مــن خــالل هــذا الجــدول أن أعلــى نســبة مــن المتطــوعين يــرون أن الملتقيــات التــي       
تنظمهــــا جمعيــــة كافــــل اليتــــيم الخيريــــة يكــــون االقبــــال الجمــــاهيري عليهــــا متوســــط وذلــــك بنســــبة 

بينمــا مــن يــرون مــن المتطــوعين أن االقبــال الجمــاهيري علــى هــذه الملتقيــات يكــون % 51.41
فـــي حـــين أن هنـــاك مـــن المتطـــوعين الـــذين يؤكـــدون أن % 31.41هم بواســـع قـــد قـــدرت نســـبت

االقبـــال الجمــــاهيري علــــى هــــذه الملتقيـــات اللقــــاءات الفكريــــة التــــي تنظمهـــا جمعيــــة كافــــل اليتــــيم 
 %.13.33الخيرية يكون ضعيفا فقد كانت نسبتهم منخفضة إذ بلغت 

حديثـة العهـد فـي التأسـيس أو ويمكن ارجاع هذه النسب الى أن جمعية كافل اليتـيم الخيريـة تعـد 
قبـــل الجمعيـــات  الواليـــة لـــم تعهـــد أيكـــون تنظـــيم هـــذا النـــوع مـــن الملتقيـــات واللقـــاءات الفكريـــة مـــن

ـــى الجامعـــة والمعاهـــد وسيرهـــا وهـــذا مـــا جعـــل االقبـــال  ـــة  انمـــا كـــان يوكـــل هـــذا االمـــر ال الخيري
ة يعـرف إقبـاال جماهيريـا الجماهيري على هذه الملتقيات التـى تنظمهـا جمعيـة كافـل اليتـيم الخيريـ

 .متوسط
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يوضح العالقة بـين المسـتوى التعليمـي للمتطـوعين وطبيعـة مشـاركتهم فـي (01)الجدول رقم 
 الملتقيات واللقاءات الفكرية التي تنظمها جمعية كافل اليتيم الخيرية بوالية أدرار

  

 مشاركة في ال        
 الملتقيات         
 قاءات لوال       

 لفكرية ا          
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 31 3 متوسط
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3 31 
% 

/ / / / 11 111 
% 

 51 21 ثانوي
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13 32.51 
% 

4 11% 3 13.51 
% 

41 111 
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 11.33 3 جامعي  
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24 43.15 
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13 25.41 
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4 15.34 
% 

51 111 
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 44.44 4 دراسات اخرى
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3 33.33 
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1 11.11 
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1 11.11 
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1 111 
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 33.33 33 المجموع
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كبــر نســبة مــن المتطــوعين  يؤكــدون مشــاركتهم فــي أيتضــح لنــا مــن خــالل هــذا الجــدول أن      
تنظيم  الملتقيات واللقاءات الفكرية التي تنظمها فـروع جمعيـة كافـل اليتـيم الخيريـة  وذلـك بنسـبة 

أكبــر نســبة منهــا كانــت مــن المتطــوعين مــن ذوي المســتوى العلمــي  الجــامعي وذلــك %  31.11
تتمتـــع بخبــرة كبيـــرة فــي ناحيـــة تنظـــيم  ن هـــذه الفئــة ألـــى إولعــل ذلـــك مــرده % 43.15بمــا يعـــادل

الملتقيات واللقاءات الفكرية كونهم كـانوا طلبـة جـامعيين وكـان لهـم احتكـاك باألسـاتذة الجـامعيين 
بـرز تنظيم مثل هذه التظاهرات العلمية كـون الجامعـة تعـد الفضـاء األ الفو أمن جهة وكذا كونهم 

الجــــامعي  اكتســــبوا عديــــد الخبــــرات  فــــي تنظيمهــــا ورعايتهــــا وبالتــــالي فــــان مــــن خــــالل مســــارهم
التنظيمية المتعلقة بتنظيم التظاهرات العلمية الـم نقـول كـانوا يشـاركون فـي تنظيمهـا فـي الجامعـة 

ثـــم تلتهــــا نســــب كـــل مــــن المتطــــوعين مــــن ذوي . كـــذلك ، وهــــذا مــــا انعكـــس علــــى هــــذه النســــبة 
جـــد متقاربـــة تراوحـــت  الدراســـات االخـــرى وذوي المســـتوى التعليمـــي  الثـــانوي والمتوســـط و بنســـب

 .من مجموع المتطوعين % 31، % 32.51،% 33.33مابين  
ثم حلت ثانيا نسبة المتطوعين الذين يقرون بأن مشاركتهم في الملتقيات واللقاءات الفكريـة التـي 

%  33.33تنظمهـــا فـــروع الجمعيـــة كافـــل اليتـــيم، اقتصـــرت علـــى الحضـــور فقـــط  وذلـــك بنســـبة 
، %  31أكبــر نســبة منهــا كانــت للمتطــوعين مــن ذوي المســتوى العلمــي  المتوســط بمــا يعــادل 

ن لـم نقـل منعدمـة ، ممـا إهذه الفئة خبرتها التنظيمـه للملتقيـات ال تـزال ضـعيفة ويرجع ذلك الن 
يجعــل مســاهمتهم فــي هــذه الملتقيــات واللقــاءات الفكريــة التــي تنظمهــا فــروع جمعيــة كافــل اليتــيم 

ثم تلتها بنسـبة منخفضـة قلـيال نسـبة المتطـوعين . تقتصر على الحضور فقط  إلثرائه هو االخر
ن هـــذه الفئـــة هــي امتـــداد للفئـــة االولـــى  أوبمـــا % 51لعلمـــي  الثـــانوي بنســبة مــن ذوي المســـتوى ا

فهــــي االخــــرة خبراتهــــا فــــي التعامــــل مــــع التظــــاهرات العلميــــة التــــزال قاصــــرة وتفتقــــد الــــى الخبــــرة 
ليـزداد االنخفـاض أكثـر  مـع المتطـوعين . واالحتكاك اكثر مع اصحاب الخبرة فـي هـذا المجـال 

ضــعف علــى االطــالق بالنســبة ،بينمــا النســبة األ% 44.44ســبة  مــن ذوي الدراســات االخــرى بن
للمشاركة بالحضور فقط لهـذه للملتقيـات واللقـاءات الفكريـة كانـت للمتطـوعين مـن ذوي المسـتوى 

سلب المتطـوعين مـن الجـامعيين يهتمـون الجانـب أن وذلك إل% 11.33العلمي الجامعي بنسبة 
ة التـي تنظمهـا فـروع جمعيـة كافـل اليتـيم الخيريـة وهـذا التنظيمي لهذه الملتقيات واللقـاءات الفكريـ

فــي حــين جــاءت ثالثــا .مــا يفســر ضــعف مشــاركتهم فــي هــذه التظــاهرات العلميــة بالحضــور فقــط 
نســـبة المتطـــوعين الـــذين يؤكـــدون مشـــاركتهم فـــي تـــاطير هـــذه الملتقيـــات واللقـــاءات الفكريـــة التـــى 
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وهـــي نســـبة %  13.33وقـــد قـــدر ذلـــك ب تنظمهـــا فـــروع جمعيـــة كافـــل اليتـــيم الخيريـــة بـــادرار  
ضــعيفة مقارنــة بمــا ســبقها مــن مســاهمات للمتطــوعين فــي هــذه التظــاهرات العلميــة ،إال أن اكبــر 

بينمـا % 25.41نسبة منها كانت للمتطوعين من ذوي المستوى العلمي الجـامعي بمـا يربـوا عـن 
ن ذوي المســتوى تقاربــت نســب كــل مــن المتطــوعين مــن ذوي الدراســات االخــرى والمتطــوعين مــ

وأخيــرا جــاءت نســبة المتطــوعين الــذين شــاركوا %.  11.11و% 11الثــانوي ،إذ تراوحــت مــابين 
بمــداخالت إلثــراء جلســات الملتقيــات واللقــاءات الفكريــة التــي تنظمهــا فــروع جمعيــة كافــل اليتــيم 

وتعد هي االضعف من حيـث المشـاركات فـي هـذه التظـاهرات % 11.11الخيرية  بما يقدر ب 
% 15.34علمية منها اكبر نسـبة  للمتطـوعين مـن ذوي المسـتوى العلمـي الجـامعي بمـا يعـادل ال

فــي حــين تقاربــت نســب المتطــوعين مــن اصــحاب الدراســات االخــرى وكــذا المتطــوعين مــن ذوي 
ومــن كـــل  % .13.51و% 11.11المســتوى العلمـــي الثــانوي ،وقـــد تراوحــت هـــذه النســب مـــابين

جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة الفرصــة أمــام المتطــوعين لــديها  هــذه النســب يتضــح لنــا مــدى اتاحــة
من المشاركة في الملتقيات واللقاءات الفكرية التي تنظمها وذلك بسحب امكانية كل فرد متطـوع 
فيهـــا علـــى اخـــتالف مســـتوياتهم ومـــواقعهم ابتـــداء مـــن المشـــاركة بالحضـــور فيهـــا فقـــط الـــى سايـــة 

المساهمة في اثراءهـا بمـداخالت فكريـة وكـل ذلـك يصـب المشاركة في تنظيمها و تأطيرها وكذا 
في النهاية االمر الى دعم العمل التطوعي والمساهمة في ابراز اهميته ودوره في حياة المجتمـع 

 . 
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 :مساهمة  جمعيات الخيرية في تحسين التحصيل لدراسي لأليتام : ثانيا 
ــة كافــل اليتــيم (00)الجــدول رقــم  الخيريــة  لحصــص الــدعم المدرســي   يوضــح تقــديم جمعي

 .لأليتام قصد تحسين تحصيلهم الدراسي
 

ن أكبــر نســبة مــن المتطــوعين  يؤكــدون  علــى قيــام أيتجلــى لنــا مــن خــالل هــذا الجــدول        
يتــام قصــد تحســين فــروع جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة  بتقــديم حصــص الــدعم المدرســي لفائــدة األ

علــى  نســبة مــن المتطــوعين الــذين يقــرون أمنهــا % 44.14مســتوياتهم الدراســية قــد قــدر ذلــك ب
ولعــل ذلــك % 35.13هــذه تشــمل  المســتويات النهائيــة وذلــك ب  بــأن حصــص الــدعم الدراســي

عتبــــة يجــــب علــــى التلميــــذ  وأ يراجــــع ألنــــه فــــي هــــذه المســــتويات الدراســــية  تكــــون بمثابــــة تحــــد
، لذلك تتطلب مـن التلميـذ مضـاعفة الجهـد والمثـابرة   اجتيازها لالنتقال الى مستوى تعليمي أعلى

يتـــام مـــن خـــالل تقـــديمها علـــى مســـاعدة التالميـــذ األفتحـــرص فـــروع جمعيـــة كافـــل اليتـــيم الخيريـــة 
لدروس الدعم خاصة في المواد اإلستراتيجية بالنسبة للتلميـذ كالرياضـيات واللغـة االجنبيـة وسيـر 

ن أن نســـبة  المتطـــوعين الـــذين يـــرون أفـــي حـــين . مـــن المـــواد التـــى  يجـــد فيهـــا التلميـــذ الـــنقص 
يتــام تشــمل كافــل اليتــيم الخيريــة لفائــدة األ حصــص الــدعم الدراســي ،التــي تقــوم بهــا فــروع جمعيــة

لــى تــوفر عــدد البــأس بــه إ ويرجــع ذلــك %  34.12جميــع المســتويات الدراســية ، وذلــك بنســبة 
من المتطوعين الجـامعيين فـي تخصصـات مختلفـة فـي بعـض فـروع جمعيـة كافـل اليتـيم الخيريـة 

لمدرســي  فــي االطــوار التــى شــملتها الدراســة ،ممــا جعلهــم يتمكنــون مــن تقــديم حصــص الــدعم ا

 النسبة المئوية  التكرار اإلجــــــــــــــــــــــــــــابات

 %44.14 %34.12 13 33 جميع المستويات نعم  
 

 %35.13 34 المستويات النهائية  

 %11.41 13 ال

 %111 111 المجموع
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إال أنــه ال يمكــن  تعمــيم ذلــك علــى جميــع فــروع جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة .التعليميــة الــثالث 
التي شملتهم الدراسة  الن ذلك يرجع لمدى توفر الفرع  الخيري على الكوادر التطوعيـة المؤهلـة  

وع جمعيــة كافــل اليتــيم أمــا عــن المتطــوعين الــذين  يؤكــدون عــدم تقــديم فــر . للقيــام بهــذه المهمــة 
وهـي %  11.41يتـام وذلـك بنسـبة الخيرية بواليـة أدرار ألي حصـص للـدعم المدرسـي لفائـدة األ

 .جد منخفضة مقارنة بنسبة المتطوعين الذين يؤكدون عكس ذلك 
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يوضح على أيـدي مـن تقـدم جمعيـة كافـل اليتـيم الخيريـة  حصـص الـدعم  (30)الجدول رقم 
 .الدراسي  لأليتام 

     

انـه ان هنـاك شـبه اجمـع مـن قبـل المتطـوعين علـى يتجلى لنا مـن خـالل الجـدول اعـاله         
ــــام  ــــدة االيت ــــة لفائ ــــيم الخيري ــــة كافــــل اليت ــــروع جمعي ــــدعم الدراســــي التــــي تقــــدمها ف ان حصــــص ال
المتمدرســــين ، تكــــون علــــى ايــــدي اســــاتذة متطــــوعين لــــذلك فــــي مختلــــف المــــواد  وذلــــك بهــــدف  

وق الدراســـي   وذلـــك مســـاعدتهم علـــى التحســـين مـــن تحصـــيلهم الدراســـي  وبالتـــالي تحقيـــق التفـــ
وذلـك ألن حصـول هـذه الفئـة مـن االيتـام علـى حصـص الـدعم الدراسـي عنـد % 35.45بنسـبة  

األســاتذة الخــواص الممتهنــين لهــذه المهنــة  يتطلــب مصــاريف تشــكل عبئــا اضــافيا علــى االرملــة  
مــا  ممــا  يجعــل وضــعيتها االقتصــادية ال تســمح لهــا بتــوفير هــذه الخدمــة ألطفالهــا االيتــام ،فهــذا

يجعـل فــروع جمعيــة كافــل اليتـيم الخيريــة ومــن خــالل نشــاطاتها الثقافيـة تســطر مثــل هــذه البــرامج 
التدعمية لفائدة االيتام  وذلك بمسـاعدة المتطـوعين االسـاتذة والمعلمـين المنخـرطين فـي صـفوفها 

فـــي حـــين ان نســـبة المتطـــوعين الـــذين يـــرون ان  حصـــص الـــدعم الدراســـي التـــي تقـــدمها فـــروع .
كافل اليتيم الخيرية لفائدة االيتام المتمدرسين  انما تكون من طرف اسـاتذة تنتـدبهم فـروع  جمعية

وهـي نسـبة منخفضـة ،وتمثـل %24.54: الجمعية لهذا الغرض مقابـل يتقاضـونه  وذلـك يقـدرب 
بعــض المتطــوعين خريجــي الجامعــات والغيــر مــوظفين فــإن فــروع الجمعيــة وكمســاعدة لهــم تقــوم 

ميـة لفائـدة االيتـام المتمدرسـين مقابـل اجـور رمزيـة لهـم ،كـونهم يتدعالدروس الـم هم لتقديئستدعااب
وعلــى العمــوم ومــن . مــورهم أيضــا بحاجــة لمــورد مــالي لتلبيــة متطلبــاتهم الشخصــية وتــدبير أهــم 

خالل ما تم رصده مـن قبلنـا فـإن هـذه الحـاالت معزولـة  وليسـت معممـة علـى كـل فـروع جمعيـة 
 .كافل اليتيم الخيرية 

 

 النسبة الميؤية التكرار اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات
 %35.45 43 من قبل أساتذة متطوعين بفروع الجمعية 

 %24.54 23 من قبل أساتذة يتم انتدابهم لذل 
 %111 111 المجموع
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 :مساهمة الجمعيات الخيرية في تدريب المتطوعين لديها : ثالثا
 يوضح تلقي المبحوثين بجمعية كافل اليتيم الخيرية  لدورات تدريبية  (00)الجدول رقم 

 
كبـر نسـبة مـن المتطـوعين يؤكـدون تلقـيهم لـدورات أنالحظ من خـالل الجـدول أعـاله ان         

ـــة وقـــد بلغـــت  ولعـــل ذلـــك بهـــدف تحســـين أداءهـــم التطـــوعي وتوســـيع %64.54تدريبيـــة بالجمعي
ن ظـــروفهم أخبـــرتهم فـــي كيفيـــة التعامـــل مـــع الفئـــات المســـتهدفة مـــن خـــدمات الجمعيـــة خاصـــة و 

فـــراد المجتمـــع ممـــا يتطلــــب أالمعيشـــية المزريـــة تجعلهـــم يشــــعرون بـــالنقص مقارنـــة بغيـــرهم مــــن 
 .خاصة بطريقة   معاملتهم 

بينمــا هنــاك متطــوعين يؤكــدون عــدم تلقــيهم ألي تــدريب بجمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة وقــد بلغــت 
 .تلقون تدريبات  وهي نسبة منخفضة مقارنة بنسبة المتطوعين الذين ي%35.45نسبتهم ب

وعليـــه ومـــن خـــالل اســـتقراء هـــذه النســـب نالحـــظ ان التـــدريب علـــى الـــرسم وجـــوده علـــى مســـتوى 
علـى  همـيتعمم يزال محدود ويحتـاج مزيـدا مـن  التفعيـل  لـي ال نهأال إجمعية كافل اليتيم الخيرية 

 .ية باقي المتطوعين وذلك بهدف تطوير العمل التطوعي وتحسين أداءه بطرق وآليات عالن
 
 
 
 
 
 
 

 يةئو النسبة الم التكرار اإلجـــــــــــــــــــــــابات
 %64.54 71 نعم

 %35.45 39 ال

 %111 111 المجموع
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 يوضح طبيعة التدريب الذي يتلقاه المبحوثين بجمعية كافل اليتيم الخيرية   (04)الجدول رقم 

يتضــح لنــا مــن خــالل هــذا الجــدول أن سالبيــة المتطــوعين بجمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة          
ثــم تلتهــا % 45.13يؤكــدون أن الــدورات التدريبيــة التــي تلقونهــا كانــت نظريــة وقــد بلغــت نســبتهم 

نسبة المتطوعين الذين يـرون أن التـدريبات التـي تلقونهـا كانـت عبـارة عـن تـدريبات تجمـع مـابين 
فـــــي حـــــين جـــــاء آخـــــر نســـــبة % 34.12وقـــــد قـــــدرت نســـــبتهم ب "كليهمـــــا "ظـــــري والتطبيقـــــي الن

المتطــوعين الــذين يقــرون أن التــدريبات التــي تقــوم بهــا جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة هــي تــدريبات 
ولعـل هـذا االنخفـاض % 13.11تطبيقية ميدانية ولقد جـاءت نسـبتهم جـد منخفضـة إذ قـدرت ب

قبــل القــائمين علــى الجمعيــة بالجانــب الميــداني مقارنــة بالجانــب مــرده الــى ضــعف االهتمــام مــن 
وعمومـا الزال الجانـب التكـوين والتـدريب بالجانـب ,النظري الـذي يالحـظ أن االهتمـام كـان كبيـر 

التطوعي على مستوى المنطقـة العربيـة بمـا فيهـا الجزائـر ،الزال يشـكو ضـعفا كبيـر ممـا يـنعكس 
ا مـــا قـــورن ذلـــك بمـــا وصـــل إليـــه العمـــل التطـــوعي فـــي الـــدول هـــذا اذ.ســـلبا أمـــا انتشـــاره وتطـــوره 

 .زدهاره االغربية ومدى تقدمه و 
 
 
 
 
 
 
 

 يةئو النسبة الم التكرار اإلجـــــــــــــــــــــابات
 %45.13 32 نظري

 %13.11 12 تطبيقي 

 %34.12 23 كليهما 

 %111 31 المجموع
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 يوضح شكل التدريب الذي يتلقاه المبحوثين بجمعية كافل اليتيم الخيرية  (02)الجدول رقم 

            
نالحـــظ مـــن خـــالل هـــذا الجـــدول أعـــاله أن النســـبة األعلـــى مـــن المتطـــوعين يؤكـــدون أن        

وذلـك بمـا . التدريبات التـي يتلقونهـا فـي جمعـة كافـل اليتـيم الخيريـة   تكـون عـادة بشـكل متقطـع 
حيث كلما هيئت الظروف للجمعية في تنظيم دورات تدريبيـة للمتطـوعين فإنهـا %33.34يقارب 

خاصــة الماديــة منهــا ،هــذا إذا مــا الجمعيــة  ولكــن نظــرا لضــعف إمكانيــات .ذلــك  ال تتــوانى فــي
علمنــا أن تنظــيم مثــل هــذه الــدورات التدريبيــة يتطلــب ميزانيــة ماليــة كبيــرة لجلــب مــدربين والتعاقــد 
معهم وسيرها من التكـاليف المتعلـق بتنظـيم مثـل هـذه الـدورات التدريبيـة لفائـدة المتطـوعين ،وهـذا 

على الميزانية المالية للجمعية خاصة أن ميزانيتهـا السـنوية تكـون  بشـكل تقـديري  ما يشكل عب 
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 

لمســاعدات الحكوميــة واشــتراكات المتطــوعين ،وهــذا بحســب تصــريح لــرئيس فــرع هــذه الهبــات وا
 .جمعية كافل اليتيم الخيرية بتميمون 

بينمـــا نســــبة المتطـــوعين الــــذين يؤكـــدون  أن التــــدريبات التــــي يتلقونهـــا فــــي جمعيـــة كافــــل اليتــــيم 
ن وآخــــر نســــبة المتطــــوعين الــــذين يــــرو %32.31الخيريــــة تكــــون نــــادرة فقــــد جــــاءت نســــبتهم ب 

وهـي نسـبة % 4.22التدريبات التي يتلقونها بالجمعية تكون بشـكل مسـتمر  ،وقـد بلغـت نسـبتهم 
 .جد منخفضة عن سابقيها 

 يةئو النسبة الم التكرار اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات
 %4.22 13 تدريب مستمر 

 %33.34 45 تدريب متقطع 

 %32.31 23 ادرا ـــــــــــــــــــــــن

 %111 31 وعــــــــــــــــــالمجم
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وهذا يجعلنا نستنتج أن الجانب التدريبي بجمعية كافل اليتيم الخيريـة جـد ضـعيف ويحتـاج مزيـدا 
المتطـوعين وتحســين مـن االهتمـام مــن قبـل القـائمين علــى الجمعيـة ،وذلــك بهـدف تطـوير قــدرات 

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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شـهر يوضح ازدياد  النشاط التطوعي بجمعيـة كافـل اليتـيم الخيريـة خـالل  (07)الجدول رقم 
 .رمضان 

 
يتضــح لنــا مــن خــالل هــذا الجــدول أن هنــاك اجمــاع مــن قبــل المتطــوعين حــول ازديــاد          

النشــاط التطــوعي بفــروع جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة  خــالل شــهر رمضــان  وذلــك بنســبة عاليــة 
من مجموع المتطوعين  ،والتي منها اعلى نسبة مـن المتطـوعين الـذين % 43.33جدا قدرت ب

ط التطــوعي خــالل شــهر رمضــان يعــزى الــى الخصوصــية الدينيــة يــرون ان ارتفــاع حركيــة النشــا
إذ مــن بــين مــا يميــز بــه %  53.44الروحانيــة الــذي يتميــز بــه هــذا الشــهر  وذلــك بمــا يعــادل  

شــهر رمضــان هــي  كثــرة العبــادات  وتقــرب الفــرد المســلم اكثــر مــن ا  بهــذه العبــادات كالصــالة 
كل مــن أشــكال التقــرب مــن ا  عــز وجــل ، والصــوم وفعــل الخيــرات هــذا االخيــر ،الــذي يعــد شــ

لـذلك فالمجتمعـات االسـالمية بمــا فيهـا  المجتمـع الجزائــري ،فإنـه  تحـرص علــى فعـل الخيـر مــن 
خـــالل التصـــدق و تقـــديم المســـاعدة لمـــن هـــم فـــي حاجـــة  لهـــا ،لهـــذا فـــان شـــهر رمضـــان  يميـــز 

زيـادة تكافـل األفـراد فيمـا بطابعه الروحاني لدى الفرد المسلم ،وتتجلى مظاهره فـي فعـل الخيـر  و 
بينهم  وتوطيد عرى التضامن بين أفراد المجتمع ،على الرسم من ان هذه المظاهر في االسـاس 
متأصـــلة فـــي الثقافـــة االســـالمية إال أن تجلياتهـــا تبـــرز أكثـــر وتعـــرف انتعـــاش أكثـــر خـــالل شـــهر 

ســــالمية رمضــــان نظــــرا ألن هــــذا الشــــهر تتضــــاعف فيــــه الحســــنات ،لــــذلك نجــــد المجتمعــــات اال
تحرص على اسـتثمار هـذا الشـهر فـي مضـاعفة جهودهـا فـي عمـل الخيـر و ازديـاد  عطاياهـا ، 

 النسبة المئوية  التكرار اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات

 %43.33 %53.44 15 54 راجع لخصوصية هذا الشهر  نعم  
 

 لتفرغ  اهلب المتطوعين  
 من التزاماتهم الوظيفية وانشغاالتهم 

41 43.15% 

 %12.32 14 ال

 %111 111 وعــــــــــــــــــــالمجم
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لتجسيد قيم التراحم  والت زر بين افراد المجتمع   لذلك انعكس ذلك على زيادة النشـاط التطـوعي 
ر لمختلف التنظيمات التطوعية على سرار فروع جمعية كافل اليتيم الخيرية بـأدرار وهـذا مـا يفسـ

ارتفــــاع نســــبة  المتطــــوعين الــــذين يرجعــــون  هــــذا االزديــــاد فــــي النشــــاط التطــــوعي خــــالل شــــهر 
، حــين % 53.44رمضــان  الــى  خصوصــية هــذا الشــهر  بالنســبة للمســلمين وذلــك بمــا يعــادل 

أن نسبة المتطـوعين الـذين  فـي يـرون أن ارتفـاع حركيـة النشـاط التطـوعي خـالل شـهر رمضـان 
ي ســـــالبهم يكونـــــوا متفـــــرسين مـــــن التزامـــــاتهم المهنيـــــة او الدراســـــية  مـــــرده إلـــــى ان المتطـــــوعين فـــــ

،فــالطالب والمتمدرســين  يكــون خــالل شــهر رمضــان فــي عطلــة  عــن الدراســة ،بينمــا عــدد كبيــر 
من الموظفين والعمال يأخذون اجازتهم السنوية خـالل شـهر رمضـان ،و حتـى ان لـم يكونـوا فـي 

ـــة اجـــازة فـــإن التوقيـــت المعتمـــد فـــي  شـــهر رمضـــا ن  للعمـــال يكـــون أقـــل ضـــغط  وتركيـــزا مقارن
ـــر تفـــر  خـــالل شـــهر رمضـــان للممارســـة العمـــل  ـــذلك نجـــد المتطـــوعين أكث ـــة ، ل باألشـــهر العادي

 %.43.15التطوعي  وهذا ما عبر عنه المتطوعين بما يقارب 
ـــم يلحظـــوا اي زيـــادة فـــي النشـــاط التطـــوعي خـــالل شـــهر رمضـــان  أمـــا عـــن المتطـــوعين الـــذين ل

النشــاط  التطــوعي بفــروع جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة يكــون بــنفس الــوتيرة طيلــة ويصــفونه بــأن 
 .من مجموع المتطوعين %  12.32: السنة فقد جاءت نسبتهم  جد ضعيفة إذ بلغت 
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يوضح عالقة  ازدياد  النشاط التطوعي بجمعية كافل اليتيم الخيرية خـالل  (08)الجدول رقم 
 .شهر رمضان  بالجنس

يتجلى لنا من خالل هذا الجدول أن سالبية المتطوعين بفروع جمعيـة كافـل اليتـيم الخيريـة       
منهـا %   41لوالية أدرار، يؤكدون  ازدياد النشـاط التطـوعي خـالل شـهر رمضـان وذلـك بنسـبة 

بينمــا نســبة المتطوعــات اإلنــاث %   43.33أعلــى نســبة  مــن المتطــوعين الــذكور بنســبة بلغــت 
ولعــل هــذا االنخفــاض، مــرده الــى زيــادة انشــغاالت %  32بانخفــاض طفيــف قــدربفقــد جــاءت 

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 

مـــــن اإلنـــــاث % 24بة جـــــد منخفضـــــة منهـــــاوهـــــي نســـــ% 21رمضـــــان ،فقـــــد جـــــاءت نســـــبتها ب
ولعلهـا لألفـراد الـذين يجـدون أنفسـهم % 13.33المتطوعات ، بينما الذكور فقد قدرت نسـبتهم ب

مجهدين مـن الصـوم و التزامـات الحيـاة األخـرى خـالل شـهر رمضـان ممـا يتعـذر علـيهم التواجـد 
 .في فروع الجمعية للمزاولة نشاطهم التطوعي  خالل هذا الشهر

 ازدياد النشاط التطوعي       

 رمضانفي شهر               
 

 الجنس
 

 المجموع ال نعم
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 %43.33 52 ذكر
 

4 13.33% 
 

31 111% 
 

 %111 51 %24 14 %32 33 أنثى

 %111 111 %21 22 % 41 44 المجموع
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يوضح  اقامة أي نشاطات ثقافية بجمعية كافل اليتيم الخيرية خالل شـهر  (00)ل رقم الجدو
 .رمضان 

 ئويةالنسبة الم التكرار اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات
 %33.23 45 نعم
 %22.32 25 ال

 %111 111 المجموع 
          
نالحــظ مــن خــالل هــذا الجــدول النســبة األكبــر مــن المتطــوعين يؤكــدون تنظــيم فــروع           

جمعيـــة كافـــل اليتـــيم الخيريـــة بواليـــة أدرار لنشـــاطات ثقافيـــة خـــالل  شـــهر رمضـــان وذلـــك بنســـبة  
ن هـذه النشـاطات أوالتي عبر عنهـا هـؤالء المتطـوعين مـن خـالل تعليقـاتهم  %  33.23قاربت 

ل فـي المسـابقات الدينيـة ذات الطـابع الـديني و التـي يـتم تنظيمهـا لفائـدة االيتـام  فـي مجملهـا تتمثـ
حيــة تتــزامن مــع الطــابع الروحــي لشــهر رمضــان ،  بينمــا يكــذا تنشــيطهم ألمســيات انشــادية ومد

نسبة المتطوعين الذين  يؤكدون عدم  تنظيم فروع جمعية كافـل اليتـيم الخيريـة بواليـة أدرار ألي  
إال ان التوجـه .مـن مجمـوع المتطـوعين % 22.32ية خالل  شهر رمضان ذلك بنشاطات ثقاف

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 

فظ القران الكـريم وتجويـده وسيرهـا مـن النشـاطات الثقافيـة التـي تحـرص الجمعيـة اللتنافسية في ح
 . على تنظيمها تزامنا مع الشهر الفضيل 
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يوضح  أهم المعوقات التي تعترض العمل التطوعي على مسـتوى المحلـي  (03)الجدول رقم 
. 

 يةئو النسبة الم التكرار اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات

 
 (ثقافة العمل التطوعي) ضعف الوعي التطوعي 

42 32.12% 

 ضعف الدعم المالي الحكومي  للجمعيات 
 التطوعية 

13 11.44% 

 عدم وجود تقدير وتحفيز للمتطوعين من قبل
 .الجمعيات الخيرية  

14 13.33% 

 بعد المسافة بين  فروع جمعية كافل اليتيم الخيرية
 وبين قصور الوالية مما يعيف التوصل مع األيتام  

11 13.41% 

 ضعف التنسيف بين جمعية كافل اليتيم والجمعيات 
 .االخرى النشطة في مجالها 

13 15.31% 

 %12.23 13 الرسميتضارب اوقات العمل التطوعي مع العمل 

 %111 132 وعــــــــــــــــــالمجم

يبـــرز لنـــا جليـــا مـــن خـــالل هـــذا الجـــدول أن الغالبيـــة الســـاحقة مـــن المتطـــوعين بجمعيـــة          
كافــل اليتــيم الخيريــة يــرون أن مــن بــين مــا يعيــق العمــل التطــوعي علــى المســتوى المحلــي يتمثــل 

 ،% 32.12في ضعف انتشار الوعي التطوعي ومن ثمة الثقافة التطوعية وذلك بنسبة 
يـرون ان مــن بــين التحـديات التــى يواجههــا العمـل التطــوعي علــى مســتوى بينمـا هنــاك متطــوعين 

المحلي  تكمن في ضعف تقدير وتحفيز المتطوعين من قبل الجمعيات التي ينشـطون  بهـا وقـد 
أمــا نســبة المتطــوعين الــذين ينظــرون الــى ضــعف الــدعم المــالي %. 13.33قــدرت بنســبتهم ب 

ق العمل التطوعي على المستوى المحلي ومـن ثمـة الحكومي للجمعيات الخيرية من ابرز ما يعي
،فــــي حــــين تقاربــــت نســــب % 11.44محدوديــــة المــــوارد الماليــــة لهــــذه الجمعيــــات وذلــــك بنســــبة 

المتطــوعين الــذين يــرون فــي بعــد المســافة بــين فــروع جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة وبــين قصــور 
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وبـــين % 13.41بنســـبة  الواليـــة أهـــم مـــا يعيـــق العمـــل التطـــوعي علـــى المســـتوى المحلـــي وذلـــك
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 

وأخيــر نســبة المتطــوعين الــذين يــرون فــي تضــارب اوقــات العمــل %15.31وذلــك بمــا يربــوا عــن 
لتطـوعي مــع اوقــات عملهــم الرســمي مــن بــين معوقـات العمــل التطــوعي وقــد جــاءت نســبتهم جــد ا

 %12.23منخفضة إذ قدرت ب
وعليـــه ومـــن خـــالل اســـتقرائنا لهـــذا الجـــدول نجـــد أن العمـــل التطـــوعي تعترضـــه عديـــد التحـــديات 
والمعوقــات علــى المســتوى المحلــي  ويشــكل ضــعف الــوعي بأهميــة العمــل التطــوعي والــذي يــنم 

دور عــن سيــاب ثقافـة تطوعيــة لــدي افـراد المجتمــع  مــن بـين ابــرز يعانيــه العمـل التطــوعي ممــا بـ
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 

هــو تنظيمــي كضــعف التنســيق بــين الجمعيــات الخيريــة التطوعيــة فيمــا  رى منهــا مــامعوقــات اخــ
هـو جغرافـي كبعـد المسـافة بـين فـروع جمعيـة كافـل اليتـيم الخيريـة وبـين قصـور  بينها ، ومنها ما

الواليــة المتراميــة األطــراف ممــا يشــكل صــعوبة فــي الوصــول الــى االيتــام واألرامــل الــذين هــم فــي 
مـــــا علمنـــــا إن الجمعيـــــة ال تتـــــوفر علـــــى وســـــائل نقـــــل خاصـــــة بهـــــا لنقـــــل حاجـــــة للمســـــاعدة إذا 

المســاعدات لألرامــل 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 

 . تجاوزها  التطوعي على المستوى المحلي والتي يؤمل
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يوضح  أهم مقترحـات أفـراد العينـة لتجـاوز المعيقـات التـي تعتـرض العمـل  (01)الجدول رقم 
 .التطوعي على مستوى المحلي بحسب وجهة نظرهم 

يواجــه العمــل التطــوعي علــى المســتوى  مــانظــرا ألن سالبيــة المتطــوعين يــرون أن أبــرز         
المحلي يكمن في ضعف الثقافة التطوعية وذلك عن طريق  الوعي بأهمية العمل التطـوعي فـي 
حيــاة المجتمــع لــذلك فقــد اقترحــوا ضــرورة تكثيــف العمــل علــى تنميــة الــوعي التطــوعي لــدى افــراد 

لخيريــة مــن خــالل زيــادة تــم يليهــا اوالء االهميــة للجمعيــات ا%  31.33المجتمــع  وذلــك بنســبة 
وذلـــك لتمكينهـــا مـــن تجســـيد برامجهـــا التطوعيـــة بشـــكل جيـــد %23.42الـــدعم المـــادي لهـــا بنســـبة 

مـــن المتطـــوعين يقترحـــون لتقريـــب المســـافة بيـــنهم وبـــين % 3.42فـــي حـــين نجـــد نســـبة.وفاعـــل 
االيتـــام واألرامــــل الـــذين تشــــملهم خـــدمات جمعيــــة كافـــل اليتــــيم الخيريـــة فــــي القصـــور والمنــــاطق 

وأخيـرا جـاءت نسـبة المتطـوعين .لمعزولة ضرورة توفير وسـائل نقـل خاصـة بالجمعيـة الخيريـة  ا
الذين يرون لزيادة التنسيق بين الجمعيات الخيريـة التطوعيـة األخـرى النشـطة بواليـة أدرار والتـي 

 %  .2.31قد قدرت ب 
وعي لكـي يسـاهم ويمكن ان يفسر كل هـذا الـى ايمـان المتطـوعين ان تنميـة وتطـوير العمـل التطـ

بدوره في بناء المجتمع ويؤدي ما يفترض به أن يؤديه ال يتحقق دون سـرس قيمـة وثقافـة العمـل 
ضــواء علــى أهميــة التطــوعي فــي عقــول ونفــوس افــراد المجتمــع وال يتــأتى ذلــك مــا لــم تســلط اال

 يةئو النسبة الم التكرار اإلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات 
 %31.33 31 الوعي التطوعي لدى المجتمعالعمل على تنمية 

 زيادة دعم المادي لجمعيات
 الخيرية  

32 23.42% 

 توفير وسائل نقل خاصة
 بالجمعية الخيرية

11 3.42% 

 ة للجمعيات ــانشاء تنسيقي
 .الخيرية  بالوالية 

13 2.31% 

 %111 115 وعـــــــــــــــــــــــــــــالمجم



 الدور التثقيفي للجمعيات الخيرية في تفعيل العمل التطوعي الفصل السادس
 

 
114 

 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 
والتطوعيـــة ماديـــا ومعنويـــا لتمكينهـــا مـــن ان تلعـــب دورا رئيســـيا تطـــوير العمـــل التطـــوعي ودعمـــه 

 . على اعتبارها المنا  االكثر مالئمة للعمل التطوعي 
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 : الثاني الجزئي ستنتاج اال: رابعا 
الخيريــة مــن خــالل ات جمعيــ عمــلت:"مــن خــالل تحليلنــا لجــداول الفرضــية الثانيــة والتــي مفادهــا 

فقــد توصــلنا الــى جملــة مــن النتــائج تتمثــل فــي " تفعيــل العمــل التطــوعي  علــىدورهــا التثقيفــي 
 : مايلي 

تعــد البــرامج التطوعيــة التثقيفيــة التــي تعمــل علــى تســطيرها جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة دورا  -
بــراز جهــودهم التطوعيــة وذلــك عــن إجــل أهامــا فــي اتاحــة الفرصــة أمــام المتطــوعين لــديها مــن 

 %. 33.89بعاد التثقيفية طريق مشاركاتهم في مختلف نشاطاتها التطوعية ذات األ
التحسسـية التطوعيـة ،والتـي الهـدف  عالميـة ول اليتـيم الخيريـة لأليـام اإلن تنظيم جمعية كافـإ -

والتــي فــي الغالــب يــتم  44.54%منهــا تســليط الضــوء علــى القضــايا التــي تهــم المجتمــع ،بنســبة 
ولعــــل هــــذا مــــا يعكــــس انفتــــال % 54.43اختيــــار مواضــــيعها مــــن قبــــل القــــائمين عليهــــا بنســــبة 

ه  وحرصــها علــى المســاهمة فــي توعيــة افــراده بالقضــايا الجمعيــة علــى مجتمعهــا الــذي تتواجــد فيــ
يمانـا منهـا بأهميـة توسـع مـدارك افـراد إخيـرة  بالتنـاول والمناقشـة التي تحدق بـه ،فـتخص هـذه اال

ولعل كل ذلك يصب فـي مسـاهمة .المجتمع ازاء هذه القضايا والمواضيع التي تشكل تحديا لهم 
 . اعية اتجاه مجتمعها األدراري الجمعية في تحمل جزء من المسؤولية االجتم

إن تنظـيم جمعيـة كافـل اليتــيم الخيريـة للملقيـات واللقـاءات الفكريــة ،بهـدف إبـراز أهميـة العمــل  -
والتـــي تســـاهم بـــدور هامـــا فـــي نشـــر ثقافـــة العمـــل التطـــوعي لـــدى % 15.45التطـــوعي ،بنســـبة 

 ركة والحضور اوساط المجتمع األدراري  والتي يثريها المتطوعين بالتنظيم والمشا
كمـا يؤكـد المتطـوعين بجمعيـة كافـل اليتـيم الخيريـة الفـرع الـوالئي أن هـذه الملتقيـات واللقــاءات  -

  41.11الفكريــــة  تحظــــى بتــــأطيرا مــــن قبــــل أســــاتذة ومهتمــــين بالشــــأن التطــــوعي وذلــــك بنســــبة 
ن وذلــك لكــي يتســنى للمتطــوعين مــن خــالل احتكــاكهم  مــع هــؤالء األســاتذة والمهتمــين بالشــأ%

التطوعي لالستفادة منهم ومن تجربتهم التطوعية والتي من شأنها تطـوير افكـارهم ونظـرتهم نحـو 
 . العمل التطوعي 

إن بـــرامج الـــدعم المدرســــي الـــذي تشـــرف عليهــــا جمعيـــة كافـــل اليتــــيم الخيريـــة لفائـــدة االيتــــام  -
م الدراســـي المتمدرســـين األيتـــام  فـــي األطـــوار النهائيـــة بهـــدف مســـاعدتهم علـــى تحســـين تحصـــيله

ومن تم مسـاعدتهم علـى التفـوق والنجـال  الدراسـي ،وهـذا يعـد مـن بـين % 44.14،وذلك بنسبة 
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 
 . %35.45اتذة وطلبة جامعين في عمليات الدعم الدراسي هذه  بنسبة وأس
إن جمعيـــة كافـــل اليتـــيم الخيريـــة وقصـــد تحســـين كفـــاءة كوادرهـــا التطوعيـــة فإنهـــا تعمـــل علـــى  - 

تنظـيم دورات تدريبيـة لفائــدة هـؤالء المتطـوعين التــي تجمـع مــابين النظـري والتطبيقـي وهــذا مـا تــم 
 %. 31.41سبة تأكيده من قبل المتطوعين بن

أما فيما يتعلق بشهر رمضان فإن جمعيـة كافـل اليتـيم الخيريـة بواليـة أدرار تواكـب هـذا الشـهر -
الكــريم بزيــادة نشــاطها التطــوعي حيــث تفــتح أبوابهــا أمــام المتطــوعين الــراسبين بممارســة العمــل 

خاللــه التطــوعي خــالل هــذا الشــهر ،إذا تشــهد زيــادة محسوســة فــي اعــداد المتطــوعين بصــفوفها 
،كمــا تعمـد الــى تســطير برنـامج تطوعيــا خيريــا % 43.33مقارنـة باألشــهر االخــرى وذلـك بنســبة 

 .خصص لهذا الشهر يجمع بين شقين خدماتي وتثقيفي 
يتمثــل الشــق الخــدماتي فــي توزيــع المســاعدات الماديــة علــى األيتــام واألرامــل والمعــوزين  والتــي 

. ،المتمثلة في مالبس عيد الفطر لألطفـال األيتـام تظهر في قفة رمضان وعيدية الفطر لأليتام 
فـــي حــــين أن الشـــق التثقيفــــي يظهــــر فـــي تنظيمهــــا لعديـــد االنشــــطة الثقافيــــة خـــالل هــــذا الشــــهر 
كالمســــابقات التنافســــية الدينيــــة وتنظــــيم ســــهرات انشــــادية  وسيرهــــا والتــــي يســــهر علــــى تنظمهــــا 

 ،%33.23وذلك بنسبة   واإلشراف عليها المتطوعين بجمعية كافل اليتيم الخيرية
رســم مــا تســاهم بــه جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة مــن جهــودا فــي تفعيــل العمــل التطــوعي علــى  - 

إال أنــه الزال يواجــه عديــد المعوقــات التــي رصــدها  المتطــوعين ( واليــة أدرار )المســتوى المحلــي 
 : في مايلي 

 (ثقافة العمل التطوعي) ضعف الوعي التطوعي  -
 .تقدير وتحفيز للمتطوعين من قبل الجمعيات الخيرية عدم وجود  -
 .عدم وجود تقدير وتحفيز للمتطوعين من قبل الجمعيات الخيرية  -
بعــد المســافة بــين  فــروع جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة وبــين قصــور الواليــة ممــا يعيــق التوصــل  -

 .مع األيتام
 . ى النشطة في مجالهاضعف التنسيق بين جمعية كافل اليتيم والجمعيات االخر  -
 .وقات العمل التطوعي مع العمل الرسمي أتضارب  -
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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 

ة من رحم ما يعانون من تحديات يومية خالل ممارستهم للعمـل التطـوعي  االقتراحات كانت نابع
 : وقد عبر عنها المتطوعين في المقترحات التالية 

العمــــل علــــى تنميــــة الــــوعي التطــــوعي لــــدى المجتمــــع بالتعــــاون مــــع المؤسســــات االجتماعيــــة  -
 .خرى األ
 .زيادة الدعم المادي للجمعيات الخيرية-
 .بالجمعية الخيرية  توفير وسائل نقل خاصة -
 .نشاء تنسيقية خاصة بالجمعيات الخيرية في الوالية إ-
 .بنسبة كبيرة ية الثانية قد تحققت فرعومن خالل هذه النتائج نتوصل الى ان الفرضية ال 
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الجمعيـات الخيريـة فـي  رالمتمحـورة حـول دو هـذه و من خالل دراسـتنا الميدانيـة            
جمعية كافل اليتـيم الخيريـة الفـرع الـوالئي لواليـة أدرار ب أجريتتفعيل العمل التطوعي والتي 

فقــد توصــلنا الــى أهــم النتــائج والتــي متطــوع بهــا  111وتحديــدا علــى عينــة قصــدية قوامهــا  
 :نلخصها في  مايلي 

يتــــام تقــــدم جمعيــــة كافــــل اليتــــيم الخيريــــة نشــــاطات تطوعيــــة ماديــــة وصــــحية لفائــــدة األ/  1
 .رامل  والمعوزين  قصد مساعدتهم على سد احتياجاتهم من هذه الخدمات واأل
كافــــل اليتــــيم الخيريــــة فــــي تقــــديم خــــدماتها التطوعيــــة هــــذه علــــى جهــــود  تعتمــــد جمعيــــة/  2

المتطـــوعين بهـــا وذلـــك مـــن خـــالل مشـــاركتهم فـــي تســـطير برامجهـــا التطوعيـــة والعمـــل علـــى 
تجسدها من جمع المساعدات من المتبرعين وتوزيعها على  المستفيدين مـن خـدماتها وكـذا 

 .مشاركتهم في مختلف نشاطات الجمعية التطوعية 
يتام والمعـوزين  وذلـك تساهم جمعية كافل اليتيم الخيرية بالتكفل الصحي بالمرضى األ/  3

 .من خالل تمكينهم من االستفادة من خدماتها الصحية التطوعية 
دعــم  علــىالــى جانــب خــدماتها التطوعيــة الصــحية تعمــل جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة / 4

 .التحسسية الصحية  توعوية والثقافة الصحية التطوعية من خالل برامجها ال
التحسـيس بأهميـة  افـة العمـل التطـوعي وقتعمل جمعية كافل اليتيم الخيرية علـى نشـر ث/ 5

مــن خــالل تســطيرها لبــرامج ونشــاطات تثقيفيــة  يســهر المتطــوعين بهــا علــى تجســيدها فــي 
 .عالمية وملتقيات إيام أنشطة ومعارض و أشكل 

ة بــرامج للــدعم المدرســي لفائــدة االطفــال االيتــام قصــد تقــدم جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــ/  3 
ستثمار في تخصصات وخبرات المتطـوعين تحسين من مستوى تحصيلهم الدراسي وكذا اال

 .بها الذين يسهرون على هذه البرامج 
قصــد تحسســين مــن الخدمــة التطوعيــة لــدى المتطــوعين بهــا تــنظم جمعيــة كافــل اليتــيم / 3

جل تطور اساليب العمل التطوعي لـديهم أئدة المتطوعين بها من الخيرية دورات تدريبية لفا
 .كسابهم مزيدا من المهارات التطوعية ا  و 
نهـا أ الإعلى الرسم مـن جهـود جمعيـة كافـل اليتـيم الخيريـة فـي مجـال العمـل التطـوعي /  4

ة الــى دالزالـت تواجههـا عديــد المعوقـات التنظيميــة منهـا والماليـة والثقافيــة والتـي تســعى جاهـ
 .تجاوزها 
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 : مناقشة نتائ  الدراسة في ضوء الدراسة النظرية  -أ  
لقد شكل العمل التطوعي منذ فجر التاريخ دورا هاما فـي توثيـق عـرى التكـاتف والتعـاون  -

بــين بنــي البشــر فيمــا بيــنهم لمواجهــة عناصــر الطبيعــة والتعــايش معها،وذلــك انطــالق مــن 
اإلنســان ، وهــذا مــا جعــل للعمــل التطــوعي فــي مختلــف مبــدأ حاجــة اإلنســان الدائمــة ألخيــه 

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 

رة الذاتيــة النابعــة مــن المجتمــع نفســه االجتماعيــة ألفــراد المجتمــع ،أنفســهم نتيجــة رول المبــاد
حــين اعتبـر أن المنظمــات التطوعيـة تعــد وسـيلة اخالقيــة  تومــاس بــاينوهـذا مـا أشــار إليـه 

 .وذلك من خالل تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة 
كمـا تعــد الجمعيــات الخيريــة  مــن بــين التنظيمــات االجتماعيــة الهامــة فــي تحقيــق التــوازن  -

ي فــي اي مجتمــع وذلــك مــن خــالل مســاهمتها فــي تضــييق الهــوة  لحاصــلة بــين االجتمــاع
فئــات المجتمــع خاصــة بــين الفئــات االجتماعيــة  الميســورة  والفئــات االجتماعيــة المحرومــة 
ــــي  ــــة ف ــــة والمتمثل ــــديم خــــدماتها التطوعي ــــق تق ــــك عــــن طري ــــام وأرامــــل ومعــــوزين وذل مــــن أيت

وذلـــك بهـــدف تلبيـــة احتياجـــاتهم االساســـية  المســـاعدات الماديـــة والصـــحية و الخدماتيـــة لهـــم
،لضمان لهـم حيـاة كريمـة دون شـعورهم بـالنقص مقارنـة بـين فئـات المجتمـع االخـرى ،وهـذا 
مـــا سيســـاهم ال محالـــة فـــي دمجهـــم فـــي المجتمـــع بطرقـــة سلســـة ،وبالتـــالي النـــأي بهـــم مـــن 

ت واآلفــات اإلنــزالق فــي دوامــة اإلنحرافــات االجتماعيــة ومــن تــم التقليــل مــن حــدة المشــكال
 .االجتماعية التى قد تهدد استقرار المجتمع 

وهـــذا مـــا يجعـــل مـــن الجمعيـــات الخيريـــة احـــد الوحـــدات االجتماعيـــة الهامـــة والمســـاهمة فـــي 
تحقيــق اســتقرار البنــاء االجتمــاعي وتوازنــه وذلــك نتيجــة الــدور البــارز الــذي تســهم بــه وهــذا 

ــــه  ــــايمنفــــس مــــا تطــــرق الي ــــين الوحــــدات حــــين اعتبــــر الجمعيــــات اال دورك ــــة مــــن ب جتماعي
ــــاء االجتمــــاعي ككــــل ،وتعــــد وظيفــــة هــــذه  ــــق التــــوازن فــــي البن ــــة الضــــامنة لتحقي االجتماعي

 .الوحدات كمساهمة الجزء في الكل  
 :مناقشة نتائ  الدراسة في ضوء  الدراسات السابقة  –ب 
تشـكل الجمعيــات الخيريــة األرضــية الخصــبة لممارســة العمــل التطــوعي وذلــك مــن خــالل  -

ما تتيحه أمام المتطوعين على اختالف أجناسهم وأعمـارهم  مـن بـرامج تطوعيـة ونشـاطات 
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خيريــة يقومــون بهــا ويظهــر ذلــك فــي سياســة األبــواب المفتوحــة التــى تعتمــدها جمعيــة كافــل 
اليتــيم الخيريــة الفــرع الــوالئي لواليــة أدرار أمــام األفــراد ممــن لهــم ميــوال فــي ممارســة العمـــل 

دور القيااادة فااي  "س مــا أشــارت إليــه دراســة نــوي عمــار الموســومة ب التطــوعي ، وهــذا نفــ

 " . الجمعوي إدارة العمل التطوعي
تقــدم جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة نشــاطات تطوعيــة ماديــة وصــحية لفئــة األيتــام واألرامــل  -

والمعــوزين وذلـــك قصـــد مســـاعدتهم علــى ســـد احتياجـــاتهم مـــن هــذه الخـــدمات والعمـــل علـــى 
وهــــذا يــــدخل ضــــمن التزامــــات .كريمــــة لهــــم دون شــــعورهم بــــالنقص والحاجــــة تــــوفير حيــــاة 

الجمعيــة بمســؤوليتها االجتماعيــة اتجــاه مجتمعهــا  وذلــك مــن خــالل مســاهمتها فــي طمــس 
وجدددي  وقــد ذهبــت فــي هــذا الســياق نفســه دراســة.الفــوارق االجتماعيــة بــين شــرائح المجتمــع 

خيرية التطوعية فاي ضاوس سياساات تفعيل الجمعيات ال " محمد أحمد بركات والموسومة

 ".االصالح االجتماعي بالمجتمع العربي المعاصر
تعتمد جمعية كافل اليتـيم الخيريـة فـي تقـديم خـدماتها التطوعيـة الخيريـة بشـكل كبيـر علـى -

جهود المتطـوعين لـديها وذلـك مـن خـالل مشـاركتهم فـي تسـطير برامجهـا التطوعيـة والسـهر 
للمتطــوعين بالمشــاركة فــي صــناعة القــرار بهــا جنــب الــى علــى تجســيدها ،وهــذا مــا يســمح 

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 

فـراد المتطـوعين بهـا  ومـن تـم زيـادة وهذا ما  سيسهم في خلق ثقة متبادلة بين الجمعية واأل
تمسكهم بهـا واإلخـالص لهـا وهـذا مـا جعـل جـل الدراسـات السـابقة تنـوه بضـعف هـذه الميـزة 
فـــي الجمعيـــات الخيريـــة التـــي تناولتهـــا بالبحـــث والدراســـة علـــى الـــرسم مـــن أهميتهـــا بالنســـبة 

 .لنجال العمل التطوعي 
حي لأليتــام والمعــوزين وذلــك مــن خــالل تســاهم جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة بالتكفــل الصــ -

تمكينهم من االستفادة من عديد الخدمات الصحية التطوعية التي تقدمها سواء التكفـل بمـن 
هــم بحاجــة للعــالج خــارج الواليــة وكــذلك شــراء األدويــة لمــن هــم سيــر قــادرين علــى اقتنــاءه 

سـيق مـع جمعيـات خيريـة ،وكذا تنظيم القوافل الطبيـة لفائـدة المرضـى بالمنـاطق النائيـة بالتن
 .طبية من الشمال والمستشفى 
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إلــى جانــب خــدماتها التطوعيــة الصــحية ، تعمــل جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة علــى دعــم  -
ـــة  ـــرامج التوعي ـــك عـــن طريـــق تســـطيرها لعديـــد الب ـــدى أفـــراد المجتمـــع وذل الثقافـــة الصـــحية ل

خـــــاطر بعـــــض والتحسســـــية ذات الطـــــابع الصـــــحي كـــــالحمالت التوعيـــــة التحسســـــية ضـــــد م
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 ترســيخ -

وساط المجتمع خاصة لدى الفئات الشـبانية ،وذلـك مـن خـالل برامجهـا ثقافة التطوعي في أ
التحسســية والفكريــة بأهميــة العمــل التطــوعي فــي حيــاة الفــرد والمجتمــع ومــا يمكــن ان يثمــر 
عنــــه مــــن فوائــــد فــــي بنــــاء وترقيــــة هــــذا األخيــــر ، وذلــــك انطالقــــا مــــن إيمانهــــا بمســــؤوليتها 

شط فيه من جهة ومن جهة أخـرى نظـرا ألن االجتماعية اتجاه محيطها االجتماعي الذي تن
الجمعيــات األهليــة عمومــا والتــى تعــد جمعيــة كافــل اليتــيم الخيريــة أحــدها لهــا مــن  المرونــة 
الكافيــــة للتعامــــل  المباشــــر مــــع االفــــراد والتــــي تمكنهــــا بالضــــرورة بالتغلغــــل لــــدى األوســــاط 

تطــوعي بهــا كونهــا هــي الشــعبية مــن المجتمــع وهــي الفئــة المســتهدفة بترســيخ ثقافــة العمــل ال
الفئـة الغالبـة مـن افـراد المجتمـع والتـي يعــول عليهـا فـي التنميـة االجتماعيـة عمومـا وهـذا مــا 
اتفقـت عليــه أسلـب الدراســات السـابقة التــي تــم االعتمـاد عليهــا فـي هــذه الدراسـة علــى ســرار 

ثقافاااة العمااال التطاااوعي لاااد  الشاااباب :عثمدددان بدددن صدددالح العدددامر المعنوندددة ب "دراســـة 

 . "سعوديال
تواجه جمعيات الخيريـة بواليـة أدرار جملـة مـن المعوقـات والتـي تحـد مـن فعاليـة نشـاطها  -

في تفعيل العمل التطوعي في الوالية والتي تراوحت بحسب المتطوعين بهـا مـابين معوقـات 
تنظيميــة كضــعف الخبــرات التطوعيــة التنظيميــة وضــعف التنســيق بينهــا وبــين فروعهــا مــن 

ن الجمعيات الخيرة األخرى النشطة فـي محيطهـا وهـذا مـا يجعـل مـن العمـل جهة وبينها وبي
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 

المتطــوعين بالدرجــة االولــى الــى جانــب  بشــكل كبيــر علــى مســاعدات المحســنين واشــتراكات
مســـاعدات الحكوميـــة المخصصـــة للجمعيـــة وهـــذا مـــا يجعـــل مـــن ميـــزانيهم الســـنوية تقديريـــة 
وسيــر ثابتــة مــن ســنة ألخــرى وهــذا مــا يــؤثر علــى برامجهــا التطوعيــة مــن ســنة ألخــرى تبعــا 
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ميــة لــذلك ،والمالحــظ أن أسلــب هــذه المعوقــات ال تخــرج عــن كونهــا صــعوبات ماديــة وتنظي
وهي في الغالب تتشابه مع أسلب الجمعيات الخيرية الوطنية والتي كانت ضـمن الدراسـات 

دور القيادة في إدارة "دراسة نوي عمار والمعنونة بالسابقة التي اعتمدنا عليها كدراسـة 

الحركاة الجمعوياة فاي " دراسة عبدد هللا بوصدنوبرة بعندوان  و الجمعوي العمل التطوعي

 . ي ترقية  طرق الخدمة االجتماعية  في مجال رعاية الشبابالجزائر ودورها ف
وهذا ما جعل دراستنا هذه تتقاطع فـي نتائجهـا مـع بعـض الدراسـات السـابقة وتختلـف كـذلك 
من حيـث النتـائج مـع بعضـها األخـر مـن الدراسـات السـابقة إال أن مـا يميزهـا هـي تسـليطها 

ئـري وتحديـد بواليـة أدرار والتـي تعـد الضوء على الجمعيات الخيرية في أقصى جنـوب الجزا
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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يمكـــن القـــول مـــن خـــالل دراســـتنا هـــذه المحـــورة حـــول العمـــل التطـــوعي بشـــقيها     
والميداني أن االهتمام بالعمل التطوعي بات اليـوم مـن بـين الضـرورات الملحـة النظري 

،كونـــه يعـــد أحـــد الروافـــد األساســـية فـــي خلـــق التنميـــة بمفهومهـــا الشـــاملة ، لـــذا يتوجـــب 
إوالءه األهميــة بالعمـــل التطـــوعي ،وذلـــك مـــن خـــالل تـــدعيم ثقافتـــه و تفعيلهـــا وال يتـــأتى 

ريــة ماديـــا ومعنويـــا ، وتهيئـــة المنـــا  المالئـــم ذلــك إال مـــن خـــالل  دعـــم الجمعيـــات الخي
لنشـــاطها ،علـــى اعتبارهـــا الوحـــدة األساســـية للنســـيج المـــدني ، فبمـــا أننـــا ننشـــد التنميـــة 
والحضـــارة والرقـــي والمدنيـــة فالبـــد لنـــا مـــن تضـــافر جهـــود مختلـــف مؤسســـات المجتمـــع 

التنميـة  لدعم الجمعيات األهليـة كونهـا تعـد حجـز الزاويـة فـي أي محاولـة للحـاق بركـب
 .والمدنية  

 : وفي ضوء النتائج التى تم التوصل إليها يمكن اقترال التوصيات التالية   
يتوجــب علــى الجمعيــات الخيريــة لبنــاء قاعــدة :  علــى مســتوى الجمعيــات الخيريــة-أ 

 : تطوعية قوية  وفاعلة كمايلي 
تطـوع ومنحـه  ضرورة تقيم المتطـوعين وذلـك عـن طريـق تقـدير مـا يقـوم بـه الفـرد الم - 

مزيـــدا مـــن الثقـــة فيمـــا يقومـــون بـــه ،مـــع تحفيـــزهم أكثـــر علـــى ممارســـة العمـــل التطـــوعي 
واإلبــداع فيـــه وذلــك عـــن طريــق تثمـــين إنجـــازاتهم فــي هـــذا المجــال كمـــنحهم الشـــهادات 
ـــر ليعطـــوا أقصـــى مـــا  ـــك بـــه بهـــدف تشـــجيعهم أكث ـــة للمتطـــوعين المبـــدعين وذل التقديري

التطـوعي وكـذا االسـتفادة مـن خبـراتهم ومـواهبهم  يمكنهم من مجهود في ممارس العمـل
 .في العمل التطوعي 

ضــرورة إشــراك المتطــوعين فــي عمليــة اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالجمعيــة الخيريــة ،  -
وباألهداف التي تسعى هذه األخيرة إلى تحقيقهـا ، وعـدم احتكارهـا علـى القـائمين علـى 

 .الجمعيات الخيرية فقط 
يـــــري اعتمـــــاد اســـــتراتيجيات واضـــــحة فـــــي تســـــييرها مـــــع اشـــــراك علـــــى الجمعيـــــات الخ-

 .المتطوعين في ذلك 
علـــى الجمعيـــات الخيريـــة ضـــرورة ابتكـــار طـــرق وأســـاليب جديـــدة لجـــذب المتطـــوعين -

 .الجدد إليها ، بعيدا عن الطرق التقليدية ، مع وضع حوافز أمامهم  من قبلها 
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وذلــك عـن طريــق تشـكيل جهــاز علـى الجمعيــات الخيريـة ضــرورة التنسـيق فيمــا بيـنهم -
تنســيقي بيــنهم علــى المســتوى المحلــى وذلــك لمزيــدا مــن تكثيــف الجهــود لتطــوير العمــل 

 .التطوعي والتحكم في أساليب ممارسته 
ـــــة ضـــــرورة التنســـــيق مـــــع مؤسســـــات التنشـــــئة - ـــــات الخيري كمـــــا يتوجـــــب علـــــى الجمعي

، وذلــــك بهــــدف  االجتماعيــــة األخــــرى كاألســــرة والمدرســــة والمؤسســــات الدينيــــة وسيرهــــا
تحقيق التكامل فيما بينهم في تعزيـز نشـر ثقافـة العمـل التطـوعي والتوعيـة و التحسـيس 

 .أهميته في حياة األفراد خاص لدى فئة األطفال والشباب 
علــــى الجمعيــــات الخيريــــة كـــــذلك توزيــــع المهــــام التطوعيـــــة علــــى المتطــــوعين وفقـــــا  -

أكبـر فـي ممارسـة العمـل التطـوعي لميوالتهم واهتمامـاتهم وذلـك بهـدف اعطـاءهم حـري 
واإلبــداع فيــه  وتفــادي تســلل الملــل لنفســية هــؤالء 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 
فلتفعيـل العمـل التطـوعي يتوجـب علـى أفـراد :  ى مستوى المجتمع المحلـيأما عل -2

 : المجتمع مايلي 
ضـــرورة ســـرس مزيـــدا مـــن ثقافـــة العمـــل التطـــوعي وقيمـــه  وذلـــك عـــن طريـــق التوعيـــة -

مــــع اشــــراك المؤسســــات التنشــــئة .بأهميتــــه لــــدى أفــــراد المجتمــــع خاصــــة النشــــ  مــــنهم 
المهمة ابتداء من األسرة الى المسجد  االجتماعية في ذلك فهي شريك أساسي في هذه

 .الى المدرسة ثم الحركات الكشفية 
ضرورة مساعدة الجمعيات الخيرية  فـي القيـام بـدورها مـن قبـل أفـراد المجتمـع وذلـك  -

 .بتذليل الصعوبات والعراقيل أمامها 
ضــرورة محاربــة بعــض المعتقــدات والترســبات الذهنيــة الســلبية اتجــاه العمــل التطــوعي -
هميتــه كاالعتقــاد بــأن العمــل التطــوعي عمــل مــن ال عمــل لــه أو أن العمــل التطــوعي وأ

مضـــيعة للوقـــت فقـــط وسيرهـــا مـــن األفكـــار الســـلبية الغيـــر مشـــجعة علـــى ترســـيخ ثقافـــة 
العمل التطوعي والتى كانت من بين أسباب المنفرة مـن ممارسـة العمـل التطـوعي لـدى 

 .أفراد المجتمع 
 :ي أما على المستوى الحكوم -3
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كمــا يتوجــب علــى الدولــة تــدعيم ماليــا الجمعيــات  الخيريــة مــع تــوفير مقــرات خاصــة  -
بهم لمزاولة نشـاطهم ألن أسلـبهم يعتمـدون فـي تمويلهـا ذاتيـا مـن اشـتراكات منتسـبيها و 
مـــن تبرعـــات المحســـنين ، وأن المقـــرات الحاليـــة التـــي يزاولـــون نشـــاطهم فيهـــا هـــي فـــي 

 .ها من قبل بعض المحسنين بهدف االستفادة منها الغالب مستأجرة أو تم التبرع ب
ومن خالل تناولنا لموضوع الجمعيات الخيرية ودورها في تفعيل العمل التطوعي 
والذي نأمل ان يكون نقطة انطالقة لدراسات اخرى خاصة وان العمل التطوعي 
من  وموضوع الجمعيات عموما على الرسم مما قيل فيه إال أنه ال يزال يحتاج لمزيدا

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 الشخصية  -
 للقائمين عليها 

دور الجمعيات الخيرية في التنمية االجتماعية  -  
 ين المناسباتية والديمومةدور الجمعيات الخيرية ب -
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ــة أســامة عمــر األشــقر،  -3 ــة تطــور المؤسســة الوقفي ــي ضــوء التجرب اإلســالمية ف

 . 2112، األردن، 1دار النفائس للنشر و التوزيع، ط الخيرية الغربية،
دراســة للجمعيــات االهليــة  المجتمــع المــدني فــي العــالم العربــي ،أمــاني قنــديل ، -4

 دار المسـتقبل ،  civicus   العربية ،منظمة التحـالف العـالمي للمشـاركة المـواطن
 . 1114ط ،القاهرة /العربي ،د

،  مــداخل نظريــة ورؤيــة واقعيــة:تنظــيم المجتمــع إبــراهيم عبــد الهــادي المليحــي،  -5
 .2113، اإلسكندرية،  ط/، د المكتب الجامعي الحديث للنشر والتوزيع

ول ،المؤسســـة الوطنيـــة ،جـــزء األتـــاريخ الجزائـــر الثقـــافي أبـــو القاســـم ســـعد ا  ،  -3
 .1145، الجزائر ،1،طللنشر والتوزيع للكتاب 

ـــة معاصـــرةحســـان الجيالنـــي ،  -3 ـــة  قضـــايا اجتماعي ـــوان المطبوعـــات الجامعي ، دي
  .2114ط، /، دللنشر والتوزيع  الجزائر

،أطيــاف للنشــر والتوزيــع  العمــل التطــوعي فــي خدمــة المجتمــعحســين الصــفار ، -4
 2113، القطيف ،المملكة العربية السعودية  ،3،ط
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دراسـة فـي الجمعيـات : المدنيإدارة منظمات المجتمع مدحت محمد أبو النصر،  -1
األهليــة مــن منظــور التمكــين و الشــراكة و الشــفافية و المســاءلة و القيــادة و التطــوع و 

 .2113،  ، القاهرة1، ايتراك لنشر و التوزيع، ط التشبيك و الجودة
رؤية مستقبلية لتطوير العمل التطوعي فـي الـوطن مدحت محمد أبو النصر ، -11

 . 2115،القاهرة ،1حديث ،ط،المكتب الجامعي الالعربي 
، الجمعيـــات الخيريـــة اإلســـالمية و دورهـــا فـــي محـــي الـــدين خيـــر ا  العـــوير -11

 .2113، لبنان، 1، دار النهضة للنشر و التوزيع ، طالتكامل االجتماعي 
،  ، تنظــيم المجتمــع مــن المســاعدة الــى الــدفاعمحمــد بهجــت جــاد ا  كشــك  -12

 . 1113يع  ، االسكندرية ، المكتب العلمي للكمبيوتر للنشر والتوز 
ــــال ، -13 ــــد الفت والمنظمــــات  ممارســــة تنظــــيم المجتمــــع فــــي األجهــــزةمحمــــد عب

 .2113االسكندرية، ،ط /، د، المكتب الجامعي الحديث يةاالجتماع
 ، إدارة الجودة الشاملة بمنظمات الرعاية االجتماعيـةمحمد عبد الفتال محمد  -14

 .2114، ، االسكندريةط /، د،المكتب الجامعي الحديث 
،  قضــايا ومشــكالت:الجمعيــات األهليــة النســائية محمــد عبــد الفتــال محمــد،  -15

 . 2114، اإلسكندرية، ط /، دالمكتب الجامعي الحديث 
ــــــة البحــــــث العلمــــــي محمــــــد عبيــــــدات وآخــــــرون ، -13 القواعــــــد والمراحــــــل :منهجي

 . 1111،عمان ،االردن ،2والتطبيقات،دار وائل للنشر والتوزيع ،ط
 اإلجتماعيـة البحث العلمي الخطوات المنهجية إلعـداد البحـوثمحمد شفيق ،  -13

 .2111ط ،القاهرة ،/،المكتب الجامعي الحديث للنشر والتوزيع ، د
 الجزائـــر األمـــة والمجتمـــعحنفـــي بـــن عيســـى، : رجمـــة شـــرف ،  تمصـــطفى األ -14

 .1143،الجزائر ،ط /، د،المؤسسة الوطنية للكتاب 
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 : إدارة المؤسســات االجتماعيــة،  الغــار، إبــراهيم أبــو  عبــد الهــادي الجــوهري -11
 .2111،  ، اإلسكندرية مدخل سيسيولوجي، المكتب الجامعي الحديث

العمــل االجتمــاعي التطــوعي مــع التركيــز علــى العمــل عبــد ا  العلــي النعــيم ،  -21
،الريـاض  ط/، د،مكتبـة الملـك فهـد الوطنيـة لسـعوديةاالتطوعي فـي المملكـة العربيـة 

،2115. 
، الشــركة العربيــة العمــل الجمــاعي التطــوعي عبــد الحميــد الخطيــب ،عبــد ا   -21

 .2111، القاهرة ،ط /، دالمتحدة للتسويق والتوريدات  
، دار الســالم للنشــر و التكافــل االجتمــاعي فــي اإلســالمعبــدا  ناصــح علــوان،  -22

 .2111، الرياض، 1التوزيع، ط
سـات الوحـدة العربيـة ،مركـز درا "دراسة نقديـة "المجتمع المدني عزمي بشارة ، -23
 .1114، بيروت ،لبنان ،1،ط
ساثـــــة فـــــي الحضـــــارة قصـــــة التكافـــــل واإل: رحمـــــاء بيـــــنهمراســـــب الســـــرجاني،  -24

 .2111،الجيزة ،مصر ،1اإلسالمية ،شركة نهضة مصر للطباعة والنشر ،ط
 مناه  وأساليب البحـث العلمـيربحي مصطفى عليان ،عثمان محمد سنيم ،   -25
 .2111،عمان ،األردن ،1النظرية والتطبيق ،دار صفاء للشر والتوزيع ،ط:

ـــاز ، -23 المنظمـــات األهليـــة العربيـــة علـــى مشـــارف القـــرن الحـــادي  شـــهيدة الب
ط ، القــاهرة  /، انترناشــيونال بــرس ،دمحــددات الواقــع وآفــاف المســتقبل :والعشــرين 

،1113. 
،مركـــز  مـــع العربـــيتطـــور المجتمـــع المـــدني  وأزمـــة المجتســـازي الصـــواني ، -23

 .2114،فلسطين،   1،ط للنشر والتوزيع دراسات الغد العربي
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 :المعاجم والقواميس  -ب 

، مكتبـة لبنـان للنشـر  ،  معجـم مصـطلحات العلـوم االجتماعيـةاحمد زكـي بـدوي  -1
 .1113والتوزيع ، بيروت   ،

،دار الفكـر  2جمعجم مقاييس اللغـة ،أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريـاء ،  -2
 . 1131للطباعة والنشر ،العراق ،

 س /ط ،د/،دار بيروت للنشر والتوزيع  ،د 11،مجلد لسان العرببن منظور ، -3
 .1145،بيروت ، 5بجدي ، دار المشرق للنشر والتوزيع ،طالمنجد األ -4
،دار الصــادر للنشــر والتوزيــع 5،ج تــاج العــروسالزبيــدي مرتضــى الســيد محمــد ، -5

 .س/،بيروت ،د
،دار  3، ،ج الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيـةوهري اسماعيل ابن حمـاد ،الج -3

 . 1131بيروت ،لبنان ، ، 2العلم للماليين ،ط
ـــاععـــاطف سيـــث محمـــد ، -3 للنشـــر  ،دار المعرفـــة الجامعيـــة  معجـــم  علـــم االجتم

 .1115 ،القاهرة  ،والتوزيع 
،دار الكتـاب للنشـر  معجـم مصـطلحات علـم الـنفسعبد الحميد سـلمي وآخـرون ، -4

 . 1114،القاهرة ، 4والتوزيع ، ط
ـــة للمجتمـــع المـــدنيأمـــاني قنـــديل ، -1 ،الهيئـــة المصـــرية العامـــة  الموســـوعة العربي

 .2114،  القاهرة ،1للكتاب للنشر والتوزيع ،ط
 :المجالت والتقارير -ج
،مجلـة دمشـق  أهمية منظمات المجتمع المدني في التنميةأحمد ابراهيم مالوي ، -1

 .2114،العدد الثاني ،دمشق ،سوريا ،24للعلوم االقتصادية والقانونية ،مج
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العمل التطوعي و التنميـة االجتماعيـة جدليـة المفهـوم و الحالـة ، أحمد بلعبكـي -2
،  2111/مــــايو , 13مقــــال منشــــور بمجلــــة العلــــوم االجتماعيــــة، العــــدد ، فــــي لبنــــان

 .الجامعة اللبنانية،  لبنان
ـــة و أحمـــد بوكـــابوس،  -3 ـــة سوســـيوتاريخية لوضـــعية التنظيمـــات االجتماعي مقارن

مركـز  ، مقـال بــ منشـورات "نموذج الجمعيات التي تنشط في ميدان الشباب" الثقافية،
 . 2114وهران،  13، رقم CRASCالبحث االنتربولوجي االجتماعي و الثقافي، 

، مجلـة القـاهرة  دورها هلية في أداءفاعلية الجمعيات األحمد مصطفى خاطر، أ -4
 .1114،  ، المعهد العالي للخدمة االجتماعية، القاهرة ع/للخدمة االجتماعية، د

، منشـورات الواقـع و اففـاف"التنظيمـات الجمعويـة فـي الجزائـر الزوبير عروس،  -5
، وهــران، 13، رقـم CRASCنتربولوجيــة االجتماعيـة و الثقافيـة، مركـز البحـث فـي اإل

 .2115الجزائر، 
، مجلــة  المجتمــع المــدني كبــديل سياســي فــي الــوطن العربــيبلعيــور الطــاهر ،  -3

 . 2113،جامعة محمد خيضر  ،بسكرة ،نوفمبر  11العلوم االنسانية ،العدد 
قـراءة نقديـة فـي ضـؤ ) النظام القانوني للجمعيات في الجزائربوطيب بن ناصر ، -3

ـــانون12/13القـــانون  ـــة دفـــاتر السياســـة والق ـــال منشـــور بمجل ، جـــانفي، 11،العـــدد ،مق
 .2114جامعة قاصدي مربال ،ورقلة ،الجزائر ، 

، واقــع المجتمــع المــدني فــي الجزائــر بــين التبعيــة واالســتقاللية  جمــال زيــدان ، -4
 . 2115مقال منشور بمجلة الحقيقة ،العدد السابع ،جامعة الجزائر ،دسيمبر 

سياســات تفعيــل الجمعيــات الخيريــة التطوعيــة فــي ضــوء وجــدي محمــد بركــات ، -1
شــغال ،دراســة  ميدانيــة مقدمــة ألاالصــالح االجتمــاعي بــالمجتمع  العربــي المعاصــر 

الخدمــــة االجتماعيــــة وقضــــايا االصــــالل فــــي : ،تحــــت عنــــوان  14المــــؤتمر العلمــــي 
ــــوم  13/13/2115-13المجتمــــع العربــــي المعاصــــر ، المنعقــــد  مــــابين  ــــة العل ، كلي

 . 2115مصر،  االجتماعية ، جامعة حلوان ،
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الحركــة الجمعويــة فــي الجزائــر، نشــأتها و طبيعــة تطورهــا و  ، ود بوســنةمحمــ -11
 ، مقـال منشـور بمجلـة العلـو م اإلنسـانيةمدى مساهمتها في تحقيف األمن و التنميـة
 2112جوان  13، جامعة منتوري قسنطينة، العدد الصادر في 

،  الحــال المصــرية –عــن المجتمــع المــدني والمجــال العــام محمــد العجــاتي ،  -11
-14:رقــــــة مقدمــــــة ألشــــــغال منتــــــدى البــــــدائل العربيــــــة للدراســــــات ،المنعقــــــد مــــــابين و 

  2111الجيزة ، مصر ،اكتوبر  15/13/2111
سلسـلة منشـورات  المركـز  ، التنظيمـات المسـجديةمحمـد الـرؤوف القاسـمي ،  -12

 13،العـــــــدد  CRASCالـــــــوطني للبحـــــــث فـــــــي اإلنتربولوجيـــــــا اإلجتماعيـــــــة والثقافيـــــــة 
  2115،وهران ،الجزائر ،2115/رقم
" مجلـة ،  دراسـة تأصـيلية تاريخيـة :العمـل الخيـريمحمد صالح جواد مهدي،  -13

، جامعــة  ، كليــة التربيــة31العــدد  ،14 المجلــد  للدراســات االنســانية ، " سرســن رأي
 2112 ز، العراق، تمو  سمراء
السياســـي فـــي دور المســـجد فـــي تحقيـــف االنـــدماج محمـــد رمضـــان حمـــدان ، -14

دراسـة تحليليـة مـن منظـور اجتمـاعي ، مجلـة كليـة العلـوم المجتمع الراقـي المعاصـر ،
 ،2113،جامعة الموصل ،العراق ، 13االسالمية ،المجلد السابع ، العدد

دور المنظمــــات هيــــر مصــــطفى محمــــود محمــــد عبــــد العــــال عبــــد الســــالم ،    -15
يات شـمال افريقيـا ،العـدد حالـة مصـر مجلـة اقتصـاد"الحكومية في حماية المسـتهل  

 .س /بنك التمويل المصري السعودي ،الجيزة ،مصر ،د:،الصادرة عن  14
إشــكالية )المجتمــع المــدني والتحــول الــديمقراطي فــي الجزائــر مرزوقــي عمــر،  -13

 .12/11/2115يوم :  مجلة المستقبل االلكترونية على الموقع التالي،  (الدور
، سلســة نحــو  االهليــة والمجتمــع المــدنيالمنطمــات عالمــي ،مركــز االنتــاج اإل -13

،جامعــة الملــك عبــد العزيــز ،الريــاض ،المملكــة العربيــة 14مجتمــع المعرفــة ،إصــدار 
 السعودية 
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 الحـديث نشأة  وتطور مفهوم المجتمع  المدني في العصرناديا بن يوسف ،  -14
،  24، مجلة دراسـات المركـز العـالمي لدراسـات واألبحـاث الكتـاب االخضـر ، العـدد 

  2113ليبيا ،
بحـث األثر االقتصـادي لألعمـال التطوعيـة عمر بن نصير البركاتي الشريف،  -11

ــــــة االقتصــــــادية ــــــي التنمي ــــــأثيره ف ــــــدوة العمــــــل التطــــــوعي وت ــــــي  : متقــــــدم لن ــــــدة ف المنعق
 ، الرياض13/14/1421
واقع )الظاهرة الجمعوية في ظل االصالحات الجارية في الجزائر عمر دراس ، -21

،مركــز البحــث فــي االنتربولوجيــا  اإلجتماعيــة ،  13إلنســانيات ،عــدد، مجلــة (وآفــاف 
 2112وهران ،الجزائر ،

 "ثقافــة العمــل التطــوعي لــدى الشــباب الســعودي عثمــان بــن صــالح العــامر،  -21
، المملكـــة 13منشــورة ، مجلـــة الشــريعة والدراســـات اإلســالمية، العـــدد " دراســة ميدانيـــة

 2113العربية السعودية، 
،مداخلــة  الحــف فــي تأســيس الجمعيــات فــي القــانون الجزائــريقــوي بوحنيــة،   -22

دور مؤسســات الدســتورية فــي حمايــة الحقــوق :" مقدمــة ألشــغال الملتقــى الــدولي حــول 
، كليـــــة الحقــــوق والعلـــــوم االنســـــانية ، 12/2115-11يــــومي : والحريــــات ، المنعقـــــد 

 2115مخبر القانون والمجتمع ،جامعة أدرار ، الجزائر ، 
 :الجامعيةالرسائل  -ج
الجمعيــات الخيريــة والتهــرب الضــريبي فــي الضــفة أمجـد جميــل صــبحي اإلمــام ، -1

مـــذكرة ماجســـتير ،سيـــر منشـــورة ، جامعـــة  ،الغربيـــة فـــي عهـــد الســـلطة الفلســـطينية 
 2113، نابلس ،فلسطين ،   النجال الوطنية
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المؤسســـات الخيريـــة حكمهـــا وضـــوابط القـــائمين دعـــاء  عـــادل قاســـم الســـكتي ، -2
،مــذكرة ماجســتير ،الفقــه المقــارن ،سيــر منشــورة  ،الجامعــة عليهــا وحــدود صــالحيتهم 
 . 2112االسالمية ،سزة ،فلسطين ،

، مقومات المـرأة البحرينيـة فـي جهـود العمـل التطـوعيزهراء أحمد عيسى سـند،  -3
 . 2113،  ، جامعة البحرين االجتماعيةمذكرة ماجستير، سير منشورة ،قسم العلوم 

، مــذكرة  مســاهمة المجتمــع المــدني فــي حمايــة حقــوف االنســانبركــات كــريم،  -4
 2113، جامعة بومرداس،  ماجستير ، سير منشورة ، كلية  الحقوق

، مـــــذكرة  مســـــاهمة المجتمـــــع المـــــدني فـــــي حمايـــــة البيئـــــة،  بركــــات كـــــريم.  -5
 .2114، جامعة  بومرداس  ، القانون الدولي ، ماجستير،سير منشورة

ر ي، مــذكرة ماجســتالتســويف فــي المنظمــات هيــر الهادفــة للــربحكلتــوم وهــاني،  -3
 .2111بومرداس،  قتصادية، جامعة امحمد بوقرة ،،سير منشورة ، كلية العلوم اإل

،مــذكرة  العمــل التطــوعي وعالقتــه بــأمن المجتمــعمعلــوي بــن عبــد ا  الشــهراني ، -3
ماجستير في العلوم االجتماعية ،سيـر منشـورة ،جامعـة نـايف للعلـوم األمنيـة ،المملكـة 

 .2113العربية السعودية ،
ــرح لتفعيــل دور الجمعيــات ،  عــزة نــادي عبــد الظــاهر عبــد البــاقي   -4 تصــور مقت

، الـدول األهلية المصرية في مجال تأهيل المعـوقين حركيـا فـي ضـوء خبـرات بعـض
  .2112، مصر،  ر، كلية التربية، جامعة القيوممذكرة ماجستي

دراســـة حالـــة لجمعيـــات )دور القيـــادة فـــي إدارة العمـــل التطـــوعي عمــار نـــوي ،  -1
،مـــذكرة ماجســتير ،علــم االجتمـــاع  تخصــص تنميــة المـــوارد (بواليــة بـــرج بــوعريري  

 2111/2111قسنطينة ،الجزائر ،  البشرية ،سير منشورة ،جامعة منتوري ،
،  ، دراســة موضــوعيةالعمــل التطــوعي فــي الســنة النبويــة،  ينــورنــدة محمــد ز  -11

 2113، سزة،  مذكرة ماجستير، كلية أصول الدين الجامعة اإلسالمية
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ــات فــي القــانون الجزائــري،  خالــد بوصفصــاف -11 ــة إنشــاء الجمعي ، مــذكرة  حري
، جامعـة أحمـد درايـة أدرار، الجزائـر، سيـر  ماجستير، كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية

  2111/2111منشورة، 
  : المطبوعات -
 للســنة الثانيــة و ،مطبوعــة بيداسوجيــة ،المجتمــع المــدني المغــاربي بوحيــة قــوي ، -1

  2113/2114الماستر علوم سياسية ،جامعة ورقلة ،الموسم الجامعي 
 : القوانين -ه
،القـانون االساسـي للجمعيـات  12،العـدد  الجريدة الرسمية للجمهوريـة الجزائريـة -1

 14، المادة  12/13
 :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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 :المواقع االلكترونية :ثالثا 
، مقـال منشـور  المنظمـات الخيريـةلمتطوعـون فـي ، ا أحمـد بـن مبـارك الشـهزي -1

http://fab83.maqtooblog.com                        : على الموقـع التـالي
                                                     

المشـاركة دور الشباب الجامعي فـي العمـل التطـوعي و هناء حسن النابلسي،    -2
            :            ، مقـال منشـور علـى الموقـع التـاليالسياسـية

http://ihdx.com 
 تطورها التاريخي في إطارها التشـريعييمين رحايل، الحركة الجمعوية بالجزائر،  -3

    /nogtamaatelecentre.org/m، مجمع بليستردوت أور  على الموقع التـالي
                                         

المنظمـــات هيـــر الحكوميـــة و دورهـــا فـــي عولمـــة النشـــاط  كمـــال منصـــوري ،-4
، علـى  2113، سـبتمبر 31، مجلـة العلـوم اإلنسـانية ، العـدد الخيري و التطـوعي 

  .http//www.alulum.inl/b185: الموقع التالي
 التطـور التـاريخي و التشـريعي لنظـام الوقـفمحمد الرؤوف قاسمي الحسـني،  -5
: التــــالي  cread مركــــز البحــــوث فــــي االقتصــــاد التطبيقــــي مــــن أجــــل التنميــــة، 

www:dspace.cread.dz                                                  

  ،  و أرقاموالعمل الخيري إحصائيات ...أمريكا ونحن  محمد أحمد حبيب ،-3
                      :على الموقع التالي 745جريدة المدينة االلكترونية ، العدد 

                                               net . www : al madina  
، المتطوع والعمل التطوعي، CSPADمركز دراسات وبرامج التنمية البديلة  -3

 :تخطيط إدارة المتطوعين، مقال منشور على الموقع التالي ; المفاهيم والقضايا
                                                       :alma3raqa http   

            

http://fab83.maqtooblog.com/
http://fab83.maqtooblog.com/
http://ihdx.com/
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رؤيـة مسـتقبلية، " القطاع الثالـث و الفـرص السـانحةسعيد بن عبدالكريم اليـامي،  -4
www.albayan.co.uc/article2.aspx          : مقـال منشـور بـالموقع التـالي

                                                                   
ســـعد بـــن عبـــد ا  الحميـــد، العمـــل التطـــوعي وأثـــره فـــي التنميـــة الشـــاملة، مقـــال    -5

http://www.alvkah.md/culture                : منشـور علـى الموقـع التـالي
                                                    

، مقـال منشـور علـى الموقـع نشأة و تطـور الجمعيـات األهليـة عائشة التاورسي،  -3
               www.zainopedia.plogspot.comموسوعة زينوبيـديا  : التالي 

                                                                
 
ـــي المملكـــة عـــزة عثمـــان ،الجـــوهرة الزامـــل ،  -3 ـــة ف ـــات الخيري االنجـــازات –الجمعي

ـــــــــــــــــات ـــــــــــــــــالي والمعوق ـــــــــــــــــى التطـــــــــــــــــوع  الت ـــــــــــــــــع ملتق ـــــــــــــــــال منشـــــــــــــــــور بموق :   ،مق
www.arabvolunteering.org/comer/avt35974.html:    http 

الـدور التكـاملي بـين القطـاع الحكـومي و عبد الكريم بـن عبـدالرحمان الصـالح ،  -4
www.alukah.net                   ,: ، موقـع شـبكة األلوكـةالخاص و الخيري 

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

hammam.com                             – www.ba: علـى الموقـع التـالي 
       

  

رؤيـة اجتماعيـة : العمل التطـوعي إشـكاالته وتطبيقاتـهنايف محمد المرواني،  -11
ــــــــــــــــــــة التــــــــــــــــــــالي  ، مقــــــــــــــــــــال منشــــــــــــــــــــور علــــــــــــــــــــى الموقــــــــــــــــــــع االلكترونــــــــــــــــــــي أمني

:.,                         http://alma3raqa.md//srpip.php?article22
      

http://www.albayan.co.uc/article2.aspx
http://www.albayan.co.uc/article2.aspx
http://www.alvkah.md/culture
http://www.alvkah.md/culture
http://www.zainopedia.plogspot.com/
http://www.zainopedia.plogspot.com/
http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/
http://www.ba/
http://www.ba/
http://alma3raqa.md/srpip.php?article22
http://alma3raqa.md/srpip.php?article22
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بين الفلسفة السياسية الغربية  مفهوم المجتمع المدنيصبري محمد خليل ،  -11
: ، مقال منشور على الموقع التالي(و الفكر السياسي اإلسالمي

http//drsabrikhalil.wordpress.com            
 2114مركز انباء االمم المتحدة ، تقرير حول حالة التطوع  في العالم  لسنة  -12

        http://www.unv.org،11/01/1104 : ، منشور على الموقع التالي 
                                                   

 
 

 
 
 
 
  

 
 

 

 
 

http://www.unv.org،22/12/2014
http://www.unv.org،22/12/2014


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
  31:الملحف رقم 

  ــــالي والبحث العــــــــــــــــــــــلميــــــالتعــــــــــــــــــليم العــــــوزارة 

ادرارحمد دراية أـــعة العقيد ـــــــــــــــــــــــــــــجامـــــــــــ  

والعلوم اإلسالمية  جتـماعيةواال نسانيةكلية العلوم اإل   

                                                    ـم العلوم االجتمــاعيةــــــــقســــــ

 .......رقم االستمارة                                                                            

 استمـــــــــــــــارة بحــــــــــــــــث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تحت اشراف األستاذ الدكتور :                                         من إعداد الطالبة 

 لعلى بوكميه  -باعلي سعيدة                                                     -

 

 

 

 أخي المتطوع أختي المتطوعة

 : تحية طيبة وبعد 

 :عنوان تحت  ماجستير في علم االجتماع تخصص تنظيم وعملفي إطار انجاز مذكرة 

 "دور الجمعيات الخيرية في تفعيل العمل التطوعي "

   ادرارلوالية :  جمعية كافل اليتيم الخيرية فرعب ميدانيةدراسة     

(  x)نلتمس من سيادتكم  المحترمة  ملئ هذه االستمارة بكل موضوعية بوضع عالمة 

 .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                                                                      

 م 1027 - 1026:الموسم الجامعي



 

 

 المتعلف بالبيانات الشخصية  :المحور األول 

 ذكر                    أنثى   : الجنس  -1

 ...................................................................( : ة)السن  -2

 ............. : ..............................................المستوى التعليمي  -3

 (ة)أرمل(           ة)مطلق (           ة)متزوج (           ة)أعزب: العائلية الحالة  -4

 يدرس             عامل              عاطل عن العمل               متقاعد:  الوضعية المهنية   -5

 :...................................................................( ة)المهنة األصلية للمتطوع  -3

 :..........................................................................مدة التطوع بالجمعية  -3

 ............:........................................طبيعة المهام التطوعية الموكلة إليك بالجمعية  -4

 ميسورة                    متوسطة                   ضعيفة:         الحالة االقتصادية   -1

 المتعلف بالفرضية األولى :   المحور الثاني

 كيف تعرفت على جمعية كافل اليتيم الخيرية ؟ -11

                                                                                                     حساب الجمعية على الفيسبوك                                                                                                           
 (                      االذاعة المحلية  )تقوم بها الجمعية مع وسائل االعالم  اللقاءات اإلعالمية  التي 
                                           الندوات والتظاهرات الثقافية التي تقوم بها الجمعية 
  أحد االصدقاء المتطوعين بالجمعية 

آخر اذكره 
             .................................................................................................. 

 ما طبيعة مساهمتك التطوعية في الجمعية ؟  – 11

   (مساعدات عينية اخرى  –نقود )مادية 
   ( فكري  –بدني )جهدية 
                 وقتــــــية                             

 .......................................................................................   أخرى أذكرها 

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

 نعم                ال



 

 

 :ما طبيعة هذه النشاطات ؟ : وفي حالة االجابة بنعم 

 (مساعدات)نشاطات خدماتية تطوعية  -
 نشاطات ثقافية تطوعية -
 كليهما     -

........................... ................................................... أخرى أذكرها 
                      ................... 

 :إذا كانت اجابتك تتمثل في النشاطات الخدماتية ، فيما تتمثل المساعدات التي تقدمها الجمعية ؟  -13

                                                         تقديم قفة رمضان                                                                                                               -
                                                            األلبسة و األسطية لأليتام في االعياد                                                                                          -
 تقديم األدوات المدرسية في الدخول المدرسي لأليتام                                                         -
 (                                                                            كبش العيد)تقديم أضاحي العيد لأليتام  -
 (                           الوفاة-االعراس)المناسبات التي تشهدها هذه العوائل تقديم المساعدات لعوائل األيتام في   -
 جميعهم -

.................................................................. أخرى أذكرها
    .............................. 

 كيف يتم تجميع هذه المساعدات من قبل المتبرعين؟ -14

 كل أموال والجمعية هي من تتكفل بشراء المساعدات وفق احتياجات األيتامفي ش -

 في شكل مساعدات عينية من قبل المتبرعين    -

             ............................................................................                                                 طرق أخرى اذكرها ؟ -

 :  هل هذه المساعدات التي  تقدم لأليتام  ؟ تكون بشكل -15

مناسباتي               موسمي             مستمر طوال السنة                                                          
 ..............................................................................................أخرى أذكرها 

 :هل مشاركتك التطوعية بالجمعية  تكون بشكل ؟ -13

 يومي                      أسبوعي                   شهري                        بحسب وقت  الفرا  



 

 

تتمثل مشاركات المتطوعين  عادة جل النشاطات الخدماتية في الجمعية تقوم على جهود المتطوعين ، فيما-13
 بالجمعية ؟

 .                                                المشاركة في جمع المساعدات المادية من المتبرعين -
 .                                         المشاركة في توزيع قفة رمضان على عوائل األيتام و األرامل  -
 طية و األلبسة على األيتام و األرامل                                           المشاركة في توزيع االس -
 المشاركة في توزيع األدوات المدرسية على األيتام                                                 -
 .المشاركة في تقديم االستشارات النفسية لأليتام و عوائلهم  -
 المشاركة في جميعهم                                                                                -

 ...............................................................مشاركات أخرى أذكرها 

 ال                      هل هذه المساعدات المقدمة توزع من قبل المتطوعين ؟         نعم        -14 

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

 نعم                    ال                              

 يتام ؟      نعم                  ال    هل من بين الخدمات التي تقدمها الجمعية ، التكفل الصحي باأل-11

 من هم المستفيدين من هذه الخدمات ؟ : وفي حالة االجابة بنعم   

 األيتام  -
 األرامل  -
 جميع من هم في حاجة للعالج -

 :........................................................... أخرى 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  -
 ................................................................................أذكرهاأخرى 



 

 

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

ن ذلك مصاريف اإليواء والتنقل لهؤالء المرضى ؟ هل يتضم: وفي حالة االجابة بنعم 
.................................................................................................. 

 هل تقوم الجمعية بتنشيط حمالت توعوية صحية ضد بعض األمراض المنتشرة ؟    نعم              ال-21

 :هل تكون هذه الحمالت ؟ بالتنسيق مع: بنعم في حالة االجابة 

 المستشفى                     جمعيات خيرية محلية اخرى                  

 ...............................................................................جهات أخرى أذكرها 

لى تنظيمها ،حمالت التبرع بالدم ، هل يكون تنظيم هذه كذلك من بين الحمالت التي تحرص الجمعية ع – 22
 :الحمالت بشكل ؟ 

................ شهري              سنوي              بحسب الحاجة للدم              أخرى أذكرها
 .................. 

 ال                هل سبق لك و إن كنت من بين المتبرعين بالدم في هذه الحمالت ؟  نعم   -23

 هل لك أي نشاط تطوعي فردي خارج الجمعية ؟   نعم                 ال -24

 ......................................................فيما تتمثل هذه النشاطات ؟:  وفي حالة االجابة بنعم 

  المتعلقة بالفرضية الثانية:  المحور الثالث

تقوم الجمعية ضمن اطار برامجها الخيرية  بتقديم عدد من النشاطات التثقيفية التطوعية ، فيما تتمثل هذه  -25
 األنشطة ؟ 

 .اقامة التظاهرات والندوات الثقافية والفكرية الهادفة إلبراز أهمية العمل التطوعي  -

 املتنظيم المعارض و االحتفاالت الثقافية لفائدة األيتام واألر   -

 تنظيم األيام اإلعالمية و الحمالت التحسسية في مناسبات مختلفة   -

 تنظيم الخرجات ورحالت ترفيهية لفائدة األيتام   - 

  :.................................................................نشاطات اخرى اذكرها -



 

 

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

 نعم             ال

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

 نعم               ال   

 ........: ....................................أذكر بعض المواضيع المتناولة :بنعم اذا كانت اجابتك  -

……………………………………………………………………………………….. 

 من يختار مواضيع هذه األيام اإلعالمية و التحسسية ؟ -23

             المتطوعون أنفسهم 
               المسؤولون في الجمعية 
 ..........................................................................جهات أخرى اذكرها   

 هل تحظى هذه األيام اإلعالمية و التحسسية بإقبال جماهيري ؟ -24

 واسع                    متوسط                ضعيف 

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

 فيما تمثلت هذه المشاركة ؟ : في حالة االجابة بنعم 

 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 -

وع هذا الملتقى او اللقاء الفكري والعلمي الذي نظمته الجمعية ما موض -31
 .....................................................................؟

 ال   وهل يتم تأطير هذه الملتقيات واللقاءات من قبل أساتذة ومهتمين ؟   نعم 



 

 

 طية اإلعالمية من قبل وسائل االعالم  ؟ هل تحظى مثل هذه الملتقيات واللقاءات الفكرية بالتغ-31

 نعم               ال 

ما هي الوسيلة االعالمية التي سطت الحدث؟ : في حالة االجابة بنعم  -
.................................................................................................... 

 هل تقوم الجمعية بتقديم حصص للدعم الدراسي لأليتام ، قصد تحسين مستويات تحصيلهم  العلمي ؟  – 32

 نعم              ال  

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

            جميع المستويات التعليمية 
     المستويات النهائية فقط 

 .............................................................................أذكرهاأخرى 

 على أيدي من تتم عملية الدعم هذه ؟-33

   من قبل أساتذة متطوعين بالجمعية 
   من أساتذة تنتدبهم الجمعية لذلك 

 ..........................................................................أخرى أذكرها 

 تنظم جمعية كافل اليتيم الخيرية دورات تدريبية للمتطوعين لديها ؟ -34

 نعم                 ال

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

  نظري 
  تطبيقي 
  كليهما 
 ما شكل هذا التدريب الذي تتلقونه هل هو ؟ -33

  تدريب بشكل مستمر 
  تدريب متقطع 
 تدريب نادرا 



 

 

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

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

 نعم               ال 

 هل هذا برأيك ؟: في حالة االجابة بنعم 

 راجع لخصوصية هذا الشهر -
 لتفر  أسلب المتطوعين من وظائفهم وانشغاالتهم  -

 ................................................................................... أخرى أذكرها 

 هل تقومون بالجمعية في شهر رمضان بأي نشاطات ثقافية بخصوص هذا المناسبة ؟   -31

 نعم              ال

فيما تتمثل هذه األنشطة الثقافية : في حالة االجابة بنعم 
 .............................................................................................؟

برأيك ما هي أبرز المعوقات التي تواجه المتطوع بالجمعيات الخيرية في والية  -41
........................................................................................................أدرار؟

..............................................................................................................
................ 

وماذا تقترل لها برأيك من حلول 
 ......................................................................................؟

............................................................................................................
.......... 

 شاكرين تعاونكم معنا                                                                           

 



 

 

 02:الملحف رقم 

 لةــــــــــــــــــــــــدليل المقاب
 لسالم عليكم ورحمة او وبركاتا

ما هي ابرز النشاطات التطوعية الخيرية التي تقوم بها جمعية كافل اليتيم  -1
 .............أدرار ضمن برامجها التطوعية التي تسطرها ؟الخيرية فرع والية 

    ......................................................................... 

 ..................من يسهر على تسطير وتنفيذ هذه النشاطات التطوعية ؟   -2

............................................................................. 

هل تراعون اختصاصات و تفضيالت  المتطوعين في انتسابهم للنشاطات  -3
التطوعية التى تقومون بها ام هناك اعتبارات اخرى تأخذونها بعين االعتبار 

حين توزيع المتطوعين على النشاطات التطوعية الت تقومون بها  
 .......................................... ................؟

من بين الخدمات التطوعية التى تقومون بها هي تقدمها الجمعية للمساعدات  -4
هي  ما المادية لاليتام واالرامل والمعوزين ما طبيعة هذه المساعدات ؟و

مصادر تمويل الجمعية  بهذه المساعدات المادية وهل هي ثابتة سنويا ام 
 ................................................تقديرية ؟

.................................................................... 
رامل ومعوزين أكيف يتم الوصول الى المستفيدين من خدماتكم من ايتام و  -5

؟وهل يتكفل المتطوعين بتوزيع المساعدات المادية عليهم ام هم من يتقرب 
 ............................المساعدات ؟ستالم حصته من الى مكاتبكم إل



 

 

ثقافة التبرع للجمعيات الخيرية لدى اوساط المجتمع األدراري  أن هل ترون  -3
منتشرة أو ل اتزال محتشمة وتحتاج لمزيدا من الدعم والتوعية  

 ..............................................................؟
ة تتيح جمعية كافل اليتم الخيرية خدمات صحية الى جانب خدماتكم التطوعي  -3

لفائدة المرضى من أليتام وأرامل ومعوزين وبهذا الخصوص ما طبيعة التكفل 
الصحي الذي تقدمونه ؟وما هي ابرز االليات التى تعتمدونها في ذلك 

 ............................................................؟
تكون على مستوى الوالية ام تتعادها الى والواليات  هل هذه الخدمات الصحية -4

االخرى خاصة وان بعض المرضى يستدعى تسفيرهم خارج الوالية لتلقى 
 .............................................العالج هناك ؟

من بين المبادرات التطوعية التى تقومون بها في المجال الصحي هل -1
ية التى تستفاد منها والية أدرار من خالل ايفاد مشاركتكم في القوافل الطب

اطباء متخصصين للوالية ادرار كيف تنظرون الى هذه المبادرة ؟وهل هي 
كافية بالنسبة لشساعة الوالية وقلة االطباء المتخصصين ؟وكيف تقييمون هذه 

 ...................................................المبادرة ؟
التطوعي بشقيه الخدماتي والتثقيفي لكي يؤتى اكله بشكل يتوازى العمل   -11

فاعل في المجتمع وعليه ماهي طبيعة الخدمات الثقافية التى تقدمونها لفائدة 
 ...........................المستفيدين من خدماتها التطوعية ؟

..................................................................... 
ل ترون انها قادرة على ترسيخ ثقافة العمل التطوعي أكثر لدى افراد وه  -11

 ..................................................المجتمع األدراري ؟
................................................................... 



 

 

الخيرية تنظيم  من بين النشاطات الثقافية التي تقدموها جمعية كافل اليتيم  -12
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 ؟

.................................................................. 
ان المتطوعين لزيادة كفاءتهم يستوجب على الجمعية القيام بدورات تدريبية   -13

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 
 ............................................................؟

.............................................................. 
هل تواجه الجمعية صعوبات في مجال العمل الخير ي التطوعي ؟وكيف   -14

 .............................تسعون لمواجهة هذا الصعوبات في نظركم ؟
........................................................................ 

                             
 

 في األخير نشكر سيادتكم على تعاونكم معنا                             
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