محددات المشاركة التطوعية للريفيين بالجمعيات األهلية بمحافظة اإلسماعيلية
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أمانى علي فيصل احمد  ،رائد عبد الناصر سالمه

الملخص العربى
استتتتتادف البحتتتتس بيتتتتفة فساستتتتية التعتتتترف علتتتتى مستتتتتو

2

مشتتتاركتام هتتتو استتتتخدام رجتتتام التتتدين العمتتتم األهلتتت ليتتتالحام
بمتوستتط نستتب  ،% 85.25ثتتم مجموعتتة األستتباب النفستتية كتتان
من فهماا اليراع التداخل لففتراد بتين العمتم التطتوع واألعمتام

المشتتتاركة التطوعيتتتة للتتتريفيين بالجمعيتتتات األهليتتتة فتتت محافظتتتة

األخر بمتوسط نسب  ،%81ثم مجموعة األسباب اإلدارية وكان

النسبية لاذه األستباب ،والتعترف علتى العوامتم المرتبطتة والمت ثر

نسب  ،% 86.85ثم مجموعة األسباب االجتماعية وكان فكثرهتا

اإلسماعيلية ،وكذلك التعرف على فسباب عدم مشاركتام واألهمية

فكثرهتتا تت ثي ار القتوانين واللتوائا المقيتتد لعمليتتة المشتتاركة بمتوستتط

على مشاركتام التطوعية بالجمعيات األهلية ،وفخي ار التعترف علتى

تت ثي ار عتتدم التتوع ب هميتتة الجمعيتتات األهليتتة فت تنميتتة المجتمتتع

على المشاركة التطوعية ف الجمعيات األهلية من وجاتة نظترهم،

وكان فبرزها المجتمع ال يقدر األفراد المشاركين فت العمتم الخيتري

مقترحات المبحوثين من الريفيين والمديرين ،الت تشجع الريفيين
ولتحقيق هذه األهداف تم اختيار عينة عشوائية من الريفيين بلت

قواماا  ۲۸۳مبحوثا من قري الدراسة المختار  ،وعينتة فختر متن
متتديري الجمعيتتات األهليتتة بتتنفت القتتر تتتم اختيارهتتا عشتوائيا بلت

قواماتتا  48متتديرا ،وتتتم جمتتع البيانتتات ختترم شتتاري فبريتتم ومتتايو
 ،۲۰۲۱وتم االستعانة بعض األساليب اإلحيائية لتحليم بيانتات
البحتتس وهتتت التكتتت اررات ،والنستتب المئويتتتة ،والمتوستتتط الحستتتاب ،
واالنحتتتراف المعيتتتاري ،والمتوستتتط المتتترجا ،والمتوستتتط النستتتب ،
ومعامتتتم االرتبتتتاط البستتتيط ،واالنحتتتدار الخطتتت المتعتتتدد ،ومعامتتتم

الثبات ،وتويم البحس إلى بعض النتائج كان من فهماا ما يل :

فن نحتتو % 54.77متتن المبحتتوثين ال يشتتاركون فت األعمتتام

التطوعية بالجمعيات األهلية ،وان  % 45.23منام يشاركون ف

األعمام التطوعية ،وكان نحو  % 20.4منام مستو مشاركتام

منخفضة ،و %14.49متوستطة ،و %10.6مشتاركتام مرتفعتة

وقتتتد حيتتترت الدراستتتة  36ستتتببا تمنتتتع التتتريفيين متتتن المشتتتاركة

التطوعيتتة فمكتتن تيتتنيفام إلتتى مجموعتتات ستتبية متستتاوية ،كتتتم

مجموعة باا  6فسباب وكانت فكثر هذه المجموعتات فهميتة وهت

مجموعتتة األستتباب الدينيتتة ،وكتتان فكثتتر استتباباا ت ت ثي ار ف ت عتتدم
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بمتوستتط نستتب  ،%85.45وفخيت ار مجموعتتة األستتباب المجتمعيتتة
بمتوسط نسب %79.75

وقتتتد وجتتتدت عرقتتتة طرديتتتة بتتتين درجتتتة المشتتتاركة التطوعيتتتة

للتتريفيين والمتري ترات المستتتقلة التاليتتة :الحيتتاز الزراعيتتة ،والتتدخم
الشتتتاري ،والتتتوع السياستتت وقيتتتاد التتتراي وعضتتتوية المنظمتتتات
االجتماعية ودرجة ت ثير األسر واالتجاه نحو التنمية ،كما اظارت

النتائج فن المتريرات المستتقلة مجتمعتة تفستر نحتو  %45.5متن

المشتتتاركة فتتت العمتتتم االجتمتتتاع التطتتتوع  ،إال ن معظتتتم هتتتذه
النستتتبة تستتتام فياتتتا المتريتتترات التاليتتتة الحيتتتاز الزراعيتتتة والتتتدخم
الشتتاري ،والتتوع السياس ت ودرجتتة ت ت ثير األستتري واالتجتتاه نحتتو

التنمية

وقد فقترح المبحوثين من الريفيين عشر مقترحات كتان فهماتا

تعريف الريفيين ب همية الجمعيات األهلية ف تنمية القريتة بنستبة
 ،%95.76واقترح المبحوثين من المديرين ثمان مقترحتات كتان
فهماتتا لشتتر التتوع التنمتتوي للتتريفيين متتع بيتتان فثتتره ف ت العمتتم

التطوع بنسبة%100

الكلمات المفتاحية :الجمعيات األهلية -الوع التنموي

للريفيين
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والفقههر ،وت هها ل لمسههاحة الههدور االجتمههاعي اله و كانههر تقههوم

المقدمة
تواجههه المجتمعههار العربيههة الكايههر مههأل المشههاكل وا زمههار

االقتصه ههادية واالجتماعيه ههة والسياسه ههية والاقافيه ههة والبيئيه ههة الته ههي
عج ه ههزر الحكوم ه ههة والس ه ههلطار ع ه ههأل ويج ه ههاد الحل ه ههول الناجح ه ههة
لتطويقه ه هها والح ه ههد منه ه هها وتجاوز ه هها بع ه ههد له ه ه  ،ول ه ههأل تس ه ههتطيع
الحكومه ههار العربيه ههة بمفرد ه هها أب ه ههدا أأل تحه ههل جميه ههع المش ه ههاكل
وا زم ه ههار ،الت ه ههي تح ه ههول دوأل تحقيه ه ه نه ه ههتها الحقيقي ه ههة وال

بمسههاعدة المجتمههع المههدني بجميههع جمعياتههه ومنتماتههه ومكاتبههه
القانونيههة والتنتيميههة وم ارك هزا العلميههة و يئاتههه النقابيههة والمهنيههة
م ههأل تحم ههل مس ههئولية المش ههاركة والمس هها مة ف ههي بن هها المجتم ههع
البشههرو وتكايههد جهههود التنميههة للحهها برك ه

الههدول المتقدمههة

(خميس ،وطنطاوو.)608 :2009 ،
وفههي هه ا ا وقههار تههزداد أ ميههة المجتمههع الم ههدني ون ه ه
مؤسس ههاته لم هها يق ههوم ب ههه م ههأل دور ف ههي تنت ههيم وتفعي ههل مش ههاركة
المواطنيأل في تقرير مصائر م ومواجهة مها يهؤار فهي معيشهتهم
ويههزد مههأل أفكههار م .والتركههد علههى ورادة الم هواطنيأل ،والمسهها مة
بفعاليه ههة فه ههي تحقي ه ه التح ه هوالر الكبه ههر للمجتمعه ههار (شه ههكرو،

.)15 :2003

وشهههدر العقههود الاالاههة ا خي هرة وحيهها مصههطل المجتمههع
المههدني ليشههير ولههى مجموعههة التنتيمههار الطوعيههة واالختياريههة
القائم ه ههة فع ه ههال ف ه ههي معت ه ههم المجتمع ه ههار المعاصه ه هرة (م ه ههالوو،
 )259 :2008فالمنتمههار غيههر الحكوميههة فاعههل رئيسههي فههي
التنمي ههة خاص ههة بع ههد النم ههو غي ههر المس ههبو ف ههي الع ههدد والحج ههم

والمجه ههال ،فعله ههى سه ههبيل الماه ههال يوجه ههد فه ههي الواليه ههار المتحه ههدة
االمريكيههة  2.5منتمههة غيههر حكوميههة ،وفههي الهنههد  1.2مليههوأل
منتمة قاعدية ،وفي أوربا الشرقية  200.000منتمة تشكلر
في الفتهرة  1988حتهى  ،2019وفهي مصهر  50032منتمهة
أ لية عام ( 2019و ازرة الت امأل االجتماعي.)2019 ،

ولقد تصاعد دور الجمعيار ا ليهة فهي مصهر والعهالم فهي
الفته هرة ا خيه هرة ف ههي ت ههل تطبيه ه به هرام اإلص ههالال االقتص ههادو
والخصخص ههة وم هها ترته ه

عليه هها م ههأل ت ازي ههد لمع ههدالر البطال ههة

بههه الدولههة فههي العديههد مههأل المجههاالر التنمويههة المختلفههة .ل ه ل
تهه ههرر رؤيه ههة جديه ههدة تنه ههادو بالبحه ههث عه ههأل شه ههركا جه ههدد فه ههي
التنمية ،وتمال ل في الجمعيار

دور
لية التهي أصهب لهها ا

هر لكونهها أكاهر قهدرة وفاعليهة
ويجابيا كبير في عملية التنميهة نت ا

على الوصول والتغلغل في القاعدة الشعبية بشهكل يتعه ر علهى

ا جه هزة الحكوميههة القي ههام بههه ،وكهه ل لكونههها أكاههر قههدرة عل ههى
تحدي ههد احتياج ههار وأولوي ههار الس ههكاأل ف ههي مجتمع ههاتهم المحلي ههة
بكفا ة وواقعية (عبدالمجيد.)20 :2002 ،
ويعد العمل االجتماعي والتنموو التطوعي مأل أ م الوسائل

المس ه ههتحداة للمش ه ههاركة ف ه ههي النه ه ههو
العص ههر الح ههالي ،ويكتسه ه

بمكان ه ههة الجمعي ه ههار ف ه ههي

العم ههل االجتم ههاعي أ مي ههة مت ازي ههدة

يوما بعد ا خهر السهيما مهع اتسهاه الههوة بهيأل مهوارد الحكومهار
وازديههاد احتياجههار الشههعو  ،حيههث بههرز دور العمههل التطههوعي
لسد تل الفجوة ولم تعد الحكومار قادرة على توفير احتياجار

أفراد ه هها ومجتمعاته ه هها سه ه هوا ف ه ههي ال ه ههبالد المتقدم ه ههة أو النامي ه ههة
(طنطاوو.)402 :2015 ،
وي كر العز ( )3 :2007أأل المنتمار الحكومية وحد ا
ال تستطيع أدا دور ا كما ينبغهي ،ومهأل اهم كانهر نها حاجهة
ماسة ولى شري فعال يعمل كبديل لتعوي

قصور المنتمار

الحكوميه ههة ،ولعه ههل ه ه ا الش ه هري يتماه ههل فه ههي المنتمه ههار غيه ههر

الحكوميههة .حيههث تعتبههر تل ه المنتمههار وسههيلة لتحقي ه التنميههة
مأل خالل المشهاركة الشهعبية المنتمهة والواعيهة بهها ،والتهي مهأل
أ م صور ا العمل االجتماعي التطهوعي .وبنها علهى له تعهد
المشه ههاركة الشه ههعبية مبه ههدأ أساسه ههي مه ههأل مبه ههاد تنته ههيم وتنميه ههة
المجتمههع فالتنميههة الحقيقيههة ال تههتم بههدوأل المشههاركة الشههعبية كمهها

أأل مسهها مة ا ههالي فههي تنميههة مجههتمعهم المحلههي مههأل خههالل
المشاركة الشعبية يعمل على تحقي مبدأ ديمقراطية الخهدمار،
الت ههي ت ههؤدو ع ههأل طريه ه الشه هع

هر
لص ههال نفسهههه ،ولكهههأل نتهه ا

للته ه ههرود الته ه ههي يمه ه ههر بهه ه هها المجتمه ه ههع مه ه ههأل تحه ه ههول اقتصه ه ههادو

واجتماعي وزيادة نسبة الفق ار ومحدودو الدخل أار علهى له

أمانى علي فيصل احمد ،رائد عبد الناصر سالمه :محددار المشاركة التطوعية للريفييأل بالجمعيار ا لية ......

عله ههى مصه ههادر التمويه ههل ال ه ه اتي للجمعيه ههار نتيجه ههة النشه ههغالهم
بمتطلبار الحياة اليومية (محمد.)52 :2003 ،
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 -4م هها ههي العوام ههل المرتبط ههة والمح ههددة للمش ههاركة التطوعي ههة
للريفييأل بالجمعيار ا لية؟
 -5ما ي أ م المقترحار التهي تحفهز الهريفييأل علهى المشهاركة

المشكلة البحثية
وعليه ههه انطلقه ههر مشه ههكلة البح ه هث ،مه ههأل مالحته ههة البه ههاحايأل
وك ل نتائ الكاير مأل الد ارسهار السهابقة فهي ه ا المجهال أأل

التطوعيه ههة مه ههأل وجهته ههي نته ههر كه ههل مه ههأل ال ه هريفييأل ومه ههديرو
الجمعيار ا لية؟

فهداف البحس

تعاههر تله الجمعيههار ا ليههة فههي القيههام بههدور ا التنمههوو بسههب
تمويلها ،اله و غالبها مها يهرتي مهأل خهالل اإلسههامار التطوعيهة

يسه ههتهدد البحه ههث بصه ههفة رئيسه ههية التعه ههرد عله ههى العوامه ههل

تعتبهر وسههيلة فعالهة لتجميههع واحتهوا المشهاركة الشههعبية وتههدعيم

اإلسماعيلية ويتحق

ل مأل خالل اآلتي:

التنمي ههة كم هها أنه هها تس ههاعد عل ههى وش ههباه احتياج ههار المه هواطنيأل

 -1التع ه ه ههرد عل ه ه ههى مس ه ه ههتو المش ه ه ههاركة التطوعي ه ه ههة لله ه ه هريفييأل

للمواطنيأل ،باإل افة ولى أ مية ه ا الجمعيهار فهي التنميهة و

للشه ههعور بح ه هريتهم الشخصه ههية عه ههأل طري ه ه ممارسه ههتهم للنشه ههاط
التنموو ا لي برنفسهم.
وأش ههارر بعه ه

الد ارس ههار منه هها د ارس ههة ك ههل م ههأل امب ههابي،
مشههاركة ال هريفييأل فههي العمههل

وآخههروأل ( )2020ولههى انخفهها

المرتبطههة والمههؤارة علههى المشههاركة التطوعيههة للهريفييأل بمحافتههة

بالجمعيار ا لية بمحافتة اإلسماعيلية.
 -2التع ههرد عل ههى أس ههبا
بالجمعيار ا لية.

ع ههدم المش ههاركة التطوعي ههة لله هريفييأل

 -3معرفههة ا ميههة النسههبية لمجموعههار ا سههبا

التههي منعههر

االجتم ه ه ه ههاعي ،وطنطه ه ه ه ههاوو ( ،)2015وطنطه ه ه ه ههاوو (،)2007

الريفييأل مأل المشاركة التطوعية بالجمعيار ا لية بمنطقة

وحيد ( ،)2001والسيد ( ،)1999والعهز والسهيد ()1999

البحث.

و ه ه ا يع ههد دافعه ها قويه ها لمعرف ههة أس ههبا
وانخفا

ع ههدم مش ههاركة اله هريفييأل

مستو مشاركتهم فهي العمهل االجتمهاعي التطهوعي،

 -4تحديه ههد العوامه ههل المرتبطه ههة والمحه ههددة للمشه ههاركة التطوعيه ههة
للريفييأل بالجمعيار ا لية.

وعليههه فههذأل ه ا البحههث يسههعى لاجابههة علههى التسههاؤل الرئيسههي

 -5التعه ههرد عله ههى أ ه ههم المقترحه ههار الته ههي تحف ه ههز ال ه هريفييأل عل ه ههى

الته ههالي مه هها ه ههي العوامه ههل المرتبطه ههة والمه ههؤارة عله ههى المشه ههاركة

المش ه ههاركة التطوعي ه ههة م ه ههأل وجهت ه ههي نت ه ههر اله ه هريفييأل وم ه ههديرو

التطوعيه ه ه ههة لل ه ه ه هريفييأل وأسه ه ه ههبا
اإلسماعيلية؟ ولاجابة على

التساؤالر الفرعية التالية:

عه ه ه ههدم مشه ه ه ههاركتهم بمحافته ه ه ههة
ا التساؤل ،يجه

الجمعيار ا لية.

اإلجابهة علهى

اإلطار النظري
عرف ههر مص ههر العم ههل التط ههوعي منه ه ب ههد الح ههارة ،الت ههي

 -1م هها ههو مس ههتو المش ههاركة التطوعي ههة لله هريفييأل بالجمعي ههار

ته ههرر عل ههى أر ههها ،وق ههد ع ههرد له ه م ههأل خ ههالل ا عم ههال

عههدم مشههاركة ال هريفييأل بالعمههل االجتمههاعي

تلقهها نفسههه لمههدة سههاعة كههل يههوم دا أو عمههل اجتمههاعي لههه

ا لية بمحافتة اإلسماعيلية؟
 -2مهها ههي أسههبا

التطوعي بالجمعيار ا لية بمنطقة البحث؟

 -3ما ي أكار مجموعار ا سبا

التي دفعهر الهريفييأل عهأل

ع ههدم المش ههاركة بالعم ههل االجتم ههاعي التط ههوعي بالجمعي ههار
ا لية بمنطقة البحث؟

المنقوشههة علههى جههدراأل المعابههد ،فقههد كههاأل الشههخ

عائد ملموس على أر
مواطأل في حاجة ولى أدا

يتطههوه مههأل

الوطأل أو يكوأل لهه عائهد خهدمي و
ا الخدمة ،ولما دخلهر المسهيحية

مصر تبنر الدعوة ولى عمل الخير ،ورغ

الناس فهي التطهوه

ليكوأل عائدا ولى عمل الخير وانشا المؤسسهار الدينيهة ،وفهت
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مج ههال عم ههل الخي ههر أمه ههام م ههأل يمه ههد يه ههدا م ههع ال ههدعوة لتحويه ههل

القطهاه ا لهي أو المنتمهار ا ليههة و هو المسهمى السهائد فههي

الطاق ه ه ههار المعطل ه ه ههة ول ه ه ههى طاق ه ه ههار منتج ه ه ههة لص ه ه ههال ال ه ه ههوطأل

الدول العربية.

والمهواطنيأل و ه ا العمههل يسههتح

أأل يكههوأل منتمهها تحههر متلههة

شههرعية مههأل الدسههتور والق هوانيأل والل هوائ المنتمههة ،ول ه ل رؤو

ويع ه ههرد محم ه ههد ( )2003الجمعي ه ههار ا لي ه ههة عل ه ههى أنه ه هها
مجموعههة مههأل ا شههخا

ال يقههل عههدد م عههأل عش هرة ينتمههوأل

ونشا و ازرة الشئوأل االجتماعية لتخطيط وو ع ال وابط التي

أنفسهم للقيام برغ ار

التي تشرد عليها (عبيد.)18 :2007 ،

وتحكمه هها تشه هريعار ت ههنتم العم ههل التط ههوعي ،اله ه و يب ههادر ب ههه

تنتم عمل الجمعيهار الخيريهة والنقابهار والمؤسسهار والهيئهار

معينة علهى أأل تكهوأل

همأل قهانوأل 32

لس ه ههنة 1964كم ه هها أنه ه هها تق ه ههدم خ ه ههدمار ال ته ه ههدد ول ه ههى اله ه هرب

وكان ههر البدايه ههة الواقعي ههة للتطه ههوه بمفهوم ههه الحه ههديث ته ههالزم

مجموعههة مههأل ا فهراد والمؤسسههار وبههدوأل ه ا التشهريعار فهههي

الاههورة الصههناعية فقههد كانههر مههأل نتههائ التصههنيع تهههور وتعقههد

بماابهة تنتيمههار شههرعية .وعرفهها محههرم ( )127 :1994علههى

فههي الحيههاة االجتماعيههة ،وفههي تههل ه ا الو ههع لههم تعههد ا س هرة

أنههها التجمعههار الشههعبية المنتمههة فههي وطههار رسههمي معتههرد بههه

تله ه الت ههرود الجدي ههدة .كم هها أأل الخ ههدمار الحكومي ههة المق ههررة

وليهها كهي تقهوم بهردوار ووتهائد اجتماعيهة معينهة تشهبع أو تسهد

علههى أسههاس قهانوأل الفقههر لههم تعههد كافيههة ،له ا اتجههه المتطوعههوأل

حاجار تطلبها مناشط حياتهم .ويعرفها العهز ()56 :2007

مههأل ا غنيهها ولههى التجمههع معهها إلنشهها جمعيههار مختلفههة .وبههدأ

نقههال عههأل فرنانههديز أأل المنتمههة غيههر الحكوميههة ههي عبههارة عههأل

التطوه يرخ شكال جماعيا ،وبعد الحهر العالميهة الاانيهة ت ازيهد

جماعههار صههغيرة أو كبي هرة مههأل النههاس يجتمعههوأل مع ها لتحقي ه

قادرة على ومداد أفراد ا بمساعدار فعالهة تمكهنهم مهأل مواجههة

بشههكل قههوو وملحههوت الحاجههة ولههى المتطههوعيأل وقههد زاد عههدد م

هر مهأل المجتمهع يشهمل
وأصبحوا يمالوأل قطاعها مستعر ها وكبي ا
كههل فئاتههه وطبقات ههه بع ههد أأل ك ههاأل يقتصههر عل ههى ا غنيهها فق ههط
هر
نته ه ه ه ا

ميته ه ه ههه فه ه ه ههي تنميه ه ه ههة المجتمعه ه ه ههار وسه ه ه ههد الحاجه ه ه ههار

قانونيا ويؤسسها أبنا المجتمع المحلهي عهأل وقنهاعهم بحاجهاتهم

دد مشتر و م يفعلهوأل له طوعها ولهيس اسهتجابة أمهر مهأل

سلطة ما ،وليس بهدد الرب .
ويعرفهه ه ه هها شه ه ه ههاكر وآخه ه ه ههروأل ( )453 :2017برنهه ه ه هها تل ه ه ه ه
المنتمههار المشهههرة والمعتههرد به هها قانوني ها ،والتههي ال تتب ههع أو

االجتماعية ،ومع تعقد الحياة أصبحر نا حاجة ماسهة ولهى

جه ههة حكومي ههة ولك ههأل تخ ههع إلشه هرافها الق ههانوني ،والت ههي تق ههدم

المؤسسار والجمعيار ا لية في االنتشار (صاد :2011 ،

المنتمار ال يقل عدد م عأل خمسة عشر فردا كحد أدنى.

العمه ههل االجتمه ههاعي التطه ههوعي ف ه ههي العصه ههر الحه ههالي وأخه ه ه ر

.)333-329
وتعددر المفا يم التهي تناولهر المنتمهار ا ليهة فهالبع
اصه ههطل عله ههى تسه ههميتها المنتمه ههار التطوعيه ههة

 ،Organizationsوالههبع

اصطل علهى تسهميتها بالقطهاه

يقههل عههدد مؤسسههي ه ا الجمعيههة عههأل خمسههة عشههر فههردا كحههد

Governmental

Non-

 Organizationsأو له ه NGO'Sحيههث يسههتخدم ه ا االصههطالال
في الغال

مؤسسههار المجتمههع المههدني ار الج ه ور الشههعبية أو ا ليههة،

Voluntary

الاالث  ،The Third Sectorأما االصطالال ا كار شيوعا فههو
المنتمه ه ههار غيه ه ههر الحكوميه ه ههة

ويعرفههها امب ههابي وآخ ههروأل ( )392 :2020علههى أنههها أح ههد
والت ههي ته ههدد ول ههى تحس ههيأل المس ههتو االقتص ههادو واالجتم ههاعي

أسههما ا بالقطههاه غيههر الهههاد للهرب

 ،Non-Profit Sectorوالبع

خدمار عديدة للسكاأل فهي القريهة علهى أأل يكهوأل مؤسسهي ه ا

بدال مأل المنتمار التطوعية ،كه ل فهنها مسهمى

لسههكاأل المجتمههع ،دوأل النتههر ولههى تحقي ه ال هرب  ،عل ههى أأل ال

أدنى.
ولق ه ههد شهه هههد العمه ه ههل االجتم ه ههاعي التطه ه ههوعي ع ه ههدة تغي ه ه هرار
وتطورار في مفهومهه ووسهائله ومرتك ازتهه بفعهل التغيهرار ،التهي
تحدث في االحتياجهار االجتماعيهة .ومها يهمنها نها التطهورار،

أمانى علي فيصل احمد ،رائد عبد الناصر سالمه :محددار المشاركة التطوعية للريفييأل بالجمعيار ا لية ......
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التههي حههدار فههي غايههار وأ ههداد العمههل االجتمههاعي ،فبعههد أأل

وبالنس ههبة ل ههدوافع المش ههاركة التطوعي ههة يمك ههأل الق ههول أأل ال ههدوافع

كههاأل الهههدد ا ساسههي ههو تقههديم الرعايههة واإلعانههة للمجتمههع،

تمال المحر ا ساسي ،ال و يدفع الفرد ولى المشاركة الفعالهة فهي

أصههب الهههدد اآلأل وحههداث التنميههة فههي المجتمههع ،ول ه ل يعههد

مختلههد المجههاالر والميههاديأل ،وتههرتبط ه ا الههدوافع بمصههال تعههود

العمه ههل االجتمه ههاعي وحه ههد الركه ههائز ا ساسه ههية لتحقي ه ه التقه ههدم

علههى الفههرد أو علههى المجتمههع فغالب ها مهها يشههار النههاس وينههدمجوأل

هار لقيههاس مسههتو
االجتمههاعي والتنميههة بمختلههد جوانبههها ومعيه ا

فههي الب هرام التنمويههة أو الجمعيههار ا ليههة التههي يرونههها م ههمونة

الرقي االجتماعي لألفراد (الهاللي.)35 :2007 ،

تعههددر تعههاريد التطههوه ،وأأل اختلفههر فههي الشههكل وال أنههها

النجاال وخاصة تل  ،التي تساعد علهى حهل مشهاكل الفقه ار وزيهادة

دخلهم ).(Vanden & Hawkins, 1996: 216

تتف في الجو ر ،ويعرد التطوه على أنه الجهد ،اله و يب لهه

ويمك ه ههأل وجمه ه ههال دواف ه ههع المشه ه ههاركة التطوعي ه ههة مه ه ههأل خه ه ههالل

أو ونسهاأل بههال مقابههل لمجتمعههه بههدافع منههه لاسهههام فههي تحمههل

الكتابههار ،التههي تناولههر ه ا المو ههوه كمهها كر هها عبههدالرحمأل

مس ه ههئوليار المؤسس ه ههة االجتماعي ه ههة الت ه ههي تعم ه ههل عل ه ههى تق ه ههديم

وشمس الديأل (:)249 :2000

الرفا ية اإلنسانية على أساس أأل الفر  ،التي تتهير لمشاركة
الم هواطأل فههي أعمههال ه ا المؤسسههار الديمقراطيههة مي هزة يتمتههع

بهه هها الجميه ههع ،وأأل المشه ههاركة تعهه ههد أأل يلتزمه ههوأل بهه هها (أحمه ههد،
 .)65 :2011ويعرفهه هها حسه ههانيأل ( )495 :1998عله ههى أنه ههه

 -1الرغب ههة ف ههي تجمي ههع الجه ههود المش ههتركة لتحقيه ه االس ههتغالل
االمال لموارد البيئة المحيطة.
 -2ح

عمل الخير دوأل انتتار مقابهل أو جه از  ،والرغبهة فهي

تحقي مصلحة شخصية للفرد المتطوه.

الجهد القائم على مههارة أو خبهرة معينهة ،واله و يبه ل عهأل رغبهة

 -3الرغبه ههة فه ههي تقويه ههة اله ههروابط به ههيأل مختله ههد فئه ههار المجتمه ههع

بال ههرورة .ويعههرد عبههدالعال ( )121 :2005المتطههوه علههى

الفئار بما يحق المصال المشتركة له ا الفئار والجماعار.

واختيههار بغههر
أنه الشخ
ومح ه

ادا واج ه اجتمههاعي وبههدوأل توقيههع ج ه از مههالي

 ،ال و يعطي وقتا وجهدا بنا ا على اختيارا الحر
ورادتههه إلحههد الجمعيههار ا ليههة وبههدوأل أأل يحصههل

أو يتوقههع أأل يحصههل علههى عائههد مههادو نتيههر جهههدا الطههوعي،

ويفت ههر

أأل يك ههوأل ال ههدافع ا ساس ههي للتط ههوه ههو الرغب ههة ف ههي

خدمههة المجتمههع بجانه

وشههباه بعه

االحتياجههار االجتماعيههة

كالرغبة في تحقي نوه مأل تركيد ال ار ماال.
وينتر ولهى العمهل االجتمهاعي التطهوعي فهي ه ا البحهث :
على أنه جهد ونساني قد يكوأل فردا أو جماعيها ،وأنهه مسها مة

حرا بنا على حرية مطلقة ،دوأل أدنى قدر مأل اإللزام مأل أو

مصههدر غيههر اتههه ،وانههها قههد تكههوأل بههالفكر والههرأو والقههول أو
المسا مة بالعمل أو المال أو الوقهر أو فهي أو أنشهطة أخهر
فههي الحيههاة ،وفههي التطههوه ال ينتتههر مقابههل مههادو فالهههدد منههه
اإلسهام في تنمية المجتمع ،وأنها تعتبر دد ووسيلة.

وجماعاتههه بغيههة تحقيه نوعها مههأل التكامههل والتفاعههل بههيأل ه ا

 -4وشههباه الحاجههار النفسههية واالجتماعيههة للفههرد كح ه
م ههع اآلخه هريأل واكتس هها

العمههل

تق ههدير واحته هرام المه هواطنيأل وتحقيه ه

شعبية بيأل الجما ير.

 -5توقههع الحصههول علههى عائههد مجههز يفههو مهها يب لههه الفههرد مههأل
جهد وما ي حى بهه مهأل مهال مهأل خهالل عملهه االجتمهاعي
التطوعي.
ورغ ههم أ مي ههة العم ههل االجتم ههاعي التطهههوعي وقيمت ههه وقيم ههة
الدور ،ال و يلعبه التطوه في خدمة المجتمهع وال أأل المشهاركة

التطوعيههة تواج هه بع ه

المعوقههار أ مههها مهها يلههي  :كمهها كر هها

عبدالعال ()94-93 :2005
 -1أأل الق هرار بالمشههاركة فههي العمههل التطههوعي االختيههارو يرخ ه
وقتا طويال.
 -2تع ه ه ههار

المشاركة.

النش ه ه ههاط المطل ه ه ههو المش ه ه ههاركة في ه ه ههه م ه ه ههع وق ه ه ههر
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 -3المشكلة االقتصادية والتمويل المالي.
 -4التشاؤم مأل ومكانية تغيير البيئة يقلل مأل رغبة السكاأل مأل
المشاركة في العمل االجتماعي التطوعي.
 -5ج هرة الكايههر مههأل أ ههل الريههد ولههى المههدأل بحا ها عههأل عمههل
هر
و هؤال لههيس لهههم اسههتقرار ممهها جعههل تههوفر المتطههوعيأل أمه ا

شاقا للغاية.

 -6اقافههة سههكاأل المجتمههع وقههيمهم واتجا ههاتهم ،التههي تههؤار فههي
الحي ه ههاة فانخفه ه هها

مسه ه ههتو اله ه ههوعي وانتشه ه ههار االتجا ه ه ههار

السلبية واالتكالية عادة ما تمال عائقا أمام المتطوه.
 -7بع ه ه

الشه ههبا

مصه هها

هر لمه هها يعانونه ههه مه ههأل
بذحبه ههاط نته ه ا

البطالة وقلة الدخل فحهالوا االنطهوا علهى أنفسههم وانعهزالهم

عأل المجتمع.
 -8سههيطرة أشههخا

وو السههمعة السههيئة علههى الجمعيههار أو

الفروض البحثية
 -1توجه ه ههد عالقه ه ههة ورتباطيه ه ههة معنويه ه ههة به ه ههيأل درجه ه ههة المشه ه ههاركة
التطوعي ه ههة لله ه هريفييأل بالجمعي ه ههار ا لي ه ههة وب ه ههيأل ك ه ههل م ه ههأل

المتغي ه هرار المسه ههتقلة المدروسه ههة و ه ههي  :السه ههأل ،والمسه ههتو
التعليمي ،وحجم الحيازة الزراعية ،وحجم الحيازة الحيوانية،
والههوعي السياسههي ،والههدخل الشهههرو ،وقيههادة ال هرأو ،ودرجههة
تراير ا سرة ،واالتجاا نحو التنمية و ل كله على حدا.

 -2توج ههد عالق ههة معنوي ههة ب ههيأل المتغيه هرار المس ههتقلة المدروس ههة
مجتمع ه ه ههة ،وب ه ه ههيأل درج ه ه ههة المش ه ه ههاركة التطوعي ه ه ههة لله ه ه هريفييأل
بالجمعيار ا لية.
والختبه ههار صه ههحة الفر ه ههيأل السهههابقيأل ته ههم و ه ههع الفه ههرو
اإلحصائية المقابلة لها.

األسلوب البحث

قههوة تههراير م علههى جهههة تجمههع مزيههدا مههأل العم هل التطههوعي
لتحقي مآر شخصية لهم.
نتريههة الفعههل االجتمههاعي التطههوعي لبارسههونز تفتههر

منطقة البحس:
ها

أجههرو ه ا البحههث فههي محافتههة اإلسههماعيلية حيههث تعتبههر

النتري ههة لك ههل ف ههرد أ داف ههه وا تمامات ههه ودوافع ههه الخاص ههة وق ههد

محافتههة اإلسههماعيلية مههأل محافتههار القنههاة الاالاههة ،وقههد حههدث

مههأل الفههرد اتخهها ق ه اررار تتعل ه بالوسههائل

ولى زيادة عدد الجمعيهار ا ليهة المشههرة بهها بنسهبة %11.2

تختلههد ه ا الههدوافع وا ههداد واال تمامههار مههأل وقههر آلخههر
وكههل موقههد يتطل ه

الالزمه ههة لبله ههو ا ه هداد ،وأأل ا ف ه هراد يشه ههاركوأل فه ههي أنشه ههطة
المجتمع نههم يعتقهدوأل أأل له سهود يسهاعد م علهى تحقيه

طفرة بهها فهي زيهادة عهدد الجمعيهار ا ليهة المعانهة ،باإل هافة

مقارنه ه ه ههة بعه ه ه ههام ( 2013الجهه ه ه ههاز المركه ه ه ههزو للتعبئه ه ه ههة العامه ه ه ههة
واإلحصا  .)2019 ،باإل افة ولهى أنهها مقهر عمهل البهاحايأل،

أ دافهم الشخصية بصورة أف ل مأل الوسائل ا خر المتاحة

وت ههم محافتههة اإلسههماعيلية سههبعة م اركههز وداريههة ،وق ههد تقههرر

العوامههل الموقفيههه والمعياريههة الاقافيههة ،التههي قههد يكههوأل مههأل بينههها

والم ارك ه ههز ه ههي :اإلس ه ههماعيلية ،والقصاص ه ههيأل ،والت ه ههل الكبي ه ههر،

لهههم ،وال أأل مههد

ه ا المشههاركة ونوعيتههها تتههرار بالعديههد مههأل

العمر ،والمهنة ،والحالة التعليميهة ،والحالهة الزواجيهة ،والهدخل،
واالنفته ههاال الجغ ارفه ههي ،وقيه ههادة ال ه هرأو ،والتنتيمه ههار السياسه ههية،
والق ههيم ،وا فك ههار المحيط ههة ب ههالموقد اله ه و ت ههتم في ههه المش ههاركة
(أبوطههاحوأل .)299 :2001 ،وبه ل يمكههأل أأل ينطله البحههث
مأل

ا التصور النصرو.

اختيههار أكبههر اههالث م اركههز مههأل حيههث عههدد الجمعيههار ا ليههة

وبنفس المعيار تم اختيار أكبر قرية مهأل كهل مركهز منتشهر بهها
تله ه الجمعي ههار فكان ههر الق ههر المخت ههارة ههي :ال ههبعية مرك ههز
اإلسههماعيلية ،قريههة المغاربههة مركههز القصاصههيأل ،وقريههة الجزي هرة

الخ ار مركز التل الكبير.
شاملة البحس وعينته:

أج ههرو ه ه ا البح ههث عل ههى جمي ههع اله هريفييأل المقيم ههيأل ب ههالقر
ال ه ههاالث اله ه ه يأل بلغ ه ههر أعم ه ههار م  22س ه ههنة ف ه ههركار ،وبحص ه ههر

أمانى علي فيصل احمد ،رائد عبد الناصر سالمه :محددار المشاركة التطوعية للريفييأل بالجمعيار ا لية ......
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أع ه ههداد م طبقه ه ها له ه ه ل ك ه ههاأل  2830مبحواه ه ها يمال ه ههوأل ش ه ههاملة

وته ههم جمه ههع البيانه ههار الميدانيه ههة بالمقابله ههة الشخصه ههية باسه ههتخدام

البح ههث ،ولتحقيه ه أ ههداد البح ههث ت ههم اختي ههار عين ههة عشه هوائية

صههحيفتي االسههتبياأل خههالل شهههرو وبريههل ومههايو ،2021وبعههد

بس ههيطة بنس ههبة  %10م ههأل ش ههاملة اله هريفييأل ،وبه ه ل بله ه حج ههم

االنته هها م ههأل جم ههع البيانه ههار ،ته ههم ترميز ه هها وتفريغهههها وتحليلهه هها

العينة  283مبحواها مهوزعيأل علهى القهر الاالاهة المختهارة كمها

المئويهة ،والتكه اررار ،والمتوسهط

و مو

بجدول (.)1

ولتحديههد عينههة المههديريأل تههم حص هر جميههع الجمعيههار ا ليههة
به ه ههالمراكز الاالاه ه ههة ،فوجه ه ههد أأل عه ه ههدد الجمعيه ه ههار ا ليه ه ههة بمركه ه ههز
اإلسه ه ههماعيلية  77جمعيه ه ههة أ ليه ه ههة ،و 64جمعيه ه ههة أ ليه ه ههة بمركه ه ههز
القصاصيأل ،و 51جمعية أ لية بمركز التهل الكبيهر ،وبه ل بلغهر
شههاملة الجمعيههار ا ليههة ب ههالمراكز الههاالث  192جمعيههة أ لي ههة،

وعليه ههه تقه ههرر اختيه ههار عينه ههة عش ه هوائية بسه ههيطة مه ههأل مه ههديريأل ه ه ا
الجمعيههار بل ه قوامههها  48جمعيههة أ ليههة تماههل  %25مههأل شههاملة
ا الجمعيار تم توزيعها علهى قهر الم اركهز الهاالث حسه نسهبة
تمايههل كههل قريههة فههي شههاملة البحههث ،حيههث كههاأل عههدد الجمعيههار
بقريههة مركههز اإلسههماعيلية  20جمعيههة أ ليههة ،و 16جمعيههة أ ليههة
بمركز القصاصيأل ،و 12جمعية أ لية بمركز التيل الكبير.
فسلوب جمع وتحليم البيانات:
ت ههم وع ههداد ص ههحيفة اس ههتبياأل لله هريفييأل ت ههمنر ع ههددا م ههأل
ا سه ههئلة متعلقه ههة به ههالمتغيرار المسه ههتقلة ،كمه هها ت ه ههمنر أسه ههئلة
خاصه ههة به ههالمتغير الته ههابع و ه ههو المشه ههاركة التطوعيه ههة لل ه هريفييأل
بالجمعي ه ههار ا لي ه ههة ،وكه ه ه ل تحت ه ههو عله ه هى أس ه ههئلة خاص ه ههة

وحصائيا ،وتهم اسهتخدام النسه

الحسههابي ،والمتوسههط المههرج  ،والمتوسههط النسههبي ،واالنحههراد
المعيارو ،ومعامل الفا كرونبها لتقهدير ابهار بعه

المتغيهرار

البحايههة ،ومعامههل اإلرتبههاط البسههيط ،واإلنحههدار الخطههي المتعههدد
لتحليل وتفسير النتائ .
قيات المتريرات البحثية:
فوال :قيات المتريرات المستقلة:
 -1الستتتن :ت ههم قياس ههه بس هؤال المبح ههوث عههأل س ههنة وقههر جم ههع

البيانههار و ههو رقههم مطله حيههث تراوحههر أعمههار المبحههوايأل

بههيأل ( )65-25سههنه وكههاأل متوسههط أعمههار م  45.09سههنة
بانحراد معيارو قدرا  21.09سنة.
 -2المستو التعليم للمبحوس :وتم قياسه بذعطا المبحوث
ا مه ههي صه ههفر ،وال ه ه و يق ه ه أر ويكت ه ه

 4درجه ههار ،والمه ههتعلم

أعطي درجار تساوو عدد السنوار التهي أتمهها بنجهاال فهي
التعليم الرسمي ،وتراوحهر سهنوار تعلهيم المبحهوايأل مها بهيأل
(صههفر )16-سههنة وبلهه المتوس ههط الحسههابي لههه ا المتغيههر
 9.05سنة دراسية بانحراد معيارو قدرا .5.95
 -3حجتم الحيتاز األرضتية الزراعيتة :تهم قياسهها بعهدد القه ارريط

با سه ه ههبا  ،الته ه ههي تمنه ه ههع ال ه ه هريفييأل مه ه ههأل المشه ه ههاركة التطوعيه ه ههة

التي يملكها المبحوث وتم التعبير عأل الحيازة بهرقم مطله ،

خاص ه ههة بالم ه ههديريأل وتحت ه ههو عل ه ههى المقترح ه ههار الت ه ههي تش ه ههجع

وكاأل متوسط الحيازة التي يمتلكها المبحوث  89.85قيراط

بالجمعي ههار ا لي ههة ومقترح ههاتهم لمواجهته هها ،وص ههحيفة أخ ههر

اله هريفييأل عله ههى المشه ههاركة التطوعيه ههة م ههأل وجهه ههة نته ههر م .وته ههم

وتراوحه ههر حيه ههازة المبحه ههوايأل مه هها به ههيأل ( )250-12قي ه هراط
بانحراد معيارو قدرا  77.05قيراط.

اختب ههار ص ههحيفتي البح ههث مب ههدئيا ،حي ههث ت ههم اختب ههار ص ههحيفة

 -4التتتتدخم الشتتتتاري للمبحتتتتوس :يقصه ههد باله ههدخل نه هها جميه ههع

مركههز القصاصههيأل ،وتههم اختبههار صههحيفة المههديريأل علههى عينههة

أمه هوال ينفه ه منه هها عل ههى نفس ههه وأسه هرته وك ههل ش ههي خ ههالل

ال هريفييأل علههى عينههة عش هوائية مههأل  30مبحوا ها بقريههة المغاربههة
عشه هوائية م ههأل عشه هرة مه ههديريأل م ههأل نف ههس القري ههة .وبعه ههد وجه ه ار

االختبههار المبههدئي لكههل صههحيفة تههم وج ه ار التعههديالر الالزمههة
حتههى تههم الوصههول ولههى الشههكل النهههائي لكههل مههأل الصههحيفتيأل،

مصادر الدخل المختلفة ،التي يحصل فيها المبحوث علهى
الشهر م اد وليه ما يدخرا المبحهوث و ا وجهد ،وعليهه تهم

قياسههه بس هؤال المبحههوث عههأل بنههديأل أساسههييأل مهها االدخههار

أأل وج ههد ف ههي الشهههر ،واإلنفهها الشهههرو ،حيههث يتماههل ف ههي

مجلة اإلسكندرية للتبادل العلمى ( -مجلد 42العدد  )3يوليو -سبتمبر 2021
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أوج ههه اإلنف هها المختلف ههة و ههي ف ههاتورة التليف ههوأل أر هههي أو

اس ههتجابار (موافه ه  ،سهههياأل ،غي ههر موافه ه ) ،حي ههث أعطهههى

محمول ،فاتورة الكهربها  ،والميهاا شههريا ،ومصهاريد تعلهيم

للعبارار اإليجابيهة  1 ،2 ،3والعبهارار السهلبية ،3 ،2 ،1

ا والد ،والمآك ه ههل والمل ه ههبس والرعاي ه ههة الص ه ههحية ف ه ههي حال ه ههة

معام ه ههل الف ه هها كرونب ه هها لمعرف ه ههة م ه ههد اب ه ههار

 ،والمجه ههامالر والهه ههدايا ،وأو مصه ههاريد أخه ههر

ا م ه ه ار

وته ههم حس ه هها

المقي ههاس فك ههاأل معام ههل الاب ههار  0.71و ههو معام ههل ابهههار

خالل الشهر .ام جمعر بنود اإلنفها مهع بنهد االدخهار أأل

مناسه

للمبح ه ههوث وتراوح ه ههر دخ ه ههول ا فه ه هراد م ه هها ب ه ههيأل (-1100

االتجاا نحو التنمية حيث تراوحر درجهار المبحهوايأل علهى

 )7000جنيه ههه ،وكه ههاأل متوسه ههط دخه ههول أف ه هراد العينه ههة مه ههأل

المقيه ه ههاس مه ه هها به ه ههيأل ( )30-10درجه ه ههة ،وكه ه ههاأل المتوسه ه ههط

المبحهوايأل  1649.12جنيهه شههريا بهانحراد معيهارو قهدرا

الحسههابي لههها المتغيههر 22.75درجههة بههانحراد معيههارو قههدرا

.2449

.4.25

وجه ه ههد للحصه ه ههول عله ه ههى الدرجه ه ههة الكليه ه ههة لله ه ههدخل الشه ه هههرو

و ه ا يعنههي أنههه يصههل

غه ار

القيههاس ،اههم جمههع

درجار البنود العشر للحصهول علهى الدرجهة الكليهة لمتغيهر

 -5الوع السياست  :تهم قياسهه بمقيهاس يتكهوأل مهأل سهتة بنهود

 -8عضتتتوية المنظمتتتات االجتماعيتتتة :ت ههم قيههاس هه ا المتغيههر

السياسههة المختلفههة ويعطههى المبحههوث درجههة واحههدة عههأل كههل

مجتمعه المحلي ،في حالة و ا كاأل ع و يرخه درجهة ،وال

تتعل ه ه بمعرفه ههة المبحه ههوايأل بالمجه ههاالر المختلفه ههة بن ه هواحي

بند يعرفه مأل البنود السهتة ،وبحسها

معامهل الفها كرونبها

بسه هؤاله ع ههأل درج ههار ع ههويته بالمنتم ههار الموج ههودة ف ههي
يرخ صفر ،ام طل

منه أأل يحدد نوه ع ويته فهي حالهة

وج ههد أن ههه يس ههاوو  ،0.82و ههو معام ههل اب ههار مرتف ههع و ه ه ا

و ا كههاأل ع ههو باالختيههار بههيأل اههالث وجابههار و ههي ع ههو

يعني أنه يصل للقياس وتراوحر درجهار المبحهوايأل علهى

عادو ،ع و مجلهس ودارة ،رئهيس مجلهس ودارة ،وأعطيهر

ه ا المقيههاس مهها بههيأل (صههفر )6-درجههار ،وكههاأل متوسههط

تله االسههتجابار أوزاأل رقميههة  3 ،2 ،1علههى الترتيه  ،اههم

الههوعي السياسههي لهههم  3.06درجههة بههانحراد معيههارو قههدرا
.1.87

جمعههر ال ههدرجار للحص ههول عل ههى الدرجههة الكلي ههة لع ههوية

المنتمه ه ههار االجتماعيه ه ههة وبل ه ه ه المتوسه ه ههط الحسه ه ههابي له ه ه ه ا

 -6قيتتاد ال ترفي :تههم قياسههه بسههؤال المبحههوث عههأل مههد لجههو
ال هريفييأل لههه طلبهها للنص ه والمشههورة ف ههي بع ه

المتغير  5.31درجة بانحراد معيارو قدرا .1.75

المجههاالر

االجتماعيه ه ههة و ه ه ههي المشه ه ههاركة فه ه ههي ع ه ه ههوية المنتمه ه ههار

 -9درجتتة ت ت ثير األستتر  :ويقصههد بههها نهها مههد تههراير ا س هرة فههي
اتخه ه هها المبحه ه ههوث قهه ه هرار بالمشه ه ههاركة التطوعيه ه ههة مه ه ههأل عدمه ه ههه

ا ليههة ،ورشههاد م للعم ههل التطههوعي ،زواال وتعل ههيم ا والد،

بالجمعيههار ا ليههة بمجتمعههه المحلههي ،وتههم قياسههه بمتههدرال مههأل

المشه ههاكل االجتماعيه ههة الخاصه ههة بحيه ههاتهم ،وكانه ههر

أربع استجابار و ي درجة تراير ا سرة كبيرة فهي اتخها القهرار

االسههتجابار علههى ه ا ا مههور ا ربههع ههي دائمها ،وأحيانها،

أو متوس ه ه ههطة أو قليل ه ه ههة أو ل ه ه ههيس له ه ه هها ت ه ه ههراير وأخه ه ه ه ر ه ه ه ه ا

بع ه ه

ون ه ههادرا ،وال وأعطي ه ههر اإلجاب ه ههار ال ه ههدرجار 1 ،2 ،3 ،4

االستجابار ا وزاأل الرقمية  1 ،2 ،3 ،4علهى الترتيه وكهاأل

علههى الترتيه  .اههم جمعههر درجههار البنههود ا ربههع للحصههول

متوسه ه ههط اله ه ههدرجار  2.05درجه ه ههة وبه ه ههانحراد معيه ه ههارو قه ه ههدرا

علهههى الدرجه ههة الكليه ههة لمتغيه ههر قيهههادة ال ه هرأو وكه ههاأل متوسه ههط

.1.01

الدرجار  4.24درجة بانحراد معيارو قدرا .2.05
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فستتتتتتتباب عتتتتتتتدم المشتتتتتتتاركة التطوعيتتتتتتتة للتتتتتتتريفيين

 -7االتجتتتاه نحتتتو التنميتتتة :قههيس ه ا المتغيههر بذع ههداد قائم ههة

بالجمعيتتتات األهليتتتة :ويقص ههد به هها ا س ههبا  ،الت ههي منع ههر

وسئل المبحوث عهأل العبهارار العشهر باالختيهار بهيأل اهالث

ا لية ،حيث تهم وعهداد قائمهة بهها  36سهببا تمنهع الهريفييأل

تحت ههوو عل ههى عشه هرة عب ههارار م هها ب ههيأل اإليج ههابي والس ههلبي،

المبحوث مأل المشهاركة فهي ا نشهطة التطوعيهة بالجمعيهار

أمانى علي فيصل احمد ،رائد عبد الناصر سالمه :محددار المشاركة التطوعية للريفييأل بالجمعيار ا لية ......
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م ه ه ههأل المش ه ه ههاركة التطوعي ه ه ههة ،م ه ه ههأل خ ه ه ههالل وجه ه ه ه ار د ارس ه ه ههة

ومتابعههة وتقيههيم أنشههطة الجمعيههة ،والتفههر للعمههل التطههوعي ،اههم

التههي تمههنعهم

جمعهر الههدرجار للحصههول علههى الدرجهة الكليههة للمبحههوث التههي

اسههتطالعية بههها س هؤال مفت هوال عههأل ا سههبا

مهأل المشهاركة مههأل وجههة نتههر م ،وتهم تقسههيم ه ا ا سههبا

تعتبههر عههأل المشههاركة التطوعيههة لههه بالجمعيههار ا ليههة ،وبل ه

ول ه ه ههى  6مجموعه ه ه ههار سه ه ه ههببية و ه ه ه ههي مجموعه ه ه ههة ا سه ه ه ههبا

المتوس ههط الحس ههابي ل ههه  50.37درج ههة ب ههانحراد معي ههارو ق ههدرا

االجتماعي ه ه ههة ،ومجموع ه ه ههة ا س ه ه ههبا

النفسهية ،ومجموعهة ا سهبا

ا سبا

ا س ه ههبا

الديني ه ه ههة ،ومجموع ه ه ههة
اإلداريهة ،ومجموعهة

االقتص ه ههادية ،ومجموع ه ههة ا س ه ههبا

المجتمعي ه ههة،

بحيث أأل كل مجموعة تحتو على  6أسبا  ،وتم قياسها
مأل خالل سؤال المبحوث عأل درجة تراير السب

في منهع

المبحههوث مههأل المشههاركة ،بحيههث و ههع لههه أربههع اسههتجابار

يوج ه ههد الس ه ههب

بدرج ه ههة كبيه ه هرة ،بدرج ه ههة متوس ه ههطة ،بدرج ه ههة

منخف ه ههة ،ال يوج ه ههد .وأخه ه ه ر درج ه ههار  1 ،2 ،3 ،4ا ه ههم
جمعر درجار كل مجموعة للحصول علهى الدرجهة الكليهة
لكل مجموعة.
-11

المقترحتتات :ويقصههد بههها مهها يقترحههه المبحههوث س هوا

مههأل الههريفييأل أو م ههديرو الجمعيههار ا ليههة مههأل مقترحههار

تحفه ه ه ههز وتشه ه ه ههجع ال ه ه ه هريفييأل عله ه ه ههى المشه ه ه ههاركة التطوعيه ه ه ههة

بالجمعيه ههار ا ليه ههة ،وته ههم حسه ههابها مه ههأل خه ههالل التك ه ه اررار
وحسبر النسبة المئوية لكل مقتهرال وتهم ترتيبهها تنازليها وفقها
لأل مية النسبية لكل مقترال.

النتائج البحثية ومناقشتاا
فوال :عينة البحس
تو ه ه ه ه النته ه ه ههائ ال ه ه ه هواردة بجه ه ه ههدول ( )2أأل نحه ه ه ههو ()5/2
المبحوايأل  %42.40يقعوأل في فئة ا عمار المتوسهطة ،التهي

تت ه ه اروال مه هها به ههيأل ( )51-39سه ههنة ،وأأل نحه ههو اله ههث المبحه ههوايأل
 %32.9مأل الحاصليأل على اإلعدادية ،وأأل أكار مهأل نصهد
المبحوايأل  %53.71يحوزوأل ما بيأل ( )174-94قيراط و م
يتواجدوأل بالفئة الوسطى ،وأأل معتم المبحوايأل كانهر دخهولهم
متوسطة ،حيهث تراوحهر مها بهيأل ( )5032-3069جنيهه ،وأأل

نح ه ههو ( )5/2المبح ه ههوايأل  %42.40يقع ه ههوأل ف ه ههي فئ ه ههة ال ه ههوعي
السياسي المتوسط ،وأأل نحو  %52.29مهأل المبحهوايأل يقعهوأل
فههي فئههة قيههادة ال هرأو المرتفعههة ،وأأل أكاههر مههأل الههث المبحههوايأل
بقليه ههل  %36.04يقعه ههوأل فه ههي فئه ههة الع ه ههوية المتوسه ههطة ،وأأل
أغلبيه ههة المبحه ههوايأل يته ههراروأل بق ه هرار ا س ه هرة فه ههي اتخه هها ق ه هرار م

بالمشاركة التطوعية حيث أأل نحو  %40.64منهم يقعهوأل فهي

ثانيا :قيات المترير التابع:
ههو المشههاركة التطوعيههة لل هريفييأل بالجمعيههار ا ليههة وتههم
قياسههها بس هؤال المبحههوث عههأل مشههاركته ،وطل ه

.4.12

منههه أأل يحههدد

دورا فهي كهل نشههاط يقهوم بههه ،وتهم وعطها المبحههوث درجهة عههأل
كههل دور يقههوم بههه فههي كههل مشههروه مههأل المشههروعار ،التههي قههام

بههها فههي تل ه الجمعيههار وتكههوأل المقيههاس مههأل اانههى عشههر بنههدا

وكانه ههر ه ه ا البنه ههود ه ههي :التبه ههره بالمه ههال ،وجمه ههع التبرعه ههار،
واالتصههال بالمسههئوليأل ،وح ههور االجتماعههار ،وعمههل دعايههة،
وابهراز أ ميههة العمهل التطههوعي فهي خدمههة المجتمهع ،والمسههاعدة
في حل مشهاكل الجمعيهار ،والمسهاعدة فهي تقهديم الحلهول لهه ا

المشكالر ،واقناه ا الي بالعمل التطهوعي ،واإلدال بهالرأو،

فئة التراير العالي ،وأأل أكار مأل نصهد المبحهوايأل %54.77
ال يشاركوأل في العمل التطوعي بالجمعيار ا لية ،وأأل أكاهر
مه ه ههأل خمس ه ه ههي المبح ه ه ههوايأل  %45.23يش ه ه ههاركوأل فه ه ههي العم ه ه ههل
التطوعي بالجمعيار ا لية.
ثانيا :مستو المشاركة التطوعية للريفيين بالجمعيات ألهلية
بمنطقة الدراسة

تلعه ه

دور امه ها ف ههي تحقيه ه
المش ههاركة التطوعي ههة لله هريفييأل ا

التنمي ههة الريفي ههة ،ومم هها الشه ه في ههه أأل نج ههاال وفاعلي ههة التنمي ههة
الريفية تتوقد على مقدار ونوه مشاركة أفراد المجتمع في

الجهود ،حيث أأل الجهود الحكومية بمفرد ا ال تستطيع تحقيه
بهرام التنميههة المطلوبههة .وعليههه كههاأل مههأل المهههم معرفههة مسههتو

ا
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المشههاركة التطوعيههة لل هريفييأل المبحههوايأل فههي العمههل التطههوعي

وتو ه ه بيان ههار ج ههدول ( )3أأل أكا ههر م ههأل نص ههد %54.77

بالجمعيههار ا ليههة حيههث تراوحههر القههيم المعب هرة عههأل مسههتو

م ههأل المبح ههوايأل ال يش ههاركوأل ف ههي العم ههل التط ههوعي بالجمعي ههار

المشههاركة التطوعيههة لل هريفييأل بالجمعيههار

ليههة بههيأل (صههفر-

ا لي ههة ،وأأل خم ههس  %20.14م ههأل المبح ههوايأل ك ههاأل مس ههتو

 )12درج ههة .ت ههم تقس ههيم ه ه ا الم ههد وله هى أرب ههع فئ ههار و ههي ال

مشاركتهم منخف هة ،وأأل  %14.5كانهر مشهاركتهم متوسهطة،

يشار (صفر) وفئهة المشهاركة المنخف هة مهأل ( )4-1درجهة،

وأأل نحو عشر المبحهوايأل  %10.60كانهر مسهتو مشهاركتهم

والفئه ه ههة الاالاه ه ههة المشه ه ههاركة المتوسه ه ههطة ( )8-5درجه ه ههة ،وفئه ه ههة

مرتفعة بالعمل التطوعي بالعمل ا لي.

المشاركة المرتفعة ( )12-9درجة.
جدوم  2توزيع المبحوثين وفقا للمتريرات المستقلة المدروسة
المتريتتتر
 -1السه ههأل:
الصغيرة ( )38-25سنة
المتوسطة ( )51-39سنة
الكبيرة ( )65-52سنة
 -2المستو التعليمي:
أمهي (صفر) درجة
يق أر ويكت ( )4درجار
ابتدائي ( )6درجة
وعدادو ( )9درجة
اانوو ( )12درجة
جامعي ( )16درجة
 -3الحيازة الزراعية:
صغيرة ( )93-81قيراط
متوسطة ( )174-94قيراط
كبيرة ( )250-175قيراط
 -4الدخل الشهرو:
منخف ( )3065-1100جنيه
متوسط ( )5032-3066جنيه
مرتفع ( )7000-5033جنيه
 -5الوعي السياسي:
منخف (صفر )1-درجة
متوسط ( )4-2درجة
مرتفع ( )6-5درجة

العدد

%

100
120
63

35.33
42.40
22.27

50
30
61
93
50
29

17.67
10.60
21.55
32.90
17.67
10.24

81
152
50

28.62
53.71
17.67

105
115
63

37.01
52.5
22.26

50
120
113

17.67
42.40
39.92

المتريتتتر
 -6قيادة الرأو:
منخف ة ( )2-1درجة
متوسطة ( )4-3درجة
مرتفعة ( )6-5درجة
 -7ع وية المنتمار االجتماعية:
منخف ة (صفر )3-درجة
متوسطة ( )7-4درجة
مرتفعة ( )11-8درجة
 -8درجة تهراير ا سرة:
ال يوجد تراير (صفر) درجة
تراير منخف ( )1درجة
تراير متوسط ( )2درجة
تراير قوو ( )3درجة
 -9االتجاا نحو التنمية:
منخف ( )16-10درجة
متوسط ( )23-17درجة
مرتفع ( )30-24درجة
 -10المشاركة التطوعية:
فئة ال يشار (صفر) درجة
فئة المشاركة ( )1درجة

العدد

%

40
95
148

14.13
33.57
52.29

97
102
84

34.27
36.04
29.68

34
50
84
115

12.01
17.67
29.68
40.64

33
125
125

11.66
44.16
44.16

155
128

54.77
45.23

جدوم  :3مستو المشاركة التطوعية للريفيين المبحوثين ف العمم التطوع بالجمعيات األهلية بمنطقة الدراسة
فئات المشاركة
ال يشار (صفر)
مشاركة منخف ة ( )4-1درجة
مشاركة متوسطهة ( )8-5درجة
مشاركة مرتفعة ( )12-9درجة
المجموه

العدد
155
57
41
30
283

%
54.77
20.14
14.49
10.60
100

أمانى علي فيصل احمد ،رائد عبد الناصر سالمه :محددار المشاركة التطوعية للريفييأل بالجمعيار ا لية ......

ويالح هت مههأل بيانههار الجههدول أأل نصههد المبحههوايأل تقريب ها

ويت
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مما سب أأل الغالبيهة العتمهى قهاموا بهالتبره بالمهال

يقع ه ههوأل ف ه ههي فئ ه ههة اله ه ه يأل ال يش ه ههاركوأل ،يليه ه هها فئ ه ههة المش ه ههاركة

وجمع التبرعار ،و ل أأل التبره بالمال ال يشترط ونفها مبهال

هر فئهة المشهاركة
المنخف ة ،اهم فئهة المشهاركة المتوسهطة ،وأخي ا

كبيرة بل مبال حتى ولو بسيطة ،كما أأل جمهع التبرعهار يوجهد

المرتفعههة ،وقههد يرجههع

العديههد مههأل ا سههبا

ههعد المشههاركة التطوعيههة للهريفييأل ولههى

التههي سههود نتعههر

لههها .وتتهههر بيانههار

نفس الجدول أأل  128مبحواا يمالوأل  %45.23مهأل وجمهالي
المبحوايأل يشاركوأل في العمل التطوعي بالجمعيار ا لية.
ويت ه ه مه ههأل الج ههدول ( )4أأل  %95.31مه ههأل المبحه ههوايأل

اناس متخصصيأل في القر قيام ب ل .
ثالثتا :فستتباب عتتدم المشتتاركة التطوعيتتة للتتريفيين بالجمعيتتات
األهلية من وجاة نظرهم

ولمعرفههة ا سههبا  ،التههي تمنههع ال هريفييأل مههأل المشههاركة فههي
العمل التطوعي بالجمعيهار ا ليهة .تهم سهؤال المبحهوايأل غيهر

شه ههاركوا بالمه ههال وجمه ههع التبرعه ههار ،وأأل  %73.9قه ههاموا بعمه ههل

المشاركيأل عأل أسهبا

ق ه ههاموا بالمسه ه ها مة بروق ه ههاتهم ،ف ه ههي ح ه ههيأل أأل  %56.25ق ه ههاموا

مجموعار سببية و ي:

دعايه ههة ،وأأل  %72.66مه ههنهم شه ههاركوا به ههالرأو ،وأأل %59.3

بذقناه ا هالي بر ميهة العمهل التطهوعي ،وأأل  %49.22مهنهم
اتصه ههلوا بالمسه ههئوليأل ،وأأل  %40.62مه ههنهم شه ههاركوا فه ههي حه ههل
مشه ههاكل الجمعيه ههار الته ههي تتعه ههر

لهه هها وأأل  %33.59مه ههنهم

سه ه ه هها موا بالعمه ه ه ههل ،وأأل  %24.22قه ه ه ههاموا بمتابعه ه ه ههة أنشه ه ه ههطة
الجمعيهة ،و %17.19مهنهم أو هحوا أ ميهة دور الجمعيهة فهي
العمهل التطهوعي فههي تنميهة القريهة ،وفههي حهيأل أأل 3.125مههنهم
قاموا بالمسا مار العينية.

عهدم مشهاركتهم ،حيهث أدلهى المبحهوايأل

أن ههه يوجه ههد  36سه ههببا تمنهههع مشهههاركتهم ته ههم تقس ههيمهم ول ههى سه ههتة
 -1مجموعة األسباب االقتيادية:
أتهههرر النتههائ الهواردة بجههدول ( )5أنههه يوجههد سههتة أسههبا
اقتصه ههادية يمكه ههأل أأل تمنه ههع ال ه هريفييأل مه ههأل المشه ههاركة التطوعيه ههة
بالجمعيههار ا ليههة ،وجهها ر مرتبههة تنازليها وفقها

ميتههها بنهها ا

عل ههى المتوس ههط الحس ههابي والمتوس ههط النس ههبي ،حي ههث ج هها ف ههي
الترتيه

ا ول مصههاريد ا بنهها كايهرة بمتوسههط حسههابي 3.38

درج ه ه ه ه ههة ،ومتوس ه ه ه ه ههط نس ه ه ه ه ههبي ق ه ه ه ه ههدرا  ،%84.5وأق ه ه ه ه ههر ه ه ه ه ه ه ا
السب  %76.3مأل المبحوايأل على أنه يوجد بدرجة كبيرة.

جدوم  4توزيع المبحوثين وفقا لنوعية لمشاركتام التطوعية بالجمعيات األهلية
نوع المشاركة
 -1التبره بالمال.
 -2جمع تبرعار.
 -3عمل دعاية.
 -4المشاركة بالرأو.
 -5المسا مة بالوقر.
 -6وقناه ا الي بالعمل التطوعي.
 -7االتصال بالمسئوليأل.
 -8المسا مة في حل مشاكل الجمعيار.
 -9المسا مة بالعمل والمجهود.
 -10متابعة نشاط الجمعية.
 -11وبراز أ مية العمل التطوعي في تنمية المجتمع المحلي.
 -12المسا مة العينية.

* قد يسا م المبحوث بركار مأل دور

ن= 128
العدد
122
122
101
93
75
72
63
52
43
31
22
4

%
95.31
95.31
73.19
72.66
59.37
56.25
49.22
40.62
33.59
24.22
17.19
3.125
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وجا في الترتي

الااني البحث عأل أعمال أخر بدال مأل

العمل التطهوعي بمتوسهط حسهابي قهدرا  3.11درجهة ،ومتوسهط
نسبي  ،%77.75وأشار نحو  %60.64منهم أأل

ا السب

يوجد بدرجة كبيرة ،وجها فهي المرتبهة الاالاهة االنشهغال برعمهال
أكسه

منههها أف هل مههأل العمههل التطههوعي بمتوسههط قههدرا 2.83

درج ه ه ههة ،ومتوس ه ه ههط نس ه ه ههبي  ،%70.75و ك ه ه ههر ه ه ه ه ا الس ه ه ههب

 %52.9م ههأل المبح ههوايأل عل ههى أن ههه يوج ههد بدرج ههة كبيه هرة ،وأأل
العمل التطوعي ليس له قيمة جا فهي الترتيه

ال اربهع بمتوسهط

قدرا  2.50درجة ،ومتوسهط نسهبي مقهدارا  ،%62.5وأقهر ه ا
نحو  %40مهأل المبحهوايأل علهى أنهه يوجهد بدرجهة كبيهرة ،وأتهى
فههي الترتي ه

الخههامس انخفهها

المسههتو االقتصههادو لل هريفييأل

بمتوسههط قههدرا  2.30درجههة ،ومتوسههط نسههبي مقههدارا ،%57.5
و كر ه ا السهب

علهى أنهه يوجهد بدرجهة كبيهرة  %21.35مهأل

المبحوايأل ،وكاأل أخر ا سبا
المبحههوايأل سههب

االقتصهادية السهتة التهي كر ها

ههعد دخههول ال هريفييأل بتوسههط قههدرا 2.03

درجه ههة ومتوسه ههط نسه ههبي مقه ههدارا  %50.75وأقه ههر ه ه ا السه ههب
 %14.19أنه يوجد بدرجة كبيرة.
 -2مجموعة األسباب اإلدارية:
يت

مأل جهدول ( )6أأل نها سهتة أسهبا تتعله بهالنواحي

اإلداريه ههة يمكه ههأل أأل تقه ههد حه ههائال وتمنه ههع ال ه هريفييأل مه ههأل المشه ههاركة
التطوعي ههة بالجمعي ههار ا لي ههة وك ههاأل أ ههم ه ه ا ا س ههبا اإلداريه هة
ويه ههرتي فه ههي المرتبه ههة ا وله ههى مه ههأل حيه ههث ا ميه ههة وفق ه ها للمتوسه ههط

الحسهابي والمتوسهط النسهبي بسههب القهوانيأل واللهوائ المقيهدة لعمليههة

المشاركة التطوعية بمتوسهط حسهابي مقهدارا  3.47درجهة ومتوسهط
نسههبي  ،%86.65و كههر ه ا السههب  %77.47مههأل المبحههوايأل،
وجهها فههي المرتبههة الاانيههة سههب

عههدم كفهها ة الجمعيههار ا ليههة

في أدائها لوتائفهها بمتوسهط قهدرا  3.20درجهة ومتوسهط نسهبي
 %80وأف ههاد نح ههو  %62.58م ههأل المبح ههوايأل أأل ه ه ا الس ههب
يوجد بدرجة عالية ،وجا في الترتي

الاالث سب

عدم تدري

المتطههوعيأل بمتوسههط قههدرا  30.8درجههة ومتوسههط نسههبي %77
وأش ههار نح ههو  %54.19م ههأل المبح ههوايأل أأل ه ه ا الس ههب
بدرج ههة كبيه هرة ،وأت ههي ف ههي الترتيه ه

يوج ههد

ال ارب ههع ع ههدم عق ههد ن ههدوار أو

دورار تدريبي ههة إلبه هراز أ مي ههة العم ههل التط ههوعي بمتوس ههط ق ههدرا

 2.78درجة ،ومتوسهط نسهبي  ،%69.5وأقهر نحهو %41.93
مأل المبحوايأل على أنه يوجد بدرجهة كبيهرة ،وجها سهب

غيها

التوجي ههه الك ههافي للمتط ههوعيأل م ههأل قب ههل الجمعي ههار ف ههي الترتيه ه
الخههامس بدرجههة متوسههطة  2.34درجههة ومتوسههط نسههبي مقههدارا
 %58.5وأق ههر نح ههو  56.36م ههأل المبح ههوايأل عل ههى أن ههه يوج ههد
بدرج ههة كبيه هرة ،وج هها ف ههي نهاي ههة ا س ههبا

اإلداري ههة الت ههي تمن ههع

ال هريفييأل مههأل المشههاركة فههي العمههل التطههوعي بالجمعيههار عههدم
و ه ه هوال دور المتط ه ههوه م ه ههأل قب ه ههل الجمعي ه ههة الت ه ههي يتط ه ههوه به ه هها
بمتوس ه ههط حس ه ههابي ق ه ههدرا  2.06درج ه ههة ومتوس ه ههط نس ه ههبي ق ه ههدرا
 %51.61وأشه ههار بوجه ههودا بدرجه ههة كبي ه هرة نحه ههو  %7.74مه ههأل

المبحوايأل.
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جدوم  5مجموعة األسباب االقتيادية الت تمنع الريفين من المشاركة التطوعية بالجمعيات األهلية ومرتبة تنازليا من وجاة نظر المبحوثين
األسباب االقتيادية
-1
-2
-3
-4
-5
-6

مصاريد ا بنا كبيرة
البحث عأل أعمال أخر بدال مأل العمل التطوعي
االنشغال برعمال أكس منها أف ل مأل العمل التطوعي
العمل التطوعي ليس له قيمة مادية
انخفا المستو االقتصادو للريفييأل
عد دخول الريفييأل

توجد بدرجة كبير

العدد

109
94
82
62
34
22

%

7.82
60.64
52.90
40.00
21.93
14.19

توجد بدرجة متوسطة
العدد
15
11
13
21
29
41

%

9.67
7.09
8.38
13.54
18.70
26.45

توجد بدرجة منخفضة
العدد
12
24
12
6
42
13

%

7.74
15.48
7.74
3.87
27.09
8.38

العدد

ال توجد

19
26
48
66
50
79

%

12.25
16.77
30.96
42.58
32.25
50.96

المتوسط
الحساب
3.38
3.11
2.83
2.50
2.30
2.03

المتوسط
النسب
84.5
77.75
70.75
62.5
57.5
50.75

جدوم  :6مجموعة األسباب اإلدارية الت تمنع الريفين من المشاركة التطوعية بالجمعيات األهلية ومرتبة تنازليا من وجاة نظر المبحوثين
األسباب اإلداريتتة
 -1القوانيأل واللوائ المقيدة لعملية المشاركة التطوعية
 -2عدم كفا ة الجمعيار ا لية في أدائها لوتائفها
 -3عدم تدري المتطوعيأل
 -4عدم عقد ندوار أو دورار تدريبية إلبراز أ مية العمل التطوعي
 -5غيا التوجيه الكافي للمتطوعيأل مأل قبل الجمعيار
 -6عدم و وال دور المتطوه مأل قبل الجمعية التي يتطوه بها

توجد بدرجة كبير
العدد
120
97
84
65
31
12

%
77.47
62.58
54.19
41.93
56.36
7.74

توجد بدرجة
متوسطة
%
العدد
5.16
8
9.67
15
12.90
20
19.35
30
27.09
42
34.19
53

توجد بدرجة
منخفضة
%
العدد
5.16
8
12.90
20
20.00
31
13.54
21
20.00
31
14.13
23

ال يوجد
العدد
19
23
20
39
51
67

%
12.25
14.83
12.90
25.16
32.90
43.22

المتوسط
الحساب

المتوسط
النسب

3.47
3.2
3.08
2.78
2.34
2.06

86.75
80
77
69.5
58.5
51.61
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 -3مجموعة األسباب المجتمعية:
يعر

جدول( )7ا سبا

 -4مجموعة األسباب االجتماعية:

المجتمعية التي تمنهع المشهاركة

التطوعيههة لل هريفييأل بالجمعيههار ا ليههة ،حيههث كههر المبحههوايأل
أنه يوجد ستة أسبا

أمكأل ترتيبهم تنازليا وفقا لدرجة وجهود م

بنهها علههى المتوسههط الحسههابي والمتوسههط النسههبي ،وعليههه جهها
فه ه ه ههي الترتي ه ه ه ه

أأل المجتمه ه ه ههع ال يقه ه ه ههدر ا ف ه ه ه هراد

ا ول سه ه ه ههب

المش ههاركيأل ف ههي العمههل الخيههرو بدرجههة متوسههطة قههدر ا 3.19
درجة ومتوسط نسهبي  ،%79.75و كهر ه ا السهب

علهى أنهه

يوجد بدرجة كبيرة  %47.09مأل المبحوايأل.
وجا في الترتي

أأل النهاس تنتهر ولهى ا فهراد

الااني سب

المتطههوعيأل نت هرة تعههاطد بمتوسههط حسههابي قههدرا  2.95درجههة
ومتوسههط نسههبي  %73.75و كههر ه ا السههب

 %41.92مههأل

الاال ههث س ههب

أأل المجتم ههع ال

المبح ههوايأل .وج هها ف ههي الترتيه ه

يعطهي للفههرد حقهه المعنههوو بمتوسهط حسههابي قهدرا  2.38درجههة
ومتوسههط نسههبي مقههدارا  ،%59.5و كههر ه ا السههب
م ههأل المبح ههوايأل ،وأت ههى ف ههي الترتيه ه

%25.8

ال ارب ههع أأل اقاف ههة المجتم ههع

الهديني ال تشههجع علههى التطههوه بمتوسههط حسههابي قههدرا %2.01
درجه ههة ومتوسه ههط نسه ههبي مقه ههدارا  ،%50.25وأقه ههر ل ه ه نحه ههو
 %18.06مهأل المبحههوايأل علههى أنههه يوجهد بدرجههة كبيهرة .وجهها
فههي المرتبههة الخامسههة سههب

تركيههز الم هرأة علههى العمههل بههالمنزل

ورعايههة ا س هرة بمتوسههط قههدر أل  1.96درجههة ومتوسههط نسههبي
 ،%49وأكههد نحههو  %16.12مههأل المبحههوايأل أأل ه ا السههب
يوجههد بدرجههة كبي هرة .وجهها فههي الترتي ه

ا خيههر سههب

عههادار

وتقاليه ههد المجتمه ههع تعطه ههي للرجه ههل حريه ههة المشه ههاركة دوأل الم ه هرأة
بدرج ههة متوس ههطة ق ههدر ا  1.92درج ههة ومتوس ههط نس ههبي مق ههدارا

 %48و كه ههر ه ه ا السه ههب
بدرجة كبيرة.

نحه ههو  %14.19عله ههى أنه ههه يوجه ههد

أو حر النتائ الهواردة بجهدول ( )8أأل نها سهتة أسهبا
اجتماعيههة تمن ههع اله هريفييأل مههأل المش ههاركة التطوعي ههة بالجمعي ههار
ا ليه ههة ،وأمكه ههأل ترتي ه ه

ه ه ا ا سه ههبا

السه ههتة وفق ه ها للمتوسه ههط

الحسههابي والمتوسههط النسههبي لكههل سههب  ،حيههث جهها فههي مقدمههة
ا سه ههبا

عه ههدم اله ههوعي بر ميه ههة الجمعيه ههار

االجتماعيه ههة سه ههب

اال لي ههة فه ههي تنمي ههة المجتم ه هع بمتوس ههط حس ههابي  3.41درجه ههة،
 %61.29مههأل

ومتوسههط نسههبي  ،%85.25و كههر ه ا السههب

المبحههوايأل أنههه يوج ههد بدرجههة كبيه هرة ،وج هها ف ههي المرتبههة الااني ههة
العمههل التطههوعي لل ه كور ولههيس لانههاث بمتوسههط  3.14درجههة
ومتوسهط نسهبي  %78.5وأقهرا نحهو  %52.90مهأل المبحههوايأل
علههى أنههه يوجههد بدرجههة كبي هرة ،وجهها فههي الترتي ه

الاالههث سههب

االنشههغال بتربيههة ا والد بمتوسههط قههدرا  2.96درجههة ،ومتوسههط
ا السب

نسبي  %74وأشار بوجود

مأل المبحوايأل ،وأتى في الترتي

بدرجة كبيهرة %49.67

الرابع سهب

العهادار والتقاليهد

التههي تمنههع النسهها مههأل المشههاركة فههي العمههل التطههوعي بدرجههة

متوسههطة قههدر ا  2.6درجههة ومتوس ههط نسههبي قههدرا  %65وأك ههد
نحو  %40.64منهم أنه يوجد بدرجة كبيرة ،وجا في الترتي
قبه ههل ا خيه ههر سه ههب

رف ه ه

اله ههزوال مشه ههاركة الزوجه ههة بمتوسه ههط

حسههابي قههدرا  2.52درجههة ،ومتوسههط نسههبي  %63وأفههاد نحههو
 %39.35مههأل المبحههوايأل أنههه يوجههد بدرجههة كبي هرة ،وجهها فههي
الترتيه

السههادس وا خيههر سههب

رف ه

الزوجههة مشههاركة الههزوال

بمتوسط حسابي قدرا  2.29درجة ومتوسط نسهبي ،%57.25
وأقه هرا نح ههو  %30.96م ههأل المبح ههوايأل عل ههى أن ههه يوج ههد بدرج ههة
كبيرة.
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جدوم 7مجموعة األسباب المجتمعية الت تمنع الريفين من المشاركة التطوعية بالجمعيات األهلية ومرتبة تنازليا من وجاة نظر المبحوثين
توجد بدرجة كبير

األسباب المجتمعية
-1
-2
-3
-4
-5
-6

المجتمع ال يقدر ا فراد المشاركيأل في العمل الخيرو
الناس تنتر ولى ا فراد المتطوعيأل نترة تعاطد
المجتمع ال يعطي للفرد حقه المعنوو
اقافة المجتمع الديني ال تشجع على التطوه
تركيز المرأة على العمل بالمنزل ورعاية ا سرة
عادار وتقاليد المجتمع الريفي تعطي للرجل حرية المشاركة دوأل المرأة

العدد
73
65
40
28
25
22

%
47.09
41.93
25.80
18.06
16.12
14.19

توجد بدرجة
متوسطة
%
العدد
25.80 40
20.64 32
18.06 28
10.32 16
7.74
12
5.80
9

توجد بدرجة
منخفضة
%
العدد
26.45
41
28.38
44
25.16
39
26.45
41
32.25
50
38.70
60

ال توجد
العدد
1
14
48
70
68
64

%
0.64
9.03
30.96
45.16
43.87
41.25

المتوسط
الحساب

المتوسط
النسب

3.19
2.95
2.38
2.01
1.96
1.92

79.75
73.75
59.50
50.25
49.00
48.00

جدوم  8مجموعة األسباب االجتماعية الت تمنع الريفين من المشاركة التطوعية بالجمعيات األهلية ومرتبة تنازليا وفقا لفهمية النسبية من وجاة نظرهم
األسباب االجتماعية
 -1عدم الوعي بر مية الجمعيار ا لية في تنمية المجتمع
 -2العمل التطوعي لل كور وليس لاناث
 -3االنشغال بتربية ا والد
 -4العادار والتقاليد التي تمنع مشاركة النسا في العمل التطوعي
 -5رف الزوال مشاركة الزوجة
 -6رف الزوجة مشاركة الزوال

توجد بدرجة كبير
العدد
95
82
77
63
61
48

%
61.219
52.90
49.67
40.64
39.35
30.96

توجد بدرجة
متوسطة
%
العدد
22.58
35
14.83
23
12.25
19
9.67
15
7.74
12
5.16
8

توجد بدرجة
منخفضة
%
العدد
12.90
20
22.58
35
22.58
35
18.70
29
19.35
30
26.45
41

ال توجد
العدد
5
20
24
48
52
58

%
3.22
12.90
15.48
30.96
33.54
37.41

المتوسط
الحساب

المتوسط
النسب

3.41
3.14
2.96
2.6
2.52
2.29

85.25
78.5
74.00
65.00
63.00
57.25
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الترتي ه

 -5مجموعة األسباب النفسية:
كشه ههفر النته ههائ المعرو ه ههة بجه ههدول ( )9أنه ههه يوجه ههد سه ههتة

أس ه ه ههبا

نفس ه ه ههية تمن ه ه ههع اله ه ه هريفييأل م ه ه ههأل المش ه ه ههاركة التطوعي ه ه ههة
ه ا ا سههبا

بالجمعيههار ا ليههة وأمكههأل ترتيه

وفقها

ميتههها

النسبية بنا ا على المتوسط الحسابي والمتوسط النسهبي ،حيهث
جهها فههي مقدمههة ه ا ا سههبا

الص هراه الههداخلي لألف هراد بههيأل

العمه ههل التطه ههوعي وا عمه ههال ا خه ههر بدرجه ههة متوسه ههطة 3.24

درجههة ومتوسههط نسههبي قههدرا  %81وأق هرا نحههو  %52.25مههأل
المبح ههوايأل عل ههى أن ههه يوج ههد بدرج ههة كبيه هرة ،وج هها ف ههي الترتيه ه
الاههاني الخب هرار السههيئة السههابقة التههي تكونههر لههد ا ف هراد عههأل
العم ههل التط ههوعي ف ههي الترتيه ه

الا ههاني بدرج ههة متوس ههطة ق ههدر ا

 3.09درج ههة ،ومتوس ههط نس ههبي ق ههدرا  ،%77.25و كه هرا نح ههو
 %47.74م ههأل المبح ههوايأل ،وج هها ف ههي الترتيه ه
وحسه ههاس اله ههبع

الاال ههث س ههب

الاالههث بدرجههة متوسههطة قههدر ا  2.85درجههة ومتوسههط

نسه ههبي  ،%77.25وأفه ههاد  %41.93مه ههأل المبحه ههوايأل أأل ه ه ا
الس ههب

يوج ههد بدرج ههة كبيه هرة ،وج هها ف ههي الترتيه ه

اعتقههاد الههبع

ال ارب ههع س ههب

أأل العمههل التطههوعي مجههرد عمههل عههادو بدرجههة

متوسههطة قههدر ا  2.70درجههة ومتوسههط نسههبي قههدرا %67.58

وأف ههاد به ه ل نح ههو  %38.06م ههأل المبح ههوايأل عل ههى أن ههه يوج ههد
الخههامس سههب

بدرجههة كبي هرة .وجهها فههي الترتي ه

عههدم وحسههاس

المتط ههوه بقيمته ههه فه ههي مجتمعه ههه بدرج ههة متوسه ههطة قه ههدر ا 2.67
درجه ههة ،ومتوسه ههط نسه ههبي  ،%66.75وأشه ههار نحه ههو %35.48
عل ههى أأل ه ه ا الس ههب

السههادس وا خيههر سههب

يوج ههد بدرج ههة كبيه هرة ،وج هها ف ههي الترتيه ه

البعههد عههأل العمههل التطههوعي رحههة بههال

بدرجة متوسطة قدر ا  2.43درجهة ومتوسهط نسهبي %60.75
وأفاد ب ل  %33.54مأل المبحوايأل أنه يوجد بدرجة كبيرة.

به ههرأل العمه ههل التطه ههوعي له ههيس له ههه قيمه ههة فه ههي

جدوم  9مجموعة األسباب النفسية الت تمنع الريفين من المشاركة التطوعية بالجمعيات األهلية ومرتبة تنازليا وفقا لفهميتة
النسبية من وجاة نظرهم
األسباب النفسيتتة
 -1الصه ه هراه ال ه ههداخلي لألفه ه هراد
بههيأل العمههل التطههوعي وا عمههال
ا خر
-2الخبرار السيئة السهابقة التهي
تكونههر لههد ا ف هراد عههأل العمههل
التطوعي
 -3وحس ه ه ههاس ال ه ه ههبع ب ه ه ههرأل
العمل التطوعي ليس له قيمة
 -4اعتقههاد الههبع أأل العمههل
التطوعي مجرد عمل عادو
 -5ع ه ههدم وحس ه ههاس المتط ه ههوه
بقيمته في مجتمعه
 -6البع ه ه ه ه ه ههد ع ه ه ه ه ه ههأل العم ه ه ه ه ه ههل
التطوعي راحة بال

توجد بدرجة
كبير

توجد بدرجة
متوسطة

توجد بدرجة
منخفضة

ال توجد

العدد

%

81

52.25

35

74

47.74

41

26.45

65

41.93

32

20.64

28

59

38.06

29

18.70

29

18.70

55

35.48

40

25.80

15

9.67

45

52

33.54

16

10.32

35

22.58

52

المتوسط
الحساب

المتوسط
النسب
81

العدد

%

العدد

%

العدد

%

22.58

4

2.58

3.24

22.58

35

19

12.25

3.09

77.25

21

13.54

19.35

2.85

71.25

18.06

30

2.70

67.58

38

24.51

66.75

29.03

2.67

60.75

33.54

2.43
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 -6مجموعة األسباب الدينية:

رابعتتتا :األهميتتتة النستتتبية لمجموعتتتات األستتتباب التتتت منعتتتت

تتهه ههر النته ههائ بجه ههدول ( )10أأل المبحه ههوايأل كه ههروا سه ههتة
أسبا

دينية ممكأل تقد حائال تمنعهم مأل المشاركة التطوعية

وعلي ههه أمك ههأل ترتيه ه

وفقه ها للمتوس ههط الحسهههابي

ه ه ا ا س ههبا

والمتوسههط النسههبي كههاآلتي وجهها الترتيه

ا ول سههب

اسههتخدام

رجال الديأل العمل ا لي التطوعي لصالحهم بدرجة متوسهطة

قدر ا  3.41درجة ومتوسط نسهبي قهدرا  %85.25و كهر ه ا
السههب

نحههو  %67.74مههأل المبحههوايأل علههى أنههه يوجههد بدرجههة

كبي هرة ،وجهها فههي المرتبههة الاانيههة سههب

عههدم حههث رجههال الههديأل

علههى مشههاركة ال هريفييأل فههي العمههل التطههوعي بدرجههة متوسههطة

ق ههدر ا  3.20درج ههة ومتوس ههط نس ههبي ق ههدرا  ،%80وأق ههر به ه ل
نح ههو  %59.35م ههأل المبح ههوايأل عل ههى أأل ه ه ا الس ههب
بدرجة كبيهرة ،وجها فهي الترتيه

الاالهث سهب

يوجه هد

عهدم وجهود قهدوة

دينية في الريد تشجع العمل التطوعي بدرجهة متوسهطة قهدر ا
 3.01درجههة ومتوسههط نسههبي  %75.25و كههر المبحههوايأل أأل
ه ه ه ه ا الس ه ه ههب

يوج ه ه ههد بدرج ه ه ههة كبيه ه ه هرة بنس ه ه ههبة  %53.54م ه ه ههأل

المبحههوايأل ،وجهها فههي الترتي ه

ال اربههع سههب

مفا ههلة ال هريفييأل

به ههيأل العمه ههل التطه ههوعي بالجمعيه ههار ا ليه ههة ومسه ههاعدة الفق ه ه ار
برنفس هههم بدرج ههة متوس ههطة  2.80درج ههة ومتوس ههط نس ههبي ق ههدرا
 %70و كه ههر ه ه ا السه ههب
وجها فههي الترتيه

نحه ههو  %45.80مه ههأل المبحه ههوايأل،

الخههامس سهب
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غيهها

التتتريفيين متتتن المشتتتاركة التطوعيتتتة بالجمعيتتتات األهليتتتة

بمنطقة البحس

هراير
ولمعرفههة أكاههر المجموعههار السههببية السههتة المدروسههة ته ا
في منع الريفييأل مأل المشاركة في العمل التطهوعي بالجمعيهار
المتوسه ههط المه ههرج الكله ههي لكه ههل مجموعه ههة

ا ليه ههة ته ههم حسه هها

وك ل المتوسط النسهبي .وعليهه أمكهأل ترتيه

ه ا المجموعهار

الستة مأل حيث ا مية النسهبية بنها علهى المتوسهطي المهرج
الكلي والنسبي الكلي.
أو ه ه ههحر النت ه ه ههائ المعرو ه ه ههة بج ه ه ههدول ( )11أأل أكا ه ه ههر
تراير وتهرتي فهي مقدمهة المجموعهار السهتة

مجموعار ا سبا

الدينيههة بمتوسههط مههرج قههدرا

المدروسههة ههي مجموعههة ا سههبا

 2.92درج ه ههة ومتوس ه ههط نس ه ههبي  ،%73ا ه ههم ج ه هها ر مجموع ه ههة
ا سبا

النفسية في الترتي

الااني بمتوسط مرج قدرا 2.83

درج ه ههة ومتوس ه ههط نس ه ههبي ق ه ههدرا  ،%70.80وج ه هها ر مجموع ه ههة
الاال ههث بمتوسهههط مهههرج ق ههدرا

ا س ههبا

اإلداري ههة فه ههي الترتيه ه

ا سههبا

االجتماعيههة فههي الترتي ه

 2.81درجة ومتوسط نسبي  ،%70.546اهم جها ر مجموعهة
ال اربههع بمتوسههط مههرج قههدرا

 2.82درجه ههة ومتوس ه هط نس ه هبي  ،%70.52واحتله ههر مجموعه ههة
ا س ههبا

االقتص ههادية الترتيه ه

الخ ههامس بمتوس ههط م ههرج ق ههدرا

الههوعي الههديني بدرجههة

هر جهها ر
 2.69درجههة ،ومتوسههط نسههبي قههدرا  ،%67.29وأخيه ا

به ل نحههو  %38.70مههنهم أنهه يوجههد بدرجههة كبيهرة .وجهها فههي

مه ههرج قه ههدرا  2.40درجه ههة ومتوسه ههط نسه ههبي  .%60.40ومه ههأل

متوسطة قدر ا  2.72درجة ومتوسط نسبي قدرا  ،%68وأفهاد
الترتي

السهادس وا خيهر سهب

عهدم وجهود تحفيهز معنهوو مهأل

قب ههل رج ههال ال ههديأل لم ههأل يش ههار ف ههي العم ههل التط ههوعي وبدرج ههة

متوسههطة قههدر ا  2.38درجههة ومتوسههط نسههبي  %59.5و كههر
ا السب

نحو  %32.25مأل المبحوايأل.

المجتمعي ههة ف ههي الترتيه ه

مجموع ههة ا سهههبا

المالح ههت م ههأل حي ههث ترتيه ه
مجموعة ا سبا

مجموع ههة ا س ههبا

الدينية في الترتي

ع ههدم تو ههي رج ههال ال ههديأل

الريفييأل على ل ،

ا خيهههر بمتوسهههط
الس ههتة ج هها ر

االول و و ارجهع ولهى أأل

مي ههة العم ههل التط ههوعي وتش ههجيع
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جدوم  10مجموعة األسباب الدينية الت تمنع الريفين من المشاركة التطوعية بالجمعيات األهلية ومرتبة تنازليا وفقا ألهميتاا النسبية من وجاة نظرهم
األسباب الدينيتتة
 -1استخدام رجال الديأل العمل ا لي لصالحهم
 -2عدم حث رجال الديأل على مشاركة الريفييأل في العمل التطوعي
 -3عدم وجود قدوة دينية في الريد تشجع العمل التطوعي
 -4مفا لة الريفييأل بيأل العمل التطوعي بالجمعيار ومساعدة الفق ار برنفسهم
 -5غيا الوعي الديني
 -6عدم وجود تحفيز معنوو مأل قبل رجال الديأل لمأل يشار في التطوه

توجد بدرجة كبير
العدد
105
92
83
71
60
50

%
67.74
59.35
53.54
45.80
38.70
32.25

توجد بدرجة
متوسطة
%
العدد
12.90
20
8.38
13
10.96
17
16.12
25
12.25
19
12.90
20

توجد بدرجة
منخفضة
%
العدد
12.90
20
25.80
40
18.70
29
10.96
17
32.25
50
15.48
24

ال توجد
العدد
10
10
26
42
6
61

%
6.45
6.45
16.77
27.09
16.77
39.35

المتوسط
الحساب

المتوسط
النسب

3.41
3.20
3.01
2.80
2.72
2.38

85.25
80.00
75.25
70.00
68.00
59.50

أمانى علي فيصل احمد ،رائد عبد الناصر سالمه :محددار المشاركة التطوعية للريفييأل بالجمعيار ا لية ......
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جتتدوم  11األهميتتة النستتبية لمجموعتتات األستتباب الستتتة المدروستتة التت تمنتتع التتريفيين متتن المشتتاركة التطوعيتتة بالجمعيتتات

األهلية ومرتبه تنازليا من وجاة نظر المبحوثين

المتوسط المرجا
2.92
2.83
2.82
2.82
2.69
2.40

مجموعة األسباب
الدينية
النفسية
اإلدارية
االجتماعية
االقتصادية
المجتمعية

باإل ه ههافة وله ههى أأل الشه ههخ

الريفه ههي يته ههرار أكاه ههر بمه هها ي ه هرتبط

بالههديأل ،وك ه ل لكههل ونسههاأل يح ه
ينتتر أجر ولكأل يج

التطههوه أو عمههل الخيههر ال

أأل يقدر نفسيا وك ل جا ر ا سهبا

النفس ههية ف ههي ه ه ا الترتيه ه  .وأي ه ها بالنس ههبة لألس ههبا

اإلداري ههة

فهههي مهمههة أي ها لمهها تههرتبط بههاللوائ وقواعههد وقههوانيأل تنتههيم

العمههل فهههي مسههئولة عههأل جههز كبيههر مههأل المشههاركة ،اههم اتيههر

ا س ههبا
الترتي

ا خ ههر ف ههي الترتيه ه  .وم ههأل وجه ههة نت ههرو أأل ه ه ا
لمجموعار ا سبا

و ترتي

منطقي وأقهر للواقهع.

ونالح ه ههت أي ه ه ها أأل الف ه ههرو ف ه ههي درج ه ههار المتوس ه ههط الم ه ههرج
والمتوس ههط النس ههبي ليس ههر كبيه هرة مم هها يه ههدل علهههى أ مي ههة ه ه ا

ا سبا

وأأل اختلفر في ترتيبها.

خامسا :العوامم المرتبطة والمت ثر علتى المشتاركة التطوعيتة
للريفيين بالجمعيات األهلية
بالجمعيات األهلية بمحافظة اإلسماعيلية

النتههائ بجههدول ( )12أنههه يوجههد سههبعة متغي هرار ت هرتبط بعالقههة
معنوية بدرجة المشهاركة التطوعيهة للهريفييأل بالجمعيهار ا ليهة
والمتغيهرار هي :الحيهازة الزراعيهة ،والهدخل الشههرو للمبحههوث،
ودرج ه ههة ت ه ههراير ا سه ه هرة ،واالتج ه ههاا نح ه ههو التنمي ه ههة وته ه هرتبط عن ه ههد
المستو  0.01بدرجة مشاركة الريفييأل فهي العمهل االجتمهاعي
التطههوعي ،فههي حههيأل ت هرتبط متغي هرار الههوعي السياسههي ،وقيههادة
اله ه هرأو ،وع ه ههوية المنتم ه ههار االجتماعي ه ههة بعالق ه ههة ارتباطي ه ههة
معنوي ههة عن ههد المس ههتو  0.05بدرج ههة المش ههاركة .وم ههأل وجه ههة
أخهر ال توجهد عالقهة بهيأل متغيهريأل السهأل ،والمسهتو التعليمههي
م ههع درج ههة المش ههاركة التطوعي ههة لله هريفييأل بالجمعي ههار ا لي ههة.
وف ههي

ههو النت ههائ الس ههابقة يمك ههأل قب ههول الف ههر

جزئيا وقبول الفر

اإلحص ههائي

البديل جزئيا.

األهلية:

وللتعرد على العوامل المحددة للمشاركة التطوعية للريفييأل

للتعههرد علههى العالقههة اإلرتباطيههة بههيأل المشههاركة التطوعيههة
البحا ههي ف ههي

صورته الصفرية "ال توجد عالقة ورتباطية معنوية بيأل كل مأل
المتغي ه ه هرار المسه ه ههتقلة ودرجه ه ههة المشه ه ههاركة التطوعيه ه ههة لل ه ه هريفييأل
بالجمعيه ه ههار ا ليه ه ههة" .والختبه ه ههار ه ه ه ا الفه ه ههر

المتوسط النسب
%73.00
%70.80
%70.56
%70.52
%67.29
%60.40

 -2العوامتم المحتتدد للمشتتاركة التطوعيتة للتريفيين بالجمعيتتات

 -1العوامتتتتتتم المرتبطتتتتتتة بالمشتتتتتتاركة التطوعيتتتتتتة للتتتتتتريفيين

لله هريفييأل بالجمعي ههار ا لي ههة ،ت ههم و ههع الف ههر

األهمية النسبية
1
2
3
4
5
6

ته ه ههم حسه ه هها

معههامالر اإلرتبههاط البسههيط كمهها بجههدول ( )12حيههث أو ههحر

بالجمعيار ا لية .تم وجه ار تحليهل اإلنحهدار الخطهي المتعهدد
للمتغيه هرار المسه ههتقلة م ههع درجه ههة مشه ههاركتهم .وعلي ههه ته ههم و ه ههع
الفه ههر

البحاه ههي فه ههي صه ههورته الصه ههفرية "ال ت ه هرتبط المتغي ه هرار

المسه ه ه ههتقلة مجتمع ه ه ه هة بدرجه ه ه ههة المشه ه ه ههاركة التطوعيه ه ه ههة لل ه ه ه هريفييأل
بالجمعيههار ا ليههة" .والختبههار ه ا الفههر

اإلنحدار الجزئي المعيارو،

حسههبر معههامالر
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جدوم  :12نتائج تحليم اإلرتباط واإلنحدار الخط المتعدد للمتريرات المستتقلة ودرجتة المشتاركة التطوعيتة للتريفيين بالجمعيتات

األهلية

المتريرات المستقلة
 -1الس ه ههأل
 -2المستو التعليمي للمبحوث
 -3الحيازة الزراعية
 -4الدخل الشهرو للمبحوث
 -5الوعي السياسي
 -6قيادة الرأو
 -7ع وية المنتمار االجتماعية
 -8درجة تراير ا سرة
 -9االتجاا نحو التنمية
قيمة معامل االرتباط المتعدد
قيمة معامل التحديد
قيمة (د)

قيمة معامم اإلرتباط البسيط
0.040
0.080
**
0.418
**
0.318
*
0.243
*
0.230
*
0.225
**
0.272
**
0.379

= 0.674
= 0.455
**
= 11.18

2.08
1.818

*
*

* معنوو عند المستو 0.05
** معنوو عند المستو 0.01

حيههث وجههد أأل المتغي هرار المسههتقلة التسههعة المدروسههة مجتمعههة

ترتبط بمعامل ورتباط متعهدد قهدرة  0.674مهع درجهة المشهاركة
التطوعية للريفييأل بالجمعيار ا لية وتبل قيمة (د) لمعادلة
اإلنح ههدار الخطهههي المتع ههدد  11.18و ههي قيم ههة معنوي ههة عنه ههد
المسههتو  0.01كمهها بلغههر قيمههة معامههل التحديههد  0.455أو
أأل المتغي هرار المسههتقلة مجتمعههة تش هرال وتفسههر نحههو %45.5

مه ههأل التبه ههايأل الكله ههي فه ههي درجه ههة المشه ههاركة التطوعيه ههة لل ه هريفييأل

بالجمعيار ا لية .و ا النتيجة تؤيد الفر

قيمة معامم اإلنحدار المعياري )(β
0.072
0.047
2.319
3.414
0.173
0.072
0.171
0.151
1.476

قيمة (ت)
0.832
0.603
**
4.180
**
6.352
*
2.015
0.832

المتغي هرار المرتبطههة والمحههددة و ههي متغي هرار ت هرتبط بههالنواحي
االقتصههادية والن هواحي التوعويههة ،والترايريههة ،والتنمويههة .كمهها أأل
المبحه ههوث ال ه ه و لديه ههه دخه ههل كبيه ههر واابه ههر ولديه ههه وعه ههي به ههدور
الجمعيههار ا ليههة وأ ميتههها فههي تنميههة المجتمههع وكه ل التههراير
مأل قبل ا سرة وا صدقا واإلعالم يمكأل مأل خاللها تزيهد مهأل
المشاركة التطوعية للريفييأل بزيادة وتحسيأل كل منهم.
سادسا :المقترحات الت تشجع التريفيين علتى المشتاركة فت

البحاي ،وتشهير

العمتتم التطتتوع متتن وجات ت نظتتر التتريفيين المبحتتوثين،

تفس ههير النس ههبة الباقي ههة ف ههي التب ههايأل .كم هها تش ههير ق ههيم مع ههامالر

يت ه ه ه مه ه ههأل بيانه ه ههار جه ه ههدول ( :)13أأل المبحه ه ههوايأل مه ه ههأل

ولههى أأل نها متغيهرار أخههر لههم تشههملها الد ارسههة مسههئولة عههأل
اإلنح ههدار الجزئ ههي المعي ههارو ول ههى أأل أ ههم المتغيه هرار المس ههتقلة

وسه هههاما فه ههي تفسه ههير التبه ههايأل فه ههي درجه ههة المشه ههاركة التطوعيه ههة

لله هريفييأل بالجمعي ههار ا لي ههة خمس ههة متغيه هرار و ههي :الحي ههازة
الزراعية ،والدخل الشهرو للمبحوث ،والوعي السياسي ،ودرجة
ت ه ههراير ا سه ه هرة ،واالتج ه ههاا نح ه ههو التنمي ه ههة وبلغ ه ههر ق ه ههيم معام ه ههل
اإلنحه ههدار الجزئه ههي المعيه ههارو له ه ه ا المتغي ه هرار عله ههى الترتي ه ه

 1.476 ،0.151 ،0.173 ،6.414 ،2.319و ههي جميعههها
قههيم معنويههة عنههد المسههتوييأل  0.05 ،0.01ومههأل المالحههت أأل

ومديري الجمعيات األهلية

ال هريفييأل اقترح هوا عش هرة مقترحههار ممكههأل أأل تسههاعد م وتسههاعد
غير م على المشاركة في العمل التطوعي وأتى في مقدمة

ا

المقترحار تعريد الريفييأل بر مية عمل الجمعيار ا ليهة فهي

تنميه ههة القريه ههة بنسه ههبة  ،%95.76يليه ههه زيه ههادة التوعيه ههة بر ميه ههة
العم ههل التط ههوعي بنس ههبة  ،%79.51ويلي ههه التقلي ههل م ههأل القي ههود
الموجودة على عمل الجمعيار ا لية بنسبة ،%75.26
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جدوم  :13مقترحات المبحوثين من الريفيين الت تشجعام على المشاركة التطوعية بالجمعيات األهلية
المقترحتات
 -1تعريد الريفييأل بر مية عمل الجمعيار ا لية في تنمية القرية
 -2زيادة التوعية بر مية العمل التطوعي
 -3التقليل مأل القيود الموجودة على عمل الجمعيار ا لية
 -4ودراال بع المو وعار الدراسية لطال المدراس تحاهم على المشاركة التطوعية
 -5تقدير المجتمع للمتطوعيأل
 -6ونشا منتمار خاصة موجهة للمتطوعيأل لتنتيم عملهم
 -7التفاعل المباشر بيأل مجلس اإلدارة وسكاأل المجتمع المحلي
 -8حث وسائل اإلعالم الدائم على أ مية العمل التطوعي في تنمية القرية
 -9تعود ا طفال من الصغر على المشاركة في العمل التطوعي
 -10التفا م والتعاوأل المستمر بيأل الجمعية والجهار الحكومية
المو ههوعار الد ارسههية لط ههال

ا ههم ادراال بعه ه

الم ههدارس

تحههاهم عل ههى المش ههاركة التطوعيههة بنسههبة  %72.44ا ههم تق ههدير
المجتمه ههع للمتطه ههوعيأل بنسه ههبة  ،%69.96وجه هها فه ههي الترتي ه ه

العدد
271
225
213
205
198
165
152
103
99
75
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%
95.76
79.51
75.26
72.44
69.96
58.30
53.71
36.39
34.98
26.50

لتشههجيع ال هريفييأل علههى المشههاركة التطوعيههة بالجمعيههار ا ليههة
بمنطقة الدراسة.
اقترال مديرو الجمعيار ا لية امانية مقترحهار مهأل وجههة

الس ههادس ونش هها منتم ههار خاص ههة موجه ههة للمتط ههوعيأل لتنت ههيم

نتههر م لتشههجيع الهريفييأل علههى مشههاركتهم التطوعيههة بالجمعيههار

عمله ههم بنس ههبة  ،%58.30ا ههم التفاع ههل المباش ههر ب ههيأل مجل ههس

ا لية بمنطقهة البحهث ،حيهث جها فهي مقدمهة ه ا المقترحهار

وسههائل اإلعههالم الههدائم علههى أ ميههة العمههل التطههوعي فههي تنميههة

التنموو بنسبة  ،%100وتحديث وتطهوير القهوانيأل والتشهريعار

القري ههة بنس ههبة  ،%36.39وج هها ف ههي المرتب ههة التاس ههعة مقته هرال

الخاص ههة بالجمعي ههار ا لي ههة ج هها ف ههي الترتيه ه

الا ههاني بنس ههبة

تعود ا طفال من الصغر على المشاركة فهي العمهل التطهوعي

 ،%100ويلي ه ه ههه مقته ه ه هرال تحس ه ه ههيأل العالق ه ه ههة ب ه ه ههيأل الجمعي ه ه ههار

أخير مقترال التفا م والتعاوأل المسهتمر بهيأل
بنسبة  ،%34.98و ا

والمتط ههوعيأل م ههأل س ههكاأل المجتم ههع المحل ههي بنس ههبة ،%89.58

أنه ههه يوجه ههد سه ههبعة مقترحه ههار اتف ه ه عليهه هها أكاه ههر مه ههأل نصه ههد

الريفييأل بر مية العمل التطوعي بنسبة  ،%89.58وأتى مقترال

اإلدارة وسكاأل المجتمع المحلهي بنسهبة  ،%53.71ويليهه حهث

الجمعية والجهار الحكوميهة بنسهبة  .%26.50ومهأل المالحهت

هر
المبح ههوايأل نت ه ا

ميته هها ،وأأل ن هها االا ههة مقترح ههار وافه ه

عليههها أقههل مههأل نصههد المبحههوايأل وعلههى أيههة حههال يجه

علههى

القائميأل على العمهل التطهوعي بالجمعيهار ا ليهة ا خه بهه ا

نتر
المقترحار ا

ميتها.

 -2المقترحتتتتتات التتتتتت تشتتتتتجع التتتتتريفيين علتتتتتى المشتتتتتاركة
التطوعيتتتة بالجمعيتتتات األهليتتتة متتتن وجاتتتة نظتتتر متتتديري

الجمعيات األهلية

ولقههد تههم اسههتطاله رأو  48مبحوا ها مههأل مههديرو الجمعيههار
ا ليه ههة بقه ههر البحه ههث للتعه ههرد عله ههى آرائهه ههم عه ههأل مقترحه ههاتهم

مقت هرال نشههر الههوعي التنمههوو لل هريفييأل مههع بيههاأل أا هرا فههي العمههل

وجهها فههي الترتي ه

الربههع مقت هرال عقههد نههدوار باسههتمرار لتوعيههة
ا

عقه ههد دورار تدريبيه ههة للعه ههامليأل فه ههي مجه ههال العمه ههل االجتمه ههاعي
التطههوعي لجه ه
ف ههي الترتيه ه

اله هريفييأل للمش ههاركة بنسههبة  ،%85.41وج هها
الس ههادس حت ههى الا ههامأل وا خي ههر مقترح ههار تق ههديم

الدعم المالي الكافي له ا الجمعيار مأل قبل الحكومة ،وتفعيهل
الخطهها

الههديني فههي حههث ال هريفييأل علههى المشههاركة التطوعيههة،

وعمل مشروعار تتعل بحاجار ملموسة للناس مهأل وسههامار
العمل التطوعي لبياأل أارا في المجتمع كل مقترال حصهل علهى
نفس النسبة و ي  %83.33مأل وجمالي المبحوايأل.
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جدوم  14مقترحات المبحوثين من مديري الجمعيات األهلية لتشجيع الريفيين على المشاركة التطوعية من وجاة نظرهم
ن=48

العدد
48
48
43
43
41
40
40
40

المقترحتات
 -1نشر الوعي التنموو للريفييأل مع بياأل أارا في العمل التطوعي
 -2تحديث وتطوير القوانيأل والتشريعار الخاصة بالجمعيار ا لية
 -3تحسيأل العالقة بيأل الجمعيار والمتطوعيأل مأل سكاأل المجتمع المحلي
 -4عقد ندوار باستمرار لتوعية الريفييأل بر مية العمل التطوعي
 -5عقد دورار تدريبية للعامليأل في مجال العمل التطوعي لج الريفييأل للمشاركة
 -6تقديم الدعم المالي الكافي له ا الجمعيار مأل قبل الحكومة
 -7تفعيل دور الخطا الديني في حث الريفييأل على المشاركة في العمل التطوعي
 -8عمل مشروعار متعلقة بحاجار الناس مأل وسهامار العمل التطوعي لبياأل أارا

ونسههتنت ممهها سههب أأل جميههع مقترحههار المههديريأل حصههلر
عل ههى موافق ههة أكا ههر م ههأل اماني ههة أعش ههار المبح ههوايأل مم هها يعن ههي
أ مية

ا المقترحار.

التوييات
بنا على النتائ السابقة يمكأل التوصية بما يلي:
-1العمههل باسههتمرار علههى تحفيههز ا ههالي علههى المشههاركة فههي
ا نش ههطة والمش ههروعار والبه هرام التنموي ههة ،الت ههي تق ههوم به هها
ا الجمعيار.
-2تقديم الدعم المادو والفني واإلدارو مأل الجهار المختصهة
لتل ه ه الجمعيه ههار ،حته ههى يمكنهه هها أدا ا نشه ههطة والخه ههدمار
لمجتمعها المحلي بفاعلية.
-3تنش ههيط دور االتح ههادار اإلقليمي ههة للقي ههام ب ههدور ا االشه هرافي
والحمه ه ههائي للجمعيه ه ههار ا ليه ه ههة ،ويقت ه ه هرال أأل تكه ه ههوأل ه ه ه ا
االتحه ههادار بماابه ههة مه ه هزة الوصه ههل ب ه ههيأل الجهه ههة اإلش ه ههرافية
(الشه ههئوأل االجتماعيه ههة) للقيه ههام به ههدور ا لمتابعه ههة الجمعيه ههار
وال ههدفاه ع ههأل حقوقه هها ومحاس ههبتها عن ههد التقص ههير ،وتكاي ههد
دور هها الت ههدريبي ع هها مج ههالس اإلدارار ف ههي مج ههاالر
العم ه ه ههل ا ل ه ه ههي المختلفه ه ه ههة ،وت ه ه ههوفير الحماي ه ه ههة القانونيه ه ه ههة
للجمعيار.

%
100
100
89.58
89.58
85.41
83.33
83.33
83.33
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ABSTRACT

Determinants of the Voluntary Participation of Rural People in NonGovernmental Organizations in Ismailia Governorate
Amany Ali Faisal Ahmed, Raed Abd Elnasser Salama
The research mainly aimed to identify the level of
voluntary participation of rural people in NGOs in
Ismailia Governorate, as well as to identify the reasons
for their non-participation and the relative importance
of these reasons, and to identify the factors associated
and affecting their voluntary participation in NGOs, and
finally to identify the proposals of rural respondents and
managers, which encourage rural people On voluntary
participation in NGOs from their point of view, and to
achieve these goals, a random sample of 283
respondents was selected from the selected study
villages, and another sample of directors of NGOs in
the same villages was randomly selected, consisting of
48 directors, and data were collected during the months
of April and May 2021, and some statistical methods
were used to analyze the research data, which are
frequencies, percentages, arithmetic mean, standard
deviation, weighted mean, relative mean, simple
correlation coefficient, multiple linear regression, and
stability coefficient. The research reached some results,
the most important of which were the following:
1- About 54.77% of the respondents do not participate
in voluntary work in NGOs, and that 45.23% of
them participate in voluntary work, and about
20.4% of them had a low level of participation,
14.49% medium, and 10.6% a high level of
participation.
2- The study limited 36 reasons that prevent rural
people from voluntary participation. They could be
classified into equal groups. Each group has 6
reasons. The most important of these groups is the
group of religious reasons. The most influential
reason for their non-participation is the use of civil
work by the clergy in their favor with a relative
average of 85.25%,and Then the group of
psychological reasons, the most important of which

was the internal conflict of individuals between
volunteer work and other work with a relative
average of 81%, then the group of administrative
reasons and the most influential were the laws and
regulations restricting the participation process with
a relative average of 86.85%, then the group of
social reasons and the most influential was the lack
of awareness of the importance of associations
Eligibility in community development with a
relative average of 85.45%, and finally a group of
societal reasons, most notably the community does
not appreciate individuals participating in charitable
work with a relative average of 79.75%.
3- There may be a direct relationship between the
degree of voluntary participation of rural people and
the following independent variables: agricultural
tenure, monthly income, political awareness, opinion
leadership, membership of social organizations, the
degree of family influence and the Attitude towards
development. The results also showed that the
independent variables together explain about 45.5%
of participation in work. Voluntary social, but most
of this percentage contributes to the following
variables: agricultural tenure, monthly income,
political awareness, the degree of family influence,
and the Attitude towards development.
4- The rural respondents suggested ten proposals, the
most important of which was introducing the rural
people to the importance of NGOs in the
development of the village by 95.76%, and the
respondents from the managers suggested eight
proposals, the most important of which was to
spread the developmental awareness of the rural
people with a statement of its impact on volunteer
work by 100%.

