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 بالمغة العربية ممخص الدراسة
، في فركع رأس الماؿ االجتماعي تعزيز قيـأثر العمؿ التطكعي في  معرفةإلى  ىدفت ىذه الدراسة

جمعية اليبلؿ األحمر الفمسطيني بمحافظات قطاع غزة، ككف ىذه الجمعية عريقة كتضـ أكبر عدد 
مف المتطكعيف كالمتطكعات مف مختمؼ المستكيات التعميمية ككافة التخصصات مف ضمف 

ذه الدراسة عمى بعض ة في قطاع غزة، حيث تـ التركيز في ىفاعمالمؤسسات المحمية كالدكلية ال
المشاركة االجتماعية  -القيـ التي ليا عبلقة كثيقة كمباشرة بالعمؿ التطكعي كىي )التعاكف

 الثقة(. –التسامح  –التعاكف  –كالسياسية 
كلتحقيؽ أغراض الدراسة قامت الباحثة بجمع البيانات مف مصادرىا المختمفة، كقد اعتمدت المنيج 

كأداة رئيسية لجمع المعمكمات، كتككف مجتمع الدراسة  كاالستبانة  دراسةالكصفي التحميمي إلجراء ال
ضمف برامج الجمعية، كالبالغ عددىـ  المتخصصيفمف متطكعي جمعية اليبلؿ األحمر الفمسطيني 

( في جميع فركع الجمعية بكافة محافظات قطاع غزة، حيث قامت الباحثة باستخداـ عينة 0080)
( 600طبقية بتكزيع متناسب حسب عدد المتطكعيف في كؿ فرع مف فركع الجمعية، كتـ تكزيع )

 %(.28.86بنسبة ) استبانة( 606، كاسترداد )استبانة
 نتائج كالتكصيات التي تكصمت ليا ىذه الدراسة:كمف أىـ ال

 نتائج الدراسة:
، كزيادة الشعكر رأس الماؿ كترسيخ معاني التعاكف تعزيز قيـ ىناؾ دكر لمعمؿ التطكعي في

باالنتماء الكطني، كالمشاركة االجتماعية كالمينية كالمدنية كالسياسية لدل الشباب المتطكعيف، 
فيما بينيـ كبيف المؤسسة، كظير ذلؾ جميا لدل متطكعي جمعية  كتحقيؽ التسامح بيف األفراد

اليبلؿ األحمر الفمسطيني، كىناؾ عكامؿ عديدة تدفع المتطكعيف لمتطكع أىميا إيمانيـ بأىمية 
العمؿ التطكعي، كتنكع مجاالتو، باإلضافة لتكفر الفرص كاإلمكانات المتاحة لدل جمعية اليبلؿ 

 عي يساىـ في زيادة ميارات ك خبرات المتطكع.األحمر، كما أف العمؿ التطك 
 كأىـ تكصيات الدراسة:

 دعمو.عمى الحككمة االىتماـ بالتنظيـ كالتنسيؽ لعمميات التطكع ك  -
 كعمى المؤسسات األىمية كضع أنظمة تضبط العمؿ التطكعي. -
أما جمعية اليبلؿ األحمر المساكاة في تحقيؽ الفرص لممتطكعيف كزيادة التدريبات ليـ،  -

 كتشجيعيـ عمى االستمرارية في التطكع. 
رأس الماؿ االجتماعي، العمؿ التطكعي، المكاطنة، المشاركة المدنية، الشبكات كممات مفتاحية: 

 االجتماعية غير الرسمية.
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 يزيةممخص الدراسة بالمغة اإلنجم

Abstract 

 
This Study aims at identifying the impact of voluntary work in enhancing the social 

capital values in the branches of Palestine Red Crescent Society in Gaza governorates. 

This society is of a long history in Gaza and has the biggest number of volunteers from 

different educational backgrounds and levels. It is also one of the active local and 

international societies in the Gaza Strip. The study focuses on the values of the 

voluntary work (cooperation- social and political participation - tolerance – trust)  

To achieve the objectives of the study, the researcher collected its data from different 

sources and used the descriptive analytic approach to conduct this study. The 

questionnaire was the main study tool for collecting information. The study population 

consisted of the active volunteers of Palestine Red Crescent Society whose number is 

(1181) persons in all branches of the Society in Gaza different governorates. The sample 

was a stratified random sample distributed to be suitable to the number of volunteers in 

each branch. (255) questionnaires were distributed and the number of responses 

collected was (252) with a percentage of (98.82%).  

The most important findings of the study: 

The voluntary work has a role in enhancing the social capital values and reinforcing the 

values of cooperation, increasing the sense of national commitment, and the social, 

professional, civil and political participation of young volunteers. It also achieves 

tolerance among the members of the society on hand and between them and the 

association on the other hand. Such values appeared clearly among the volunteers of 

Palestine Red Crescent Society. There are a number of factors that encourage the 

volunteers to do voluntary work; the most important of which are: their faith in the 

importance of voluntary work, its different domains as well as the availability of 

opportunities at Palestine Red Crescent Society. The voluntary work also contributes in 

increasing the experiences and refining the skills of volunteers.  

Recommendations of the Study   

- The government should have more interest in organizing, coordinating and 
supporting the voluntary work.  

- NGO’s should make rules to regulate voluntary work. 

- Palestine Red Crescent Society should promote equality in providing 

volunteering opportunities for the volunteers and provide training for them and 

encourage them to continue the voluntary work.  
Keywords: Social capital, Volunteer work , citizenship, civic participation, social 

networking is official 
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 آية قرآنية

 :قاؿ تعالى

 [081البقرة : ] ﴾يفىفيثىثنثمث﴿

 [6المائدة : ] ﴾حكخكجكمقحقمفحفخفجفمغجغ﴿
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 ْاإِلىدْاءُ 

 ، إىل وطين انغايل

 ،إىل كم إَساٌ طًىح ويثابز يف احلياة

 ،إىل كم يٍ يسعى نطهب انعهى

 ،رمحها اهلل"" إىل روح أيي انطاهزة

 .وحزيه ادلصىٌ ، حفظه اهلل "" إىل أبي يزبي األجيال انفاضم

  ، َىر عيىَيإىل أغهى انغىايل و

 وسذد خطاهى. ووفقهى يف حياهتى حفظهى اهلل (أيري –كزو –عبهت) أبنائي األحبت 

 انعهًيت.األعزاء انذيٍ ساَذوَي يف رحهيت  إىل إخىتي

وكم انذيٍ شجعىَي عهى ، كم بامسه و نقبه، وأصذقائي األوفياء وادلخهصني إىل صذيقاتي

  .وساَذوَي بكم انكهًاث انطيبت، ادلشىار االستًزار ويىاصهت هذا

إىل ادلؤسست انعزيقت مجعيت اذلالل األمحز انفهسطيين بكافت فزوعها يف انضفت انغزبيت وقطاع 

 غزة ممثهت بزئيسها انذكتىر: يىَس اخلطيب.

 نكى مجيعا كم احلب وانتقذيز وانشكز

 الباحثة
 بشير محمد مؿأ
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 كتقديره شكره 
 

 .كأقؿ جزاء لممعركؼ الشكر، مف حؽ النعمة الذكر
عمى الكجو الذم  ةالذم يسر لي إتماـ ىذه الرسال، عظيـ العطاء فشكرم بدايةن لممكلى عز كجؿ

 أرجك أف يرضى بو عني.
،،، كافأحسن كاكغرس،،، كافأفاد كاكعمَّم،،، كافأجاد كاكعمم،،، كافأجزل أعمارىـمف  كاإلى مف أعط

كذكرل طيبة في القمكب ، دائمان بكؿ خير ـأجياالن ستذكرىككاف الحصاد ،،، كافأخمص كاكصادق
 كالعقكؿ ستظؿ فكاحة العبير ما داـ في األبداف أركح كفي الحياة أمؿ.

رشادم في مراحؿ ىذه ، الرفاتيعادؿ عالء الديف  /الدكتكر المشرؼ إلى الذم قاـ بتصكيبي كا 
 الدراسة.

 :لجنة المناقشةالمكقريف في  األساتذةكما أتقدـ بجزيؿ شكرم إلى 
  .النمركطيأحمد خميؿ / الدكتكر
 عكدة.يكسؼ سيؼ الديف / كالدكتكر

 عمى قبكليـ مناقشة ىذه الرسالة كالتفضؿ بتقديـ المبلحظات كالتكجييات البناءة.
 .ماس( سابقان ) الفمسطيني االقتصادية السياسات أبحاث مدير معيد سمير عبد ا /كالدكتكر

 جزاىما هلل كؿ الخير.، رشادم في مراحؿ ىذه الدراسةا  ك بتصكيبي المذيف قامكا 
، األستاذ: عمر محمد العزايزة "فرع غزةالفمسطيني "إلى المدير اإلدارم لجمعية اليبلؿ األحمر 

 .كمدراء الفركع كؿ باسمو كلقبو
، فميـ في النفس منزلة، أك بفعؿ بكممة طيبة كؿ مف ساعدني كأعانني عمى إنجاز ىذه الرسالةكل

ف لـ يسعؼ المقاـ لذكرىـ  فيـ أىؿ لمفضؿ كالخير كالشكر.، كا 
كأخذ بيدم ، كتحمؿ معي الصعاب، كحفزني لمتقدـ، كفي النياية أشكر كؿ مف أمدني بالعكف

 كأخص بالذكر ،زمبلئيأصدقائي كصديقاتي األكفياء ك ، لمحصكؿ عمى درجة الماجستير
 ليـ. فأحفظيـ يا اهلل كبارؾ األستاذة/ ىديؿ أبك حمده،
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 :المقدمة 
اإلنساف كائف اجتماعي بطبعو، فمنذ القدـ ماؿ لمعيش مع جماعات، كاندمج معيـ كشاركيـ 

كيعتبر التطكع ظاىرة اجتماعية إنسانية، إذ يمارسو ، أعماليـ، فعممو كمشاركتو كاف تطكعا منو
تي لئلنساف اإلنساف بصكرة فردية أك جماعية، كيقـك التطكع بصفة أساسية عمى الرغبة كالدافع الذا

بدكف عائد أك مقابؿ مادم، كلكف عائده معنكم عمى الفرد، حيث ينمى العمؿ التطكعي المشاركة 
لى الكطف كيزيد مف عبلقات التكاصؿ بيف األفراد كيقكم الثقة  كشعكر الفرد باالنتماء إلى المجتمع كا 

عية ممحة، أك خدمة بينيـ كذلؾ بتحمميـ بعض المسؤكليات التي تسيـ في تمبية احتياجات اجتما
 قضية مف القضايا التي تيـ المجتمع .

مف ىذا المنطمؽ ظير مفيـك رأس الماؿ االجتماعي مع كتابات كؿ مف "أليكسيس دم 
" كفي  James Coleman" ك"جيمس ككلمافlidaHanifan " ك"ليدا ىانيفافTocqviell تككفيؿ

كفي العقديف األخيريف تبنىى البنؾ الدكلي كالييئات الدكلية  ،مرحمة الحقة مع "ركبرت بكتناـ"
( كىك مصطمح intuitional capitalكرأس الماؿ المؤسسي)لمصطمح رأس الماؿ االجتماعي 

مالي، كدكرىما في اإلنتاجية كمكافحة الفقر كتعزيز الثقة كاالحتراـ داخؿ المجتمع، كككف أف 
 ـ(.6506تراتيجية لمتنمية البشرية المستدامة )زبيرم، تراكميما يؤدم حتمان إلى خمؽ نكاة اس

كينطكم مفيـك رأس الماؿ االجتماعي عمى شقيف رئيسييف: جانب رأس الماؿ كالجانب 
االجتماعي، فرأس الماؿ يشير أساسان إلى أف رأس الماؿ االجتماعي يتككف مف خبلؿ التراكـ عبر 

أف يتككف رأس الماؿ االجتماعي بصكرة  فترات طكيمة مف الزمف، كمف ىنا فمف الصعب تخيؿ
كقتية أك سريعة لخدمة مكقؼ مفاجئ أك حالة عارضة، كيشير الجانب االجتماعي إلى حقيقة 

يككف فردان بذاتو. كما ىك الحاؿ في رأس الماؿ المادم  بدييية مؤداىا أف رأس الماؿ االجتماعي ال
نما  ،أك البشرم تضي األفراد االنضماـ ليا مف أجؿ يتككف في إطار جماعة اجتماعية ير  كا 

 ـ(.6506استغبلؿ ما تكفره العضكية في ىذه الجماعة مف مزايا كرصيد اجتماعي )زبيرم، 

كباالنتقاؿ إلى "ركبرت بكتناـ" كأعمالو نجد أف بداية استخداـ بكتناـ لرأس الماؿ االجتماعي 
لرأس الماؿ االجتماعي عمى أنو  ـ، كفيو نظر بكتناـ0221جاء في كتابو "جعؿ الديمقراطية تنجح" 

كالتي " Networking"يجسد مقكمات التنظيـ االجتماعي كالتي تتمثؿ في الثقة كالتعاكف كالتشبيؾ"
يمكف مف خبلليا اإلسياـ في تحقيؽ التطكر كالتقدـ داخؿ المجتمع سكاء عمى مستكل األفراد أك 

"رأس  كتابو "لعب البكلنج المنفرد" أفـ ذكر بكتناـ في 2000الجماعات أك المؤسسات"، كفي عاـ 
الماؿ االجتماعي يشير إلى الركابط بيف األفراد كالشبكات االجتماعية كمعايير المعاممة بالمثؿ 
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كالجدارة بالثقة التي تنجـ عنيا، كفي ىذا المعني يرتبط رأس الماؿ االجتماعي ارتباطا كثيقا بما 
ف "الجماعة التي يككف أعضاؤىا جديريف بالثقة كيضعكف سماه الفضيمة المدنية، كيقكؿ ىنا بكتناـ أ

ثقة بالغة في بعضيـ البعض فإنيا سكؼ تككف أكثر قدرة عمى اإلنجاز بالمقارنة مع الجماعات 
 ـ(.6506)زبيرم، األخرل التي تفتقر إلى الثقة بيف أفرادىا" 

كالعبلقات االجتماعية عمى أف رأس الماؿ االجتماعي يعبر عف "الركابط  اتفاؽبشكؿ عاـ ىناؾ ك 
نيا كينضـ إلييا مجمكعة مف األفراد في إطار بناء  ،اجتماعي لخدمة أىدافيـ المشتركة التي يككى

 ينطكم رأس الماؿ االجتماعي عمى العناصر كالمككنات اآلتية:ك 
بناء اجتماعي يمتد مف األسرة ليشمؿ جماعات الجيرة كاألصدقاء كالنكادم كما يطمؽ عميو  -

 .، كما يضـ مؤسسات المجتمع المدنيSelf-helpالذاتية المساعدة 

مجمكعة مف الركابط كالعبلقات االجتماعية التي تتككف في إطار ىذا البناء، كالتي تقـك عمى  -
بما تفرضو العضكية في ىذه الجماعة مف  كالتبادلية كااللتزاـمجمكعة مف المبادئ العامة كالثقة 

 كاجبات.

 الفيزيقية كالبشرية يمتمكيا أفراد الجماعة.فائض مف المكارد  -

األفراد الذيف قبمكا االنضماـ طكاعية إلى ىذا البناء االجتماعي، شريطة أف يتكفر في األفراد  -
الرغبة في التعاكف مع بعضيـ البعض لتحقيؽ استفادة متبادلة فيما بينيـ، بما يمكنيـ مف 

 ىا الجماعة.االستفادة بالشكؿ األمثؿ مف المكارد التي تكفر 

مجمكعة مف األىداؼ التي يسعى أعضاء الجماعة إلى تحقيقيا، كقد ترتبط األىداؼ بالجماعة  -
 (.ـ6506ذاتيا أك بالمجتمع األكسع )زبيرم، 

مف كال تزاؿ قائمة  إف الكاقع الذم تعيشو فمسطيف كالظركؼ التي مر بيا الشعب الفمسطيني 
 فاعؿلى التضامف كالمشاركة كالتإباألفراد كالجماعات دفعت  ،احتبلؿ كأزمات كحركب عبر التاريخ

المشترؾ فيما بينيـ كزيادة الثقة كالتماسؾ كالتكافؿ االجتماعي لتشكيؿ كبناء جسـ مكحد مف 
مف خبلؿ األعماؿ التطكعية الخيرية  ،المجتمع لمكاجية األزمات االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية

التطكع لعمؿ الخير كالتعاكف كالمشاركة كما أف ىذه القيـ اإلنسانية ) ،التي استمرت عبر الزمف
قمب تعاليـ الديف  كالتسامح( جميعيا مستمدة مف كالتكافؿ االجتماعي كالتقبؿ  كالمساكاة  كالعدالة

الذم أكد عمى تطبيؽ ىذه القيـ النبيمة لتعزيز العبلقات كالركابط بيف األفراد كالمجتمعات  ،االسبلمي
مبزبربيئىئنئمئزئٱُّٱ :كيؤكد ذلؾ قكلو تعالى  ،قبائؿكال ىبنب
مثزثرثيتىتنتمتزترتيب كتشير ىذه اآلية [ 01]الحجرات:   َّىثنث
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ف  ،بيف البشر كعدـ االعتزاز باألنساب كالتباعد بؿ إلى التعارؼ كالتقارب  الكريمة الى المساكاة كا 
 التفاضؿ بيف الناس ىك بالتقكل كالعمؿ الصالح.

القيـ التي يعززىا كيرسخيا الديف اإلسبلمي ىي القيـ ذاتيا التي يستند إلييا رأس الماؿ  كتعتبر ىذه
فكمما رسخت ىذه القيـ كطبقت في المجتمعات زاد رأس الماؿ االجتماعي،  ،االجتماعي في تككينو

 ككمما تراجعت كضعفت تراجع رأس الماؿ االجتماعي. 

 مشكمة الدراسة: 1.1
عي آثارنا كمنافع متنكعة، ال تعكد عمى المجتمع بأكممو فقط، بؿ تعكد إف لمعمؿ االجتماعي التطك 

ا. كال شؾ أف العمؿ التطكعي مف الطرؽ الميمة لبلستثمار األمثؿ  عمى الفرد المتطكع نفسو أيضن
لطاقات األفراد كخاصة الشباب في مجاالت غنية كمثمرة  لمصمحة التنمية االجتماعية 

ؿ العديد مف القضايا االجتماعية كاالقتصادية مثؿ )الفقر كالبطالة كاالقتصادية، كالمساىمة في ح
. كيقـك العمؿ التطكعي عمى أساس )كاإلدماف ... إلخ كالتسكؿكاإلرىاب كالتفكؾ األسرم كالعنؼ 

 مف خبلؿ أعماؿ كتقديـ خدمات. قيمة مضافة  إنتاج

كالتعاكف كاالنتماء لممؤسسات االجتماعي كالمشاركة المجتمعية  فاعؿكيزيد العمؿ التطكعي الت
المجتمعية، كما يزيد مف ثقة الفرد بنفسو كباآلخريف مف حكلو )أفراد أك مؤسسات(، كينمي حب 

 الكطف كاالنتماء.

كما  قطاع غزة كتحديدان  ،كتعتبر فمسطيف حالة خاصة  لظركؼ االحتبلؿ القائـ  منذ سنكات طكيمة
إلى الحركب التي تعرضت ليا غزة   باإلضافة  ،تمران تمر بو مف حصار استمر لسنكات كال يزاؿ مس

الجتماعية كاالقتصادية مما أثر عمى الحياة بشكؿ عاـ ا ،ما خمفتو مف خسائر بشرية كماديةك 
بالعديد مف الخريجيف إلى   مما دفع ،البطالة كالفقر انتشاركما خمفو ىذا الحصار مف  ،كالسياسية

في  فاعؿكيظير تطكعيـ بشكؿ  ،ي مختمؼ المجاالتف ،التطكع في مؤسسات المجتمع المدني
مف خبلؿ تدخميـ كطاقات بشرية لممساىمة في أعماؿ إنسانية كخيرية  ،ت الحركب ك الطكارئحاال

سريعة لمحدث  استجابةكيحقؽ تدخميـ الفكرم كالسريع  ،تعصب فكرم كبعيدا عف أم تحيز أ
في  التي تككف عائقان  اإلداريةلئلجراءات   ران مما ال تسطيع الحككمة فعمو بيذه السرعة نظ ،الطارئ

قطاع  فالعمؿ التطكعي في فمسطيف كتحديدان  ،سرعة تقديـ الخدمات حسب متطمبات الكضع القائـ
غزة يعتبر مف أىـ كأنجح األعماؿ في المجتمع لما يحققو مف خدمات كمنافع  لمفرد المتطكع كقيمة 

 امح كالتعاكف كالتشبيؾ مع األفراد كالمؤسسات( بيدؼمعنكية )كحب الكطف كمشاركة اآلخريف كالتس
 اإلنسانية كالمسئكلية الجماعية. بدافعكمصمحة عامة  تحقيؽ منفعة
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مجتمع، كليذه الشبكة لى شبكة العبلقات كالمعايير داخؿ الإكيشير مفيـك رأس الماؿ االجتماعي 
عمى ترابط كتماسؾ كتطكر المجتمع كنمكه في الجانب االجتماعي كاالقتصادم، أك  تأثير مباشر

 تفككو كتراجع نمكه. 

 كبناء عمى ذلؾ يمكف صياغة مشكمة الدراسة في سؤاؿ رئيسي: 
ما مدل تأثير العمؿ التطكعي في تنمية قيـ ركح رأس الماؿ االجتماعي لدل فئة متطكعي  -

 ي؟جمعية اليالؿ االحمر الفمسطين

 كيتفرع مف ىذا السؤاؿ عدة أسئمة فرعية كىي:
ىؿ يسيـ العمؿ التطكعي في زيادة قيمة الخدمات المقدمة مف المؤسسة كزيادة تأثيرىا عمى  -

 نكعية الحياة؟
 ىؿ يزيد العمؿ التطكعي لمشباب شعكرىـ باالنتماء الكطني؟  -
 كالجماعات؟ىؿ يسيـ العمؿ التطكعي في تحقيؽ التسامح بيف األفراد  -
 إلى أم مدل يسيـ العمؿ التطكعي في زيادة المشاركة السياسية لمشباب؟ -
 ىؿ العمؿ التطكعي يقكم عبلقات التعاكف؟ -
 ىؿ يزيد العمؿ التطكعي مف درجات الثقة بالذات كباآلخريف؟  -
 ما ىي أىـ الدكافع لدل فئة الشباب لمتكجو لمتطكع؟  -
رأس الماؿ  ما ىي معيقات العمؿ التطكعي مف كجية نظر المتطكعيف كتعيؽ تعزيز  -

 االجتماعي؟
ية العمؿ التطكعي لدل المتطكعيف في جمعية اليبلؿ األحمر فاعمما المقترح لزيادة   -

 الفمسطيني لتنمية قيـ رأس الماؿ االجتماعي؟

 مبررات الدراسة كأىميتيا:  1.2
 يث المكضكع الذم تطرحو كىك:تكمف أىمية ىذه الدراسة مف ح 
رأس الماؿ االجتماعي، فاإلنساف ىك أساس عممية  تعزيز قيـأىمية العمؿ التطكعي في   -0

التنمية، فالتنمية تتـ باإلنساف كألجمو كلؤلجياؿ القادمة، كتحسيف نكعية الحياة، كىذا ما 
لمادية فقط، فتكفر المكارد يسمى)التنمية المستدامة(، كتقدـ المجتمعات كتطكرىا ال يتـ بالمكارد ا

المادية بدكف طاقات بشرية كاعية كلدييا المؤىبلت كالخطط كاألىداؼ الكاضحة، كفؽ سياسات 
 محددة، لف يدفع المجتمعات لمتقدـ أك التطكر.
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زيادة االىتماـ بالعمؿ التطكعي لدل فئة الشباب الستثمار طاقاتيـ كتنظيـ كتجميع جيكدىـ   -6
لممساىمة في تنمية مجتمعاتيـ كرأس الماؿ االجتماعي، بتعزيز  كفؽ خطط ىادفة ككاضحة

المفاىيـ كالقيـ االجتماعية )المشاركة، التعاكف، العمؿ التطكعي، قيـ المساكاة، الثقة، المكاطنة، 
التسامح( كالتي تحقؽ التماسؾ كالترابط المجتمعي، عمى صعيد األفراد ببعضيـ البعض، كعمى 

المحمية كالحككمية، كتدفع بعجمة التنمية االجتماعية كاالقتصادية  صعيد األفراد بالمؤسسات
 لمتقدـ.

في تنمية كتعزيز رأس الماؿ  قيـ تساىـأىمية العمؿ التطكعي كما يندرج مع ىذا المفيـك مف  -1
 االجتماعي. 

 أىداؼ الدراسة: 1.3
 تحقيؽ األىداؼ التالية : تيدؼ ىذه الدراسة الى 

التطكعي لدل فئة المتطكعيف في جمعية اليبلؿ األحمر معرفة مدل مساىمة العمؿ  (0
 -الثقة  –الفمسطيني )فركع غزة( في تعزيز كتنمية قيـ رأس الماؿ االجتماعي )المشاركة 

 التعاكف(. –التسامح  –المكاطنة 

أحد المداخؿ الحديثة  باعتبارهلقاء الضكء عمى مفيـك كنظريات رأس الماؿ االجتماعي إ  (6
 لتحقيؽ التنمية.

لقاء الضكء عمى مفيـك كغايات كأىمية العمؿ التطكعي كدكره في مراكمة رأس الماؿ إ (1
 االجتماعي اإليجابي.

 اقتراح تكصيات تسيـ في تعزيز العمؿ التطكعي في المجتمع الفمسطيني. (1

 الدراسات السابقة:  1.4
 مقدمة :

المحمميف االقتصادييف  انتباهيعتبر رأس الماؿ االجتماعي مف المفاىيـ الحديثة التي لفتت 
لت ىذا المفيـك حديثة كقميمة كتعد الدراسات التي تناك  ،لما لو عبلقة مباشرة كأثر عمى التنمية مؤخران 
كعبلقتو كأثره عمى  المفيـك كتعريفو كنظرياتو كتطكره حيث أف غالبية الدراسات تناكلت ،جدان 

أما الدراسات العربية التي تناكلت ىذا  ،ميا دراسات أجنبيةظككاف مع ،عمميات النمك االقتصادم
كلـ  ،كالقيـ التي تشكمو كلـ تكف شاممة كمممة بالقدر الكافي لممفيـك ،المفيـك فيي حديثة كنادرة

كلعدـ  كذلؾ لحداثة المفيـك أكالن  ،عبلقة رأس الماؿ االجتماعي بالجانب االقتصادم تتناكؿ أيضان 
الدراسات أما  ،جتماعي كمقارنتيا مع النمك االقتصادمكجكد دراسات دكرية لقياس رأس الماؿ اال
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عمى دراسات معيد الدراسات السياسية كاالقتصادية  اقتصرتالمحمية  لرأس الماؿ االجتماعي  فقد 
 لتكضيح المفيـك ككيفية قياسو كمؤشراتو. ،)ماس(

مي كالعربي األكلى مف نكعيا عمى الصعيد المحاألكاديمية  كتعتبر ىذه الدراسة ىي الدراسة 
حيث يعتبر العمؿ ، لرأس الماؿ االجتماعي عمؿ التطكعي كمعزز لمقيـ المككنةالتي تتناكؿ ال

 –لى جانب القيـ األخرل )المشاركة إالتطكعي أحد المككنات الرئيسية لقيـ رأس لماؿ االجتماعي 
 (.الثقة –كاالنتماء الكطني   المكاطنة -التسامح   –التعاكف 

الدراسة في تأثير العمؿ التطكعي عمى تعزيز قيـ رأس الماؿ االجتماعي، كفي كتبحث ىذه 
 كسبؿ ككسائؿ التدخؿ لمتقكيـ.  ،، كمعرفة جكانب الضعؼ كأسبابوأم الجكانب كاف أكثر تأثيران 

 أكالن/ الدراسات المحمية 
 إلى المجتمع المدني". مف العكنة ـ(."سمات العمؿ التطكعي في فمسطيف1023مزعؿ، ) -2

إلى التعرؼ إلى السمات األساسية لمعمؿ التطكعي في فمسطيف، كتطكره منذ مطمع  الدراسة تىدف
 مف خبلؿ التعرؼ إلى طبيعة العمؿ التطكعي في فمسطيف ،القرف العشريف كحتى كقتنا الحاضر

ذلؾ  األساليب كاألدكات التي كظفياك ،األىداؼ كالفعاليات الدافعة كالمكجية لوك  ،القكل المحركة لوك 
المنيج  اعتمدت الدراسةكقد بالنشاط التطكعي.   التعرؼ إلى المجاالت كالحقكؿ المشمكلةك  ،العمؿ

التاريخي المقارف، بغرض الكشؼ عف خصائص كؿ مف الماضي كالحاضر، كذلؾ باالعتماد عمى 
مراجعة لؤلدبيات المتصمة بتاريخ العمؿ التطكعي في فمسطيف، ثـ تستكمؿ الصكرة باستخداـ 

سمكب المقابمة المفتكحة في جمع معمكمات حكؿ الحاضر كالماضي القريب مع ركاد الحركة أ
 التطكعية كناشطييا.

أف المسيرة التاريخية لمعمؿ التطكعي مرت بأربع مراحؿ مختمفة اتسمت كؿ  كتكصمت الدراسة إلى
 مرحمة بمجمكعة مف السمات العامة كىي:

: شكمت العكنة جزءان حيكيان مف الفعؿ ـ(0202ما قبؿ ) مرحمة العمؿ التطكعي )العكنة( .0
االجتماعي التطكعي العفكم التمقائي، كجزء مف القيـ االجتماعية التي صاغتيا المجتمعات 

 . في الحصاد كجني الزيتكف كبناء البيكت مف الطيف( ة، ) كالمساعدالبسيطة كالتقميدية
ـ(: ارتبطت تمؾ المرحمة بإنشاء مؤسسات 0225-ـ0202مرحمة العمؿ التطكعي التقميدم مف ) .6

غاثيا.  كمنظمات متنكعة ذات طبيعة خدماتية، كاتخذ عمميا طابعا رعائيا كا 
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ـ(: ارتبط العمؿ التطكعي بالعمؿ 0225-ـ0225مرحمة العمؿ التطكعي الكطني مف )  .1
اس الكطني في ىذه المرحمة، عبر إنشاء لجاف كمنظمات مينية جماىيرية، عممت عمى ربط الن

 باألرض كفكرة المقاكمة كالصمكد.

العمؿ التطكعي  ارتبطـ حتى كقتنا الحاضر( 0225مرحمة العمؿ التطكعي المدني مف )  .1
بإنشاء مؤسسات كمنظمات مدنية مينية متخصصة، تعمؿ بالمشاركة مع المجتمع المحمي 

 لتكفير خدمات نكعية. 

 تراجع".ـ(. "العمؿ التطكعي في فمسطيف "أسباب ال1024اشتية، ) -1

عمى أسباب تراجع العمؿ االجتماعي التطكعي في فمسطيف، كالمعكقات التي  ىدفت الدراسة لمتعرؼ
تعترض مشاركة الشباب في ىذه األعماؿ التطكعية، كذلؾ ضمف ستة محاكر أساسية ىي: معكقات 
مرتبطة بثقافة المجتمع، كمعكقات نفسية، كمعكقات تتعمؽ بمؤسسات العمؿ التطكعي، معكقات 

اعتمدت ىذه الدراسة منيج المسح الميداني كقد  ات اقتصادية.شخصية، معكقات دينية كمعكق
كزعت عمى عينة الدراسة  استبانةلى أسباب ىذا التراجع، كذلؾ بجمع البيانات مف خبلؿ إلمتعرؼ 

 متطكع كمتطكعة. 015المككنة مف 

 أف معكقات العمؿ التطكعي كانت بالترتيب التالي: )معكقات مرتبطة كتكصمت ىذه الدراسة إلى
بثقافة المجتمع، معكقات نفسية، معكقات تتعمؽ بمؤسسات العمؿ التطكعي، معكقات شخصية، 

 معكقات دينية، معكقات اقتصادية(.
ـ( "العمؿ التطكعي في فكر التنظيمات الجماىيرية الفمسطينية بالضفة 1024البطش، ) -4

 .ـ 2993-ـ2982الغربية ك قطاع غزة 

الباحث كىك " كيؼ تطكر العمؿ التطكعي في فكر  إلى اإلجابة عمى تساؤؿىدفت الدراسة 
اعتمد الباحث في كقد التنظيمات الجماىيرية الفمسطينية في الضفة الغربية كقطاع غزة فترة الدراسة.

دراستو المنيج العممي التاريخي التحميمي القائـ عمى جمع المادة مف مصادرىا األصمية كتحميميا 
 باإلضافة إلى الدكريات المختصة.

  :كتكصمت ىذه الدراسة إلى

الخاصة التي يمر بيا الشعب الفمسطيني تـ تسخير العمؿ التطكعي لمتغمب عمى الظركؼ  -
 كاستغبللو ألجؿ تعميؽ االنتماء لمكطف كمف ثـ االمتداد كالمسير إلى االنتماء لجماعة معينة.

ثقافة العمؿ التطكعي اختمفت مف جيؿ الى آخر، كمف كقت إلى آخر، كمف منطقة إلى أخرل  -
مف حيث الطريقة أك النمط، كلـ يؤثر ذلؾ عمى السبب أك الغاية، ككف الشعب الفمسطيني 
مارس العمؿ التطكعي بشكؿ خاص في فترة االنتداب البريطاني، كفترة ما بعد النكبة، ككذلؾ 
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كحتى الثمانينات حيث بدأت مرحمة التغيير لتحمؿ ىذه الثقافة أدكات أخرل  ـ0222بعد ىزيمة 
 منظمات(.  –أحزاب  -تنظيمات )حركات

ـ(. "العمؿ التطكعي في الجمعيات األىمية كعالقتو بتنمية رأس الماؿ 1024عمر كالرحؿ، ) -3
 االجتماعي لمشباب الخريجيف"( 

الجمعيات األىمية كتنمية قيـ رأس الماؿ تطكعي في تحديد العبلقة بيف العمؿ ال ىدفت الدراسة إلى
التسامح، المشاركة السياسية، العمؿ الجماعي، التعاكف، الثقة بالذات )االنتماء الكطني، االجتماعي 
شباب الخريجيف تحديد العبلقة بيف العكامؿ الديمكغرافية لمك ،( لدل الشباب الخريجيفكاآلخريف

 ،في المجتمع الفمسطيني كتنمية قيـ رأس الماؿ االجتماعي لمتطكعيف في الجمعيات األىميةا
التي تؤثر عمى تنمية قيـ رأس الماؿ  األىمية التعرؼ عمى معيقات العمؿ التطكعي في الجمعياتك

ية العمؿ التطكعي في الجمعيات فاعممحاكلة الكصكؿ إلى تصكر مقترح لزيادة ك  ،لمشباب الخريجيف
في ىذه  استخدـ الباحثافكقد لتنمية قيـ رأس الماؿ االجتماعي لدل الشباب الخريجيف.  األىمية

جراءاتيا.  الدراسة المنيج الكصفي التحميمي التساقو مع معطيات الدراسة كا 

لى كجكد عبلقة قكية بيف العمؿ التطكعي كقيـ رأس الماؿ االجتماعي كىي إتكصمت الدراسة 
 المشاركة السياسية، العمؿ الجماعي، التعاكف كالثقة بالذات كاآلخريف(. )االنتماء الكطني، التسامح،

ـ(. "اتجاىات طمبة تخصص الخدمة االجتماعية في جامعة القدس 1021ىربش كجبر، ) -5
 نحك برامج العمؿ التطكعي فييا".

لتعرؼ عمى اتجاىات طمبة تخصص الخدمة االجتماعٌية في جامعة القدس  ىدفت الدراسة إلى
مف الطبلب كالطالبات  205 المفتكحة نحك برنامج العمؿ التطكعٌي، كتككنت عٌينة الدراسة مف

الرابعة. كىدفت ثة ك الثالك ـ(، مف مستكل السنكات: الثانية 6500ـ/6506المسجميف لمعاـ الدراسي )
دكافعو نحك المؤسسات التطكعية، كعمى أثر متغيرم: شخصية المتطكع ك إلى التعرؼ عمى  أيضا

لدراسة المنيج الكصفي اتبعت ىذه اكقد  الجنس، كمكاف السكف ك بعده عف مكاف العمؿ التطكعي.
 الكمي. التحميمي ك 

أف تقبؿ العمؿ التطكعي في جامعة القدس المفتكحة يصؿ إلى درجة عالية، لى إتكصمت الدراسة 
مشاركة كاسعة جدان مف الطمبة في العمؿ التطكعي، كأف االىتماـ بالعمؿ التطكعي ال يحكمو كىناؾ 

جنس أك مكاف سكف، كيعتبر العمؿ التطكعي مف النماذج التي تحفز الطالب عمى مساعدة 
 اآلخريف.
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 ـ(. "المؤسسات الشبابية في األراضي الفمسطينية كرأس الماؿ االجتماعي" 1022ماس، ) -6

إلى تطكير سياسات لمنيكض بدكر مؤسسات كشبكات الشباب الفعمية منيا  راسةىدفت الد
كاالفتراضية في خمؽ رأس االجتماعي تمكيني، أم تطكير الثقة بالنفس كالمجمكعة كالمؤسسة، 

كقد  كتطكير القيـ كالسمككيات االيجابية، كتعزيز التماسؾ االجتماعي كالتضامف كالعمؿ التطكعي.
 منيج التحميمي الكصفي.اتبعت الدراسة ال

  :لىإتكصمت الدراسة 

تعزيز فرص تمكيف الشباب في كافة المجاالت الشخصية كالمينية بالتركيز عمى البعد  -
 الجغرافي ليـ.

المؤسسات التقميدية تظير تفكقيا في جكانب معينة في الثقة كالتضامف، بينما تظير  -
 المؤسسات الحديثة كفاءة أكبر في مجاالت أخرل.

)القرية، المخيـ أك  يتأثر أداء المؤسسات الشبابية باإلطار المجتمعي العاـ الذم تعمؿ فيو -
الحي( كبتقاطعاتو الثقافية كاالجتماعية، كيتأثر أيضان بالظركؼ العامة القائمة عمى مستكل 

 األراضي الفمسطينية المحتمة.
دارية لممؤسسة كآليات العمؿ يتأثر أداء المؤسسة الشبابية بعكامؿ ذاتية تتعمؽ بالبنية اإل -

 كالمتابعة القائمة فييا.
 ـ(. "رأس الماؿ االجتماعي كالصحة العامة في األراضي الفمسطينية" 1022ماس، ) -7

إلى التركيز عمى مفيـك رأس الماؿ االجتماعي، ك تأثيره عمى مختمؼ جكانب الحياة ىدفت الدراسة 
في األراضي الفمسطينية، كاستكشاؼ العبلقة بيف رأس الماؿ االجتماعي كالصحة العامة في 
دراؾ أىمية رأس الماؿ االجتماعي الترابطي كالتجسيرم في زيادة كفاءة  المجتمع الفمسطيني، كا 

نجاز البرامج الصحية كنجاحيا في الكصكؿ لؤلىداؼ إ، كتحسيف القدرة عمى العمؿ المجتمعي
 اتبعت الدراسة المنيج التحميمي الكصفي.كقد  المنشكدة.

  :لىإتكصمت الدراسة 

 ـ رأس الماؿ االجتماعي بشكؿ كبير في التأثير عمى الصحة المجتمعية العامة.اسيإ -

شراؾ ماـ بالبعد المجتمعي كالتعاكني ك االىت - الفعاليات المجتمعية في تحديد األكلكيات كمتابعة ا 
 تعظيـ منجزاتيا. حاسمان في نجاح تمؾ البرامج ك تنفيذ البرامج الصحية يشكؿ عامبلن 
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 "ـ(. "رأس الماؿ االجتماعي كالفساد في األراضي الفمسطينية1022ماس، ) -8

إلى البحث في إشكالية العبلقة بيف مككنات رأس الماؿ االجتماعي كالفساد  ىدفت الدراسة
 الكاقع في الكاقع الفمسطيني، كتحديد طرؽ تكظيؼ رأس الماؿ االجتماعي في مكافحة الفساد.

 اتبعت الدراسة المنيج التحميمي الكصفي.كقد 

 :لىإتكصمت الدراسة 

كيجب االستمرار في محاربة  أمر ميـ لمغايةف محاربة الفساد أأف غالبية المكاطنيف يركف  -
 .الفساد

يميؿ األفراد العاممكف في القطاع العاـ إلى تبرير التيرب مف الضرائب بشكؿ أقؿ مف العامميف  -
 في القطاع الخاص.

س الماؿ االجتماعي إلى ميؿ الناس ذكم القيـ كالعادات المشتركة إلى التعاكف فيما رأيشير  -
ة المدنية، كتؤدم زيادة المشاركة المدنية إلى تقميؿ الغش كالخداع بينيـ لتعزيز المشارك

 حساس بالعدالة كبالتالي إلى خفض مستكيات الفساد.كالسمكؾ االنتيازم، كتؤدم إلى زيادة اإل
ـ(."المدرسة األساسية كرأس الماؿ االجتماعي: دراسة حاالت في األراضي 1020ماس، ) -9

  الفمسطينية المحتمة"

لى اىتماـ تفصيمي إالخركج بتكصيات كمقترحات تؤشر إلى القضايا التي تحتاج إلى  الدراسة تىدف
كمناقشة جادة لمتدابير التي مف الضركرم اتخاذىا كي تسيـ في تأىيؿ المدرسة لمقياـ بدكرىا في 

اتبعت الدراسة المنيج التحميمي كقد  المتكاصؿ معيـ. فاعؿتفعيؿ مجتمعيا المحمي كفي الت
 الكصفي.

  :لىإتكصمت الدراسة 

ىناؾ فجكة كاسعة بيف النصكص المكجية لعمؿ مجالس أكلياء األمكر داخؿ المدارس أف  -
ككاقعيا الفعمي فالنص يتطمب تفعيؿ مشاركة المجتمع المحمي في إدارة العممية التعميمية 

 عي التمكيني.كمتابعتيا كبالتالي في تفعيؿ دكر المدرسة في مجاؿ تككيف الرأسماؿ االجتما

تؤثر بنية المؤسسات القائمة في القرل كالمدف عمى نكعية عبلقاتيا مع المدرسة، حيث تـ  -
التأكيد عمى أف المؤسسات العامة مكضع تزاحـ كتنافس مف التنظيمات السياسية، كالتزاحـ 
 السياسي فرض نفسو عمى المكقؼ اإلدارية، كأينما تزاحمت التنظيمات السياسية فإنيا تكلد

 ضرران.
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التحديات القائمة كالمتمثمة في نقص التمكيؿ، كاعتماده عمى التمكيؿ الخارجي، كاالنقساـ  -
السياسي الحاد، استمرار االحتبلؿ االستيطاني، الشرذمة الجغرافية، بعض التحكالت في القيـ 
لة المجتمعية تضع عراقيؿ كعقبات ضخمة أماـ فرص التعميـ كاإلرشاد إلى قيـ التحرر كالعدا

 كالتكافؿ االجتماعي.
 "."دراسات حكؿ رأس الماؿ االجتماعي في األراضي الفمسطينية ـ(.1009ماس، )  -20

لبحث في كيفية انطباؽ مفيـك رأس الماؿ االجتماعي عمى األراضي ا إلى ىدفت ىذه الدراسة
لى تعريؼ األبعاد المختمفة التي يتبمكر فييا رأس الماؿ االجتماعي  كبعدم رأػس الماؿ الفمسطينية، كا 

اتبعت كقد )رأس الماؿ االجتماعي التجسيرم كرأس الماؿ االجتماعي الترابطي(.  االجتماعي ىما
 الدراسة المنيج التحميمي الكصفي.

إلى نتيجة مفادىا أف رأس الماؿ التجسيرم يساعد عمى مزيد مف الثقافة المجتمعية  تكصمت الدراسة
التحميؿ لرأس الماؿ االجتماعي التجسيرم كالترابطي يدلؿ عمى أف المدنية كالثقة المجتمعية، ككذلؾ 

األراضي الفمسطينية تعاني مف نقص في مخزكف رأس الماؿ التجسيرم مقارنةن مع رأس الماؿ 
 الترابطي.

 "قياس رأس الماؿ االجتماعي في األراضي الفمسطينية"). ـ1007ماس، ) -22

اتبعت الدراسة كقد  االجتماعي في األراضي الفمسطينية.قياس رأس الماؿ إلى ىدفت ىذه الدراسة 
 المنيج التحميمي الكصفي.

أبرزت الكثير مف القضايا ذات األبعاد االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية، أف لى إتكصمت الدراسة 
كالتي تثير اىتماـ متخذم القرار كصانعي السياسيات في فمسطيف لما ليا مف دالالت ىامة، إضافة 

ى ذلؾ فإف الدراسة تثير الكثير مف التساؤالت المنيجية كالعممية، كبالتالي فيي تمثؿ نقطة انطبلؽ إل
لسياسات االقتصادية لمزيد مف األبحاث كالدراسات المىعمقة التي انعكاسات عمى مستكل ا

 كاالجتماعية.

ي الفمسطينية ـ(. "مفيـك  رأس الماؿ االجتماعي كأىميتو بالنسبة لؤلراض1006النقيب، ) -21
 المحتمة".

الناس في  فاعؿإلى التمييز بيف مفيـك رأس الماؿ االجتماعي الذم ينشأ نتيجة ت ىدفت ىذه الدراسة
جماعات أىمية غير رسمية، كالبنى التحتية االجتماعية التي تيعىرؼ عمى أنيا "المؤسسات 
كالسياسات التي تعمؿ تشجيع أنشطة االستثمار، كتثبيط أنشطة االستيبلؾ، كما تعمؿ عمى تشجيع 

 ."ية كتثبيط األنشطة الريعيةاألنشطة اإلنتاج



01 

 

 ـ(. " العمؿ التطكعي أداة لمتنمية الجماىيرية ك تنظيـ المجتمع ".2985يحيى، ) -24

إلى التأكيد عمى أىمية العمؿ التطكعي كأداة لمتنمية في المجتمعات كأداة لمتغير  ىدفت ىذه الدراسة
نيف باالنتماء كيجند مكاردىـ كأداة تربكية تزكدىـ بالميارات كالخبرات كتقكية شعكر المكاط

 اتبعت الدراسة المنيج التحميمي الكصفي.كقد  كمصادرىـ.

ضركرة االىتماـ باختيار المتطكعيف حتى يتمكنكا مف أداء أدكارىـ كمستكيات لى إتكصمت الدراسة 
 تدخميـ بشكؿ جيد. 

 ثانيان: الدراسات العربية:

 جامعة البتراء نحك العمؿ التطكعي في األردف"ـ(. "اتجاىات طمبة 1023الزيكد كالكبيسي، ) -23

إلى التعرؼ إلى تكجيات طمبة جامعة البتراء نحك العمؿ التطكعي، األمر الذم  ىدفت ىذه الدراسة
استدعى مناقشة أىداؼ التكجو نحك العمؿ التطكعي كمجاالتو، كما أشارت الدراسة إلى أىـ أسباب 

اتبعت الدراسة المنيج كقد  حك العمؿ التطكعي معكقاتو.تكجو نعزكؼ الطمبة بجامعة البتراء عف ال
 التحميمي الكصفي.

إف أىـ أىداؼ التكجو لمعمؿ التطكعي ىك خدمة المجتمع كتنميتو كالمساىمة لى إتكصمت الدراسة 
في معالجة مشكبلتو، مف خبلؿ المجاالت التي تجذب الطمبة في عمميـ التطكعي، كالتي احتؿ 

األكلكية ليتمكه المجاؿ البيئي. كبالنسبة لممعكقات فقد مثؿ العامؿ االقتصادم الجانب الصحي فييا 
لممستجكبيف أىـ معكؽ يحكؿ دكف تكجييـ لمعمؿ التطكعي. كمثؿ اكتساب الميارات كالخبرات أىـ 
اآلثار المتكقعة لعمميـ التطكعي. أظيرت الدراسة عدـ كجكد فركؽ إحصائية في اتجاىات الطمبة 

العمؿ التطكعي باختبلؼ الجنس كمكاف السكف مقارنة مع كجكدىا باختبلؼ الكمية/ لمتكجو نحك 
 (.One Way Anovaالتخصص كفؽ اختبار )

 ـ(. "التدخؿ الميني لطريقة تنظيـ المجتمع ك تنمية رأس الماؿ االجتماعي".1024السيد، ) -25

انعكاسات اجتماعية  إلى تناكؿ مشكمة العشكائيات في مصر، لما ليا مف ىدفت ىذه الدراسة
لى أىمية التدخؿ الميني لطريقة تنظيـ إكاقتصادية كأمنية تيدد أمف كاستقرار المجتمع، كلئلشارة 

المجتمع كتنمية رأس الماؿ االجتماعي، كطبقت عمى العامميف بالجمعيات األىمية بالمناطؽ 
اتبعت الدراسة المنيج التحميمي الكصفي كالكمي. حيث اعتمدت ىذه الدراسة في  كقد العشكائية.
الجماعية( كعمى إستمارة لقياس عائد التدخؿ الميني لطريقة بيانات عمى المقاببلت )الفردية ك جمع ال

تنظيـ المجتمع كتنمية رأس الماؿ االجتماعي في المناطؽ العشكائية. كتضمنت ىذه االستمارة 
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ت، كالمشاركة كالعمؿ فاعبلاد )الثقة في المؤسسات المجتمعية، التعاكف، االتصاالت، التخمسة أبع
 التطكعي، العمؿ الجماعي(.

أف برنامج التدخؿ الميني بكجو عاـ لو تأثير كبير في األبعاد الخمسة التي تـ لى إتكصمت الدراسة 
 قياسيا.

رأس الماؿ االجتماعي: دراسة تطبيقية ـ(. "قيـ الشباب المكىكب كعالقتيا ب1024الثقفي، ) -26
 السعكدية". -عمى الشباب المكىكب بجامعة الممؾ عبد العزيز

إلى التعرؼ عمى طبيعة القيـ التي يتبناىا الشباب المكىكب، كمساىمتو في بناء  ىدفت ىذه الدراسة
الماؿ رأس الماؿ االجتماعي، باإلضافة إلى أبعاد العبلقة بيف قيـ الشباب المكىكب كرأس 

مف الشباب  058)حيث طبقت عمى  اتبعت الدراسة أسمكب المسح االجتماعيكقد االجتماعي. 
 المكىكب بمراكز التميز كالمكىبة كاإلبداع في جامعة الممؾ عبد العزيز(.

  :لىإتكصمت الدراسة 

 تكافر قيمة العقبلنية لدل الشباب المكىكب. -
 البدائؿ المتاحة بحسب ما ىك أفضؿ.تكفر القدرة عمى االختيار العقبلني كترتيب  -

ؾ الشباب المكىكب أىمية استغبلؿ كقت الفراغ مف خبلؿ ممارسة أنشطة مفيدة كمثمرة لو ادر إ -
 كلممجتمع، كاإلدارة الجيدة لمكقت.

كمية عجمكف  -ـ(. "اتجاىات الشباب الجامعي نحك العمؿ التطكعي2013الخداـ، ) -27
  الجامعية نمكذجان".

كقد  إلى الكشؼ عف اتجاىات الشباب الجامعي نحك ممارسة العمؿ التطكعي. ىدفت ىذه الدراسة
استخدـ الباحث مدخميف مف مداخؿ المنيج الكصفي ىما: مدخؿ الدراسات الكثائقية لتكضيح 
الخمفية النظرية لمعمؿ التطكعي، كمدخؿ المسح االجتماعي بالعينة الستقصاء اتجاىات الشباب 

( طالبة في كمية عجمكف 155عمى عينة قكاميا ) استبانةالجامعي نحك العمؿ التطكعي. كقد كزعت 
 عية.الجام

  :لىإتكصمت الدراسة 

 نحك العمؿ التطكعي. عاـ باإليجابيةاتساـ اتجاىات أفراد عينة الدراسة بشكؿ  -
ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف اتجاىات طالبات كمية عجمكف الجامعية نحك العمؿ  -

 لمستكل الدراسي كالعمر.االتطكعي تعزل لمتغيرات التخصص، ك 

http://e-marifah.net/kwc/f?p=101:44:4611338786772::NO::P44_ISN,P44_STARTROW:357942,13
http://e-marifah.net/kwc/f?p=101:44:4611338786772::NO::P44_ISN,P44_STARTROW:357942,13
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ـ(. " رأس الماؿ االجتماعي كتفعيؿ ثقافة المكاطنة في منظمات المجتمع 1022خميؿ، ) -28
 المدني". 

الكقكؼ عمى طبيعة العبلقة بيف رأس الماؿ االجتماعي كتفعيؿ ثقافة  إلى ىدفت ىذه الدراسة
المكاطنة في منظمات المجتمع المدني. كالخركج بمؤشرات لتفعيؿ كؿ مف ثقافة المكاطنة كرأس 

ألف رأس الماؿ االجتماعي يعد مصدران لتككيف  ،الماؿ االجتماعي في منظمات المجتمع المدني
، كمصدران حيكيان لتحقيؽ كظائؼ المؤسسات العامة كما يدعـ عممية كتنظيـ الجماعات بيف الناس

التحكؿ الديمقراطي كيساعد عمى تفسيره في أم مجتمع مف المجتمعات فيك أرض خصبة لتدعيـ 
اسة ىي الديمقراطية كتعزيزىا كبناء الشبكات االجتماعية كتنظيمات المجتمع المدني. كعينة الدر 

استخدمت ىذه الدراسة األسمكب الكصفي كاإلحصائي ألنيا كقد  .منظمات مف المجتمع المدني
كاختبار الفركض العبلقية لممتغيرات التي  األنسب مف كجية نظر الباحثة لطبيعة ىذه الظاىرة 

 تؤثر عمى الظاىرة .
 :لىإتكصمت الدراسة 

النسبية أف كاقع رأس الماؿ االجتماعي كاف مرتفعا في منظمات المجتمع المدني كبمغت نسبة  -
 .6.62، كمتكسط مرجح قدره 100.2ره % بمتكسط كزني قد 20.6لقياسو 

إف كاقع قيـ ثقافة المكاطنة كاف مرتفعا في منظمات المجتمع المدني فقد بمغت الدرجة النسبية  -
 .6.12، كمتكسط مرجح قدره 120.6%، بمتكسط كزني قدره  22.0لقياسيا 

مستكل رأس الماؿ االجتماعي في منظمات المجتمع أف ىناؾ عبلقة ارتباطيو إيجابية بيف  -
المدني كتفعيؿ قيـ ثقافة المكاطنة بيا، فكمما زاد مستكل رأس الماؿ االجتماعي زاد مستكل قيـ 

 ثقافة المكاطنة في منظمات المجتمع المدني.
 مدخؿ تاريخي ك معاصر" -ـ(. "العمؿ التطكعي في حضرمكت1020الكسادم، ) -29

معرفة أشكاؿ كمظاىر العمؿ التطكعي في حضرمكت كتطكره التاريخي  الدراسة إلىىدفت ىذه 
كالدكر المتنامي لو، كمدل مساىمتو في العمؿ التنمكم، كتكمف أىمية الدراسة بإسياميا في تأصيؿ 
 الفكر النظرم لمفيـك العمؿ التطكعي في المجتمع اليمني عامة كفي محافظة حضرمكت خاصة.

اسة المنيج الكصفي كذلؾ بدراسة أشكاؿ كمظاىر العمؿ التطكعي كتتبع تطكرىا اعتمدت الدر كقد 
ىمية، كمدل مساىمتيا في العمؿ التطكعي في التاريخي كدراسة الكضع الراىف لمجمعيات األ

حضرمكت كطبيعة المشاريع كاألنشطة الخيرية كاالجتماعية التي تمارسيا، كالمستفيديف مف 
راسة بالبيانات اإلحصائية لمتعرؼ عمى حجـ مساىمة العمؿ التطكعي خدماتيا، كما استعانت الد

 في العمؿ التنمكم كمؤشرات تطكره.
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العمؿ التطكعي في حضرمكت يستند إلى تقاليد العرؼ االجتماعي أف لى إتكصمت الدراسة 
الغرؽ، كالعادات كالتقاليد، كأيضان يتمثؿ عمى سرعة اإلغاثة في حاالت الككارث كاألمطار كالحريؽ ك 

كتقديـ المساعدات كالعكف لممحتاجيف )مسافريف، مرضى، مشاركات في األعماؿ الزراعية، 
 مناسبات زكاج أك كفاه(.

ـ(. " تنمية ثقافة العمؿ التطكعي في المجتمع مف كجية نظر 1020الغرايبة، ك الغرايبة، ) - 10
 طمبة العمؿ االجتماعي في األردف".

البحث في تنمية ثقافة العمؿ التطكعي كالمشاركة التطكعية كاألسباب التي  ىدفت ىذه الدراسة إلى
تقمؿ مف دافعية طمبة العمؿ االجتماعي لممشاركة في العمؿ التطكعي إضافة إلى التعرؼ عمى دكر 

تـ استخداـ منيج المسح االجتماعي كقد الجامعة في تنمية ثقافة العمؿ التطكعي لدل الطمبة. 
داؼ مف مجتمع الدراسة كىـ جميع طمبة البكالكريكس في العمؿ االجتماعي مف لتحقيؽ ىذه األى

 .(000سنة ثانية كثالثة كرابعة، كبمغ عددىـ ) –مختمؼ المستكيات 

% مف الطمبة ال يمارسكف أم أعماؿ تطكعية، كىذا يعني غياب شبو 22.0أف لى إتكصمت الدراسة 
كثيرة. أما عف أىـ األسباب التي تقمؿ مف دافعية  تاـ لمتطكع بيف طمبة العمؿ االجتماعي ألسباب

% مف الطمبة يركف أف 81.8الطمبة لبلنخراط في العمؿ التطكعي فقد تكصمت الدراسة إلى أف 
 .السبب ىك عدـ كجكد ثقافة عامة تشجع فكرة العمؿ التطكعي

دراسة  –االجتماعي ـ(. "دكر المجتمع المدني في تككيف رأس الماؿ 1009عبد الحميد، ) - 12
 .حالة لمجمعيات األىمية في مصر"

لتأصيؿ النظرم لمفيـك رأس الماؿ االجتماعي، كمعرفة العبلقة بيف إلى ا ىدفت ىذه الدراسة
المجتمع المدني كرأس الماؿ االجتماعي في المجتمع المصرم مف خبلؿ دراسة بنية كتككيف بعض 

مى رصيد المجتمع مف رأس الماؿ االجتماعي. كتـ مؤسسات المجتمع المدني في مصر، كتأثيرىا ع
استخدمت ىذه الدراسة أسمكب دراسة الحالة مف كقد تطبيؽ الدراسة عمى الجمعيات األىمية بمصر. 

 المبلحظة بالمشاركة( كالتحميؿ الكيفي. –المبلحظة البسيطة  –أدكات )المقابمة المتعمقة  3خبلؿ 
 :لىإتكصمت الدراسة 

 نمط محدد لرأس الماؿ االجتماعي.عدـ كجكد شكؿ أك  -
التي يتـ  تعدد مصادر رأس الماؿ االجتماعي في المجتمع المصرم، إال أف أكثرىا تأثيران ىي -

تككينيا عف طريؽ الركابط االجتماعية غير الرسمية )أسرة، ديف، جيراف( ككمما اتسعت ىذه 
 الدائرة قمت الثقة في المحيطيف.
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يتعمؽ  تككيف رأس الماؿ االجتماعي بعكامؿ عديدة بعضياتأثر دكر المجتمع المدني في  -
 اآلخر بالبيئة المحيطة.بمؤسسات المجتمع المدني ك 

كمف مبلحظات الباحثة )غياب المشاركة الحقيقة داخؿ الجمعيات بسبب القيكد القانكنية  -
العمؿ كاإلدارية الصادرة عف الدكلة كنقص الكعي لدل العامميف في الجمعيات األىمية بطبيعة 

بيف الجمعية  فاعؿية، كغياب التالتطكعي كبسبب شركط المانحيف لمتعاكف مع المؤسسات األىم
 المجتمع المستفيد(.ك 

: دراسة مطبقة عمى نحك العمؿ التطكعيلشباب السعكدم اتجاىات ا"ـ(.2008برقاكم، ) - 11
 عينو مف طالب ك طالبات المرحمة الثانكية في مدينة مكة المكرمة".

كصؼ كتحميؿ اتجاىات الشباب السعكدم نحك العمؿ التطكعي، مف أجؿ  ىذه الدراسة إلى تىدف
، تحقيؽ ىذا اليدؼ تـ طرح ستة تساؤالت تستفسر عف الخصائص الديمكغرافية، كاالجتماعية

كاالقتصادية، لعينة البحث كمفيـك التطكع، كأىميتو كضركرة التطكع كدكافعو مف كجية نظر الشباب 
السعكدم. كما يستعرض البحث أيضا كاقع العمؿ التطكعي في الكقت الراىف، كالمعكقات 

عمى منيج البحث الكمي اإلحصائي في تحميؿ الدراسة اعتمدت كقد  كالصعكبات التي تكاجيو.
حيث تـ إجراء مسح  SPSS)ت، باستخداـ برنامج المجمكعة اإلحصائية لمعمـك االجتماعية )البيانا

اجتماعي عف طريؽ العينة العشكائية البسيطة لطمبة كطالبات المرحمة الثانكية بمدينة مكة المكرمة، 
( مبحكث. كقد جمعت بيانات البحث مف خبلؿ استمارة استبياف، تضمنت 055كالذيف بمغ عددىـ )

تة محاكر لئلجابة عمى التساؤالت المطركحة حكؿ اتجاىات الشباب السعكدم نحك العمؿ س
التطكعي، كبيف البحث أف الغالبية العظمى مف آباء أفراد العينة يعممكف في القطاع الحككمي، كأف 

بأنيـ شارككا مف قبؿ في عمؿ   مف نصؼ المبحكثيف حالتيـ االقتصادية متكسطة. كأشار أكثر
كاتضح أف المشاركة المادية حظيت بأعمى نسبة الستجابات المبحكثيف ىك مجاؿ  تطكعي.

 الجمعيات الخيرية، كىك أيضا مف أكثر المجاالت التي يرغبكف التطكع فييا.

ف الشباب السعكدم يركف أف التطكع يساعد في تعميؽ مفاىيـ اإلسبلـ في ألى إتكصمت الدراسة 
ألنو يقـك عمى تنمية ركح التعاكف كحب  بشر، كأنو ضركرمالحث عمى الخير كالبر لكافة بني ال

المساعدة. كأما فيما يتعمؽ بدكافع التطكع، فقد كشفت الدراسة أف الشباب السعكدم يتطكع مف أجؿ 
 نيؿ الثكاب الجزيؿ كاألجر العظيـ في اآلخرة.

 

http://e-marifah.net/kwc/f?p=101:44:4611338786772::NO::P44_ISN,P44_STARTROW:329965,9
http://e-marifah.net/kwc/f?p=101:44:4611338786772::NO::P44_ISN,P44_STARTROW:329965,9
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في ـ(."اتجاىات طمبة الجامعة األردنية نحك المشاركة 1006مصطفى، كمصطفى، ) -14
 مؤسسات المجتمع المدني" 

التعرؼ عمى تأثير المتغيرات االجتماعية كاالقتصادية عمى اتجاىات  ىدفت ىذه الدراسة إلى
( مف 125كتككنت عينة الدراسة مف ) الشباب نحك المشاركة في مؤسسات المجتمع المدني.

استخدمت ىذه كقد الشباب ذككران ك إناثان، كتـ اختيارىـ بطريقة عشكائية مف طمبة الجامعة األردنية. 
 الدراسة منيج المسح االجتماعي، أما أداة الدراسة فكانت اإلستبانو.

 :لىإتكصمت الدراسة 
مف المقكمات القيمية المرتبطة بمفيـك  أف غالبية مفردات العينة يركف أىمية تعزيز العديد -

 المجتمع المدني مثؿ المكاطنة، كالتعددية، كالعمؿ الجماعي كالتسامح.
يككف االنضماـ  غالبية الشباب يميمكف لمحصكؿ عمى عضكية النقابات كالركابط المينية، كأف -

 .ليس إجباريان ك  إلييا اختياريان 

المشاركة، إال أنيـ يركف أف ىناؾ قصكران في المناىج عمى الرغـ مف اعتقاد الشباب بجدكل  -
 التعميمية لمتعريؼ بمفاىيـ المجتمع المدني كمؤسساتو.

 الدراسات األجنبية:-ثالثان 

24- GASIOREK, JESSICA; GILES, HOWARD, (2013) 

Communication, Volunteering, and Aging: A Research Agenda. 

 مفعدد ساعات الخدمة التطكعية السنكية لدل األمريكييف معرفة  لىإ ىذه الدراسة ىدفت
مميار ساعة سنكيا، كيمكف أف تبمغ قيمتيا  8حيث قدر مجمكعيا بأكثر مف ـ( 6505-ـ6552)

مميكف دكالر أمريكي، كأف أكثر الفئات أداء لمعمؿ التطكعي ىي فئة كبار السف،  055أكثر مف 
استخدمت ىذه الدراسة أسمكب المسح كقد كأف تطكع ىذه الفئة ىك مؤشر لمشيخكخة الناجحة. 

 ـ( لمعمؿ التطكعي في أمريكا.6500كزارة العمؿ )الميداني مف خبلؿ بيانات 

إف أكثر الفئات يقكمكف بالتطكع في المجتمع األمريكي ىـ فئة كبار السف، لى إتكصمت الدراسة 
كأكصت الدراسة بأىمية زيادة التكعية كأف العمؿ التطكعي  كاالتصاؿ كالتكاصؿ جزء مف سمككىـ. 

 مراحميـ العمرية )في العشرينات كفي الثبلثينات(.كالدافعية لمعمؿ التطكعي لؤلفراد خبلؿ 

 

 
 

http://web.b.ebscohost.com/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie45PFKsqe1SLCkz2fTpOOA7enyWLClr1CtqK5Js5avSLimslKzrJ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVauntUu3rLBMr6qkhN%2fk5VXj5KR84LPzfuac8nnls79mpNfsVbevr0yuqbZMpNztiuvX8lXk6%2bqE8tv2jAAA&hid=101
http://web.b.ebscohost.com/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie45PFKsqe1SLCkz2fTpOOA7enyWLClr1CtqK5Js5avSLimslKzrJ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVauntUu3rLBMr6qkhN%2fk5VXj5KR84LPzfuac8nnls79mpNfsVbevr0yuqbZMpNztiuvX8lXk6%2bqE8tv2jAAA&hid=101
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25 -John,(2005)."The Contribution of Volunteering, Trust, and 

Networks to Educational Performance". 

ات ذات فائدة في رأس الماؿ االجتماعي كاحتكائو عمى تأثير  لئلشارة ألىمية ىذه الدراسة ىدفت
د األفرا فاعؿمشاكؿ العمؿ الجماعي، كتحؿ  مف خبلؿ المساعدة عمىمخرجات السياسة العامة، 

كالتي تعزز الدافع كالنجاح  ،كزيادة الثقة بالنفس لدل الطبلب ،مع الشبكات االجتماعية الفعالة
كبتزكيد األفراد كالمجتمعات  ،كتزيد مف عبلقات الترابط في رأس الماؿ االجتماعي ،األكاديمي

استخدمت الدراسة األسمكب الكصفي  التحميمي مف كقد  بأسمكب العمؿ االجتماعي، ذك كفاءة كدقة.
في الكاليات  نكميزيةمدرسة لمغة اإل 62سنة( في  02-02-00خبلؿ عممية المسح لمفئات العمرية)

  المتحدة األمريكية.

حيث  يحسف مف أداء الطبلب تكل الفردم كالعمؿ التطكعيأف الثقة عمى المسلى إتكصمت الدراسة 
لي اكأف ىناؾ تأثير لمكضع االقتصادم كاالجتماعي ألىبمثابة حافز لمنجاح األكاديمي،  يككف

فالعائبلت  ذات المستكل االجتماعي كاالقتصادم  ،الطبلب عمى شبكة عبلقاتيـ داخؿ المجتمع
 ت االجتماعية.فاعبلقات ك التالمتدني إتجاىاتيـ  سمبية تجاه شبكة العبل

26 –Knowles, (2005). Is Social Capital Part of the Institutions 

Continuum?. 

رأس الماؿ االجتماعي بصفة عامة ككيؼ أنو يفسر كمستكل ل شارة اإل لىإىذه الدراسة  ىدفت
إلى زيادة اىتماـ  أيضان لمثقة، كمعايير المشاركة، كأنماط العمـ االجتماعي في المجتمع، أشارت 

االقتصاديكف برأس الماؿ االجتماعي لتأثيره عمى األداء االقتصادم، ككيؼ يمكف لرأس الماؿ 
استخدمت الدراسة أسمكب التحميؿ الكصفي كقد االجتماعي أف يككف نمط لمتطكير االقتصادم. 

ـ في مدينة  التي تجرييا المؤسسات بشكؿ عاالمسكحات لممستكل المعيشي لؤلسر  لبيانات
 نكتينغياـ في بريطانيا.

أف المستكل المرتفع مف رأس الماؿ االجتماعي يؤدم إلى تحسيف األداء لى إتكصمت الدراسة 
كىك أكبر  ،االقتصادم كيزيد في حؿ مشكبلت العمؿ الجماعي دكف المجكء إلى التدخؿ الحككمي

 مف المخططات اإلئتمانية المتجددة.
27 - Qianhong Fu, Alnoor.(2004). Trust, Social Capital, and 

Organizational Effectiveness 

في الكاليات  تطكر مفيـك رأس الماؿ االجتماعيالتركيز كتتبع أصكؿ ك  إلى ىدفت ىذه الدراسة
 بالتنمية إيجابي بشكؿ كارتباطو االجتماعي الماؿ رأس بيف العبلقة كتكضيح، المتحدة األمريكية

http://web.b.ebscohost.com/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie45PFKsqe1SLCkz2fTpOOA7enyWLClr1CtqK5Js5avSLimslKzrJ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVauut02zr7JIt6qkhN%2fk5VXj5KR84LPfiOac8nnls79mpNfsVa%2butUqzpq9OpNztiuvX8lXk6%2bqE8tv2jAAA&hid=101
http://web.b.ebscohost.com/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie45PFKsqe1SLCkz2fTpOOA7enyWLClr1CtqK5Js5avSLimslKzrJ5Zy5zyit%2fk8Xnh6ueH7N%2fiVauut02zr7JIt6qkhN%2fk5VXj5KR84LPfiOac8nnls79mpNfsVa%2butUqzpq9OpNztiuvX8lXk6%2bqE8tv2jAAA&hid=101
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كالعبلقة بيف الثقة   الديمقراطي كالحكـ الجماعي، كالعمؿ اإلقميمية، كالتنمية الزدىاركا االقتصادية
 إذا كانت الثقة مسبؽ مف رأس الماؿ االجتماعي أك منتج منو.ما كرأس الماؿ االجتماعي، ك 

كمناقشة العبلقة بيف رأس الماؿ االجتماعي كالثقة مف خبلؿ مقارنة أصكؿ أك مصادر. كأخيرا، يتـ 
ىذه األفكار اثنيف في السياؽ التنظيمي لكضع التمييز التحميمي بيف الثقة كرأس الماؿ  كضع

تكضيح كاستكشاؼ اآلثار المترتبة ليذه المنظكرات األكلية عمى التأثيرات التنظيمية. ل ،االجتماعي
اعي استخدمت ىذه الدراسة المنيج التحميمي الكصفي لمدراسات التي تناكلت رأس الماؿ االجتم كقد

 كعبلقتو بالثقة.

 الثقة كتعتبر كطيدة، عبلقة االجتماعي الماؿ كرأس الثقة  بيف العبلقة أفلى إتكصمت الدراسة 
ىي تعزيز اجتماعي  ىذه العبلقةك  .االجتماعي الماؿ رأس لتككيف السابقة التحضيرية المرحمة بمثابة

 االجتماعي.التي بدكرىا تنتج رأس الماؿ ك متبادؿ يكلد عبلقات الثقة 
28 -David Robinson, Tuwhakairiora Williams,(2001).Social Capital 

And Voluntary Activity: Giving And Sharing In Maori And Non 

Maori Society  

إلى تعريؼ رأس الماؿ االجتماعي ككيؼ تـ تككينو ككيؼ أستخدـ، كأىمية  ىدفت ىذه الدراسة
كاستخدمت ىذه الدراسة  العمؿ التطكعي كالعطاء كالمشاركة في تنمية رأس الماؿ االجتماعي.

عمى المجتمع الماكرم ) كىـ السكاف األصميكف لنيكزيبلندا( كالذم يعتمد : مجتمعيفمقارنة بيف 
معية كاالنخراط في العمؿ التطكعي كأشارت ألىمية العمؿ التطكعي شبكات العبلقات المجت

كالمجتمع  البلماكرم الذم يتككف  ،كالمشاركة كالعطاء كالثقة في فيـ كتنمية رأس الماؿ االجتماعي
ستخدمت كا. فيو شبكات العبلقات المجتمعية  ضعيفة  كال يكجد انخراط كبير في العمؿ التطكعي

بيف مجتمعيف مختمفيف في التنشئة كالثقافة  تحميؿ الكصفي كالمقارنةأسمكب الىذه الدراسة 
 كأىمية ذلؾ في تعزيز رأس الماؿ االجتماعي. االجتماعية

ألنو يركز  ،ف رأس الماؿ االجتماعي يكجد بشكؿ كبير في المجتمع الماكرمألى إتكصمت الدراسة 
أف ، ك في عممية التنشئة االجتماعية عمى شبكة العبلقات االجتماعية مف خبلؿ العمؿ التطكعي

كأف ىناؾ بعض مف أشكاؿ  ،ىناؾ فرؽ بيف مفيـك المشاركة كالعطاء في طبيعة النشاط التطكعي
ي المراكز كعمى الحككمة دعـ العمؿ التطكعي بالمنح ف ، العمؿ التطكعي ال يمكف معادلتيا نقديا

 كالمؤسسات.  
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29- Janoski, (1998)."Being Volunteered? The Impact of Social 

Participation and Pro-Social Attitudes on Volunteering". 

لئلشارة إلى نظريتيف حكؿ كيؼ يصبح األفراد متطكعكف؟ كالمنظكر المفترض  الدراسة ىذه ىدفت
مف التنشئة االجتماعية إلى المكاقؼ االجتماعية التي سبؽ  المتطكع  يتدفؽاألكؿ ىك أف سمكؾ 

مف خبلؿ الدكر المشكؿ مف التجارب في  المجتمعية كيظيرالممارسة  كتعمميا، كالمنظكر الثاني ىك
( استبانة) مف خبلؿ استخدمت الدراسة أسمكب المسح الميدانيك  عية.الممارسة كالمشاركة االجتما

 .سنة( 15ك 65الشباب فئة )ألفراد العينة كىـ مف 

بلت الثبلثينات( إلجراء مقابك  أف األفراد بحاجة في مقتبؿ أعمارىـ )العشريناتلى إتكصمت الدراسة 
معيـ كحثيـ عمى العمؿ التطكعي لفكائده عمى المدل الطكيؿ مما يزيد مف مشاركتيـ االجتماعية، 

كأف لمتنشئة االجتماعية تأثير قكم في المدل  ،كدافعا لجيكدىـ نحك مكاقؼ مدنية ككطنية مناسبة
 .خراط في العمؿ التطكعي كالمشاركةالبعيد عمى االن

  التعميؽ عمى الدراسات السابقة:
 التعميؽ عمى الدراسات المحمية: - 2

 أ( دراسات العمؿ التطكعي المحمية: 

، ـ(، )عمركالرحؿ0221 -ـ0280،)البطش، ـ(6506، كجبر ىربش) تتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة 
كمع   ،ـ(، في استخداـ المنيج التحميمي الكصفي0280 )يحيى، ـ(،6501 )مزعؿ،ـ(، 6501

ـ( مف حيث تناكليا لمكضكع العمؿ التطكعي كمحفز لممشاركة 6506دراسة )ىربش كجبر،
ـ( أف العمؿ 0221-ـ0280)البطش، كمع دراسة ،االجتماعية كزيادة الثقة بيف أفراد المجتمع

بعض  الدراستيف في ككنيما تناكلتا فقطكتختمؼ مع ىاتيف  ،التطكعي يعمؽ االنتماء الكطني
بينما ىذه  ،كاالنتماء الكطني الثقةطكعي كىما المشاركة االجتماعية ك ي يحفزىا العمؿ التالجكانب الت

  كما أف ىذه الدراسة ،كشمكلية لجكانب أكثر يعززىا العمؿ التطكعي كثر اتساعان أالدراسة كانت 
ـ(، في دكر العمؿ التطكعي في تنمية قيـ رأس 6501تتفؽ بشكؿ كبير مع دراسة عمر كالرحؿ )

التسامح، المشاركة السياسية، العمؿ الجماعي، التعاكف، الثقة )االنتماء الكطني، اؿ االجتماعي الم
 .( لدل الشباب الخريجيفبالذات كاآلخريف

جزء مف القيـ ك، في أىمية العمؿ التطكعي  ـ(6501)دراسة مزعؿ كما تتفؽ ىذه الدراسة مع 
، كتحديد السمات األساسية لمعمؿ التطكعي في فمسطيف ،بالعمؿ الكطني  كيرتبط  االجتماعية

(، في ككف العمؿ التطكعي في فمسطيف تعترضو بعض ـ6501) كتتفؽ الدراسة مع دراسة أشتية

http://web.b.ebscohost.com/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie45PFKsqe1SLCkz2fTpOOA7enyWLalr0itqK5Js5awUrGmuEy0ls5lpOrweezp33vy3%2b2G59q7RbKmt1Gvp7FPr5zqeezdu33snOJ6u9fugKTq33%2b7t8w%2b3%2bS7Sa6ur0mwqrA%2b5OXwhd%2fqu37z4uqM4%2b7y&hid=124
http://web.b.ebscohost.com/ehost/viewarticle?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie45PFKsqe1SLCkz2fTpOOA7enyWLalr0itqK5Js5awUrGmuEy0ls5lpOrweezp33vy3%2b2G59q7RbKmt1Gvp7FPr5zqeezdu33snOJ6u9fugKTq33%2b7t8w%2b3%2bS7Sa6ur0mwqrA%2b5OXwhd%2fqu37z4uqM4%2b7y&hid=124
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التطكعي  ـ.في تأكيدىا عمى أىمية العمؿ0280دراسة يحيى تتفؽ مع ك المعكقات أدت إلى تراجعو. 
كأداة تربكية تزكدىـ بالميارات كالخبرات كتقكية شعكر  لمتغيير  كأداةكأداة لمتنمية في المجتمعات 

 .االنتماءالمكاطنيف ب
 ب( دراسات رأس الماؿ االجتماعي المحمية:

دراسات ضمف برنامج مف ال سمسمة بقدـ معيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني )ماس( 
، ـ 6552الفمسطينية المحتمة" منذ"تكظيؼ رأس الماؿ االجتماعي في خدمة التنمية في األراضي 

)كافاتكريا  ،ـ(6558 ،ـ( )نصر كىبلؿ6552،دراسة )النقيب كمصطفى كتتفؽ ىذه الدراسة مع
 في الشبابية )المؤسسات ،(ـ6500 ،قرع أبك ـ(، )دراسة6505، ـ(، )ىبلؿ كجميؿ6552 ،كآخركف
 في كالفساد االجتماعي الماؿ رأس )دراسة ،(ـ6500 ،االجتماعي الماؿ كرأس الفمسطينية األراضي
 ،المنيج التحميمي الكصفي ،ـ( في المنيجية المستخدمة في الدراسة 6500 ،الفمسطينية األراضي

التركيز عمى رأس الماؿ االجتماعي في األراضي الفمسطينية ألىميتو، كتعريؼ أبعاده  ضركرة فيك 
كالبعد الترابطي لرأس الماؿ االجتماعي(، كاعتبرت الثقة   التي يتبمكر فييا كىما )البعد التجسيرم

كالسكؾ االجتماعي نتائج لرأس الماؿ االجتماعي، كالنتيجة الرئيسية أف رأس الماؿ االجتماعي 
التجسيرم يساعد عمى مزيد مف الثقافة المجتمعية المدنية كالثقة المجتمعية، كدؿ التحميؿ عمى أف 

، رأس الماؿ االجتماعي التجسيرم مقارنة برأس الماؿ الترابطيفمسطيف تعاني مف نقص مخزكف 
أىمية  ،عمى مختمؼ جكانب الحياة في األراضي الفمسطينية لو تأثيررأس الماؿ االجتماعي  كأف

دكر المؤسسات الشبابية في كرأس الماؿ االجتماعي كالتجسيرم في زيادة كفاءة العمؿ المجتمعي، 
بيدؼ تطكير سياسات لمنيكض بدكر ىذه المؤسسات في خمؽ تطكير رأس الماؿ االجتماعي، 

رأسماؿ اجتماعي تمكيني، بتطكير القيـ كالسمككيات اإليجابية كتعزيز التماسؾ االجتماعي 
 .كالتضامف كالعمؿ التطكعي

ككنيا األكلى التي ستتناكؿ العبلقة بيف العمؿ  كما يميز ىذه الدراسة عف الدراسات المحمية
رأس الماؿ االجتماعي بشكؿ مباشر كمحاكلة معرفة مدل قكة ل حد القيـ المشكمة ككنو أ التطكعي

قيـ تعزيز يتضمنيا العمؿ التطكعي كليا عبلقة ب كقيـ  ىذه العبلقة، كما أنيا ستشتمؿ عمى مفاىيـ
رأس الماؿ االجتماعي )المكاطنة كالشعكر باالنتماء كالمشاركة، كالثقة بالنفس كباآلخريف 

 كالتعاكف، كالتسامح(. كبالمؤسسات،
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 التعميؽ عمى الدراسات العربية: - 1
 أ( الدراسات العربية في العمؿ التطكعي:

كتتفؽ ىذه الدراسة مع الدراسات التالية في المنيجية المستخدمة المنيج  التحميمي الكصفي، حيث 
التاريخي ـ( مف حيث معرفة أشكاؿ كمظاىر التطكع كتطكره 2010تتفؽ مع دراسة الكسادم، )

ـ( في عرض 2008) كمدل مساىمتو في العمؿ التنمكم. كما تتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة برقاكم
كدكافع ككاقع العمؿ  تنمية ركح التعاكف كحب المساعدة،مفيـك التطكع لدل فئة الطبلب كأىميتو في 

في ـ( 2013)مع دراسة الخداـ كما تتفؽ التطكعي الراىف كالمعكقات كالصعكبات التي تكاجيو. 
ككف العمؿ التطكعي لدل الشباب الجامعي ليس ليا عبلقة بالتخصص أك المستكل الدراسي أك 

ي أف التكجو لمعمؿ التطكعي فـ( 2014دراسة الزيكد كالكبيسي، )العمر. كما تتفؽ ىذه الدراسة مع 
ىك خدمة لممجتمع كتنميتو كليس لو عبلقة بالنكع االجتماعي كمكاف السكف. كما تتفؽ ىذه الدراسة 

كالمشاركة  في أىمية تنمية ثقافة العمؿ التطكعيـ( 2010دراسة الغرايبة كالغرايبة )أيضا مع 
 التطكعية في المجتمع.

 الجتماعي:ب( الدراسات العربية في رأس الماؿ ا
ـ(، في أف ىناؾ عبلقة ارتباطية إيجابية بيف مستكل 2011كتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة خميؿ )

رأس الماؿ االجتماعي في منظمات المجتمع المدني كتفعيؿ قيـ ثقافة المكاطنة فييا، فكمما زاد 
 مستكل رأس الماؿ االجتماعي زاد مستكل قيـ ثقافة المكاطنة في منظمات المجتمع المدني. كما

مف حيث اإلشارة إلى ضركرة التدخؿ الميني لطريقة تنظيـ  ـ(2013)اتفقت مع دراسة السيد 
المجتمع كتنمية رأس الماؿ االجتماعي مف خبلؿ قياس أبعاد رأس الماؿ االجتماعي )الثقة في 

ت، المشاركة، كالعمؿ التطكعي، العمؿ فاعبلالمؤسسات المجتمعية، التعاكف، االتصاالت، الت
ـ( كاىتمت الدراسة بالتعرؼ عمى طبيعة القيـ التي يتبناىا 2013(، كدراسة الثقفي )الجماعي

الشباب المكىكب، كمساىمتو في بناء رأس الماؿ االجتماعي كأبعاد العبلقة بينيما، كدراسة خميؿ 
ـ( ككقفت ىذه الدراسة عمى طبيعة العبلقة بيف رأس الماؿ االجتماعي كتفعيؿ ثقافة 2011)

ي منظمات المجتمع المدني، ألف رأس الماؿ االجتماعي مصدر لتككيف كتنظيـ المكاطنة ف
الجماعات بيف الناس كمصدر حيكم لتحقيؽ كظائؼ المؤسسات العامة كداعـ لعممية التحكؿ 

ـ( في أىمية تعزيز العديد مف المقكمات القيمية 2006الديمقراطي، كدراسة محمكد كالكاكد )
مدني مثؿ المكاطنة، كالتعددية، كالعمؿ الجماعي كالتسامح كأىمية المرتبطة بمفيـك المجتمع ال

ـ( فقد أشارت إلى أىمية الدكر الذم تقـك بو المؤسسات 2009المشاركة، أما دراسة عبد الحميد )
 األىمية في تككيف رأس الماؿ االجتماعي كأسباب ضعؼ ىذا الدكر.

http://e-marifah.net/kwc/f?p=101:44:4611338786772::NO::P44_ISN,P44_STARTROW:357942,13
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  :جنبيةالتعميؽ عمى الدراسات األ -4

في أف سمكؾ المتطكع يتدفؽ مف  Janoski, Thomas (1998) الدراسة مع دراسةكتتفؽ ىذه 
التنشئة االجتماعية كالتي تظير بعد ذلؾ في المكاقؼ االجتماعية التي سبؽ كتعمميا كمشاركتو 

في أف العمؿ الجماعي  John, Peter (2005)االجتماعية. كما تتفؽ أيضا ىذه الدراسة مع دراسة 
اح حيث يستثمر مخرجاتو في رأس الماؿ االجتماعي. كتتفؽ الدراسة مع دراسة كالثقة محفز لمنج

David & tTuwhakairiora (2001)  في أف العمؿ التطكعي كالمشاركة كالثقة ميمو لتنمية
في أف رأس الماؿ االجتماعي يفسر  Stephen (2005)رأس الماؿ االجتماعي. كمع دراسة 
أىمية زيادة االقتصاديكف برأس الماؿ االجتماعي لتأثيره عمى مستكل الثقة كمعايير المشاركة، ك 
في أف ساعات خدمات العمؿ  Jessica, Howard (2013)األداء االقتصادم. كمع دراسة 

التطكعية السنكية يمكف تقييميا ماديا، كأف أكثر الفئات أداء لمعمؿ التطكعي ىـ كبار السف ألف 
ة سنتناكؿ فئة المتطكعيف في جمعية اليبلؿ األحمر لدييـ كقت فراغ كبير، كفي ىذه الدراس

 كدراسة يف عف العمؿ كلدييـ كقت فراغ كبير.الفمسطيني، كغالبيتيـ مف الخريجيف العاطم
Chair & Ebrahim (2004)  في ككف العبلقة بيف الثقة كرأس الماؿ االجتماعي ىي تعزيز

 االجتماعي.اجتماعي متبادؿ كىذا التعزيز ينتج رأس الماؿ 

المحمية األكلى التي تناكلت األكاديمية ككنيا الدراسة  :ما يميز ىذه الدراسة عف الدراسات المحمية
رأس الماؿ االجتماعي، حيث أف الدراسات المحمية كانت  بتنمية قيـ العمؿ التطكعي كعبلقتو

اسو، كدراسات أخرل غالبيتيا تقـك عمى تحميؿ مفيـك رأس الماؿ االجتماعي كمؤشراتو كمحاكلة قي
العمؿ  ربطت بيف تتعمؽ بالتطكع كتاريخو في فمسطيف كمراحؿ تطكره، كلـ يكف ىناؾ دراسات

 .رأس الماؿ االجتماعيككنو أحد قيـ رأس الماؿ االجتماعي  كتعزيزه لمقيـ األخرل ل  التطكعي

ككف ىذه الدراسة ىي أكسع كأشمؿ منيا، حيث أف  ما يميز ىذه الدراسة عف الدراسات العربية:
تناكلت العمؿ التطكعي عمى حدة أك كجزء مف قيـ رأس الماؿ العربية  مف الدراساتكؿ دراسة 

قيمو، كىذه الدراسة تتميز ماعي أشارت الى مفيكمو ك دراسات رأس الماؿ االجت االجتماعي، كأيضان 
كطبقت عمى رأس الماؿ االجتماعي،  عزيز قيـ كتبككنيا ربطت بشكؿ مباشر بيف العمؿ التطكعي 

فئة الخريجيف المتطكعيف في جمعية اليبلؿ األحمر الفمسطيني في قطاع غزة، ككف ىذه المؤسسة 
العبلقة  األكلى التي تطرقت إلىالدراسة   تستقطب أكبر عدد مف المتطكعيف في قطاع غزة، كىي 

 ىذا المكضكع في ىذه المؤسسة كفي فمسطيف. في
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كبشكؿ  : في ككنيا الدراسة العربية األكلى التي تناكلتما يميز ىذه الدراسة عف الدراسات األجنبية
رأس الماؿ االجتماعي، بينما ركزت غالبية  تعزيزه لقيـك العمؿ التطكعي، العبلقة بيف  مباشر

 ، أكرأكب الثقة بشكؿقيمة كاحدة  مف قيـ رأس االجتماعي، كتركيزىا عمى الدراسات األجنبية عمى 
كأحد قيـ رأس الماؿ االجتماعي، بينما ىذه الدراسة اىتمت بتأثير  عمى العمؿ التطكعي كأىميتو

العمؿ التطكعي ككنو أحد القيـ رأس الماؿ االجتماعي كتأثيره في تعزيز القيـ األخرل المشكمة لرأس 
المشاركة السياسية  -كطنيماء الالمكاطنة  كاالنت -الثقة  –التسامح  –الماؿ االجتماعي) التعاكف 

 .االجتماعية(ك 
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 .المبحث األكؿ: ماىية العمؿ التطكعي دكافعو كمعكقاتو 2.1

 مقدمة:

حاجػػة النػػاس إلػػى بعضػػيـ تحػػتـ عمػػى الفػػرد مػػنيـ أف يقػػـك بتقػػديـ خػػدمات كأعمػػاؿ معينػػة لممجمكعػػة 
التي يعيش معيا، مقابؿ أف يقـك اآلخركف بأعماؿ أخرل حسب إمكانياتيـ كقػدراتيـ. كلعػؿ الخػدمات 

اعٌيػة الحككمٌية، ميمػا تػكفر ليػا مػف دعػـ مػادٌم كبشػرٌم، غيػر قػادرة عمػى مكاكبػة االحتياجػات االجتم
لؤلفراد، لذا برز دكر العمؿ التطكعٌي في إكمػاؿ الػدكر الػذم تقػـك بػو الحككمػات، كمؤسسػات القطػاع 
الخػػػاص فػػػي مجػػػاؿ الخػػػدمات االجتماعٌيػػػة كالتنمكٌيػػػة. كمػػػع تزايػػػد االىتمػػػاـ بالعمػػػؿ التطػػػكعٌي نمػػػت 

أصػػبح العمػػؿ المؤسسػػات التطكعٌيػػة، كتضػػاعفت التكعيػػة بأىميػػة التطػػكع كبػػدكره فػػي تقػػدـ المجتٌمػػع، ك 
 االجتٌماعٌي التطكعٌي في عصرنا الراىف ركيزة أساسية في تطكر المجتٌمعات. 

كزادت مكجػة االىتمػاـ العػالمي بمػا يسػمى بالقطػاع الثالػػث أك البلربحػي لمػا يمتمكػو ىػذا القطػاع مػػف  
كالػػذم يعتبػػر سػػمكؾ حضػػارم  ،مخػػزكف ثقػػافي كقيمػػي مػػف محفػػزات كدكافػػع لتنشػػيط العمػػؿ التطػػكعي

ألكقػػػات  ي بػػػو المجتمعػػػات كالحضػػػارات منػػػذ القػػػدـ، تأكيػػػدان لمعديػػػد مػػػف القػػػيـ اإلنسػػػانية كاسػػػتثماران ترتقػػػ
 الفراغ بشكؿ أمثؿ.

كلقػػد أجمػػع العػػالـ عمػػى أف التطػػكع أحػػد ركافػػد التنميػػة المسػػتدامة، حيػػث أنػػو لػػـ يعػػد مجػػرد اسػػتغبلؿ 
ماعيػػة كاالقتصػػادية( لبنػػاء ألكقػػات الفػػراغ، بػػؿ كأصػػبح خططػػان مدركسػػة لرفػػع مسػػتكل التنميػػة )االجت

تبطػػت بمعػػاني الخيػػر المجتمػػع كنشػػر التماسػػؾ االجتمػػاعي بػػيف المػػكاطنيف، ألنػػو ممارسػػة إنسػػانية ار 
 .كالعمؿ الصالح

كيختمؼ العمؿ التطكعي في حجمو كشكمو كاتجاىاتو كدكافعو مف مجتمع الى آخػر، كمػف فتػرة زمنيػة 
حػػركب(، كمػػف حيػػػث  –نكبػػات  –)كػػػكارث إلػػى أخػػرل، فمػػف حيػػث الحجػػػـ يزيػػد فػػي كقػػت األزمػػات 

عضميان أك مينيان أك غير ذلؾ، كمػف حيػث االتجػاه قػد يكػكف تمقائيػان أك  الشكؿ قد يككف جيدان يدكيان أك
أك المؤسسػػات فػػي أنشػػطة معينػػة، كمػػف حيػػث دكافعػػو فقػػد تكػػكف اجتماعيػػة أك  مكجيػػان مػػف قبػػؿ الدكلػػة

 ـ(.6506سياسية أك نفسية )الفايز، 

تطػػػكعي يجػػػب أال ينحصػػػر فػػي جكانػػػب محػػػدكدة لممجتمػػػع كاإلنسػػاف بػػػؿ يجػػػب أف يتسػػػع إف العمػػؿ ال
ليشػػػمؿ كػػػؿ النػػػاس كحقػػػكقيـ األساسػػػية فػػػي الحيػػػاة كالسػػػبلـ كالحريػػػة، كليشػػػمؿ حقػػػكقيـ االجتماعيػػػة، 
كاالقتصػادية كأىميػػا الحػؽ فػػي العمػؿ كاألجػػر كالراحػة، كليشػػمؿ كػذلؾ الحقػػكؽ المدنيػة كافػػة بمػا فييػػا 

 لة كالمساكاة أماـ القانكف كحؽ التنمية.الحؽ في العدا
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إف االسػتثمار الحقيقػي اليػـك ىػك فػػي المجػاؿ االجتمػاعي الػذم ينمػػي القػيـ االجتماعيػة الحميػدة مثػػؿ  
الثقة كالصدؽ كالتعاكف كالتراحـ كالتكافؿ، كما يشمؿ الركابط التي يجد المكاطنكف فييػا أنفسػيـ كػأفراد 

تيػػـ كمصػػالحيـ المرتبطػػة بمصػػالح المجمكعػػات التػػي يعيشػػكف كمجمكعػػات كيسػػعكف فييػػا لتحقيػػؽ ذكا
فييػػػا، كمػػػف ىنػػػا يتضػػػح بجػػػبلء أىميػػػة ىػػػذه القػػػيـ التػػػي ىػػػي أسػػػاس لػػػرأس المػػػاؿ االجتمػػػاعي كيجػػػب 

 االىتماـ بيا كتنميتيا كتكظيفيا لصالح تنمية المجتمعات.

 مفيكـ التطكع كالعمؿ التطكعي:   2.1.1

عمػػػؿ التطػػػكعي، حيػػػث يعتبػػػر مػػػف المفػػػاىيـ االجتماعيػػػة تعػػػددت آراء البػػػاحثيف كتعريفػػػاتيـ لمفيػػػـك ال
المتغيرة، لكف أغمب الباحثيف يميمكف إلػى االتفػاؽ عمػى عناصػر أساسػية لمتعريػؼ حيػث لخصػيا أحػد 
البػػػاحثيف بأنيػػػا جيػػػد إرادم مػػػادم، أك معنػػػكم يبذلػػػو الفػػػرد مػػػف أجػػػؿ مجتمعػػػو، تأكيػػػدان لقػػػيـ االنتمػػػاء 

كمػػػا تػػػػـ تعريفػػػػو بأنػػػو "ذلػػػػؾ الجيػػػػد الػػػذم يفعمػػػػو اإلنسػػػػاف ـ(. 6555)شػػػػتيكم،  كالتعػػػاكف االجتمػػػػاعي
لمجتمعو بدافع منو كدكف انتظار مقابؿ لو، قاصػدان بػذلؾ تحمػؿ بعػض المسػئكليات فػي مجػاؿ العمػؿ 
االجتمػػاعي المػػنظـ، الػػذم يسػػتيدؼ تحقيػػؽ الرفاىيػػة اإلنسػػانية، كعمػػى أسػػاس أف الفػػرص التػػي تتػػاح 

ة المنظمػػة، ميػػزة يتمتػػع بيػػا الجميػػع، كأف المشػػاركة تعيػػد لمشػػاركة المػػكاطنيف فػػي الجيػػكد المجتمعيػػ
 ـ(.0222يمتزمكف بو )الدمنيكرم، 

كما يمكف اعتباره بأنو جيػكد إراديػة تعكػس مبػادرة شخصػية تنطمػؽ مػف مسػؤكلية أخبلقيػة كمسػؤكلية  
الكقػت دكف تػكخي أىػداؼ ربحيػة أك تجاريػة  اجتماعيػة لمسػاعدة كدعػـ اآلخػريف سػكاء ببػذؿ الجيػد أك

كيحتػػاج لمتضػػحية بالكقػػت، أك الجيػػد، أك المػػاؿ دكف انتظػػار عائػػد مػػادم يقابػػؿ ، ـ(6550)عصػػر، 
 ـ(. 0222الجيد المبذكؿ )خاطر، 

كيعتبر أيضا "نشاط اجتماعي يقػـك بػو األفػراد بشػكؿ فػردم أك جمػاعي مػف خػبلؿ إحػدل المؤسسػات 
المساىمة في تدعيـ مسػيرة دكف انتظار عائد، كذلؾ بيدؼ إشباع حاجات كحؿ مشكبلت المجتمع، ك 

 ـ(.6551التنمية بو )أبك النصر، 

الجيد الذم يفعمو اإلنساف لمجتمعػو بػدافع منػو، كدكف انتظػار مقابػؿ لػو، قاصػدان بػذلؾ  كذلؾ كيعتبر 
تحمػػػؿ بعػػػض المسػػػؤكليات فػػػي مجػػػاؿ العمػػػؿ االجتمػػػاعي المػػػنظـ الػػػذم يسػػػتيدؼ تحقيػػػؽ الرفاىيػػػة 

لمشػاركة المػكاطنيف فػي الجيػكد التطكعيػة المجتمعيػة أساسػية  لئلنساف عمى أساس الفرص التػي تتػاح
بػػداء الػػرأم كاالشػػتراؾ فػػي التنفيػػذ دكف  ،لممشػػاركة فيػػك يمثػػؿ إسػػياـ المػػكاطف فػػي تحمػػؿ مسػػؤكلياتو كا 

مقابؿ، كىك غالبا ال يتطمب إعداد مسبؽ ك لكنو يقػـك عمػى الميػارة، كلكػف ىػذا ال يمنػع مػف التػدريب 
 ـ(. 0281عمى األعماؿ التي يشارؾ فييا المجتمع )نكح، 
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، كقد قامت األمـ المتحدة بكصؼ العمؿ ا لتطكعي بأنو "عمؿ غير ربحي، ال يقػدـ نظيػر أجػر معمػـك
كىك عمػؿ غيػر كظيفػي/ مينػي يقػـك بػو األفػراد مػف أجػؿ االرتقػاء بمسػتكل معيشػة اآلخػريف، القػريبيف 

 ـ(. 6506أك البعيديف، أك المجتمعات البشرية بصفة مطمقة" )الضاني، 

جكانػب التػي تشػير إلػى الػدافع الشخصػي ك يتضح مف التعريفات السابقة أنيا تتفػؽ فػي العديػد مػف ال 
 كلى لممتطكعيف. كبدكف مقابؿ مادم كلكف مف أجؿ تحقيؽ عكائد معنكية بالدرجة األ

كيمكػػف إعطػػاء مفيػػـك شػػمكلي لمعمػػؿ التطػػكعي بأنػػو "مجيػػكد فػػردم أك جمػػاعي يبػػذؿ لػػدكافع معينػػة 
لػػؾ لتحقيػػؽ مكاسػػب معنكيػػة تعػػزز مفػػاىيـ كقػػيـ إنسػػانية )كالثقػػة كالمشػػاركة كالتعػػاكف كالتسػػامح(، كذ

 لممتطكعيف كمعنكية كمادية لمتمقي خدمات التطكع.

 أىمية العمؿ التطكعي:    2.1.2

ـ( أىميػػػة العمػػػؿ التطػػػكعي فػػػي اآلثػػػار المترتبػػػة عميػػػو سػػػكاء عمػػػى المتطػػػكع 6552 ،يكضػػػح )الحربػػػي
 نفسو، أك عمى المجتمع في النقاط التالية: 

حػػث عمييػػا اإلسػػبلـ، كالتػػي تعمػػؿ عمػػى إشػػاعة إنػػو تحقيػػؽ لفكػػرة التكافػػؿ االجتمػػاعي التػػي   -0
 المحبة كالكئاـ بيف أفراد المجتمع كيتحقؽ مف كرائيا األجر كالثكاب.

يسػػػاىـ فػػػي تنميػػػة شػػػعكر المتطػػػكع باالنتمػػػاء لممجتمػػػع الػػػذم يعػػػيش فيػػػو كيعمػػػؿ عمػػػى زيػػػادة  -6
 إحساسو بالمسئكلية االجتماعية نحك مجتمعو كالعمؿ لما فيو مصمحتو.

 عنكية تتمثؿ في شعكر المتطكع بالسعادة كتقدير الذات.يحقؽ فكائد م  -1
 يساىـ العمؿ التطكعي في شغؿ كقت الفراغ بما يعكد عمى المجتمع بالفائدة.  -1
 يساىـ في إكساب المتطكع الخبرات كالميارات في األعماؿ كاألنشطة التي يشارؾ فييا.  -0
 يخفؼ العبء عف األجيزة الحككمية كيدعـ كيكمؿ دكرىا.  -2
المؤسسػػػػات االجتماعيػػػػة إلػػػػى عػػػػدد مػػػػف المتطػػػػكعيف لممسػػػػاىمة فػػػػي أنشػػػػطتيا كدعػػػػـ حاجػػػػة  -2

 إمكاناتيا لتقـك بميمتيا عمى الشكؿ األفضؿ.
يشػػكؿ عمميػػات كأنشػػطة تسػػاعد تمػػؾ الجيػػكد التػػي تقػػـك بيػػا الييئػػات كالمنظمػػات االجتماعيػػة  -8

قاعػػػدة األخػػػرل سػػػكاء عمػػػى المسػػػتكل الشػػػعبي أك الرسػػػمي، األمػػػر الػػػذم يعمػػػؿ عمػػػى تكػػػكيف 
أىميػة العمػؿ  بشرية مف المتطػكعيف، كيزيػد مػف انتمػاء أكلئػؾ المتطػكعيف ألكطػانيـ، كتظيػر

التطػػكعي مػػف حيػػث دكره فػػي غػػرس مفػػاىيـ الػػكالء كالتكافػػؿ االجتمػػاعي كالتعػػاكف بػػيف أفػػراد 
 المجتمع الكاحد بما يعزز مف ظيكر المشاريع كالبرامج الخيرية المتعددة.
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بػػػيف أبنػػاء المجتمػػػع كبمختمػػػؼ فئاتػػػو، كفػػي المشػػػاركة فػػػي الخطػػػط  تعزيػػز التػػػرابط اإليجػػػابي  -2
كالمشاريع التي تضعيا الييئات كالمؤسسات االجتماعية بما يعكد بػالنفع عمػى أفػراد المجتمػع 
كيسػػػيـ فػػػي رسػػػـ مبلمػػػح التغيػػػر االجتمػػػاعي اليػػػادؼ، كمػػػا أف ازديػػػاد درجػػػة الػػػكعي بػػػداخؿ 

لتطػكعي دليػؿ كبيػر عمػى تفيػـ أفػراد المجتمػع المجتمعات كتجاكب أفراده مع نداءات العمؿ ا
بػػدكر كأىميػػػة التطػػػكع فػػػي تغيػػػر المجتمعػػات، كفػػػي تعزيػػػز تنميتيػػػا االجتماعيػػػة كاالقتصػػػادية 

 كالصحية كغيرىا مف المجاالت التي ترتبط بالحياة اليكمية ألفراد المجتمع. 
فتح العديد مػف الفػرص التػي يمكػف أف يشػترؾ فييػا المػكاطنيف مػف خػبلؿ اسػتثمار جيػكدىـ،  -05

مكاردىـ، مؤىبلتيـ، إمكاناتيـ  كطاقاتيـ فييػا، كػذلؾ مػف خػبلؿ تفعيػؿ أكجػو المشػاركة فيمػا 
بيػػػػنيـ كتقػػػػديـ الخػػػػدمات لمغيػػػػر، كػػػػؿ فػػػػي حػػػػدكد إمكانياتػػػػو كمػػػػكارده، ممػػػػا يقمػػػػؿ مػػػػف حجػػػػـ 

نيػػػػا المجتمػػػػع، زيػػػػادة عمػػػػى أف تمػػػػؾ المشػػػػاركة يمكػػػػف أف تبصػػػػر المشػػػػكبلت التػػػػي يعػػػػاني م
 باحتياجات جديدة تتكاجد بالمجتمع مما يؤكد عممية السعي الجاد تجاه خدمة المجتمع. 

 :كتتضح أىمية العمؿ التطكعي  لعالقتو  بتنمية المجتمع المحمي

القتصادية، بؿ إنو أحد أىـ يعد العمؿ التطكعي مف أىـ مرتكزات التنمية االجتماعية كالتنمية احيث 
إلى جانب أنو استثمار كتفعيؿ لمطاقات الكامنة في أفراد  الشامؿ، مرتكزات التنمية بمفيكميا

كالتعاضد  فاعؿالمجتمع عمى اختبلؼ أعمارىـ كخمفياتيـ، كىك أيضا أحد أىـ أشكاؿ التعاكف كالت
 ـ(.6552قافي بيف الناس )رحاؿ، بيف أفراد المجتمع، فيك طريؽ مف طرؽ التكاصؿ االجتماعي كالث

إلى جانب ما يعنيو مف قيـ كركابط اجتماعية إيجابية، كما يعنيو مف رفع لممستكل االقتصادم 
كاالجتماعي، كمحافظتو عمى القيـ اإلنسانية، كيقـك بو األفراد بدافع االنتماء كالكاجب كالغيرة 

 .كاإلحساس بالمسؤكلية
كسائؿ النيكض في المجتمع، أم أنو أداة مف أدكات التنمية كيعد العمؿ التطكعي كسيمة مف 

 ـ(.6501المجتمعية كىك شكؿ مف أشكاؿ المشاركة عمى اختبلؼ أنكاعيا )اشتية، 

 أىداؼ العمؿ التطكعي:   2.1.3

( Croup Participationتنطمؽ أىداؼ العمؿ التطكعي مف مفيـك المشاركة الجماعية ) 
كيد عمى دكره في تأىيؿ أفراده بيدؼ تعزيز نيضتيـ كتحقيؽ بالمجتمع مف أجؿ حؿ مشكبلتو كالتأ

رفاىيتيـ، كتمبية مطالبيـ في العديد مف المجاالت التي تيميـ في حياتيـ، كمف أىداؼ العمؿ 
 ـ( ما يمي: 6558)الشيراني،  التطكعي كما ذكرىا
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سػػؤكلياتيا مػػف خػػبلؿ تكجيػو الطاقػػات كالخبػػرات البشػػرية كتأىيميػػا لخدمػػة المجتمػع كأفػػراده كتحديػػد م -
تكعيتيػػػا كتبصػػػيرىا بػػػدكر كأىميػػػة العمػػػؿ التطػػػكعي كعائػػػده بػػػالمجتمع، عمػػػى أف تكػػػكف تمػػػؾ األدكار 

 كالمياـ بحسب إمكانياتيـ كتتبلءـ مع ميكليـ كاستعداداتيـ.

العمؿ عمى ترابط أفراد المجتمع مع بعضيـ البعض، كتكسيع قاعدة المشاركة الشعبية التي تتكحػد  -
كد كالطاقات كتستثمر فييا أكقات الفراغ، كتتعاكف فييا الفئات الشػعبية مػع الرسػمية لتحقيػؽ فييا الجي

 اليدؼ المطمكب مف عممية التطكع، مع تكفير خدمة أكبر قدر مف القطاعات المتكاجدة بالمجتمع.

تعمػػػيـ الخػػػدمات التطكعيػػػة عمػػػى مختمػػػؼ المجػػػاالت، التػػػي تيػػػـ المجتمػػػع كالمجػػػاؿ االقتصػػػادم،  -
تماعي، الصحي، التعميمي، التربػكم، الثقػافي كالرياضػي، كغيرىػا مػف المجػاالت بغػرض أف يجػد االج

كػػؿ مجػػاؿ حظػػو مػػف المشػػػاركة الشػػعبية، كالتفػػاؼ المتطػػكعيف حػػػكؿ برامجػػو كتحفيػػز أفػػراد المجتمػػػع 
 لمعمؿ بميادينو.

مجتمعػات، التعامؿ مع العمؿ التطكعي مف مفيـك أنو عمؿ مجتمعػي يصػب فػي خانػة االرتقػاء بال -
كاالبتعػاد عػف دائػػرة المفيػـك الفػػردم كالشخصػي. فيػػك يخػدـ قطاعػػات المجتمػع المختمفػػة، كيقػـك عمػػى 

ة كالتعػػػاكف مػػػع األجيػػػزة الرسػػػمية، كيمثػػػؿ ضػػػريبة كطنيػػػة تسػػػيـ فػػػي نيضػػػة فاعمػػػدعػػػائـ المشػػػاركة ال
يـ فيمػػا الػػكطف، كبكتقػػة جامعػػة تمػػـ شػػمؿ المتطػػكعيف كتسػػتكعبيـ بحسػػب طاقػػاتيـ كخبػػراتيـ كمػػؤىبلت

 يعكد بالنفع عمييـ كعمى مجتمعيـ.

حػػػداث نقمػػػة كبيػػػرة بػػػالمجتمع بمػػػا يعػػػزز مػػػف  - إحػػػداث التغيػػػر االجتمػػػاعي كاإليجػػػابي المطمػػػكب، كا 
عمميػػػػػات البنػػػػػاء االجتمػػػػػاعي، كيسػػػػػيـ فػػػػػي بػػػػػرامج التنميػػػػػة الشػػػػػاممة بػػػػػالمجتمع، كيمبػػػػػي المتطمبػػػػػات 

، تحقيقػػػا لمتػػػكازف العػػػاـ، ككصػػػكالن ألىػػػداؼ كاالحتياجػػػات األساسػػػية التػػػي يحتػػػاج إلييػػػا أفػػػراد المجتمػػػع
 العيش المرتبط بالرقي كالتطكر.

ة داخػؿ المجتمػع بػيف فاعمػ( كالشػراكة الGroup Responsibilityالشعكر بالمسػؤكلية الجماعيػة ) -
ثػػراء تنميتػػو، كاإلسػػياـ فػػي حػػؿ مشػػكبلتو أك  أفػػراده كأىميػػة تظػػافر الجيػػكد مػػف أجػػؿ تييئػػة المجتمػػع كا 

كضع الحمكؿ المبلئمة ليا، مع خمؽ قنكات تكاصؿ كثيقة الصمة بػيف متطػكعي المجتمػع الحد منيا، ك 
 كبيف المسئكليف بالجيات الرسمية عمى أساس المسؤكلية المشتركة كاليدؼ الكاحد.

زالػة كػؿ مػا مػف شػأنو أف يعيػؽ  - العمؿ عمى حؿ مختمػؼ المشػكبلت كالمظػاىر السػمبية بػالمجتمع كا 
، كيشمؿ ذلؾ إبراز الخطط كالمشاريع كالبرامج التطكعية، كالخػدمات المباشػرة مسيرة المجتمع التنمكية

التػػػي تفيػػػد األفػػػراد كالجماعػػػات بػػػالمجتمع، مػػػع االسػػػتعانة بتجػػػارب ناجحػػػة لمجتمعػػػات أخػػػرل بمجػػػاؿ 
 العمؿ التطكعي.
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مساعدة مؤسسػات المجتمػع األخػرل عػف طريػؽ تبلقػي مػا يعترييػا مػف نقػص فػي ككادرىػا البشػرية  -
ردىػػػا المختمفػػػػة، كاإلسػػػياـ معيػػػػا فػػػػي كضػػػع البػػػػرامج كالخطػػػط التػػػػي تعمػػػػؿ عمػػػى خدمػػػػة األفػػػػراد كمكا

كالجماعات بالمجتمع المتكاجدة بالمجتمع، ىذا إلى جانب العمؿ عمى ربط تمؾ المؤسسات مػع فئػات 
المجتمػػع المختمفػػة، كيمكػػف أف يػػتـ ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ تنسػػيؽ الجيػػكد مػػع تمػػؾ المؤسسػػات كعبػػر تنفيػػذ 

 فػاعبلن ف البرامج كالمشركعات المشتركة بيف الجانبيف كالتي يمكف أف تشكؿ تػدخبل مشػتركان كتالعديد م
 يقكد إلى حؿ المشكبلت المتكاجدة بالمجتمع.

ـ( 6558، )برقاكم ك يمكف عرض أىداؼ العمؿ التطكعي  في ثبلثة محاكر أساسية كما ذكرىا
 عمى النحك التالي:

 أىداؼ تتعمؽ بالمجتمع المحمي: (0

 ذلؾ ألنو يسيـ في اآلتي:ساعد التطكع عمى تماسؾ المجتمع ك ي

شباع حاجاتو . -  يخفؼ المشكبلت االجتماعية التي تكاجو المجتمع المحمي، كا 

تعريؼ أفراد المجتمع بالظركؼ الكاقعية التي تعيش فييا الفئات األخرل، كالكصكؿ إلى فيـ  -
 مشترؾ لممشكبلت التي يعاني منيا المجتمع.

د إشراؾ المكاطنيف في األعماؿ التطكعية إلى التفاىـ حكؿ أىداؼ مجتمعية مرغكبة، كىذا يقك  -
 يقمؿ فرص اشتراكيـ في أنشطة تيدد تقدـ المجتمع كتماسكو.

 أىداؼ تتعمؽ بالييئات االجتماعية: (1

 يحقؽ التطكع لمييئات االجتماعية العديد مف األىداؼ كمنيا: 

 ييئات.تحسيف استدامة المؤسسات كال -

 سد النقص في أعداد المتخصصيف الذم تعانيو الييئات االجتماعية. -

 تعريؼ المجتمع بييئاتو، كربط تمؾ الييئات بالمجتمع، فيستمر تأييدىا أدبيان كماديان. -

 ( أىداؼ تتعمؽ بالمتطكعيف أنفسيـ: 4

يمكف تحقيؽ العديد مف األىداؼ لممتطكعيف خبلؿ إشراكيـ في األنشطة المختمفة، كمف بيف ىذه 
 األىداؼ التي يحققيا التطكع لممتطكعيف أنفسيـ: 

 تكجيو طاقات الفرد بعيدان عف االنحراؼ. -

 اكتساب خبرات اجتماعية كثيرة تساعده عمى تكامؿ شخصيتو. -
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ياـ بعمؿ يقدره اآلخركف، يسيـ في إشباع االحتياجات االجتماعية إف إحساس الفرد بالنجاح، كالق -
 لمفرد.

 ـ(.0281اإلحساس باالنتماء إلحدل المؤسسات التي تمقي تقديرا في المجتمع )نكح،  -

 كىناؾ أيضا العديد مف الدكافع التي تدفع الفرد إلى التطكع كمنيا:

 رغبة الفرد في قضاء كقتو بطريقة مثمرة. -

 فرد في خدمة إحدل المؤسسات التي سبؽ لو، أك أحد أقاربو االستفادة مف خدماتيا.رغبة ال -

 إحساس الفرد بالمسؤكلية نحك المجتمع كرغبتو في النيكض بو. -

الرغبة في إشباع حاجاتو االجتماعية كالنفسية )الحاجة لؤلمف، كالشعكر باالنتماء، كالحصكؿ  -
 عمى التقدير(.

 ات كميارات جديدة، كتككيف عبلقات اجتماعية إيجابية جديدة.الرغبة في اكتساب خبر  -

 الرغبة في العمؿ كحبو لآلخريف، كمزاممة األصدقاء. -

 لمحصكؿ عمى تقدير كاحتراـ اآلخريف، أك تحقيؽ شعبية معينة.  -

 أشكاؿ العمؿ التطكعي:  2.1.4

 تكضيحيما فيما يمي:لمتطكع شكبلف أساسياف ىما: التطكع المنظـ، كالتطكع غير المنظـ، كيمكف 

كىك يعني انخراط األفراد في أطر تنظيمية تطكعية ليػا شػكؿ المؤسسػات مثػؿ التطكع المنظـ:  -أكالن 
)الجمعيات األىمية، مراكز الشباب، الركابط، النقابات، التنظيمات، ... الػخ( كيكػكف االرتبػاط مػا بػيف 

كاجبػػات بدقػػة كاممػػة، كتظيػػر أشػػكاؿ المتطػػكع كالمؤسسػػة بنػػاء عمػػى عقػػد تتحػػدد فيػػو المسػػؤكليات كال
التطػػكع المػػنظـ بكثػػرة فػػي المجتمعػػات المتقدمػػة عكػػس الحػػاؿ فػػي المجتمعػػات الناميػػة، باإلضػػافة إلػػى 
المخػػػاطر التػػػي يمكػػػف أف تصػػػيب المتطػػػكع )المركػػػػز الػػػكطني لمسػػػاندة المنظمػػػات غيػػػر الحككميػػػػة، 

 ـ(.6556
سػػػػاعدة اآلخػػػػريف كاألىػػػػؿ، كاألصػػػػدقاء، كيعنػػػػي أف يتطػػػػكع الفػػػػرد لمالتطػػػػكع غيػػػػر المػػػػنظـ:  -ثانيػػػػان 

 كمؤسسات المجتمع، دكف أم التزامات محددة.

كينتشػػر التطػػكع فػػي المجتمػػع ألسػػباب مختمفػػة، كخاصػػة القػػيـ الثقافيػػة كالدينيػػة السػػائدة فػػي المجتمػػع  
التي تحػض عمػى التكافػؿ، كالتضػامف، كتحػث اإلنسػاف ميمػا قمػت إمكانياتػو عمػى أف يتصػدؽ بجيػده 



11 

 

خػػريف، كىػػك أكثػػر انتشػػاران فػػي المجتمعػػات الناميػػة لمتخػػكؼ مػػف االلتزامػػات القانكنيػػة التػػي لمسػػاندة اآل
 ـ(.6558يفرضيا التطكع المنظـ )برقاكم، 

 مفاىيـ يرسخيا العمؿ التطكعي:  2.1.5
 ـ( الى القيـ التي يرسخيا العمؿ التطكعي كالتالي:1985يشير )يحيى، ك 

 ( القيمة االجتماعية:2

مػػف كػػؿ مػػكاطف أف يػػدرؾ قدرتػػو فػػي التػػأثير عمػػى السياسػػة بمختمػػؼ أنكاعيػػا فػػي كػػؿ مجتمػػع يتكقػػع 
)االجتماعيػػة كاالقتصػػادية كاالنمائيػػة ...( كعمػػى القػػرارات التػػي تتخػػذ مػػف أجػػؿ تنفيػػذ ىػػذه السياسػػات 
كذلػؾ مػػف خػبلؿ مشػػاركتو فػي انتخابػػو لؤلشػػخاص كالسػمطات المقػػررة كالمنفػذة، أضػػؼ إلػى ذلػػؾ حػػؽ 

ره بنفسو كيقرر ما ىك عمى سمـ أكلكياتو، كالعمؿ التطػكعي ىػك أحػد الكسػائؿ اإلنساف في تقرير مصي
التػػػي بإمكانيػػػا أف يضػػػمف أفػػػراد المجتمػػػع تحقيػػػؽ ىػػػذه القيمػػػة لػػػذاتيـ )القيمػػػة االجتماعيػػػة كاإلنسػػػانية 
كاإليمػػػاف بحقيػػػـ لمكصػػػكؿ الييػػػا، خاصػػػة فػػػي مجػػػاؿ تحديػػػد احتياجػػػات المجتمػػػع، كحقػػػو فػػػي تقريػػػر 

افػػو، كسػػمـ أكلكياتػػو كاختيػػار األدكات كاألسػػاليب التػػي بإمكانيػػا ضػػماف الكصػػكؿ مصػػيره، كتحديػػد أىد
 ليذه األىداؼ.

 تقكية الشعكر باالنتماء:ترسيخ ك ( 1

تطػػػرؽ عممػػػاء االجتمػػػاع كعممػػػاء الػػػنفس االجتمػػػاعي إلػػػى أسػػػباب شػػػعكر أفػػػراد المجتمػػػع بالغربػػػة مػػػف 
 ة التعػػاكف المتبػػادؿ كالتػػي تقػػؼ عائقػػان اإلطػػار االجتمػػاعي العػػاـ، كىػػي ضػػعؼ العبلقػػات المتبادلػػة كقمػػ

أمػػاـ إشػػباع حاجػػات األفػػراد كالجماعػػات فػػي المجتمػػع، كىػػذا ييػػدد سػػبلمة المجتمػػع كتحػػد مػػف قدراتػػو 
الكظيفيػػة، أك قػػد تػػؤدم لتكجيػػو ىػػذه القػػدرات إلػػى الجكانػػب السػػمبية فػػي حيػػاة المجتمػػع، ىػػذه المخػػاطر 

أك ميمػػػؿ، كشػػػعكرىـ بػػػالعجز كالضػػػعؼ كعػػػدـ تػػػزداد مػػػع زيػػػادة شػػػعكر الفػػػرد كالجماعػػػة بأنػػػو ميمػػػش 
قدرتيـ عمى التأثير كالتغيير، كمما ال شؾ فيو أف النتائج السمبية ليػذه المشػاعر ىػي الشػعكر بالغربػة 

 كعدـ الشعكر باالنتماء لممجتمع أك الجماعة.

اعيا إف العمؿ التطكعي بإمكانو إشراؾ أفراد المجتمػع كجماعاتػو فػي تحديػد حاجػاتيـ كالتخطػيط إلشػب
كالمشاركة في تنفيذ أنشطة كبرامج إلشػباع ىػذه الحاجػات، كىػذه المشػاركة فػي العمميػات الثبلثػة تزيػد 
مػػف مشػػاعر االنتمػػاء لممجتمػػع كمؤسسػػاتو كيسػػيـ فػػي عمميػػة العطػػاء االجتمػػاعي كالػػكطني كيزيػػد مػػف 

 إيمانيـ بأىمية العمؿ المشترؾ كالتعاكف المتبادؿ.
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 ( أداة لزيادة المكارد كالمصادر كتجنيدىا: 4

إف تجنيػػد مػػكارد كطاقػػات المجتمػػع مػػف خػػبلؿ عمميػػات المشػػاركة كالعمػػؿ التطػػكعي ليقكمػػكا بأنفسػػيـ 
بتحديد احتياجاتيـ كبالتخطيط إلشباعيا كتنفيذ ىذه الخطػط كالبػرامج كىػذا مػا يسػمى بحقػو فػي تقريػر 

مكػاف المشػاركيف كالمتطػكعيف اكتسػاب ميػارات كخبػرات مصيره، فػالتطكع ىػك عمميػة تعميميػة حيػث بإ
 جديدة كتدعيـ ميارات كخبرات أخرل.

 ( أداة لمتغيير: 3

إف عممية تحديػد االحتياجػات كالتخطػيط كالتنفيػذ إلشػباع ىػذه الحاجػات، تيػدؼ إلػى التغييػر كالتجديػد 
ف عمميػػة المشػػاركة كالتطػػكع لكضػػع الخطػػط كالمسػػاىمة فػػي تنفيػػذىا بيػػدؼ التغييػػر،  فػػي المجتمػػع، كا 

 يزيد مف تقبؿ المجتمع كاستيعابو ليا كتكيفو السريع معيا مما يضمف نجاحيا. 
 ربكية:( أداة ت5

إف مبػدأ مشػاركة كتطػػكع المجتمػع كػػأداة تربكيػة ترتكػػز عمػى كعػي كبنػػاء اتجاىاتػو كآرائػػو نحػك جكانػػب 
معينػة فػي الحيػاة اليكميػػة، فيزيػد مػف كعػػييـ كبصػيرتيـ لحاجػات جديػدة كيزيػػد مػف اىتمػاميـ بػػالتفكير 

لمجتمػػػع أسػػػاليب لمتخطػػػيط كالعمػػػؿ إلشػػػباع ىػػػذه الحاجػػػات الجديػػػدة كتحقيػػػؽ أىػػػدافيـ، كيػػػتعمـ أفػػػراد ا
 كأدكات جديدة كتزداد حماستيـ لمعمؿ عمى إشباعيا.

 ( أداة لتقكية فئات "ضعيفة " في المجتمع:6

شػػػباعيا فػػػي  كىنػػػا يظيػػػر الجانػػػب السياسػػػي فػػػي العمػػػؿ التطػػػكعي، فمشػػػاركة المجتمػػػع )أك ممثميػػػو( كا 
ال يعنػي المشػاركة فػي  تحديد االحتياجات كالتخطيط لمكاجيتيا، كالتطكع لتنفيذ الخطط كالبػرامج كىػذا

اتخاذ القرارات بؿ كأيضا العمؿ باستعماؿ السمطة كالصبلحيات كالمشاركة فػي تنفيػذ الحػؽ اإلنسػاني، 
 ـ(.0280كىذا ما يقصد بو الجانب السياسي في العمؿ التطكعي )يحيى، 

 معيقات العمؿ التطكعي:  2.1.6

فمنيػػا مػػا ىػػك مػػرتبط كمتعمػػؽ يتػػو، فاعميكاجػػو العمػػؿ التطػػكعي المؤسسػػي كالفػػردم عقبػػات تحػػد مػػف 
عقبػػػات تتعمػػػؽ  بػػػالمتطكع نفسػػػو كرغبتػػػو كجديتػػػو بػػػالتطكع كنػػػكع العمػػػؿ الػػػذم يػػػكد أف يتطػػػكع فيػػػو، أك

بالجيات أك المؤسسات نفسيا، أضؼ إلى ذلؾ مسائؿ تتعمؽ ببعد أك قػرب المكػاف مػف المتطػكع ممػا 
إلػى تحفيػز بكافػة األشػكاؿ )مػالي قد يترتب عميو تبعات مالية ال يتحمميا المتطكع، فػالمتطكع بحاجػة 

 كمادم كمعنكم( كىذا ما ال يتكفر في الجيات أك المؤسسات التي تحتاج إلى متطكعيف.
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كمػػف اإلشػػكاليات التػػي تكاجػػو العمػػؿ التطػػكعي العبلقػػة بػػيف المتطػػكعيف كالمػػكظفيف الرسػػمييف، كالتػػي 
ميػػػػدد عنػػػػد تشػػػػغيؿ تقػػػػـك عمػػػػى عػػػػدـ الثقػػػػة، حيػػػػث يشػػػػعر المكظػػػػؼ بػػػػأف كظيفتػػػػو كعممػػػػو اإلضػػػػافي 

المتطػكعيف، كمػػا أف المتطػكع معنػػي لمقيػاـ باألعمػػاؿ التػػي يرغػب بالقيػػاـ بيػا فقػػط، ممػا سػػيكجو عمػػؿ 
المتطكعيف نحك قضايا بعينيا عمى حساب أعماؿ أخرل كىذا ما ال يريح المكظػؼ الرسػمي، كمػا أف 

ئـ الرسػػمي، كىػػي تعظػػيـ دكر المتطػػكعيف داخػػؿ المؤسسػػة بحاجػػة كبيػػرة إلػػى قبػػكؿ مػػف المكظػػؼ الػػدا
تتذبذب أم قكة عطاء المتطكع كفقا لرغبة المكظؼ بفتح المجاؿ أماـ المتطكع، كمف ىنػا تنبػع أىميػة 
تعزيػػػز التػػػدريب ليػػػـ مػػػف طػػػرؼ المػػػكظفيف الرسػػػمييف مػػػف أجػػػؿ االسػػػتفادة مػػػنيـ. )الزيػػػكد كآخػػػركف، 

 ـ(6501

)برقػاكم،  التطػكع كمػف أبرزىػاكتكاجو البمداف النامية بشكؿ عاـ العديد مػف المعكقػات التػي تعيػؽ  
 :  ـ(6558

ثقافػػة فئػػات مػػف أفػػراد المجتمػػع التػػي تػػؤثر فػػي نظػػرتيـ إلػػى الحيػػاة، فيػػـ يعػػانكف مػػف انخفػػػاض  -0
االتجاىػات السػمبية، كاالتكاليػة، كالنظػر إلػى بػرامج الرعايػة االجتماعيػة عمػى  كانتشػارمستكل الػكعي، 

 الحككمة فقط. أنيا ميمة الدكلة أك

 المكاطنيف بالمؤسسات التطكعية، كالعمؿ التطكعي، ككيفية تنظيمو.نقص كعي  -6

السعي الشاؽ كراء الرزؽ مف أجؿ تكفير االحتياجات األساسػية ممػا يػؤدم إلػى عػدـ كجػكد كقػت  -1
 لمتطكع.

 اليأس مف إمكانية تغيير البيئة مما يقمؿ رغبة األفراد في التطكع. -1

 ليا التطكع.عدـ فعالية األجيزة التي يتـ مف خبل -0

قػػد يػػػتـ التطػػػكع نتيجػػة لخػػػكؼ أفػػػراد المجتمػػػع مػػف المػػػكظفيف العتمػػػاد األىػػالي عمػػػييـ فػػػي تقػػػديـ  -2
 الخدمات، كمف ثـ ال يككف التطكع عف اقتناع.

   .إف اتخاذ القرار بالتطكع اختيارم كيستغرؽ كقتا طكيبل -2
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 .المبحث الثاني: كاقع العمؿ التطكعي عربيان كفمسطينيان  2.2

 :مقدمة

، ألنػػو أصػػبح شػػريكا أساسػػيان ك   مػػع الحككمػػات فػػي فػػاعبلن تتزايػػد أىميػػة العمػػؿ التطػػكعي يكمػػان بعػػد يػػـك
عمميػة التنميػة المسػػتدامة، سػكاء فػػي البمػداف الناميػػة أك البمػداف المتقدمػة. بمػػا أنػو أصػػبح ىنػاؾ قاعػػدة 

اعتمػػادان عمػػى الجيػػكد أساسػػية مسػػمـ بيػػا بػػأف المجتمعػػات لػػـ تعػػد قػػادرة عمػػى سػػد احتياجػػات أفرادىػػا، 
الرسمية كحدىا، كذلؾ مع تعقد الظركؼ الحياتية، لذلؾ كاف البد مػف كجػكد القطػاع التطػكعي، الػذم 

دكر يسػػتطيع مػػؤل الفػػراغ الػػذم ال تسػػتطيع الجيػػات الحككميػػة مػػؤله، كتمبيػػة احتياجػػات المػػكاطنيف. ك 
البػػػرامج التنمكيػػػة التػػػي أصػػػبح يضػػػع الخطػػػط ك حيػػػث لػػػيس تكميميػػػان لػػػدكر الحككمػػػة، العمػػػؿ التطػػػكعي 

، شريؾ تكاممي في بعض القطاعات كالقضايا كسباؽ في الػبعض اآلخػر فيكتحتذم بيا الحككمات، 
كتجمػى ذلػؾ فػي التزايػد المسػتمر فػي أعػداد الجمعيػات األىميػة كالخيريػة، كمؤسسػات المجتمػع المػػدني 

 ـ(.6558في كافة بمداف العالـ النامية كالمتقدمة منو )برقاكم، 

 كاسػػػتمر بكتػػػائر ،د ظيػػػرت بػػػدايات العمػػػؿ التطػػػكعي فػػػي العػػػالـ العربػػػي فػػػي القػػػرف التاسػػػع عشػػػركلقػػػ
ككػػاف لػػو  ،السياسػػية لكػػؿ دكلػػة مػػف الػػدكؿ العربيػػةمختمفػػة حسػػب الظػػركؼ االجتماعيػػة كاالقتصػػادية ك 

 .سيامات كبيرة في تقديـ العكف كالمساعدات لمفئات االجتماعية المحركمةإ

إلػػػى ضػػػعؼ  ربيػػػة التػػػي تناكلػػت مكضػػػكع التطػػػكع كالعمػػؿ التطػػػكعي،ات العكتشػػير العديػػػد مػػػف الدراسػػ
أىميػا خمػك المنػاىج  ،انخراطيـ في أعماؿ تطكعية كيرجع ذلؾ لمعديد مف األسبابمساىمة الشباب ك 

العكامػػؿ  كأيضػػان  ،لفئػػة الشػػبابمجتمػػع ك الدراسػػية مػػف مكضػػكعات تشػػير إلػػى أىميػػة التطػػكع بالنسػػبة لم
غيػػاب الثقافػػة المجتمعيػػة فػػي  كأيضػػان  ،لمتطػػكعيف بمػػا يحفػػزىـ عمػػى التطػػكعكعػػدـ دعػػـ ا ،االقتصػػادية

 مفيـك التطكع كأىميتو. 

يعتبر البعد الثقافي القيمي عػامبلن ميمػان بالعمػؿ التطػكعي لمػا لممنظكمػة الثقافيػة  كالقيميػة مػف تػأثير ك 
حتػػكم يربػػي اإلسػػبلمي كال شػػؾ أف المػػكركث الثقػػافي الع ،عمػػى الػػدكافع كاألسػػباب التػػي يحمميػػا األفػػراد

عمػػػى العديػػػد مػػػف القػػػيـ االجتماعيػػػة كالثقافيػػػة اإليجابيػػػة كالتعػػػاكف كالتكافػػػؿ كالزكػػػاة كالبػػػر كاإلحسػػػاف 
كغيرىا مف القيـ التػي تحفػز اإلنسػاف عمػى التفػاني مػف أجػؿ الغيػر ممػا سػاعد فػي تعميػؽ ركح العمػؿ 

 ـ(. 6505)الغرايبة كآخركف،  التطكعي

كمر بعػدة مراحػؿ مختمفػة عبػر التػاريخ  ،الفمسطيني العمؿ تطكعي منذ زمف بعيدكلقد عرؼ المجتمع 
لمظػركؼ السياسػػية التػػي  نظػػران  ،الفمسػطيني امتػػاز فػي كػػؿ منيػػا بمجمكعػة مػػف السػمات ك الخصػػائص
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نمػػػا  ،كلػػػـ يكػػػف ىنػػػاؾ انفصػػػاؿ تػػػاـ بػػػيف كػػػؿ مرحمػػػة كمػػػا يمييػػػا ،تعاقبػػػت عمػػػى المجتمػػػع الفمسػػػطيني كا 
 ـ(.6501، تمفة كتعايشت في الحقبة الكاحدة )مزعؿتداخمت األشكاؿ المخ

منذ بداية السػبعينات مػف القػرف العشػريف، حيػث كجػد  جذريان  تحكالن في فمسطيف شيد العمؿ التطكعي  
قػد أحتػؿ مػا تبقػى مػف كطػنيـ )الضػفة الغربيػة كقطػاع غػزة( ك ـ 0222الفمسطينيكف أنفسػيـ بعػد العػاـ 

اتو، تطػػػكر العمػػػؿ التطػػػكعي بسػػػرعة، كتعػػػرض لتحػػػكالت فػػػي مكاجيػػػة مباشػػػرة مػػػع االحػػػتبلؿ كسياسػػػ
لػى نشػاط حزبػي يتػأثر باألجنػدات، كالتكجيػات إنكعية، حيث انتقؿ العمؿ مف الطابع الكطني العفػكم 

لكجية كالسياسػية، كقػد لجػأت مجمكعػة مػف الناشػطيف السياسػييف، كالشخصػيات الكطنيػة لمعمػؿ يك يداأل
كىنػا دخمػت األحػزاب عمػى الخػط لتنظػيـ العمػؿ التطػكعي  التطكعي كمظمة لمعمؿ الكطني كالسياسي،

فػػي لجػػاف سػػميت "لجػػاف العمػػؿ التطػػكعي" كتشػػكمت ىػػذه المجػػاف كانتشػػرت فػػي القػػرل كلػػـ تحمػػؿ ىػػذه 
، بػؿ شػارؾ الجميػع فييػا بإطػار كطنػي اجتمػاعي. كبػدأت لجػاف العمػؿ التطػػكعي حزبيػان  المجػاف طابعػان 

شػػػؽ الطػػػرؽ كبنػػػاء السبلسػػػؿ الحجريػػػة حػػػكؿ األراضػػػي بالقيػػػاـ بأعمػػػاؿ تطكعيػػػة، كتنظيػػػؼ كتػػػرميـ ك 
 شجار، كالمساعدة في الحصاد كغير ذلؾ. كزراعة األ

كفصػػػائؿ العمػػػؿ الػػػكطني فػػػي حالػػػة مػػػف التنػػػافس  كبقػػػي عمػػػؿ المجػػػاف كػػػذلؾ الػػػى أف دخمػػػت القػػػكل 
دارة النشاط التطكعي،   ف دخمت منظمة فتح ميػداف النشػاط التطػكعي عػاـألى إكالصراع عمى قيادة كا 

ربعػػػػة سػػػػنكات سػػػػيطرت عمػػػػى أغمبيػػػػة المجػػػػاف كالمنظمػػػػات الجماىيريػػػػة ألػػػػى إـ كخػػػػبلؿ ثبلثػػػػة 0280
كأصػػبح لكػػؿ ، كالطبلبيػػة، كعمػػى أثػػر ذلػػؾ شػػكمت القػػكل السياسػػية الرئيسػػية أطرىػػا كلجانيػػا الخاصػػة

كتشػػػكمت بػػػذلؾ خارطػػػة المجػػػاف كاألطػػػر التطكعيػػػة بشػػػكؿ ، فصػػػيؿ لجانػػػو الخاصػػػة لمعمػػػؿ التطػػػكعي
الجبيػػػػة  –الجبيػػػػة الشػػػػعبية  –صػػػػائؿ األساسػػػػية فػػػػي منظمػػػػة التحريػػػػر )حركػػػػة فػػػػتح أساسػػػػي مػػػػف الف

(، كالتحػؽ بعػد ذلػؾ التيػار السياسػي اإلسػبلمي بالعمػؿ سػابقان  "الشػيكعي"احزب الشػعب  –الديمقراطية 
التطكعي كالجماىيرم، منتيجا نمكذجا مختمفا بعض الشػيء عػف غيػره فػي ممارسػتو لمعمػؿ التطػكعي 

 مف منطؽ الدافع الديني لصالح الفئات االجتماعية الضعيفة. 

العمػؿ  نتفاضػة، كاقتصػرـ تشػكمت القيػادة الكطنيػة المكحػدة لبل0282كمع اندالع االنتفاضة فػي عػاـ 
التطكعي في ىذه المرحمة عمى المجاف الشعبية التػي كانػت تقػـك بعمميػات إغاثيػة لممنػاطؽ المحاصػرة 

 كجمع الثمار كتنظيؼ الشكارع مف الحكاجز كالتضامف مع أسر الشيداء كالمعتقميف.

ظمػات /المؤسسػات خػذ العمػؿ التطػكعي منحنػى جديػد تمثػؿ فػي المنأما بعد قياـ السمطة الفمسطينية أ
كػػاديميكف، ككرثػػت ىػػذه المؤسسػػات لػػكاء العمػػؿ التطػػكعي عبػػر أاألىميػػة شػػكميا ناشػػطكف سياسػػيكف ك 
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تقديـ خدمات مختمفة لممجتمع الفمسطيني، تقـك عمى تكفير التمكيؿ مف جيات خارجيػة كىػك مػا ميػد 
 ـ( .6501)مزعؿ، . لبمكرة ما يسمى بالمجتمع المدني

فػي فمسػطيف تػدرج كتطػكر عبػر مراحػؿ حػددتيا الظػركؼ السياسػية التػي  كنبلحظ أف العمؿ التطػكعي
، كأثػػر ىػػذه الظػػركؼ عمػػى الحيػػاة االقتصػػادية كاالجتماعيػػة بشػػكؿ عػػاـ، مػػر بيػػا الشػػعب الفمسػػطيني

 نسانية خبلؿ جميع ىذه المراحؿ.كلكنو احتفظ بجكىره كقيمتو اإل

 كاقع العمؿ التطكعي عربيا كعالميا:   2.2.1

بحػػاث إلػػى أف المجتمػػع العربػػي فقيػػر فػػي المجػػاؿ التطػػكعي رغػػـ األعػػداد الكبيػػرة تشػػير الدراسػػات كاأل
لمككادر البشرية المؤىمة فيو في ظؿ الغياب الرسػمي لبنػاء قاعػدة بيانػات ألعػداد المتطػكعيف الحقيقيػة 

لػذا البػد مػػف االعتػراؼ بضػعؼ ثقافػػة العمػؿ التطػكعي فػػي المجتمػع العربػػي  ،أك الػراغبيف فػي التطػػكع
لػػػى بػػػرامج كاسػػػتراتيجيات متنكعػػػة لتنميتيػػػا. كتتػػػكافر عمػػػى المسػػػتكل العربػػػي إب عديػػػدة تحتػػػاج ألسػػػبا

ىميػة كىمػا ميثػاؽ األ لممنظمات العربية الشبكة كاإلقميمي كثيقتاف ميمتاف لمعمؿ التطكعي صدرتا عف
عػػبلف الشػفافية )بيػػركت0222، خبلقػي العربػػي لممنظمػات األىميػػة )القػاىرةالشػرؼ األ ـ( 6556، ـ( كا 

ف التكافؽ حكؿ مبػادئ كقػيـ العمػؿ التطػكعي الميمػة فػي بنػاء ثقافػة التطػكع فػي المجتمػع العربػي أإال 
 االجتيادات المختمفة لمقياـ بو.ف بدليؿ تناثر الجيكد التطكعية ك مازالت متعثرة لغاية اآل

بػػػيف الدكلػػػة فػػػي إطػػػار شػػػراكة  ،ميػػػاإف حفػػػز الجيػػػكد التطكعيػػػة لتنميػػػة ثقافػػػة العمػػػؿ التطػػػكعي كتفعي
المجتمػػع المػػدني ىػػي العناصػػر االسػػتراتيجية المتكاممػػة لتكػػاثؼ كػػؿ الجيػػكد الرسػػمية كغيػػر الرسػػمية ك 

كبنػػاءن عميػػو فقػػد بػػدأ التفكيػػر فػػي بدايػػة  ،كمراكػػز البحػػكث لبنػػاء قاعػػدة بيانػػات كافيػػة عػػف المتطػػكعيف
مشػػاريع التنميػػة فػػي  الثمانينػػات فػػي الػػدكؿ الغربيػػة لتكظيػػؼ المنظمػػات الطكعيػػة الخاصػػة لمعمػػؿ فػػي

كفػػي التسػػعينات بػػدأ ىنػػاؾ تكسػػع كاضػػح فػػي مفيػػـك العمػػؿ التطػػكعي إذ شػػمؿ مفػػاىيـ  ،الػػدكؿ الناميػػة
 أىميا مفيـك المشاركة السياسية كالحكـ الراشد. ،كأبعاد سياسية

ككتجسيد لعالمية العمؿ التطػكعي ظيػرت فكػرة السػنة الدكليػة لممتطػكعيف إثػر دخػكؿ العػالـ فػي القػرف 
ـ ثػػـ تبمػػكر ىػػذا المفيػػـك ألكؿ لتيسػػير مسػػاىمات المتطػػكعيف كاالعتػػراؼ بإنجػػازاتي، ادم كالعشػػريفالحػػ
تحػػت إشػػراؼ  ،ـ(0222مػػف خػػبلؿ نظػػاـ األمػػـ المتحػػدة أثنػػاء منتػػدل السياسػػة فػػي اليابػػاف سػػنة) مػػرة

( بحسب منشكرات مكتب UNU( كجامعة األمـ المتحدة )UNVبرنامج األمـ المتحدة لممتطكعيف )
 .ـ(6505، )الغرايبةمج األمـ المتحدة لممتطكعيفبرنا
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نجػػد أف ىنػػاؾ فركقػػات كاضػػحة بػػيف الكاقػػع  باسػػتعراض اإلحصػػائيات الرسػػمية حػػكؿ التطػػكع عالميػػان ك 
( مميػكف 20.8) ات المتحػدة االمريكيػةالتطكعي العربػي كالعػالمي، فقػد بمػغ عػدد المتطػكعيف فػي الكاليػ

 Baraeua% مػػػف المجتمػػػع األمريكػػػي )62.1يمثػػػؿ  ـ أم مػػػا6558-ـ6552شػػػخص فػػػي عػػػامى

Labour Statistics, 2009).   

( مميػػكف متطػػكع ممػػف تزيػػد 0ـ إلػػى كجػػكد مػػا يزيػػد عػػف )6558أمػػا فػػي أسػػتراليا فتشػػير إحصػػائيات 
   (.Pedicini،6558% مف السكاف )11سنة، أم ما يمثؿ  08أعمارىـ عف 

ريكيػػػة منيػػػا تخصصػػػات لمعمػػػؿ غيػػػر جامعػػػة أم 055كتضػػػـ رابطػػػة الجامعػػػات غيػػػر الربحيػػػة حػػػكالي 
 الربحي كتخصصات في العمؿ الخيرم الدقيؽ. 

( منظمػػة غيػػر ربحيػػة، تفػػكؽ عػػدد منظمػػات العػػالـ العربػػي 10555فيكجػػد ) دكلػػة االحػػتبلؿ أمػػا فػػي 
( مميػػار دكالر فػػي سػػنة كاحػػدة )الغرايبػػة، كآخػػركف، 00كاإلسػػبلمي كجمعياتػػو، كبمغػػت التبرعػػات فييػػا )

 ـ(.6505

كف فػاعم( سػنة مشػارككف 15 – 00% مف السكاف الػذيف تتجػاكز أعمػارىـ مػف )20كندا فإف أما في 
 ـ.6555في العمؿ التطكعي كفؽ إحصاءات سنة 

( مميػػكف منخػرطيف فػػي العمػؿ التطػػكعي إضػػافة 61( مميػػكف مػنيـ )80ك قػد بمػػغ عػدد سػػكاف ألمانيػا )
إلػػػػػى منظمػػػػػات العمػػػػػؿ  % مػػػػػف سػػػػػكاف ألمانيػػػػػا فػػػػػي نفػػػػػس الشػػػػػريحة العمريػػػػػة منضػػػػػميف10الػػػػػى أف 
 (.Pedicini،6558التطكعي)

أمػػػػا فػػػػي المجتمػػػػع العربػػػػي كبحسػػػػب دراسػػػػة ميدانيػػػػة قامػػػػت بيػػػػا الشػػػػبكة العربيػػػػة لممنظمػػػػات األىميػػػػة 
عامػػػان ىػػػـ أقػػػؿ  15إلػػػى  00ـ( فتسػػػكد ثقافػػػة البلتطػػػكع، حيػػػث أف الشػػػباب العربػػػي مػػػف سػػػف 6551)

نػػاؾ غيػػاب شػػبو تػػاـ لممسػػكح الميدانيػػة التػػي الفئػػات اىتمامػػا بالعمػػؿ التطػػكعي، كالبػػد مػػف القػػكؿ بػػأف ى
تقػػيس التطػػكع، كغيابػػا لممراكػػز كالمؤسسػػات المعنيػػة بالقيػػاس رغػػـ أىميػػة ذلػػؾ عمػػى مسػػتكيات مختمفػػة 

 ـ(.6505)الغرايبة كآخركف، 

بحسػػػب أحػػػدث تقريػػػر لمتنميػػػة البشػػػرية  ومختمفػػػدكؿ ( نسػػػبة المتطػػػكعيف فػػػي 6.0)كيكضػػػح الجػػػدكؿ 
  .UNDP(، الصادر عف 6500)تقرير 
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 مختمفة الدخؿفي بعض الدكؿ  الذيف تطكعكا مف عينة المبحكثيفنسبة (: 2.1 جدكؿ )

 % مف العينةالنسبة  الدكلة تصنيؼ الدكلة حسب الدخؿ
 دكؿ مرتفعة الدخؿ

 
 44 الكاليات المتحدة

 17 بريطانيا
 32 ألمانيا
 26 الياباف
 21 إسرائيؿ
 15 الككيت
 19 قطر

 22c سمطنة عماف
 40 استراليا

 18 العراؽ الشريحة العميا -دكؿ متكسطة الدخؿ
 24 إيراف
 5 األردف
 8 لبناف
 4 الصيف
  b 5 تركيا
 37 ماليزيا

 23 السكداف الشريحة الدنيا -الدخؿ متكسطة دكؿ
 21b سكريا
 7 مصر
 7 فمسطيف
 5 المغرب

 9 تشاد الدخؿ منخفضة دكؿ
 9 أفغانستاف
 16 الصكماؿ

 24 السكداف الجنكبي
 c 17 مكزمبيؽ

  ـ(2016-)تقرير البنؾ الدكلي - ـ(2015 -)تقرير التنمية البشرية :لمصدرا

 b  2013تصنيؼ عاـ 
 c  2011تصنيؼ عاـ 
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 قسـ االقتصادات بيف فئات الدخؿ كفقان لمدخؿ  صنفت الدكؿ حسب الدخؿ بناء عمى تصنيؼ البنؾ الدكلى الذم
 . كىذه المجمكعات ىي: ـ2015القكمي اإلجمالي )الناتج القكمي اإلجمالي( لمفرد الكاحد لعاـ 

 $ أك أقؿ. 25.1 :الدخؿ المنخفضدكؿ  -
 . $4.35 إلى  $ 1.26  مف :الدخؿ المتكسط "الشريحة الدنيا"دكؿ  -
 .$12.475$  إلى  4.36  مف :الدخؿ المتكسط"الشريحة العميا"دكؿ  -
 .$ أك أكثر12.476مف :الدخؿ المرتفع دكؿ  -
 ىك عبارة عف النسبة المئكية لممشاركيف في استطبلع  غالكب العالمية الذيف أجابك ب "نعـ"  :النسبة مف العينة

 عمى سؤاؿ " ىؿ قمت بالتطكع بكقتؾ لمنظمة " مؤسسة" خبلؿ الشير الماضي؟"

 ذات الدخؿ المرتفعفي الدكؿ العربية  المتطكعيف نسبةأف  (1.2) كيتضح مف خبلؿ الجدكؿ
ذات الدخؿ المرتفع )الكاليات  لى الدكؿ الغربيةإنسبة منخفضة بال سمطنة عماف(  -قطر -)الككيت

ىتماـ كا ،كىذا يفسر بإنتشار ثقافة التطكع في ىذه الدكؿ ،الياباف( -المانيا -مريكيةالمتحدة األ
 .تحفيزه مف خبلؿ التقدير المعنكم كالمادم لؤلعماؿ التطكعيةك الدكلة بالعمؿ التطكعي 

حيث أف الدكؿ  ظ،بشكؿ ممحك  تتفاكت المتطكعيففنسبة متكسطة الدخؿ  العربية أما بالنسبة لمدكؿ
 نسبة المتطكعيففإف  ،(السكداف -سكريا -العراؽي تتعرض لظركؼ سياسية أك طبيعية سيئة )الت

المغرب( ذات األكضاع السياسية  -مصر -)لبنافخرل فييا أكثر مقارنة بالدكؿ العربية األ
 الطبيعية المستقرة.ك 

 في فمسطيف مقارنة بدكؿ العالـ:كاقع العمؿ التطكعي   2.2.2

تأصػػػؿ العمػػػػؿ التطػػػػكعي كأخػػػػذ أشػػػػكاؿ مختمفػػػػة فػػػي المجتمػػػػع الفمسػػػػطيني كتطػػػػكر حسػػػػب التطػػػػكرات 
كاالقتصػػػادية التػػػي مػػػر بػػػو المجتمػػػع، إال أف حجمػػػو مقارنػػػة بالعمػػػؿ التطػػػكعي السياسػػػية كاالجتماعيػػػة 

العالمي يعتبر قميبلن كذلػؾ يرجػع لظػركؼ المجتمػع الفمسػطيني كخصكصػيتو كأيضػا لقمػة ثقافػة التطػكع 
كمػػا أف ىنػػاؾ غيػػاب لممراكػػز كالمؤسسػػات المعنيػػة  فػػي المجتمػػع كنقػػص االىتمػػاـ بالعمػػؿ التطػػكعي.

بقياس أىمية العمؿ التطكعي عمى الصعيد العربػي، رغػـ أىميػة ىػذا العمػؿ عمػى مختمػؼ المسػتكيات 
 )االجتماعي كاالقتصادم كالسياسي(. 

فػي  المتطػكعيفنسػبة مػع  منخفض مقارنػة في فمسطيف  المتطكعيفنسبة ( أف 0.6) كيكضح الجدكؿ
نسػػبة عػدد سػكانيا قمػػة ، كىػذا يفسػػر بصػغر حجػـ الدكلػة ك خؿ المرتفػعة كالغربيػة ذات الػػدالػدكؿ العربيػ

دكلػػػػة  -المانيػػػػا —بريطانيػػػػا -الكاليػػػػات المتحػػػػدة -سػػػػمطنة عمػػػػاف -قطػػػػر -الككيتمػػػػع تمػػػػؾ الػػػػدكؿ)
 (.حتبلؿاإل
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)عربيػػػة أك الػػػدخؿ  فػػػي فئػػػةفػػػي فمسػػػطيف مقارنػػػة مػػػع الػػػدكؿ مثيبلتيػػػا  المتطػػػكعيفنسػػػبة أمػػػا بالنسػػػبة 
كتختمػػؼ مػػع أخػػرل ( المغػػرب -لبنػػاف -مصػػر -األردفمثػػؿ)فإنيػػا تتقػػارب مػػع بعػػض الػػدكؿ ، غربيػػة(

فػػي ىػػذه الػػدكؿ أعمػػى  المتطػػكعيفنسػػبة حيػػث أف  ،(يػػرافإ -العػػراؽ -ماليزيػػا -السػػكداف -مثؿ)سػػكريا
الظػػركؼ التػػي تتعػػرض ليػػا ىػػذه الػػدكؿ مػػف أحػػداث  مكػػف تفسػػيره مػػف خػػبلؿكىػػذا ي ،منػػو فػػي فمسػػطيف

 كحاجتيا لخدمات العمؿ التطكعي.  ،ككارث طبيعيةسياسية ك 

-أفغانسػػتاف -مقارنػػة مػػع الػػدكؿ منخفظػػة الػػدخؿ )تشػػادفػػي فمسػػطيف  المتطػػكعيفلنسػػبة أمػػا بالنسػػبة 
ؿ أعمػػػى منػػػو فػػػي فػػػي ىػػػذه الػػػدك  المتطػػػكعيفنسػػػبة  فػػػإف (مكزمبيػػػؽ -السػػػكداف الجنػػػكبي -الصػػػكماؿ
نتشػار الفقػر فػي ىػذه الػدكؿ كأىميػة االسػيئة ليػذه الػدكؿ ك  ىػذا يفسػر بػالظركؼ االقتصػادية، ك فمسػطيف

 في المشاركة لتقديـ مساعدات كخدمات إنسانية.األعماؿ التطكعية 

إف ثقافػػػة الشػػػعب الفمسػػػطيني تشػػػكمت مػػػف مػػػكركث انطمػػػؽ مػػػف مبػػػادئ الحضػػػارة العربيػػػة اإلسػػػبلمية، 
كارثتيػا األجيػاؿ مػف خػبلؿ عمميػة كحممت ىذه الثقافة في طياتيا مجمكعة مػف القػيـ اإلنسػانية كالتػي ت

 التنشئة االجتماعية. 

ـ مػػف خػػبلؿ مؤسسػػات كجمعيػػات 0280لقػػد مػػارس الشػػعب الفمسػػطيني العمػػؿ التطػػكعي قبػػؿ عػػاـ ك 
ت سياسػة ابممارسػاالحػتبلؿ  بشكؿ غير مػنظـ كغيػر كاضػح األىػداؼ فػي شػكؿ أعمػاؿ خيريػة، كقػاـ

ظمػػػػػات الجماىيريػػػػػة التػػػػػي بػػػػػرزت مطمػػػػػع القمػػػػػع اتجػػػػػاه ىػػػػػذه المؤسسػػػػػات التطكعيػػػػػة، كاعتمػػػػػدت المن
العمػؿ التطػكعي  كػاف، ك رالثمانينيات عمى العمؿ التطكعي كأساس في عمميا كالكصكؿ إلى الجمػاىي

ممجػػأ القيػػادة المكحػػػدة لبلنتفاضػػة فػػي عػػػبلج الكثيػػر مػػف األزمػػػات االجتماعيػػة، كاالقتصػػادية، كحتػػػى 
 ـ(.6501)البطش،  السياسية لبلنتفاضة

يمػػر بيػػا الشػػعب الفمسػػطيني، سػػخرت العمػػؿ التطػػكعي لمتغمػػب عمػػى التػػي مػػر ك إف الظػركؼ الخاصػػة 
ىػػذه الظػػركؼ، كاسػػتغبللو لتعميػػؽ االنتمػػاء لمػػكطف، كاختمفػػت ثقافػػة العمػػؿ التطػػكعي مػػف جيػػؿ آلخػػر 
كمف كقت آلخر كمػف منطقػة ألخػرل مػف حيػث الطريقػة أك الػنمط، غيػر مػؤثر بػذلؾ عمػى السػبب أك 

 اليدؼ.

مػػػػف الصػػػػعب تحديػػػػد تػػػػاريخ معػػػػيف لبػػػػدايات العمػػػػؿ التطػػػػكعي فػػػػي فمسػػػػطيف، فمقػػػػد مػػػػارس الشػػػػعب ك 
الفمسطيني العمؿ التطكعي انطبلقان مف ثقافتو القائمة عمى مجمكعة مػف القػيـ، كبػالرغـ مػف األحػداث 

 ة مف المجتمع الفمسطيني.في تاريخو الحديث كالمعاصر، لـ تندثر ىذه الثقاف القاىرةالسياسية 
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 احؿ العمؿ التطكعي في فمسطيف: مر   2.2.3

مارس الشعب الفمسطيني في الضفة الغربية كقطاع غزة العمؿ التطكعي، عبر مؤسسات كجمعيات 
ـ، كلكف ىذا العمؿ لـ يكف لو أىداؼ 0222كانت مكجكدة أصبلن قبؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي عاـ 

انطمقت التنظيمات يف العشر  مطمع العقد التاسع مف القرفكمع  كاضحة، أك آليات منضبطة.
الجماىيرية باالستعانة بالعمؿ التطكعي ككسيمة رئيسية كأساسية لمكصكؿ إلى الجماىير الفمسطينية، 

 كحثيا عمى االنتماء لمفصائؿ األـ التي تعكد إلييا ىذه التنظيمات.

 ـ حالة مف التنافس كجدت 0282ـ حتى  0280شيدت التنظيمات الجماىيرية في الفترة مف ك 
يران ليا بتكثيؼ أنماط العمؿ التطكعي، كنظافة الشكارع، كاألحياء، إضافة إلى قطؼ الزيتكف أىـ تعب

 ىذه األشكاؿ.

استعانت القيادة المكحدة لبلنتفاضة بالعمؿ التطكعي كمخرج لمكثير مف المشاكؿ التي كاف الشعب 
ف أىـ األشكاؿ ىك الفمسطيني يعانييا بسبب ممارسات قكات االحتبلؿ في قمع االنتفاضة، فكا

 ـ(.6501التطكع بالقياـ بتعميـ الشعب، كالتطكع بالتضامف االقتصادم)البطش، 

 :كما يمي ـ(1023)مزعؿ،  كلقد مر العمؿ التطكعي في فمسطيف  بأربعة مراحؿ
  ـ(: 2929مرحمة العكنة )ما قبؿ  -المرحمة األكلى 

كىي ما يطمؽ عميو تعبير  ،الفمسطيني العكنة ىي أكؿ أشكاؿ العمؿ التطكعي التي عرفيا المجتمع
كالتعاكف  ،لى التكاثؼإأنتجتيا الحاجة  ،كىي عادة مجتمعية ،"العكنة" أم المساعدة كمد يد العكف

كبناء  ،الزيتكفجني ك  ،لمكاجية ضغط العمؿ في أكقات المكاسـ الزراعية الكبيرة لمكسـ الحصاد
 ،كقكانينو ،كتطكرت ىذه العادة لتصبح نظاما لو أصكلو ،كاألماكف العامة كالمضافة ،البيكت

يعزز  ،ككجدانيان  كاجتماعيان  ليصبح المكسـ ميرجانان اقتصاديا ،كيساىـ فيو كؿ الفئات العمرية
 كالشركاء مف األحياء.كالكالء لؤلرض  الشعكر باالنتماء

 :  بما يميكامتازت ىذه المرحمة 

شػػػكمت العكنػػة جػػػزءان حيكيػػػان مػػػف الفعػػؿ االجتمػػػاعي التطػػػكعي العفػػػكم  طبيعػػػة العمػػػؿ التطػػػكعي: -2
كالتمقػػػائي، كجػػػزء مػػػف القػػػيـ االجتماعيػػػة التػػػي صػػػاغتيا المجتمعػػػات البسػػػيطة كالتقميديػػػة فػػػي مجابيػػػة 
 التحديات التي تفرزىا البيئة الطبيعية، كفي مجابية ضغط العمؿ في بعض المكاسـ كالمحاصيؿ. 

تضػػامف أفػػراد المجتمػػع، أك الجماعػػة مػػف أجػػؿ البقػػاء فعػػة كالمكجيػػة لػػو: األىػػداؼ كالغايػػات الدا -1
 كتكفير المتطمبات األساسية لضماف استمرار الجماعة.
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لػػـ يقتصػػر عمػػى فئػػة اجتماعيػػة دكف غيرىػػا، بػػؿ كػػاف يشػػارؾ جميػػع أبنػػاء القػػكل المحركػػة لػػو:  -4
 تمقائي. كأطفاالن( بشكؿ كنساءن  القرية مف الجنسيف كمف كؿ األعمار )رجاالن 

اتخػػػذ العمػػػػؿ التطػػػكعي طػػػابع المشػػػػاركة األسػػػاليب كاألدكات التػػػي اتخػػػػذىا العمػػػؿ التطػػػػكعي:  -3
 االجتماعية كمساعدة األقارب كالجيراف بالعمؿ الجسدم، كاليبات كقت الككارث كاألزمات.

تمحػػكر العمػػؿ التطػػكعي فػػي ىػػذه المرحمػػة حػػكؿ المجػػاالت التػػي مػػكرس بيػػا العمػػؿ التطػػكعي:  -5
عدة في العمؿ اإلنتاجي الزراعي في مكاسـ الحصػاد، كقطػاؼ الزيتػكف، كبنػاء البيػكت كمكافحػة المسا

 األمراض.
 ـ(2970 -ـ 2929مرحمة العمؿ التطكعي التقميدم ) -المرحمة الثانية 

 :يمي بما المرحمة ىذه كامتازت
 كاتخذ خدماتية طبيعة ذات ،متنكعة كمنظمات مؤسسات بإنشاء ارتبط  :التطكعي العمؿ طبيعة -ا

غاثيان  رعائيان  طابعان  عمميا  كما المطمبية الحاجة أك ،االجتماعي كالتكافؿ الخيرم العمؿ قيـ تحركو ،كا 
 .الفمسطينية النضالية لمحركة الدعـ مف جانبان  اتخذ الحاالت بعض كفي ،العماؿ حاؿ في
 فئات لخدمات المرحمة ىذه في التطكعي العمؿ ىدؼ: لو كالمكجو الدافعة كالغايات األىداؼ -1

 .كالمرأة كاألسرة كالعماؿ اجتماعية شرائح
دارة قيادة في حيكم دكر منيا كالمثقفيف  الميسكرة العائبلت ألبناء كاف: لو المحركة القكل -4  كا 

 .التطكعية المؤسسات خبلؿ مف التطكعي العمؿ
 كمعكنات خدمات تقدـ خيرية مؤسسات إنشاء :التطكعي العمؿ اتخذىا التي كاألدكات األساليب -3

 .اجتماعية فئات مصالح كرعاية عف كالدفاع ،إغاثية
 المرحمة ىذه في التطكعي العمؿ اىتماـ انصب: بيا التطكعي العمؿ مكرس التي المجاالت -5
 .الكطني كالعمؿ كالثقافة كالرياضة، المحتاجة كالفئات كالعماؿ كالمرأة األسرة مجاؿ في

 ـ(:2990ـ الى 2970العمؿ التطكعي الكطني مف )مرحمة  -الثالثة مرحمة ال 

 :بما يميىذه المرحمة  امتازتك 

ارتػبط العمػؿ التطػكعي بالعمػؿ الػكطني كالػديني فػي ىػذه المرحمػة، عبػر طبيعة العمؿ التطػكعي:  -2
إنشػػاء لجػػاف كمنظمػػات مينيػػة جماىيريػػة، عممػػت بػػأفؽ ربػػط النػػاس بالػػديف كاألرض، كفكػػرة المقاكمػػة 

 د.كالصمك 
يجػػاد الدافعػة كالمكجيػػة لػو:   األىػداؼ كالغايػات -1 إدمػاج الشػػباب فػي العمػؿ الػكطني كالتنمػكم، كا 

 مظمة جماىيرية لمتعبئة الكطنية كالعمؿ السياسي.
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شػػباب مػػف المػػدف، كالمثقفػػكف، كالجػػامعيكف، كنشػػطاء سياسػػيكف، كمتػػدينكف القػػكل المحركػػة لػػو:  -4
مػػػف اليسػػػارييف، مػػػف خػػػبلؿ األحػػػزاب السياسػػػية كالمجػػػاف كقكميػػػكف، كشخصػػػيات كطنيػػػة، فػػػي أغمػػػبيـ 

 الشعبية.
تشػػػكيؿ المجػػػاف التطكعيػػػة كالكصػػػكؿ إلػػػى األسػػػاليب كاألدكات التػػػي اتخػػػذىا العمػػػؿ التطػػػكعي:  -3

المجتمعػػػػات المحميػػػػة، كمشػػػػاركة النػػػػاس فػػػػي مجتمعػػػػاتيـ المحميػػػػة، كدمػػػػج النػػػػاس فػػػػي ىػػػػذه المجػػػػاف، 
شراكيـ باليـ الكطني، كالتأطير، كالت  عبئة لمجماىير. كا 

مكرس العمؿ التطكعي في ىذه المرحمة في المجاالت التي مكرس العمؿ التطكعي بيا: -5
مجاالت كثيرة، كتنظيؼ كترميـ كشؽ الطرؽ كبناء السبلسؿ الحجرية حكؿ األراضي، كزراعة 

الرياضية االشجار كالزيتكف، كالمساعدة في الحصاد، كبناء البيكت كالمشاريع العامة، كتدريب الفرؽ 
كالفنية، كالمقاءات الثقافية، كالميرجانات الفنية كالتراثية، كالتدريس، كمكاجية مشاريع االحتبلؿ 
فرازاتو كركابط القرل كالقياـ بعمميات إغاثية لممناطؽ المحاصرة، كالخاضعة لمنع  كسياساتو، كا 

 ة الدكاجف.التجكاؿ، كبناء اقتصاد الصمكد، الذم تمثؿ في الزراعة المنزلية، كتربي

 ـ الػى 2990) مف خالؿ مؤسسػات المجتمػع المػدنيالعمؿ التطكعي مرحمة  -الرابعة مرحمة ال
 ـ(: 1025

 :  بما يميكاتسمت ىذه المرحمة 

ارتػػبط العمػػؿ التطػػكعي بالعمػػؿ المػػدني، عبػػر إنشػػاء منظمػػات مدنيػػة  العمػػؿ التطػػكعي: طبيعػػة -2
 المحمي لتكفير خدمات نكعية.مينية كمتخصصة، تعمؿ بالمشاركة مع المجتمع 

بنػػاء مجتمػػع مػػدني يشػػارؾ فػػي بنػػاء المجتمػػع العػػاـ،  المكجيػػة لػػو:كالغايػػات الدافعػػة ك  األىػػداؼ -1
دارة المجتمػػػع، كالرقابػػػة عمػػػى التػػػزاـ السػػػمطة  كفػػي مكاجيػػػة سياسػػػات السػػػمطة كاحتكارىػػػا لمسياسػػػات، كا 

 بمبدأ النزاىة، كضماف حقكؽ كحريات المكاطف.
نشػػطاء مػػف المثقفػػيف، كالجػػامعييف، كنشػػطاء سياسػػيكف ممػػف احترفػػكا العمػػؿ القػػكل المحركػػة لػػو:  -4

 السياسي، خاصة مف الفصائؿ، تكجيو كرعاية إقامة منظمات غير حككمية )المجتمع المدني(.
بنػػػاء منظمػػػات تػػػدار بمينيػػػة كتخصصػػػية، ليػػػا القػػػدرة عمػػػى التػػػدريب عمػػػى األدكات: ب ك األسػػػالي -3

اءمة احتياجػات المجتمػع المحمػي مػع تكجيػات المػانحيف، كتعمػيـ مفػاىيـ المجتمػع المػدني ميارات مك 
فػػػػي المجتمػػػػع المحمػػػػي، مػػػػف خػػػػبلؿ االجتماعػػػػات، ككرش العمػػػػؿ، كالنػػػػدكات كالمػػػػؤتمرات، كالكسػػػػائؿ 

 كالكسائط اإلعبلمية، كالتدريب كبناء القدرات.
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ي مجػػػاالت كثيػػػرة مػػػف أىميػػػا: مػػػكرس العمػػػؿ التطػػػكعي فػػػي ىػػػذه المرحمػػػة فػػػمجػػػاالت العمػػػؿ:  - 5
األبحػػاث السياسػػية كالتنمكيػػة، الديمقراطيػػة كحقػػكؽ اإلنسػػاف، التمكػػيف كبنػػاء القػػدرات، مفػػاىيـ المجتمػػع 

 ـ(.6501المدني.)مزعؿ، 

 خالصة:ال

مػػف خػػبلؿ اسػػتعراض معمػػؽ لمفيػػـك التطػػكع كالعمػػؿ التطػػكعي كرافػػد مػػف ركافػػد التنميػػة المسػػتدامة، 
سػػباب ألػػى عػػدة إكيرجػػع ىػػذا الفػػرؽ  كعالميػػان  كتبػػيف الفػػرؽ بػػيف التطػػكع عربيػػان  ،كعالميػػان  ككاقعػػو عربيػػان 

كأىميػػا ثقافػػة التطػػكع لػػدل المجتمػػع، كأىميػػة العمػػؿ التطػػكعي لمفػػرد كلممجتمػػع كمػػا يحققػػو مػػف تػػرابط 
كتماسػػؾ كتكافػػؿ اجتمػػاعي داخػػؿ المجمػػع، كأىدافػػو التػػي تنطمػػؽ مػػف مفيػػـك المشػػاركة الجماعيػػة كمػػا 

كحػؽ الفػرد فػي تحديػد احتياجاتػو كالتخطػيط إلشػباعيا كتنفيػذ ، اركة مف قيـ اجتماعيةتحقؽ ىذه المش
الخطط كالبرامج كتقرير مصػيره، كتعزيػز قػيـ الشػعكر باالنتمػاء لممجتمػع كلمػكطف، كاالسػتثمار االمثػؿ 

فضػػؿ، كانقسػػمت أشػػكاؿ العمػػؿ لمطاقػػات البشػػرية كتجنيػػدىا لصػػالح تنميػػة المجتمػػع كالتغييػػر نحػػك األ
لػى انخػراط األفػراد فػي أطػر تنظيميػة، ممػا يعػزز إقسميف رئيسييف )تطكع منظـ( يشػير  ىلإطكعي الت

الركابط المجتمعية بيف الفرد كالمؤسسات، ك)تطكع غيػر مػنظـ( يشػير إلػى جيػكد الفػرد أك الجماعػات 
العمػؿ لمساعدة اآلخريف بعيدا عف االلتزامات التي يفرضيا العمػؿ التطػكعي المػنظـ، كاختمفػت دكافػع 

لػى ثبلثػة محػاكر أساسػية لػدكافع التطػكع، فمنيػا مػا يتعمػؽ بػالمجتمع إالتطكعي حيػث أشػارت الدراسػة 
المحمػػي كمنيػػا مػػا يتعمػػؽ بالييئػػات االجتماعيػػة كمنيػػا مػػا يتعمػػؽ بػػالمتطكع نفسػػو، أمػػا المعيقػػات التػػي 

رغػب فػي التطػكع بػو تكاجو العمؿ التطكعي، فمنيا ما يتعمؽ برغبة المتطكع نفسو كنػكع العمػؿ الػذم ي
ك معيقػػػات تتعمػػػؽ بالمؤسسػػػة كمعيقػػػات تتعمػػػؽ بثقافػػػة المجتمػػػع نفسػػػو، كحػػػكؿ العمػػػؿ التطػػػكعي فػػػي أ

شػكالو أكالمراحؿ التي مر بيػا نجػد أنػو قػد مػكرس منػذ القػدـ فػي فمسػطيف كاختمفػت ، فمسطيف كتاريخو
إف العمػػؿ التطػػكعي  كتطػػكره حسػػب المراحػػؿ السياسػػية كاالقتصػػادية التػػي مربيػػا المجتمػػع الفمسػػطيني.

رأس المػػػػػاؿ  عزيػػػػػز قػػػػػيـ ركيػػػػػزة أساسػػػػػية لعمميػػػػػة التنميػػػػػة االقتصػػػػػادية كاالجتماعيػػػػػة كىػػػػػك حاضػػػػػنة لت
ركيػػػزة أساسػػية فػػػي تشػػكيؿ كتنميػػػة رأس المػػاؿ االجتمػػػاعي مػػف خػػػبلؿ القػػيـ التػػػي  االجتمػػاعي كأيضػػان 

ح فيمػػا بيػػنيـ، كتعزيػػز فػػراد المجتمػػع المحمػػي كمؤسسػػاتو كالتسػػامأيعززىػػا كينمييػػا كقيمػػة التعػػاكف بػػيف 
 االنتماء الكطني، كالمشاركة االجتماعية كالسياسية. 
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، كالفرؽ بينو كبيف المبحث األكؿ: ماىية رأس الماؿ االجتماعي كنظريتو 3.1
  .المفاىيـ األخرل لرأس الماؿ

   مقدمة:

شػاع فػي السػنكات األخيػػرة اسػتخداـ مفيػـك رأس المػػاؿ االجتمػاعي لمػا يحممػػو مػف مضػاميف تحتاجيػػا 
الحيػػاة البشػػرية فػػي اآلكنػػة االخيػػرة، ألنػػو مػػف المبلحػػظ أف المجتمعػػات المعاصػػرة تكاجػػو العديػػد مػػف 

ة لمكشػػؼ عػػف المشػكبلت التػػي تػػرتبط بالفعػػؿ الجمػاعي، كنػػتج عػػف ذلػػؾ العديػػد مػف المحػػاكالت العمميػػ
أرصػػػػدة المجتمعػػػػات مػػػػف رأس المػػػػاؿ االجتمػػػػاعي، كعكامػػػػؿ إىػػػػداره كت كمػػػػو، كاسػػػػتراتيجيات مراكمتػػػػو 

 كتفعيمو.

ك قد ذكر ابف خمدكف: "إف كؿ طبقة مف طبػاؽ أىػؿ العمػراف مػف مدينػة أك إقمػيـ ليػا قػدرة عمػى مػف  
الطبقػػة التػػي فكقػػو، كيػػزداد دكنيػػا مػػف الطبػػاؽ، ككػػؿ كاحػػدة مػػف الطبقػػة السػػفمى يسػػتمد بػػذم مػػف أىػػؿ 

كسػػبو تصػػرفنا فػػي مػػف تحػػت يػػده عمػػى قػػدر مػػا يسػػتفيد منػػو. كالجػػاه عمػػى ذلػػؾ داخػػؿ عمػػى النػػاس فػػي 
جميػػع أبػػكاب المعػػاش، كيتسػػع كيضػػيؽ بحسػػب الطبقػػة كالطػػكر الػػذم فيػػو صػػاحبو، فػػإف كػػاف الجػػاه 

ف كػاف ضػيقنا قمػيبل فمثمػو. كفاقػد ال ف كػاف لػو مػػاؿ، متسػعنا كػاف الكسػب الناشػئ عنػو كػذلؾ، كا  جػاه، كا 
فػػبل يكػػكف يسػػاره إال بمقػػدار عممػػو أك مالػػو كنسػػبة سػػعيو ذاىبنػػا كآيبنػػا فػػي تنميتػػو، كػػأكثر التجػػار كأىػػؿ 
الفبلحػػة فػػي الغالػػب، كأىػػؿ الصػػنائع كػػذلؾ إذا فقػػدكا الجػػاه كاقصػػركا كاقتصػػركا عمػػى فكائػػد صػػنائعيـ، 

نمػا يرمقػكف العػيش ترميقنػا، فإنيـ يصيركف إلى الفقر كالخصاصة في األكثر، كال تسرع إ لػييـ ثػركة، كا 
ذا تقػػػرر ذلػػػػؾ، كأف الجػػػاه متفػػػػرع كأف السػػػعادة كالخيػػػػر مقترنػػػػاف  كيػػػدافعكف ضػػػػركرة الفقػػػر مدافعػػػػة. كا 

فادتو مف أعظـ النعـ كأجميا" )مقدمة ابف خمدكف(.  بحصكلو، عممت أف بذلو كا 

بػػػرز فػػػي مقدمػػػة ابػػػف حيػػػث  إف ىػػػذا الػػػنص يكضػػػح أف مفيػػػـك رأس المػػػاؿ االجتمػػػاعي لػػػيس حػػػديثا
، بػػؿ إف مضػػمكنو األساسػػي يسػػتند إلػػى تػػاريخ مػػف المفػػاىيـ فػػي العمػػـك االجتماعيػػة. فمكضػػكع خمػػدكف

العبلقات كالركابط االجتماعية، كأشكاؿ المشاركة في الحياة العامة، كأشكاؿ االنتمػاء فػي المجتمعػات 
منػػذ كقػػت مبكػػر. كظيػػر بمفيػػـك كتأثيراتيػا عمػػى األفػػراد كالمجمكعػػات مطػػركح فػػي العمػـك االجتماعيػػة 

"العصػبية" الػذم طرحػة ابػف خمػدكف فػي القػرف الرابػع عشػر لتفسػير التقمبػات فػي الظػكاىر االجتماعيػة 
كالسياسػػية كالثقافيػػة، حيػػث ربػػط "العصػػيبة" بالسػػمطة، ألنيػػا تحمػػؿ فػػي صػػيركرتيا تحػػكالت تػػؤدم إلػػى 

اه كرأسػػماؿ اجتمػػاعي كمػػا يجمبػػو جمػػب سػػمطة بديمػػة. كمػػا نجػػده ضػػمنينا، فػػي مفيػػـك ابػػف خمػػدكف لمجػػ
 ـ(.6552)نصر كىبلؿ،  لصاحبو مف منافع كمكانة اجتماعية
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إلػػػى قػػػدرة األفػػػراد عمػػػى العمػػػؿ سػػػكيا داخػػػؿ شػػػبكات  يشػػػير رأس المػػػاؿ االجتمػػػاعي فػػػي معنػػػاه العػػػاـ 
(، بالشػكؿ الػذم يسػػيؿ الفعػؿ الجمػاعي لمكاجيػة المشػػكبلت Social Capitalلمعبلقػات المشػتركة )

تعترض ىؤالء األفراد فػي سػياؽ حػركتيـ داخػؿ المجتمػع، ك يتطمػب ذلػؾ أرصػدة مػف التػرابط  التي قد
االجتماعي كالقدرة عمػى االنػدماج كالثقػة فػي اآلخػريف، كالتسػامح كتقبػؿ الغيػر، كىػذا يعػد مػف مظػاىر 

 رأس الماؿ االجتماعي، كالتي تتضح مف خبلؿ سمكؾ األفراد كاتجاىاتيـ.

يا، إال أنػػػو يمعػػػب دكران ميمػػػا فػػػي عػػػبلج مشػػػكبلت التكزيػػػع التػػػي تتصػػػدر كرغػػػـ حداثػػػة المفيػػػـك نسػػػب
أكلكيػػػات صػػػناع السياسػػػة االقتصػػػادية فػػػي الػػػدكؿ الناميػػػة، فمقػػػد تزايػػػد اىتمػػػاـ المنظمػػػات االقتصػػػادية 
الدكليػة خػبلؿ العقػديف األخيػريف بػدكر رأس المػػاؿ االجتمػاعي، حيػث يعتبػره البنػؾ الػدكلي كمؤسسػػات 

المجمكعػػػة الرابعػػػة مػػػف رأس المػػػاؿ،  باعتبػػػارهالمفقػػػكدة فػػػي التنميػػػة، كتػػػـ إدراجػػػو دكليػػػة أخػػػرل الحمقػػػة 
إضافة الى رأس الماؿ المػادم، كالطبيعػي كالبشػرم. ككجػد أنػو يسػيـ بشػكؿ مباشػر كغيػر مباشػر فػي 
النمك كاالستثمار كعدالة التكزيع، كما تؤكد األدبيات االقتصادية كالدراسات التطبيقية الػدكر الجػكىرم 

س الماؿ االجتماعي في تقميػؿ التفػاكت، كدعػـ الفقػراء كرفػع درجػة الرضػا عػف الكضػع االقتصػادم لرأ
المتقدمػػة،  بػػؿ يشػػمؿ أيضػػا الػػدكؿ، فقػػط كتحقيػػؽ الرفػػاه االقتصػػادم، كىػػك لػػيس خاصػػان بالػػدكؿ الناميػػة

ف كقد أصبح رأس الماؿ االجتماعي، جٍزءان مف المؤشر المركب لبلزدىار االقتصادم، كىػك مركػب مػ
 كل المعيشة.ستعدد مف المؤشرات تمكف مف تحقيؽ درجة أعمى مف الرضا عمى م

، )عبػد المػكلىكتندرج تعريفات رأس الماؿ االجتماعي في األدبيات االقتصادية، فػي ثػبلث مجمكعات
تركػػز المجمكعػػة األكلػػى منيػػا عمػػى الثقػػة، كالثانيػػة عمػػى إمكانيػػة التعػػاكف، كالثالثػػة عمػػػى  ـ(: 6501

ـ، إال أف االىتمػػػاـ بػػػو 0202جتماعيػػػة إذ ترجػػػع بػػػدايات اسػػػتخداـ المصػػػطمح إلػػػى عػػػاـ الشػػػبكات اال
تصاعد، منذ أكاخر الثمانينيػات كفػي التسػعينيات، مػع تصػاعد االىتمػاـ باالقتصػاد المؤسسػي الجديػد 

New) Institutional Economics).   

 رأس الماؿ االجتماعي: ماىية  3.1.1

 مفيـك رأس الماؿ االجتماعي:  3.1.1.1

ـ، بعػػد مػػركر نحػػك 0202فػػي ركسػػيا عػػاـ  االشػػتراكيةبػػرز مفيػػـك رأس المػػاؿ االجتمػػاعي قبػػؿ الثػػكرة 
نصؼ قرف مف صػدكر كتػاب )رأس المػاؿ( لكػارؿ مػاركس، كقػد تػـ كضػع ىػذا المفيػـك مػف قبػؿ ليػدا 

كتعػػكد النشػػأة الفكريػػة لػػرأس المػػاؿ االجتمػػاعي فػػي المجػػاؿ األكػػاديمي إلػػى عػػالـ  .ىانيفػػاف جكدسػػكف
ـ(، 0288ـ، كعػػالـ االجتمػػاع األمريكػػي جػػيمس ككلمػػاف)0282جتمػػاع الفرنسػػي بييػػر بكرديػػك عػػاـ اال

 .إال أف انتشار المفيـك كالفكرة يعكد إلى الجيد األكاديمي لعالـ السياسة ركبرت بكتناـ
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كعمػػػى الػػػرغـ مػػػف أف فكػػػرة رأس المػػػاؿ االجتمػػػاعي كفكػػػرة منتشػػػرة ظيػػػرت فػػػي النصػػػؼ الثػػػاني مػػػف  
رف الماضػػي، فػػإف األدبيػػات التػػي تناكلػػت الفكػػرة لػػـ تتفػػؽ إلػػى اآلف عمػػى ككنيػػا نظريػػة ثمانينػػات القػػ

متكاممة أك مجرد مفيـك جديد أك فكرة جديدة، كتأتي صعكبة التحميؿ لعدة أسباب، منيا حداثة الفكػرة 
م كارتباطيػػا بػػرأس المػػاؿ البشػػرم كصػػعكبتيا البالغػػة فػػي القيػػاس مقارنػػة بػػرأس المػػاؿ المػػادم أك البشػػر 

 ـ(.6501)شحاتو، 

عمػػػى الػػػػرغـ مػػػػف حداثػػػػة ىػػػػذا المفيػػػػـك فػػػػي األكسػػػػاط العمميػػػػة، إال أف فكرتػػػػو تعػػػػد قديمػػػػة فػػػػي العمػػػػـك 
االجتماعيػػػة، فيػػػك لػػػيس جديػػػدان نسػػػبيان مػػػف الناحيػػػة العمميػػػة، فقػػػد نشػػػأت الفكػػػرة التقميديػػػة مػػػف دراسػػػة 

مػاركس التػي تحػدثت  الجماعات حيف تأسس عمـ االجتماع الكبلسيكي، فقد كجدت فكرتو فػي أعمػاؿ
عػػف كيفيػػة نشػػأة ىػػذا النػػكع مػػف رأس المػػاؿ ثػػـ تػػكالى اسػػتخداـ ىػػذا المفيػػـك فػػي نيايػػة القػػرف التاسػػع 

 عشر، كأكائؿ القرف العشريف.

كما دار الحكار حكؿ ىذا المفيـك في العقد الثاني مف القرف الماضي بكاسطة الدراسة التي قػاـ بيػا " 
، كالػػذم أشػػير فيػػو 0265أمريكػػا بػػالمركز المحمػػي ب  ليػػدا جكدسػػكف" ـ، كالتػػي تػػـ فييػػا مناقشػػة المفيػػـك

تيـ اليكميػػػة، كيقصػػػد بػػػذلؾ تمػػػؾ فػػػاعبلإلػػػى أصػػػكلو الحقيقيػػػة التػػػي تظيػػػر غالبػػػان فػػػي حيػػػاة األفػػػراد كت
الممارسات التي تنجـ عف ممارسة الكد كالتعاطؼ مع اآلخريف، أم الشعكر بالعضكية كاالنتمػاء إلػى 

األسػػرة كالعشػػيرة كالقبيمػػة التػػي تشػػكؿ الكحػػدات االجتماعيػػة التػػي يتركػػب منيػػا الكيانػػات االجتماعيػػة ك
 ـ(.6501الكياف االجتماعي)شحاتو، 

كقػػد تػػداكلت فكػػرة رأس المػػاؿ االجتمػػاعي بعػػد اختفائيػػا لعػػدة عقػػكد، كأعيػػدت فػػي خمسػػينيات القػػػرف 
ـ، كفػػي 0202ر" الماضػي مػف قبػؿ فريػػؽ مػف عممػاء االجتمػػاع الحضػرم الكنػدييف أمثػػاؿ "سػيمـ كسػيم

السػػتينات، ظيػػرت فػػي أعمػػاؿ كػػؿ مػػف "جػػيف جػػاككب" فػػي كتابيػػا الحيػػاة كالمػػكت لممػػدف األمريكيػػة 
ـ، 0220العػػالـ "ىكمػػانس" كالعػػالـ المخػػتص باالجتمػػاع الحضػػرم "جػػاف جػػاككبس"  أيضػػاـ، ك 0225

ية "جػاليف الذم استخدمو في دراستو عف البيئة الحضرية، كفػي السػبعينات مػف قبػؿ الباحثػة االقتصػاد
 ـ، في بحثيا "اختبلؼ الدخكؿ" معتمدة عمى ىذا المفيـك في تحميبلتيا العممية.0222لكرم" 

، كىذه نتيجػة طبيعيػة، ربمػا ترجػع مفيـك رأس الماؿ االجتماعيكيحيط بعض الغمكض حكؿ تعريؼ 
ير إلػى لحداثتو مف جية، كحداثة مجاؿ بحثو مف جية أخرل، فقد عرفو "ركبرت بكتناـ" عمػى أنػو يشػ

كيعرفػو أيضػا بأنػو شػبكة العبلقػات االجتماعيػة كالقػيـ  ،تمؾ المجمكعة مف الركابط األفقيػة بػيف األفػراد
 كالمبادئ المرتبطة بو ذات التأثير عمى إنتاجية المجتمع المحمي.
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كيتمثؿ رأس الماؿ االجتماعي ألم مجتمػع عمػى تمػؾ العناصػر التػي تشػمؿ: التػرابط االجتمػاعي بػيف 
مجتمع كمؤسساتو، كالشعكر باالنتماء لمعمؿ، كالذم يعتبره أداة إلنجاح العمػؿ كمػدعاة لتحقيػؽ أفراد ال

 أىدافو في التنمية االجتماعية كاالقتصادية.

كلرأس الماؿ االجتماعي صػمة بمفػاىيـ منػاظرة لػو كمفيػـك رأس المػاؿ المػادم ك رأس المػاؿ البشػرم، 
أك جماعػػة بعينيػػا، ىدفػػو خدمػػة المصػػمحة العامػػة كىػػك يختمػػؼ عنيػػا ككنػػو جمػػاعي ال يخػػص فػػردان 

كالخير العاـ. كىك في عبلقة تكاممية ككظيفية مع بقية أنكاع رأس الماؿ األخػرل، كيعتبػر رأس المػاؿ 
 االجتماعي جزء ال يتجزأ مف رأم الماؿ اإلنساني "المجتمعي".

 ـ(: 1024كيمكف عرض المقصكد برأس الماؿ االجتماعي )أحمد، 

 الشػػباب فئػػةيػتـ اسػػتخداميا كالكصػػكؿ إلييػا مػػف حيػػث  ،ت اإلنسػػانيةفػػاعبلكامنػػة فػي التالمػػكارد بأنػو ال
عمػى رأس المػاؿ اإلنسػاني كالمػادم مػف خػبلؿ  كالحفػاظ ه تعزيػز يػتـ  مف خبلؿ تمؾ المػكارد ك  ،خاصة

 القضػػػاء عمػػػى العكائػػػؽ التػػػي تعػػػكؽ المشػػػاركة السياسػػػية أيضػػػان ك  ،زيػػػادة المشػػػاركة السياسػػػية لمشػػػباب
الكامنػة فػي  كتػكفر ىػذه المػكارد ،اقتصػادية( كأسياسػية  كأاجتماعيػة  كأثقافيػة  )سػكاءن كانػت لمشباب 

 كىي: عكامؿ بناء رأس الماؿ االجتماعي ت االنسانيةفاعبلالت

 العكامؿ المرتبطة بانضماـ الشباب لجماعات كمؤسسات المجتمع. –أ 

 بيف الشباب كالمجتمع.العكامؿ المرتبطة ببناء الثقافة كالتضامف  –ب 

 العكامؿ المرتبطة بتمكيف الشباب مف المشاركة السياسية. –ج 

 العكامؿ المرتبطة بأنشطة االتصاؿ كالقدرة عمى كصكؿ الشباب لمصادر المعمكمات. –د 
يعكد السبب إلعادة اكتشاؼ مصطمح "رأس المػاؿ االجتمػاعي" فػي العقػديف األخيػريف مػف القػرف ك 

 :ـ(1007،ؿ)نصر كىال العشريف 

االجتمػػػاعي دكف االلتفػػػات إلػػػى  فاعػػػؿ: أف المفيػػػـك يركػػػز عمػػػى الجكانػػػب اإليجابيػػػة لتػػػداعيات التأكالن 
 التداعيات األقؿ إيجابية. 

ٍكًضػػع التػػداعيات اإليجابيػػة لػػرأس المػػاؿ االجتمػػاعي حيػػث يشػػير إلػػى كيفيػػة أف ثانينػػا : أف المفيػػـك ييمى
األشػػكاؿ غيػػػر النقديػػػة لػػػرأس المػػاؿ بمػػػا فييػػػا)رأس المػػػاؿ االجتمػػاعي( يمكػػػف أف تكػػػكف مصػػػدر نفػػػكذ 
كسػػػػمطة، كمػػػػا أف تعػػػػدد مصػػػػادر رأس المػػػػاؿ يقمػػػػص الفجػػػػكة بػػػػيف المنظػػػػكر االقتصػػػػادم كالمنظػػػػكر 

كجي، كيجػػػذب فػػػي الكقػػػت ذاتػػػو اىتمػػػاـ صػػػناع السياسػػػة مػػػف حيػػػث أف مفيػػػـك رأس المػػػاؿ السكسػػػيكل
االجتماعي قد يكحي بكجكد حمكؿ غيػر اقتصػادية لممشػكبلت االجتماعيػة. ميمػا تكػف ىػذه األسػباب، 
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السياسػية كفشػؿ سياسػات مكافحػة الفقػر، كانػا مػف المحركػات الرئيسػة -فإف التحػكؿ فػي البيئػة الفكريػة
ـك مػػػف قبػػػؿ التيػػػار المركػػػزم فػػػي عمػػػـ االقتصػػػاد كمػػػف المؤسسػػػات الماليػػػة كاالقتصػػػادية لتبنػػػي المفيػػػ

 الدكلية.

ا عػف اإلحبػاط المتكػرر لجيػكد التنميػة )الرأسػمالية( فػي معظػـ  إف الركاج الذم حظي بو المفيـك ناتجن
 دكؿ العالـ الثالث، كلفشؿ برامج استئصاؿ الفقر أك حتى التخفيؼ مف حدتو. 

المؤسسػػػات الدكليػػػة فػػػي رأس المػػػاؿ االجتمػػػاعي، مػػػا اعتقػػػدت أنػػػو عامػػػؿ كػػػامف جديػػػد كلقػػػد اكتشػػػفت 
 يشكؿ رافعة لمتنمية االقتصادية كالبشرية كلمديمقراطية السياسية. 

 تعريفات رأس الماؿ االجتماعي:  3.1.1.2

كرغػػـ اخػػتبلؼ العممػػاء حػػكؿ تعريػػؼ رأس المػػاؿ االجتمػػاعي، إال أنيػػـ قػػدمكا إطػػاران مفاىيميػػان لتعريػػؼ 
الماؿ االجتماعي، فيك يعني الصبلت كالترابطات االجتماعيػة المتمثمػة فػي التشػبيؾ االجتمػاعي  رأس

 كقيـ الثقة كالتعاكف كالتكاصؿ بيف األفراد كالجماعات مف خبلؿ التبادؿ.
  يعػػرؼ البنػػؾ الػػدكلي رأس المػػاؿ االجتمػػاعي، بأنػػو مجمكعػػة المؤسسػػات كالعبلقػػات كالقػػيـ التػػي

ت االجتماعية، كىك ما يحقؽ ترابط المجتمع، كىك ضػركرم لمتنميػة فاعبلتشكؿ نكعية ككمية الت
ات البنػػػؾ االقتصػػػادية المسػػػتدامة. كيمثػػػؿ ىػػػذا التعريػػػؼ تطػػػكيران لتعريػػػؼ سػػػابؽ ظيػػػر فػػػي دراسػػػ

المنظمػػات التػػي يمكػػف مػػف خبلليػػا أف يحصػػؿ الفػػرد عمػػى القػػكة الػػدكلي، بأنػػو " القػػيـ كالشػػبكات ك 
 (Christiaan, 1998).كالمكارد" 

  بينمػا تعرفػو منظمػػة التعػاكف االقتصػادم كالتنميػػة باعتبػاره الشػبكات االجتماعيػػة كالقػيـ كالمعػػايير
المشػػػتركة التػػػػي تسػػػيؿ التعػػػػاكف داخػػػؿ المجمكعػػػػات كبينيػػػا، لتحقيػػػػؽ منػػػافع متبادلػػػػة، كتصػػػػنؼ 

 (www.oecd.org)المنظمة الشبكات االجتماعية في ثبلث مجمكعات:
 ( الركابط القريبةBondsكىـ :)  األفػراد الػذيف يشػترككف فػي ىكيػة مشػتركة كاضػحة، كاألسػرة

 كاألصدقاء المقربيف.

 الجسكرBridges) ىـ أفراد بينيـ عبلقات ميمة، كلكنيا أقػؿ قػكة مػف الػركابط، كالمعػارؼ :)
 كزمبلء العمؿ.

 : الترابطػػػػػػاتLinkages) كجػػػػػػكد عبلقػػػػػػات رأسػػػػػػية بػػػػػػيف أفػػػػػػراد مػػػػػػف مسػػػػػػتكيات اجتماعيػػػػػػة )
 ـ( 6501عبد المكلى، كاقتصادية مختمفة.)

كمف أشير الذيف تناكلكا مفيـك رأس الماؿ االجتماعي ) بكرديػك   ككليمػاف   بكتنػاـ( حيػث قػدـ كػؿ 
 ـ(: 6501 ،منيـ تعريفان لرأس الماؿ االجتماعي كالتالي)عبد العظيـ
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 بكرديك بيير Pierre Bourdieu 

 كقػػت ميمػػان  دعمػػان  األفػػراد يمػػنح الػػذم القكيػػة العبلقػػات مػػف مػػاؿ رأس ىػػك االجتمػػاعي المػػاؿ رأس أف
فك  كاسػػػتدامتيا، الثقػػػة بنػػػاء فػػػي يػػػةفاعم أكثػػػر تكػػػكف القكيػػػة العبلقػػػات إف الحاجػػػة،  الجماعػػػة أعضػػػاء ا 
 مػػف الجماعػػة أعضػػاء بػػيف االجتماعيػػة العبلقػػات عمػػى الحفػػاظ كيػػتـ ،بعضػػان  لبعضػػيـ األمػػف يمنحػػكف
 بالفعػػؿ، المكجػػكدة العبلقػات العمميػػات ىػػذه كتػدعـ ،(كاليػػدايا)كالرمػػزم المػادم التبػػادؿ عمميػػات خػبلؿ
 .اجتماعيا كمأسستيا اعتمادىا عمى تعمؿ كما

 ككليماف جيمس Games Coleman 

 كالشػبكات المعػايير أنػو عمػى 0282 عػاـ" كمػدارس عػائبلت" مقالػو فػي االجتماعي الماؿ رأس عرؼ
 .الناشئ لمطفؿ بالنسبة قيمة ذات ىي التي كاألطفاؿ البالغيف بيف كالعبلقات االجتماعية

(، Coleman 1988" )البشػرم المػاؿ رأس خمػؽ فػي االجتمػاعي المػاؿ رأس دكر" مقالػو فػي  كعرفػو
 المختمفػة، الكيانػات مػف مجمكعػة كلكنػو ،كاحدان  كيانان  ليس إنو بكظيفتو، االجتماعي الماؿ رأس يعرؼ
 البنػػاء جكانػػب بعػػض مػػف تتكػػكف الكيانػػات تمػػؾ كػػؿ أف األكؿ: مشػػتركيف عنصػػريف إطػػار فػػي تنطػػكم

 البناء. داخؿ ىيئات أك أشخاصا أكانكا سكاء – يففاعملم معينة أفعاالن  تيسر أنيا كالثاني االجتماعي،

 بكتناـ ركبرت Robert Puthnam    

 تيسػر التػي كالثقػة كالمعػايير الشػبكات مثػؿ ،االجتماعي التنظيـ سمات ىك االجتماعي الماؿ رأس فأ
 تسػػييؿ فػػي المجتمػػع كفػػاءة مػػف تحسػػف أف يمكػػف المتبادلػػة، المنػػافع تحقيػػؽ أجػػؿ مػػف كالتعػػاكف الفعػػؿ
 المػػاؿ رأس مػػف كبيػػر بمخػػزكف يػػنعـ مجتمػػع فػػي سػػيبلن  أمػػران  يعػػد المشػػترؾ العمػػؿ إف منسػػقة، أعمػػاؿ

 .االجتماعي
 أىمية كدكر رأس الماؿ االجتماعي: 3.1.1.3

يجػػػػب أف تكػػػػكف مػػػػا تحممػػػػو الشػػػػبكات  ،يػػػػرل بكتنػػػػاـ أف القاعػػػػدة األساسػػػػية لػػػػرأس المػػػػاؿ االجتمػػػػاعي
كغيرىػػػػا، كمػػػػف ىنػػػػا كػػػػاف رأس المػػػػػاؿ  مػػػػف قػػػػيـ اقتصػػػػادية كثقافيػػػػػة كسياسػػػػيةاالجتماعيػػػػة المختمفػػػػة 

كليس مجرد مؤسسات تقػـك ىنػا كىنػاؾ فػي  ،االجتماعي ىك الشبكة التي تربط كافة مؤسسات الكطف
ىػػك ذلػػؾ المعيػػار الػػذم ينبغػػي أف نقػػيس بػػو قػػكة  ،المجتمػػع. كمػػف ىنػػا يصػػبح رأس المػػاؿ االجتمػػاعي

كبػػػذلؾ فػػػإف رأس المػػػاؿ االجتمػػػاعي فػػػي أم كطػػػف مػػػف  ،المجتمػػػع الػػػكطني فػػػي أم مكػػػاف مػػػف العػػػالـ
فػبل فائػدة  ،كىك السػكاف الميػرة المبػدعكف ،فالكطف ىك السكاف ،كطاف ىك القاعدة األساسية لبنائيااأل

 مف األكطاف ببل سكاف ميرة.
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بمػػػا يشػػػمؿ كافػػػة الحػػػرفييف مػػػف ذكم الميػػػارات المينيػػػة المبدعػػػة كالصػػػناع   ،االجتمػػػاعيفػػػرأس المػػػاؿ 
% مػػف اقتصػػاد 05كالفنػػانيف المبػػدعيف فػػي كافػػة المجػػاالت يشػػكؿ مػػع رأس المػػاؿ البشػػرم أكثػػر مػػف 

 ـ(.6552 ،الدكلة )النابمسي

تػاج االجتمػاعي، لفيػـ مصػطمح اإلن أصبح رأس الماؿ االجتماعي، أحػد المفػاىيـ الجكىريػة كمف ىنا 
كمػا أصػػبح يعبػػر عػػف قػػكة كمقػػدار التنميػػة البشػرية العامػػة فػػي أم كطػػف مػػف األكطػػاف، كعبلمػػة بػػارزة 
مػػف عبلمػػات التقػػدـ أك التخمػػؼ فػػي أيػػة أمػػة، فمػػف المسػػتحيؿ أف تػػتـ التنميػػة المسػػتدامة بػػدكف كجػػكد 

غنيػػاء، بمثابػػة رافعػػة رأس مػػاؿ اجتمػػاعي منػػتج كمبػػدع، فػػدكره يتمثػػؿ فػػي سػػد الفجػػكة بػػيف الفقػػراء كاأل
 لمفقراء أعمى.

كممػػا يزيػػد فػػي أىميػػة رأس المػػاؿ االجتمػػاعي المعطػػاء، أنػػو نتيجػػة تنميػػة كطنيػػة شػػاممة مػػف خػػبلؿ  
إنشاء كتفعيؿ الجمعيات األىمية الطكعية، كالمساعدة عمػى قيػاـ عناصػر المجتمػع المػدني كمؤسسػاتو 

   .ـ(6552 ،)النابمسي المختمفة
 "الحمقة المفقكدة في التنمية"مف حيث األىمية إلى أنو  ؿ االجتماعي رأس الماكينظر الى  

بعػػض الدراسػػات التػػي قػػاـ بيػػا البنػػؾ الػػدكلي كصػػفت رأس المػػاؿ االجتمػػاعي بأنػػو "الحمقػػة  حيػػث أف
)إف رأس المػػاؿ االجتمػػاعي يشػػير إلػػى مجمكعػػة  .المفقػػكدة فػػي التنميػػة ". نظػػران ألىميػػة ىػػذا المفيػػـك

القػػيـ االجتماعيػػة كالمعتقػػدات كالمكاقػػؼ التػػي يتمسػػؾ بيػػا المجتمػػع كالتػػي تحػػدد سػػمكؾ األفػػراد كتسػػيؿ 
أك التػػداخؿ بػػيف  فاعػػؿالعمميػػات التػػي يػػنجـ عنيػػا تحسػػف فػػي رفاىيػػة المجتمػػع، فيػػي بالتػػالي تشػػمؿ الت

المكاطنة، كالمشػاركة االجتماعيػة، كالمعػايير التبادليػة، كالثقػة  أفراد المجتمع "نكعا ككمان" كتشمؿ أيضان 
بػػػيف األفػػػراد، كالثقػػػة بالمؤسسػػػات، كالتفػػػاىـ المتبػػػادؿ، كالقػػػيـ المشػػػتركة، فػػػرأس المػػػاؿ االجتمػػػاعي ىػػػك 

المجمكعات االجتماعية، ضػمف العػائبلت، أك فػي مكػاف العمػؿ، أك  فاعؿالمكارد المتاحة مف خبلؿ ت
 فاعػػؿداخػػؿ المنظمػػات المحميػػة الرسػػمية كغيػػر الرسػػمية(، كىػػذا يعنػػي أف شػػبكة التبػػيف الجيػػراف، أك 

التػػي يشػػير إلييػػا مفيػػـك رأس المػػاؿ االجتمػػاعي ليػػا تػػأثير مباشػػر عمػػى عمميػػة التنميػػة فكممػػا كانػػت 
كػػاف تأثيرىػػا إيجابيػػان عمػػى التنميػػة، كتجػػدر اإلشػػارة إلػػػى أف  ،سػػميمة كصػػحيحة كقكيػػة فاعػػؿشػػبكة الت

المػػاؿ االجتمػػاعي قػػد ال يكػػكف دائمػػان إيجابيػػان، فقػػد أشػػارت بعػػض الدراسػػات المقارنػػة حػػكؿ تػػأثير رأس 
الشػبكات غيػر الرسػمية فػي بعػػض الػدكؿ إلػى أف تمػؾ الشػبكات قػػد تكػكف ليػا آثػار سػمبية، كيمكػػف أف 
تعػػػزز عػػػدـ االسػػػتقرار السياسػػػي ليػػػذه الػػػدكؿ كتأثيرىػػػا سػػػمبيا عمػػػى عمميػػػة التنميػػػة ليػػػذه الدكؿ.)نصػػػر 

 ـ(.6552ؿ، كىبل
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 رأس الماؿ االجتماعي  كالمؤسسات الدكلية: 3.1.1.4

كقػػد زاد االىتمػػاـ بيػػذا  ،حظػػي مفيػػـك رأس المػػاؿ االجتمػػاعي باىتمػػاـ بػػالغ خػػبلؿ العقػػديف الماضػػييف
المفيػـك كبطريقػة قياسػو فػي السػنكات األخيػرة، كبخاصػة مػع تبنػي الكثيػر مػف الحككمػات كالمؤسسػات 

، كاختبػػػار ع بلقتػػػو بػػػبعض متغيػػػرات التنميػػػة االقتصػػػادية كاالجتماعيػػػة الميمػػػة، الدكليػػػة ليػػػذا المفيػػػـك
كالػػدخؿ، كالصػػحة، كالتعمػػيـ، كالفقػػر، كالبطالػػة، كمسػػتكيات الجريمػػة كغيرىػػا، حيػػث أف ىنػػاؾ عبلقػػة 

كقػػد قامػػت  مباشػػرة بػػيف ىػػذه المتغيػػرات )االقتصػػادية كاالجتماعيػػة( كمفيػػـك رأس المػػاؿ االجتمػػاعي.
بعػػػض ىػػػذه الػػػدكؿ كالمؤسسػػػات بتطػػػكير مؤشػػػرات مختمفػػػة لقيػػػاس رأس المػػػاؿ االجتمػػػاعي، كاسػػػتخدـ 
بعضيا بيانات ثانكية متكفرة ضمف منشكرات أجيزتيػا اإلحصػائية، بينمػا قػاـ الػبعض اآلخػر بتطػكير 

 استبيانات يتـ مف خبلليا تجميع بيانات خاصة ليذه الغاية. 

ؤسسات التي شجعت البحث حكؿ رأس المػاؿ االجتمػاعي فػي إطػار نقػاش ككاف البنؾ الدكلي مف الم
قضػػيتي الفقػػر كالتنميػػة، كقػػاـ بدراسػػات متنكعػػة فػػي العديػػد مػػف الػػدكؿ الناميػػة خػػبلؿ العقػػد الماضػػي 

 لدراسة رأس الماؿ االجتماعي كآليات قياسو.

ذا المكضػكع فػي كما قامت مؤسسات دكلية كمحمية أخرل بجيػكد مماثمػة. كقػد سػاىـ الجػدؿ حػكؿ ىػ 
تطػػكير المفيػػـك بشػػكؿ مممػػكس، كلكنػػو ظػػؿ يفتقػػر إلػػى اإلجمػػاع حػػكؿ معنػػاه كأسػػاليب قياسػػو كعبلقتػػو 

كاالجتماعية كالسياسية. كىناؾ مف يعتقد أف رأس المػاؿ االجتمػاعي يعتبػر  مع المتغيرات االقتصادية
 ـ(.6552محددنا رئيسينا لرفاىية المجتمع كتقٌدمو )نصر كىبلؿ، 

 (:ـ1024 الجميؿ، عبدؿ العرض السابؽ يمكف أف نستنتج ما يمي)كمف خال 

 ماليان  –بشريان  –طبيعيان  –يان تتعدد كتتنكع أشكاؿ كأنكاع رأس الماؿ االجتماعي سكاء كاف )ثقاف– 
نما تعتمد عمى بعضيا البعض.  اجتماعيان( إال أنيا ال تعمؿ بشكؿ مستقؿ كا 

 العبلقات االجتماعية التي شبكات االجتماعية ك فقت عمى أف الأف معظـ التعريفات السابقة ات
احتراـ  –مشاركة –ثقة –تعاكف –مف )عمؿ جماعي يككنيا األفراد لتحقيؽ أىدافيـ كما تتضمنو

 مساكاة( تمثؿ جكىر رأس الماؿ االجتماعي كأبعاده األساسية. –اآلخريف

 تحقيؽ  أف كجكد رأس الماؿ االجتماعي ضركرم في أم مجتمع مف المجتمعات مف أجؿ
التنمية بما يعكد عمى الفرد كالجماعة كالمجتمع ككؿ كيجعؿ تحقيؽ ألىداؼ أمران ممكنان كتتضح 
أىمية رأس الماؿ االجتماعي في تحقيؽ عممية التنمية كتحسيف نكعية حياة كرفاىية أفراد 

 .المجتمع سكاء عمى المستكل االقتصادم أك االجتماعي أك السياسي
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ككيؼ يتشكؿ رأس الماؿ االجتماعي؟ كىؿ ىك  ،االجتماعينظرية رأس الماؿ   3.1.2
 سبب أـ نتيجة؟

 مقدمة:

غيػػػػر أف  ،لػػػػى أصػػػػكؿ العمػػػػـك االجتماعيػػػػةإيرجػػػػع كػػػػؿ مػػػػف مفيػػػػـك كنظريػػػػة رأس المػػػػاؿ االجتمػػػػاعي 
أحػػد مػػكاد التنظػػيـ االجتمػػاعي كمصػػدران لمقيمػػة يمكػػف العمػػؿ عمػػى تقكيتػػو  الدراسػػات الحديثػػة اعتبرتػػو

 لى أىداؼ استراتيجية مثمرة.كتدعيمو كتحكيمو إ

أف تطكر مفيـك رأس الماؿ االجتماعي جاء مف خبلؿ ثبلثة مف العمماء الذيف كاف ليـ الفضػؿ  فػي 
 Gamesكجػػػػيمس ككلمػػػاف ، Pierre Bourdieuتقديمػػػو  لمجػػػدؿ النظػػػرم كىػػػـ بييػػػر بكرديػػػػك 

Coleman  ، كركبرت بكتناـRobert Puthnam  ـ(.6501 ،)عبد العظيـ 

كيعكػس فػي  ،حو ىؤالء العمماء الثبلثة يمثؿ تياران مسيطران في نظرية رأس الماؿ االجتمػاعيإف ما طر 
الػػنمط النقػػدم الػػذم يكشػػؼ البلمسػػاكاة  ،ليػػذا المفيػػـك كقػػت نمطػػيف مػػف الػػرؤل السكسػػيكلكجيةذات ال

اممي كالػنمط الػكظيفي التكػ ،االجتماعية كالصراع القائـ في المجتمػع كىػذا مػا تمثمػو أطركحػات بكرديػك
 (.ـ6501 ،العظيـ عبد) كيمثمو ككلماف كبكتناـ ،االلتزاـ بالمعاييرمى االتساؽ ك الذم يركز ع

كأىػـ القضػايا التػي أثاركىػا  ،كمف إسيامات ىؤالء المنظريف الثبلثة في نظرية رأس الماؿ االجتمػاعي
 ـ(:6501 ،العظيـ عبد)كشكمت بدكرىا البنية األساسية لمنظرية 

 ـ(: 2002-ـ1930) Pierre Bourdieuبيير بكرديك  3.1.2.1

انتشػاره كىػك ك يرجع الفضؿ بشكؿ أساسي إلػى بكرديػك فػي صػياغة مصػطمح رأس المػاؿ االجتمػاعي، 
 في تطكر المصطمح كتحديد مبلمحو بشكؿ دقيؽ. كبيران  ما أسيـ إسيامان 

دمػػو "بكرديػػك" قػػد صػػاغ مفيػػـك رأس المػػاؿ االجتمػػاعي كجػػزء مػػف المشػػركع النظػػرم الػػذم ق حيػػث أف
، فيذا النمط مػف رأس المػاؿ يػرتبط بقػكة بمختمػؼ الحقػكؿ  Practice Theoryكىك نظرية الممارسة 

يف، كلػذلؾ ال يمكػف فيػـ مصػطمح فػاعماالجتماعية التي تمثؿ بدكرىا مجاالت الممارسة االجتماعية لم
 رأس الماؿ االجتماعي لدل بكرديك بصكرة منعزلة عف مشركعو النظرم العاـ. 

، كيعني الثركة المتراكمػة، مف عمـ االقتصاد الكبلسيكي  –ك معركؼكما ى –مستمد أساسان  كالمفيـك
كيسػتخدـ فػي النظريػػة الماركسػية لئلشػارة إلػػى العبلقػة بػيف مػػالكي كسػائؿ االنتػاج كبػػائعي قػكة العمػػؿ. 

حيػػث ، باالقتصػػاد كفػي النظريػػة الماركسػػية أمػا بكرديػػك فقػػد كسػع فكػػرة رأس المػػاؿ المطركحػػة فػي عمػػـ
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أصػػػبح يتضػػػمف رأس المػػػاؿ النقػػػدم كغيػػػر النقػػػدم، كمػػػا يشػػػتمؿ عمػػػى الصػػػكر الماديػػػة المممكسػػػة أك 
 (.الصكر البلمادية )غير المممكسة

تجػاكز  بػؿإف استخداـ بكرديك لمفيـك رأس الماؿ ال يقتصر فقط عمى البعد االقتصادم "الكبلسػيكي" 
مثػػؿ رأس المػػاؿ الثقػػافي كرأس المػػاؿ  لػػى أبعػػاد أخػػرل متنكعػػة فينػػاؾ عػػدة صػػكر لػػرأس المػػاؿإذلػػؾ 

تعػػػدد األبعػػػاد لمظػػػكاىر االجتمػػػاعي كرأس المػػػاؿ الرمػػػزم، كتعكػػػس تمػػػؾ الرؤيػػػة لػػػرأس المػػػاؿ تفسػػػيرا م
 multi، فيػػػػػك يػػػػػرل أف العػػػػالـ االجتمػػػػػاعي يمكػػػػػف ادراكػػػػػو كفضػػػػاء متعػػػػػدد األبعػػػػػاد االجتماعيػػػػة

dimensional space ؿ المتنكعػػة لػػرأس المػػاؿ. إف يتشػػكؿ كاقعيػػان مػػف خػػبلؿ الييمنػػة عمػػى األشػػكا
، أمػػا األشػػكاؿ األخػػرل لػػرأس المػػاؿ فتمثػػؿ صػػكرة مػػف بػػالثركة  رأس المػػاؿ االقتصػػادم يػػرتبط مباشػػرة

 صكر القكة في المجتمع.

في سياؽ تكصيفو لؤلنكاع المختمفة مف رأس الماؿ، يذكر "بكرديك" أف ىناؾ ثبلثة أنػكاع خػبلؼ رأس 
 :الماؿ االقتصادم

الػػذم يتشػػكؿ ممػػا يمنحػػو التعمػػيـ كالتػػدريب مػػف :  cultural capitalمػػاؿ الثقػػافي األكؿ ىػػك رأس ال
كيكجػد رأس المػاؿ الثقػافي فػي صػكر متعػددة،  ،ميارات كمعرفة كامتيازات كتكقعات كمكانة اجتماعيػة

المتمثمػػػػػػػة  Durable qualitiesفقػػػػػػػد يكػػػػػػػكف مجمكعػػػػػػػة مػػػػػػػف القػػػػػػػدرات كالخصػػػػػػػائص الدائمػػػػػػػة 
Internalized  داخػػػؿ الفػػػرد كالمعرفػػػة كالميػػػارات المختمفػػػة، كقػػػد يتمثػػػؿ فػػػي السػػػمع الثقافيػػػة كالكتػػػب

 كالمكحات الفنية، كيتمثؿ كذلؾ في األلقاب كالشيادات العممية. 

كيقصػػػد بػػػو المػػػكارد المتاحػػػة لمفػػػرد نتيجػػػة  :symbolic capitalكالثػػػاني ىػػػك رأس المػػػاؿ الرمػػػزم 
كالسػػػػيرة  renownكالسػػػػمعة الطيبػػػػة  Prestigeبػػػػة كاليي Honorامتبلكػػػػو سػػػػمات محػػػػددة كالشػػػػرؼ 

كالتي يتـ إدراكيػا كتقييميػا مػف جانػب أفػراد المجتمػع. كيعػد رأس المػاؿ الرمػزم  reputationالحسنة 
  لمسػػػمطة، حيػػػث يمػػػنح صػػػاحبو مكانػػػة اجتماعيػػػة فػػػي الجماعػػػة التػػػي ينتمػػػي إلييػػػا، كيصػػػبح مصػػػدران 

 رأس الماؿ الرمزم عمى رؤكس األمكاؿ األخرل.   ، كيتكزعمسمكعان  لمشخص كممة أك رأيان 

عرفػػو بكرديػػك بأنػػو كػػـ المػػكارد الكاقعيػػة أك كي : social capitalالثالػػث فيػػك رأس المػػاؿ االجتمػػاعيك 
المحتممة التي يتـ الحصكؿ عمييا مف خبلؿ امتبلؾ شبكة مػف العبلقػات الدائمػة المرتكػزة عمػى الفيػـ 

تحت لكاء جماعة معينة، فاالنتماء لجماعة ما يمػنح كػؿ  ماـنضكالكعي المتبادؿ، كذلؾ في إطار اال
 مف الثقة كاألماف الجماعي.  backingعضك مف أعضائيا سندان 

مػػف رأس المػػاؿ يمتمكػػو أعضػػاء الشػػبكة  ميمػػان  يعػػد شػػكبلن  كيػػرل "بكرديػػك" أف رأس المػػاؿ االجتمػػاعي
االجتماعيػػػػػة أك الجماعػػػػػة. كمػػػػػف خػػػػػبلؿ الصػػػػػبلت بػػػػػيف األعضػػػػػاء يمكػػػػػف أف يسػػػػػتخدـ رأس المػػػػػاؿ 
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، بيػذا المعنػى يعػد رأس المػاؿ االجتمػاعي دعمػا جمعيػا يمػنح Creditاالجتماعي كنكع مف االئتماف 
عندما يستمر األفػراد فػي االسػتثمار فػي  ، كيتـ المحافظة عميو كتعزيزه لفائدتوائتمانيان  األعضاء شكبلن 

 العبلقات االجتماعية. 

كلذلؾ يقرر "بكرديك" أف رأس الماؿ االجتماعي ىك رأس ماؿ مف العبلقػات القكيػة الػذم يمػنح األفػراد 
، كيػػتـ يػػة فػػي بنػػاء الثقػػة كاسػػتدامتياعمفادعمػػا ميمػػا كقػػت الحاجػػة، إف العبلقػػات القكيػػة تكػػكف أكثػػر 

 العبلقات االجتماعية بيف أعضاء الجماعػة مػف خػبلؿ عمميػات التبػادؿ المػادم كالرمػزمالحفاظ عمى 
كتػػدعـ ىػػذه العمميػػػات العبلقػػات المكجػػكدة بالفعػػؿ، كمػػػا تعمػػؿ عمػػى اعتمادىػػا كمأسسػػػتيا  ()كاليػػدايا
 .اجتماعيا

معػيف عمػى حجػـ شػبكة العبلقػات التػي  فاعؿكيعتمد حجـ رأس الماؿ االجتماعي الذم يحصؿ عميو 
يمكنػػو إدارتيػػا بكفػػاءة، كيعتمػػد كػػذلؾ عمػػى كػػـ رؤكس األمػػكاؿ األخػػرل كػػرأس المػػاؿ الثقػػافي كالرمػػزم 

   .كف اآلخركف المشارككف في شبكة العبلقاتفاعمكاالقتصادم التي يمتمكيا ال

كتسػػػػػتمـز عمميػػػػػة إعػػػػػػػػػػادة إنتػػػػػػػػاج رأس المػػػػػػاؿ االجتمػػػػػاعي حػػػػػدان أدنػػػػػى مػػػػػف التجػػػػػانس المكضػػػػػػػػكعي 
minimum of objective homogeneity   a بػػيف أعضػػاء الجماعػػة، كمػػا تسػػتمـز جيػػدان

مزيػدان مػف االدراؾ كالػكعي المتبػادؿ بػػيف  كأيضػان لمحفػاظ عمػى تماسػؾ الجماعػة كتضػامنيا،   متكاصػبلن 
   .جماعة أك حزبا سياسيان( –أمة –ضاء الجماعة أيا كاف شكميا )أسرةأع

 resourcesلػػى المػػكارد إالمػػاؿ االجتمػػاعي يشػػير  يتضػػح إذف أف برديػػك يؤكػػد عمػػى أف مفيػػـك رأس
 اسػػتراتيجية، كالتػػي يمكػػف أف تسػػتخدـ بطريقػػة سػػكاء أكانػػت مػػكارد كميػػة أك كيفيػػة التػي يمتمكيػػا األفػػراد

كلػػػػذلؾ فػػػػإف رأس المػػػػاؿ  -عمػػػػى كجػػػػو الخصػػػػكص اقتصػػػػادية -لمحصػػػػكؿ عمػػػػى مزايػػػػا كمػػػػكارد أخػػػػرل
   .يففاعمتساعد عمى خمؽ كترسيخ مزايا اجتماعية لم Powerاالجتماعي يمثؿ قكة 

تكشؼ رؤية "بكرديك" لػرأس المػاؿ االجتمػاعي إذف عػف أف قػدرة الفػرد عمػى الكصػكؿ إلػى مػكارد عبػر 
"رأس المػػػػػاؿ االجتمػػػػػاعي" تعتمػػػػػد عمػػػػػى شػػػػػبكة عبلقاتػػػػػو االجتماعيػػػػػة )معارفػػػػػو كانتماءاتػػػػػو المختمفػػػػػة 

قػػكة ىػػذه العبلقػػات كثباتيػػا، كعمػػى المػػكارد المتػػكفرة  كعضػػكيتو فػػي ركابػػط كمؤسسػػات مختمفػػة(، كعمػػى
لشبكة العبلقات التي يقيميا الفرد. كىذا ال يعني أف الفرد يرث ىذه الشػبكة مػف العبلقػات دكف تػدخؿ 
أك جيػد منػػو، صػحيح أف الظػػركؼ المكضػػعية تحػدد إطػػار الممكػف لشػػبكة ىػػذه العبلقػات، لكػػف لمفػػرد 

ه العبلقػات )االنتمػاء أك عػدـ االنتمػاء ألحػزاب أك نقابػات أك نػكادو دكرنا في تحديد سػعة كاسػتمرارية ىػذ
 كجمعيات، ... الخ(، لكف ليس كؿ العبلقات كدرجة تأثيرىا كثباتيا خاضعة الختيار الفرد. 
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كنخمػػص مػػف كػػؿ مػػا سػػبؽ إلػػى أف بكرديػػك قػػد أعػػاد اكتشػػاؼ مفيػػـك رأس المػػاؿ االجتمػػاعي، كسػػاىـ 
، ككشؼ عف أىمية شػبكة العبلقػات االجتماعيػة فػي انتفػاع الفػرد عمى تأسيس نظرية سكسيكلكجية لو

 كالطبقة االجتماعية التي ينتمي إلييا مف المكارد االجتماعية المادية كالرمزية.

 Games Coleman (1926 – 1995)ككليماف  جيمس رؤية 3.1.2.2

 إسػػياماتو جػػاءت كقػػد بكرديػػك، بعػػد االجتمػػاعي المػػاؿ رأس لنظريػػة الثػػاني المؤسػػس" ككليمػػاف" كيعػػد
 Families and كمػػػدارس عػػػائبلت بعنػػػكاف0282 عػػػاـ مقػػػاؿ األكؿ رئيسػػػية أعمػػػاؿ ثبلثػػػة عبػػػر

schools البشػػرم المػػاؿ رأس خمػػؽ فػػي االجتمػػاعي المػػاؿ رأس دكر بعنػػكاف مقػػاؿ الثػػاني Social 

Capital in the Creation of Human Capital كتػاب كىػك الثالػث ، كالعمػؿ0288 عػاـ فػي 
 .0225 عاـ االجتماعية النظرية أسػػػػس

 مػػف كبالعديػػد ببكرديػػك، كاضػػحان  تػػأثران  االجتمػػاعي المػػاؿ رأس كتحميػػؿ صػػياغة فػػي تػػأثر ككلمػػاف كقػػد
 اآلخريف. العمماء

 Rational الرشػػيد االختيػػار نظريػػة سػػياؽ فػػي االجتمػػاعي المػػاؿ لػػرأس ككلمػػاف رؤيػػة جػػاءت كقػػد

choice باألحػػػداث منشػػغمكف ألنيػػػـ، األفػػراد بػػيف يػػػتـ المتبػػادؿ االجتمػػاعي االعتمػػػاد أف يػػرل حيػػث 
 الحمػكؿ ألفضػؿ الرشػيد االختيػار خبلؿ مف منيا استفادتيـ لتعظيـ اآلخركف فييا يتحكـ التي كالمكارد
ذا المبلئمة،  أفعػاؿ سػتزداد الثقػة، كعبلقػات السػمطة كعبلقػات الدائمػة االجتماعية العبلقات استقرت كا 
 .  التبادؿ

 أنػو عمػى 0282 عػاـ كمدارس عائبلت مقالو في االجتماعي الماؿ لرأس مبدئيان  تعريفا" ككليماف" قدـ
 لمطفػؿ بالنسػبة قيمػة ذات ىػي التػي كاألطفػاؿ البػالغيف بػيف كالعبلقػات االجتماعيػة كالشبكات المعايير
 األسػػر أف فػػي تػػتمخص كالتػػي المقػػاؿ ىػػذا فػػي رؤيتػػو صػػحة يثبػػت أف" ككليمػػاف" حػػاكؿ كقػػد. الناشػػئ

 صػػممت التػػي المػػدارس لتجييػػزات بالنسػػبة سػػكءان  تػػزداد االقتصػػادية المسػػتكيات مختمػػؼ فػػي األمريكيػػة
 مفقػكدة عناصػر ىنػاؾ أف إلػى يرجػع السػكء ذلػؾ سػبب أف كيػرل القادـ، الجيؿ أعداد زيادة الستيعاب

 ىنػػاؾ أف كأكػػد كالشػػباب، األطفػػاؿ يحتاجػػو الػػذم االجتمػػاعي المػػاؿ رأس مثػػؿ كالمجتمػػع المنػػزؿ فػػي
 يؤكػػد أخػػرل بعبػػارة كخارجيػػا، األسػػرة داخػػؿ القػػادـ لمجيػػؿ المتػػاح االجتمػػاعي المػػاؿ رأس لزيػػادة حاجػة

 بالنسػػبة فػػالتعميـ القادمػػة، األجيػػاؿ عمػػى كتػػأثيره بػػالتعميـ االجتمػػاعي المػػاؿ رأس ارتبػػاط عمػػى ككليمػػاف
 المػاؿ رأس تشػكؿ التػي كالثقػة كالقػيـ العبلقػات مػف تكلػد التػي المػكارد عػف تعبيػر أقػكل يمثػؿ لككليماف

 .االجتماعي
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 االجتمػػاعي المػػاؿ رأس دكر مقالػػو فػػي االجتمػػاعي المػػاؿ لػػرأس األساسػػي تعريفػػو " ككليمػػاف" كيطػػرح
 بكظيفتػو، االجتمػاعي المػاؿ رأس يعػرؼ: فيقػكؿ  (Coleman 1988) البشػرم المػاؿ رأس خمػؽ فػي
: مشػتركيف عنصػريف إطػار فػي تنطػكم المختمفػة، الكيانػات مػف مجمكعػة كلكنػو كاحػدا، كيانا ليس إنو

 أفعػػاال تيسػػر أنيػػا كالثػػاني االجتمػػاعي، البنػػاء جكانػػب بعػػض مػػف تتكػػكف الكيانػػات تمػػؾ كػػؿ أف األكؿ
 لػرأس األخػرل األشػكاؿ كمثػؿ كمثمػو. البنػاء داخػؿ ىيئػات أك أشخاصػان  أكػانكا سػكاء – يففاعملم معينة
 كمثمػو غيابػو، فػي تحقيقيػا يمكػف ال معينػة أىػدافا كيحقػؽ نتاجػو،إ يػتـ االجتمػاعي المػاؿ فرأس الماؿ،
 محػػػددان  يكػػػكف قػػػد كلكنػػػو تمامػػػا، تبادليػػػا لػػػيس البشػػػرم المػػػاؿ كرأس الطبيعػػػي المػػػاؿ رأس كمثػػػؿ أيضػػػا

 يكػكف قػد معينػة، أفعػاؿ تيسػير فػي ميمػا يكػكف االجتمػاعي المػاؿ رأس مػف شػكبلن  إف. معينػة بأنشطة
 .أخرل أنشطة في ضاران  أك الفائدة عديـ

 البنػػػػاء مػػػػف جػػػػزءان  باعتبػػػػاره االجتمػػػػاعي المػػػػاؿ لػػػػرأس ينظػػػػر" ككليمػػػػاف" أف السػػػػابؽ التعريػػػػؼ يكشػػػػؼ
 يمثػػؿ فإنػو كبػذلؾ البنػػاء، ىػذا مػف جػػزء بػدكرىـ كىػـ يففػػاعملم معينػة أفعػاؿ بتسػػييؿ يقػـك االجتمػاعي،

 تػػؤدم كانػػت إذا مػػا عمػػى يعتمػػد مػػاؿ رأس مػػا عبلقػػة اعتبػػار أف" ككليمػػاف" كيػػرل .ليػػـ خاصػػا مػػكردا
 أك كاقعيػػة مػػكارد يمثػػؿ االجتمػػاعي المػػاؿ فػػرأس محػػددة، أنشػػطة فػػي منخػػرطيف معينػػيف ألفػػراد كظيفػػة
 .االجتماعية العبلقات مف تجنى محتممة

 اسػتنادان  يعرفػو حيػث االجتمػاعي، المػاؿ لػرأس" ككليماف" تحميؿ في جمية الكظيفية البنائية النزعة تبدك
 لفكػػػرة ضػػػمنا كأشػػػار أخػػػرل، ناحيػػػة مػػػف االجتمػػػاعي البنػػػاء مػػػف جػػػزءا كيجعمػػػو ناحيػػػة، مػػػف لكظيفتػػػو
 . كضرره االجتماعي الماؿ رأس فائدة انعداـ عف حديثو في الكظيفية المعكقات

 حيػث االجتمػاعي، الماؿ لرأس التصكرم إطاره" ككليماف" أكمؿ االجتماعية النظرية أسس كتاب كفي
 المػاؿ رأس بػيف العبلقػة كأكضػح رؤاه، عمػى بيا دلؿ التي األمثمة مف ككسع السابؽ، تعريفو عمى أكد

 مفيػػػػـك إف فيقػػػكؿ االجتمػػػػاعي، المػػػاؿ كرأس  Human البشػػػػرم المػػػاؿ كرأس  Physical الطبيعػػػي
 ليشػمؿ يتسػع أف يمكػف اإلنتػاج معػدات مف كغيرىما كاآلالت األدكات في يتجسد الطبيعي الماؿ رأس
ذا أيضػػػا، البشػػػرم المػػػاؿ رأس  المػػػػادة فػػػي تغييػػػرات بإحػػػداث خمقػػػػو يػػػتـ الطبيعػػػي المػػػاؿ رأس كػػػػاف كا 

 األشػػخاص سػػمات بتغييػػر نتاجػػوإ يػػتـ البشػرم المػػاؿ رأس فػػإف اإلنتػػاج، عمميػػة تسػػيؿ أدكات لصػناعة
 المػػػػاؿ كرأس. مختمػػػػؼ نحػػػػك عمػػػػى يتصػػػػرفكف تجعميػػػػـ التػػػػي كقػػػػدراتيـ ميػػػػاراتيـ تطػػػػكير خػػػػبلؿ مػػػػف

 كتيسػير تغييػر عمػى األشػخاص بػيف االجتماعيػة العبلقػات تعمػؿ عنػدما انتاجػو يػتـ بػدكره االجتماعي
 كضػكحان  أقػؿ البشػرم المػاؿ كرأس كػامبل، كمممػكس مػادم الطبيعػي المػاؿ رأس إف. االجتماعي الفعؿ
 أقميمػػػا االجتمػػػاعي المػػػاؿ كرأس الفػػػرد، يكتسػػػبيا التػػػي كالمعػػػارؼ الميػػػارات فػػػي يتجسػػػد حيػػػث ماديػػػان 
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 الطبيعػي المػاؿ كرأس البشػرم المػاؿ رأس يعمػؿ. األشػخاص بػيف العبلقػات في يتجمى حيث مممكسية
 .ذلؾ تدعيـ عمى االجتماعي الماؿ رأس كيعمؿ اإلنتاجي، النشاط تيسير عمى

مظػاىر،  ثبلثػة فػي فيحصػرىا االجتمػاعي الماؿ رأس مظاىر أك أشكاؿ يشرح أيضا الكتاب ىذا كفي
 :كىي

  Obligations and expectations كالتكقعات االلتزامات .0

   Information Potential المعمكمات عمى الحصكؿ إمكانية .6

   Norms and effective sanctions الفعالة كالجزاءات المعايير .1

 اسػتخداـ كيفيػة عمى تأكيده حيث مف" بكرديك" خطى عمى سار قد" ككليماف" يتضح أف  سبؽ مما ك
 اىػػػتـ فقػػػد لػػػذلؾ كباإلضػػػافة أفضػػػؿ، منػػػافع عمػػػى الحصػػػكؿ أجػػػؿ مػػػف االجتماعيػػػة العبلقػػػات األفػػػراد

 كالتبادليػػػػػة  كالمعػػػػػايير الثقػػػػػة مفػػػػػاىيـ عمػػػػػى بتركيػػػػػزه االجتمػػػػػاعي المػػػػػاؿ لػػػػػرأس المجتمعيػػػػػة بالطبيعػػػػػة
 عمػى أكبػر بشػكؿ ركػز الػذم لبكرديػك خبلفػا –االجتماعي الماؿ رأس صكر مف باعتبارىا كالجزاءات 

 .االجتماعي الماؿ لرأس ككليماف تحميؿ في كاضحان  الكظيفي االتجاه بدا كقد الفردية، الطبيعة

 Robert Puthnam (1941)بكتناـ  ركبرت 3.1.2.3

 األساسػية فكرتػو تتمثػؿ حيػث" ككليمػاف" طرحػو لمػا اسػتنادان  االجتماعي الماؿ لرأس رؤيتو بكتناـ طكر
 البشػػرم المػػاؿ رأس تشػػبو االجتماعيػػة فالعبلقػػات لؤلفػػراد، قيمػػة تتضػػمف االجتماعيػػة الشػػبكات أف فػػي

 األدكات فػػػي يكجػػد الطبيعػػي المػػاؿ فػػرأس كالجماعػػات، األفػػراد نتاجيػػةإ فػػي تػػؤثر أنيػػا فػػي كالطبيعػػي
 فػػي يتمثػػؿ االجتمػػاعي المػػاؿ كرأس قػػدرات، مػػف األفػػراد يممكػػو مػػا ىػػك البشػػرم المػػاؿ كرأس الطبيعيػػة،
 التبػػػػادؿ كمعػػػػايير االجتماعيػػػػة، الشػػػػبكات تشػػػػكؿ األفػػػػراد بػػػػيف العبلقػػػػات إف. األفػػػػراد بػػػػيف العبلقػػػػات

 المػاؿ جػكىر رأس تمثػؿ تمػؾ االجتماعيػة الحيػاة خصػائص إف. المجتمع أفراد بيف كالثقة االجتماعي،
 .  المجتمعية األىداؼ لتحقيؽ كفاءة أكثر بشكؿ معان  بالعمؿ لؤلفراد تسمح التي كىي االجتماعي،

 كتابػان  كػاف األكؿ أعمػاؿ، ثبلثػة فػي االجتمػاعي، الماؿ رأس حكؿ لبكتناـ الرئيسية األفكار جاءت كقد
 Making Democracy الحديثػػة إيطاليػػا فػػي المدنيػػة التقاليػػد: تعمػػؿ الديمكقراطيػػة جعػػؿ بعنػػكاف

Work: Civic Traditions in Modern Italy بعنػكاف0220 عػاـ مقػاؿ كالثػاني ،0221 عػاـ 
 Bowling alone: America المتػدىكر األمريكػي االجتمػاعي المػاؿ رأس: منفػردان  البػكلينج لعػب

Declining Social Capital انييػػار: منفػػردان  البػػكلينج لعػػب كتػػاب فػػي فجػػاء الثالػػث العمػػؿ أمػػا 
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حيػاء  Bowling alone: The collapse and revival of American األمريكػي المجتمػع كا 

community 6555 عاـ في كصدر. 

 إيطاليػػا فػػي الديمكقراطيػػة تعميػػؽ فػػي كدكره االجتمػػاعي المػػاؿ رأس عػػف" بكتنػػاـ" دراسػػات حػػازت لقػػد
 مػع الحػاؿ كػاف ككػذلؾ الضػكء، دائػرة فػي المفيػـك ككضػعت كاسػعان، جػدالن  كأثػارت كبير، اىتماـ عمى

 المشػاركة نزعػة كأفػكؿ المتحػدة، الكاليػات في االجتماعي الماؿ رأس تراجع تناكلت التي الثانية دراستو
 األمريكي. المجتمع ميزت التي

 إلػى الفػردم المسػتكل مػف نقمػو ىػك بكرديػك عػف االجتمػاعي المػاؿ لرأس بكتناـ تحميؿ يميز ما أىـ إف
 أمػػػا فػػػردم، رأسػػماؿ باعتبػػػاره االجتمػػػاعي المػػاؿ رأس تنػػػاكؿ بكرديػػػك أف بمعنػػى المجتمعػػػي، المسػػتكل
 كمسػػػتكل االجتمػػػاعي المػػػاؿ رأس بػػػيف ربػػػط فقػػػد مجتمعػػػي، مػػػاؿ رأس باعتبػػػاره إليػػػو نظػػػر فقػػػد بكتنػػػاـ
 .  العاـ المجتمع كحتى كالمدينة كالبمدة المحمية المجتمعات في المدنية

 كجنكبيػا إيطاليػا شػماؿ بػيف التاريخيػة الفجػكة تفسػير بكتنػاـ حػاكؿ تعمػؿ الديمكقراطيػة جعػؿ كتػاب في
 ضػػالتو، االجتمػػاعي المػػاؿ رأس مفيػػـك فػػي فكجػػد الحككميػػة، كالفعاليػػة االقتصػػادم األداء حيػػث مػػف

 فػػي تجسػػدت كالتػػي إيطاليػػا شػػماؿ ميػػزت التػػي المدنيػػة المشػػاركة مػػف الطكيمػػة التقاليػػد أف أكػػد حيػػث
 التعػػػػػاكف كأنمػػػػػاط التطكعيػػػػػة الجمعيػػػػػات الرياضػػػػػية النػػػػػكادم فػػػػػي المشػػػػػاركة مػػػػػف العاليػػػػػة المسػػػػػتكيات
 كىػك االجتمػاعي، المػاؿ رأس مػف مخػزكف أكبػر أنتجػت التػي ىػي عشر الثالث القرف منذ االجتماعي

 .  اإليطالي لمشماؿ الممحكظ التقدـ في بدكره أسيـ ما

 التعػػػاكف بكفػػػاءة نتنبػػػأ أف أردنػػػا إذا أننػػػا السػػػياؽ ىػػػذا فػػػي بكتنػػػاـ يطرحيػػػا التػػػي األساسػػػية القضػػػية إف
 تمػؾ عػدد زاد فكممػا فيػو، المدنيػة المؤسسػات عػدد نحصػي أف يجػب فإننػا مػا، مجتمع في االجتماعي
 المصػمحة أجػؿ مػف كالتكافػؿ العقبػات، تجػاكز عمػى المجتمػع أعضاء قدرة تعاظمت كمما المؤسسات،

 فػػإف األقػػؿ عمػػى أك الصػػالح، لمحكػػـ جكىريػػان  مككنػػان  يعػػد كالتكافػػؿ التعػػاكف ذلػػؾ مثػػؿ فػػإف كلػػذا العامػػة،
" بكتنػاـ" كقػدـ. السياسػية حياتيػا نكعيػة عمػى عميقػة نتػائج ليػا مػا مجتمػع فػي المدنيػة المشػاركة كثافة
 التنظػػيـ سػػمات: بأنػػو اإليطػػالي لممجتمػػع دراسػػتو عمػػى بنػػاء االجتمػػاعي المػػاؿ لػػرأس المبػػدئي تعريفػػو

 المنػػػافع تحقيػػػؽ أجػػػؿ مػػػف كالتعػػػاكف الفعػػػؿ تيسػػػر التػػػي كالثقػػػة كالمعػػػايير الشػػػبكات مثػػػؿ االجتمػػػاعي
 أمػران  يعػد المشترؾ العمؿ إف منسقة، أعماؿ تسييؿ في المجتمع كفاءة مف تحسف أف يمكف المتبادلة،

 .  االجتماعي الماؿ رأس مف كبير بمخزكف ينعـ مجتمع في سيبل

 يقيمػػكف فػػاألفراد اجتماعيػػة، كأخػػرل فرديػػة جكانػػب يتضػػمف االجتمػػاعي المػػاؿ رأس أف" بكتنػػاـ" كيػػرل
 ضػػعؼ بسػػبب مناسػػبان  عمػػبلن  يجػػدكف ال قػػد األفػػراد مػػف فػػالكثير مصػػالحيـ، لػػدعـ اجتماعيػػة عبلقػػات
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 االجتمػػاعي المػػاؿ رأس يعػػد أخػػرل ناحيػة كمػػف جيػػد، بشػػرم مػاؿ رأس امػػتبلكيـ رغػػـ عبلقػػاتيـ شػبكة
 رأس أف بكتنػػاـ كأكضػػح  الخػػاص، القطػػاع أك الدكلػػة فػػي المرمكقػػة الكظػػائؼ فػػي لمعمػػؿ ميمػػان  سػػببان 
. كالبشػػرم الطبيعػػي المػػاؿ رأس مػػف ككفاءتيػػا الحككمػػات اسػػتقرار فػػي أىميػػة أكثػػر االجتمػػاعي المػػاؿ
 الحيػاة فػي مسػبكؽ غيػر انييػاران  شيد قد األمريكي المجتمع أف أكضح منفردان  البكلينج لعب مقالة كفي

 ،المجتمػع عمػى خطيػرة نتػائج أفػرز ممػا العشػريف القػرف سػتينيات منػذ كالسياسية، كاالجتماعية المدنية
 الربػػع بمقػػدار انخفضػػت قػػد األمريكيػػة كالمحميػػة العامػػة االنتخابػػات فػػي المشػػاركة نسػػبة أف الحػػظ فقػػد

 اجتماعػػات فػػي المشػػاركيف نسػػبة كانخفضػػت العشػػريف، القػػرف مػػف األخيػػرة الثبلثػػة العقػػكد خػػبلؿ تقريبػػا
 كحػػدث ،0221 عػػاـ%01 إلػػى 0221 عػػاـ% 66 مػػف المدرسػػية الشػػئكف أك بالمدينػػة خاصػػة عامػػة

 االنضػماـ أك محميػة بمنظمػة لجنػة فػي المشػاركة أك سياسية خطبة حضكر نسبة في مماثؿ انخفاض
% 15 مػػف الكقػػت بعػػض فييػا يثقػػكف أك الحككمػػة فػي يثقػػكف ال الػػذيف نسػبة كارتفعػػت سياسػػي، لحػزب
 عػاـ% 18 مػف أسبكعيان  الكنائس عمى المتردديف معدؿ كانخفض ،0226 عاـ%20 إلى 0222 عاـ

% 16.0 مػػػف العماليػػػة االتحػػػادات أعضػػػاء معػػػدؿ كانخفػػػض ،0225 عػػػاـ% 10 حػػػكالي إلػػى 0205
 زيػادة مػف الػرغـ عمػى أنػو كىػي دقيقػة مبلحظػة بكتنػاـ كرصػد ،0226 عػاـ% 00.8 إلى 0201 عاـ
 الػػذيف أف إال% 05 بنسػػبة0221 حتػػى 0285 مػػف الفتػػرة فػػي البػػكلينج يمعبػػكف الػػذيف األمػػريكييف عػػدد

 عػػاـ بشػػكؿ األمػػريكييف بػػيف الثقػػة قيمػػة تراجػػع كأكضػػح %. 15بنسػػبة انخفضػػت قػػد كفريػػؽ يمعبكنيػػا
 .(Putnam 1995) 0221 عاـ% 12 إلى 0225 عاـ%08مف

 العمػػػـك فػػػي األكػػػاديمي البحػػػث أكلكيػػػات عمػػػى يكػػػكف أف إلػػػى السػػػابقة لممؤشػػػرات اسػػػتنادا بكتنػػػاـ كدعػػػا
 المتػيف كالثقػة المدنيػة المشػاركة كاسػتعادة االجتمػاعي، المػاؿ رأس فػي التراجػع كقػؼ كيفية االجتماعية
 أف" بكتنػاـ" كيػرل التراجػع، ذلػؾ أسػباب فيػـ خػبلؿ مػف كذلػؾ كبيػر بشػكؿ Eroding لمت كؿ تعرضتا
 المػػػػػػػاؿ رأس اسػػػػػػػتعادة فػػػػػػػي السػػػػػػػر كممػػػػػػػة يمثػػػػػػػؿ Civil Society المػػػػػػػدني المجتمػػػػػػػع مفيػػػػػػػـك

 .(Putnam 1995)االجتماعي

، فػػي تحػػكال" بكتنػػاـ" رؤيػػة أحػػدثت كقػػد  عبلقػػػات كجػػكد عمػػى منصػػبا التركيػػز يعػػد لػػـ بحيػػػث المفيػػـك
نمػػا المختمفػػة، بأنكاعػػو المػػاؿ رأس مػػف يممككنػػو فيمػػا األفػػراد تبػػايف عػػف الناتجػػة كالبلمسػػاكاة السػػمطة  كا 
 االنتمػاء عمػى القائمػة كالتبادلية كالتسامح، باآلخريف، كالثقة عامة كقيـ تكجيات عمى التركيز أضحى
 (ـ6552كىبلؿ، نصر. )المشترؾ
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 . Bonding and Bridgingرأس الماؿ االجتماعي عند ركبرت بكتناـ "التجسير كالترابط"

أف رأس المػػاؿ  Bowling aloneفػػي كتابػػو لعػػب البكلينػػغ كحيػػدان  Putnamيكضػػح ركبػػرت بكتنػػاـ 
ىك "الشبكات االجتماعية كمعايير التبادؿ الممأسسة فييا كالمرافقػة ليػا كعكائػدىا" مشػيران إلػى أف رأس 

  (Putnam, 2000).الماؿ االجتماعي يتضمف كؿ مف الشبكة كنتائجيا.

 األكؿ: االجتمػاعي المػاؿ لػرأس شػكميف بػيف" بكتنػاـ" يفػرؽ االجتمػاعي المػاؿ لػرأس تحميمػو سػياؽ كفي
يتشػػػػػكؿ مػػػػػف شػػػػػبكات ذات عبلقػػػػػات   Bonding الترابطػػػػػي االجتمػػػػػاعي المػػػػػاؿ رأس عميػػػػػو أطمػػػػػؽ

كمػػف المنػػافع المكتسػػبة مػػف ىػػذا  ،حيػػث يكػػكف مكجػػو داخػػؿ الجماعػػة ،اجتماعيػػة شخصػػية كحميميػػة
 كالمرض. خكخةكالشي الطفكلة مرحمة في لمفرد الصحية الرعاية تكفير الشكؿ 

 رأس المػػػػػػاؿ االجتمػػػػػػاعي الترابطػػػػػػي صػػػػػػيغة انغبلقيػػػػػػو، كلػػػػػػذلؾ فيػػػػػػك اسػػػػػػتبعادم كحصػػػػػػريان  ك يتخػػػػػػذ
Exclusive كىك يتشكؿ عندما يتصػؿ األفػراد ببعضػيـ بػركابط قكيػة مثػؿ )أبنػاء العائمػة الكاحػدة أك ،

األصػػػدقاء(، كلػػػذلؾ فػػػإف رأس المػػػاؿ الترابطػػػي يبنػػػى عمػػػى قاعػػػدة اتصػػػاالت شخصػػػية قكيػػػة تتضػػػمف 
، تزكد األفراد بالدعـ العاطفي كالكجداني، كالتضػامف، كالعكائػد الماديػة Reciprocityتبادلية مستمرة 

الجتماعيػػػػة، كىكػػػػذا فػػػػإف رأس المػػػػاؿ االجتمػػػػاعي الترابطػػػػي يسػػػػتبعد االختبلفػػػػات فػػػػي االنتمػػػػاءات كا
كالمرجعيػػات االجتماعيػػة كالعقائػػدم، كيكػػرس التشػػابو كالتجػػانس كيحفػػز النفػػكر مػػف التنػػكع كاالخػػتبلؼ 

Putnam, 2000).) 

 ،قػػػؿ حميميػػػةأ كتكػػػكف العبلقػػػات Bridging التجسػػػيرم االجتمػػػاعي المػػػاؿ رأس الثػػػاني عمػػػى كأطمػػػؽ
 كمػػػف المنػػافع المترتبػػػة عمػػى ىػػذا الشػػػكؿ خمػػؽ فػػػرص عمػػؿ.  كيؤكػػػد ،كيكػػكف مكجػػو خػػػارج الجماعػػة

 فػػي يسػيـ إيجػػابي اجتمػاعي مػػاؿ رأس يكػكف الػػذم ىػك التجسػػيرم االجتمػاعي المػػاؿ رأس أف" بكتنػاـ"
 كالمعػػػارؼ الميػػػارات مػػػف مجمكعػػػة عضػػػكيتيـ خػػػبلؿ مػػػف األفػػػراد يكتسػػػب إذ الديمكقراطيػػػة، تحقيػػػؽ

 العامػة، الحيػاة فػي لممشػاركة تػدفعيـ المجتمعيػة الثقة مف نكعان  لدييـ يكلد بما االجتماعية، كالعبلقات
 .(ـ6552 ،الحميد عبد) الديمكقراطية يدعـ بما القرار، صنع في كالتأثير

يتخػذ رأس المػاؿ االجتمػػاعي التجسػيرم صػػيغة امتداديػة تجاكزيػػو، فيػك شػػمكلي كتضػميني، كيتشػػكؿ ك 
عندما يتصؿ أفراد مف مرجعيػات كانتمػاءات كمسػتكيات اجتماعيػة مختمفػة عبػر الشػبكة مػع بعضػيـ، 

ككجيػػات النظػػر  لػػذلؾ فػػإف التجسػػير رغػػـ مػػا يبنيػػو مػػف عبلقػػات مؤقتػػة فيػػك يكسػػع األفػػؽ االجتمػػاعي
العالميػػة، كيفػػتح الفػػرص لمعمكمػػات كمصػػادر جديػػدة كبمسػػتكل مػػنخفض مػػف يقػػدـ القميػػؿ مػػف الػػدعـ 

ي كالكجػػػداني، كىكػػػذا فػػػإف رأس المػػػاؿ االجتمػػػاعي التجسػػػيرم يتضػػػمف دافعػػػة التكاصػػػؿ رغػػػـ العػػػاطف
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المسػػػػافات كيكػػػػرس كجػػػػكد المركنػػػػة  االختبلفػػػػات كيبنػػػػي الجسػػػػكر العبلئقيػػػػة كالمعرفيػػػػة كالماديػػػػة عبػػػػر
 (.(Putnam, 2000تفاعبلكاالنفتاح في الت

مترابطػػػاف   (Bondingتػػػرابط كال Bridgingكىػػػذاف النكعػػػاف مػػػف رأس المػػػاؿ االجتماعي)التجسػػػير 
 .كيكمبلف بعضيما، كلكنيما ليسا متطابقيف أك متكافئيف

ت تختمؼ كيفيا عف بعضػيا،  يقػكد إلػى إنتػاج أنمػاط فاعبلإف الشبكات االجتماعية كما يتخمميا مف ت
كمسػػػتكيات مختمفػػػة مػػػف رأس المػػػاؿ االجتمػػػاعي عنػػػدما يكػػػكف ىنػػػاؾ شػػػبكات كمعػػػايير مختمفػػػة فػػػي 

 (.(Putnam, 2000المكاف

 كيحدد بكتناـ ثالثة مككنات أساسية لرأس الماؿ االجتماعي ىي:

 األخبلقية كالمعايير. االلتزاماتأ( 

 ب( القيـ األخبلقية كبشكؿ خاص الثقة.

أف المجتمػػع إذا  ج( الشػػبكات االجتماعيػػة كبشػػكؿ خػػاص الجمعيػػات التطكعيػػة، ك يترتػػب عمػػى ذلػػؾ
فعالة كمستكل عاؿ مف التكامؿ السياسي، فإف ذلؾ نتيجػة لنجػاح حقؽ نظامان اقتصاديان يعمؿ بصكرة 

 المجتمع في تجميع رأس الماؿ االجتماعي.

ك ىك بػذلؾ يحػدد الخصػائص أك السػمات التػي تكػكف رصػيد داخػؿ التنظػيـ االجتمػاعي، كأف امػتبلؾ 
كات االجتماعيػة الجكانب اإليجابية مف ىذه الخصائص مثؿ الثقة البناءة، كالمعػايير اإليجابيػة، كالشػب

البنػاءة، تمكػػف المجتمػع مػػف أف يػػؤدم كظائفػو عمػػى نحػك أكفػػأ كأفضػػؿ، كمػا أنيػػا تسػيؿ التنسػػيؽ بػػيف 
 ـ(.6552)زايد،  األفعاؿ االجتماعية المختمفة

 ـ(:6552كيكضح الشكؿ التالي الفرؽ بيف  التجسير كالترابط في رأس الماؿ االجتماعي )الحكراني،
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 انغبلؽ                   انفتاح                           

 تجانس             تنكع                               

 استبعاد                  تضميف                          

 تشابو المرجعيات                اختبلفات المرجعيات كاالنتماءات 

  كاالنتماءات                                                                
 الفرؽ بيف التجسير كالترابط في رأس الماؿ االجتماعي  (:4.2 شكؿ )

 الثقػة كىػي أساسػية مؤشػرات ثبلثػة فػي االجتمػاعي المػاؿ لػرأس المككنػة العناصػر أىػـ" بكتناـ" كيحدد
 بػػيف الثقػػة معػػدؿ ارتفػػاع بػػيف طرديػػة عبلقػػة كثمػػة االجتمػػاعي، المػػاؿ رأس مككنػػات أىػػـ يعتبرىػػا التػػي

 المجتمػػع فػػي الثقػػة نمػػك فػػي يسػػيماف مترابطػػاف عػػامبلف كىنػػاؾ االجتمػػاعي، التعػػاكف كحػػدكث األفػػراد
 اآلخػػريف المؤشػػريف يمػثبلف بػػدكرييما كىمػػا المدنيػة، كالمشػػاركة التبادليػػة معػايير كىمػػا المعقػػد الحػديث
 مػف الثقػة تعزيز في يسيـ المدنية المشاركة شبكات عمؽ أف بكتناـ كيكضح االجتماعي، الماؿ لرأس
 .  المجتمعية الثقة قيمة يرسخ التبادلية معايير أف كما أخرل، جية مف التبادلية معايير كتعزير جية

 منظمػػة لمجمكعػات لبلنتمػاء أف ىػػك القػرارات لصػانعي ككجيػػو بكتنػاـ بػو خػػرج الػذم االسػتخبلص إف
 يترتػب كمػا. رفاىيتػو كعمػى كعمػره الفػرد صحة عمى إيجابي مردكد نشاطاتيا في المنتظمة كالمشاركة

 الجريمػة معػدالت كتراجػع التعميمي األداء تحسيف يترتب عمى فيما االجتماعي، الماؿ رأس تقكية عف
 كمػا( االجتماعيػة الرعايػة فػي الدكلػة تػدخؿ مػف يقمػص بالتػالي كىك) الدكلة مكازنة عمى ىذا يكفره بما
 أقػػػؿ ممارسػػػة النػػػكادم، فػػػي أقػػػؿ كنشػػػاط ) انتسػػػاب مجمكعػػػات ضػػػمف يػػػتـ الػػػذم النشػػػاط تراجػػػع أف

 لمتسػامر أقػؿ كقػت تخصػيص المينيػة، كالػركابط النقابػات فػي أقػؿ مشػاركة المنتظمة، الدينية لممراسيـ
 فػػػي أقػػػؿ كثقػػػة الػػػدخؿ، مػػف نسػػػبتيا حيػػػث مػػػف الخيريػػػة النشػػاطات فػػػي األقػػػؿ المسػػػاىمة االجتمػػاعي،

 (ـ6552كىبلؿ نصر. )الديمقراطية كالحياة بؿ فحسب، الحياة نكعية ليس ييدد( الجيراف

 االجتماعيرأس الماؿ 

 الترابط التجسير
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 إف القػػػػكؿ يمكػػػػف بحيػػػػث الثبلثػػػػة، المنظػػػػريف رؤل بػػػػيف تكػػػػامبل ثمػػػػة أف سػػػػبؽ مػػػػا كػػػػؿ مػػػػف كنخمػػػػص
 سػػػبيؿ عمػػى بكرديػػػك أىممػػو فمػػػا االجتمػػاعي، المػػػاؿ رأس نظريػػة قػػػكاـ تمثػػؿ تنكعيػػػا عمػػى أطركحػػاتيـ

 ـ(.6501،بكتناـ )عبد العظيـ بو اىتـ" ككليماف" تجاىمو كما ككليماف، تداركو المثاؿ،

 كيؼ يتشكؿ رأس الماؿ االجتماعي؟:  3.1.2.4

 مراحؿ متداخمة:يتشكؿ رأس الماؿ االجتماعي كفقان لرؤية "ككلماف "عبر ثبلث 

: تبػػدأ عنػػدما يقػػـك شػػخص مػػا بمسػػاعدة اآلخػػريف، كفػػؽ قناعػػة راسػػخة Oblications( االلتزامػػات 0
 بأف ما يقـك بو إنما يعد التزاما شخصيا تجاه المجتمع.

: يتكقػػػع الشػػػخص مػػػف خػػػبلؿ ىػػػذه المرحمػػػة أف يتمقػػػى بػػػدكره مسػػػاعدة Expectation( التكقعػػػات 6
مرتبطػػػة بالمرحمػػػة األكلػػػى، بمعنػػػى أف الشػػػخص يتكقػػػع لحظػػػة اآلخػػػريف حػػػاؿ حاجتػػػو ليػػػا، كىػػػي 

 مساعدتو لآلخريف أف يتمقى بدكره مساعدتيـ حاؿ حاجتو ليا.

تكتمػؿ مراحػؿ تشػكيؿ رأس المػاؿ االجتمػاعي عنػدما تحػاط العبلقػات  Trustworthiness:( الثقػة 1
ات التػػي تضػػػعؼ فييػػػا االجتماعيػػة بػػػيف أفػػراد المجتمػػػع بػػػأجكاء مػػف الثقػػػة المتبادلػػة، أمػػػا المجتمعػػػ

معػػدالت الثقػػة المتبادلػػة أك تنعػػدـ، فسػػتنخفض حينيػػا معػػدالت اسػػتعداد الفػػرد لمسػػاعدة اآلخػػريف، 
 كمف ثـ تتناقص معدالت رأس الماؿ االجتماعي.

تتعػدد المخرجػات االجتماعيػة الناتجػة عػف تشػكؿ رأس المػاؿ االجتمػاعي التػي يمكػف قياسػيا، كمنيػػا ك 
بػػػيف أفػػػراد المجتمػػػع  Social contactمعػػػدالت التكاصػػػؿ االجتمػػػاعي عمػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ: ارتفػػػاع 

)كتبػادؿ الزيػارات العائميػة كالتكاصػؿ عبػر اليػاتؼ(، كارتفػاع معػدالت االسػتعداد لبلنخػراط فػي أنشػطة 
 )كالمشاركة السياسية في االنتخابات(. Civic engagementالمجتمع المدني 

 يسييف ىما:كيصنؼ بكتناـ ىذه المخرجات كفؽ نكعيف رئ 

 Weakties مخرجػػات اجتماعيػػة تنشػػػأ بفعػػؿ العبلقػػات االجتماعيػػػة السػػطحية أك العارضػػػة  -0
بػػػػيف األفػػػػراد، كتتجمػػػػى مظاىرىػػػػا فػػػػي سػػػػعي األفػػػػراد لتبػػػػادؿ المعمكمػػػػات كاألخبػػػػار، كالسػػػػعي 

 الكتساب صداقات جديدة.

بالفعػؿ بػيف  القائمػة Strongtiesمخرجات اجتماعية تنشأ بفعؿ العبلقات االجتماعية القكيػة  -6
أفػػراد العائمػػة الكاحػػدة أك بػػيف األصػػدقاء المقػػربيف، كتتجمػػى مظاىرىػػا فػػي سػػعي أطػػراؼ ىػػذه 
العبلقة لتبادؿ المشاعر الكدية كالمنافع المختمفة كسط أجكاء مف الثقػة االجتماعيػة المتبادلػة. 

 ـ(.6501)الشامي، 
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 :ـ(1024 ،)عبد الجميؿكتنمية رأس الماؿ االجتماعي كتككيف كمف المبادئ األساسية لبناء

 احتراـ اإلنساف ككرامتو كمدل إنجازاتو.  -0

غرس القيـ االجتماعية كالمدنية ككضع سياسات لتحسيف األكضاع مع االلتزاـ بالقيـ  -6
 االجتماعية كاإليجابية بشكؿ كاضح. 

أفراد المجتمع كتعمؿ أف يككف االرتباط ذا مغزل كأف تككف ىناؾ منظمات كبرامج تخاطب  -1
تاحة الفرص بالنسبة ليـ لممشاركة في الحياة العامة.  عمى مكاجية مشكبلتيـ كاحتياجاتيـ كا 

 تنميتو مف خالؿ الدراسات التي عنيت بتحميمو كما يمي:ك  تككيف يمكف تحديد متطمبات

ء كاألمانػػػػة االلتػػػػزاـ بالمبػػػػادئ كالمعػػػػايير األخبلقيػػػػة لممجتمػػػػع كتػػػػكافر قػػػػدر مػػػػف االنتمػػػػاء كالػػػػكال (0
كالجدارة بالثقة كأخيران الحرية المسؤكلة كالممتزمة مػف األفػراد، فػرأس المػاؿ االجتمػاعي ال يمكػف 
تككينػػػو مػػػف خػػػبلؿ قيػػػاـ األفػػػراد بأفعػػػاؿ مػػػا بحريػػػة تامػػػة كاسػػػتقبللية، فيػػػك يعتمػػػد عمػػػى صػػػفة 

 (Gamanikow and Green, 2007)الجماعية أكثر مف الفردية.

ضػػركرة كجػػكد أىػػداؼ مشػػتركة بػػيف األفػػراد ( فقػػد أكػػدت Paxton,1999أمػػا بػػاميبل باكسػػتكف ) (6
كالجماعات، بمعنى ضركرة كجكد ىيكؿ مككف مف شبكة مػف األىػداؼ المشػتركة تػربط األفػراد 
بعضػػػػيـ بػػػػبعض، ىػػػػذا المركػػػػب يشػػػػير إلػػػػى أف األفػػػػراد مػػػػرتبط بعضػػػػيـ بػػػػبعض فػػػػي المحػػػػيط 

نكع مف الػركابط بػيف األفػراد تتميػز كجكد  االجتماعي الذم يعيشكف فيو، باإلضافة إلى ضركرة
 ـ(.6501)شحاتو،  بالثقة كتبادؿ المنفعة كتتضمف عكاطؼ إيجابية

أمػػػا ككلمػػػاف فقػػػد أشػػػار بضػػػركرة كجػػػكد بيئػػػة كعبلقػػػات اجتماعيػػػة يمكػػػف الكثػػػكؽ بيػػػا، كقنػػػكات  (1
ككلمػػاف إلػػػى ثبلثػػػة  حيػػث أشػػػار (.(Coleman, 1988معمكماتيػػة متاحػػػة كمفتكحػػة لمجميػػػع 

 كىي:  لرأس الماؿ االجتماعي مككنات

 االلتزاـ. -

 التكقع. -

 الثقة في التركيب االجتماعي. -

 (.Coleman, 1988) يمكف تكضيح المككنات الثبلثة بشكؿ مادم كفقا لنمكذج ككلمافك 

إذا اراد )أ( فعؿ شيئا ؿ )ب(، ككانت لديو ثقة فيو لرد ىذا الفعؿ في المستقبؿ فإف ىذا يكضح أف 
قع مف )ب( كأف )ب( عميو التزاـ تجاه )أ( لفعؿ ما يتكقع منو. كيمكف فيـ ىذا اإللزاـ )أ( لديو تك 

عمى أنو رصيد يحفظو )ب( مف أجؿ )أ(، كفي حالة أف )أ( يحفظ العديد مف األرصدة لكثير مف 
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األشخاص مثؿ )ب( ممف لو عبلقة بيـ، فإف ىذا يتشابو مع رأس الماؿ المادم. كفي النياية تككف 
رصدة تركيبا ىائبلن يمكف أف يعيد )أ( دفعو حينما يتطمب األمر، إال إذا كاف )ب( غير ىذه األ

 جدير بالثقة مف البداية، كأف ىناؾ شكان في أنو سكؼ يعيده مرة أخرل.

 رئيسية أخرل لرأس الماؿ االجتماعي ىي:  عناصر ثبلثة ـ(6552، )أبكعامكدكيضيؼ  (1
 لمعبلقات.الشبكات التي تقـك بالربط الداخمي  .0

 االجتماعي. فاعؿالمعايير التي تشمؿ القكاعد كالقيـ كالتكقعات التي تحكـ الت .6

 الجزاءات التي تشمؿ العقكبات كالمكاف ت البلزمة لتفعيؿ المعايير. .1

 ة كمؤثرة كمدعمة بعضيا لبعض. فاعمىذه العناصر الثبلثة متك  

 ىؿ  يعد رأس الماؿ االجتماعي سبب أـ نتيجة؟:   3.1.2.5

آراء البػػػػػاحثيف فيمػػػػػا إذا كػػػػػاف رأس المػػػػػاؿ االجتمػػػػػاعي سػػػػػببا أك نتيجػػػػػة، كيمكننػػػػػا عػػػػػرض كاختمفػػػػػت 
 ـ(:6552الطركحات النظرية لرأس الماؿ االجتماعي كفؽ المستكيات التحميمية التالية )الحكراني، 

 (Embedded ego’s األنا المندمجة) المستكل قصير المدل:  -2

األنػػػا الفرديػػة عمػػى حشػػد المصػػػادر عبػػر شػػبكة اجتماعيػػػة كيركػػز ىػػذا المسػػتكل التحميمػػػي عمػػى قػػدرة 
تندمج فييا كبذلؾ يمقى الضكء عمى النتائج التي يحققيا الفرد مع األخذ بعيف االعتبار محتػكل البنػاء 

 بكرتز. كالجاندرك أعبلـ ىذا المنظكر جيمس ككلماف االجتماعي الذم يكجو فيو، كمف أبرز

فػػي إطػار نقػده لنظريػة االختيػػار العقبلنػي مركػزان عمػى ضػػركرة كعػالج ككلمػاف رأس المػاؿ االجتمػاعي 
ارتباطيا بالسياؽ االجتماعي كبدالن مف التركيز عمى المنيجية الفردية البػد مػف التركيػز عمػى شػبكات 

أمػػاـ نظريػػة االختيػػار العقبلنػػي ىػػي  العبلقػػات بػػيف النػػاس كاإلشػػكالية األساسػػية التػػي كضػػعيا ككلمػػاف
ؤكدان أف رأس الماؿ االجتماعي يتشكؿ عف طريػؽ الفعػؿ العقبلنػي الػذم يخمػؽ ، مTrustمسألة الثقة 

 الثقة. 

تكسيع نطاؽ مفيـك رأس الماؿ االجتمػاعي ليشػمؿ خصػائص شػبكة العبلقػات ككصػؼ بكرتز حاكؿ ك 
قػدـ نػكعيف آخػريف مػف رأس ، حيػث Enforceable trust" زالثقة فػي الشػبكات "بالثقػة القابمػة لمتعزيػ

اعي يتحركػاف مػا كراء تفسػيرات االختيػار العقبلنػي كيتضػمناف األخػذ باالعتبػار الدافعيػة الماؿ االجتمػ
 (:  Portes, 1995) الثقافية المعيارية كىما

التػي يمكػف أف تػدفع الفػرد لتأسػيس ركابػط اجتماعيػة أك  Value Introjectionالقيمة المدمجة  أكالن:
 لآلخريف بمكجب األخبلقيات العامة. س الماؿ االجتماعي أر  لنقؿ مصادر
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كالػذم يػدفع األفػراد إلػى تشػكيؿ رابطػة اجتماعيػة أك  Bounded Solidarity: التضػامف الممػـز ثانيػان 
 نقؿ مصادر رأس الماؿ االجتماعي لآلخريف بمكجب التطابؽ مع حاجات كأىداؼ الجماعة. 

 (Structural Prospectiveالمستكل متكسط المدل: )المنظكر البنائي  -1

ة فػػػي الشػػػػبكات فاعمػػػيركػػػز ىػػػذا المسػػػتكل التحميمػػػي عمػػػى تنشػػػيط العبلقػػػات كالػػػركابط بػػػيف الػػػذكات ال
االجتماعية، فكحدة التحميؿ األساسية في ىذا المنظػكر ىػي عمميػة تشػكيؿ الشػبكة كنتائجيػا التكزيعيػة 

احب صػػػ Burtsأكثػػػر مػػػف الفػػػرد الػػػذم يشػػػترؾ فػػػي الشػػػبكة، كمػػػف أعػػػبلـ ىػػػذا المنظػػػكر ركف بيرتػػػز
التػػي تركػػزت حػػكؿ إيضػػاح لمػػاذا تنحصػػر المصػػادر  Structural holesأطركحػػة الثغػػرات البنائيػػة 

في شبكات معينة لرأس الماؿ االجتماعي بينما تستبعد أخرل؟ إف بعض الشػبكات تعػاني مػف ثغػرات 
 بنائية أك تفتقد إلى العدالة التكزيعية. 

كيػػرل بيرتػػز أف رأس المػػاؿ االجتمػػاعي يمثػػؿ الدرجػػة التػػي يقتػػرب عنػػدىا بنػػاء الشػػبكة مػػف المصػػادر 
كيسػػػيطر عمييػػػا بالنسػػػبة لمختمػػػؼ المتعاقػػػديف فػػػي الشػػػبكة، كبػػػذلؾ فػػػإف النتػػػائج بالنسػػػبة ألم مشػػػترؾ 

 يمكف أف تعزل ككظيفة لبناء الشبكة الكمي. 

يسػتفيد  Howة يعد أمران ثانكيان بالنسبة إلى "كيؼ" يستفيد مف الشبكWho لذلؾ يؤكد بيرتز أف "مف" 
مػػف تمػػؾ المصػػادر فػػي بنػػاء الشػػبكة، كلػػذلؾ فػػإف اتخػػاذ الشػػبكة ككحػػدة تحميػػؿ بػػذاتيا يسػػاعد فػػي فيػػـ 

 (.Burt, 1993الثغرات البنائية كتمايزات االستحكاذ عمى المصادر بيف الشبكات.)
 (The Embedded Structure)منظكر البنية المندمجة  المستكل بعيد المدل:  -4

كيركػػػز ىػػػذا المسػػػتكل عمػػػى انػػػدماج شػػػبكة رأس المػػػاؿ االجتمػػػاعي فػػػي المسػػػتكل العػػػالي لبلقتصػػػػاد 
 خذ بعيف االعتبار ما يمي:ؤ السياسي أك المستكيات الثقافية المعيارية، كضمف ىذا المنظكر ي

 ( تحديد أنكاع ككميات المصادر المتكفرة لمشبكة عبر الكقت.0

 ف الركابط.ييف المزكدفاعمنكع مف ال( تحديد أم 6

 ( طرؽ إضفاء الشرعية عمى اإلجراءات كتنظيميا. 1

 ( طرؽ بناء كتطبيؽ الجزاءات باالستجابة إلى انتياؾ نظامية النسؽ.1

 ( طرؽ كصؼ كتنظيـ المكانة االجتماعية في الشبكة.0

 ( طبيعة الدكافع التي تضع إجراءات الشبكة.2

 المنافسة بيف الشبكات.( آليات تنظيـ 2
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نظريػػة حػػكؿ تػػأثير العكامػػؿ الثقافيػػة فػػي شػػبكات  Brownكضػػمف ىػػذا المنظػػكر قػػدـ ثكمػػاس بػػراكف 
رأس المػػػاؿ االجتمػػػاعي، كبشػػػكؿ خػػػاص التشػػػكيبلت الصػػػناعية تأثرىػػػا مػػػف جانػػػب الطمػػػب بالعكامػػػؿ 

 (.  Brown, 1997الثقافية )

 ىيـ ضمف ىذا اإلطار مثؿ:مفا Zukin and Dimaggioكما قدـ كؿ مف زكف كديماجيك

االندماجيػػػػة السياسػػػػية: كالتػػػػي تشػػػػدد عمػػػػى ارتبػػػػاط الفعػػػػؿ االقتصػػػػادم لشػػػػبكات رأس المػػػػاؿ  (0
 االجتماعي بالمحتكل السياسي األكسع.

كاألدكار العبلئقيػػة تحػػدد  ،االندماجيػػة الثقافيػػة: كالتػػي تشػػدد عمػػى أف الػػديناميات االقتصػػادية (6
 (.Zukin and Paul, 1990) كتشكؿ مف قبؿ الثقافة

كعمؿ بكرديك عمى تكسيع فكرة رأس الماؿ االجتماعي لتشمؿ جميػع أشػكاؿ القػكة سػكاء كانػت ماديػة، 
أـ ثقافيػػة، أـ اجتماعيػػة، أـ رمزيػػة، فػػاألفراد يستحضػػركف مصػػادر ثقافيػػة كاجتماعيػػة كرمزيػػة مختمفػػة 

ك أف مثػػؿ ىػػذه مػػف أجػػؿ المحافظػػة عمػػى مػػكاقعيـ ككضػػعيـ فػػي النظػػاـ االجتمػػاعي، كيكضػػح بكرديػػ
المصػػادر تمثػػؿ رأس مػػاؿ عنػػدما تقتػػرف بعبلقػػة قػػكة اجتماعيػػة بحيػػث تصػػبح مكضػػكعات ذات قيمػػة 
يناضؿ األفراد مف أجميا. كلذلؾ يعرؼ بكرديك رأس الماؿ االجتماعي بأنػو "تجميػع مصػادر فعميػة أك 

يػػة، كالػػكعي، ممكنػػة تػػرتبط بشػػبكة قكيػػة قائمػػة عمػػى العبلقػػات الممأسسػػة لممعػػارؼ الشخصػػية التبادل
كبمعنػػػػى آخػػػػر "عضػػػػكية جماعػػػػة تقػػػػدـ لكػػػػؿ كاحػػػػد مػػػػف أعضػػػػائيا عائػػػػد مػػػػف رأس المػػػػاؿ الممتمػػػػؾ 

 لممجمكعة".

 إف رأس الماؿ االجتماعي لدل بكرديك يمثؿ شبكة عبلقات تشكؿ رصيدا مف المصالح كالييبة. 

أربػػع مسػػػائؿ كمػػف المبلحػػظ أف المسػػػتكيات التحميميػػة المختمفػػة لػػػرأس المػػاؿ االجتمػػاعي ترتكػػػز عمػػى 
 :ـ(6552)الحكراني، مشتركة كىي

 شبكة اجتماعية يؤسسيا األفراد المنخرطيف في تحقيؽ مصالح معينة. ( أ

 في الشبكة. لئلخراطدافعية األفراد  ( ب

 يف بضركرة ىذه الشبكة كأىميتيا.فاعمكعي ال ( ت

 صيانة الشبكة مف خبلؿ الثقة كالتعاكف كالتكقعات المتبادلة. ( ث
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مفيكـ رأس الماؿ االجتماعي كالمفاىيـ األخرل لرأس الماؿ )البشرم  الفرؽ بيف  3.1.3
 كالمادم(:

عمػى قػػدر تعػدد كتنػػكع رؤل العممػاء الػػذيف تنػاكلكا رأس المػػاؿ االجتمػاعي تتعػػدد التعريفػات المطركحػػة 
ف جمع بينيا عناصر مشػتركة، كمػف الطػرؽ لمتفرقػة بػيف رأس المػاؿ االجتمػاعي كرأس المػاؿ  حكلو كا 

 ما أكضحو ككلماف: البشرم،

: أف رأس المػػػاؿ البشػػػرم يتمثػػػؿ فػػػي التغيػػػرات التػػػي تطػػػرأ عمػػػى األفػػػراد كالتػػػي تتمثػػػؿ فػػػي الفػػػرؽ األكؿ
الميػارات كالقػدرات التػي تجعميػـ قػادريف عمػى تحقيػؽ ىػدؼ مػا بطػرؽ جديػدة غيػر تقميديػة تػؤدم إلػػى 

 تحقيؽ أمثؿ لميدؼ في أقؿ زمف ممكف، كفي ضكء اإلمكانات المتاحة ليـ.

أمػػػا رأس المػػػاؿ االجتمػػػاعي فيتكػػػكف مػػػف خػػػبلؿ اإلمكانػػػات كالتغيػػػرات التػػػي تكلػػػد فػػػي مختمػػػؼ أنػػػكاع 
العبلقػات التػػي تػربط مجمكعػػة أفػراد، أك بػػيف األفػػراد كالمؤسسػات، أك بػػيف مجمكعػات مػػف المؤسسػػات 
لتسػػييؿ تحقيػػؽ أىػػداؼ مػػا بالشػػركط نفسػػيا لػػرأس المػػاؿ المػػادم، أم أفضػػؿ النتػػائج فػػي أنسػػب كقػػت 

 إلمكانات المتاحة. با

: يكمػػػف فػػػي طبيعػػػة مككنػػػات رأس المػػػاؿ )سػػػكاء كػػػاف ماديػػػان أـ اجتماعيػػػان( التػػػي تػػػؤثر الفػػػرؽ الثػػػاني
بالضركرة في طرؽ قياسو، فإذا كاف رأس الماؿ الطبيعي مممكسان ككاضحان كيمكف قياسو بشػكؿ دقيػؽ 

تتمثػؿ فػي اآلالت كالمػكاد الخػاـ بأكثر مف طريقة مف خبلؿ مككناتو المادية المعركفة كالمحددةػػ التػي 
ف رأس المػػػاؿ البشػػػرم أقػػػؿ فػػػي خصائصػػػو الماديػػػة كالمممكسػػػة مػػػف رأس المػػػاؿ  كحجػػػـ العمػػػبلت، كا 
المػػادم، ألنػػو متعمػػػؽ بقػػدرات كميػػارات ال تتضػػػح إال مػػف خػػػبلؿ مؤشػػرات أدائيػػا، كأحيانػػػان مػػا يكػػػكف 

ف صػعكبة قيػاس رأس المػاؿ قياسيا غير دقيػؽ بسػبب المقػاييس ميمػا قننػت فػي تصػميميا، كىنػا تكمػ
البشرم بدقػة لػذا يػتـ تقييمػو عػف طريػؽ قيػاس مككناتػو مػف الميػارات كالقػدرات، كعمػى الػرغـ مػف تمػؾ 
الصػػػعكبة، فمحػػػاكالت تطػػػكير سػػػبؿ قياسػػػو مسػػػتمرة كأصػػػبحت أكثػػػر دقػػػة فػػػي بعػػػض جكانبػػػو خاصػػػة 

 المتعمقة بالمعارؼ كالقدرات كالميارات العممية.

تماعي فيرل ككلمػاف أنػو أقميػا فػي الصػفات الماديػة التػي تيسػر قياسػو، فيػك أما حالة رأس الماؿ االج
عنصػػػر غيػػػػر مممػػػػكس، كمازالػػػػت طػػػرؽ قياسػػػػو غيػػػػر كاضػػػػحة كغيػػػر دقيقػػػػة إلػػػػى اآلف، كترجػػػػع ىػػػػذه 
الصػػػعكبة إلػػػى مككناتػػػو التػػػي تتمثػػػؿ فػػػي العبلقػػػات بػػػيف األفػػػراد كبػػػيف األفػػػراد كالمؤسسػػػات التػػػي مػػػف 

فيػي )فػي الغالػب( متغيػرة كغيػر كاضػحة كال تكجػد معػايير محػددة  الصعب تحديد مؤشراتيا، كمػف ثػـ
لقياسػيا خاصػػة فػػي ظػػؿ غيػػاب المحاسػػبة كالثقػػة التػػي تحكميػػا كالمعػػايير التػػي تػػتـ ىػػذه العبلقػػات فػػي 

 (.(Coleman, 1988ضكئيا.



21 

 

إف  Eva Gamarnikow and Anthny Greenكفي محاكلة "إيفا جامػارينككا" ك "أنثػكني جػرييف" 
ؿ االجتماعي يتكػكف كيػؤدم كظائفػو مػف خػبلؿ اآلليػات الثقافيػة داخػؿ المجتمػع، مثػؿ الػديف رأس الما

كاألعراؼ كالعادات التاريخية كاالجتماعية، ىذا في مقابؿ رأس الماؿ المػادم الػذم ال يػرتبط بمجتمػع 
نمػػا يػػرتبط بالمصػػادر الماديػػة كمظػػاىر النمػػك كمظػػاىر النمػػك  معػػيف مػػف حيػػث مككناتػػو ككظائفػػو، كا 
االقتصػػادم، كارتباطػػو بالتػػاريخ كالػػديف كالثقافػػة ضػػعيؼ جػػدان بالشػػكؿ الػػذم ال يػػؤثر عمػػى قيمتػػو فػػي 
تسػييؿ القيػػاـ بػبعض التسػػييبلت، أمػػا رأس المػاؿ البشػػرم فيػك يػػرتبط )بشػػكؿ كبيػر( بػػالمجتمع كقيمػػة 

ارؾ رأس التعميـ فيو، التي تعتبر المصدر الذم يتكػكف مػف خبللػو، فػإف رأس المػاؿ البشػرم أيضػان يشػ
 الماؿ االجتماعي في ىذه الصفة التي تجعميما يختفياف مف مجتمع الى آخر.

((Gamarnikow and Green, 2007 

: سرعة التكػكيف حيػث أف رأس المػاؿ المػادم ىػك أسػرعيما فػي التكػكيف، حيػث أف حشػد الفرؽ الثالث
ترجػػع عػػادة إلػػى قػػرارات المػػكارد الماليػػة كالماديػػة ال يتطمػػب كقتػػا طػػكيبل فػػي الحصػػر كالحشػػد، كىػػي 

إداريػػػة مؤسسػػػية معينػػػة، مثػػػؿ المؤسسػػػات الحككميػػػة أك مؤسسػػػات المجتمػػػع المػػػدني، أمػػػا رأس المػػػاؿ 
البشرم فيتطمب مدل زمنيان طكيبلن، كىك يساكم الكقػت الزمنػي الػذم يسػتغرقو الفػرد فػي التعمػيـ )عمػى 

عامػا باإلضػافة إلػى  02ك 02ف األقؿ( في الحصكؿ عمى الدرجة الجامعية األكلى التػي قػد تتػراكح بػي
الكقت المستغرؽ في التدريب فػي أثنػاء العمػؿ، أمػا رأس المػاؿ االجتمػاعي فيتطمػب مػدل زمنيػا أكثػر 
مف رأس الماؿ المادم كأقؿ مف البشرم، ألنو يعتمد عمى بناء نكعيػة مػف العبلقػات تتميػز بمصػداقية 

، كبمػا أف مسػتكل العبلقػات متنػكع بػيف عالية، في ضكء معػايير متفػؽ عمييػا مػف األفػراد كالمؤسسػات
العبلقػات الفرديػػة كالمؤسسػػية، فالمػػدل الزمنػي متنػػكع أيضػػا كيختمػػؼ بػاختبلؼ أطػػراؼ العبلقػػة كمػػدل 

 ـ(.6501الثقة بينيا كمدل االنضباط كااللتزاـ بالمعايير.)شحاتو، 

 قيـ رأس الماؿ االجتماعي:  3.1.4

مركزيان كسػط عنقػكد مػف المفػاىيـ األخػرل المرتبطػة سػكاء عمػى  يعتبر مفيـك الثقة مفيكمان الثقة:  -2
األدبيػػػػات  مسػػػتكل االىتمػػػاـ النظػػػػرم بػػػالعمـك االجتماعيػػػػة أك عمػػػى مسػػػػتكل الممارسػػػات العمميػػػػة فػػػي

التنمكيػػة الحديثػػة، كتعػػرؼ الثقػػة فػػي أبسػػط تعريفاتيػػا عمػػى أنيػػا العبلقػػة التػػي تتجػػاكز حػػدكد حسػػابات 
 (:John,2005حدد مداخؿ الثقة في مدخميف رئيسييف)المصمحة الذاتية الضيقة، كتت

 ينظر إلييا كعممية فردية ترتبط بخصائص فردية كتككف سمة لمشخصية.األكؿ: 

 : ينظر إلييا كخاصية لممجتمع أكثر مف ككنيا ممكية فردية.الثاني
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ت كمػف ك لقد تعددت مستكيات الثقة األكلى التػي تعتمػد عمػى العبلقػات الشخصػية كتتكػكف عبػر الكقػ
مػػػع اآلخػػػريف، أمػػػا الثقػػػة االجتماعيػػػة أك العامػػػة فيػػػي تشػػػير إلػػػى  فاعػػػؿخػػػبلؿ التعامػػػؿ اإلنسػػػاني كالت

المسػػتكل العػػاـ لمثقػػة كفػػي ىػػذا اإلطػػار أكػػد بكتنػػاـ عمػػى أىميػػة الثقػػة العامػػة كفييػػا يمتػػد شػػعاع الثقػػة 
كفػػي ىػػذا اإلطػػار األفػػراد كمػػف ثػػـ تتحػػكؿ الثقػػة إلػػى ثقػػة اجتماعيػػة،  أكبػػر مػػف ليعمػػؿ كيغطػػي نطاقػػان 

 :ـ(6552)السركجي،  يمكف التمييز بيف ثبلثة أنكاع مف الثقة

 الرغبة في الثقة في اآلخريف عامة أك ما يسمى بالثقة العامة أك االجتماعية. -0
الرغبػػة فػػي الثقػػة فػػػي األقربػػاء كالمعػػارؼ سػػػكاء عمػػى مسػػتكل العائمػػػة أك عمػػى نطػػاؽ العمػػػؿ  -6

 كالجيراف.

 الرغبة في الثقة في مجمكعة محددة مف األفراد أك المؤسسات.  -1

كيشػػير إلػػى عػػدـ التعصػػب لمجماعػػة كاالسػػتعداد لمحكػػـ عمػػى األفػػراد كػػأفراد، فالتسػػامح التسػػامح:  -1
يعني االحتراـ كالقبكؿ كالتقدير لمتنكع الثرم لثقافػات عالمنػا كألشػكاؿ التغيػر كلمصػفات اإلنسػانية لػدينا 

سػػػامح بالمعرفػػػة كاالتصػػػاؿ كحريػػػة الفكػػػر كالضػػػمير كالمعتقػػػد كأنػػػو الكئػػػاـ فػػػي سػػػياؽ كيتعػػػزز ىػػػذا الت
نمػػا ىػػك كاجػػب سياسػػي كقػػانكني أيضػػا كالتسػػامح ىػػك  االخػػتبلؼ، كىػػك لػػيس كاجبػػان أخبلقيػػا فحسػػب، كا 

 الفضيمة التي تسير قيـ السبلـ.
 :ـ(6505)زايد كآخركف،  كلقد تعددت أنكاع التسامح

يقصػػد بػػو االسػػتعداد لتحمػػؿ األشػػياء التػػي نعارضػػيا كالسػػماح بػػالتعبير عػػف أ( التسػػامح السياسػػي: 
األفكػػار كالمصػػالح كالقػػكل السياسػػية مػػف ناحيػػة، كبػػيف ىػػذه األحػػزاب كالقػػكل ذاتيػػا مػػف ناحيػػة أخػػرل، 
كداخؿ ىذه المؤسسات مف ناحية أخرل، كمػا ينػدرج تحػت ىػذا النػكع التسػامح بػيف مككنػات المجتمػع 

 المدني المختمفة.
 –كىك الػذم يجػب أف يكػكف بػيف أتبػاع الػديانات كالطكائػؼ المختمفػة )المسػمميف( التسامح الديني: ب

 السنة( كيدخؿ ضمف ذلؾ العبلقة بيف الطكائؼ الدينية ذاتيا. –الشيعة –المسيحييف
كالػػذم يكػػكف بػػيف مؤسسػػات المجتمػػع عمػػى المسػػتكل الثقػػافي، كيػػدخؿ ضػػمف ج( التسػػامح الثقػػافي: 

يػػة التعبيػػر لؤلفػػراد كالمؤسسػػات كاحتػػراـ حريػػة اإلبػػداع كالحػػؽ فػػي التفكيػػر كحريػػة نقػػؿ احتػػراـ حر  ذلػػؾ
 المعمكمات.

كيقصد بو العيش مع اآلخريف في سبلـ كتقبؿ أفكارىـ كممارساتيـ التي قػد  د( التسامح االجتماعي:
يكػػكف ألصػػحابيا بحقيػػـ فػػي ممارسػػة كافػػة حقػػكقيـ فػػي المجتمػػع، كقػػد  يختمػػؼ معيػػا الفػػرد كاإلقػػرار

ىؤالء اآلخركف أجانب مختمفيف فػي األصػؿ أك الجػنس أك الػديف أك المغػة أك مػف أبنػاء الػكطف الكاحػد 
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لكػػػػنيـ مختمفػػػػكف فػػػػي الفكػػػػر كالمصػػػػالح كالعػػػػادات كالتقاليػػػػد كالتعمػػػػيـ كالمينػػػػة كالمسػػػػتكل االجتمػػػػاعي 
 كاالقتصادم أم يككف بيف مككنات المجتمع عامة. 

تبػػػر العمػػػؿ الجمػػػاعي مككنػػػان رئيسػػػيان مػػػف مككنػػػات رأس المػػػاؿ كيع العمػػػؿ الجمػػػاعي كالتعػػػاكف: -4
االجتماعي حيث أف التعػاكف الطػكعي كالشػعكر بالتضػامف كالتغمػب عمػى معضػبلت العمػؿ الجمػاعي 

 ـ(.6505)زايد كآخركف،  يؤدم إلى تراكـ رأس الماؿ االجتماعي في المجتمع

ليػػػا لتحقيػػػؽ أىػػػداؼ مشػػػتركة حيػػػث العمميػػػة التػػػي يعمػػػؿ األفػػػراد مػػػف خبل العمػػػؿ التطػػػكعيك يقصػػػد ب
يشػػترؾ جميػػع البشػػر فػػي صػػفة أساسػػية ىػػي التعػػاكف ضػػد أم ظػػركؼ غيػػر مرغػػكب فييػػا تظيػػر فػػي 
بيئتيـ، كتحقيؽ أقصى قدر ممكف مف التعاكف كالتضامف في المجتمع مما يسػاىـ فػي تحقيػؽ األفػراد 

 (National Statistics, 2003لذكاتيـ كتحقيؽ الرفاىية بالنسبة ليـ )
تعػػد المشػػاركة المدنيػػة تعبيػػران تطبيقيػػان لمسػػئكلية اجتماعيػػة مػػف جانػػب الفػػرد المشػػاركة المدنيػػة:  -3

القػػػكمي باالنتمػػػاء كتقضػػػي عمػػػى كافػػػة  كالجماعػػػة نحػػػك المجتمػػػع الػػػذم ينتمػػػكف إليػػػو، كتنمػػػي الشػػػعكر
ا، لتحقيػػؽ مظػػاىر السػػمبية كاالتكاليػػة، فيػػي قيمػػة اجتماعيػػة فػػي ذاتيػػا كنيجػػان يحقػػؽ الكثيػػر مػػف المزايػػ

 ـ(: 6505أىداؼ متعددة كىي)ىبللي كحافظ، 
تحسيف نكعية الحياة كرفػع مسػتكل المعيشػة لكػؿ المجتمػع كذلػؾ مػف خػبلؿ مسػاعدة األفػراد   - أ

تاحػة  في التعرؼ عمى احتياجاتيـ الخاصػة بيػـ كالمشػكبلت التػي يكاجيكنيػا ككيفيػة حميػا، كا 
 مف الخدمات التي تقدـ ليـ مف المؤسسات المختمفة  لبلستفادة الفرصة لممكاطنيف

االجتمػػاعي كالقػػدرة عمػػى المشػػاركة  فاعػػؿتػػكفير فػػرص لتطػػكير تفاىمػػات جديػػدة كميػػارات الت  - ب
ت اإليجابية مع اآلخريف مما يػؤدم إلػى الشػعكر فاعبلكعضك في الجماعات االجتماعية كالت

 مع مف خبلؿ مساعدة اآلخريفباالندماج في المجتمع ك تكفر فرص لممساىمة في المجت
تػكفير فػرص متعػددة لمتػأثير عمػى نظػػـ متعػددة كالتنميػة المدنيػة كعمميػات التنشػئة السياسػػية   - ت

ت بػػػيف الػػػنظـ فػػػاعبلكالتػػػأثيرات التػػػي يمكػػػف أف تحػػػدث فػػػي مختمػػػؼ العمميػػػات مػػػف خػػػبلؿ الت
 (.Thomasf, 2001كاألفراد)

ي فػػي المجتمػػع مػػف خػػبلؿ تنميػػة خمػػؽ قيػػادات محميػػة فػػي مختمػػؼ نػػكاحي العمػػؿ االجتمػػاع  - ث
الشػعكر بالمسػػئكلية الجماعيػػة كتعػػكد األفػراد فػػي المجتمػػع عمػػى الخدمػة الذاتيػػة كتحطػػيـ القػػيـ 

 ـ(.6552السمبية كاالنعزالية في المجتمع. )عفيفي، 

تكثيػؽ العبلقػات اإلنسػانية بػيف األفػراد كاألسػر كالجماعػات فػي المجتمػع، كحفػظ التػكازف فػػي   - ج
تمػػػػع بطريقػػػػة تمقائيػػػػة كذاتيػػػػة كتكثيػػػػؽ الثقػػػػة بػػػػيف األىػػػػالي كالمشػػػػركعات حركػػػػة تطػػػػكر المج

 ـ(.6550)السكرم كآخركف،  االجتماعية كخدماتيا، كتكسيع نطاؽ الخدمات في المجتمع
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تحقيؽ األىػداؼ الذاتيػة لعمميػة التنميػة كالتػي تتكقػؼ عمػى جيػكد األفػراد فػي المجتمػع كذلػؾ   - ح
درة كعاممػػػة، كتفجيػػػر مػػػا ىػػػك كػػػائف لػػػدل األفػػػراد بتحكيػػػؿ الطاقػػػات الخاممػػػة إلػػػى طاقػػػات قػػػا

 (.NaimKapucu, 2011كالجماعات في المجتمع لمكصكؿ بالمجتمع إلى التنمية كالتقدـ)

تنميػػة كتطػػكير المككنػػات المعرفيػػة، كالسػػمككية لمشػػباب داخػػؿ المجتمػػع، ممػػا يجعمػػو مكاطنػػان  
ة بػالمجتمع ممػا يػؤدم إلػى  في المجتمع كذلؾ مف خبلؿ مشػاركتو فػي األنشػطة المدنيػفاعبلن 

زيػادة كعػييـ بػدكرىـ فػػي المجتمػع كمشػاركتيـ فػي جميػػع األنشػطة بػالمجتمع كخمػؽ المكاطنػػة 
أساسية مترابطة كالزمة لؤلفراد لمقياـ بػدكر نشػط  اإليجابية في المجتمع، كىناؾ أربع عناصر

 (Cherry and Joseph, 2012): كفعاؿ داخؿ المجتمع كتتمثؿ ىذه العناصر في

  :أم الشعكر بالثقة بيف األفراد كزيادة التكاصؿ كالترابط مع اآلخريف.التماسؾ االجتماعي 
   :أم القػػدرة عمػػى المشػػاركة فػػي المجتمػػع المػػدني كتفعيػػؿ الديمقراطيػػة بػػيف الميػػارات المدنيػػة

 األفراد داخؿ المجتمع.

  :إيجابيػة لممجتمػع أم الرغبػة فػي تقػديـ مسػاىمات االلتزاـ أك الكاجب تجاه المجتمع المػدني
 مف خبلؿ المشاركة في الجمعيات كالمنظمات كاألحزاب داخؿ المجتمع.

   :أم المشػػػاركة فػػػي األنشػػػطة المدنيػػػة التػػػي تعمػػػؿ عمػػػى تحسػػػيف المجتمػػػع العمػػػؿ المػػػدني
 كتحقيؽ العدالة االجتماعية كالكصكؿ إلى التنمية الحقيقية في المجتمع. 

 :نماذج المشاركة المدنيةكمف 

كتتمثػػػؿ فػػػي انخػػػراط المػػػكاطنيف فػػػي العمميػػػات كالمجػػػاالت ( المشػػػاركة االجتماعيػػػة كاالقتصػػػادية: 2
االجتماعيػػػػة كاالقتصػػػػادية فػػػػي المجتمػػػػع كالسياسػػػػات الحككميػػػػة، كالتطػػػػكع بالمنظمػػػػات فػػػػي المجتمػػػػع 

 .(Corrigall-Brown, 2005)كالمشاركة الفعالة لممكاطنيف في الشئكف كالقضايا في المجتمع 
ي لممكاطنػة، فيػي أنشػطة إراديػة يزاكليػا أعضػاء المجتمػع ممػكىػي تجسػيد ع( المشاركة السياسية: 1

الختيػػػػػار حكػػػػػاميـ كممثمػػػػػييـ كالمسػػػػػاىمة فػػػػػي صػػػػػنع السياسػػػػػات كالقػػػػػرارات بشػػػػػكؿ مباشػػػػػر أك غيػػػػػر 
 (. (Amanda, 2007مباشر

مػػع الغيػػر فػػػي  كتشػػمؿ التصػػكيت كمتابعػػة األمػػكر السياسػػية كحضػػػكر المػػؤتمرات كالنػػدكات كالػػدخكؿ
 المناقشػػات السياسػػػية، كالمشػػاركة فػػػي الحمػػػبلت االنتخابيػػة كالعضػػػكيات كالترشػػػح لمناصػػب عامػػػة

Daniel & Reuben, 2006)  .) 
كيعبر عف سمكؾ مدني كنشاط خيرم في المجتمع، كىك أحد صكر المشاركة  ( العمؿ التطكعي:4

السياسية كالمشاركة االجتماعية، كيعتبر الكجو الثالث لممشاركة المدنية بعد المشاركة ك المدنية أ
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النشاط الخيرم صكرة مف األنشطة المدنية في المجتمع، كالذم يتمثؿ في المشاركة بالماؿ أك الجيد 
 G.Lawrence أك الكقت في أنشطة الجمعيات األىمية كالمنظمات المكجكدة في المجتمع

Farmer, 2010).) 

 عكامؿ عطاؤه: أشكاؿ رأس الماؿ االجتماعي  كأنماطو ك  3.1.5

 أشكاؿ رأس الماؿ االجتماعي: 3.1.5.1

يعبر رأس الماؿ االجتماعي عف الشبكات االجتماعية كالعبلقات بيف األشخاص كالمعايير المرتبطة 
لمتبادؿ كالثقة التي نشأت عف تمؾ الشبكات كالتي تسيؿ عمميات التنسيؽ كالتعاكف بيف أفراد 

تعددت أنكاع رأس الماؿ االجتماعي كمستكيات تحميمو المجتمع بيدؼ تحقيؽ المنافع المتبادلة كلقد 
 ـ(:6501)عبد الجميؿ،  بيف ثبلثة أشكاؿ مختمفة كىي كاآلتي

 :"Bonding Social Capital"رأس الماؿ االجتماعي التكاصمي - أ

ىذا الشكؿ بالركابط االجتماعية التي تربط بيف عناصره مثؿ العبلقات بيف أفراد األسرة كىذه  كيتميز
العبلقات تعتمد في كثير مف األحياف عمى درجة عالية مف الثقة فيما بيف األفراد كالتي تككف مفيدة 

 في التغمب عمى تجاكز مصاعب الحياة.
 ":Brinding Social Capitalرأس الماؿ االجتماعي الرابط " - ب

 .ماؿ كالمينييفكسع مف الركابط بيف أشخاص متشابييف كالعأيتميز ىذا الشكؿ بأنو يشمؿ مساحة ك 

 ":Linking Social Capitalرأس الماؿ االجتماعي متسمسؿ الركابط" - ج

كيشمؿ العبلقات التي تربط بيف مف ىـ في مستكيات سمطكية مختمفة مثؿ العبلقة بيف النخب 
 السياسية كعامة الشعب مف أجؿ الحصكؿ عمى منافع. 

 أنماط رأس الماؿ االجتماعي: 3.1.5.2

كالمتخصصكف أف كفرة رأس الماؿ االجتماعي أصبحت ضركرة كأف عدـ كجكده قد يؤكد الخبراء 
يؤدم إلى الفساد في مؤسسات الدكلة ككؿ، كتعكقيا عف العمؿ كذلؾ ألف رأس الماؿ االجتماعي 
يفترض الثقة كشرط ضركرم كمسبؽ، كىما معان أساس لمتنمية االجتماعية عامة كتنمية المكارد 

بيف شكميف أك  فاعؿالماؿ االجتماعي تأثيره عمى عممية التنمية نتيجة التالبشرية خاصة. كلرأس 
 :ـ(6506)الرشيدم،  نمطيف ىما
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كالػػذم ييسػػر مػػف المشػػاركة فػػي المعمكمػػات كالعمػػؿ الجمػػاعي رأس المػػاؿ االجتمػػاعي الييكمػػي:  -أ
 كالسكابؽ القانكنية.كاتخاذ القرارات كشبكات العبلقات االجتماعية التي تكفرىا القكاعد كاإلجراءات 

 كيشير إلى المبادئ المشتركة كالقيـ كالمعتقدات كالثقة.رأس الماؿ االجتماعي المعرفي:  -ب

كيسيـ رأس المػاؿ االجتمػاعي فػي التنميػة مػف خػبلؿ األصػكؿ كالمػكارد ذات الممكيػة المشػتركة، كمػا  
ميمػػة لتنميػػة أنظمػػة تسػػكيقية يسػاىـ فػػي تقكيػػة المؤسسػػات المحميػػة كالتػػي تعػد إحػػدل االسػػتراتيجيات ال

 ذات كفاءة كمتكاصمة كيعمؿ عمى تقكية البيئة المؤسسية. 
 عكامؿ عطاء رأس الماؿ االجتماعي: 3.1.5.3

كىذه المعمكمة غير  ،عطاء رأس الماؿ االجتماعي يعتمد عمى عدد السكاف يظف البعض أف مقدار
عطاء رأس الماؿ  ألم تقرير تنمكم بشرم لكجدنا أف ال عبلقة لمقدار، كبالنظر صحيحة

نكعية التعميـ كالتدريب كاكتساب الميارات االجتماعي بعدد السكاف. كلكف ىناؾ عبلقة عضكية بيف 
المختمفة، كبيف مقدار عطاء رأس الماؿ االجتماعي، فعدد سكاف سكيسرا مثاالن ال حصران ال يتجاكز 

مميار دكالر، كمتكسط دخؿ  662ثمانية مبلييف نسمة، كلكف إنتاجيا القكمي السنكم يبمغ حكالي 
مميكف نسمة، كناتجيـ  018سكاف اليند مميار ك ألؼ دكالر، في حيف أف عدد 10الفرد السنكم 

دكالر، كذلؾ لك قارنا األرقاـ  6021ألؼ دكالر، كلكف دخؿ الفرد السنكم  6220القكمي السنكم 
 .ـ(6552كدكلة االحتبلؿ االسرائيمي )النابمسي، نفسيا بيف مصر اليمف كلبناف، أك بيف مصر 

معب الدكر الرئيسي في حجـ عطاء رأس الماؿ إذف ىناؾ عكامؿ أخرل ميمة )غير عدد السكاف( ت
 :ـ(6552 ،)النابمسي االجتماعي منيا

المدارس كالمعاىد العممية كالحرفية المتخصصة، كاعتماد سياسة التعميـ المكجو  كثرة انتشار  -0
حسب حاجة سكؽ العمؿ، حتى نتحاشى البطالة، كيككف التعميـ كخاصة الميني منو مرتبطان 

 بحاجة السكؽ.

إف عدد السكاف في  عمى سبيؿ المثاؿ نفجار السكاني كأثره السمبي عمى رفاىية الدكلة.اال  -6
مميكف  60 -02مصر في النصؼ األكؿ مف القرف العشريف )حسب التقارير تراكح بيف 

نسمة( لعب دكران إيجابيا تمثؿ بالعطاء الحضارم الذم قدمتو مصر مع العمـ إال أنو كاف 
مبلييف عاطؿ عف العمؿ، كدخؿ الفرد لـ يتجاكز ثبلثيف  05ي ىناؾ في ىذه الفترة حكال

 جنييا كأقؿ مف ذلؾ، إال أف رأس الماؿ االجتماعي كاف كبيران كثريان كمعطاء.
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التركيز عمى تعميـ المغات األجنبية كالفنكف التشكيمية فمصر مثاؿ في النصؼ األكؿ مف   -1
عربي كلكف أيضا عمى بعض دكؿ القرف العشريف، كانت مصر متفكقة ليس عمى العالـ ال

حكض البحر االبيض المتكسط، كقد ساىـ في عطاء رأس الماؿ االجتماعي المصرم في 
 ىذه الفترة تطكر تعميـ المغات كالفنكف التشكيمية.

 (:ـ6552 النابمسي،)كمف أىـ الخطكات لتفعيؿ رأس الماؿ االجتماعي

 االجتماعي( ىدؼ التنمية. اعتبار اإلنساف )كىك العنصر الرئيسي في رأس الماؿ 

   ،تحديد األدكار األساسية لمقطاعات المختمفة حسب األكلكيات كالقدرات الخاصة بكؿ قطاع
 كالتشبيؾ الفعاؿ بيف ىذه القطاعات لتحقيؽ التكامؿ كالرؤية المشتركة.

  ضركرة التعميـ الحديث، كأداة لرأس الماؿ االجتماعي اإليجابي المنتج، كالتركيز عمى دكر 
التنكير كالتثقيؼ التعميمي كاإلعبلمي، كعمى الحمكؿ كاالبتكارات، كبناء القدرات، خاصة لدل 
القيادات المحتممة، كالمرأة كالشباب، كالتعمـ مف التجارب السابقة، سكاء الناجحة منيا أك 

  .المتعثرة

 عناصر كمصادر كمستكيات رأس الماؿ االجتماعي: 3.1.6

 عناصر رأس الماؿ االجتماعي: 3.1.6.1

بناء اجتماعي يمتد مف األسرة ليشمؿ جماعات الجيرة كاألصدقاء كالنكادم كما يطمؽ عميو مف  أ( 
كما يضـ مؤسسات المجتمع المدني كالمؤسسات بكافة  Self helpجماعات المساعدة الذاتية 

 صكرىا كأحجاميا.

تقـك عمى مجمكعة الركابط كالعبلقات االجتماعية التي تككف في إطار ىذا البناء كالتي  ب( 
مجمكعة مف المبادئ العامة كالثقة كالتبادلية كااللتزاـ بما تفرضو العضكية في ىذه الجماعة 

 مف كاجبات.

 ت( فائض مف المكارد الفيزيقية كالبشرية يمتمكيا أفراد الجماعة.

ث( األفراد الذيف ارتضكا االنضماـ طكاعية إلى ىذا البناء االجتماعي شريطة أف يتكفر لدييـ 
غبة في التعاكف مع بعضيـ البعض لتحقيؽ استفادة متبادلة فيما بينيـ بما يمكنيـ مف الر 

 االستفادة بالشكؿ األمثؿ مف المكارد التي تكفرىا الجماعة.
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ج( مجمكعة مف األىداؼ التي يسعى أعضاء الجماعة إلى تحقيقيا كقد ترتبط األىداؼ بالجماعة 
 .ـ(6501،)عبد الجميؿ ذاتيا أك بالمجتمع األكسع

 مصادر رأس الماؿ االجتماعي:  3.1.6.2

 :ـ(6552، بك عامكدأ) كمف المصادر التي تمعب دكران في تنمية رأس الماؿ االجتماعي ما يمي

كيعتبر الديف مف أىـ مصادر تككيف رأس الماؿ االجتماعي حيث إف التعاليـ السماكية الديف:  ( أ
رأس الماؿ االجتماعي مثؿ فكرة لؤلدياف تنطكم عمى شبكة مفاىيـ تساعد عمى تراكـ مفيـك 

التكافؿ االجتماعي، كالتعاكف عمى البر، كالمكدة باإلضافة إلى حقكؽ الجيرة ككميا عكامؿ 
تساعد عمى تنمية مفيـك رأس الماؿ االجتماعي. كقد يشكؿ الديف عائؽ في تنمية رأس الماؿ 

 .االجتماعي في مجتمع متعدد الديانات كيسكد فيو الصراع العقائدم

األسرة المككف الرئيسي لرأس الماؿ االجتماعي كمصدر أساسي لو فيي تعتبر الخمية األسرة:   ( ب
االجتماعية األصغر في المجتمع التي مف خبلليا يتعمـ الفرد المسئكلية كالتعاكف كالمساىمة 

 في تحقيؽ الصالح العاـ.

بو مف تشجيع كالمدرسة مف مصادر رأس الماؿ االجتماعي مف خبلؿ ما تقـك المدرسة:   ( ت
تعمـ الميارات األساسية لتنظيـ  -االرتباط المدني كالتعاكف بطرؽ متعددة لممشاركة االجتماعية

تعميـ كممارسة األساليب الديمقراطية في  –تككيف شبكات كعبلقات مباشرة  –المشركعات 
قاعات الدرس مف خبلؿ االنتخابات التي تجرل بتبني البرامج التي تعمؿ عمى تزكيد 

 شخصية بالثقافة المدنية كالمشاركة في المجتمع.ال

يعتبر المجتمع المحمي مصدران لتككيف رأس الماؿ االجتماعي حيث يمكف المجتمعات المحمية:  ( ث
لؤلشخاص المشاركة في المجتمعات المحمية حيث يميؿ الشباب في أغمب األحياف إلى 

كيككف لدييـ فرصة لمعمؿ مف  زمبلء النادم(، –أعضاء فريؽ العمؿ –مع )األصدقاء فاعؿالت
 اجتماعي مناسب لمصادر رأس الماؿ االجتماعي. خبلؿ فريؽ عمؿ كاالختيار كخمؽ جك

كىي عبارة عف أشخاص يشترككف في مجمكعة مف األعراؼ كالثقافات، الركابط العرفية:   ( ج
يسيـ  األمر الذم يؤدم إلى تقكية الركابط االجتماعية بينيـ كتحقيؽ األىداؼ المنشكدة بما

  .(ـ6501 الجميؿ، عبد)بشكؿ أك ب خر في تنمية رأس الماؿ االجتماعي لدييـ
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 مستكيات رأس الماؿ االجتماعي:  3.1.6.3

مستكيات لرأس الماؿ االجتماعي  ثبلثةأظيرت تحميؿ األدبيات المتعمقة برأس الماؿ االجتماعي 
 :ـ(6501)شحاتو، 

ما بيف الجماعات أك الشبكة االجتماعية المستكل األكؿ )الجزئي(:  - الجزئية إما بيف األفراد كا 
الفرد كقتان كجيدان كماالن  الصغيرة المتعارفة فيما بينيا، إما بيف األفراد كالجماعات، فحينما يبذؿ

في تككيف عبلقات مكثكؽ فييا مع اآلخريف تحكميا مبادئو األخبلقية، فيك بذلؾ يحشد بعضان 
يا أثر مباشر عمى حياتو كفرد، كذلؾ فيما يتعمؽ مف أرصدة رأس الماؿ االجتماعي، يككف ل

بالصحة كالسعادة كاألماف كالتعميـ كغيرىا مف المجاالت، أما العبلقات بيف جماعات األسر 
كاألصدقاء كالجيراف فيي عبلقات جزئية أيضان كلكنيا أكثر تعقيدان كاتساعان كقكة )مف حيث 

ىداؼ بيف المجمكعة الكاحدة كاالتفاؽ عمى التأثير( مف العبلقات الفردية كتتسـ بكحدة األ
معايير أخبلقية متعارؼ عمييا، كيمثؿ المستكل الجزئي النكاة االجتماعية المككنة لرأس الماؿ 

 االجتماعي في المجتمع ككؿ.

فيك المستكل الكسطي الذم يككنو جماعات مف مؤسسات المستكل الثاني )المتكسط(:  -
ي، كىي جماعات ذات أىداؼ متنكعة، كلكنيا تمتقي في المجتمع المحمي المدني أك الحككم

اليدؼ العاـ، كىك تحقيؽ المنفعة العامة ألفراد المجتمع. كتعتمد شبكة عبلقات ىذا المستكل 
عمى منظكمة مف المعايير تحكميا، مككنة مف الديف كاألعراؼ كالعادات كالتقاليد كالمغة 

 ذه الجماعات.أغراض ى السائدة، كىي األساس لبناء الثقة في

كيتككف مف خبلؿ المنظمات كالييئات الدكلية المدنية كالحككمية،  المستكل الثالث)الكمي(: -
 .حيث يمكف الجماعات الدكلية مف التأثير في المجتمعات خاصة النامي منيا

 رأس الماؿ االجتماعي في اإلسالـ: 3.1.7
 لمػػا ،حديثػة أنيػا نجػد المفيػػـك بيػذا االىتمػاـ كزيػادة  االجتمػاعي المػػاؿ رأس دراسػات تتبػع خػبلؿ مػف
 كلكػػف ،كالػػدكؿ المجتمعػػات تنميػػة عمػػى إيجػػابي كأثػػر أىميػػة مػػف يتضػػمنيا التػػي كالقػػيـ المفيػػـك ليػػذا

 –المشػػاركة –التسػػامح –التعػاكف) االجتمػػاعي المػاؿ رأس قػػيـ أف نجػد  اإلسػػبلمي الػديف لػػىإ  بػالعكدة
 تماسػؾ فػي ألىميتيا االسبلمي الديف عمييا أكد( المكاطنة كاالنتماء الكطني -التطكعي العمؿ –الثقة

 . كتنميتيا  كتطكرىا  المجتمعات

 :االجتماعي الماؿ رأس قيـ تطبيؽ إلى دعت التي الكريمة اآليات كمف
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 عناصػػر مػف عنصػران  الشػػكرل قػررت التػي الكحيػدة السػػكرة كىػي( الشػكرل سػػكرة) الكػريـ القػرآف تضػمف
 التعػػايش أسػػس مػػف كأسػػاس الشػكرل أىميػػة يحػػكم  سػػـاإل بيػذا كتسػػميتيا ،الحقػػة االيمانيػػة الشخصػية

 المشػػاركة قيمػة عمػػى تؤكػد السػػكرة  كىػذه .المسػػتكيات جميػع عمػػى المسػمـ المجتمػػع فػي المػػؤمنيف بػيف
   الحياة. كأمكر كالحكـ الرأم في

 [.2المائدة: ] َّحكجكمقحقمفخفحفجفمغجغٱُّٱ: تعالى قاؿ

 كالعمػؿ الخيػر عمػى التعػاكفلمعمؿ الجماعي الطػكعي ك   كاضحة  دعكة  الكريمة اآلية ىذه نص كفي
 لمعمػؿ  لمجمكعػات  كاإلنظػاـ اآلخػريف  مشاركة أف أم ،المجتمع في إيجابي أثر مف لو لما الصالح

 فػػي  التعػػاكف يكػػكف أف القطعػػي بػػالنفي  اآليػػة كنيػػت، الخيػػر فػػي يكػػكف أف يجػػب المسػػاعدة تقػػديـ أك
 . المجتمع عمى سمبي أثر مف لو لما الشر

   كالتسامح:  الصفح عف الحكيـ العزيز كتابو في جاء كمما

 [.199]األعراؼ:  َّزبربيئىئنئمئزئُّٱ: تعالى قكلو

حتجتهبمبخبحبجبهئمئخئحئجئييىيٱُّٱ: قكلو تعالى

 [.85]الحجر:  َّهتمتخت

لكاكيقىقيفىفيثىثنثمثُّ: تعالى قكلو ]النكر:  َّيكىكمك
22] 

ميخيحيجييهىهمهجهينىنمنٱُّ:تعالى قكلو
 [.134عمراف:  آؿ] َّٰرٰذييىي

يقىقيفىفيثىثٱُّٱ :تعالى قكلو ىلمليكىكمكلكاك

 .[34]فصمت:  َّزنرنمماميل

 المجتمع. أفراد بيف السممي كالتعايش اآلخريف كتقبؿ  كالتسامح لمعفك دعت التي اآليات تعددت فمقد

 الحجرات:شارت لمثقة بيف الناس ما كرد في سكرة أكمف اآليات التي 



81 

 

ىنمنخنحنجنيمىمممخمحمجميلىلملخلُّٱ: قكلو تعالى
حيجييهىهمهجهين ٌٍَُّّّّٰىٰرٰذييىيميخي
 [.12]الحجرات:    َِّّّٰ

لػى إتشػير ك في ىذه اآلية آداب التعامؿ بػيف المػؤمنيف، بيػذه اآلداب تمػتف العبلقػات بػيف المػؤمنيف، ك 
 ،كاحتػػراـ خصكصػػيات حيػػاتيـ كعػػدـ التجسػػس عمػػى اآلخػػريف ،الثقػػة بػػاآلخريف كعػػدـ سػػكء الظػػف بيػػـ

كبخبلؼ ىذه اآليػات تتفكػؾ عيػرل المحبػة كالمػكدة بػيف المػؤمنيف، فػالمؤمنكف إذا اجتمعػكا ىػـ أقكيػاء، 
ذا تفرقكا أصبحكا ضػعفاء، قػكة المػؤمنيف فػي اجتمػاعيـ كاجتمػاعيـ ىػذه أسػبابو، فالغيبػة، النميمػة،  ،كا 

مضػاعفتيا تفتيػت العبلقػة بػيف المػؤمنيف، داخػؿ األسػرة، كداخػؿ العائمػة،  مػفك الكػذب يفػرؽ، ك البيتاف 
تضعفيـ، كالخبلفات مػف لػكاـز ك  تمزقيـ مما يؤدم الى كداخؿ العشيرة، كداخؿ القبيمة، كداخؿ البمد، 

 .البعد عف اهلل عز كجؿ

 التي السمحة الشريعة كىذه أكممو، الذم القكيـ الديف بيذا كسمـ عميو اهلل صمى محمدان  اهلل بعثكقد 
 بيف مف خصيصة األمة ليذه الكسطية فكانت كسطان، أمة كجعميـ المؤمنيف، لعباده كرضييا أتميا
ٌٍّّٰىٰرٰذييٱُّٱ: تعالى فقاؿ بيا تعالى اهلل ميزىا األمـ سائر

يبىبنبمبزبربيئىئنئمئزئرئَُِّّّّٰ

مكلكاكيقىقيفىفيثىثنثمثزثرثيتىتنتمتزترت

 كاالعتداؿ العدؿ أمة فيي ،[143]البقرة:  َّرنمماميلىلمليكىك
 كاف كلقد المستقيـ، الكسط خط عف شماالن  أك يمينان  انحراؼ كؿ عمى كاآلخرة الدنيا في تشيد التي
 كالنبؿ الخير صفات بكؿ اتصافيا األمة ليذه تعالى اهلل رضييا التي الكسطية ىذه مقتضيات مف

 كاإلخاء، كالمحبة، كالتسامح، العدؿ،) الصفات تمؾ أبرز مف ككاف جمعاء، لئلنسانية كالعطاء
 مع التعايش كحسف كالصفح كالتسامح، بالحب اإلسبلـ جاء لقد(.. باهلل كالثقة، كاإلنصاؼ كالرحمة،

 العظيـ الخمؽ ىذا ترسيخ أجؿ مف كاألسس المفاىيـ مف عددان  أبنائو نفكس في ككطد البشر، كافة
 بأمف كالعيش كرفعتيا األمة، كحدة في تسيـ التي الراقية األخبلؽ مف متينة كحدة معيا ليككف
 الظمـ، كعدـ المسيء، عف كالصفح كالتسامح، العفك،: المفاىيـ تمؾ كمف. كت لؼ كمحبة كسبلـ
 .تعالى اهلل مف األجر كاحتساب األذل، عمى كالصبر

سػػف الفضػػؿ، عمػػى المجتمػػع أركػػػاف ليقػػيـ اإلسػػبلـ جػػاء لقػػد  تػػػدعك التػػي النبيمػػة كالصػػفات التخمػػػؽ كحي
 :  كالمتمثمو في المسمميف بيف تربط التي االجتماعية العبلقات لصبلح
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 الترابطػػي المػػاؿ رأس إلػػى يشػػير كىػػذا متماسػػكة متحابػػة لتظػػؿ أسػػرتو كمػػع بيتػػو فػػي الفػػرد عبلقػػة: أكالن 
 كثيػر مػع كيتعامػؿ النػاس مػف غيػره يخػالط صػانعان  أك مكظفػان  كػاف سػكاءن  عممػو فػي الفػرد عبلقػة: ثانيا
 ينشػػده الػػذم الفاضػػؿ المجتمػػع ىػػك كىػػذا ،التجسػػيرم المػػاؿ رأس إلػػى يشػػير كىػػذا المجتمػػع أبنػػاء مػػف

 .اإلسبلـ

 الػػديف مػػع البدايػػة منػػذ نبػػع االجتمػػاعي المػػاؿ رأس مفيػػـك بػػركز أسػػاس نبلحػػظ ذكػػر مػػا خػػبلؿ كمػػف
 مػف ليػا لما األجياؿ عبر كنشرىا كتطبيقيا كاتباعيا االنسانية القيـ بيذه لمتحمي دعا الذم ،اإلسبلمي

 .نمائو ك المجتمع تماسؾ عمى أثر

 ككػػاف صػحيح بشػكؿ كتطبيقيػا القػيـ بيػذه التحمػي  كيفيػػة أكبػر بشػكؿ لتكضػح  النبكيػة السػنة كجػاءت
  مجتمعػػو فػػي قػػدكة السػػماكية الرسػػالة ليػػذه حػػامبلن  األنبيػػاء خػػاتـ صػػؿ اهلل عميػػو كسػػمـ محمػػد الرسػػكؿ
 .  القادمة كاألجياؿ لممجتمعات بو يحتذل كمثبلن  ،الحكيـ العزيز آيات في كرد لما كمفسران 
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 .قياس رأس الماؿ االجتماعي كأبعاد المبحث الثاني: طرؽ كمؤشرات 3.2

 طرؽ قياس رأس الماؿ االجتماعي:  3.2.1

أظيرت االستخدامات الكاسعة لمفيـك رأس المػاؿ االجتمػاعي كتطبيقاتػو تباينػان كاضػحان كتعػدادان كاسػعان 
لمؤشػػرات قياسػػو، كيرجػػع ذلػػؾ لعػػدة أسػػباب، منيػػا تعػػدد كجيػػات النظػػر كاختبلفيػػا حػػكؿ مفيػػـك رأس 

ع كتاريخػػو المػػاؿ االجتمػػاعي كأبعػػاده كقيمتػػو كتعػػدد مسػػتكيات تطبيقػػو، كػػذلؾ ارتباطػػو بطبيعػػة المجتمػػ
رائػػد  Putnamكخصائصػو، ممػػا يجعػػؿ مػػف كػػؿ مجتمػػع تجربػػة فريػػدة فػػي كيفيػػة قياسػػو. كيعػػد بكتنػػاـ 

ىػػذا المجػػاؿ، حيػػث بػػدأ دراسػػاتو حػػكؿ رأس المػػاؿ االجتمػػاعي فػػي الكاليػػات المتحػػدة تكصػػؿ فييػػا إلػػى 
ى البيانػػات تناقصػػو كتراجعػػو بيػػا فػػي الحقبػػة المعاصػػرة مسػػتخدمان مجمكعػػة مػػف المؤشػػرات، اسػػتنادان إلػػ

التي كانت متاحة لو، ثـ قاـ بتطبيقيا لقياس انخفػاض رأس المػاؿ االجتمػاعي أك تزايػده فػي المجتمػع 
األمريكػػي ليصػػؿ الػػى النتػػائج التػػي كصػػؿ إلييػػا، كلقػػد اسػػتند إلػػى عػػدة متغيػػرات منيػػا الخدمػػة لمنظمػػة 

اركة فػػػي اجتماعػػػػات محميػػػة، مسػػػتكل الثقػػػة بػػػػيف النػػػاس، المشػػػاركة فػػػي االنتخابػػػػات الرئاسػػػية، المشػػػ
 النكادم، النشاط التطكعي، العمؿ في مشركع يتعمؽ بالمجتمع المحمي.

إلػػى أف قيػػاس رأس  William M.Roheـ( نقػػبل عػػف كيميػػاـ ركىػػي 6552كمػػا أشػػار أبػػك عػػامكد )
 الماؿ االجتماعي يحتاج إلى أربعة عكامؿ رئيسة كىي:

 تحديد مستكل االلتزاـ كاالرتباط في المجتمع المحمي. -
 قياس خصائص الشبكات االجتماعية.  -

 تحديد مستكل الثقة بيف أعضاء المجتمع المحمي. -

 .كفعالية البنية األساسية التنظيمية لممجتمع المحمي تحديد مدل امتداد -

عرضػت ألكثػر مػف طريقػة لقيػاس  فقػد The Encyclopedia of the Earth 2009أمػا مكسػكعة 
 بيف الطرؽ فقط في طبيعة المؤشرات المستخدمة في القياس.رأس الماؿ االجتماعي. كيتمثؿ الفرؽ 

 –األمانة –الثقة -الخدمة العامة)استندت الطريقة األكلى إلى أربعة عشر مؤشران ىي:   -
 –طريؽ المشاريع كالمؤسسات الخيريةالمشاركة المجتمعية عف  –التصكيت في االنتخابات

قضاء كقت  –عضكية المنظمات المختمفة –مدنيةالمنظمات المجتمعية كال –اجتماعات النكادم
الخدمة في  -اجتماعات المحميات –العمؿ التطكعي -األعماؿ المنزلية -غ مع األصدقاءالفرا

 .(عمؿ شرطي لممنظمات المحمية

أما الطريقة الثانية التي صمـ في ضكئيا البنؾ الدكلي استبانة تـ تطبيقيا عمى عينة في  -
ـ، فقد أكدت عمى ستة مؤشرات فقط 6551لعاـ  08كرقة العمؿ رقـ بعض البمداف النامية في 
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األفعاؿ السياسية  –الثقة كاالتحاد –االتصاالت كالمعمكماتية –الشبكات االجتماعية)ىي: 
 World.)(العمؿ الجماعي -التعاكف –االجتماعيالتماسؾ  –اآلليات الفعالة لرفاىية األفرادك 

Bank, 2005)ـ 

 الماؿ االجتماعي:مؤشرات قياس رأس   3.2.2

 ترجع أىمية قياس رأس الماؿ االجتماعي بصفة عامة لؤلسباب التالية: 
أف عممية القياس نفسيا تجعؿ مفيـك رأس الماؿ االجتماعي مفيكمان ماديان )رقميا( قاببلن   -

 لمقياس لمكاجية اآلراء التي ترل أف ىذه العممية صعبة كمعقده.

عامة كلممخططيف في المجاؿ االستراتيجي بصفة  يعطي القياس الفرصة لممخططيف بصفة -
مف االستثمار في رأس الماؿ االجتماعي، كتبدك الحاجة إليو ىامة عندما  ايزيدك خاصة أف 

 يككف ىناؾ انخفاض في مستكل األداء البشرم.

تعدد عممية رأس الماؿ االجتماعي بمنظمات المجتمع بصفة عامة كغير الحككمية بصفة  -
ناء المزيد مف رأس الماؿ االجتماعي كزيادة حجـ االستثمارات في كؿ خاصة ييدؼ إلى ب

 بيف البشر لبناء ما يسمى برأس الماؿ االجتماعي. فاعؿشيء يتعمؽ بالت

كيخضػػػع تحديػػػد مسػػػتكل رأس المػػػاؿ االجتمػػػاعي فػػػي أم دكلػػػة لمجمكعػػػة مػػػف المحػػػددات كالعكامػػػؿ  
س المػػاؿ االجتمػػاعي بيػػا ىرمػػي أـ ذك مسػػتكل تػػرتبط بتػػاريخ الدكلػػة كثقافتيػػا، كمػػا إذا كػػاف ىيكػػؿ رأ

كالطبقػات االجتماعيػة، كقػكة  كاحد، يرتبط كذلؾ بحالة األسرة، مستكل التعميـ، كسائؿ النقؿ كاالتصاؿ
، كىػػػبلؿ نصػػػركفعاليػػػة منظمػػػات المجتمػػػع المػػػدني، كالقػػػيـ المجتمعيػػػة السػػػائدة كمػػػدل تػػػدخؿ الدكلة.)

 (.ـ6552

ىػػػذه العمميػػػة ليسػػػت بتمػػػؾ  رأس المػػػاؿ االجتمػػػاعي، إال أفكبػػػالرغـ مػػػف تعػػػدد طػػػرؽ قيػػػاس مسػػػتكل 
نما يمتد األمػر إلػى قيػاس كفػاءة  السيكلة نظران ألننا ال نقيس فقط عدد المنظمات أك عدد أعضائيا كا 
 العبلقات التي تربط تمؾ المؤسسات ببعضيا البعض، كبينيا كبيف األفراد كدرجة الثقة في المجتمع.

عػدـ كجػكد اتفػاؽ  كالعمماء عمى أف نقاط ضعؼ رأس المػاؿ االجتمػاعي ىػككلقد اتفؽ المتخصصكف 
 االجتماعي ىما: أك كسيمة محددة لقياسو، كأنو تكجد كسيمتاف لقياس رأس الماؿ

 إحصاء سكاني كحصرم لمجماعات كانتماءاتيا.  -0

 إجراء مسح لمستكل الثقة داخؿ المجتمع كالمشاركة المدنية كالمجتمعية.  -6
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عامػػػؿ رأس المػػػاؿ االجتمػػػاعي مػػػع العبلقػػػات االجتماعيػػػة فػػػي المجتمػػػع كتبػػػايف ىػػػذه كبصػػػفة عامػػػة يت
العبلقات كيقيس تكقعات األفراد عف نتائج عبلقاتيـ داخؿ كبيف الجماعات في المجتمع كنكعيػة ىػذه 

 العبلقات كبذلؾ يقيس العمميات كليس النتائج.

 :ـ(6558كمف مؤشرات كمتغيرات قياس رأس الماؿ االجتماعي )قنديؿ،  

 ثقة األفراد كالتزاميـ كشعكرىـ باألماف. -

 ابتكار األساليب كاألدكات. -

 ميارات العبلقات كالمشاركة االجتماعية في المجتمع. -

 االلتزاـ بالقكانيف كاألعراؼ المجتمعية. -

 مقاييس االتجاىات كالتعبير عف المشاعر. -

 االنتماء الثقافة السياسية. -

 كالثقة في العمميات االجتماعية. الشعكر بالكفاءة  -
 أف مؤشرات قياس رأس الماؿ االجتماعي تتضمف التالي:  ـ(6552)السركجي،كيضيؼ

 العبلقات االجتماعية. -

 الشبكات االجتماعية سكآء الرسمية أك غير الرسمية. -

 الثقة. -

 المبادأة أك المساعدات التبادلية. -

( مؤشرات قياس رأس الماؿ االجتماعي في: Lynch et, al, 1995كما يحدد لينش كآخركف )
 ـ(6506)الرشيدم، 

 الطاقة االجتماعية أك المجتمعية. -

 الترابط االجتماعي. -

 الشبكات االجتماعية الرسمية كغير الرسمية. -

 المناخ المجتمعي كالحياة المجتمعية. -

 مفيـك الصداقة المتركزة عمى األسرة. -

 المكارد المجتمعية. -
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إلػػػػػى أىػػػػػـ مؤشػػػػػرات القيػػػػػاس المرتبطػػػػػة باألبعػػػػػاد المككنػػػػػة لػػػػػرأس المػػػػػاؿ  ـ(6501 )شػػػػػحاتو،كتشػػػػػير 
 االجتماعي كتتمثؿ في:

شبكة االتصاؿ التي تثرم كتقكم العبلقات االجتماعية التي ترتبط ارتباطان شديدان بتكنكلكجيا  -0
بيف المؤسسات  االتصاؿ كتطكرىا، كيمكف رصدىا مف خبلؿ طرؽ االتصاؿ المستخدمة بالفعؿ

 كاألفراد لتحقيؽ األىداؼ المختمفة لرأس الماؿ االجتماعي.

الثقة بيف األفراد بعضيـ ببعض أك بينيـ كبيف المؤسسات أك بيف المؤسسات بعضيا ببعض  -6
كيمكف قياسيا بعدة طرؽ، منيا التقييـ الذاتي لممؤسسات كاألفراد كتقييميـ مف خبلؿ 

اتيـ، فإذا أشارت نتائج التقييـ المكضكعي العادؿ إلى جكدة المستفيديف النيائييف مف خدم
عمميـ، فيمكف تحديد مستكيات رضا المستفيديف كمف ثـ يمكف قياس مستكل الثقة بمستكل 

 رضاىـ عف الخدمات المقدمة.

خصائص كمؤشرات منظكمة القيـ كالمبادئ التي تحكـ العبلقات بيف األفراد كالمؤسسات،  -1
ارسات األخبلقية التي تدؿ إما عمى العدالة كالمكضكعية كتغميب المصمحة كتحدد تمؾ بالمم

ما عمى الفساد كاستغبلؿ الماؿ العاـ.  العامة كا 

حجـ إسيامات مؤسسات المجتمع المدني المادية كالفنية، كيمكف رصدىا بسيكلة مف خبلؿ  -1
منظكر رأس عمؿ حصر كمي كنكعي ألعدادىا كأعداد المشركعات التي تشارؾ فييا مف 

ذا كانت فعالة أـ ال.  الماؿ االجتماعي، ككذلؾ تحديد نكعية المشاركة، كا 

حجـ إسيامات األفراد كالمجمكعات الصغيرة المادية كالفنية مف خبلؿ المشاركة الفردية في  - 0
األنشطة الجماعية مف خبلؿ النقابات كالجمعيات، كمف خبلؿ مساىمتيـ في مكاقع عمميـ، 

 المعمميف كمجمكعة صغيرة داخؿ مدرسة ما في إصبلح التعميـ كتطكيره.مثؿ مشاركة 

 أبعاد قياس رأس الماؿ االجتماعي:  3.2.3
األبعاد الستة الرئيسة لرأس الماؿ االجتماعي كالتي اعتمد عمييا لقياس رأس الماؿ االجتماعي  -

 :ـ(6552)نصر كىبلؿ،  في فمسطيف ىي

 كؿ مف:عمى  عضكية الشبكات االجتماعية كتشمؿ -2

 االنتساب لمتنظيمات السياسية.  -

النقابات العمالية كالمينية كاالتحادات كالغرؼ التجارية كالصناعية كاألطر الجماىيرية   -
 كجمعيات مجتمع مدني أخرل.

 الركابط المنبثقة مف االنتماءات الدينية )المنبثقة عف المساجد كالكنائس(.  -

 شبكة العبلقات السياسية، كالعبلقات األخرل المرتبطة بالمجتمع المدني.  -
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تبايف الشبكات االجتماعية كالسياسية كالمحمية كالدينية كاالفتراضية بيف مناطؽ الضفة   -
 الغربية.

 تبايف "رأس الماؿ االجتماعي" كفؽ نكع التجمع السكاني. -

في المؤسسات كالركابط المدنية)كحسب تبايف مؤشرات رأس الماؿ االجتماعي كفؽ العضكية  -
 النكع االجتماعي(.

 تبايف حجـ رأس الماؿ االجتماعي حسب الفئة العمرية   -

التعميـ يزيد مف رأس الماؿ االجتماعي؛ التعميـ يرفع مف معدالت المشاركة في مؤسسات   -
 المجتمع المدني.

لمجتمع المدني( مف تبايف حجـ رأس الماؿ االجتماعي )مف حيث العضكية في مؤسسات ا  -
 حيث مكقع الفرد في سكؽ العمؿ.

 عمى كؿ مف: مؤشر المشاركة في النشاطات السياسية كتشمؿ -1

 المشاركة في االنتخابات التشريعية.  -

 المشاركة في تكزيع منشكرات سياسية خبلؿ السنة.  -

 المشاركة في االجتماعات أك ندكات سياسية )خبلؿ السنة(.  -

 رات كالمسيرات السياسية.المشاركة في المظاى  -

 العبلقة مع زمبلء العمؿ.  -

 عمى كؿ مف: الشبكات االجتماعية غير الرسمية كتشمؿ - 4

 الزيارة كالتحادث مع األقارب كالجيراف كاألصدقاء.  -

 االتصاؿ مع األىؿ كاألصدقاء في الخارج.  -

 دعكة األصدقاء كالجيراف لزيارة البيت.  -

 العشائرية.انتشار الركابط كالفعاليات  -

 جمعيات أبناء البمد.  -

 األصدقاء كرأس الماؿ االجتماعي. -

 عمى كؿ مف: مؤشر الثقة كيشمؿ -3

 الثقة باآلخريف )باألفراد(.  -

 الثقة بالمؤسسات كالشخصيات العامة.  -

 الثقة بالبمديات كالمجالس المحمية كالمجاف الشعبية.  -

 الثقة في المجمس التشريعي كمؤسسات السمطة كمؤسسة الرئاسة.  -
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 الثقة في النظاـ القضائي.  -

 الثقة في المؤسسات الدينية.  -

 الصحافة كالتمفزيكف المحمي.  -

 الثقة في المنظمات غير الحككمية.  -

 الثقة في النقابات.  -

 الثقة في النظاـ التعميمي.  -

 ضفة كالقطاع.الثقة في الشركات الكبرل العاممة في ال -

 الثقة في المنظمات الدكلية كالدكؿ المانحة.  -

 القيـ كالتكجيات المشتركة كتشمؿ عمى كؿ مف: - 5

 التطكع كالعمؿ الخيرم.  -

 األىداؼ االجتماعية.  -

 المكقؼ مف ممارسات اجتماعية معينة. -

 مؤشرات عامة كتشمؿ عمى كؿ مف: - 6

 الثقة بالمستقبؿ.  -

 التفكير باليجرة كدكافعو.  -

 تعريؼ المشاركة المدنية:  3.2.3.1

إلى اإلجراءات الجماعية الرامية لمعالجة القضػايا ذات االىتمػاـ العػاـ،  يشير مفيـك المشاركة المدنية
بمػا فػي ذلػؾ النشػاط السياسػي كالعمػؿ التطػكعي كاإلجػراءات مثػؿ االنضػماـ لمجمعيػات األىميػة، كلقػػد 

المشػػاركة المدنيػػة بػػيف الشػػباب الػػذيف يعيشػػكف فػػي البمػػداف تػػـ إلػػى حػػد كبيػػر االىتمػػاـ المتزايػػد لزيػػادة 
إلػى المشػاركة فػي الحيػاة المدنيػة مثػؿ خدمػة  النامية، فالمشػاركة المدنيػة عمػى المسػتكل الفػردم تشػير

المجتمػػع، النشػػاط السياسػػي، كالعمػػؿ التطػػكعي كيتطمػػب ىػػذا تػػدعيـ الثقافػػة المدنيػػة لػػدل الفػػرد عمػػى 
ؿ عمػػى زيػػادة االلتػػزاـ الػػكطني لػػدل الفػػرد اتجػػاه المجتمػػع، كبنػػاء عمػػى مسػػتكل المجتمػػع المحمػػي كالعمػػ

ذلػػؾ فػػإف المشػػاركة المدنيػػة تؤكػػد عمػػى االلتػػزاـ بالقكاعػػد الجماعيػػة بػػيف األفػػراد، كتعمػػؿ عمػػى تػػدعيـ 
 ـ(.6501)عبد الجميؿ،  التماسؾ االجتماعي كالتعاكف كزيادة الركابط بيف األفراد داخؿ المجتمع

ة االجتماعية شكؿ مف أشكاؿ المشاركة المدنية كالتي تتمثؿ فػي األنشػطة الترفيييػة، كتعتبر المشارك 
كدعـ األسرة، كالتكاصؿ مع اآلخريف داخػؿ المجتمػع ممػا يزيػد مػف التماسػؾ داخػؿ المجتمػع كالتعػاكف 

 (National Statistics, 2001).بيف األفراد في المجتمع 
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طية بيف األفراد كتػدعيـ المكاطنػة اإليجابيػة الصػالحة داخػؿ كالمشاركة المدنية أساس لممارسة الديمقرا
المجتمػػػع مػػػف خػػػبلؿ ممارسػػػة أشػػػكاؿ المشػػػاركة المدنيػػػة فػػػي التصػػػكيت كفػػػي االنتخابػػػات، كالنشػػػاط 
االجتمػػاعي كالسياسػػي كالمشػػاركة فػػي الجمعيػػات التطكعيػػة كجميػػع األنشػػطة فػػي المجتمػػع كالمشػػاركة 

ة بػالمجتمع مػف خػبلؿ العضػكية فػي المنظمػات، كالمشػاركة في أنظمة المنظمات كالجمعيات المكجكد
 ـ(.6552)زايد كآخركف،  في جماعات خدمة المجتمع كالمجمكعات الرياضية كالمينية بالمجتمع.

ك يمكػػػف تعريػػػؼ المشػػػاركة عمػػػى أنيػػػا "مشػػػاركة الفػػػرد فػػػي الجماعػػػات االجتماعيػػػة كفػػػي المنظمػػػات 
لمجتمعػػي المحمػػي أك المشػػركعات المحميػػة كتػػتـ التطكعيػػة كخاصػػة مػػا ينصػػب دكرىػػا عمػػى النشػػاط ا

 (.(Kim,Kerrie and Kathleen, 2011المشاركة عادة خارج مكاقؼ العمؿ. 

كىنػاؾ مػػف يػرل المشػػاركة أنيػا "العمميػػة التػي يمعػػب الفػرد فييػػا دكران فػي الحيػػاة السياسػية كاالجتماعيػػة 
لػػذلؾ المجتمػػع ككػػذلؾ أفضػػؿ  لمجتمعػػو كتكػػكف لديػػو الفرصػػة أف يشػػارؾ فػػي كضػػع األىػػداؼ العامػػة

نجاز األىداؼ".   (.(Chaeyoon,Thomas , 2012الكسائؿ التي تساعد عمى تحقيؽ كا 

كتعنػػي المشػػاركة أيضػػان "العمميػػة التػػي مػػف خبلليػػا يمعػػب الفػػرد دكران فػػي الحيػػاة االجتماعيػػة كالسياسػػية 
 ـ(.0222". )غيث، لمجتمعو كتككف لديو الفرصة ألف يشارؾ في كضع األىداؼ العامة لممجتمع 

فػػي حػػد ذاتػػو، يػػتعمـ مػػف خبلليػػا األفػػراد كيػػؼ  كمػػا تعػػرؼ "إنيػػا كسػػيمة ألىػػداؼ أخػػرل كليسػػت ىػػدفان 
يكاجيكف أنشطة مجتمعيـ كيساعدىـ في تحديد أىدافيـ كيستطيعكف تحديػد المػكارد العامػة كالخاصػة 

 ـ(.6556".)محمد، لمجتمعيـ المكجكدة أك التي يمكف إيجادىا مف أجؿ إنجاز األىداؼ المحددة

كتعػػػرؼ أيضػػػان "أنيػػػا الكسػػػيمة التػػػي يػػػتمكف بيػػػا المجتمػػػع مػػػف التػػػأثير فػػػي القػػػرارات المتعمقػػػة بحيػػػاتيـ، 
كالسياسػػات كالبػػرامج التػػي يضػػعيا المجتمػػع مػػف أجميػػـ، كىػػي عمميػػة ليػػا أىػػداؼ معنكيػػة تتمثػػؿ فػػي 

مف جانػب المسػئكليف، كمػا  شعكر كؿ مف أفراد المجتمع بأف لو قيمة ككياف كأف لو رأم يحتـر كيقدر
 ـ(.0228يشعر مف خبلليا ب دميتو ككرامتو في المجتمع" .)زيتكف، 

 :المشاركة المجتمعية 3.2.3.2

ينظػػػػػر إلػػػػػى ىػػػػػذا المفيػػػػػـك بكصػػػػػفو أحػػػػػد المخرجػػػػػات االجتماعيػػػػػة الناجمػػػػػة عػػػػػف تحقػػػػػؽ رأس المػػػػػاؿ 
الشػػخص لذاتػػو، االجتمػػاعي، فػػإذا ارتفعػػت معػػدالت: الثقػػة االجتماعيػػة، كالرضػػا عػػف الحيػػاة، كتقػػدير 

أدل ذلػػػػؾ إلػػػػى ارتفػػػػاع معػػػػدالت المشػػػػاركة المجتمعيػػػػة، مػػػػف قبيػػػػؿ السػػػػعي لبلنخػػػػراط فػػػػي األنشػػػػطة 
المجتمعيػػػػػة عمػػػػػى المسػػػػػتكييف االجتمػػػػػاعي )كالعمػػػػػؿ التطػػػػػكعي( كالسياسػػػػػي )كالمشػػػػػاركة السياسػػػػػية( 

 ـ(.6501)الشامي، 
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 مفيـك تنمية المشاركة السياسية: 3.2.3.3

السياسية ىك: مشاركة أعداد كبيرة مف األفراد كالجماعػات فػي الحيػاة المفيـك العاـ كالبسيط لممشاركة 
 Little,Brown,and Gabriel Abraham Almond and G.Bingham)السياسػػية.

Powell 1966). 
كىػػي تعنػػي "ذلػػؾ النشػػاط الػػذم يقػػـك بػػو المكاطنػػكف العػػاديكف بقصػػد التػػأثير فػػي عمميػػة صػػنع القػػرار 

أـ جماعيػان، منظمػان أـ عفكيػان، متكاصػبل أك متقطعػان، سػمميان أـ  فرديػان الحككمي، سكاء كاف ىذا النشػاط 
 Samuel P.Huntington andJoan)عنيفػػان، شػػرعيان أـ غيػػر شػػرعي، فعػػاالن أـ غيػػر فعػػاؿ". 

M.Nelson 1976). 
كالمعنػى األكثػػر شػيكعان لمفيػػـك المشػاركة السياسػػية "ىػك قػػدرة المػكاطنيف عمػػى التعبيػر العمنػػي كالتػػأثير 

 ي اتخاذ القرارات سكاء بشكؿ مباشر أك عف طريؽ ممثميف يفعمكف ذلؾ".ف

كتفترض المشاركة كجكد قنكات يتمكف الناس مف خبلليا مف التأثير في اتخاذ القرارات التي تمس 
حياتيـ، فالعبلقة السكية بيف الدكلة كالمجتمع ينبغي أف تنطكم عمى قدر كبير مف المشاركة 

نظيماتيـ في اتخاذ القرارات، ككمما ازدادت المشاركة السممية المنتظمة ألفراد السياسية لممكاطنيف كت
المجتمع في الشؤكف العامة كمما كاف ذلؾ دليبلن عمى ككف الدكلة تعبر تعبيران أمينان عف تكجيات 
المجتمع كتطمعاتو. كعمى ىذا األساس يجرم كصؼ النظاـ الديمقراطي عمى أنو النظاـ الذم يسمح 

سياسية كاختيار القادة مشاركة ىادفة مف جانب المكاطنيف في عممية صنع القرارات البأكسع 
 ـ(.6555)تامر،  السياسييف

كيقصد بيا أيضان حرص الفرد أف يككف لو دكر إيجابي في الحياة السياسية مف خبلؿ المزاكلة لحؽ 
ع اآلخريف أك االنضماـ التصكيت أك الترشح في الييئات المختمفة أك مناقشة القضايا السياسية م

 لممنظمات.
 ـ(:6501)أحمد،  كيقصد بالمشاركة السياسية:

 أ( المشاركة السياسية المباشرة لمشباب مف خالؿ: 
 المجالس المحمية(. –مجمس الشكرل –العضكية في )مجالس الشعب -
 الحركات االجتماعية السياسية(. -المشاركة في )األحزاب السياسية -

 لمشباب مف خالؿ:  السياسية الغير مباشرةب( المشاركة 
 النقابات المينية. -منظمات حقكؽ االنسانية -العضكية في الجمعيات األىمية -
 التصكيت في االنتخابات كاالستفتاءات العامة. -
 المطالبات الحقكقية(. –في )المظاىرات كاالعتصامات االشتراؾ -
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 مفيـك المكاطنة: 3.2.3.4

مػػػف نظػػػاـ سياسػػػي يقػػػـك عمػػػى  كجػػػزءأصػػػبح تعبيػػػر المكاطنػػػة جػػػزءان مػػػف ثقافػػػة اجتماعيػػػة كسياسػػػية، 
الدستكر، كدكلة كطنية تقـك عمى السيادة الكطنية، سيادة شعب عمى أرض محددة، كجػزء مػف حقػكؽ 
ككاجبػػػات ينػػػتظـ فييػػػا الفػػػرد بمكجػػػب عقػػػد اجتمػػػاعي يصػػػبح الفػػػرد فييػػػا مكاطنػػػان فػػػي دكلػػػة، فمفيػػػـك 

 ة يستند إلى شرطيف أساسييف: المكاطن
الدكلة الكطنية، كما يستتبع ذلؾ مف إقامة مجتمع قكمي )كطني(، يقـك عمى اختيار إرادة  -

 العيش المشترؾ بيف أبنائو.
كالنظاـ الديمقراطي كمتطمباتو الكثيرة عمى مستكل التكازف بيف الحقكؽ كالكاجبات، بيف الخاص  -

 ـ(.6552كالشمكؿ.)كثكراني، كالعاـ، كبيف الخصكصيات 

( مكضػػػػكعيان بمصػػػػطمحات الػػػػكطف كالمػػػػكاطف كالكطنيػػػػة، Citizenshipيػػػػرتبط مصػػػػطمح المكاطنػػػػة )
معو حياتيا ككجدانيا، إنػو األرض المحػددة فػي  فاعؿفالكطف ىك المكاف الذم يعيش فيو اإلنساف، كيت

، كمحددات قانكنية كس ياسية. حيث ال يمكف قياـ دكلػة جغرافيتيا السياسية بعد ما صار لمدكلة مفيـك
 ما مف دكف أرض محددة، فالكطف ىك "المنزؿ الذم تقيـ بو، كىك مكطف اإلنساف كمحمو". 

كمصػػطمح مػػكاطف مػػرتبط بمضػػاميف قانكنيػػة كسياسػػية كاجتماعيػػة مػػع تطػػكر فكػػرة الدكلػػة، كاألنظمػػة 
طمػػع إلػػى اآلمػػاؿ تكجػػد شػػعكران السياسػػية كالدسػػتكرية، إف االلتصػػاؽ بالمكػػاف، كالتعمػػؽ بالػػذكريات، كالت
 كطنيان عند المكاطف، كالدفاع عف الكطف كاجب ديني كأخبلقي كقانكني.

كالكطنيػة قائمػة عمػػى الشػعكر باالنتمػػاء إلػى الػػكطف كالػكالء لشػعبو كمصػػالحو العميػا منظمػػة فػي إطػػار 
 القانكف كما يفرضو مف التزامات. 

اطف مػػع كطنػػو كلعبلقػػة المػػكاطنيف فيمػػا بيػػنيـ ضػػمف المػػك  فاعػػؿطػػار الجػػامع لتأمػػا المكاطنػػة فإنيػػا اإل
الػػػدائرة الكطنيػػػة لمدكلػػػة التػػػي صػػػارت محػػػددة فػػػي جغرافيتيػػػا السياسػػػية، كمركزىػػػا القػػػانكني، كطبيعتيػػػا 
السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية، كلـ تعد المكاطنة مجرد كالء عاطفي كانتمػاء لمػكطف فحسػب، بػؿ 

 ـ(. 6558ه عمى مختمؼ األصعدة اإلنسانية.)عدناف، صارت كذلؾ انتظامان عاما لو أبعاد
لمفيـك المكاطنة أبعاد متعددة تتكامؿ كتترابط في تناسؽ تاـ عمػى النحػك أبعاد مفيـك المكاطنة:  -

 التالي: 
بعد ثقافي حضارم ييتـ بالجكانب الركحية كالنفسية كالمعنكية لؤلفراد كالجماعات عمى أساس  -

 ية كالحضارية كيرفض محاكالت االستيعاب كالتيميش كالتنميط.احتراـ خصكصية اليكية الثقاف
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بعد اقتصادم اجتماعي يستيدؼ إشباع الحاجات المادية األساسية لمبشر كيحرص عمى تكفير  -
نسانيتيـ.  الحد األدنى البلـز منيا ليحفظ كرامتيـ كا 

اجتماعي يكازف بيف بعد قانكني يتطمب تنظيـ العبلقة بيف الحكاـ كالمحككميف استنادان إلى عقد  -
 مصالح الفرد كالمجتمع.

كيرتبط مفيـك المكاطنة بالشعكر بشرؼ االنتماء لمكطف كالعمؿ لرقيو كتقدمو، كالبعد عف كؿ مػا يثيػر 
االخػػتبلؼ كالفتنػػػة كالتفػػػرؽ، كحػػػب اآلخػػػريف، كغايػػػة المكاطنػػػة أف يػػػتمكف اإلنسػػػاف مػػػف آليػػػات التنميػػػة 

مجػػػػاالت التنميػػػػة كاالنفتػػػػاح عمػػػػى المحػػػػيط كحػػػػب اآلخػػػػريف ة فػػػػي مختمػػػػؼ فاعمػػػػالذاتيػػػػة كالمشػػػػاركة ال
كاإلحساف ليـ كالسعي لقضػاء حاجػاتيـ دكف مقابػؿ كتعػكد عمػى حػب العمػؿ المشػترؾ، كحػب التفػاىـ 
كالتعػػػاكف كالتكافػػػؿ كاأللفػػػة بػػػيف كافػػػة المسػػػتكيات االقتصػػػادية فػػػي الػػػكطف، كاالبتعػػػاد عػػػف التعصػػػب، 

يػػػػة كأنشػػػػطة المؤسسػػػػات األىميػػػػة التػػػػي تػػػػدؿ عمػػػػى تعػػػػاكف فػػػػي المناسػػػػبات الكطن فاعػػػػؿكالمشػػػاركة كالت
 ـ(.6558)عدناف،  أجيزة الدكلة عمى الخير كالصبلح المجتمع، كتعزيز حب التعاكف مع

 : مفيـك التسامح 3.2.3.5

ثمة سؤاؿ مركزم تثيره األحداث كالتطكرات في أكثر مف بمد، كىك كيؼ نعيش معػا كنحػف مختمفػكف؟ 
ف دكائػػر الحيػػاة كالفكػػر مػػف الحقػػائؽ الثابتػػة فػػي حيػػاة اإلنسػػاف، كذلػػؾ ألف االخػػتبلؼ فػػي أم دائػػرة مػػ

بصػرؼ النظػر عػف بيئتػو أك تككينػػو المعرفػي كالعقائػدم، كلكػف فػػي الكقػت ذاتػو ال يمكػف لئلنسػػاف أف 
نسػانية مػع آخػريف قػد يختمفػكف معػو  نمػا ىػك مجبػكؿ عمػى أف يعػيش حيػاة اجتماعيػة كا  يعيش كحده، كا 

ت التػػػػي بػػػػذليا اإلنسػػػػاف الفػػػػرد أك الجماعػػػػة لتعمػػػػيـ قناعاتػػػػو كمكاقفػػػػو، كميػػػػا أك جزئيػػػػا، ككػػػػؿ المحػػػػاكال
كاستخداـ القير كالغمبة لسيادة أفكػاره كمعتقداتػو، لػـ تفػض إال لممزيػد مػف االخػتبلؼ كاالحتقػاف، لػذلؾ 
فإننا بحاجة لمبحث عف إجابػة أك صػيغ حضػارية لمتعامػؿ مػع حقيقػة االخػتبلؼ اإلنسػاني كضػركرات 

فػبل يمكػف دحػر االختبلفػات كطمسػيا بػيف البشػر، كمػا ال يمكػف أف ينعػزؿ اإلنسػاف العيش المشترؾ، 
 كينكفئ عف غيره بدعكل االختبلؼ كالتبايف في كجيات النظر.

إف التسػامح يقػػكد إلػػى التعػايش كاالسػػتقرار االجتمػػاعي كتطػكير أكاصػػر كأسػػباب التعػاكف بػػيف مختمػػؼ 
بلمية النبيمػػة، كاألصػػؿ فػػي العبلقػػات االجتماعيػػة أبنػػاء كشػػرائح المجتمػػع كىػػك مػػف صػػميـ القػػيـ اإلسػػ

كاإلنسانية أف تككف عبلقات قائمة عمى المحبة كالمكدة كالت لؼ، كحتى لك تباينػت األفكػار كالمكاقػؼ، 
 ـ(.6552بؿ إف ىذا التبايف ىك الذم يؤكد ضركرة االلتزاـ بيذه القيـ كالمبادئ.)محفكظ، 
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 تعريؼ الثقة: 3.2.3.6

فة كليػا معػاني عديػدة معتمػدة عمػى المنظػكر الػذم أخػذت منػو )سػكاء عمػـ كعرفت الثقة بطرائؽ مختم
االجتمػػاع أـ عمػػـ الػػنفس أـ عمػػـ االقتصػػاد(، إذ تعػػرؼ بأنيا"حالػػة نفسػػية تشػػمؿ نيػػة القبػػكؿ المعتمػػدة 

كجكانػػب الثقػة التػػي  Rouseeau et al.,1998).عمػى التكقعػات االيجابيػػة لنكايػا كسػػمكؾ اآلخػريف.)
 (:Yang, 1999لباحثيف تتضمف ثبلثة أنكاع ىي)يتفؽ عمييا أغمب ا

 )الثقة، الذاتية، الثقة الشخصية كالثقة المؤسساتية(. 
ميػػؿ الفػػرد كنزعتػو لمثقػػة أك عػػدـ الثقػػة بنفسػو كاآلخػػريف فيػػذه الثقػػة تنبػػع كيقصػػد بالثقػػة الذاتيػػة:  - 2

 al., 2000) .(Dyne etمف المضاميف الذاتية لمفرد اتجاه نفسو كاتجاه األفراد اآلخريف.
حساف كعنايػة كاسػتقامة كسػبلمة الشػخص المقابػؿ  أما الثقة الشخصية: - 1 فيي دالة لقابمية قدرة كا 

( يحػدد ثبلثػة أنػكاع Mayer et al.,1995( ككفقػا ليػذا التعريػؼ فػأف )Yang,1999)المكثكؽ بػو( )
 لمثقة الشخصية ىي:

التي تقـك عمى أساس إدراؾ نكايا اآلخريف كدكافعيـ لتحقيؽ المنافع  الثقة العاطفية: - أ
المتعددة كتقديـ العناية الشخصية كاإلحساف، فاألفراد يثقكف عندما يدرككف المصداقية في 

 نكايا كدكافع اآلخريف.
كتتمثؿ بحالة اعتقاد الفرد بأف اآلخريف يمكف االعتماد عمييـ كلدييـ  الثقة اإلدراكية: - ب

 عداد كالكفاءة كاإلخبلص كالعدالة في العمؿ.االست

 Whittakerكالتي تشير الى مصداقية كسمعة الشخص المكثكؽ بو.. ) :ثقة االستقامة - ت

et. al, 2003) 

)الثقة باإلدارة( أك ما تسمى بالثقة غير الشخصية كالتي تعرؼ بأنيا الثقة المؤسساتية:   -1
القكانيف كالسياسات كالتنظيمات التي تحمي حقكؽ شعكر بالثقة حكؿ قياـ المنظمة بتحديد كفرض 

الفرد كتتجنب إيقاع األذل بو، فيي تعتمد عمى الخصائص المدركة مف النظاـ أك المؤسسة كالتي 
تزرع شعكر الثقة بدالن مف الخصائص الفردية لممكثكؽ بو كتضـ ىذه الثقة أيضان ثبلثة أنكاع ىي 

 (.Dignum & Eijk, 2005دراكية، كاالستقامة(. )نفسيا في الثقة الشخصية )العاطفية، كاإل

كسيتـ في ىذه الدراسة اعتماد الثقة الشخصية كالثقة باإلدارة القائمػة عمػى العاطفػة، فبالنسػبة الختيػار 
فػػاألمر يتعمػػؽ بمفيػػـك رأس المػػاؿ االجتمػػاعي الػػداخمي كالػػذم يعنػػي   بػػاإلدارة  الثقػػة الشخصػػية كالثقػػة

خميػػة لممنشػػأة الممسكسػػة عػػف طريػػؽ الفػػرد أك الكحػػدة االجتماعيػػة، كىػػك ال كميػػة كجػػكدة العبلقػػات الدا
يتمثؿ بالعامميف أنفسيـ بػؿ فػي عبلقػاتيـ مػع اآلخػريف سػكاء مػف األفػراد )المرؤكسػيف أك الرؤسػاء( أـ 
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العبلقػػاتي، فالثقػػة ىنػػا تتمثػػؿ بػػيف األفػػراد العػػامميف  اإلدارة. كىػػذا يجػػرم مػػع مػػا كرد مػػف تعريػػؼ لمبعػػد
 مع اإلدارة. ذاتيـ ك 

إما سبب اختيار الثقة الشخصية كالثقة بػاإلدارة القائمػة عمػى العاطفػة دكف الثقػة اإلدراكيػة فيػك يتعمػؽ 
بطبيعة كمحتكل التبادؿ االجتماعي بيف العػامميف، فالثقػة اإلدراكيػة تركػز حػكؿ التبػادالت االجتماعيػة 

التبػػػادالت الشػػػعكرية االجتماعيػػػة  المرتبطػػػة بميمػػػة العمػػػؿ، فػػػي حػػػيف أف الثقػػػة العاطفيػػػة تػػػدكر حػػػكؿ
(Social-Emotional فالثقة اإلدراكية تحفز الفرد نحك رد التعامؿ اإليجابي .) 

بجيػكد تػػتبلءـ مػػع مػػا يسػػتممو، أمػا الثقػػة العاطفيػػة فقػػد تحفػػز الفػرد لمقيػػاـ بأعمػػاؿ إضػػافية عػػف طريػػؽ 
 .(Yang, 2005)تكريس الكثير مف الجيكد لتطكير عبلقات قكية كمتماسكة مع اآلخريف 

 كالمشاركة(  فاعؿالثقة كرأس الماؿ االجتماعي )الت -20

أيػػة جماعػػة تعتمػػد عمػػى الثقػػة، كالثقػػة بػػدكرىا تعتمػػد عمػػى الثقافػػة، كأم مجتمػػع تتػػكفر فيػػو درجػػة ثقػػة 
 معينة كرأس ماؿ اجتماعي معيف، ىذه الدرجة تتكقؼ عمى ثقافة المجتمع.

آخػػػريف ضػػػمف جماعػػػة ذات سػػػمكؾ مػػػنظـ كمسػػػتقيـ  كالثقػػػة ىػػػي مػػػا يتكقعػػػو األعضػػػاء مػػػف أعضػػػاء
كتعػػاكني يرتكػػز عمػػى أعػػراؼ مشػػتركة، كقػػد تتمثػػػؿ ىػػذه األعػػراؼ فػػي مسػػائؿ ذات قػػيـ عميقػػة مثػػػؿ 
ماىيػػة اهلل كالعدالػػة، كلكنيػػا تشػػمؿ أيضػػا عمػػى األعػػراؼ العممانيػػة، مثػػؿ المقػػاييس كالقػػكانيف المينيػػة 

 لمسمكؾ. 

انتشار الثقػة فػي المجتمػع أك فػي أجػزاء معينػة منػو، كيمكػف  رأس الماؿ االجتماعي ىك قدرة تنشأ مف
أف يتجسػػد فػػي أصػػغر مجمكعػػة اجتماعيػػة أساسػػية كىػػي األسػػرة، كمػػا يتجسػػد فػػي أكثػػر المجمكعػػات 

 كىي األمة كفي جميع المجمكعات االخرل التي تقع بينيا.

أنػو يػتـ تككينػو  كيختمؼ رأس الماؿ االجتماعي عف األشكاؿ األخػرل لػرأس المػاؿ البشػرم، مػف حيػث
كنشره عبر اآلليات الثقافية، مثؿ الػديف كالتقاليػد، أك العػادات التاريخيػة، كعنػدما نسػتيدؼ تقكيػة الثقػة 
بػيف الدكلػة ممثمػػة بمؤسسػاتيا المختمفػػة كبػيف المػػكاطف العػادم فإننػا نركػػز عمػى العبلقػػة األكثػر أىميػػة 

 قكية في تعزيز رأس الماؿ االجتماعي. كاتساعا كحساسية، كاعتماد ىذه العبلقة سيؤدم إلى دفعة

فالتحػػدم األكؿ لمدكلػػة ىػػك تقكيػػة الثقػػة داخػػؿ المجتمػػع أم عمميػػة تػػراكـ فػػي رأس المػػاؿ االجتمػػاعي، 
الذم سيؤدم إلى تشكيؿ بيئة جاذبة لرأس الماؿ المػادم كالمعرفػي كبالتػالي سػيعكد ذلػؾ عمػى تطػكير 

ب أف ينطمؽ مف تنمية المكاطف، أم تنميتو فكريػان كرفاىية لممجتمع، حيث إف أم برنامج لمتطكير يج



28 

 

كاجتماعيان حتى يككف األساس في تنمية كطنو، فقد أثبتت جميع التجارب كالدراسػات أف األسػاس فػي 
 التنمية المستدامة ىك المكاطف كليس اإلمكانات المادية كالثركات الطبيعية.

لدكلػػة كالمػػكاطف العػػادم كضػػركرة االرتقػػاء أم يجػػب االنتبػػاه أكثػػر كأكثػػر إلػػى العبلقػػة بػػيف مؤسسػػات ا
بيا حتى تصبح معتمدة كميان عمى الثقة، فالدكلة التي ال تثؽ في عنصرىا البشرم ال يمكنيػا االنفتػاح 
عمػػى آفػػاؽ اسػػتراتيجية، أك تضػػع أىػػدافان تكتيكيػػة لتحريػػؾ القػػكل الكامنػػة فػػي المجتمػػع، كأف تسػػتخدـ 

قيػػػت الصػػػحيح كالمناسػػػػب، كفػػػي الكقػػػػت نفسػػػو، ال يمكػػػػف الكسػػػائؿ المناسػػػبة ليػػػػذه األىػػػداؼ فػػػػي التك 
لعنصػػر بشػػرم غريػػب عػػف اآلليػػػات السياسػػية ال تخػػاذ القػػرار فػػػي الدكلػػة أف يكػػكف مكجيػػان لمتخطػػػيط 

 السياسي أك أف يككف جزءان منو عمى األقؿ.

كعنػػػد الحػػػديث عػػػف دكر مؤسسػػػػات الدكلػػػة فػػػي تعزيػػػز رأس المػػػػاؿ االجتمػػػاعي يبػػػرز جػػػػانبيف)بكاط، 
 ـ(:6500

 المكظفيف مع بعضيـ داخؿ ىذه المؤسسات:  فاعؿاألكؿ: ت

كف مع بعضيـ لمكصكؿ إلى أىػداؼ مخططػة، إف انتشػار مظػاىر فاعمأم مؤسسة ىي تجمع أفراد يت
إيجابية داخؿ ىذه المؤسسات سكؼ ينعكس عمى ىؤالء األفراد، فيؿ مػثبلن يػتـ تعزيػز القػيـ األخبلقيػة 

اء فػػػي ىػػػػذه المؤسسػػػػات قػػػدكة لممػػػػكظفيف فػػػػي التصػػػػرفات داخػػػؿ ىػػػػذه المؤسسػػػػات، ىػػػؿ يشػػػػكؿ المػػػػدر 
 االخبلقية، كلمعرفة الكاقع الحقيقي يجب اإلجابة عمى عدة أسئمة كمنيا: 

ىؿ يتـ كضػع الرجػؿ المناسػب فػي المكػاف المناسػب كذلػؾ ابتػداء مػف المػدير األعمػى كنيايػة  -
 .بأصغر مكظؼ؟ كىذا يعني ربط الكظيفة بالكفاءة كمستكل العمـ كالمعرفة

أم أف يػتـ التعامػؿ  ىؿ يتـ التعامؿ مع المػكظفيف بعدالػة بعيػدان عػف المحسػكبية كاالنتقػادات؟ -
جػػراءات محػػددة ال يػػتـ تجاكزىػػا مػػف مبػػدأ سكاسػػية الجميػػع أماميػػا كليػػذا أثػػر  حسػػب قػػكانيف كا 

 كبير في زيادة الدافعية عمى العمؿ.
 ؟ كالمادية عنكية ىؿ يتـ تعزيز االنحرافات اإليجابية عف طريؽ المكافأة الم  -
 ؟ ىؿ يتـ محاكلة الحد مف االنحرافات السمبية عف طريؽ العقكبات المادية كالمعنكية  -

أم أف المؤسسات التي ال تنشر مظاىر الثقة بػيف أعضػائيا لػف تسػتطيع أف تبنػي عبلقػات مػف الثقػة 
 مع الجميكر الخارجي.
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 المكظفيف مع المكاطنيف العادييف: فاعؿالثاني: ت

كجػػػدت المؤسسػػػات لخدمػػػة مػػػكاطنيف معينػػػيف كتنظػػػيـ أمػػػكرىـ كشػػػؤكنيـ كامػػػدادىـ بالخػػػدمات كالسػػػمع 
المختمفػػة، إف سػػيكلة تيسػػير تقػػديـ ىػػذه السػػمع كالخػػدمات لممػػكاطف العػػادم دكف تمييػػز فػػي المعاممػػػة 
كأيضػػػػان فػػػػتح أبػػػػكاب لمحػػػػكار معػػػػو كأخػػػػذ رأيػػػػو سػػػػينعكس إيجابيػػػػان عميػػػػو كعمػػػػى انطباعاتػػػػو عػػػػف ىػػػػذه 

 ات، كبالتالي تقكية انتمائو لمدكلة. المؤسس

كلقد أثبتت الدراسات كالتجارب أف التطكير يعػزل إلػى عكامػؿ نفسػية خالصػة فػي حػاؿ تكافرىػا يتعػزز 
االتجػػػػػاه نحػػػػػك التطػػػػػكير كالتحػػػػػديث عمػػػػػى جميػػػػػع المسػػػػػتكيات، كيمكػػػػػف تمخػػػػػيص ىػػػػػذه العكامػػػػػؿ فػػػػػي 

 ـ(:6500اآلتي)بكاط، 
 نتمائو لنظاـ الجماعة كرغبتو في تحقيؽ أىدافيا.كىك إدراؾ الفرد الاالستقالؿ الذاتي:  -
 إدراؾ الفرد لمدل حريتو في التكاصؿ مع أعضاء الجماعة خاصة في المستكل األعمى.الثقة:  -
إدراؾ الفػػرد لمػػدل تسػػامح أعضػػاء الجماعػػة خاصػػة فػػي المسػػتكل األعمػػى إزاء سػػمككو التػػدعيـ:   -

 كرغبتو في التعمـ مف أخطائو دكف خكؼ مف العقاب.
 .إدراؾ الفرد لمدل تقدير أعضاء الجماعة لو كاعترافيـ بوالثقة كاالعتراؼ:  -
 إدراؾ الفرد أف القكاعد أك الممارسات داخؿ النظاـ عادلة كغير عشكائية أك متقمبة.العدالة :  -
بمعنػػػى النظػػػرة المتفائمػػػة لمحيػػػاة كاالعتقػػػاد بأنيػػػا تسػػػتحؽ الكفػػػاح اإليجابيػػػة كالثقػػػة المتبادلػػػة:   -

 كاالستعداد لمبذؿ مف أجؿ الذات كاآلخريف كالعمؿ لرفع شأف المجتمع.
كيعنػػػي الميػػػؿ لتغييػػػر أسػػػمكب الحيػػػاة بمسػػػايرة االسػػػتعداد لتقبػػػؿ الخبػػػرات كاألفكػػػار الجديػػػدة:   -

 مقتضيات العصر كعدـ رفض األفكار الجديدة، كعدـ التشبث بالقديـ كمركنة تغيير األساليب.
الكتسػاب كتبنػي آراء حػكؿ عػدد كبيػر مػف المشػكبلت العامػة كتبنػي  االسػتعداداالنفتاح الفكػرم:  -

 أك تككيف كجيات نظر حكؿ عدد كبير مف القضايا كالمشكبلت االجتماعية كالقكمية كالعالمية.
تقبػػػؿ االخػػػتبلؼ مػػػع اآلخػػػريف فػػػي كجيػػػات النظػػػر كالمعتقػػػدات كاألفكػػػار النزعػػػة الديمقراطيػػػة:   -

لقػػرار، كحريػػة التفكيػػر كالتصػػرؼ كعػػدـ التػػردد أك الحػػرج فػػي كمراعاتػػو فػػي المناقشػػة كعنػػد اتخػػاذ ا
 تبني األفكار المقنعة.

إف ىذه العكامؿ تكفر مناخان مناسبان لمتحػديث كالتطػكير كبالتػالي يجػب العمػؿ عمػى تعزيزىػا كترسػيخيا 
كقيـ تحكـ المجتمع، كيجب التأكيد عمى دكر الدكلة كمؤسساتيا في نشر ىػذه القػيـ فػي المجتمػع مػف 

بلؿ سف قكانيف تدعـ ىذا التكجو، كأيضان مف خبلؿ األداء المتميز كأخذ دكر القدكة التػي يعتبػر بيػا خ
 ـ(.6500الجميع )بكاط، 
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 الخالصة:
مف خبلؿ ىذا الفصؿ تـ استعراض معمؽ لمفيـك رأس الماؿ االجتماعي، كما يحيط بو مف 

، حيث يشير إلى شبكة الترابط  االجتماعي بيف أفراد المجتمع غمكض بسبب حداثة المفيـك
كمؤسساتو كالتي تعتبر أداة لتحقيؽ أىداؼ المجتمع في التنمية االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية. 

التعاكف(  - العمؿ الجماعي -محاالتس -كما تـ استعراض تطكر المفيـك كالقيـ التي يتضمنيا )الثقة
مو مف خبلؿ مقاربتو برأس الماؿ االقتصادم، ألف المفسرة لو نظرا ألىميتو، لمتمكف مف في ريةكالنظ

 ج قيمة مضافة ناجمة عف زيادة إنتاجية عناصر اإلنتاج المشتركة.تاستخدامو ين

كالفرؽ بينو كبيف أنكاع رأس الماؿ األخرل )المادم كالبشرم( كاختبلفو كعبلقتو التكاممية معيا. 
يب كاكتساب ميارات مختمفة، ككيفية تشكيمو، كعكامؿ عطاؤه، التي تعتمد عمى نكعية التعميـ كالتدر 

مف خبلؿ التزامات الفرد تجاه اآلخريف كتكقعاتو منيـ، كالثقة المتبادلة مف االتجاىيف، كمف مبادئ 
نجازاتو، كغرس القيـ االجتماعية كالمدنية في األفراد كالمجتمعات.   بناؤه، احتراـ اإلنساف كا 

الركابط  -المجتمعات المحمية -المدرسة  –األسرة  -الديفأشكالو، كأنماطو كمصادره )كمككناتو ك 
كيؼ أنو يعتبر الحمقة و، ك فاعمكمتكسط ككمي( كمجاالت ت العرفية(. أما عف مستكياتو )جزئي
 المفقكدة كالمؤثرة في عممية التنمية.

ت كما تـ استعراض طرؽ كمؤشرات قياسو لككنو يتعامؿ مع العبلقات االجتماعية كتباينيا كتكقعا
األفراد عف نتائج العبلقات فيك بذلؾ يقيس العمميات كليس النتائج، أما عف أبعاد قياس رأس الماؿ 

المشاركة في النشاطات  –اد كىي)عضكية الشبكات االجتماعيةاالجتماعي فكانت ستة أبع
ل كمؤشرات أخر  –القيـ كالتكجيات المشتركة –الثقة –الشبكات االجتماعية غير الرسمية –السياسية

 عامة( ك يشتمؿ كؿ مؤشر عمى مؤشرات فرعية أكثر دقة لقياسو. 

كأغمب الدراسات كانت أجنبية  ،تعددت الدراسات التي تناكلت رأس الماؿ االجتماعي نظران ألىميتو
سياماتو كلكف الجذكر األكلى لقيـ رأس الماؿ االجتماعي نبعت أساسان  ،في تتبع المفيـك كتطكره كا 

-تطبيؽ قيـ الشريعة االسبلمية )التسامحالذم ركز عمى ترسيخ كتعزيز ك ف االسبلمي مف الدي
العدالة كالمساكة( في التعامؿ اإلنساني -الثقة-التطكع في عمؿ الخير-المشاركة-التعاكف-اإلخاء

فمقد كاف اإلسبلـ سباقان في  ،بيف األفراد كالشعكب عبر األزماف كفي مختمؼ األماكف لكؿ األجياؿ
قيـ رأس الماؿ االجتماعي ككضحيا مف خبلؿ السنة النبكية الشريفة في مختمؼ  اإلشارة ألىمية

 المعامبلت  كضركرة التمسؾ بيا كتطبيقيا مف أجؿ بناء مجتمع متماسؾ كنمائو كتطكره.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصؿ الرابع 3
 جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني
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 مقدمة: 
جمعية اليبلؿ األحمر الفمسطيني جمعية كطنية ذات شخصية اعتبارية مسػتقمة، معتػرؼ بيػا رسػميا. 
كىي إحدل مككنات الحركة الدكلية لمصميب األحمر كاليبلؿ األحمر، تمػارس نشػاطيا فػي فمسػطيف، 
لػػػى مبػػػادئ الحركػػػة الدكليػػػة  كفػػي منػػػاطؽ تجمعػػػات الشػػػعب الفمسػػػطيني، اسػػػتنادا التفاقيػػات جنيػػػؼ، كا 

مصػػػميب األحمػػػر كاليػػػبلؿ األحمػػػر السػػػبعة: اإلنسػػػانية، عػػػدـ التحيػػػز، الحيػػػاد، االسػػػتقبلؿ، التطػػػكع، ل
 الكحدة، كالعالمية كالتالي: 

الحركػػة الدكليػػة لمصػػميب األحمػػر كاليػػبلؿ األحمػػر حركػػة ذات طػػابع كطنػػي كدكلػػي اإلنسػػانية:  -2
كف تمييػػز، كتبػػذؿ جيػػكدان لرفػػع نبعػػت مػػف الرغبػػة فػػي تقػػديـ العػػكف إلػػى الجرحػػى فػػي ميػػاديف القتػػاؿ د

لػػػى  المعانػػػاة كتخفيفيػػػا عػػػف البشػػػرية فػػػي جميػػػع األحػػػكاؿ، كمػػػا تيػػػدؼ إلػػػى حمايػػػة الحيػػػاة كالصػػػحة كا 
 .ضماف احتراـ اإلنساف، كتعزيز التفاىـ المتبادؿ كالصداقة كالتعاكف كالسبلـ الدائـ بيف الشعكب

 جنسػػياتيـ أك عػػرقيـ أك ديانػػاتيـ أكال تفػػرؽ الحركػػة بػػيف األشػػخاص عمػػى أسػػاس عػػدـ التحيػػز:  -1
انتمػػػائيـ الطبقػػػػي أك السياسػػػي، ككػػػػؿ مػػػا تسػػػػعى إليػػػو ىػػػػك تقػػػديـ المسػػػػاعدة إلػػػى األشػػػػخاص حسػػػػب 

 .معاناتيـ مع إعطاء األكلكية ألشد حاالت الضيؽ إلحاحان 
لكي تحافظ عمى التمتع بثقة الجميع، تمتنع الحركة عػف المشػاركة فػي العمميػات الحربيػة الحياد:  -4
فػػػي الخبلفػػػات ذات الطػػػابع السياسػػػي أك العنصػػػرم أك الػػػديني أك األيػػػديكلكجي، فػػػي أم كقػػػت مػػػف ك 

 .األكقات
الحركة مستقمة، كرغـ أف الجمعيػات الكطنيػة تعمػؿ كػأجيزة مسػاعدة لمحككمػات فيمػا  االستقالؿ: -3

عمػػى  تضػػطمع بػػو مػػف نشػػاطات إنسػػانية كتخضػػع لمقػػكانيف السػػارية فػػي ببلدىػػا، فػػإف عمييػػا أف تحػػافظ
 .استقبلليا حتى تستطيع أف تتصرؼ بمكجب مبادئ الحركة في جميع الحاالت

الحركػة منظمػة إغاثػة تطكعيػة ال تعمػػؿ ألجػؿ المصػمحة الخاصػة كال تسػعى بػأم شػػكؿ التطػكع:  -5
 .كاف لمربح

ال يمكػػػف أف تكػػػكف ىنػػػاؾ سػػػكل جمعيػػػة كطنيػػػة كاحػػػدة لمصػػػميب األحمػػػر أك اليػػػبلؿ الكحػػػدة:  - 6
مػػد الكاحػػد، كيجػػب أف تكػػكف مفتكحػػة الجميػػع كأف تشػػمؿ بأنشػػطتيا اإلنسػػانية مجمػػػكع األحمػػر فػػي الب

 .أراضيو
الحركػػة الدكليػة لمصػػميب األحمػر كاليػػبلؿ األحمػر منظمػػة عالميػة كلمجمعيػػات الكطنيػػة العالميػة:  -7

 فييا حقكؽ متساكية كعمييا كاجب التعاكف.
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ـ، كبػػدأت بتقػػديـ خػػدماتيا 62/06/0228 تأسسػػت جمعيػػة اليػػبلؿ األحمػػر الفمسػػطيني رسػػميان بتػػاريخ
الصحية عبػر عيػادة صػغيرة فػي أحػد مخيمػات الشػعب الفمسػطيني فػي األردف، ككرسػت كجمعيػة ليػا 
شخصيتيا االعتبارية، بمكجب قرار مف المجمس الكطني الفمسطيني في دكرتو السادسػة، التػي عقػدت 

سػػة صػػحية كاجتماعيػػة ضػػخمة مػػف ـ، لتصػػبح بعػػد ذلػػؾ التػػاريخ مؤس0/2/0222فػػي القػػاىرة بتػػاريخ 
مؤسسػػػػػػات منظمػػػػػػة التحريػػػػػػر الفمسػػػػػػطينية، تضػػػػػػـ آالؼ الكػػػػػػكادر كعشػػػػػػرات اآلالؼ مػػػػػػف األعضػػػػػػاء 

 كالمتطكعيف الفمسطينييف كالعرب كاألجانب.

 عممت الجمعية، خبلؿ مسيرتيا، في اتجاىات ثبلثة ىي: 

 تطكير كادرىا البشرم. -
 تنكيع خدماتيا. -
فرعػػػان  12الصػػػحية كاالجتماعيػػػة، كتقػػػدـ خػػػدماتيا عبػػػر  بنػػػاء كتحػػػديث مراكزىػػػا كمؤسسػػػاتيا -

 كشعبة في الكطف كالشتات، كعبر عشرات المستشفيات كالمراكز الصحية كاالجتماعية. 

تتمثػػػؿ رسػػػالة الجمعيػػػة فػػػي تػػػكفير المسػػػاعدات اإلنسػػػانية كالخػػػدمات الصػػػحية كاالجتماعيػػػة لمشػػػعب 
قػـك الجمعيػة بػدرء المعانػاة اإلنسػانية كالتخفيػؼ الفمسطيني حيثما تكاجدت الحاجة كأينما كاف كعميػو، ت

منيا أيا كػاف شػكميا، كحمايػة حيػاة السػكاف كصػحتيـ ككفالػة احتػراـ اإلنسػاف، سػكاء فػي أكقػات السػمـ 
أك أثناء النزاعات المسمحة كفي سائر أكضاع الطكارئ، كالعمؿ عمى الكقاية مف األمػراض كالنيػكض 

 .كيج لمعمؿ الطكعيبالصحة كبالرعاية االجتماعية، كالتر 

تسػػػػتيدؼ خػػػػدمات الجمعيػػػػة فئػػػػات المجتمػػػػع الفمسػػػػطيني كافػػػػة، بمػػػػف فػػػػييـ البلجئػػػػكف الفمسػػػػطينيكف، 
 كبخاصة األكثر احتياجا كتقدميا عبر برامجيا.

 برامج جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني: 4.1

 برنامج اإلسعاؼ كالطكارئ: 4.1.1

تقػػديـ خػػدمات اإلسػعاؼ كالطػػكارئ بجػػكدة عاليػػة لممػكاطنيف الػػذيف يعيشػػكف فػػي منػػاطؽ  اليػدؼ العػػاـ:
 .السمطة الكطنية الفمسطينية )الضفة الغربية ك قطاع غزة( تحت أم ظرؼ

تػػػزامف نشػػػكء اإلسػػػعاؼ كالػطػػػػكارئ مػػػع نشػػػأة الجمعيػػػة، ككػػػاف مكاكبػػػان فييػػػا لمحطػػػات مختمفػػػة تعػػػرض 
لمعػػدكاف، كاالعػػتػػػداءات المتكػررة. كخػػػبلؿ انتفاضػة األقصػػى  الجمعيػة الشػعب الفمسػطيني فػي الشػتات
 ـ. 6501ـ ك6506ـ ك6552ـ ك6558كالحرب األخيرة عمى قطاع غزة عاـ 
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كيعتبػػػػر اإلسػػػػعاؼ كالػػطػػػػػػكارئ مػػػػف أساسػػػػيات الخػػػػدمات الصػػػػحية التػػػػي تقػػػػدميا الجمعيػػػػة لممػػػػكاطنيف 
ك نظػػران ألىميػػة ىػػذه الخدمػػة اإلنسػػانية  الفمسػػطينييف، ككػػؿ محتػػاج، فػػي األكضػػاع العاديػػة كالطارئػػة.

ـ بمرسػـك رئاسػي، 0222كمؼ اليبلؿ األحمر الفمسطيني، مف قبؿ السمطة الكطنية الفمسػطينية، عػاـ 
 .بالمسؤكلية الكاممة عف ىذا الجانب في الضفة الغربية كقطاع غزة

 لى:إكينقسـ برنامج االسعاؼ كالطكارئ 

مركػػزان فرعيػػان، مكزعػػة فػػي  62مركػػزان رئيسػػيان ك 01اتػػو عبػػر : كيقػػدـ خدمأ( جيػػاز االسػػعاؼ كالطػػكارئ
الضفة الغربيػة، بمػا فييػا القػدس الشػرقية، كقطػاع غػزة، عػدا عػف مركػز االسػعاؼ  مناطؽ مختمفة مف

سػػيارة  015كيسػػاعد ىػػذه المراكػػز حاليػػا، أسػػطكؿ مكػػكف مػػف .المكجػػكد فػػي فػػرع الجمعيػػة فػػي سػػكرية
 إسعاؼ.

ىك أحػد المؤسسػات التعميميػة التابعػة لمجمعيػة، كقػد تأسػس فػي العػاـ : ك ب( معيد اإلسعاؼ كالطكارئ
ـ فػي فمسػطيف بيػدؼ إعػداد كفػاءات فػي مجػاؿ عمػـك اإلسػعاؼ كالطػكارئ مػا قبػؿ المستشػػفى. 0222

سػػعاؼ كيعتبػػر الكحيػػد مػػف نكعػػو فػػي األرض الفمسػػطينية المحتمػػة، المخػػتص بتخػػريج كفػػاءات فػػي اإل
بيػػػػػرة كغػػػػػزة. كالمعيػػػػػد مفتػػػػػكح لمختمػػػػػؼ الفئػػػػػات االجتماعيػػػػػة، كالطػػػػػكارئ عبػػػػػر فرعيػػػػػو فػػػػػي مػػػػػدينتي ال

كالمؤسسػػات المحميػػة لبلسػػتفادة مػػف الػػدكرات ككرشػػات العمػػؿ بيػػدؼ نشػػر الػػكعي كاإلرشػػاد المجتمعػػي 
 .في مجاؿ االسعاؼ األكلي كالطكارئ

كقػػػػد انضػػػػمت جمعيػػػػة اليػػػػبلؿ األحمػػػػر الفمسػػػػطيني إلػػػػى المنظمػػػػة العالميػػػػة لمتعامػػػػؿ مػػػػع إصػػػػابات 
، كمقرىػػػا فػػػي الكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة المتحػػػدة، كمػػػا اعتمػػػدت الجمعيػػػة كفػػػرع (ITLS)الحػػػكادث

 .مرخص كمؤىؿ مف قبؿ المنظمة في ىذا المجاؿ

 برنامج الرعاية الصحية األكلية: 4.1.2

المساىمة في تمكيف حصكؿ الفئػات الميمشػة كالضػعيفة مػف الشػعب الفمسػطيني، عمػى  اليدؼ العاـ:
 .خدمات الرعاية الصحية األكلية ذات الجكدة العالية المبنية عمى أسس مجتمعية في شتى الظركؼ

تقػػـك جمعيػػة اليػػػبلؿ األحمػػر الفمسػػطيني بتطػػػكير خػػدماتيا الصػػحية كفػػػؽ تكصػػيات منظمػػة الصػػػحة 
 ا عمى المبادئ األساسية لمرعاية الصحية األكلية.العالمية، كاعتماد

كتعتمد خدمات الرعاية الصحية األكلية في الجمعيػة عمػى تػكفير االحتياجػات اإلنسػانية المحميػة التػي 
تتقػػػاطع مػػػع منسػػػقي الخدمػػػة اآلخػػػريف، مػػػع التركيػػػز عمػػػى الكقايػػػة كبػػػرامج تعزيػػػز الصػػػحة، كتشػػػجيع 

ختمػػؼ الػػبػػرامػػػج، كتػكفير الخػدمات الصػحية العبلجيػة عبػػر المشػاركة المجتمعيػة فػى تخطػيط كتنفيػذ م
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مركػػػزان مكزعػػػان فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة كقطػػػاع غػػػزة كسػػػكرية كلبنػػػاف، ك يقػػػدـ البرنػػػامج مجمكعػػػة مػػػف  01
 الخدمات كىي:

 خدمات الرعاية األكلية:

كيعتمػد عمػى برنػامج تثقيفػي مبنػي عمػى المجتمػع.  : كىػكالتطكير كالتمكيف المبني عمى المجتمع -أ
 .منطقة في الضفة الغربية كقطاع غزة 20جنة أمكمة آمنة في ل 20
عػامػػػا(، كيػػتـ  12إلػػى  -00كيسػػتيدؼ النسػػاء فػػي سػػف اإلنجػػاب )مػػف  :الػػصػػحػػػػة اإلنػػجػػابػػيػػػػة-ب

تقػػديـ ىػػذه الخدمػػة بكاسػػطة طبيبػػات متػػدربات عمػػى كافػػة عناصػػر الصػػحة اإلنجابيػػة، ككػػذلؾ رعايػػة 
 .الطفؿ
 .كالضغط كبخاصة مرضى السكرم راقبة كعالج األمراض المزمنة:م -ج 

كيسػػػػتيدؼ البرنػػػػامج حػػػػاالت الحمػػػػؿ الخطػػػػر، كالمكاليػػػػد الجػػػػدد كالمسػػػػنيف،  الزيػػػػارات المنزليػػػػة:-د 
 المزمنة كاألشخاص ذكم االعاقة. كالمصابيف باألمراض

عػدات الطػكارئ كاألدكيػة كييػدؼ إلػى تزكيػد مراكزىػا بػأجيزة كم االستعداد كاالستجابة لمطكارئ: -ق 
المسػتيمكة السػتخداميا كقػت الحاجػة، باإلضػافة إلػى المنشػكرات كالمطبكعػات التثقيفيػة  كالمكاد الطبية

إضافة الى تكفير عيادات متنقمة، كتقديـ خػدمات العيػادات المسػائية كاأليػاـ الطبيػة المجانيػة، إضػافة 
 إلى تكفير خدمة الخط الساخف عندما يتكجب ذلؾ.

كيتـ التنسيؽ لتنفيذ ىذا البرنامج مع كزارة التعميـ ككزارة الصػحة الفمسػطينية،  لصحة المدرسية:ا -ك 
حمػػبلت التكعيػػة الصػػحية كعقػػد دكرات اإلسػػعاؼ األكلػػي القػػائـ عمػػى المجتمػػع لطػػبلب  كيركػػز عمػػى

 .كمدرسي المدارس في المكاقع التي تتكاجد فييا مراكز الرعاية الصحية األكلية

 ة الككارث:برنامج إدار  4.1.3

 الحد مف المخاطر كتعزيز قدرة الجمعية عمى التعامؿ مع ضحايا الككارث اليدؼ العاـ:

برز دكر الجمعية فػي ىػذا المجػاؿ عنػدما تعػرض الشػعب الفمسػطيني ألكضػاع كارثيػة، كحػرب لبنػاف 
ـ، كانتفاضػػة األقصػػى، كالحػػركب عمػػى غػػزة، كالعديػػد مػػف التػػدخبلت فػػي حػػاالت الكػػكارث 0286عػػاـ 

الطبيعيػػػة. كقػػػد سػػػاىمت الجمعيػػػة أكثػػػر مػػػف مػػػرة فػػػي ميمػػػات إغاثػػػة دكليػػػة كبعثػػػة ككسػػػكفك، الػػػيمف، 
ندكنيسيا  .الجزائر، المغرب، اليند، كا 

 :ؿ نشاط الجمعية في ىذا المجاؿ فيكتمث
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متعػػددة، مثػػؿ إدارة المخيمػػات كتكزيػػع  : عبػػر تػػدريب كػػكادر الجمعيػػة فػػي مجػػاالتبنػػاء القػػدرات -أ
كتػػػػكفير الرعايػػػػة الصػػػػحية فػػػػي حػػػػاالت الطػػػػكارئ كاالتصػػػػاالت كالميػػػػاه كاإلصػػػػحاح، المػػػػكاد اإلغاثيػػػػة 

كتجييز المعدات البلزمة لمطػكارئ. كتمتمػؾ الجمعيػة شػبكات مػف المتطػكعيف المػدربيف القػادريف عمػى 
االستجابة كقت الطكارئ، كما تعمؿ عمى تأميف مستكل مستقر مف مخزكف المػكاد البلزمػة لئلسػعاؼ 

ضػػػافة لػػػذلؾ، لػػػدل االرئيسػػػية كالفرعيػػػة فػػػي الضػػػفة الغربيػػػة كفػػػي قطػػػاع غػػػزة.  زنيػػػاكالمػػػأكل فػػػي مخا
سػػػريرا ن مجيػػػػز لحػػػػاالت الجراحػػػػة كاإلصػػػػابات، كثػػػػبلث  05الجمعيػػػة مستشػػػػفى ميػػػػداني يتسػػػػع لنحػػػػك 

 كحدات صحية متقدمة.

ات كيساىـ ىذا البرنامج في بناء قدرة المؤسسات المحمية الحككمية كغير الحككميػة لمتصػدم لتػداعي 
 .الككارث، كباألخص التخطيط لمطكارئ

لمكػػكارث،  لبلسػػتجابةكذلػػؾ عػػف طريػػؽ رفػػع قػػدرات المجتمعػػات المحميػػة  الحػػد مػػف المخػػاطر: -ب 
 .الميمشة كباألخص المجتمعات المحمية

كيسػػػتيدؼ الطػػػبلب كالمعممػػػيف لتنميػػػة قػػػدراتيـ  الحػػػد مػػػف المخػػػاطر المعتمػػػد عمػػػى المػػػدارس: -ج 
ث، كتػػدريبيـ عمػػى كيفيػػة التصػػرؼ فػػي حالػػة حدكثػػو مػػف حيػػث اإلعػػداد لمكاجيػػة أم طػػارئ قػػد يحػػد

 كاالستجابة لمككارث.
مكاجيتيا كالتعامؿ معيا، ككيفيػة  ألفراد الشعب الفمسطيني بالككارث، ككيفية التكعية المجتمعية:-د 

التصػرؼ التعامؿ مع مخمفات الحرب كاأللغػاـ، كالمتفجػرات، كالكقايػة مػف األسػمحة الكيماكيػة، ككيفيػة 
طبلؽ النار  .كقت القصؼ كا 

 برنامج التأىيؿ كتنمية القدرات: 4.1.4

دمػػج األشػػخاص ذكم اإلعاقػػة فػػي مجتمعػػاتيـ المجميػػة عبػػر تطػػكير قػػدراتيـ كمػػنحيـ  اليػػدؼ العػػاـ:
 فرصا متكافئة.

تنطمػػػػؽ الجمعيػػػػة فػػػػي عمميػػػػة تأىيػػػػؿ كتنميػػػػة قػػػػدرات األشػػػػخاص ذكم اإلعاقػػػػات مػػػػف قاعػػػػدة حقكقيػػػػة 
مركػػز تأىيػػػؿ ككحػػدة، منيػػا ثمانيػػػة  62البعػػػد الخيػػرم كالشػػفقة. كتػػػدير الجمعيػػة  اجتماعيػػة بػػديبلن مػػف

مراكػػز متخصصػػة فػػي تأىيػػؿ كتنميػػة قػػدرات األطفػػاؿ ذكم اإلعاقػػة العقميػػة، كأربعػػة مراكػػز كمػػدارس 
متخصصة في تعميـ الطبلب الصـ، كقسميف متخصصيف فػي تأىيػؿ األطفػاؿ ذكم الشػمؿ الػدماغي، 

الحركيػة، كخمػس كحػدات لتأىيػؿ السػمع  -صصػة فػي اإلعاقػات الجسػديةكعشرة مراكز ككحػدات متخ
كالنطؽ، كست فرؽ تأىيؿ متنقمة في القرل كالمحافظات. إضػافة لبرنػامج التربيػة الخاصػة المجتمعيػة 
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)اإلثػػراء المنزلػػي الػػذم تنفػػذه الجمعيػػة فػػي عشػػر محافظػػات فػػي الضػػفة كالقطػػاع(، الػػذم يركػػز عمػػى 
 قيف عقميان كدمجيـ في الحياة اليكمية ألسرىـ كمجتمعاتيـ المحمية.تطكير قدرات األطفاؿ المعا

كتدير الجمعية فػي خػاف يػكنس كميػة جامعيػة متخصصػة بالتأىيػؿ كتنميػة القػدرات، كىػي الكحيػدة فػي 
 .فمسطيف التي تمنح درجة البكالكريكس، معتمدة مف قبؿ كزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية

لخدمات التأىيمية تقدـ في إطار كحدات تأىيميػة مرتبطػة بالخػدمات الطبيػة التابعػة كىناؾ العديد مف ا
 .لمجمعية في كؿ مف سكرية كلبناف كمصر، باإلضافة الى مركز األطراؼ االصطناعية في سكرية

 :الخدمات التأىيمية المقدمة

 الكقاية كالتكعية باإلعاقة كحقكؽ ذكم اإلعاقة. -أ

 خؿ المبكراف.الكشؼ كالتشخيص كالتد -ب

 القياـ بزيارات منزلية لؤلشخاص ذكم اإلعاقة كتقديـ ما يمـز ليـ، كمتابعة أكضاعيـ مع األىؿ.-ج

اجتمػاعي،  ،تنفيذ البرامج التخصصية )تػدريب كتعمػيـ كتربيػة خاصػة، تأىيػؿ، عػبلج، إرشػاد نفسػي-د
 عبلج طبيعي ككظيفي كنطقي، برامج إبداعية(.

 كاإلبداع )رياضة معكقيف، فنكف، مكتبات ألعاب تربكية كغيرىا(.تنفيذ برامج الدعـ  -ق

تقػػػػديـ خدمػػػػة األدكات المسػػػػاعدة لؤلطفػػػػاؿ ذكم اإلعاقػػػػات، كالمسػػػػنيف كالمرضػػػػى، مػػػػف سػػػػماعات -ك
 .ككراسي متحركة كغيرىا

دكر حضػانة تابعػة لمجمعيػة فػي كػؿ مػف  1ركضػة أطفػاؿ، ك 01خدمات اجتماعيػة أخػرل تشػمؿ -ز
بػػػة كقباطيػػػة كطػػػكلكـر كبنػػػي نعػػػيـ كخػػػانيكنس، باإلضػػػافة الػػػى دار المسػػػنيف فػػػي الخميػػػؿ كجنػػػيف كعرا

 .نابمس، كمركز األيتاـ في طكلكـر

، )كىػػك برنػػامج (CBR)كالجمعيػػة شػػريؾ أساسػػي فػػي برنػػامج التأىيػػؿ المبنػػي عمػػى المجتمػػع المحمػػي
عػػدادىا ك تأىيميػػا لمتػػدخؿ ك تقػػديـ رسػػ ائؿ صػػحية قػػائـ عمػػى تشػػكيؿ لجػػاف مػػف المجتمػػع المحمػػي، كا 

كاجتماعية فػي مجتمعػاتيـ المحميػة، لرفػع المسػتكل المعرفػي لػدىيـ(، إلػى جانػب مؤسسػات كجمعيػات 
أخرل في مناطؽ شماؿ ككسط كجنكب الضفة الغربية. كالجمعية عضك أساسي فػي المجمػس األعمػى 

 .لشؤكف األشخاص ذكم اإلعاقة في فمسطيف
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 كاالجتماعية:  برنامج الصحة النفسية 4.1.5

المسػاىمة فػي تحسػيف مسػتكل الرفػاه النفسػي كاالجتمػاعي لمفئػات الميمشػة كالمحتاجػة  :عػاـاليدؼ الػ
كسابيا ميارات ككسػائؿ لتقميػؿ آثػار األضػرار الناتجػة مػف  في األرض الفمسطينية المحتمة كالشتات، كا 

 المؤثرات الخارجية كتقديـ الدعـ كالمساندة عند الحاجة.

 :اعية في الجمعية خدماتو لمفئات االجتماعية التاليةيقدـ برنامج الصحة النفسية االجتم
 مكظفك كمتطكعك جمعية اليبلؿ األحمر الفمسطيني. -
 الفمسطيني. المستفيدكف مف خدمات جمعية اليبلؿ األحمر -

 .المجتمع الفمسطيني بشكؿ عاـ -

 كيتـ تقديـ الخدمات عبر ثمانية مراكز في الضفة الغربية كقطاع غزة كأىـ الخدمات:

كييدؼ إلى تزكيد المربيف بميػارات تمكػنيـ  الدعـ النفسي االجتماعي لممربيف)جسر المحبة(: -أ
 الجسدم كالجنسي. كاالستغبلؿمف التعامؿ مع أطفاليـ بيدؼ حمايتيـ مف العنؼ 

كيسػػػػتيدؼ أطفػػػػاؿ الصػػػػفيف  الػػػدعـ النفسػػػػي االجتمػػػػاعي المبنػػػػي عمػػػػى المػػػدارس األساسػػػػية: -ب
االجتماعيػػػة  -األساسػػػية، كيعمػػػؿ عمػػػى تحسػػػيف البيئػػػة النفسػػػيةالخػػػامس كالسػػػادس فػػػي المػػػدارس 

بيػػنيـ كبػػيف المجتمػػع المحمػػي، كتمكيػػنيـ مػػف ميػػارات تسػػاىـ فػػي  فاعػػؿلؤلطفػػاؿ كرفػػع مسػػتكل الت
 التأقمـ مع البيئة المحيطة بيـ.

: مثػػػػؿ األيػػػػػػاـ المفتكحػػػػة، كالميرجانػػػػات، كالعػػػػركض المسػػػػرحية، ككرش األنشػػػػطة المجتمعيػػػػة -ج
رحبلت، كتيػػػدؼ إلػػػى إفسػػػاح المجػػػاؿ لؤلطفػػػاؿ كاألىػػػالي لمتػػػركيح عػػػف أنفسػػػيـ كزيػػػادة العمػػػؿ كالػػػ

 .بينيـ، كرفع كعي األىؿ تجاه حاجات أبنائيـ النفسية االجتماعية فاعؿالت

إلػى مسػاعدة األفػراد كتطػكير ميػاراتيـ كتزكيػدىـ  كييػدؼ اإلرشػػاد النفسي الفردم كالجماعي: -د
 نيـ كتكيفيـ النفسي االجتماعي.بالكسائؿ البلزمة لتحقيؽ تكاز 

كتيػدؼ إلػى رفػع كفػاءة كقػدرات العػامميف كالمينيػيف فػي مجػاالت الصػحة  الدكرات التدريبية: -ق
 النفسية االجتماعية.

كييػػدؼ إلػػى تحسػػيف كعػػي كاداء العػػامميف النفسػػييف كاالجتمػػاعييف لػػذكاتيـ، كتقػػديـ  اإلشػػراؼ: -ك
 .خدماتيـ كفؽ أسس عممية نظرية كعممية

ضػػافة إلػػى ىػػذه الخػػدمات، تػػدير الجمعيػػة مركػػزان لمعػػبلج بػػالفف التعبيػػرم، حيػػث يػػتـ اسػػتخداـ الفنػػكف ك  ا 
المختمفػػػة كالمكسػػػيقى، الرسػػػـ، المسػػػرح، التصػػػكير كغيرىػػػا فػػػي التػػػدخبلت الػػػنفس اجتماعيػػػة، بيػػػدؼ 
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مسػػػاعدة األفػػػراد الػػػذيف يعػػػانكف مػػػف اضػػػطرابات نفسػػػية، عمػػػى الػػػتخمص أك التقميػػػؿ، مػػػف حػػػدة اآلثػػػار 
 .الناتجة عف االضطراب النفسي

 برنامج القانكف الدكلي اإلنساني كتعميـ المعمكمات:  4.1.6

تعزيػػز القػػيـ اإلنسػػانية فػػي المجتمػػع الفمسػػطيني، بمػػا يتكافػػؽ كأىػػداؼ كمبػػادئ الحركػػة اليػػدؼ العػػاـ: 
 الدكلية لمصميب األحمر كاليبلؿ األحمر كأحكاـ القانكف الدكلي اإلنساني.

 جمعية بما يمي:كلتحقيؽ ذلؾ، تقـك ال
: يػػػتـ عقػػػد دكرات ككرشػػػات عمػػػؿ بشػػػكؿ منػػػتظـ، تسػػػتيدؼ مػػػكظفي أ( عقػػػد كرشػػػات عمػػػؿ كدكرات

إلػػى مؤسسػػات المجتمػػع المحمػػي، الحككميػػة كغيػػر الحككميػػة، لمتعريػػؼ إضػػافة كمتطػػكعي الجمعيػػة، 
 برسػػػالة كأىػػػداؼ الجمعيػػػة كالمبػػػػادئ األساسػػػية لمحركػػػة الدكليػػػة لمصػػػػميب األحمػػػر كاليػػػبلؿ االحمػػػػر،
كالقػػػانكف الػػػدكلي االنسػػػاني، كمككنػػػات الحركػػػة الدكليػػػة )االتحػػػاد الػػػدكلي لجمعيػػػات الصػػػميب األحمػػػر 
كالػػيػػبلؿ األحػػمػػر، كالمجنة الػدكلػيػة لمصميب األحمر، كالجمعيات الكطنيػة( كعبلقتيػا بجمعيػة الػػيػػػبلؿ 

 األحمر الفمسطيني.

األجيػزة الشػرطية كالعسػكرية  المؤسسػات ضػباط ككػكادركػمػا تنظـ كرشػػػػات عمؿ خاصة مكجية إلى 
األمنيػػػة لتعػػػريفيـ بالقػػػانكف الػػػدكلي اإلنسػػػاني، كتنظػػػيـ حمقػػػات دراسػػػية خاصػػػة بالشػػػارة لمتعريػػػؼ بيػػػا، 

 .كبأىميتيا، لمنع سكء استخداميا كاحتراـ كحماية المياـ الطبية

لؤلحكػػػػاـ القػػػػانكف الػػػػدكلي  رصػػػػد كتكثيػػػػؽ انتياكػػػػات االحػػػػتبلؿ االسػػػػرائيمي ب( تكثيػػػػؽ االنتياكػػػػات:
 اإلنساني التي تطاؿ طكاقـ كمنشئات الجمعية. 

تػػدريب كػػػكادر كمتطػػكعي الجمعيػػة، كمنسػػقي البػػرامج، خصكصػػا الشػػباب، عمػػى  ج( تنميػػة القػػدرات:
نشػػر كتعمػػيـ مبػػادئ الجمعيػػة، كخػػدماتيا كالحركػػة الدكليػػة لمصػػميب األحمػػر كاليػػبلؿ األحمػػر كالقػػانكف 
الػػدكلي االنسػػاني، عبػػر عقػػد دكرات تدريبيػػة متخصصػػة فػػي مجػػاالت: ميػػارات االتصػػاؿ، كالعبلقػػات 

 .فع كفاءاتيـ كاالرتقاء بأدائيـ المجتمعيالعامة، كاالعبلـ لر 
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 برنامج الشباب كالمتطكعكف:  4.1.7

 برنامجيف أساسييف ىما:   تضـ الدائرة
 برنامج الشباب:  أ(

تعزيز قدرات الشباب، كتنمية مياراتيـ العقمية كالجسدية، بما يتفؽ كاحتياجاتيـ اليدؼ العاـ: 
القيادة كالتنمية بما ينسجـ مع قيـ كمبادئ  كاحتياجات مجتمعيـ، كاستثمار طاقاتيـ في مجاؿ

 الجمعية .

 تنفذ الجمعية برامج شبابية تعمؿ عمى االرتقاء بدكر الشباب عبر ستة محاكر أساسية ىي:
 كمشاركتيـ في صنع القرار. تعزيز ركح المكاطنة كاالنتماء لػدل الشباب  -أ
 .القيادية تطكير قدراتيـ كالمساىمة في بناء شخصياتيـ كممكاتيـ  -ب

 كاالجتماعي كالبيئي لدييـ. المساىمة فػػي رفػػع مستكل الػػكعػػي الصحي  -ج

مساىمة الشباب في نشر رسالة الجمعية كمبادئ الحركة الدكلية لمصميب األحمر كاليبلؿ  -د
 .األحمر، عبر البرامج كاألنشطة الشبابية

 كالعربية كاألجنبية. تعزيز الشراكة مع المؤسسات الشبابية المحمية  -ق

بداعاتيـ. إتاحة المجاؿ لمشباب لممارسة ىكاياتيـ المختمفة  -ك  كتنمية مكاىبيـ كا 

 :كأبرز البرامج التي تنفذىا الجمعية لصالح الشباب ىي
ـ، كييدؼ إلى 6556الذم بدأ العمؿ بو العاـ : التكعية مف األلغاـ كاألجساـ المشبكىة -2

كخاصة األطفاؿ إلى خطكرة ىذه األجساـ كتبعات العبث بيا تكعية المجتمع الفمسطيني، 
 .كذلؾ مف خبلؿ فريؽ متخصص مف المتطكعيف

تنظـ الجمعية سنكيان عشرات المخيمات : اقامة المخيمات الصيفية لؤلطفاؿ كالفتياف كالشباب -1
 الصيفية. 

 ب( برنامج المتطكعيف:

تفعيؿ تعزيز ممارسة العمؿ التطكعي الداعـ لبرامج الجمعية، كالمجتمعات المحمية،  اليدؼ العاـ:
كالتركيز عمى فئة الشباب كاستثمار قدراتيـ لتطكير المجتمع كنشر مبادئو بيف أفراده، كيسعى 

 البرنامج الى تحقيؽ ىذا اليدؼ عبر:
 صان فئة الشباب.تعزيز ركح العمؿ التطكعي في أكساط المجتمع الفمسطيني، كخصك  -أ



000 

 

إشراؾ المتطكعيف في نشر رسالة الجمعية كمبادئ الحركة الدكلية لجمعيات الصميب األحمر  -ب
 كاليبلؿ األحمر.

  .تطكير ميارات كقدرات المتطكعيف كصقؿ مكاىبيـ كتنمية ىكاياتيـ كطاقاتيـ اإليجابية -ج

  .ابية المحمية كالعربية كاألجنبيةتكثيؽ عرل التعاكف بيف الجمعية كالمؤسسات التطكعية كالشب -د

دعـ كتطكير برامج كخدمات الجمعية، عبر مساىمات المتطكعيف المختمفة في األحكاؿ العادية  -ق
 (www.PalestineRCS.org)كالطارئة.

إلػػى فريػػؽ مػػف  فػػي تنفيػػذ عممػومػف بػػرامج جمعيػػة اليػػبلؿ األحمػر الفمسػػطيني    برنػػامج ك يسػتند كػػؿ 
المتطػػكعيف كالمتطكعػػات، كأعػػدادىـ مكزعػػة عمػػى الفػػركع كالبػػرامج كمػػا ىػػك مكضػػح فػػي الجػػدكؿ رقػػـ 

(0.1:) 

 األحمر الفمسطيني حسب البرنامج تكزيع المتطكعيف في فركع جمعية اليبلؿ   (:4.1 جدكؿ )

 
 ـ

 البرنامج
 
 

 المنطقة

اإلسعاؼ 
 كالطكارئ

الرعاية 
الصحية 
 األكلية

إدارة 
 الككارث

التأىيؿ 
كتنمية 
 القدرات

الصحة 
 النفسية

القانكف الدكلي 
اإلنساني كتعميـ 

 المعمكمات

الشباب 
 كالمتطكعيف

 006  05 65 25 22 20 جباليا 2

 0166  05 65 25 12 00 غزة 1

 120  05 65 25 10 08 الوسطى 4

 0601  05 65 25 22 25 خانيونس 3

 015  05 65 25 60 10 رفح 5

 4739  150 200 400 138 184 المجموع 

 (06/6500 -دائرة المتطكعيف -حمر الفمسطيني المصدر)جمعية اليبلؿ األ

غزة، ثـ في مدينة  كمف خبلؿ الجدكؿ يبلحظ أف أكبر عدد مف المتطكعيف يكجد في مدينة
 –غزة  خانيكنس، كذلؾ لكجكد مستشفيات تتبع لمجمعية في ىاتيف المدينتيف )مستشفى القدس في

 .مستشفى األمؿ في خانيكنس(

 مالحظة:

جميع المتطكعيف ينضمكف إلى برنامج الشباب كالمتطكعيف كيككنكا متطكعيف غير متخصصػيف، ثػـ 
ألخػرل فيصػبحكا متطػكعيف متخصصػيف )لػيس كػؿ متطػكع بعد ذلؾ يتـ تكجيو بعضػيـ إلػى البػرامج ا

( ىك اجمالي عػدد المتطػكعيف 1212) حيث يعتبر الرقـ في العمكد األخير مف الجدكؿ ،متخصص(
 (.متخصص كغير متخصص) في جمعية اليبلؿ األحمر الفمسطيني

http://www.palestinercs.org/
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ميػاراتيـ كيحصؿ المتطػكعيف فػي كػؿ برنػامج عمػى دكرات تدريبيػة مجانيػة لرفػع مسػتكاىـ المعرفػي ك  
لتتناسب مع طبيعة عمميـ كمتطكعيف في البرنامج الذم يتطكعكف فيػو، كالػدكرات كمػا ىػي مكضػحة 

 (:6.6في الجدكؿ رقـ )
 الدكرات األساسية التي يستفيد منيا لمتطكعيف في   (:4.2 جدكؿ )

 جمعية اليبلؿ األحمر حسب البرنامج 

 الدكرات البرنامج ـ

 اإلسعاؼ األكلي  - برنامج اإلسعاؼ كالطكارئ 2
 ساعة(60دكرة إسعاؼ اكلي )  -
 دكرة مستجيب أكؿ   -
 دكرة سائؽ إسعاؼ  -
 دكرات متقدمة في اإلسعاؼ كالكصكؿ اآلمف   -
 دكرة في التعامؿ مع الخرائط   -
 دكرة في التعامؿ مع الجثث المتحممة  -

 دكرة إسعاؼ أكلي  - برنامج الرعاية الصحية األكلية  1
 دكرة في الصحة العامة في الطكارئ  -
عداد مدربيف   -  دكرة تحديد احتياجات كا 

 دكرة اإلعداد لمكاجية الككارث   - برنامج إدارة الككارث  4
 دكرة إدارة مستكدعات   -
 دكرة إدارة غرفة العمميات   -
 دكرة المياه كاإلصحاح  -
 دكرة إدارة مخيمات اإليكاء  -
 دكرة الحد مف المخاطر  -
 دكرة اإلخبلء اآلمف  -
 (VCAدكرة تقييـ مكاطف الضعؼ كالقدرات )  -
 دكرة مخيـ الفريؽ الكطني لبلستجابة في الككارث   -
 دكرة اإلغاثة كالتقييـ في حالة الككارث  -

 

 (0دكرة لغة اإلشارة ) - برنامج التأىيؿ كتنمية القدرات  3
 (6لغة إشارة متقدمة )دكرة  -
 دكرة فف التعامؿ مع ذكم اإلعاقة   -
 دكرة فرؽ تدخؿ أثناء الككارث  -
 دكرات في مجاالت تخصصية أخرل  -
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 دكرة في اإلسعاؼ النفسي األكلي   - برنامج الصحة النفسية  5
 دكرة إدارة اإلجياد  -
 دكرة جسكر المحبة   -
 دكرة الدعـ النفسي أثناء الككارث   -

القانكف الدكلي اإلنساني كتعميـ برنامج  6
 المعمكمات

 دكرة نشر معمكمات   -
 دكرة القانكف الدكلي اإلنساني  -

 دكرة القيادات الشبابية   - المتطكعيف برنامج الشباب ك  7
 دكرة المبادرات المجتمعية   -
 دكرة الفمكمكر الشعبي   -
 دكرة المكاىب الرياضية كالفنية  -
 دكرة إدارة مشاريع   -
 دكرة االتصاؿ كالتكاصؿ   -
 (YABCدكرة الشباب كسطاء لتغيير السمكؾ )  -
 دكرة االجتماعي  -

 ـ(06/6500 -مقابمة فردية مع مدير دائرة المتطكعيف  -لمصدر)جمعية اليبلؿ األحمر الفمسطيني ا

كىػي جمعيػة اليػبلؿ األحمػر الفمسػطيني  يعتبر التطكع مف المبادئ السبعة الرئيسية التي تقـك عمييػاك 
 العالمية(. -الكحدة  -التطكع  -االستقبللية  -الحياد  -عدـ التحيز  -)اإلنسانية 

كتعتمػد الجمعيػػة فػػي تػػدخبلتيا كتقػػديـ خػػدماتيا عمػػى فػرؽ المتطػػكعيف فػػي البػػرامج، سػػكاء لمتػػدخؿ فػػي 
حػػاالت الكػػكارث كالتقيػػيـ كتكزيػػع المسػػاعدات كالتكعيػػة، حيػػث أف ىػػذه التػػدخبلت أغمبيػػا بحاجػػة إلػػى 

مف األفراد المييئيف كالجاىزيف لمتدخؿ بشكؿ جيػد كسػريع حسػب المتطمػب، كىػذا ال يمكػف  عدد كبير
أف يتكفر بيذا الشػكؿ إال لػدل فئػة المتطػكعيف، كمػف الصػعب جػدان تػكفيره مػف خػبلؿ بػرامج كمشػاريع 

جراءات إدارية طكيمة.  مدفكعة األجر لمشباب، ألف ذلؾ يتطمب كقت لبلستعداد كالتييئة كا 

( نبلحظ أف جمعية اليبلؿ األحمر الفمسطيني تضػـ عػدد كبيػر مػف 6.1-0.1مف خبلؿ الجدكليف )ك 
 ـميػػاراتي المتطػػكعيف فػػي كافػػة البػػرامج، كتيػػتـ بتػػدريبيـ كفػػؽ خطػػة لكػػؿ برنػػامج، بمػػا يناسػػب تطػػكير

 لرفع مستكاىـ المعرفي كتطكير مياراتيـ العممية كالعممية، حسب متطمبات تدخبلتيـ.

 الخالصة: 
مف خبلؿ ىذا الفصؿ تـ استعراض نبذة مختصرة عف جمعية اليبلؿ األحمر الفمسطيني 

 - االستقبللية –الحياد  –عدـ التحيز  –بشكؿ عاـ، كالمبادئ السبعة التي تستند الييا )اإلنسانية 
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العالمية(، ك ىي تعزز المفاىيـ اإلنسانية كالتطكع كالمشاركة كالتعاكف كالثقة،  –الكحدة  –التطكع 
كىذه المفاىيـ ليا عبلقة مباشرة في تشكيؿ رأس الماؿ االجتماعي، كما تـ عرض برامج الجمعية 

 التي ينضـ إلييا المتطكعيف، كتقدـ مف خبلليا خدماتيا لشرائح المجتمع المحمي. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصؿ الخامس 5
 قياسيةالدراسة ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



002 

 

 المقدمة:
 كيتككف ىذا الفصؿ مف مبحثيف: 

جراءات الدراس األكؿ  ة.منيجية كا 
 .، كاختبار فرضيات الدراسةيالمبيانات المتعمقة ب تحميؿ نتائج الدراسة كالثاني

جراءات الدراسة:المبحث  5.1  األكؿ: منيجية كا 

 :ية الدراسةمنيج  5.1.1

 اعتمدت الدراسة عمى:

حيث ستقـك بكصؼ العبلقة التي تربط المفاىيـ التي يعززىا  المنيج التحميمي الكصفي:أ( 
 .العمؿ التطكعي لدل فئة الشباب كتسيـ في تنمية قيـ رأس الماؿ االجتماعي

تكزيعيا عمى عينة مجتمع الدراسة إعداد استبانة ك  تـ : حيثالمنيج التحميمي الكميب( 
بيانات، كمف الجمعية اليبلؿ األحمر الفمسطيني بجميع فركعو في قطاع غزة( لجمع  ي)متطكع

 (.SPSSثـ تحميؿ ىذه البيانات إحصائيا عمى برنامج )
 -IBMكسيتـ استخداـ األساليب اإلحصائية التالية باالعتماد عمى البرنامج اإلحصائي 

SPSS Statistcs 22. 
النسب المئكية كالتكرارات كالمتكسط الحسابي كالمتكسط الحسابي النسبي: كيستخدـ ىذا  -0

األمر بشكؿ أساسي ألغراض معرفة تكرار فئات متغير ما كيفيد الباحث في كصؼ عينة 
 .الدراسة

كالتجزئة النصفية لمعرفة ثبات فقرات  (Cronbach's Alpha)لفا كركنباخ أاختبار  -6
 المقياس. 

 معامؿ ارتباط بيرسكف لدراسة العبلقة بيف المؤشرات. -1

(: لبياف داللة الفركؽ ببف متكسطات One-Way ANOVAتحميؿ التبايف األحادم ) -1
 ثبلث عينات فأكثر.

في بعض الجدكاؿ كىي تعبر عف )إجابات  األرقاـ لعدد االجابات تختمؼ مبلحظة:  -0
 مفقكدة(.

 



002 

 

 ترميزه كما في الجدكؿ التالي:ك  متدرج ثالثيك تـ استخداـ مقياس ذات سمـ 
 المقياس الثبلثي: (5.1 جدكؿ )

 بشكؿ ضعيؼ بشكؿ متكسط كبير بشكؿ الخيارات

 2 1 4 الدرجة

 

 :التالي الجدكؿ في كما كترميزه ذات سمـ متدرج ثنائي مقياس استخداـ سيتـ ك
 المقياس الثنائي: (5.2 جدكؿ )

 ال نعـ الخيارات

 2 4 الدرجة

 :أداة الدراسة  5.1.2

دراسات كبحكث عممية مختمفة )محمية، عربية، أجنبية( التي تناكلت  مصادر ثانكية: -أ(
 .االستفادة منيا عند كضع االستبانة لمدراسةات ذات العبلقة ك مكضكع

 :االستبانة كالمقاببلت الشخصية كذلؾ مف خبلؿ مصادر أكلية: -ب(

 لى الدراسات السابقة كالمقاييس المعتمدة لقياس رأس إبالرجكع  تصميميا تـالتي  :االستبانة
تكزيعيا عمى ثـ  ،الماؿ االجتماعي مف خبلؿ القيـ المعززة لو كتأثير العمؿ التطكعي عمى ىذه القيـ

بجمعية اليبلؿ األحمر الفمسطيني في كافة  المتخصصيفعينة الدراسة كىـ مف فئة المتطكعيف 
لتحميؿ كمعرفة طبيعة العبلقة بيف العمؿ  فركعو بقطاع غزة، لمحصكؿ عمى المعمكمات المطمكبة

 .التطكعي  كتعزيزه لقيـ رأس الماؿ االجتماعي

 كتنقسـ االستبانة إلى ثالثة محاكر:

 (.0-0: يتضمف بيانات شخصية عف المبحكثيف )المتطكعيف( مف )األكؿ

معيقاتو كمقترحات مف  ،مدتو ،دكافعو ،: يتضمف معمكمات عف نكع العمؿ التطكعي أىدافوالثاني
(2-00.) 
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 : يتضمف مؤشرات الدراسة كىي:الثالث

 (66-02المؤشر األكؿ )االنتماء الكطني كالمكاطنة( مف )

 (68-61)التسامح( مف ) المؤشر الثاني

 (12-62المؤشر الثالث )المشاركة االجتماعية كالسياسية( مف )

 (15-12المؤشر الرابع )التعاكف( مف )

 (12-10المؤشر الخامس ) الثقة( مف )
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 مؤشرات الدراسة  (:5.2 شكؿ )

 المدراء اإلداريكف لفركع جمعية اليبلؿ األحمر الفمسطينيبعض مف مع  :المقابالت الشخصية 
 .لمحصكؿ عمى بعض المعمكمات

 

 التعاكف
CO 

 رأس المال االجتماعي
SC 

 التسامح
TO 

 الثقة
CON 
 

المشاركة 
السياسية 
 كاالجتماعية

PSP 
 
 

 
 

المكاطنة 
 كاالنتماء الكطني

CNB 

 العمؿ التطكعي
VW 
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 حدكد الدراسة:  5.1.3

: ستقتصر الدراسة عمى المتطكعيف في جميع فركع جمعية اليبلؿ األحمر الحدكد المكانية
فقط لعدـ التمكف مف الكصكؿ إلى المتطكعيف في فركع الجمعية بالضفة  الفمسطيني في قطاع غزة
 .الغربية بسبب الحصار

بيانات االكلية )االستبانة( مف متطكعيف فركع جمعية اليبلؿ األحمر : سيتـ جمع الالحدكد الزمانية
 تطكعيـ استمر متطكعيف شممت حيث ،ـ6500إلى ـ6550الفمسطيني في قطاع غزة خبلؿ الفترة 

 ليا تعرض التي الثبلثة الحركب الزمنية الفترة ىذه كتشمؿ الجمعية، في سنكات 2 مف أكثر إلى
 لحككمتيف سياسيتيف مرحمتيف الفترة ىذه كتعكس كما كاالقتصادم، السياسي كالحصار غزة، قطاع

 .العامة الحياة نكاحي عمى كانعكست كاالجتماعية كاالقتصادية السياسية األكضاع فييا اختمفت

 مجتمع كعينة الدراسة:  5.1.4

متطكع في جمعية اليبلؿ األحمر  1212: يتككف مجتمع الدراسة الكمي مف مجتمع الدراسة
تـ تطبيؽ الدراسة عمى حيث  متخصصيف كغير متخصصيفكيضـ ىذا الرقـ متطكعيف الفمسطيني، 

 .(1.0) جدكؿكما ىك في  .فقط المتخصصيفعينة مف المتطكعيف 

ىك الذم ينتسب إلى جمعية اليبلؿ األحمر الفمسطيني مف  المتخصصحيث أف المتطكع غير 
 .متخصصة في الجمعيةيككف ضمف البرامج الخبلؿ تعبة استمارة التطكع كمف ثـ ال 

بتكزيع متناسب، حيث  (متخصصمتطكع  606) عينة طبقية عشكائية تـ أخذ :عينة الدراسة
في كؿ فرع مف فركع اليبلؿ األحمر  المتخصصيفقسمت العينة بحسب عدد المتطكعيف 

 خطأ بنسبة استبانة 606كاسترداد  استبانة 600حيث تـ تكزيع  الفمسطيني بقطاع غزة.
 كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي: ،%0ىامشى
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 النسبة المئكيةلفركع مع عدد العينة مف كؿ فرع ك عدد المتطكعيف في  البرامج  كفي ا  (:5.3 جدكؿ )

 
 ـ

 البرنامج
 
 
 المنطقة

اإلسعاؼ 
 كالطكارئ

الرعاية 
الصحية 
 األكلية

إدارة 
 الككارث

التأىيؿ 
كتنمية 
 القدرات

الصحة 
 النفسية

الشباب 
 كالمتطكعيف

عدد العينة 
 مف الفرع

النسبة 
% 

 61.0 02 006 05 65 25 22 20 جباليا 2
 02.0 18 0166 05 65 25 12 00 غزة 1
 60.0 01 120 05 65 25 10 08 الكسطى 4
 60.2 00 0601 05 65 25 22 25 خانيكنس 3
 01.2 10 015 05 65 25 60 10 رفح 5
 055.5 152 4739 150 200 400 138 184 المجمكع 
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 :كصؼ خصائص العينة 5.1.5

 تكزيع العينة حسب البيانات الشخصية  (:5.4 جدكؿ )  

 نسبة عدد البياف

 %50.4 124 ذكر النكع

 %49.6 122 أنثى

 %40.4 101 متزكج االجتماعيةالحالة 

 %57.2 143 أعزب

 %2.4 6 غير ذلؾ

 %17.7 44 22-18 العمر

23-30 137 55.2% 

31-45 54 21.8% 

 %5.2 13 فأكثر 35

 %12.6 31 ثانكم المؤىؿ العممي

 %29.7 73 دبمـك

 %52.0 128 بكالكريكس

 %2.4 6 ماجستير

 %3.3 8 غير ذلؾ

 %15.5 38 ال شيء التخصص

 %18.8 46 اجتماعيات

 %23.7 58 صحة

 %13.1 32 تجارة

 %12.2 30 إدارة

 %16.7 41 غير ذلؾ

لتكزيع العينة، أف نسبة المتطكعيف مف الذككر كاإلناث تكاد تككف ( 0.1)الجدكؿ كنبلحظ مف خبلؿ 
مف  يفالمتطكع%( بينما بمغت نسبة 05.1متساكية، حيث بمغت نسبة المتطكعيف مف الذككر )

، كأف الرغبة كالدافعية لجنسكىذا يكضح أف ثقافة التطكع ليس ليا عبلقة با %(12.2اإلناث )
 لمتطكع مكجكدة لدل كبل الجنسيف. 

أما عف الحالة االجتماعية لممتطكعيف فمقد كانت أعمى نسبة ىي لفئة األعزب حيث بمغت 
%( كىذا  6.1األقؿ غير ذلؾ ك بمغت ) %( ثـ النسبة15.1كبمغت ) كف%( ثـ فئة المتزكج02.6)
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كقت أكثر لمتطكع كليس ، لكجكد المتزكج أكبر مفيكضح أف التطكع لدل الشباب األعزب يككف 
 لديو مسئكليات كالتزامات. 

 (سنة 15-61مف )كفيما يخص عمر المتطكع فمقد كانت أعمى نسبة لممتطكعيف لمفئة العمرية 
الفئة  ، ثـ%(60.8) إلىلتصؿ  سنة( 10-10)العمرية مف  لفئةا%( ثـ 00.6حيث بمغت النسبة )

لذا يمجأ الشباب كىذا يكضح ضعؼ فرص العمؿ، %(، 02.2لتككف ) سنة( 66-08)العمرية 
 66-08)الفئة العمرية  أمالمتطكع لشغؿ كقت فراغيـ كلبلستفادة مف التدريبات كزيادة خبراتيـ، 

 .قت الكافي لمتطكعالك سنة( كالتي تمثؿ المرحمة الجامعية كقمة 

%( مف حممة شيادات 06أما فيما يخص المؤىؿ العممي لممتطكعيف فكانت أعمى نسبة في العينة )
%( كىذا يفسر نسبة البطالة المرتفعة 62.2البكالكريكس كتمييا المتطكعيف مف حممة الدبمـك كىي )

ـ(، أما 6500ي لعاـ )% كفقا آلخر تقرير صادر عف البنؾ الدكل25بيف الشباب بعد تخرجيـ كىي 
%( كتمييا 06.2النسبة التي تمييا مف المتطكعيف فيي نسب متدنية مف المستكل الثانكم كىي )

%( كذلؾ ألف فئة المستكل الثانكم تككف فرص العمؿ 6.1نسبة المتطكعيف حممة الماجستير كىي )
نسبة حممة الماجستير بيف لو في المؤسسات قميمة مقارنة مع حممة الدبمـك كالبكالكريكس، أما تدني 

 لمحصكؿ عمى فرصة عمؿ تتناسب مع مؤىميـ العممي. أأف ىذه الفئة تمج إلىالمتطكعيف فترجع 

كفيما يخص تخصصات المتطكعيف، فمقد كانت أعمى نسبة مف المتطكعيف لتخصص الصحة كىي 
مسطيني، أما كىذا بسبب كجكد مستشفى كعيادات طبية تتبع لجمعية اليبلؿ األحمر الف %(61.2)

%( كىذا لكجكد برامج تكعية في 08.8النسبة التي تمييا فيي لتخصص االجتماعيات بنسبة )
الجمعية، كما أف ىذا التخصص يمكف أف يتطكع في أكثر مف برنامج، ثـ تمييا نسبة التخصصات 

ف مجاالت التطكع ليذه التخصصات إ%( حيث 01.0%( كتخصص التجارة )00.0األخرل )
 أنيـ يميمكف لمبحث عف التطكع أك العمؿ في مجاؿ تخصصيـ. إلى، إضافة ضعيؼ جدان 

 صدؽ كثبات الدراسة:  5.1.6

  صدؽ الدراسة: -أ(

البحكث التي تتشابو مع ىذه لى العديد مف الدراسات السابقة ك تـ الرجكع ا_ صدؽ االستبانة:  2
 االقتصادية الفمسطيني )ماس(الدراسة  لبناء االستبانة كخاصة دراسات معيد أبحاث السياسات 

ـ( "العمؿ التطكعي في 6501،)عمر كالرحؿ كدراسة ،لقياس رأس الماؿ االجتماعي في فمسطيف
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كىي استبانات محكمة   ،الجمعيات األىمية كعبلقتو بتنمية رأس الماؿ االجتماعي لمشباب الخريجيف"
  سب مع أىداؼ الدراسة.مع إجراء بعض التعديبلت لتتنا ،مسبقا كثبتت صبلحيتيا لمتحميؿ

 _ صدؽ المحكميف:1

 التي التعديبلتككانت  المحكميف، مف (المينييف مف 1ك األكادمييف مف 0)عمى االستبانة عرض تـ
متسمسؿ كفقراتيا كافية االستبانة كانت معدة بشكؿ جيد ك  ألف ،المحكمكف  قميمة جدان  بيا أكصى

 بعد االستبانة فقرات عدد بمغ كبعد إجراء التعديبلت المكصى بيا فقد ،لقياس مؤشرات الدراسة
 القسـ الشخصية، البيانات يمثؿ األكؿ القسـ أقساـ، ثبلثة عمى مكزعة فقرة( 12) النيائية صياغتيا
 الثالث القسـ ،(كمقترحات معيقاتو مدتو، دكافعو، أىدافو، التطكعي العمؿ نكع عف معمكمات) الثاني
 النكع الفقرات، مف نكعيف مف ؤشراتالم تتككف ،ؤشراتم 0 مف كتتككف الدراسة مؤشرات تمثؿ
 بشكؿ ،6 قيمة تأخذ متكسط بشكؿ ،1 قيمة تأخذ كبير بشكؿ) ثبلثي متدرج سمـ ذات فقرات األكؿ

 بشكؿ ،1 قيمة تأخذ نعـ)  ثنائي متدرج سمـ ذات فقرات  الثاني النكع ،(0 قيمة تأخذ ضعيؼ
 (.0 قيمة تأخذ ضعيؼ

 صدؽ االتساؽ الداخمي:_ 4

 تـ كقد الفقرة، ىذه إليو تنتمي الذم المؤشر مع االستبانة فقرات مف فقرة كؿ اتساؽ مدل بو كيقصد
 فقرة كؿ بيف لبيرسكف الخطي االرتباط معامؿ إيجاد خبلؿ مف الداخمي االتساؽ صدؽ مف التحقؽ

 . الفقرة ىذه إليو تنتمي الذم لممؤشر الكمية كالدرجة االستبانة فقرات مف

تـ حساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ محكر مف مؤشرات المقياس كالدرجة الكمية لممقياس، 
كمعامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات كؿ مؤشر عمى حده كالدرجة الكمية لكؿ مؤشر عمى حده، 

معرفة مدل ارتباط كؿ فقرة كذلؾ لمعرفة مدل ارتباط المؤشرات بالدرجة الكمية لممقياس ككذلؾ ل
 االرتباط معامبلت دلت حيث ايجابية النتائج كانت كقدبالدرجة الكمية لكؿ مؤشر عمى حده.

 جميع كانت حيث إلييا، تنتمي التي المؤشرات مع لمفقرات داخميان  اتساؽ ىناؾ أف عمى المختمفة
 مستكل عند احصائيان  معنكية إليو تنتمي الذم المؤشر مع فقرة لكؿ المختمفة االرتباط معامبلت

 (.0.0كما ىك مبيف في الجدكؿ ) .5.50 داللة
 ب(_ ثبات الدراسة:

أم أف تعطي ىذه االستبانة نفس النتيجة  ،المستخدمة في الدراسة كيقصد بثبات الدراسة ثبات األداة
كعدـ تغيرىا ستقرار نتائج االستبانة اكىذا الثبات يؤدم الى  ،إذا تـ إعادة تكزيعيا أكثر مف مرة

 بشكؿ كبير فيما إذا تـ إعادة تكزيعيا عمى أفراد عدة مرات خبلؿ فترات زمنية معينة.
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 ككانت نتائج معامبلت االرتباط  كما يمي:
 رأس الماؿ االجتماعي عزيز قيـمعامبلت االرتباط بيف مؤشرات مقياس دكر العمؿ التطكعي في ت (:5.5 جدكؿ )

 كالدرجة الكمية لممقياس

 الداللة ارتباط بيرسكف المؤشرات
 األحمر: أثر العمؿ التطكعي لدل متطكعي جمعية اليبلؿ األكؿالمؤشر 

 الفمسطيني في زيادة شعكرىـ باالنتماء الكطني كالمكاطنة 
0.834 0.000** 

فيما بينيـ  األفرادالمؤشر الثاني: أثر العمؿ التطكعي في تحقيؽ التسامح بيف 
 كبيف المؤسسة

0.827 0.000** 

المؤشر الثالث: مساىمة العمؿ التطكعي في زيادة المشاركة االجتماعية 
 كالمينية كالمدنية كالسياسية لدل الشباب المتطكعيف

0.799 0.000** 

 **0.000 0.763 التطكعي عمى مفيـك التعاكف لدل المتطكعيف المؤشر الرابع: تأثير العمؿ

 **0.000 0.824 المؤشر الخامس: أثر العمؿ التطكعي لممتطكع عمى ثقتو باآلخريف كبالمؤسسة 

 // غير داؿ  5.50* داؿ عند   5.0** داؿ عند 

أف مؤشرات المقياس تتمتع بمعامبلت ارتباط قكية كدالة إحصائيان، حيث ( 0.0) تبيف مف الجدكؿ
(، كىذا يدؿ عمى أف محاكر المقياس تتمتع 5.811 – 5.221تراكحت معامبلت االرتباط بيف )

. كبما أف المقياس لدييا خمسة مؤشرات فقد تـ إجراء معامبلت االرتباط بيف ةصدؽ عالي بدرجة
 ؿ مؤشر عمى حده، كيتضح ذلؾ مف خبلؿ الجداكؿ التالية:الفقرات كالدرجة الكمية لك

 

 

 

 

 

 

 



060 

 

ثر العمؿ التطكعي في زيادة الشعكر باالنتماء الكطني أمعامبلت االرتباط بيف فقرات مؤشر "  (:5.6 جدكؿ )
 كالمكاطنة" كالدرجة الكمية لممؤشر

 الداللة ارتباط بيرسكف الفقرات
النشيد -يزيد العمؿ التطكعي مف اعتزازم بالرمكز الكطنية )العمـ الفمسطيني 

 الفنكف الشعبية(-الكطني

0.70 0.00** 

 **0.00 0.80 العمؿ التطكعي زاد مف التزامي بقكانيف كأنظمة الدكلة.

 **0.00 0.74 مجتمعي الكطني الفمسطيني  كمؤسسات   عزز العمؿ التطكعي عبلقاتي بأفراد

 **0.00 0.66 الكطني؟ ىؿ العمؿ التطكعي يزيد مف شعكرؾ باالنتماء

 **0.00 0.69 ىؿ شعكرؾ باالنتماء الكطني )جيد أك سيء( يؤثر في الحفاظ عمى ممتمكاتو؟

 –نظافة  –شكارع  -درجة تحافظ عمى الممتمكات الكطنية )مباني إلى أم
 كيرباء. غير ذلؾ(-أعمدة

0.39 0.01** 

يؤثر شعكرؾ بالمكاطنة كالحفاظ عمى الممتمكات الكطنية عمى النمك ىؿ 
 االجتماعي ك االقتصادم؟

0.69 0.00** 

 // غير داؿ  5.50* داؿ عند   5.0** داؿ عند 

أف فقرات مؤشر زيادة الشعكر باالنتماء الكطني كالمكاطنة تتمتع بمعامبلت ( 0.2)تبيف مف الجدكؿ 
(، كىذا يدؿ عمى أف 5.85 – 5.12ارتباط دالة إحصائيان، حيث تراكحت معامبلت االرتباط بيف )

 . ةصدؽ عالي بدرجةفقرات المؤشر تتمتع 
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رتباط بيف فقرات مؤشر "أثر العمؿ التطكعي في تحقيؽ التسامح بيف األفراد فيما بينيـ معامبلت اال  (:5.7 جدكؿ )
 كبيف المؤسسة" كالدرجة الكمية لممؤشر

 الداللة ارتباط بيرسكف الفقرات
زاد العمؿ التطكعي مف احترامي كتقبمي لآلخريف رغـ اختبلفات الرأم 

 كاالنتماءات التنظيمية.

0.791 0.000** 

مجتمعي بعض  أفرادزاد العمؿ التطكعي مف تقبمي كانسجامي كتفاىمي مع 
 .الطبقة االجتماعية أكالمكف  أكالنظر عف الجنس 

0.768 0.000** 

بالتسامح مع اآلخريف كاحتراـ حرياتيـ   زاد العمؿ التطكعي مف شعكرم الدائـ
 الشخصية.

0.719 0.000** 

ك تكسيع دائرة عبلقاتي االجتماعية كعبلقات زاد العمؿ التطكعي في تككيف 
 .العمؿ

0.722 0.000** 

 **0.002 0.480 .رسغ العمؿ التطكعي لدم تغميب المصمحة العامة عمى المصمحة الشخصية

زاد العمؿ التطكعي مف حرصي عمى نشر ثقافة التسامح بيف األفراد المحيطيف 
 .بي

0.729 0.000** 

 // غير داؿ  5.50* داؿ عند   5.0** داؿ عند 

أثر العمؿ التطكعي في تحقيؽ التسامح بيف األفراد فيما أف فقرات مؤشر  (0.2) تبيف مف الجدكؿ
تتمتع بمعامبلت ارتباط دالة إحصائيان، حيث تراكحت معامبلت االرتباط بيف  بينيـ كبيف المؤسسة

 (، كىذا يدؿ عمى أف فقرات المؤشر تتمتع بمعامؿ صدؽ عالي. 5.85 – 5.12)
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التطكعي في زيادة المشاركة االجتماعية معامبلت االرتباط بيف فقرات مؤشر " مساىمة العمؿ   (:5.8 جدكؿ )
 كالمينية كالمدنية كالسياسية لدل الشباب المتطكعيف " كالدرجة الكمية لممؤشر

 الداللة ارتباط بيرسكف الفقرات
زاد عممي التطكعي مف اىتمامي بتتبع األخبار كالتطكرات السياسية  

 لكطني.

0.583 0.000** 

 **0.003 0.456 .كالتنظيمات السياسية ساىـ العمؿ التطكعي في انتسابي ألحد األحزاب  

ىؿ عممؾ التطكعي زاد مف دافعيتؾ كحرصؾ عمى المشاركة في  
 االنتخابات السياسية القادمة؟

0.517 0.001** 

ساىـ العمؿ التطكعي في زيادة مشاركتي في االحتفاالت كالمناسبات 
 الكطنية؟

0.692 0.000** 

ساىـ عممي التطكعي في زيادة مشاركتي في حمبلت تضامنية مع 
ذكم  أك الدفاع عف المرأة األسرل أك)مثبل / كالتضامف مع اآلخريف

 االحتياجات الخاصة(

0.683 0.000** 

 أماكفساىـ العمؿ التطكعي في انضمامي ألحد النكادم الرياضية ك  
عيات األىمية كالمراكز الشبابية الجم أكالترفيو العامة )مثؿ المقاىي( 

 )كشافة، مركز ثقافي، ..(

0.700 0.000** 

ساىـ العمؿ التطكعي في انضمامي ألحد المجاف المجتمعية )لجنة الحي  
 لمطبلب، لجنة طبلب الجامعة، ...( األمكرالذم اسكنو، لجنة أكلياء 

0.637 0.000** 

 **0.009 0.409 المينية  أكالنقابات العمالية  ألحدعممي التطكعي جعمني انتمي  

ساىمة العمؿ التطكعي في زيادة المشاركة االجتماعية أف فقرات مؤشر م( 0.8)تبيف مف الجدكؿ 
تتمتع بمعامبلت ارتباط دالة إحصائيان، حيث  كالمينية كالمدنية كالسياسية لدل الشباب المتطكعيف

 درجة(، كىذا يدؿ عمى أف فقرات المؤشر تتمتع ب5.25 – 5.152تراكحت معامبلت االرتباط بيف )
 . ةصدؽ عالي
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عمى مفيـك التعاكف لدل المتطكعيف" معامبلت االرتباط بيف فقرات مؤشر " تأثير العمؿ التطكعي   (:5.9 جدكؿ )
 كالدرجة الكمية لممؤشر

 الداللة ارتباط بيرسكف الفقرات
 **0.000 0.739  .ساىـ العمؿ التطكعي في حب مساعدة اآلخريف 

 –ساىـ عممي التطكعي في مشاركتي لآلخريف )األصدقاء  
نظافة الحي، الخ(  أعماؿالمجتمعية ) األعماؿالجيراف( في بعض 
  .كالمناسبات المختمفة

0.749 0.000** 

عممي التطكعي عمى أىمية التعاكف بيف المتطكعيف فيما بينيـ  أكد
كبيف المتطكعيف كالمجتمع، كبيف المطكعيف كالمؤسسات في جميع 

 األزمات.كخاصة في الظركؼ الصعبة ك  األكقات

0.461 0.003** 

زاد العمؿ التطكعي مف حرصي عمى نشر ثقافة التعاكف بيف  
  .زمبلئي في العمؿ، زمبلئي في التطكع، في المجتمع المحمي

0.754 0.000** 

أف فقرات مؤشر تأثير العمؿ التطكعي عمى مفيـك التعاكف لدل المتطكعيف  (0.2) تبيف مف الجدكؿ
(، 5.201 – 5.120ت معامبلت االرتباط بيف )تتمتع بمعامبلت ارتباط دالة إحصائيان، حيث تراكح

 . ةصدؽ عالي درجةكىذا يدؿ عمى أف فقرات المؤشر تتمتع ب
 معامبلت االرتباط بيف فقرات مؤشر" أثر العمؿ التطكعي لممتطكع عمى ثقتو باآلخريف كبالمؤسسة   (:5.10 جدكؿ )

 الكمية لممؤشر" كالدرجة 

 الفقرات
ارتباط 
 بيرسكف

 الداللة

 **0.005 0.431  .زاد عممي التطكعي مف ثقتي بأفراد أسرتي كعائمتي 

زاد عممي التطكعي مف ثقتي باآلخريف )زمبلئي في العمؿ كالمتطكعيف كأفراد  
 .معيـ بصفة عامة( أتعامؿمجتمعي المحمي الذيف 

0.685 0.000** 

دارتيا )جمعية اليبلؿ األحمر   زاد عممي التطكعي مف ثقتي بمؤسستي كا 
 .الفمسطيني(

0.647 0.000** 

 **0.000 0.540  .زاد عممي التطكعي مف ثقتي بالتنظيـ الذم انتمي اليو 

 **0.000 0.753 .(األىميةزاد عممي التطكعي مف ثقتي بمؤسسات المجتمع المدني )الجمعيات  

 **0.000 0.860 .المؤسسات كالدكائر الحككمية(ي )زاد عممي التطكعي مف ثقتي ف 
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أف فقرات مؤشر أثر العمؿ التطكعي لممتطكع عمى ثقتو باآلخريف  (0.05) تبيف مف الجدكؿ
 – 5.110تتمتع بمعامبلت ارتباط دالة إحصائيان، حيث تراكحت معامبلت االرتباط بيف ) كبالمؤسسة

 . ةصدؽ عالي درجةيدؿ عمى أف فقرات المؤشر تتمتع ب(، كىذا 5.825

 ألفا كركنباخ كطريقة التجزئة النصفية كتـ استخداـ طريقة

تـ حساب الثبات بطريقة ألفا كركنباخ كذلؾ بيدؼ التحقؽ مف مدل ثبات االستبانة كأبعادىا، فقد 
رأس  تعزيز قيـكعي في لفا كركنباخ لممقياس الكمي" دكر العمؿ التطأبمغ معامؿ الثبات بطريقة 

(، كىذا 5.850 -5.220(، كتراكحت معامبلت االرتباط لممؤشرات بيف )5.265) الماؿ االجتماعي"
 يدؿ عمى أنو يتمتع بمعامؿ ثبات مرتفع مما يممكف الباحث مف استخدامو.

كتـ حساب معامبلت الثبات بطريقة التجزئة النصفية، حيث بمغ معامؿ سبيرماف براكف المعدؿ 
كالجدكؿ التالي يكضح تمؾ  (220، 5.222(، كتراكحت قيـ المعامبلت بيف )5.808ممقياس)ل

 النتائج:

 معامبلت الثبات بطريقة ألفا كركنباخ كالتجزئة النصفية لبلستبانة   (:5.11 جدكؿ )

 عدد األبعاد #

 الفقرات

معامؿ 
 ألفا

 كركنباخ

 التجزئة النصفية
معامؿ 
ارتباط 
 بيرسكف

سبيرماف 
براكف 
 المعدؿ

2 
اثر العمؿ التطكعي في زيادة الشعكر باالنتماء الكطني 

 كالمكاطنة
2 5.220 5.268 5.221 

1 
اثر العمؿ الكطني في تحقيؽ التسامح بيف األفراد فيما 

 بينيـ كبيف المؤسسة
2 5.850 

5.201 5.220 

4 
التطكعي في زيادة المشاركة االجتماعية مساىمة العمؿ 

 كالمينية كالمدنية كالسياسية لدل الشباب المتطكعيف
8 5.262 

5.051 5.222 

3 
تأثير العمؿ التطكعي عمى مفيـك التعاكف لدل 

 المتطكعيف
1 5.220 

5.216 5.221 

 أثر العمؿ التطكعي لممتطكع عمى ثقتو باآلخريف 5
 كبالمؤسسة

2 5.210 
5.251 5.201 

 5.808 5.200 5.265 10 الكمية اإلستبانة
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 المبحث الثاني: تحميؿ نتائج الدراسة كاختبار الفرضيات:  5.2

 مقدمة:

الفرضيات باستخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة  كاختبارفي ىذا الفصؿ عرض النتائج،  سيتـ
في ضكء اإلطار النظرم تفسير النتائج التي يتـ التكصؿ إلييا ك لكؿ فرض مف ىذه الفرضيات، 

 كالدراسات السابقة.

 المحكر األكؿ: دكر العمؿ التطكعي في تعزيز قيـ رأس الماؿ االجتماعي: 5.2.1
يكضح التكرارات كالنسب المئكية كالكزف النسبي لمقياس دكر العمؿ التطكعي في تعزيز قيـ رأس   (:5.12 جدكؿ )

 الماؿ االجتماعي 

 المؤشر رقـ الفقرة
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الكزف
 النسبي%

2- 

األكؿ: أثر العمؿ التطكعي لدل متطكعي جمعية  ؤشرالم
األحمر الفمسطيني في زيادة شعكرىـ باالنتماء  اليبلؿ

 الكطني كالمكاطنة.

18.325 2.837 87.3% 

1- 
الثاني: أثر العمؿ التطكعي في تحقيؽ التسامح بيف  ؤشرالم

 األفراد فيما بينيـ كبيف المؤسسة.
15.922 2.208 88.5% 

4- 

الثالث: مساىمة العمؿ التطكعي في زيادة المشاركة  ؤشرالم
االجتماعية كالمينية كالمدنية كالسياسية لدل الشباب 

 المتطكعيف.

16.908 4.086 70.4% 

3- 
الرابع: تأثير العمؿ التطكعي عمى مفيـك التعاكف  ؤشرالم

 لدل المتطكعيف.
10.872 1.374 90.6% 

5- 
الخامس: أثر العمؿ التطكعي لممتطكع عمى ثقتو  ؤشرالم

 باآلخريف كبالمؤسسة.
14.975 2.471 83.2% 

رأس الماؿ  تعزيز قيـ المقياس الكمي: دكر العمؿ التطكعي في
 االجتماعي

77.052 9.924 82.9% 
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رأس الماؿ  تعزيز قيـأف ىناؾ دكر لمعمؿ التطكعي في ( يبلحظ 0.06) الجدكؿ مف خبلؿ
مقياس دكر  مؤشراتتراكحت ك  ،%(86.2) أفراد العينة لذلؾ حيث بمغت نسبة تأييد االجتماعي،

 ؤشر%(، ككاف أقؿ م25.2-%25.1رأس الماؿ االجتماعي بيف ) عزيز قيـالعمؿ التطكعي في ت
ىك مساىمة العمؿ التطكعي في زيادة المشاركة االجتماعية كالمينية كالمدنية كالسياسية لدل 

ىك تأثير العمؿ التطكعي عمى مفيـك ؤشر %(، بينما أعمى م25.1الشباب المتطكعيف بنسبة )
 %(.25.2التعاكف لدل المتطكعيف بنسبة )

العمؿ التطكعي عمى مفيـك التعاكف( تأثير  الرابع ) ؤشر%( لمم 25حيث كانت النسبة األكبر )
كىذا يفسره خصكصية المجتمع الفمسطيني كتحديدا قطاع غزة كما يعانيو مف حصار كحركب 
متكررة مما يعزز كيقكم عبلقات التعاكف كالت زر بيف أفراد المجتمع في ىذه األزمات كخصكصا مف 

 خبلؿ األعماؿ التطكعية المكحدة .

الثاني )أثر العمؿ التطكعي في تحقيؽ التسامح  ؤشر%( لمم 88.0فكانت )أما النسبة التي تمتيا 
%( لممؤشر األكؿ )أثر العمؿ التطكعي لدل 82.1بيف األفراد فيما بينيـ كبيف المؤسسة(، ك)

متطكعي جمعية اليبلؿ األحمر الفمسطيني في زيادة شعكرىـ باالنتماء الكطني كالمكاطنة( كىذا 
الجماعي ال يمكف أف يحقؽ أىدافو اإلنسانية كالسامية في ظؿ التعصب يفسر أف العمؿ التطكعي 

ة، كىذا يتطمب تكحيد كالمشاحنات، كما أف ىناؾ ىدؼ عاـ كىك الشعكر باالنتماء الكطني كالمكاطن
 .كتكاثؼ جيكد

الخامس )أثر العمؿ التطكعي لممتطكع عمى ثقتو ؤشر %( فكانت لمم81.6أما النسبة التي تمتيا )
باآلخريف ك بالمؤسسة( كالتي تفسر بطبيعة العبلقات بيف المتطكعيف أنفسيـ، أك باألفراد الذيف تقدـ 
ليـ خدمات التطكع، أك عبلقة المتطكع بالمؤسسة نفسيا كأنظمتيا اإلدارية كطرؽ تعامميا مع 

 المتطكعيف.

ادة المشاركة الثالث )مساىمة العمؿ التطكعي في زي لممؤشر%( 25.1ككانت النسبة األقؿ )
الشعكر بالمشاركة  االجتماعية  كالمينية كالمدنية كالسياسية لدل الشباب المتطكعيف(، كىذا يؤكد

 االجتماعية كالمينية كالمدنية كالسياسية لدل الشباب المتطكعيف . 
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 كالمكاطنة  األكؿ: أثر العمؿ التطكعي في زيادة الشعكر باالنتماء الكطني ؤشرالم

 يكضح التكرارات كالنسب المئكية كالكزف النسبي لمؤشر الشعكر باالنتماء الكطني كالمكاطنة   (:5.13 جدكؿ )

رقـ 
 الفقرة

 الفقرة

 التكرارات 

المتكسط  كالنسبة المئكية لمتكرار
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الكزف

 النسبي

% 

Z الداللة 

1 2 3 

1- 

ٌزٌد العمل التطوعً من اعتزازي 

-بالرموز الوطنٌة )العلم الفلسطٌنً

 الفنون الشعبٌة(-النشٌد الوطنً

14 
(5.6%) 

90 
(35.7%) 

148 
(58.7%) 

2.532 0.601 84.4% 14.039 0.000 ** 

2- 
العمل التطوعً زاد من التزامً 

 بقوانٌن وأنظمة الدولة.

7     
(2.8%) 

101 
(40.6%) 

141 
(56.6%) 

2.538 0.553 84.6% 15.351 0.000 ** 

3- 
عزز العمل التطوعً عالقاتً بأفراد 

 ومؤسسات مجتمعً الوطنً الفلسطٌنً

11 
(4.4%) 

85 
(33.7%) 

156 
(61.9%) 

2.575 0.577 85.8% 15.830 0.000 ** 

4- 
هل العمل التطوعً ٌزٌد من شعورك 

 باالنتماء الوطنً ؟

29 
(11.6%) 

0 
(0.0%) 

220 
(88.4%) 

2.767 0.643 92.2% 146.510a 0.000 ** 

5- 
هل شعورك باالنتماء الوطنً )جٌد أو 

 ؟ًء( ٌؤثر فً الحفاظ على ممتلكاتهس

52 
(21.1%) 

0 
(0.0%) 

194 
(78.9%) 

2.577 0.818 85.9% 81.967a 0.000 ** 

6- 
درجة تحافظ على الممتلكات  أي إلى

 الوطنٌة

3 
(1.2%) 

67 
(27.2%) 

176 
(71.5%) 

2.703 0.484 90.1% 22.800 0.000 ** 

7- 

هل ٌؤثر شعورك بالمواطنة والحفاظ 

على الممتلكات الوطنٌة على النمو 

 االقتصادي ؟واالجتماعً 

44 
(17.7%) 

0 
(0.0%) 

205 
(82.3%) 

2.647 0.764 88.2% 104.100a 0.000 ** 

 األحمر: أثر العمؿ التطكعي لدل متطكعي جمعية اليالؿ األكؿ ؤشرالم
 .الفمسطيني في زيادة شعكرىـ باالنتماء الكطني كالمكاطنة

23.82 2.84 87.3% 23.466 0.000 ** 

 إختبار كاي سكوٌر  a                 دال// غٌر     0...* دال عند       2...عند ** دال 
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مف حيث تأثير العمؿ التطكعي لدل متطكعي جمعية اليبلؿ األحمر  (0.01)يبيف الجدكؿ
حيث ساىـ العمؿ  ،كاف كبيران العينة  بأف تأييد أفرادالفمسطيني في زيادة شعكرىـ باالنتماء الكطني 

كقد تراكح الكزف النسبي لفقرات  ،%(82.1) التطكعي في تعزيز الشعكر باالنتماء الكطني بنسبة
كىذا يؤكد أف التطكع كالمشاركة مع اآلخريف ضمف جيكد مكحدة %(، 26.6-%81.1بيف ) ؤشرالم

كمنظمة كتحت مظمة مؤسسة كطنية كعريقة ليا قكانينيا الخاصة كفي حدكد قكانيف الدكلة كتعمؿ 
بمبادئيا التي تنمي الشعكر الكطني كااللتزاـ باألنظمة كالقكانيف كالحفاظ عمى الممتمكات الكطنية 

 بيف األفراد كالمؤسسات.كتعزيز العبلقات 

%( كالتي تشير أف الشعكر بالمكاطنة يرتبط بالحفاظ عمى 88.6كتمتيا الفقرة السابعة بنسبة )
ممتمكاتو كالشعكر بالمسئكلية العامة تجاىيا. كعدـ إتبلفيا كالتبلعب بيا مما يؤثر إيجابيا عمى 

 النمك االجتماعي كاالقتصادم.

باالنتماء الكطني كالمكاطنة، فمقد كاف لمفقرة الرابعة بنسبة  الشعكر ؤشرأما النسبة األعمى لم
%(، كىذا يفسر أف التطكع عمؿ يقـك بو الفرد مف تمقاء 25.0%(، كالفقرة السادسة بنسبة )26.6)

معيـ خاصة في  فاعؿنفسو كعف قناعة، كيشارؾ اآلخريف المسئكلية الجماعية كالكطنية كيت
 كغير ذلؾ(. الظركؼ الصعبة )الحركب كاألزمات
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 الثاني: أثر العمؿ التطكعي في تحقيؽ التسامح بيف األفراد فيما بينيـ كبيف المؤسسات ؤشرالم
 يكضح التكرارات كالنسب المئكية كالكزف النسبي لمؤشر التسامح بيف  (:5.14 جدكؿ )

 األفراد فيما بينيـ كبيف المؤسسات 

رقـ 
 الفقرة

 الفقرة
 التكرارات

المتكسط  كالنسبة المئكية لمتكرار
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الكزف
 النسبي
% 

Z الداللة 
1 2 3 

1- 
زاد العمؿ التطكعي مف احترامي 

مي لآلخريف رغـ اختبلفات تقبك 
 .االنتماءات التنظيميةالرأم ك 

5    
(2%) 

75 
(30%) 

170 
(68%) 2.66 0.52 88.7% 20.254 0.000 ** 

2- 

زاد العمؿ التطكعي مف تقبمي 
 أفرادتفاىمي مع كانسجامي ك 

مجتمعي بعض النظر عف الجنس 
 الطبقة االجتماعية أكالمكف  أك

9 
(3.6%) 

76 
(30.4%) 

165 
(66%) 

2.62 0.55 87.5% 17.782 0.000 ** 

3- 
رم شعك زاد العمؿ التطكعي مف 

الدائـ بالتسامح مع اآلخريف 
 احتراـ حرياتيـ الشخصية .ك 

4 
(1.6%) 

56 
(22.8%) 

186 
(75.6%) 

2.74 0.48 91.3% 24.413 0.000 ** 

4- 
زاد العمؿ التطكعي في تككيف 
كتكسيع دائرة عبلقاتي االجتماعية 

 كعبلقات العمؿ

8 
(3.2%) 

67 
(26.8%) 

175 
(70%) 

2.67 0.54 88.9% 19.718 0.000 ** 

5- 
رسغ العمؿ التطكعي لدم تغميب 
المصمحة العامة عمى المصمحة 

 الشخصية

8 
(3.2%) 

99 
(40.1%) 

140 
(56.7%) 

2.53 0.56 84.5% 14.968 0.000 ** 

6- 
زاد العمؿ التطكعي مف حرصي 
عمى نشر ثقافة التسامح بيف 

 األفراد المحيطيف بي

6 
(2.4%) 

66 
(26.5%) 

177 
(71.1%) 

2.69 0.51 89.6% 21.076 0.000 ** 

فيما بينيـ  األفرادالثاني: أثر العمؿ التطكعي في تحقيؽ التسامح بيف  ؤشرالم
 ** 0.000 27.691 %88.5 2.21 15.92 .كبيف المؤسسة

 إختبار كاي سكوٌر  a             // غٌر دال      0...* دال عند       2...** دال عند 

متطكعي جمعية اليبلؿ األحمر الفمسطيني في  عمىعمؿ التطكعي ال ثرأبمغ تأييد أفراد العينة حكؿ 
مف خبلؿ  كىك ما يظير ،%(88.0) نسبة تحقيؽ التسامح بيف األفراد فيما بينيـ كبيف المؤسسة

كبيف ما أثر العمؿ التطكعي في تحقيؽ التسامح بيف األفراد فيما بينيـ مؤشر ) (0.01) الجدكؿ
%(، حيث كانت النسب 20.1-%81.0بيف ) ؤشرالمؤسسات( كقد تراكح الكزف النسبي لفقرات الم

%(، كىذا يفسر 82.2%(، كالفقرة السادسة بنسبة )20.1األعمى لمكزف النسبي لمفقرة الثالثة بنسبة )
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ؿ في أف العمؿ التطكعي اإلنساني كالمشاركة مع اآلخريف لتحقيؽ أىداؼ عامة، كبالذات التدخ
 كنشر ىذه الثقافة. كحرية الرأم االحتراـإنساني يزيد مف درجات التسامح ك  حاالت األزمات بشكؿ

-%88.2 -% 88.2نسبيا بالتسمسؿ كالتالي ) أما الفقرات الرابعة كاألكلى كالثانية فمقد كانت
ائح ىذا يشير إلى أف العمؿ التطكعي يجمع بيف فئات مختمفة شر %( كىي نسب متقاربة، ك 82.0

كشخصيات المجتمع كبيف انتماءات كتكجيات كثقافات كقيـ مختمفة ليـ، يجمعيـ ىدؼ مشترؾ 
يزيد مف تقبميـ قات االجتماعية كعبلقات العمؿ ك كاحد ىك العمؿ اإلنساني، كىذا يكسع دائرة العبل

 لبعضيـ البعض رغـ اختبلفاتيـ.

لنسبة بثقة المتطكعيف ى تأثر ىذه ا%( كىي تشير إل81.0كحصمت الفقرة الخامسة عمى أقؿ نسبة )
 بالمؤسسة.باآلخريف ك 
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زيادة المشاركة االجتماعية كالمينية كالمدنية كالسياسية الثالث: أثر العمؿ التطكعي في ؤشر الم
 .لدل الشباب المتطكعيف

كالنسب المئكية كالكزف النسبي لمؤشر زيادة المشاركة االجتماعية كالمينية يكضح التكرارات   (:5.15 جدكؿ )
 كالمدنية كالسياسية لدل الشباب المتطكعيف

رقـ 
 الفقرة

 الفقرة

 التكرارات 
المتكسط  كالنسبة المئكية لمتكرار

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

 الكزف
 النسبي
% 

Z الداللة 
1 2 3 

1- 
مف اىتمامي بتتبع  زاد عممي التطكعي

 األخبار كالتطكرات السياسية لكطني.
25 

(10.0%) 
108 

(43.2%) 
117 

(46.8%) 
2.37 0.659 78.9% 8.829 0.000 ** 

2- 
ساىـ العمؿ التطكعي في انتسابي ألحد 

 األحزاب كالتنظيمات السياسية
190 

(76.6%) 
0 (0%) 58 

(23.4%) 
1.47 0.848 48.9% -9.881 0.000 ** 

3- 
عممؾ التطكعي زاد مف دافعيتؾ ىؿ 

كحرصؾ عمى المشاركة في االنتخابات 
 السياسية القادمة؟

119 
(47.8%) 

0 (0%) 130 
(52.2%) 

2.04 1.001 68.1% .486a 0.486  // 

4- 
ساىـ العمؿ التطكعي في زيادة مشاركتي 

 في االحتفاالت كالمناسبات الكطنية؟
19 

(7.6%) 
117 

(47%) 
113 

(45.4%) 2.38 0.624 79.3% 9.549 0.000 ** 

5- 

ساىـ عممي التطكعي في زيادة مشاركتي 
)مثبل /  اآلخريففي حمبلت تضامنية مع 

الدفاع عف  األسرل أككالتضامف مع 
 ذكم االحتياجات الخاصة( أكالمرأة 

13 
(5.2%) 

94 
(37.6%) 

143 
(57.2%) 2.52 0.596 84.0% 13.799 0.000 ** 

6- 

ساىـ العمؿ التطكعي في انضمامي ألحد 
الترفيو العامة  كأماكفالنكادم الرياضية 
الجمعيات األىمية  أك)مثؿ المقاىي( 

كالمراكز الشبابية )كشافة، مركز ثقافي، 
)... 

91 
(37%) 0 (0%) 

155 
(63%) 2.26 0.968 75.3% 16.650a 0.000 ** 

7- 

ساىـ العمؿ التطكعي في انضمامي ألحد 
المجاف المجتمعية )لجنة الحي الذم 

لمطبلب، لجنة  األمكراسكنو، لجنة أكلياء 
 طبلب الجامعة، ...(

94 
(38.2%) 0 (0%) 152 

(61.8%) 2.24 0.974 74.5% 13.675a 0.000 ** 

8- 
 ألحدعممي التطكعي جعمني انتمى 

 المينية أكالنقابات العمالية 
155 

(63%) 
0 (0%) 91 

(37%) 
1.74 0.968 58.0% 16.650a 0.000 ** 

الثالث: مساىمة العمؿ التطكعي في زيادة المشاركة االجتماعية كالمينية  المؤشر
 كالمدنية كالسياسية لدل الشباب المتطكعيف.

16.91 4.086 70.4% 3.435 0.001 ** 

 إختبار كاي سكوٌر  a              // غٌر دال     0...* دال عند       2...** دال عند 

 



012 

 

أف العمؿ التطكعي يساىـ في زيادة المشاركة االجتماعية يبلحظ  (0.00) مف خبلؿ الجدكؿ
حيث بمغت نسبة تأييد أفراد العينة لذلؾ  كالمينية كالمدنية كالسياسية لدل الشباب المتطكعيف،

%(، حيث حصمت الفقرة 81.5-%18.2بيف ) جاؿكقد تراكح الكزف النسبي لفقرات الم ،%(25.1)
%( كىذا يشير إلى كجكد الجانب اإلنساني كالتضامني 81.5الخامسة عمى أعمى كزف نسبي كىي )

لممتطكعيف كشعكرىـ بالتضامف تجاه األسرل كالمرأة كقضاياىـ كذكم االحتياجات الخاصة كىـ 
%(، كالفقرة األكلى بنسبة 22.1عة بنسبة )فئات مستضعفة في المجتمع المحمي، كتمتيا الفقرة الراب

%( كىي نسب متقاربة كتشير إلى تدني ثقة المتطكعيف في المؤسسات كالدكائر الحككمية، 28.2)
 نتيجة األكضاع السياسية كاالقتصادية التي يمر بيا قطاع غزة .

%( كسبب التراجع في ىذه النسب 21.0%( كالفقرة السابعة بنسبة )20.1أما الفقرة السادسة بنسبة )
أف االنضماـ لمنكادم الرياضية كأماكف الترفيو العامة ال يككف مجانيا كيتطمب دفع رسـك مادية 

ؾ نسبة بشكؿ دكرم كفئة المتطكعيف مف العاطميف عف العمؿ، أما عدـ انضماميـ لمجاف الحي فينا
كبيرة مف المطكعيف مف فئة اإلناث كاالنضماـ لمجاف األحياء مقتصرة عمى الذككر كعف عدـ 
انضماـ المتطكعيف لمجاف أكلياء األمكر لمطبلب، فكانت أعمى نسبة مف العينة مف فئة األعزب 

أف ىذه الفئة غير متزكجة فميس لدييـ  بماك  (0.0حسب ما كضحيا الجدكؿ رقـ )%( 02.6)
 ؿ.أطفا

%( كتفسر ىذه النتيجة بتراجع الثقة في صناع القرار  28.0حصمت عمى نسبة ) أما الفقرة الثالثة
السياسي كالقرارات السياسية، كأيضا إف العمؿ التطكعي ىك عمؿ إنساني كال عبلقة لو بالسياسة، 

العمؿ %( فيفسرىا أف فئة المتطكعيف عاطميف عف 08.5كأما الفقرة الثامنة حصمت عمى نسبة )
 كليسكا أصحاب ميف، كبذلؾ فيـ ال ينضمكف ألم نقابة عمالية أك مينية.

%( كتشير النعداـ الثقة في األحزاب السياسية  18.2كالفقرة الثانية حصمت عمى أدنى نسبة )
 كصناع القرار بسبب األزمات التي يعاني منيا الشعب بسبب الصراع السياسي.
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 التطكعي عمى مفيـك التعاكف لدل المتطكعيفالرابع: أثر العمؿ ؤشر الم
يكضح التكرارات كالنسب المئكية كالكزف النسبي لمؤشر تأثير العمؿ التطكعي عمى مفيـك التعاكف   (:5.16 جدكؿ )

 لدل المتطكعيف

رقـ 
 الفقرة

 الفقرة

 التكرارات 
المتكسط  كالنسب المئكية لمتكرار

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

 الكزف
 النسبي
% 

Z الداللة 
1 2 3 

ساىـ العمؿ التطكعي في حب مساعدة  -1
 اآلخريف

1   
(0.4%) 

51 
(20.8%) 

193 
(78.8%) 

2.78 0.42 92.8% 29.040 0.000 ** 

2- 

ساىـ عممي التطكعي في مشاركتي 
الجيراف( في  – األصدقاءلآلخريف )
 أعماؿالمجتمعية ) األعماؿبعض 

نظافة الحي، الخ( كالمناسبات 
 المختمفة.

5 (2%) 
74 

(30.2%) 
166 

(67.8%) 2.66 0.52 88.6% 19.898 0.000 ** 

3- 

أكد عممي التطكعي عمى أىمية التعاكف 
بيف المتطكعيف فيما بينيـ كبيف 

ف المتطكعيف كالمجتمع، كبيف المتطكعي
كخاصة  األكقاتكالمؤسسات في جميع 
 كاألزماتفي الظركؼ الصعبة 

3 
(1.2%) 

66 
(26.8%) 

177 
(72%) 

2.71 0.48 90.2% 23.015 0.000 ** 

4- 

زاد العمؿ التطكعي مف حرصي عمى 
نشر ثقافة التعاكف بيف زمبلئي في 
العمؿ، زمبلئي في التطكع، في 

 المجتمع المحمي

5 (2%) 
60 

(24.3%) 
182 

(73.7%) 2.72 0.49 90.6% 22.774 0.000 ** 

 ** 0.000 32.514 %90.6 1.37 10.87 الرابع: تأثير العمؿ التطكعي عمى مفيـك التعاكف لدل المتطكعيف. المؤشر
 إختبار كاي سكوٌر  a               // غٌر دال       0...* دال عند       2...عند  ** دال

أف لمعمؿ التطكعي أثر عمى مفيـك التعاكف لدل المتطكعيف،  ( يبلحظ0.02) الجدكؿ مف خبلؿ
بيف  جاؿكقد تراكح الكزف النسبي لفقرات الم ،%(25.2)حيث بمغت نسبة تأييد أفراد العينة لذلؾ 

%(، كتمتيا الفقرة 26.8%(، حيث حصمت الفقرة األكلى عمى أعمى نسبة كىي )26.8-88.2%)
%( كىذا يؤكد شعكر المتطكعيف  25.6%( ثـ الفقرة الثالثة عمى نسبة )25.2الرابعة عمى نسبة )

خريف بأىمية العمؿ التطكعي كالقيمة اإلنسانية كالمعنكية التي يحققيا المتطكع مف خبلؿ مساعدة اآل
يمانو بو كدعكتو لنشر ثقافة التعاكف ألىميتيا كخاصة خبلؿ  دكف النظر إلى العائد المادم، كا 

 الظركؼ الصعبة ك كقت األزمات .



012 

 

 .%( كلكنيا أيضا نسبة مرتفعة ك جيدة88.6الثانية حصمت عمى أقؿ نسبة كىي ) أما الفقرة 
 الخامس: أثر العمؿ التطكعي لممتطكع عمى ثقتو باآلخريف كبالمؤسسة ؤشرالم 

 يكضح التكرارات كالنسب المئكية كالكزف النسبي لمؤشر تأثير العمؿ التطكعي لممتطكع   (:5.17 جدكؿ )
 عمى ثقتو باآلخريف كبالمؤسسة

رقـ 
 الفقرة

 الفقرة

 التكرارات 
المتكسط  كالنسب المئكية لمتكرار

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

 الكزف
 النسبي
% 

Z الداللة 
1 2 3 

زاد عممي التطكعي مف ثقتي بأفراد  -1
 أسرتي كعائمتي

5 (2%) 
44 

(18%) 
195 

(79.9%) 
2.78 0.463 92.6% 26.282 0.000 ** 

2- 

زاد عممي التطكعي مف ثقتي باآلخريف 
)زمبلئي في العمؿ كالمتطكعيف كأفراد 

معيـ  أتعامؿمجتمعي المحمي الذيف 
 بصفة عامة(

9 (3.6%) 
73 

(29.6%) 
165 

(66.8%) 
2.63 0.554 87.7% 17.920 0.000 ** 

3- 
زاد عممي التطكعي مف ثقتي بمؤسستي 

دارتيا )جمعية اليبلؿ األحمر  كا 
 الفمسطيني(

4 (1.6%) 
72 

(29.3%) 
170 

(69.1%) 2.67 0.503 89.2% 21.042 0.000 ** 

زاد عممي التطكعي مف ثقتي بالتنظيـ  -4
 إليو الذم انتمى

46 
(18.8%) 

85 
(34.7%) 

114 
(46.5%) 

2.28 0.761 75.9% 5.712 0.000 ** 

5- 
زاد عممي التطكعي مف ثقتي 
بمؤسسات المجتمع المدني 

 (األىمية)الجمعيات
22 (8.9%) 106 

(42.9%) 
119 

(48.2%) 
2.39 0.647 79.8% 9.543 0.000 ** 

زاد عممي التطكعي مف ثقتي في(  -6
 كالدكائر الحككمية( المؤسسات

43 
(17.4%) 

109 
(44.1%) 

95 
(38.5%) 

2.21 0.719 73.7% 4.604 0.000 ** 

 ** 0.000 18.688 %83.2 2.471 14.98 الخامس : أثر العمؿ التطكعي لممتطكع عمى ثقتو باآلخريف ك بالمؤسسة المؤشر
 إختبار كاي سكوير  a                    // غٌر دال    0...* دال عند       2...عند  ** دال

حيث بمغت نسبة  ، عمى الثقة باآلخريف لمعمؿ التطكعي أثرأف ( يبلحظ 0.02)الجدكؿ خبلؿ  مف
 .%(81.6)تأييد أفراد العينة لذلؾ 

%( كيفسر ىذا أف العمؿ التطكعي كما يتصؿ بو 26.2حصمت الفقرة األكلى عمى أعمى نسبة )ك 
كالترابط خارج نطاؽ األسرة كالعائمة، لو  فاعؿمف تعاكف كمشاركة مع اآلخريف كزيادة عبلقات الت

 سرة، كيزيد مف الثقة بيف المتطكع كأسرتو.تأثير إيجابي كيعزز العبلقات داخؿ األ
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%(، كىذا يشير إلى أف جمعية اليبلؿ األحمر الفمسطيني تيتـ 82.6الفقرة الثالثة بنسبة )
بالمتطكعيف مف خبلؿ التدريبات التي يحصمكف عمييا في مجاالت مختمفة كمميزة ك بدكف مقابؿ 

دريب في الضفة كتكزيع ىدايا ليـ أك تنظيـ خبلؿ تطكعيـ، كاالمتيازات كالحكافز أيضا )كالسفر لمت
 رحبلت ترفييية ليـ(.

شعكر المتطكع %(، كىذا يمكف تفسيره مف خبلؿ الفقرة الرابعة زيادة  82.2كالفقرة الثانية بنسبة ) 
 المكاطنة.باالنتماء الكطني ك 

ـ ليذه %( كيشير إلى أف زيادة مشاركة المتطكعيف في االنضما22.8كالفقرة الخامسة بنسبة )
 المؤسسات لمحصكؿ عمى تدريبات أك فرصة عمؿ مؤقتة.

%( كحصمت ىذه الفقرات عمى أقؿ 21.2%( كالفقرة السادسة بنسبة )20.2أما الفقرة الرابعة بنسبة )
  نسب كالتي تشير إلى تراجع الثقة لدل المتطكعيف باألكضاع السياسية التي يمر بيا قطاع غزة

 كالمعيشية بسبب األحداث السياسية . كتسمسؿ األحداث كتراجع الظركؼ االقتصادية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



010 

 

المحكر الثاني: المعمكمات المتعمقة بنكع العمؿ التطكعي أىدافو، دكافعو، مدتو،  5.2.2
 معيقاتو كمقترحات.

 سيتـ عرض المعمكمات عمى النحك التالي:

 دكافعو، مدتو، معيقاتو كمقترحات . معمكمات عف نكع العمؿ التطكعي أىدافو،  5.2.2.1
 اليدؼ مف التطكع  (:5.18 جدكؿ )

، حيث أجاب ( إجابات مفقكدة8ك) شخص( 611يبيف الجدكؿ أف مف أجاب عمى ىذه الفقرة )
إيمانيـ بأىمية العمؿ  ىك لمتطكع دافعيـأف %( مف العينة 11.1( منيـ بما نسبتو )052)

إنساني نابع مف شعكر المتطكع باآلخريف كأف عمؿ  التطكعي، كىذا يفسر بأف العمؿ التطكعي ىك
يمكف أف تقدمو الجيات الرسمية، خاصة في حاالت  ما يقـك بو تجاىيـ يعكد عمييـ بالنفع كال

الككارث، حيث أف خدمات التطكع تككف سريعة كحسب الحاجة كال يعيقيا اإلجراءات اإلدارية في 
%( أف سبب تطكعيـ لبلستفادة مف 62.2سبة )( منيـ بن21الدكائر كالمؤسسات الحككمية، كأجاب )

التدريبات في المؤسسة، كىذا يرجع الىتماـ الجمعية بالتدريب بشكؿ مستمر كمنكع لممتطكعيف 
تدريبات في مكضكعات عامة كتدريبات خاصة بالبرنامج الذم ىـ متطكعيف فيو، بينما أجاب 

 ، بسبب انتشار البطالةمؤقتو عمؿ حصكؿ عمى فرصةأمبلن في ال %( بأنيـ قامكا بالتطكع 02.1)
الحصكؿ  المؤسسات األخرل قد يتيح لممتطكعكثانيان أف كبر حجـ ىذه الجمعية كعبلقاتيا ب، أكالن 

%( عمى مؿء كقت الفراغ، 05.6كأجاب ) ،عمى فرصة عمؿ مؤقتو مف خبلؿ شبكة العبلقات ىذه
إيمانيـ بالعمؿ التطكعي  %( الذيف أجابكا بأف تطكعيـ كاف بسبب11.1كىذا تكضحو نسبة )

 كتحقيؽ أىدافو اإلنسانية كليس لمؤل كقت فراغيـ. 

 

 نسبة % عدد ؟لماذا أنت متطكع

 %43.40 106 إليماني بأىمية العمؿ التطكعي

 %10.20 25 مؿء كقت الفراغ

 %29.90 73 لالستفادة مف التدريبات في المؤسسة

 %16.40 40 لمحصكؿ عمى فرصة عمؿ

 %100.00 244 المجمكع
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 :سبب التطكع في جمعية اليالؿ األحمر
 أسباب التطكع في جمعية اليبلؿ األحمر تحديدان؟ (:5.19 جدكؿ )

 نسبة % عدد الفقرة 

 22.2 55 ألنيا مؤسسة عريقة

 39.5 98 ألف مجاالت التطكع فييا متعددة

 19.8 49 ألنيا تيتـ بالمتطكعيف )تدريبات(

 10.5 26 دكافع اجتماعية

 6.9 17 دكافع إنسانية

 1.2 3 دكافع اقتصادية

Total 248 100.0 

%( مف العينة المستطمعة آرائيـ عمى أنيـ قامكا بالتطكع في 12.0أف )( 0.02) الجدكؿ يظير
 . جمعية اليبلؿ األحمر الفمسطيني ألف مجاالت التطكع فييا عديدة، كذلؾ ألف لدييا برامج متعددة

%( منيـ ألنيا مؤسسة عريقة، كذلؾ ألف المؤسسة تتسـ بصفة العالمية، فجمعية 66.6كتطكع )
اليبلؿ األحمر الفمسطيني ىي إحدل مككنات الحركة الدكلية لمصميب األحمر كاليبلؿ األحمر، 

 كىذا يزيد مف ثقة المتطكع بالمؤسسة.

فييا ألنيا تيتـ بالمتطكعيف، كذلؾ مف خبلؿ التدريبات المستمرة كالمتنكعة  %( تطكعكا02.8ك) 
كالمتخصصة بشكؿ عاـ كبشكؿ خاص لكؿ برنامج، إضافة إلى ذلؾ أف ىذه التدريبات مجانية 

 كترفع مف مستكل المتطكع المعرفي عمميان كعمميان.

%( لدكافع إنسانية، كىي تشكيؿ شبكة مف 2.2%( لدكافع اجتماعية، ك)05.0جاب فقط )بينما أ 
 %( دكافع اقتصادية.0.6المعارؼ كالعبلقات االجتماعية، ك)
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 :كاليدؼ مف التطكع نكع االجتماعيالعالقة بيف ال
 متطكع حسب النكع االجتماعي؟لماذا أنت   (:5.20 جدكؿ )  

 الفقرة
 النكع

 أنثى ذكر

 نسبة عدد نسبة عدد

 لماذا أنت متطكع ؟

 %38.0 46 %48.8 60 إليماني بأىمية العمؿ التطكعي

 %13.2 16 %7.3 9 مؿء كقت الفراغ

 %38.8 47 %21.1 26 لبلستفادة مف التدريبات في المؤسسة

 %9.9 12 %22.8 28 لمحصكؿ عمى فرصة عمؿ

 %38.0 46 %48.8 123 المجمكع

 

كاليدؼ مف التطكع، حيث كانت قيمة االختبار  النكع االجتماعيكيبيف الجدكؿ أف ىناؾ عبلقة بيف 
(، كتشير إليماف المتطكعيف بأىمية العمؿ التطكعي 5.50( كقيمة الداللة أقؿ مف)02.610)

كلمحصكؿ عمى فرصة عمؿ كاف نسبة الذككر أعمى مف اإلناث، كىذا يمكف تفسيره مف خبلؿ عدد 
إلى ذلؾ أف  أعمى مف اإلناث، إضافة اإلجابات لفئة الذككر كفئة اإلناث حيث أف نسبة الذككر

ىناؾ برامج كبرنامج اإلسعاؼ كالطكارئ يككف التطكع فييا غالبا لمذككر بسبب الثقافة المجتمعية، 
خاصة في حالة الحركب، كتعرض الشباب لمخطر كاالستشياد، أما بالنسبة لمحصكؿ عمى فرصة 

عمى عاتقو مسئكلية تككيف أسرة في عمؿ فتفسر بسعي الشباب بالحصكؿ عمى مكرد رزؽ ألنو تقع 
 المجتمع. 

أما مسألة االستفادة مف كقت الفراغ كمف التدريبات في المؤسسة كانت نسبة اإلناث أعمى، كىذا 
 يفسر بأف اإلناث لدييف كقت فراغ أكثر مف الذككر. 
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 :ع الجمعية( ك مكاف التطكع )فر 
 مكاف الفرع  (:5.21 جدكؿ )

 نسبة % عدد الفرع 

 23.5 59 فرع جباليا 

 19.1 48 فرع غزة

 21.5 54 فرع دير البمح

 21.9 55 فرع خانيكنس 

 13.9 35 فرع رفح

Total 251 100.0 

%(، يميو فرع 61.0أف أعمى فرع فيو نسبة تطكع ىك فرع جباليا بنسبة ) (0.60) يظير الجدكؿ
%(، كىي نسب 02.0%(، ثـ فرع غزة )60.0%(، ثـ فرع دير البمح )60.2خانيكنس بنسبة )

متقاربة كىذا يفسر بنسبة البطالة المرتفعة في محافظات قطاع غزة، حيث كانت أقؿ نسبة في غزة 
األكثر حيكية بالنسبة لؤلنشطة االقتصادية أما النسب األخرل في كىذا يفسر أف محافظة غزة ىي 

أف محافظة  %( حيث01.2باقي المحافظات متقاربة، كأخيرا فرع رفح حصؿ عمى أقؿ نسبة تطكع )
التعداد السكاني في محافظات  حسب تقرير لمسكاف مقارنة مع محافظات غزة رفح ىي األقؿ عددان 

  .حصاء الفمسطينيجياز المركزم لئلـ لم6500غزة 
 برنامج الجمعية المتطكع فيو :

 في أم برنامج مف برامج اليبلؿ األحمر الفمسطيني أنت متطكع؟  (:5.22 جدكؿ )

 % نسبة عدد البرنامج

 45.6 115 الرعاية الصحية األكلية

 13.1 33 إدارة الككارث

 15.9 40 كالمتطكعيفبرنامج الشباب 

 10.7 27 برنامج اإلسعاؼ كالطكارئ

 4.4 11 التأىيؿ كتنمية القدرات

 9.9 25 الصحة النفسية

 4. 1 القانكف الدكلي اإلنساني كتعميـ المعمكمات

 100.0 252 المجمكع
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%( مف العينة متطكعيف في برنامج الصحة األكلية، كىذا يفسر 10.2أف ) (0.66) أظير الجدكؿ
%( في برنامج 00.2أف ىذا البرنامج يستكعب جميع التخصصات العممية االجتماعية كالصحية ك)

%( في برنامج اإلسعاؼ 05.2%( في برنامج إدارة الككارث، ك)01.0الشباب كالمتطكعيف، ك)
ىذه البرامج يككف غالبيتيا مف فئة الذككر كتقؿ نسبة اإلناث في  كالطكارئ، كىذا يفسر أف طبيعة

%( في برنامج الصحة 2.2ىذه البرامج لخطكرة العمؿ في ىذه البرامج في حاالت الككارث، ك)
 النفسية، ألف ىذا البرنامج يتطمب ذكم أصحاب المؤىبلت كاالختصاصات ذات العبلقة.

رات. كحالة كاحدة فقط في برنامج القانكف الدكلي اإلنساني %( في برنامج التأىيؿ كتنمية القد1.1ك)
ية ضمف البرامج فيك يقتصر فقط عمى التدريب فاعمكتعميـ المعمكمات. ألف ىذا البرنامج ىك األقؿ 

في نشر كتعميـ المعمكمات العامة، كيمكف أف يقـك بيذا الدكر أم متطكع في أم برنامج مف 
 البرامج األخرل.

 مدة التطكع في البرنامج  (:5.23 جدكؿ )

 البرنامج

 مدة التطكع

 سنة فأقؿ
 4 -مف سنة 
 سنكات

 4أكثر مف 
 سنكات

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

في أم 
برنامج أنت 
 متطكع ؟

 %28.1 25 %27.0 24 %44.9 40 الرعاية الصحية األكلية

 %34.5 10 %37.9 11 %27.6 8 إدارة الككارث

 %16.7 6 %36.1 13 %47.2 17 برنامج الشباب كالمتطكعيف

 %23.5 4 %23.5 4 %52.9 9 برنامج اإلسعاؼ كالطكارئ

 %28.6 2 %14.3 1 %57.1 4 التأىيؿ كتنمية القدرات

 %27.8 5 %33.3 6 %38.9 7 الصحة النفسية

اإلنساني كتعميـ  القانكف الدكلي
 المعمكمات

1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 

 %26.4 52 %29.9 59 %43.7 86 المجمكع
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 أف: (0.61) أظير الجدكؿ

 ( :62.5%( مف أفراد العينة تطكعكا سنة فأقؿ، )11.2برنامج الرعاية الصحية األكلية )%
 عدد المتطكعيف يقؿسنكات كىذا يفسر بأف  1%( أكثر مف 68.0مف سنة لثبلث سنكات، )

كمما زاد عدد السنكات، ألف التطكع عمؿ يتـ بدكف مقابؿ كأف الشباب يسعى بعد التطكع 
 لفترة معينة لمبحث كالحصكؿ عمى عمؿ بأجر.

 ( تطكعكا مف سنة إلى ثبلث 12.2%( تطكعكا سنة فأقؿ، )62.2) :برنامج إدارة الككارث%
%( تطكعكا أكثر مف ثبلث سنكات، كىذا يفسر بسبب الحركب المتتالية 11.0سنكات، )

 عمى قطاع غزة حيث أف ىذا البرنامج ينشط في حاالت األزمات كالككارث.

 :تطكعكا مف سنة %(، 12.0%( تطكعكا سنة فأقؿ، )12.6) برنامج الشباب كالمتطكعيف
عدد %( تطكعكا أكثر مف ثبلث سنكات، كىذا يفسر بأف 02.2إلى ثبلث سنكات، )

كمما زاد عدد السنكات، ألف التطكع عمؿ بدكف مقابؿ كأف الشباب يسعى  المتطكعيف يقؿ
 بعد التطكع لمبحث كالحصكؿ عمى عمؿ بأجر.

 ( :مف 61.0%( أقؿ مف سنة، )06.2برنامج اإلسعاؼ كالطكارئ )% سنة إلى ثبلث
%( أكثر مف ثبلث سنكات، كتفسر ىذه النسب بأف التطكع في ىذا 61.0سنكات، ك)

 البرنامج يزداد في حاالت الككارث ك يقؿ في حاالت السمـ .

 :( مف سنة إلى ثبلث 01.1%( أقؿ مف سنة، )02.0) برنامج التأىيؿ كتنمية القدرات%
ر ازدياد عدد المتطكعيف في ىذا %( أكثر مف ثبلث سنكات، كىذا يفس68.2سنكات، )

لمحصكؿ عمى   البرنامج لمدة أقؿ مف سنة مف الخريجيف ذكم االختصاصات ذات العبلقة
تدريب عممي لما بعد التخرج كىذا ما يكضحو جدكؿ العبلقة بيف البرنامج كسبب التطكع 

 (.0.60رقـ )

 :سنكات،  إلى ثبلثمف سنة  (%11.1)أقؿ مف سنة،  (% 18.2) برنامج الصحة النفسية
ىذا يفسر ازدياد عدد المتطكعيف في ىذا البرنامج أكثر مف ثبلث سنكات. ك ( % 62.8)

عمى تدريب لمدة أقؿ مف سنة مف الخريجيف ذكم االختصاصات ذات العبلقة لمحصكؿ 
في سبب التطكع ضحو جدكؿ العبلقة بيف البرنامج ك ىذا ما يك عممي لما بعد التخرج ك 

 .(0.60)رقـ جدكؿ 

 



012 

 

العالقة بيف مؤشرات دكر العمؿ التطكعي في تعزيز قيـ رأس الماؿ االجتماعي مع  5.2.2.2
 أخرل: مؤشرات
 العبلقة بيف مؤشرات دكر العمؿ التطكعي مع مدة التطكع في البرنامج  (:5.24 جدكؿ )

 الداللة ارتباط بيرسكف المؤشرات

 0.570 0.042 التطكعي في زيادة الشعكر باالنتماء الكطني كالمكاطنةأثر العمؿ 

 0.200 0.093 أثر العمؿ التطكعي في تحقيؽ التسامح بيف األفراد فيما بينيـ كبيف المؤسسة

مساىمة العمؿ التطكعي في زيادة المشاركة االجتماعية كالمينية كالمدنية 
 0.346 0.069 كالسياسية لدل الشباب المتطكعيف

 0.128 0.111 تأثير العمؿ التطكعي عمى مفيـك التعاكف لدل المتطكعيف

 0.095 0.122 أثر العمؿ التطكعي لممتطكع عمى ثقتو باآلخريف كبالمؤسسة

 0.322 0.077 رأس الماؿ االجتماعي تعزيز دكر العمؿ التطكعي في

يعني عدـ كجكد عبلقة كىذا  5.50أكبر مف  ؤشراتأف قيمة الداللة لكؿ الم( 0.61)يبيف الجدكؿ 
مع مدة التطكع في  رأس الماؿ االجتماعي" تعزيز قيـدكر العمؿ التطكعي في بيف مقياس "

البرنامج، كىذا يؤكد أف العمؿ التطكعي عمؿ إنساني بالدرجة األكلى كيتـ بدكافع شخصية مف الفرد 
اآلخريف كالتعاكف كالثقة التسامح، كغير مرتبط  كيتضمف مفاىيـ إنسانية كاجتماعية كالمشاركة كتقبؿ

ستمراريتو ترتبط بدرجة إيماف المتطكع بأىمية العمؿ التطكعي كرغبتو  بمدة التطكع في أم برنامج، كا 
 بالتطكع كالكقت الذم يمتمكو لمتطكع.
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 المتطكع  لمتطكع في برنامج محدد أسباب  تكجو  (:5.25 جدكؿ )

 البرنامج

 لماذا قمت بالتطكع بالبرنامج ؟

ألنيا تناسب 
 ميكلي
% 

ألنيا 
تتناسب مع 

 مؤىمي
% 

ألنيا تزيد مف 
مياراتي كخبراتي 
 العممية كالعممية

% 

في أم برنامج أنت 
 متطكع ؟

 %48.2 %15.2 %36.6 الرعاية الصحية األكلية

 %54.5 %15.2 %30.3 إدارة الككارث

 %43.6 %23.1 %33.3 برنامج الشباب كالمتطكعيف

 %57.7 %15.4 %26.9 برنامج اإلسعاؼ كالطكارئ

 %30.0 %30.0 %40.0 التأىيؿ كتنمية القدرات

 %16.0 %44.0 %40.0 الصحة النفسية

اإلنساني كتعميـ  الدكلي القانكف
 المعمكمات

100.0% 0.0% 0.0% 

 :اآلتي (0.60)يبيف الجدكؿ

  (18.6في برنامج الرعاية الصحية األكلية )كانت  حسب البرامج تطكعال أعمى نسب%، 
كبرنامج اإلسعاؼ  ،%(11.2كبرنامج الشباب كالمتطكعيف ) ،%(01.0كبرنامج إدارة الككارث )

%( سبب تطكعيـ في ىذه البرامج ىك أنيا تزيد مف مياراتيـ كخبراتيـ 02.2ك الطكارئ )
العممية كالعممية، حيث أف ىذه البرامج تقدـ تدريبات نظرية كعممية متخصصة حسب طبيعة 

 خدمات البرنامج.

  كسبب التطكع في برنامج التأىيؿ كتنمية القدرات فكانت  أما بالنسبة لمعبلقة بيف البرنامج
%( أنيا تتناسب مع ميكليـ، كيفسر ىذا ميؿ المتطكع لممساىمة 15.5)آلرائيـ النسبة األعمى 

لكجكد دكرات كبرامج متنكعة كخاصة لتدريب ىذه  في تدريب كتأىيؿ ذكم االحتياجات الخاصة
 .الفنية كاليدكية لدمجيـ في الحياة العمميةالفئة بيدؼ تأىيميـ لمقياـ ببعض الميارات 

 مف  كعف العبلقة بيف البرنامج كسبب التطكع في برنامج الصحة النفسية فكانت النسبة األعمى
تطكعكا ألنيا تناسب مؤىبلتيـ، كىذا يفسر بأف التطكع في ىذا البرنامج  أنيـ%( 11.5) آرائيـ

  يكسبيـ خبرات عممية خبلؿ تطكعيـ.
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 إجمالي عدد سنكات التطكع  لكؿ متطكع في جمعية اليبلؿ األحمر الفمسطيني  (:5.26 جدكؿ )

 النسبة % عدد سنكات التطكع

 19.2 47 أقؿ مف سنة

 43.7 107 سنكات 1مف سنة إلى 

 24.1 59 سنكات 2إلى  1مف 

 13.1 32 سنكات 2أكثر مف 

Total 245 100.0 

انتشار  %( تطكع مف سنة إلى ثبلث سنكات، بسبب11.2أعمى نسبة ) أف( 0.62)يظير الجدكؿ 
سنكات، كىذا األمر  2%( كانت لمف تطكعكا أكثر مف 01.0البطالة كاستمراريتيا، كأقؿ نسبة )

عدد ساعات تطكعو كمما زادت سنكات التطكع  بتقميصطبيعي ليذه الفئة حيث يبدأ المتطكع 
 .النشغالو بعمؿ ما أك لتراجع دافعيتو لمتطكع لطكؿ المدة

 إجمالي عدد ساعات التطكع األسبكعي لممتطكع  (:5.27 جدكؿ )

 النسبة % عدد معدؿ عدد ساعات التطكع األسبكعي 

 43.8 110 ساعات في األسبكع 05أقؿ مف 

 25.9 65 ساعة في األسبكع 65إلى  - 00مف 

 15.5 39 ساعة في األسبكع 15إلى  60مف 

 14.7 37 ساعة في األسبكع 15أكثر مف 

Total 251 100.0 

ساعات أسبكعيا،  05%( مف المستطمعة آرائيـ يتطكع بأقؿ مف 11.8أف ) (0.62) يظير الجدكؿ
كتقؿ  ،أك النشغاليـ بعمؿ مؤقت كيفسر ذلؾ بعدـ رغبة المتطكع بيدر كقت كبير في التطكع،

 15 -60%( مف 00.0ساعة أسبكعيا، ك) 65–00%( متطكع مف60.2النسب بعد ذلؾ كالتالي )
فيزيد  ساعة أسبكعيان، كيفسر ذلؾ بانتشار البطالة 15%( تطكع أكثر مف 01.2ساعة أسبكعيان، )

 ذلؾ مف عدد ساعات تطكعيـ.
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 لممتطكعيف كمعرفة عالقتيا بمؤشرات أخرل تقدير معدؿ عدد ساعات التطكع األسبكعي
 تقدير معدؿ عدد ساعات التطكع األسبكعي لممتطكعيف  (:5.28 جدكؿ )

 تكرار عدد الساعات النسبة % التكرار عدد الساعات

 550 43.8 110 ساعات في األسبكع 05أقؿ مف 

 975 25.9 65 في األسبكعساعة  65إلى  - 00مف 

 975 15.5 39 ساعة في األسبكع 15إلى  60مف 

 1295 14.7 37 ساعة في األسبكع 15أكثر مف 

Total 251 100.0 3795 

 ساعة 15.1 متكسط عدد الساعات العاـ األسبكعي لممتطكعيف

 ساعة 2.5 متكسط عدد الساعات العاـ اليكمي لممتطكعيف

أف ىناؾ  حيث أظير، معدؿ عدد ساعات التطكع األسبكعي لممتطكعيف (0.68) كيكضح الجدكؿ
متطكع أسبكعيان لم التطكعساعة عمؿ لممتطكعيف أسبكعيان، كقد بمغ متكسط عدد ساعات  1220
 .في اليـك ساعة 6.0 بمعدؿساعة،  00.0

عدد ساعات في األسبكع كتقؿ النسبة كمما زادت  05%( يتطكعكف أقؿ مف 11.8كأف أعمى نسبة )
إلى أف المتطكع ال يرغب بإشغاؿ كقتو في العمؿ التطكعي  ساعات التطكع األسبكعي، كىذا يشير

 خاصة إذا لـ يكف ىناؾ ما يقـك بو سكاءن أعماؿ يكمؼ بيا أك تدريبات يحصؿ عمييا.
 لممتطكع حسب سنكات التطكعتقدير عدد ساعات التطكع    (:5.29 جدكؿ )

 

 مجمكع المتطكعيف

متكسط عدد 
ساعات العمؿ 

 األسبكعي

متكسط عدد 
ساعات العمؿ 

 اليكمي

إجمالي عدد 
 سنكات التطكع

 2.4 14.1 47 أقؿ مف سنة

 2.3 13.9 107 سنكات 1مف سنة إلى 

 2.8 16.7 59 سنكات 2إلى  1مف 

 3.0 18.1 32 سنكات 2أكثر مف 

 2أف أعمى متكسط ساعات تطكع أسبكعي يقـك بيا مف ليـ أكثر مف  (6.62) الجدكؿكيكضح 
ساعة أسبكعيان. كيفسر ىذا بأف زيادة عدد سنكات التطكع لممتطكع  08.0سنكات تطكع،  بمتكسط 

نفسو كارتباطو بو كاستمراريتو في أدائو نابع أكال مف دكافع إنسانية، كمف إيمانو بأىمية العمؿ 
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يجعمو يستمر في ىذا العمؿ التطكعي لسنكات  الدرجة األكلى كعدـ إيمانو بذلؾ الالتطكعي ب
 .طكيمة

بينما أقؿ متكسط ساعات تطكع كاف يقـك بيا مف ليـ سنة إلى ثبلث سنكات تطكع حيث كاف 
ساعة أسبكعيا. إذ أف المتطكع يقـك بالتطكع لتحقيؽ أىداؼ أخرل، كمنيا  01.2متكسط تطكعيـ 

الجامعات لمحصكؿ عمى تدريب عممي في الجمعية في فصؿ التخرج أك الحصكؿ تحكيميـ مف 
نشاء عبلقات جديدة مع  عمى تدريبات الجمعية في البرامج المختمفة أك اكتساب ميارات كخبرات كا 

 أفراد أك مؤسسات كبعد ذلؾ يتكجيكف إلى مؤسسات أخرل.

انشغاؿ المتطكع بعمؿ ا بسبب ساعة أسبكعيا، كىذ 02.2متكسط بسنكات  2-1ا تطكع مف بينم
كاستمرارية ارتباط المتطكع بالجمعية ألف خدماتيا إنسانية كتيتـ بالمتطكعيف  ،مؤقت غير منتظـ

 كتدريبيـ كال تقيد تطكعيـ بشركط أك بمدة زمنية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



006 

 

 بسنكات التطكعالتطكع األسبكعي كاليكمي بالفئة العمرية ك قة عدد ساعات عبل  (:5.30 جدكؿ )

 حسب سنكات التطكع الفئة العمرية
مجمكع 
 المتطكعيف

متكسط عدد 
تطكع ساعات ال

 األسبكعي

متكسط عدد 
تطكع ساعات ال
 اليكمي

 3.3 19.6 13 أقؿ مف سنة 18-22

 2.1 12.5 24 سنكات 1مف سنة إلى 

 3.5 20.7 7 سنكات 2إلى  1مف 

Total 44 15.90 2.65 

 1.92 11.53 26 أقؿ مف سنة 23-30

 2.52 15.16 62 سنكات 1مف سنة إلى 

 2.89 17.35 34 سنكات 2إلى  1مف 

 3.75 22.5 12 سنكات 2أكثر مف 

Total 134 15.67 2.61 

 2.22 13.33 6 أقؿ مف سنة 31-45

 2.03 12.22 18 سنكات 1مف سنة إلى 

 2.39 14.37 16 سنكات 2إلى  1مف 

 3.26 19.61 13 سنكات 2أكثر مف 

Total 53 14.81 2.46 

 2.5 15 2 أقؿ مف سنة فأكثر 10

 1.66 10 2 سنكات 1مف سنة إلى 

 1.66 10 2 سنكات 2إلى  1مف 

 1.38 8.33 6 سنكات 2أكثر مف 

Total 12 10 1.66 

سبكعي تطكعيا مع متكسط ساعات تطكعيا األ الفئات العمرية كعدد سنكات( 0.15) يظير الجدكؿ
 كيكضح الجدكؿ ما يمي:  ،كاليكمي

سنة( حيث كاف  66-08الفئة العمرية )مف  لدل تمتكسط ساعات تطكع كانإجمالي أف أعمى 
ساعة(، ككاف أعمى متكسط تطكع ساعات  00.25متكسط عدد ساعات التطكع األسبكعي ليـ )

ساعة( أسبكعيا، كيفسر ىذا بأف ىذه الفئة  65.2سنكات بمعدؿ ) 2-1مف  كاتطكع الذيفلصالح 
العمرية تضـ منيـ مف مستكل ثانكم كخريجيف دبمـك كالبكالكريكس، حيث يتكجيكف لمتطكع بسبب 

نشاء عبلقات اجتماعية مع األفراد كالشخصيات انتشار البطالة  كالكتساب خبرات كميارات جديدة كا 
ساعة( أسبكعيا،  02.2لمدة أقؿ مف سنة بمعدؿ ) يمييا الذيف تطكعكا  سات.المؤس المجتمعية كمع

 ساعة(. 06.0سنكات بمتكسط عدد ساعات تطكع أسبكعي ) 1مف سنة إلى  الذيف تطكعكا يمييا
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 15-61متكسط عدد ساعات التطكع األسبكعي لمفئة العمرية مف إجمالي كما أظير الجدكؿ أف 
 متكسط عدد ساعات تطكع أسبكعي ليذه الفئة ا، كبمغ أعمىساعة( أسبكعي 00.22سنة بمغ )

إذ يفسر ىذا أنتشار ساعة( أسبكعيان،  66.0سنكات بمتكسط ) 2العمرية لمذيف تطكعكا أكثر مف 
نشاء عبلقات اجتماعية كمع المؤسسات. رغبتيـ في اكتسابك  البطالة   خبرات كميارات جديدة كا 

ساعة(  02.10ث بمغ متكسط عدد ساعات التطكع )سنكات، حي 2-1مف  الذيف تطكعكايمييا 
الذيف ( ساعة أسبكعيان، يمييا 00.02سنكات بمتكسط ) 1مف سنة إلى  الذيف  تطكعكا أسبكعيان، ثـ 

 ساعة( أسبكعيا. 00.01لمدة أقؿ مف سنة بمتكسط ) تطكعكا

 10إلى  10 متكسط عدد ساعات التطكع األسبكعي لمفئة العمرية مف إجمالي كما بيف الجدكؿ أف
 02.20ساعة( أسبكعيان، حيث بمغ أعمى متكسط عدد ساعات تطكع ليذه الفئة ) 01.80سنة، بمغ )
سنكات، كيشير أف ىذه الفئة أكثر نضج عقمي  2ثر مف كلدل الذيف تطكعكا أأسبكعيان ساعة( 

كم الركابط كتطكعيا نابع مف إيمانيا بأىمية العمؿ التطكعي كعف قناعة بأف ىذا العمؿ إنساني كيق
 االجتماعية كيحقؽ لدييـ رضان نفسي.

ساعة( أسبكعيا، يمييا الذيف تطكعكا لمدة أقؿ  01.12سنكات بمتكسط ) 2-1يمييا مف تطكعكا مف 
سنكات بمتكسط  1سنة إلى  ساعة( أسبكعيا، ثـ الذيف تطكعكا مف 01.11مف سنة بمتكسط )

 ساعة( أسبكعيا. 06.66)

متكسط عدد ساعات التطكع األسبكعي في الفئة العمرية أكثر مف  إجمالي كما أظير الجدكؿ أف
ساعات أسبكعيا، حيث كاف أعمى متكسط عدد ساعات تطكع في تمؾ الفئة  05سنة بمغ  10

ساعة( أسبكعيان كىذا يشير إلى أف التطكع ليذه  00) العمرية لمف تطكعكا أقؿ مف سنة بمتكسط
 تطكعي كقيمتو اإلنسانية.نابع مف إيمانيـ بأىمية العمؿ الالفئة 

سنكات بمتكسط تطكع أسبكعي  2-1سنكات كمف ليـ مف  1مف سنة إلى  ذيف تطكعكاثـ ال
ساعة(  8.1سنكات بمتكسط عدد ساعات تطكع ) 2أكثر مف  الذيف تطكعكاساعة(، ثـ 05)

 أسبكعيان.
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 متكسط عدد ساعات التطكع االسبكعي باليدؼ مف التطكع في البرنامج كالفئة العمريةعبلقة    (:5.31 جدكؿ )

 اليدؼ مف التطكع في البرنامج مع متكسط عدد ساعات التطكع األسبكعي الفئة العمرية 

 الرقـ
 

ألنيا 
تتناسب مع 

 ميكلي

 ألنيا تزيد مف مياراتي كخبراتي العممية كالعممية ألنيا تتناسب مع مؤىمي

2 128-11 
13.57

 ساعة
 ساعة16.90 ساعة15.00

1 14-40 
15.44

 ساعة
 ساعة14.83 ساعة17.41

 ساعة12.62 ساعة19.44 ساعة15.91 42-35 4

 فأكثر 35 3
10.00

 ساعة
 ساعة7.22 ساعة20.00

 التالي: ( 0.10)ك يكضح الجدكؿ 

ساعة  02.25عدد ساعات ) سنة( أنيـ تطكعكا  بأعمى متكسط 60-08أف الفئة العمرية ) 
 خبراتيـ العممية كالعممية. بب أف التطكع يزيد مف مياراتيـ ك أسبكعيا( لس

ساعة أسبكعيا(  02.10سنة( أنيـ تطكعكا بأعمى متكسط عدد ساعات ) 15-61العمرية ) أف الفئة
 لسبب أف التطكع يتناسب مع مؤىميـ العممي.

( أسبكعيا ساعة 02.11) ساعات عدد متكسط بأعمى تطكعكا سنة( أنيـ 10-10أف الفئة العمرية )
 التطكع يتناسب مع مؤىميـ العممي. أف لسبب

( أسبكعيا ساعة 65) ساعات عدد متكسط بأعمى تطكعكا أنيـ سنة فأكثر( 10اف الفئة العمرية )
 العممي. مؤىميـ مع التطكع يتناسب أف لسبب

نبلحظ أف  ،ساعت تطكعيـ كسبب التطكعمف خبلؿ المقارنة بيف الفئات العمرية كمتكسط عدد ك 
تطكع عف سنة( تختمؼ في متكسط عدد ساعات تطكعيا كالسبب في ال 66-08الفئة العمرية )

ىذا يفسر بأف ىذه الفئة ىـ مف الخريجيف الجدد كليس لدىـ خبرات الفئات العمرية األخرل ك 
أما الفئات  ،لمياراتكميارات عممية كعممية كلذلؾ يككف السبب مف تطكعيـ الكتساب ىذه ا

كما  ،األخرل فيككنكا قد اكتسبكا ميارات فيميمكف لمتطكع في مجاالت تتناسب مع مؤىبلتيـ العممية
كىذا يفسر بزيادة  ،نبلحظ أف  متكسط عدد ساعات التطكع االسبكعي يزيد كمما زاد سف المتطكع

 إيماف المتطكع بأىمية العمؿ التطكعي.
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معرفة مقترحاتو  لزيادة دافعيتو تكاجو المتطكع في عممو التطكعي ك المعيقات كالصعكبات التي 
 لمتطكع.

 المعيقات كالصعكبات التي تكاجو المتطكع  (:5.32 جدكؿ )
 % عدد المعيقات

 22.0 52 معيقات إدارية

 22.9 54 قمة التدريب

 15.7 37 العبلقات في المؤسسة

 19.1 45 عدـ المساكاة بيف المتطكعيف

 20.3 48 عدـ تقدير عممؾ التطكعي

Total 236 100.0 

%( أف 66.2%( يركف أف ىناؾ معيقات إدارية، كنسبة )66.5أف نسبة ) (0.16) يبيف الجدكؿ
%( يركف أف عدـ تقدير العمؿ التطكعي لممتطكع ىك 65.1كنسبة ) ،المعيؽ ىك قمة التدريب

المعيؽ، كيفسر ىذا بأف التدريبات في الجمعية تككف ألعداد محدكدة ألنيا مكمفة مما يؤثر عمى 
 .كشعكره بعدـ تقدير عممو كمتطكع عبلقة المتطكع باإلدارة سمبان 

%( يركف أف المعيقات 02.0سة، ك)%( يركف أف المعيقات ىي العبلقات في المؤس00.2كنسبة )
عدـ المساكاة بيف المتطكعيف، جميع ىذه المعيقات مرتبطة بالمعيؽ الثاني كىك )قمة التدريب( 
بسبب تكاليفو المرتفعة كىذا يشعر المتطكع بأف ما يحدث عند اختيار المتطكعيف لمتدريب يتـ بناءن 

 لمساكاة.كىذا يشعره بعدـ ا  عمى نكع عبلقة المتطكع باإلدارة
 اليبلؿ األحمر الفمسطيني جمعيةيتيـ كدافعيتيـ لمتطكع في فاعممقترحات المتطكعيف لزيادة  (:5.33 جدكؿ )

 % عدد المقترح

 29.7 74 تحسيف العبلقة بيف المتطكعيف كالمؤسسة

 17.7 44 التنظيـ الجيد لجيكد المتطكعيف

 21.7 54 زيادة التدريبات كتنكعيا

 16.1 40 المساكاة بيف المتطكعيف في الفرص

 14.9 37 زيادة تقدير عمؿ المتطكعيف

Total 249 100.0 
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المتطكعيف تقترح بالمؤسسة يجب تحسيف آراء %( مف 62.2أف نسبة ) (0.11) يبيف الجدكؿ
كذلؾ مف  ،يتيـ كدافعيتيـ لمعمؿ التطكعي بالجمعيةفاعملزيادة  العبلقة بيف المتطكعيف كالمؤسسة

لتعامؿ كزيادة كالنزاىة  كالشفافية  في ا ،خبلؿ المساكاة في تحقيؽ الفرص لمحصكؿ عمى التدريبات
مف خبلؿ  %( زيادة التدريبات كتنكعيا،60.2. بينما تقترح نسبة )كالجمعية الثقة بيف المتطكع

مجمعية مع المؤسسات األخرل خاصة الدكلية لمحصكؿ عمى تدريبات في تكسيع دائرة التشبيؾ ل
%( 02.2بينما نسبة ) تكل المتطكع المعرفي كالمياراتي،مجاالت جديدة كمتنكعة بما يرفع مف مس

%( اقترحكا المساكاة بيف المتطكعيف في الفرص، 02.0اقترحكا التنظيـ الجيد لجيكد المتطكعيف، ك)
مف خبلؿ مكافأتيـ المعنكية  كالمادية إف أمكف  تقدير لعمؿ المتطكعيف%( زيادة ال01.2كطمب)
 .ذلؾ
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المحكر الثالث: أثر البيانات الشخصية عمى العمؿ التطكعي كدكره في تعزيز قيـ  5.2.3
 رأس الماؿ االجتماعي 

رأس الماؿ االجتماعي  تعزيز قيـىؿ يكجد فركؽ في متكسطات مؤشرات دكر العمؿ التطكعي في 
 تعزل لمحالة االجتماعية؟

تحميؿ دكر العمؿ التطكعي في تعزيز قيـ رأس الماؿ االجتماعي كمؤشراتو تعزل لمتغير الحالة   (:5.34 جدكؿ )
 االجتماعية )أعزب، متزكج، غير ذلؾ(

 جدكؿ تحميؿ التبايف
مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

اختبار 
F 

 الداللة

أثر العمؿ التطكعي في زيادة 
الشعكر باالنتماء الكطني 

 كالمكاطنة

 4.4 2 8.8 بيف المجمكعات

 8.1 233 1891.1 داخؿ المجمكعات 0.583 0.540

 235 1899.9 المجمكع
 

أثر العمؿ التطكعي في تحقيؽ 
األفراد فيما بينيـ التسامح بيف 

 كبيف المؤسسة

 10.3 2 20.7 بيف المجمكعات

 4.8 238 1142.3 داخؿ المجمكعات 0.119 2.152

 240 1162.9 المجمكع
 

مساىمة العمؿ التطكعي في زيادة 
المشاركة االجتماعية كالمينية 
كالمدنية كالسياسية لدل الشباب 

 المتطكعيف

 92.1 2 184.1 بيف المجمكعات

5.714 0.004* 
 16.1 234 3770.2 داخؿ المجمكعات

 236 3954.3 المجمكع
 

تأثير العمؿ التطكعي عمى مفيـك 
 التعاكف لدل المتطكعيف

 4.6 2 9.2 بيف المجمكعات

 1.9 237 441.6 داخؿ المجمكعات 0.087 2.461

 239 450.7 المجمكع
 

أثر العمؿ التطكعي لممتطكع عمى 
 باآلخريف كبالمؤسسةثقتو 

 9.2 2 18.4 بيف المجمكعات

 6.1 236 1442.5 داخؿ المجمكعات 0.224 1.506

 238 1460.9 المجمكع
 

تعزيز دكر العمؿ التطكعي في 
 رأس الماؿ االجتماعي قيـ

 208.7 2 417.3 بيف المجمكعات

 97.9 209 20457.3 داخؿ المجمكعات 0.121 2.132

 211 20874.6 المجمكع
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 مايمي:( 0.11)أظير الجدكؿ 
 رأس الماؿ االجتماعي: تعزيز قيـدكر العمؿ التطكعي في 

، كالمعنكية 6.016المحسكبة في جدكؿ تحميؿ التبايف )قيمة االختبار =  Fتبيف مف قيمة اختبار
دكر العمؿ ( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مقياس" 5.50كىي أكبر مف  5.060=

 تعزل لمتغير الحالة االجتماعية.رأس الماؿ االجتماعي" تعزيز قيـالتطكعي في 

كيعزل ذلؾ إليماف المتطكع بأىمية العمؿ التطكعي ألنو عمؿ إنساني بالدرجة األكلى، كنابع مف 
دكافع شخصية، كأيضا إف الغالبية العظمى مف عينة الدراسة ىـ مف العاطميف عف العمؿ كلدييـ 

لة حابال عبلقة ليس لو رأس الماؿ االجتماعي  تعزيز قيـكقت فراغ، فدكر العمؿ التطكعي في 
 .االجتماعية لممتطكع

 أثر العمؿ التطكعي في زيادة الشعكر باالنتماء الكطني كالمكاطنة:

، كالمعنكية = 5.015المحسكبة في جدكؿ تحميؿ التبايف )قيمة االختبار =  Fتبيف مف قيمة اختبار 
( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في مؤشر" أثر العمؿ 5.50كىي أكبر مف  5.081

 زيادة الشعكر باالنتماء الكطني كالمكاطنة " تعزل لمتغير الحالة االجتماعية. التطكعي في

كيعزل ذلؾ بأف شعكر المتطكع تجاه عممو اإلنساني نابع مف قناعتو بأىمية العمؿ مف أجؿ 
اآلخريف مف أبناء كطنو كتجاه كطنو، ألف الككارث كاألزمات كالحركب تستيدؼ جميع فئات 

باألفراد ك الممتمكات الكطنية، فالمعاناة اإلنسانية كاالقتصادية كالسياسية المجتمع، كتمحؽ الضرر 
تككف عمى الجميع، فأثر العمؿ التطكعي في زيادة الشعكر باإلنتماء الكطني كالمكاطنة ال عبلقة لو 

 بالحالة االجتماعية لممتطكع.
 مؤسسة:أثر العمؿ التطكعي في تحقيؽ التسامح بيف األفراد فيما بينيـ كبيف ال

، كالمعنكية = 6.006المحسكبة في جدكؿ تحميؿ التبايف )قيمة االختبار =  Fتبيف مف قيمة اختبار 
( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في مؤشر " أثر العمؿ 5.50كىي أكبر مف  5.002

التطكعي في تحقيؽ التسامح بيف األفراد فيما بينيـ كبيف المؤسسة " تعزل لمتغير الحالة 
 االجتماعية.

مع اآلخريف كتقبميـ بغض  فاعؿلعمؿ التطكعي يتضمف مفيـك المشاركة كالتكيعزل ذلؾ الى أف ا
النظرعف آرائيـ أك إنتماءاتيـ السياسية أك الحزبية فيك بذلؾ ينشر ثقافة التسامح فيما بيف 
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فأثر العمؿ التطكعي في  المتطكعيف أنفسيـ كبيف المتطكعيف كالمستفيديف مف خدمات المتطكعيف.
 بلقة لو بالحالة االجتماعية لممتطكع .تحقيؽ التسامح ال ع

مساىمة العمؿ التطكعي في زيادة المشاركة االجتماعية كالمينية كالمدنية كالسياسية لدل 
 الشباب المتطكعيف:

المعنكية = ، ك 0.201تبايف )قيمة االختبار = المحسكبة في جدكؿ تحميؿ ال Fتبيف مف قيمة اختبار 
مساىمة لكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مؤشر "  تشير( كىي 5.50أقؿ مف كىي  5.551

 العمؿ التطكعي في زيادة المشاركة االجتماعية كالمينية كالمدنية كالسياسية لدل الشباب المتطكعيف
، LSD" تعزل لمتغير الحالة االجتماعية. كلمعرفة لصالح مف تكمف الفركؽ استخدمنا اختبار 

نت بيف المتزكج كاألعزب لصالح المتزكج، كلـ تظير فركؽ بيف حيث أشارت النتائح أف الفركؽ كا
 المستكيات األخرل.

 لدراسة الفركؽ بيف المتكسطات LSDنتائج اختبار   (:5.35 جدكؿ )

 

 غير ذلؾ أعزب

 1.11- ** 1.70 متزكج

 أعزب

 

-2.8 

في زيادة المشاركة االجتماعية كالمينية كالمدنية كالسياسية لدل كتعزل مساىمة العمؿ التطكعي 
الشباب المتطكعيف كلدل فئة المتزكجيف أكبر مف فئة األعزب كذلؾ ألف المتطكع المتزكج أكثر 
كعيان كنضجان، كلديو شعكر أكبر بالمسئكلية تجاه أسرتو أكال ثـ تجاه اآلخريف كمجتمعو، كأكثر 

تماعية كالمينية كالمدنية كالسياسية أمبل منو لممساىمة في تغير المستقبؿ اىتماما بالمشاركة االج
لؤلفضؿ مف أجؿ األجياؿ القادمة كالتي تشمؿ أبناءه. لذلؾ كاف ىناؾ فرؽ في مساىمة العمؿ 
التطكعي في زيادة المشاركة االجتماعية كالمينية كالسياسية لدل الشباب المتطكعيف تعزل لمتغير 

 عية لصالح المتطكع المتزكج .الحالة االجتما

 تأثير العمؿ التطكعي عمى مفيـك التعاكف لدل المتطكعيف:

، 2.461المحسكبة في جدكؿ تحميؿ التبايف )قيمة االختبار=  Fتبيف مف قيمة اختبار 
( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مؤشر " تأثير 5.50كىي أكبر مف  5.582كالمعنكية=

 مفيـك التعاكف لدل المتطكعيف" تعزل لمتغير الحالة االجتماعية. العمؿ التطكعي عمى
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كيعزل ذلؾ الى أف مفيـك التعاكف ىك أساسي في العمؿ التطكعي، حيث ال يمكف لممتطكع أف 
يعمؿ بمفرده كبمعزؿ عنيـ، فجيكدىـ كتعاكنيـ المشترؾ يحقؽ نتائج أفضؿ كأكبر كالتعاكف مطمب 

ؿ التطكعية، فميس ىناؾ فرؽ في تأثير العمؿ التطكعي عمى أساسي لتحقيؽ اليدؼ مف األعما
 مفيـك التعاكف لدل المتطكعيف تعزل لمتغير الحالة االجتماعية .

 كبالمؤسسة:  أثر العمؿ التطكعي لممتطكع عمى ثقتو باآلخريف

، كالمعنكية 1.506المحسكبة في جدكؿ تحميؿ التبايف )قيمة اإلختبار =  Fتبيف مف قيمة اختبار
( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مؤشر " أثر العمؿ 5.50كىي أكبر مف  5.661=

 التطكعي لممتطكع عمى ثقتو باآلخريف كبالمؤسسة" تعزل لمتغير الحالة االجتماعية.

نساني كىذا الدافع يشترؾ فيو غالبية المتطكعيف،  كيعزل ذلؾ الى أف التطكع يتـ بدافع شخصي كا 
ما يزيد مف ترابط العبلقات فيما بينيـ كيزيد مف ثقتيـ ببعضيـ البعض فيك شعكر مشترؾ م

كبالمؤسسة التي تضميـ تحت مظمتيا كتنسؽ كتنظـ جيكدىـ كتزيد مف مياراتيـ ككفائتيـ 
كعي لممتطكع عمى ثقتو بالتدريبات التي تستيدفيـ بيا، فميس ىناؾ فركؽ في أثر العمؿ التط

الحالة االجتماعية سكاءن كاف المتطكع متزكج أك أعزب أك غير  بالمؤسسة تعزل لمتغيرباآلخريف ك 
 ذلؾ.
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رأس الماؿ االجتماعي  عزيز قيـدكر العمؿ التطكعي في ت ؤشراتىؿ يكجد فركؽ في متكسطات م
 تعزل لعمر لممتطكع؟

 تعزل لمتغير العمر ؤشراتو التطكعي في تعزيز قيـ  رأس الماؿ االجتماعي كمتحميؿ دكر العمؿ   (:5.36 جدكؿ )

 جدكؿ تحميؿ التبايف
مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

اختبار 
F 

 الداللة

أثر العمؿ التطكعي في 
زيادة الشعكر باالنتماء 

 الكطني كالمكاطنة

 1.798 14.465 3 43.396 بيف المجمكعات
 

 

0.148 
 

 
 8.044 229 1841.969 داخؿ المجمكعات

  232 1885.365 المجمكع

أثر العمؿ التطكعي في 
تحقيؽ التسامح بيف األفراد 
 فيما بينيـ كبيف المؤسسة

 2.496 12.070 3 36.210 بيف المجمكعات
 

 

0.061 
 

 
 4.836 235 1136.577 داخؿ المجمكعات

  238 1172.787 المجمكع

العمؿ التطكعي مساىمة 
في زيادة المشاركة 
االجتماعية كالمينية 

كالمدنية كالسياسية لدل 
 الشباب المتطكعيف

 3.163 51.046 3 153.137 بيف المجمكعات
 

 

0.025* 
 

 
 16.139 231 3728.038 داخؿ المجمكعات

 المجمكع

3881.174 234 

 

تأثير العمؿ التطكعي عمى 
مفيكـ التعاكف لدل 

 المتطكعيف

 1.547 2.914 3 8.742 بيف المجمكعات
 

 

0.203 
 

 
 1.883 234 440.724 داخؿ المجمكعات

  237 449.466 المجمكع

أثر العمؿ التطكعي 
لممتطكع عمى ثقتو 
 باآلخريف كبالمؤسسة

 3.772 22.445 3 67.334 بيف المجمكعات
 

 

0.011* 
 

 
 5.950 233 1386.244 داخؿ المجمكعات

  236 1453.578 المجمكع

دكر العمؿ التطكعي في 
رأس الماؿ  تعزيز قيـ

 االجتماعي

 *0.012 3.760 356.676 3 1070.029 بيف المجمكعات

 94.862 205 19446.746 داخؿ المجمكعات

  208 20516.775 المجمكع
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 مايمي:( 0.12)أظير الجدكؿ 
 رأس الماؿ االجتماعي: تعزيز قيـدكر العمؿ التطكعي في 

، كالمعنكية= 1.225المحسكبة في جدكؿ تحميؿ التبايف )قيمة االختبار =  Fتبيف مف قيمة اختبار
دكر العمؿ التطكعي ( كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في مقياس " 5.50كىي أقؿ مف  5.506
كلمعرفة لصالح مف تكمف الفركؽ تعزل لمتغير العمر.  رأس الماؿ االجتماعي" عزيز قيـفي ت

فأكثر  10لصالح الفئة العمرية ، حيث أشارت النتائح اف الفركؽ كانت LSDاستخدمنا اختبار 
 (.15-61، 66-08مقارنة بالفئتيف العمريتيف )
 المتكسطاتلدراسة الفركؽ بيف  LSDنتائج اختبار   (:5.37 جدكؿ )

 

 فأكثر 35 42-35 14-40

28-11 -0.595 -3.876 -9.231** 

14-40  -3.281 -8.636** 

42-35   -5.355 

كقناعة بأىمية العمؿ  كنضجان  فأكثر( ىي أكثر كعيان  10كيعزل ذلؾ الى أف ىذه الفئة العمرية )
التطكعي مف دافع إنساني كديني، بسبب تجاربيـ كخبراتيـ في الحياة كزيادة شعكرىـ تجاه أفراد 
مجتمعيـ بالمسئكلية المجتمعية في ظؿ الظركؼ السياسية كاالقتصادية التي يعيشيا سكاف قطاع 

رأس الماؿ  تعزيز قيـ غزة كتؤثر عمى حياتيـ اليكمية. فيناؾ فرؽ في دكر العمؿ التطكعي في
 سنة فاكثر. 10االجتماعي تعزل لمتغير العمر لصالح الفئة العمرية مف 

 أثر العمؿ التطكعي في زيادة الشعكر باالنتماء الكطني كالمكاطنة:

، كالمعنكية 1.798في جدكؿ تحميؿ التبايف )قيمة االختبار =   المحسكبة Fتبيف مف قيمة إختبار
( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في مؤشر " أثر العمؿ 5.50ك ىي أكبر مف  5.018=

 التطكعي في زيادة الشعكر باالنتماء الكطني كالمكاطنة " تعزل لمتغير العمر.

كيعزل ذلؾ بأف شعكر المتطكع تجاه عممو اإلنساني نابع مف قناعتو بأىمية العمؿ مف أجؿ 
كاألزمات كالحركب تستيدؼ جميع فئات  اآلخريف مف أبناء كطنو كتجاه كطنو، ألف الككارث

المجتمع، كتمحؽ الضرر باألفراد كالممتمكات الكطنية، فالمعاناة اإلنسانية كاالقتصادية كالسياسية 
عامة عمى الجميع، فأثر العمؿ التطكعي في زيادة الشعكر باإلنتماء الكطني كالمكاطنة ال عبلقة لو 

 بعمر المتطكع.
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 تحقيؽ التسامح بيف األفراد فيما بينيـ كبيف المؤسسة:أثر العمؿ التطكعي في 

، كالمعنكية 5.015المحسكبة في جدكؿ تحميؿ التبايف )قيمة االختبار =  Fتبيف مف قيمة اختبار
( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في مؤشر " أثر العمؿ 5.50ك ىي اكبر مف  5.520=

  بينيـ كبيف المؤسسة " تعزل لمتغير العمر. التطكعي في تحقيؽ التسامح بيف األفراد فيما

مع اآلخريف كتقبميـ بغض  فاعؿكيعزل ذلؾ إلى أف العمؿ التطكعي يتضمف مفيـك المشاركة كالت
الحزبية فيك بذلؾ ينشر ثقافة التسامح فيما بيف  رائيـ أك انتماءاتيـ السياسية أكالنظر عف آ

مف خدمات المتطكعيف. فأثر العمؿ التطكعي في  المتطكعيف أنفسيـ كبيف المتطكعيف كالمستفيديف
 تحقيؽ التسامح ال عبلقة لو بعمر المتطكع.

مساىمة العمؿ التطكعي في زيادة المشاركة االجتماعية كالمينية كالمدنية كالسياسية لدل 
 الشباب المتطكعيف:

، المعنكية 0.201المحسكبة في جدكؿ تحميؿ التبايف )قيمة االختبار =  Fتبيف مف قيمة اختبار
مساىمة العمؿ ( كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في مؤشر " 5.50أقؿ مف ك ىي  5.560=

" تعزل التطكعي في زيادة المشاركة االجتماعية كالمينية كالمدنية كالسياسية لدل الشباب المتطكعيف
، حيث أشارت النتائح اف LSDلمتغير العمر. كلمعرفة لصالح مف تكمف الفركؽ استخدمنا اختبار 

، كما (15-61، 66-08فأكثر مقارنة بالفئتيف العمريتيف ) 10لصالح الفئة العمرم الفركؽ كانت 
 ألخرل.كلـ تظير فركؽ بيف المستكيات ا (66-08( مقارنة بالفئة العمرية )10-10)كانت لصالح 

 لدراسة الفركؽ بيف المتكسطات LSDنتائج اختبار   (:5.38 جدكؿ )

 

 فأكثر 35 42-35 14-40

28-11 -0.627 -1.771* -3.278** 

14-40  -1.144 -2.652** 

42-35   -1.507 

كتعزل مساىمة العمؿ التطكعي في زيادة المشاركة االجتماعية كالمينية كالمدنية كالسياسية لدل 
سنة فما فكؽ أكبر مف الفئات العمرية األخرل كذلؾ  10الشباب المتطكعيف كلدل الفئة العمرية مف 

رتو أكال ثـ ألف المتطكع األكبر سنا أكثر كعيا كنضجا، كلديو شعكر أكبر بالمسئكلية تككف تجاه أس
تجاه اآلخريف كمجتمعو، كأكثر اىتماما بالمشاركة االجتماعية كالمينية كالمدنية كالسياسية أمبل منو 
لممساىمة في تغير المستقبؿ لؤلفضؿ مف أجؿ األجياؿ القادمة كالتي تشمؿ أبناؤه. لذلؾ كاف ىناؾ 
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ينية كالسياسية لدل الشباب فرؽ في مساىمة العمؿ التطكعي في زيادة المشاركة االجتماعية كالم
 .سنة 10المتطكعيف تعزل لمتغير العمر لصالح المتطكع األكبر مف 

 تأثير العمؿ التطكعي عمى مفيـك التعاكف لدل المتطكعيف

، كالمعنكية = 1.547المحسكبة في جدكؿ تحميؿ التبايف )قيمة االختبار =  Fتبيف مف قيمة اختبار 
فركؽ ذات داللة احصائية في مؤشر " تأثير العمؿ التطكعي ( عدـ كجكد 5.50اكبر مف  5.651

 عمى مفيـك التعاكف لدل المتطكعيف " تعزل لمتغير العمر.

ساسي في العمؿ التطكعي، حيث ال يمكف لممتطكع أف أكيعزل ذلؾ الى أف مفيـك التعاكف ىك 
مطمب أساسي لتحقيؽ يعمؿ بمفرده، فجيكدىـ كتعاكنيـ المشترؾ يحقؽ نتائج أفضؿ كأكبر كالتعاكف 

اليدؼ مف األعماؿ التطكعية، فميس ىناؾ فرؽ في تأثير العمؿ التطكعي عمى مفيـك التعاكف لدل 
 المتطكعيف تعزل لمتغير الفئة العمرية.

 أثر العمؿ التطكعي لممتطكع عمى ثقتو باآلخريف كبالمؤسسة

، كالمعنكية 1.226المحسكبة في جدكؿ تحميؿ التبايف )قيمة االختبار =  Fتبيف مف قيمة اختبار 
أثر العمؿ ( كىذا يشير لجكد فركؽ ذات داللة احصائية في مؤشر " 5.50أقؿ مف كىي  5.500=

مف تكمف  التطكعي لممتطكع عمى ثقتو باألخريف كبالمؤسسة" تعزل لمتغير العمر. كلمعرفة لصالح
-10لصالح الفئة العمرم )ف الفركؽ كانت أ، حيث أشارت النتائح LSD الفركؽ استخدمنا اختبار

فأكثر  10لح الفئة العمرية ، كما كانت لصا(15-61، 66-08( مقارنة بالفئتيف العمريتيف )10
 كلـ تظير فركؽ بيف المستكيات األخرل. (66-08مقارنة بالفئة العمرية )

 لدراسة الفركؽ بيف المتكسطات LSDنتائج اختبار   (:5.39 جدكؿ )

 
 فأكثر 35 42-35 14-40

28-11 0.051 -0.352** -0.528** 

14-40  -0.403** -0.580 

42-35   -0.176 

نساني كعف قناعة كأنو كمما كاف المتطكع أكبر  كيعزل ذلؾ الى أف التطكع يتـ بدافع شخصي كا 
بالمسئكلية االجتماعية تجاه اآلخريف، فيك شعكر مشترؾ مما يزيد مف  يككف أكثر شعكران ، فإنو سنان 

ترابط العبلقات فيما بيف ىذه الفئات، كيزيد مف ثقتيـ ببعضيـ البعض كبالمؤسسة التي تضميـ 
تحت مظمتيا كتنسؽ كتنظـ جيكدىـ كتزيد مف مياراتيـ ككفائتيـ بالتدريبات التي تستيدفيـ بيا، 
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ؾ فركؽ في أثر العمؿ التطكعي لممتطكع عمى ثقتو باآلخريف كبالمؤسسة تعزل لمتغير الفئة فينا
 .فما فكؽ 10سنة كالفئة مف  10سنة الى  10العمرية لصالح الفئتيف مف 

رأس الماؿ االجتماعي  تعزيز قيـدكر العمؿ التطكعي في  مؤشراتىؿ يكجد فركؽ في متكسطات 
 تعزل لممؤىؿ العممي لممتطكع؟

 تحميؿ دكر العمؿ التطكعي في تعزيز قيـ رأس الماؿ االجتماعي   (:5.40 جدكؿ )
 تعزل لمتغير المؤىؿ العممي  ؤشراتوكم

 جدكؿ تحميؿ التبايف
مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

اختبار 
F 

 الداللة

زيادة  أثر العمؿ التطكعي في
الشعكر باالنتماء الكطني 

 كالمكاطنة

 1.65 5.00 8.25 بيف المجمكعات
0.200 

 

 

0.962 
 

 
 8.27 226.00 1868.22 داخؿ المجمكعات

  231.00 1876.48 المجمكع

أثر العمؿ التطكعي في تحقيؽ 
التسامح بيف األفراد فيما بينيـ 

 كبيف المؤسسة

 5.36 5.00 26.80 بيف المجمكعات
1.090 

 

 

0.367 
 

 
 4.92 231.00 1136.34 داخؿ المجمكعات

  236.00 1163.14 المجمكع

مساىمة العمؿ التطكعي في 
زيادة المشاركة االجتماعية 

كالمينية كالمدنية كالسياسية لدل 
 الشباب المتطكعيف

 10.78 4.00 43.13 بيف المجمكعات

0.661 
 

 

0.619 
 

 

 16.30 228.00 3716.89 داخؿ المجمكعات

  232.00 3760.02 المجمكع

تأثير العمؿ التطكعي عمى مفيـك 
 التعاكف لدل المتطكعيف

 0.40 4.00 1.62 بيف المجمكعات
0.211 

 

 

0.932 
 

 
 1.91 231.00 441.14 داخؿ المجمكعات

  235.00 442.76 المجمكع

أثر العمؿ التطكعي لممتطكع 
 كبالمؤسسةعمى ثقتو باآلخريف 

 1.03 4.00 4.12 بيف المجمكعات
0.163 

 

 

0.957 
 

 
 6.31 230.00 1450.16 داخؿ المجمكعات

  234.00 1454.28 المجمكع

تعزيز  دكر العمؿ التطكعي في
 رأس الماؿ االجتماعي قيـ 

 44.67 4.00 178.67 بيف المجمكعات

 100.78 203.00 20457.41 داخؿ المجمكعات 0.777 0.443

  207.00 20636.08 المجمكع
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 مايمي:( 0.15)أظير الجدكؿ 
 رأس الماؿ االجتماعي: تعزيز قيـ  دكر العمؿ التطكعي في

، كالمعنكية = 5.111المحسكبة في جدكؿ تحميؿ التبايف )قيمة االختبار =  Fتبيف مف قيمة اختبار
دكر العمؿ ( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مقياس " 5.50كىي أكبر مف  5.222

  تعزل لمتغير المؤىؿ العممي. رأس الماؿ االجتماعي" تعزيز قيـ التطكعي في 

تطكعي ألنو عمؿ إنساني بالدرجة األكلى، كنابع مف كيعزل ذلؾ إليماف المتطكع بأىمية العمؿ ال
دكافع شخصية، كأيضا إف الغالبية العظمى مف عينة الدراسة ىـ مف العاطميف عف العمؿ كمف 

تقـك الجمعية باستيدافيـ بتدريبات بشكؿ مستمر صات العممية ك لدييـ كقت فراغ، ك مختمؼ التخص
ية حسب البرنامج المنتسبيف لو في التطكع بغض النظر ترفع مف كفاءاتيـ كمياراتيـ العممية كالعمم

رأس الماؿ االجتماعي ليس لو عبلقة  تعزيز قيـعف مؤىبلتيـ العممية، فدكر العمؿ التطكعي في 
 بالمؤىؿ العممي لممتطكع.

 أثر العمؿ التطكعي في زيادة الشعكر باالنتماء الكطني كالمكاطنة

، المعنكية= 5.655المحسكبة في جدكؿ تحميؿ التبايف )قيمة االختبار =  Fتبيف مف قيمة اختبار
" أثر العمؿ  ؤشر( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في م5.50كىي أكبر مف  5.226

 تعزل لمتغير المؤىؿ العممي. "التطكعي في زيادة الشعكر باالنتماء الكطني كالمكاطنة 

مو اإلنساني نابع مف قناعتو بأىمية العمؿ مف أجؿ كيعزل ذلؾ بأف شعكر المتطكع تجاه عم
اآلخريف مف أبناء كطنو كتجاه كطنو، ألف الككارث كاألزمات كالحركب تستيدؼ جميع فئات 
المجتمع، كتمحؽ الضرر باألفراد كالممتمكات الكطنية، فالمعاناة اإلنسانية كاالقتصادية كالسياسية 

ي زيادة الشعكر باإلنتماء الكطني كالمكاطنة ال عبلقة لو عامة عمى الجميع، فأثر العمؿ التطكعي ف
 بالمؤىؿ العممي لممتطكع .

 أثر العمؿ التطكعي في تحقيؽ التسامح بيف األفراد فيما بينيـ كبيف المؤسسة

، ك المعنكية = 0.525المحسكبة في جدكؿ تحميؿ التبايف )قيمة اإلختبار =  Fتبيف مف قيمة إختبار
" أثر العمؿ  ؤشر( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في م5.50ف ك ىي أكبر م 5.122

 التطكعي في تحقيؽ التسامح بيف األفراد فيما بينيـ كبيف المؤسسة " تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.

مع اآلخريف كتقبميـ بغض  فاعؿكيعزل ذلؾ الى أف العمؿ التطكعي يتضمف مفيـك المشاركة كالت
النظر عف آرئيـ أك إنتماءاتيـ السياسية أك الحزبية أك مؤىبلتيـ العممية، فيك بذلؾ ينشر ثقافة 
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أثر التسامح فيما بيف المتطكعيف أنفسيـ كبيف المتطكعيف كالمستفيديف مف خدمات المتطكعيف. ف
 العمؿ التطكعي في تحقيؽ التسامح ال عبلقة لو بالمؤىؿ العممي لممتطكع.

مساىمة العمؿ التطكعي في زيادة المشاركة االجتماعية كالمينية كالمدنية كالسياسية لدل 
 الشباب المتطكعيف

، كالمعنكية 5.225المحسكبة في جدكؿ تحميؿ التبايف )قيمة اإلختبار =  Fتبيف مف قيمة اختبار
" مساىمة العمؿ  ؤشر( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في م5.50كىي أكبر مف  5.202=

التطكعي في زيادة المشاركة االجتماعية كالمينية كالمدنية كالسياسية لدل الشباب المتطكعيف " 
 تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.

ليبلؿ األحمر الفمسطيني غير كيعزل ذلؾ الى أف التطكع كالعمؿ التطكعي لفئة الشباب في جمعية ا
مقتصر عمى مؤىؿ عممي أك تخصص عممي محدد، فالتطكع يتـ بدافع شخصي مف المتطكع، كما 
أف البطالة تنتشر بيف جميع المؤىبلت العممية، لذلؾ ليس ىناؾ فرؽ في مساىمة العمؿ التطكعي 

اب المتطكعيف تعزل لمتغير في زيادة المشاركة االجتماعية كالمينية كالمدنية كالسياسية لدل الشب
 المؤىؿ العممي. 

 تأثير العمؿ التطكعي عمى مفيـك التعاكف لدل المتطكعيف

، كالمعنكية 5.600المحسكبة في جدكؿ تحميؿ التبايف )قيمة االختبار =  Fتبيف مف قيمة اختبار 
عمؿ " تأثير ال ؤشر( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في م5.50ك ىي أكبر مف  5.216=

 التطكعي عمى مفيـك التعاكف لدل المتطكعيف " تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.

كيعزل ذلؾ الى أف مفيـك التعاكف ىك أساسي في العمؿ التطكعي، حيث ال يمكف لممتطكع أف 
يعمؿ بمفرده كبمعزؿ عنيـ، فجيكدىـ كتعاكنيـ المشترؾ يحقؽ نتائج أفضؿ كأكبر كالتعاكف مطمب 

دؼ مف األعماؿ التطكعية، فميس ىناؾ فرؽ في تأثير العمؿ التطكعي عمى أساسي لتحقيؽ الي
 مفيـك التعاكف لدل المتطكعيف تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.

 أثر العمؿ التطكعي لممتطكع عمى ثقتو باألخريف كبالمؤسسة

، ك المعنكية 5.021المحسكبة في جدكؿ تحميؿ التبايف )قيمة اإلختبار =  Fتبيف مف قيمة اختبار
" أثر العمؿ  مؤشر( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في 5.50ك ىي أكبر مف  5.202=

 التطكعي لممتطكع عمى ثقتو باألخريف كبالمؤسسة " تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.
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نساني كىذا الدافع لى أف التطكع يتـ بدافع شخصيإكيعزل ذلؾ  يشترؾ فيو غالبية المتطكعيف،   كا 
فيك شعكر مشترؾ مما يزيد مف ترابط العبلقات فيما بينيـ كيزيد مف ثقتيـ ببعضيـ البعض 
كبالمؤسسة التي تضميـ تحت مظمتيا كتنسؽ كتنظـ جيكدىـ كتزيد مف مياراتيـ ككفائتيـ 

ـ العممي، فميس ىناؾ فركؽ في أثر العمؿ بالتدريبات التي تستيدفيـ بيا بغض النظر عف مؤىمي
 التطكعي لممتطكع عمى ثقتو باآلخريف كبالمؤسسة تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.

رأس الماؿ االجتماعي  تعزيز قيـىؿ يكجد فركؽ في متكسطات مؤشرات دكر العمؿ التطكعي في 
 تعزل لتخصص المتطكع؟

 تعزيز قيـ رأس الماؿ االجتماعي كمؤشراتو   تحميؿ دكر العمؿ التطكعي في  (:5.41 جدكؿ )
 تعزل لمتغير التخصص العممي 

 جدكؿ تحميؿ التبايف
مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

اختبار 
F 

 الداللة

أثر العمؿ التطكعي في زيادة 
الشعكر باالنتماء الكطني 

 كالمكاطنة

 5.718 5 28.592 بيف المجمكعات
0.717 

 

 

0.611 
 

 
 7.979 226 1803.184 داخؿ المجمكعات

  231 1831.776 المجمكع

أثر العمؿ التطكعي في 
تحقيؽ التسامح بيف األفراد 
 فيما بينيـ كبيف المؤسسة

 4.458 5 22.291 بيف المجمكعات
0.902 

 

 

0.481 
 

 
 4.943 230 1136.840 داخؿ المجمكعات

  235 1159.131 المجمكع

مساىمة العمؿ التطكعي في 
زيادة المشاركة االجتماعية 
كالمينية كالمدنية كالسياسية 
 لدل الشباب المتطكعيف

 40.543 5 202.715 بيف المجمكعات

2.528 
 

 

0.030 
 

 

 16.036 226 3624.074 داخؿ المجمكعات

  231 3826.789 المجمكع

العمؿ التطكعي عمى تأثير 
مفيـك التعاكف لدل 

 المتطكعيف

 2.205 5 11.025 بيف المجمكعات
1.155 

 

 

0.332 
 

 
 1.909 229 437.145 داخؿ المجمكعات

  234 448.170 المجمكع

أثر العمؿ التطكعي لممتطكع 
عمى ثقتو باآلخريف 

 كبالمؤسسة

 13.249 5 66.246 بيف المجمكعات
2.193 

 

 

0.056 
 

 
 6.043 229 1383.737 داخؿ المجمكعات

  234 1449.983 المجمكع

دكر العمؿ التطكعي في 
رأس الماؿ  تعزيز قيـ

 االجتماعي

 190.840 5 954.202 بيف المجمكعات

 96.291 202 19450.875 داخؿ المجمكعات 0.083 1.982

  207 20405.077 المجمكع
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 مايمي:( 0.10)أظير الجدكؿ 
 رأس الماؿ االجتماعي: تعزيز قيـدكر العمؿ التطكعي في 

، 0.286المحسكبة في جدكؿ تحميؿ التبايف )قيمة االختبار =  Fتبيف مف قيمة اختبار
دكر ( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مقياس " 5.50كىي أكبر مف  5.581كالمعنكية=

 تعزل لمتغير التخصص. رأس الماؿ االجتماعي" تعزيز قيـالعمؿ التطكعي في 

يحقؽ لممتطكع فكائد عمى الصعيد كيعزل ذلؾ إليماف المتطكع بأىمية العمؿ التطكعي ألنو عمؿ 
الشخصي مف خبلؿ استثمار كقتو بشكؿ مفيد لو كالتدريبات التي يحصؿ عمييا ك العبلقات التي 

شكؿ مستمر ترفع مف الجمعية باستيدافيـ بتدريبات ب حيث أف، يشكميا مع األفراد ك المؤسسات
كفاءاتيـ كمياراتيـ العممية كالعممية حسب البرنامج المنتسبيف لو في التطكع بغض النظر عف 

رأس الماؿ االجتماعي ليس لو عبلقة  تعزيز قيـ  مؤىبلتيـ العممية، فدكر العمؿ التطكعي في
 بالتخصص العممي لممتطكع.

 الكطني كالمكاطنة:أثر العمؿ التطكعي في زيادة الشعكر باالنتماء 

، المعنكية = 5.202المحسكبة في جدكؿ تحميؿ التبايف )قيمة االختبار =  Fتبيف مف قيمة اختبار
( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في مؤشر " أثر العمؿ 5.50ك ىي اكبر مف  5.200

 التطكعي في زيادة الشعكر باالنتماء الكطني كالمكاطنة " تعزل لمتغير التخصص.

يعزل ذلؾ بأف شعكر المتطكع تجاه عممو اإلنساني نابع مف قناعتو بأىمية العمؿ مف أجؿ ك 
اآلخريف مف أبناء كطنو كتجاه كطنو، ألف الككارث كاألزمات كالحركب تستيدؼ جميع فئات 
المجتمع، كتمحؽ الضرر باألفراد كالممتمكات الكطنية، فالمعاناة اإلنسانية كاالقتصادية كالسياسية 

عمى الجميع، فأثر العمؿ التطكعي في زيادة الشعكر باإلنتماء الكطني كالمكاطنة ال عبلقة لو  عامة
 بالتخصص العممي لممتطكع.

 أثر العمؿ التطكعي في تحقيؽ التسامح بيف األفراد فيما بينيـ كبيف المؤسسة:

، كالمعنكية 5.256المحسكبة في جدكؿ تحميؿ التبايف )قيمة االختبار =  Fتبيف مف قيمة اختبار
( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في مؤشر " أثر العمؿ 5.50ك ىي أكبر مف  5.180=

التطكعي في تحقيؽ التسامح بيف األفراد فيما بينيـ كبيف المؤسسة " تعزل لمتغير الحالة 
 االجتماعية.
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كتقبميـ بغض  مع اآلخريف فاعؿكيعزل ذلؾ الى أف العمؿ التطكعي يتضمف مفيـك المشاركة كالت
النظر عف آرائيـ أك إنتماءاتيـ السياسية أك الحزبية أك تخصصاتيـ العممية، فيك بذلؾ ينشر ثقافة 

كبيف المتطكعيف كالمستفيديف مف خدمات المتطكعيف. فأثر   التسامح فيما بيف المتطكعيف أنفسيـ
 .العمؿ التطكعي في تحقيؽ التسامح ال عبلقة لو بالتخصص العممي لممتطكع

مساىمة العمؿ التطكعي في زيادة المشاركة االجتماعية كالمينية كالمدنية كالسياسية لدل 
 الشباب المتطكعيف:

، كالمعنكية 6.068المحسكبة في جدكؿ تحميؿ التبايف )قيمة االختبار =  Fتبيف مف قيمة اختبار
مساىمة ر " ( كىك يشير لكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مؤش5.50أقؿ مف كىي  5.515=

العمؿ التطكعي في زيادة المشاركة االجتماعية كالمينية كالمدنية كالسياسية لدل الشباب 
، LSD" تعزل لمتغير التخصص. كلمعرفة لصالح مف تكمف الفركؽ استخدمنا اختبار  المتطكعيف

حيث أشارت النتائح اف الفركؽ كانت لصالح كؿ مف )ال شيء، اجتماعيات، إدارة( مقارنة ب 
 )تجارة ك غير ذلؾ(، كلـ تظير فركؽ بيف المستكيات األخرل.

 لدراسة الفركؽ بيف المتكسطات LSDنتائج اختبار   (:5.42 جدكؿ )

 

 غير ذلؾ إدارة تجارة صحة اجتماعيات

 **2.104 0.022- **2.123 1.345 0.026- ال شيء

 **2.130 0.004 **2.149 1.371  اجتماعيات

 0.759 1.367- 0.778   صحة

 0.019- **2.145-    تجارة

 **2.126     إدارة

إدارة( في زيادة المشاركة االجتماعية  –اجتماعيات –كيعزل مساىمة التخصصات )ال شيء
اليبلؿ  غير ذلؾ(، أف برامج جمعية –كالمينية كالمدنية كالسياسية أكثر مف تخصصات )التجارة 

األحمر الفمسطيني تتناسب بشكؿ أكبر مع تمؾ التخصصات في حالة التطكع أكثر مف تخصصات 
التجارة، ألف العمؿ التطكعي عمؿ مجتمعي، كما أف أصحاب تخصصات التجارة يميمكف لمتطكع 
في مجاؿ تخصصيـ لزيادة خبراتيـ. لذلؾ كاف ىناؾ فرؽ في مساىمة العمؿ التطكعي في زيادة 

ركة االجتماعية كالمينية كالمدنية كالسياسية لدل الشباب المتطكعيف يعزل لمتخصص العممي المشا
 إدارة(.-لممتطكع كاف لصالح تخصص )اجتماعيات
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 تأثير العمؿ التطكعي عمى مفيـك التعاكف لدل المتطكعيف:

المعنكية ، ك 0.000المحسكبة في جدكؿ تحميؿ التبايف )قيمة االختبار =  Fتبيف مف قيمة اختبار
( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في مؤشر" تأثير العمؿ 5.50كىي اكبر مف  5.116=

 .التخصصالتطكعي عمى مفيـك التعاكف لدل المتطكعيف" تعزل لمتغير 

كيعزل ذلؾ الى أف مفيـك التعاكف ىك أساسي في العمؿ التطكعي، حيث ال يمكف لممتطكع أف 
فجيكدىـ كتعاكنيـ المشترؾ يحقؽ نتائج أفضؿ كأكبر كالتعاكف مطمب يعمؿ بمفرده كبمعزؿ عنيـ، 

أساسي لتحقيؽ اليدؼ مف األعماؿ التطكعية، فميس ىناؾ فرؽ في تأثير العمؿ التطكعي عمى 
 مفيـك التعاكف لدل المتطكعيف تعزل لمتغير التخصص العممي.

 أثر العمؿ التطكعي لممتطكع عمى ثقتو باألخريف كبالمؤسسة:

، كالمعنكية = 2.193المحسكبة في جدكؿ تحميؿ التبايف )قيمة االختبار =  Fمف قيمة اختبار تبيف
( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في مؤشر " أثر العمؿ 5.50ك ىي أكبر مف  5.502

 التطكعي لممتطكع عمى ثقتو باألخريف كبالمؤسسة" تعزل لمتغير التخصص.

نساني كىذا الدافعكيعزل ذلؾ الى أف التطكع يتـ بد يشترؾ فيو غالبية المتطكعيف،   افع شخصي كا 
فيك شعكر مشترؾ مما يزيد مف ترابط العبلقات فيما بينيـ كيزيد مف ثقتيـ ببعضيـ البعض 
كبالمؤسسة التي تضميـ تحت مظمتيا كتنسؽ كتنظـ جيكدىـ كتزيد مف مياراتيـ ككفائتيـ 

ركؽ في أثر بالتدريبات التي تستيدفيـ بيا بغض النظر عف تخصصيـ العممي، فميس ىناؾ ف
 العمؿ التطكعي لممتطكع عمى ثقتو باآلخريف كبالمؤسسة تعزل لمتغير التخصص العممي.
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 رأس الماؿ االجتماعي يعزل لسبب التطكع عزيز قيـ دكر العمؿ التطكعي في ت
تعزيز قيـ رأس الماؿ االجتماعي كمؤشراتو تعزل لمتغير سبب تحميؿ دكر العمؿ التطكعي في   (:5.43 جدكؿ )

 التطكع

 جدكؿ تحميؿ التبايف
مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

اختبار 
F 

 الداللة

أثر العمؿ التطكعي في 
زيادة الشعكر باالنتماء 
 الكطني كالمكاطنة

 3.774 29.683 3 89.049 بيف المجمكعات
 

 

0.011* 
 

 
 7.865 230 1808.951 المجمكعات داخؿ

  233 1898.000 المجمكع

أثر العمؿ التطكعي في 
تحقيؽ التسامح بيف األفراد 
 فيما بينيـ كبيف المؤسسة

 2.376 11.395 3 34.184 بيف المجمكعات
 

 

0.071 
 

 
 4.796 236 1131.878 داخؿ المجمكعات

  239 1166.063 المجمكع

التطكعي مساىمة العمؿ 
في زيادة المشاركة 
االجتماعية كالمينية 
كالمدنية كالسياسية لدل 
 الشباب المتطكعيف

 0.941 15.690 3 47.069 بيف المجمكعات
 

 

0.422 
 

 
 16.673 232 3868.033 داخؿ المجمكعات

 المجمكع

3915.102 235 

 

تأثير العمؿ التطكعي عمى 
مفيـك التعاكف لدل 

 المتطكعيف

 2.160 4.027 3 12.080 المجمكعاتبيف 
 

 

0.093 
 

 
 1.864 235 438.155 داخؿ المجمكعات

  238 450.234 المجمكع

أثر العمؿ التطكعي 
لممتطكع عمى ثقتو 
 باآلخريف كبالمؤسسة

 3.158 18.867 3 56.602 بيف المجمكعات
 

 

0.025* 
 

 
 5.975 234 1398.058 داخؿ المجمكعات

  237 1454.660 المجمكع

دكر العمؿ التطكعي في 
رأس الماؿ  قيـ  تعزيز

 االجتماعي

 0.068 2.410 235.632 3 706.896 بيف المجمكعات

 97.782 206 20143.085 داخؿ المجمكعات

  209 20849.981 المجمكع
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 مايمي:( 0.11)أظير الجدكؿ 
 رأس الماؿ االجتماعي: تعزيز قيـ دكر العمؿ التطكعي في

، كالمعنكية = 6.105المحسكبة في جدكؿ تحميؿ التبايف )قيمة االختبار =  Fتبيف مف قيمة اختبار
دكر العمؿ " قياس( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في م5.50ك ىي اكبر مف  5.528

 تعزل لمتغير سبب التطكع. رأس الماؿ االجتماعي" تعزيز قيـ التطكعي في 

كيعزل ذلؾ إليماف المتطكع بأىمية العمؿ التطكعي ألنو عمؿ إنساني بالدرجة األكلى، كنابع مف 
دكافع شخصية، كأيضا إف الغالبية العظمى مف عينة الدراسة ىـ مف العاطميف عف العمؿ كمف 
مختمؼ التخصصات كالمؤىبلت العممية كلدييـ كقت فراغ، كتقـك الجمعية باستيدافيـ بتدريبات 

ؿ مستمر ترفع مف كفاءاتيـ كمياراتيـ العممية كالعممية حسب البرنامج المنتسبيف لو في بشك
رأس الماؿ االجتماعي ليس لو عبلقة بسبب محدد  عزيز قيـالتطكع، فدكر العمؿ التطكعي في ت

 لمتطكع.
 أثر العمؿ التطكعي في زيادة الشعكر باالنتماء الكطني كالمكاطنة:

، كالمعنكية 1.221المحسكبة في جدكؿ تحميؿ التبايف )قيمة االختبار =  Fتبيف مف قيمة اختبار
أثر ( كىك يشير لكجكد فركؽ ذات داللة احصائية في مؤشر " 5.50ك ىي أقؿ مف  5.500=

كلمعرفة  العمؿ التطكعي في زيادة الشعكر باالنتماء الكطني كالمكاطنة " تعزل لمتغير سبب التطكع.
، حيث أشارت النتائح أف الفركؽ كانت لصالح LSDستخدمنا اختبار لصالح مف تكمف الفركؽ ا

)إليماني بأىمية العمؿ التطكعي( مقارنة ب )مؿء كقت الفراع، لبلستفادة مف التدريبات، لمحصكؿ 
 عمى فرصة عمؿ(، كلـ تظير فركؽ بيف المستكيات األخرل.

 لدراسة الفركؽ بيف المتكسطات LSDنتائج اختبار   (:5.44 جدكؿ )

 

مؿء كقت 
 الفراغ

 لالستفادة مف التدريبات في المؤسسة
لمحصكؿ عمى 
 فرصة عمؿ

 **1.446 **1.079 **1.311 إليماني بأىمية العمؿ التطكعي

 0.231- 0.231-  مؿء كقت الفراغ

 0.367   لبلستفادة مف التدريبات في المؤسسة

كيعزل ذلؾ الى أف العمؿ التطكعي ىك عمؿ إنساني بالدرجة األكلى، كيستيدؼ المجتمع المحمي 
في خدماتو خاصة في كقت الحركب كاألزمات التي تستيدؼ أبناء كطنو كممتمكاتو، كيزيد مف 
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شعكر المتطكع بالتضامف كالمشاركة مع أفراد مجتمعو كيحقؽ منافع ليـ، فيك لو أىمية كبيرة 
 سامية.كأىداؼ 

لذلؾ كاف ىناؾ فرؽ في أثر العمؿ التطكعي في زيادة الشعكر باالنتماء الكطني كالمكاطنة " تعزل 
لمتغير سبب التطكع كانت لصالح المتطكعيف الذيف يؤمنكف بأىمية ىذا العمؿ مقارنة مع الذيف 

 .مؤقتو تطكعكا لمؿء كقت فراغيـ أك لبلستفادة مف التدريبات، أك لمحصكؿ عمى فرصة عمؿ
 أثر العمؿ التطكعي في تحقيؽ التسامح بيف األفراد فيما بينيـ كبيف المؤسسة:

، كالمعنكية 6.122المحسكبة في جدكؿ تحميؿ التبايف )قيمة االختبار =  Fتبيف مف قيمة اختبار
( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في مؤشر " أثر العمؿ 5.50ك ىي اكبر مف  5.520=

 حقيؽ التسامح بيف األفراد فيما بينيـ كبيف المؤسسة " تعزل لمتغير سبب التطكع.التطكعي في ت

مع اآلخريف كتقبميـ بغض  فاعؿكيعزل ذلؾ الى أف العمؿ التطكعي يتضمف مفيـك المشاركة كالت
النظر عف آرائيـ أك إنتماءاتيـ السياسية أك الحزبية أك مؤىبلتيـ العممية، فيك بذلؾ ينشر ثقافة 
التسامح فيما بيف المتطكعيف أنفسيـ كبيف المتطكعيف كالمستفيديف مف خدمات المتطكعيف. فأثر 

 العمؿ التطكعي في تحقيؽ التسامح ال عبلقة لو بسبب محدد لمتطكع.
مساىمة العمؿ التطكعي في زيادة المشاركة االجتماعية كالمينية كالمدنية كالسياسية لدل 

 الشباب المتطكعيف:

، كالمعنكية = 5.210المحسكبة في جدكؿ تحميؿ التبايف )قيمة االختبار =  Fيمة إختبارتبيف مف ق
مساىمة العمؿ ( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في مؤشر " 5.50أكبر مف كىي  5.166

"  التطكعي في زيادة المشاركة االجتماعية كالمينية كالمدنية كالسياسية لدل الشباب المتطكعيف
 ر سبب التطكعتعزل لمتغي

كلى كعف قناعة تامة كبرضى كيعزل ذلؾ الى أف الدافع لمتطكع ىك دافع شخصي بالدرجة األ
المتطكع، كأف التطكع كالعمؿ التطكعي مرتبط أساسان بمفيـك المشاركة االجتماعية كالمينية كالمدنية 

كالحركب، فميس ىناؾ مع اآلخريف كالتضامف معيـ في كقت األزمات  فاعؿكالسياسية كالتعاكف كالت
فرؽ في مساىمة العمؿ التطكعي في زيادة المشاركة االجتماعية كالمينية كالمدنية كالسياسية لدل 

 الشباب المتطكعيف تعزل لمتغير سبب التطكع .
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 تأثير العمؿ التطكعي عمى مفيـك التعاكف لدل المتطكعيف:

، كالمعنكية = 6.025)قيمة االختبار =  المحسكبة في جدكؿ تحميؿ التبايف Fتبيف مف قيمة اختبار
( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في مؤشر " تأثير العمؿ 5.50أكبر مف  ك ىي 5.521

 .سبب التطكعالتطكعي عمى مفيـك التعاكف لدل المتطكعيف" تعزل لمتغير 

نساني كعف قناعة تامة كبرضى  المتطكع، كيعزل ذلؾ الى أف الدافع لمتطكع ىك دافع شخصي كا 
مع اآلخريف كالتضامف معيـ في كقت  فاعؿكأف التطكع كالعمؿ التطكعي مرتبط أساسان بالتعاكف كالت

األزمات كالحركب، كليس ىناؾ عمؿ تطكعي يتـ بشكؿ فردم، فميس ىناؾ فرؽ في مساىمة العمؿ 
المتطكعيف تعزل التطكعي في زيادة المشاركة االجتماعية كالمينية كالمدنية كالسياسية لدل الشباب 

 لمتغير سبب التطكع.
 أثر العمؿ التطكعي لممتطكع عمى ثقتو باألخريف كبالمؤسسة:

، كالمعنكية 1.008المحسكبة في جدكؿ تحميؿ التبايف )قيمة االختبار =  Fتبيف مف قيمة اختبار
أثر ( كىي تشير لكجكد فركؽ ذات داللة احصائية في مؤشر " 5.50ك ىي اقؿ مف  5.560=

رفة كلمع ؿ التطكعي لممتطكع عمى ثقتو باألخريف كبالمؤسسة" تعزل لمتغير سبب التطكع.العم
، حيث أشارت النتائح أف الفركؽ كانت لصالح LSDلصالح مف تكمف الفركؽ استخدمنا اختبار 

األسباب التالية )إليمانو بأىمية العمؿ التطكعي، مؿء كقت الفراع، لبلستفادة مف التدريبات( مقارنة 
 (، كلـ تظير فركؽ بيف المستكيات األخرل.لمحصكؿ عمى فرصة عمؿ)ب 

 لدراسة الفركؽ بيف المتكسطات LSDنتائج إختبار  (:5.45 جدكؿ )

 

مؿء كقت 
 الفراغ

 لالستفادة مف التدريبات في المؤسسة
لمحصكؿ عمى 
 فرصة عمؿ

 *1.367 0.279 0.032- التطكعيإليماني بأىمية العمؿ 

 *1.399 0.311  لمؿء كقت الفراغ

 *1.088   لالستفادة مف التدريبات في المؤسسة

إيمانيـ بما يقكمكف كىي نابع مف دكافع شخصية ك عمؿ إنساني ىك العمؿ التطكعي  أفبكىذا يفسر 
مف خير كفكائد عمى الصعيد الشخصي مف رضى  عمؿلما يحقؽ ىذا البو تجاه أفراد مجتمعيـ، 

، لذلؾ يكجد ىناؾ فرؽ في أثر العمؿ التطكعي لممتطكع عمى عف أنفسيـ كعمى الصعيد المجتمعي
 التطكع. ثقتو باآلخريف كبالمؤسسة" تعزل لمتغير سبب
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ؿ رأس الماؿ االجتماعي يعزل لسبب التطكع في جمعية اليال  تعزيز قيـدكر العمؿ التطكعي في 
 األحمر

تعزل لمتغير سبب  ؤشراتوتحميؿ دكر العمؿ التطكعي في تعزيز قيـ رأس الماؿ االجتماعي كم  (:5.46 جدكؿ )
 التطكع في جمعية اليبلؿ األحمر الفمسطيني

 جدكؿ تحميؿ التبايف
مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

اختبار 
F 

 الداللة

أثر العمؿ التطكعي في زيادة 
الشعكر باالنتماء الكطني 

 كالمكاطنة

 3.005 23.375 5 116.873 بيف المجمكعات
 

 

0.012* 
 

 7.778 227 1765.694 داخؿ المجمكعات 

  232 1882.567 المجمكع

أثر العمؿ التطكعي في تحقيؽ 
التسامح بيف األفراد فيما بينيـ 

 المؤسسةكبيف 

 2.286 10.929 5 54.644 بيف المجمكعات
 

 

0.047* 
 

 4.780 233 1113.741 داخؿ المجمكعات 

  238 1168.385 المجمكع

مساىمة العمؿ التطكعي في زيادة 
المشاركة االجتماعية كالمينية 
كالمدنية كالسياسية لدل الشباب 

 المتطكعيف

 1.147 19.098 5 95.492 بيف المجمكعات
 

 

0.336 
 

 16.654 229 3813.682 داخؿ المجمكعات 

 المجمكع
3909.174 234 

 

تأثير العمؿ التطكعي عمى مفيـك 
 التعاكف لدل المتطكعيف

 1.205 2.251 5 11.257 بيف المجمكعات
 

 

0.308 
 

 1.869 233 435.463 داخؿ المجمكعات 

  238 446.720 المجمكع

لممتطكع عمى أثر العمؿ التطكعي 
 ثقتو باآلخريف كبالمؤسسة

 1.402 8.545 5 42.726 بيف المجمكعات
 

 

0.224 
 

 6.094 231 1407.763 داخؿ المجمكعات 

  236 1450.489 المجمكع

عزيز دكر العمؿ التطكعي في ت
 رأس الماؿ االجتماعي قيـ

 0.072 2.058 198.453 5 992.267 بيف المجمكعات

 96.442 204 19674.157 المجمكعاتداخؿ 

  209 20666.424 المجمكع
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 مايمي:( 0.12)اظير الجدكؿ 
 رأس الماؿ االجتماعي: تعزيز قيـ دكر العمؿ التطكعي في 

، كالمعنكية = 6.508المحسكبة في جدكؿ تحميؿ التبايف )قيمة االختبار =  Fتبيف مف قيمة اختبار
دكر العمؿ "  قياس( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في م5.50كىي أكبر مف  5.526

تعزل لمتغير سبب التطكع في جمعية اليبلؿ  رأس الماؿ االجتماعي" تعزم قيـالتطكعي في 
 األحمر تحديدان. 

إليماف المتطكع بأىمية العمؿ التطكعي ألنو عمؿ إنساني بالدرجة األكلى، كنابع مف كيعزل ذلؾ 
دكافع شخصية، كأيضا إف الغالبية العظمى مف عينة الدراسة ىـ مف العاطميف عف العمؿ كمف 

، كال تضع شركط صارمة لممتطكعيف، كما أف التطكع فييا مختمؼ التخصصات كالمؤىبلت العممية
، كمج االت عمؿ المتطكعيف فييا كالخدمات التي يقدمكنيا مف خبلؿ عمميـ التطكعي بدكف رسـك

كىذا الدكر غير مقتصر عمى جمعية اليبلؿ األحمر ىك إنساني مكجو لكافة شرائح المجتمع 
الفمسطيني فقط فيناؾ مؤسسات أخرل تستقطب متطكعيف لمعمؿ ضمف برامجيا، فدكر العمؿ 

االجتماعي ليس لو عبلقة بسبب لمتطكع في جمعية اليبلؿ  رأس الماؿ عزيز قيـالتطكعي في ت
 األحمر الفمسطيني تحديدا.

 أثر العمؿ التطكعي في زيادة الشعكر باالنتماء الكطني كالمكاطنة:

، كالمعنكية = 1.550المحسكبة في جدكؿ تحميؿ التبايف )قيمة االختبار =  Fتبيف مف قيمة اختبار
مؤشر " أثر العمؿ ( كىي تشير لكجكد فركؽ ذات داللة احصائية في 5.50كىي أقؿ مف  5.506

التطكعي في زيادة الشعكر باالنتماء الكطني كالمكاطنة " تعزل لمتغير سبب التطكع في جمعية 
، حيث أشارت النتائح أف LSDكلمعرفة لصالح مف تكمف الفركؽ استخدمنا اختبار  اليبلؿ األحمر.

ألف مجاالت التطكع ؤسسة عريقة مقارنة، دكافع اجتماعية( مقارنة ب )الفركؽ كانت لصالح )انيا م
دكافع اقتصادية(، كما كجد فركؽ لصالح الدكافع االجتماعية مقارنة )ألنيا تيتـ ، فييا متعددة

، كلـ تظير بالمتطكعيف(، كذلؾ كانت الفركؽ لصالح )الدكافع إنسانية مقارنة بالدافع االقتصادية(
 ات األخرل.فركؽ بيف المستكي
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 لدراسة الفركؽ بيف المتكسطات LSDنتائج اختبار   (:5.47 جدكؿ )

 

ألف مجاالت 
التطكع فييا 

 متعددة

ألنيا تيتـ 
بالمتطكعيف 
 )تدريبات(

دكافع 
 اجتماعية

دكافع 
 إنسانية

دكافع 
 اقتصادية

 *4.218 0.473 0.657- 0.776 *1.060 ألنيا مؤسسة عريقة

ألف مجاالت التطكع فييا 
 متعددة

 -0.285 -1.717* -0.588 3.158 

ألنيا تيتـ بالمتطكعيف 
 )تدريبات(

  -1.433* -0.303 3.442 

 *4.875 1.130    دكافع اجتماعية

 *3.745     دكافع إنسانية

كتتصؼ بالعالمية كىي إحدل مككنات كيعزل ذلؾ الى أف جمعية اليبلؿ األحمر الفمسطيني عريقة 
الحركة الدكلية لمصميب األحمر كاليبلؿ األحمر، تمارس نشاطيا في فمسطيف، كفي مناطؽ 

لتجمعات الشعب الفمسطيني، استنادا اتفاقيات جنيؼ، ك  ى مبادئ الحركة الدكلية لمصميب األحمر ا 
االستقبلؿ، التطكع، الكحدة، كالعالمية، كما كاليبلؿ األحمر السبعة: اإلنسانية، عدـ التحيز، الحياد، 

أنيا تقدـ خدماتيا لجميع شرائح المجتمع، حيث يستطيع المتطكع أف يختار المجاؿ الذم يكد أف 
نسانية لذلؾ ىناؾ فرؽ في مؤشر أثر العمؿ  يتطكع فيو كغالبيتيـ يختار التطكع بدكافع اجتماعية كا 

ني كلمكاطنة تعزل لمتغير سبب التطكع في جمعية اليبلؿ التطكعي في زيادة الشعكر باالنتماء الكط
 األحمر الفمسطيني تحديدا.

 أثر العمؿ التطكعي في تحقيؽ التسامح بيف األفراد فيما بينيـ كبيف المؤسسة:

، كالمعنكية = 6.682المحسكبة في جدكؿ تحميؿ التبايف )قيمة االختبار =  Fتبيف مف قيمة اختبار
" أثر العمؿ ( كىي تشير لكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مؤشر 5.50كىي أقؿ مف  5.512

التطكعي في تحقيؽ التسامح بيف األفراد فيما بينيـ كبيف المؤسسة " تعزل لمتغير سبب التطكع في 
 جمعية اليبلؿ األحمر تحديدا.

كانت ، حيث أشارت النتائح اف الفركؽ LSDكلمعرفة لصالح مف تكمف الفركؽ استخدمنا اختبار 
ألنيا تيتـ ، ألف مجاالت التطكع فييا متعددةلصالح )انيا مؤسسة عريقة مقارنة( مقارنة ب )

 كلـ تظير فركؽ بيف المستكيات األخرل.بالمتطكعيف )تدريبات(، دكافع اقتصادية(، 
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 بيف المتكسطاتلدراسة الفركؽ  LSDنتائج اختبار   (:5.48 جدكؿ )

 

ألف مجاالت 
التطكع فييا 

 متعددة

ألنيا تيتـ 
بالمتطكعيف 
 )تدريبات(

دكافع 
 اجتماعية

دكافع 
 إنسانية

دكافع 
 اقتصادية

 *2.577 0.636 0.160 *1.035 *0.956 ألنيا مؤسسة عريقة

ألف مجاالت التطكع فييا 
 متعددة

 0.079 -0.796 -0.320 1.621 

ألنيا تيتـ بالمتطكعيف 
 )تدريبات(

  -0.875 -0.400 1.542 

 2.41667 47549.    دكافع اجتماعية

 1.94118     دكافع إنسانية

كيعزل ذلؾ الى أف جمعية اليبلؿ األحمر الفمسطيني ىي مف أقدـ المؤسسات تأسيسا كتضـ أكبر 
عدد مف المتطكعيف في قطاع غزة كمف مختمؼ التخصصات كمف مختمؼ المستكيات كلدييا 
العديد مف البرامج المتنكعة في خدماتيا، كما أنيا تستيدؼ المتطكعيف بتدريبات مجانية نظرية 

مع  فاعؿكعممية ترفع مف كفائتيـ كخبراتيـ، كأيضا العمؿ التطكعي يتضمف مفيـك المشاركة كالت
العممية، اآلخريف ك تقبميـ بغض النظر عف آرائيـ أك إنتماءاتيـ السياسية أك الحزبية أك مؤىبلتيـ 

فيك بذلؾ ينشر ثقافة التسامح فيما بيف المتطكعيف أنفسيـ كبيف المتطكعيف كالمستفيديف مف 
خدمات المتطكعيف، فيناؾ فرؽ في مؤشر أثر العمؿ التطكعي في تحقيؽ التسامح بيف األفراد فيما 

 حديدا.بينيـ كبيف المؤسسة تعزل لمتغير سبب التطكع في جمعية اليبلؿ األحمر الفمسطيني ت
مساىمة العمؿ التطكعي في زيادة المشاركة االجتماعية كالمينية كالمدنية كالسياسية لدل 

 الشباب المتطكعيف:

، كالمعنكية = 0.012المحسكبة في جدكؿ تحميؿ التبايف )قيمة االختبار =  Fتبيف مف قيمة اختبار
مساىمة العمؿ ( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في مؤشر " 5.50أكبر مف كىي  5.112

"  التطكعي في زيادة المشاركة االجتماعية كالمينية كالمدنية كالسياسية لدل الشباب المتطكعيف
 في جمعية اليبلؿ األحمر تعزل لمتغير سبب التطكع

لى أف التطكع كالعمؿ التطكعي لفئة الشباب في جمعية اليبلؿ األحمر الفمسطيني غير إكيعزل ذلؾ 
مقتصر عمى مؤىؿ عممي أك تخصص عممي محدد، فالتطكع يتـ بدافع شخصي مف المتطكع، كما 
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أف البطالة تنتشر بيف جميع المؤىبلت العممية، لذلؾ ليس ىناؾ فرؽ في مساىمة العمؿ التطكعي 
كة االجتماعية كالمينية كالمدنية كالسياسية لدل الشباب المتطكعيف تعزل لمتغير في زيادة المشار 

 سبب التطكع في جمعية اليبلؿ األحمر الفمسطيني .

 تأثير العمؿ التطكعي عمى مفيـك التعاكف لدل المتطكعيف:

كية ، كالمعن0.650المحسكبة في جدكؿ تحميؿ التبايف )قيمة االختبار =  Fتبيف مف قيمة اختبار
( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في مؤشر " تأثير العمؿ 5.50كىي أكبر مف  5.158=

في جمعية اليبلؿ  سبب التطكعالتطكعي عمى مفيـك التعاكف لدل المتطكعيف" تعزل لمتغير 
 األحمر.

كيعزل ذلؾ الى أف مفيـك التعاكف ىك أساسي في العمؿ التطكعي، حيث ال يمكف لممتطكع أف 
بمفرده ك بمعزؿ عنيـ، فجيكدىـ كتعاكنيـ المشترؾ يحقؽ نتائج أفضؿ كأكبر كالتعاكف مطمب  يعمؿ

أساسي لتحقيؽ اليدؼ مف األعماؿ التطكعية، فميس ىناؾ فرؽ في تأثير العمؿ التطكعي عمى 
مفيـك التعاكف لدل المتطكعيف تعزل لمتغير سبب التطكع في جمعية اليبلؿ األحمر الفمسطيني 

 تحديدا.
 أثر العمؿ التطكعي لممتطكع عمى ثقتو باألخريف كبالمؤسسة:

، كالمعنكية = 0.156المحسكبة في جدكؿ تحميؿ التبايف )قيمة االختبار =  Fتبيف مف قيمة اختبار
( عدـ ككجكد فركؽ ذات داللة احصائية في مؤشر " أثر العمؿ 5.50ك ىي أكبر مف  5.661

بالمؤسسة" تعزل لمتغير سبب التطكع في جمعية اليبلؿ التطكعي لممتطكع عمى ثقتو باألخريف ك 
 األحمر. 

نساني ك لى أف إكيعزل ذلؾ  ىذا الدافع يشترؾ فيو غالبية المتطكعيف، التطكع يتـ بدافع شخصي كا 
مف ترابط العبلقات فيما بينيـ كيزيد مف ثقتيـ ببعضيـ البعض  فيك شعكر مشترؾ مما يزيد

تنظـ جيكدىـ كتزيد مف مياراتيـ ككفائتيـ مظمتيا كتنسؽ ك ة التي تضميـ تحت بالمؤسسك 
بالتدريبات التي تستيدفيـ بيا بغض النظر عف مؤىميـ العممي، فميس ىناؾ فركؽ في أثر العمؿ 
التطكعي لممتطكع عمى ثقتو باآلخريف كبالمؤسسة تعزل لمتغير سبب التطكع في جمعية اليبلؿ 

 .األحمر الفمسطيني تحديدان 
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 رأس الماؿ االجتماعي يعزل لمبرنامج المتطكع فيو تعزيز قيـدكر العمؿ التطكعي في 
تحميؿ دكر العمؿ التطكعي في تعزيز قيـ رأس الماؿ االجتماعي كمؤشراتو  تعزل لمتغير البرنامج  (:5.49 جدكؿ )

 المتطكع فيو

 جدكؿ تحميؿ التبايف
مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

اختبار 
F 

 الداللة

أثر العمؿ التطكعي في زيادة 
الشعكر باالنتماء الكطني 

 كالمكاطنة

 1.175 9.119 5 45.593 بيف المجمكعات
 

 

0.322 
 7.760 230 1784.793 داخؿ المجمكعات 

  235 1830.386 المجمكع

أثر العمؿ التطكعي في 
تحقيؽ التسامح بيف األفراد 
 فيما بينيـ كبيف المؤسسة

 1.046 5.010 5 25.050 بيف المجمكعات
 

 

0.391 
 

 
 4.789 236 1130.140 داخؿ المجمكعات

  241 1155.190 المجمكع

مساىمة العمؿ التطكعي في 
زيادة المشاركة االجتماعية 
كالمينية كالمدنية كالسياسية 

 المتطكعيفلدل الشباب 

 1.370 22.704 5 113.518 بيف المجمكعات
 

 

0.236 
 

 
 16.574 232 3845.120 داخؿ المجمكعات

 المجمكع
3958.639 237 

 

تأثير العمؿ التطكعي عمى 
مفيـك التعاكف لدل 

 المتطكعيف

 0.581 1.092 5 5.458 بيف المجمكعات
 

 

0.714 
 

 
 1.878 235 441.289 داخؿ المجمكعات

  240 446.747 المجمكع

أثر العمؿ التطكعي لممتطكع 
عمى ثقتو باآلخريف 

 كبالمؤسسة

 0.694 4.180 5 20.898 بيف المجمكعات
 

 

0.628 
 

 
 6.022 234 1409.102 داخؿ المجمكعات

  239 1430.000 المجمكع

دكر العمؿ التطكعي في 
رأس الماؿ  تعزيز قيـ 

 االجتماعي

 0.401 1.030 98.515 5 492.573 بيف المجمكعات

 95.650 206 19703.970 داخؿ المجمكعات

  211 20196.542 المجمكع
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 مايمي:( 0.12)أظير الجدكؿ 
 رأس الماؿ االجتماعي: عزيز قيـدكر العمؿ التطكعي في ت

، كالمعنكية = 1.030المحسكبة في جدكؿ تحميؿ التبايف )قيمة االختبار =  Fتبيف مف قيمة اختبار
دكر العمؿ ( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في مقياس " 5.50كىي اكبر مف  5.150

 . البرنامج المتطكع فيو"تعزل لمتغير  رأس الماؿ االجتماعي" تعزيز قيـالتطكعي في 

 فالتطكع في جمعية اليبلؿ األحمر الفمسطيني يككف نابع مف دكافع إنسانية كشخصية، كجميع برامج
الجمعية تستيدؼ المجتمع المحمي في حاالت السمـ كحاالت الككارث، كجميع البرامج يتـ فييا 
تدريب المتطكعيف بشكؿ مستمر بما يتناسب مع أىداؼ البرنامج، لذلؾ ال يكجد فركؽ تعزل 

رأس الماؿ االجتماعي تعزل لمتغير البرنامج المتطكع  تعزيز قيـ  لمقياس دكر العمؿ التطكعي في
 . فيو

 أثر العمؿ التطكعي في زيادة الشعكر باالنتماء الكطني كالمكاطنة:

، كالمعنكية = 0.020المحسكبة في جدكؿ تحميؿ التبايف )قيمة االختبار =  Fتبيف مف قيمة اختبار
( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في مؤشر " أثر العمؿ 5.50كىي أكبر مف  5.166

 لمبرنامج المتطكع فيوتعزل لمتغير  نتماء الكطني كالمكاطنة "التطكعي في زيادة الشعكر باال

فالشعكر باالنتماء الكطني كالمكاطنة شعكر سامي كأكبر مف أف يتـ ربطو ببرنامج معيف فجميع 
البرامج تستيدؼ جميع أفراد كشرائح المجتمع بغض النظر عف لكنيـ كدينيـ كمستكاىـ االقتصادم 

لذلؾ ليس ىناؾ فركؽ في مؤشر أثر العمؿ التطكعي في زيادة الشعكر أك انتماءاتيـ السياسية، 
  باالنتماء الكطني كالمكاطنة " تعزل لمتغير لمبرنامج المتطكع فيو.

 أثر العمؿ التطكعي في تحقيؽ التسامح بيف األفراد فيما بينيـ كبيف المؤسسة:

، كالمعنكية 0.512الختبار = المحسكبة في جدكؿ تحميؿ التبايف )قيمة ا Fتبيف مف قيمة اختبار
( عدـ ككجكد فركؽ ذات داللة احصائية في مؤشر " أثر العمؿ 5.50كىي أكبر مف  5.120=

البرنامج المتطكع تعزل لمتغير  "التطكعي في تحقيؽ التسامح بيف األفراد فيما بينيـ كبيف المؤسسة 
 .فيو"

ي، كقبكؿ العمؿ التطكعي مع فالتسامح كتقبؿ اآلخيرف مف مبادئ كأساسيات العمؿ التطكع
مجمكعات مف الشباب يعني اإللتزاـ بيذه المبادئ مسبقا، كبغض النظر عف البرنامج المتطكع فيو 
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كليس ىناؾ فركؽ في مؤشر " أثر العمؿ التطكعي في تحقيؽ التسامح بيف األفراد فيما بينيـ كبيف 
 المؤسسة " تعزل لمتغير البرنامج المتطكع فيو".

مؿ التطكعي في زيادة المشاركة االجتماعية كالمينية كالمدنية كالسياسية لدل مساىمة الع
 الشباب المتطكعيف:

، كالمعنكية = 0.125المحسكبة في جدكؿ تحميؿ التبايف )قيمة االختبار =  Fتبيف مف قيمة اختبار
 " مساىمة العمؿ( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في مؤشر 5.50أكبر مف كىي  5.612

تعزل  "التطكعي في زيادة المشاركة االجتماعية كالمينية كالمدنية كالسياسية لدل الشباب المتطكعيف
 .البرنامج المتطكع فيو"لمتغير 

فالعمؿ التطكعي ىك عمؿ إنساني مرتبط بمبدأ التسامح كالتعاكف كتقبؿ اآلخريف كالتضامف المعنكم 
صعبة )أزمات ك حركب( تحقؽ لو عائد معنكم كتقديـ خدمات ألبناء شعبو، خاصة في الحاالت ال

كليس لو عبلقة بالبرنامج الذم يتطكع بو المتطكع كالتدخؿ مع المجتمع يتـ مف خبلؿ جميع البرامج 
كلذلؾ ليس ىناؾ فركؽ في مؤشر " مساىمة العمؿ التطكعي في زيادة المشاركة االجتماعية 

 ف " تعزل لمتغير البرنامج المتطكع فيو".كالمينية كالمدنية كالسياسية لدل الشباب المتطكعي
 تأثير العمؿ التطكعي عمى مفيـك التعاكف لدل المتطكعيف:

، كالمعنكية = 5.080المحسكبة في جدكؿ تحميؿ التبايف )قيمة االختبار =  Fتبيف مف قيمة اختبار 
العمؿ ( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في مؤشر " تأثير 5.50كىي اكبر مف  5.201

 .البرنامج المتطكع فيو"تعزل لمتغير  "التطكعي عمى مفيـك التعاكف لدل المتطكعيف

لى أف مفيـك التعاكف ىك أساسي في العمؿ التطكعي، حيث ال يمكف لممتطكع أف إكيعزل ذلؾ 
يعمؿ بمفرده ك بمعزؿ عنيـ، فجيكدىـ كتعاكنيـ المشترؾ يحقؽ نتائج أفضؿ كأكبر كالتعاكف مطمب 

لتحقيؽ اليدؼ مف األعماؿ التطكعية، كالتعاكف يتـ بيف جميع المتطكعيف مف مختمؼ أساسي 
البرامج فميس ىناؾ فرؽ في مؤشر " تأثير العمؿ التطكعي عمى مفيـك التعاكف لدل المتطكعيف" 

 تعزل لمتغير البرنامج المتطكع فيو".
 أثر العمؿ التطكعي لممتطكع عمى ثقتو باألخريف كبالمؤسسة:

، كالمعنكية = 5.221المحسكبة في جدكؿ تحميؿ التبايف )قيمة االختبار =  Fف قيمة اختبارتبيف م
( عدـ ككجكد فركؽ ذات داللة احصائية في مؤشر " أثر العمؿ 5.50كىي أكبر مف  5.268

 .البرنامج المتطكع فيو"تعزل لمتغير  "التطكعي لممتطكع عمى ثقتو باألخريف كبالمؤسسة
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نساني كىذا الدافع يشترؾ فيو غالبية المتطكعيف في لى أف إكيعزل ذلؾ  التطكع يتـ بدافع شخصي كا 
ـ كيزيد مف ثقتيـ ببعضيـ كافة البرامج، فيك شعكر مشترؾ مما يزيد مف ترابط العبلقات فيما بيني

بالمؤسسة التي تضميـ تحت مظمتيا كتنسؽ كتنظـ جيكدىـ كتزيد مف مياراتيـ ككفائتيـ البعض ك 
التي تستيدفيـ بيا بغض النظر عف مؤىميـ العممي، فميس ىناؾ فركؽ في مؤشر " أثر بالتدريبات 

 العمؿ التطكعي لممتطكع عمى ثقتو باألخريف كبالمؤسسة " تعزل لمتغير البرنامج المتطكع فيو".
 رأس الماؿ االجتماعي يعزل لسبب التطكع في البرنامج تعزيز قيـدكر العمؿ التطكعي في 

 تحميؿ دكر العمؿ التطكعي في تعزيز قيـ  رأس الماؿ االجتماعي  (:5.50 جدكؿ )
 كمؤشراتو  تعزل لمتغير سبب التطكع بالبرنامج 

 جدكؿ تحميؿ التبايف
مجمكع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متكسط 
 المربعات

اختبار 
F 

 الداللة

زيادة  أثر العمؿ التطكعي في
الشعكر باالنتماء الكطني 

 كالمكاطنة

 3.668 2 7.336 بيف المجمكعات
0.446 

 

 

0.641 
 

 
 8.222 228 1874.646 داخؿ المجمكعات

  230 1881.983 المجمكع

أثر العمؿ التطكعي في 
تحقيؽ التسامح بيف األفراد 
 فيما بينيـ كبيف المؤسسة

 9.940 2 19.880 بيف المجمكعات
2.041 

 

 

0.132 
 

 

 4.870 236 1149.274 داخؿ المجمكعات

  238 1169.155 المجمكع

مساىمة العمؿ التطكعي في 
زيادة المشاركة االجتماعية 
كالمينية كالمدنية كالسياسية 
 لدل الشباب المتطكعيف

 4.530 2 9.059 بيف المجمكعات

0.270 
 

 

0.764 
 

 

 16.794 231 3879.441 داخؿ المجمكعات

  233 3888.500 المجمكع

تأثير العمؿ التطكعي عمى 
مفيـك التعاكف لدل 

 المتطكعيف

 6.180 2 12.361 بيف المجمكعات
3.344 

 

 

0.037* 
 

 
 1.848 233 430.567 داخؿ المجمكعات

  235 442.928 المجمكع

أثر العمؿ التطكعي لممتطكع 
 عمى ثقتو باآلخريف

 كبالمؤسسة

 2.713 2 5.426 بيف المجمكعات
0.440 

 

 

0.645 
 

 
 6.172 232 1431.961 داخؿ المجمكعات

  234 1437.387 المجمكع

دكر العمؿ التطكعي في 
رأس الماؿ  تعزيز قيـ 

 االجتماعي

 102.849 2 205.698 بيف المجمكعات

 99.499 207 20596.226 داخؿ المجمكعات 0.358 1.034

  209 20801.924 المجمكع
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 مايمي: (0.05)أظير الجدكؿ 
 رأس الماؿ االجتماعي: تعزيز قيـدكر العمؿ التطكعي في 

، كالمعنكية 1.034في جدكؿ تحميؿ التبايف )قيمة االختبار =   المحسكبة F تبيف مف قيمة اختبار
دكر العمؿ ( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في مقياس " 5.50كىي اكبر مف  5.108= 

 . سبب التطكع في البرنامج"تعزل لمتغير  رأس الماؿ االجتماعي" تعزيز قيـ التطكعي في 

تعدد البرامج في جمعية اليبلؿ األحمر الفمسطيني كتنكع المستكل التعميمي كالتخصصات العممية 
ستيدافيـ بشكؿ مستمر بتدريبات منكعة كفي مجاالت مختمفة ترفع مف مستكا ىـ لممتطكعيف كا 

المعرفي، كتختمؼ أسباب التطكع مف متطكع آلخر كلكف ما ىك مشترؾ بينيـ أنيـ جميعا متطكعيف 
رأس الماؿ  تعزيز قيـبيدؼ كاحد محدد أكال كىك التطكع في حد ذاتو، فدكر العمؿ التطكعي في 

 االجتماعي ال عبلقة لو بسبب التطكع في البرنامج.
 باالنتماء الكطني كالمكاطنة:أثر العمؿ التطكعي في زيادة الشعكر 

، كالمعنكية = 0.446المحسكبة في جدكؿ تحميؿ التبايف )قيمة االختبار =  Fتبيف مف قيمة اختبار
( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في مؤشر " أثر العمؿ 5.50كىي أكبر مف  5.210

 .سبب التطكع في البرنامج" تعزل لمتغير التطكعي في زيادة الشعكر باالنتماء الكطني كالمكاطنة "

كيعزل ذلؾ بأف شعكر المتطكع تجاه عممو اإلنساني نابع مف قناعتو بأىمية العمؿ مف أجؿ 
اآلخريف مف أبناء كطنو كتجاه كطنو، ألف الككارث كاألزمات كالحركب تستيدؼ جميع فئات 

كاالقتصادية كالسياسية  المجتمع، كتمحؽ الضرر باألفراد كالممتمكات الكطنية، فالمعاناة اإلنسانية
عامة عمى الجميع، فأثر العمؿ التطكعي في زيادة الشعكر باإلنتماء الكطني كالمكاطنة العبلقة لو 

 بسبب التطكع في البرنامج .
 أثر العمؿ التطكعي في تحقيؽ التسامح بيف األفراد فيما بينيـ كبيف المؤسسة:

، كالمعنكية = 2.041لتبايف )قيمة االختبار = المحسكبة في جدكؿ تحميؿ ا Fتبيف مف قيمة اختبار
( عدـ ككجكد فركؽ ذات داللة احصائية في مؤشر " أثر العمؿ 5.50ك ىي أكبر مف  5.016

سبب التطكع في تعزل لمتغير  "التطكعي في تحقيؽ التسامح بيف األفراد فيما بينيـ كبيف المؤسسة 
 .البرنامج"

مع اآلخريف كتقبميـ بغض  فاعؿلى أف العمؿ التطكعي يتضمف مفيـك المشاركة كالتإكيعزل ذلؾ 
النظر عف آرائيـ أك إنتماء اتيـ السياسية أك الحزبية فيك بذلؾ ينشر ثقافة التسامح في مابيف 
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المتطكعيف أنفسيـ كبيف المتطكعيف كالمستفيديف مف خدمات المتطكعيف، فأثر العمؿ التطكعي في 
 سامح بيف األفراد فيما بينيـ كبيف المؤسسة العبلقة لو بسبب التطكع في البرنامج.تحقيؽ الت

مساىمة العمؿ التطكعي في زيادة المشاركة االجتماعية كالمينية كالمدنية كالسياسية لدل 
 الشباب المتطكعيف:

معنكية = ، كال0.270المحسكبة في جدكؿ تحميؿ التبايف )قيمة االختبار =  Fتبيف مف قيمة اختبار
مساىمة العمؿ ( عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في مؤشر " 5.50أكبر مف كىي  5.221

تعزل  "التطكعي في زيادة المشاركة االجتماعية كالمينية كالمدنية كالسياسية لدل الشباب المتطكعيف
 .سبب التطكع في البرنامج"لمتغير 

نساني كىذا الدافع يشترؾ فيو غالبية المتطكعيف، لى أف التطكع يتـ بدافع شخصي إكيعزل ذلؾ  كا 
فيك شعكر مشترؾ مما يزيد مف ترابط العبلقات فيما بينيـ كيزيد مف ثقتيـ ببعضيـ البعض 
كبالمؤسسة التي تضميـ تحت مظمتيا كتنسؽ كتنظـ جيكدىـ كتزيد مف مياراتيـ ككفائتيـ 

ثر العمؿ التطكعي لممتطكع عمى ثقتو بالتدريبات التي تستيدفيـ بيا، فميس ىناؾ فركؽ في أ
 باآلخريف كبالمؤسسة تعزل لمتغير سبب التطكع في البرنامج.
 تأثير العمؿ التطكعي عمى مفيـك التعاكف لدل المتطكعيف:

، كالمعنكية = 3.344المحسكبة في جدكؿ تحميؿ التبايف )قيمة االختبار =  Fتبيف مف قيمة اختبار
تشير لكجكد فركؽ ذات داللة احصائية في مؤشر " تأثير العمؿ  ( كىي5.50كىي أقؿ مف  5.512

كلمعرفة . سبب التطكع في البرنامج"تعزل لمتغير  "التطكعي عمى مفيـك التعاكف لدل المتطكعيف
ف الفركؽ كانت لصالح أ، حيث أشارت النتائح LSDلصالح مف تكمف الفركؽ استخدمنا اختبار 

كلـ تظير ألنيا تتناسب مع مؤىمي(، ( مقارنة ب )العممية كالعمميةألنيا تزيد مف مياراتي كخبراتي )
 فركؽ بيف المستكيات األخرل.
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 لدراسة الفركؽ بيف المتكسطات LSDنتائج اختبار  (:5.51 جدكؿ )

 
 ألنيا تتناسب مع مؤىمي

 ألنيا تزيد مف مياراتي كخبراتي 
 العممية كالعممية

 13412.- 47808. ألنيا تناسب ميكلي

 ألنيا تتناسب مع مؤىمي

 
-.61220 * 

حيث أف اختبلؼ البرامج كطبيعة عمميا في التدخؿ مع المجتمع المحمي يتطمب رفع كفاءة 
المتطكعيف كذلؾ مف خبلؿ التدريبات، كتختمؼ ميكؿ المتطكعيف عف بعضيـ البعض، فقد يككف 

صاحب تخصص ليس لو عبلقة بالبرنامج الذم ىك متطكع فيو، ألف التطكع إختيارم المتطكع 
بالدرجة األكلى كلممتطكع الحؽ في اختيار البرنامج الذم يريد أف يتطكع فيو حسب ميكلو كرغباتو 
مكانية عطاءه كلك فرض عمى المتطكع التطكع في برنامج ال يرغب فيو فإنو لف يككف فعاؿ بشكؿ  كا 

تطكع فيناؾ فرؽ في تأثير العمؿ التطكعي عمى مفيـك التعاكف لدل المتطكعيف يعزل جيد كلف ي
 لمتغير سبب التطكع في البرنامج.

 أثر العمؿ التطكعي لممتطكع عمى ثقتو باألخريف كبالمؤسسة:

، كالمعنكية = 5.115المحسكبة في جدكؿ تحميؿ التبايف )قيمة االختبار =  Fتبيف مف قيمة اختبار
( عدـ ككجكد فركؽ ذات داللة احصائية في مؤشر " أثر العمؿ 5.50كىي أكبر مف  5.210

 .سبب التطكع في البرنامج"تعزل لمتغير  "التطكعي لممتطكع عمى ثقتو باألخريف كبالمؤسسة 

نساني كىذا الدافع يشترؾ فيو غالبية المتطكعيف، كيعزل ذلؾ إلى أف التطكع يتـ  بدافع شخصي كا 
مشترؾ مما يزيد مف ترابط العبلقات فيما بينيـ كيزيد مف ثقتيـ ببعضيـ البعض  شعكر فيك

كبالمؤسسة التي تضميـ تحت مظمتيا كتنسؽ كتنظـ جيكدىـ كتزيد مف مياراتيـ ككفاءتيـ 
عف الفركؽ بينيـ، فميس ىناؾ فركؽ في أثر العمؿ  بالتدريبات التي تستيدفيـ بيا بغض النظر

 التطكعي لممتطكع عمى ثقتو باآلخريف كبالمؤسسة تعزل لمتغير سبب التطكع في البرنامج.
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 العبلقة بيف مجاالت دكر العمؿ التطكعي في تعزيز قيـ رأس الماؿ االجتماعي   (:5.52 جدكؿ )
جمالي سنكات التطكع  كا 

 الداللة ارتباط بيرسكف المؤشرات

 0.533 0.041 أثر العمؿ التطكعي في زيادة الشعكر باالنتماء الكطني كالمكاطنة

 * 0.043 0.132 كبيف المؤسسةأثر العمؿ التطكعي في تحقيؽ التسامح بيف األفراد فيما بينيـ 

مساىمة العمؿ التطكعي في زيادة المشاركة االجتماعية كالمينية كالمدنية كالسياسية 
 لدل الشباب المتطكعيف

0.043 0.510 

 0.179 0.088 تأثير العمؿ التطكعي عمى مفيـك التعاكف لدل المتطكعيف

 0.524 0.042 كبالمؤسسةأثر العمؿ التطكعي لممتطكع عمى ثقتو باآلخريف 

 0.445 0.053 رأس الماؿ االجتماعي تعزيز قيـ دكر العمؿ التطكعي في

رأس  عزيز قيـدكر العمؿ التطكعي في ت مقياسمف الجدكؿ السابؽ يتضح أنو ال تكجد عبلقة بيف 
جمالي عدد سنكات التطكع، حيث  5.110=  المؤشراتالداللة لكؿ  قيمة كانت الماؿ االجتماعي كا 

، كقد ظيرت العبلقة بيف مؤشر أثر العمؿ التطكعي في تحقيؽ التسامح بيف 5.50أكبرمف  كىي
كعدد سنكات التطكع أم أنو كمما زادت مدة سنكات التطكع ازداد  األفراد فيما بينيـ كبيف المؤسسة

 مؤشر تحقيؽ التسامح بيف األفراد فيما بينيـ كبيف المؤسسة"

كع لسنكات في عممو التطكعي يؤكد إيمانو بيذا العمؿ كأىميتو، مما يزيد مف ألف استمرارية المتط
 تحقيؽ التسامح بيف األفراد فيما بينيـ ك بيف المؤسسة .
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االجتماعي كمعدؿ عدد العبلقة بيف مؤشرات دكر العمؿ التطكعي في تعزيز قيـ رأس الماؿ   (:5.53 جدكؿ )
 ساعات التطكع األسبكعي

 الداللة ارتباط بيرسكف المؤشرات

 0.254 0.075 أثر العمؿ التطكعي في زيادة الشعكر باالنتماء الكطني كالمكاطنة

 0.163 0.090- أثر العمؿ التطكعي في تحقيؽ التسامح بيف األفراد فيما بينيـ كبيف المؤسسة

زيادة المشاركة االجتماعية كالمينية كالمدنية كالسياسية  مساىمة العمؿ التطكعي في
 لدل الشباب المتطكعيف

-0.042 0.518 

 0.083 0.112- تأثير العمؿ التطكعي عمى مفيـك التعاكف لدل المتطكعيف

 0.079 0.114- أثر العمؿ التطكعي لممتطكع عمى ثقتو باآلخريف كبالمؤسسة

 0.529 0.043- رأس الماؿ االجتماعي عزيز قيـدكر العمؿ التطكعي في ت

يتضح أنو ال تكجد عبلقة بيف مقياس دكر العمؿ التطكعي كمعدؿ عدد ( 0.01)مف الجدكؿ 
دكر العمؿ التطكعي كمعدؿ  ؤشراتساعات التطكع األسبكعي كما يتضح أنو ال تكجد عبلقة بيف م
كيعزل ذلؾ  5.50أكبر مف  المؤشراتعدد ساعات التطكع األسبكعي حيث كانت قيمة الداللة كؿ 

إلى أف العمؿ التطكعي إنساني كنابع مف قناعة الفرد بذلؾ، فيك بذلؾ غير مقيد أك مشركط بمدة 
 زمنية محددة.
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 : النتائج 6.1
كقد ظير ذلؾ في الجكانب رأس الماؿ االجتماعي،  تعزيز قيـىناؾ دكر لمعمؿ التطكعي في  -0

 التالية:
 %(. 25.2تأثير العمؿ التطكعي عمى مفيـك التعاكف لدل المتطكعيف بنسبة ) -
بنسبة  لتسامح بيف األفراد فيما بينيـ كبيف المؤسسةأثر العمؿ التطكعي في تحقيؽ ا كبمغ -

(88.0.)% 
جمعية اليبلؿ األحمر الفمسطيني في زيادة شعكرىـ أثر العمؿ التطكعي لدل متطكعي ك  -

 %(.82.1) باالنتماء الكطني بنسبة
 %(.81.6بنسبة ) فمفيـك التعاكف لدل المتطكعي مىأثر العمؿ التطكعي ع -
 مساىمة العمؿ التطكعي في زيادة المشاركة االجتماعية كالمينية كالمدنية كالسياسية لدل -

 .%(25.1الشباب المتطكعكف بنسبة )

ثر العمؿ التطكعي لدل )أاألكؿ  المؤشرعمى رأس الماؿ االجتماعي ىك  تأثيران  ؤشراتأكثر الم -6
حيث  (باالنتماء الكطني كالمكاطنةمتطكعي جمعية اليبلؿ األحمر الفمسطيني في زيادة شعكرىـ 

الخامس )أثر العمؿ التطكعي لممتطكع عمى ثقتو باآلخريف  مؤشر%(، ثـ ال21.65فسره بنسبة )
الثالث )مساىمة العمؿ التطكعي في زيادة  ؤشر%(، ثـ الم25.25كبالمؤسسة( حيث فسره بنسبة )

المشاركة االجتماعية كالمينية كالمدنية كالسياسية لدل الشباب المتطكعيف(، حيث فسره بنسبة 
لعمؿ التطكعي في تحقيؽ التسامح بيف األفراد فيما بينيـ الثاني )أثر ا ؤشر%(، ثـ الم25.25)

%( مف التغيرات الحاصمة في رأس الماؿ االجتماعي 00.05كبيف المؤسسة(، حيث فسره بنسبة )
الناتجة عف دكر العمؿ التطكعي، ثـ المؤشر الرابع )تأثير العمؿ التطكعي عمى مفيـك التعاكف لدل 

 .%(18.85المتطكعيف( حيث فسره بنسبة )

، تطكعكا إليمانيـ بأىمية العمؿ التطكعيمف آراء المتطكعيف  %(11.15) كنسبة -1
 %( تطكعكا لبلستفادة مف التدريبات في المؤسسة.62.25)ك

ألف مجاالت التطكع  ىذه الجمعية تحديدان  في تطكعكا مف آراء المتطكعيف %(12.0)كنسبة  -1
 %( ألنيا مؤسسة عريقة.66.6)كفييا متعددة، 

%( كانت عدد 61.0ك)، سنكات( 1)مف سنة إلى %( 11.2) كصمت سنكات التطكع لدل -0
 .سنكات( 2إلى  1سنكات تطكعيـ )مف 
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ساعات في  05أقؿ مف المتطكعيف بمعدؿ %( مف 11.8) بمغت عدد ساعات التطكع لدل -2
 66إلى  08عدد ساعات تطكع أسبكعي كاف لصالح الفئة العمرية )مف  ، كأف أعمى متكسطاألسبكع

 سنكات(. 2سنة( كالذيف تطكعكا أكثر مف )

 متكسط عدد ساعات العمؿ التطكعي . يزيد سنكات التطكع إف زيادة عدد -2

، رأس الماؿ االجتماعي تعزيز قيـدكر العمؿ التطكعي في تأثير عمى لمحالة االجتماعية  إف -2
 زيد التطكع لدل فئة المتزكجيف.حيث ي

 كمما زاد عمر المتطكع زادت مساىمة العمؿ التطكعي في تعزيز قيـ رأس الماؿ االجتماعي. -05

رأس الماؿ  عزيز قيـال يكجد تأثير لممؤىؿ العممي لممتطكع عمى دكر العمؿ التطكعي في ت -00
 االجتماعي.

رأس الماؿ  عزيز قيـالعمؿ التطكعي في تتأثير لمتخصص العممي لممتطكع عمى دكر  ىناؾ -06
 )ال شيء، اجتماعيات، إدارة(. كبالذات تخصصاتاالجتماعي 

 .رأس الماؿ االجتماعي عزيز قيـفي ت دكر لوتطكع لمسبب أىمية العمؿ التطكعي ك -01

رأس  عزيز قيـال يكجد تأثير لمبرنامج الذم يتطكع فيو المتطكع عمى دكر العمؿ التطكعي في ت -01
 الماؿ االجتماعي.

 .خبرات المتطكع العممية كالعمميةميارات ك  ىدفو زيادةفي البرنامج التطكع  -00

 التكصيات: 6.2
 كيمكف تقسيميا حسب الجيات عمى النحك التالي:

 الحككمة الفمسطينية: - 2
 ضركرة التنظيـ كالتنسيؽ بيف خدمات المؤسسات المحمية الستثمار جيكد المتطكعيف. -
كاإلشراؼ عمى المؤسسات المحمية التي تضـ أعداد كبيرة مف المتطكعيف، االىتماـ  -

 لممساىمة في تحديد احتياجات المتطكعيف، لرفع كفاءاتيـ كخبراتيـ العممية كالعممية.
تقديـ الدعـ المادم كالمعنكم لممتطكعيف كفؽ خطة ممنيجة لزيادة دافعيتيـ لمعمؿ  -

 التطكعي.
 العمؿ التطكعي لدل فئة الشباب الخريجيف. التنسيؽ مع مؤسسات دكلية لدعـ -
 سف قكانيف ك تشريعات لحماية المتطكع مف االستغبلؿ. -
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 المؤسسات األىمية: - 1
كضع نظاـ أساسي في المؤسسة يكضح حقكؽ المتطكع ككاجباتو لتسييؿ بناء جسر مف  -

 الثقة بيف المتطكع كالمؤسسة.
المحمية لزيادة كرفع كفاءات المتطكعيف التنسيؽ كالتشبيؾ بيف المؤسسة كالمؤسسات  -

 كحافزيتيـ عمى العمؿ التطكعي.
زيادة االىتماـ بالفئات المتطكعة، مف خبلؿ احتراـ المتطكعيف كتحسيف العبلقة بيف  -

دارة المؤسسة .  المتطكع كا 
تفعيؿ دكر المتطكعيف في المجتمع المحمي مف خبلؿ المشاركة المجتمعية كالمينية  -

 كالسياسية.
ركيز عمى المفاىيـ كالقيـ التي ليا عبلقة بالعمؿ التطكعي كالتسامح كالتعاكف كبناء الت -

 جسكر مف المحبة كالثقة بيف المتطكعيف أنفسيـ كبينيـ كبيف إدارة المؤسسة.
 جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني: - 4

 تكثيؼ التدريبات المكجية لممتطكعيف كالمساكاة في تحقيؽ الفرص. -
المتبادلة بيف المتطكع كزمبلؤه المتطكعكف في المحافظات األخرل عمى مستكل زيادة الثقة  -

دارة الفرع الذم ينتسب إليو.  قطاع غزة كفي الضفة الغربية، كبيف المتطكع كا 
 تقديـ حكافز مشجعة لممتطكعيف لدفعيـ لبلستمرارية في التطكع حسب إمكانيات المؤسسة. -
كالفعاليات الكطنية مما يعزز مفيـك المكاطنة زيادة مشاركة المتطكعيف في المناسبات  -

 لدييـ.
التشبيؾ مع جمعيات اليبلؿ األحمر الفمسطيني عمى مستكل دكلي، لئلطبلع عمى تجارب  -

 التطكع دكليا، كزيادة خبراتيـ كمعارفيـ.
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 المصادر كالمراجع:
 المصادر كالمراجع العربية: -أكالن 
 القرآف الكريـ. -

المشاريع التنمكية  :العمؿ التطكعي في منظكر عالمي .(يناير 61-61، ـ6550). براىيـ، حسيفإ
، المؤتمر الثاني لمتطكعكرقة عمؿ مقدمة في ، في المؤسسات األىمية األكلكيات كالتحديات

 ، الشارقة، اإلمارات المتحدة العربية.ـ(6550يناير  61 -61)

نحك استراتيجية كطنية لتفعيؿ  ـ(.6501) .الخمشي، سارة صالحك  إبف شميكب، ىيفاء عبد الرحمف
العمؿ التطكعي لدل الشباب السعكدم: دراسة تطبيقية عمى الشباب الجامعي في بعض 

 .184-137(، 008)15، اجتماعيةمجمة شؤكف ، مناطؽ المممكة العربية السعكدية

الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية في المجاؿ التعميمي ـ(. 6551) أبك النصر، مدحت.
جامعة  )رسالة ماجستير غير منشكرة(. كرعاية الشباب، مركز نشر كتكزيع الكتاب الجامعي

 حمكاف، القاىرة.

ككالة ، مجمة الديمقراطيةس الماؿ االجتماعي في مصر، أـ(. إىدار ر 6552أبك دكح، خالد كاظـ. )
 .58-51(، 10)2األىراـ، 

مجمة  .ـ(. اإلسياـ العممي كالعممي لرأس الماؿ األمريكي6552محمد سعد. )، أبك عامكد
 .22-22(، 10، ع)، مؤسسة األىراـ، القاىرةالديمقراطية

معيد . الفمسطينية امة في األراضيرأس الماؿ االجتماعي كالصحة العـ(. 6500) .عقؿ، بك قرعأ
 ، راـ اهلل، فمسطيف.أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني )ماس(

 الككيت-مجمة الكعي االسبلمي .نحك تفعيؿ العمؿ التطكعي (.6552) المينا إبراىيـ، أحمد
 .05-10(، 050ع)

س الماؿ االجتماعي كتنمية المشاركة السياسية لمشباب مف أر  ـ(.2013.)أحمد، فضؿ محمد
المؤتمر العممي الدكلي السادس . كرقة مقدمة في مة لمخدمة االجتماعيةمنظكر الممارسة العا

 .مصر، جامعة حمكاف، كمية الخدمة االجتماعية، كالعشركف لمخدمة االجتماعية

مجمة جامعة القدس . أسباب التراجع العمؿ التطكعي في فمسطيف: ـ(.6501. )إشتية، عماد
  .002 - 77 ،(62، ع)فمسطيف-المفتكحة لؤلبحاث ك الدراسات

http://e-marifah.net/kwc/f?p=101:44:4611338786772::NO::P44_ISN,P44_STARTROW:355538,11
http://e-marifah.net/kwc/f?p=101:44:4611338786772::NO::P44_ISN,P44_STARTROW:355538,11
http://e-marifah.net/kwc/f?p=101:44:4611338786772::NO::P44_ISN,P44_STARTROW:355538,11
http://e-marifah.net/kwc/f?p=101:44:4611338786772::NO::P44_ISN,P44_STARTROW:355538,11
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%8C%20%D9%81%D8%B6%D9%84%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%8C%20%D9%81%D8%B6%D9%84%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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اتجاىات الشباب السعكدم نحك العمؿ التطكعي: دراسة مطبقة  ـ(.6558.)برقاكم، خالد بف يكسؼ
مجمة جامعة الممؾ  .المكرمةعمى عينو مف طبلب ك طالبات المرحمة الثانكية في مدينة مكة 

 .131-65(، 6) 02المممكة العربية السعكدية، -عبد العزيز

الجمعيات المينية بسمطنة . الجمعيات المينية كدكرىا في خدمة المجتمع .(6552) .البرنس، محمد
  ماف.ماف، عي عي 

العمؿ التطكعي في فكر التنظيمات الجماىيرية الفمسطينية  ـ(.6501. )البطش، جياد شعباف
مجمة . جامعة القدس المفتكحة، كمية التربية، ـ0221-ـ0280بالضفة الغربية ك قطاع غزة 

 .235-214 (،0فمسطيف، ع)-جامعة فمسطيف لؤلبحاث ك الدراسات

جتماعي: لماؿ االإطار مقترح لدكر العبلقات العامة في تعزيز راس ا ـ(.6500. )بكاط، غادة
مجمة جامعة . دراسة ميدانية عمى بعض الكزارات كالمؤسسات العامة في محافظة دمشؽ

  .20-00(، 1) 11، سكريا-تشريف لمبحكث كالدراسات العممية

 ـ(.6500لمتنمية البشرية ) UNDPتقرير 

 .www.albankaldawli.orgتقرير البنؾ الدكلي 

دراسة ـ الشباب المكىكب كعبلقتيا برأس الماؿ االجتماعي، قي(. ـ6501.)خمكد بنت عطية، الثقفي
بداع في جامعة الممؾ عبد كصفية مسحية عمى الشباب المكىكب بمراكز التميز كالمكىبة كاإل

  السعكدية. )رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة الممؾ عبد العزيز، المممكة العربية العزيز

 تعداد كتكزيع السكاف في محافظات غزة.ـ(. 6502الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني )
 فمسطيف.

مشاركة المعمميف في العمؿ التطكعي ـ(. 6552. )عبد اهللكالحميرم، الحربي، عبد الغني 
مجمة جامعة الممؾ عبد . بالمجتمعات المحمية الريفية: دراسة استطبلعية بمحافظة خميص

 . 622-661(، 0)02مكة العربية السعكدية، المم-العزيز

، مصر: القاىرة .طريقة تنظيـ المجتمع في الخدمة االجتماعية .ـ(0221).حسانيف، سيد ابك بكر
 .مكتبة األنجمك المصرية

س الماؿ أإدارة ر : التسكيؽ االجتماعيـ(. 6552.)محمد لرضك كىبلؿ، محمد عبد الغني حسف، 
  ، القاىرة، مصر.مركز تطكير االداء كالتنمية، ء االجتماعيسمسمة تطكير األدا. االجتماعي

http://e-marifah.net/kwc/f?p=101:44:4611338786772::NO::P44_ISN,P44_STARTROW:329965,9
http://e-marifah.net/kwc/f?p=101:44:4611338786772::NO::P44_ISN,P44_STARTROW:329965,9
http://e-marifah.net/kwc/f?p=101:44:4611338786772::NO::P44_ISN,P44_STARTROW:329965,9
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نترنت في المجتمع تطكير مقياس لرأس الماؿ االجتماعي عبر اإل ـ(.6552.)الحكراني، محمد
 . 111-152(، 6) 2، األردف، مجمة اتحاد الجامعات العربية لآلداب. األردني

تنظيـ المجتمع: مدخؿ لتنمية المجتمع طريقة الخدمة االجتماعية في  .ـ(0222) .خاطر، أحمد
المكتب الجامعي  ، مصر:االسكندرية. جتماعياالإستراتيجيات كأدكار المنظـ  -المحمي
 .الحديث

اتجاىات الشباب الجامعي نحك العمؿ التطكعي: كمية عجمكف  ـ(.6501.)الخداـ، حمزة خميؿ
، 6(، ج10األردف، ع)-اساتمجمة جامعة القدس المفتكحة لؤلبحاث كالدر ، الجامعية نمكذجا

219-246. 

دكرية . مستقبؿ العمؿ التطكعي في المجتمع العربي مف منظكر تنمكم .ـ(6551).خضر، محمكد
 الككيت. -شئكف عربية

ـ(. رأس الماؿ االجتماعي كتفعيؿ ثقافة المكاطنة في منظمات 6500. )منى عطية خزاـخميؿ، 
، (10، ع)مصر -كالعمـك اإلنسانية االجتماعيةمجمة دراسات في الخدمة المجتمع المدني. 

 . 185-110، 1ج

كمية الخدمة االجتماعية، ، التطكع في الخدمة االجتماعية ـ(.0222.)عبد الستار، الدمنيكرم
 .جامعة حمكاف، القاىرة

مركز حقكؽ االنساف ك المشاركة  .الشباب ك العمؿ التطكعي في فمسطيف ـ(.6501)رحاؿ، عمر
 ، فمسطيف.البيرة(، شمس)، الديمقراطية

آليات التخطيط لتنمية المكارد البشرية في ظؿ رأس الماؿ  ـ(.6506.)الرشيدم، عبد الكنيس محمد
(، 11، مصر، ع)مجمة دراسات في الخدمة االجتماعية كالعمـك االنسانية. االجتماعي السمبي

 .6155-6022، 2ج

. مركز ئح المينية مف الطبقة الكسطىرأس الماؿ االجتماعي لدل الشرا ـ(.6552.)زايد، أحمد
 .البحكث كالدراسات االجتماعية، كمية اآلداب، جامعة القاىرة، مصر

، ةمسؤكلية رأس الماؿ االجتماعي تجاه تحقيؽ تنمية بشرية مستدام ـ(.6506.)رمضاف، زبيرم
 .الجزائر، سعيدة، جامعة الدكتكر الطاىر مكالم

المؤتمر العممي األكؿ، كمية . المجتمع بيف المشاركة كاإلحسافتنمية  .ـ(0228).أحمدزيتكف، كفاء 
 ، مصر.الخدمة االجتماعية، جامعة حمكاف
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 ـ(. اتجاىات طمبة جامعة البترا نحك العمؿ6501الزيكد، إسماعيؿ محمد كالكبيسي، سناء سعكد.)
 .102-118(، 1)2، مجمة األردف لمعمـك المجتمعية .التطكعي في األردف

 .نجمك المصريةاألالقاىرة:  .س الماؿ االجتماعيأر  ـ(.6552.)عتطم، السركجي

تجارب في تنمية المجتمعات المحمية كالريفية ك خبرات  .ـ(6550).حمد شفيؽ السكرمالسكرم، أ
  .مطبعة جامعة طنطا: مصر، طنطا. كالحضرية

، مركز العربيالمجتمع المدني كقضية اإلصبلح في العالـ  .ـ(6552).عبد الكىاب أيمف، السيد
 ، مصر.القاىرة، األىراـ لمدراسات السياسية كاإلستراتيجية

(. التدخؿ الميني لطريقة تنظيـ المجتمع كتنمية رأس الماؿ ـ6501.)ىالة مصطفىالسيد، 
 ، مصر.المؤتمر العممي الدكلي السادس كالعشركف لمخدمة االجتماعيةاالجتماعي، 

س الماؿ االجتماعي في أمكاقع التكاصؿ اإللكتركني كر  ـ(.6501. )الشامي، عبلء عبد المجيد
المجتمع السعكدم: دراسة استطبلعية عمى عينة مف مستخدمي الفيس بكؾ في مدينة 

 . 144-79(، 05ع)، المجمة العربية لئلعبلـ. الرياض

 .المركز القكمي لمبحكث االجتماعية كالجنائيةالتطكع ككسائمو كطرقو،  ـ(.6552.)شاىيف، أمجد
 القاىرة، مصر.

دار  ".دراسة حالة"التطكع كالمتطكعيف في العالـ العربي ـ(. 6555.)شتيكم، مكسى ك آخركف
 .األنكار الشبكة العربية لممنظمات االىمية

س الماؿ االجتماعي كا سياماتو في ضماف جكدة التعميـ العالي أر  .(ـ6501) حمد.أشحاتو، صفاء 
، جامعة الككيت، االجتماعية كالعمكـ اآلداب ة حكلياتمجم، الككيت، ك إعتماده في المجتمع

11(122 ،)8-022. 

(. الخدمة االجتماعية كالعمؿ التطكعي: دراسة تحميمية 6558الشيراني، عائض سعد أبك نخاع )
، اآلداب كالعمـك اإلنسانية، مجمة جامعة الممؾ عبد العزيزلعبلقات التبادؿ كالتكامؿ، 

02(0 ،)15-601. 

س الماؿ أالمشاركة المدنية كمتغير لتنمية ر ـ(. 6501.)عصاـ محمد طمعت، عبد الجميؿ
، االجتماعي بالمناطؽ العشكائية: دراسة مطبقة عمى منطقة غرب البمد بمحافظة أسيكط

، كمية الخدمة االجتماعية، المؤتمر العممي الدكلي السادس كالعشركف لمخدمة االجتماعية
 . مصر، جامعة حمكاف
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 –دكر المجتمع المدني في تككيف رأس الماؿ االجتماعي (. ـ6552محمد.)إنجي  ،عبد الحميد 
، االجتماعيةك المركز المصرم لمحقكؽ االقتصادية . دراسة حالة لمجمعيات األىمية في مصر

 . 000-061(، 0، ع)سمسمة أبحاث ك دراسات

المنتدل العربي لمعمـك س الماؿ االجتماعي، أـ(. في نظرية ر 2014عبد العظيـ، حسني، ابراىيـ. )
ـ، المكقع. 2016فبراير  5تاريخ االطبلع:  االجتماعية ك االنسانية

socio.montadarabi.com 
عادة تكزيع الدخؿ في مصرس الماؿ االأر  ـ(.6501.)عبد المكلى، سمية احمد عمي ، جتماعي كا 

 . 065-20(، 20)60، مصر، قتصادية عربيةامجمة بحكث 

مكتػػب التكجيػػو المجتمعػػي ، مجمػػة الغػػدير، فيػػـك المكاطنػػةمتطػػكر  ـ(.6505.)عػػدناف، السػػيد حسػػيف
 6505ابريػػػػػػػػػؿ-السػػػػػػػػػنة الثانيػػػػػػػػػة .دكلػػػػػػػػػة الككيػػػػػػػػػت، كقػػػػػػػػػاؼ كالشػػػػػػػػػئكف اإلسػػػػػػػػػبلميةبػػػػػػػػػكزارة األ

[http://islam.gov.kw/tawjeh(ع ،]26-7(، 11  . 

، كرقة عمؿ مقدمة التطكع كالمتطكعكف ك تنمية المكارد –مفاىيـ جديدة  ـ(.6550.)ساميعصر، 
عداد المشاريع، بيركت، لبناف  .الى كرشة عمؿ عف تنمية المكارد الخيرية كا 

العبلقة بيف رأس الماؿ اإلجتماعي الداخمي كفاعية  ـ(.6552. )العطكم، عامر عمى حسيف
 . 25-11(، 0)1، العراؽ، داريةإمجمة دراسات . المنظمة مف منظكر األداء السياقي

الممارسة المينية لطريقة تنظيـ المجتمع مكجيات نظرية  ـ(.6552.)محمد عبد الخالؽ، عفيفي
  . مصر، د.ف.0. طكتطبيقات عممية

العمؿ التطكعي في الجمعيات األىمية ـ(. 6501.)لرحؿ، إسماعيؿ محمكداك  عمر، نبياف مصطفى
ىمية دراسة ميدانية لمجمعيات األ، كعبلقتو بتنمية رأس الماؿ االجتماعي لمشباب الخريجيف

  . فمسطيف.جامعة القدس المفتكحةمجمة ، بمحافظة شماؿ غزة

ثقافة العمؿ التطكعي في المجتمع مف تنمية ـ(. 6505الغرايبة، فاكر محمد كالغرايبة، أحمد محمد.)
(، 1األردف، ع)-مجمة الدراسات األمنية. كجية نظر طمبة العمؿ االجتماعي في األردف

153-156 . 

 .دار المعرفة الجامعية. اإلسكندرية: قامكس عمـ االجتماع .ـ(0222).محمد عاطؼغيث، 

مجمة شؤكف . لطمبة الجامعيةمعكقات العمؿ التطكعي لدل ا ـ(.6506.)الفايز، ميسكف بنت عمي
 .026-05(، 002)62السعكدية، -إجتماعية

http://e-marifah.net/kwc/f?p=101:44:7944920451892::NO::P44_ISN,P44_STARTROW:195684,40
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القاىرة، -سمسمة العمـك االجتماعية .المكسكعة العربية لممجتمع المدني ـ(.6552.)أماني، قنديؿ
 .الييئة المصرية العامة لمكتاب مصر:

الماؿ االجتماعي  حكؿ رأس دراسات ـ(.6552.)لككا، أندرياني ، حنيف كإليزا كغزاكنة، كافاتكرتا
، راـ اهلل، )ماس( معيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني. في األراضي الفمسطينية

 فمسطيف.

 مجمة حكلية، العمؿ التطكعي في حضرمكت، مدخؿ تاريخي كمعاصر ـ(.6505.)الكسادم، عادؿ
 .20-11 (،2، ع)اليمفاآلداب، 

دراسة استطبلعية إلتجاىات بعض أفراد المجتمع نحك  أكتكبر(.  15-68ـ، 0222كشؾ، محمد.)
. بحث مقدـ لممؤتمر العممي األكؿ مفيـك العمؿ التطكعي كمجاالتو مف كجية نظرىـ

 لمخدمات التطكعية بالمممكة العربية السعكدية، جامعة أـ القرل، مكة المكرمة. 

 (.00لبناف، ع)، مجمة التسامحالمكاطنة: المفيـك كالمسار التاريخي، ـ(. 6552ككثراني، كجيو.)

العبلقة بيف ثقافة التطكع ك تعزيز قيـ المشاركة لدل الشباب في ـ(. 6501.)لكتاه، مريـ سمطاف 
 ،(061)10االمارات العربية المتحدة، -مجمة شؤكف اجتماعية. دكلة اإلمارات العربية المتحدة

42-56. 

مجمة فصمية تعنى بشؤكف  .مفيـك التسامح ك قضايا العيش المشترؾـ(. 6552محفكظ، محمد.)
 .150-116(، 01)01 ،الفكر اإلسبلمي

التنمكية في ممارسة الخدمة االجتماعية )أسس  االتجاىات. ـ(6556). عبد الفتاح محمد، محمد
 .المكتب الجامعي الحديث ، مصر:سكندريةاإل. (نظرية كنماذج تطبيقية

اتجاىات طمبة الجامعة االردنية نحك المشاركة في (. ـ6552محمكد، مصطفى، كالكاكد، مصطفى )
 )رسالة ماجستير غير منشكرة(. الجامعة األردنية، األردف.مؤسسات المجتمع المدني. 

 عماؿاألمشاركة الشباب في  .ـ(6550). المركز الكطني لمساندة المنظمات غير الحككمية
سامية دراسة المؤتمر العممي الثامف عشر، القاىرة ذكر في  .التطكعية بالجمعيات االىمية

 مصر.بارح، كمية الخدمة االجتماعية، جامعة حمكاف، 

ـ(. سمات العمؿ التطكعي في فمسطيف مف العكنة الى المجتمع المدني. 6501مزعؿ، عبد الكريـ.)
 .020-010، 0ج، (11، ع)فمسطيف، ك الدراسات مجمة جامعة القدس المفتكحة لؤلبحاث

http://e-marifah.net/kwc/f?p=101:44:7944920451892::NO::P44_ISN,P44_STARTROW:19087,21
http://e-marifah.net/kwc/f?p=101:44:4611338786772::NO::P44_ISN,P44_STARTROW:528623,18
http://e-marifah.net/kwc/f?p=101:44:4611338786772::NO::P44_ISN,P44_STARTROW:528623,18
http://e-marifah.net/kwc/f?p=101:44:7944920451892::NO::P44_ISN,P44_STARTROW:113821,9
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المؤسسات الشبابية في ـ(. 6500(. ))ماس معيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني
 ، راـ اهلل، فمسطيف.األراضي الفمسطينية كرأس الماؿ االجتماعي

الفساد االجتماعي ك  رأس الماؿـ(. 6500(. ))ماس معيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني
 ، راـ اهلل، فمسطيف.في األراضي الفمسطينية

أغسطس  00، تاريخ االطبلع: دائرة العبلقات العامةـ(. 6500مكقع جمعية اليبلؿ االحمر الفمسطيني )
 .00/8/6500[، زمف الكصكؿ: www.PalestineRCS.org] اإللكتركني:ـ، المكقع  6500

-ـ0255دكر رأس الماؿ االجتماعي في مصر في بناء األمة: ) ـ(.6552. )النابمسي، شاكر
 .05-10(، 10)2مصر، ، مجمة الديمقراطية )ككالة األىراـ(. ـ(0205

، قياس رأس الماؿ االجتماعي في األراضي الفمسطينية ـ(.6552.)جميؿ، ىبلؿ محمد ك، نصر
 ، راـ اهلل، فمسطيف.الفمسطيني)ماس(معيد أبحاث السياسات االقتصادية 

مفيـك رأس الماؿ االجتماعي كأىميتو بالنسبة لؤلراضي ـ(. 6552.)فضؿ مصطفى، النقيب
 ، راـ اهلل، فمسطيف.معيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني. الفمسطينية المحتمة

، كزارة األكقاؼ كالشئكف مجمة الكعي اإلسبلمي .الشباب كالتطكع .(ـ6500.)نكح، عبادة السيد
  .11(، 012)18، اإلسبلمية، الككيت

ذكر في ابراىيـ عبد الرحمف كآخركف . التطكع في تنظيـ المجتمع .ـ(0281).نكح، محمد عبد الحي
 دار الثقافة لمطباعة كالنشر.: تنظيـ المجتمع، القاىرة  أساسيات

إتجاىات طمبة تخصص الخدمة اإلجتماعية في جامعة  ـ(.6501. )جبر، ناىدك ىريش، خالد 
مجمة اتحاد الجامعات العربية لمبحكث في . القدس المفتكحة نحك برنامج العمؿ التطكعي

 .061-122(، 0)11فمسطيف، -ـ العاليالتعمي

دراسة حاالت في األراضي  المدرسة األساسية كرأس الماؿ االجتماعي:ـ(. 6505. )جميؿ، ىبلؿ
 ، راـ اهلل، فمسطيف.معيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني. الفمسطينية المحتمة

التسامح في  :العربية في جميكرية مصر حالة التسامح ـ(.6505.)عاطؼكحافظ، شريؼ ، ىبللي
 ، راـ اهلل، فمسطيف.مركز راـ اهلل لدراسات حقكؽ اإلنساف. العالـ العربي

ـ. المكقع 6500أغسطس  61ـ(. نشرة فصمية. تاريخ االطبلع 6505كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية. )
 ـ.61/8/6500[، زمف الكصكؿ: http://islam.gov.kw/tawjehاإللكتركني: ]

http://www.palestinercs.org/
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D9%86%D9%88%D8%AD%D8%8C+%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D9%86%D9%88%D8%AD%D8%8C+%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF
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ـ(. العمؿ التطكعي أداة لمتنمية الجماىيرية ك تنظيـ المجتمع، مجمة 0280يحيى، محمد حاج. )
 .98-123(، 1)1جامعة بيت لحـ، فمسطيف، 
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 (1ممحؽ رقـ )
 أسماء السادة المحكميف

 -فيما يمي قائمة بأسماء األساتذة الذيف تفضمكا مشككريف بتحكيـ االستبانة الخاصة بالبحث:

 أكالن: األكاديمييف

 غزة –الجامعة اإلسبلمية  األستاذ الدكتكر / سمير صافي  -0

 غزة  -الجامعة اإلسبلمية  األستاذ الدكتكر / محمد مقداد   -6

 غزة –الجامعة اإلسبلمية   الدكتكر / خميؿ النمركطي   -1

  -األبحاث دائرة في المالية كاألسكاؽ النقدية السياسة قسـ رئيس       الدكتكر/ سيؼ الديف عكدة      -1

 سمطة النقد الفمسطينية.       

 ماس( سابقان ) يالفمسطين االقتصادية السياسات أبحاث مدير معيد   األستاذ الدكتكر/ سمير عبد اهلل   -0

 منذ الفمسطينية الكطنية لمسمطة الداخمي التدقيؽ لجنة رئيس نائب
 .ـ6552 حزيراف

 

 ثانيان: المينييف

 فرع رفح              –المدير اإلدارم لجمعية اليبلؿ األحمر الفمسطيني       األستاذ/ جياد عابد        -0

 فرع جباليا  –لجمعية اليبلؿ األحمر الفمسطيني  اإلدارم المدير   األستاذ/ محمكد أبك العطا     -6

 المنسؽ العاـ لدائرة المتطكعيف بجمعية اليبلؿ األحمر   األستاذ/ محمد أبك مصبح     -1

 الفمسطيني / غزة                                          
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 (2ممحؽ رقـ )
 النيائيةاالستبانة بصكرتيا 

 عزيزم المتطكع /ة 
 بيانات ىذه اإلستبانة  سرية  كمعدة ألغراض البحث العممي 

 لدراسة بعنكاف " دكر العمؿ التطكعي في تعزيز قيـ رأس الماؿ االجتماعي " 
 دراسة حالة ) متطكعك  جمعية اليبلؿ األحمر الفمسطيني في قطاع غزة (

 برنامج اقتصاديات التنمية   -عة اإلسبلمية الجام –رسالة مقدمة لنيؿ درجة الماجستير 
 ( 6502-6500الباحثة / أمؿ محمد عبد الرحمف بشير )

 مالحظة ىامة إلى المتطكع/ة 
 في حالة كنت متطكع/ة  في أكثر مف برنامج .  استمارة  كاحدة فقطيرجى تعبئة _  2
 يرجى التأكد مف اإلجابة عمى كافة األسئمة في اإلستبانة  ك مف صحة العبلمات داخؿ الخانة المطمكبة . _ 1

 ك شكرا لحسف تعاكنكـ
 اكال /  بيانات شخصية : 

 النكع االجتماعي   – 2
 أنثى ذكر                      
 الحالة االجتماعية : – 1

 أعزب / آنسة                      غير ذلؾ  حدد  .....................         متزكج/ة                         
 العمر : – 4

 ك أكثر   10مف                  10 إلى 10مف                    15 إلى 61مف                 66 إلى 08مف      
 المؤىؿ العممي : – 3

 غير ذلؾ حدد/ م..........       ماجستير                بكالكريكس                     ثانكم            دبمـك       
 التخصص : –5
 غير ذلؾ حدد/م .......   إدارة           تجارة             صحة               اجتماعيات             الشيء          

 ىدافو ، دكافعو ، مدتو ، معيقاتو ك مقترحات   ثانيا / معمكمات عف  نكع العمؿ التطكعي أ
 لماذا  أنت متطكع/ة  - 6  
 مف التدريبات في المؤسسة           لبلستفادة      مؤل كقت الفراغ                          إليماني بأىمية العمؿ التطكعي   
 حدد/ م ............................................ أخرللمحصكؿ عمى فرصة عمؿ                       
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 (؟ دكافعؾ الشخصيةالفمسطيني )  األحمر_  لماذا قمت  بالتطكع  تحديدا في جمعية اليالؿ  7  
 ألنيا تيتـ بالمتطكعيف )تدريبات(          ألف مجاالت التطكع فييا متعددة             ألنيا مؤسسة  عريقة           
 كطنية ( –سياسية   -اقتصادية    – إنسانية  –حدد/م : )دكافع اجتماعية  أخرلدكافع     

................................................   
 الفمسطيني فرع ؟ األحمرجمعية اليالؿ   في  متطكع/ ة أنا_   8  

 فرع خانيكنس                   فرع رفح       فرع غزة               دير البمح                    فرع جباليا       
 
 متطكع ؟ أنتالفمسطيني  األحمرفي أم برنامج مف برامج  جمعية اليالؿ   – 9

 برنامج الشباب ك  المتطكعيف        برنامج إدارة  الككارث                        األكليةبرنامج الرعاية الصحية      
 برنامج الصحة النفسية      برنامج التأىيؿ ك تنمية القدرات          برنامج  اإلسعاؼ ك الطكارئ              
 برنامج القانكف الدكلي اإلنساني ك تعميـ المعمكمات      

 كـ مدة تطكعؾ في ىذه البرامج ؟ – 20
 ( شير أككاف  سنة  إذاالرقـ  إلىمقابؿ كؿ برنامج مع اإلشارة  باألرقاـالتطكع    أشير أكات يرجى كتابة عدد سنك )   
 سنة ( 0 أكشير   -0مثبل  )   

 برنامج إدارة الككارث                  برنامج الشباب ك المتطكعيف               األكليةبرنامج الرعاية الصحية     
 ك تنمية القدرات         برنامج الصحة النفسية  التأىيؿبرنامج     الطكارئ             برنامج اإلسعاؼ ك     
 برنامج القانكف الدكلي اإلنساني ك تعميـ المعمكمات      

 (؟ فقط البرنامج الذم قمت بالتطكع فييالماذا قمت بالتطكع في ىذا البرنامج  )  –22
 ألنيا تتناسب مع ميكلي ك اىتماماتي                   ألنيا تتناسب مع مؤىمي العممي     
 ألنيا تزيد مف مياراتي كخبراتي العممية ك العممية     

 الفمسطيني  : األحمرإجمالي عدد سنكات التطكع في جمعية اليالؿ   – 22
 سنكات  2مف  أكثرسنكات             2 إلى 1ت             مف سنكا 1 إلىسنة  0سنة            مف  0اقؿ مف    
 لؾ؟ األسبكعيماىك معدؿ عدد ساعات التطكع  –24
                                                                                         األسبكعساعة في  65 إلى 00مف                                األسبكعساعات في  05اقؿ مف  

  األسبكعساعة في  15مف  أكثر                              األسبكعساعة في  15 إلى  60مف
 _ ما ىي المعيقات ك الصعكبات التي تكاجيؾ كمتطكع ؟ 23
 المؤسسة                     العبلقات في          قمة التدريب                   معيقات إدارية لممؤسسة               
 عدـ تقدير عممؾ التطكعي         عدـ المساكاة بيف المتطكعيف               
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 ية ك دافعية المتطكعيف في المؤسسة ؟فاعم_ ما ىي مقترحاتؾ كمتطكع / ة  لزيادة  25
 التنظيـ  الجيد لجيكد المتطكعيف                       تحسيف العبلقات بيف المتطكعيف  كالمؤسسة        

 عمؿ المتطكعيف   زيادة تقدير           المساكاة بيف المتطكعيف في الفرص               زيادة التدريبات ك تنكعيا       
 ثالثا / مؤشرات الدراسة 

الكطني ك  باالنتماءزيادة شعكرىـ الفمسطيني في  األحمر: أثر العمؿ التطكعي لدل  متطكعي جمعية اليالؿ  األكؿالمؤشر 
 المكاطنة  

 الفنكف الشعبية(-النشيد الكطني-بالرمكز الكطنية ) العمـ الفمسطيني اعتزازم_ يزيد العمؿ التطكعي مف  26
 بشكؿ ضعيؼ                   بشكؿ متكسط                  بشكؿ كبير                

 بقكانيف ك أنظمة الدكلة . التزامي_ العمؿ التطكعي زاد  مف  27
 بشكؿ ضعيؼ                    بشكؿ متكسط                بشكؿ كبير                

 _   عزز العمؿ التطكعي عالقاتي بأفراد  ك مؤسسات  مجتمعي  الكطني الفمسطيني  28
 بشكؿ ضعيؼ                   بشكؿ متكسط                          بشكؿ كبير        
 

 ؟ الكطني باالنتماء_  ىؿ العمؿ التطكعي يزيد مف  شعكرؾ   29
 ال                       نعـ                        
 الكطني )جيد أك سيء( يؤثر في الحفاظ عمى ممتمكاتو ؟ باالنتماء_  ىؿ شعكرؾ  10
 ال  يؤثر                      نعـ يؤثر                       
 ذلؾ( كيرباء..غير أعمدة –نظافة  –شكارع  -درجة تحافظ عمى الممتمكات الكطنية ) مباني  أم إلى_  12

 بشكؿ ضعيؼ         حد متكسط                     إلىحد كبير                 إلى     
 ك االقتصادم ؟ االجتماعي_  ىؿ يؤثر شعكرؾ بالمكاطنة كالحفاظ عمى الممتمكات الكطنية عمى النمك  11

 نعـ يؤثر                   ال يؤثر         
 فيما بينيـ كبيف المؤسسة  األفرادالمؤشر الثاني : أثر العمؿ التطكعي في تحقيؽ التسامح بيف 

 التنظيمية . االنتماءاتالرأم ك  اختالفاتك تقبمي لآلخريف رغـ   ترامياح_ زاد العمؿ التطكعي مف  14
 بشكؿ ضعيؼ      بشكؿ متكسط                           بشكؿ كبير                   
   االجتماعيةالطبقة  أكالمكف  أكمجتمعي بعض النظر عف الجنس    أفرادك تفاىمي مع  انسجاميزاد العمؿ التطكعي مف تقبمي ك _  13
 بشكؿ ضعيؼ           بشكؿ متكسط                           بشكؿ كبير              

 حرياتيـ الشخصية . احتراـ_  زاد العمؿ التطكعي مف شعكرم الدائـ بالتسامح مع اآلخريف ك  15
 بشكؿ ضعيؼ               بشكؿ متكسط                   بشكؿ كبير                  
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 _ زاد العمؿ التطكعي في تككيف ك تكسيع دائرة عالقاتي االجتماعية ك عالقات العمؿ  16
 بشكؿ ضعيؼ        بشكؿ متكسط                         بشكؿ كبير                   
 _ رسغ العمؿ التطكعي لدم تغميب المصمحة العامة عمى المصمحة الشخصية 17
 بشكؿ ضعيؼ        بشكؿ متكسط                                بشكؿ كبير            

 _ زاد العمؿ التطكعي مف حرصي عمى نشر ثقافة التسامح بيف األفراد المحيطيف بي  18
 بشكؿ ضعيؼ             بشكؿ متكسط                             بشكؿ كبير          

ك المينية ك المدنية ك السياسية لدل الشباب  االجتماعيةالث : مساىمة العمؿ التطكعي في زيادة المشاركة المؤشر الث
 المتطكعيف

 بتتبع األخبار ك التطكرات السياسية لكطني . اىتمامي_  زاد عممي التطكعي مف  19
 بشكؿ ضعيؼ             بشكؿ متكسط                    بشكؿ كبير                   

 ألحد األحزاب ك التنظيمات السياسية  انتسابي_ ساىـ العمؿ التطكعي في  40
 نعـ                         ال                      

 السياسية القادمة ؟ االنتخابات_ ىؿ عممؾ التطكعي زاد مف دافعيتؾ ك حرصؾ عمى المشاركة في  42
 ال                     نعـ                         

 ك المناسبات الكطنية ؟  االحتفاالتساىـ العمؿ التطكعي في زيادة  مشاركتي  في  – 41
 بشكؿ ضعيؼ       بشكؿ كبير                 بشكؿ متكسط                            

  اآلخريف.ساىـ عممي التطكعي في زيادة مشاركتي  في حمالت تضامنية مع   – 44
  ذكم االحتياجات الخاصة ( أك المرأةالدفاع عف  أك  األسرلمثبل / كالتضامف مع ) 

 بشكؿ ضعيؼ      بشكؿ متكسط                                   بشكؿ كبير           
الجمعيات األىمية   أك المقاىي ( ) مثؿالترفيو العامة  أماكفألحد النكادم الرياضية ك  انضمامي_ ساىـ العمؿ التطكعي في  43

 ) كشافة ، مركز ثقافي ، .. (ك المراكز الشبابية 
 ال                   نعـ                           
لمطبلب ، لجنة  األمكر) لجنة الحي الذم اسكنو ، لجنة أكلياء ألحد المجاف المجتمعية  انضمامي_ ساىـ العمؿ التطكعي في  45

 طبلب الجامعة ،  ... (
 ال                      نعـ                        
 النقابات العمالية اك المينية  ألحد_ عممي التطكعي جعمني انتمي  46
 ال                نعـ                         
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 مفيكـ التعاكف لدل المتطكعيف المؤشر الرابع : تأثير العمؿ التطكعي عمى 
 _ ساىـ العمؿ التطكعي في حب مساعدة اآلخريف  47
 بشكؿ ضعيؼ      بشكؿ متكسط                              بشكؿ كبير                
نظافة  أعماؿالمجتمعية )  األعماؿالجيراف (  في بعض  – األصدقاء_  ساىـ عممي التطكعي في مشاركتي لآلخريف  )  48

 الحي ،الخ ( ك المناسبات المختمفة 
 بشكؿ ضعيؼ      بشكؿ متكسط                              بشكؿ كبير                
عممي التطكعي عمى أىمية التعاكف بيف المتطكعيف فيما بينيـ ك بيف المتطكعيف ك المجتمع ، ك بيف المطكعيف ك  أكد_  49

  األزمات.ك خاصة في الظركؼ الصعبة ك   األكقاتيع المؤسسات   في جم
 بشكؿ ضعيؼ       بشكؿ متكسط                              بشكؿ كبير                
 _ زاد العمؿ التطكعي مف حرصي عمى نشر ثقافة التعاكف بيف زمالئي في العمؿ ، زمالئي في التطكع ، في المجتمع المحمي  30
 بشكؿ ضعيؼ             بشكؿ متكسط                      كبير               بشكؿ   

 المؤشر الخامس : أثر العمؿ التطكعي لممتطكع عمى ثقتو باآلخريف ك بالمؤسسة  
 _ زاد عممي التطكعي مف ثقتي بأفراد أسرتي ك عائمتي  32
 بشكؿ ضعيؼ        بشكؿ متكسط                           بشكؿ كبير                 

_ زاد عممي التطكعي مف ثقتي باآلخريف ) زمالئي في العمؿ  ك المتطكعيف ك أفراد مجتمعي المحمي الذيف اتعامؿ معيـ   31
 )بصفة عامة 

 بشكؿ ضعيؼ         بشكؿ متكسط                           بشكؿ كبير                
 _  زاد عممي التطكعي مف ثقتي بمؤسستي ك إدارتيا ) جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني ( 34
 بشكؿ ضعيؼ        بشكؿ متكسط                            بشكؿ كبير                 
  إليو_  زاد عممي التطكعي مف ثقتي بالتنظيـ الذم انتمي  33
 بشكؿ ضعيؼ                 بشكؿ متكسط                 ر                بشكؿ كبي   
 ( األىمية_ زاد عممي التطكعي مف ثقتي بمؤسسات المجتمع المدني ) الجمعيات  35
 بشكؿ ضعيؼ        بشكؿ متكسط                             بشكؿ كبير               
 المؤسسات ك الدكائر الحككمية ((_  زاد عممي التطكعي مف ثقتي في  36
 بشكؿ ضعيؼ          بشكؿ متكسط                               بشكؿ كبير            

 

 

 


