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اإلهداء
إىل الزهرة اليت أفنت ربيع عمرها ألجلنا ، ، ،
( أمي الغالية ) ، ، ،
إىل الروح الطاهرة اليت اختارها اهلل قبل أن ترى غرسها ، ، ،
( روح أبي ) ، ، ،
إىل من محل مهي غري مبايل ،ووقف جبواري حمباً وخملصاً
(زوجي العزيز) ، ، ،
إىل ينابيع الوفاء ،إىل أصدق األصحاب ،إىل من هبم أفتخر،
(إخوتي وأخواتي) ، ، ،
إىل أبنائي قرة عيين ظل يل مده اهلل علي ، ، ،
إىل حفيدي الغايل األمري أمري، ، ،
إىل الشموع اليت ذابت لتضيء طريق عزتنا ، ، ،
( شهداءنا األبرار ) ، ، ،
وعلى رأسهم األب القائد الشهيد  :ياسر عرفات ، ، ،
إىل روح ابنيت الغالية  /هدى ،،،
إليكم مجيعاً أهدي هذا البحث ، ، ،
ب

شكر وتقدير
الحمد هلل ِ
رب العالمين والصالةُ والسالم على البيىا المصى ص صىاد ِ
ل الوع ِىد ا مىينى و على
ُ
ُ
ِ
ِ
الغ ِر الميامين وتايعيهم وتايعا تايعيهم إل يوم الدين .اللهم ال علم لبا إال ما علمتبا إبى
آله
وصحايته ُ

صعبىا يمىا علمتبىا وادبىا علمىال ى اللهىم أربىا الحىل حقىال وارا بىا
أبت
َ
العليم الحكيمى اللهم علمبا ما يبصُعبىا واب ْ
ُ
اتياعهى وأربا اليا ل يا الل وارا با اجتبايهى واحشربا يرحمت يا ريبا فا عياد الصالحين.
يقول الحل سيحابه وتعال فا كتايه العايا " :رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيي أَنععَمْي َ عَ َييَّ وَعَ َي

وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَدْخِ عنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِني"q(.ى من آية.)19:
أحمى ُىدس سىىيحابه عل ى جايىىل بعمىىهى وفى ِ
ىيم ع ايىىاسى ومىىا مربىىا يىىه مىىن ف ىىل وتوفيىىلى و مىىا
ِ
ىس يىىه ويكىىون
مبحبىىا مىىن صىىير وم ىىايرةى إلى أن وفقبىىا لتمىىام ى ا الجهىىد المتوا ىىس .أسىىأل اهلل أن ُيبتصى َ
عوبال لا عل اعته.
واب ال ال من حديث المص ص صل اهلل عليىه وسىلم" ال يشىكر اهلل مىن ال يشىكر البىا

أجىىد ل اامىال على تا أن أتقىىدم يالشىىكر والتقىىدير لمشىرفا الصا ىىل على تص ىىله يقيىىول الشى ار

" فىنبا

على رسىىالتا

الدكتور /ياسر أيو عجوة.

كما وأخص يالشكر ا ستا الدكتور /باجا شراب ال ي ساعدبا وأع ابا من و ته وجهدس.

كما وأتقدم يالشكر واالمتبان إل كل من ساعدبا وو

إل جابيا من عائلتا حصظها اهلل.

فلهم مبا جميعال جايل الشكر والعرفان

ج

ملخص الدراسة
دفت الدراسة التعر إل اتجا ات الشياب بحو العمل الت وعا فا المؤسسات ا

للشياب فا محافظات

لية دراسة حالة

اع اة من ( )2009-1994ن العمل الت وعا يلعب دو الر امال فا التبمية

االجتماعية ى إل جابب أ ميته فا إ امة رواي و يم اجتماعية ايجايية سواء عل مستوى الصرد أو المجتمس
ىكما ابه وسيلة من وسائل البهوم يالمجتمسى وشكل من أشكال المشاركة المجتمعية ى ويالر م من أ مية
العمل الت وعا فا المجتمس إال إن با عاو
لتحقيل د

من يل الشياب الصلس يبا.

الدراسة تم استخدام المبهج الوصصا التحليلاى وتم ت ييل مقيا

عشوائية من الشياب الجامعا فا

اع اة يلغت ()600

ا ص – الجامعة السالمية – جامعة ا ا ر -جامعة القد

الدراسة عل عيبة

الب و اليةى ويوا س  %0.1من (جامعة

المصتوحة).

وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

 .1إن مستوى اتجا ات الشياب الجامعا بحو العمل الت وعا فا المؤسسات ا

لية يلغ

( )%80,83من المعدل االفت ار ا (.)%70

إحصائيا عبد ( )0.05≤ αفا مستوى اتجا ات الشياب الجامعا بحو العمل
 .2ال توجد فرول دالة
ل
الت وعا فا المؤسسات ا لية ترجس إل متغير البوع االجتماعا.
إحصائيا ( )0.05≤ αفا مستوى اتجا ات الشياب الجامعا بحو العمل
 .3توجد فرول دالة
ل
الت وعا فا المؤسسات ا لية ترجس لمتغير بوع الجامعة .
إحصائيا عبد ( )0.05≤ αفا مستوى اتجا ات الشياب الجامعا بحو العمل
 .4ال توجد فرول دالة
ل
الت وعا فا المؤسسات ا لية ترجس لمتغير مكان ال امة .
إحصائيا عبد ( )0.05≤ αفا مستوى اتجا ات الشياب الجامعا بحو العمل
 .5توجد فرول دالة
ل
الت وعا فا المؤسسات ا لية ترجس لمتغير المستوى الدراسا .

د

Abstract

This study aimed to identify the youth attitudes toward volunteer work in
NGOsfrom 1994 to 2009 as a case study of young people in Gaza governorates
because volunteer work plays an important role in social development, besides its
importance in establishing positive social links and values

whether on the

individual or societal levels. It is also a means of promoting society and a form of
participating in societal interactions. Despite the importance of volunteer work in
society, there is reluctance among the Palestinian youth to involve in it.
To achieve the study objectives, the researcher made use of the descriptive
analytical method, and administered the study scale on a random sample of
university students in the Gaza Strip totaling (600), with a percentage of 0.1%
selected from Al-Aqsa University - the Islamic University of Gaza - Al-Azhar
University - Al-Quds Open University. The study concluded the following:
1. The university youth attitudes level toward volunteer work in the NGOs
was (80.83%), which was higher than the hypothetical level of (70%).
2. There are no statistically significant differences at )α≥0.05( in the level of
university students' attitudes towards voluntary work in the NGOs due to
the gender variable.
3. There are statistically significant differences at )α≥0.05( in the level of
university students' attitudes towards voluntary work in the NGOs due to
the variable of university.
4. There are no statistically significant differences at )α≥0.05( in the level of
university students' attitudes towards voluntary work in the NGOs due to
the variable of residence place.
5. There are statistically significant differences at )α≥0.05( in the level of
university students' attitudes towards voluntary work in the NGOs
the variable of academic level.
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مقدمة:
مهمىىا فىىا التبميىىة المجتمعيىىةى و ىىو يهى ا المعبى يحظى يأ ميىىة
يلعىب العمىىل الت ىىوعا لا
دور ل
خاصىىةى و ل ى لىىدورس فىىا التبميىىةى إل ى جابىىب مىىا يعبيىىه مىىن ىىيم ورواي ى اجتماعي ىة إيجايي ىةى وتكمىىن

أ ميتىىه ودورس لىىي على صىىعيد الصىىرد فحسىىب موابمىىا على مسىىتوى المجتمىىس ككىىل ومىىا يعبيىىه مىىن رفىىس
للمسىتوى اال تصىىادي واالجتمىىاعاى وتحسىىين ا حىوالى المعيشىية للصئىىات المحرومىىةى ومحافظتىىه على
حقيقيا و ات الصراغ.
مار
تجسيدا لميدأ التكافل االجتماعاى واست لا
القيم البسابيةى ويالتالا فهو
ل
ل
مىىن ب ىىا يعتي ىىر العمى ىل الت ىىوعا وس ىىيلة م ىىن وس ىىائل البه ىىوم ف ىىا المجتمع ىىاتى و ىىو يهى ى ا

المعبى أداة مىىن أدوات التبميىىةى و ىىو شىىكل مىىن أشىىكال المشىىاركة على اختالفهىىاى موا ا كىىان يعتقىىد أن
العمل الت ىوعا بشىأ وت ىور فىا ظىل يىاب الدولىة فىا يعىم المجتمعىاتى إال أبىه ي أ ميىة كييىرة

فىىا العصىىر الحا ىىرى عل ى الىىر م مىىن وجىىود الدولىىةى التىىا أصىىيحت يحاجىىة إل ى ت ىىافر الجهىىود
والمساعدة ال سيما فا ظل ا و اع ير ال ييعية التا تمر يهىا الىدول والمجتمعىات مىن حىين إلى

آخىىرى مىىن بىىا يعتقىىد الىىيعم خ ىأل أن العمىىل الت ىىوعا وجىىد مىىس وجىىود مؤسسىىات المجتمىىس المىىدباى
فعل الر م من تل المؤسسات عملت عل بشر العمل الت وعاى إال أن العمل الت وعا أسيل من
تل المؤسساتى فهو متأصل فا البص

دوافس إبسابية وعا صية.

()1

اليشريةى و و من جوابب الخير يالبسانى يل أبه يعير عن

ويعى ىد العم ىىل االجتم ىىاعا والتبم ىىوي الت ىىوعا م ىىن أ ىىم الوس ىىائل المس ىىتخدمة للمش ىىاركة ف ىىا

يومىا يعىد
البهوم يمكابة المجتمعات فا عصربا الحالاى ويكتسب العمل االجتماعا أ مية متاايدة ل
يىىومى والس ىيما مىىسى اتسىىاع الهىىوة يىىين م ىوارد الحكومىىات وااديىىاد احتياجىىات الشىىعوبى حيىىث يىىرا دور
العمل الت وعا لسد تل الصجوة ولم تعد الحكومات ىادرة على تىوفير احتياجىات أفراد ىا ومجتمعاتهىا
سى ىواء ف ىىا اليل ىىدان المتقدم ىىة أو البامي ىىة .فم ىىس اي ىىادة تعقي ىىدات الظ ىىرو

الحياتي ىىة اادادت احتياج ىىات

المجتم ىىس وأص ىىيحت ف ىىا تغي ىىر مس ىىتمرى ولى ى ل ك ىىان ال ي ىىد م ىىن وج ىىود جه ىىة أخ ىىرى تس ىىابد الجه ىىات
الحكومية وتكمل دور ا لتليية االحتياجات االجتماعية.

()2

و ىىد أ يىىت التجىىارب أن المؤسسىىات الرسىىمية ال تسىىت يس وحىىد ا تحقيىىل كافىىة ايىىات خ ى

ومشاريس التبمية دون المشاركة الت وعية الصعالة للموا بين والجمعيىات ا ليىة التىا يمكبهىا السىهام

يدور فاعل فا عملية التبميىة بظى الر لمروبتهىا وسىرعة اتخىا القىرار فيهىا ولهى ا اعتبىت الىدول المتقدمىة
يه ا الجابب لمعالجة مشكالت العصر والتغلب عل الك ير مىن الظىرو

()1
()2

ال ارئىة فىا مبظمىة رائعىة

عمر رحال :الشياب والعمل الت وعا فا فلس ينى يحث مقدم إل مؤسسة الحياة لإل ا ة والتبميةى2006ى ص.6
أحمد إي ار يم المالوي :أ مية مبظمات المجتمس المدبا فا التبميةى مجلة جامعة دمشل للعلوم اال تصادية

والقابوبيةى المجلد 24ى العدد ال اباى 2008ى ص .256
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والتكات

من التحال

يين الق اع الحكوما والق اع ا لا(.)1

و لعىىل المتأمىىل للوا ىىس الصلس ى يباى يجىىد أن فك ىرة الت ىىوع ليسىىت يغرييىىة أو يعيىىدة عىىن حيىىاة

الموا بين والتا ي لل عليها يالعاميىة (العوبىة) سىواء فىا

فا سق

ى

ال مىار الايتىون والحصىيد والمشىاركة

ييت جديد حد ا فرادى با ي عن جمس التيرعات ليباء جامعة أو مدرسة.

و ىىد ت ىىورت فك ىرة العمىىل الت ىىوعا فىىا المجتمىىس الصلس ى يبا مىىس بشىىوء ا ح ىااب السياسىىية

والعمل البقىايا والمؤسسىات االجتماعيىةى فقىد شىهدت فتىرة السىيعيبات مىن القىرن الما ىا صىاة بوعيىة

فىىا المجتمىىس الصلس ى يباى مىىن حيىىث توافىىد ا ف ىراد عل ى الت ىىوع والعمىىل الجمىىا يري عل ى الىىر م مىىن
مقاوم ىىة االحىىىتالل لىىىه وو ىىىس الع ار يىىىل أمى ىىام ك ىىل أشى ىىكال الت ىىوع م ىىن خى ىىالل االعتق ىىال أو إ ىىىالل
المؤسسات االجتماعية التا كابت تبظم العمل الت وعا (.)2

ومىؤخ الر لقىىد شىىهد العمىىل الت ىىوعا فىىا الوا ىس الصلسى يبا عىىدة تغيىرات وت ىىورات فىىا مصهومىىه

ووسىىائله ومرتك اات ىه و ل ى يصعىىل التغي ىرات التىىا تحىىدث فىىا االحتياجىىات االجتماعيىىةى ومىىا يهمبىىا بىىا

الت ورات التا حد ت فا ايات وأ دا

العمل الت وعاى فيعد أن كان الهىد

الرعاية والخدمة للمجتمس وفئاتهى أصيح الهىد

تحقيىىل اله ىىد

ا ساسىا ىو تقىديم

انن تغييىر وتبميىة المجتمىسى ويىال يس يتو ى

بجىا

على ى ص ىىدل وجدي ىىة العم ىىل االجتمىىاعاى وعلى ى ر ي ىىة المجتم ىىس ف ىىا إح ىىداث التغيي ىىر

والتبمي ىىةى وم ىىن المالح ىىظ أن العم ىىل االجتم ىىاعا ي ىىات يعتي ىىر أح ىىد الرك ىىائا ا ساس ىىية لتحقي ىىل التق ىىدم

االجتماعاى والتبمية معيا الر لقيا

الر ا االجتماعا لألفراد.

تعتير شريحة الشياب فا المجتمس الصلس يبا أسا

البه ة والتقدم والتغيير بحو ا ف لى

كم ىىا أن فئ ىىة الش ىىياب تتمت ىىس يمس ىىتوى عل ىىا م ىىن ال قاف ىىة والصك ىىر واالبتم ىىاء ي ىىالر م م ىىن وج ىىود ى ىوابين

ومؤسسىات تشىىجس الشىىياب على المشىاركة المجتمعيىىةى إال أبىىه لىىوحظ عىاو

ا خيرة عن المشاركة فا العمل الت وعا فا المؤسسات ا لية .
وبظ الر

مية

لىىدى الشىىياب فىىا الصتىرة

ا المو وعى فقد أجريت عدة دراساتى ومن ى س الد ارسىات فىا ى ا المجىال

د ارسى ىىة (السى ىىل انى )2006
الت وعا مستوى ممارسىة

()3

التى ىىا توصى ىىلت إل ى ى أن متوس ى ى ممارسى ىىة الشى ىىياب الجى ىىامعا للعمى ىىل

ىعي

جىدالى وكى ل د ارسىة (الشىيكة العرييىة للمبظمىات ا ليىةى 2005م

التىىا توصىىلت إل ى أن الشىىياب مىىن سىىن  15حت ى  30سىىبة ىىم أ ىىل فئىىة مهتمىىة يىىالت وعى ورجحىىت

()1

مساعد الليحابا :الت وع مصهومهى وأ ميته وآ ارس الصرديةى الصردية واالجتماعية وعوامل بجاحه ومعو اتهى أيحاث

وأورال عمل المؤتمر العلما ا ول للخدمات الت وعية يالمملكة العريية السعوديةى جامعة القرىى مكة 1984ى
ص.22

( )2عمر رحال :الشياب والعمل الت وعا فا فلس ينى يحث مقدم إل مؤسسة الحياة لإل ا ة والتبميةى 2006ى ص.7
()3

فهد ين سل ان السل ان :اتجا ات الشياب الجامعا ال كور بحو العمل الت وعا دراسة ت ييقية عل جامعة

المل سعودى كلية التريية – جامعة المل سعودى مجلة رسالة الخليج العريا العدد ( )112الريام 2006ى ص.62

3

الشيكة العريية إحجام الشياب فا العالم العريا عن العمل الت وعا إل التبشىئة ا سىرية والمدرسىية

الت ىىا ته ىىتم فقى ى ي ىىالتعليم دون ارع رو الت ىىوع وي ىىث االبتم ىىاء ومس ىىاعدة انخى ىرينى وكى ى ل د ارسى ىة

(العىىامر)2006:

()1

التىىا توصىىلت إل ى أن قافىىة الت ىىوع لىىدى الشىىياب تواج ىه بوع ىال مىىن اال ى راب

واالختالل فا دوافعهم وموابعهم للمشاركة فا العمل الت وعا.

إن المتتيىىس له ى س الد ارسىىات يىىرى يو ىىو أبهىىا لىىم تتعىىرم يشىىكل مياشىىر التجا ىىات الشىىياب

الصلس يبا بحو العمل الت وعا فا المؤسسات ا ليةى كما أن يرامج العمل الت وعا فىا المجتمىس
وء

الصلس يبا فا تراجس ملحوظ .إلخ ...وعل

س المرتكاات جميعىال جىاءت ى س الد ارسىة لتيحىث

فىىا اتجا ىىات الشىىياب الصلس ى يبا بحىىو العمىىل الت ىىوعا فىىا المؤسسىىات ا ليىىةى حيىىث يم ىىل ىؤالء
الشياب أ م

اعات المجتمسى كما أبهم يتمياون يكل ما لمرحلة الشياب من خصائص وسمات.

مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
يم ىىل الشىىياب أ ميىىة خاصىىةى كىىوبهم فىىا مرحلىىة الع ىىاء ويمتلكىىون القىىدرة ال بيىىة واليدبيىىة

العاليىىةى وعل ى ال ىر م أن فئىىة الشىىياب تشىىكل أعل ى بسىىية فىىا المجتمىىس الصلس ى يباى وعل ى ال ىر م مىىن
مسا متهما الرئيسية فا البهوم يالوا س الصلس يباى وصوالل إل تحقيل أ دافها المتم لة فا التحىرر
واالسىىتقالل موا امىىة دولىة عصىرية وتحقيىىل التبميىىة والت ىىورى فقىىد سىىعت الك يىىر مىىن الىىدول إلى

ىىر

قافىىة الت ىىوع وتشىىجيعها ييىىبهم حيىىث تبيىىس أ ميىىة مشىىاركة الشىىياب فىىا العمىىل الت ىىوعا مىىن تعايىىا

ابتماء الشياب و ابهمى ومن تبمية مهارات و درات الشياب الصكرية والصبيىة والعلميىة والعمليىةى ومىن

إتاحة الصرص الواسعة أمامهم للتعيير عن آرائهم فا الق ايا التا تهم مجتمعاتهم.
وعل الر م من أ مية العمل االجتماعا الت ىوعا فىا تسىريس

ىايا التبميىة فىا المجىاالت

ال قافية واال تصىادية والتعليميىة والصىحية والييئيىةى وفىا اسىت مار و ىت الشىياب فىا أعمىال بييلىةى إال

أن بىىا ظىوا ر ودالالت لظىىا رة عىىاو

الشىىياب الصلسى يبا عىىن العمىىل الت ىىوعاى يىىالر م مىىن أن

العمىل الت ىىوعا فىا الصكىىر السىالما يبي ىىل مىن عقيىىدة إيمابيىة ارسىىخة (الحسىبا)ى فالىىدين السىىالما
ىروعا متكىىامالل للعمىىل الت ىىوعاى فهبىىا العديىىد مىىن المصى لحات التىىا وردت فىىا انيىىات
ت ىىمن مشى ل
القرآبية وا حاديث البيوية التا تحث عل العمل الت وعا وتشجس ا عمال الخيرية م ل الحث عل

التكاف ىىلى والتعى ىىاونى والت ىىامنى والصىىىد ةى والاكى ىىاةى والحس ىىانى وعمى ىىل الخي ىىرى والقى ىىرم الحسىىىنى
والبصال فا سييل اهلل و ير اى وفا

()1

وء

س المرتكاات جميعال جاءت

س الدراسة.

ع مان ين صالح العامر :قافة العمل الت وعا لدى الشياب السعوديى دراسة ميدابيةى مجلة الشريعة والدراسات

السالميةى العدد السايس  1427ىى 2006م ص.30
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وعلى ضوء ذلك يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي:

مااا اتجاهااات الشااباب نحااو العماال التطااوعي فااي المؤسسااات األهليااةا دراسااة حالااة للشااباب فااي
محافظات قطاع غزة من عام  2009-1994؟
ويتصرع من

ا السؤال ا سئلة الصرعية التالية:

 .1ما اتجا ات الشياب الجامعا بحو فوائد العمل الت وعا ؟

 .2ما اتجا ات الشياب الجامعا بحو مجاالت العمل الت وعا ؟
 .3ما اتجا ات الشياب الجامعا بحو معو ات العمل الت وعا ؟

 .4ل توجد فرول ات داللة إحصائية فا اتجا ات الشياب الجامعا بحو العمل الت وعا فا

المؤسسات ا لية وفقلا للمتغيرات التالية ( البوع االجتماعا -بىوع الجامعىة -مكىان السىكن-
المستوى الدراسا) ؟

فرضيات الدراسة:
 .1تتص

اتجا ات الشياب الجامعا الصلس يبا بحو العمل الت وعا ياليجايية .

 .2ل يوجد فرول ات دالة إحصائية عبد ( )0.05 فا اتجا ات الشياب الصلس يبا بحو
العمل الت وعا فا المؤسسات ا لية يعاى إل البوع االجتماعا ( كورى إباث)؟

 .3ل يوجد فرول ات دالة إحصائية عبد ( )0.05  فا اتجا ات الشياب الصلس يبا بحو
العمل الت وعا فا المؤسسات ا لية يعاى إل المؤ ل العلما .

 .4ل يوجد فرول ات دالة إحصائية عبد ( )0.05 فا اتجا ات الشياب الصلس يبا بحو
العمل الت وعا فا المؤسسات ا لية يعاى إل الحالة االجتماعية (أعابى متاوج)؟

أهمية الدراسة ومبرراتها:
تتم ل أ مية الدراسة فيما يلا:

 .1كوبها تعالج مو وعال فا اية ا ميةى و و اتجا ات الشياب بحو العمل الت ىوعا حيىث يعىد
الشياب فا أية أمة عىدتها وعتاد ىاى و ىم الى ين تقىس على عىاتقهم مسىئولية التغييىر فىا المجتمىس
س الدراسة.

مواحداث التبمية المبشودة ى ومن با تيرا أ مية
 .2تسهم الدراسة فا تقىويم اتجا ىات الشىياب الصلسى يبا بحىو المشىاركة فىا يىرامج العمىل الت ىوعا
يالمؤسس ىىات ا لي ىىةى ويع ىىد ى ى ا التقي ىىيم يح ىىد ات ىىه ا أ مي ىىة كي ىىرى م ىىن حي ىىث إب ىىه يقى ى

على ى

إيجاييات وسىلييات الشىياب اتجىاس العمىل الت ىوعاى ممىا يعمىل على تعايىا مشىاركة الشىياب فىا

العمل الت وعاى ال ي يعتير مصلحة و بية يالدرجة ا ول .
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 .3تعايا ابتماء ومشاركة الشياب فا مجتمعهم.

 .4تبمية درات الشياب ومهاراتهم الشخصية والعلمية والعملية.
 .5اتاحة الصرص للشياب فا تحويل ا ولويات إل احتياجات المجتمس.
 .6التعيير عن آرائهم وأفكار م فا الق ايا العامة التا تهم المجتمس.

 .7ت ىىر توص ىىيات ومقترح ىىات لتعاي ىىا اتجا ىىات الش ىىياب الصلسى ى يبا بح ىىو المش ىىاركة ف ىىا العم ىىل
الت وعا ويؤمل أن يصيد من

ا التصور متخ و القرار.

أهداف الدراسة:
تهد

الدراسة الحالية إل :

 .1التعر عل اتجا ات الشياب الصلس يبا بحو المشاركة فا يرامج العمل الت وعا يالمؤسسىات
ا لية.

 .2التعر عل اتجا ات الشياب الصلس يبا بحو فوائد العمل الت وعا.
 .3التعر عل اتجا ات الشياب الصلس يبا بحو مجاالت العمل الت وعا.

 .4معرفىىة الصىىرول الحصىىائية فىىا اتجا ىىات الشىىياب الصلس ى يبا بحىىو المشىىاركة فىىا ي ىرامج العمىىل
الت وعا يعاى إل (البوع االجتماعا -بوع الجامعة – مكان السكن -المستوى الدراسا).

منهج الدراسة:
اعتمدت الياح ة فا

س الدراسة علا ا سلوب الوصصا التحليلا؛ به يعتير خ وة عمليىة

أساس ىىية ف ىىا العل ىىم ومبهج ىىه يحي ىىث ترك ىىا عملي ىىة الوصى ى

عل ىىا الخص ىىائص والمظ ىىا ر الجو ري ىىة

للدراسة()1ى كما يحقل ا سلوب الوصصا التحليلا فهما أف ل للظوا ر مو س الدراسة واليحثى كما
يسىعا ا سىلوب الوصىصا إلىا المعرفىة الكميىة التىا تعمىل يهىا الظىوا رى فقىد يمتىد ى ا ا سىلوب إلىىا

الما ىىا والىىا الحا ىىر أو يصىىل إلىىا المسىىتقيل()2ى كمىىا ويىىدر ظىىا رة أو حىىد ا أو

ىىية موجىىودة

حاليا يمكن الحصول مبها علا معلومات تجيب عن أسئلة اليحث دون تدخل الياح ة فا مجرياتهاى

و با تست يس الياح ة أن تتصاعل معها وتصبصها وتحللهاى ومن خاللها تتعر عل اتجا ات الشياب
الصلس يبا بحو العمل الت وعا (.)3

( )1عيد الياس

عيد المع ا :اليحث االجتماعا ومحاولة رؤية بقدية لمبهجه وأيعادسى القا رةى دار المعرفة

الجامعيةى 1995ى ص.46
( )2فؤاد ايو ح ب ى آمال صادل :مبا ج اليحث و رل التحليل الحصائا فا العلوم البصسية واالجتماعية ى
مكتية ا بجلو المصريةى القا رة1991ى ص.105

( )3محمود ا ستا وآخرون :تصميم اليحث التريويى اةى م يعة الربتيساى 2002ى ص.83
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حدود الدراسة:
 .1الحد الموضوعي :تقتصر

س الدراسة عل دراسة اتجا ات الشياب الصلس يبا بحو العمىل

الت وعا فا الجامعات الصلس يبية يق اع اة ما يين عاما (.)2014-2013

 .2المجاااال المؤسسااااتي :تقتصىىر الد ارس ىىة عل ى عيبىىة م ىىن ىىالب الجامع ىىات الصلس ى يبية ف ىىا
محافظات

اع اة.

 .3المجال الزمني :ا تصرت الدراسة فا المجال الامبا فا عام (. )2014-2013

 .4المجاااال البشااار  :كمىىا تقتصىىر الد ارسىىة عل ى عيبىىة مىىن الشىىياب الجىىامعا الصلس ى يبا مىىن
الجامعىىات الصلس ى يبية ا ريعىىة (ا ص ى – السىىالمية– ا ا ىىر-القىىد

فا

اع اة فا العام الجامعا ()2014-2013ى و د تم اختيار

الجامعات البظامية الوحيدة فا

اع اة.

المصتوحىىة) الموجىىودة

س الجامعات ياعتيار ا

أداة جمع البيانات:
اتجا ىىات الشىياب بحىو العمىل الت ىوعا و ىا مىىن

اسىتعابت الياح ىة فىا د ارسىته يىأداة لقيىا

تصىىميم الياح ىىةى و لى يعىىد اال ىىالع علىىا عباصىىر التىراث العلمىىا للمو ىىوع مىىن د ارسىىات بظريىىة و
اميريقية سايقة.

مصطلحات الدراسة:
 :1تعريف االتجاهات :يعرف االتجاه بأنه ميل الصرد ال ي يبمو سلوكه تجاس يعم العباصر الييئية
أو يعيىىدال عبهىىا متىىأ الر فىىا ل ى يالمعىىايير الموجيىىة أو السىىالية تيع ىال لقريىىه مبهىىا أو يعهىىدس عبهىىاى كمىىا
يعىر االتجىاس يأبىه مشىاعر خاصىة تتولىد لىدى الشىخص بتيجىة مىرورس يىالخيرات على شىكل ر يىىة أو

عدم ر ية فا دراسة مو وع ما حيث تتص

المشاعر يالرفم أو القيول أو الحب أو الك ار يىة()1ى

كما يعر االتجىاس يأبىه حالىة اسىتعداد عقلىا عصىيا بظمىت عىن ريىل التجىارب الشخصىية وتعمىل
عل توجيه استجاية الصرد لألشياء والموا

التا تتعلل يه ا االستعداد.

()2

واجرائياً تعرف الباحثة االتجاه بأناه حالىة اسىتعداد عقلىا عصىياى تىبظم عىن ريىل لخيىرةى

وتياشر تأ ي الر موجهال أو فا استجايات الصرد بحو المشاركة فا يرامج العمل الت وعا.

 :2الشباب:

مىىن حيىىث المعب ى اللغىىوي مىىن مىىادة شىىب أو شىىيب ى و ىىو جمىىس شىىاب ى وأي ل ىىا الشىىياب والشىىايات
ىيايا وشىىيييةى وامىرأة شىىاية
والشىىييية وتعبىىا الحدا ىىةى و ىىو خىىال الشىىيبى بقىىول شىىب الغىىالم ويشىىب شى ل
()1
()2

عدبان يوس

العتوم :علم البص

مبال محمود محمد :علم البص

االجتماعاى إ راء لبشر والتوايسى ا ردنى 2009ى ص.196
التريوي الصرول الصرديةى ا بجلو المصريةى القا رةى 2006ى ص.22
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و ا جميعه يؤدي إل بص

المعب .

إ ال فالش ىىياب تعب ىىا الش ىىياب والش ىىايات و ىىا مرحل ىىة عمري ىىة تي ىىدأ يالع ىىادة يع ىىد ابته ىىاء فتى ىرة ال صول ىىة

والم ار قة وتبتها فىا أواخىر السىبة الرايعىة والعشىرين ى والشىياب المقصىودون بىا ىم مىن فئىة (-15

 )24سبة حسب تعري ا مم المتحددة للشياب (.)1

التعريف اإلجرائي للشباب:

ىىم الش ىىياب الج ىىامعا الصلسى ى يبا الى ى ين يدرس ىىون ف ىىا جامع ىىات

ا ا ر -ا ص  -القد
وحسىىب تعريى

المصتوحة).

ىىاع ى ىاة وخاص ىىة (الس ىىالمية-

ا مىىم المتحىىددة للشىىياب فقىىد تىىم اعتمىىاد فئىىة الشىىياب مىىن ( )24-15و ىىو مىىا اعتمىىدس

الجهاا المركاي لإلحصاء عام 2006م ى حيث أكد الجهاا المركاي لإلحصىاء مىا بسىيته % 19.5

من سكان فلس ين اليالغ عدد م  3.8مليون بسمة أي ما بسيته  %48.6من المجموع العام للشياب
حيث يلغ التعداد الكلا  759650شاب وشاية (.)2

وتحدد فئة الشباب في هذه الدراسة :يأبهم ا فراد الوا عون فا الصئة العمرية الوا عة يين ()22-18

سبة كو الر موابا ال لمالئمتها لعمر الشياب فا الجامعات.
 :3العمل التطوعي :و الجهد ال ي يي له أي إبسان يدون مقايل لمجتمعه ويدوافس مبه لإلسهام فىا
تحمىىل مسىىؤوليات المؤسسىىات االجتماعيىىة التىىا تعمىىل على تقىىديم الرفا يىىة البسىىابية على أسىىا

أن

الصرص التا تتهيأ لمشاركة المىوا ن فىا أعمىال تلى المؤسسىات الديمق ار يىة ميىاس يتمتىس يهىا الجميىس
()3

كما يعر يأبه الجهد ال ي يي ل عن ر ية واختيار يغرم أداء

موان المشاركة تعهد يلتامون يه ى
واجىىب اجتمىىاعا دون تو ىىس جىااء مىىالاى ويعرفىه العلىىا يأبىىه يى ل مىىالا أو عيبىىا أو يىىدباى أو فكىىري

يقدمه المسلم عن ر ا و باعةى يدافس من ديبه يدون مقايل يقصد السهام فا مصالح معتيىرة شىرعال

يحتاج إليها

اع من المسلمين.

()4

التعريف اإلجرائي للعمل التطوعي :
يعر العمل الت وعا يأبه مسا مة ا فراد والهيئات ير الرسمية فا أعمال الرعايىة والتبميىة
َ
االجتماعية سواء يالرأي أو يالعمل أو يالتمويل أو يغير ل من ا شكال لتقديم خدمة للمجتمس دون
()1
()2

توصيات المؤتمر ا ول لواراء الشياب العرياى فا الصترة ما يين  4-8أكتويرى 1996ى ص.112

الجهاا المركاي لإلحصاء الصلس يبا ى  2006ى السقا ات السكابية فا ا ار ا الصلس يبية ى تقديرات مبقحة

رام اهلل -فلس ين .

()3

عمر الرحال :الشياب والعمل الت وعا فا فلس ينى يحث مقدم إل

2006ىص.15

()4

سامية فهما وآخرون:

ريقة الخدمة االجتماعية فا التخ ي

الحديث1984( .م).ص93
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مؤسسة الحياة لإل ا ة والتبميةى

االجتماعاى السكبدريةى المكتب الجامعا

تو س الحصول عل أجر مادي مقايل

ا الجهد.

 :4المؤسسااات األهليااة :و ىىد عىىر دائىرة معىىار الخدمىىة االجتماعيىىة الجمعيىىة يأبهىىا مبظمىات يىىر
ريحيىىة و يىىر حكوميىىة تقىىدم الخىىدمات البسىىابية وتهىىد

إل ى مسىىاعدة انخ ىرين عل ى تحقيىىل مسىىتوى

أف ل لحياتهمى و س المؤسسات تعتمد عل المت وعين لتحقيل يرامجها.

()1

التعريف اإلجرائي للمؤسسات األهلية:

تعر المؤسسات ا لية يأبها المؤسسات التىا تعتمىد فىا إبشىائها على أع ىائها وا شىخاص

المت وعين والمؤسسات التا تسابد ا للقيام يمهامهاى و ا ير حكومية و ير معتمدة عل الحكومة
سواء فا إدارتها أو جداول أعمالها.

 :5المؤسسات الشبابية:

و ا وحدة اليحث أي المؤسسات والبوادي والمشاريس وا

ر الشيايية فا ال صة الغريية و اع اة

التىا تعمىىل مىس الشىىياب يصىىورة مياشىرة ويوجىىد لهىا مقىرات و يكليىىة إداريىة .و ىىا ال تهىد

إلى الىريح

وتقرم خدمات إل الشياب سواء قافية أو توعوية ت قيصية أو فبية أو ير ل من ا بشى ة واليىرامج

المختلصة.

 :6المشاركة:

دور فا الحياة السياسية واالجتماعية فا مجتمعىه ى وتكىون
ا العملية التا يلعب الصرد من خاللها لا
لدريىىه الصرصىىة ن يشىىار فىىا و ىىس ا ىىدا العامىىة وك ى ل أف ىىل الوسىىائل لتحقيىىل موابجىىاا ى س
ا دا .
 :7المشاركة السياسية:

ىىا ا بشى ة الراديىىة التىىا يااولهىىا أع ىىاء المجتمىىس يهىىد

اختيىىار حكىىامهم ومم لىىيهم ى والمسىىا مة

فىا و ىس السياسىات والقى اررات يشىكل مياشىر أو يىىر مياشىر ى لى ل فىىنن المشىاركة السياسىية ليسىىت
مجىىرد تصىىويت فىىا فت ىرة ابتخايىىات معيبىىة ى يىىل إبهىىا توجىىه عىىام وا تمىىام وا ىىح مىىن يىىل الم ىوا بين
يق ية القرار السياسا وبتائجه و ل من خالل المشاركة .

 :8المواطنة:

ىىا عال ىىة يىىين فىىرد ودولىىة كمىىا يحىىدد ا ىىابون تلى الدولىىةى ويمىىا تت ىىمبه تلى العال ىىة مىىن واجيىىات
وحقول فا تل الدولة.

 :9المجتمع المدني:

مجمىىوع التبظيمىىات المجتمعيىىة مىىن مؤسسىىات وجمعيىىات و يئىىات ومجىىال
()1

وبقايىىات وأح ىااب و ير ىىا

للجبة القومية للمبظمات ير الحكومية .و يقة الجمعيات ا لية إل المؤتمر الدولا للسكان والتبمية .القا رة

 13-5سيتمير 1994ى القا رةى اللجبةى 1994ى ص. 4
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والتا يكون لها امتداد جما يري وأ ر تبظيمية وتسا م ي ييعىة عملهىا فىا إرسىاء أسى

الديمق ار يىة

والح ىىد م ىىن س ىىل ان الدول ىىة وبصو ىىا وت ىىدخلها ف ىىا المجتم ىىس وتخ ىىعها للمس ىىائلة أم ىىام الى ىرأي الع ىىام

والجمهور(.)1

 :10التشبيك :
و عملية مشتركة تتم يين المؤسسات والجماعات واالفراد ال ين يتوافقون حول إ ىار معىين ال تسىام

وتيىىادل الخي ىرات وانراء وا فكىىار والمشىىاركة فىىا المعلومىىات واالتصىىال ويشىىكل ال يلغىىا االسىىتقاللية
ال اتية لأل ار .

 :11التنمية المجتمعية:
ىىا حىىل البىىا

فىىا تحديىىد احتياجىىاتهم وفىىا إحىىداث تغي ىرات إيجاييىىة ا تصىىادية واجتماعيىىة و قافيىىة

معىا للمشىاركة لت ييىل ى س اليىرامج مىن أجىل أداة
وييئية .وك ل حقهم فا تحديد اليرامج لها والعمىل ل
يدءا من ا سرة.
تبظيم الحياة والمجتمس والييئة ل

 :12النظام السياسي:

و الشكل الخارجا لبظام الحكم للدولة وما يتصل يىه مىن تحديىد شىكل الحكومىة ووظائصهىا القابوبيىة
وصىىالحيتها كمىىا يحىىدد ا الدسىىتور وتت ىىمن المؤسسىىات القياديىىة والصئىىات ات المصىىلحة والقيىىادات

صابعة الق اررات.

 :13األحزاب السياسية:
ىىا مبظمىىات ت وعيىىة ت ىري يىىين الم ىوا بين وحكومىىاتهم .وتعمىىل عل ى تىىوفير المرشىىحين للمباصىىب

العامة وتبظيم الحمالت الختيار ؤالء المرشحين والمبافسة يهىم على أحىااب أخىرى على المباصىب

يمختلى ى

مس ىىتوياتها المحلي ىىة والقومي ىىةى كم ىىا تش ىىجس ا حى ىااب السياس ىىية المى ىوا بين على ى المش ىىاركة

السياسية والتوجه إل صباديل اال تراع البتخاب مم ليهم (.)2

()1

عمرى رحالى الشياب والعمل الت وعا فا فلس ينى يحث مقدم إل مؤسسة الحياة لإل ا ة والتبميةى 2006ى

ص.15

()2عمرى رحالى الشياب والعمل الت وعا فا فلس ين ى مرجس سايل ى ص. 16,17
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تقسيم الدراسة:
احتوت الدراسة الحالية عل عدة فصول:

 .1الصصل ا ول :تباول ال ار العام للدراسة.

 .2الصصل ال ابا :تباول الدراسات السايقة ( الدراسات ياللغة العريية والدراسات ا جبيية).
 .3الصصل ال الث :تحدث عن مو وع االتجا ات والشياب.

 .4الصصل الرايس :تحدث عن العمل الت وعا والمؤسسات ا لية.
 .5الصصل الخام  :تباول إجراءات الدراسة .

 .6الصصل الساد  :تباول بتائج الدراسة وتصسير ا.
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الفصل الثاني

الدراسات السابقة
 مقدمة.

 الدراسات العربية.
 الدراسات األجنبية.

 التعليق على الدراسات السابقة.
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الدراسات السابقة
مقدمة:
يعىىد اال ىىالع عل ى مجموعىىة مىىن الد ارسىىات التىىا لهىىا عال ىىة يمو ىىوع الد ارسىىة الحاليىىة أو

متغيراتها تم حصر مجموعة من الدراسات عل البحو التالا:

الدراسات العربية-:
 -1دراسة باقر النجار (1988م) بعنوان:العمل االجتماعي التطوعي في الدول العربية
الخليجية.

()1

أهداف الدراسة :و د دفت

س الدراسة إل ما يلا:

 التعر عل وا س العمل الت وعا فا دول الخليج العريا.
 التعر عل العباصر الدافعة والمعو ة للعمل الت وعا.
 تحديد السمات المشتركة والمسابدة للعمل الت وعا.
منهج الدراسة :استخدمت الدراسة أسلوب المبهج الوصصا التحليلا لمعالجة الييابات وتحليلها
واستخالص البتائج.
نتائج الدراسة :توصلت الدراسة إل عدة بتائج أ مها:
 -1عدم كصاية الدعم المالا الحكوما أدى إل العديد من المشاكل والصعويات لدى المؤسسات
الت وعية .
 -2عدم توفر مقار لك ير من المؤسسات الت وعية والتبا ص المستمر فا أع اء
المؤسسات أعال عمل

س

س المؤسسات.

 -3عدم توفر المستلامات والمت ليات الصبية لعمل

س المؤسسات.

 -2دراسة الشبيكي (1992م) بعنوان:الجهود النسائية التطوعية في مجاالت الرعاية االجتماعية
في المملكة العربية السعودية.
أهداف الدراسة :و د دفت
()1

()2

س الدراسة إل :

يا ر سليمان البجار :العمل الت وعا فا الدول العريية الخليجيةى مقوماته – دورس – أيعادس ى سلسة الدراسات

االجتماعية والعمالية ى اليحرينى مكتب المتايعة والتبسيلى 1998ى 2000م.

()2

الشييكاى الجااي :الجهود البسابية الت وعية فا مجاالت الرعاية االجتماعية فا المملكة العريية السعودية ى

دراسة ماجستير ير مبشورة ى جامعة المل سعود ى الريام ى  1992م.
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 معرفة وا س الجهود البسوية الت وعية ودور الجمعيات الخيرية البسوية فا مجاالت الرعاية
االجتماعية .

منهج الدراسة  :استخدمت الدراسة أسلوب جمس الييابات عن ريل استمارتا مقايلة يقت ا ول
عل ( )10ميحو ين من الرائدات فا تأسي

ميحو ة مجال

إدارة تل

الجمعيات الخيريةى و يقت االستمارة ا خرى عل

الجمعيات ويلغ عدد ن ( )53ع وةى و استخدمت الدراسة أسلوب

المبهج الوصصا التحليلا لمعالجة الييابات وتحليلها واستخالص البتائج.

نتائج الدراسة :توصلت الدراسة إل عدة بتائج أ مها:
 -1إن ا دا
 -2التخصي

االجتماعية تأخ ا مية ا ول فا بشا الجمعيات البسوية .

اجتماعيا.
من حاالت الصقر والعوا ورفس مستوى المرأة
ل

 -3ترك ا أ م بشا ات تل الجمعيات فا تحصيظ القرآن ومحو ا مية وتعليم اللغات والخيا ة
والتدريب عل استخدام الحاسوب انلا وانلة الكاتية .

 -3دراسة مانع الجهني (1997م) بعنوان :دور المؤسسات في الخدمة التطوعية في المملكة

العربية السعودية.

()1

أهداف الدراسة :دفت الد ارسة إل ما يلا :
 إيراا الدور الرائد للعمل الت وعا المؤسسا فا المملكة العريية السعودية.
 أسياب ااد ار العمل الدعوي المؤسسا فا المملكة العريية السعودية.
منهج الدراسة  :استخدمت الدراسة أسلوب المبهج الوصصا التحليلا لمعالجة الييابات وتحليلها
واستخالص البتائج.
نتائج الدراسة :توصلت الدراسة إل عدة بتائج من أ مها:
 -1با معو ات ترجس للمت وع بصسه.
-2

)(1

با معو ات خاصة يالمبظمات الخيرية والمجتمس.

مابس حماد الجهبا  :دور المؤسسات فا الخدمات الت وعية فا المملكة العريية السعودية .جامعة أم القرى.

مكة المكرمة( .أيحاث وأورال عمل المؤتمر العلما ا ول للخدمات الت وعا فا المملكة العريية السعودية) .1997
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 -4دراسة وليد سالم ا مركز بانوراما (2000م) بعنوان :أسباب تراجع العمل التطوعي في
فلسطين.

()1

أهداف الدراسة  :دفت الدراسة إل ما يلا :
 معرفة أسياب تراجس العمل الت وعا فا فلس ين.
 أسياب عدم مشاركة الشياب فا العمل الت وعا .
منهج الدراسة :استخدمت الدراسة أسلوب المبهج الوصصا التحليلا لمعالجة الييابات وتحليلها
واستخالص البتائج.
نتائج الدراسة :توصلت الدراسة إل عدة بتائج من أ مها:
 -1تراجس العمل الت وعا فا فلس ين يعود لتراجس ا حااب السياسية فا الحياة اليومية
شكال من أشكال التعيئة الو بية
للشعب الصلس يبا التا استخدم من العمل الت وعا ل

المقاومة.

 -2يعود تراجس العمل الت وعا عل الصهم الخا ئ للت وع .
 -3ياب يم وم ل المشاركة ورو الجماعة ال جابب ياب رو الت وع عبد الك يرين.
 -4ياب الحوافا الشخصية كأجرة المواصالت ووجيات

اء تتخلل العمل الت وعا

و ع التبسيل يين المؤسسات الحكومية والمؤسسات ا لية.

 -5دراسة محمد المحاميد (2001م) بعنوان  :دوافع السلوك التطوعي الخير وعالقته ببعض
()2

المتغيرات االجتماعية واالقتصادية والتعليمية .
أهداف الدراسة :و د دفت

س الدراسة إل :

 تحديد دوافس السلو الت وعا المبظم للبساء .
 كيصية تصعيل الجهود الت وعية للمرأة فا الجمعيات الخيرية.
منهج الدراسة :استخدمت الدراسة المسح االجتماعا لعيبة من البساء فا الجامعة ا ردبيةى حيث
استخدم المبهج الوصصا التحليلا لمعالجة الييابات وتحليل البتائج.

)(1

سالمى وليد ى مركا يابوراما :أسياب تراجس العمل الت وعا فا فلس ين ى القد

2000 .م.

( )2محمد المحاميد :دوافس السلو الت وعا الخيرى وعال ته ييعم المتغيرات االجتماعية واال تصادية والتعليميةى
رسالة ماجستير ير مبشورة ى الجامعة أردبيةى ا ردن ى.2001
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نتائج الدراسة :توصلت الدراسة إل عدة بتائج أ مها:
ياال عل الت وع من البساء الكييرات العمر.
 -1إن البساء صغيرات العمر أك ر إ ل
ياال عل الت وع من البساء العاايات والم لقات وا رامل .
 -2إن البساء المتاوجات أك ر إ ل
وعا من البساء الالتا يعشن فا ا سرة
 -3إن البساء اللواتا يعشن يا سرة البواة أك ر ت ل
الممتدة.
وعا من البساء القا بات فا المحافظات
 -4إن البساء القا بات فا محافظة العاصمة أك ر ت ل
ا خرى.
وعا من البساء المتقاعدات.
 -5إن البساء ير المتقاعدات أك ر ت ل
 -6دراسة هيام شاكر (2001م) بعنوان :المشاركة في جماعات التطوع وتنمية المسؤولية

االجتماعية .

()1

أهداف الدراسة  :دفت الدراسة إل ما يلا :
 التعر عل أ مية الجماعات الت وعية فا تبمية المسؤولية االجتماعية ع ائها .
 تبمية الجوابب االجتماعية لشخصيات ا ع اء المشاركين فيها .
منهج الدراسة :استخدمت الدراسة أسلوب الوصصا التحليلا لمعالجة الييابات وتحليل البتائج .
نتائج الدراسة :توصلت الدراسة إل عدة بتائج من أ مها :
 -1وجود عال ة إيجايية يين مشاركة ا ع اء فا الجماعات الت وعية وتبمية المسؤولية
االجتماعية لديهم .

 -2التوصل إل بمو ج مقتر لكيصية تبمية المسؤولية االجتماعية لدى الشياب المت وع .
 -7دراسة راشد بن سعيد الباز(2003م) بعنوان :الشباب والعمل التطوعيا دراسة ميدانية على
()2

طالب المرحلة الجامعية في مدينة الرياض.
أهداف الدراسة :و د دفت

()1

س الدراسة إل :

يام شاكر خليل  :المشاركة فا جماعات الت وع وتبمية المسؤولية االجتماعية ى يحث مبشور ى المؤتمر العلما

الدولا الرايس عشر ى كلية الخدمة االجتماعية ى جامعة حلوان ى المجلد ال الث ى 2001م .

()2

راشد ين سعد الياا :الشياب والعمل الت وعاى دراسة ميدابية عل

مجلة اليحوث ا مبيةى عدد 20ى و الحجةى  1422هى مار .2003
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الب المرحلة الجامعية فا مديبة الريامى

 التعر عل ر يات الشياب المشاركة فا العمل الت وعا ومدى المشاركة.
 التعر عل المعو ات التا تحد من مشاركة الشياب الجامعا فا العمل الت وعا.
 التعىىر على العال ىىة يىىين ر يىىة الشىىياب فىىا المشىىاركة يالعمىىل الت ىىوعا وعىىدد مىىن العوامىىل
المرتي ة يتل الر ية.

منهج الدراسة :استخدمت الدراسة المسح االجتماعا لعيبة من الشياب الجامعا فىا مديبىة الريىام
حيث يلغ حجم العيبة ( )163ميحولاى واستخدمت الدراسة أسلوب المبهج الوصصا التحليلا لمعالجة

الييابات وتحليلها واستخالص البتائج.

نتائج الدراسة :توصلت الدراسة إل عدة بتائج أ مها:
 .1ييبىىت الد ارسىىة أبىىه عل ى الىىر م مىىن تىىوفر و ىىت مىىن الص ىراغ لىىدى الشىىياب إال أبىىه لىىي

لىىدى

الييتهم البية يالمشاركة فا العمل الت وعا.
 .2كما كشصت الدراسة إل أن با معو ات تق

أمام العمل الت ىوعا لىدى الشىياب الجىامعا

م ىىن أ م ىىا معو ىىات مجتمعي ىىة م ىىل ل ىىة ال ىىوعا يأ ميى ىة العم ىىل الت ىىوعا و ي ىىاب التق ىىدير

لسهامات العمل الت وعا.
 .3ييب ىىت الد ارس ىىة إلى ى أن م ىىن أي ىىرا العوام ىىل المش ىىجعة ل ىىدى الش ىىياب للمش ىىاركة ف ىىا العم ىىل
الت وعا و اكتساب الخيرات الجديدة وبسج عال ات شخصية جديدة.
 -8دراسة علي حسن أحمد (2003م ) بعنوان :دور الشباب في العمل التطوعي .

()1

أهداف الدراسة  :دفت الدراسة إل ما يلا :
 الكش

عن الدور الصعلا للشياب فا عملية الت وع .

 مدى مشاركة الشياب اليجايية وتصاعلهم مس مجتمعهم .
 التعر عل

يمة العمل الت وعا فا بصو

الشياب .

منهج الدراسة  :استخدمت الدراسة أسلوب المبهج الوصصا التحليلا لمعالجة الييابات وتحليلها
واستخالص البتائج .
نتائج الدراسة  :توصلت الدراسة لعدة بتائج من أ مها :

()1

علا حسن أحمد  :دور الشياب فا العمل الت وعا ى مكتية الترييةى

 313-283ى 2003م .
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رى المجلد ()32ى العدد ()144ى ص

 -1إن المؤ ل الدراسا للصرد يؤ ر عل مشاركة الشياب فا مجال العمال الت وعا .
 -2با تياين يين ال كور والباث فا

ا المجال واتجاس الصرول لصالح ال كور .

 -9دراسة جهاد وحرب (2003م) بعنوان  :العمل التطوعي في المجتمع الفلسطيني تطور أو
تراجع .

()1

أهداف الدراسة :دفت الدراسة إل ما يلا:
 -1تو يح أسياب تراجس العمل الت وعا فا فلس ين .
 -2أسياب عاو

الشياب عن المشاركة فا ا عمال الت وعية .

منهج الدراسة  :استخدمت الدراسة أسلوب المبهج الوصصا التحليلا لمعالجة الييابات وتحليلها
واستخالص البتائج .
نتائج الدراسة :توصلت الدراسة إل عدة بتائج من أ مها:
 -1عدم و و دور و اارة الشؤون االجتماعية والمبظمات ا لية .
-2

ع

رو االبتماء المؤسسا .

 -3ايادة ال غو فا التوجه للعمل الت وعا ومؤسساته .
 -4أ ر الشعور ياال تراب عن الوا س الحالا .
 -5بدرة المؤسسات المتخصصة و ياب جدية المؤسسات العاملة يالعمل الت وعا .
 -10دراسة طلعت لطفي(2004م) بعنوان :العمل الخير واإلنساني في دولة اإلمارات العربية
المتحدة

()2

.

أهداف الدراسة  :و د دفت
 التعر عل الوظائ

س الدراسة إل :
التا تؤديها الجمعيات الت وعية يالبسية للمجتمس .

 تحديد أ م المعو ات التا تعر ل مسيرة العمل الت وعا فا المارات العريية المتحدة .

()1
()2

حربى جهادى "العمل الت وعا فا المجتمس الصلس يبا ت ور أم تراجس" ى دورية ا سور 2003 .م.

لعت إي ار يم ل صا :العمل الخيري والبسابا فا دولة المارات العريية المتحدة ى دراسة ميدابية لعيبة من

العامين والمت وعين فا الجمعيات الخيرية ى مركا المارات للدراسات واليحوث الستراتيجيةى أيو ظياى 2004م.

18

منهج الدراسة  :استخدمت الدراسة المسح االجتماعا لعيبة من القائمين يالعمل الت وعا فا
الجمعيات الت وعية ى واستخدمت الدراسة أسلوب المبهج الوصصا التحليلا لمعالجة الييابات

وتحليلها واستخالص البتائج.

نتائج الدراسة  :توصلت الدراسة إل عدة بتائج أ مها :
 -1إن المعو ات الدارية والتبظيمية تعد من أ م معو ات العمل الت وعا من وجهة بظر أفراد
العيبة من ال كور .

 -2إن المعو ات ال قافية االجتماعية د تكون من أ م المعو ات من وجهة بظر الباث .
 -11دراسة عثمان بن صالح عامر(2006م)بعنوان :ثقافة العمل التطوعي لدى الشباب
السعود .

()1

أهداف الدراسة :و د دفت

س الدراسة إل :

 دراسة مصهوم العمل الت وعا وسيل تصعيله فا المجتمس .
 الو و

عل أ م العوامىل المىؤ رة على مشىاركة أفىراد المجتمىس فىا مؤسسىات العمىل ا لىا

الت وعا.

 التعىىر على رؤيىىة الشىىياب للىىدوافس التىىا تىىدفعهم للمشىىاركة فىىا مؤسسىىات العمىىل الت ىىوعاى
والموابس التا تمبعهم من االلتحال يه س المؤسسات.

 استكشا

الصرول يين الجبسين فا تحديد

س الدوافس والموابس .

منهج الدراسة  :تم ت ييل االستييان عل عيبة است العية من الب كلية المعلمين فا حائل يلىغ
مجموعه ىىا( )70اليى ىالى واس ىىتخدمت الد ارس ىىة أسى ىىلوب الم ىىبهج الوص ىىصا التحليل ىىا لمعالج ىىة الييابى ىىات
وتحليلها واستخالص البتائج.

نتائج الدراسة :توصلت الدراسة إل عدة بتائج أ مها:
 .1لىىة الىىوعا لىىدى الشىىياب يأ ميىىة العمىىل الت ىىوعا فىىا تبميىىة المجتمىىس ى وابتشىىار تصىىور لىىدى
ك ير مبهم يأن كل شاء ال يد أن يقدم من يل الدولة.

.2

ياب التقدير االجتماعا لسهامات ومشاركات القائمين عل العمل الت وعا.

 .3عدم وجود توعية إعالمية يدور المشاركة الت وعية وأ ميتها فا المجتمس وبشر قافة الت وع.
()1

ع مان ين صالح عامر :قافة العمل الت وعا لدى الشياب السعوديى مجلة الشريعة والدراسات السالميةى

الريامى العدد السايس  1427ى ى 2006م.
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 .4تدبا اال تمام فا مؤسسات التعليم يغر وتبمية الوعا يالعمل الت وعا وسيل المشاركة فا
فعالياته.

 .5كما ييبت الدراسة أن أ م دوافس العمل الت وعا لدى الشياب السعودي حسب مىا تؤكىدس عيبىة

الدراسة تتم ل فا است مار و ت الصراغ يالبافس المصيد  %85و اكتساب خيرات ميدابيىة مواداريىة

فىىا العمىىل الخيىىري  %85و دعىىم التكافىىل يىىين أف ىراد المجتمىىس  %80و المسىىا مة ف ىا إي ىراا
الصورة البسابية للمجتمس .%79
()1

 -12دراسة عمر رحال(2006م) بعنوان :الشباب والعمل التطوعي في فلسطين.
أهداف الدراسة :و د دفت الدراسة إل التعر عل ما يلا:
 تهىىد

الد ارسىىة إل ى إيجىىاد الحلىىول الممكبىىة لشىىكالية ابخ ى ار فئىىات المجتمىىس المختلصىىة كى لىال

حسب إمكابياته فا العمل االجتماعا وف القيام يا عمال الت وعية لصالح المجتمس.
 كما تهد

الدراسة إل إجراء تقيم للوا س الحالا للعمل الت وعا فا فلس ين.

 اال ىىالع على ى الجى ىراءات الت ىىا ي ىىتم اتخا ىىا والمتم لى ىة يالتشى ىريعات الو بي ىىة لجه ىىة العم ىىل
الت وعا.
 الخروج يبتائج لمعرفة ما تحتاجه القوابين من تعديالت لسد الصجوة يين ما و ىائم ويىين مىا
و مأمول.
مااانهج الدراساااة :واس ىىتخدمت الد ارس ىىة الم ىىبهج الوص ىىصا التحليل ىىا ياعتي ىىارس أف ىىل المب ىىا ج لد ارس ىىة
الظوا ر التا م

عليها امن صير أو امن ويل.

نتائج الدراسة :وتوصلت الدراسة إل عدة بتائج أ مها:
 .1توصلت الدراسة إل أن العمل الت وعا فا فلسى ين ت ارجىس يدرجىة كييىرة مىس عىودة السىل ة
الو بية الصلس يبية.

 .2ييبىىت الد ارسىىة أن بىىا

ىىع

فىىا الىىوعا يمصهىىوم وفوائىىد العمىىل الت ىىوعاى و ى ا بىىاتج عىىن

عىىدم اال تمىىام يالعمىىل الت ىىوعا كقيمىىة اجتماعيىىة موابسىىابية إيجاييىىة يجىىب المحافظىىة عليىىه

وتج ير ا مجتمعليا .
 .3عىىدم ت ىىوفر يى ىرامج تدرييي ىىة الخاصىىة يتك ىىوين جي ىىل جدي ىىد مىىن الش ىىياب المت ىىوعين أو ص ىىقل
مهارات المت وعين.
()1

رحالى عمر  :الشياب والعمل الت وعا فا فلس ينى مؤسسة الحياة لإل ا ة والتبميةى فلس ينى  2006مهارات

المت وعين.
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 -13دراسة فهد بن سلطان السلطان(2006م) بعنوان :اتجاهات الشباب الجامعي الذكور نحو
العمل التطوعيا دراسة تطبيقية على جامعة الملك سعود .

أهداف الدراسة :و د دفت
 الكش ى

()1

س الدراسة إل :

عىىن اتجا ىىات الشىىياب الجىىامعا بحىىو ممارسىىة العمىىل الت ىىوعاى وما يىىة ا عمىىال

الت وعية التا ير يون فا ممارستها.

 كى ى ل

ىىدفت الد ارس ىىة إلى ى

يا عمال الت وعية.

تحدي ىىد المعو ىىات الت ىىا تح ىىول دون التح ىىال الش ىىياب الج ىىامعا

ماانهج الدراسااة :و ىىد اسىىتخدم الياحىىث مىىدخلين مىىن مىىداخل المىىبهج الوصىىصا مىىا  :مىىدخل الد ارسىىات
الو ائقيىىة( )Documentary Approachلتو ىىيح الخلصيىىة البظريىىة للعمىىل الت ىىوعاى ومىىدخل المسىىح
االجتمىىاعا يالعيبىىة (  )Sample Survey Approachالستقصىىاء اتجا ىىات الشىىياب الجىىامعا بحىىو

اليىا) مىن
العمل الت وعا من خىالل ت ييىل اسىتيابة على عيبىة عشىوائية يقيىة مكوبىة مىن ( 373ل
ال الب ال كور يجامعة المل سعود.
نتائج الدراسة :توصلت الدراسة إل عدة بتائج أ مها:
 .1أو ىحت بتىائج الد ارسىة اتجا ىات إيجاييىة بحىىو العمىل الت ىوعاى حيىث جىاءت مسىاعدة ورعايىىة
الصق ى ىراء والمحتى ىىاجينى ويليهى ىىا ايى ىىارة المر ى ى ى ى ىىم المشى ىىاركة فى ىىا ال ا ى ىىة البسى ىىابيةى ورعايى ىىة
المعو ينى والحصاظ عل الييئة ومكافحىة المخىدرات والتىدخينى فىا صىدر المجىاالت التىا ير ىب

الشىىياب الجىىامعا المشىىاركة فيهىىا .موان أ ىىل مجىىاالت العمىىل الت ىىوعا جا ييىىة لمشىىاركة الشىىياب
الجامعا ا الدفاع المدباى وتقديم العون للبوادي الريا يةى ورعاية ال صولة.
 .2كمىىا أو ىىحت بتىىائج الد ارسىىة أن اكتسىىاب مهىىارات جديىىدةى وايىىادة الخي ىرةى وشىىغل و ىىت الص ىراغ
يأمور مصيدةى والمساعدة فا خدمة المجتمسى وال قة يالبص ى وتبمية الشخصية االجتماعيىة تىأتا

فا مقدمة الصوائد التا يجبيها الشياب جراء مشاركتهم فا العمل الت وعاى ويروبها ات أ ميىة

مرتصعة جدال.

 .3وأش ىىارت بت ىىائج الدارس ىىة إلى ى ع ىىدم وج ىىود ف ىىرول ات دالل ىىة إحص ىىائية ي ىىين اتجا ىىات الش ىىياب
الجامعا بحو ممارسة العمل الت وعاى والمعو ات التا تحول دون مشىاركة الشىياب الجىامعا
فىا العمىل الت ىوعاى وا سىىاليب وانليىات الالامىة لتصعيىل مشىىاركة الشىياب فىا العمىل الت ىىوعا

تعاى إل أي من متغير الكلية أو التخصص.
()1

فهد ين سل ان السل ان :اتجا ات الشياب الجامعا ال كور بحو العمل الت وعا دراسة ت ييقية عل جامعة

المل سعودى كلية التريية – جامعة المل سعودى مجلة رسالة الخليج العريا العدد ( )112الريام .2006
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 -14دراسة نورة العنز ( 2006م) بعنوان :معوقات العمل التطوعي في المجتمع السعود .

()1

أهداف الدراسة  :دفت الدراسة إل ما يلا :
 الكش

عن المعو ات التا تعترم الشياب فا ا عمال الت وعية .

منهج الدراسة  :استخدمت الدراسة أسلوب المبهج الوصصا التحليلا لمعالجة الييابات وتحليلها
واستخالص البتائج.
نتائج الدراسة  :توصلت الدراسة إل جملة من المعو ات من ا مها:
 -1الظرو

اال تصادية السائدة و ع

الموارد المالية للمبظمات الت وعية .

 -2ا بما ال قافية السائدة فا المجتمس من حيث التمييا يين الرجل والمرأة .
-3

ع

الوعا يمصهوم اليرامج والبشا ات الت وعية التا تبص س المؤسسات الحكومية

وا لية.
 -4عدم السما للشياب للمشاركة يداخل

س المبظمات .

 -5لة اليرامج التدرييية الخاصة يتكوين جيل جديد من المت وعين أو صقل مهارات
المت وعين .

 -6لة تشجيس العمل الت وعا .

 -15د ارسة عمر رحال(2007م) بعنوان :أسباب قلة المشاركة الشبابية في األعمال
التطوعية في فلسطين(.)2

أهداف الدراسة :دفت الدراسة إل ما يلا:
 التعر عل أسياب لة المشاركة الشيايية الصاعلية فا ا عمال الت وعية فا فلس ين .
 التعر عل المعو ات التا تحد من مشاركة الشاب فا العمل الت وعا .
منهج الدراسة  :استخدمت الدراسة المبهج الوصصا التحليلا لمعالجة الييابات وتحليلها واستخالص

البتائج .

)(1

العبايى بورة :معو ات العمل الت وعا فا المجتمس السعودي ىرسالة ماجستير ير مبشورة ى جامعة المل

سعود ى الريام 2006.م.
()2

رحالى عمرى (الشياب والعمل الت وعا فا فلس ين) ى مركا حقول البسان والمشاركة الديمق ار ية  /شم

الييرة 2007.م .
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نتائج الدراسة :توصلت الدراسة إل عدة بتائج من أ مها:
 -1تراجس العمل الت وعا فا فلس ين مس عودة السل ة الصلس يبية.
 -2يعود تراجس العمل الت وعا إل
االجتماعية يتعميل
 -3الظرو

تراجس القيم اليجاييةى وعدم ا تمام مؤسسات التبشئة

س القيم لدى ا يباء .

اال تصادية السائدة و ع

الموارد المالية للمبظمات الت وعية أدى إل

ع

العمل الت وعا فا فلس ين .
 -16دراسة سمر بنت محمد المالكي ( 2009م) بعنوان :مدى إدراك طالبات الدراسات العليا
بجامعة أم القرى لمجاالت العمل التطوعي للمرأة في المجتمع السعود .
أهداف الدراسة :و د دفت

()1

س الدراسة إل :

 التعر عل اتجا ات عيبة الدراسة ومدى ممارستهم العمل الت وعا.
 الو ىىو

عل ى أ ىىم العوامىىل التىىا تىىدفس الم ىرأة للمشىىاركة فىىا العمىىل الت ىىوعا فىىا المجتمىىس

السعودي.

 الو و

عل أيرا المعو ات التا تق

أمام عمل المرأة الت وعا فا المجتمس السعودي.

مااانهج الدراساااة :اسىىتخدمت الياحىىث أسىىلوب المىىبهج الوصىىصا التحليلىىا لمعالجىىة الييابىىات وتحليلهىىا
واستخالص البتائج.
نتائج الدراسة :توصلت الدراسة إل عدة بتائج أ مها:
 .1توصىىلت الد ارسىىة إل ى أن اتجا ىىات عيبىىة الد ارسىىة كابىىت إيجاييىىة بحىىو المشىىاركة فىىا العمىىل
الت وعا.

 .2ييبىىت الد ارسىىة أن بسىىية  %57.6مىىن عيبىىة الد ارسىىة تىىرى أن بجىىا العمىىل الت ىىوعا م ىرتي
يمدى التصرغ له.

 .3كم ىىا ييب ىىت الد ارس ىىة أن ال ىىدافس ا ساس ىىا للتوج ىىه للعم ىىل الت ىىوعا ل ىىدى عيب ىىة الد ارس ىىة ىىو
اكتساب خيرات ومهارات جديدة والر ية فا تقديم مساعدة لآلخرين.

 .4كمىىا ييبىىت الد ارسىىة أن بىىا فىىرول ات داللىىة إحصىىائية فىىا االتجىىاس بحىىو العمىىل الت ىىوعا
لصئات الحالة االجتماعية للمستجييين وأن الصرول لصالح الغير متاوجات.
()1

سمر يبت محمد المالكا :مدى إد ار

اليات الدراسات العليا يجامعة أم القرى لمجاالت العمل الت وعا للمرأة

فا المجت مس السعوديى رسالة ماجستير فا ا صول السالمية للترييةى كلية الترييةى جامعة أم القرىى مكة المكرمةى
.2010 -2009
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الدراسات األجنبية-:
 -1دراسة 1986( Blucherم) بعنوان :أهم المشاكل التي تؤثر على العمال التطوعي.

()1

أهداف الدراسة :دفت الدراسة إل ما يلا:
 تو يح أ م المشاكل التا تؤ ر عل العمل الت وعا .
ماانهج الدراسااة  :اسىىتخدمت الد ارسىىة أسىىلوب المىىبهج الوصىىصا التحليلىىا لمعالجىىة الييابىىات وتحليلهىىا
واستخالص البتائج.
نتائج الدراسة  :توصلت إل الدراسة إل عدة بتائج من أ مها :
 -1مشىكلة التمويىل الحكىوما مىن المشىكالت التىا لهىا تىأ ير على العمىل الت ىوعا ممىا يىىؤ ر
عل استقاللية المؤسسة الت وعية وحياديتها.
ماليىىا وتقىىل ى س المي ىاة
ىدما إال ا ا كىىان مسى ل
ىتقال ل
 -2إن الق ىىاع الت ىىوعا ال يكىىون ميى ل
ىدعا ومتقى ل
كلما لت االستقاللية المالية .
 -3تتأ ر الخدمة المقدمة إ ا لت االستقاللية المالية .
 -2دراسة  1995) Gregory Andrewsم) بعنوان :أهمية العمل التطوعي.

()2

أهداف الدراسة :هدفت الدراسة إلى ما يلي :
 إيراا أ مية العمل الت وعا.
 إيراا أ م العقيات التا تواجه العمل الت وعا.
مااانهج الدراساااة :اسىىتخدمت الد ارسىىة أسىىلوب المىىبهج الوصىىصا التحليلىىا لمعالجىىة الييابىىات وتحليلهىىا
واستخالص البتائج.
نتائج الدراسة  :توصلت إل الدراسة إل عدة بتائج من أ مها:
 -1أو حت الدراسة أن العال ة يين المت وعين والمىوظصين الرسىميين أن وظيصىتهم ومرتيىاتهم
وساعات العمل ال افية لهم مهددة عبد استخدام المت وعين.
ير إ ا لم يحظوا يقيول ومرافقة الموظصين الرسميين .
 -2االستصادة من المت وعين ستتحجم ك لا
)(1

Blucher (1986), living on the margins night shelter use and homelessness in.
Gregory L.andrews (1995), factors offectiny volunteer motivation the importance of
intrinsic motives extrinsic motives, and situational facilities on volunteer work kent
state university.
)(2
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 -3دراسة 1996( Gill and Mawbyم ) بعنوان  :اإلشكاليات التي تواجه العمل التطوعي.

()1

أهداف الدراسة  :دفت الدراسة إل ما يلا :
 التعر عل الشكاليات التا تواجه العمل الت وعا .
ماانهج الدراسااة  :اسىىتخدمت الد ارسىىة أسىىلوب المىىبهج الوصىىصا التحليلىىا لمعالجىىة الييابىىات وتحليلهىىا
واستخالص البتائج.
نتائج الدراسة  :توصلت الدراسة إل عدة بتائج من أ مها :
-1أظهرت الدراسة أن الشكاليات تتعلل يالمت وعين أبصسهم.
-2عدم جدية يعم المت وعين ى فيعم المت وعين ال يمكن االعتمىاد علىيهم فىا أداء يعىم
المهمات إما لعدم كصاءتهم أو لعدم جديتهم .

 -4دراسة 1996( Kellyم) بعنوان :دراسة موسعة على بعض مؤسسات التعليم العالي في

الواليات المتحدة األمريكيةا لمعرفة مدى التزام هذه المؤسسات بتشجيع طالبها على االنخراط في
()2

األعمال التطوعية .

أهداف الدراسة  :دفت الدراسة إل ما يلا :
 معرفة مستويات الدعم وااللتاام بحو ت وع ال الب .
معرفى ى ىىة مس ى ى ىىتوى الدارة وأع ى ى ىىاء يئى ى ىىة الت ى ى ىىدري

وال ى ى ىىالب فى ى ىىا تش ى ى ىىجيس ا عم ى ى ىىال الت وعي ى ى ىىة.

ماانهج الدراسااة  :اسىىتخدمت الد ارسىىة أسىىلوب المىىبهج الوصىىصا التحليلىىا لمعالجىىة الييابىىات وتحليلهىىا
واستخالص البتائج.

نتائج الدراسة  :توصلت إل الدراسة إل عدة بتائج من أ مها :
 -1با تصاوت فا درجة االلتاام والدعم يين مؤسسات التعليم العالا التا تم دراستها .
 -2أ مية التاام الدارة فا تحصيا أو تقليل االلتاام فا العمل الت وعا .
 -3يجىىب إش ى ار الداريىىين وأع ىىاء يئىىة التىىدري
يالت وع.

وال ىىالب فىىا التخ ىىي

ي مشىىاريس تتصىىل

)(1

Gill and Mawby (1996), R.I "volunteer in the criminal justice system",
Milton,Keynes, open university press.
(2) Kelly,s : (1996) Fnocuraging volunteeisn in higher Education , New york :
Routhedge publication .
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 -5دراسااة 1999) Rocker and Colemenم( بعناوان :األعمااال التطوعيااة وعاادد الطااالب

المنخرطين فيها.

()1

أهداف الدراسة  :دفت الدراسة إل ما يلا :
 معرفة عدد ال الب المبخر ين فا ا عمال الت وعية .
 معرفة أبواع ا عمال الت وعية التا يمارسها أولئ ال الب .
 معرفة الصترة الامبية التا يق يها ال الب فا الت وع .
 الدور ال ي تمارسه المدرسة فا تشجيس وتوجيه ال الب بحو االلتحال يا عمال الت وعية.
ماانهج الدراسااة  :اسىىتخدمت الد ارسىىة أسىىلوب المىىبهج الوصىىصا التحليلىىا لمعالجىىة الييابىىات وتحليلهىىا
واستخالص البتائج.
نتائج الدراسة  :توصلت إل الدراسة إل عدة بتائج من أ مها :
 -1إن الو ت ال ي يخصصه أولئ ال الب للعمل الت وعا يتراو يين م ارت ليلة.
 -2الت وع فا يعم المستشصيات والمبظمات الخيرية لمساعدة المحتاجين .
 -3مساعدة ال الب الصغار عل ت وير مهارتهم فا القراءة والكتاية
 -4القيام يحمالت الت امن مس جمعيات الرفل يالحيوان .
 -6دراسة  2004) Rebbecca , E.Hunterم( بعنوان :التنمية الدولية والمتطوعين .

()2

أهداف الدراسة  :دفت الدراسة إل ما يلا :
 إي ا التأ ير اليجايا للعمل الت وعا عل التماس االجتماعا .
ماانهج الدراسااة  :اسىىتخدمت الد ارسىىة أسىىلوب المىىبهج الوصىىصا التحليلىىا لمعالجىىة الييابىىات وتحليلهىىا
واستخالص البتائج.
نتائج الدراسة  :توصلت الدراسة إل عدة بتائج من أ مها :
 -1إن المشكالت التا تواجه الدول اليوم أكير من درة المشكالت وحد ا عل التعامل معها .
 -2تحسين درة الدول البامية من خالل ا بش ة الخيرية الت وعية .
 -3أ مية استخدام االعمال الت وعية .

(1) Rocker ,A and Colemen .' challenging the Image : young people as volunteer and
campqigners ". Leicster UK: National Youth Agency. Youth Work Press. 1999
)(2) Rebecca E Hunter, (2004), development international and volunteer (N,A,S,W
http:www.worldvolunteer.web.ORG.development.
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 -7دراساة 2007( National And Community Serviceم) بعناوان :التطاوع والمشااركة
المدنية بين الشباب المنحدرين من المناطق ذات الخصائص المحرومة .

()1

أهداف الدراسة  :دفت الدراسة إل ما يلا:
 استكشا

اتجا ات وسلوكيات الشياب المبحدرين مىن المبىا ل ات الخصىائص المحرومىة

بحو العمل الت وعا.

مااانهج الدراساااة :اسىىتخدمت الد ارسىىة أسىىلوب المىىبهج الوصىىصا التحليلىىا لمعالجىىة الييابىىات وتحليلهىىا
واستخالص البتائج.
نتائج الدراسة  :توصلت الدراسة إل عدة بتائج من أ مها:
 -1عبىدما يت ىىوع الشىىياب يكىىون لىديهم صىىالت ويىىة يمجتمعىىاتهم والتواصىل مىىس أفىراد مىىن خىىارج
دائرتهم االجتماعية .

 -2تشجيس الشىياب على االبخى ار فىا مجتمعىاتهم الحاليىة وتعايىا شىعور م يىالتمكين مىن خىالل
الت وع .

()2

 -8دراسة 2008( IVRم) بعنوان :التقلبات وعدم التقلبات التي تواجه المتطوع .
أهداف الدراسة :دفت الدراسة إل ما يلا :
 اكتشا

وبشر جوابب المساعدة الخارجية التا تقدم للمت وعين فا يري ابيا.

 توفير معلومات تصصيلية حول أبش ة الت وع الحالية وأسياب الت وع .
 كيصية االحتصاظ يالمت وعين الموجودين يحسب ا مية فا حالة توسس

اع الت وع .

ماانهج الدراسااة  :اسىىتخدمت الد ارسىىة أسىىلوب المىىبهج الوصىىصا التحليلىىا لمعالجىىة الييابىىات وتحليلهىىا
واستخالص البتائج.
نتائج الدراسة :توصلت الدراسة إل عدة بتائج من أ مها:

(1) Corporation for National and Community Service. [CNCS] ( 2007b), volunteering in
America: 2007 city trends and rankings. Washington, DC: Corporation for National and
Community Service, Office of Research and policy Development.
)(2
Hutchison, R. and Ockenden, N. (2008), The Impact of public policy on
volunteering in community- vased organizations: London Institute for Volunteerin
research and the Instutute for Voluntary Acton Research.regent's Wharf: in
http:/www.ivar.org.uktivr.org.uk/ and- IVR's research report.
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 -1وجود اختالفلا يين المت وعين ال ين ت وعوا لمدة متبا ية الصغر وال ين ت وعوا لصترات
أك رى ويين أولئ ال ين لم يت وعوا عل ال الل.
 -2المساعدات التا تقدم للمت وعين تايد من أبش تهم الت وعية.
 -9دراسة 2009) Lawsonم) بعنوان :وصف للعوامل التحفيزية والعطاء التطوعي في منظمة
مقامة في مجمع محلي مسيحي.

()1

أهداف الدراسة  :دفت الدراسة إل ما يلا :


وص



استكشا

العوامل الرئيسية المحصىاة التىا تىؤ ر على الع ىاء الت ىوعا يمبظمىة مجتمىس محلىا

ير ريحية فا كلبتون يوالية مسيسيا.

الخصائص الديمو رافية االجتماعية لمقدما خدمات الت وع يغرم تحديد الصئة

المستهدفة مبهم من أجل توظي

المايد واالستيدال واالحتصاظ يها.

ماانهج الدراسااة  :اسىىتخدمت الد ارسىىة أسىىلوب المىىبهج الوصىىصا التحليلىىا لمعالجىىة الييابىىات وتحليلهىىا
واستخالص البتائج.
نتائج الدراسة  :توصلت الدراسة إل عدة بتائج من أ مها :
 -1الحاجىىة إلى مايىىد مىىن اال تمىىام مىىن يىىل اليىىاح ين لصهىىم ييعىىة ودوافىىس الت ىىوع يشىىكل أك ىىر
شمولية.

 -2التعىىر على ى م ىىا يعبيىىه الت ىىوع ولئى ى ال ى ين ت وع ىىون وم ىىا ا سىىياب الت ىىا تيقى ى عل ىىيهم
ملتامين يالت وع وفهم ما يحصا البا

لليقاء مستمرين فا تقديم خدمات الت وع.

 -10دراسة 2011( Andrea.M.Mearthurم) بعنوان :العوامل التي تؤثر على ممارسة
الشباب للعمل التطوعي .

()2

أهداف الدراسة  :دفت الدراسة إل ما يلا :

(1) Lawson, S.L. (2009), ADescrioption of motivational factors and voluntary giving in
a Christian Community Based organization. ProQuest LLC. Paper for Policymakers and
Educators." Denver, Colorado: National Center for Learning and Citizenship: The
education commission of the states, April 2004, p.19.
(2)Andrea.M.Mearthur,(2011), An exploration of factors impacting youth volunteer
who provide indirectservice. Master of social work. Wilfrid laurier university.
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وخصوصا أولئ
 التعر عل العوامل التا تؤ ر عل ممارسة الشياب للعمل الت وعا
ل
الشياب ال ين يقومون يخدمات ت وعية ي ريقة ير مياشرة ى ويخاصة ا بش ة المتعلقة
يبشر الوعا وجمس التيرعات .
ماانهج الدراسااة  :اسىىتخدمت الد ارسىىة أسىىلوب المىىبهج الوصىىصا التحليلىىا لمعالجىىة الييابىىات وتحليلهىىا
واستخالص البتائج.
نتائج الدراسة :توصلت الدراسة إل عدة بتائج من أ مها:
 -1با

العديد من العوامل التا تسهم فا مشاركة الشياب فا ا بش ة الت وعية الغير

المياشرة.
 -2وجود عدة تحديات يواجهها الشياب المت وعون من ييبها موم الدور ال ي يقومون يه ى
و ياب التمكينى وعدم التواان فا توايس السل ات والبصو يين المت وعين والمسؤولين عن

إدارة م ل

س ا بش ة .

تعقيب على الدراسات السابقة:
أكدت الدراسات السايقة عل أ مية العمل الت وعا و رورة مشاركة الشياب الجامعا ى بالحظ أن
س الدراسات اتصقت جميعها عل أن الشياب لديهم درات ومهارات وخيرات تؤ لهم للعمل الت وعا

و م ادرين عل ممارسته ومؤ لين للقيام يهاى وأبهم م المورد الرئيسا للت وعى كما أ رت اليعم
من

س الدراسات أ مية العمل الت وعا فا تبمية المجتمعاتى ووجود مجموعة من المتغيرات

والمعو ات التا تعيل العمل الت وعا يالبسية للشيابى وتؤ ر سليال عل

الت وعا سواء كابت

مس

مشاركته فا العمل

س المعو ات أو المتغيرات مجتمعية أو ا تصادية أو سياسية .و ا ما يتصل

س الدراسةى إال أن الياح ة استصادت ك ي الر من الدراسات السايقة فا إ راء اال ار البظري

وتصميم أداة الدراسة وتحليل وتصسير بتائج الدراسة

ا ف ال عن االستصادة من ما دمته تل

الدراسات من توصيات ومقترحات فا يباء التصور المقتر للدراسةى

ا وسو

تت رل الدراسة

الحالية إل تقديم صورة وا حة عن وا س المشاركة الحالا ل الب الجامعات فا العمل الت وعا
فا ظل الظرو

والتغي ارت التا يمر يها المجتمس الصلس يبا انن يال افة الست الع التوجهات

وتأسيسا عل
ل
الجامعات فا

الب

المستقيلية فا محاولة شاملة لتغ ية معظم جوابب العمل الت وعا ات العال ة .

ما سيل تتحدد مشكلة الدراسة الحالية فا تحديد وا س العمل الت وعا ل ا

وء التغيرات المجتمعية التا يمر يها المجتمس الصلس يبا انن .وصوالل إل

مجموعة من ا ليات التا تحقل تصعيل دور الشياب الجامعا فا العمل الت وعا.

فا

وء ل

با أوجه لالختال

واالتصال فا الدراسات السايقة بعر ه عل البحو انتا :
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أواال :وجه االختالف :
 -1اختلص ىىت الد ارس ىىة الحالي ىىة ع ىىن الد ارس ىىات الس ىىايقة ف ىىا المو ىىوع ى حي ىىث أن الد ارسى ىة الحالي ىىة

تباول ىىت اتجا ىىات الش ىىياب الصلسى ى يبا بح ىىو العم ىىل الت ىىوعا ف ىىا المؤسس ىىات ا لي ىىة ى أمى ىا
الدراسات السايقة فقد تباولت اتجا ات الشياب الغير فلسى يبا للمشىاركة فىا العمىل الت ىوعا

ياست باء دراسة جهاد حرب و وليد سالم وعمر الرحال .
 -2اختلصت الدراسة الحاليىة عىن الد ارسىات السىايقة فىا المكىانى حيىث أن جميىس الد ارسىات السىايقة
يقت خارج فلس ين ياست باء دراسة عمل الرحال و وليد سالم وجهاد حرب .
 -3كمىىا اختلصىىت الد ارسىىة الحاليىىة عىىن الد ارسىىات السىىايقة فىىا الامىىانى حيىىث أن جميىىس الد ارسىىات
يقت يل عام 2011ى أما الدراسة الحالية فها حدي ة .

 -4االختال

فا المو وعات المرتي ة يالمعمل الت وعا فا العيبة والمكان .

ثانيا  :وجه االتفاق:
 -1اتصقت الدراسة الحالية مس الدراسات السايقة فا تباول مو وع العمل الت وعا واختيار فئة
الشياب للدراسة.

 -2كما اتصقت الدراسات السايقة مس الدراسة الحالية فا استخدام المبهج ى حيث أن جميس
الدراسات استخدمت أسلوب المبهج الوصصا التحليلا .

 -3كما اتصقت الدراسات الحالية مس الدراسات السايقة فا ا داةى حيث أن جميس الدراسات
استخدمت أداة االستييان إ افة إل

س الرسالة.

أوجه استفادة الدراسة الحالية من الدارسات السابقة :
 -1سا مت الدراسات السايقة فا يباء فكرة الدراسة لدى الياح ة .
 -2ساعدت الدراسات السايقة فا معرفة مدى اال تمام يبشر قافة العمل الت وعا .
 -3ساعدت الدراسات السايقة فا إعداد ال ار البظري مواعداد أداة الدراسة (االستيابة) .
 -4اودت الد ارسىىات السىىايقة الياح ىىة يأسىىماء العديىىد مىىن الكتىىب والم ارجىىس ات الصىىلة يمو ىىوع
الدراسة.

 -5س ىىاعدت الد ارس ىىات الس ىىايقة الياح ىىة ف ىىا ع ىىرم البت ىىائج وتصس ىىير ا كم ىىا س ىىاعرتها ف ىىا تق ىىديم
التوصيات والمقترحات.
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الفصل الثالث

االجتاهات والشباب
المبحث األول :مفهوم وخصائص ومكونات االتجاه
 تمهيد.

 مصهوم االتجا ات.

 مكوبات االتجاس.
 خصائص االتجا ات.
 وظائ االتجا ات.
 عوامل تؤدي إل تكوين أو تعديل االتجاس.
 أبواع االتجا ات .
 رل يا

االتجا ات.

المبحث الثاني :مفهوم وخصائص وحاجات الشباب
 تمهيد.

 مصهوم الشياب.

 خصائص وسمات الشياب.
 حاجات الشياب ا ساسية.
 أ مية الشياب فا المجتمس.
 دور شياب فا المجتمس.

31

المبحث األول:
مفهوم وخصائص ومكونات االتجاه
تمهيد:
تتكىون لىىدى الصىرد مىىس بمىوس و تعر ىىه لعمليىىة التبشىئة االجتماعيىىة اتجا ىات وموا ى

معيبىىة

حيىال ا فىراد والجماعىىات والمؤسسىات وا فكىار والمى ا ب المختلصىةى و ى س االتجا ىىات وتلى الموا ى

تحتل من ا مية ايتها؛ فها فا ك ير مىن ا حيىان تىتحكم فىا خى سىير البسىان وتعاملىه مىس مىا

يحي يهى و ا ف الل عن

ا و ا يمكن أن تحصا البسان لعمل شاء معين أو ت ي ه عن فعلىهى

وتسىىتعمل كلمىىة االتجىىاس ك ىىر مىىن معب ى فىىا مجىىاالت العلىىم والحيىىاة اليوميىىةى وم ىىال ل ى اسىىتعمال

الكلمة فا الداللة عل وجهىة الريىا أو ال ىائرةى ووجهىة االرتصىاع أو االبخصىام فىا الد ارسىة العلميىة
لسىىعر عملىىة مىىاى والمبح ى ال ى ي تأخ ى س الدولىىة فىىا مواجهىىة أمىىر عىىام يتصىىل يسياسىىتها الداخليىىة أو

الخارجية.

ل ا إن مصهوم االتجا ات كان وسيظل من أ م المصا يم فا علم الىبص

االجتمىاعا وأك ر ىا

االجتمىاعاى لى ا اكتسىب مصهىوم االتجىاس يمىة كييىرة

اءى يىل أبهىا تعىد المحىور ا ساسىا لعلىم الىبص
ىر ل
فىىا ميىىدان اليحىىوث البصسىىية االجتماعيىىةى يوصىىصه وسىىيلة للتبيىىؤ يسىىلو ا فىرادى أي تىىتم االسىىتعابة يىىه

للكش

مسيقال عما يمكن أبت يصعلوس فا مو

معين (.)1

فقد تعددت تعريصات االتجاس حيث ال يوجىد تعريى

واحىد محىدد يعىر يىه جميىس المشىتغلين

فا الميدانى وفيما يلا عرم ليعم التعريصات لمص لح االتجا ات و ا كما يلا:

مفهوم االتجاهات:
من الباحية اللغوية يعر االتجاس يأبه صد جهة معيبةى ويقال اتجه القيلةى أي التوجه بحو
الكعية المشرفة داء فري ة الصىالةى واالتجىاس مصىدر للصعىل اتجىهى ويقىال اتجىه الشىخص إليىهى أي
أ يل يوجهه عليه و صدسى واتجه له رأىى أي سبح (عرم).

أما اص الحال ( )2فيستخدم مص لح االتجا ات كترجمة عريية الص ال

اللغة البجليايةى و إن أول من أ لل مص لح االتجا ات واستخدمه و الصيلسىو

 Attudesفا

ريىرت سيبسىر

) (Spencer , H; 1962حىين ىال إن وصىولبا إلى أحكىام صىحيحة فىا مسىائل م يىرة لك يىر مىن

()1

عيد الحليم السيد وآخرون :علم البص

االجتماعا المعاصرى

2004ى ص .45

()2

عيد الل ي

 2إيت ار

لل ياعة والبشر والتوايسى القا رةى

خليصة وآخرون :سيكولوجية االتجا ات (المصهومى القيا ى التغييرى دار الغريب لل ياعة والبشر

والتوايسىالقا رة ى2006ى ص.3
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ا الجدل أو بشار فيه.

الجدلى يعتمد إل حد كيير عل اتجا با ال با وبحن بصغا إل

ويعر أليورت ( )Allportاالتجاس يأبىه حالىة مىن االسىتعداد أو التأ ىب العصىيا والبصسىاى

تبىتظم مىىن خىىالل خيىرة الشىىخصى وتكىىون ات تىأ ير تىىوجيها أو ديبىىاما على اسىىتجاية الصىىرد لجميىىس
المو وعات والموا

س االستجاية.

التا تست ير ا

()1

ويعر ا ران االتجاس يأبه تكوين فر اى أو متغير كامن أو متوس ( يقس فيما يين الم ير

واالسىىتجاية)ى و ىىو عيىىارة عىىن اسىىتعداد بصسىىا أو تهيىىؤ عقلىىا عصىىيا مىىتعلم لالسىىتجاية الموجيىىة أو

السىىاليةى بحىىو أشىىخاص أو أشىىياء أو مو ىىوعات أو موا ى
االستجاية.

()2

كمىىا يعىىر عيىىد العىىال االتجىىاس يأبىىه مو ى

عل خيرات مكتسيةى عن ريل التعلم من موا
المو

أو رمىىوا فىىا الييئىىة التىىا تسىىت ير ى س

الشىىخص الى ار نى إااء الق ىىايا التىىا تهمىىهى يبىىاء

الحياة المختلصىة فىا ييئتىه التىا يعىيا فيهىاى و ى ا

يأخ شكل الموافقة أو الرفمى ويظهر من خالل السلو اللصظا أو العملا.
ويىىرى ىىاري أيشىىو ( )Upshawأن االتجىىاس ىىو الموا ى

الق ىىايا وا مىىور المحي ىىة يهىىمى يحيىىث يمكىىن أن بسىىتدل عل ى

()3

التىىا يتخ ى ا ا ف ىراد فىىا مواجهىىة

ى س الموا ى

مىىن خىىالل البظىىر إل ى

االتجاس ياعتيارس يباء يتكون من ال ة أجااءى حيث الجاء ا ول يغلب عليه ال ايس المعرفا ى ويشير

إل ى المعلومىىات التىىا لىىدى الصىىرد والمتعلقىىة يالق ىىايا أو المسىىائلى والجىىاء ال ىىابا :سىىلوكا يتم ىىل فىىا
ا فعال التا يقوم يها الصرد أو يعمل عل الدفاع عبها أو تسهيلها فيما يتصل يه س الق ىاياى والجىاء

ال الث :ابصعالا ويعير عن تقويمات الصرد لكل ما يتصل يه س الق ايا.

()4

كما يرى مختار أن االتجاس و عيارة عن ميل عام مكتسب أو متعلمى عىا صا فىا أعما ىهى

يؤ ر فا الدوافس البوعية ويوجه سلو الصرد(.)5
كل

با من يري أن االتجاس يأبه موا

أشياء أو أشخاص أو موا

فردية وجماعية يتخى ا الصىرد والجماعىات حيىال

حولها انراء وتتياين إااء ا وجهات البظر(.)6

تختل

وتىىرى الياح ىة مىىن خىىالل عىىرم مصىىا يم االتجا ىىات المتعىىددة تجىىد أن االتجىىاس ىىو كمصهىىوم

()1
()2
()3

مص ص سوي  :مقدمة لعلم البص
حامد ا ران :علم البص

االجتماعاى مكتية ا بجلو المصريةى القا رةى 1987ى ص .340

االجتماعاى 5ى علم الكتب القا رةى 1984ى ص .136

سيد عيد العال :المدخل إل

علم البص

االجتماعاى

3ى مكتية كلية انداب جامعة عين شم ى القا رةى

1985ى ص.29

()4

عيد الصتا محمد دويدار :علم البص

1994ى .156

()5
()6

حماة مختار :أس

علم البص

االجتماعاى أصوله وميادئهى دار البه ة العريية لل ياعة والبشرى ييروتى

االجتماعاى 2ى دار الييان العرياى جدةى 1982ى ص.224

بييل حافظ :وآخرون :مقدمة فا علم البص

االجتماعا ى مكتية ا راء الشرولى القا رةى 1997ى ص.58
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ايت بسييال يعير عن درجة استجاية الصىرد لمو ىوع أو

ىية معيبىة ى و ى س االسىتجاية تكىون سىليية

أو إيجاييةى أو يعيارة أخرى أن االتجاس و تكوين فر ا يستدل عليهى و و تبظيم مستمر للعمليىات
االبصعاليىىة والدراكيىىة والمعرفيىىة حىىول يعىىم الب ىواحا الموجىىودةى فىىا المجىىال ال ى ي يعىىيا فيىىه الصىىرد
وتكون يالتأييد أو الرفم يالسلب أو اليجاب.

لى ا يمكىىن أن تعىر الياح ىة االتجىىاس يأبىه اسىىتعداد مكتسىبى ايىىت بسىىيال تبىتظم فيىىه العمليىىات

المعرفيىىة واالبصعاليىىة والسىىلوكية ى وتحىىدد اسىىتجايات الصىىرد بحىىو المو ىىوعات أو الق ىىايا السياسىىية أو
االجتماعية أو اال تصىادية أو بحىو ا فىراد يأسىلوب تص ىيلا أو عىدم تص ىيلاى أو يتسىم يىالقيول أو

الرفم أو المحايدة.

مكونات االتجاه:
تتكون االتجا ات مس بمو الصرد من خالل تعر ه لعمليىة التبشىئة االجتماعيىة اتجىاس موا ى

معيبة حيال ا فراد والجماعات والمؤسسات وا فكار والم ا ب المختلصة.

تحتل من ا مية ايتها؛ فها فا ك ير من ا حيان تتحكم

و س االتجا ات وتل الموا

فا خ سير البسان وتعامله مس ما يحي يهى و ا ف ىالل عىن ى ا و ا يمكىن أن تحصىا البسىان
لعمل شاء معين أو ت ي ه عن فعلهى وال يقتصر استخدامها عل المجال االجتماعا فحسبى موابما

تتعدى ل إل مجاالت المجتمس المتعىددة م ىل المجىال السياسىا واال تصىادي والتريىوي و ير ىا مىن

مجاالت المجتمس.
ول ى ل سىىو

تسىىل الياح ىىة ال ىىوء عل ى

االتجاس كما يلا:

 .1المكون المعرفي :ويت من

ييعىىة االتجا ىىات ومكوباتهىىا و ويمكىىن عىىرم مكوبىىات

ا المكون المعتقدات التا يؤمن يها الصردى والمعتقدات با ا أي

معلومة تم تلقيها من خالل المالحظة المياشرة أو من مصادر خارجية أو كابت بتاجال لعملية

استداللى و

يه ا المعب

تعد أحكامال أو إ ار الر يأن الشاء يوص

سييل الم ال يرى مبظرو االتجاس أن المعتقدات تشكل حجر ا سا

معتقدات الصرد عن مو وع االتجاس.

()1

()1

عيد الحليم محمود السيد وآخرون :علم البص

يأبه جيد أو رديءى وعل

فا االتجاس ال ي يدورس يعك

االجتماعا المعاصر ى مرجس سايلى ص 46
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 .2المكون الوجداني أو االنفعال:

()1

ويتكون من مشاعر الشخص ور ياته بحو المو وعى ومن

إ ياله عليه أو بصورس مبهى وحيه له أو كر ه له فعل الر م من ابه د يكون لدى الشخص اتجا ات
ير مالئمة تجاس مو وع معينى فأن مشاعر ما تحوس د تكون مختلصة تماما .أو يمعب أخر و

المكون ال ي يشير إل

وة االبصعال ال ي يرتي يمو س االتجاس يما يحمله من أحاسي

ومشاعر

إيجايية أو سليية مما يشكل الشحبة االبصعالية التا توجد لدى الشخص بحو مو وع االتجاس’ أو
و شعور الصرد ياالرتيا أو عدم االرتيا تجاس مو وع االتجاسى أو و المكون ال ي يشير إل

المشاعر العا صية م ل الحب أو ك ار ية مو وع االتجاس.
 .3المكون السلوكي :ويشير

ا المكون إل استعداد الشخص أو ميوله لالستجاية بحو مو وع

االتجاسى فهو يم اية البوايا أو المقاصد السلوكيةى أو و استجاية الصرد بحو المو وع ي ريقة ماى
فن ا كابت ل ا الصرد معتقدات سالية عن تجاس مو وع ما ى فابه يتالا سو

يصدر سلو معاك

يكون مستعدال لصدار سلو إيجايا تجاس

تجاس المو وعى موا ا كان معتقداته إيجاييةى فابه سو
المو وع أو الق يةى أو يمعب أخر و خ ة سلو الصرد بحو مو وع االتجاسى ويشير
المكون إل

ال ريقة التا سو

كيصية استجايته لمو وع االتجاس.

يعامل يها الصرد مو وع االتجاس فا مو

()2

ا

اجتماعا معينى أو

خصائص االتجاهات:
مىىن خىىالل العىىرم السىىايل لمكوبىىات االتجا ىىات يمكىىن أن بسىىتبتج عىىددال مىىن الخصىىائص التىىا تتسىىم
يهاى و

كما يلا:

 .1االتجاه مكتسب ومتعلم :أن االتجاس مكتسب من خالل خيرات المتراكمة للصردى فا السيا ات
البصسية واالجتماعية التا يتصاعل معها الصردى مما يساعد عل تكوين مخ

ال ار لتصوراته أو

أحكامه التقويميةى وتصرفاته بحو المو وعات والق ايا االجتماعيةى ويتم تعلم االتجا ات من

خالل :إما اال تران المحتمل يين تبييه ابصعالا يعيبه( ويشكل مو وع االتجاس الحقال) والخيرة يتكرار

مكافأة الصرد أو عقايه إ ا ما استجاب عل بحو معين له ا التبييهى مواما التعرم لمخا ية ما تدعو
()3
له ا االتجاس مواما اال تداء يبما ج اجتماعية فيما بتخ س من موا اتجا ية.

()1

صالح أيو جادو :سيكولوجية التبشئة االجتماعيةى دار الميسر للتوايس وال ياعة والبشر ا ردنى 1997ى من

ص.220-219

()2
()3

محمد عسليةى أبور اليباء :علم البص

االجتماعاى يئة الكتاب الجامعاى جامعة ا ص ى 2005ى ص .142

عيد الحليم محمود السيد وآخرون :علم البص

االجتماعا المعاصرى مرجس سايلى ص.48
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 .2الثبات النسبي :فها أك ر استق ار الر من أي استجاية عل حدسى كما أن اكتساب االتجا ات مب
س االتجا ات يكون عل مستوى شعوري.

السبوات ا ول من حياة الصرد يعب أن يعم

 .3موضوعات االتجاه متعددة ومتنوعة :فقد تكون مادية أو معبويةى أو بحو جماعات أو أبش ة
الخ..
 .4الديناميكية :االتجاس ديباماى يمعب أبه يحر سلو الصرد بحو المو وعات التا ابتظم حولها.
 .5الذاتية :تغلب عل

االتجا ات صصة ال اتية أك ر من المو وعيةى من حيث محتواسى حيث
()1

يتأ ر يخيرة الصردى ويؤ ر فيهاى و و بتاج الخيرة وعامل توجيه فيها.

 .6التقييم :إن أ م جابب من جوابب االتجاس يكمن ويتركا فا خاصية التقييم إ أن الشخص يكون
أو مس أو

د شاء ماى ويشار إل

التقييمات من خالل معتقدات الصرد ومشاعرس عن مو وع

االتجاس واالستعدادات السلوكية تجاس مو وع االتجاس أي الى وله ا فنن يباء االتجاس يتكون من
مكوبات معرفية وعا صية وسلوكيةى وتو ح خصائص االتجاس من خالل يحث
وفحص محتواس ويبائها و اب ال ا من

س الخاصية فنن االتجا ات تع

وا حةى ويظهر ل إيان التغيرات وا امات والهاائم.

س البواحا

للحوادث معب وداللة

 .7الكمون :ويعب أن االتجاس فا حالة كمونى تستر ويظهر يشكل وا ح وصريح فا سلو الصرد
()2

اللصظا أو العمل و ا يصسر كون االتجا ات متغيرات وسي ة.
 .8االعتماد على منطق المشاعر :من المعرو
العلمى فمب ل العوا

والمشاعر مب قال يختل

أن للعوا

عن مب ل

ي س البتائج أوالل م ي س المقدمات المباسية له س البتائج ى ك ل

مب ل المشاعر مب ل يحترم االتجاس ويدافس عبهى ول ا فنن

فأن

ا البوع من المب ل يجب أن يحترم

اته ل اتهى ل ا فأبه من البظر إل االتجا ات عل أبها تبته المب ل يمكن البظر إليها عل أبها

تستخدم بوعال آخر من المب ل و و مب ل المشاعر.

 .9النمو التدريجي :تكتسب االتجا ات خالل فترة امبية
ك يرة متبوعة.

ويلة بسييالى وتبيس من خالل تجارب

 .10التناقض :فقد يحدث أن تتصارع االتجا ات الشخصية مس التو عات االجتماعية فا يعم
الموا

ولكن عبدما تكون لدى الشخص اتجا ات متبا

ة كل مبها مس ا خرىى ويباء التبا م

من خالل الصراع يين اتجا ات الشخص التا تكوبت من خالل خيراته الصردية السايقة واالتجا ات
()1
()2
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التا يبيغا أن يعتبقها تيعال لمعايير قافيةى ومن ال ييعا أن يلجا الصرد فا
()1

وسائل مبها ما و سوى ومبها ما و ير سوى.

س الصراعات إل عدة

وظائف االتجاهات:
يمكن إجمال أ م وظائ

االتجا ات فيما يلا:

 :1الوظيفااة التكيفيااة :أن االتجىىاس يمكىىن الصىىرد مىىن التكيى
يالقدرة عل التكي

مس الموا

مىىس الييئىىة التىىا يوجىىد يهىىاى حيىىث تىىاودس

المتعددة التا يواجههاى و ل مىن خىالل تصىادي ا خ ىار المتو عىةى

ومحاولة االستصادة من ا شياء المقيولة.

كمىىا تسىىاعد البسىىان عل ى أن يتعامىىل مىىس الموا ى

السىىيكولوجية عل ى بحىىو مبسىىلى يحيىىث

يجمس ما لديه من خيراتى فا كىل واحىد مىبظم تسىاعدس على أن يصىل إلى أ دافىه المحىددة ى و كى ا

تمد االتجا ات الصرد يبظرة عامة للعالم يرى من خاللها انخرين وا حداث يشكل ييىرا تصىو الر ييىال
عن اته مما يعب حماية مصهومه عن اته ل ا ي لل اليعم عل

س الوظيصة الدفاع عن ال ات.

 :2الوظيفة الدفاعية :تقوم االتجا ات يوظيصة دفاعية من خالل حماية الصىرد ل اتىهى وخصىم تىوتر
دوافعه ى فها توجه استجايات الصرد بحو مختلى

المو ىوعاتى وبحىدد ا يشىكل ايىتى ويتىالا فهىا

تعتير موجهات عامة لسلو ا فراد ومن م تأخ صصة الحافا مب لحظة تحديد ا لالستجاية.

 :3وظيفة التعبير عن القيم :فاتجا ات الصرد تعير عن مصهوم متكامل عن ات البسان وتدعمهى
مما يمكبه من امتال

يم والتعيير عبها يشكل يحقل له الر ا والقباعة.

()2

 :4الوظيفة المعرفية :وتعمل الوظيصة المعرفية عل تلخيص معارفباى وتع يبا دليالل ميسى ال وعمليىال
للسىىلو المباسىىب بحىىو أشىىياء معيبىىةى كمىىا أبهىىا تيسىىر للصىىرد القىىدرة على السىىلو ى واتخىىا القى اررات فىىا

الموا

البصسية المتعددةى فا الشاء من االتسال واالتصال دون تردد أو تصكير.

()3

فاالتجا ى ىىات تعتي ى ىىر ال ى ىىار المرجع ى ىىا والقاع ى ىىدة والميى ى ىاات الى ى ى ي ي ى ىىي الخيى ى ىرة والد ار

االجتماعا واالتجاس ال ي يؤدى وظيصىة معرفيىة يمكىن تعييىرس فقى عىن ريىل تقىديم ىرل يديلىة لصهىم

ا حداث المحيرة.

()1

محمد شقيل :مدخل إل

ص.91

()2
()3

علم البص

االجتماعاى الشركة المتحدة لل ياعة والبشر والتوايسى القا رةى 1987ى

عيد الحليم محمود السيد وآخرون :علم البص

االجتماعا المعاصرى مرجس سايلى ص .49
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 :5تساااعد علااى اتخاااذ الق ا اررات :تيسىىر االتجا ىىات للصىىرد القىىدرة عل ى السىىلو واتخىىا الق ى اررات فىىا
الموا ى

المتعىىددة فىىا الشىىاء مىىن االتسىىال والتوحيىىد دون تىىردد أو تصكيىىر عبىىد كىىل مو ى

يتصكير مستقل.

()1

إ افة إل ما سيل يجمل الياح ين وظائ

 -االتجاس يحدد ريل السلو ويصسرس.

كىىل م ىرة

االتجا ات البصسية االجتماعية كما يلا:

 االتجى ىىاس يى ىىبظم العمليى ىىات الدافعيى ىىة واالبصعاليى ىىة والدراكيى ىىة والمعرفيى ىىة حى ىىول يعى ىىم الب ى ىواحاالموجودة فا المجال ال ي يعيا فيه الصرد.

 -االتجا ات تبعك

فا سىلو الصىرد وفىا أ والىه وأفعالىه وتصاعلىه مىس انخىرين فىا الجماعىات

المختلصة فا ال قافة التا يعيا فيها.

 تيسر االتجا ات للصرد للقدرة عل السلو واتخا الق اررات فا الموا ىشاء من االتسال والتوحيد دون تردد أو تصكير فا كل مو

البصسىية المتعىددة فىا

فا كل مرة تصكي الر مستقالل.

 -االتجا ات تيلور وتو ح صورة العال ة يين الصرد وعالمه االجتماعا.

 االتجاس يوجه استجايات الصرد لألشخاص وا شياء والمو وعات ي ريقة تكاد تكون ايتة. يحمىىل االتجىىاس الصىىرد عل ى أن يح ىالخارجية.

ويىىدر ويصكىىر ي ريقىىة محىىددة إااء مو ىىوعات الييئىىة

 -االتجا ات المعلبة تعير عن مسايرة الصرد لما يسود مجتمعه من معايير و يم ومعتقدات.

()2

عوامل تؤد إلى تكوين أو تعديل االتجاه:
إن لتعىىديل االتجا ىىات وتكويبهىىا ويخاصىىة تل ى االتجا ىىات التىىا تتميىىا يىىالقوة والتىىا ت ىرتي

يغير ىىا مىىن االتجا ىىات المكتسىىيةى وتلى التىىا تبشىىا مىىس البسىىان فىىا م ارحىىل ميكىرة مىىن حياتىىهى يعتيىىر

أم الر فا يىالغ الصىعويةى و ىد تكىون عمليىة تعىديل الجوابىب المعرفيىة فىا االتجا ىات أ ىل صىعوية مىن
تعديل الجوابب الوجدابية والباعوية ى و با العديد من العوامل التا تسا م فا تكوين االتجا ات او

تعديلها من أ مها:

 :1العقائد الدينية :فالعقيدة التا يعتقد ا الصرد من أ ىوى العوامىل المكوبىة لالتجا ىاتى يىل يمكىن أن
بقول إبها ا سا

ال ي تيب عليه االتجا ات لدى الصردى وكلما كان االتجاس ال ي يتخ س الصرد مبي قال

عن عقيدة راسخة كان ل االتجاس ويال ايتال يصعب تغييرس وتعديله.

:3األسااارة :ا سى ىرة ف ىىا معظ ىىم الح ىىاالت م ىىن العوام ىىل الم ىىؤ رة ف ىىا تك ىىوين اتجا ىىات الص ىىرد وتع ىىديلها
وتغيير ىىا؛ فمىىن ال ييعىىا أن يكتسىىب ال صىىل فىىا يدايىىة بشىىأته اتجا ىىات والديىىه عىىن ريىىل المالحظىىة
()1
()2

عدبان يوس

العتوم :علم البص

االجتماعاى إ راء للبشر والتوايسى عمانى 2009ى ص .201
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والتقليىىد؛ كمىىا أبىىه يمكىىن أن يكىىون لألس ىرة دور فىىا التىىأ ير عل ى يقيىىة العوامىىل ا خىىرى التىىا تكىىون

االتجاس كالمعتقدات والمعلومات والحقائل.

 :4العوامااال الحضاااارية :و ى ك يى ىرة ومتبوعىىة ومىىن ا م لىىة عليه ىىا المسىىجد والمدرسىىة والمؤسس ىىات
االجتماعية ا خرى التا يبتما إليها الصرد سواء ي ريقة بظامية أو ير بظامية ويمكن أن يكون لها

دور كيير فا تغيير أو تكوين اتجاس الصرد من خالل اليرامج التا تقدمها
وبختم

س المؤسسات.

()1

ا العامل يالتأكيد عل أ مية دور المعلم ياعتيىارس ىدوة ل اليىه؛ فهىو مىن أيىرا الشخصىيات

المىىؤ رة فىىا حيىىاة الصىىرد؛ فمىىن خىىالل فهمىىه والت اامىىه وتمسىىكه يميىىاد المجتمىىس يمكىىن أن يىىؤدي إل ى
تكوين وتعديل اتجا ات لم تست س يقية العوامل ا خرى أن تكوبها أو تعدلها.

 :5وساااائل اإلعاااالم :تقىىوم وسىىائل العىىالم يمختل ى

أبواعهىىا وأشىىكالها يتقىىديم المعلومىىات والحقىىائل
ا يىدورس ي ريقىة مياشىرة أو يىر

وا خيار وا فكار وانراء والصور حول مو وع االتجاسى ويساعد

مياشرة عل تغيير االتجاس إمىا إلى اليجىاب أو السىلب أو الايىادة فىا االيجاييىة أو السىليية فىا حالىة
توافل الوسيلة العالمية مس االتجاس ا صلا.

 :6المعلومااات والحقااائق :إن المتأمىىل فىىا الكتىىب التىىا تحىد ت عىىن العوامىىل التىىا تىىؤدي إلى تكىىوين
ى ى ا العام ىىلى ويقص ىىد يالمعلوم ىىات والحق ىىائل تلى ى

وتع ىىديل االتجا ىىات يج ىىد ش ىىيئال م ىىن االتص ىىال على ى

المعىىار التىىا تتجمىىس لىىدى الصىىرد مىىن مصىىادر مختلصىىة عىىن مو ىىوع االتجىىاس؛ فهى س المعلومىىات وتلى

الحقائل تؤدي إل تكىوين اتجا ىات معيبىة لىدى ا فىراد كمىا أبهىا تسىاعد فىا تعىديل وتغييىر اتجا ىات

أخرىى و ىد كربىا سىايقال أن المكىون ا ول مىن مكوبىات االتجىاس ىو "المكىون المعرفىا" حيىث إببىا إ ا
أردبىىا أن بكىىون أو بعىىدل اتجا ىال لىىدى فىىرد فنببىىا بيىىدأ ينع ائىىه معلومىىات وأحكامىىا وحقىىائل مو ىىوعية
حول ل االتجاس حت ب من ا تباعه وتأييدس لمو وع االتجاس.

 :2الجماعااة المرجعيااة للفاارد :وتُعى تىر (الجماعىىة المرجعيىىة) :يأبهىىا الجماعىىة التىىا ي ىرتي الشىىخص
يقيمهىىا وأ ىىدافها ومعايير ىىا ويتم لهىىا فىىا حياتىىهى فىىن ا يىىر الصىىرد الجماعىىة المرجعيىىة التىىا يبتمىىا إليهىىا

الصىىرد والتىىا تعىىد مصىىدر اتجا اتىىه و يمىىه ومعىىاييرس وابتمى إلى جماعىىة جديىىدة ات اتجا ىىات مختلصىىة
فأبه مس م ا الو ت يميل إل تعديل اتجا اته القديمة وتغيير اى وخيىر م ىال على

ال تؤمن ياالختال من مدرسة ير مختل ة إل جامعة مختل ة.

()1

سميح أيو مغلاى عيد الحافظ سالمةى علم البص

ص.64

()2

عدبان يوس

()2

لى ابتقىال فتىاة

االجتماعاى دار اليااور للبشر والتوايسى عامانى 2002ى
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 :7االتصاال المباشار بموضااوع االتجااه :فاالتصىال المياشىر يمو ىوع االتجىىاس ىد يىؤدى إلى تغييىىر
اتجاس الصرد بحوسى و ل يرجس إل اتصال الصرد يمو وع اتصاالل مياش الر يسمح للصرد أن يتعر عل
جوابب جديدة للمو وع مما د تؤ ر عل اتجا ه.

()1

أنواع االتجاهات  :تنقسم االتجاهات إلى عدة أنواع منها :
 .1االتجاهااات الجماعيااة واالتجاهااات الفرديااة :فاالتجىىاس الجمىىاعا يشىىتر فيىىه عىىدد كييىىر مىىن
أفراد المجتمسى أما االتجاس الصردي فيوجد عبد فرد واحد وال يوجد عبد آخر.

 .2االتجاهات العامة واالتجاهات الخاصة :االتجاس العام و ال ي يشىيس يىين أفىراد مجتمىس مىن
المجتمعاتى ييبما االتجاس الخاص يكون محدود و اتا.

 .3االتجاهات العلنية واالتجاهاات السارية :االتجىاس العلبىا ىو االتجىاس الى ي يظهىرس الصىرد دون
حرج وخو

عبه يسلوكه.

ويعير عبه سلوكيالى أما االتجاس السري و ال ي يخصيه الصرد وال يعلبىه وال يعيىر

()2

 .4االتجاهاااات الموجباااة واالتجاهاااات الساااالبة :االتج ىىاس الموج ىىب يعي ىىر ع ىىن الموافق ىىة والح ىىب
والتأييدى أم االتجاس السالب يعير عن عدم الموافقة والكرس والمعار ة.

 .5االتجاهات القوية واالتجاهات الضعيفة :االتجاس القوي و الى ي يسىتمر مىس الصىرد على مىر
الامن ويتمس يه وبالحظه من خالل سلوكهى أما االتجاس ال عي

يسهل تغييرس وتعديله.

طرق قياس االتجاهات:
يهد

االتجا ات البصسية واالجتماعية إل معرفة درجات التقيىيم اليجىايا أو السىليا

يا

بحو مو وع ما أك ر مىن مجىرد معرفىة تصىبي
ويمعب ى أخىىرى فىىنن مقيىىا

البا

االتجا ىىات م ى الل بحىىو الىىاواج مىىن ا ىىارب ال يهىىد

إل فئتين مس اواج ا ارب أو

مس الظا رة أو

ول ل تتصل الدراسات المهتمة يقيا
ىىدرة المقيىىا

فق ى إل ى تصىىبي

دسى موابما إل معرفة درجة اليجايية أو السليية فىا االتجىاس

د ا.

خاصىىية مشىىتركة و ى

البىا

إلى مىس ظىا رة اجتماعيىة معيبىة أو

ىد ا.

االتجا اتى يغم البظر عن مو وعاتهاى تتصل عل

على و ىىس البىىا

فىىا اسىىتجاية متصىىلة تمتىىد مىىس القيىىول التىىام

(االيجايية) إل الرفم التام (السليية).
ولقىىد يىىدأت حركىىة القيىىا

البصسىىا االجتمىىاعا لالتجا ىىات مب ى يدايىىة القىىرن العش ىرين عبىىدما

بشىىر يسىىتون ( )thustoneيح ىىه المشىىهور " االتجا ىىات يمكىىن ياسىىها عىىام  1928ممىىا فىىتح يىىاب
()1
()2

أحمد عيد الخالل :علم البص
محمد أيو العال :علم البص

االجتماعاى الدار الجامعية لل ياعة والبشرى السكبدريةى 1983ى ص .104
االجتماعاى مكتية جامعة عين شم ى القا رةى 1991ى .37
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القيا

الكما لالتجا اتى وتشير اليحوث والدراسات البصسية الحدي ة إلى وجىود ىرل عديىدة لقيىا

االتجا ات البصسية واالجتماعية من أ ما:
 .1طرق التقدير الذاتي :تعد مقايي
مجىىال يىىا

التقدير الى اتا مىن أك ىر ا سىاليب شىيوعال واسىتخدامال فىا

االتجا ىىاتى و ى ا و ىىد ت ىىورت ىىرل التقىىدير ال ى اتا المسىىتخدمةى فىىا يىىا

االتجا ىىات وأخ ى ت صىىو الر وأشىىكاالل مختلصىىةى وفيهىىا يت لىىب الصىىرد أن يجيىىب عل ى عىىدد مىىن
ا سئلة التا تتعلل يمو وع االتجاس المراد د ارسىته وأيعىادس ومظىا رس ا ساسىية التىا يحىدد ا

الياحىىث فىىا

ىىوء اسىىتقرائه لليحىىوث والد ارسىىات التىىا أجريىىت فىىا ى ا المو ىىوع مىىن خىىالل

االستييابات والمقايالت.

()1

 .2مالحظااة االتجاااه :وتىىتم مىىن خىىالل مالحظىىة المكىىون السىىلوكا لالتجىىاس وتىىدوين المعلومىىات
للتوصل إل فكرة عن اتجىاس الصىردى إال أن عمليىة مالحظىة السىلو الخىارجا والحركىا للصىرد

تت لىىب و ت ىال ىىويالل ()2ى وتسىىتدع تك ىرار المالحظىىة فىىا ظىىرو

االتجاس البصسا للصرد عن ريل المالحظة

مختلصىىة م ىىل الحكىىم عل ى

ايه إل الجامعة أو تأ يه الصالة.

 .3قيااااس التعبيااارات االنفعالياااة للفااارد :فهىىا تم ىىل فىىا د ارسىىة ردود الشىىخص االبصعاليىىة عل ى
مجموعىىة مىىن المىىؤ رات كىىالتعر عل ى مالمىىح وتعيي ىرات الوجىىه وحركىىة العيىىون واالتصىىال

اليصىىري وحركىىة ا

ى ار

وال يصىىلح ى ا ا سىىلوب لالتجا ىىات البصسىىية عبىىد مجموعىىة كييىرة

مىىن ا فى ىراد ى كم ىىا يالح ىىظ أن ي ىىا

االتجاس إل حد ما فق .

()3

 .4األساليب اإلسقاطية :وتعتمد مقايي
يت لب مبه وص
يتصسير

ا الوص

االتج ىىاس يع ى ى معلوم ىىات ع ىىن المك ىىون الوج ىىدابا م ىىن
س ال ريقة عل تصسير الصرد لمبيىه يعىرم عليىهى إ

ما يراس فا مبيه امم يقدم له كيقعة الحير أو صورةى ويقىوم الياحىث
فا

ال رل السقا ية ما:

وء مياد بظرية التحليىل البصسىا ومصا يمهىاى و بىا بوعىان مىن

 استخدام عيارات تصسح المجال لسقا مشاعر الصرد ودوافعه التا تكش
عل

ل  :يعرم الياحث عل

الميحو ين صورة تم ل شخصين يسأل أحد ما عن

أسياب لل أخرى وي لب من الميحوث اليجايية عبه.

()1

عيد الل ي

()3

المرجس السايلى ص .206

()2

عدبان يوس

اتجا هى م ال

خليصةى عيد المبعم محمودى مرجس سايلى ص .85
العتوم  :مرجس سايلى ص .206
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 تحليل ما يدركه الصرد أو يتعلمه أو يت كرس فيما يتصل يمو وع االتجاس الكتشا
التحري

كمؤشر لرفم الشخص له ا المو وعى استبادال إل

أحد محددات

س العمليات البصسية.

()1

 .5طريقااة التصاانيف :وتعتمىىد ى س ال ريقىىة فىا ا سىىا

اتجا ات الصرد وميوله

على فكىرة اليبىىاء السىىومترى للجماعىىةى

حيث يمكن أن يتدرج تص يل أو رفم الصرد لآلخرين من أع اء المجموعةى وتستخدم

ال ريقىىة فىىا يىىا

مدى

س

اتجىىاس الصىىرد بحىو انخىرين أو اتجىىاس الصىىرد بحىىو عىىدة مو ىىوعات محىىددةى

ويمكىىن للياحىىث يعىىد لى ى أن يسىىتبتج مىن تحليىىل بتىىائج ى ا االختيىىار مىىدى التياعىىد البصسىىا
االجتماعا يين الصىرد والمجموعىةى كمىا يو ىحه االتجىاس البصسىا للصىردى و ى

لقيا

االتجا ات.

 .6طريقة الترتيب :وتعتمد

ريقىة ميسى ة

س ال ريقىة على ترتيىب المو ىوعات وا سىماء أو ا شىياء حسىب

ميىىل الصىىرد كىىأن ت لىىب مىىن مجموعىىة مىىن ليىىة الجامعىىة ترتيىىب مجىىاالت القىىيم االجتماعيىىة

والديبيىىة والسياسىىية والبظريىىة والجماليىىة واال تصىىادية عل ى حسىىب أ ميتهىىا مواع ىىاء كىىل يمىىة
ر م من  1إل .6

()1

عيد الحليم محمود السيد وآخرون :علم البص

االجتماعا المعاصرى مرجس سايلى ص . 66
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المبحث الثاني:
مفهوم وخصائص وسمات الشباب
تمهيد:
الشىىياب ظىىا رة اجتماعيىىة تشىىير إل ى مرحلىىة مىىن العمىىر تعقىىب مرحلىىة الم ار قىىة وتيىىدو خاللهىىا

عالم ىىات الب ىىج االجتم ىىاعا والبصس ىىا والييول ىىوجاى لى ى ا يم ىىل

ىىاع الش ىىياب عبصى ى الر رئيسى ىال م ىىن

عباص ىىر يب ىىاء أي مجتم ىىس إبس ىىاباى و ىىو يعتي ىىر الركيى ىاة ا ساس ىىية الس ىىتمرار عملي ىىة اليب ىىاء والت ىىور

االجتمىىاعاى حيىىث إن الشىىياب ىىم القىىوة اليش ىرية ات المقومىىات الرئيسىىية للعمليىىة االجتماعيىىةى فهىىم
عدة المستقيل وعتادسى و م ال ليعة القادرة على دفىس عجلىة الت ىور إلى ا مىام بهىم يملكىون الىدافس
لحداث

ا الت ور والقدرة عل القيام يه وت ييىت أركابىهى و ىم أصىحاب المسىتقيلى ويتىالا فالشىياب

يعتيرون أعظم أر

مال بسع لتبميته فا الو ن العريا يعامة وفىا مجتمعبىا الصلسى يبا يخاصىةى

يلعب الشياب دو ار رئيسيا وحيويا فا اليباء المجتمعا عموما وفا العمليىة التبمويىة خصوصىاى لى ل

اعتيىىر الشىىياب ىىم و ىىود الحركىىات السياسىىية واالجتماعيىىة ومحركهىىا ا ساسىىا فىىا العديىىد مىىن دول
العالم .وال سيما دور م الريادي فا التغيير الجىدري فىا الىو ن العريىا كمىا حىدث فىا تىوب

ومصىر

وفلسى ين الى ين يحملىون ىم التحريىر ومحاريىة المحتىل لى ل ال يىد مىن اال تمىام يالشىيابى و متايعىىة
أمورس و

اياسى ووا عه ومستقيلهى ومن اجل ل ستتباول الياح ة فا ى ا الصصىل :مصهىوم الشىياب ى

خصائص وسمات الشيابى فئات الشيابى أو اع ووا س الشياب الصلس يبا.

مفهوم الشباب:
الشىيبى

يشب وشييية واالسم الشييية و و خىال
شب ُ
من الناحية اللغوية يعرف الشياب من َ
والشياب جمس شابى وك ل الشيانى ورجل الشابى والجمس شىيان اسىم للجمىس وامىرأة شىاية مىن بسىوة

الشواب(.)1

أمااا اصااطالحاً فقىىد اختل ى

العلمىىاء فىىا تحديىىد مصهىىوم الش ىيابى فمىىبهم مىىن يعتيىىر الشىىياب فت ىرة

امبي ىىة وم ىىبهم م ىىن يبظ ىىر إلى ى مرحل ىىة الش ىىياب على ى أبه ىىا ظ ىىا رة اجتماعي ىىةى وم ىىبهم م ىىن يعتق ىىد أبه ىىا
مجموعة من الظوا ر البصسيةى والب ج الجبساى والعقلاى واالجتماعاى واالبصعالا.

و ى ى ىىد اختلص ى ى ىىت انراء ح ى ى ىىول مصه ى ى ىىوم الش ى ى ىىياب م ى ى ىىن حي ى ى ىىث المعي ى ى ىىار الامب ى ى ىىاى في ى ى ىىرى دريصى ى ى ىر

 drever jamesفا امو

علم البص

أن فترة الشياب ا الصترة التا تتىاامن مىس المرحلىة ا خيىرة

من الم ار قة ويداية سن الرشد  adulthoodأي ما يين ( )25-15من العمر(.)2

()1

اين مبظورى لسان العربا ج4ى القا رةى دار المعار ى ص .218
James Drever Dctiunary Psychology. Penguin Reference Book: (1973) P.320.
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)(2

ويرى يعىم العلمىاء أن مرحلىة الشىياب تيىدأ يتخ ىا مرحلىة الحلىم (اكتمىال الب ىج الجبسىا)

أي مس تيقظ الحالة الجبسية فا حوالا سن الخامسة عشرة.
عل الق

وعليه فنن مصهوم يلوغ الحلم يشىير إلى مرحلىة مىن الب ىج واالرتقىاءى و ى تتم ىل فىا القىدرة
عبد ال كرى والحيم عبد ا ب

يال افة إل خصائص جديىدة تتسىم يهىا ى س الصتىرةى

أمىىا الم ار قىىة فتحمىىل مصهومىال أعىىم وأشىىمل مىىن معبى اليلىىوغ حيىىث تشىىير إلى يىىدايات الب ىىج اليىىدباى
والعقلاى والبصساى واالجتماعا معال (.)1
ويشىىير إي ى ار يم م ى كور إل ى

ىىرورة الم ايقىىة يىىين مصهىىوما الم ار قىىة والشىىياب حيىىث تشىىمل

اليلىىوغ الجبسىىا والب ىىج أمىىا الصت ىرة التىىا تبتهىىا فيهىىا مرحلىىة الشىىياب فه ىا يىىر محىىدودةى و ىىد يرد ىىا

اليعم إل حوالا ال ال ين(.)2

و با من يرى أن مرحلة الشياب تشتمل على مىرحلتينى مرحلىة الصتىوة مىن يدايىة سىن الحلىم

فا الخامسة عشرة حت سن الرشد و و واحد وعشرون سبةى وا خرى ا مرحلىة الرشىد وتيىدأ فىا

سىىن  21سىىبة وتبتهىىا فىىا سىىن ال ال ىىينى وتتميىىا ى س الصت ىرة العمريىىة يأبهىىا مليئىىة يالحيويىىة والبشىىا

وا مل فىا المسىتقيلى كمىا أن الصىرد يعىد بهايتهىا وتجىاواس سىن ال ال ىين يكىون ىد اعتىاد أبما ىال معيبىة

فا العمل و ا سرة وتمر عل مواجهة ما يعتر ه فا الحياة (.)3

و با من يرى أن مرحلة الشياب تيدأ من  15سبة إل  30سبة حيىث إبهىا تتصىل فىا ك يىر

مىىن الخصىىائصى كالقايليىىة للبمىىو والىىتعلم والقىىدرة عل ى البتىىاج وااليتكىىار والر يىىة فىىا إحىىداث التغييىىر
والت ىىور فىىا المجتمىىس .كمىىا أن ى س المرحلىىة تتسىىم يأبهىىا مرحلىىة العيىىور واالبتقىىال مىىن ال صولىىة إل ى

الب ىىجى ممىىا يجعىىل اال تمىىام يهىىا والتركيىىا عل ى رعايتهىىا أم ى الر يىىالغ ا ميىىة لخلىىل مجتمىىس أف ىىل

دائمال .

ويشىىير الم ىىؤتمر ا ول لىىواراء الش ىىياب العريىىا إلى ى أن مصهىىوم الش ىىياب يتبىىاول أساس ىىا م ىىن

تت ىراو أعمىىار م يىىين ( )24 – 15سىىبة ابسىىجامال مىىس المصهىىوم الىىدولا المتصىىل عليىىه فىىا ى ا الشىىأن ى
يىىر أن ظىىرو

الىىو ن العريىىا و ييعىىة الشخصىىية الشىىاية الباميىىة فيىىه تسىىتوجب تخصىىيص رعايىىة

عميقة متكاملة يمرحلة ال الئىس التىا تسىيل سىن الخامسىة عشىرى وريمىا تصىرم الظىرو
الرعاية إل ما يعد الخامسة والعشرين وفل مت ليات الشياب فا كل

()1

ر عريا.

عات حجااي :الشباب الجامعي ومشكالتهى سلسلة عالم المعرفةى عدد()6ى المجل

()4

امتىداد ى س

الو با لل قافة والصبون

واندابى 1985ى ص .34-33

( )2إي ار يم م كور وآخرون :معجم العلوم االجتماعيةى القا رةى الهيئة المصرية العامة للكتابى 1957ى ص.333
()3
()4

عيد العايا الرفاعا :التطور االجتماعي للشباب المصر ى القا رة م يعة المعرفةى 1973ى ص.13-12

محمد عيد المبعم وأخرون :فلسفة وأهداف وسياسة رعاية الشباب في الوطن العربيى يحوث المؤتمر ا ول
لواراء الشياب العريا يالقا رةى فا الصترة ما يين  4-8أكتويرى 1996ى ص.13-12
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ويرى اليعم أبه يجب اال تصار على المعيىار الامبىا فىا تحديىد مرحلىة الشىيابى حيىث إن

ى ى ا المصه ىىوم يس ىىتخدم إ ىىا الر ييولوجيى ىال ف ىىا الغال ىىب و ىىو يعتم ىىد أساسى ىال على ى فكى ىرة الب ىىج الجس ىىما

والعقلاى حيث أن الشياب يم ل حقيقة اجتماعيىة أك ىر مبهىا ظىا رة ييولوجيىةى ومعبى

اتجا ال أخر يأخ يمعيار الب ج والتكامل االجتماعا للشخصية.

()1

والوا س أن التصور الصحيح عن الشياب يبيغا أن يأخ فا اعتيارس

لى أن بىا

ين المعيارين فا آن

واحدى ومن م يم ل الشياب فا المجتمس فئىة عمريىةى تتسىم يعىدد مىن الصىصات والقىدرات االجتماعيىة

والبصسى ىىية المتمي ى ىاةى وتختل ى ى

يدايى ىىة ى ى س الصئى ىىة العمريى ىىة وبهايتهى ىىا يى ىىاختال

واال تصادية وال قافية السائدة فا المجتمس(.)2

أمىىا فىىا مجتمعبىىا الصلسى يبا فلىىم بصىىل يعىىد إلى تعريى

العمرى موان كان د تىم تحديىد تعريى

ا و ى ىىاع االجتماعيى ىىة

محىىدد للشىىياب الصلسى يبا مىىن حيىىث

لل صىل الصلسى يباى وأخى ت السىل ة الو بيىة الصلسى يبية رسىميال

يىىالمصهوم الىىدولا لل صىىل و ىىو كىىل شىىخص أ ىىل مىىن ( )18مابيىىة عشىىر عام ىالى مىىن خىىالل إ ىرار مىىن

ال ىرئي ال ارحىىل ياسىىر عرفىىات التصا يىىة حقىىول ال صىىل موا ىرار ىىابون ال صىىل الصلس ى يبا فىىا المجل ى
التشريعا الصلس يبا.
وفا

ا ال ار يعر الجهاا المركىاي لإلحصىاء الصلسى يبا للشىياب يىأبهم ا فىراد فىا الصئىة

العمرية ( )24–15سبة
و ا التعري

(. )3

استخدم فا مسح الشياب الصلس يبا

رام يح يةى و و ال يشكل تعريصال ايتال

ودائمال للشياب لدى الجهىاا أو على المسىتوى الىو باى و ى ا يت لىب أن بأخى يمصهىوم واراء الشىياب

العريا لتعري

الشياب و و ( )24-15سبة و و ا رب للمصهوم الدولا لتعري

الشياب.

ويالحظ مما سيل أبه ال يوجد اتصال عل تحديىد معىين للشىيابى أو التحديىد الامبىا لىهى ورأى

الىىيعم يىىأن مرحلىىة الشىىياب مجموعىىة مىىن الظىوا ر البصسىىيةى والب ىىج الجبسىىاى والجسىىماى والعقلىىاى
واالجتماعاى واالبصعالاى بجد أن يلوغ الرشد أو الب ج يمعباس الحقيقا ال يكون ييلوغ سىن معىين أو

عمر معىين محىدد ن السىن وحىد ا ي ييعىة الحىال ليسىت أساسىال أكيىدال ليلىوغ درجىة الب ىجى فأف ىل
دليل عل الب ج و الكيصية التا يواجه يها الصرد مشكالته والتااماته التا يصر ها عليه المجتمس.

موان ى ى ا الب ىىج يس ىىيقه تمهي ىىد يتم ىىل ف ىىا اس ىىتغرال الش ىىياب ف ىىا التصكي ىىر الج ىىدي ف ىىا الق ىىيمى

()1

الجهاا المركاي لإلحصاء الصلس يباا خصائص الشباب من ( )24 – 10سنة في األراضي الفلسطينيةى

()2

محمد عل

محمد :الشباب والمجتمع دراسة نظرية وميدانيةى السكبدريةى الهيئة المصرية للكتابى1980ى

()3

الجهاا المركاي لإلحصاء الصلس يباا خصائص الشباب من ( )24 – 10سنة في األراضي الفلسطينيةى

2005ى ص.20
ص.25

2005ىص.23
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والتصسيرات ا خال يةى و واعد السلو ى ومعايير البشا (.)1

والمالحىظ مىن المصىا يم السىايقة للشىياب ى وخاصىة فىا مجتمعبىا الصلسى يبا أبهىا تتخى مبحبىا

التمييا العبصري يحل الباثى فقد أصيحت كلمة (الشياب) فىا المجتمعىات العرييىةى وفى مجتمعبىا

الصلس يبا تعبا (ال كور) وال تشىمل البىاثى ممىا اوجىد لىه ابعكاسىات على صىعيد البىوادي والم اركىا

الشىىيايية التىىا تمبىىس دخىىول الصتيىىات إليهىىاى أو المشىىاركة فىىا بشىىا اتها وفعاليتهىىا كمىىا ىىو جىىار فىىا
مخيمات اللجوء الصلس يباى يىل تىم إلحىا هم مياشىرة يىالمراكا البسىوية المتركىاة معظىم بشىا اتها على

خدمة البساء اللواتا تايد أعمار ن عن الخامسة والعشرين.

ل تحدد الياح ة مصهومال للشىياب فىا ى ا الصصىل معتمىدال على المعيىار العمىري والى ي

وعل

فا م موبه يعتير الشىياب ىم ا فىراد الىوا عين فىا المىدى العمىري ( )22 –18سىبة ( كىو الر موابا ىال)
و ىىو معيىىار يتصىىل مىىس أولئى الى ين ابتهىوا مىىن التعلىىيم ال ىىابوي أو العىىالا وأتمىىوس ممىىا يىىؤ لهم لممارسىىة

الدور االجتماعا لهم فيما يعد ى ويتمشا

ا التحديد العمري لصئة الشياب مىس بظىم الد ارسىة والتعلىيم

واالعتيىىارات االجتماعيىىة واال تصىىادية والقابوبيىىة السىىائدة فىىا المجتمىىس مىىن حيىىث إمكابيىىة المشىىاركة

السياسية أو ابتهاء الصرد من التعليم والتحا ه يعمل دائم وما إلى
تكوين تصور الصرد ل اته ولآلخرين وللمجتمس.

لى مىن التحىوالت التىا تسىاعد فىا

و ا التحديد لمصهوم الشىياب للمىدى العمىري يىين ( )22 – 18سىبة يم ىل يدايىة اب ىالل الصتى

أو الصتاة إل معتىر الحيىاة محىاوالل الىتخلص مىن مرحلىة ال صولىةى فالشىياب فىا ى ا السىن فىا حاجىة
إل معايشة

اياس الخاصة يه ا السن فا مختل

المجاالت ال قافية واالجتماعية وا خال ية.

خصائص وسمات الشباب:
يعىىد المجتمىىس الصلس ى يبا مجتمع ىال فتي ىال شىىأبه فىىا ل ى شىىأن يىىا ا المجتمعىىات الباميىىةى إ

يظهر التركيب العمري للسكان فا ا ار ا الصلس يبية ارتصىاع بسىية ا فىراد صىغار السىن والشىياب

مقاربىىة يالصئىىات العمريىىة ا خىىرىى إ تقىىدر بسىىية ا فىراد الى كور
مبتصى ى

ع ىىام  2004حى ىوالا ( )%32م ىىن مجم ىىل الى ى كور ف ىىا ال ىىصة الغريي ىىةى مقاي ىىل ()% 31

لإلب ىىاثى أم ىىا ف ىىا

التوالاى

ىىمن الصئىىة العمريىىة ( 24–10سىىبة

()2

ىىاع ى ىاة فق ىىد يلغ ىىت ى ى س البس ىىب ( )% 33و( )% 33للى ى كور والب ىىاث على ى

أي أن أعمار ل ا السكان دون الخامسة والعشرينى ويتو س أن تيقا بسية الشياب ايتة

فا السبوات القادمىة حتى عىام 2025مى ا مىر الى ي يشىير إلى إمكابيىة و ىس خ ى

ويلىة ا مىد

)(1

Gilbert: Warren and Bell. Regional Student, Personal Problems, New York
Fairer and Rinehart, C, 1942, P.20.
( )2الجهاا المركاي لإلحصاء الصلس يباى خصائص الشياب من ( )24 – 10سبة فا ا ار ا الصلس يبيةى
2005ىص.23
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لخدمة الشياب(.)1

وتعتير مرحلة الشياب من أ م المراحل التا يمر فيهىا الصىردى كمىا سىيل الحىديثى حيىث تيىدأ

شخصيته يالتيلورى وتب ج معالم

س الشخصية من خىالل مىا يكتسىيه الصىرد مىن مهىارات واتجا ىات

ومع ىىار ى وم ىىن خ ىىالل الب ىىوج الجس ىىماباى والعقل ىىاى والعال ىىات االجتماعي ىىة الت ىىا يس ىىت يس الص ىىرد

صىىيا تها

ىىمن اختيىىارس الحىىرى فىىنن مرحلىىة الشىىياب تىىتلخص فىىا إبهىىا مرحلىىة الت لىىس إل ى المسىىتقيل

ي موحىىات عري ىىة وكيي ىرةى ويىىالبظر إل ى مصهىىوم الشىىياب السىىايل بجىىد أن الشىىياب يتمتعىىون يىىيعم
الخصائص التا تجعل مرحلتهم مختلصة فا ييعتهاى وبعرم ك ىر ى س الخصىائص يىرو الا وأ ميىة
و ا-:
.1

اال تصار عل فترة عمرية من أ م الخصائص التا تميا الشخصية الشىايةى و ى فتىرة تحىدد

م ىىس يداي ىىة الب ىىج الصس ىىيولوجا وبهاي ىىة التأ ي ىىل وتحقيق ىىا للب ى ىج االجتم ىىاعاى الى ى ي يتجس ىىد
ياحتالل الشياب لمكابة اجتماعية معيبة تؤدى من خاللها أدوار ترتي يه س المكابة.

.2

.3

تتميا الشخصية الشاية يالديباميكية ن فترة الشياب تكىون ائمىة يىين مىرحلتين و مىا :مرحلىة

وفعىىال فىىا يبىاء المجتمىىسى و ى فتىرة
العىداد االجتمىىاعا والبصسىىاى ومرحلىة القيىىام يىىدور مىؤ ر َ
ع ىىادة م ىىا تك ىىون حساس ىىة لك ىىل جدي ىىد ل ييع ىىة التك ىىوين الييول ىىوجا والصس ىىيولوجا والس ىىيكولوجا

والو س االجتماعا للشخصية الشاية الباظرة دائمال للتغيير(.)2

االبسيال ير الواعا وراء الدوافس والر يات البصسية والر وخ لل غو الغريايةى واالبصعاالت
الت ىىا ت ىىغ على ى شخص ىىية الش ىىاب ي ىىوعا و ي ىىر وع ىىا م ىىس ابتش ىىار مش ىىاعر القل ىىل والت ىىوتر

البصسا.
.4

يتميا الشياب ياليجاييةى حيث يمل عقلية إيجايية فعالة تمكبه من الىتحكم فىا ييئىة ال ييعىة

االجتماعيةى وك ل التحكم فا الحا ر والمستقيل من خالل التخ ي وت ييل المبهج لعلما

وا خ يا ساليب التكبولوجية الحدي ة.
.5

.6

يتميا الشياب ياليجايية فىا مواجهىة المشىكالت ومحاولىة إيجىاد حلىول مباسىية لهىا والمشىاركة

فىىا الحيىىاة اال تصىىادية والسياسىىية فىىا المجتمىىس ال ى ي يبتمىىا إليىىهى وك ى ل التجديىىد حيىىث إن

الشياب م وة كاسحة وميادرة لتجديد المجتمس(.)3

الشىىعور ياالسىىتقاللية فىىا التصكي ىىر والتصىىر مىىن الممي ىاات الت ىىا يتسىىم يهىىا الشىىيابى وكى ى ل
االعتماد عل البص .

( )1الجهاا المركاي لإلحصاء الصلس يباى الشياب فا ا ار ا الصلس يبية حقائل وأر امى  2005ىص.17
()2

علا ليلة وآخرون :قضايا ومشكالت التخلف في العالم العربيى القا رةى دار التحرير للبشرى 2000ى ص.217

( )3محمد حسن :الخدمة االجتماعية في رعاية الشباب ى القا رة ى مكتية ا بجلو المصريةى 1984ىص.70
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القايلي ىىة لتش ىىكل الشخص ىىية الش ىىاية وتس ىىيير عملي ىىة التش ىىكيل حس ىىب ع ىىدة مس ىىتويات أوله ىىا أن

.7

الشخصىىية لهىىا على كىىل عبصىىر مىىن العباصىىر المكوبىىة للشخصىىية مىىن ييولوجيىة وسىىيكولوجية
واجتماعية وايدلوجية عدة حاجات تت لب الشياعى موان بتائج التصاعل يين العباصىر المختلصىة
المشى ىىكلة للشخصىىىية ى ىىو ال ى ى ي سىىىيكون لى ىىه تى ىىأ يرس عل ى ى ييع ىىة عال ت ىىه الشخص ىىية يعاملهى ىىا
الخ ىىارجاى ويالبس ىىية للعبصى ىرين االجتم ىىاعا وا ي ىىدلوجا بج ىىد أن الشخص ىىية الش ىىاية تم ىىار

اختيا الر يشأبهما من يين يدائل عديدة..

.8

يعتير التمىرد والىرفم مىن خىواص المحوريىة المميىاة للشىريحة الشىيايية ويقصىد يتلى الخاصىية

.9

يتميا الشياب يوجود قافة شيايية خاصىة فهىا تسىما قافىة الشىياب :و ى ال قافىة التىا تشىير

عدم باعة الشياب يما و ائم ورف هى و ل التمرد والرفم يأخ أشكاالل متعددة(.)1

إل ى مجموعىىة مىىن التوجه ىات القيميىىة وا سىىاليب السىىلوكية التىىا تتجسىىد فىىا أبظمىىة وعال ىىات
اجتماعيىىة واتسىىال لالعتقىىاد وتتيلىىور حىىول حاجىىات الشىىياب وو ىىعهم فىىا المجتمىىس مواحساسىىه

يمشكالته(.)2

ويالبظر إل تل الخصائص كان اليد من تقسيم الشىياب إلى فئىات حتى بتعىر على كىل

فئة وما لها من حاجات و مشكالت تواجهها.

ويمكن تقسيم فئات الشباب طبقاً ما يلي:

أ .الوضع الثقافي :فالشياب

ىاع اجتمىاعا عىريمى ال يمكىن التعامىل معىه ياعتيىارس وحىدة واحىدة

متساويةى فابه يتياين إلى فئىات فىا الموا ى

والتعلىيم وال قافىة وكى ل مو ىس العمىل والسىكن والو ىس

ال يقا .ل ل يمكن تقسيم الشياب إل فئتين و ا:
 فئة الشياب المتعلم والم ق

ي الخيرةى و س الصئة تصب

عل أبها فئة يادية.

فئىىة الشىىياب الغيىىر مىىتعلمى و ىىا تلى الصئىىة التىىا تلىىم يقىىدر مىىن ال قافىىة والتعلىىيم وامىىتال يعىىم



الخيرات.

ب .الوضع المهني :فقد تم تقسيم الشياب عل أسا

المهبة أو العمل إل الصئات التالية:

 فئ ىىة ال ىىالبى وتش ىىمل ى ى س الصئ ىىة ىىالب ال ابوي ىىةى والمعا ىىد المتوسى ى ةى والعلي ىىاى و ىىالب
الجامعىىات .و ى س الصئىىة واسىىعة يحكىىم مو عهىىا وامتالكهىىا ال قافىىة والتعلىىيم .ووجىىود أ ىىر حاييىىة
وبقايية فنبها تتسم يالديباميكية والبشا ولديها اسىتعداد عىالا لالبخى ار فىا البشىا السياسىا

واالجتماعا.


()1

فئة العمالى و س الصئة تعتيىر مىن الصئىات الواسىعة فىا المجتمىسى ويمكبهىا أن تلعىب دو ار فىا

محمد حسن :مرجس السايلى ص.71

( )2علا ليلة وآخرون :مرجس سايلى ص.217
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حال تبظيم فعلها وتأ يرس من خالل البقايات والمؤسسات المهبية.

 فئىىة المىىوظصينى و ىىا فئىىة يىىر متجابسىىة مىىن حيىىث اال تمامىىات ومسىىتوى المعيشىىة ومسىىتوى
التعليم.

فئة العا لين عن العملى الييتهم من خريجا الجامعات والعمالى و س الصئة تصب



يأبهىا

ا سوأ من حيث الوا س المعيشاى واالستقرار البصسىا وخياراتهىاى وا تماماتهىا يشىويها التشىوا
وال يايية يسيب و عها اال تصادي ير المستقر .

ج .الوضع الجغرافي :فقد تم تقسيم الشياب عل أسا

الو س الجغرافا و و كما يلا:

 فئة الشياب ال ين يسكبون المدن.


فئة الشياب ال ين يسكبون ا ريا .



فئة الشياب اليدو.

وامتال

ويوجىىد يىىين ى س الصئىىات مىىن الشىىياب تمىىاياات عديىىدةى حيىىت يتميىىا شىىياب المىىدن يىىالتصتح
در أعل من التعليم وال قافةى والخيرات العلمية يحكىم وجىود وتمركىا المؤسسىات التعليميىة

وال قافيىىة واال تصىىادية والترفيهيىىة فىىا المىىدنى ووجىىود مباخىىات اجتماعيىىة أك ىىر ابصتاحىال تسىىمح يحريىىة

االحتكا واالختال وتيادل المعرفة.

أم ىىا ش ىىياب ا ري ىىا ى خصوصى ىال ف ىىا اليل ىىدان الصقيى ىرةى فبص ىىييه ا ىىل ف ىىا التعل ىىيم والمس ىىتوى

المعيشىىاى واالحتكىىا االجتمىىاعا وال قىىافا محكىىوم يتىىوفر المؤسسىىات التىىا عىىادة مىىا تكىىون محىىدودة

ومسقوفة يا جواء االجتماعية المحافظة ياسيال يالمدن.

والشىىياب اليىىدو فئىىة مهمشىىة اجتماعي ىال و قافي ىال وا تصىىاديال ويعيشىىون عل ى أ ى ار

البسابيةى ويما يعك

بصسه عل وا عهم المعرفا وال قافا ووعيهم المجتمعا.

الح ىىارة

د .الوضاااع الطبقاااي :و ب ىىا ي ىىدور الح ىىديث ع ىىن اتج ىىا ين :ا ول و ىىوى التقس ىىيم ال يق ىىا ي ىىين دول

الشىىمال ودول الجبىىوبى حيىىث الشىىياب فىىا دول الشىىمال الغبيىىة يعيشىىون يمسىىتوى معيشىىا وخىىدماتا
و قىىافا واجتمىىاعا عىىام أعل ى يك يىىر مىىن شىىياب دول الجبىىوب الصقي ىرةى ال ى ين يىىبعك

ومجتمعاتهم عليهم.

وا ىىس يلىىدابهم

أمىىا االتجىىاس ال ىىاباى فهىىو أولئى الشىىياب المبحىىدرون مىىن أصىىول يقيىىة فقيىرة فىىا ات اليلىىد

والمجتمس والمبحدرون من أصول يقية مترفة أو بية.

حاجات الشباب األساسية:
الحاجة عيارة عن دوافس ميسى ة لىدى ا شىخاص تجعلهىم يحسىون أن شىيئا مىا يبقصىهمى أي أبهىم
فا حاجة إل شاء يشيس

ا الدافس وير يهى فالحاجات مرتي ة يالدوافس وباشئة عبها حيث يسع

الصرد لشىياع مىن حصىظ يى ل بصسىه وبوعىه ويحقىل مبصعتىهى ومصىالحتهى ومصىالح مجتمعىهى ويالتىالا
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يرتي إشياع الحاجات ينحسا

بصسا امر يالسعادة واالرتيا .

()1

وتعىد الحاجىات ا وليىة ىا محركىات السىلو ى فهىا تىوفر االتجىاس وال يىات واالسىتم اررية لسىلو الصىرد
والعديد من االحتياجات والمت ليات تختلى

فىا درجىة ت ليهىا لإلشىياعى وللشىياب حاجىات اجتماعيىة

متبوعة مبها حاجات أساسية أو حاجات روحية وحاجات اجتماعية أو حاجات عا صية وبصسية.

()2

ومن حاجات الشياب الحاجة إل االستقالليةى ل أن الحاجات عادة ترتي يالدوافسى فكلمىا

ظهر دافس مهد لظهىور حاجىات مباسىية لىهى فىدافس الجىوع يعتيىر تمهيىدا لظهىور الحاجىة إلى ال عىامى

والىىدافس الجبسىىا يمهىىد لظهىىور الحاجىىة إل ى الشىىياع الجبسىىاى فعبىىدما يتحىىر دافىىس ت هىىر الحاجىىة

الماسة لمقايلتهى ويالتالا تظهر الر ية فا كىل مىا مىن شىابه تلييىة الىدافس ينشىياع تلى الحاجىة( .)3إ ا
لم يتحقل إشياع الحاجات يشىكل سىليم فنبىه ىد يىؤدي إلى و ىوع الشىياب فىا المشىكالتى لى ل يجىب
إشياع حاجات الشياب مس مساعدتهم عل أن يكون لهم دور إيجايا فا الكش

عن

س الحاجىات

والتعيير عبها ومواجهتها " يتبمية درتهم عل التصكير المب قاى وعل التعيير عن أفكار م يو و ى

وعل القراءة واالستماع فكار ير م يصهم ".

ول مان استقاللية حاجات الشياب وعىدم جموحهىا وشى يها يت لىب ا مىر اال تمىام يالترييىة

الروحيىىة القويمىىة حتى يمكىىن مسىىاعدة الشىىياب على تكىىوين مجموعىىة مىىن القىىيم و الميىىاد فىىا شىىكل

بظام أخال ا محكم تكون له يم اية فلسصة فا الحياة.

موان مرحلىىة الشىىياب مرحلىىة ابتقاليىىة لهىىا مقوماتهىىا البصسىىية واالجتماعيىىة والييولوجيىىة والتاريخيىىة
سىواء كابىىت ى س المرحلىىة االبتقاليىىة ادئىىة أم عاصىىصة فىىنن فهمهىىا ومواجهتهىىا مىرتي يصهىىم كىىل مرحلىىة
من مراحل العمر عل حدة ومقاربتها يالمراحل ا خرى.

ويالبظر إل الشياب الصلس يبا بالحظ أن با حاجىات وم الىب أساسىية لهىمى يجىب العمىل

عل تلييتها وتحقيقها ومن أ مها:

 .1الحاجات اال نفعالية:

تيدو فا يداية مرحلة الم ار قة الحاجة إلى تحقيىل االتىاان االبصعىالا والتكيى

البصسىا السىليم

مىىن خىىالل تكىىوين االتجا ىىات الصىىحية مىىس المجتمىىس .و لى تيىىدو الحاجىىة إلى تبميىىة الشىىعور يالى ات
لتحقيىل الر ىىا عىن الىىبص ى وعىدم الشىىعور يىالبقص ومىىا يىرتي مىىن مشىاعر الخجىىل والقلىلى وتظهىىر
أي ا يو و الحاجة إل الشياع العا صا عن يقية أ راد ا سرة والمخال ين مس ظهور ا بابيةى م
()1

فرج عيد القادر

ه :أصول علم النفس الحديثى عين للدراسات واليحوث االجتماعية

3ىالقا رةى1996

 http://www.pnic.gov.ps/arabic/social/social_men/social_men2.htmlص115

( )2علا ليلة وآخرون:ى مرجس سايل ى 2000ى ص. 25
()3
Sorenson, Herbert, Psychology in Education, New York Negraw- will Book Co.
Inc(1989).p.p 101-113
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تيىىدأ فىىا الظهىىور يالتىىدريج الحاجىىة إل ى

ىىي الىىبص

فىىا مواجهىىة الم ي ىراتى والحاجىىة إل ى اال تمىىام

يىىأمور يعيىىدة عىىن الى اتى الحاجىىة إلى فهىىم الى ات على حقيقتهىىاى إلى جابىىب الحاجىىة إلى امىىتال أو

تكىىوين فلسىىصة خاصىىة للحيىىاة مىىس تأكىىد الحاجىىة لالبتقىىال العىىا صا يىىدون أبابيىىة وتتأكىىد الحاجىىة إل ى

االبتماء الديبا والروحا وتتم ل القيم الديبية والروحية والم ىل العليىا حيىث يجىد الشىاب فيهىا خالصىة

من ا امة البصسية التا تعتريه وكيحال للجما االبصعاالت التا يتع ر إشياعها.

()1

 .2الحاجات العقلية:

و ا است مار بسية ال كاء وتوجيههىاى ويقىول ويكسىلر إن الى كاء ىو القىدرة الكليىة لىدى الصىرد

للتصر الهاد

فا التعامىل المجىدي مىس الييئىة( .)2ولقىد أ يتىت يعىم الد ارسىات أن العوامىل الييئيىة

تؤ ر فا بسية ال كاء وبموس تأ ي ار محدودال ( .)3والشىياب فىا حاجىة ماسىة إلى تبميىة الد ار واالبتيىاس
وممارسة التخيل والتصكير الصحيح ويتم

ا عن ريل اال الع واعت ار مجاالت الخيرات الجديدةى

وممارسة الهوايات الشخصية واست مار الهوايات المختلصة والكش

 .3الحاجات االجتماعية:

عن المهارات الكاملة وتوجيهها.

تع ىىد الحاجى ىىات االجتماعيىىىة للش ىىياب أك ى ىىر الحاجى ىىات ت ىىأ الر يالخصى ىىائص الجسى ىىمية والعقليىىىة

واالبصعاليةى وك ل عوامل الييئة والتبشئة االجتماعية بظ ار الرتيا ها الكيير يىالقيم والعىادات والتقاليىد
الخاصىىة يىىالمجتمسى وعل ى أيىىة حىىال فنبىىه يمكىىن حصىىر الحاجىىات االجتماعيىىة ا ساسىىية فىىا :حاجىىة
الشياب إل تكوين عال ات اجتماعية مىس أفىراد المجتمىس وجماعاتىه ومبظماتىه المختلصىة يمىا يكصىل لىه

مكابه اجتماعية مباسية.

كما تيدو الحاجة وا حة للتصدي لمسؤوليات الحياة ا سىرية يىأن يأخى الشىاب دورس كىاوجى

ورب أس ىرةى وممارسىىة ا دوار االجتماعيىىة المباسىىية فىىا الحيىىاة إل ى جابىىب الحاجىىة إل ى اال ى الع
يأدوار رسمية فا المجتمس وتحمل أعياء ومسؤوليات فىا الحيىاة والعمىلى تتىيح لىه اسىتخدام إمكابياتىه

وموا يه و دراته الخاصة يما يع يه و عه فا المجتمس ويمكبه من تقديم إسهامات لآلخرين.

 .4الحاجات السياسية:

يجىىب البظىىر إل ى الظىىرو

التىىا مىىر يهىىا الشىىعب الصلس ى يبا ىوال سىىبوات االحىىتالل والتىىا

الاالت مستمرة حت اننى فقد خام الشياب الصلس يبا ب اال من أجىل الحريىة ومىااالى و ىد ظهىر
ى ا الىىدور جلي ىا مىىن خىىالل سىىبوات االبتصا ىىة الصلس ى يبيةى و ىىد حىىدث تحىىول فىىا دور الشىىياب يعىىد

مسيرة السالم و دوم السل ةى ويداية تشكيل الكيان الصلس يبا عل أرم الو نى وأخ الشياب يه س

المتغي ىراتى وف ى المشىىاركة السياسىىية فىىا صىىبس الق ىرارى وتصعي ىل دور ا ح ىااب والمؤسسىىات السياسىىية
()1
()2

محمد عاما صالح :التأصيل اإلسالمي لرعاية الشباب ى القا رةى دار الصحوة ى1988ىص 44
جاير عيد الحميد جاير  :الذكاء ومقاييسه ى القا رةى دار البه ة العريية1980ىص42
Criwm I.D. and A. Crow, Educational Psychology, (1958): P.P. 150-152

51

)(3

وسيادة القابون من خالل وجود القوابين والتشريعاتى والتريية الو بيىةى وكىل ى ا يمكىن ت ىميبه فىا
خ ىىة تبمويىىة شىىاملة للشىىيابى وكى ل تبميىىة المصهىىوم الىىديمق ار اى يحيىىث تصىىيح الديمق ار يىىة ممارسىىة
حقيقية و ييعية وسلوكا يوميا لدى الشياب(.)1

 .5الحاجات االقتصادية:

ال يمكن الحديث عن تبمية الشياب يدون تبمية ا تصادية تحقل الرفاس والرخاءى ويىأتا على

ى س االحتياجىىات خلىىل فىىرص عمىىل تتماشى مىىس المكابىىات المتىوافرة لىىدى القىىوى اليشىرية و لى

أر

عىىن ريىىل التحىىرر اال تصىىادي واالسىىتقالل اال تصىىادي ال ى ي يىىأتا مىىس تحقيىىل االسىىتقالل الىىو با

وت وير اليبية التحتيىة واال تصىادية ومعالجىة ظىا رة الي الىةى وتىوفير فىرص العمىل المباسىيةى موايجىاد

يى ىرامج للتأ ي ىىل المهب ىىا والش ىىيايا ومعالج ىىة عمال ىىة ا ح ىىداثى ويتك يى ى

يى ىرامج الت قيى ى

اال تص ىىادي

والتىىدريبى وتعايىىا المهىىاراتى ودعىىم الكصىىاءات والمشىىاريس اال تصىىادية والشىىيايية وتعايىىا دور الشىىياب

فا دعم اال تصاد الو با(.)2

أهمية الشباب في المجتمع:
تكمن أ مية الشياب يالبسية للمجتمىس فيمىا يم لىه مىن مصىدر للتجديىد والتغييىر فهىم عىادة مىا

يرفعون لو1اء الحديث من السلو والعمل من خالل القيم الجديدةى التا يتيبا ا الشياب والتىا اليىال
مىىا ت ىىدخل فىىا مواجه ىىة مىىا ىىو سىىائد م ىىن ىىيم تقليديىىةى ولهى ى ا يعىىد الش ىىياب مصىىدر التغيي ىىر ال ق ىىافا
واالجتماعا فا المجتمس.

فالشياب يتمياون يقايليتهم وحيهم للت وير والتغيير والتجديىد مىن خىالل مىا يتيبىوس مىن أفكىار

جديىىدة وأسىىاليب حدي ىىة تعك ى

المرحلىىة الامبيىىة التىىا يعيشىىون فيهىىاى كمىىا أبهىىم يتىىأ رون يىىالت ورات

وااليتكارات واالختراعات التا تحدث من حولهمى وال سىيما فىا مجىال العمىل فىنن تىأ ير الشىياب فيهىا

وتيبى ىىيهم لهى ىىا يسى ىىهم ك ي ى ى الر فى ىىا ت ى ىىوير مجى ىىتمعهم وتبميتى ىىه ى ممى ىىا يجعى ىىل المجتمى ىىس يمتى ىىاا يالحركى ىىة
واالستمرارى وي ل فنن المجتمعات تحىاول جا ىدة إلى احتىواء الشىياب واال تمىام يهىم واالسىتصادة مىن
ا اتهمى ف الل عن أبهم يم لون الشريحة ا ك ر أ مية وحيوية والت ستتول مقاليد ا مورى فسو

تسىىلم لهىىا ابجىىااات الحا ىىر ومىىا توصىىلت إليىىه ا جيىىال السىىايقةى لتحىىافظ عليهىىا ويسىىتصيد مىىن خايبىىة

الما ا ك ا ة تدفعهم إل ا مام يأ دام راسخة وعايمة ايتة من أجل صبس مستقيل أف ل.

()3

فالشىىياب ىىم عصىىب ا مىىةى فهىىم أمىىل الحا ىىر ى وأحىىالم المسىىتقيل يىىل أن أحىىد المهتمىىين

()1
()2
()3

محمد عاما صالح :مرجس سايلى ص 44
عا

محمد أيو م ر :مرجس سايل ى ص .157

مهدى صالح السامرابا وآخرون :الكش

عن وايات الشياب الجامعاى م ايس التعليم العالاى يغدادى 1989ى

ص .2
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يىىأمور الشىىياب ىىال " إن الشىىياب بص ى

الحا ىىرى وكىىل المسىىتقيل" و ىىال آخىىر "إ ا أردت أن تعىىر

مصير أمة مستقياللى فابظر إل حال شيايها".

لذا يمكن أن توجز الباحثة مدى أهمية الشباب وأسباب االهتمام بهم في النقاط التالية:
 الشياب روة يشرية تصول فا يمتها أي روة أخرى .
 اال تمام يالشياب

 اال تمام يالشياب

رورة تحتمها مصلحة الصرد الشابى ومصلحة المجتمس المبتما إليه.
رورة ا تصادية تبموية.

 إن الشياب فا أي مجتمس أو أمة و المستهد
تكات

ا ول من يل ا عىداء ولى ا كىان اليىد مىن

ا سرةى والمدرسةى والمسجدى والمجتمسى والجامعىةى والدولىةى والجهىات الخيريىة يسىائر

أشكالها اال تمام ي ل الشابى وأن يشغل حي الا كيي الر من ا تمامىاتهم ى فكىل ىؤالء مسىؤولون
عن الشياب.

دور الشباب في المجتمع:
يقىىىوم الشى ىىياب ي ى ىدو ار رئيسى ىىيا وحيويى ىىا فى ىىا اليبى ىىاء المجتمعى ىىا عموم ى ىا وفى ىىا العمليى ىىة التبمويى ىىة
خصوصىىاى ل ى ل اعتيىىر الشىىياب ىىم و ىىود الحركىىات السياسىىية واالجتماعيىىة ومحركهىىا ا ساسىىا فىىا

العديىىد مىىن دول العىىالمى ويىىتلخص دور الشىىياب فىىا المجتمىىس فىىا أن لهىىم دوريىىين رئيسىىيين يمكىىن فىىا
المجتمىىس ويمكىىن أن يحققهىىا الشىىياب للمجتمىىس يدرجىىة كييىرة لى ا فىىنن الىىدور ا ول ىىو الىىدور البتىىاجا
ىىا

ة بح ىىو الت ىىوير ف ىىا المج ىىاالت االجتماعي ىىة

للش ىىياب وال ىىدور ال ىىابا ىىو دور الش ىىياب كق ىىوة

والشىىياب بتىىاج أو ىىاع اجتماعي ىة معيبىىة ولىىي

حالىىة فيسىىيولوجيةى أو بصسىىية كمىىا يتصىىور ا

المختلصة.

()1

الىىيعمى فهىىم ظىىا رة ييولوجيىة موجىىودة فعىالل فىىا كىىل مجتمىىسى ولكىىن الشىىياب كوبىىه ظىىا رة اجتماعيىىة

مرتي ىىة أص ىالل يشىىرو الخاصىىة لكىىل مجتمىىس ومىىن بىىا تىىأتا أ ميىىة البظىىر إل ى الشىىياب يىىأبهم بتىىاج
و اع االجتماعية والح ارية.

فالسىمات والخصىىائص الموجىودة فعىالل فىا الشىىياب لىي

مجىىرد صىصات ايتىىةى يىل ىىا أي ىال

مبتج ىىات اجتماعي ىىة تص ىىاغ يحس ىىب عوام ىىل اجتماعي ىىة مت ىىداخل كالع ىىادات وأبم ىىا الع ىىيا وا بظم ىىة
االجتماعية وال قافية السائدة التا تختل

ياختال

اليلدان وتتبوع من مجتمس إل مجتمس أخر.

()2

فالشىىياب يكتس ىب اتجا اتىىه ومها ارتىىه و ا اتىىه و يمىىه وتجاريىىه مىىن خىىالل تصاعلىىه مىىس أف ىراد

()1

مجد الدين عمر خيري :الشياب و

ايا المجتمس العرياى المجلة ال قافيةى الجامعة ا ردبيةى العدد ا ولى عمانى

1983ى ص 86

()2

محمد يشوا :مالمح الشييية العريية فا الخ اب العلما العرياى أشغال ملتق

سلسلة الدراسات االجتماعية(1984 )10ى ص.13
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الشياب والتغيير االجتماعا

المجتمىىس و ييعىىة الوس ى ال ى ي يعىىيا فيىىهى ممىىا يىىؤ ر فىىا سىىلوكه وال ى ي ىىد يمي ىاس عىىن شىىاب فىىا
مجتمس آخرى تيعال ل قافة ل المجتمس و يمه وعاداتهى ويمىا أن كىل مجتمىس يمىر يظىرو

معيبىة مىن

مشىاكل وأامىات مىن حىىين نخىرى فىنن الشىىياب بصسىه يتىأ ر يهى س المتغيىرات سىواء كابىت اجتماعيىىة أو

ا تصادية أو سياسية والتا د تؤ ر فا اتجا اته وسلوكه ول ل فهو بتاج و اع مجتمعه.

ويم ىىل الشىىياب بىىا ليىىة الجامعىىاتى حيىىث يم ىىل ليىىة الجامعىىات ال ليعىىة الواعيىىة مىىن يىىين

الشيابى التا تقس عل عىاتقهم مسىؤولية التصاعىل الصىحيح مىس مت ليىات خ ى التبميىة يعىد إكمىالهم

للدراسة والدخول فا سول العملى وتقس عل الجامعة مسؤولية تقديم فرص ال قافة والمعرفة المتبوعة
التا تساعد م فا فهم الحياة ومواجهة ت وراتها وتحدياتهاى ف الل عم مسؤولياتها فا تعايا ا فكار
والق ىىيم واالتجا ىىات االيجايي ىىة مبه ىىا ف ىىا شخص ىىياتهم ن أي تح ىىديث ف ىىا يم ىىة ومص ىىا يم واتجا ىىات

الشياب ال يمكن أن يكون فاعلية ما لم يتقيله الشياب ويتصاعل معهم.

()1

مشكالت الشباب الفلسطيني:
المشاكل التا يتعرم لها الشياب الصلس يبا كافة موان كابت متشايهة شكليا مس م يالتها
فا أصقاع أخرى من ا رم لتختل فا جو ر ا وشكلها عن أي تجرية شيايية فا أي دولة أخرى

من العالمى ويأتا

ا االختال

بتيجة للو س الخاص ال ي تعيشه الشياب جراء االحتالل

االسرائيلا مواف ارااته التا تشل حركة و مو الشياب فا كافة المجاالتى
يا سا

س الف اراات تستهد

ا جيال الجديدة من الشياب وال ين يعتيرون محر التبمية الو بية وا مل الكيير لتحرير

الو نى وعل الر م من أ مية فئة الشياب إال أن با العديد من التحديات والمشاكل التا تواجه
س الصئة بتيجة التغيرات اليبائية والمتغيرات السياسية واالجتماعية وال قافية والتا شهد ا وال ياال

المجتمس الصلس يبا والتا سا مت فا حدوث العديد من المشكالتى والتا تت لب مواجهتها ت افر
جهود المؤسسات وا جهاة المختلصة لشياع احتياجات الشياب ورعايتهمى فالمشكالت التا يعابا

مبها الشياب ترتي

يتل

التا يعابا مبها يا ا أفراد المجتمس من حيث عموميتهاى يحيث يوجد

صور فا إشياع االحتياجات الييولوجية واال تصادية واالجتماعية والبصسيةى ويعابا من المشكالت

التا ترتي

ي ييعته العمرية التا يمر يهاى حيث الصراغ الصكري والعقائدي والت ي ب ا يديولوجاى

وافتقاد الهويةى وافتقاد القدرةى والتبا م يين المصا يم وا فعالى واالبحرافات الصكريةى وفا

وء

ا

الو س المتميا للشياب يصصة عامة والشياب الجامعا يصصة خاصةى وما أسصرت عبه العديد من

الدراسات واليحوثى فنن عبصر القلل والتوتر فا المجتمس ترتي فا ك ير من جوابيها يالشيابى

()1

ا ير صيري مهدي :يباء مقيا

مقبن التجا ات لية جامعة يغداد بحو يعم الق ايا ى كلية التريية ا ول ى

جامعة يغداد ى  1990ى ص. 7
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وتتسس موجات القلل والتوتر عبدما تكون لديهم حاجات متعددة يتع ر إشياعها يال رل الكافية

والمالئمةى وعبدما تتعدد وتتراكم مشكالتهم التا يصعب مواجهتها وحلها يا ساليب المباسية مما
يعرم الشياب لمواجهة العديد من الموا

الحيا ية.

وبظ ار ن مشكالت الشياب الجامعا تختل

()1

عن مشكالت الشياب فا الق اعات ا خرىى

و ن عبصر الشياب الجامعا أصيح ا تأ ير ال يمكن تجا له بحيث تبرز لديه مشكالت منها:

أ .المشكالت النفسية :حيث يعابا ك ي الر من القلل والتوتر وتغلب الحالة االبصعالية والشعور
يالبقص والخجل واالرتيا والخو

من المستقيلى ووجود صراع بصسا يعابا مبه المجتمس
للوا س االجتماعاى و ا البوع من

والشيابى والصراع با لي ش و ال موابما و ابعكا
الصراع يبشأ من االادواجية والتبا مى فاالادواج فا القدوة والتريية والتعليم وتقديم ا فكار

والقيمى يؤ ر فا تكوين الشخصية للشيابى فصا الييئة المحي ة يتلق ال صل أشكاالل من القيم
وا فكار وانراء المتبا

س ا حوال يبشأ ا

ةى وفا ظل

صال ويستوحون خ سير مى إن

الشياب بسيج من البص ى والصكرى والعا صةى و س تحتاج إل

اء صحا وبصسا سليم

يساعد عل البمو والتكاملى موا ا لم يتوفر ل فنن الشياب سيصقد قته ي اته ومجتمعه وي ل
يبعدم التواصل المقصود.)2( .

ب .المشكالت االجتماعية :والتا تتم ل فا ارتصاع الك افة السكابيةى مما ال يتيح للشياب فرص
إيجاد سكن مالئمى و ا يؤدي إل عدم توفر الحد ا دبا من الخدمات العامة التا يجب

أن تتوفر لهمى وك ل

ابتشار ظا رة العب ى والي الةى والاواج الميكر والتا سا مت فا

خلل ك ير من المشاكل ا خرىى ومبها جدلية الصرد والمجتمس وتأ ير المصلحة الخاصةى
كأن يتجه الشياب بتيجة للتريية الخا ئة إل االبخ ار مس جماعات السوء المبحرفةى وييرا

لديه أي ال ظا رة البصور والتمرد والسخرية من يعم البظم القائمة حيث يعص ويتحدى
السل ة القائمةى ويت ور إيمابه يالم ل العليا يشكل يؤدي إل

السخرية أحيابال من الحياة

الوا عية المحي ة يه ليعد ا عما يؤمن يهى وياداد تعصيه نرائه متأ ار فا ل
عديدة تبشأ عن عال ته يالوالدين ويأبما

يعوامل

ال قافة التا تشكل ييئته ويالشعائر الديبية التا

يؤمن يهاى وال يقات االجتماعية التا يبتما إليها .الشياب الجامعا م ا ك ر شعو الر يور ة
()1

بور ان مبير فهما (  1999م )ى القيم الديبية للشياب من مبظور الخدمة االجتماعيةى دار المكتب الجامعا

الحديثى االسكبدريةى ص. 256

()2عا

م ر ( ) 2003ى دور التلصايون الصلس يبا فا تشكيل الوعا االجتماعا للشياب الصلس يباى ( دراسة

ميدابية عل

عيبة من

الب الجامعات)ى دراسة ماجستير

ص.161
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ير مبشورةى معهد اليحوث والدراسات العرييةى

ا الحرمان بظ الر لتعدد م اليها وارتصاع مستوى

عاجا أمام االحتياجات المتباميةى و ير ادر حت
الحاجات ا ساسيةى كما ي ا

الشياب إل تل المسائل.

إل

موحهاى ومواجهة مستوى من الدخل
الوفاء يالمستويات الدبيا لشياع

ل المشكالت الجبسية يأبواعها المختلصة وعدم ابتياس

()1

ت .المشكالت الثقافية :وتتم ل فا أن المجتمس الصلس يبا لم يستغل ر ية الشياب فا اال الع
عل ال مجهول واكتشا

المكبوباتى ر م استعداد م لتسخير كل ما يملكون وما يست يعون

فا خدمة الحقيقةى والكش

عن يعم الخصايا وا سرار العلمية فا

ا الكونى كما أن

يعم الشياب يص دمون يالوا س المر حين يحاولون أن يترددوا من قافة أمتهم ولو يشاء

يسير ولكبهم يصاجئون ي قافة ريية عير وسائل مختلصة مما يايد من مشكالتهم االجتماعيةى
وك ل تجسدت تل المشاكل يقلة مراكا ال قافة الشيايية المتخصصة التا يلجأ إليها الشياب
وك ل عدم وجود اليرامج العلميةى والوسائل الت قيصية المتكاملة يال افة إل

يالشياب العالما.

لة االحتكا

()2

ث .المشكالت التعليمية :حيث يواجه الشياب وخاصة الجامعا مشكالت عديدة ترتي يمجال
دراسته سواء فيما يرتي يالشياب أبصسهم أو يالمقررات الدراسة أو العلمية التعليميةى فالشياب
الجاما ال يشعر يأن الجامعة تقدم له أك ر من مجرد كم من المعلومات دون أن تقوم

يوظيصتها الرشادية والت قيصية التا تاودس يما يحتاجه من قافة عامة.

ومن المشكالت التعليمية التا واجهها الشياب والتا يترتب عليها سواء التوافل الدراسا
والشخصا واالجتماعا ا اختيار الكلية المالئمةى والمبهج الدراساى العادات الدراسيةى

والعال ة يين المدر و اليه.

()3

ج .المشكالت الدينية واألخالقية :ويقصد يها ا فكار والظوا ر أو الق ايا التا ت ير القلل لدى
شريحة من الشياب بظ الر لتعار ها مس الدين أو عدم اليت فيها يرأي ديبا وفقال لتصور
ؤالء الشيابى ومن المشكالت الديبية الحاجة إل التوجيه الديبا والحيرة يخصوص الحياة

والموت وما يعد اى والخو

من الموت والحيرة يخصوص المعتقدات والش

وال اللى وعدم إ امة الشعائر الديبيةى وعدم التمس

الديبا

يالتقاليد الديبيةى وعدم احترام القيم

ا خال يةى وعدم معرفة المعايير التا تحدد الحالل والحرام والصواب والخ أى والصراع يين

المحافظة والتحررى والشعور يال بب وتأبيب ال ميرى والقلل يخصوص التعصب الديبا.
()1عا
()2

م ر ( ) 2003ى مرجس سايل ى ص 264-263

المرجس السايلى ص.160

()3عا

محمد يركات (  1987م )ى المشكالت البصسية واالجتماعية والتعليمية لدى الب المدن الجامعيةى رسالة

دكتوراس ير مبشورةى كلية الترييةى جامعة السكبدريةى ص.43-30
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كما يضاف إلى المشكالت التي يواجهها شبابنا العربي عامة والفلسطيني خاصة مشكالت أخرى

هي:

 .1التيعية والتجائة واالحتالل والتخل ى والتا اليد لبا من التغلب عليها من خالل التح ر
والتعليم والتواصل والتحرر .

 .2مشكلة الهوية واالبتماء حيث يعابا الشياب العريا والصلس يبا من مشكلة حقيقية فا
تحديد

مجتمعه.
 .3مشكلة

ويته الو بية وال قافية وتحديد مو عه عل
ع

الخار ة المجتمعيةى وا ترايه عن

االبتماء والتوجهات الصكرية حيث إن شيايبا المعاصر فا مجمله ال يحمل

أي عقائد فكرية أو سياسية أو ديبيةى وفا أف ل ا حوال فهو يحمل يعم ال مو

اال تصادي مس العلم أن بسية الشياب من أصحاب التوجهات الصكرية متدبية عموما فا

مجتمس الشياب .

 .4بظرة االستغراب واالستهجان التا يال يها الشياب من أصحاب االبتماءات الصكرية وس
المجتمس الشابى وسليية البظرة بحو العلم الحايا والت وعا لدى شيايبا .

 .5الصجوة يين ا جيالى حيث يعاين الشياب الصلس يبا كغيرس من شياب العالم من مشكلة
.6

حقيقة فا التواصل مس ا جيال ا كير والتا تحكم البظرة الوصائية عال ته يالشياب.
يايية الرؤية و ع

التركيا حيث إن معظم شيايبا ال يحمل أي صورة وا حة لمستقيله

وال يرى لبصسه دو الر فاعالل فا مجتمعهى وال يحاول حت تركيا دراته و موحاته فا اتجاس

معين .

 .7كيت حريات الشياب وتقييد دراتهم عل التعيير يحيث ال يوجد مبير يست يس من خالله أن
يعير عن رأيه.

 .8عدم احترام الو ت واستغالله يحيث يجب تدريب شيايبا عل احترام الو ت ومعرفة كيصية
ادارته واست مارس.
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أما بالنسبة لخصوصية شبابنا الفلسطيني فهو يتعرض ويعاني مشكالت وتحديات لم يواجهها أ

مجتمع آخر في العالم في اإلضافة إلى تلك المشاكل السابقة الذكر يضاف إليه مشاكل أخرى

وهي:

()1

أوالً – سياسية :تعرم الشياب الصلس يبا لسي رة االحتالل االسرائيلا وال ي عك

ممارسته

الوحشية ير البسابية والتا تصول درة البسان عل التخيل سواء يالقتل وأشكاله والتع يب وأشكاله
والحصار والمبسى كما ويأخ

ا االحتالل أشكاالل مختلصة من احتالل أرام و قافا وا تصاديى

يحيث خلل شرخا كيي ار فا عملية التواصل الح اري والسياسا للشعب الصلس يبا يى كما ومار

السياسا وال قافا عليه وحرمابه من التمتس من ممارسة أدب حقو ه كنبسانى

ا االحتالل العب

ف ال يابتهاكاته كافة مباحا حياته من تل وتشريد وتع يب واعتقال ومصادرة أ ار يه و دم ييوتى
م

محاوالل من ل

يعدوابية المستعمرين .

الهوية الو بية للشياب لصالحه من خالل إلغائه عير قافته التا تتسم

ثانياً – اقتصادية :يعابا اال تصادي الصلس يبا عدة مشاكل ج رية تسا م يشكل كيير فا ايادة
وتك ي

عل

ال غ عل الشيابى فاليبية اال تصادية بتيجة سبوات من االحتالل مهلهلة و ير ادرة

تليية حاجة الجمهور الصلس يباى في غ

عليه التيعية ياال تصاد السرائيلاى ومن المشاكل

أي ا ياب العدالة فا توايس ال روةى وتصاوت فا الدخل وسوء استغالل للموارد اليشريةى والمحسويية
فا التوظي

وو س البسان المباسب فا المكان الغير مباسب كما أن الي الة فا صصو

الشياب

الصلس يبا تشكل أحد المشاكل والهموم التا تقلقه وتقلل المجتمس يشكل دائمى حيث تيلغ بسية
س

الي الة فا ا ار ا الصلس يبية ( )%38يين الشياب فا المرحلة العمرية ( )24-15وتختل

البسب يين جائا الو نى فصا حين تيلغ بسية العا لين عن العمل يين الشياب ال كور فا
()2

محافظات ال صة الغريية () %11.7ى فها تل فا محافظات اة إل (.)%25.7

ثالثاً – اجتماعية :توجد حالة من اال تراب فا المجتمس الصلس يبا وخاصة عبد الشياب مبهمى
يحيث يشعر الشياب يالوحدة والعالة واليعد عن ال ات وعن مشاعرس وأفعاله وآرائهى ويشعر أي ال أن

ما يصعله لي

له يمة ولن يؤ ر عل

المحي

التصاعل االجتماعا يين الشياب و د يكوبه

صغيرة أو كييرةى وفا وجود

الخارجاى وعدم شعورس يأمان ويبعك

ا الشعور عل

ا عل

مستوى فردي أو جماعا أو فئات

س ال غو ات المتكررة عل الشياب الصلس يبا وال ي ييحث عن

التواان والهدوء الداخلا وعن التكي

أحيابال يكون التكي

صعب جدا مس أو اع ك يرةى مما

()1المركا الصلس يبا لإلرشاد (2003م)ى الوا س السياسا واالجتماعا واال تصادي وتأ يرس عل الشياب الصلس يباى
اةىى ص. 15-8

()2

الجمعية الو بية لتبمية المخيمات الصلس يبية (2004م)ى الشياب واستراتيجية التغييرى اةى . 76
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ي

ر الشياب إل

المجتمس .
تعري

وي ا

إل

اللجوء إل

المخدرات والكحول مما يشكل خ ار كيي ارل عل

الدمان عل

ل من المشاكلى ما يتعلل يعدم و س ابون للشياب الصلس يباى وعدم وجود

وا ح ومحدد لهم.

()1

إن المشاكل والتحديات السايقة ال كر والتا تق

أمام الشياب ا عديدة ومعقدةى و ا جاء

كيير من تحديات أمام المجتمس يكاملهى وتشكل أي ال تحديال امام القيادات السياسيةى والعلمية والصكريةى
وأمام مبظمات المجتمس المدبا .والعيرة با كي

المشكالت والتحدياتى وكي

يمكن أن ياداد الوعا المجتمعا والشيايا إااء

س

يمكن و س االستراتيجيات لمواجهتها؟ وما ا الصورة الص ل لتقاسم

ا دوار فا إ ار من االستم اررية والوا عية والتواصل والقدرة عل البجاا .مما يستدع إل تيبا

دراسة شاملة حول المشكالت التا يتعرم لها الشياب الصلس يبا .

()1جريدة الحياة الصلس يبيةى 2005/7/26م( .بدوة حول دور الشياب فا التبميةى بظمتها الجمعية الو بية لتبمية
المخيمات)ص2
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الفصل الرابع

العمل التطوعي واملؤسسات األهلية
المبحث األول :مفهوم وخصائص العمل التطوعي
 تمهيد.
 مصهوم العمل الت وعا.
 أ مية العمل الت وعا.
 أ دا

العمل الت وعا.

 مجاالت العمل الت وعا.
 معو ات العمل الت وعا فا الو ن العريا.
 آلية تصعيل العمل الت وعا لدى الشياب الصلس يبا.
المبحث الثاني :مفهوم وخصائص وسمات المؤسسات األهلية
 تمهيد.
 مصهوم المؤسسات ا لية.
 خصائص المؤسسات ا لية.
 أبوع وتصبيصات المؤسسات ا لية.
 بشأة وت ور المؤسسات ا لية الصلس يبية.
 المبظمات ا لية فا فلس ين.
 دور ومهام المؤسسات ا لية فا فلس ين.
 أ مية المبظمات ا لية فا فلس ين.
 مجاالت عمل المبظمات ا لية فا فلس ين.
 دوافس عمل المبظمات ا لية فا فلس ين.
 العوامى ى ىىل التى ى ىىا أدت إل ى ى ى ت اايى ى ىىد المبظمى ى ىىات ا ليى ى ىىة فى ى ىىا
فلس ين.
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المبحث األول:
مفهوم وخصائص العمل التطوعي
تمهيد :
يعد العمل الت وعا من أ م الوسائل المستخدمة للمشاركة فا البهوم يمكابة المجتمعات فا

اعدة مسلَم يها مصاد ا

يوما يعد يوم فهبا
عصربا الحالاى ويكتسب العمل الت وعا أ مية متاايدة ل
أن الحكومات سواء فا اليلدان المتقدمة أم البامية لم تعد ادرة عل سد احتياجات أفراد ا ومجتمعاتها
الحياتية ى اادادت االحتياجات االجتماعية وأصيحت فا تغير مستمر ول ل

ى فمس تعقد الظرو

كان ال يد من وجود جهات أخرى موااية للجهات الحكومية تقوم يملء المجال العام ى تكمل الدور

ال ي تقوم يه الجهات الحكومية فا تليية االحتياجات االجتماعية ى وي لل عل الدور ال ي تقوم يه
س الجهات " العمل الت وعا " .

ومن الجدير يال كر أن تبمية المجتمس تعتمد يشكل أساسا عل

يجب أن تقوم عل أسا

مشاركة الموا بين ى التا

الر ية واالستعداد الت وعا من يل المشاركين ى وتأخ

س المشاركة

صور مختلصة تتبوع من المشاركة ال وعية يالمال أو الرأي أو الخيرة أو ي ل الجهد ى كما أبها مجال
لا
يمكن لغاليية سكان المجتمس المسا مة فيه وفقلا لقدرات كل مبهم ى ا مر ال ي يترتب عليه تحديد
احتياجات المجتمس ومشكالته يصورة وا عية يما يسهم فا تغيير ا و اع ير المر وب فيها من
يل سكان المجتمس .
وتع ا

()1

ريقة تبظيم المجتمس -ك ريقة أساسية لمهبة الخدمة االجتماعية -للت وع أ مية

خاصة ى فها ال ترى فيه دفلا أو اية فا حد اته ى إبما تعتيرس فا الو ت بصسه وسيلة تتمكن من
خاللها من تحقيل أ دافها فا تبمية الموارد اليشرية ى لكا يست يس العبصر اليشري التعامل يكصاءة
ريقة تبظيم المجتمس تتخ من

موايجايية مس مشكالت المجتمسى ويتعيير متكافئ يمكن القول أن
أسلويا لها ى حت تتمكن من التعامل مس الموا
است ارة أفراد المجتمس وت وعهم
ل

المجتمعية المختلصة

والمتغيرة يكصاءة ى ومن با فنن العمل الت وعا واالستصادة يالمت وعين يعد بق ة ارتكاا أساسية فا
ريقة تبظيم المجتمس.

()2

()1قاسم ,محمد)2004(,نماذج ونظريات الممارسة المهنية في تنظيم المجتمع ,جامعة حلوان ,القاهرة ,مصر
,ص.293
( )2صادق ,نبيل محمد  . )2003(,طريقة تنظيم المجتمع في الخدمة االجتماعية  ,جامعة حلوان ,القاهرة  ,مصر ,
ص.231
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بظر لما يم له الشياب من أ مية خاصة كوبهم فا مرحلة الع اء ويمتلكون القدرة ال بية
لا
ر قافة الت وع وتشجيعها ييبهم ى ن العمل
واليدبية العالية ى فقد سعت ك ير من الدول إل
الت وعا يعتمد عل

عوامل عدة لبجاحه ى ومن أ مها المورد اليشري فكلما كان المورد اليشري

متحمسا للق ايا االجتماعية ومدرلكا يعاد العمل االجتماعا ى كلما أت العمل االجتماعا يبتائج
ل
حيا ليمار أفراد المجتمس والء م
اء ر ل
إيجايية وحقيقية .كما أن العمل االجتماعا الت وعا يم ل ف ل
وابتماؤ م
دراتهم.

()1

مهما لصقل مهارات ا فراد ويباء
لمجتمعاتهم .كما يم ل العمل االجتماعا
ل
مجاال ل

واب ال لا من العال ة التا تري يين العمل االجتماعا الت وعا والمورد اليشري ى فنبه يمكن
القول يأن عماد المورد اليشري الممار للعمل االجتماعا الت وعا م الشياب خاصة فا

المجتمعات الصتية ى فحما

الشياب وابتماؤ م لمجتمعهم كصيالن يدعم العمل االجتماعا الت وعا

ومسابدته والر ا يمستواس وم موبه ىف لال عن أن العمل االجتماعا الت وعا سيراكم خيرات
و درات ومهارات الشياب ى وال ين سيكوبون يأم

الحاجة له خاصة فا مرحلة تكويبهم ومرحلة

ممارستهم لحياتهم العملية.
من با تسع الدراسة الحالية إل تسلي ال وء عل

قافة العمل االجتماعا الت وعا لدى

الشياب الجامعا واتجا اتهم بحو ممارسة العمل االجتماعا الت وعا ى وال ي يم له فا
الب جامعات

اع اة (السالمية -ا ا ر -ا ص – القد

س الدراسة

المصتوحة) .

مفهوم العمل التطوعي:
تتعدد المصىا يم والتعريصىات الخاصىة يالعمىل الت ىوعاى ويعىود االخىتال

العمل الت وعا إل

ييعة الت وع فا كل مجتمسى حيث تختل

العوامىىل الديبيىىة وال قافيىىة والسياسىىية فهبىىا عىىدة تعىىاري

أ دا

حىول تحديىد مصهىوم

الت وع ومجاالته يىاختال

لمصهىىوم العمىىل الت ىىوعاى فيعىىر المعجىىم

الوسىىي الت ىىوع يأبىىه التيىىرع يصعىىل الخيىىرى يقىىال :اعىىه ي وعىىه إ ا ابقىىاد معىىه وم ى

م ىرس ..وأمىىا

ولهم فا التيىرع يالشىاء :ىد ت ىوع يىه فهىو مىن ى ا اليىابى وال يقىال ى ا إال فىا يىاب الخيىر واليىرى

ويقال (مت وعون) للمجا دين ال ين يت وعون يالجهادى وت وع يالشاء :تيرع يه فهو مت وع والجمس

مت وعون .ومن با كان كل عمل يقىوم يىه البسىان مىن تلقىاء بصسىه ى ويىؤدى فيىه خدمىة لغيىرس دون

ابتظار أجر أو مقايل يسم ت وعال( .)2ك ل يعر ا صصهابا الت وعا يأبه الت ىوع مىن ال اعىةى
( )1حسين ,محمد رضا. )2006( ,.اتجاهات الشباب الجامعي نحو التطوع دراسة مطبقة على طالب وطالبات
جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان  ,المؤتمر العلمي السابع عشر :الخدمة االجتماعية وقضايا المرأة  ,القاهرة ,
مصر .ص. 568
( )2مجمس اللغة العريية :المعجم الوسي ى دار الحديث لل ياعة و البشرى ييروتى د.تى ص .570
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وت وع ك ا يعب تحمله وعالى وت وع له يعب تكل

(فمىىن ت ىىوع خي ى الر فهىىو خي ىر لىىه)

()1

است اعته حت يست يعهى وفى القىرآن الكىريم

والت ىىوع ىىو مىىا يتيىىرع يىىه البسىىان مىىن ات بصسىىه ممىىا ال يلامىىه

و ير مصروم عليهى والت وع فا اللغة العريية يعب الايادة فا العمل ويعبا التيرع يالشاء.

()2

كما

عر صيحا الرييحىات الت ىوع يأبىه الجهىد الى ي يقىوم يىه فىرد أو مجموعىة مىن ا فىراد يىدافس الر يىة

دون الحصىىول عل ى مقايىىل أو تو ىىس الحصىىول عليىىهى ويصىىيح العمىىل اجتماعيىىا عبىىدما تتوجىىه جهىىود
ا فراد القائمين يالعمل بحو تحقيل ايات تعود يالبصس عل المجتمس.

ويعر محمد شم

()3

الدين الت وع يأبه الجهد ال ي يي لىه أي إبسىان لمجتمعىه يىال مقايىل يىدافس مبىه

لإلسهام فا تحمل مسؤوليات المؤسسة االجتماعية التا تعمل عل تقدم الرفا ية البسابيةى و على
أسىىا

أن الصىىرص التىىا تتهيىىأ لمشىىاركة المىوا ن فىىا أعمىىال ى س المؤسسىىات الديمق ار يىىة ميىاة يتمتىىس

يها المجتمسى وأن المشاركة تعهد يلتامون يه.

()4

ويعرفىه الىدكتور أحمىد كمىال يأبىه لى الجهىد الى ي يصعلىه البسىان لمجتمعىه يىدافس مبىه ودون ابتظىىار

مقاي ىىل ل ىىه ى اص ىىدال يى ى ل تحم ىىل يع ىىم المس ىىؤوليات ف ىىا مج ىىال العم ىىل االجتم ىىاعا الم ىىبظم الى ى ي
يستهد

تحقيل الرفا ية لإلبسابية ى وعل أسا

أن الصىرص التىا تتىا لمشىاركة

الجهود المجتمعية المبظمة مياة يتمتس يها الجميس وأن المشاركة تعهد يلتامون يه.

()5

المىوا بين فىا

ويعرف ىىه ال ىىيعم أب ىىه الت ىىحية يالو ىىت أو الجه ىىد أو الم ىىال دون ابتظ ىىار عائ ىىد م ىىادي يى ىوااي الجه ىىد

المي ول.

()6

ويعرفىىه الىىيعم انخىىر يأبىىه الجهىىود التىىا ييى لها البسىىان لخدمىىة المجتمىىس دون الحصىىول على فوائىىد
مادية يدافس إبسابا يتحمل مسؤولياته ويشتر فىا أعمىال تسىتغرل و ىت وجهىد وت ىحيات شخصىية

ويي ل المت وع كل ل عن ر يته وياختيارس معتقدال يأبه يجب تأديته(.)7

ويعرفىه آخىىرون يأبىىه الجهىود التىىا ييى لها البسىان ير يتىىه واختيىىارس داء واجىب اجتمىىاعا معىىين دون

حصول أو تو س الحصول عل مقايل مادي(.)8
()1
()2
()3

القرآن الكريمى سورة اليقرةى أية 184
ال ار ب ا صصهابا :المصردات فا ريب القرانى دار المعرفةى ييروتى 1989ى ص .312
صيري الرييحات :مشاركة الموا ن فا العمل الت وعا االجتماعا والو اية من الجريمة و االبح ار ى المركا

العريا للدراسات ا مبية والتدريبى الريامى1993ى ص .192

()4
()5

محمد شم

الدين أحمدى الش ار

فا العمل مس الجماعاتى 2ى الم يعة العالميةى القا رةى 1977ى ص .49

أحمد كمال أحمد ى تبظيم المجتمس ى الجاء ال الث ى مكتية ا بجلو المصرية ى القا رة ى 1972ى ص.239

()6

أحمد خا رى ريقة تبظيم المتجمس ى ص.19

()8

محمد يهجت جاد اهلل كش ى تبظيم المجتمس – االستراتيجيات وا

واءى مرجس سايل ى ص.46

محمد يهجت جاد اهلل كش ى تبظيم المجتمس – االستراتيجيات وا

واءى مرجس سايلى ص.47-46

()7
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العمىىل الت ىىوعا يأبىىه مسىىا مة ا فىراد والهيئىىات يىىر الرسىىمية فىىا أعمىىال الرعايىىة

كمىىا يمكىىن تعريى

والتبميىة االجتماعيىىة وأبىىه الجهىد الى ي تقىىوم يىىه الهيئىات يىىر الرسىىمية أو الصىرد ياختيىىارس لتقىىديم خدمىىة

للمجتمس دون تو س الحصول عل أجر مادي مقايل

ا الجهد .ور م من مجابية العمل االجتماعا

الت وعاى إال أبه اليا يحتوي عل بظام امتيااات وحوافا يتمتس يها العاملون فا
وعلى

ا الق اع (.)1

ىىوء مىىا سىىيل مىىن تعريصىىات للعمىىل الت ىىوعا الحظىىت الياح ىىة أن العمىىل الت ىىوع يأخى

ايس العمل االختياري ال ي يبيس مىن إرادة الشىخص بصسىه مواد اركىه لىدورس فىا المجتمىسى وكى ل كوبىه

يت ىىمن بىىوع مىىن الي ىىار إ أن المت ىىوع ال يتو ىىس عائىىد مىىادي لت وعىىه وحت ى موان وجىىد فهىىو مقايىىل
رمىاي ال يىوااي مىا يقدمىه مىن أعمىالى كمىا وجىدت أن العمىل الت ىوعا ىو عبصىر مهمىا فىا إبجىىا
عملية التبمية المستمرة التا تحقل ايادة فا الموارد وحل المشاكل وتحسين بوعية الحياة للجميس.

أهمية العمل التطوعي:
تيرا أ مية العمل الت وعا كلما تقدمت المجتمعات وتعقدت العال ىات االجتماعيىة داخلهىاى
فقىىد أدت التغي ىرات اال تصىىادية واالجتماعيىىة وال قافيىىة ومت ليىىات الحيىىاة المعاص ىرة إل ى تحىىول العمىىل

الت وعا من مجرد أعمال فردية تقليديىة إلى أعمىال جماعيىة مبظمىة فىا شىكل جمعيىات ومؤسسىات
حدي ة وفا مجاالت متعددة تتباسب واحتياجىات خدمىة المجتمىس وتبميتىه وظروفىه المسىتجدةى وتكمىن
أ مية ا عمال الت وعية فا كوبها تؤدي الث وظائ

رئيسية فا المجتمس و ا:

 .1تكميل العمل الحكوما عن ريل رفس مستوى الخدمة أو توسيعها.

 .2تى ىىوفير خى ىىدمات جديى ىىدة أو ى ىىد يصى ىىعب عل ى ى الى ىىدوائر الحكوميى ىىة تقى ىىديمهاى لمى ىىا تتسى ىىم يى ىىه
المؤسسات الت وعية من مروبة.

 .3تأدية خدمات ال تقوم يها الدولة لظرو
الشؤون.

وفىىا إ ىىار الوظىىائ

م ل وجود أبظمة تحد من تدخل الدولة فا يعم

السىىايقة فىىنن أ ميىىة العمىىل الت ىىوعا تيىىرا فىىا دورس فىىا العديىىد مىىن جوابىىب

المجتمىىس الحىىديث لعىىل مىىن أ مهىىا :الجابىىب اال تصىىادي لمىىا يسىىا م يىىه فىىا تىىوفير ك يىىر مىىن الميىىالغ

المالية التا تصىر لىيعم الخىدمات التىا يت ليهىا المجتمىس خصوصىا فىا حالىة صىعوية اسىتحداث
وظ ىىائ

جدي ىىدة ف ىىا أجهى ىاة الدول ىىة بتيج ىىة الظ ىىرو

اال تص ىىادية العام ىىةى والجاب ىىب ا مب ىىا فالعم ىىل

الت ىىوعا ل ىىه دور ي ىىارا ف ىىا ىىر رو الع ىىاء واالبتم ىىاء ف ىىا بص ىىو

ا فى ىراد المت ىىوعين ويالى ى ات

الشياب ما يعاا ىيم االبتمىاء والىوالء لىديهم ويالتىالا إحساسىهم يالمسىؤولية واسىتبصا كىل ا ىاتهم فىا

اليبىىاء والمحافظىىة على مجتمعىىاتهمى كمىىا يىىؤدي العمىىل الت ىىوعا فىىا جابىىب الخيىرات دوريىىن رئيسىىيين
()1

أحمد إي ار يم مالوي :مجلة جامعة دمشل للعلوم اال تصادية والقابوبية– المجلد  - 24العدد ال ابا2008 -ى

ص257
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أحد ما موجه للشياب فهو يساعد فا تبمية مهاراتهم و دراتهم يما يكسيهم خيرة مهمة فا العديد مىن
المجاالتى وانخر موجه بحو المؤسسات والو اارات فهو يمكبها من االختيار.

()1

أهداف العمل التطوعي:
العمل الت وعا له العديد من ا ىدا
وأ دا

الهامىةى حيىث يوجىد بىا أ ىدا

خاصىة يىالمجتمس

خاصة يكالل من المؤسسة والمت وعين و ا كما يلا:

أوالً :أهداف التطوع الخاصة بالمجتمع :وتتم ل فيما يلا:

 .1التعر عل الصجوات الموجودة فا بظم الخدمات موا ارة اال تمام يها.
 .2المس ىىا مة ف ىىا تليي ىىة احتياج ىىات المجتمع ىىات المحلي ىىة حي ىىث يتمي ىىا العم ىىل الت ىىوعا يالس ىىرعة
والمروبة و لة التكالي

العمل الحكوما.

و ل يخال

 .3التكامل مس ا عمىال والجهىود الحكوميىة وتىدعيمها سىواء يرفىس مسىتوى الخىدمات أو توسىيعها أو
التمهي ىىد لبش ىىا حك ىىوما أش ىىمل ف ىىا مج ىىاالت العم ىىل الت ىىا رحه ىىا المت وع ىىون وتمي ىىا العم ىىل

الت وعا يالقدرة عل االيتكار وتجريب مبا ج و رل جديدة.

 .4مواجهىىة مىىا يتعىىرم لىىه المجتمىىس مىىن أامىىات وك ىوارث لقىىدرة ى ا الق ىىاع عل ى تعيئىىه الجهىىود
ال اتية وال ا ات الشعيية.

المجتمس

 .5المسا مة اليجايية فا مواجهة السليية التا تعول ابتشار قافة المشاركة موا امة أس
الىىديمو ار ا مىىن خىىالل :المسىىا مة الخال ىىة فىىا تبميىىة مهىىارات و ىىدرات أع ىىائه وتشىىكيل ىىوة
تصاو ىية جماعيىة شىىعيية تسىا م فىا و ىىس القى اررات والسياسىىات العامىة .إ ىافة إلى تعايىا ىىيم

وآليات المحاسية والشصافية والر اية الشعيية.

 .6إبشاء شيكات التبمية وشيكات ا مىان تجسىيدال للشىراكة يىين أ ى ار

المجتمىس( .جهىود وميىادرات

المبظمات ا لية -ا جهاة الرسمية -صباديل ومؤسسات التمويل الحكومية والدولية -الق ىاع
الخاص ورجال ا عمال) من أجل يادة مشتركة ورشيدة لعمليات التبمية المتواصلة.

 .7لمسا مة فا توفير الخدمات االجتماعية وال قافية والصحية والتعليمية.
 .8المت وعىىون بىىاة اتصىىال حقيقيىىة وحيويىىة مىىن خاللهىىا يمكىىن يىىا
اليجايا عل الجماعات المختلصة.

()1

سمر المالكا :مدى إد ار

()2

اتجا ىىات المجتمىىس والتىىأ ير

اليات الدراسات العليا يجامعة أم القرى لمجاالت العمل الت وعا للمرأة فا المجتمس

السعوديى رسالة ماجستيرى كلية الترييةى جامعة أم القرىى الريامى 1431هى ص .31

()2

مركا دراسات ويرامج التبمية اليديلةThe Center for Studies & programs of Alternative :

Developmentى ورشة عمل "تخ ي
2007ى ص.12

وج ب موادارة الت وع "يدعم من يربامج تبمية المشاركة PDPى القا رة
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 .9حمايىىة الشىىياب والصئىىات ا خىىرى مىىن الويائيىىات االجتماعيىىة والبصسىىية التىىا يتعىىرم لهىىا أيباؤبىىا
لكون الت وع سلو إرادي يبم رو االبتماء والموا بة

ثانياً :أهداف خاصة بالمؤسسة وتتمثل فيما يلي:

 .1است مار الكصاءات والخيرات الكامبة لدى ا شخاص المت وعين وتصعيلها.
 .2الوصول إل اكير عدد من البا

مواشراكهم فا أبش ة المؤسسة.

 .3تعويم البقص فا يعم المؤسسات ال سيما من المت وعين المهرة.
 .4العمل عل ري المؤسسة يالمجتمس المحلا.

 .5الوصول إل اكير عدد من الصئات المستهدفة والتعر عل احتياجاتهم ومحاولة إشياعها(.)1

ثالثاً :أهداف خاصة بالمتطوعين وتتمثل فيما يلي:
 .1التوجيه اليجايا ل ا ات المت وع مواكسايه مجموعة من الخيرات االجتماعية التا تسهم فا
تكامل شخصيته وتبمية تقديرس ل اته و قته يبصسه والح البقدي اليباء لديه.
 .2إشىىياع حاجاتىىه إل ى تقىىدير انخ ىرين لىىه واالبتمىىاء إل ى جماعىىة أو مؤسسىىة تلقىىا التقىىدير مىىن
المجتمس.
 .3تبمية الوعا يقيمة العمل الجماعا والحسا يانخر وال قة يه واحترام الصرول واالختال
وتبمية مصهوم الحقول والواجيات.
 .4إشياع الحاجة إل االبتماء والحسا يالعدالة فا المجتمس من خالل مشاركة المت وع فىا
رسم الخ وصبس الق اررات والسياسات.
 .5الحسا يالمسئولية االجتماعية والتبشئة االجتماعية السليمة و ر يم التعاون والمشاركة
والر ية فا العمل الت وعا ورو الصريل مب ال صولة.
 .6اكتسىىاب مهىىارات و ىىدرات حياتيىىة جديىىدة تسىىهم فىىا يبائىىه البصسىىا واالجتمىىاعا م ىىل مهىىارات
التبظىىيم والحىوار والتصىىاوم والعمىىل المشىىتر موادارة الصىراعات التىا تىىدعم مشىىاركته العامىىة
()2
فا المجتمس.
 .7اكتسىىاب مهىىارات و ىىدرات مهبيىىة تايىىد مىىن فرصىىته فىىا الحصىىول عل ى عمىىلى أو تر ىىا مىىن
مس ى ىىتواس المهب ى ىىا م ى ىىن خ ى ىىالل الت ى ىىدرييات الت ى ىىا تتيحه ى ىىا المبظم ى ىىة م ى ىىل اللغ ى ىىات والكميي ى ىىوتر
والمعلومات وأعمال الدارة…الخ.

()1

إي ار يم عيد الهادي المليجا :تبظيم المجتمسى مداخل بظرية ورؤية وا عيةى المكتب الجامعا الحديثى السكبدرية

)2003ى ص.73

()2
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مجاالت العمل التطوعي:
تمتد مساحة العمل الت وعا لتغ ا كافة مجاالت الحياة االجتماعيةى ى وتشمل مجاالت العمل

الت وعا المجاالت التالية:

 .1المجااااال االجتماااااعي :ويت ىىمن (رعاي ىىة ال صول ىىة  -رعاي ىىة المى ىرأة  -إع ىىادة تأ ي ىىل م ىىدمبا
المخىىدرات  -رعايىىة ا حىىداث  -مكافحىىة التىىدخين  -رعايىىة المسىىبين  -الرشىىاد ا سىىرى -
مساعدة المشردين  -رعاية ا يتام  -مساعدة ا سىر الصقيرة).

 .2المجااال التربااو والتعليمااي :ويت ىىمن (محىىو ا ميىىة – التعلىىيم المسىىتمر – يىرامج صىىعويات
التعلم – تقديم التعليم المبالا للمتأخرين دراسيال).

 .3المجاااال الصاااحي :ويت ىىمن (الرعايىىة الص ىىحية – خدمىىة المر ى والترفيىىه عىىبهم – تق ىىديم
الرشاد البصسا والصحا – التمرين المبالا – تقديم العون ل وي االحتياجات الخاصة).

 .4المجال البيئاي :ويت ىمن (الرشىاد الييئىا – العبايىة يالغايىات ومكافحىة التصىحر – العبايىة
يالشوا ئ والمبتا ات – مكافحة التلوث).

 .5المجال ا مبا :ويعد

()1

ا المجال من أ م المجاالت بظ ار لألدوار الياراة التا يقدمها العمىل

الت وعا فا الجابب ا مبا جبيا إل جبب مس ا جهاة الحكومية .وتظهر

س ا دوار فىا

الحىىد مىىن المشىىكالت االجتماعيىىة والتوعيىىة ا مبيىىة فىىا مجىىاالت الي الىىة وا ميىىة والمخىىدرات
والجريمىةى كمىىا يسىىا م فىىا حىىاالت الكىوارث العامىة التىىا تهىىدد حيىىاة البىىا
تكات

وحدس.

وأمىوالهم وتت لىىب

أفراد المجتمس وتعاوبهم حت يصيح ا من مسؤولية الجميىس ال مسىؤولية رجىل ا مىن

 .6المجاااال اإلعالماااي :إن لإلع ىىالم دور فاع ىىل تج ىىاس العم ىىل الت ىىوعا ياعتي ىىار أ مي ىىة وس ىىائل
العالم فا تبمية الوعا االجتماعا فها تخا ب الجمهور وتؤ ر فا موا صه ويالتالا توجه

سلوكه تجاس ما يجري حوله ى فالجمهور يعتمد فا موا صه واتجا اته يشأن العمل ى الت وعا
عل ما يصل إليه من معلومات وأفكىار كمىا وكيصىاى ويتجلى دور العىالم ينيجىاد مىا يسىم

يالعالم الت وعا وال ي يواكب أعمال الخيىر توعيىة مواخيىا ار وتعريصىاى والمشىاركة يالد ارسىات

واليحوثى ورصد العالم الم ادى وكش

مظا ر االبح ار

وتح ير ا مة مبها.

()2

()1

فهد ين سل ان السل ان :اتجا ات الشياب الجامعا ال كور بحو العمل الت وعاى دراسة ت ييقية عل جامعة

()2

سمر المالكا :مرجس سايلى ص.37
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و يمكن تقسيم التطوع حسب نوع المساهمة التي يقدمها المتطوع إلى ثالثة أشكال:

()1

 التطوع بالمال :وتشمل كافة المسا مات المالية (يا موال البقدية) أو العيبية (مكان-
الجمعية وأي ال مبح الجمعية حل االبتصاع يا شياء

مالي  -أجهاة) لدعم أبش ة وأ دا

سواء كابت مبقولة أو عقارية ولو كابت لصترة محدودة.

 التطوع بالفكر :وتعير عن كافة المسا مات فا أبش ة الجمعية يالرأي والصكر والمشورة.
و ر أفكار يباءة لحل المشاكل أو ت وير ا داءى ولعل أيرا

أع اء مجال

الدارة والجمعية العمومية.

 التطوع بالعمل المباشر :وتشير إل

س البما ج مسا مات

المسا مة العملية المياشرة للمت وعين ياالبخ ار

فا

أبش ة الجمعية الدارية أو التبصي ية (تح ير االجتماعاتى تحرير الدعواتى إجراء
المكالمات التليصوبية -جمس المعلومات -ا عمال الصبية المتخصصة … الخ).

معوقات العمل التطوعي في الوطن العربي:
تواجىىه يىرامج العمىىل الت ىىوعا فىىا العىىالم العريىىا العديىىد مىىن الصىىعويات والعقيىىات التىىا تحىىد

مىىن توسىىعها وابتشىىار اى كمىىا تىىؤدي ى س المعو ىىات إل ى تقلىىيص أعىىداد المؤسسىىات الت وعيىىة وعىىدد
الملتحق ىىين يمؤسس ىىات العم ىىل الت ىىوعا .ويمك ىىن تحدي ىىد أ ىىم ى ى س المعو ىىات م ىىن خ ىىالل الد ارس ىىات

الميدابية التا أجريت فا الدول العريية والتا ام يقسم كيير مبها الشىيكة العرييىة للمبظمىات ا ليىة
يا مور التالية:

 إن مشىاركة المت ىوعين فىا العمىىل ا لىا العريىا ال تىاال محىىدودة خاصىة فيمىا يتعلىل مبهىىا
يو س السياسات وتبصي اليرامج.

 إن الغاليي ىىة العظمى ى م ىىن المت ىىوعين ال تتمت ىىس يالت ىىدريب الك ىىافا م ىىن أج ىىل القي ىىام يال ىىدور

الم لوب فا العمل الت وعا موان مراكا توجيه المت وعين فا اليالد العريية محدودة جدا".
 أرجحية المشاركة مس الت وع لل كورى وابخصام الوعا العام يقيمة المشىاركة فىا البشىا ات
العامة وعدم ا تمام كا

 إن المبظمىىات ا

من وسائل العالم يا عمال الت وعية.

ليىىة العرييىىة لىىي

لىىديها سياسىىات ويىرامج خاصىىة للمت ىىوعينى موان ا تمىىام

الهيئات الدارية يالمت وعين ال تر إل المستوى الم لوب.

 يالر م من أ مية الصوائد اال تصادية واالجتماعية للت وع فنن الييابات المتعلقة يه س الظىا رة
ال ت ىاال ليلىىة وال تتىىوفر آليىىة وا ىىحة لقيىىا
()1

الت ىىوع وحجىىم السىىهام اال تصىىادي للمبظمىىات
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الت وعيىىة فىىا البىىاتج القىىوما العىىام ال ى ي مىىن شىىأبه لصىىت ابتيىىاس الحكومىىة وا

ى ار

الش ىريكة

ا خىىرى إل ى أ ميىىة إسىىهام الت ىىوع والمت ىىوعينى والتىىدليل عل ى الصىىلة يىىين خدمىىة الم ىوا ن
وخدمة المجتمعات المحلية والقيمة ال افية عل الخدمات التا تقدمها الحكومة(.)1

 عدم توفر الوعا الكافا حول ماايا الت وع والسهامات التا يقدمها المت وعون لمجتمعاتهم
والتا اليا" ما يبظر إليها يشكل س حا.

 عدم توفر اليبية التحتية للت وع المبظم وتعايا المباخ ال ي يشجس الميادرات الت وعية
التلقائية ير البظامية وكيصية ت وير

س الميادرات.

 عدم توفر تشريعات تشجس ع اء الموا بين مواسهام يالو ت والجهد (تل المتعلقة يال رائب
()2
عل الدخلى عدد ساعات العمل ا سيوعيةى سن التقاعدى دعم العا لين عن العمل )...
 عدم توفر يرامج و بية لت وير الت وع فا معظم الدول العريية.

العمىىل الت ىىوعا عل ى امتىىداد الىىو نى وتقىىديم بتىىائج يىىا

 عىىدم وجىىود خ ىىة لقيىىا

اال تصادي – االجتماعا لصابعا السياسات والياح ين.

السىىهام

آلية تفعيل العمل التطوعي لدى الشباب الفلسطيني:
أن العمل الت ىوعا

ىرورة ملحىة لت ىور المجتمعىات وتحقيىل التبميىة المسىتدامةى لى ل مىن

ال روري إتياع الخ وات التالية لتصعيل العمل الت وعا لدى الشياب الصلس يبا و ا كما يلا:


ىىرورة تبش ىىئة ا يب ىىاء تبش ىىئة اجتماعي ىىة س ىىليمةى و لى ى م ىىن خ ىىالل ي ىىام مؤسس ىىات التبش ىىئة

االجتماعية المختلصة كا سرة والمدرسة والمسجد والعالم يدور مبسل ومتكامل الجوابب فا
ىىر

الميكرة.


ىىيم الت ىىحية والي ىىار ورو العمىىل الجمىىاعا فىىا بصىىو

الباشىىئة مبى م ارحىىل ال صولىىة

رورة أن تت من اليرامج الدراسية للمؤسسات التعليمية المختلصة يعىم المصىردات الد ارسىية

التىىا تركىىا عل ى مصىىا يم العمىىل االجتمىىاعا الت ىىوعا وأ ميتىىه ودورس التبمىىويى ويقتىىرن ل ى
يىيعم اليىرامج الت ييقيىىةى ممىا ي يىىت ى س القيمىىة فىا بصىىو

الشىيابى م ىىل :حمىالت تبظيى

محي المدرسةى أو العباية يأشجار المدرسة أو خدمة الييئة.


ى ىىرورة وجىىىود ي ى ىرامج إبسى ىىابية لمختل ى ى

الم ارحى ىىل الد ارس ىىية تتخ ى ى

ى ىىايس الممارسى ىىة العمليى ىىة

الموجهة لخدمة المجتمس مىن خىالل إحىداث سلسىلة مىن العمليىات واليىرامج ياسىتغالل المىوارد
()1

كامل مهن :دور المبظمات ا لية العريية فا تحقيل الهدا

الت وع فا تحقيل الهدا

ص.11

()2

التبموية لأللصية "الشراكة ليباء المستقيل" "دور

التبموية لأللصيةى الشيكة العريية للمبظمات ا ليةى الكويت – 21ديسمير 1ى  2005ى

كامل مهن :مرجس سايلى ص11
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والمكابى ىىات المتاح ى ىىة لتبمي ى ىىة ى ىىدرات ال ال ى ىىبى مواع ى ىىداد «ال الى ىىب البس ى ىىان» ي شخص ى ىىية
اجتماعية إيجايية ِ
مبتم ومتصاعل مس مجتمعه ويلدس(.)1
 تىىدريب المت ىىوعين وت ىىوير م ويبىىاء ىىدراتهم فىىا المو ىىوعات التىىا ي ىرى المت ىىوعين أبهىىا
أولوية و ات حاجة لهم.

 االتصال والتواصل يين جميس المت وعين سواء يشكل بائا أو




تتحمل المؤسسة التكالي

اعا.

المادية الرماية للمت وعين كال عام والمواصالت.

()2

توفير المراجس وا دييات الخاصة حول الت وع فا مكتية المؤسسة أو المكتية المحلية.
يام المت وعين المهرة يتدريب ير م من المت وعين.

ومعبويىا يمىا يمكبهىىا
ماديىا
ل
 دعىم المؤسسىات والهيئىات التىا تعمىل فىا مجىىال العمىل الت ىوعا ل
من تأدية رسالتها وايادة خدماتها.
 إ ام ىىة دورات تدرييي ىىة للع ىىاملين ف ىىا ى ى س الهيئ ىىات والمؤسس ىىات الت وعي ىىةى مم ىىا ي ىىؤدي إلى ى
إكسايهم الخيرات والمهارات المباسيةى ويساعد عل ايادة كصاءتهم فا
وك ل الفادة من تجارب انخرين فا

ا البوع مىن العمىلى

ا المجال.

 التركيىىا فىىا ا بشى ة الت وعيىىة على اليىرامج والمشىىروعات التىىا تىرتي ينشىىياع االحتياجىىات
ا ساسية للموا بينى ا مر ال ي يسا م فا ايادة ال يال عل المشاركة فا

س اليرامج.

أفىراد المجتمىس يما يىىة

 م اليىة وسىائل العىالم المختلصىة يىدور أك ىر تىىأ ليراى مىن خىالل ت قيى
العمىل الت ىوعاى ومىىدى حاجىة المجتمىىس إليىهى وتيصىىير م يأ ميتىه ودورس فىىا عمليىة التبميىىةى
وك ل إيراا دور العاملين فا

ا المجال ي ريقة تكسيهم االحترام ال اتا واحترام انخرين.

 تدعيم جهود الياح ين لجراء المايىد مىن الد ارسىات واليحىوث العلميىة حىول العمىل الت ىوعاى
مما يسهم فا تحسين وا س العمل االجتماعا يشكل عامى والعمل الت وعا يشكل خاص.

 اس ىىتخدام العم ىىل الت ىىوعا ف ىىا المعالج ىىة البصس ىىية والص ىىحية والس ىىلوكية ل ىىيعم المتع ىىا ين
اجتماعيا.
للمخدرات والمدمبين أو العا لين أو المبحرفين
ل

 استخدام التكبولوجيا الحدي ة لتبسيل العمل الت ىوعا يىين الجهىات الحكوميىة وا ليىة لتقىديم

الخدمات االجتماعيىة مواع ىاء ييابىات د يقىة عىن حجىم واتجا ىات وحاجىات العمىل الت ىوعا
المهمة للمجتمس.

()1

حسن الياتس عيد المع ا :يربامج مقتر لتبمية قافة العمل الت وعا لدى ال البى مجلة المعرفة ى العدد 144ى

()2

عمر رحال :مرجس سايلى ص 39
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 إ ام ىىة الب ىىدوات والم ىىؤتمرات الت ىىا تتب ىىاول مو ىىوع العم ىىل الت ىىوعا و
واال تمام يه من المجتمس.

()1

ىىاياس لاي ىىادة ال ىىوعا

 إبشىىاء يئىىة يبىىا يهىىا العمىىل الت ىىوعا وشىىؤوبه يكىىون عليهىىا رسىىم سياسىىة العمىىل الت ىىوعاى
والعمل مس المؤسسات ات العال ة لصتح العمىل الت ىوعاى وتسىهيل الجىراءات للى ار يين فىا

تقدير لما يقومون يه.
المشاركة وتشجيعهم ومبحهم حوافا معبوية لا

ظاهرة عزوف الشباب الفلسطيني عن العمل التطوعي ومتطلبات الحد منها:
يشهد المجتمس الصلس يبا فا الصترة ا خيرة ابتشار ظا رة عاو

فا العمل الت وعا من يل الشاب ى ويرجس

الصلس يبا إل العديد من ا سياب أ مها ما يلا :
 -1الظرو

ا العاو

الشياب الصلس يبا عن المشاركة

عن العمل الت وعا من يل الشياب

اال تصادية التا يعاب مبها المجتمس الصلس يبا يشكل عام ى الشياب الصلس يبا

يشكل خاص ى من ابتشار لظا رة الي الة والصقر.
للشياب الصلس يبا من المشاركة الصعالة فا اتخا القرار داخل المؤسسات

 -2عدم السما

ا لية العاملة فا المبا ل الصلس يبية .
-3

ع

الوعا يمصهوم العمل الت وعا وفوائدس وبشا اته .

 -4عدم تقدير العديد من المؤسسات ا لية الصلس يبية للمت وعين ى والتعامل معهم يشكل
ير الئل.
ويالتالا فنن المجتمس الصلس يبا يحاجة ماسة إل

الركائا ا ساسية لتبمية المجتمس الصلس يبا ى و ل

إعادة الرو للعمل الت وعا ياعتيارس إحدى
من خالل الشياب الن الشياب م

ا ات

المجتمس الحقيقية وروحة ى ويالتالا فلو شلت تل ال ا ات سيؤدى ل حتما إل تراجس المجتمعات
وتقهقر ا.

ا مر ال ي يت لب مبا للخروج من
 -1العمل عل

س ا امة

رورة العمل عل ما يلا:

إتاحة الصرصة أمام مسا مات الشياب وخلل يادات جديدة تؤمن ي قافة تواصل

ا جيالى خاصة وان العمل الت وعا فا فلس ين محتكر يأيدي فئة أو مجموعة معيبة من ا فرادى

اليعم مبهم م

عل وجود م عل أر

مؤسساتهم أك ر من  30سبة.

( )1حسن الياتس عيد المع ا :يربامج مقتر لتبمية قافة العمل الت وعا لدى ال البى مجلة المعرفة ى العدد
144ى ا ريعاء  10أ س

2011م.
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 -2ت وير القوابين والتشريعات الباظمة للعمل الت وعا ىيما يكصل إيجاد فرص حقيقية لمشاركة
الشياب فا اتخا الق اررات المتصلة يالعمل الت وعا .

 -3تشكيل لجبة إعالمية من يل

اع المؤسسات ا لية والحكومية لو س يربامج إعالما

ودعائا مو وعا وعلما موجه لصئة الشياب لتعريصهم يمصهوم العمل الت وعا وفوائدس وبشا اته .

 -4تقدير المت وعين والبظر إليهم يعين االحترام والتقدير من يل المؤسسات ا لية ى خاصة وان
با

الك ير من المؤسسات ا لية فا مجتمعبا الصلس يبا تبظر إل المت وع عل أبه خادم ى

ا مر ال ي أدى إل ابق اع العديد من الشياب الصلس يبا عن الت وع فا
 -5إيجاد انليات المباسية للحد من تصش

س المؤسسات .

قافة العال ات التيادلية االبتصاعية ( عال ات المصالح

المادية ) فا مجتمعبا الصلس يبا يشكل عام و اع المؤسسات ا لية يشكل خاص ى فم ال بجد

أن با

ممن يدعون أبصسهم يقيادات العمل الت وعا يتصقون مس يعم الجمعيات عل

يالمت وعين مقايل ميلغ مادي يأخ س عل

كل مت وع فيع

التيان

جاء من المال للمت وع ويأخ

اليا ا ى وكأبه يتاجر يالمت وعينى و با الك ير من القصص التا ال يتسس المجال ل كر ا فا
المقامى ا مر ال ي أدى إل

و و جو ر العمل الت وعا.

 -6العمل عل

تباما قافة عدم الشعور يانخرين والو و

و
ا

عبد مومهم ومشاكلهم

إيجاد فرص عمل للشياب وخاصة الخريجين ال ين ارتصعت معدالت الي الة فا

صصوفهم يبسب مرعيةى الن ابتشار الي الة فا صصو

الشياب ا احد ا سياب الرئيسية إن لم

تكن السيب الرئيسا ال ي يحول دون تصكير الشياب يالعمل الت وعاى الن البسان ال ي يشعر

يالحرمان والجوع كي سيصكر فا إسعاد موا عام انخرين من خالل القيام يالعمل الت وعا ى و و
ما دفس الك ير من الشياب الصلس يبا وساعد م فا ل الك ير من القائمين عل المؤسسات ا لية
الصلس يبية يالت وع يه س المؤسسات كوسيلة للحصول عل وظيصة ولي

-7

باعة يالعمل الت وعا .

رورة إعادة البظر فا ا جور والمكافئات المالية التا تدفس ليعم من يدعون أبصسهم يأبهم

يقومون يالعمل الت وعاى وف

الحقيقة م ال يقومون يه إال يمقايل مالا كييرى يالر م من أن

العمل الت وعا فا معباس اللغوي يام الشخص يعمل يال مقايل مادي فه ا و العمل الت وعا
الصحيح ى ا مر ال ي سيعيد إل العمل الت وعا يمته البسابية وسيشجس الشياب عل القيام يه.

 -8إعادة يكلة

اع المؤسسات ا لية يكلة تعتمد عل البوعية ولي

للحد من الت خم الموجود فا

-9

الكمية المصرو ةى و ل

ا الق اع يدون أي ميرر اجتماعا أو مت لياتا.

رورة وجود سل ة ر ايية مستقلة عن يا ا أجهاة السل ة من مجموعة من الخيراء

والمتخصصين فا

ا المجال تشر عليها السل ة الصلس يبية لر اية ا داء المالا والداري يق اع

المؤسسات ا ليةى و ل يالتبسيل مس الدول والمؤسسات المابحة التا تقوم يتمويل يرامج ومشاريس
س المؤسسات(أيو حسينى 2009ى مو س ابتربت).
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المبحث الثاني:
مفهوم وخصائص وسمات المؤسسات األهلية
تعد الجمعيىات ا ليىة الت وعيىة مىن أ ىم صىور المبظمىات االجتماعيىة المعاصىرة التىا ابي ىل
عبها الصكر البسابا المتقدم تعيي الر عن القيم البسابية البييلة كالتكافىل والتسىابد والمشىاركة اليجاييىة

للتخصيى

أف ل.

مىىن المعابىىاة فىىا مواجهىىة المشىىكالت ورفىىس مسىىتوى معيشىىة البسىىان والوصىىول يىىه إلى حيىىاة

وبش ىىأت فكى ىرة الجمعي ىىات ا لي ىىة والمؤسس ىىات الخاص ىىة للقي ىىام ي ىىيعم ا عم ىىال االجتماعي ىىة

الهادفىىةى لتقىىديم خىىدمات اجتماعيىة مختلصىىة يىىاختال

الغىىرم الى ي أبشىىئت مىىن أجلىىه تلى الجمعيىىات

والمؤسسىىاتى ومىىن ى ا المب لىىل يبش ى دور الجمعيىىات ا ليىىة ليسىىابد الدولىىة وي ىىي

العديىىد مىىن

التغيىرات االجتماعيىىة ت ى أر على المجتمىىس ى مىىن اجىىل لى سىىتتباول الياح ىىة فىىا ى ا المحىىور مصهىىوم
وما ية المؤسسىات ا ليىةى وخصائصىهاى إ ىافة إلى

لى ستسىل ال ىوء على

ييعىة المؤسسىات

ا لية الصلس يبية و ا تصصيل ي ل :

مفهوم المؤسسات األهلية:
تع ىىددت مص ىىا يم المؤسسى ىىات ا لي ىىة يى ىىاختال

المجتمع ىىاتى فيعى ىىر الخ ي ىىب المؤسسى ىىات

ا لية أو المبظمات الحكومية يأبه تبظيمات مستمرة ائمة عل الت وع ير المأجورى يهد

تقديم

خدمات إبسابية اجتماعيىة أو قافيىة أو ديبيىة أو ا تصىادية أو أي ىرم مىن أ ىرام اليىر أو البصىس

العام(.)1

كمىىا تعىىر المؤسسىىات ا ليىىة وفقىىا لو ىىائل ا مىىم المتحىىدةى يأبهىىا كيابىىا يىىر ىىاد

لل ىريح

وأع ىاؤ ا موا بىون أو جماعىات مىىن المىوا بين يبتمىون إلى دولىىة واحىدة أو أك ىر وتتحىدد أبشى تهم
يصعىىل الرادة الجماعيىىة ع ىىائهاى اسىىتجاية لحاجىىات أع ىىاء واحىىدة أو أك ىىر مىىن الجماعىىات التىىا

تتعاون معها المبظمة ير الحكومية.

()2

كما عرفت المؤسسات ا لية أو المبظمة يىر الحكوميىة يأبهىا بسىيج يىر حكىوما ( يىر

ريحىىا) و ىىد تكىىون كيي ىرة أو صىىغيرة دبيويىىة أو ديبيىىة و ىىد تعمىىل لصىىالح أع ىىائها فق ى ى أو لكىىل مىىن
يحتاج إل مساعدةى يع ها يركا على

()1

ىايا محليىة ويع ىها انخىر يعمىل على مسىتويات و بيىة

عيد اهلل الخ يبى جهاد البايلساى العمل الجماعا الت وعاى يربامج التبمية االجتماعية وا سريةى جامعة القد

المصتوحةى 1999ى ص .138

()2

بجوى سم ى السيد صد ا عايدين :دور المبظمات ير الحكومية فا ظل العولمةى الخيرتان المصرية واليا

يابيةى مركا الدراسات انسيويةى القا رةى 2002ى ص.48
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أو إ ليمية أو دولية عالميةى وتعر أي ىا المؤسسىات ا ليىة يأبهىا تبظىيم اجتمىاعا يسىتهد

ايىة

ومن أجل يلو ها تحىدد بشىا ها فىا ييئىة جغرافيىة يعيبهىا أو فىا ميىدان بىوعا أو وظيصىا متخصىص

فيه)1(.وتعر أي ىا المؤسسىات يىر الحكوميىة يأبهىا مبظمىات أو مؤسسىات اجتماعيىة و يىر ريحيىة
ال صلة لها يمؤسسات الدولة الرسميةى أو يمؤسسات الق اع الخاص التا تهد

أساسال إلى تحقيىل

الى ىريح الم ىىاديى ويق ىىوم يعم ىىل تلى ى المؤسس ىىات ا فى ىراد أو المجموع ىىات وتس ىىتمد وته ىىا م ىىن الحري ىىات
ال ييعية لإلبسىانى ويالقىدر الى ي تتىا أو تقيىد فيىه ى س الحريىات مىن مكىان نخىرى سىواء كابىت ى س

المؤسسىىات تسىىع ل امىىة مجتمىىس مىىدبا لحمايىىة الحقىىول السياسىىية واال تصىىاديةى أو لخدمىىة أ ىىدا
معيبةى أو لحماية مجموعىة يعيبهىا كا ليىات وا

صىال والبسىاء والمعىا ينى أو لخدمىة أ ىرام عامىة

تعىىود يىىالبصس عل ى الم ىوا بين يصىىصة عامىىة كالعمىىل فىىا المجىىاالت الصىىحية وال قافيىىة وحمايىىة الييئىىة

ومحارية الصقر و ير ل (.)2

ىاء عل ى التعريصىىات السىىايقة ات ىىح للياح ىىة يىىان المؤسسىىات ا ليىىة ىىا مؤسسىىات يىىر
ويبى ل
حكوميىىة تتكىىون مىىن مت ىىوعين مىىن أف ىراد المجتمىىس المحلىىاى لهىىا أ ىىدا محىىددة ىىا خدمىىة المجتمىىس
المحلا ( ال تهد

الىريح )ى تعتمىد على ا سىلوب العلمىا فىا يرامجهىاى و تسىع إلى تبميىة المىوارد

اليشرية م ل (إيجاد فرص للعمالة /التدريب عل حر جديدة/تقديم خدمات مياشرة لمىن يحتىاج إلى
ل ...الخ ) كما تسع إل تبمية الييئة (مواجهة مشكالت التلوث /الجريمة .الخ) .فالهد

البهىائا

للمؤسسات ا لية و االرتقاء يالمجتمس ا تصاديا و اجتماعيا وتمكين المجتمىس مىن الحصىول على

حقو ه من خالل تقديم المعوبة الصبية فراد المجتمس فا كيصية الم اليىة يحقىو هم فىا إ ىار الشىرعية

المجتمعية و أسلوب عرم الم الب وأسىلوب االتصىال يالمسىئولين يمىا يحقىل فىا البهايىة الحصىول
عل الخدمات لصالح الصئات ال عيصة أو التخ ي ا م ل لالستصادة من الموارد المتاحة يالمجتمس.

ولمعرف ىىة ييع ىىة المؤسس ىىات ا لي ىىة يش ىىكل متعم ىىل فس ىىتعرم الياح ىىة خص ىىائص وس ىىمات

المؤسسات ا لية و و مو ح فيما يلا:

خصائص المؤسسات األهلية:
اب ال ىىا مىىن ميىىدأ أ ميىىة المشىىاركة الت وعيىىة الهادفىىة فىىا العمىىل االجتمىىاعا داخىىل الجمعي ىىات

والمؤسسىىات ا ليىىةى تيىىرا ى س ا ميىىة فىىا عىىدة خصىىائص تتسىىم يهىىا ى س الجمعيىىات والمؤسسىىات

()1

جاير عوم السيد و أيو الحسن عيد الموجود :الدارة المعاصرة فا المبظمات االجتماعيةى المكتب الجامعا

الحديثىالسكبدريةى 2003ص.232

()2

رحاب شيير :وا س إدارة المؤسسات ير الحكومية فا

السالمية ى اة ى 2004ى ص.86
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اع اة وسيل ت وير ا ى رسالة ماجستير ى الجامعة

كالتالا:

()1

 .1الجمعيات والمؤسسات ا لية تبظيمات رسمية تهىتم يتقىديم خىدمات مياشىرة أو يىر مياشىرة
لشياع احتياجات المجتمس وتحقيل الرفا ية االجتماعية للموا بين.

 .2تقىىوم الجمعيىىات والمؤسسىىات ا ليىىة عل ى الجهىىود الت وعيىىة لجماعىىة مىىن ا ف ىراد المهتمىىين
يالخدمة العامة يتولون تبظيمها موادارتها فا إ ار البظام العام أو القىوابين والتشىريعات التىا
تبظم العمل االجتماعا الت وعا.

 .3تعد الجمعيات والمؤسسات ا لية مؤسسات اجتماعيىة خىارج السىول اال تصىادية والتبىاف ى
لى ى ل فه ىىا ال تس ىىع إلى ى الى ىريح الم ىىادي كغ ىىرم أساس ىىا للوج ىىود وحص ىىر ا على ى ت ىىوفير
الخدمات التا تقايل احتياجات الموا بين.

 .4لكىىل جمعيىىة أو مؤسسىىة فلسىىصة تسىىتمد سياسىىتها مىىن البظىىام ا ساسىىا لهىىاى ولهىىا حىىل تش ىريس
الل ىوائح وتعىىديل ى س الل ىوائح المىىا اسىىتلام ا مىىر فىىا سىىهولة ويسىىر أك ىىر مىىن المؤسسىىات

الحكومية.

 .5الهيكل التبظيما للجمعيات والمؤسسات ا لية ييدأ من القمىة مم لىة فىا الجمعيىة العموميىة
كىىأعل سىىل ة ىىم مجلى

أداء الخدمات.

الدارة واللجىىان المبي قىىة عبىىهى والجهىىاا الداري والصبىىا القىىائم على

 .6تعتم ىىد الجمعي ىىات والمؤسس ىىات ا لي ىىة ف ىىا تمويله ىىا على ى م ىىا تجمع ىىه م ىىن تيرع ىىات و ي ىىات
ووصىىاياى وعل ى مىىا تحصىىل عليىىه مىىن اشىىتراكات ا ع ىىاءى يال ىىافة إل ى عوائىىد الخىىدمات

التا تقوم يهاى و د تحصل عل دعم من الهيئات الحكومية أو من يئات دولية.

 .7تمىىار

ى س الجمعيىىات والمؤسسىىات الخاصىىة عملهىىا فىىا إ ىىار السياسىىة االجتماعيىىة العامىىة

للدولىة يعيىىدا عىىن التقليىىات السياسىية والصىراعات ال ائصيىىةى بهىىا ممبوعىة يحكىىم القىىابون مىىن

التدخل فا الخالفات السياسية والم يية وال ائصية.

 .8تبصب خدمات الجمعيات والمؤسسات ا لية عل أع ىائها مىن الدرجىة ا ولى سىواء مىن
ا سوياء أو وى االحتياجات الخاصة من معا ين أو مكصوفين أو من الصم والىيكمى أو مىن

المسبين أو ا

صال المشردين أو ا يتام.

 .9أسلوب العمل فا

()2

س المؤسسات االجتماعية يمتىاا يالمروبىة حيىث تسىت يس تعىديل بظامهىا

و واعىىد العمىىل فيهىىا يىىل وأ ىىدافها وجهاا ىىا الداريى فهىىا التىىا تحىىدد لبصسىىها الىىبظم والقواعىىد

()1

عيد اهلل مغااي ى الحل فا تكوين الجمعيات والمؤسسات ا

()2

عيد اهلل مغااي :مرجس سايلى ص .22-20

 2005ى ص 19 :
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لية ى دار الجامعة الجديدة للبشر ى السكبدرية ى

الداري ىىة المالي ىىة المرب ىىةى ويأس ىىلوب أك ىىر واعي ىىة لتباس ىىب مت لي ىىات أي تغي ىىر يح ىىدث ف ىىا

المجتمس.

 .10تتمتىىس الجمعيىىات والمؤسسىىات ا ليىىة يسىىل ة أوسىىس مىىن حيىىث اختيىىار موظصيهىىا وفقل ىا لمىىا
حددت ىىه ى ىوابين العم ىىل يحيى ىث يكوب ىىون م ىىن المتخصص ىىين ف ىىا مج ىىال الخدم ىىة االجتماعي ىىةى
يال ىىافة إل ى االسىىتعابة يىىيعم الصبيىىين انخ ىرين ال ى ين يت لىىب وجىىود م بوعيىىة الخىىدمات

المقدمىة وتخ ىىس ع ىىوية الجمعيىىات لشىىرو معيبىىةى وفىا حالىىة اب يا هىىا على شىىخص مىىاى
يمكن أن يصيح ع وا فيها.

ليىىة تخ ىىس لىىيعم ا جهىاة المتخصصىىة كاالتحىىاد

 .11الر ايىىة على الجمعيىىات والمؤسسىىات ا

العىىام للجمعيىىات والمؤسسىىات الخاصىىةى واالتحىىادات ال ليميىىةى يال ىىافة إل ى ر ايىىة الجهىىة
و اارة الشىىئون االجتماعيىة وديىوان المحافظىة على الباحيىىة

الداريىة المتخصصىىة م ىل إشى ار

الداريىىةى والجهىىاا المركىىاي للمحاسىىياتى مواش ى ار
ال يي ىىة التايع ىىة للجمعي ىىاتى مواشى ى ار

و اارة الصىىحة عل ى المستشىىصيات والم اركىىا

و اارة والتعل ىىيم على ى الم ىىدار وفص ىىول التقوي ىىة ومح ىىو

ا مية.

 .12ت ىىوفر الجمعي ىىات والمؤسس ىىات ا لي ىىة جه ىىد كيي ىىر ريم ىىا ىىد يق ىىس على ى الدول ىىة ومبه ىىا القي ىىام
يالمشروعات االجتماعية ات الصلة القومية الكيرى.

 .13الجمعي ىىات والمؤسس ىىات ا

لي ىىة

ىىرورة لك ىىل المجتمع ىىات واس ىىتمرار المى ىوا بين ف ىىا تك ىىوين

الجمعيات ا لية ظا رة صحية فا ت ور حياة المجتمعاتى فهىا ال تحقىل جابىب االبتمىاء

فق ولكن كحل لكل موا ن فا المشاركة والتخ ي الحتياجاتهم وك ل حقو هم.

 .14تعىىد الجمعي ىىات والمؤسسىىات ا لي ىىة أك ىىر اب ال ىىا ف ىىا خىىدماتها وأك ىىر ىىدرة على ى التجدي ىىد

وااليتكار مواجراء التجارب لت ور العمل يهاى وك ل السرعة فا تقديم الخدمات والتقليل در

المكان من الجراءات الدارية ال ويلة.

أنوع وتصنيفات المؤسسات األهلية:
يمكن تصبي

()1

()2

المؤسسات ا ليىة على حسىب ييعىة عملهىا و ييعىة ا ىدا

إل تحقيقهاى حيث ام الخ يب يتقسيم المؤسسات ا لية كما يلا:

التىا تسىع

 .1المؤسسىىات ا ليىىة العاملىىة فىىا مجىىال ايىىادة وع ى الم ىوا ن والىىدفاع عىىن حقو ىىه مىىن خىىالل
تشىىكيل ىىوى شىىعيية

ىىا

ة على متخى القىرار والسىىهام فىىا توعيىىة المىوا نى ومىىن أيرا ىىا

( )1عصام عييد :خصائص الجمعيات ا لية والمؤسسات الخاصةى تاريخ الدخول 2011/8/1م.
http://www.ejtemay.com/showthread.php?t=5649
( )2عيد اهلل الخ يبى جهاد البايلسا :مرجس سايلى ص 141
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جمعيات حماية المستهل وحماية الييئىة وجمعيىات مكافحىة التىدخين والدمىان على الكحىول
والمخدراتى وحوادث ال رلى واالتحادات البسائيةى وجمعيات حماية حقول البسان.

 .2التبظيمات ا لية العاملة فا مجال الرفاس االجتماعاى و س التبظيمات ا ا ك ىر اتسىاعال
ايا الصقر والصئات ا ل حظا

وبشا ال وتبظيمال فا مجال المؤسسات ا ليةى و ا تتباول

والبكيىىات والك ىوارث والالجئىىين والبىىااحينى و بىىا العديىىد مىىن المؤسسىىات التىىا أخ ى ت أيعىىاد
دولية ير محددة يحدود إ ليميةى كمىا ىو الحىال الصىليب والهىالل ا حمىر الىدولاى و ير ىا

من المبظمات السالمية والمسيحية التىا تلعىب دو الر ُ يىار الا فىا دول العىالم ال الىثى يمىا فىا
لى الىدول العرييىةى و بىىا مؤسسىات رعايىة يىالمعو ينى وا يتىىام والمشىردين ورعايىة ا سىىرى
وتبظيمهىىاى وتقىىديم العىىون والمسىىاعدة إلى الصقىراء والمعىىواين وال ىىالبى وتىىأمين فىىرص عمىىلى
صال وكيار السنى والمر

ومعالجة الي الة ورعاية ا

ى وتبمية المجتمعات المحلية.

 .3المؤسسى ىىات ا ليى ىىة العاملى ىىة فى ىىا مجى ىىال رعايى ىىة المصى ىىالح المهبيى ىىة للمبتسى ىىيين إليهى ىىاى و ى ى

مؤسسات تصتىرم يحكىم التخصىص فىا المهبىةى أن يصىيح كىل ممىتهن لمهبىة معيبىةى الحىل

فىىا االبتسىىاب إل ى ع ىىوية ى س المهبىىة مغلقىىة عل ى أصىىحايهاى كمىىا ىىو الحىىال فىىا بقايىىات
ا

يىىاء والمهبدسىىين والصىىيادلة والمىاارعين والصىىحصيين وخىىالل فهىىمى يال ىىافة إلى بقايىىات

العمال كل فا مجال تخصصهى و د أصيحت
المبتسىىيين إليهىىا يم ايىىة ىىوة

س البقايات والتا تقوم يالدفاع عن مصىالح

ىىغ مىىؤ رة فىىا كافىىة المجتمعىىاتى فهىىا تسىىهم يشىىكل وا ىىح

صىىيا ة التش ىريعات الخاصىىة يهىىا السىىل ات الحكوميىىة المعبيىىةى و ى تسىىهم فىىا تحديىىد الحىىد
ا دبى مىىن ا جىىور وتىىأمين مصىىالح المبتسىىيين إليهىىا مىىن حقىىول تقاعديىىة و ىىمان اجتمىىاعا
وخدمات اجتماعية صحيةى وخىال

كما أن من أيرا مهام

لى مىن مت ليىات الحياتيىة التىا يسىتهدفها أصىحايهاى

س التبظيماتى العمل عل إعالء شأن المهبىة وت وريهىا مىن خىالل

الدراسات واليحوث والبدوات والمؤتمرات التا تقيمهاى يهىد
يال افة إل ت وير المهبة يما يحقل أ دا

التبظيمات.

ت ىوير ىدرات المبتسىيين إليهىاى

 .4المؤسسى ىىات العاملى ىىة فى ىىا مجى ىىال رعايى ىىة المصى ىىالح اال تصى ىىادية فراد ى ىىاى ومى ىىن أيى ىىرا ى ى س
المؤسسىىاتى الغىىر التجاريىىة والصىىباعيةى وجمعيىىات رجىىال المىىال وا عمىىال واليبىىو والتىىا

تلعب دو الر فا المحافظة عل حقول أع ائهاى وتعمل عل تم يلهم لدى المؤسسىة الرسىمية
ومتايعة

ايا

س المجموعات فىا كافىة المحافىل المرتي ىة يمصىالحهمى و ىد أحىدت العديىد

م ىىن ى ى س المؤسس ىىات فى ىىا ال ىىدول المتقدم ىىة دو الر متق ىىدمال فى ىىا الس ىىهام ف ىىا اتخ ىىا الق ى ى ارراتى
والمشاركة فا توجيه البشا ات اال تصاديةى مىن خىالل د ارسىات وأيحىاث جىادةى ومىن خىالل

ال قل ال ي تشكله عل المستوى اال تصادي والمالاى وتعتير

س التبظيمىات مىن القىوى فىا

يع ىىم ى ى س ال ىىدولى يحي ىىث تش ىىار ويش ىىكل وا ىىح ف ىىا التوجه ىىات السياس ىىية واال تص ىىادية
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ليلدابها.

 .5المؤسس ىىات ا لي ىىة العامل ىىة ف ىىا المج ىىال التع ىىاوبا :ي ىىالر م م ىىن أن ى ى س المؤسس ىىات تب ىىدرج
رعايىىة مصىىالح المبتسىىيين إليهىىاى إال أبهىىا تختلى

ىىمن المؤسسىىات السىىايقة والتىىا تسىىتهد

عبه ىىاى ف ىىا أن ع ىىويتها ليس ىىت مغلق ىىة على ى فئ ىىة دون ير ىىاى موابم ىىا مصتوح ىىة لم ىىن ير ىىب
االبتماء إليهاى ويتالا فاالختال

ا ساسىا ىو فىا الع ىوية دون ير ىاى ويسىتصيد أع ىاء

الجمعيات التعاوبية من بتاج عملهم وأرياحه عل خىال

االجتمىىاعاى ولىىي

بىىا مىىن ش ى ى ان الهىىد

الجمعيىات العاملىة فىا مجىال رفىاس

الرئيسىىا ال ى ي ابي قىىت عبىىه ى س الحركىىةى

والتىىا أرسىىت واعىىد متيبىىة فىىا ك يىىر مىىن المجتمعىىاتى ىىو تأكيىىد للمسىىاعا التىىا تسىىتهدفها
الترييىىة المدبيىىة مىىن خلىىل رو التعىىاون والعمىىل الجمىىاعا المب ىىم ومحاولىىة كسىىر االحتكىىار
وتوجيه المستهل وعدم استغالله.

 .6المؤسسات ا ليىة العاملىة فىا المجىال السياسىا :وتم ىل ا حىااب لهى س المبظمىاتى ويىالر م
م ىىن أن ال ىىيعم ال يعتي ىىر ى ى س المبظم ىىات ي ىىر حكومي ىىة م ىىن

ىىمن مبظوم ىىة المبظم ىىات

ا ليىىةى والتىىا يحىىاول الىىيعمى ان ي ار ىىا مرتي ىىة ياليعىىاد االجتماعيىىة دون ير ىىاى إال أن
ى س المبظمىىات ا ليىىة والتىىا يحىىاول الىىيعم أن ي ار ىىا مرتي ىىة يا يعىىاد االجتماعيىىة دون
ير ىىاى إال أن ى س التبظيمىىات يىىدون أدب ى ش ى

اليىارا فىىا

ىىايا الترييىىة المدبيىةى حيىىث أن الىىدار لبظىىام ا حىااب وممارسىىاتهاى مىىن حيىىث

االلتى ىاام واالب ىىيا العقائ ىىدي وا ىىدا

الو بي ىىةى والس ىىهام ف ىىا اليب ىىاء المؤسس ىىا للح ىىاب

وممارس ىىة البق ىىد والبق ىىد الى ى اتا والت ىىحيةى إلى ى

الىرئي

ىىا تبظيمىىات أ ليىىة ى و ى تلعىىب الىىدور

ي ىىر لى ى م ىىن ا م ىىور الت ىىا تش ىىكل الهيك ىىل

للحىابى ى ا الىدار يىدر أن ا حىااب ىا أك ىر ا وعيىىة التىا تشىكل رو المدبيىىة

فا حياة الشخصى فاالبتماء ال ي يعيشه الشىخص المبتسىب إلى تبظىيم سياسىاى واسىتعدادس
للت حية والتقيد الصىارم يميىاد الحىابى ىا مىن أساسىيات العمىل الىو باى خاصىة إ ا مىا
كابت

س ا حااب تستهد

مصىلحة الىو ن يالكامىلى مىن خىالل رؤيىة معيبىةى يتيبا ىا ى س

التبظيم الحايا أو ا .

 .7المؤسس ىىات ا لي ىىة العامل ىىة والتخصص ىىية ف ىىا مج ىىال إحي ىىاء ال ىىرو المدبي ىىةى ظه ىىرت ى ى س
المبظمى ىىات فى ىىا فت ى ىرة متى ىىأخرة مى ىىن القى ىىرن الحى ىىالاى و ى ىىد أولى ىىت
المجتمعات ا تمامها ا وحدى و ل مىن خىالل الحسىا

ى ىىية الترييى ىىة المدبيى ىىة فى ىىا

العميىل يىأن المجتمىس ال يمكبىه أن

يصل إل التقدم والح ارة دون إيالء ى س الترييىة ا تمامىا معمقىاُ وعمليىالى ويقتىرب دور ى س

المبظمى ىىات مى ىىن دور المدرسى ىىة والجامعى ىىةى فهى ىىا تعتمى ىىد الد ارسى ىىات وا يحى ىىاث والمحا ى ىرات
والب ىىدوات وحلق ىىات الد ارس ىىةى وتي ىىادل المعلومى ىىاتى وتوفير ىىا واس ىىترجاعها يكص ىىاءةى كأسى ىىاليب

ح ىىارية لتأكي ىىد أ مي ىىة ال ىىرو المدبي ىىةى وم ىىال ى ى س المبظم ىىات المرك ىىا الليب ىىابا للد ارس ىىات
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ومبتدى الصكر العريىاى ومؤسسىة عيىد الحميىد شىومان فىا ا ردنى وييىت الشىرل فىا القىد ى

والك ير من المبظمات العاملة فا

ا المجال.

()1

 .8المؤسسات ا لية العاملة فا إ كاء الرو الصبية وا دييىة والحسىا

يأ ميىة الرفىاس الروحىا

فىىا حيىىاة البسىىانى وال ى ي لىىم يخلىىل جسىىدال فق ى ى موابمىىا روح ىال تحتىىاج إل ى تأكيىىد اليىىداعات
البسىىابية فىىا مجىىال ا دبى والشىىعرى والب ىىرى والموسىىيق ى والرسىىمى والبحىىتى وخىىال

مىىن ا تمامىىات إبسىىابيةى تسىىهم فىىا خلىىل الح ى
والخيرى والجمالى

لى ى

المرفه ىة ال ى ي يعىىيا القىىيم الم لقىىةى الحىىل

ا الجدير يالمالحظة أن أحد مظا ر المجتمعات المدبيةى و يام م ىل

س التبظيمات موايالئها ا تمامال خاصالى ومحاولة خلل الييئة المشجعة لعملهاى وبشر الوعا
يين أيباء الشعبى وخاصة الصغار من خالل يرامجه الموجهةى و د ف ىن المؤرخىون العىرب

إل أ مية خلل ى س الىرو ى وخاصىة ايىن خلىدونى فىا مقدمتىهى والى ي اعتيىر أن ى س القىيم
ا يم ايىة المقيىا

لر ى ا مىة وابح ا هىاى والعمىل فىا ى ا المجىال مىن خىالل المبظمىات

ا ليىىةى ىىو يم ايىىة المقيىىا

لر ىىا ا مىىة وابح ا هىىاى والعمىىل فىىا ى ا المجىىال مىىن خىىالل

المبظمىىات ا ليىىة ىىو يم ايىىة تخليىىد لهى س فىىا السىىايلى والعمىىل على خلىىل مقومىىات إيداعيىىة
جديدة تقا

المدبية من خاللها.

نشأة وتطور المؤسسات األهلية الفلسطينية:
المؤسسات ا لية ليست ظا رة جديدة فا المجتمس الصلس يبا فالمجتمس المدباى ال ي تشكل

س

المؤسسات جاءال مبه ى تواجد فا فلس ين مب يل الدولة الع مابيةى من يين ا شكال ا ك ر شيوعال
لمبظمات المجتمس المدبا والتا ظهرت فا م لس تاريخ فلس ين الحدي ة با الجمعيات الخيرية
التا ياشرت بشا اتها مس م لس القرن العشرين فا ظل إ ار عمل ابوبا يحكمه القابون

الع مابا.

فا ظل السيادة التركية – الع مابيةى ظهرت الجمعيات ال قافية ومختل

من أجل

ايا السياسة العامة لحشد التأييد الجما يري

االبتماءات الديبية والعائلية وكابت تقود ا العائالت الكييرة.

ا بدية يغرم المباصرة

دافها .وكابت تقليديال ترتكا عل

أما ج ور المؤسسات ا لية تعود لصترة الحكم ا ردبا/المصري عبدما أس

الصلس يبيون فا

ال صة الغريية و اع اة مجموعة من المؤسسات المهبية والخيرية لتليية احتياجات مجموعات

محددة من السكان مواما مساعدة أو تكملة أو معار ة ممارسات الحاكم.

( )1عبد هللا الخطيب ,جهاد النابلسي( :)1999العمل الجماعي التطوعي .برنامج التنمية االجتماعية واألسرية,
جامعة القدس المفتوحة , ,ص .146-144
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لم يكن ادة

س المؤسسات من العائالت الكيرى التقليدية يل بيعت من مجموعة جديدة من البخية

السياسية المتعلمة.

الجيل التالا من المؤسسات ا لية أدى دو الر حيويال فا فترة االحتالل االسرائيلا ى فقد عاودت
المؤسسات الخيرية الظهور لتليا الحاجة الملحة للخدمات ا ساسية للسكان الصلس يبيين الوا عين

تحت الحاكم السل وي الجديدى وخالل تل

الصترةى وخاصة خالل االبتصا ة ا ول ى أن ظهرت

المؤسسات ا لية التبموية والحقو ية – وكابت تقدم خدمات للصقراء والمهمشين فا سيال ياب
العدالة االجتماعيةى و د رأت المؤسسات الخيرية والمؤسسات ا لية التبموية

س االحتياجات

يشكل مستقل عن المحتل وروجت لص ائل الصمود والمقاومة يين الشعب()1ى حيث شهدت مرحلة

االبتصا ة ا ول من عام ( -1987إل عام  )1993تحوالت وتغيرات امة وبوعية عل صعيد
واليرامج التبموية للمؤسسات ا لية الصلس يبيةى كما شهدت بشوء مبظمات أ لية

ا دا

فلس يبية جديدة تمامالى سميت يالمؤسسات والمراكا المهبية المتخصصةى و د تمحور البشا

يباء عل
السياسا خالل االبتصا ة عل شعار" التح ير ليباء الدولة الصلس يبية المستقلة" ل
االعتقاد السياسا ينمكابية بشوء دولة فلس يبية مستقلة ى ويتالا أ افت المؤسسات ا لية يعدال
أخر لعلمها ودور ا و عبصر اليباء إل جابب عبصر المقاومةى كما ري ت المؤسسات ا لية

الصلس يبية ينحكام ما يين عبصر المقاومة واليباءى ى إال أن ال ايس السياسا يقا
()2

عملها.

اليال فا

كم ىىا أدى ي ىىاب الس ىىل ة الصلسى ى يبية أو يئ ىىة فلسى ى يبية ف ىىا ال ىىصة والق ىىاع إلى ى ظه ىىور

مبظم ىىات ومؤسس ىىات أ لي ىىة ي ىىر حكومي ىىة تغ ى ى ال ىىبقص وت ىىاود المى ىوا بين يالخى ىدمات ال ىىرورية

المختلصىةى ويشىكل عىىام امىت المؤسسىىات ا ليىة الغيىر حكوميىىة يمهمتىين أساسىىيتين مىا :المسىىا مة

فىىا مقاومىىة االحىىتالل الس ىرائيلا مىىن جهىىةى ومىىن جهىىة أخىىرى حمايىىة المجتمىىس الصلس ى يبا مىىن آ ىىار
االحتاللى و د بشأت المؤسسات ا لية فا ال صة والق ىاع على شىكل جمعيىات خيريىة ومؤسسىات
أكاديميةى وأخرى أخ ت ايس أك ر جما يرية كالبقايات واالتحادات واللجان المحليةى و د لعيت

س

المؤسسىىات دو الر حيوي ىال فىىا المجتمىىس الصلس ى يبا وال سىىيما فىىا العمليىىة التبمويىىةى و ى ا ىىد تىىم اعتيىىار
التجري ىىة الصلسى ى يبية ف ىىا المؤسس ىىات ا لي ىىة م ىىن أعبى ى التجريى ىة الدولي ىىةى سى ىواء م ىىن حي ىىث ىىدرتها

المحافظى ىىة عل ى ى البسى ىىل االجتمى ىىاعا الصلس ى ى يباى أو مى ىىن خى ىىالل خى ىىدماتها المقدمى ىىة للم ى ىوا بين فى ىىا
محاوالتهىىا لتعىىويم الىىبقص عىىن الخىىدمات الحكوميىىةى و ىىد تميىىات التجريىىة الصلس ى يبية يالمؤسسىىات
()1

خليل بجم وآخرون :استراتيجية ت وير

اع المؤسسات ا

المؤسسات ا لية ى تشرين اباى 2006ى ص.22

()2

لية الصلس يبية  :دراسة مقدمة إل مركا ت وير

عات عيد الهادي :رؤيا أوسس لدور المبظمات ا لية فا عملية التبميةى مركا ييسان لليحوث والبماءى رام اهللى

فلس ينى
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ا لية يالمشاركة الشعيية العاليةى حيىث اعتمىدت المبظمىات ا ليىة الصلسى يبية فىا تبصيى بشىا اتها

وحمايته ى ىىا أحيابى ى ىال عل ى ى ى رو المي ى ىىادرة ا لي ى ىىة والمشى ى ىىاركة اليب ى ىىاءة ي ى ىىين مختل ى ى ى

الصلس يبا.

()1

فئ ى ىىات الشى ى ىىعب

فيى ىىالر م مى ىىن االحىىىتالل والقيىىىود ومحاولىىىة تح ىىىيم الصى ىىرد الصلس ى ى يبا ومؤسسى ىىاته فقىىىد أ يتى ىىت

المؤسسىات ا ليىة الصلسى يبية دور ىا الريىىاديى وتميا ىا يالعمىل ا لىىا مقاربىة يأخواتهىىا فىا ا

ىىار

العرييىىةى التىىا ال االىىت تعىىابا حت ى اليىىوم مىىن الوصىىول إل ى الصئىىات المسىىتهدفة وتحىىديها مىىن باحيىىةى

وتأ ير ا يا بظمة المقيدة للحريات فا ل الدور من باحية أخرى

()2

أمىا عىن المؤسسىات ا ليىة فىا عهىد السىل ة الو بيىة الصلسى يبية عىام 1993ى و ىس ابص ارجىال

على ى أو ىىاع المؤسس ىىات ا لي ىىة الت ىىا عاب ىىت ىىويالل م ىىن ى ىوابين االح ىىتالل مواجراءات ىىه يح ىىل ى ى س

المؤسسىىاتى كمىىا أن أعىىداد كيي ىرة مىىن المؤسسىىات ا ليىىة المتخصصىىة ىىد أبشىىئت يعىىد عىىام 1993ى
ولعل البشا الهائل الى ي تمتعىت يىه المؤسسىات ا ليىة لىدليل على

ى ا الشىول يىر المحىدود لىدى

فئ ىىات المجتم ىىس الصلسى ى يبا واالس ىىتعداد للمش ىىاركة ف ىىا عملي ىىة اليب ىىاء ف ىىا ظ ىىل وج ىىود س ىىل ة و بي ىىة
فلس ى ى يبية ول م ى ىرة فى ىىا التى ىىاريخ الب ى ىىالا لشى ىىعب الصلس ى ى يباى ى ى ا إ ى ىىافة إل ى ى تى ىىأ ير المجتمى ىىس
الصلس ى يبا وبخيىىه عل ى وجىىه الخصىىوص يال قافىىة العالميىىة الجديىىدة واالتجا ىىات الحدي ىىة فىىا عمىىل

مؤسسات المجتمس المدبا العالمية ومحاوالتها محاكاتها والتواصل معهاى كما ت ىور اال تمىام يىأبواع
من التخصصات المدبية والقابوبية دون أن تلغ المؤسسات ا لية الصلس يبية(.)3

وم ىىن الج ىىدير يالى ى كر أن فتى ىرة الس ىىل ة الو بي ىىة الصلسى ى يبية ش ىىهدت اي ىىادة كييى ىرة ف ىىا ع ىىدد

المبظمىىات ا ليىىة يشىىكل كسىىيب وبتيجىىة لتلى التغييىرات التىىا ىرأت على السىىاحة الصلسى يبية  .إن
بشىىوء حقىىل سياسىىا جديىىد (السىىل ة الصلس ى يبية ) خل ى
خاصة تل التا جاءت وليدة المرحلة ى فمجرد يام

حالىىة مىىن الريىىا لىىدى المبظمىىات ا ليىىة

ا الحقل السياسا أفرا مت ليات عمل ومهىام

جديىىدة جعلىىت الك يىىر مبهىىا أمىىام تحىىديات كييىرة فىىا المسىىا مة يالتبميىىة الشىىاملة التىىا أعلبتهىىا السىىل ة
الصلس ى يبيةى ومب ى بشىىوء السىىل ة الصلس ى يبية و ىىا تتيىىس سياسىىة االحت ىواء وج ى ب للمبظمىىات ا ليىىة

الصلس ى ى يبية ى كخ ى ىىوة أول ى ى لمواجه ى ىىة التح ى ىىديات فى ىىا المج ى ىىالين اال تصى ىىادي والخ ى ىىدماتا والمج ى ىىال

السياس ىىاى على ى
()1

ىىوء لى ى عم ىىدت الس ىىل ة الو بي ىىة الصلسى ى يبية إلى ى تش ىىكيل مكت ىىب المؤسس ىىات

تقرير التبمية اليشرية الصلس يبية ( )1999 -1998يربامج الدراسات التبميةى جامعة يير ايت بيسانى 2000ى

ص 78

()2

شهيدة الياا :ور ة عمل مقدمة فا التبظيمات ا لية والعرييةى مؤتمر القا رةى  31اكتوير  3-بوفمير1989ى

ص 62

()3

عيلة محمود أيو علية :ور ة عمل يعبوان المبظمات ا لية الصلس يبية مقدمة للمؤتمر الدولا للجمعيات

االبسابية الخيريةى ياري ’ 2003ى
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الو بيةى وفا ت ور الحل تشكلت أجسام اعتيارية أخرى ت ىم العديىد مىن المبظمىات ا ليىة مبهىاى

الهيئة الو بية للمؤسسات ا لية والتا تم ل أك ىر مىن  1200مؤسسىة ى يال ىافة إلى
يتأسي

"مجل

لى

امىت

اتحاد المبظمات ير الحكومية" واالتحاد العام للمبظمات ير الحكومية وكان ل

عام  1995ى كما تم تشكيل شيكة المبظمات ا لية (التا تم ل  90مبظمة أ ليةى  60فىا ال ىصة

و  30فا

اع اة ) عل أيدي مجموعة من الباش ين فا العمل ا لا لتعير عن توجىه تبمىوي

مستقل" وتوحيد للجهود ولتبسيل موا صها فيما يتعلل يشكل و ييعة الدور المبا يالمبظمات ا ليةى
يعىىر القىىائمون عل ى شىىيكة المبظمىىات ا ليىىة أبهىىا" تجمىىس ىىوعا مىىن مبظمىىات فلس ى يبية يىىر

حكوميىة ى تعمىل فىا حقىول إبسىابية واجتماعيىة وتبمويىة مختلصىة وتجمعهىا رؤيىة موحىدة ى تهىد

ت وير وتعايا مصا يم المجتمس المدبا الصلس يبا (.)1

إلى

إن ا ىىر الهىىام ال ى ي تركىىه يىىام السىىل ة الصلس ى يبية ىىو ت ىىور م ىىمون العمىىل ا لىىا الصلس ى يباى
وابتقال ىىه م ىىن مصه ىىوم التبمي ىىة المقي ىىدة إلى ى التبمي ىىة االجتماعي ىىة الش ىىاملةى و ى ى ا ح ىىتم
المبظمات ا ليىة إلى

ىىرورة ابتق ىىال

ىور أعلى مىن التبظىيم تكىون معهىا ىادرة على مواكيىة المهىام الموكلىة لهىا ى

و ى ا مىىا دفىىس إل ى تشىىكيل شىىيكة المبظمىىات ا ليىىة الصلس ى يبية ى ولقىىد تيب ى البظىىام الىىداخلا لشىىيكة
الرئيسىية التىىا تعمىل الشىيكة على تحقيقهىا فىىا

المبظمىات ا ليىة الصلسى يبية مجموعىة مىن ا ىىدا
م مار العمل ا لا الصلس يبا أ مها:

 -1تعايا فكرة االستقالل الو با وتحقيل الدولة المستقلة.
 -2العمى ىىل عل ى ى تعايى ىىا وت ى ىىوير وترسى ىىيخ دور المبظمى ىىات ا ليى ىىة الصلس ى ى يبية فى ىىا المجتمى ىىس
الصلس يباى والر ا يه س المبظمات للمسا مة فا إرساء واعد المجتمس المدبا الصلس يبا.

 -3توسيس وتعايا الديمق ار ية فا كل مجاالت الحياة المجتمعية.

 -4التقدم التبموي السليم والمستمر فا كافة مجاالت الحياة للمجتمس.

 -5الى ىىدفاع عى ىىن حقى ىىول ومصى ىىالح الصئى ىىات االجتماعيى ىىة المحرومى ىىةى خاصى ىىة البسى ىىاء وا
والمعا ين والصقراء فا المبا ل المحرومة.

()1

ف ار

()2

صى ىىال

عيد المبعم أحمد محمود  :دور المبظمات الشيايية ا لية الصلس يبية فا يباء الشخصية وأ ر ا عل

التبمية السياسية " ال صة الغريية" رسالة لماجستير فا التخ ي والتبمية السياسية يكلية الدراسات العليا فا جامعة

البجا الو بية فا بايل

ى فلس ين ى 2006ى ص.48

( )2اليبية الهيكلية لشيكة المبظمات ا لية الصلس يبيةى مو س شيكة المبظمات ا لية الصلس يبية:
www.pngo.net_laws_ar-htm

82

المنظمات األهلية في فلسطين:
لعيت المؤسسات ا لية فا فلس ين دو الر مركايال فا الحصاظ عل

الصلس يبا من التصك

البسيج الو با

يل وخالل ويعد يدء العمل الو با التحرريى فكابت له الحا بة ا ساسية

مب العام ( )1918من خالل الجمعيات المسيحية السالمية فا فلس ينى فكابت الرائد التاريخا
المركاي للمقاومةى ال ي ساعد عل الحصاظ عل دافس مبا
كان العمل ا لا فا فلس ين بتاج وا س فعل

ة االحتالل االسرائيلا.
ييعية لممارسات االحتالل السرائيلا

وتأ يراته المياشرة عل الصرد الصلس يبا إ أن وا س االحتالل و ياب سل ة و بية ادرة عل أخ

امام الحكم فا فلس ين خلل وا عال صعيال فكان اليد من االستجاية السريعة الحتياجات الالجئين فا

فلس ين وخارجها خالل سبوات الشتاتى من خالل تأسي

جمعيات خيرية وأخرى تعبا يتقديم

ال ا ة يأشكالها المختلصة من توفير السعافات الالامة لجرح
ل .

التأ يل وما إل

الحربى ودور لأليتام وجمعيات

لم يكن الو س العام يعد سبوات الشتات إال ا صعب عل الصرد الصلس يبا ويالتالا عل

المؤسسات ا ليةى فدمار اليبية التحتية اال تصادية والعمرابية الصلس يبية عل يد انلة السرائيلية
وتدفل أعداد من البااحين والمهجرين إل ال صة الغرييةى أدى إل ارتصاع وتيرة الب ال الصلس يبا
ا الب ال من خالل توفير الخدمات الصحية

وكابت مسا مة المؤسسات ا لية فا دعم

والتعليمية والاراعية واالجتماعية وخدمات أخرى تعبا يأ لا السجباء والشهداءى فمن  77مؤسسة

أ لية فا العام  1966ت اع

 1987فا ال صة وحد ا.

العدد  3مرات تقرييال ليصل إل

لقد كابت االبتصا ة الصلس يبية مح

 210مؤسسة أ لية فا العام

للمؤسسات ا ليةى فقد أ يت خالل تل

الصترة أن

تقديمها للخدمات ما ا إال استراتيجية فق ى تتمكن من خاللها رعاية المقاومة وااللتاام يأجبدة

التحرر الو با.

()1

إن فترة االبتصا ة الصلس يبية أفرات بم ال جديدال يدأ حيبها واستمر حت اليومى وأ ر فا

دور المؤسسات ا لية و ريقة عملهاى فقد يدأ التصكير ياالبتقال من توفير خدمات ال ا ة من أجل
الصعود إل

ت وير مجتمس فلس يبا مستقل ومبتج وكأبها تو عت بهاية مرحلة سيكون للسل ة

الصلس يبية دور ريب مبها لتأخ عل عاتقها مهام ال ا ة.
()1

ف ار

عيد المبعم أحمد محمود  :دور المبظمات الشيايية ا لية الصلس يبية فا يباء الشخصية وأ ر ا عل

التبمية السياسية " ال صة الغريية" رسالة لماجستير فا التخ ي والتبمية السياسية يكلية الدراسات العليا فا جامعة
البجا الو بية فا بايل

ى فلس ين ى 2006ى ص.48
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يعد مجاء السل ة الصلس يبية كان اليد للمؤسسات ا لية االبتقال من مو س المجايهة

السياسية إل مو س المجايهة المهبيةى فيدأت المؤسسات القديمة مبها والمستحد ة يعد أوسلو فا
التصكير والدخول فا مرحلة اليباء والت ويرى وتوفير خدمات بوعية تتسم يدرجة عالية من المهبيةى

فت اعصت أعداد المؤسسات ا لية إل  48مؤسسة أ لية فا العام .1992
عملت المؤسسات الصلس يبية فا

س الصترة من خالل اللجان واالئتالفات المختلصة من
ا المجالى فقد سا مت

خالل تبسيل اليباء مس المؤسسات الحكومية وكأن لها مسا مات جمة فا

فا صيا ة القوابين وتأ يل العاملين فا المؤسسات الحكومية وتقديم خدمات مياشرة لصئات لم يكن

يمقدور الو اارات العمل معها وتقديم الخدمات لها كأي جسم ديباميكا.
كان اليد للمؤسسات أن تبتقل من ال ا ة إل

اليباءى لكن ا مر لم يكن يه س اليسا ة

فمااالت المؤسسات تلعب دور المغيث كون السيب ال ي خلل م ل
االحتالل السرائيلا.

ا الدور مااال ائمال و و

يالر م من االحتالل والقيود ومحاولة تح يم الصرد الصلس يبا ومؤسساته فقد أ يتت
المؤسسات ا لية الصلس يبية دور ا الريادي وتميا ا يالعمل ا لا مقاربة يأخواتها فا ا
العرييةى التا الاالت تعابا حت

اليوم من الوصول إل

ار

الصئات المستهدفة وتحديد ا من باحيةى

وتأ ر ا يا بظمة المقيدة للحريات فا ل الدور من باحية أخرى.

دور ومهام المؤسسات األهلية في فلسطين:
تصاعدت وتبوعت الخدمات التا دمتها المؤسسات ا لية عل

وا فقاى فقد شملت

المستويين العمودي

اعات اجتماعية أوسس بتيجة حرية حركتها وابدفاعها للمسا مة فا عملية

اليباء ى كما ابصتحت أي ال عل مهام جديدة أو ت ور ا تمامها يها م ل الدفاع عن حقول البسان
والدفاع عن حقول الموا ن مواجراء ا يحاث والدراسات البظرية والميدابيةى ويمكن أن تعرم
الياحث أ م الخدمات التا دمتها المؤسسات ا لية فا المجتمس الصلس يبا كما يلا:

 .1فا مجال المحافظة عل

الييئة  :بشا ات واس ة للت قي

الييئا والحد من التلوث وبشر

م يوعات عن الاراعة والييئة اليحرية ( اة)ى ت وير بما ج اراعية حدي ة فا كل من أريحا و اةى

تبمية المشروعات الصغيرة الاراعية والمسا مة فا حل مشاكل التسويل الاراعا ويرامج ال رام
واالدخار وحمالت تشجير فا اة وييرايت.
 .2فا مجال ال قافة الو بية والت ار ية :تشكلت فرل موسيقية و بائية ومسرحية عديدة وبظمت
عشرات الدورات للصن التشكيلا والرسم .ك ل تم تبظيم معارم مواعادة صباعة ا اياءى يال افة
لت وير تصاميم ال وايس الصلس يبية والعمالت يما يتباسب وتاريخ فلس ين ديمال وحدي الى موابشاء
84

مكتيات حدي ة وعقد مؤتمرات علمية موا امة مهرجابات ت ار ية وتبظيم يرامج اتصال مس أ صال العالم
()1
العريا والعالم إجماالل.
 .3المسا مة فا تليية احتياجات المجتمس لعيت المبظمات ا لية الصلس يبية دو الر يالغ ا مية
عل

صعيد تقديم الخدمات المختلصة للمجتمس الصلس يباى وخاصة فا

االجتماعية والاراعة وتبمية المصادر اليشرية والمرأة ...الخ.
ومس مجاء السل ة الو بية الصلس يبية ى وتأسي

التا تقدمها المبظمات ا لية إل
السل ة الو بية فا تقديم

اعات والتعليم والرعاية

الو اارات المتخصصة ى ابتقلت يعم الخدمات

السل ة الو بية ى وأ ح

واجيال عل

س المبظمات دعم

س الخدمات ومحاولة تالفا االادواجية والتكرار فا العمل التبموي

والتركيا عل المبا ل اليعيدة المهمشة التا ال تعمل يها السل ة الو بية(.)2
 .4عل
ومتايعة

صعيد حقول البسان :المشاركة فا الحمالت الدولية

د ابتهاكات حقول البسان

ايا المعتقلين فا سجون االحتالل والسل ة والدفاع عن حقول العمال .ك ل

إصدار

بشرات مبتظمة حول االبتهاكات ياللغتين العريية والبجلياية وبشر الوعا يحقول البسان عل

ب ال شعيا واسس وتبظيم ايارات أ الا المعتقلين موابشاء مكتيات ابوبية متخصصة وتبظيم ورا
عمل ابوبية موابشاء رو ات يباء ا سرى.
 .5فا التبمية اال تصادية  :أبشئت مراكا لت وير المشاريس الصغيرة ولتبظيم عملية الرشاد
الاراعا ومبح القروم الاراعية (أريحا و اة) .ك ل

تم إبشاء مراكا لصحة الحيوابات والحصاظ

عل ال روة الحيوابيةى ومشاريس إ رام للبساءى موا رام إسكابا لترميم المباال وتجديد اى موابشاء
مراكا تعليم الكمييوترى وتيادل الوفود الشياييةى والمشاركة فا المعارم التجارية العريية والعالميةى

موا امة دورات تدريب للصيادين ( اع اة).

 .6فا مجال التأ يل والتدريب  :ترميم ميابا صحية وشيايية وعقد دورات التأ يل المهباى إبشاء
ريام أ صال مواعة عل

أبحاء ال صة الغريية و اةى تبظيم يرامج تعليم لغات أجبييةى العباية

يالمعو ين وتأ يلهمى تدريب مت وعين لمحو ا ميةى تعايا القدرات المؤسسية تبظيم رحالت لمدن
و رى الو نى إبشاء مكتياتى تبظيم دورات تقبيةى تبظيم يرامج لتعليم ا مهات وتدرييهن عل كيصية

()1

عيلة محمود أيو علية :ور ة عمل يعبوان المبظمات ا لية الصلس يبية مقدمة للمؤتمر الدولا للجمعيات

البسابية الخيريةى ياري ’ 2003

()2

عات عيد الهاديى مركا ييسان لليحوث واالبتماء رام اهلل – فلس ين ى رؤية أوسس لدور المبظمات ا لية

الصلس يبية فا عملية التبمية ى "ور ة مصا يم".
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التعامل مس أيبائهنى تبصي يرامج اليباء المؤسسا وتبظيم ا سرةى إبشاء مدار

لأل صال فا اة وال صة.

لتدريب الصبون

 .7فا المجال الصحا  :تقديم خدمات صحية عالجية وو ائية مبتشرة فا أبحاء ال صة و اةى تبصي

يرامج تأ يل المعا ين جسدياى يرامج الصحة البصسية لأل صال والبساءى يرامج التوعية يمخا ر

المخدراتى إبشاء مراكا للعالج ال ييعا ورعاية ا م الحاملى إ امة ورا وبدوات صحية واسعة
وعديدة.
 .8المرأة وال صل :إ افة الستصادة
الواردة أعالسى

اعا البساء وا

صال من اليرامج المقدمة فا المجاالت

ورت المؤسسات ا لية الخاصة يالبساء وا

صال ك ي الر من يرامجها المتعلقة

يحقول المرأة وال صل وامتدت لتشمل البساء فا المخيمات والقرى وا حياء الصقيرة .ولعل يرامج
القروم البسائية والمشاريس الصغيرة د حظيت يا تمام واسس بتيجة المسؤوليات الكييرة واالست بائية

التا تتحملها البساء الصلس يبيات فا إعالة ا سر(.)1

أهمية المنظمات األهلية الفلسطينية:
يبا يالمبظمات ا لية الصلس يبية دو الر رئيسيا فا إدارة وتبمية المجتمس الصلس يباى فها تلعب

دو الر مهمال فا تعايا يقاء الشعب الصلس يبا عل

أر هى من خالل تقديمها اليرامج اال ا ية

واالجتماعية والتبموية والخدمات التعليمية والصحية و ير اى وأصيحت المبظمات ا لية الصلس يبية

رفال محوريال فا العملية التبميةى من حيث حجم وبوع مشاركتها و ييعتهاى فها تغ ا جوابب

مهمة من احتياجات المجتمسى وأصيحت جاءال من البسيج االجتماعا.
و لد لعيت المبظمات ا لية الصلس يبيةى وعل
ومتيايبة ابسجمت مس الظرو

()2

مدار تاريخها المعاصر والحديث أدوا الر مختلصة

وا و اع السياسية واال تصادية التا مر يها المجتمس الصلس يباى

وايتداء يصترة الخالفة الع مابيةى ومرو الر ياالستعمار اليري ابا (االسرائيلا) وك ل

يصترة الحكم

ا ردبا والمصري فا ال صة الغريية و اع اةى وابتهاء ياالحتالل االسرائيلا ليقية فل سين عام
 1967مى ولقد دشن يام السل ة الصلس يبية عام  1994منى مرحلة جديدةى أدت إل

م امين ومصا يم وأدوار جديدة للعمل اال لا.
()1

()3

يلورة

عيلة محمود أيو علية :ور ة عمل يعبوان المبظمات ا لية الصلس يبية مقدمة للمؤتمر الدولا للجمعيات

االبسابية الخيريةى ياري ى 2003ى

()2
()3

المشهراويى أحمد  .2014مدخل إل إدارة مبظمات المجمس المدباى 2ى اةى فلس ين.

حمادى أحمد  .2009وا س المؤسسات ا لية - /آفال وتحدياتى ور ة عمل مقدمة إل مؤتمر وا س المؤسسات

ا لية – آفال وتحدياتى اةى فلس ينى ص.3 – 2
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وسا م وجود المبظمات ا لية الصلس يبية فا التأ ير عل اتجا ات العملية التبموية فا فلس ينى

خاصة وأن
حيث أن

س المبظمات كابت ت

لس يدور كيير فا تحديد مسارات واتجا ات العملية التبمويةى

س المبظمات د سيقت السل ة الصلس يبيةى وكان لها دو الر ظا الر وحيويا عل صعيد

تقديم الخدمات ا ساسية للموا بين خالل وجود االحتاللى وما االت تقدم خدماتها حت فا ظل

وجود السل ة الصلس يبيةى ويالتعاون مس مبظمات السل ة الصلس يبية أي ا.

()1

ولعيت المبظمات ا لية الصلس يبية خالل العقدين الما يين دو الر مهمال فا توفير خدمات واسعة

شملت مجاالت الحياة :التبميةى التعليمى الصحةى االعالمى حقول االبسانى المرأةى مراكا
اليحث والتدريب التبموي والمهباى ا افة إل

خدمات ا ا ة دمتها المبظمات ا لية ولجان

الاكاةى لتواجه مشكالت الصقر التا خلصها االحتالل.

مجاالت عمل المنظمات األهلية الفلسطينية:
يمكن تلخيص مجاالت عمل المبظمات ا ليةى والخدمات التا تقدمها حسب التالا:

()2

 .1المجال االجتماعا.

 .2مجال ال قافة والصبون.
 .3المجال ال يا.

 .4مجال التعليم وحقول البسان.
 .5مجال الاراعة والييئة.

 .6مجال ا مومة وال صولة.

 .7مجال الشياب والريا ة.
 .8مجال المعا ين.

دوافع عمل المنظمات األهلية الفلسطينية:
بشأت المبظمات ا لية لتحقيل مجموعة من ا دا

البييلةى و ا ( ييسانى :)6 :2002

 .1تحسين ا و اع الحياتية لألفراد يشكل عام.

 .2تليية احتياجات مجتمعية ات ايس مدباى وتقس خارج مسئولية أو ا تمام السل ة التبصي ية.
 .3العمل عل تحسين أو اع فئات مهمشة أو مسحو ة.

()1

مرجس سايلى ص.3

()2

و اارة الداخلية وا من الو با ( )2014كش

ييابات المبظمات ا لية فا
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اع اةى فلس ين ىص. 16

 .4االسهام فا عملية التغير االجتماعاى

من خالل التأ ير فا سن القوابين والتشريعات

والسياسات العامة وتعيئة الراي العام إااء مو وع محدد أو مجموعة موا يس تهم المجتمس
ومن خالل عملية توعوية وت قيصية وتبويرية واسعة.
صعيد المستوى الصلس يباى فنن العمل ا لا فا فلس ين لعب دو الر مركايال فا الحياة

وعل

االجتماعية واال تصادية فا ا ار ا الصلس يبيةى

ويشكل يصول الدور ال ي تلعيه فا الدور

المجاورة والدول ات مستوى التبمية المشايهى وأحد ا سياب الرئيسية وراء ل

البقص الباتج عن ياب مبظمات الدولة القادرة عل
المبظمات ا لية من حيث اختال

و محاولة سد

توفير الخدمات ا ساسية للجمهور وتتبوع

تخصصاتها وأ دافهاى ومبها عل سييل ال كر.

()1

 .1تحقيل ر يات الموا بين من خالل المشاركة الصاعلة وايادة الوعا.

 .2دمج الموا بين يصورة فاعلةى للمشاركة فا الحياة السياسية العامة لمجتمعاتهمى والتأ ير
فا عمليات صبس القرار.

 .3تقوية أحدى سمات الديمق ار يةى

و ا حرية التعيير والكلمةى وتشكيل المبظماتى

واالب مام إليها وتبوع انراء وتعدد ا.

 .4لعب دور مكمل للحكومةى فا توفير الخدمات االجتماعيةى والصحية وال قافية والرفا ية
فا المجتمس.

دوافس المبظمات ا لية الصلس يبية وفقا لرؤيتها ورسالتها وا دافها ومجاالت عملها

وتختل

والشرائح المجتمعية التا تشملها يرامج تل المبظماتى لكبها تتصل فا مجملها فا العمل عل سد

بقص حاجات الصئات الصقيرة والمهمشةى وتعمل عل تحسين ظروفهم البسابية والحياتية عمومال ى

والتا لي

ا حيان.

يمقدور الحكومة الصلس يبية القيام يهاى أو تكميالل لدور الحكومة الصلس يبية فا يعم

العوامل التي أدت إلى تزايد المنظمات األهلية الفلسطينية:
يشير شيير إل

أسياب تاايد عدد المبظمات ا لية الصلس يبيةى ومبها أن المجتمس الصلس يبا

يعابا الك ير من المشاكل االجتماعية واال تصادية والصحية والتعليمية والسياسيةى يسيب االحتالل

(االسرائيلا) ال ويل لصلس ينى وك ل يسيب االجراءات التعسصية التا تقوم يها سل ات االحتاللى
من دم الييوتى والمصابسى والمصالح الحكوميةى وتجري
()1

عل

لأل ار ا الاراعية وتدمير لكل

شهابى عيد الرحيم ()2013ى دور المبظمات ا لية فا الحد من معدالت الصقر خالل الحصار السرائيلا
اع اة – دراسة ت ييقية للمبظمات الخيرية (رسالة ماجستير ير مبشورةى الجامعة السالمية) اةى

فلس ين.
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المقومات اال تصاديةى له ا فقد ابتشر عدد كيير من المبظمات ا لية للمسا مة فا حل

المشكالت.
و با

()1

مة عوامل أخرى أدت إل

اع

تاايد عدد المبظمات ا لية فا

س

اةى ال سيما تل

المبظمات العاملة فا المجاالت الخيرية واالبسابية فا الصترة ما يعد عام 2006مى أي يعيد الحصار

ال ي فرم عل

اع اةى ومن أ م العوامل ما يلا:

 .1ياب مبظمات الدولة القادرة عل توفير خدماتها للموا بين.
 .2ايادة بسب الصقر والي الة فا

اع اةى وتبوع الصئات المهمشةى واادياد حاجاتهم.

 .3العدوان المتكرر والحصار المصروم عل

اع اة والحاجة لمعالجة ا ار ما.

 .4التجا يات السياسية يين كيرى التيارات السياسية الصلس يبية.

الهيكل التنظيمي للمنظمات األهلية الفلسطينية:
من أ م مكوبات المبظمات ا لية الصلس يبية الجمعية العمومية ومجل

الدارةى و ا كالتالا-:

 .1الجمعية العمومية :حسب القابون ر م 2000/1مى الخاص يالجمعيات الخيرية والهيئات ا لية
الصلس يبيةى فنن البظام االساسا للجمعية أو الهيئة يحدد

ييعة تشكيل الجمعية العمومية

للجمعية أو الهيئة يحيث تتكون من جميس ا ع اء ال ين أوفوا التااماتهم وفقا للبظام ا ساساى
وتعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة واحدة كل سبة عل ا ل للبظر فا تقرير مجل

الدارة عن بشا ات الجمعية أو الهيئةى وتقرير مد ل الحسايات عن مركا ا المالا والمصاد ة
عليهى وتعيين مد ل الحساياتى و ير ل من المسائل التا يرى المجل

إدراجها فا جدول

ا عمالى وتختص الجمعية العمومية يو س السياسات والتوجهات العامة للجمعية أو الهيئة
وابتخاب أع اء المجل

الدارةى وفقا لبظامها ا ساساى وتصدر الق اررات يا

ليية الم لقة

ع اء الجمعية العمومية فيما يختص يتعديل البظام ا ساسا ويأ ليية لا أع اء الجمعية

فيما يختص يحل الجمعية أو الهيئة أو يندخال تعديل فا بظامهاى يتعلل يغرم الجمعية أو

عال أع اء مجل
أك ر من ل .

()1

الدارة أو اتحاد ا أو ادماجهاى ما لم يرد فا البظام بص يشتر أ ليية

()2

شييرىرحاب(.)2006وا س إدارة الموارد اليشرية فا المؤسسات ير الحكومية فا

عمل مقدمة إل مؤتمر تبمية وت وير

2006/2/ 15-13م ى ص. 5

()2

اع اة وسيل ت ويرسى ور ة

اع اة يعد االبسحاب المبعقد يكلية التجارة فا الجامعة السالمية يتاريخ

الو ائس الصلس يبية (  )2000ابون ر م 2000/1مى العدد ( )32فلس ينى ص. 32
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 .2مجلس اإلدارة :حسب القابون ر م  2000/1الخاص يى الجمعيات الخيرية والهيئات ا لية
الصلس يبيةى ورد يأن عدد أع اء مجل

الدارة ال يقل عن  7اشخاصى وال يايد 13ع وى

ا افة لعدم وجود عال ة يين ع ويين أو أك ر تري هما صلة راية من الدرجة ا ول وال ابيةى
حيث حمل القابون مجل

الدارة المسئولية عن جميس أبش ة وأعمال المبظمةى واستعرم

القابون يعم االختصاصات لمجل

ادارة أي مبظمة أ ليةى و ا:

()1

 إدارة شئون الجمعية أو الهيئةى واعداد اللوائح وا بظمة والتعليمات الالامة. تعيين موظصا الجمعية أو الهيئةى وتحدد اختصاصاتهمى او ابهاء خدماتهمى وفقا حكامالقابون.

 -تكوين اللجان التا ي ار ا الامة لتحسين العملى وتحدد اختصاصات كل مبها.

 اعداد الحسايات الختامية عن السبة المالية المبتهيةى ومشروع المواابة للسبة الجديدة. -تقديم التقارير السبوية الدارية والماليةى وأية خ

ومشاريس مستقيلية للجمعية العمومية.

 -دعوة الجمعية لجلسة عادية أو ير عادة لالجتماع وتبصي ارراتها يقا للقابون.

 متايعة أ م المالحظات الواردة من الدائرة او الو اارة او الجهات الرسمية المختصة فيمايتعلل يبشا الجمعية أو الهيئة والرد عليها.

النظام األساسي للمنظمات األهلية الفلسطينية:
مما تقدمى بالحظ يام المبظمات ا لية الصلس يبية يدور مهم فا خدمة المجتمسى مما دفس

السل ة الصلس يبية لال تمام يه ا الق اعى وال ي كان ال يد عل السل ة الصلس يبية من إصدار
القوابين والتشريعات المبظمة لسير العمل يتل المبظماتى وعبد يام الصكرة يتأسي

مبظمة أ ليةى

فنن أصحاب الصكرة ( المؤسسون) يقومون يتقديم البظام ا ساساى وكافة المرفقات الم لويةى إل

دائرة الشؤون العامة يو اارة الداخليةى كوبها جهة االختصاص يالدولةى للحصول عل إ ن مسيل
يمااولة العمل (ترخيص) ويت من البظام ا ساسا مجموعة من القواعد التا تحكم تبظيم عمل

المبظمةى و ا ( :رم التأسي ى الجمعية العموميةى مجل

الدارةى السبة المالية تعيينى

مد ل حساياتى بظام الع وية وشرو هاى وحقول وواجيات ا ع اءى تصصية المبظمةى الالئحة

الداخلية التا يقترحها المجل

()1
()2

والموارد المالية للمبظمة واستخدامها).

()2

الو ائس الصلس يبية (  )2000ابون ر م 2000/1مى العدد ( )32فلس ينى ص32ى ص.81-80
در امى ما ر ( .)2009المحاسية المالية المتخصصةى 1ى اةى فلس ين :مكتية آفالىص.121-120
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اإلطار القانوني المنظم لعمل المنظمات األهلية الفلسطينية:
يق

العمل ا لا الصلس يبا ومب اب ال ته محكومال يعدد من التشريعات التا حددت ال ار

القابوبا المبظم لعملية تأسي

وتسجيل وتسيير شؤبهاى موادراكال من الحكومات المتعا ية لما تشكله

س المبظمات من تأ يرى وما تتمتس يه من دور فا يادة الشعب الصلس يباى وريما كان اصدار

س القوابين والتشريعات يرما إل و س المبظمات تحت سمس ويصر الحكومات المتعا يةى وفيما

يلا استعرام للقوابين ات العال ة يشأن المبظمات ا لية الصلس يبية .

()1

 .1قانون الجمعيات الخيرية العثماني:
صدر يتاريخ  /29رجب 13274 /ىى 1908م) ليكون اول التشريعات التا حكمت عمل المبظمات
ا لية الصلس يبيةى و د يق

ا القابون ساريال فا

الخيرية والهيئات ا لية الصلس يبية ر م  2000/1م.

اع اةى حت

صدور ابون الجمعيات

 .2قانون الجمعيات الخيرية والهيئات االجتماعية األردني:
ا القابون فا ال صة الغرييةى ايان

صدر فا عمان عام 1966مى وحمل ر م  33و د يل

الحكم ا ردباى وظل ساري المصعول حت عام  2000مى عبدما ألغ يموجب ابون (الجمعيات
الخيرية والهيئات الخيرية) الصلس يبا.

 .3القانون اإلسرائيلي في منطقة القدس المحتلة:
صدر يعد االحتالل االسرائيلا لمديبة القد

عام 1967م.

 .4األمر العسكر االسرائيلي لقطاع غزة وشمال سيناء:
و د صدر عام 1970ى وحمل الر م 686ى و

ال كر.

يتعديل ابون الجمعيات الع مابا سايل

 .5قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية الفلسطينية:
صدر عن المجل

التشريعا الصلس يبا يتاريخ  16كابون ابا 2000/مى وحمل الر م 1ى وبشر

يالجريدة الرسمية ليصيح باف المصعول اعتيا ار من 31اا ار  2000/م وشكل مب

ل

التاريخ

المرجعية التشريعية الجديدة والوحيدة لعمل المبظمات ا لية الصلس يبيةى ويباء عليه ليت و اارة
الداخلية الصلس يبية من المبظمات ا لية اعادة توفيل أو اعهاى لتبسجم مس مواد
()1مراولى

ايتسام ( )2006فعالية مت ليات الت وير التبظيما مواد ار

التغير لدى المؤسسات

الصلس يبية ( رسالة ماجستير ير مبشورةى الجامعة السالمية ) اةى فلس ينىص.64
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ا القابون.
ير الحكومية

العالقات التشابكية للمنظمات األهلية الفلسطينية:
 .1العالقة بين المنظمات األهلية:
و د تميات أبما العال ات فيما يين المبظمات ا لية العالمية فا

اع اة وال صة الغريية يأبها

اخ ت اريعة أشكال ايتداء من التشاور الميدابا العشوائا يوصصه أدب أشكال العال ات فيما ييبهاى
ووصوالل إل ا امة عال ات ايتة من خالل الشيكات واالتحادات يوصصه أر

أشكال العال ات من

حيث وة وتيرة العال ةى ويمكن تو يح تل ا شكال حسب التالا:
 التشيي  :و و جود عال ة تتسم يالديمومة واالبتظام. -التعاون :و و وجود عال ة تتسم يالمعقولية فا االبتظام.

 التبسيل :و و وجود عال ة تعاونى ولكبها ير مبتظمة. -التشاور :و و التعاون فا أو ات متياعدة

 .2والعالقة بين للمنظمات األهلية و السلطة الفلسطينية:
ييعة العال ة يين للمبظمات ا لية يالسل ة الصلس يبية فقد ا ار

أما عن

ا الجدل ال ة اتجا ات و ا:

وبقاشال واسعين عل الساحة الصلس يبية و د أخ

ا المو وع جدالل

()1

ييعة العال ة التا يبيغا أن تقوم يين المبظمات ا لية والسل ة الصلس يبية فا مجال الخدماتى

التا أصيحت أو تحولت إل مجال ومسئوليات السل ة الصلس يبية.
-

ييعة العال ة فا مجال تبظيم الشأن المالاى

يحيث ال تؤ ر ا موال المقدمة إل

المبظمات ا لية عل حصة أو بصيب السل ة الصلس يبية من الدول المابحة.
لب السل ة الصلس يبية من

س المبظمات اال لية التسجيل رسميال والخ وع لر اية

وتصتيا يئة الر ايةى يصورة أ ارت الرييةى فا ظل ياب ابون وا حى ومس دوم

السل ة الصلس يبية وما رافل ل من الدعم والتمويل المتدفل للق اع الرسماى يغرم يباء

مبظمات السل ة الصلس يبيةى وما رافل ل من الدعم والتمويل المتدفل للق اع الرسماى
يغرم يباء مبظمات السل ة الصلس يبية بجمت حالة من الصراع ما يين الق اع ا لا

والسل ة الصلس يبيةى فالمبظمات ا لية التا يمبت عل كافة مباحا الحياة الصلس يبية
فا ظل ياب الدولة ومبظماتهاى كان عليها التأ لم مس المع يات الجديدة التا يرات

عل
()1

الساحةى

فا حين حاولت السل ة الصلس يبية الباشئة الهيمبة عل

مقدادى محمد ( )2005دور الجمعيات الخيرية اال ا ية فا اال تصاد الصلس يبا – دراسة حالة

يحث مقدم إل

ا الق اع

اع اةى

المؤتمر العلما االول  /االست مار والتمويل فا فلس ين يين آفال التبمية والتحديات المعاصرةى

كلية التجارة  /الجامعة السالميةى يتاريخ  2005/5/9-8مىص.16

92

والتدخل فا مصادرة التمويليةى مما ولد حالة من الصراع و ياب ال قة وعدم التعاون
والتكامل ما يين

ين الق اعين.

وتشير دراسة (عيد الهادي )16 :2004 :إل

الصلس يبية تتم ل يشكلين ما:
عالقة تنافس :عل

الدور والمجالى وعل

أن العال ة ما يين المبظمات ا لية والحكومية
تقديم الخدماتى وسييها الرئي

و الصراع عل

التمويلى فالمبظمات ا لية شكلت يل يام السل ة الصلس يبية الملتق ا ول للمساعدات والمبح
المالية العريية والدوليةى والجهة الصاعلية فا رسم الخ و ا ساسية لخ

العريية والدوليةى والجهة الصاعلة فا رسم الخ و ا ساسية لخ
الغريية و اع اةى ويعد يام السل ة الصلس يبية تقلص
تبظيم العال ة وترسيمها مت ليا تبمويا ومدبيا.

عالقة شراكة وتنسيق :ات ايس

التبمية والمبح المالية

التبمية الصلس يبية فا ال صة

ا الدور إل مستويات دبياى وأصيح

اعاى و اليا ما تتم مس المبظمات ا لية ات المكابيات

الكييرة كلجان اال ا ة الاراعية وال ييةى إلخ .وتبيس

س العال ة من تقدير كل ر

مية دور

ا خرى ول رورة التبسيل والتعاون فا يعم المجاالت وا بش ة فالسل ة الصلس يبية ال تست يس
تجا ل دور المبظمات ا ليةى

وتاريخهاى

واالبجااات التا حققتها فا الت ور اال تصادي

واالجتماعا وعال تها التاريخية مس الممولين والمجتمس المحلاى ك ل

ا ليةى والتا بظرت إل متغير وجود السل ة الصلس يبية كأسا
ال ي يمكن أن تلعيه فا التخ ي

ا مر يالبسية للمبظمات

فا تقليص حجم الدعمى والدور

والتبصي لمجمل اليرامج التبمويةى فالساحة لم تعد خالية من

الوجود المبظمات للسل ة الصلس يبيةى كما كان ا مر فا ظل االحتالل (.)1

العالقة بين المنظمات األهلية والجهات الخارجية الممولة:
ي ير مو وع تمويل المبظمات ا لية بقاشال وجدالل واسعين فا أوسا المجتمس الصلس يباى ال
سيما يين ا وسا الرسمية والشعييةى حيث يكتسب

ا المو وع أ مية خاصةى و ل لما ي يرس

من حساسية حول عال ة المبظمات ا لية الصلس يبية يمجتمس الممولينى من حيث كوبها عال ة

تكامليةى أم ابها عال ة يسير فيها التأ ير فا اتجاس واحد.

واستبدت المبظمات ا لية الصلس يبية تاريخيال ل الدعم الخارجا سواء العريا أو الدولاى كما
استبدت فا ك ير من ا حيان إل دعم مبظمة التحرير الصلس يبية و ير ا من الجهات الصلس يبية

()1

ادادوةى حسن ( .)2001عال ات المبظمات

ير الحكومية الصلس يبية فا ما ييبها ومس السل ة الو بية

الصلس يبية والممولينى معهد أيحاث السياسات اال تصادية الصلس يبية /ما  :رام اهللى فلس ينى ص.73

93

المحليةى ويغم البظر عن البقد الموجه له ا الدعمى وخاصة ارتيا ه فا معظم ا حيان يأجبدة
سياسية وأيديولوجية وا حةى فنن

ا الدعم د سا م موال

حد يعيد فا ت وير العمل ا لاى

وتعايا الخدمات التبموية للمجتمس الصلس يباى فا ظل يالغة التعقيد.

()1

مصادر تمويل المنظمات األهلية الفلسطينية:
يمكن تقسيم مصادر تمويل المبظمات ا لية الصلس يبية عل البحو التالا:
 .1المنح والتبرعات الخارجية والمحلية:
تعتير المبح والتيرعات المحلية والخارجية التا تتحصل عليها المبظمات ا لية من أ م مصادر
تمويلهاى بظ الر لكير حجم بصقاتها المترتية عل خدماتها ويرامجهاى يصورة تصول ما يتوفر لها من
مصادر التمويل ا خرى المحددةى

خاصة فا ظل الظرو

الصعية التا يمر يها المجتمس

الصلس يباى والتا تقلل يدرجة كييرة من امكابية اعتماد المبظمات اال لية الصلس يبية عل
مسا مات المستصيدين من خدماتهاى كما أن سوء الو س المالا للس لة الصلس يبية أدى إل
تقليص دعمها ومساعدتها للمبظمات ا ليةى وتبقسم المبح والتيرعات.
المنح والتبرعات الخارجية :و ا المبح والتيرعات التا تحصل عليها المبظمات ا لية من
مصادر متبوعةى

خارج ب ال ا ار ا الصلس يبية أو من مبظمات أجبيية لها فروع داخل

فلس ين.
 المنح والتبرعات المحلية :و ا التا يتم الحصول عليها من المابحين والمتيرعين داخلا ار ا الصلس يبية سواء كابوا اشخاصا أو مبظمات.
.2التمويل الذاتي:
حيث تعتمد المبظمة عل جهود ا ال اتية لتوفير التمويلى ويشمل التمويل ال اتا :إيرادات المرافل
والمشاريس االبتاجيةى موايرادات الخدمات التا تقدمها للمستصيدين م ل :ريام ا

()1

عيد الهاديى عات ( .)2002دور المبظمات ا لية فا يباء المجمس المدباى دراسة

صالى المدار

من يربامج أيحاث تجمس

مؤسسة التعاون لدارة مشروع المؤسسات ا لية الصلس يبيةى مركا ييسان لليحوث والبماءى رام اهللى فلس ين.
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الخاصةى العيادات الصحيةى ورسوم واشتراكات ا ع اءى وفل ما بصت عليه البظم واللوائح
الداخلية للمبظمات ا لية الصلس يبية.

()1

.3المتطوعون:
تعتير مشاركة المت وعين فا المبظمات ا لية الصلس يبية أحدى مصادر التمويل المهمة لتل
المبظمات و ل الن الرواتب وا جور تستبا جاءا كيي ار من بصقات ومصاري
حيث إن المشاريس واليرامج التا تبص ا المبظمات اال لية

المبظمات ا ليةى
مؤ الت عالية

اليا ما تحتاج إل

وتخصصات مختلصة تحتاج إل مياابيات كييرةى وتوفر ظا رة المت وعين فا العمل ا لا مصد الر
رخيصال شيه مجابا للموارد اليشرية الالامة لدارة وتبصي يرامج المبظمات ا لية.

()2

()1

شر ى جهاد ( )2005أ ر الر اية المالية عل استمرار التمويل للتمويل ا لية – دراسة ميدابيةى المؤسسات

()2

المرجس السايلى ص.65

ا لية فا

اع اة (رسالة ماجستير ير مبشورة -الجامعة السالمية) اةى فلس ينى ص.60
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الفصل الخامس

إجاااااراءات الدراسااااة
يت من ا الصصل عر ل ا لل ريقة والجراءات التا امت يها الياح ة من أجل الجاية عن
تساؤالت الدراسةى و د اشتمل عل مجتمس الدراسة والعيبة ى ومبهج الدراسةى وأداة الدراسة مواعداد اى

وصد ها و ياتهاى والمعالجات الحصائية ى و ل عل البحو التالا:

منهج الدراسة:
فا

وء أ دا

الدراسةى فقد تم استخدام المبهج التاريخا ى ن

دراسة الظوا ر وا حداث والموا

التا م

ا المبهج يستخدم فا

عليها امن صير أو ويل ى فهو مرتي يدراسة

الما ا وأحدا هى كما د يرتي يدراسة ظوا ر حا رة من خالل الرجوع إل بشأة

س الظوا ر

والت ورات التا مرت عليها والعوامل التا أدت إل تكويبها ى فه ا المبهج يساعد عل فهم الحا ر

والتبيؤ يالمستقيل.

والظا رة المراد يح ها فا

فا المؤسسات ا لية.

س الدراسة ا :اتجا ات الشياب الجامعا بحو العمل الت وعا

مجتمع الدراسة:
ويشمل جميس الشياب فا الجامعات الصلس يبية :السالمية وا ص
المصتوحة واليالغ عدد م ()72174

وا ا ر والقد

اليا و الية فا الصصل الدراسا ا ول من العام الجامعا

 2012-2011ىوالمواعين حسب متغيرات الدراسة كما يو حها الجدول التالا:
مسلسل

الطلبة

الجامعة

المجموع

ذكور

إناث

1

الجامعة السالمية

7760

12155

19915

2

جامعة ا ا ر

7019

7263

14282

3

جامعة ا ص

7819

17109

24928

4

جامعة القد

6576

6473

13049

29174

43000

72174

المصتوحة

المجمااااااااااااااااااوع

المصدر :إحصائية وزارة التعليم العالي – غزة ()2013-2012
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عينة الدراسة:
امت الياح ة ياختيار المشاركين من الشياب فا الجامعات الصلس يبية :السالمية وا ص

وا ا ر والقد

المصتوحة فا إ ار متغيرات الدراسة .

حيث حددت الياح ة الحجم ا م ل للعيبة ال يقية المسحية ( )600فردا من أفراد المجتمس
من خالل مو س حساب حجم العيبةى

حسب مع يات حجم المجتمس يبسية ()%0.84ى و ل
والجداول التالية تو ح خصائص العيبة.

عينة الدراسة:
امت الياح ة ياختيار المشاركين من الشياب فا الجامعات الصلس يبية :السالمية وا ص
وا ا ر والقد

المصتوحة فا إ ار متغيرات الدراسة .

حيث حددت الياح ة الحجم ا م ل للعيبة العشوائية المسحية ( )600فردا من أفراد المجتمس

حسب مع يات حجم المجتمس يبسية ()%0.84ى و ل من خالل معادلة حساب حجم العيبة.
تحديد حجم العينة:
التالية:

اعتمدت الياح ة عل

أسلوب الراي ة ا مريكية لتحديد حجم عيبة الدراسة وفقال للمعادلة
)X2NP (1-P
)d2(N-1) + X2 (P(1-p

=n

حيث  = nحجم العيبة
 = Nحجم مجتمس الدراسة
 = Pبسية المجتمس وا ت ار كرجسا ومورجان أن تساوي ( )0.5ن ل سو
عيبة ممكن.

يع ا أكير حجم

 = dدرجة الد ة كما يعكسها الخ المسمو يه وا ت ار كرجسا ومورجان أن تساوي (.)0.05
 = X2يمة اختيار مريس كاي عبد درجة حرية واحدة وتساوي قة ( )0.95و ا تساوي (.)3.841
واختارت الياح ة فا المرحلة ا ول اسلوب العيبة العشوائية اليسي ة من أريعة جامعات فلس يبية
فا

اع اة ا( :ا ص ى ا ا رى السالميةى القد

الدراسة يعد التعويم فا المعادلة السايقة.
والجداول التالية تو ح خصائص العيبة.
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المصتوحة) ى م حددت الياح ة حجم عيبة

الجدول ()1-5

خصائص العينة حسب الجنس
الجنس
كر
أب
المجموع

التكرار
228

النسبة المئوية
38.0

372

62.0

600

100.0

يت ح من الجدول ( )1-5أن البسية المئوية لل كور يعادل ()%38ى وأن البسية المئوية
لإلباث يعادل (.)%62
الجدول ()2-5

خصائص العينة حسب الجامعة
التكرار
166

النسبة المئوية
%27.66

الجامعة
ا ص

207

%34.5

ا ار

119

%19.83

108

%18

600

%100

السالمية

القد

المصتوحة
المجموع

كما يت ح أي ال من الجدول ( )2-5أن البسية المئوية ل لية الجامعة السالمية يعادل

()%27.66ى وأن البسية المئوية ل لية جامعة ا ص يعادل ()%34.5ى وأن البسية المئوية ل لية
جامعة ا ا ر يعادل ()%19.83ى وأن البسية المئوية ل لية جامعة القد

المصتحة يعادل ()%18ى

الجدول ()3-5

خصائص العينة حسب السكن
مكان السكن

التكرار
380

مخيم

180

%30.0

رية

40

%6.7

المجموع

600

%100.0

مديبة

99

النسبة المئوية
%63.3

ك ل يت ح من الجدول ( )3-5أن البسية المئوية لل لية سكان المديبة يعادل ()%63.3ى

وأن البسية المئوية لل لية سكان المخيم يعادل ()%30ى وأن البسية المئوية لل لية سكان القرية
يعادل (.)%6.7

الجدول ()4-5

خصائص العينة حسب المستوى
المستوى

التكرار
120

ال ابا

234

ال الث

130

%39.0
%21.7

الرايس

116

%19.3

المجموع

600

%100.0

ا ول

النسبة المئوية
%20.0

كما يت ح أي ال من الجدول ( )4-5أن البسية المئوية لل لية فا المستوى ا ول يعادل

()%20ى وأن البسية المئوية لل لية فا المستوى ال ابا يعادل ()%39ى وأن البسية المئوية لل لية
فا المستوى ال الث يعادل ()%21.7ى وأن البسية المئوية لل لية فا المستوى الرايس يعادل

(.)%19.3

أداة الدراسة:
ا استيابة لقيا

اتجا ات الشياب الجامعا الصلس يبا بحو العمل الت وعا فا

المؤسسات ا لية ى ويعد ا الع الياح ة عل عدد من الدراسات السايقة وا دوات المستخدمة فيها
فقد امت يت وير استيابة خاصة ياتجا ات الشياب الجامعا بحو العمل الت وعا فا المؤسسات
ا لية فا الجامعات حيث تكوبت االستيابة من ( )3فقرات متعلقة يصؤاد العمل الت وعاى مجاالت
العمل الت وعا التا ير ب الشياب الجامعا فا المشاركة فيهاى ومعو ات العمل الت وعا حيث

يتكون من ( )55فقرة لقيا

ا لية.

اتجا ات الشياب الجامعا بحو العمل الت وعا فا المؤسسات

الهدف من االستبانة:
تهد

االستيابة إل

المؤسسات ا لية.

التعر

إل

اتجا ات الشياب الجامعا بحو العمل الت وعا فا
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وصف االستبانة:
يت من المقيا

المؤسسات ا لية.

 55فقرة للتعر عل اتجا ات الشياب الجامعا بحو العمل الت وعا فا

صدق مقياس االتجاه:
امت الياح ة يتقبين فقرات مقيا

أوالً :صدق المحكمين:
تم عرم مقيا

االتجاسى و ل للتأكد من صد ه كالتالا:

االتجاس فا صورته ا ولية عل مجموعة من أسات ة جامعيين عدد م ()5

من المتخصصين فا علم االجتماع والتريية ممن يعملون فا الجامعات الصلس يبيةى ومسئولين ممن
يعملون فا الميدان يالمؤسسات ا ليةى حيث اموا ينيداء آرائهم ومالحظاتهم حول مباسية فقرات
مقيا

االتجاسى وك ل و و صيا اته اللغويةى وفا

وتعديل يع ها انخر ليصيح عدد فقرات مقيا

وء تل انراء تم استيعاد يعم الصقرات

االتجاس ( )55فقرة.

ثانيا :صدق االتساق الداخلي Internal Consistency Validity:
ً
جرى التحقل من صدل االتسال الداخلا لمقيا االتجاس يت ييقه عل

عيبة است العية

مكوبة من ( )50شايال من خارج أفراد عيبة الدراسةى وتم حساب معامل ارتيا ييرسون يين درجات
كل يعد من أيعاد المقيا

والدرجة الكلية لالختيار ال ي تبتما إليه و ل

الحصائا ) )SPSSوالجدول ( )5-5يو ح ل :

ياستخدام اليربامج

الجدول رقم ()5-5

يوضح معامالت االرتباط بين كل بعد من أبعاد مقياس االتجاه مع الدرجة الكلية للمقياس
األبعاد

معامل االرتباط

مستوى الداللة

االتجاس بحو فوائد العمل الت وعا

0.78

0.01

االتجاس بحو مجاالت العمل الت وعا

0.81

0.01

االتجاس بحو معو ات العمل الت وعا

0.84

0.01

االتجاس الكلا بحو العمل الت وعا

0.82

0.01

يالحظ من الجدول ( )5-5أن جميس أيعاد المقيا
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مرتي ة احصائيال مس المقيا

ككل.

الجدول ()6-5

معامل ارتباط فقرات مقياس االتجاه مع الدرجة الكلية للمقياس
رقم الفقرة

معامل بيرسون
0.68

مستوى الداللة
0.01

29.

2

0.44

0.01

30.

0.58

3

0.68

0.01

31.

0.67

0.01

4

0.43

0.01

32.

0.71

5

0.35

0.01

33.

0.68

0.01
0.01

6

0.63

0.01

34.

0.74

0.01

7

0.65

0.01

35.

0.56

0.01

8

0.76

0.01

36.

0.70

0.01

9

0.65

0.01

37.

0.63

0.01

10

0.76

0.01

38.

0.55

0.01

11

0.67

0.01

39.

0.65

0.01

12

0.69

0.01

40.

0.53

0.01

13

0.67

0.01

41.

0.55

0.01

14

0.76
0.65

0.01

42.

0.66

0.01

0.01

43.

0.64

0.01

16

0.60

0.01

44.

0.46

0.01

17

0.44

0.01

45.

0.63

0.01

18

0.70

0.01

45.

0.64

0.01

19

0.68

0.01

47.

0.55

0.01

20

0.43

0.01

48.

0.65

0.01

21

0.70

0.01

49.

0.53

0.01

22

0.76

0.01

50.

0.65

0.01

23

0.65

24

0.60

0.01
0.01

51.

0.65

0.01

52.

0.60

0.01

25

0.44

0.01

53.

0.44

0.01

26

0.70

0.01

54.

0.70

0.01

27

0.68

0.01

55.

0.68

0.01

28

0.43

0.01

1

15
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رقم الفقرة

معامل بيرسون
0.58

مستوى الداللة
0.01
0.01

ويالحظ من الجدول ( )6-5أن جميس فقرات المقيا

مرتي ة ارتيا ال داالل إحصائيال عبد

( )0.01=αمس المجموع الكلا للمقيا ى و ا يعبا أن جميس الصقرات صاد ة ومرتي ة داخليال.
ثبات مقياس االتجاه:
تم تقدير يات مقيا

االتجاس عل

أفراد العيبة االست العية و ل

ياستخدام التجائة

البصصيةى حيث سم المبهاج إل بصصين الصقرات الصردية مقايل الصقرات الاوجية م حسب معامل
ارتيا

ييرسون يين بصصا المقيا

فا كل يعد من أيعادس وفا المقيا

ككل م عدل ال ول

ياستخدام معامل جتمانى والجدول ( )7-5يو ح ل :

الجدول رقم ()7-5

يوضح معامل الثبات لكل مجال من مجاالت مقياس االتجاه وكذلك مقياس االتجاه ككل
معامل الثبات

المجال

0.85

فوائد العمل الت وعا

مجاالت العمل الت وعا

0.83

االتجاس الكلا بحو العمل الت وعا

0.84

معو ات العمل الت وعا

ويالحظ من الجدول ( )7-5أن المقيا

لالستخدام.

0.86
ككل يتمتس يدرجة يات عالية ى تؤكد صالحيته

المعالجات اإلحصائية:
لإلجايىىة عل ى أسىىئلة الد ارسىىة تىىم اسىىتخدام الرامىىة الحصىىائية للعلىىوم االجتماعيىىة ( )spssى
حيث تم استخدام ا ساليب التالية :







المتوس ات الحسايية والبسب المئوية لمستوى وأيعاد االتجاس بحو العمل الت وعا.
اختيار (ت) لعيبة واحدة للمقاربة يين مستوى اتجا ات الشياب الجامعا بحو العمل الت وعا فا
المؤسسات ا لية والمستوى االفت ار ا ( . )%70
اختيار (ت) لعيبتين مستقلتين للكش عن أ ر الجب فا مسىتوى اتجا ىات الشىياب الجىامعا
بحو العمل الت وعا فا المؤسسات ا لية.
تحليل التياين ا حادي للكش عن أ ر بوع الجامعة فا مستوى اتجا ات الشىياب الجىامعا
بحو العمل الت وعا فا المؤسسات ا لية.
تحليل التياين ا حادي للكش عن أ ر مكان السكن فا مستوى اتجا ات الشياب الجىامعا
بحو العمل الت وعا فا المؤسسات ا لية.
تحليىىل التيىىاين ا حىىادي للكش ى عىىن أ ىىر المسىىتوى الد ارسىىا فىىا مسىىتوى اتجا ىىات الشىىياب
الجامعا بحو العمل الت وعا فا المؤسسات ا لية.
103

الفصل السادس

نتائج الدراسة وتفسريها
 إجابة السؤال األول

 إجابة السؤال الثاني

 إجابة السؤال الثالث
 إجابة السؤال الرابع

 إجابة السؤال الخامس
 ملخص النتائج
 التوصيات
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الفصل السادس
يتباول

نتائج الدراسة وتفسيرها

ا الصصل عر ال لبتائج الدراسة التا توصلت إليها الياح ةى حيث تم الجاية عن

أسئلة الدراسة كما تم اختيار صحة فر ياتها ياستخدام المعالجات الحصائية المباسية عل يربامج
س البتائج وري ها يالدراسات السايقة ات العال ةى و ا

( )SPSSالحصائاى ومن م تم تصسير
ييان ي ل .

إجابة السؤال األول:
يبص السؤال ا ول عل ما يلا:

ما مستوى اتجاهات الشباب الجامعي نحو العمل التطوعي في المؤسسات األهلية؟
ولإلجاية عل

ا السؤالى واختيار صحة الصر ية المتعلقة يهى تم استخدام المتوس ات

الحسايية والبسب المئويةى والجدول ( )1-6يو ح ل .

الجدول ()1-6

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمستوى وأبعاد اال تجاه نحو العمل التطوعي
المتوسط

االنحراف

النسب المئوية

البيان

العدد

بحو فوائد العمل الت وعا

600

74.1400

مجاالت العمل الت وعا

600

35.2100

4.90027

معو ات العمل الت وعا

600

29.6200

6.10463

22.20

االتجاس الكلا بحو العمل الت وعا

600

133.3800

14.34299

80.83

الحسابي

المعيار

7.46903

55.58
26.39

يالحظ من الجدول ( )1-6أن مستوى اتجا ات الشياب الجامعا ككل بحو العمل الت وعا فا

المؤسسات ا لية يعادل ( )%80.83و و أكير من المعدل االفت ار ا ( )%70عبد (.)0.05≤ α
كما يالحظ أن أيعاد اتجا ات الشياب الجامعا بحو العمل الت وعا تترتب كالتالا:

 احتل يعد االتجاس بحو فوائد العمل الت وعا الرتية ا ول يمعدل (.)%55.58 احتل يعد االتجاس بحو مجاالت العمل الت وعا الرتية ال ابية يمعدل (.)%26.39 احتل يعد االتجاس بحو معو ات العمل الت وعا الرتية ال ال ة يمعدل (.)%22.20و ا اتجا ات سليية يشكل تباالا من ا ول إل ال الث عل التوالا.

أما عن ارتصاع االتجاس الكلا فيعود إل توافر فكرة العمل الت وعا يشكل وا ح فا حياة

الشياب الصلس يبا والمجتمس يشكل عام .موال

ال ا ة التا يتمتس يها الشياب والتا تدفس ياتجاس
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إيجايا بحو المشاركة فا العمل الت وعاى كما أن بسية كييرة من الشياب الجامعا و و يعيا فا
اع

اة و الخلصية السالمية يؤمن يقيم ومصا يم م ل الت امن والتكافل والتعاون والصدل

واالحسان وعمل الخير وكلها مصا يم تحث عل

العمل الت وعاى وما يحمله من يم وأ ميتها

وارتيا ها يشعور الشياب ياالبتماء الو با والمشاركة المجتمعية.

أما االتجاس السليا لالتجا ات ال ال ة كل عل حدسى والتا أتت بسية كلمبها دون البسية

الحيادية لالتجاس و ا ( )%70يعود ل

إل

أن المشاركة فا العمل الت وعا ت س فا يعم

ا حيان أمو الر تقلل من فرص المشاركة فا العمل الت وعاى كابت يدرجة أ ل فا فوائد العمل

الت وعاى واادت مس االتجاس بحو مجاالت العمل الت وعاى اادت عبه أي ال فا االتجاس بحو

معو ات العمل الت وعا.

إال أن فوائد العمل الت وعا فا حد اتها تدفس الشياب المشار لإل دام عل

الت وعاى حيث حاجة الشياب لشياع حاجاتهم وحصولهم عل

العمل

تقدير انخرين ج ارء مشاركتهم

يالعمل الت وعا وشعور م ياالبتماء إل المجتمسى واكتسايهم مهارات وخيرات و درات جديدة تصيد م

وتعيبهم عل االبخ ار فا الحياة العملية يعد الجامعةى إل جابب إحساسهم يالمسؤولية االجتماعيةى

وشغل و ت الصراغ المتوفر لدى شريحة كييرة من شياب الق اع.

أما االتجاس بحو مجاالت العمل الت وعا فقد لت بسية المشاركة كون العملية التخصصية

با تحتم عل

مبهم.

وجود بوع معين من شياب دون يرس صرت المشاركة عل

أما عن االتجاس بحو معو ات العمل الت وعا فأدت إل

الت وعا بتيجة لتل

المعو ات

عدد معين ومحدد

إحجام المشاركين فا العمل

ير المشجعة لعدد كيير من الشياب المشاركين فا العمل

الت وعاى فعدم المشاركة الكييرة فا و س وصبس وتبصي السياسيات تقلل الدافعية لدى الشياب عن

المشاركة فا

ا المجالى إل

جابب عدم امتال

بسية كييرة من الشياب للمهارات الكافية وال

للتدريب الالام لمشاركتهم فا العمل الت وعاى و د يكون ك ل
المشاركة فا المجال الت وعا و ع

دور وسائل االعالم فا

إحجام وايتعاد الشياب عن المشاركة فا العمل الت وعا.
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عدم وجود وعا كافا يقيمة

ا الجابب أ ر يشكل سليا عل

إجابة السؤال الثاني:
يبص السؤال ال ابا عل ما يلا:

هل يختلف مستوى اتجاهات الشباب الجامعي نحو العمل التطوعي في المؤسسات األهلية باختالف

الجنس؟

وتبص الصر ية المتعلقة يه عل ما يلا :

ال توجد فروق دالة إحصائياً عند ( )0.05≤ αفي مستوى اتجاهات الشباب الجامعي نحو العمل

التطوعي في المؤسسات األهلية ترجع لمتغير الجنس.
ولإلجاية عل

ا السؤالى واختيار صحة الصر ية المتعلقة يهى تم استخدام اختيار "ت" لعيبتين

مستقلتينى والجدول ( )2-6يو ح ل .

الجدول ()2-6

نتائج اختبار (ت) لعينتين مستقلتين للكشف عن أثر الجنس في مستوى اتجاهات الشباب
الجامعي نحو العمل التطوعي في المؤسسات األهلية

االتجاس بحو فوائد
العمل الت وعا
االتجاس بحو مجاالت
العمل الت وعا
االتجاس بحو معو ات
العمل الت وعا
االتجاس الكلا بحو
العمل الت وعا

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعيار

قيمة (ت)

المحسوبة

اإلحصائية

6.17812

-.699

.485

الجنس

العدد

كر

228

73.7544

372

74.3763

8.16706

228

35.7895

4.59410

372

34.8548

5.05808

228

29.4211

5.09884

372

29.7419

6.65668

228

132.5965

11.98060

372

133.8602

15.62714

أب
كر
أب
كر
أب
كر
أب



يمة "ت" الجدولية تساوي (  ) 2,57عبد ( ) 0.01  ى ودرجة حرية ()598



يمة "ت" الجدولية تساوي (  ) 1,96عبد ( ) 0.05  ى ودرجة حرية ()598

1.608

-.441

-.740

الداللة

.109

.659

.460

يالحظ من الجدول ( )2-6أن يم (ت) المحسوية أصغر من يمة (ت) الجدولية عبد

( )0.05≤ αعل

مستوى االتجاس الكلا بحو العمل الت وعا وأيعادس ال ال ةى مما يعبا أبه ال

توجد فرول دالة إحصائيال عبد ( )0.05≤ αفا مستوى اتجا ات الشياب الجامعا بحو العمل الت وعا

فا المؤسسات ا لية ترجس لمتغير الجب  .ويالتالا تقيل فر ية الدراسة.
107

ويدل

ا عل

عدم وجود فرول ات داللة إحصائية فا مستوى اتجا ات الشياب

الجامعا بحو العمل الت وعا فا المؤسسات ا لية تعاى لمتغير الجب ى وال تجد الياح ة راية
فا ل

ن المؤسسات ا لية مصتوحة للجميسى وال تميا يين كر أو أب ى يل تشجس عل

المساواة يين الجبسين "الجبدر" فا توفير الصرصة والحل فا العمل والمشاركة والمسؤولية

المجتمعيةى فالكل سواء فا الو ن له الحل فا المشاركة فا العمل سواء كر أو أب ى
باحيةى ومن باحية أخرى الشياب الجامعا أصيح يمتل

قافة المشاركة ولديه ح

يدفعه للمشاركة فا أداء أي عمل ت وعا يحقل فائدة للمجتمس.
كما وأن الشياب الجامعا يشكل عام كر أو أب

مجموعة من التوجهات القيمية وا ساليب السلوكية وتل

تصرم عليهم العمل لشياع حاجاتهم ومبها

يمتل

ما يعر

و با عالا

ي قافة الشياب و ا

ال قافة متوفرة لدى ال كر وا ب

يعال المشاركة فا العمل الت وعا كأحد

وسائل اشياع تل الحاجات أيال كابت ابصعالية أو عقلية أو اجتماعية أو سياسية أو ا تصادية.
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ا من

والتا

رل أو

إجابة السؤال الثالث:
يبص السؤال ال الث عل ما يلا:

هل يختلف مستوى اتجاهات الشباب الجامعي نحو العمل التطوعي في المؤسسات األهلية باختالف نوع

الجامعة؟

وتبص الصر ية المتعلقة يه عل ما يلا:
ال توجد فروق دالة إحصائياً عند ( )0.05≤ αفي مستوى اتجاهات الشباب الجامعي نحو العمل

التطوعي في المؤسسات األهلية ترجع لمتغير نوع الجامعة.
ولإلجاية عل

ا السؤالى واختيار صحة الصر ية المتعلقة يهى تم استخدام تحليل التياين ا حاديى

والجدول ( )3-6يو ح ل .

الجدول ()3-6

نتائج استخدام تحليل التباين األحاد للكشف عن أثر نوع الجامعة في مستوى اتجاهات الشباب
الجامعي نحو العمل التطوعي في المؤسسات األهلية

مجموع
المربعات
بين المجموعات 620.015
16060.105
خالل
المجموعات
16680.120
المجموع
بين المجموعات 1928.268
5251.502
خالل
المجموعات
7179.770
المجموع

االتجاه
نحو فوائد
العمل
التطوعي
االتجاه
نحو
مجاالت
العمل
التطوعي
االتجاه بين المجموعات 1270.148
نحو
9872.532
خالل
معوقات
المجموعات
العمل
11142.680
المجموع
التطوعي
االتجاه بين المجموعات 7184.637
الكلي نحو
54326.043
خالل
العمل
المجموعات
التطوعي
61510.680
المجموع

درجات
الحرية
3
596

متوسط
المربعات
206.672
54.257

599
3
596

642.756
17.742

قيمة (ف) الداللة
المحسوبة اإلحصائية
.011
3.809

36.229

.000

599
3
596

423.383
33.353

12.694

.000

599
3
596

13.049 2394.879
183.534

599



يمة " " الجدولية تساوي ( )3,78عبد () 0.01  ى ودرجة حرية ()596,3



يمة " " الجدولية تساوي ( )2,60عبد () 0.05  ى ودرجة حرية ()596,3
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.000

يالحظ من الجدول ( )3-6أن يم ( ) المحسوية أكير من يمة ( ) الجدولية عبد

( )0.05≤ αعل مستوى االتجاس الكلا بحو العمل الت وعا وأيعادس ال ال ةى مما يعبا أبه توجد
فرول دالة إحصائيال عبد ( )0.05≤ αفا مستوى اتجا ات الشياب الجامعا بحو العمل الت وعا فا

المؤسسات ا لية ترجس لمتغير بوع الجامعة .ويالتالا ترفم فر ية الدراسة الصصرية.
ترجس الياح ة

س البتيجة إل أبه د يكون ابتماء الشياب الجامعا إل الجامعة وتأ يرس عل

مستوى المشاركة فا العمل الت وعا له تأ ير خلصا عل
وأن اختال

ييعة مشاركته فا العمل الت وعا.

مستوى مشاركة الشياب الجامعا فا العمل الت وعا ياختال

للجامعةى د يكون سيب ل

من وجهة بظر الياح ة يعود إل

ابتماء م

ييعة تعامل الجامعة مس العمل

الت وعا وبوعية التوعية ومدى توافر ا فا الجامعة للشياب الجامعاى ووجود مواد دراسية ات
عال ة يالعمل الت وعا ومدى ك افتها وك افة المصا يم المرتي ة يها فا المواد المبهجية الدراسية

ودرجة أو كمية ا بش ة الالمبهجية ات العال ة يالعمل الت وعا و ييعتها التا تسمح يها

الجامعات داخلهاى درجة مسا مة الجامعة فا توفير دورات تدرييية للعمل الت وعا أو السما يها
داخل الحرم الجامعا.
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إجابة السؤال الرابع:
يبص السؤال الرايس عل ما يلا:
هل يختلف مستوى اتجاهات الشباب الجامعي نحو العمل التطوعي في المؤسسات األهلية

باختالف مكان اإلقامة؟

وتبص الصر ية المتعلقة يه عل ما يلا :

ال توجد فروق دالة إحصائياً عند ( )0.05≤ αفي مستوى اتجاهات الشباب الجامعي نحو العمل

التطوعي في المؤسسات األهلية ترجع لمتغير مكان اإلقامة.
ولإلجاية عل

ا السؤالى واختيار صحة الصر ية المتعلقة يهى تم استخدام تحليل التياين ا حاديى

والجدول ( )4-6يو ح ل .

الجدول ()4-6

نتائج استخدام تحليل التباين األحاد للكشف عن أثر مكان اإلقامة في مستوى اتجاهات الشباب
الجامعي نحو العمل التطوعي في المؤسسات األهلية
مجموع

درجات

متوسط

المربعات
6.451

الحرية
2

خالل المجموعات

16673.669

597

المجموع

16680.120

599

االتجاس بحو

يين المجموعات

328.209

2

164.105

مجاالت العمل
الت وعا

خالل المجموعات

6851.561

597

23.069

المجموع

7179.770

599

االتجاس بحو

يين المجموعات

112.088

2

56.044

الت وعا

خالل المجموعات

11030.592

597

37.140

المجموع

11142.680

599

االتجاس الكلا بحو

يين المجموعات

560.462

2

280.231

خالل المجموعات

60950.218

597

205.220

المجموع

61510.680

599

االتجاس بحو فوائد
العمل الت وعا

معو ات العمل

العمل الت وعا



يين المجموعات

المربعات
3.226

قيمة (ف)
المحسوبة
.057

اإلحصائية
.944

56.140
7.114

1.509

1.366

يمة " " الجدولية تساوي ( )1,99عبد ( ) 0.01  ى ودرجة حرية ()80
يمة " " الجدولية تساوي ( )1,99عبد ( ) 0.05  ى ودرجة حرية ()80
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الداللة

.001

.223

.257

يالحظ من الجدول ( )4-6أن يم ( ) المحسوية أصغر من يمة ( ) الجدولية عبد (α

≤ )0.05عل

مستوى االتجاس الكلا بحو العمل الت وعا وأيعادس عدا يعد االتجاس بحو مجاالت

العمل الت وعاى مما يعبا أبه ال توجد فرول دالة إحصائيال عبد ( )0.05≤ αفا مستوى اتجا ات

الشياب الجامعا بحو العمل الت وعا فا المؤسسات ا لية ترجس لمتغير مكان ال امة .ويالتالا تقيل

فر ية الدراسة الصصرية.

ويرجس السيب فا ل

إل من وجهة بظر الياح ة إل أن الشياب الجامعا يمتل

قافة

إيجاييال عل

لية

عامة يالعمل الت وعاى تشمل جميس مبا ل الق اع كافةى فق اع اة يعيا ييئة واحدةى و با
رؤية شاملة فا محافظات

اع

الجامعات يشكل خاص يدرجة ما.

اة تؤمن يالعمل الت وعا مما ابعك

وعدم وجود فوارل فا الشياب الجامعا تعاى لمتغير مكان ال امة يرجس أي ا إل تشايه

الظرو

التا يعيشها الشياب الجامعا يغم البظر عن مكان إ امتهمى فال توجد حواجا وا حة

الظرو

ال قافة تقرييالى إال أن االختالفات أو التمايا البسيا فا اتجا ات الشياب

يين كل من المديبة والقرية والمخيم يل وتوجد المخيمات داخل المدنى فالكل يعيا ييئة واحدة يبص
تؤمن يبص

الجامعا المقيمين فا المديبة عبه فا المخيم من باحية والمقيمين فا المديبة والقرية من باحية

أخرى عن البظرة العامة لكل من المديبة والمخيم والقرية للعمل الت وعا ولمن يعمل فيه وفا
المؤسسات ا لية.

إال أبه يجدر القول أن صغر حجم الق اع وصعوية تحديد الصواصل يين كل من المديمة

والقرية والمخيم وو وع المخيمات داخل المدن وفا أواس

فوارل فا مشاركة الشياب الجامعا فا العمل الت وعا.
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المدن تق

سييال أمام عدم وجود أي

إجابة السؤال الخامس:
يبص السؤال الخام

عل ما يلا:

هل يختلف مستوى اتجاهات الشباب الجامعي نحو العمل التطوعي في المؤسسات األهلية

باختالف المستوى الدراسي؟

وتبص الصر ية المتعلقة يه عل ما يلا:

ال توجد فروق دالة إحصائياً عند ( )0.05≤ αفي مستوى اتجاهات الشباب الجامعي نحو

العمل التطوعي في المؤسسات األهلية ترجع لمتغير المستوى الدراسي.
ولإلجاية عل

ا السؤالى واختيار صحة الصر ية المتعلقة يهى تم استخدام تحليل التياين ا حاديى

والجدول ( )5-6يو ح ل :

الجدول ()5-6

نتائج استخدام تحليل التباين األحاد للكشف عن أثر المستوى الدراسي في مستوى اتجاهات
الشباب الجامعي نحو العمل التطوعي في المؤسسات األهلية
المربعات

درجات
الحرية

متوسط

مجموع

يين المجموعات

507.554

3

169.185

الت وعا

خالل المجموعات

16172.566

596

54.637

المجموع

16680.120

599

االتجاس بحو

يين المجموعات

61.764

3

20.588

مجاالت العمل
الت وعا

خالل المجموعات

7118.006

596

24.047

المجموع

7179.770

599

االتجاس بحو

يين المجموعات

106.883

3

35.628

الت وعا

خالل المجموعات

11035.797

596

37.283

المجموع

11142.680

599

االتجاس الكلا

يين المجموعات

1861.853

3

620.618

خالل المجموعات

59648.827

596

201.516

المجموع

61510.680

599

االتجاس بحو
فوائد العمل

معو ات العمل

بحو العمل
الت وعا



المربعات

قيمة (ف)
المحسوبة
3.097

.856

.956

3.080

يمة " " الجدولية تساوي ( )3,78عبد ( ) 0.01  ى ودرجة حرية ()296,3
يمة " " الجدولية تساوي ( )2,60عبد ( ) 0.05  ى ودرجة حرية ()296,3
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الداللة

اإلحصائية
.027

.464

.414

.028

يالحظ من الجدول ( )5-6أن يم ( ) المحسوية أكير من يمة ( ) الجدولية عبد

( )0.05≤ αعل

مستوى االتجاس الكلا بحو العمل الت وعا وأيعادس عدا يعدي االتجاس بحو

مجاالت ومعو ات العمل الت وعاى مما يعبا أبه توجد فرول دالة إحصائيال عبد ( )0.05≤ αفا
مستوى اتجا ات الشياب الجامعا بحو العمل الت وعا فا المؤسسات ا لية ترجس لمتغير المستوى

الدراساى ويالتالا ترفم فر ية الدراسة الصصرية.

ويرجس السيب فا ل من وجهة بظر الياح ة إلى دور الجامعىة فىا توعيىة الشىياب الجىامعا

فىىا المشىىاركة يالعمىىل الت ىىوعا .موالى كميىىة وبوعيىىة المىواد الد ارسىىية ات العال ىىةى موالى درجىىة وعىىا
الش ىىياب الج ىىامعا يأ مي ىىة العم ىىل الت ىىوعا يحس ىىب مس ىىتواس الد ارس ىىا ودرج ىىة ت ىىأ ير المعو ىىات على ى

المشاركة من عدمها.

و ىىد يك ىىون المس ىىتوى ال ىىابا وال ال ىىث أك ىىر مش ىىاركة ع ىىن المس ىىتوى ا ول لي ىىل الخيى ىرةى وع ىىن
المستوى الرايس ال ي يحتمل أن يكىون ليىل الو ىت للمشىاركة فىا العمىل الت ىوعا بتيجىة ابشىغاله فىا

التخرج من الدراسة الجامعية أك ر من أي شاء آخر.
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ملخص النتائج:
 .1إن مستوى اتجا ات الشياب الجامعا بحو العمل الت وعا فا المؤسسات ا لية يلغ
( )%80,83من المعدل االفت ار ا (. )%70

 .2ال توجد فرول دالة إحصائيا عبد ( )0.05≤ αفا مستوى اتجا ات الشياب الجامعا بحو
العمل الت وعا فا المؤسسات ا

لية ترجس إل متغير البوع االجتماعا.

 .3توجد فرول دالة إحصائيا ( )0.05≤ αفا مستوى اتجا ات الشياب الجامعا بحو العمل
الت وعا فا المؤسسات ا لية ترجس لمتغير بوع الجامعة .

 .4ال توجد فرول دالة إحصائيا عبد ( )0.05≤ αفا مستوى اتجا ات الشياب الجامعا بحو
العمل الت وعا فا المؤسسات ا لية ترجس لمتغير مكان ال امة .

 .5توجد فرول دالة إحصائيا عبد ( )0.05≤ αفا مستوى اتجا ات الشياب الجامعا بحو
العمل الت وعا فا المؤسسات ا لية ترجس لمتغير المستوى الدراسا .

التوصيات:
 .1تشجيس الشياب الجامعا عل ممارسة العمل الت وعا من خالل تخصيص مشروع لخدمة
المجتمس

من مت ليات الجامعة .

 .2توعية الشياب الجامعا يأ مية المشاركة فا العمل الت وعا من خالل البدوات
والمحا رات واليرامج ال قافية .

 .3دعوة الجامعات الصلس يبية يغاة إل

إبشاء مراكا متخصصة للتعر

عل

الت وعا المجتمعا وتدريب الشياب الجامعا عل ممارسة العمل الت وعا

 .4إصدار كتييات للتعري

أ مية العمل

لليرامج الت وعية التا تبظمها المؤسسات الحكومية وا لية .

 .5دعوة الجهات المسؤولة يتوفير التشريعات الالامة لتبظيم العمل الت وعا .

 .6توفير معلومات وافية عن مجاالت العمل الت وعا التا تقيل فيها مشاركة الشياب
الجامعا وتشجيس الشياب عل تقيل
والحصاظ عل الييئة .

س المجاالت وخاصة رعاية ال صولية والدفاع المدبا
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قائمة المراجع:
.1

إي ار يم عيد الهادي المليجا :تبظيم المجتمسى مداخل بظرية ورؤية وا عيةى المكتب الجامعا

.2

إي ار يم م كور وآخرون :معجم العلوم االجتماعيةى القا رةى الهيئة المصرية العامة للكتاب.

الحديثى السكبدرية2003 .م.
1995م.

.3
.4

اين مبظورى لسان العربى ج4ى القا رةى دار المعار .
أيو حسينى عدبان إي ار يم :ظا رة عاو

الحد مبهاى 2009م.

الشياب الصلس يبا عن العمل الت وعا ومت ليات

http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2009/12/13/182565.html
.5

أحمد إي ار يم المالوي :أ مية مبظمات المجتمس المدبا فا التبميةى مجلة جامعة دمشل
للعلوم اال تصادية والقابوبيةى المجلد 24ى العدد ال ابا2008 .م.

.6

أحمد عيد الخالل :علم البص

االجتماعاى الدار الجامعية لل ياعة والبشرى السكبدرية.

1983م

.7

الشييكاى الجااي  :الجهود البسابية الت وعية فا مجاالت الرعاية االجتماعية فا المملكة

.8

يا ر سليمان البجار :العمل الت وعا فا الدول العريية الخليجيةى مقوماته – دورس – أيعادسى

.9

توصيات المؤتمر ا ول لواراء الشياب العرياى فا الصترة ما يين  4-8أكتوير1996 .م.

العريية السعودية ى دراسة ماجستير ير مبشورة ى جامعة المل سعود ى الريام  1992 .م

سلسة الدراسات االجتماعية والعماليةى اليحرينى مكتب المتايعة والتبسيلى 2000 .1998م.

 .10جاير عيد الحميد جاير  :ال كاء ومقاييسه ى القا رةى دار البه ة العرييةى 1980م.

 .11جاير عوم السيد و أيو الحسن عيد الموجود :الدارة المعاصرة فا المبظمات االجتماعيةى
المكتب الجامعا الحديثى السكبدرية2003 .م.
 .12جريدة الحياة الصلس يبيةى( .بدوة حول دور الشياب فا التبميةى بظمتها الجمعية الو بية
لتبمية لمخيمات)2005/7/26 .م.
 .13جهاد حرب" :العمل الت وعا فا المجتمس الصلس يبا ت ور أم تراجس" ى دورية ا سور.
2003م

 .14الجمعية الو بية لتبمية المخيمات الصلس يبية ىالشياب واستراتيجية التغييرى اة 2004 .م

116

 .15الجهاا المركاي لإلحصاء الصلس يباى خصائص الشياب من ( )24–10سبة فا ا ار ا
الصلس يبية2005 .م

 .16الو ائس الصلس يبية ابون ر م 2000/1مى العدد ( )32فلس ين2000 .م.
 .17حامد ا ران :علم البص

االجتماعاى 5ى علم الكتب القا رة1984 .م.

 .18حسن الياتس عيد المع ا :يربامج مقتر لتبمية قافة العمل الت وعا لدى ال البى مجلة
المعرفةى العدد 144ى ا ريعاء  10أ س

http://www.almarefh.org /

2011مى تاريخ الدخول2011/8/6 .م

 .19حسن التلى مؤتمر الشياب العريا وتحديات المستقيلى مبتدى الصكر العرياى عمان2004 .م
 .20حسينى محمد ر ا :اتجا ات الشياب الجامعا بحو الت وع دراسة م يقة عل
و اليات جامعة السل ان ايو
االجتماعية و

الب

يسل بة عمانى المؤتمر العلما السايس عشر :الخدمة

ايا المرأةى القا رة ى مصرى 2006م.

 .21حماة مختار :أس

علم البص

االجتماعاى 2ى دار الييان العرياى جدة1982 .م.

 .22خليل بجم وآخرون :استراتيجية ت وير

اع المؤسسات ا لية الصلس يبية  :دراسة مقدمة

إل مركا ت وير المؤسسات ا لية ى تشرين ابا2006 .م.

 .23راشد ين سعد الياا :الشياب والعمل الت وعاى دراسة ميدابية عل

الب المرحلة الجامعية

فا مديبة الريامى مجلة اليحوث ا مبيةى عدد 20ى و الحجةى 1422ه .مار 2003م.
 .24ال ار ب ا صصهابا :المصردات فا ريب القرانى دار المعرفةى ييروت1989 .م.
 .25رحاب شيير :وا س إدارة المؤسسات ير الحكومية فا
ماجستيرى الجامعة السالمية ى اة 2004 .م.

 .26ا ير صيري مهدي :يباء مقيا
 .27سامية فهما وآخرون:

مقبن االتجا ات لية جامعة يغداد بحو يعم الق ايا.

ريقة الخدمة االجتماعية فا التخ ي

المكتب الجامعا الحديث1984 .م.

 .28سمر المالكا :مدى إد ار

اع اة وسيل ت وير ا ى رسالة

االجتماعاى السكبدريةى

اليات الدراسات العليا يجامعة أم القرى لمجاالت العمل

الت وعا للمرأة فا المجتمس السعوديى رسالة ماجستيرى كلية الترييةى جامعة أم القرىى

الريام2010 .م
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 .29سمر يبت محمد المالكا :مدى إد ار

اليات الدراسات العليا يجامعة أم القرى لمجاالت

العمل الت وعا للمرأة فا المجتمس السعوديى رسالة ماجستير فا ا صول السالمية

للترييةى كلية الترييةى جامعة أم القرىى مكة المكرمة2010-2009 .م
 .30سيد عيد العال :المدخل إل علم البص

االجتماعاى 3ى مكتية كلية انداب جامعة عين

 .31شر ى جهاد أ ر الر اية المالية عل

استمرار التمويل للتمويل ا لية – دراسة ميدابيةى

شم ى القا رة1985 .م

اع اة (رسالة ماجستير ير مبشورة -الجامعة السالمية ) اةى

المؤسسات ا لية فا

فلس ين2005 .م
 .32شهابى عيد الرحيم ى دور المبظمات ا لية فا الحد من معدالت الصقر خالل الحصار
السرائيلا عل

اع

اة – دراسة ت ييقية للمبظمات الخيرية (رسالة ماجستير

ير

مبشورةى الجامعة السالمية) اةى فلس ين2013 .م
 .33شهيدة الياا :ور ة عمل مقدمة فا التبظيمات ا لية والعرييةى مؤتمر القا رة 31 .أكتوير -
 3بوفمير1989م.
 .34صادلى بييل محمد :ريقة تبظيم المجتمس فا الخدمة االجتماعية ى جامعة حلوان ى القا رةى
مصر ى 2003م.

 .35صالح أيو جادو :سيكولوجية التبشئة االجتماعيةى دار الميسر للتوايس وال ياعة والبشر
ا ردن1997 .م

 .36صيري الرييحات  :مشاركة الموا ن فا العمل الت وعا االجتماعا والو اية من الجريمة و
.37

االبح ار ى المركا العريا للدراسات ا مبية والتدريبى الريام1993 .م

لعت إي ار يم ل صا :العمل الخيري والبسابا فا دولة المارات العريية المتحدة ى دراسة

ميدابية لعيبة من العامين والمت وعين فا الجمعيات الخيرية ى مركا المارات للدراسات

واليحوث االستراتيجية ى أيو ظيا2004 .م
 .38عا

محمد يركات ى المشكالت البصسية واالجتماعية والتعليمية لدى

 .39عا

م ر ى دور التلصايون الصلس يبا فا تشكيل الوعا االجتماعا للشياب الصلس يباى

الجامعيةى رسالة دكتوراس ير مبشورةى كلية الترييةى جامعة السكبدرية1987 .م

(دراسة ميدابية عل

عيبة من

الب الجامعات)ى دراسة ماجستير

اليحوث والدراسات العريية 2003 .م
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الب المدن

ير مبشورةى معهد

 .40عيد الياس عيد المع ا :اليحث االجتماعا ومحاولة رؤية بقدية لمبهجه وأيعادس ىالقا رةى
دار المعرفة الجامعية1995 .م

 .41عيد الحليم السيد وآخرون :علم البص
والتوايسى القا رة2004 .م

االجتماعا المعاصرى

 2إيت ار

لل ياعة والبشر

 .42عيد العايا الرفاعا :الت ور االجتماعا للشياب المصري ى القا رة م يعة المعرفة1973 .م
 .43عيد الصتا

محمد دويدار :علم البص

 .44عيد الل ي

خليصة وآخرون :سيكولوجية االتجا ات ( المصهومى القيا ى التغييرى دار الغريب

لل ياعة والبشرى ييروت1994 .م

االجتماعاى أصوله وميادئهى دار البه ة العريية

لل ياعة والبشر والتوايس2006 .م

 .45عيد اهلل الخ يبى جهاد البايلساى العمل الجماعا الت وعاى يربامج التبمية االجتماعية
وا سريةى جامعة القد

المصتوحة1999 .م

 .46عيد اهلل مغااي ى الحل فا تكوين الجمعيات والمؤسسات ا لية ى دار الجامعة الجديدة
للبشر ى السكبدرية 2005 .م
 .47عيلة محمود أيو علية :ور ة عمل يعبوان المبظمات ا لية الصلس يبية مقدمة للمؤتمر
الدولا للجمعيات االبسابية الخيريةى ياري 2003 .م

 .48ع مان ين صالح عامر :قافة العمل الت وعا لدى الشياب السعوديى مجلة الشريعة
والدراسات السالميةى الريامى العدد السايس  1427ى ى 2006م

 .49عدبان يوس

العتوم :علم البص

االجتماعاى إ راء للبشر والتوايسى عمان2009 .م

 .50عات عيد الهادي :رؤيا أوسس لدور المبظمات ا لية فا عملية التبميةى مركا ييسان

لليحوث والبماءى رام اهللى فلس ينى تقرير التبمية اليشرية الصلس يبية ()1999 -1998

يربامج الدراسات التبميةى جامعة يير ايت بيسان2000 .م
 .51عصام عييد :خصائص الجمعيات ا لية والمؤسسات الخاصةى تاريخ الدخول
2011/8/1مhttp://www.ejtemay.com/showthread.php?t=5649 .

 .52علا حسن أحمد  :دور الشياب فا العمل الت وعا ى مكتية التريية ى
العدد ( )144ى

 .53عل

ص 2003 . 313-283م

ر ى المجلد ( )32ى

حلما ى دور الشياب فا التبمية االجتماعية واال تصاديةى مكتية االبجلو المصريةى

القا رة 1973 .م
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 .54علا ليلة وآخرون:

ايا ومشكالت التخل

2000م

فا العالم العرياى القا رةى دار التحرير للبشر.

 .55رحالى عمر ى (الشياب والعمل الت وعا فا فلس ين ) ى مركا حقول البسان والمشاركة
الديمق ار ية  /شم

الييرة 2007.م

 .56عمر الرحال :الشياب والعمل الت وعا فا فلس ينى يحث مقدم إل مؤسسة الحياة لإل ا ة
والتبمية 2006 .م
 .57ف ار

عيد المبعم أحمد محمود  :دور المبظمات الشيايية ا لية الصلس يبية فا يباء

الشخصية وأ ر ا عل

التبمية السياسية " ال صة الغريية" رسالة لماجستير فا التخ ي

والتبمية السياسية يكلية الدراسات العليا فا جامعة البجا

2006م

 .58فرج عيد القادر ه :أصول علم البص

الو بية فا بايل

ى فلس ين.

الحديثى عين للدراسات واليحوث االجتماعية 3ى

القا رة1996 .م

 .59فهد ين سل ان السل ان :اتجا ات الشياب الجامعا ال كور بحو العمل الت وعا دراسة
سعودى مجلة رسالة الخليج

ت ييقية عل جامعة المل سعودى كلية التريية – جامعة المل

العريا العدد ( )112الريام 2006 .م

 .60فؤاد ايو ح ب ى آمال صادل :مبا ج اليحث و رل التحليل الحصائا فا العلوم البصسية
واالجتماعية ى مكتية ا بجلو المصريةى القا رة1991 .م.

 .61اسمى محمد  :بما ج وبظريات الممارسة المهبية فا تبظيم المجتمس ى جامعة حلوان .
القا رة  .مصر ى 2004م .

 .62القرآن الكريمى سورة اليقرةى أية .184
 .63كامل مهن :دور المبظمات ا لية العريية فا تحقيل الهدا
المستقيل" "دور الت وع فا تحقيل الهدا

التبموية لأللصية "الشراكة ليباء

التبموية لأللصيةى الشيكة العريية للمبظمات ا ليةى

الكويت – 21ديسمير 2005 .1م
 .64اليبية الهيكلية لشيكة المبظمات ا لية الصلس يبيةى مو س شيكة المبظمات ا لية
الصلس يبيةwww.pngo.net_laws_ar-htm :

 .65اللجبة القومية للمبظمات ير الحكومية .و يقة الجمعيات ا لية إل المؤتمر الدولا للسكان
والتبمية .القا رة  13-5سيتمير  .1994القا رةى اللجبة1994 .م
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 .66ليل

عيد العايا ا ران ىالشياب ودرس فا التبميةى بشرة إصدار الدارة المركاية لليحوث

الشيايية والريا ةى المجل

ا عل

للشياب والريا ةى م ايس اال رام التجاريةى مصر .

1997م
 .67مابس حماد الجهبا  :دور المؤسسات فا الخدمات الت وعية فا المملكة العريية السعودية.

جامعة أم القرى .مكة المكرمة( .أيحاث وأورال عمل المؤتمر العلما ا ول للخدمات

الت وعا فا المملكة العريية السعودية) 1997 .م
 .68مجد الدين عمر خيري :الشياب و

ايا المجتمس العرياى المجلة ال قافيةى الجامعة ا ردبيةى

العدد ا ولى عمان1983.م
 .69مجمس اللغة العريية :المعجم الوسي ى دار الحديث لل ياعة و البشرى ييروتى د.ت.
 .70محمد أيو العال :علم البص

االجتماعاى مكتية جامعة عين شم ى القا رة1991 .م

 .71محمد المحاميد :دوافس السلو

الت وعا الخيرى وعال ته ييعم المتغيرات االجتماعية

واال تصادية والتعليميةى رسالة ماجستير ير مبشورة ى الجامعة أردبيةى ا ردن 2001.م

 .72محمد يشوا :مالمح الشييية العريية فا الخ اب العلما العرياى أشغال ملتق
والتغيير االجتماعا سلسلة الدراسات االجتماعية(1984. )10م

الشياب

 .73محمد حسن :الخدمة االجتماعية فا رعاية الشياب ى القا رة ى مكتية ا بجلو المصرية.
1984م
 .74محمد شقيل :مدخل إل علم البص

االجتماعاى الشركة المتحد\ة لل ياعة والبشر والتوايسى

القا رة1987 .م
 .75محمد شم

الدين أحمدى الش ار

القا رة1977 .م

فا العمل مس الجماعاتى

 .76محمد عيد المبعم وأخرون :فلسصة وأ دا

2ى الم يعة العالميةى

وسياسة رعاية الشياب فا الو ن العرياى يحوث

المؤتمر ا ول لواراء الشياب العريا يالقا رةى فا الصترة ما يين  4-8أكتوير1996 .م

 .77محمد عاما صالح :التأصيل السالما لرعاية الشياب ى القا رةى دار الصحوة1988 .م
 .78محمد عسليةى أبور اليباء :علم البص
2005م

االجتماعاى يئة الكتاب الجامعاى جامعة ا ص .
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 .79محمد عالء الدين عيد القادر ى دور الشياب فا التبميةى
1998م

 .80محمد عل

1ى دار المعار ى القا رة.

محمد :الشياب والمجتمس دراسة بظرية وميدابية ىالسكبدريةى الهيئة المصرية

للكتاب1980.م

 .81محمود ا ستا وآخرون :تصميم اليحث التريويى اةى م يعة الربتيسا2002.م
 .82مراولى ايتسام ىفعالية مت ليات الت وير التبظيما مواد ار التغير لدى المؤسسات ير
الحكومية الصلس يبية (رسالة ماجستير ير مبشورةى الجامعة السالمية) اةى فلس ين.
2006م
 .83المركا الصلس يبا لإلرشاد ى الوا س السياسا واالجتماعا واال تصادي وتأ يرس عل الشياب
الصلس يباى اة 2003 .م

 .84مركا دراسات التبمية ىجامعة ييرايتى رام اهلل 2003.م
 .85مركا دراسات ويرامج التبمية اليديلةThe Center for Studies & programs of :
Alternative Developmentى ورشة عمل "تخ ي
يربامج تبمية المشاركة PDPى القا رة2007 .م

وج ب موادارة الت وع "يدعم من

 .86مساعد الليحابا  :الت وع مصهومهى وأ ميته وآ ارس الصرديةى الصردية واالجتماعية وعوامل
بجاحه ومعو اتهى أيحاث وأورال عمل المؤتمر العلما ا ول للخدمات الت وعية يالمملكة

العريية السعوديةى جامعة القرىى مكة1984 .م

 .87مص ص اي ار يم عوم ىالشياب والتبمية والمتواصلةى دراسة بظرية ميدابيةى الهيئة المصرية
العامة للكتاب1997 .م

 .88مص ص سوي  :مقدمة لعلم البص

االجتماعاى مكتية ا بجلو المصريةى القا رة1987 .م

 .89مص صا الدياغ يالدبا فلس ينى القسم ا ولى دار ال ليعةى ييروت 1965.م
 .90مقدادى محمد دور الجمعيات الخيرية اال ا ية فا اال تصاد الصلس يبا – دراسة حالة
اةى يحث مقدم إل

اع

المؤتمر العلما االول  /االست مار والتمويل فا فلس ين يين آفال

التبمية والتحديات المعاصرةى كلية التجارة  /الجامعة السالميةى يتاريخ  2005/5/9-8م.

2005م

 .91مبال محمود محمد :علم البص

التريوي الصرول الصرديةى ا بجلو المصريةى القا رة2006 .م
122

 .92مهدى صالح السام ارئ

العالاى يغداد1989 .م

وآخرون :الكش

 .93بييل حافظ :وآخرون :مقدمة فا علم البص
1997م

عن وايات الشياب الجامعاى م ايس التعليم
االجتماعا ى مكتية ا راء الشرولى القا رة.

 .94بجوى سم ى السيد صد ا عايدين :دور المبظمات ير الحكومية فا ظل العولمةى الخيرتان
المصرية واليا يابيةى مركا الدراسات انسيويةى القا رة2002 .م

 .95بورة العباي  :معو ات العمل الت وعا فا المجتمس السعودي ى رسالة ماجستير ير مبشورة
ى جامعة المل سعود ى الريام  2006.م
 .96بور ان مبير فهما ى القيم الديبية للشياب من مبظور الخدمة االجتماعيةى دار المكتب
الجامعا الحديثى االسكبدرية 1999.م

 .97بيقو ال يماشي

ى بظرية علم االجتماعى ترجمةى محمود عودة وآخرونى دار المعرفة

الجامعيةى السكبدرية1990 .م

.98

يام شاكر خليل  :المشاركة فا جماعات الت وع وتبمية المسؤولية االجتماعية ى يحث

مبشور ى المؤتمر العلما الدولا الرايس عشر ى كلية الخدمة االجتماعية ى جامعة حلوان ى

المجلد ال الث ى 2001م

 .99و اارة الداخلية وا من الو با كش
2014م

ييابات المبظمات ا لية فا

اع اةى فلس ين.

 .100وليد سالم ى مركا يابوراما :أسياب تراجس العمل الت وعا فا فلس ين ى القد

2000 .م
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ملحق رقم ()1
االستبانة

بسم اهلل الرحمن الرحيم

جامعة األزهر

عمادة الدراسات العليا

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
برنامج دراسات الشرق أوسط

أخي الطالب /أختي الطالبة
تق ىىوم الياح ىىة ي ىىنج ارء د ارس ىىة علمي ىىة للحص ىىول عل ىىا درج ىىة الماجس ىىتير ف ىىا د ارس ىىات الش ىىرل

ا وس لرسالة يعبوان:

اتجاهات الشباب الفلسطيني نحو العمل التطوعي في المؤسسات األهلية.
دراسة حالة الشباب اجلامعي يف حمافظات قطاع غزة

و ىرام ى س الد ارسىىةى أعىىدت الياح ىىة أداة يح يىىة تم ىىل اسىىتيابة تتكىىون مىىن مجموعىىة مىىن

التسىىاؤالت التىىا مىىن شىىابها أن تحقىىل أ ىىدا

الد ارسىىة لى ا تأمىىل الياح ىىة تعىىاوبكمى ياالسىىتجاية لصق ىرات

ى س االسىىتيابة التىىا تسىىع إلى تقىىديم تغ يىىة راجعىىة للقىىائمين على المؤسسىىات ا ليىىة كبتيجىىة ليحىىث

علما محايد ومو وعا .

نأمل تعاونكم في دعم مسيرة البحث العلمي
وبارك اهلل فيكم

الباحثة
سحر درويش
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:1النوع  . /ذكر
.2الجامعة /

 .أنثى

 :3مكان السكن:

 .1اإلسالمية
.1مدينة

 .2األقصى

 :4المستوى:

األول

الثاني

الرابع

 .2مخيم

أوالً :الفقرات المتعلقة بفوائد العمل التطوعي

مسلسل
1
2
3
4
5
6
7
8

الخامس

 .3األزهر

.4القدس المفتوحة

.3قرية
الثالث

موافق

األدوار
اعتقىىد أن العمىىل الت ىىوعا يسىىا م فىىا إتاحىىة الصىىرص للم ىوا بين
لتأدية الخدمات يأبصسهم

أرى أن العم ىىل الت ىىوعا يس ىىا م ف ىىا إبم ىىاء ال ىىرو اليجايي ىىة ل ىىدى
الشياب بحو مجتمعهم وترييتهم عل التصابا من أجل يبا البسان

أرى أن العمل الت وعا يصيد فا است مار و ت الصراغ يالبافس المصيد
أرى أن العم ى ىىل الت ى ىىوعا يصي ى ىىد ف ى ىىا المس ى ىىا مة ف ى ىىا تقلي ى ىىل حج ى ىىم
المشكالت االجتماعية
اعتقى ىىد أن العمى ىىل الت ى ىىوعا يسى ىىا م فى ىىا إي ى ىراا الصى ىىورة البسى ىىابية
للمجتمس
أرى أب ىىه م ىىن خ ىىالل المش ىىاركة ف ىىا العم ىىل الت ىىوعا ي ىىتم اكتس ىىاب
ا سلوب العلما من خالل خيراء مت وعين
اعتقد أن العمل الت وعا يسىا م فىا دعىم وتكميىل العمىل الحكىوما
لصالح المجتمس
اعتقد العمل الت وعا يسا م فا دعم التكافل يين أفراد المجتمس
أرى أن العمى ى ىىل الت ى ى ىىوعا يسى ى ىىاعد فى ى ىىا تى ى ىىدريب الم ى ى ىوا بين عل ى ى ى

9

االشىىت ار فىىا اتخىىا القى اررات التىىا تمى

حيىىاتهم ومجىىتمعهم ي ريقىىة

ديمق ار ية .
10
11
12

أرى أن العمىىل الت ىىوعا يسىىاعد على تعايىىا االبتمىىاء الىىو با لىىدى
الشياب
أرى أن العمى ىىل الت ىىىوعا يسى ىىاعد المت ىىىوعين فى ىىا الحص ىىول عل ى ى
وظيصة فا المستقيل
اعتقى ى ىىد أن العمى ى ىىل الت ى ى ىىوعا لى ى ىىدى الشى ى ىىياب يعى ى ىىد أساس ى ى ىال للتغيى ى ىىر
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االجتماعا وتقدم المجتمس
13
14

اعتقىىد أن العمىىل الت ىىوعا يعمىىل عل ى تصاعىىل الشىىياب مىىس
ومشكالت المجتمس

اعتقد أن العمل الت وعا يساعد عل التخلص مىن يعىم العىادات
االجتماعية السيئة

15

اعتقد أن العمل الت وعا يسا م فا التقدم العلما للمجتمس

16

أرى أبه العمل الت وعا له ابعكاساته اال تصادية اليجايية

17
18
19
20

أرى أن العمل الت وعا يىؤدى إلى الر ىا لىدى الشىياب عىن دور ىم
االجتماعا

اعتقىىد أن العمىىل الت ىىوعا يعتيىىر فرصىىة اختيىىار العمىىل المباسىىب
حسب ر ية المت وع

أرى أن العمل الت وعا يسا م فا إشياع حاجاتا البصسية
أرى أن العم ىىل الت ىىوعا ي ىىؤدى إلى ى خل ىىل التب ىىاف

اليج ىىايا ي ىىين

ال لية

21

أرى أن العمل الت وعا يبما رو التعاون والعمل الجماعا

22

أرى أن العمل الت وعا تحوالل اجتماعيا و قافيال إيجاييال

23
24
25
26
27
28
29

ىىايا

أرى أن العمل الت وعا يايد من ال ىغو ات البصسىية لىدى الشىياب
المت وعين

أرى أن العمى ىىل الت ى ىىوعا يتى ىىيح الصرصى ىىة للتبميى ىىة القى ىىدرات القياديى ىىة

اليباءة

اعتقىد أن العمىل الت ىوعا يسىا م فىا تبميىة الشخصىية السىوية لىدى

الشياب

اعتقد أن العمل الت وعا يسا م فا تقليل ا عياء اال تصادية التا
تقس عل عاتل الدولة
اعتقى ىىد أن العمى ىىل الت ى ىىوعا يبمى ىىا ى ىىدرات الشى ىىياب عل ى ى التصاع ى ىل
االيجايا
أرى أن يدعم العمل الت وعا قة الشياب يأبصسهم
أرى أن العمى ىىل الت ى ىىوعا يسى ىىاعد الش ى ىىياب فى ىىا اكتسى ىىاب الخي ى ىرات
الحياتية
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ثانياً  :الفقارات المتعلقاة ب مجااالت العمال التطاوعي التاي يرغاب الشاباب الجاامعي فاي المشااركة

فيها:

مسلسل
.1

موافق محايد

العبارات
أر ىىب المش ىىاركة ف ىىا اليى ىرامج الت وعي ىىة ف ىىا مج ىىال مس ىىاعدة
ورعاية الصقراء والمحتاجين
وتقديم العون لهم

.2

أر ب فا المشاركة فا ايارة المر

.3

أسع إلى المشىاركة فىا اليىرامج الت وعيىة فىا مجىال ال ا ىة

.4

أر ى ىىب المشى ىىاركة ف ى ىىا الي ى ىرامج الت وعيى ىىة ف ى ىىا مجى ىىال رعاي ى ىىة

.5

أر ب المشاركة فا اليرامج الت وعية للحصاظ عل الييئة

.6

أر ب المشاركة فا اليرامج الت وعية لمكافحة المخدرات

.7

أر ىىب فىىا المشىىاركة فىىا تقىىديم العىىون للمؤسسىىات العاملىىة فىىا

.8

أميىىل إل ى المشىىاركة فىىا الي ىرامج الت وعيىىة الخاصىىة يالمجىىال

.9

أف ل المشاركة فا اليرامج الت وعية لمكافحة المخدرات

.10

أميىىل إل ى المشىىاركة فىىا تقىىديم العىىون للمؤسسىىات العاملىىة فىىا

السالمية

المعو ين ( وي االحتياجات الخاصة)

مجال مكافحة التدخين
ال قافا

مجال رعاية المو ويين
.11

أمي ىىل إلى ى المش ىىاركة ف ىىا اليى ىرامج الت وعي ىىة الخاص ىىة يرعاي ىىة
ال صولة

.12

أر ىىب فىىا المشىىاركة فىىا تقىىديم العىىون للمؤسسىىات العاملىىة فىىا
المجال الريا ا (ا بدية)

.13

أسىىع إلى المشىىاركة فىىا تقىىديم العىىون للمؤسسىىات العاملىىة فىىا
مجال الدفاع المدبا
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ثالثاً :الفقرات المتعلقة بمعوقات العمل التطوعي
مسلسل
.1

موافق محايد

العبارات
أ ى ىىوم ي ى ىالعالن ع ى ىىن ي ى ىرامج العمى ىىل الت ى ىىوعا فى ىىا الوس ى ىىائل
العالمية يالصورة الكافية

.2

أعمل عل توفير مراكا للتعري

ييرامج الت وع ومجاالته فا

الجامعات
.3

أعمل عل ايادة التعري

ياليرامج والبشىا ات الت وعيىة التىا

تبظمها المؤسسات الحكومية وا لية
.4

أشى ى ىىار فى ى ىىا معرفى ى ىىة الشى ى ىىياب يجمعيى ى ىىات ومبظمى ى ىىات العمى ى ىىل
الت وعا

.5

أعمىىل على تىىوفير يىرامج تدريييىىة للشىىياب فىىا مجىىاالت العمىىل
الت وعا

.6

أشار المؤسسات الداعمة ليرامج العمل الت وعا

.7

أشار ا سر فا تشجيس أيبائها للمشاركة فا العمل الت وعا

.8

أعمل عل ايىادة المعلومىات عىن مجىاالت ا عمىال الت وعيىة
التا يمكن أن يلتحل يها الشياب

.9

أعمل عل ايادة الوعا يصوائد المشاركة فا العمل الت وعا

.10

أعم ىىل على ى ت ىىوفر الو ىىت للمش ىىاركة ف ىىا ا عم ىىال الت وعي ىىة

.11

أ وم يايادة الحوافا المعبوية للعاملين فا المجال الت وعا

.12

أشى ى ىىار فى ى ىىا تى ى ىىوفير التش ى ى ىريعات القابوبيى ى ىىة المبظمى ى ىىة للعمى ى ىىل

.13

أعم ىىل على ى تقلي ىىل يع ىىم الص ىىور االجتماعي ىىة الس ىىليية ع ىىن

الت وعا

المت وعين
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