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 جامعة قناة السويس. –كلية الزراعة 
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 جامعة العريش. –كلية العلوم الزراعية البيئية 
 2021أغسطس 25ى موافقة على النشر ف، ال2021يوليو  10 استالم البحث فى

 الملخص العربى
استتتتتادف البحتتتتس بيتتتتفة فساستتتتية التعتتتترف علتتتتى مستتتتتو  
المشتتتاركة التطوعيتتتة للتتتريفيين بالجمعيتتتات األهليتتتة فتتت  محافظتتتة 

ى فسباب عدم مشاركتام واألهمية اإلسماعيلية، وكذلك التعرف عل
النسبية لاذه األستباب، والتعترف علتى العوامتم المرتبطتة والمت ثر  
على مشاركتام التطوعية بالجمعيات األهلية، وفخيرا التعترف علتى 
مقترحات المبحوثين من الريفيين والمديرين، الت  تشجع الريفيين 

اتة نظترهم، على المشاركة التطوعية ف  الجمعيات األهلية من وج
ولتحقيق هذه األهداف تم اختيار عينة عشوائية من الريفيين بلت  

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

متتدير ا، وتتتم جمتتع البيانتتات ختترم شتتاري فبريتتم ومتتايو  48قواماتتا 
عانة بعض األساليب اإلحيائية لتحليم بيانتات ، وتم االست۲۰۲۱

البحتتس وهتتت  التكتتترارات، والنستتب المئويتتتة، والمتوستتتط الحستتتاب ، 
واالنحتتتراف المعيتتتاري، والمتوستتتط المتتترجا، والمتوستتتط النستتتب ، 
ومعامتتتم االرتبتتتاط البستتتيط، واالنحتتتدار الخطتتت  المتعتتتدد، ومعامتتتم 

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

%متتن المبحتتوثين ال يشتتاركون فتت  األعمتتام  54.77فن نحتتو 
% منام يشاركون ف   45.23التطوعية بالجمعيات األهلية، وان 
% منام مستو  مشاركتام  20.4األعمام التطوعية، وكان نحو 

مشتاركتام مرتفعتة   %10.6متوستطة، و %14.49منخفضة، و
ن المشتتتاركة ستتتببا تمنتتتع التتتريفيين متتت 36وقتتتد حيتتترت الدراستتتة 

التطوعيتتة فمكتتن تيتتنيفام إلتتى مجموعتتات ستتبية متستتاوية، كتتتم 
فسباب وكانت فكثر هذه المجموعتات فهميتة وهت   6مجموعة باا 

مجموعتتة األستتباب الدينيتتة، وكتتان فكثتتر استتباباا تتت ثيرا فتت  عتتدم 

مشتتتاركتام هتتتو استتتتخدام رجتتتام التتتدين العمتتتم األهلتتت  ليتتتالحام 
ألستتباب النفستتية كتتان %، ثتتم مجموعتتة ا 85.25بمتوستتط نستتب  

ع  واألعمتام من فهماا اليراع التداخل  لففتراد بتين العمتم التطتو 
، ثم مجموعة األسباب اإلدارية وكان %81األخر  بمتوسط نسب  

فكثرهتتا تتت ثيرا القتتوانين واللتتوائا المقيتتد  لعمليتتة المشتتاركة بمتوستتط 
%، ثم مجموعة األسباب االجتماعية وكان فكثرهتا  86.85نسب  
را عتتدم التتوع  ب هميتتة الجمعيتتات األهليتتة فتت  تنميتتة المجتمتتع تتت ثي

، وفخيتترا مجموعتتة األستتباب المجتمعيتتة %85.45بمتوستتط نستتب  
وكان فبرزها المجتمع ال يقدر األفراد المشاركين فت  العمتم الخيتري 

   %79.75بمتوسط نسب  
وقتتتد وجتتتدت عرقتتتة طرديتتتة بتتتين درجتتتة المشتتتاركة التطوعيتتتة 

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

متن  %45.5النتائج فن المتريرات المستتقلة مجتمعتة تفستر نحتو 
معظتتتم هتتتذه  المشتتتاركة فتتت  العمتتتم االجتمتتتاع  التطتتتوع ، إال  ن

النستتتبة تستتتام فياتتتا المتريتتترات التاليتتتة الحيتتتاز  الزراعيتتتة والتتتدخم 
الشتتاري، والتتوع  السياستت  ودرجتتة تتت ثير األستتري واالتجتتاه نحتتو 

 التنمية 
وقد فقترح المبحوثين من الريفيين عشر  مقترحات كتان فهماتا 
تعريف الريفيين ب همية الجمعيات األهلية ف  تنمية القريتة بنستبة 

واقترح المبحوثين من المديرين ثمان  مقترحتات كتان  ،95.76%
فهماتتا لشتتر التتوع  التنمتتوي للتتريفيين متتع بيتتان فثتتره فتت  العمتتم 

  %100التطوع  بنسبة

الوع  التنموي  -الجمعيات األهلية الكلمات المفتاحية:
  للريفيين
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  المقدمة
تواجههه المجتمعهههار العربيههة الكايهههر مههأل المشهههاكل وا زمهههار 
االقتصهههههادية واالجتماعيهههههة والسياسهههههية والاقافيهههههة والبيئيهههههة التهههههي 

سهههههلطار عهههههأل ويجهههههاد الحلهههههول الناجحهههههة عجهههههزر الحكومهههههة وال
لتطويقهههههها والحهههههد منهههههها وتجاوز ههههها بعهههههد  لههههه ، ولهههههأل تسهههههتطيع  
الحكومهههههار العربيهههههة بمفرد ههههها أبهههههد ا أأل تحهههههل جميهههههع المشهههههاكل 
وا زمهههههار، التههههههي تحههههههول دوأل تحقيهههههه  نه ههههههتها الحقيقيههههههة وال 
بمسههاعدة المجتمههع المههدني بجميههع جمعياتههه ومنتماتههه ومكاتبههه 

ومراكههزا العلميههة و يئاتههه النقابيههة والمهنيههة القانونيههة والتنتيميههة 
مهههأل تحمهههل مسهههئولية المشهههاركة والمسههها مة فهههي بنههها  المجتمهههع 
البشههرو وتكايهههد جههههود التنميهههة للحههها  بركههه  الهههدول المتقدمهههة 

 (.608: 2009)خميس، وطنطاوو، 

وفهههي  ههه ا ا وقهههار تهههزداد أ ميهههة المجتمهههع المهههدني ون ههه  
م وتفعيهههل مشهههاركة مؤسسهههاته لمههها يقهههوم بهههه مهههأل دور فهههي تنتهههي

المواطنيأل في تقرير مصائر م ومواجهة مها يهؤار فهي معيشهتهم 
ويهههزد مهههأل أفكهههار م. والتركهههد علهههى ورادة المهههواطنيأل، والمسههها مة 
بفعاليههههة فههههي تحقيهههه  التحههههوالر الكبههههر  للمجتمعههههار )شههههكرو، 

2003 :15.) 
وشههههدر العقهههود الاالاهههة ا خيهههرة وحيههها  مصهههطل  المجتمهههع 

وعههة التنتيمههار الطوعيههة واالختياريههة المههدني ليشههير ولههى مجم
القائمهههههة فعههههههال فهههههي معتههههههم المجتمعهههههار المعاصههههههرة )مههههههالوو، 

( فالمنتمههار غيههر الحكوميههة فاعههل رئيسههي فههي 259: 2008
التنميهههة خاصهههة بعهههد النمهههو غيهههر المسهههبو  فهههي العهههدد والحجهههم 
والمجههههال، فعلهههههى سههههبيل الماهههههال يوجههههد فهههههي الواليههههار المتحهههههدة 

مليههوأل  1.2حكوميههة، وفههي الهنههد منتمههة غيههر  2.5االمريكيههة 
منتمة تشكلر  200.000منتمة قاعدية، وفي أوربا الشرقية 

منتمهة  50032، وفهي مصهر 2019حتهى  1988في الفتهرة 
 (. 2019)وزارة الت امأل االجتماعي،  2019أ لية عام 

ولقد تصاعد دور الجمعيار ا  ليهة فهي مصهر والعهالم فهي 
اإلصهههالال االقتصهههادو  الفتهههرة ا خيهههرة فهههي تهههل تطبيههه  بهههرام 

والخصخصههههة ومهههها ترتهههه  عليههههها مههههأل تزايههههد لمعههههدالر البطالههههة 

والفقههر، وت هها ل لمسههاحة الههدور االجتمههاعي الهه و كانههر تقههوم 
بههه الدولههة فهههي العديههد مهههأل المجههاالر التنمويهههة المختلفههة. لههه ل  
تهههههرر رؤيههههة جديههههدة تنههههادو بالبحههههث عههههأل شههههركا  جههههدد فههههي 

لية التهي أصهب  لهها دور ا التنمية، وتمال  ل  في الجمعيار   
ويجابي ا كبير في عملية التنميهة نتهر ا لكونهها أكاهر قهدرة وفاعليهة 
على الوصول والتغلغل في القاعدة الشعبية بشهكل يتعه ر علهى 
ا جههههزة الحكوميهههة القيهههام بهههه، وكههه ل  لكونهههها أكاهههر قهههدرة علهههى 
تحديهههد احتياجهههار وأولويههههار السهههكاأل فههههي مجتمعهههاتهم المحليههههة 

 (. 20: 2002اقعية )عبدالمجيد، بكفا ة وو 
ويعد العمل االجتماعي والتنموو التطوعي مأل أ م الوسائل 
المسهههههتحداة للمشهههههاركة فهههههي النههههههو  بمكانهههههة الجمعيهههههار فهههههي 
العصهههر الحهههالي، ويكتسههه  العمهههل االجتمهههاعي أ ميهههة متزايهههدة 
يوم ا بعد ا خهر السهيما مهع اتسهاه الههوة بهيأل مهوارد الحكومهار 

الشههعو ، حيههث بههرز دور العمههل التطههوعي وازديههاد احتياجههار 
لسد تل  الفجوة ولم تعد الحكومار قادرة على توفير احتياجار 
أفراد ههههها ومجتمعاتهههههها سهههههوا  فهههههي الهههههبالد المتقدمهههههة أو الناميههههههة 

 (. 402: 2015)طنطاوو، 
( أأل المنتمار الحكومية وحد ا 3: 2007وي كر العز  )

انهر  نها  حاجهة ال تستطيع أدا  دور ا كما ينبغهي، ومهأل اهم ك
ماسة ولى شري  فعال يعمل كبديل لتعوي  قصور المنتمار 
الحكوميهههههة، ولعهههههل  ههههه ا الشهههههري  يتماهههههل فهههههي المنتمهههههار غيهههههر 
الحكوميههة. حيههث تعتبههر تلهه  المنتمههار وسههيلة لتحقيهه  التنميههة 
مأل خالل المشهاركة الشهعبية المنتمهة والواعيهة بهها، والتهي مهأل 

. وبنها  علهى  له  تعهد أ م صور ا العمل االجتماعي التطهوعي
المشههههاركة الشهههههعبية مبههههدأ أساسهههههي مههههأل مبهههههاد  تنتههههيم وتنميهههههة 
المجتمههع فالتنميههة الحقيقيههة ال تههتم بههدوأل المشههاركة الشههعبية كمهها 
أأل مسههها مة ا  هههالي فهههي تنميهههة مجهههتمعهم المحلهههي مهههأل خهههالل 
المشاركة الشعبية يعمل على تحقي  مبدأ ديمقراطية الخهدمار، 

ع  لصههههال  نفسههههه، ولكههههأل نتههههر ا التههههي تههههؤدو عههههأل طريهههه  الشهههه
للتههههههرود التههههههي يمههههههر بههههههها المجتمههههههع مههههههأل تحههههههول اقتصههههههادو 
واجتماعي وزيادة نسبة الفقرا  ومحدودو الدخل أار علهى  له  
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علههههى مصههههادر التمويههههل الهههه اتي للجمعيههههار نتيجههههة النشههههغالهم 
 (.52: 2003بمتطلبار الحياة اليومية )محمد، 

 المشكلة البحثية
 البهههههاحايألث، مههههأل مالحتهههههة وعليههههه انطلقهههههر مشههههكلة البحههههه

وك ل  نتائ  الكاير مأل الدراسهار السهابقة فهي  ه ا المجهال أأل 
تعاههر تلهه  الجمعيههار ا  ليههة فههي القيههام بههدور ا التنمههوو بسههب  
ا مها يهرتي مهأل خهالل اإلسههامار التطوعيهة  تمويلها، اله و غالبه 
للمواطنيأل، باإل افة ولى أ مية  ه ا الجمعيهار فهي التنميهة و  

لة فعالهة لتجميههع واحتههوا  المشهاركة الشههعبية وتههدعيم تعتبهر وسههي
التنميههههة كمهههها أنههههها تسههههاعد علههههى وشههههباه احتياجههههار المههههواطنيأل 
للشههههعور بحههههريتهم الشخصههههية عههههأل طريهههه  ممارسههههتهم للنشههههاط 

 التنموو ا  لي برنفسهم.
وأشههههارر بعهههه  الدراسههههار منههههها دراسههههة كههههل مههههأل امبههههابي، 

فههي العمههل  ( ولههى انخفهها  مشههاركة الههريفييأل2020وآخههروأل )
(، 2007(، وطنطههههههههههاوو )2015االجتمههههههههههاعي، وطنطههههههههههاوو )

( 1999(، والعهز  والسهيد )1999(، والسيد )2001وحيد  )
ا لمعرفهههة أسهههبا  عهههدم مشهههاركة الهههريفييأل  ا قويههه  و ههه ا يعهههد دافعههه 
وانخفا  مستو  مشاركتهم فهي العمهل االجتمهاعي التطهوعي، 

رئيسههي وعليههه فههذأل  هه ا البحههث يسههعى لاجابههة علههى التسههاؤل ال
التههههالي مهههها  ههههي العوامههههل المرتبطههههة والمههههؤارة علههههى المشههههاركة 
التطوعيههههههههة للهههههههههريفييأل وأسهههههههههبا  عههههههههدم مشهههههههههاركتهم بمحافتهههههههههة 
اإلسماعيلية؟ ولاجابة على   ا التساؤل، يجه  اإلجابهة علهى 

 التساؤالر الفرعية التالية: 
مههها  هههو مسهههتو  المشههههاركة التطوعيهههة للهههريفييأل بالجمعيههههار  -1

 ماعيلية؟ا  لية بمحافتة اإلس
مهها  ههي أسههبا  عههدم مشههاركة الههريفييأل بالعمههل االجتمههاعي  -2

 التطوعي بالجمعيار ا  لية بمنطقة البحث؟

ما  ي أكار مجموعار ا سبا  التي دفعهر الهريفييأل عهأل  -3
عهههدم المشهههاركة بالعمهههل االجتمهههاعي التطهههوعي بالجمعيهههار 

 ا  لية بمنطقة البحث؟

ة التطوعيهههة مههها  هههي العوامهههل المرتبطهههة والمحهههددة للمشهههارك -4
 للريفييأل بالجمعيار ا  لية؟

ما  ي أ م المقترحار التهي تحفهز الهريفييأل علهى المشهاركة  -5
التطوعيههههة مههههأل وجهتههههي نتههههر كههههل مههههأل الههههريفييأل ومههههديرو 

 الجمعيار ا  لية؟

 فهداف البحس
يسهههههتهدد البحهههههث بصهههههفة رئيسهههههية التعهههههرد علهههههى العوامهههههل 

أل بمحافتههة المرتبطههة والمههؤارة علههى المشههاركة التطوعيههة للههريفيي
 اإلسماعيلية ويتحق   ل  مأل خالل اآلتي: 

التعههههههههرد علههههههههى مسههههههههتو  المشههههههههاركة التطوعيههههههههة للههههههههريفييأل  -1
 بالجمعيار ا  لية بمحافتة اإلسماعيلية.

التعههههرد علههههى أسههههبا  عههههدم المشههههاركة التطوعيههههة للههههريفييأل  -2
 بالجمعيار ا  لية.

معرفهههة ا  ميهههة النسهههبية لمجموعهههار ا سهههبا  التهههي منعهههر  -3
مأل المشاركة التطوعية بالجمعيار ا  لية بمنطقة  الريفييأل
 البحث.

تحديهههههد العوامهههههل المرتبطهههههة والمحهههههددة للمشهههههاركة التطوعيهههههة  -4
 للريفييأل بالجمعيار ا  لية.

التعهههههرد علهههههى أ هههههم المقترحهههههار التهههههي تحفهههههز الهههههريفييأل علهههههى  -5
المشههههههاركة التطوعيههههههة مههههههأل وجهتههههههي نتههههههر الههههههريفييأل ومههههههديرو 

 الجمعيار ا  لية.

 رياإلطار النظ
عرفهههر مصهههر العمهههل التطهههوعي منههه  بهههد  الح هههارة، التهههي 
تههههرر علههههى أر ههههها، وقههههد عهههرد  لهههه  مههههأل خههههالل ا عمههههال 
المنقوشههة علههى جههدراأل المعابههد، فقههد كههاأل الشههخ  يتطههوه مههأل 
تلقهها  نفسههه لمههدة سههاعة كههل يههوم  دا  أو عمههل اجتمههاعي لههه 
عائد ملموس على أر  الوطأل أو يكوأل لهه عائهد خهدمي  و 

المسهيحية جة ولى أدا    ا الخدمة، ولما دخلهر مواطأل في حا
مصر تبنر الدعوة ولى عمل الخير، ورغ  الناس فهي التطهوه 
نشا  المؤسسهار الدينيهة، وفهت   ليكوأل عائدا ولى عمل الخير وا 
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مجههههال عمههههل الخيههههر أمههههام مههههأل يمههههد يههههدا مههههع الههههدعوة لتحويههههل 
الطاقهههههههار المعطلهههههههة ولهههههههى طاقهههههههار منتجهههههههة لصهههههههال  الهههههههوطأل 

 ا العمههل يسههتح  أأل يكههوأل منتمهها تحههر متلههة والمههواطنيأل و هه
شههرعية مههأل الدسههتور والقههوانيأل واللههوائ  المنتمههة، ولهه ل  رؤو 
ونشا  وزارة الشئوأل االجتماعية لتخطيط وو ع ال وابط التي 
تنتم عمل الجمعيهار الخيريهة والنقابهار والمؤسسهار والهيئهار 

 (.18: 2007التي تشرد عليها )عبيد، 
عيههههة للتطههههوه بمفهومههههه الحههههديث تههههالزم وكانههههر البدايههههة الواق

الاههورة الصههناعية فقههد كانههر مههأل نتههائ  التصههنيع تهههور وتعقههد 
فههي الحيههاة االجتماعيههة، وفههي تههل  هه ا الو ههع لههم تعههد ا سههرة 
قادرة على ومداد أفراد ا بمساعدار فعالهة تمكهنهم مهأل مواجههة 
تلههه  التهههرود الجديهههدة. كمههها أأل الخهههدمار الحكوميهههة المقهههررة 

انوأل الفقههر لههم تعههد كافيههة، لهه ا اتجههه المتطوعههوأل علههى أسههاس قهه
مههأل ا غنيهها  ولههى التجمههع معهها  إلنشهها  جمعيههار مختلفههة. وبههدأ 
التطوه يرخ  شكال  جماعي ا، وبعد الحهر  العالميهة الاانيهة تزايهد 
بشههكل قههوو وملحههوت الحاجههة ولههى المتطههوعيأل وقههد زاد عههدد م 

ا وكبيهر ا مهأل الم ا مستعر ه  جتمهع يشهمل وأصبحوا يمالوأل قطاعه 
كهههل فئاتهههه وطبقاتهههه بعهههد أأل كهههاأل يقتصهههر علهههى ا غنيههها  فقهههط 
نتههههههههر ا   ميتههههههههه فههههههههي تنميههههههههة المجتمعههههههههار وسههههههههد الحاجههههههههار 
االجتماعية، ومع تعقد الحياة أصبحر  نا  حاجة ماسهة ولهى 
العمهههههل االجتمهههههاعي التطهههههوعي فهههههي العصهههههر الحهههههالي وأخههههه ر 

 :2011المؤسسار والجمعيار ا  لية في االنتشار )صاد ، 
329-333.) 

وتعددر المفا يم التهي تناولهر المنتمهار ا  ليهة فهالبع  
 Voluntaryاصههههطل  علههههى تسههههميتها المنتمههههار التطوعيههههة 

Organizations  والههبع  أسههما ا بالقطههاه غيههر الهههاد للههرب ،
Non-Profit Sector والبع  اصطل  علهى تسهميتها بالقطهاه ،

ار شيوع ا فههو ، أما االصطالال ا كThe Third Sectorالاالث 
 Non- Governmentalالمنتمهههههههار غيهههههههر الحكوميهههههههة 

Organizations أو لههههNGO'S  حيهههث يسهههتخدم  ههه ا االصهههطالال
في الغال  بدال مأل المنتمار التطوعية، كه ل  فهنها  مسهمى 

القطهاه ا  لهي أو المنتمهار ا  ليههة و هو المسهمى السهائد فههي 
 الدول العربية.

 ليهههههة علهههههى أنهههههها ( الجمعيهههههار ا 2003ويعهههههرد محمهههههد )
مجموعهههة مهههأل ا شهههخا  ال يقهههل عهههدد م عهههأل عشهههرة ينتمهههوأل 

 32أنفسهم للقيام برغرا  معينة علهى أأل تكهوأل  همأل قهانوأل 
كمههههها أنهههههها تقهههههدم خهههههدمار ال تههههههدد ولهههههى الهههههرب   1964لسهههههنة

وتحكمههههها تشههههريعار تههههنتم العمههههل التطههههوعي، الهههه و يبههههادر بههههه 
فهههي  مجموعههة مههأل ا فههراد والمؤسسههار وبههدوأل  هه ا التشههريعار

( علههى 127: 1994بماابهة تنتيمههار شههرعية. وعرفهها محههرم )
أنههها التجمعههار الشههعبية المنتمههة فههي وطههار رسههمي معتههرد بههه 
قانوني ا ويؤسسها أبنا  المجتمع المحلهي عهأل وقنهاعهم بحاجهاتهم 
وليهها كهي تقهوم بهردوار ووتهائد اجتماعيهة معينهة تشهبع أو تسهد 

( 56: 2007لعهز  )حاجار تطلبها مناشط حياتهم. ويعرفها ا
نقههال  عههأل فرنانههديز أأل المنتمههة غيههر الحكوميههة  ههي عبههارة عههأل 
ا لتحقيههه   جماعهههار صهههغيرة أو كبيهههرة مهههأل النهههاس يجتمعهههوأل معههه 
ا ولهيس اسهتجابة أمهر مهأل   دد مشتر  و م يفعلهوأل  له  طوعه 

 سلطة ما، وليس بهدد الرب . 
( برنههههههههها تلهههههههه  453: 2017ويعرفههههههههها شههههههههاكر وآخههههههههروأل )

ا، والتهههي ال تتبهههع أو المنتمهههار المشههههر  ة والمعتهههرد بهههها قانونيههه 
جههههة حكوميههههة ولكهههأل تخ ههههع إلشهههرافها القههههانوني، والتهههي تقههههدم 
خدمار عديدة للسكاأل فهي القريهة علهى أأل يكهوأل مؤسسهي  ه ا 

 المنتمار ال يقل عدد م عأل خمسة عشر فرد ا كحد أدنى.
( علهههى أنهههها أحهههد 392: 2020ويعرفهههها امبهههابي وآخهههروأل )

المهههدني  ار الجههه ور الشهههعبية أو ا  ليهههة، مؤسسهههار المجتمهههع 
والتهههي تههههدد ولهههى تحسهههيأل المسهههتو  االقتصهههادو واالجتمهههاعي 
لسهههكاأل المجتمهههع، دوأل النتهههر ولهههى تحقيههه  الهههرب ، علهههى أأل ال 
يقههل عههدد مؤسسههي  هه ا الجمعيههة عههأل خمسههة عشههر فههرد ا كحههد 

 أدنى.
ولقههههههد شهههههههد العمههههههل االجتمههههههاعي التطههههههوعي عههههههدة تغيههههههرار 

ووسهائله ومرتكزاتهه بفعهل التغيهرار، التهي وتطورار في مفهومهه 
تحدث في االحتياجهار االجتماعيهة. ومها يهمنها  نها التطهورار، 
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التههي حههدار فههي غايههار وأ ههداد العمههل االجتمههاعي، فبعههد أأل 
كهههاأل الههههدد ا ساسهههي  هههو تقهههديم الرعايهههة واإلعانهههة للمجتمهههع، 
أصههب  الهههدد اآلأل وحههداث التنميههة فههي المجتمههع، ولهه ل  يعههد 

الجتمههههاعي وحههههد  الركههههائز ا ساسههههية لتحقيهههه  التقههههدم العمههههل ا
االجتمههاعي والتنميههة بمختلهههد جوانبههها ومعيهههار ا لقيههاس مسهههتو  

 (.35: 2007الرقي االجتماعي لألفراد )الهاللي، 
تعههددر تعههاريد التطههوه، وأأل اختلفههر فههي الشههكل وال أنههها 
تتف  في الجو ر، ويعرد التطوه على أنه الجهد، اله و يب لهه 

األ بههال مقابههل لمجتمعههه بههدافع منههه لاسهههام فههي تحمههل أو ونسهه
مسههههههئوليار المؤسسههههههة االجتماعيههههههة التههههههي تعمههههههل علههههههى تقههههههديم 
الرفا ية اإلنسانية على أساس أأل الفر ، التي تتهير لمشاركة 
المههواطأل فههي أعمههال  هه ا المؤسسههار الديمقراطيههة ميههزة يتمتهههع 
 بههههها الجميههههع، وأأل المشههههاركة تعهههههد أأل يلتزمههههوأل بههههها )أحمهههههد،

( علههههى أنههههه 495: 1998(. ويعرفههههها حسههههانيأل )65: 2011
واله و يبه ل عهأل رغبهة الجهد القائم على مههارة أو خبهرة معينهة، 

واختيههار بغهههر  ادا  واجهه  اجتمهههاعي وبههدوأل توقيهههع جههزا  مهههالي 
( المتطهههوه علهههى 121: 2005. ويعهههرد عبهههدالعال )بال هههرورة

ا الحر أنه الشخ ، ال و يعطي وقتا وجهد ا بنا  ا على اختيار 
ومحهه  ورادتههه إلحههد  الجمعيههار ا  ليههة وبههدوأل أأل يحصههل 
أو يتوقههع أأل يحصههل علههى عائههد مههادو نتيههر جهههدا الطههوعي، 
ويفتهههر  أأل يكهههوأل الهههدافع ا ساسهههي للتطهههوه  هههو الرغبهههة فهههي 
خدمههة المجتمههع بجانهه  وشههباه بعهه  االحتياجههار االجتماعيههة 

 كالرغبة في تحقي  نوه مأل تركيد ال ار ماال . 
ولهى العمهل االجتمهاعي التطهوعي فهي  ه ا البحهث : وينتر 

ا، وأنهه مسها مة  على أنه جهد ونساني قد يكوأل فرد ا أو جماعيه 
حرا بنا  على حرية مطلقة، دوأل أدنى قدر مأل اإللزام مأل أو 
مصهههدر غيهههر  اتهههه، وانهههها قهههد تكهههوأل بهههالفكر والهههرأو والقهههول أو 

أخهر   المسا مة بالعمل أو المال أو الوقهر أو فهي أو أنشهطة
فههي الحيههاة، وفههي التطههوه ال ينتتههر مقابههل مههادو فالهههدد منههه 

 اإلسهام في تنمية المجتمع، وأنها تعتبر  دد ووسيلة. 

وبالنسهههبة لهههدوافع المشهههاركة التطوعيهههة يمكهههأل القهههول أأل الهههدوافع 
تمال المحر  ا ساسي، ال و يدفع الفرد ولى المشاركة الفعالهة فهي 

تبط  هه ا الههدوافع بمصههال  تعههود مختلههد المجههاالر والميههاديأل، وتههر 
ا مهها يشههار  النههاس وينههدمجوأل  علههى الفههرد أو علههى المجتمههع فغالبهه 
فههي البههرام  التنمويههة أو الجمعيههار ا  ليههة التههي يرونههها م ههمونة 
النجاال وخاصة تل ، التي تساعد علهى حهل مشهاكل الفقهرا  وزيهادة 

 . (Vanden & Hawkins, 1996: 216)دخلهم 
المشههههههاركة التطوعيههههههة مههههههأل خههههههالل  ويمكههههههأل وجمههههههال دوافههههههع

الكتابههار، التههي تناولههر  هه ا المو ههوه كمهها  كر هها عبههدالرحمأل 
 (: 249: 2000وشمس الديأل )

الرغبهههة فهههي تجميهههع الجههههود المشهههتركة لتحقيههه  االسههههتغالل  -1
 االمال لموارد البيئة المحيطة.

ح  عمل الخير دوأل انتتار مقابهل أو جهزا ، والرغبهة فهي  -2
 رد المتطوه.تحقي  مصلحة شخصية للف

الرغبههههة فههههي تقويههههة الههههروابط بههههيأل مختلههههد فئههههار المجتمههههع  -3
ا مههأل  التكامههل والتفاعههل بههيأل  هه ا وجماعاتههه ب غيههة تحقيهه  نوعهه 

 .الفئار بما يحق  المصال  المشتركة له ا الفئار والجماعار

وشهههباه الحاجهههار النفسهههية واالجتماعيهههة للفهههرد كحههه  العمهههل  -4
واطنيأل وتحقيههه  مهههع اآلخهههريأل واكتسههها  تقهههدير واحتهههرام المههه

 شعبية بيأل الجما ير.

توقههع الحصههول علههى عائههد مجههز يفههو  مهها يب لههه الفههرد مههأل   -5
جهد وما ي حى بهه مهأل مهال مهأل خهالل عملهه االجتمهاعي 

 التطوعي.

ورغههههم أ ميههههة العمههههل االجتمههههاعي التطههههوعي وقيمتههههه وقيمههههة 
الدور، ال و يلعبه التطوه في خدمة المجتمهع وال أأل المشهاركة 

ه بعهه  المعوقههار أ مههها مهها يلههي : كمهها  كر هها التطوعيههة تواجهه
 (94-93: 2005عبدالعال )

أأل القههرار بالمشههاركة فههي العمههل التطههوعي االختيههارو يرخهه   -1
 وقت ا طويال .

تعهههههههار  النشهههههههاط المطلهههههههو  المشهههههههاركة فيهههههههه مهههههههع وقهههههههر  -2
 المشاركة.
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 المشكلة االقتصادية والتمويل المالي. -3

رغبة السكاأل مأل التشاؤم مأل ومكانية تغيير البيئة يقلل مأل  -4
 المشاركة في العمل االجتماعي التطوعي.

 جههرة الكايههر مههأل أ ههل الريههد ولههى المههدأل بحاهه ا عههأل عمههل  -5
و ههؤال  لههيس لهههم اسههتقرار ممهها جعههل تههوفر المتطههوعيأل أمههر ا 

 شاق ا للغاية.

اقافههة سههكاأل المجتمههع وقههيمهم واتجا ههاتهم، التههي تههؤار فههي  -6
جا ههههههار الحيههههههاة فانخفهههههها  مسههههههتو  الههههههوعي وانتشههههههار االت
 السلبية واالتكالية عادة ما تمال عائق ا أمام المتطوه.

بعهههه  الشهههههبا  مصهههها  بذحبهههههاط نتههههر ا لمههههها يعانونههههه مهههههأل  -7
البطالة وقلة الدخل فحهالوا االنطهوا  علهى أنفسههم وانعهزالهم 

 عأل المجتمع.

سهههيطرة أشهههخا   وو السهههمعة السهههيئة علهههى الجمعيهههار أو  -8
ل التطهههوعي قههوة تهههراير م علهههى جههههة تجمههع مزيهههد ا مهههأل العمههه

 لتحقي  مآر  شخصية لهم.

نتريههة الفعههل االجتمههاعي التطههوعي لبارسههونز تفتههر   هه ا 
النتريههههة لكههههل فههههرد أ دافههههه وا تماماتههههه ودوافعههههه الخاصههههة وقههههد 
تختلههد  ههه ا الهههدوافع وا  هههداد واال تمامههار مهههأل وقهههر آلخهههر 
وكههل موقههد يتطلهه  مههأل الفههرد اتخهها  قههرارار تتعلهه  بالوسههائل 

داد، وأأل ا فههههراد يشههههاركوأل فههههي أنشههههطة الالزمههههة لبلههههو  ا  هههه
المجتمع  نههم يعتقهدوأل أأل  له  سهود يسهاعد م علهى تحقيه  
أ دافهم الشخصية بصورة أف ل مأل الوسائل ا خر  المتاحة 
لهههم، وال أأل مهههد   ههه ا المشهههاركة ونوعيتهههها تتهههرار بالعديهههد مهههأل 
العوامههل الموقفيههه والمعياريههة الاقافيههة، التههي قههد يكههوأل مههأل بينههها 

مر، والمهنة، والحالة التعليميهة، والحالهة الزواجيهة، والهدخل، الع
واالنفتهههههاال الجغرافهههههي، وقيهههههادة الهههههرأو، والتنتيمهههههار السياسهههههية، 
والقهههيم، وا فكهههار المحيطهههة بهههالموقد الههه و تهههتم فيهههه المشهههاركة 

(. وبهه ل  يمكههأل أأل ينطلهه  البحههث 299: 2001)أبوطههاحوأل، 
 مأل   ا التصور النصرو.

 
 

 الفروض البحثية
جههههههد عالقههههههة ورتباطيههههههة معنويههههههة بههههههيأل درجههههههة المشهههههههاركة تو  -1

التطوعيهههههة للههههههريفييأل بالجمعيهههههار ا  ليههههههة وبهههههيأل كههههههل مههههههأل 
المتغيههههرار المسههههتقلة المدروسههههة و ههههي : السههههأل، والمسههههتو  
التعليمي، وحجم الحيازة الزراعية، وحجم الحيازة الحيوانية، 
والههوعي السياسههي، والههدخل الشهههرو، وقيههادة الههرأو، ودرجههة 

 سرة، واالتجاا نحو التنمية و ل  كله على حدا. تراير ا 
توجهههد عالقهههة معنويهههة بههههيأل المتغيهههرار المسهههتقلة المدروسههههة  -2

مجتمعهههههههة، وبههههههههيأل درجههههههههة المشههههههههاركة التطوعيههههههههة للههههههههريفييأل 
 بالجمعيار ا  لية.

والختبههههار صههههحة الفر ههههيأل السههههابقيأل تههههم و ههههع الفههههرو  
 اإلحصائية المقابلة لها.

 األسلوب البحث 
 منطقة البحس: 

أجهههرو  ههه ا البحهههث فهههي محافتهههة اإلسهههماعيلية حيهههث تعتبهههر 
محافتههة اإلسههماعيلية مههأل محافتههار القنههاة الاالاههة، وقههد حههدث 
طفرة بهها فهي زيهادة عهدد الجمعيهار ا  ليهة المعانهة، باإل هافة 

 %11.2ولى زيادة عدد الجمعيهار ا  ليهة المشههرة بهها بنسهبة 
عامههههههههة )الجهههههههههاز المركههههههههزو للتعبئههههههههة ال 2013مقارنههههههههة بعههههههههام 
، البهاحايأل(. باإل افة ولهى أنهها مقهر عمهل 2019واإلحصا ، 

وت هههم محافتهههة اإلسهههماعيلية سهههبعة مراكهههز وداريهههة، وقهههد تقهههرر 
اختيههار أكبههر اههالث مراكههز مههأل حيههث عههدد الجمعيههار ا  ليههة 
والمراكههههههز  ههههههي: اإلسههههههماعيلية، والقصاصههههههيأل، والتههههههل الكبيههههههر، 

منتشهر بهها  وبنفس المعيار تم اختيار أكبر قرية مهأل كهل مركهز
تلههه  الجمعيهههار فكانهههر القهههر  المختهههارة  هههي: ال هههبعية مركهههز 
اإلسههماعيلية، قريههة المغاربههة مركههز القصاصههيأل، وقريههة الجزيههرة 

 الخ را  مركز التل الكبير.
 شاملة البحس وعينته: 

أجهههرو  ههه ا البحهههث علهههى جميهههع الهههريفييأل المقيمهههيأل بهههالقر  
حصههههههر سههههههنة فههههههركار، وب 22الههههههاالث الهههههه يأل بلغههههههر أعمههههههار م 
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ا لهههههه ل  كهههههاأل  ا يمالهههههوأل شههههههاملة  2830أعهههههداد م طبقههههه  مبحواهههههه 
البحهههث، ولتحقيههه  أ هههداد البحهههث تهههم اختيهههار عينهههة عشهههوائية 

مهههأل شهههاملة الهههريفييأل، وبههه ل  بلههه  حجهههم  %10بسهههيطة بنسهههبة 
مبحواه ا مهوزعيأل علهى القهر  الاالاهة المختهارة كمها  283العينة 

 (. 1 و مو   بجدول )
ر جميهههع الجمعيهههار ا  ليهههة ولتحديهههد عينهههة المهههديريأل تهههم حصههه

بههههههالمراكز الاالاههههههة، فوجههههههد أأل عههههههدد الجمعيههههههار ا  ليههههههة بمركههههههز 
جمعيههههههة أ ليههههههة بمركههههههز  64جمعيههههههة أ ليههههههة، و 77اإلسههههههماعيلية 
جمعية أ لية بمركز التهل الكبيهر، وبه ل  بلغهر  51القصاصيأل، و

جمعيهههة أ ليهههة،  192شهههاملة الجمعيهههار ا  ليهههة بهههالمراكز الهههاالث 
عينههههة عشههههوائية بسههههيطة مههههأل مههههديريأل  هههه ا  وعليههههه تقههههرر اختيههههار
مههأل شههاملة  %25جمعيههة أ ليههة تماههل  48الجمعيههار بلهه  قوامههها 

  ا الجمعيار تم توزيعها علهى قهر  المراكهز الهاالث حسه  نسهبة 
تمايهههل كهههل قريهههة فهههي شهههاملة البحهههث، حيهههث كهههاأل عهههدد الجمعيهههار 

جمعيهههة أ ليهههة  16جمعيهههة أ ليهههة، و 20بقريههة مركهههز اإلسهههماعيلية 
 جمعية أ لية بمركز التيل الكبير. 12لقصاصيأل، وبمركز ا

 فسلوب جمع وتحليم البيانات: 
تهههم وعهههداد صهههحيفة اسهههتبياأل للهههريفييأل ت هههمنر عهههددا مهههأل 
ا سههههئلة متعلقهههههة بهههههالمتغيرار المسههههتقلة، كمههههها ت هههههمنر أسهههههئلة 
خاصهههههة بهههههالمتغير التهههههابع و هههههو المشهههههاركة التطوعيهههههة للهههههريفييأل 

ى أسههههههئلة خاصههههههة بالجمعيههههههار ا  ليههههههة، وكهههههه ل  تحتههههههو  علهههههه
با سههههههبا ، التههههههي تمنههههههع الههههههريفييأل مههههههأل المشههههههاركة التطوعيههههههة 
بالجمعيهههار ا  ليهههة ومقترحهههاتهم لمواجهتهههها، وصهههحيفة أخهههر  
خاصهههههة بالمهههههديريأل وتحتهههههو  علههههههى المقترحهههههار التهههههي تشههههههجع 
الههههريفييأل علههههى المشههههاركة التطوعيههههة مههههأل وجهههههة نتههههر م. وتههههم 

يفة اختبهههار صههههحيفتي البحهههث مبههههدئي ا، حيههههث تهههم اختبههههار صههههح
مبحواهه ا بقريههة المغاربههة  30الههريفييأل علههى عينههة عشههوائية مههأل 

مركههز القصاصههيأل، وتههم اختبههار صههحيفة المههديريأل علههى عينههة 
عشههههوائية مههههأل عشههههرة مههههديريأل مههههأل نفههههس القريههههة. وبعههههد وجههههرا  
االختبهههار المبهههدئي لكهههل صهههحيفة تهههم وجهههرا  التعهههديالر الالزمهههة 

فتيأل، حتههى تههم الوصههول ولههى الشههكل النهههائي لكههل مههأل الصههحي

وتههههم جمههههع البيانههههار الميدانيههههة بالمقابلههههة الشخصههههية باسههههتخدام 
، وبعهههد 2021صهههحيفتي االسهههتبياأل خهههالل شههههرو وبريهههل ومهههايو

االنتههههها  مههههأل جمههههع البيانههههار، تههههم ترميز هههها وتفريغههههها وتحليلههههها 
وحصائي ا، وتهم اسهتخدام النسه  المئويهة، والتكهرارار، والمتوسهط 

النسهههبي، واالنحهههراد  الحسهههابي، والمتوسهههط المهههرج ، والمتوسهههط
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: 
 تهههم قياسهههه بسهههؤال المبحهههوث عهههأل سهههنة وقهههر جمهههع الستتتن: -1

البيانههار و ههو رقههم مطلهه  حيههث تراوحههر أعمههار المبحههوايأل 
سههنة  45.09( سههنه وكههاأل متوسههط أعمههار م 65-25بههيأل )

 سنة.  21.09بانحراد معيارو قدرا 
وتم قياسه بذعطا  المبحوث  المستو  التعليم  للمبحوس: -2

درجهههههار، والمهههههتعلم  4ا مهههههي صهههههفر، والههههه و يقهههههرأ ويكتههههه  
ي أتمهها بنجهاال فهي أعطي درجار تساوو عدد السنوار الته

التعليم الرسمي، وتراوحهر سهنوار تعلهيم المبحهوايأل مها بهيأل 
( سهههنة وبلههه  المتوسهههط الحسهههابي لهههه ا المتغيهههر 16-)صهههفر
 . 5.95سنة دراسية بانحراد معيارو قدرا  9.05

تهم قياسهها بعهدد القهراريط  حجتم الحيتاز  األرضتية الزراعيتة: -3
بهرقم مطله ،  التي يملكها المبحوث وتم التعبير عأل الحيازة

( قيهههههراط 250-12وتراوحههههر حيهههههازة المبحههههوايأل مههههها بههههيأل )
قيراط  89.85وكاأل متوسط الحيازة التي يمتلكها المبحوث 

 قيراط. 77.05بانحراد معيارو قدرا 

يقصههههد بالههههدخل  نهههها جميههههع  التتتتدخم الشتتتتاري للمبحتتتتوس: -4
مصادر الدخل المختلفة، التي يحصل فيها المبحوث علهى 

فسهههه وأسهههرته وكهههل شهههي  خهههالل أمهههوال ينفههه  منهههها علهههى ن
الشهر م اد وليه ما يدخرا المبحهوث و ا وجهد، وعليهه تهم 
قياسههه بسههؤال المبحههوث عههأل بنههديأل أساسههييأل  مهها االدخههار 
أأل وجهههد فهههي الشههههر، واإلنفههها  الشههههرو، حيهههث يتماهههل فهههي 
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أوجههههه اإلنفهههها  المختلفههههة و ههههي فههههاتورة التليفههههوأل أر ههههي أو 
ي ا، ومصهاريد تعلهيم محمول، فاتورة الكهربها ، والميهاا شههر 

ا والد، والمآكهههههل والملهههههبس والرعايهههههة الصهههههحية فهههههي حالهههههة 
ا مههههرا ، والمجههههامالر والهههههدايا، وأو مصههههاريد أخهههههر  
خالل الشهر. ام جمعر بنود اإلنفها  مهع بنهد االدخهار أأل 
وجههههههد للحصههههههول علههههههى الدرجههههههة الكليههههههة للههههههدخل الشهههههههرو 

 -1100للمبحههههههوث وتراوحههههههر دخههههههول ا فههههههراد مهههههها بههههههيأل )
جنيههههه، وكههههاأل متوسهههههط دخههههول أفهههههراد العينههههة مهههههأل ( 7000

جنيهه شههري ا بهانحراد معيهارو قهدرا  1649.12المبحهوايأل 
2449. 

تهم قياسهه بمقيهاس يتكهوأل مهأل سهتة بنهود  الوع  السياست : -5
تتعلههههه  بمعرفهههههة المبحهههههوايأل بالمجهههههاالر المختلفهههههة بنهههههواحي 
السياسههة المختلفههة ويعطههى المبحههوث درجههة واحههدة عههأل كههل 

نود السهتة، وبحسها  معامهل الفها كرونبها  بند يعرفه مأل الب
، و هههو معامهههل ابهههار مرتفهههع و ههه ا 0.82وجهههد أنهههه يسهههاوو 

يعني أنه يصل  للقياس وتراوحر درجهار المبحهوايأل علهى 
( درجههار، وكههاأل متوسههط 6- هه ا المقيههاس مهها بههيأل )صههفر

درجههة بههانحراد معيههارو قههدرا  3.06الههوعي السياسههي لهههم 
1.87. 

ال المبحههوث عههأل مههد  لجههو  تههم قياسههه بسههؤ  قيتتاد  التترفي: -6
الهههريفييأل لهههه طلبههها للنصههه  والمشهههورة فهههي بعههه  المجهههاالر 
االجتماعيههههههة و هههههههي المشههههههاركة فهههههههي ع ههههههوية المنتمهههههههار 
ا  ليهههة، ورشهههاد م للعمهههل التطهههوعي، زواال وتعلهههيم ا والد، 
بعهههه  المشههههاكل االجتماعيههههة الخاصههههة بحيههههاتهم، وكانههههر 

ا، و  ا، االسههتجابار علههى  هه ا ا مههور ا ربههع  ههي دائمهه  أحيانهه 
 1، 2، 3، 4ونههههههادر ا، وال وأعطيههههههر اإلجابههههههار الههههههدرجار 

علههى الترتيهه . اههم جمعههر درجههار البنههود ا ربههع للحصههول 
علههههى الدرجههههة الكليههههة لمتغيههههر قيههههادة الههههرأو وكههههاأل متوسههههط 

 .2.05درجة بانحراد معيارو قدرا  4.24الدرجار 

قهههيس  ههه ا المتغيهههر بذعهههداد قائمهههة  االتجتتتاه نحتتتو التنميتتتة: -7
عشهههرة عبهههارار مههها بهههيأل اإليجهههابي والسهههلبي،  تحتهههوو علهههى

وسئل المبحوث عهأل العبهارار العشهر باالختيهار بهيأل اهالث 

اسههههتجابار )موافهههه ، سههههياأل، غيههههر موافهههه (، حيههههث أعطههههى 
، 3، 2، 1والعبهارار السهلبية  1، 2، 3للعبارار اإليجابيهة 

وتهههههم حسههههها  معامهههههل الفههههها كرونبههههها  لمعرفهههههة مهههههد  ابهههههار 
و ههههو معامههههل ابههههار  0.71المقيههههاس فكههههاأل معامههههل الابههههار 

مناسهه  و هه ا يعنههي أنههه يصههل   غههرا  القيههاس، اههم جمههع 
درجار البنود العشر للحصهول علهى الدرجهة الكليهة لمتغيهر 
االتجاا نحو التنمية حيث تراوحر درجهار المبحهوايأل علهى 

( درجهههههههة، وكهههههههاأل المتوسهههههههط 30-10المقيهههههههاس مههههههها بهههههههيأل )
قههدرا درجههة بههانحراد معيههارو  22.75الحسههابي لههها المتغيههر

4.25. 

تهههم قيهههاس  ههه ا المتغيهههر  عضتتتوية المنظمتتتات االجتماعيتتتة: -8
بسهههؤاله عهههأل درجهههار ع هههويته بالمنتمهههار الموجهههودة فههههي 
مجتمعه المحلي، في حالة و ا كاأل ع و يرخه  درجهة، وال 
يرخ  صفر، ام طل  منه أأل يحدد نوه ع ويته فهي حالهة 
و ا كههاأل ع ههو باالختيههار بههيأل اههالث وجابههار و ههي ع ههو 

مجلهس ودارة، رئهيس مجلهس ودارة، وأعطيهر  عادو، ع و
علههى الترتيهه ، اههم  3، 2، 1تلهه  االسههتجابار أوزاأل رقميههة 

جمعهههر الهههدرجار للحصهههول علهههى الدرجهههة الكليهههة لع هههوية 
المنتمههههههار االجتماعيههههههة وبلهههههه  المتوسههههههط الحسههههههابي لههههههه ا 

 .1.75درجة بانحراد معيارو قدرا  5.31المتغير 

مههد  تههراير ا سههرة فههي ويقصههد بههها  نهها  درجتتة تتت ثير األستتر : -9
اتخههههههها  المبحهههههههوث قهههههههرار بالمشهههههههاركة التطوعيهههههههة مهههههههأل عدمهههههههه 
بالجمعيههار ا  ليههة بمجتمعههه المحلههي، وتههم قياسههه بمتههدرال مههأل 
أربع استجابار و ي درجة تراير ا سرة كبيرة فهي اتخها  القهرار 
أو متوسهههههههطة أو قليلهههههههة أو لهههههههيس لهههههههها تهههههههراير وأخههههههه ر  ههههههه ا 

علهى الترتيه  وكهاأل  1، 2 ،3، 4االستجابار ا وزاأل الرقمية 
درجهههههههة وبههههههانحراد معيههههههارو قهههههههدرا  2.05متوسههههههط الههههههدرجار 

1.01 . 

فستتتتتتتباب عتتتتتتتدم المشتتتتتتتاركة التطوعيتتتتتتتة للتتتتتتتريفيين  -10
ويقصهههد بهههها ا سهههبا ، التهههي منعهههر  بالجمعيتتتات األهليتتتة:

المبحوث مأل المشهاركة فهي ا نشهطة التطوعيهة بالجمعيهار 
الهريفييأل سهبب ا تمنهع  36ا  لية، حيث تهم وعهداد قائمهة بهها 
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مهههههههأل المشهههههههاركة التطوعيهههههههة، مهههههههأل خهههههههالل وجهههههههرا  دراسهههههههة 
اسهههتطالعية بهههها سهههؤال مفتهههوال عهههأل ا سهههبا  التهههي تمهههنعهم 
مهأل المشهاركة مههأل وجههة نتههر م، وتهم تقسههيم  ه ا ا سههبا  

مجموعههههههههار سههههههههببية و ههههههههي مجموعههههههههة ا سههههههههبا   6ولههههههههى 
االجتماعيهههههههة، ومجموعهههههههة ا سهههههههبا  الدينيهههههههة، ومجموعهههههههة 

ا سهبا  اإلداريهة، ومجموعهة  ا سبا  النفسهية، ومجموعهة
ا سهههههبا  االقتصهههههادية، ومجموعهههههة ا سهههههبا  المجتمعيهههههة، 

أسبا ، وتم قياسها  6بحيث أأل كل مجموعة تحتو  على 
مأل خالل سؤال المبحوث عأل درجة تراير السب  في منهع 
المبحههوث مههأل المشههاركة، بحيههث و ههع لههه أربههع اسههتجابار 

درجههههههة يوجهههههد السههههههب  بدرجههههههة كبيهههههرة، بدرجههههههة متوسههههههطة، ب
اهههههم  1، 2، 3، 4منخف هههههة، ال يوجهههههد. وأخههههه ر درجهههههار 

جمعر درجار كل مجموعة للحصول علهى الدرجهة الكليهة 
 لكل مجموعة.

ويقصههد بههها مهها يقترحههه المبحههوث سههوا   المقترحتتات: -11
مهههأل الهههريفييأل أو مهههديرو الجمعيهههار ا  ليهههة مهههأل مقترحهههار 
تحفهههههههههز وتشهههههههههجع الهههههههههريفييأل علهههههههههى المشهههههههههاركة التطوعيهههههههههة 

يههههة، وتههههم حسههههابها مههههأل خههههالل التكههههرارار بالجمعيههههار ا  ل
ا وفقه ا  وحسبر النسبة المئوية لكل مقتهرال وتهم ترتيبهها تنازليه 

 لأل مية النسبية لكل مقترال.

 ثاني ا: قيات المترير التابع: 

 هههو المشهههاركة التطوعيهههة للهههريفييأل بالجمعيهههار ا  ليهههة وتهههم 
قياسههها بسههؤال المبحههوث عههأل مشههاركته، وطلهه  منههه أأل يحههدد 

ي كهل نشههاط يقهوم بههه، وتهم وعطها  المبحههوث درجهة عههأل دورا فه
كههل دور يقههوم بههه فههي كههل مشههروه مههأل المشههروعار، التههي قههام 
بههها فههي تلهه  الجمعيههار وتكههوأل المقيههاس مههأل اانههى عشههر بنههد ا 
وكانههههر  هههه ا البنههههود  ههههي: التبههههره بالمههههال، وجمههههع التبرعههههار، 
واالتصههال بالمسههئوليأل، وح ههور االجتماعههار، وعمههل دعايههة، 

أ ميههة العمهل التطههوعي فهي خدمههة المجتمهع، والمسههاعدة وابهراز 
في حل مشهاكل الجمعيهار، والمسهاعدة فهي تقهديم الحلهول لهه ا 
قناه ا  الي بالعمل التطهوعي، واإلدال  بهالرأو،  المشكالر، وا 

ومتابعههة وتقيههيم أنشههطة الجمعيههة، والتفههر  للعمههل التطههوعي، اههم 
حههوث التههي جمعهر الههدرجار للحصههول علههى الدرجهة الكليههة للمب

تعتبهههر عهههأل المشهههاركة التطوعيهههة لهههه بالجمعيهههار ا  ليهههة، وبلههه  
درجهههة بهههانحراد معيهههارو قهههدرا  50.37المتوسهههط الحسهههابي لهههه 

4.12. 

 النتائج البحثية ومناقشتاا
 فوال : عينة البحس 

( 2/5( أأل نحههههههههو )2تو هههههههه  النتههههههههائ  الههههههههواردة بجههههههههدول )
التهي يقعوأل في فئة ا عمار المتوسهطة،  %42.40المبحوايأل 

( سههههنة، وأأل نحههههو الههههث المبحههههوايأل 51-39تتههههراوال مهههها بههههيأل )
مأل الحاصليأل على اإلعدادية، وأأل أكار مهأل نصهد  32.9%

( قيراط و م 174-94يحوزوأل ما بيأل ) %53.71المبحوايأل 
يتواجدوأل بالفئة الوسطى، وأأل معتم المبحوايأل كانهر دخهولهم 

( جنيهه، وأأل 5032-3069متوسطة، حيهث تراوحهر مها بهيأل )
يقعهههههوأل فهههههي فئهههههة الهههههوعي  %42.40( المبحهههههوايأل 2/5نحهههههو )

مهأل المبحهوايأل يقعهوأل  %52.29السياسي المتوسط، وأأل نحو 
فههي فئههة قيهههادة الههرأو المرتفعههة، وأأل أكاهههر مههأل الههث المبحهههوايأل 

يقعههههوأل فههههي فئههههة الع ههههوية المتوسههههطة، وأأل  %36.04بقليههههل 
أغلبيههههة المبحههههوايأل يتههههراروأل بقههههرار ا سههههرة فههههي اتخهههها  قههههرار م 

منهم يقعهوأل فهي  %40.64لمشاركة التطوعية حيث أأل نحو با
 %54.77فئة التراير العالي، وأأل أكار مأل نصهد المبحهوايأل 

ال يشاركوأل في العمل التطوعي بالجمعيار ا  لية، وأأل أكاهر 
يشهههههههاركوأل فهههههههي العمهههههههل  %45.23مهههههههأل خمسهههههههي المبحهههههههوايأل 

 التطوعي بالجمعيار ا  لية. 
عية للريفيين بالجمعيات ألهلية ثاني ا: مستو  المشاركة التطو 

 بمنطقة الدراسة  

ا فهههي تحقيههه   تلعههه  المشهههاركة التطوعيهههة للهههريفييأل دور ا  امههه 
التنميههههة الريفيههههة، وممهههها الشهههه  فيههههه أأل نجههههاال وفاعليههههة التنميههههة 
الريفية تتوقد على مقدار ونوه مشاركة أفراد المجتمع في   ا 

تطيع تحقيه  الجهود، حيث أأل الجهود الحكومية بمفرد ا ال تس
بههرام  التنميههة المطلوبههة. وعليههه كههاأل مههأل المهههم معرفههة مسههتو  



 2021سبتمبر  -يوليو( 3العدد  42)مجلد -ل العلمى ندرية للتبادمجلة اإلسك        

 

1676 

المشهههاركة التطوعيهههة للهههريفييأل المبحهههوايأل فهههي العمهههل التطهههوعي 
بالجمعيهههار ا  ليهههة حيهههث تراوحهههر القهههيم المعبهههرة عهههأل مسهههتو  
-المشههاركة التطوعيههة للههريفييأل بالجمعيههار   ليههة بههيأل )صههفر

ى أربهههع فئهههار و هههي ال ( درجهههة. تهههم تقسهههيم  ههه ا المهههد  ولههه12
( درجهة، 4-1يشار  )صفر( وفئهة المشهاركة المنخف هة مهأل )

( درجهههههههة، وفئهههههههة 8-5والفئهههههههة الاالاهههههههة المشهههههههاركة المتوسهههههههطة )
 ( درجة.12-9المشاركة المرتفعة )

 %54.77( أأل أكاهههر مهههأل نصهههد 3وتو ههه  بيانهههار جهههدول )
مهههأل المبحهههوايأل ال يشهههاركوأل فهههي العمهههل التطهههوعي بالجمعيهههار 

مههههأل المبحههههوايأل كههههاأل مسههههتو   %20.14خمههههس أل وأ ا  ليهههة،
كانهر مشهاركتهم متوسهطة،  %14.5مشاركتهم منخف هة، وأأل 
كانهر مسهتو  مشهاركتهم  %10.60وأأل نحو عشر المبحهوايأل 

  مرتفعة بالعمل التطوعي بالعمل ا  لي. 

 توزيع المبحوثين وفق ا للمتريرات المستقلة المدروسة   2جدوم 

 % العدد ترريتتالمت % العدد المتريتتتر

   قيادة الرأو:  -6   السههههأل:  -1

 14.13 40 ( درجة2-1منخف ة ) 35.33 100 ( سنة38-25الصغيرة )

 33.57 95 ( درجة4-3متوسطة ) 42.40 120 ( سنة51-39المتوسطة )

 52.29 148 ( درجة6-5مرتفعة ) 22.27 63 ( سنة65-52رة )الكبي

   لمنتمار االجتماعية:وية اع  -7   المستو  التعليمي:  -2

 34.27 97 ( درجة3-منخف ة )صفر 17.67 50 أمهي )صفر( درجة

 36.04 102 ( درجة7-4متوسطة ) 10.60 30 ( درجار4يقرأ ويكت  )

 29.68 84 ( درجة11-8) مرتفعة 21.55 61 ( درجة6ابتدائي )

    :درجة تهراير ا سرة -8 32.90 93 ( درجة9وعدادو )

 12.01 34 ال يوجد تراير )صفر( درجة 17.67 50 ة( درج12اانوو )

 17.67 50 ( درجة1تراير منخف  ) 10.24 29 ( درجة16جامعي )

 29.68 84 ( درجة2تراير متوسط )   

 40.64 115 ( درجة3وو )تراير ق   الحيازة الزراعية:  -3

   االتجاا نحو التنمية:  -9 28.62 81 ( قيراط93-81صغيرة )

 11.66 33 ( درجة16-10منخف  ) 53.71 152 ( قيراط174-94طة )وسمت

 44.16 125 ( درجة23-17متوسط ) 17.67 50 ( قيراط 250-175كبيرة )

 44.16 125 ( درجة30-24مرتفع )   الدخل الشهرو:  -4

   المشاركة التطوعية:  -10 37.01 105 ( جنيه3065-1100ف  )منخ

 54.77 155 فئة ال يشار  )صفر( درجة 52.5 115 ( جنيه5032-3066متوسط )

 45.23 128 ( درجة1فئة المشاركة ) 22.26 63 ( جنيه7000-5033مرتفع )

      الوعي السياسي:  -5

    17.67 50 ( درجة1-منخف  )صفر

    42.40 120 ( درجة4-2متوسط )

    39.92 113 ( درجة6-5مرتفع )

 التطوع  بالجمعيات األهلية بمنطقة الدراسة ة للريفيين المبحوثين ف  العمم : مستو  المشاركة التطوعي3جدوم 

 % العدد فئات المشاركة

 54.77 155 ال يشار  )صفر(

 20.14 57 ( درجة4-1مشاركة منخف ة )

 14.49 41 ( درجة8-5مشاركة متوسطهة )

 10.60 30 ( درجة12-9مشاركة مرتفعة )

 100 283 المجموه
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ا  ت مهههألويالحههه بيانهههار الجهههدول أأل نصهههد المبحهههوايأل تقريبههه 
يقعهههههوأل فههههههي فئهههههة الهههههه يأل ال يشهههههاركوأل، يليههههههها فئهههههة المشههههههاركة 
المنخف ة، اهم فئهة المشهاركة المتوسهطة، وأخيهر ا فئهة المشهاركة 
المرتفعههة، وقههد يرجههع  ههعد المشههاركة التطوعيههة للههريفييأل ولههى 
العديههد مههأل ا سههبا  التههي سههود نتعههر  لههها. وتتهههر بيانههار 

مهأل وجمهالي  %45.23مبحوا ا يمالوأل  128الجدول أأل نفس 
 المبحوايأل يشاركوأل في العمل التطوعي بالجمعيار ا  لية.

مههههأل المبحههههوايأل  %95.31( أأل 4ويت هههه  مههههأل الجههههدول )
قههههاموا بعمههههل  %73.9شههههاركوا بالمههههال وجمههههع التبرعههههار، وأأل 

 %59.3مهههههنهم شهههههاركوا بهههههالرأو، وأأل  %72.66دعايهههههة، وأأل 
قهههههاموا  %56.25بروقهههههاتهم، فهههههي حهههههيأل أأل  ا مةقهههههاموا بالمسههههه

مهنهم  %49.22بذقناه ا  هالي بر ميهة العمهل التطهوعي، وأأل 
مههههنهم شههههاركوا فههههي حههههل  %40.62اتصههههلوا بالمسههههئوليأل، وأأل 

مههههنهم  %33.59مشههههاكل الجمعيههههار التههههي تتعههههر  لههههها وأأل 
قهههههههههاموا بمتابعهههههههههة أنشهههههههههطة  %24.22سههههههههها موا بالعمهههههههههل، وأأل 

أ ميهة دور الجمعيهة فهي حوا مهنهم أو ه %17.19الجمعيهة، و
مههنهم  3.125العمهل التطهوعي فههي تنميهة القريهة، وفههي حهيأل أأل

 قاموا بالمسا مار العينية.

ويت   مما سب  أأل الغالبيهة العتمهى قهاموا بهالتبره بالمهال 
وجمع التبرعار، و ل  أأل التبره بالمال ال يشترط ونفها  مبهال  

رعهار يوجهد التبكبيرة بل مبال  حتى ولو بسيطة، كما أأل جمهع 
 اناس متخصصيأل في القر  قيام ب ل .

ثالثتت ا: فستتباب عتتدم المشتتاركة التطوعيتتة للتتريفيين بالجمعيتتات 
 األهلية من وجاة نظرهم 

ولمعرفههة ا سههبا ، التههي تمنههع الههريفييأل مههأل المشههاركة فههي 
عيهار ا  ليهة. تهم سهؤال المبحهوايأل غيهر العمل التطوعي بالجم

اركتهم، حيهث أدلهى المبحهوايأل المشاركيأل عأل أسهبا  عهدم مشه
تقسههههيمهم ولههههى سههههتة  سههههبب ا تمنههههع مشههههاركتهم تههههم 36أنههههه يوجههههد 

 مجموعار سببية و ي: 
 مجموعة األسباب االقتيادية:  -1

( أنههه يوجههد سههتة أسههبا  5أتهههرر النتههائ  الههواردة بجههدول )
أل تمنههههع الههههريفييأل مههههأل المشههههاركة التطوعيههههة اقتصههههادية يمكههههأل أ

ا وفقهه ا   ميتههها بنهها  ا  بالجمعيههار ا  ليههة، وجهها ر مرتبههة تنازليهه 
متوسهههط النسهههبي، حيهههث جههها  فهههي علهههى المتوسهههط الحسهههابي وال

 3.38الترتيهه  ا ول مصههاريد ا بنهها  كايههرة بمتوسههط حسههابي 
، وأقههههههههههههر  هههههههههههه ا %84.5درجههههههههههههة، ومتوسههههههههههههط نسههههههههههههبي قههههههههههههدرا 

لمبحوايأل على أنه يوجد بدرجة كبيرة.مأل ا %76.3السب 

 128تطوعية بالجمعيات األهلية         ن= ا لنوعية لمشاركتام التوزيع المبحوثين وفق    4جدوم 
 % العدد نوع المشاركة

 95.31 122 التبره بالمال. -1

 95.31 122 جمع تبرعار. -2

 73.19 101 عمل دعاية. -3

 72.66 93 المشاركة بالرأو. -4

 59.37 75 المسا مة بالوقر. -5

 56.25 72 وقناه ا  الي بالعمل التطوعي. -6

 49.22 63 االتصال بالمسئوليأل. -7

 40.62 52 المسا مة في حل مشاكل الجمعيار.  -8

 33.59 43 المسا مة بالعمل والمجهود. -9

 24.22 31 متابعة نشاط الجمعية. -10

 17.19 22 التطوعي في تنمية المجتمع المحلي.وبراز أ مية العمل  -11

 3.125 4 المسا مة العينية. -12

 * قد يسا م المبحوث بركار مأل دور
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وجا  في الترتي  الااني البحث عأل أعمال أخر  بدال  مأل 
درجهة، ومتوسهط  3.11العمل التطهوعي بمتوسهط حسهابي قهدرا 

منهم أأل   ا السب   %60.64، وأشار نحو %77.75نسبي 
يوجد بدرجة كبيرة، وجها  فهي المرتبهة الاالاهة االنشهغال برعمهال 

 2.83ل مههأل العمههل التطههوعي بمتوسههط قههدرا  ههأكسهه  منههها أف
، و كههههههههر  ههههههه ا السههههههههب  %70.75درجهههههههة، ومتوسههههههههط نسهههههههبي 

مههههأل المبحههههوايأل علههههى أنههههه يوجههههد بدرجههههة كبيههههرة، وأأل  52.9%
العمل التطوعي ليس له قيمة جا  فهي الترتيه  الرابهع بمتوسهط 

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

يهه  الخههامس انخفهها  المسههتو  االقتصههادو للههريفييأل فههي الترت
، %57.5درجههة، ومتوسههط نسههبي مقههدارا  2.30بمتوسههط قههدرا 

مهأل  %21.35و كر  ه ا السهب  علهى أنهه يوجهد بدرجهة كبيهرة 
المبحوايأل، وكاأل أخر ا سبا  االقتصهادية السهتة التهي  كر ها 

 2.03المبحهههوايأل سهههب   هههعد دخهههول الهههريفييأل بتوسهههط قهههدرا 
وأقههههر  هههه ا السههههب   %50.75سههههط نسههههبي مقههههدارا درجههههة ومتو 

 أنه يوجد بدرجة كبيرة.  14.19%
 مجموعة األسباب اإلدارية:  -2

( أأل  نها  سهتة أسهبا  تتعله  بهالنواحي 6يت   مأل جهدول )
اإلداريههههة يمكهههههأل أأل تقهههههد حهههههائال  وتمنهههههع الهههههريفييأل مهههههأل المشهههههاركة 
ة التطوعيهههة بالجمعيهههار ا  ليهههة وكهههاأل أ هههم  ههه ا ا سهههبا  اإلداريههه

ا للمتوسهههههط  ويههههرتي فههههي المرتبههههة ا ولههههى مههههأل حيههههث ا  ميههههة وفقهههه 
الحسهابي والمتوسهط النسهبي بسههب  القهوانيأل واللهوائ  المقيهدة لعمليههة 

درجهة ومتوسهط  3.47المشاركة التطوعية بمتوسهط حسهابي مقهدارا 
مههأل المبحههوايأل،  %77.47، و كههر  هه ا السههب  %86.65نسههبي 

 ة الجمعيههار ا  ليههة وجهها  فههي المرتبههة الاانيههة سههب  عههدم كفهها
درجهة ومتوسهط نسهبي  3.20في أدائها لوتائفهها بمتوسهط قهدرا 

مهههأل المبحهههوايأل أأل  ههه ا السههههب   %62.58وأفهههاد نحهههو  80%
يوجد بدرجة عالية، وجا  في الترتي  الاالث سب  عدم تدري  

 %77درجههة ومتوسههط نسههبي  30.8المتطههوعيأل بمتوسههط قههدرا 
 ههه ا السهههب  يوجهههد مهههأل المبحهههوايأل أأل  %54.19وأشهههار نحهههو 

بدرجهههة كبيهههرة، وأتهههي فهههي الترتيههه  الرابهههع عهههدم عقهههد نهههدوار أو 
دورار تدريبيههههة إلبههههراز أ ميههههة العمههههل التطههههوعي بمتوسههههط قههههدرا 

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

عيهههار فهههي الترتيههه  التوجيهههه الكهههافي للمتطهههوعيأل مهههأل قبهههل الجم
درجههة ومتوسههط نسههبي مقههدارا  2.34الخههامس بدرجههة متوسههطة 

مهههأل المبحهههوايأل علهههى أنهههه يوجهههد  56.36وأقهههر نحهههو  58.5%
بدرجهههة كبيهههرة، وجههها  فهههي نهايهههة ا سهههبا  اإلداريهههة التهههي تمنهههع 
الهههريفييأل مهههأل المشهههاركة فهههي العمهههل التطهههوعي بالجمعيهههار عهههدم 

تطهههههوه بهههههها و هههههوال دور المتطهههههوه مهههههأل قبهههههل الجمعيهههههة التهههههي ي
درجهههههة ومتوسههههههط نسهههههبي قههههههدرا  2.06بمتوسهههههط حسهههههابي قههههههدرا 

مهههههأل  %7.74وأشهههههار بوجهههههودا بدرجهههههة كبيهههههرة نحهههههو  51.61%
 المبحوايأل.
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 مجموعة األسباب االقتيادية الت  تمنع الريفين من المشاركة التطوعية بالجمعيات األهلية ومرتبة تنازلي ا من وجاة نظر المبحوثين   5جدوم 

 قتياديةاألسباب اال
المتوسط  ال توجد توجد بدرجة منخفضة توجد بدرجة متوسطة توجد بدرجة كبير 

 الحساب 

المتوسط 
 % العدد % العدد % العدد % العدد النسب 

 84.5 3.38 12.25 19 7.74 12 9.67 15 7.82 109 مصاريد ا بنا  كبيرة -1

 77.75 3.11 16.77 26 15.48 24 7.09 11 60.64 94 البحث عأل أعمال أخر  بدال  مأل العمل التطوعي -2

 70.75 2.83 30.96 48 7.74 12 8.38 13 52.90 82 االنشغال برعمال أكس  منها أف ل مأل العمل التطوعي -3

 62.5 2.50 42.58 66 3.87 6 13.54 21 40.00 62 العمل التطوعي ليس له قيمة مادية -4

 57.5 2.30 32.25 50 27.09 42 18.70 29 21.93 34 انخفا  المستو  االقتصادو للريفييأل -5

 50.75 2.03 50.96 79 8.38 13 26.45 41 14.19 22  عد دخول الريفييأل -6

 
 مجموعة األسباب اإلدارية الت  تمنع الريفين من المشاركة التطوعية بالجمعيات األهلية ومرتبة تنازلي ا من وجاة نظر المبحوثين  :6جدوم 

 داريتتةاألسباب اإل
 توجد بدرجة كبير 

توجد بدرجة 
 متوسطة

توجد بدرجة 
 منخفضة

المتوسط  ال يوجد
 الحساب 

المتوسط 
 % العدد % العدد % العدد % العدد النسب 

 86.75 3.47 12.25 19 5.16 8 5.16 8 77.47 120 القوانيأل واللوائ  المقيدة لعملية المشاركة التطوعية -1

 80 3.2 14.83 23 12.90 20 9.67 15 62.58 97 ر ا  لية في أدائها لوتائفهاعدم كفا ة الجمعيا -2

 77 3.08 12.90 20 20.00 31 12.90 20 54.19 84 عدم تدري  المتطوعيأل -3

 69.5 2.78 25.16 39 13.54 21 19.35 30 41.93 65 عدم عقد ندوار أو دورار تدريبية إلبراز أ مية العمل التطوعي -4

 58.5 2.34 32.90 51 20.00 31 27.09 42 56.36 31 التوجيه الكافي للمتطوعيأل مأل قبل الجمعيارغيا   -5

 51.61 2.06 43.22 67 14.13 23 34.19 53 7.74 12 عدم و وال دور المتطوه مأل قبل الجمعية التي يتطوه بها -6
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 مجموعة األسباب المجتمعية:  -3

التي تمنهع المشهاركة ( ا سبا  المجتمعية 7يعر  جدول)
التطوعيههة للههريفييأل بالجمعيههار ا  ليههة، حيههث  كههر المبحههوايأل 
أنه يوجد ستة أسبا  أمكأل ترتيبهم تنازلي ا وفق ا لدرجة وجهود م 
بنهها  علههى المتوسههط الحسههابي والمتوسههط النسههبي، وعليههه جهها  
فههههههههي الترتيهههههههه  ا ول سههههههههب  أأل المجتمههههههههع ال يقههههههههدر ا فههههههههراد 

 3.19يهههرو بدرجهههة متوسهههطة قهههدر ا المشهههاركيأل فهههي العمهههل الخ
، و كهر  ه ا السهب  علهى أنهه %79.75درجة ومتوسط نسهبي 

 مأل المبحوايأل.  %47.09يوجد بدرجة كبيرة 
وجا  في الترتي  الااني سب  أأل النهاس تنتهر ولهى ا فهراد 

درجههة  2.95المتطههوعيأل نتههرة تعههاطد بمتوسههط حسههابي قههدرا 
مههأل  %41.92و كههر  هه ا السههب   %73.75ومتوسههط نسههبي 

المبحهههوايأل. وجههها  فهههي الترتيههه  الاالهههث سهههب  أأل المجتمهههع ال 
درجههة  2.38يعطهي للفههرد حقهه المعنههوو بمتوسهط حسههابي قهدرا 

 %25.8، و كههر  هه ا السههب  %59.5ومتوسههط نسههبي مقههدارا 
مهههأل المبحهههوايأل، وأتهههى فهههي الترتيههه  الرابهههع أأل اقافهههة المجتمهههع 

 %2.01الهديني ال تشههجع علههى التطههوه بمتوسههط حسههابي قههدرا 
، وأقهههههر  لههههه  نحهههههو %50.25درجهههههة ومتوسهههههط نسهههههبي مقهههههدارا 

مهأل المبحههوايأل علههى أنههه يوجهد بدرجههة كبيههرة. وجهها   18.06%
فههي المرتبههة الخامسههة سههب  تركيههز المههرأة علههى العمههل بههالمنزل 

درجهههة ومتوسهههط نسهههبي  1.96ورعايهههة ا سهههرة بمتوسهههط قهههدر أل 
مهههأل المبحهههوايأل أأل  ههه ا السهههب   %16.12، وأكهههد نحهههو 49%

رجههة كبيههرة. وجهها  فهههي الترتيهه  ا خيههر سههب  عهههادار يوجههد بد
وتقاليههههد المجتمههههع تعطههههي للرجههههل حريههههة المشههههاركة دوأل المههههرأة 

درجههههة ومتوسههههط نسههههبي مقههههدارا  1.92بدرجههههة متوسههههطة قههههدر ا 
علههههى أنههههه يوجههههد  %14.19و كههههر  هههه ا السههههب  نحههههو  48%

 بدرجة كبيرة. 
 
 
 

 مجموعة األسباب االجتماعية:  -4
( أأل  نها  سهتة أسهبا  8جهدول )ب أو حر النتائ  الهواردة

اجتماعيهههة تمنهههع الهههريفييأل مهههأل المشهههاركة التطوعيهههة بالجمعيهههار 
ا للمتوسههههط  ا  ليههههة، وأمكههههأل ترتيهههه   هههه ا ا سههههبا  السههههتة وفقهههه 
الحسههابي والمتوسههط النسههبي لكههل سههب ، حيههث جهها  فههي مقدمههة 
ا سههههبا  االجتماعيههههة سههههب  عههههدم الههههوعي بر ميههههة الجمعيههههار 

درجههههة،  3.41ع بمتوسههههط حسههههابي تمههههاال ليههههة فههههي تنميههههة المج
مههأل  %61.29، و كههر  هه ا السههب  %85.25ومتوسههط نسههبي 

المبحهههوايأل أنهههه يوجهههد بدرجهههة كبيهههرة، وجههها  فهههي المرتبهههة الاانيهههة 
درجهههة  3.14العمههل التطههوعي للهه كور ولههيس لانههاث بمتوسههط 

مهأل المبحههوايأل  %52.90وأقهرا نحهو  %78.5ومتوسهط نسهبي 
فههي الترتيهه  الاالههث سههب    علههى أنههه يوجههد بدرجههة كبيههرة، وجهها

درجهههة، ومتوسهههط  2.96االنشههغال بتربيهههة ا والد بمتوسهههط قهههدرا 
 %49.67وأشار بوجود   ا السب  بدرجة كبيهرة  %74نسبي 

مأل المبحوايأل، وأتى في الترتي  الرابع سهب  العهادار والتقاليهد 
التهههي تمنهههع النسههها  مهههأل المشهههاركة فهههي العمهههل التطهههوعي بدرجهههة 

وأكهههد  %65جهههة ومتوسهههط نسهههبي قهههدرا در  2.6متوسهههطة قهههدر ا 
منهم أنه يوجد بدرجة كبيرة، وجا  في الترتي   %40.64نحو 

قبههههل ا خيههههر سههههب  رفهههه  الههههزوال مشههههاركة الزوجههههة بمتوسههههط 
وأفههاد نحههو  %63درجههة، ومتوسههط نسههبي  2.52حسههابي قههدرا 

مهههأل المبحهههوايأل أنهههه يوجهههد بدرجهههة كبيهههرة، وجههها  فهههي  39.35%
  الزوجههة مشههاركة الههزوال رفههالترتيهه  السههادس وا خيههر سههب  

، %57.25درجة ومتوسط نسهبي  2.29بمتوسط حسابي قدرا 
مهههأل المبحهههوايأل علهههى أنهههه يوجهههد بدرجهههة  %30.96وأقهههرا نحهههو 

 كبيرة.
 
 

 



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

 

1681 

 

 ن ثي  مجموعة األسباب المجتمعية الت  تمنع الريفين من المشاركة التطوعية بالجمعيات األهلية ومرتبة تنازلي ا من وجاة نظر المبحو 7جدوم

 األسباب المجتمعية
 توجد بدرجة كبير 

توجد بدرجة 
 متوسطة

توجد بدرجة 
 منخفضة

المتوسط  ال توجد
 الحساب 

المتوسط 
 % العدد % العدد % العدد % العدد النسب 

 79.75 3.19 0.64 1 26.45 41 25.80 40 47.09 73 المجتمع ال يقدر ا فراد المشاركيأل في العمل الخيرو -1

 73.75 2.95 9.03 14 28.38 44 20.64 32 41.93 65 س تنتر ولى ا فراد المتطوعيأل نترة تعاطدناال -2

 59.50 2.38 30.96 48 25.16 39 18.06 28 25.80 40 المجتمع ال يعطي للفرد حقه المعنوو -3

 50.25 2.01 45.16 70 26.45 41 10.32 16 18.06 28 اقافة المجتمع الديني ال تشجع على التطوه -4

 49.00 1.96 43.87 68 32.25 50 7.74 12 16.12 25 تركيز المرأة على العمل بالمنزل ورعاية ا سرة -5

 48.00 1.92 41.25 64 38.70 60 5.80 9 14.19 22 عادار وتقاليد المجتمع الريفي تعطي للرجل حرية المشاركة دوأل المرأة -6

 منع الريفين من المشاركة التطوعية بالجمعيات األهلية ومرتبة تنازلي ا وفق ا لفهمية النسبية من وجاة نظرهم ت مجموعة األسباب االجتماعية الت   8جدوم 

 األسباب االجتماعية
 توجد بدرجة كبير 

توجد بدرجة 
 متوسطة

توجد بدرجة 
 منخفضة

 ال توجد
المتوسط 
 الحساب 

المتوسط 
 النسب 

   % العدد % العدد % العدد % العدد

 85.25 3.41 3.22 5 12.90 20 22.58 35 61.219 95 دم الوعي بر مية الجمعيار ا  لية في تنمية المجتمعع -1

 78.5 3.14 12.90 20 22.58 35 14.83 23 52.90 82 العمل التطوعي لل كور وليس لاناث -2

 74.00 2.96 15.48 24 22.58 35 12.25 19 49.67 77 االنشغال بتربية ا والد  -3

 65.00 2.6 30.96 48 18.70 29 9.67 15 40.64 63 العادار والتقاليد التي تمنع مشاركة النسا  في العمل التطوعي -4

 63.00 2.52 33.54 52 19.35 30 7.74 12 39.35 61 رف  الزوال مشاركة الزوجة  -5

 57.25 2.29 37.41 58 26.45 41 5.16 8 30.96 48 رف  الزوجة مشاركة الزوال -6
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 مجموعة األسباب النفسية:  -5

( أنههههه يوجههههد سههههتة 9كشههههفر النتههههائ  المعرو ههههة بجههههدول )
أسهههههههبا  نفسههههههههية تمنهههههههع الههههههههريفييأل مهههههههأل المشههههههههاركة التطوعيههههههههة 
بالجمعيههار ا  ليههة وأمكههأل ترتيهه   هه ا ا سههبا  وفقهه ا   ميتههها 
النسبية بنا  ا على المتوسط الحسابي والمتوسط النسهبي، حيهث 

سهههبا  الصهههراه الهههداخلي لألفهههراد بهههيأل  جههها  فهههي مقدمهههة  ههه ا ا
 3.24العمههههل التطههههوعي وا عمههههال ا خههههر  بدرجههههة متوسههههطة 

مهههأل  %52.25وأقهههرا نحهههو  %81درجههة ومتوسهههط نسهههبي قهههدرا 
المبحهههوايأل علهههى أنهههه يوجهههد بدرجهههة كبيهههرة، وجههها  فهههي الترتيههه  
الاههاني الخبههرار السههيئة السههابقة التههي تكونههر لههد  ا فههراد عههأل 

يههه  الاهههاني بدرجهههة متوسهههطة قهههدر ا رتالعمهههل التطهههوعي فهههي الت
، و كههههرا نحههههو %77.25درجههههة، ومتوسههههط نسههههبي قههههدرا  3.09
مهههأل المبحهههوايأل، وجههها  فهههي الترتيههه  الاالهههث سهههب   47.74%

وحسههههاس الههههبع  بههههرأل العمههههل التطههههوعي لههههيس لههههه قيمههههة فههههي 

درجهههة ومتوسهههط  2.85الترتيهه  الاالهههث بدرجهههة متوسهههطة قهههدر ا 
أل أأل  ههههه ا ايمهههههأل المبحهههههو  %41.93، وأفهههههاد %77.25نسهههههبي 

السهههب  يوجههههد بدرجههههة كبيههههرة، وجههها  فههههي الترتيهههه  الرابههههع سههههب  
اعتقههاد الههبع  أأل العمههل التطههوعي مجههرد عمههل عههادو بدرجههة 

 %67.58درجهههة ومتوسهههط نسهههبي قهههدرا  2.70متوسههطة قهههدر ا 
مههههأل المبحههههوايأل علههههى أنههههه يوجههههد  %38.06وأفههههاد بهههه ل  نحههههو 

 بدرجههة كبيههرة. وجهها  فههي الترتيهه  الخههامس سههب  عههدم وحسههاس
 2.67لمتطههههوه بقيمتههههه فههههي مجتمعههههه بدرجههههة متوسههههطة قههههدر ا ا

 %35.48، وأشهههههار نحهههههو %66.75درجهههههة، ومتوسهههههط نسهههههبي 
علهههى أأل  ههه ا السهههب  يوجهههد بدرجهههة كبيهههرة، وجههها  فهههي الترتيههه  
السههادس وا خيههر سههب  البعههد عههأل العمههل التطههوعي رحههة بههال 

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

مجموعة األسباب النفسية الت  تمنع الريفين من المشاركة التطوعية بالجمعيات األهلية ومرتبة تنازلي ا وفق ا لفهميتة   9جدوم 
 النسبية من وجاة نظرهم 

 األسباب النفسيتتة

توجد بدرجة 
 كبير 

توجد بدرجة 
 متوسطة

توجد بدرجة 
 منخفضة

المتوسط  دوجال ت
 الحساب 

المتوسط 
 % العدد % العدد % العدد % العدد النسب 

الصهههههراه الهههههداخلي لألفهههههراد  -1
بههيأل العمههل التطههوعي وا عمههال 

 ا خر 
81 52.25 35 22.58 35 22.58 4 2.58 3.24 81 

الخبرار السيئة السهابقة التهي -2
تكونههر لههد  ا فههراد عههأل العمههل 

 التطوعي
74 47.74 41 26.45 21 13.54 19 12.25 3.09 77.25 

وحسهههههههاس الهههههههبع  بهههههههرأل  -3
 العمل التطوعي ليس له قيمة

65 41.93 32 20.64 28 18.06 30 19.35 2.85 71.25 

اعتقههاد الههبع  أأل العمههل  -4
 التطوعي مجرد عمل عادو

59 38.06 29 18.70 29 18.70 38 24.51 2.70 67.58 

عهههههدم وحسهههههاس المتطهههههوه  -5
 هبقيمته في مجتمع

55 35.48 40 25.80 15 9.67 45 29.03 2.67 66.75 

البعهههههههههههههد عهههههههههههههأل العمهههههههههههههل  -6
 التطوعي راحة بال

52 33.54 16 10.32 35 22.58 52 33.54 2.43 60.75 
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 مجموعة األسباب الدينية:  -6

( أأل المبحهههههوايأل  كهههههروا سهههههتة 10تتههههههر النتهههههائ  بجهههههدول )
التطوعية ة أسبا  دينية ممكأل تقد حائال  تمنعهم مأل المشارك

ا للمتوسههههط الحسههههابي  وعليههههه أمكههههأل ترتيهههه   هههه ا ا سههههبا  وفقهههه 
والمتوسههط النسههبي كههاآلتي وجهها  الترتيهه  ا ول سههب  اسههتخدام 
رجال الديأل العمل ا  لي التطوعي لصالحهم بدرجة متوسهطة 

و كهر  ه ا  %85.25درجة ومتوسط نسهبي قهدرا  3.41قدر ا 
جههد بدرجههة يو مههأل المبحههوايأل علههى أنههه  %67.74السههب  نحههو 

كبيههرة، وجهها  فههي المرتبههة الاانيههة سههب  عههدم حههث رجههال الههديأل 
علهههى مشهههاركة الهههريفييأل فهههي العمهههل التطهههوعي بدرجهههة متوسهههطة 

، وأقهههر بههه ل  %80درجهههة ومتوسهههط نسهههبي قهههدرا  3.20قهههدر ا 
د مههههأل المبحههههوايأل علههههى أأل  هههه ا السههههب  يوجهههه %59.35نحههههو 

دوة قه بدرجة كبيهرة، وجها  فهي الترتيه  الاالهث سهب  عهدم وجهود
دينية في الريد تشجع العمل التطوعي بدرجهة متوسهطة قهدر ا 

و كههر المبحههوايأل أأل  %75.25درجههة ومتوسههط نسههبي  3.01
مهههههههأل  %53.54 ههههههه ا السهههههههب  يوجهههههههد بدرجهههههههة كبيهههههههرة بنسهههههههبة 

المبحههوايأل، وجهها  فههي الترتيههه  الرابههع سههب  مفا ههلة الهههريفييأل 
بههههيأل العمههههل التطههههوعي بالجمعيههههار ا  ليههههة ومسههههاعدة الفقههههرا  

درجهههة ومتوسهههط نسهههبي قهههدرا  2.80فسههههم بدرجهههة متوسهههطة رنب
مههههأل المبحههههوايأل،  %45.80و كههههر  هههه ا السههههب  نحههههو  70%

وجها  فههي الترتيهه  الخههامس سهب  غيهها  الههوعي الههديني بدرجههة 
، وأفهاد %68درجة ومتوسط نسبي قدرا  2.72متوسطة قدر ا 

مههنهم أنهه يوجههد بدرجههة كبيهرة. وجهها  فههي  %38.70به ل  نحههو 
وا خيهر سهب  عهدم وجهود تحفيهز معنهوو مهأل  دسالترتي  السها

قبهههل رجهههال الهههديأل لمهههأل يشهههار  فهههي العمهههل التطهههوعي وبدرجهههة 
و كهههر  %59.5درجهههة ومتوسههط نسههبي  2.38متوسههطة قههدر ا 
 مأل المبحوايأل. %32.25  ا السب  نحو 

 
 

ا: األهميتتتة النستتتبية لمجموعتتتات األستتتباب التتتت  منعتتتت  رابعتتت 
ت األهليتتتة معيتتتاالتتتريفيين متتتن المشتتتاركة التطوعيتتتة بالج

 بمنطقة البحس 

ولمعرفههة أكاههر المجموعههار السههببية السههتة المدروسههة تههراير ا 
في منع الريفييأل مأل المشاركة في العمل التطهوعي بالجمعيهار 
ا  ليههههة تههههم حسهههها  المتوسههههط المههههرج  الكلههههي لكههههل مجموعههههة 
وك ل  المتوسط النسهبي. وعليهه أمكهأل ترتيه   ه ا المجموعهار 

لنسهبية بنها  علهى المتوسهطي المهرج  ية االستة مأل حيث ا  م
 الكلي والنسبي الكلي.

( أأل أكاهههههههر 11أو هههههههحر النتهههههههائ  المعرو هههههههة بجهههههههدول )
مجموعار ا سبا  تراير وتهرتي فهي مقدمهة المجموعهار السهتة 
المدروسههة  ههي مجموعههة ا سههبا  الدينيههة بمتوسههط مههرج  قههدرا 

، اهههههم جههههها ر مجموعهههههة %73درجهههههة ومتوسهههههط نسهههههبي  2.92
 2.83ة في الترتي  الااني بمتوسط مرج  قدرا نفسيا سبا  ال

، وجههههها ر مجموعهههههة %70.80درجهههههة ومتوسهههههط نسهههههبي قهههههدرا 
ا سههههبا  اإلداريههههة فههههي الترتيهههه  الاالههههث بمتوسههههط مههههرج  قههههدرا 

، اهم جها ر مجموعهة %70.546درجة ومتوسط نسبي  2.81
ا سههبا  االجتماعيههة فههي الترتيهه  الرابههع بمتوسههط مههرج  قههدرا 

، واحتلههههر مجموعههههة %70.52بي ط نسههههدرجههههة ومتوسهههه 2.82
ا سهههبا  االقتصهههادية الترتيههه  الخهههامس بمتوسهههط مهههرج  قهههدرا 

، وأخيههر ا جهها ر %67.29درجههة، ومتوسههط نسههبي قههدرا  2.69
مجموعههههة ا سههههبا  المجتمعيههههة فههههي الترتيهههه  ا خيههههر بمتوسههههط 

. ومههههأل %60.40درجههههة ومتوسههههط نسههههبي  2.40مههههرج  قههههدرا 
لسهههتة جههها ر ا  االمالحهههت مهههأل حيهههث ترتيههه  مجموعهههة ا سهههب

مجموعة ا سبا  الدينية في الترتي  االول و و راجهع ولهى أأل 
عهههدم تو هههي  رجهههال الهههديأل   ميهههة العمهههل التطهههوعي وتشهههجيع 

 الريفييأل على  ل ، 
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 اا النسبية من وجاة نظرهم هميتمجموعة األسباب الدينية الت  تمنع الريفين من المشاركة التطوعية بالجمعيات األهلية ومرتبة تنازلي ا وفق ا أل  10جدوم 

 األسباب الدينيتتة
 توجد بدرجة كبير 

توجد بدرجة 
 متوسطة

توجد بدرجة 
 منخفضة

المتوسط  ال توجد
 الحساب 

المتوسط 
 % العدد % العدد % العدد % العدد النسب 

 85.25 3.41 6.45 10 12.90 20 12.90 20 67.74 105 استخدام رجال الديأل العمل ا  لي لصالحهم -1

 80.00 3.20 6.45 10 25.80 40 8.38 13 59.35 92 عدم حث رجال الديأل على مشاركة الريفييأل في العمل التطوعي -2

 75.25 3.01 16.77 26 18.70 29 10.96 17 53.54 83 عدم وجود قدوة دينية في الريد تشجع العمل التطوعي -3

 70.00 2.80 27.09 42 10.96 17 16.12 25 45.80 71 ر ومساعدة الفقرا  برنفسهممعيامفا لة الريفييأل بيأل العمل التطوعي بالج -4

 68.00 2.72 16.77 6 32.25 50 12.25 19 38.70 60 غيا  الوعي الديني -5

 59.50 2.38 39.35 61 15.48 24 12.90 20 32.25 50 عدم وجود تحفيز معنوو مأل قبل رجال الديأل لمأل يشار  في التطوه -6
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األهميتتة النستتبية لمجموعتتات األستتباب الستتتة المدروستتة التتت  تمنتتع التتريفيين متتن المشتتاركة التطوعيتتة بالجمعيتتات   11جتتدوم 
 األهلية ومرتبه تنازلي ا من وجاة نظر المبحوثين 

 األهمية النسبية المتوسط النسب  المتوسط المرجا مجموعة األسباب

 1 %73.00 2.92 الدينية

 2 %70.80 2.83 النفسية

 3 %70.56 2.82 اإلدارية

 4 %70.52 2.82 االجتماعية

 5 %67.29 2.69 االقتصادية

 6 %60.40 2.40 المجتمعية

 
باإل ههههافة ولههههى أأل الشههههخ  الريفههههي يتههههرار أكاههههر بمهههها يههههرتبط 
بالهههديأل، وكههه ل  لكهههل ونسهههاأل يحههه  التطهههوه أو عمهههل الخيهههر ال 

ر ا سهبا  جا  ينتتر أجر ولكأل يج  أأل يقدر نفسي ا وك ل 
ا بالنسهههبة لألسهههبا  اإلداريهههة  النفسهههية فهههي  ههه ا الترتيههه . وأي ههه 
ا لمههها تهههرتبط بهههاللوائ  وقواعهههد وقهههوانيأل تنتهههيم  فههههي مهمهههة أي ههه 
العمههل فهههي مسههئولة عههأل جههز  كبيههر مههأل المشههاركة، اههم اتيههر 

ومههههأل وجهههههة نتههههرو أأل  هههه ا  ا سههههبا  ا خههههر  فههههي الترتيهههه .
قي وأقهر  للواقهع. منط الترتي  لمجموعار ا سبا   و ترتي 

ا أأل الفهههههرو  فهههههي درجهههههار المتوسهههههط المهههههرج   ونالحهههههت أي ههههه 
والمتوسههههط النسههههبي ليسههههر كبيههههرة ممهههها يههههدل علههههى أ ميههههة  هههه ا 

 ا سبا  وأأل اختلفر في ترتيبها. 

خامس ا: العوامم المرتبطة والمت ثر  علتى المشتاركة التطوعيتة 
 للريفيين بالجمعيات األهلية  

ركة التطوعيتتتتتتة للتتتتتتريفيين لمشتتتتتتاالعوامتتتتتتم المرتبطتتتتتتة با -1
 بالجمعيات األهلية بمحافظة اإلسماعيلية 

للتعههرد علههى العالقههة اإلرتباطيههة بههيأل المشههاركة التطوعيههة 
للهههريفييأل بالجمعيهههار ا  ليهههة، تهههم و هههع الفهههر  البحاهههي فهههي 
صورته الصفرية "ال توجد عالقة ورتباطية معنوية بيأل كل مأل 

طوعيههههههة للههههههريفييأل الت المتغيههههههرار المسههههههتقلة ودرجههههههة المشههههههاركة
بالجمعيههههههار ا  ليهههههههة". والختبههههههار  ههههههه ا الفههههههر  تهههههههم حسههههههها  

( حيههث أو ههحر 12معههامالر اإلرتبههاط البسههيط كمهها بجههدول )

( أنههه يوجههد سههبعة متغيههرار تههرتبط بعالقههة 12النتههائ  بجههدول )
معنوية بدرجة المشهاركة التطوعيهة للهريفييأل بالجمعيهار ا  ليهة 

والهدخل الشههرو للمبحههوث، يهة، والمتغيهرار  هي: الحيهازة الزراع
ودرجهههههة تهههههراير ا سهههههرة، واالتجهههههاا نحهههههو التنميهههههة وتهههههرتبط عنهههههد 

بدرجة مشاركة الريفييأل فهي العمهل االجتمهاعي  0.01المستو  
التطههوعي، فههي حههيأل تههرتبط متغيههرار الههوعي السياسههي، وقيههادة 
الههههههرأو، وع ههههههوية المنتمههههههار االجتماعيههههههة بعالقههههههة ارتباطيههههههة 

درجههههة المشههههاركة. ومههههأل وجهههههة ب 0.05معنويههههة عنههههد المسههههتو  
أخهر  ال توجهد عالقهة بهيأل متغيهريأل السهأل، والمسهتو  التعليمههي 
مهههع درجهههة المشههههاركة التطوعيهههة للههههريفييأل بالجمعيهههار ا  ليههههة. 
وفهههي  ههههو  النتهههائ  السههههابقة يمكهههأل قبههههول الفهههر  اإلحصههههائي 

 جزئي ا وقبول الفر  البديل جزئي ا.
 

ريفيين بالجمعيتتات ة للتتالعوامتم المحتتدد  للمشتتاركة التطوعيت -2
 األهلية:

وللتعرد على العوامل المحددة للمشاركة التطوعية للريفييأل 
بالجمعيار ا  لية. تم وجهرا  تحليهل اإلنحهدار الخطهي المتعهدد 
للمتغيههههرار المسههههتقلة مههههع درجههههة مشههههاركتهم. وعليههههه تههههم و ههههع 
الفههههر  البحاههههي فههههي صههههورته الصههههفرية "ال تههههرتبط المتغيههههرار 

رجههههههههة المشههههههههاركة التطوعيههههههههة للههههههههريفييأل ة بدالمسههههههههتقلة مجتمعهههههههه
بالجمعيههار ا  ليههة". والختبههار  هه ا الفههر  حسههبر معههامالر 

 اإلنحدار الجزئي المعيارو، 
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ودرجتة المشتاركة التطوعيتة للتريفيين بالجمعيتات : نتائج تحليم اإلرتباط واإلنحدار الخط  المتعدد للمتريرات المستتقلة 12جدوم 
  األهلية

 قيمة )ت( (β)قيمة معامم اإلنحدار المعياري  يمة معامم اإلرتباط البسيطق لةالمتريرات المستق

 0.832 0.072 0.040 السهههههأل -1

 0.603 0.047 0.080 المستو  التعليمي للمبحوث -2

 **4.180 2.319 **0.418 الحيازة الزراعية -3

 **6.352 3.414 **0.318 الدخل الشهرو للمبحوث -4

 *2.015 0.173 *2430. سيالوعي السيا -5

 0.832 0.072 *0.230 قيادة الرأو -6

  0.171 *0.225 ع وية المنتمار االجتماعية -7

 *2.08 0.151 **0.272 درجة تراير ا سرة -8

 *1.818 1.476 **0.379 االتجاا نحو التنمية -9

 
 0.05*   معنوو عند المستو   0.674=  قيمة معامل االرتباط المتعدد

  0.01** معنوو عند المستو   0.455=  معامل التحديد يمة ق

 **11.18=  قيمة )د( 
 

 

حيههث وجههد أأل المتغيههرار المسههتقلة التسههعة المدروسههة مجتمعههة 
مهع درجهة المشهاركة  0.674ترتبط بمعامل ورتباط متعهدد قهدرة 

التطوعية للريفييأل بالجمعيار ا  لية وتبل  قيمة )د( لمعادلة 
و ههههي قيمههههة معنويههههة عنههههد  11.18المتعههههدد خطههههي اإلنحههههدار ال
أو  0.455كمهها بلغههر قيمههة معامههل التحديههد  0.01المسههتو  

 %45.5أأل المتغيهههرار المسهههتقلة مجتمعهههة تشهههرال وتفسهههر نحهههو 
مههههأل التبههههايأل الكلههههي فههههي درجههههة المشههههاركة التطوعيههههة للههههريفييأل 

و  ا النتيجة تؤيد الفر  البحاي، وتشهير بالجمعيار ا  لية. 
تغيههرار أخههر  لههم تشههملها الدراسههة مسههئولة عههأل ا  مولههى أأل  نهه

تفسهههير النسهههبة الباقيهههة فهههي التبهههايأل. كمههها تشهههير قهههيم معهههامالر 
اإلنحهههدار الجزئهههي المعيهههارو ولهههى أأل أ هههم المتغيهههرار المسهههتقلة 
وسهههههام ا فهههههي تفسهههههير التبهههههايأل فهههههي درجهههههة المشهههههاركة التطوعيهههههة 
 للههههريفييأل بالجمعيههههار ا  ليههههة خمسههههة متغيههههرار و ههههي: الحيههههازة

راعية، والدخل الشهرو للمبحوث، والوعي السياسي، ودرجة الز 
تههههههراير ا سههههههرة، واالتجههههههاا نحههههههو التنميههههههة وبلغههههههر قههههههيم معامههههههل 
اإلنحهههههدار الجزئهههههي المعيهههههارو لهههههه ا المتغيهههههرار علهههههى الترتيههههه  

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

يهههرار المرتبطهههة والمحهههددة و هههي متغيهههرار تهههرتبط بهههالنواحي لمتغا
االقتصههادية والنههواحي التوعويههة، والترايريههة، والتنمويههة. كمهها أأل 
المبحههههوث الهههه و لديههههه دخههههل كبيههههر واابههههر ولديههههه وعههههي بههههدور 
الجمعيههار ا  ليههة وأ ميتههها فههي تنميههة المجتمههع وكهه ل  التههراير 

خاللها تزيهد مهأل مأل  مأل قبل ا سرة وا صدقا  واإلعالم يمكأل
 وتحسيأل كل منهم. المشاركة التطوعية للريفييأل بزيادة 

: المقترحات الت  تشجع التريفيين علتى المشتاركة فت  سادس ا
العمتتم التطتتوع  متتن وجاتتت  نظتتر التتريفيين المبحتتوثين، 

 ومديري الجمعيات األهلية 

(: أأل المبحههههههوايأل مههههههأل 13يت هههههه  مههههههأل بيانههههههار جههههههدول )
قترحههار ممكههأل أأل تسههاعد م وتسههاعد رة مالههريفييأل اقترحههوا عشهه

غير م على المشاركة في العمل التطوعي وأتى في مقدمة   ا 
المقترحار تعريد الريفييأل بر مية عمل الجمعيار ا  ليهة فهي 

، يليههههه زيههههادة التوعيههههة بر ميههههة %95.76تنميههههة القريههههة بنسههههبة 
، ويليهههه التقليهههل مهههأل القيهههود %79.51العمهههل التطهههوعي بنسهههبة 

 ، %75.26ى عمل الجمعيار ا  لية بنسبة ة علالموجود
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 : مقترحات المبحوثين من الريفيين الت  تشجعام على المشاركة التطوعية بالجمعيات األهلية 13جدوم 

 % العدد المقترحتات

 95.76 271 تعريد الريفييأل بر مية عمل الجمعيار ا  لية في تنمية القرية -1

 79.51 225 تطوعيل الزيادة التوعية بر مية العم -2

 75.26 213 التقليل مأل القيود الموجودة على عمل الجمعيار ا  لية -3

 72.44 205 ودراال بع  المو وعار الدراسية لطال  المدراس تحاهم على المشاركة التطوعية -4

 69.96 198 تقدير المجتمع للمتطوعيأل -5

 58.30 165 لهمونشا  منتمار خاصة موجهة للمتطوعيأل لتنتيم عم -6

 53.71 152 التفاعل المباشر بيأل مجلس اإلدارة وسكاأل المجتمع المحلي -7

 36.39 103 حث وسائل اإلعالم الدائم على أ مية العمل التطوعي في تنمية القرية -8

 34.98 99 تعود ا طفال من  الصغر على المشاركة في العمل التطوعي -9

 26.50 75 الجمعية والجهار الحكوميةبيأل التفا م والتعاوأل المستمر  -10
 

اهههم ادراال بعههه  المو هههوعار الدراسهههية لطهههال  المهههدارس 
اهههم تقهههدير  %72.44تحهههاهم علهههى المشهههاركة التطوعيهههة بنسهههبة 

، وجهههها  فههههي الترتيهههه  %69.96المجتمههههع للمتطههههوعيأل بنسههههبة 
السهههادس ونشههها  منتمهههار خاصهههة موجههههة للمتطهههوعيأل لتنتهههيم 

اعههههل المباشههههر بههههيأل مجلههههس التف، اههههم %58.30عملههههم بنسههههبة 
، ويليهه حهث %53.71اإلدارة وسكاأل المجتمع المحلهي بنسهبة 

وسههائل اإلعههالم الههدائم علههى أ ميههة العمههل التطههوعي فههي تنميههة 
، وجهههها  فههههي المرتبههههة التاسههههعة مقتههههرال %36.39القريههههة بنسههههبة 

تعود ا طفال من  الصغر على المشاركة فهي العمهل التطهوعي 
رال التفا م والتعاوأل المسهتمر بهيأل مقت ، وأخير ا%34.98بنسبة 

. ومهأل المالحهت %26.50الجمعية والجهار الحكوميهة بنسهبة 
أنهههههه يوجهههههد سهههههبعة مقترحهههههار اتفههههه  عليهههههها أكاهههههر مهههههأل نصهههههد 
المبحهههوايأل نتههههر ا   ميتههههها، وأأل  نههها  االاههههة مقترحههههار وافهههه  
عليههها أقههل مههأل نصههد المبحههوايأل وعلههى أيههة حههال يجهه  علههى 

بالجمعيهار ا  ليهة ا خه  بهه ا  طهوعيالقائميأل على العمهل الت
 المقترحار نتر ا   ميتها.

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

 الجمعيات األهلية 
مبحواهه ا مههأل مههديرو الجمعيههار  48ولقههد تههم اسههتطاله رأو 

رحههههاتهم مقت ا  ليههههة بقههههر  البحههههث للتعههههرد علههههى آرائهههههم عههههأل

لتشههجيع الههريفييأل علههى المشههاركة التطوعيههة بالجمعيههار ا  ليههة 
 بمنطقة الدراسة.

اقترال مديرو الجمعيار ا  لية امانية مقترحهار مهأل وجههة 
نتههر م لتشههجيع الههريفييأل علههى مشههاركتهم التطوعيههة بالجمعيههار 
ا  لية بمنطقهة البحهث، حيهث جها  فهي مقدمهة  ه ا المقترحهار 

تنمههوو للههريفييأل مههع بيههاأل أاههرا فههي العمههل ي المقتههرال نشههر الههوع
، وتحديث وتطهوير القهوانيأل والتشهريعار %100التنموو بنسبة 

الخاصهههة بالجمعيهههار ا  ليهههة جههها  فهههي الترتيههه  الاهههاني بنسهههبة 
، ويليههههههههه مقتههههههههرال تحسههههههههيأل العالقههههههههة بههههههههيأل الجمعيههههههههار 100%

، %89.58والمتطهههوعيأل مهههأل سهههكاأل المجتمهههع المحلهههي بنسهههبة 
ابههع مقتههرال عقههد نههدوار باسههتمرار لتوعيههة الر  وجهها  فههي الترتيهه 

، وأتى مقترال %89.58الريفييأل بر مية العمل التطوعي بنسبة 
عقههههد دورار تدريبيههههة للعههههامليأل فههههي مجههههال العمههههل االجتمههههاعي 

، وجههها  %85.41التطهههوعي لجههه   الهههريفييأل للمشهههاركة بنسهههبة 
فههههي الترتيهههه  السههههادس حتههههى الاههههامأل وا خيههههر مقترحههههار تقههههديم 

الكافي له ا الجمعيار مأل قبل الحكومة، وتفعيهل الي الدعم الم
الخطهها  الههديني فههي حههث الههريفييأل علههى المشههاركة التطوعيههة، 
وعمل مشروعار تتعل  بحاجار ملموسة للناس مهأل وسههامار 
العمل التطوعي لبياأل أارا في المجتمع كل مقترال حصهل علهى 

 مأل وجمالي المبحوايأل. %83.33نفس النسبة و ي 
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حات المبحوثين من مديري الجمعيات األهلية لتشجيع الريفيين على المشاركة التطوعية من وجاة نظرهم   مقتر   14جدوم 
 48ن=

 % العدد المقترحتات

 100 48 نشر الوعي التنموو للريفييأل مع بياأل أارا في العمل التطوعي -1

 100 48 تحديث وتطوير القوانيأل والتشريعار الخاصة بالجمعيار ا  لية -2

 89.58 43 تحسيأل العالقة بيأل الجمعيار والمتطوعيأل مأل سكاأل المجتمع المحلي -3

 89.58 43 عقد ندوار باستمرار لتوعية الريفييأل بر مية العمل التطوعي  -4

 85.41 41 عقد دورار تدريبية للعامليأل في مجال العمل التطوعي لج   الريفييأل للمشاركة -5

 83.33 40 ي له ا الجمعيار مأل قبل الحكومةلكافتقديم الدعم المالي ا -6

 83.33 40 تفعيل دور الخطا  الديني في حث الريفييأل على المشاركة في العمل التطوعي -7

 83.33 40 عمل مشروعار متعلقة بحاجار الناس مأل وسهامار العمل التطوعي لبياأل أارا -8

 
ونسههتنت  ممهها سههب  أأل جميههع مقترحههار المههديريأل حصههلر 

موافقهههة أكاهههر مهههأل امانيهههة أعشهههار المبحهههوايأل ممههها يعنهههي علهههى 
 أ مية   ا المقترحار.

 التوييات
 بنا  على النتائ  السابقة يمكأل التوصية بما يلي: 

العمههل باسههتمرار علههى تحفيههز ا  ههالي علههى المشههاركة فههي  -1
ا نشهههطة والمشهههروعار والبهههرام  التنمويهههة، التهههي تقهههوم بهههها 

   ا الجمعيار.
دو والفني واإلدارو مأل الجهار المختصهة الماتقديم الدعم  -2

لتلهههه  الجمعيههههار، حتههههى يمكنههههها أدا  ا نشههههطة والخههههدمار 
 لمجتمعها المحلي بفاعلية.

تنشههههيط دور االتحههههادار اإلقليميههههة للقيههههام بههههدور ا االشههههرافي  -3
والحمهههههههائي للجمعيهههههههار ا  ليهههههههة، ويقتهههههههرال أأل تكهههههههوأل  ههههههه ا 

 افيةاالتحهههههادار بماابهههههة  مهههههزة الوصهههههل بهههههيأل الجههههههة اإلشهههههر 
)الشهههههئوأل االجتماعيهههههة( للقيهههههام بهههههدور ا لمتابعهههههة الجمعيهههههار 
والهههدفاه عهههأل حقوقهههها ومحاسهههبتها عنهههد التقصهههير، وتكايهههد 
دور هههها التههههدريبي  ع هههها  مجههههالس اإلدارار فههههي مجههههاالر 
العمههههههههل ا  لههههههههي المختلفههههههههة، وتههههههههوفير الحمايههههههههة القانونيههههههههة 

 للجمعيار.

 
 
 

 المراجع
لسياسهههية للمهههرأة كة ا(: محهههددار المشهههار 2001أبوطهههاحوأل، عهههدلي )

الريفيهههة، دراسهههة علهههى عينهههة مهههأل نسههها  ا سهههر الزراعيهههة، بقريهههة 
خورشههيد، محافتههة اإلسههكندرية، مههؤتمر دور التقنيههار والبحهههوث 
االجتماعيهههههة فهههههي التنميهههههة الريفيهههههة، كليهههههة الزراعهههههة بكفرالشهههههي ، 

 . 2المجلد
(: اإلشههراد فههي العمههل مههع الجماعههار، 2011أحمههد، محههي الههديأل )

 ية بالقا رة.عالمالمطبعة ال
 . 2016الجهاز المركزو للتعبئة العامة واإلحصا ، 

(: المشهههاركة الشهههعبية فهههي البرنهههام  1999السهههيد، أمهههال سهههيد علهههى )
القههههومي للتنميههههة الريفيههههة المتكاملههههة "شههههرو " وعالقتههههها بههههبع  
المتغيهههرار االجتماعيهههة واالقتصهههادية فهههي وحهههد  قهههر  البرنهههام  

، كليههههة الزراعههههة، جامعههههة سههههتيربمحافتههههة الدقهليههههة، رسههههالة ماج
 القا رة.

(: دور المنتمهههار الدوليهههة 2007الهاللهههي،  الهههة السهههيد وسهههماعيل )
غير الحكومية في حماية حقو  اإلنسهاأل: دراسهة لحهالتي اللجنهة 
الدولية للصلي  ا حمر ومنتمهة العفهو الدوليهة، رسهالة دكتهوراا، 

 كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القا رة. 
ي، بسههههيوني امبههههابي عبههههدالعزيز، عبدالحميههههد مصههههطفى  ليههههل مبههههابا

(: العوامههههههل 2020حمههههههادا، و ههههههد  مصههههههطفى  ليههههههل حمههههههادا )
المرتبطههههة بالعمههههل االجتمههههاعي التطههههوعي بمحافتههههة كفرالشههههي ، 
مجلههة االقتصههاد الزراعهههي والعلههوم الزراعيهههة، جامعههة المنصهههورة، 

 ، يوليو.7، عدد11مجلد



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

 

1689 

الخدمهههة االجتماعيهههة فهههي يقهههة (: طر 1998حسهههانيأل، سهههيد أبهههوبكر )
 تنتيم المجتمع، القا رة.
(: العوامهل المهؤارة علهى المشهاركة 2001حيد ، محمد عبدالسهتار )

الشههعبية فههي بعهه  قههر  محافتههة كفرالشههي ، رسههالة ماجسههتير، 
 كلية الزراعة بكفرالشي ، جامعة طنطا. 

( : 2009خمهههيس، محمهههد وبهههرا يم عنتهههر، وعهههالم محمهههد طنطهههاوو )
جمعيهههههار تنميهههههة المجتمهههههع بريهههههد محافتهههههة  عليهههههةمحهههههددار فا

(، 6كفرالشي ، مجلة العلوم الزراعية، جامعة المنصورة، العهدد )
 (، يونيو.34مجلد )

(: دور المنتمههههار 2002سههههم ، نجههههو ، والسههههيد صههههد  عابههههديأل )
غيهر الحكوميهة فههي تهل العولمهة، الخبرتههاأل المصهرية واليابانيههة، 

 مركز الدراسار اآلسيوية، القا رة.
أسههامه أبوالمكههارم، أحمههد جمههال الههديأل و بههة، ورجهه  دسههوقي  اكر،شه

(: محهههههددار دور المنتمهههههار ا  ليهههههة فهههههي 2017عبهههههدالعزيز )
تنميهههة المجتمعهههار الريفيهههة فهههي محافتهههة المنيههها، مجلهههة أسهههيوط 

 (.5(، العدد)48للعلوم الزراعية، مجلد)
(: المجتمههههههع ا  لههههههي ودورا فههههههي بنهههههها  2003شههههههكر، عبههههههدالغفار )

 دار الفكر المعاصر، الطبعة ا ولى.ية، الديمقراط
(: طريقههة تنتههيم المجتمههع فههي الخدمههة 2011صههاد ، نبيههل محمههد )

االجتماعيهههههههههة، مهههههههههدخل وسهههههههههالمي، المعههههههههههد العهههههههههالي للخدمهههههههههة 
االجتماعيهههههههههة، مهههههههههدخل وسهههههههههالمي، المعههههههههههد العهههههههههالي للخدمهههههههههة 

 االجتماعية، كفرالشي .
 (: محههههددار المشههههاركة التطوعيههههة2015طنطههههاوو، عههههالم محمههههد )

يفييأل بالجمعيههههار ا  ليههههة فههههي محافتههههة كفرالشههههي ، مجلههههة للههههر 
اإلسهههههههههكندرية للبحهههههههههوث الزراعيهههههههههة، كليهههههههههة الزراعهههههههههة، جامعهههههههههة 

 (.3)أ(، العدد)60اإلسكندرية، مجلد 
(: المتغيههههرار المرتبطههههة بمشههههاركة 2007طنطههههاوو، عههههالم محمههههد )

القيههادار المحليههة الريفيههة فههي ا نشههطة التنمويههة بمركههز سههمنود 
، المجلههههة البحايههههة لخدمههههة البيئههههة والمجتمههههع، ربيههههةبمحافتههههة الغ

(، 11الجمعيهههة العلميهههة لخدمهههة البيئهههة الريفيهههة بالشهههرقية، العهههدد)
 (، سبتمبر.1مجلد)

(: 2000عبدالرحمأل، محمود مصباال، ومحمهد السهيد شهمس الهديأل )
قههههرا ار فههههي علههههم المجتمههههع الريفههههي، كليههههة الزراعههههة بكفرالشههههي ، 

 جامعة طنطا.
(: الخدمهههههههههة االجتماعيهههههههههة 2005يم )الحلعبهههههههههدالعال، ر ههههههههها عبهههههههههد

 المعاصرة، القا رة، دار النه ة العربية. 
(: الجمعيهههههار ا  ليهههههة والتنميهههههة 2019عبدالمجيهههههد، محمهههههد سهههههعيد )

المسههههتدامة، دراسهههههة ميدانيهههههة علهههههى عينهههههة مهههههأل جمعيهههههار تنميهههههة 
المجتمههع المحلهههي بمحافتهههة الغربيهههة، مجلهههة كليهههة اآلدا  للعلهههوم 

 .19، مجلد2اإلنسانية، عدد
(: العمهههههل االجتمهههههاعي، تطهههههوه، 2007بيهههههد، منصهههههور الؤفهههههاعي )ع

 عطا ، الطبعة ا ولى، مركز الكتا  للنشر، القا رة.
(: دور الجمعيههار اال ليههة فههي تنفيهه  ا  ههداد 2005قنههديل، أمههاني )
-www.newegypt.com/s.coni/upload/amanyاالنمائيهههههههههههههههة 

kandil-public-org.de  
نميهههة الريفيهههة فهههي التنميهههة القوميهههة الت (: دور1994محهههرم، وبهههرا يم )

الشاملة، المؤتمر السنوو، االتحهاد العهام للجمعيهار والمؤسسهار 
 الخاصة. 

(: المنتمهههههار الريفيهههههة 2003محمهههههد، حنهههههاأل رجهههههائي عبهههههداللطيد )
ودور ههها فهههي تنميهههة الريهههد المصهههرو فهههي تهههل سياسهههة االقتصهههاد 

 الحر، رسالة دكتوراا، كلية الزراعة، جامعة عيأل شمس.
 .2020دعم واتخا  القرار بمحافتة اإلسماعيلية، ركز م

(: أ ميهههة منتمههار المجتمهههع المهههدني 2008مههالوو، أحمهههد وبههرا يم )
فههههههي التنميههههههة، مجلههههههة دمشهههههه  للعلههههههوم االقتصههههههادية والقانونيههههههة، 

 (.24(، المجلد)2العدد)
 .2019وزارة الت امأل االجتماعيأل القا رة، 

Cross, J. (1997): Development NGOS the State and 

Neo-Liberalism, Competition, Partnership or 

conference. July. 
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ABSTRACT 

Determinants of the Voluntary Participation of Rural People in Non-

Governmental 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%. 

 

 


