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المقّدمة

للمجتمع،  امل�ستقبلية  الآفاق  اأدوات احلا�رض ومن خاللهم تتحدد  ال�سبابية املتجددة، فهم  الطاقة  ميثل طالب اجلامعة 

ا�ستثمار  فيح�سن  وتطورها  املجتمعات  جناح  يتوقف  وعليهم  امل�ستقبلية،  التحديات  مواجهة  م�سوؤولية  تقع  عاتقهم  وعلى 

وتوظيف طاقاتهم وقدراتهم للم�ساهمة يف نه�سة املجتمع وتقدمه، خ�سو�سًا عندما ي�سكل ال�سباب قطاعا وا�سعًا من ال�سكان 

كما يف دولة الإمارات، فال�سباب هم الطاقة احلقيقية والعن�رض املوؤثر يف م�سرية التنمية، وُتعقد عليهم الآمال الكبرية يف دفع 

م�سرية التنمية ال�ساملة. 

 ومن بني املجالت املهمة التي ت�ستطيع هذه الفئة تاأدية دور مهم فيها، م�ساركتها الفاعلة يف العمل التطوعي الذي 

النامية  اأم  املتقدمة  البلدان  �سواء يف  احلكومات،  اأن  به  امل�سّلم  اأ�سبح من  اإذ  يوم،  بعد  يومًا  متزايدة  اأهمية  يكت�سب  اأ�سبح 

لت�ستطيع �سد احتياجات اأفرادها وجمتمعاتها دون م�ساعدة جهات اأخرى تقوم باإكمال دورها يف تلبية تلك الحتياجات، 

ومن هنا يربز دور العمل التطوعي. 

ُيًعد العمل التطوعي وحجم النخراط فيه رمزاً من رموز تقدم الأمم وازدهارها، فالأمة كلما ازدادت يف التقدم والرقي، 

ازداد انخراط مواطنيها يف اأعمال التطوع اخلريي. كما يعد النخراط يف العمل التطوعي مطلبًا من متطلبات احلياة املعا�رضة 

التي اأتت بالتنمية والتطور ال�رضيع يف املجالت كافة. 

والتقنية  والأمنية  والقت�سادية  الجتماعية  والتغريات  املعا�سية  الظروف  وتطور  الجتماعية  احلياة  تعقد  اإن 

ت�سافر  ي�ستدعي  مما  جماراتها.  عن  عاجزة  اأحيانًا  احلكومات  تقف  جديدة  وظروفًا  اأو�ساعًا  علينا  ميليان  املت�سارعة 

الفاعل  التطوعي  العمل  دور  ياأتي  هنا  ومن  الأو�ساع.  وهذه  الواقع  هذا  ملواجهة  وال�سعبية  الر�سمية  املجتمع  جهود  كل 

الر�سمية.  واملوؤازر للجهود 

اإن تو�سيع قاعدة امل�ساركة يعزز مبداأ املواطنة والنحياز مل�سلحة الوطن ككل ويعزز مكانة ال�سباب يف املجتمع على 

طريق اإحداث تغريات جوهرية ماي�سمل الهياكل الجتماعية والقت�سادية والثقافية وال�سيا�سية على طريق التنمية مبفهومها 

والإقرار باأن  احلياة كافة،  ال�سباب يف جمالت  اأمام  املجال  لإتاحة  الدائم  وال�سعي  املجتمع ككل،  ال�سامل موظفاً طاقات 

التنمية مبفهومها ال�سامل وامل�ستدام لميكن اأن تتحقق دون م�ساهمة جميع الفئات مبا فيها ال�سباب يف بلد يعتمد اأ�سا�سًا على 

موارده الب�رضية من اأجل م�ساهمة كاملة يف اجلهود التنموية �سيا�سًيا واقت�ساديًا واجتماعيًا وثقافيًا. 
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جمتمعهم  تخدم  التي  الفّعالّيات  من  عدد  يف  اجلامعات  طلبة  �رضيحة  م�ساهمة  باأهّمية  �سعوراً  البحث  مو�سوع  اختري 

وبلدهم، ويف مقّدمة ذلك العمل التطّوعي، اإذ ل تنمية اجتماعيه – اقت�سادية وعمرانية دون م�ساهمة ال�سباب، ومنهم طلبة 

اجلامعات حيث ميّثلون الفئة العمرّية القادرة على ذلك، وبروحية �سادقة من الولء لوطنهم. ياأتي ذلك لتقدمي ما ميكن اأن 

ي�سهم يف تفعيل وتطوير العمل التطّوعي وتو�سيعه لي�سمل اأكرث من منحنى مما يخدم م�سرية دولة الإمارات العربية املتحدة 

احل�سارية املعا�رضة ويفّعلها. 

 وهناك من يرى اأن اأهمية التطوع لي�ست يف كونه عماًل ي�سد ثغرة يف ن�ساط الدولة والهيئات الجتماعية فقط، بل اأهميته 

الكربى تكون يف تنمية الإح�سا�س لدى املتطوع ومن تقدم اإليه اخلدمة )املواطن( بالنتماء والولء للمجتمع، وتقوية الرتابط 

الجتماعي بني فئاته املختلفة، والذي اهتز بعوامل التغري الجتماعي واحل�ساري )1(. وحتى يحقق العمل التطوعي اأ�سمى 

اأهدافه، ل بد اأن ي�ستثمر اأق�سى املوارد الب�رضية املتاحة، واأكرثها فعالية، للنهو�س باملجتمع بكل جمالته. واأف�سل �رضيحة 

ميكن اأن ت�سهم يف جناح العمل التطوعي هم ال�سباب. 

 واأثبتت التجارب اأن بع�س الأجهزة الر�سمية ل ت�ستطيع وحدها حتقيق كل غايات خطط وم�ساريع التنمية دون امل�ساركة 

التطوعية الفعالة للمواطنني واجلمعيات الأهلية التي ميكنها الإ�سهام بدور فاعل يف عمليات التنمية، نظراً ملرونتها و�رضعة 

اتخاذ القرار فيها. ولهذا اعتنت الدول احلديثة بهذا اجلانب ملعاجلة م�ساكل الع�رض والتغلب على كثري من الظروف الطارئة 

يف منظومة رائعة من التحالف والتكاتف بني القطاعني احلكومي والأهلي. وعليه، فاإن تعميم ثقافة العمل التطوعي لي�ست 

م�سوؤولية جهة بعينها، اإمنا هي م�سوؤولية وطنية تلعب بها املوؤ�س�سات دوراً فاعاًل وموؤثراً، ل �سيما موؤ�س�سات التن�سئة الجتماعية 

على اختالفها اإىل جانب املوؤ�س�سات الأهلية و احلكومية، خا�سة التي تعنى بالعمل التطوعي، وباإعادة العتبار له وتطويره. 

ونظراً لأهمية املو�سوع، نتناوله وفق املطالب الآتية: 

املطلب الأول: اإ�سكالية الدرا�سة ومنهجيتها 

املطلب الثاين: اأهداف الدرا�سة 

املطلب الثالث: ت�ساوؤلت الدرا�سة

املطلب الرابع: مفاهيم الدرا�سة

املطلب اخلام�س: املنطلقات النظرية للدرا�سة

املطلب ال�ساد�س: الدرا�سات ال�سابقة

املطلب ال�سابع: الإطارالنظري 

املطلب الثامن: الإجراءات املنهجية
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المطلب األول: اشكالية الدراسة ومنهجيتها 

نظراً ملا ميثله ال�سباب من اأهمية خا�سة، كونهم يف مرحلة 

العطاء وميتلكون القدرة الذهنية والبدنية العالية، �سعى الكثري 

من الدول اإىل غر�س ثقافة التطوع وت�سجيعها بينهم. وتنبع 

انتمائهم  تعزيز  من  التطوعي  العمل  يف  م�ساركتهم  اأهمية 

والفنية  الفكرية  وقدراتهم  مهارات  تنمية  ومن  لأوطانهم، 

والعلمية والعملية، ومن اإتاحة الفر�س الوا�سعة اأمامهم للتعبري 

عن اآرائهم يف الق�سايا التي تهم جمتمعاتهم. 

يف  التطوعي  الجتماعي  العمل  اأهمية  من  الرغم  وعلى 

والقت�سادية  الثقافية  املجالت  يف  التنمية  ق�سايا  ت�رضيع 

والتعليمية وال�سحية والبيئية، ويف ا�ستثمار وقت ال�سباب يف 

اأعمال نبيلة، اإل اأن ممار�سة العمل الجتماعي التطوعي تختلف 

من جمتمع لآخر. 

العمل التطوعي يحقق التما�سك والرتابط والألفة واملحبة 

ذلك،  على  يحث  الإ�سالمي  ديننا  اإن  املجتمع،  اأف��راد  بني 

التاآخي  يحقق  الذي  الديني  الواجب  هذ  ي��وؤدي  من  ويحمد 

التي  الأعمال  اأهم  التطوعي من  فالعمل  اأفراداملجتمع،  بني 

الن�سو�س  ذلك  على  دلت  كما  الإن�سان  بها  يعتني  اأن  يجب 

ال�رضعية من كتاب اهلل التي تدعو اإىل عمل اخلري والرب والبذل 

تعاىل:  قال  املتاحة.  الطاقات  بكل  اهلل  �سبيل  والعطاءيف 

ْقَوى َولَتَعاَوُنواْ َعَلى الإِْثِم َواْلُعْدَواِن  )َوَتَعاَوُنواْ َعَلى اْلربَِّو التَّ

ُقواْ اهلل اإِن اهلل �َسِديُد اْلِعَقاِب( )املائدة - 2(.  َاتَّ

بجميع  التطوعي  العمل  على  يحث  احلنيف  ديننا  اإن 

وكل  وال�سيا�سية،  والرتبوية  وال�سحية  الجتماعية  جمالته 

الن�سو�س القراآنية والأحاديث النبوية التي حتث على العمل 

التطوعي الهدف منها جعل امل�سلمني يعملون بروح اجلماعة، 

لتحقيق مبداأ التكافل والت�سامن الجتماعي، وي�سعرهم بالأمن 

الجتماعي، فالغني يخفف عن اأخيه الفقري معاناته بتقدمي 

الزكاة و�سدقة التطوع، والقوي ي�ساعد ال�سعيف. 

ويعرف العمل التطوعي باأنه املجهود القائم على مهارة 

اأداء  بغر�س  واختيار  رغبة  عن  يبذل  والذي  معينة،  وخربة 

 .
)2( 

واجب اجتماعي وبدون توقع جزاء مايل بال�رضورة

البذل  يعني  ال�سامل  مفهومه  يف  التطوع  ف��اإن  ل��ذا، 

معاٍن  على  ينطوي  اإذ  الآخ��ري��ن،  اأج���ل  م��ن  والت�سحية 

من  يتدرج  اأنه  كما  اأ�سحابه،  لدى  خرية  واأه��داف  �سامية 

ب�سيطة  اأعمال  باأداء  يبداأ  فنجده  الت�سحية  م�ستوى  حيث 

ملن  وتقدميه  الوقت  �سوى  لميلك  ملن  بالزمن  كالت�سحية 

ي�ستحق ولو على ح�ساب نفعه ال�سخ�سي، ومنه ما قد يكون 

بالفكر اأو بالعلم اأو باجلهد اأو باملال اإىل اأن ت�سل الت�سحية 

والنف�س  بالروح  الفداء  وهو  األ  التطوعي،  العمل  ذروة  اإىل 

التهديد  اأو  الأمة  كيان  كتهديد  ذلك  الأمر  ي�ستوجب  عندما 

 .
)3( 

املبا�رض للعر�س والأر�س

ر�سد  حماولة  يف  تتمثل  البحث  م�سكلة  ف��اإن  ول��ه��ذا، 

اأن��ه  خا�سة  املجتمع،  تنمية  يف  التطوعي  العمل  دور 

والدينية،  الجتماعية  القيم  من  العديد  طياته  يف  يحمل 

ليكون  به  وترتقي  الإن�سان  ت�ستهدف  اأن  �ساأنها  من  التي 

الواقعية  ال�����س��واه��د  وت��ع��د  جمتمعه.  يف  ف��ع��اًل  ع��ن�����رضاً 

الإن�سان  من  تنبع  التنمية  اأن  على  دليل  خري  والتاريخية 

الوقت  يف  تهدف  اأنها  كما  الأ�سا�سية،  و�سيلتها  يعترب  الذي 

احلياتية.  امل��ي��ادي��ن  جميع  يف  ب��ه  الرت��ق��اء  اإىل   نف�سه 

 ويف هذه الدرا�سة ا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي التحليلي 

الذي يعرب عن الظاهرة مو�سع الدرا�سة تعبرياً كميًا وكيفيًا، 

ول يتوقف عند حد و�سفها، واإمنا يتعدى ذلك اإىل حتليلها، 

تف�سريها  اأجل  من  املختلفة  اأبعادها  بني  العالقات  وك�سف 
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الواقع  حت�سني  يف  ت�سهم  عامة  ا�ستنتاجات  اإىل  والو�سول 

وتطويره. ويف الوقت نف�سه، حاول الباحث معرفة الأدبيات 

التي تناولت هذا املو�سوع لأجل الو�سول إىل الأهداف التي 

ت�سعى الدرا�سة احلالية الو�سول اليها. 

المطلب الثاني: أهداف الدراسة

ينطل��ق الهدف العام له��ذه الدرا�سة من بح��ث دورالعمل 

التطوع��ي يف جت�سي��د روح الت�سام��ن والأم��ن الجتماع��ي، 

ودع��م م�س��رية تنمي��ة املجتمع، وينبث��ق عن��ه جمموعة من 

الأهداف الفرعية: 

 1- التعرف على طبيعةالعمل التطوعي

2 -  التعرف على نوعية اخلدمات واملجالت التطوعية 
املتاحة التي يهتم بها ال�سباب

3 - التعرف على مفهوم التطوع من وجهة نظر ال�سباب

4 - التعرف على اأنواع املبادرات التطوعية التي �سارك 
فيها املتطوعون

المطلب الثالث: تساؤالت الدراسة

الت�سامن  حتقيق  يف  التطوعي  مادورالن�ساط   -  1
والأمن الجتماعي وتنمية املجتمع؟

2  -ما املق�سود بالعمل التطوعي؟

3 - ما هو مفهوم التطوع لدى ال�سباب؟

4 - ما هي اأنواع املبادرات التطوعية التي ينخرط فيها ال�سباب؟

المطلب الرابع: مفاهيم الدراسة 

بال  اإن�سان  اأي  يبذله  الذي  اجلهد  التطوعي:  العمل   -  1
مقابل بدافع منه لالإ�سهام يف حتمل م�سوؤولية املوؤ�س�سة التي 

 .
)4( 

تعمل على تقدمي الرعاية الجتماعية

 وهو اأي�سًا ذلك اجلهد الذي يبذله الإن�سان من اأجل جمتمعه 

اأو من اأجل جماعة معينة، وفيه يتحمل م�سوؤوليات العمل من 

خالل املوؤ�س�سات الجتماعية القائمة اإر�ساًء مل�ساعر ودوافع 

 .
)5( 

ان�سانية داخلية، ويلقى الر�سا والقبول من جانب املجتمع

اأع�ساء  بني  التعاون  هو  الجتماعي:  الت�سامن   -  2
املجتمع الواحد، على اأ�سا�س اأن ذلك واجب عليهم من حيث 

 .
)6(

اأنهم يكونون كاًل ل يتجزاأ 

3 - الأمن الجتماعي

الأمن يعني �سعور الفرد الذي يعي�س يف جمتمع ما يف 

اأي وقت من الأوقات بالطمئنان على نف�سه وماله وعر�سه 

هو واأ�رضته وكل من حوله من اأفراد املجتمع، وعدم اخلوف 

من التعدي عليهم باأي �سكل من اأ�سكال الإعتداء، مع قدرته 

اأكان  �سواء  بالتعدي عليها،  ا�سرتداد حقوقه ممن قام  على 

 .
)7( 

م�سدر العتداء من الداخل اأم من اخلارج

الج���راءات  جمموعة  اإىل  ي�سري  الجتماعي  والأم���ن 

ال�سمانات  توفري  اإىل  تهدف  التي  واخل��ط��ط،  وال��ربام��ج 

ال�ساملة التي حتيط كل فرد يف املجتمع بالرعاية الالزمة، 

واإمكاناته،  لقدراته  تنمية  اأق�سى  حتقيق  �سبل  له  وتوفر 

احلرية  من  ح��دود  يف  الذاتية  الكفاية  من  ق��در  واأق�سى 

 .
)8(

ال�سيا�سية والعدالة الجتماعية 

4 - ال�سباب اجلامعى: هو من ح�سل على ثقافة اأكادميية 
م��ن اجلامع��ة توؤهله للقي��ام عن��د التخرج ب��دور وظيفي يف 

املجتم��ع ي�ستطيع من خالل حتم��ل م�سئولية القيادة والبناء 

والتنمية حيث يكون قد اجتاز مرحلة املراهقة وبدت مرحلة 

الن�س��ج اأكرث و�سوحًا عليه. ويع��رف املعجم الو�سيط ال�سباب 

 .)9(
باأنه: ال�سن من فرتة البلوغ حتى الثالثني، واأول الن�سئي 

المطلب الخامس: المنطلقات النظرية للدراسة

اأوًل– النظرية البنائية الوظيفية

تعترب هذه النظرية اأن�سب املنطلقات النظرية التي يجب 

العتماد عليها عند درا�سة وحتليل امل�سكلة احلالية للدرا�سة، 

اإذ اأن الفكرة الأ�سا�سية التي تنطلق منها النظرية هي فر�سية 

الت�ساند  واأن  واح��د،  كٍل  يف  املجتمع  اأج��زاء  بني  التكامل 

1807009_FAMILY DEVELOPMENT_BOOKS.indd   12 12/20/18   2:14 PM



13

الوظيفي والعتماد املتبادل بني الأجزاء املكونة للمجتمع 

الدرا�سة احلالية  تنا�سب  التوازن، وبالتايل هي  اإىل  يوؤديان 

التي تتناول م�سكلة متعددة اجلوانب. 

وهذه النظرية حتاول تف�سري ال�سلوك الجتماعي بالرجوع 

اإىل تف�سري النتائج التي يحققها يف املجتمع، فاملجتمع يف 

مرتابطة،  تكوينية  وعنا�رض  اأجزاء  من  يتكون  النظرية  هذه 

 .
)10( 

ولكل جزء اأو عن�رض وظيفة ت�ساعد على دميومة املجتمع

�سبكة  م��ن  ن�سقًا  للمجتمع  اأن  ت��رى  النظرية  وه��ذه 

يف  العالقات  هذه  جتمع  ثم  ومن  الجتماعية،  العالقات 

للمجتمع  النظر  ينبغي  وبالتايل  اجتماعية،  منظمة  �سور 

اأجزاء  جمموعة  على  يحتوي  ن�سقًا  باعتباره  كلية،  نظرة 

مرتابطة، كما يرتتب على هذه الروؤيا الت�سويرية اأن ت�ستند 

اإىل تعدد العوامل. 

باعتباره  التطوعي  العمل  على  تنطبق  النظرية  وهذه   

املجتمع  ا�ستقرار  على  للحفاظ  الجتماعية  الأن�ساق  اأحد 

الأ���رضي  م��ع  التطوعي  الن�سق  ي��رتاب��ط  وب��ه��ذا  وتكامله، 

البناء الجتماعي،  لت�سكل  والقت�سادي والرتبوي والأمني، 

باإحدى  القيام  عن  الجتماعية  الأن�ساق  اأحد  عجز  ما  فاإذا 

وظائف البناء الجتماعي، فقد ين�ساأ اخللل الوظيفي الناجت  

الوظائف  ممار�سة  عن  املوؤ�س�سة  يف  الأع�ساء  عجز  عن 

ويعيد  العجز،  هذا  ل�سد  التطوعي  العمل  فياأتي  الجتماعية، 

ال�سبط الجتماعي اإىل طبيعته. 

ثانيًا - نظرية التبادل االجتماعي

اإل  هي  ما  الجتماعية  احلياة  باأن  النظرية  هذه  توؤمن 

تاأخذ  التفاعل  اأط��راف  اأن  مبعنى  تبادلية،  تفاعلية  عملية 

التفاعل  اأط��راف  من  طرف  فكل  البع�س،  لبع�سها  وتعطي 

بني  والعطاء  والأخذ  منه.  ياأخذ  بل  الآخر  للطرف  يعطي  ل 

الطرفني املتفاعلني اإمنا ي�سببان دميومة العالقة التفاعلية 

اأ�سند الفرد عالقته التفاعلية على مبداأ  اإذا  وتعميقها. بينما 

الأخذ دون العطاء اأو العطاء دون الأخذ، فاإن العالقة لبد اأن 

 .)11( 
تفرت وتربد بل وتنقطع وتتال�سى عن الأنظار

النا�س،  ب��ني  بالتفاعل  التبادلية  النظرية  وتتعلق   

التي  املتبادلة  با�ستمرار املكا�سب  مرهون  فا�ستمراره 

نعنيه  الذي  والتفاعل  التفاعل.  جراء  من  عليها  يح�سلون 

الأ�سا�س  يعترب  الذي  الجتماعي  التفاعل  هو  النظرية  بهذه 

بالن�سبة لأية عالقة اجتماعية ميكن اأن تن�ساأ بني الأفراد. 

من  اإيجابيًا  نوعًا  الجتماعي  التفاعل  يت�سمن  كما   

ال�سخ�سي،  توا�سلهم  يف  الأفراد  بني  ما  املتبادل  التاأثري 

واملجتمع  اجلماعة  متا�سك  تدعيم  على  يعمل  التاأثري  وهذا 

امل�ستويني  على  وامل�ساركة  التبادل  جم��الت  وت�سهيل 

والتوا�سل  التفاعل  اإىل  يوؤدي  مما  والجتماعي  ال�سخ�سي 

الت�سامن  روح  وتقوية  اجلماعي،  العمل  روح  وغ��ر���س 

والأم���ن  ال���س��ت��ق��رار  مبوجبه  يتحقق  ال���ذي  الجتماعي 

واخل�سائر  املكا�سب  على  النظرية  هذه  وتركز  الجتماعي. 

التي يجنيها النا�س من عالقتهم بع�سهم ببع�س. فا�ستمرار 

التي  التبادلية  املكا�سب  با�ستمرار  عادة  مرهون  التفاعل 

يح�سلون عليها جراء التفاعل. 

فر�سيات  عدة  الجتماعي  التبادل  نظرية  وتت�سمن 

 :)12( 
وهي

به  يقوم  الذي  الن�ساط  اأو  العمل  مكا�سب  ارتباط   -  1
الفرد بتكرار ذلك العمل والن�ساط اعتماداً على املكا�سب التي 

يجنيها الفرد من عمله. 

2 - مراعاة عدم وجود فا�سل طويل )توقف( بني القيام 
بالعمل واملكا�سب. 

3 - املكا�سب املنتظمة قد ل تكون جمدية يف ت�سجيع 
املنتظمة.  غري  املكا�سب  مثل  العمل،  تكرار  على  الفرد 

متقاربة  فرتات  يف  متكررة  مكا�سب  على  الفرد  فح�سول 

واحلرمان،  الإ�سباع  بعملية  يرتبط  وهذا  قيمتها،  من  يقلل 

فتكرار املكا�سب نف�سها ُيحدث اإ�سباعًا للفرد، لكن اإذا زادت 

قيمة املكا�سب التي يح�سل عليها الفرد من قيامه بفعل ما 

زادت احتمالية قيامه بهذا الفعل. 
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4 - اإذا كانت هناك موؤثرات يف املا�سي اأدت اإىل وجود 
الفرد  �سيدفع  م�سابهة  موؤثرات  وجود  فاإن  للفرد،  مكا�سب 

للقيام بالعمل ال�سابق اأو بعمل م�سابه له. 

5 - كلما كان تقييم الفرد لنتائج فعله اأو ن�ساطه اإيجابيًا 
زادت احتمالية قيامه به، فوجود  مكا�سب للفعل الذي يقوم 

املقابل  ويف  املرغوب.  ال�سلوك  ح��دوث  من  يزيد  الفرد  به 

عدم وجود مكا�سب للفرد اأو وجود عقاب يقلل من احتمالية 

لي�س  العقاب  اأن  على  التاأكيد  مع  املرغوب،  ال�سلوك  حدوث 

اأو  و�سيله فعالة لتغيري ال�سلوك، كدفع فرد ما للقيام بعمل، 

المتناع عنه، لكن من الأف�سل حجب املكا�سب عن ال�سلوك 

غري املقبول، وهذا �سيوؤدي اإىل تال�سيه. 

6 - حينما يوؤدي الفرد عماًل ول يح�سل على مكا�سب، 
كما كان يتوقع، من جراء ذلك، اأو يوقع عليه عقاب، فهناك 

احتمالية كبرية للقيام بال�سلوك املرغوب، ونتائجه �ست�سبح 

التطوعي،  العمل  على  تنطبق  النظرية  وهذه  له.  قيمة  ذات 

احرتام  من  معنوية  مكا�سب  على  يح�سل  الذي  فاملتطوع 

اإىل  ذلك  يدفعه  تقديره،  واكت�ساب  وتعاطفه  وحبه  املجتمع 

مزيد من العمل التطوعي . 

ثالثًا - نظرية  الدور 

اأفراد  من  فرد  كل  اأن  اأ�سا�س  على  النظرية  هذه  ت�ستند 

املجتمع ي�سغل مركزاً اجتماعًيًا ويلعب دوراً اأواأدواراً خمتلفة 

ترتبط بهذا املركز، وهذا يحتم على القائم به جمموعة من 

احلقوق واللتزامات التي تنظم تفاعله مع الآخرين من اأفراد 

 .
)13( 

املجتمع الذين ي�سغلون مراكز اجتماعية اأخرى

وعالقاته  الفرد  �سلوك  ب��اأن  النظرية  ه��ذه  وتعتقد    

التي  الجتماعية  الأدوار  اأو  الدور  على  تعتمد  الجتماعية 

ي�سغلها يف املجتمع، واأن منزلة الفرد ومكانته الجتماعية 

على  تركز  النظرية  هذه  لذلك؛فاإن  اأدواره.  على  تعتمدان 

اأن  اأو عمل ما، باعتبار  ن�ساط  الفرد يف  يوؤديه  الذي  الدور 

الدوراأحد عنا�رضالتفاعل الجتماعي، وهو منط متكرر من 

معني،  موقف  يف  ال�سخ�س  يوؤديها  التي  املكت�سبة  الأفعال 

تفعيل  يف  املتطوع  يوؤديه  الذي  البارز  الدور  وهذايو�سح 

الن�ساط التطوعي، والنهو�س بخدماته ل�سد حاجات الأفراد 

واجلماعات. 

بناًء على ذلك، فاإن هذه النظرية ترى اأن كل �سخ�س يحتل 

مركزاً معينًا فاإنه يقوم بدور معني، ومبا اأن العمل التطوعي 

�سواء؛فهو  حد  على  الأفرادواملجتمع  حلاجات  اإ�سباع  فيه 

مفهوم  خالل  من  ف��اإن  ولذلك  اإذن،  �سدالنق�س  على  يعمل 

املركز الجتماعي ميكن تف�سري الدور الذي يوؤديه القائمون 

وهذاالدوريف  اخلري،  دواف��ع  من  انطالقًا  التطوعي  بالعمل 

الأ�سا�س يقوي من املركز الجتماعي للمتطوع. 

 مما تقدم من اجتاهات نظرية، يعتقد الباحث اأن النظرية 

يجب  التي  النظرية  املنطلقات  اأن�سب  الوظيفية  البنائية 

العتماد عليها عند درا�سة وحتليل امل�سكلة احلالية للدرا�سة، 

لأن الفكرة الأ�سا�سية التي تنطلق منها هي فر�سية التكامل 

الوظيفي  الت�ساند  واأن  واح��د،  كٍل  يف  اأجزاءاملجتمع  بني 

يوؤديان  للمجتمع  املكونة  الأجزاء  بني  املتبادل  والعتماد 

اإىل الو�سول اإىل التوازن. 

اجلوانب  متعددة  ظاهرة  احلالية  الدرا�سة  وتتناول 

املجتمع  اإط��ار  يف  اإليها  النظر  ميكن  فهي  والقطاعات، 

باعتباره كالأ ون�سقًا عامًا يجب اأن يوجد التعاون فيه بني 

واأن  واخلا�س،  والأهلي  احلكومي  له  املكونة  القطاعات 

مع  بالتكامل  وظيفة  يوؤدى  القطاعات  هذه  من  قطاع  كل 

واإن  بينها،  اأي�سًا  وبالعتماداملتبادل  الأخرى  القطاعات 

اإىلجن��اح  وظائفهايوؤدى  اأداء  يف  القطاعات  هذه  جناح 

الن�سق الأكربيف اأداء وظيفته العامة. 

ترتكز  التي  التبادل  نظرية  التوجه  هذا  مع  ويلتقي   

امل�ساركة  خ��الل  من  واخل�سارة  املك�سب  على  فكرتها 

معني،  عمل  يف  اأف��راد  جمموعة  بني  التطوعي  العمل  يف 

الوقت  ويف  الفرد،  ذات  حتقيق  يف  العمل  ه��ذا  واإ�سهام 

والجتماعي  النف�سي  الأمنني  حتقيق  يف  اأ�سهم  قد  نف�سه 

العمل  يف  امل�ساركة  على  الإقبال  عملية  زادت  كلما  له، 

جمالته.  مبختلف   التطوعي 
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المطلب السادس: الدراسات السابقة. 

عام١٤١٨ه  حممد(  بن  عبداللطيف  بالطو،  درا�سة  اأوًل: 

)بعنوان( دور التعاون التطوعي يف دعم العالقة بني املنزل 

 :)14( 
واملدر�سة. وهدفت الدرا�سة اإىل

1 - التعرف على مفهوم التعاون التطوعي

2 - التعرف على العالقة بني املنزل واملدر�سة

3 - التعرف على كيفية دعم التعاون التطوعي ملفهوم 
العالقة بني املنزل واملدر�سة

ا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي يف درا�سته، فقد عمل 

وحالته  التطوعي  التعاون  مفهوم  وحتليل  و�سف  على 

ال�ستفادة  بكيفية  والتنبوؤ  املدر�سي،  املجتمع  يف  الواقعة 

من هذا املفهوم يف مدار�سنا، لإيجاد نوع من التكامل يف 

عملية الرتبية. وكان من اأهم نتائج الدرا�سة: 

ديننا  عليه  قدحث  اأمر  عامة  ب�سورة  التعاون  اأن   - 1
احلنيف واأمر به

الإ�سالم  عليه  حث  اأمر  التطوعي  التعاون  اأن   -  2
يف  اأ�سالته  له  اأن  اأي  النبوية،  وال�سنة  الكرمي  القراآن  يف 

املعا�رض.  واقعنا 

3 - اأن ثمرات وفوائد التعاون التطوعي يف دعم العالقة 
واملدر�س،  التلميذ،  من  كل  يجنيها  واملدر�سة  املنزل  بني 

والأب، واإدارةاملدر�سة، واملجتمع. 

املدر�سة  داخل وخارج  متعددة  اأن هناك جمالت   - 4
ي�ستطيع الأب اأن يتطوع للتعاون فيها مع املدر�سة. 

اأفراداملجتمع،  توعية  على  بالعمل  الدرا�سة  واأو�ست 

ب�سورة عامة، باأهمية التعاون التطوعي يف جميع املجالت 

احلياتية. من خالل ما ياأتي: 

بعنوان  امل��و���س��وع  ل��ه��ذا  ���س��ب��وع  اأ تخ�سي�س   - اأ 

اخلدمات التطوعية( )اأ�سبوع 

ب - توعية املدر�سني والإدارة املدر�سية باأهمية الأعمال 

التطوعية، وال�ستفادة من املجتمع الذي يحيط باملدر�سة يف 

العملية الرتبوية

ثانيًا: درا�سة مو�سى، عبد احلكيم مو�سى مبارك )١٤١٨ه(: 

اأفراد املجتمع  ا�ستطالعية باجتاهات بع�س  بعنوان درا�سة 

نظرهم.  وجهة  من  وجمالته  التطوعي  العمل  مفهوم   نحو 

 .)15( 
 وهدفت الدرا�سة اإىل

اأفراد املجتمع نحو مفهوم العمل  1 - حتديد اجتاهات 
التطوعي املجاين من وجهة نظرهم

املرغوبة  املجاين  التطوعي  العمل  2 - حتديد جمالت 
من وجهة نظر اأفراد املجتمع

عينة  لأفراد  الدميوغرافية  ال�سفات  بع�س  حتديد   -  3
التطوعي  العمل  الدرا�سة املرتبطة باجتاهاتهم نحو مفهوم 

و جمالته. 

 انتهج الباحث يف درا�سته ال�ستطالعية منهج الدرا�سة 

امليدانية، وكانت عينة الدرا�سة 337 فرداً من اأ�سل 1500 

ا�ستبيان مت توزيعه. 

واأهم نتائج الدرا�سة: 

1 - اأكرثية اأفراد عينة الدرا�سة هم من ذوي املوؤهالت 
التعليمية اجلامعية فما فوق

2 - اجتاهات اأفراد عينة الدرا�سة كانت اإيجابية ب�سكل 
ملمو�س نحو مفهوم العمل التطوعي

اأداة  يف  املحددة  التطوعية  املجالت  كل  كانت   -  3
الدرا�سة مرغوبة من عينة الدرا�سة

يف  ال��درا���س��ة  عينة  ف��ئ��ات  ب��ني  ف���روق  ه��ن��اك   -  4
الجتاهات، و جمالت العمل التطوعي. 

وكان من اأهم تو�سيات الدرا�سة: 

كافة  املجتمع  �رضائح  وتوعية  تعريف  ���رضورة   - اأ 

مبجالت الأعمال التطوعية املطلوبة فيه 
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ب - اإيجاد بع�س احلوافز املعنوية و املادية؛ للت�سجيع 

على الأعمال التطوعية

ج - ال�ستعانة باملعلمني يف اإدارة الأعمال التطوعية. 

ثالثًا -: درا�سة: الباز، را�سد بن �سعد )١٤٢٢ه(، بعنوان: 

عدة  الدرا�سة  اأهداف  من  وكان  التطوعي،  والعمل  ال�سباب 

 :
)16( 

اأ�سا�سية، تت�سمن مايلي اأهداف 

العمل  يف  ورغبتهم  ال�سباب  م�ساركة  مدى  – معرفة   1
التطوعي

التطوعي  العمل  تعيق  التي  العوامل  على  – الوقوف   2
للعمل على مواجهتها، وذلك لتطويره وتفعيله

يف  رغبةال�سباب  يف  توؤثر  التي  –معرفةالعوامل   3  

امل�ساركة يف العمل التطوعي

اإىل  يحتاج  زال  ما  مو�سوع  يف  العلمية  – الإ�سافة   4
البحثو الدرا�سة امليدانية وهو العمل التطوعي

فهي  الثالثة  البحث  اأغرا�س  بني  الدرا�سة  جمعت  وقد 

والعمل  ال�سباب  على  ال�سوء  �ستلقي  كونها  ا�ستك�سافية 

على  تقت�رض  لن  فهي  تف�سريية،  درا�سة  وكذلك  التطوعي، 

من  عدد  بني  العالقات  �ستدر�س  ولكن  املتغريات  و�سف 

الدرا�سةالو�سفية  وكذلك  وتف�سريها  الدرا�سة  متغريات 

لو�سف احلالة. 

اختيار  مت  وق��د  و�سفية،  ميدانية  درا���س��ة  اإذن،  ه��ي، 

عينةالدرا�سةمن �سباب طالب اجلامعة يف مدينة الريا�س

وكان من اأهم نتائج الدرا�سة: 

العمل  ب��دور  الأف��راد  من  كثري  قبل  من  الوعي  قلة   – اأ 

التطوعي واأهميته يف تنمية املجتمع. 

ب – غياب التقدير املجتمعي لإ�سهامات العمل التطوعي 

اأوالقائمني به، مما اأثرعلى نظرة النا�س اإىل العمل التطوعي. 

 لإبراز العمل التطوعي وتو�سيع قاعدة انت�ساره وم�ساركة 

الباحث  بها  اختتم  التو�سيات  عددمن  هناك  فيه  ال�سباب 

درا�سته منها: 

و�سائل  با�ستخدام  الإعالمية  بالتوعية  الهتمام   -  1
العمل  ب��دور  املجتمع  اأف��راد  تب�سري  يف  املختلفة  الإع��الم 

التطوعي واأهميته يف تنمية املجتمع

و�سوؤونه  التطوعي  العمل  بها  يناط  هيئة  اإن�ساء   -  2
يكون على عاتقها ر�سم �سيا�سة له، والو�سول اإىل اإعداد نظام 

املتطوع  حقوق  يبني  ال�سعودية  يف  للتطوع  و�سامل  موحد 

وواجباته

3 – العمل مع املوؤ�س�سات ذات العالقة لفتح باب العمل 
التطوعي

طريق  عن  التطوعي  العمل  يف  امل�ساركة  تفعيل   -  4
املنهج الدرا�سي واملنا�سط الطالبية. 

اأجهزة  قبل  من  التطوعي  العمل  مكانة  من  الرفع   -  5
الدولة وتقدير القائمني به و امل�ساركةيف تكرميهم. 

مو�سوع  تتناول  التي  واملوؤمترات  الندوات  – اإقامة   6
العمل التطوعي وق�ساياه، لزيادة الوعي يف املجتمع. 

)١٤٢٧ه(،  اهلل  عبد  معلوي  ال�سهراين،  درا�سة  راب��ع��ًا: 

وقد  املجتمع،  باأمن  وعالقته  التطوعي  العمل  وعنوانها 

 :
)17( 

هدفت الدرا�سة اإىل

1 – معرفة العالقة بني العمل التطوعي واأمن املجتمع 
من خالل جمالت العمل التطوعي يف املجتمع ال�سعودي

2 – التعرف على جمالت العمل التطوعي يف املجتمع 
ال�سعودي بوجه عام والريا�س بوجه خا�س

ودوافعهم  املتطوعني،  خ�سائ�س  على  التعرف   -  3
املجتمع  باأمن  ذلك  وعالقة  التطوعي،  بالعمل  لاللتحاق 

و�سالمته. 

يتبعها  التي  والأنظمة  الإج��راءات  على  التعرف   -  4
و�سالمته.  املجتمع  ب��اأم��ن  وعالقتها  التطوعي،  العمل 

يعتمد  الذي  التحليلي  الو�سفي  املنهج  الباحث  وا�ستخدم 

كما  املجتمع،  واق��ع  يف  توجد  كما  درا�سةالظاهرة  على 

ا�ستعان الباحث باملنهج الو�سفي الوثائقي القائم على جمع 
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ماكتب عن املو�سوع من كتب واأبحاث ودرا�سات وحتليلها، 

لبناءاخللفية النظرية للدرا�سة. 

ال��ن��ت��ائ��ج  م��ن  اإىل جم��م��وع��ة  ال��درا���س��ة  وت��و���س��ل��ت 

اجلمعيات  يف  املتطوعني  م��ن  العينة  خ�سائ�س  ع��ن 

اإىل  ف�سلها  وقد  الريا�س،  مبدينة  اخلريية  واملوؤ�س�سات 

واملجتمع  بعينةالدرا�سة  متعلق  ماهو  منها  جمموعات 

بني  عامًا  اجتاهًا  هناك  باأن  ذلك  من  وخرج  واملجالت، 

التطوعي،  للعمل  املحاورالرئي�سية  نحو  الدرا�سة  اأف��راد 

فيه  لت��وؤث��ر  ه��ذاالجت��اه  واأن  املجتمع،  باأمن  وعالقته 

اخلربة  �سنوات  ع��دد  اأو  التطوعي  العمل  ن��وع  متغريات 

متغريات  فيه  يوؤثر  ولكن  اإلخ  ال�سكن..  اأومكان  التطوعية، 

واجلن�س.  الجتماعية،  واحلالة  التعليمي  امل�ستوى 

وقد و�سع الباحث جمموعة من التو�سيات االتي ت�ساهم 

يف تفعيل العمل التطوعي يف املجتمع ال�سعودي منها: 

اأفراد  لدى  مرتفعة  درجةتوعية  توفري  ���رضورة   –  1
الإعالم  و�سائل  طريق  عن  التطوعي،  العمل  جتاه  املجتمع، 

املختلفة. 

التطوعية  اخلدمات  تقدمي  ا�ستمرارية  ���رضورة   –  2
مع  للتما�سي  اخلدمات،  هذه  تطوير  و�رضورة  للمحتاجني، 

حاجات املجتمع امللحة. 

اأف��راد  ل��دى  اإيجابية  اجت��اه��ات  وج��ود  ���رضورة   –  3
طريق  عن  ياأتي  وذل��ك  التطوعي،  العمل  نحو  املجتمع، 

التوعية عرب و�سائل الإعالم وال�سحف. 

مناهج  ت�سمني  اإىل  والتعليم  الرتبية  وزارة  – دعوة   4
ثقافة  ن�رض  اإىل  التعليم  مراحل  يف  وغريها  الرتبيةالوطنية 

العمل التطوعي وفتح املجال للممار�سة العملية. 

5 - الرتبية الجتماعية لالأجيال على العماللتطوعي. 

)٢٠٠٠م(  لبنى  املجيد،  عبد  حممد  درا�سة  خام�سا: 

يف  التطوع  اأزم��ة  لعالج  املتطوعني  واإدارة  تنظيم  )حول 

 :
)18(

اجلمعيات الأهلية( 

اأو�سحت الدرا�سة اأن اجلمعيات الأهلية تعاين حمدودية 

املتطوعني  على  احل�سول  خاللها  من  يتم  التي  امل�سادر 

والأن�سطة  للربامج  بالن�سبة  والإدارة  التنظيم  اأن  ف�ساًل عن 

موجودين  غ��ري  اجلمعيات  تلك  م��ن  املقدمة  التطوعية 

الدرا�سات  من  غريها  نتائج  الدرا�سةمع  واتفقت  بالفعل، 

حول اأهمية الهتمام باملجال التطوعي يف تنظيم املجتمع 

بال�سكل الذي يتنا�سب مع الدور املتوقع من تلك اجلمعيات 

واملوؤ�س�سات يف حتقيق التنمية. 

دوافع  عن  )٢٠٠١م(:  حممد  املحاميد،  درا�سة  �ساد�سًا: 

املتغريات  ببع�س  وعالقته  اخل��ريي  التطوعي  ال�سلوك 

 .)19( 
الجتماعية والقت�سادية والتعليمية

حتديد  وا�ستهدفت  الن�ساء  من  عينة  الدرا�سة  و�سملت 

اجلهود  تفعيل  وكيفية  املنظم  التطوعي  ال�سلوك  دواف��ع 

الدرا�سة  وتو�سلت  اجلمعيات اخلريية.  للمراأة يف  التطوعية 

اأكرث د وافع التطوع للن�ساء ترتبط  اأن  اإىل عدة نتائج منها 

والجتماعية  والنف�سية  الدينية  حاجاتهن  اإ�سباع  بغايات 

اأوقات  وق�ساء  اهلل  مر�ساة  بك�سب  رغبتهن  اإىل  بالإ�سافة 

اأو�سحت  كما  وملجتمعهن.  لهن  املفيدة  بالأعمال  فراغهن 

باحلالة  كبري  ب�سكل  تتاأثر  التطوع  دواف��ع  اأن  الدرا�سة 

من  تطوعًا  اأق��ل  الن�ساءالفقريات  فقدكانت  القت�سادية 

اإيجابي  تاأثري  له  الجتماعي  ال�ستقرا  اأن  كما  غريهن، 

الن�ساء  وج��داأن  حيث  للمراأة  التطوعي  العمل  تفعيل  يف 

اإقبال من العازبات واملطلقات والأرامل.   املتزوجات اكرث 

لدور  اخلريية  حاجةاجلمعيات  الدرا�سة  عينة  واأو�سحت 

املراأةحيث ميكنها القيام بالعديد من اجلهود مما يزيد من 

فاعلية هذه اجلمعيات للقيام بدورها يف خدمة املجتمع. 

سابعًا: دراسة المزروعي، حمدانمسلم )٢٠٠٢( )20( 

فتح  على  احل��ث  و���رضورة  اأهمية  الدرا�سة  اأو�سحت 

اإىل  الدرا�سة  وقداأ�سارت  اخلريي،  التطوعي  للعمل  املجال 

النتائج الإيجابية املرتبطة بالعمل التطوعي  جمموعة من 

اخلريي منها
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اأغلب  وهي  الدينية  املتطوعني  رغبات  اإ�سباع   -  1
املطالب، وتنمية حب فعل اخلري. 

التكافل الجتماعي وتنمية عنا�رض  2 - تعزيز مفهوم 
املودة والإخاءبني اأفراد املجتمع مما يدعم برامج الإ�سالح 

الجتماعي

الربامج  خ��الل  من  املتطوعني  تنميةمهارات   -  3
والتثقيفية التدريبية 

واإثارة  بها  يحتذي  التي  ال�ساحلة  القدوة  اإب��راز   -  4
الرب واخلري للمواطنني  اأفراد املجتمع لأعمال  التناف�س بني 

باملجتمع

ثامنًا: درا�سة البو�سعيدي )2006(، العمل التطوعي يف 

)21( 
املجتمع العماين

واقع  عن  وا�سحة  �سورة  تقدمي  الدرا�سة  هذه  حاولت 

املختلفة  وجمالته  العماين،  املجتمع  يف  التطوعي  العمل 

املعوقات  ودرا���س��ة  نحوه  املواطنني  ومعرفةاجتاهات 

هدفت  اأن��ه��ا  كما  التطوعية  اجلمعيات  عمل  تعيق  التي 

يف  الأهلي  والقطاع  الدولة  موؤ�س�سات  دور  على  اإىلالتعرف 

التفعيل  اآليات  التطوعي، ومن ثم حتديد  تفعيل ثقافةالعمل 

العماين.  املجتمع  يف  التطوعي  بالعمل  لالرتقاء  والتطوير 

للنظرية  العامة  واملبادئ  الأ�س�س  على  الدرا�سة  واعتمدت 

ال�ستطالعي  الأ�سلوب  على  اعتمد  كما  الوظيفية،  البنائية 

البيانات عن  التطوعي ومت جمع  العمل  واقع  على  للوقوف 

طريق ا�ستمارة ال�ستبيان. 

املواطنني  من  جمموعة  على  الدرا�سة  عينة  ا�ستملت 

امل�ساركني وغري امل�ساركني يف العمل التطوعي يف منطقتي 

اأهم  عن  الك�سف  نتائجها  اأهم  من  وكان  والباطنة.  م�سقط 

معوقات العمل التطوعي يف املجتمع العماين التي متثلت يف 

الإعالمية  لتوعية  و�سعف  للجمعيات  املايل  الدعم  �سعف 

والرتبوية مبفهوم العمل التطوعي وغياب الروؤية امل�ستقبلية 

للجمعيات التطوعية. 

المطلب السابع: اإلطار النظري 

التنمية  م��رت��ك��زات  اأه���م  م��ن  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل  ي��ع��د 

اأحداأهم مرتكزات التنمية  اإنه  الجتماعية والقت�سادية، بل 

مبفهومها ال�سامل، فمن خالل العمل التطوعي تتم امل�ساهمة 

الن�ساطات الجتماعية والقت�سادية واملجتمعة، والتي  يف 

املجتمع  وتنمية  الجتماعي  التكافل  �سكل  على  تكون 

الطبيعية  والكوارث  الطوارئ  اأوقات  وامل�ساعدةيف  املحلي، 

هذا اإىل جانب اأنه ا�ستثمار وتفعيل للطاقات الكامنة يف اأفراد 

املجتمع على اختالف اأعمارهم وخلفياتهم، وهو اإىل جانب 

اأفراد  التعاون والتفاعل والتعا�سد بني  اأ�سكال  اأحداأهم  ذلك 

املجتمع مبعنى اآخر هو طريق من طرق التوا�سل الجتماعي 

والثقايف بني النا�س، وهو اأي�سًا ر�سالة �رضيحةمفادها اأنه 

قيمةاجتماعية اإيجابية. 

املجتمع  بناء  يف  اأ�سا�سية  ركيزة  التطوعي  العمل  يعد   

اأي  داخل  الأفراد  بني  الجتماعي  التما�سك  ون�رض  وتنميته، 

التطوعي يف  العمل  جمتمع من املجتمعات. وارتبط مفهوم 

للعمل  احلقيقية  والفائدة  اخلري.  معاين  بكل  العربي  عاملنا 

التطوعي تكمن يف الإح�سا�س الذي ي�سعر به املتطوع بروح 

النتماء والت�سامن الجتماعي بني فئات املجتمع املختلفة 

امل�سرتكة يف هذا العمل. 

لدوره يف  باأهمية خا�سة وذلك  التطوعي  العمل  يحظى 

تنمية املجتمع اإىل جانب مايعنيه من قيم وروابط اجتماعية 

م�ستوى  على  واإمنا  فح�سب  �سعيدالفرد  على  لي�س  اإيجابية 

القت�سادي  للم�ستوى  رفع  من  ومايعنيه  ككل  املجتمع 

والجتماعي وحت�سني الأحوال املعي�سية للفئات املحرومة، 

جت�سيد  املعنى  بهذا  وهو  الإن�سانية،  القيم  على  وحمافظته 

ملبداأ الت�سامن الجتماعي وا�ستثمار حقيقي لأوقات الفراغ 

به  يقوم  حر  ذاتي  فعل  هو  التطوعي  والعمل  ال�سباب،  لدى 

والإح�سا�س  وال��غ��رية  وال��واج��ب  النتماء  بدافع  الإن�سان 

م�سوؤولية  عن  يعرب  لأن��ه  م��ادي،  مقابل  دون  بامل�سوؤولية 

الفراد يف امل�ساهمة النهو�س باملجتمع ورفد موؤ�س�سات اأو 

التخفيف عنها يف جمالت احلياة املختلفة. 
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لها  ومدعم  احلكومية  للجهود  مكمل  التطوعي  العمل   

كما اأنه �سهل الو�سول اإىل بع�س امل�سكالت التي قد لتتمكن 

املوؤ�س�سات احلكومية من الو�سول لها نظراً ملرونته و�رضعته، 

الأف��راد  بني  ات�سال  قنوات  �سنع  التطوعي  للعمل  وميكن 

احلكومية،  واملوؤ�س�سات  املجتمع  بني  وكذلك  واملجتمع 

كمااأن له اأثر يف جلب اخلربات والأموال من خارج البالد عن 

طريق املوؤ�س�سات املهتمة باملجال نف�سه وح�سور املوؤمترات 

واملنا�سبات، وهو ميثل بيئة خ�سبة للقيادات ال�سابة القادرة 

على حتمل م�سوؤولية النخراط فيه، وميثل دللة على حيوية 

اجلماهري، وهو بذلك موؤ�رض على تقدم ال�سعوب وبيئة خ�سبة 

لتجريب خطط وتوجهات جديدة قد ليت�سنى جتريبها على 

روح  التطوعي  العمل  ويربز  احلكومية  املوؤ�س�سات  م�ستوى 

يف  م��اي��وؤدي  تكاتفهم  من  ويزيد  املجتمع  يف  الإن�سانية 

فاإن  وعليه  الجتماعي.  والت�سامن  التكافل  اإىل  النهاية 

اأ�سا�سيني:  اجتماعيني  هدفني  اإىل  ي�سعى  التطوعي  العمل 

التنا�سق  واإيجاد  الأف��راد  م�ساعدة  يف  الأول  الهدف  يتمثل 

الق�ساء  وحماولة  الواحد،  املجتمع  اأطراف  بني  والن�سجام 

اإنتاج  يف  فيتمثل  الثاين  اأماالهدف  فيه،  اخللل  مواطن  على 

كل جديد ونافع ممايجعل املجتمع قادراً على حتقيق التقدم 

 .)22(
امل�ستمر من خالل قدرات اأفراده 

يتطلب  املجتمع  يف  التطوعي  العمل  وتعزيز  تفعيل  اإن 

يف املقام الأول �رضورة اإحداث تغيري يف الوعي املجتمعي 

بني  التطوعي  العمل  قافة  ون�رضث  وتطوير  تفعيل  اأجل  من 

ال�سباب، ويكون ذلك من خالل ا�ستخدام كافة و�سائالإ حداث 

اجتماعية،  تنمية  برامج  �سكل  على  تكون  قد  والتي  التغيري 

ومن خالل و�سائل الإعالم املختلفة للمحافظة عليه، وعلى 

تاأ�سيله واعتباره قيمة اجتماعية واإن�سانية، يجب املحافظة 

عليها وتوريثهامن جيل اإىل اآخر لكي ميكن العمل التطوعي 

من اأن يكون ثقافة جمتمعية اإيجابية. 

منهجاً  املعا�رض  عاملنا  يف  التطوعي  العمل  اأ�سبح  لقد   

اكت�سابها  املتطوعني  على  يتعني  ومهارات  قدرات  يتطلب 

التطوع  ثقافة  فلقداأ�سبحت  العملية،  بتطبيقاتها  والإمل��ام 

من  مبامتثله  املتطورة  ثقافةاملجتمعات  من  ليتجزاأ  جزءاً 

والرموز  واملعايري  والأخالقيات  واملبادئ  القيم  منظومة 

الإيجابي  والعمل  املبادرة  على  حتث  التي  واملمار�سات 

هو  التطوعي  فالعمل  الآخ��ري��ن،  على  عودبالنفع  الذيي 

اأولويات  مقدمة  وياأتي يف  وال�سمري  لنداءالواجب  ا�ستجابة 

ت�سف  احلديثة  التنمية  اأدب��ي��ات  اأن  حيث  جهودالتنمية، 

امل�ساركة الجتماعية باأنها راأ�سمال احلكومات الذي ت�ستند 

اإليه ملواكبة الطموحات وحتقيق الإ�سالحاتو الإجنازات. 

حتقيق  يف  ودوره  التطوعي  العمل  باأهمية  التوعية  اإن 

الت�سامن والمن الجتماعي يعترب من العمال ال�رضورية 

الولء  مفهوم  وتقوية  غر�س  يف  اهميته  على  توؤكد  التي 

للعمل  املتطوع  وي�سعر  واملجتمع،  للجماعة  والنتماء 

ذاته  حتقيق  على  ت�ساعده  التي  الآخرين  قبل  من  بالتقدير 

العمل  جمالت  يف  امل�ساركة  من  ملزيد  دافعًا  ت�سكل  التي 

احلياة  يف  ال�سباب  م�ساركة  عملية  وا�سبحت  املختلفة، 

العامة �رضورة ملحة لي�س فقط من اأجل البعد التنموي بل 

والثقايف  والجتماعي  ال�سيا�سي  النظام  اأه��داف  لتحقيق 

الجتماعي،  والم��ن  ال�ستقرار  حتقيق  يف  والقت�سادي 

بحيث ل يقت�رض حق امل�ساركة على فئة دون غريها واإمنا 

حد�سواء،  على  والرجال  والن�ساء  ال�سباب  امل�ساركة  ت�سمل 

باأنهم  الإقرار  ال�سباب  م�ساركة  موؤ�رضات  اأوىل  من  فاإن  لذا 

اإىل  و�سوًل  مظاهرها  بكل  التامة  باملواطنة  يتمتعون 

من  يعزز  امل�ساركة  قاعدة  تو�سيع  اإن  املواطن.  م�سوؤوليات 

مبداأ  من  ويعزز  والواجبات  احلقوق  ب�سقيها  املواطنة  مبداأ 

الفاعلة.  النتماء واملواطنة 

له  الكثرية  واأ�سكاله  باأ�سمائه  التطوعي  اخل��ريي  العمل 

جذور عميقة يف تقاليد عريقة وقدمية من امل�ساركة يف معظم 

وم�ساعدة  املتبادلة  املعونة  مبعنى  فهم  و�سواء  الثقافات، 

النا�س الأقل حظًا وتقدمي الرعاية واخلدمات على امل�ستويات 

من  ابتداء  متعددة  اأ�سكاًل  ياأخذ  فهو  املختلفة،  املجتمعية 

الأعراف التقليدية للم�ساعدةالذاتية، اإىل التجاوب الجتماعي 

الإغاثة  جمهودات  خ��الل  من  وال��ك��وارث  ال�سدة  اأوق��ات  يف 
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وتخفيف اآثار الفقر، وتلعب القيم الجتماعية وخا�سةالدينية 

العمل  روح  تعميق  يف  هامًا  دوراً  املجتمع  يف  املتاأ�سلة 

التطوعي. و ت�سري امل�ساهدات يف املجتمعات املختلفةاإىلاأن 

والتي  الأب�سط  الأم��ان  �سبكة  ي�سكل  التطوعي  اخلريي  العمل 

لبديل عنها حلماية من لقوة لهم، فالعمل اخلريي التطوعي 

اخللق،  بدء  منذ  الع�سور  مر  على  م�ستمرة  اجتماعية  ظاهرة 

وفق  اأدائها  وطريقة  وجمالتها  اأ�سكالها  يف  ولكنهاتختلف 

واملعتقدات  الثقافات  تن�سجم مع  وتقاليد  توجهات وعادات 

يف  التطوعي  اخل��ريي  والعمل  ودول���ة.  ع�رض  لكل  الدينية 

ذات  اأواآليات  اأ�ساليب  خالل  من  يتم  املعا�رضة  املجتمعات 

اأولويات  ووف��ق  املوؤ�س�سات  خل  من  وذل��ك  وؤ�س�سي،  طابعم 

وجدول زمني ومواءمة بني املوارد والحتياجات، ومن اأبرز 

التنم  ب�سقيها  املدين  املجتمع  املوؤ�س�سات هي منظمات  هذه 

اخلريي  للعمل  املعا�رض  ال�سكل  تعربعن  فهي  ويوالدفاعي، 

 .)23( 
التطوعي وتنمية املوارد

املكونات  م��ن  التطوعية  اخل��ريي��ة  اجلمعيات  ت��ًع��د   

الن�سق  اإطار  ففي  الرعايةالجتماعية،  �سوق  يف  الأ�سا�سية 

العام للمجتمع ميكن ت�سور وجود ن�سق فرعي ل�سوق الرعاية 

اقت�سادية  فر�س  توفري  اإيل  اأ�سا�سا  يهدف  الجتماعية 

امل�سئولية  فكرة  على  وي��ق��وم  للمواطنني،  واجتماعية 

ووظيفته  الواحد،  البلد  مواطني  بني  املتبادلة  الجتماعية 

بني  والجتماعية  القت�سادية  املنفعة  تبادل  الأ�سا�سية 

املواطنني مع الت�سليم باأولوية م�سئولية الفرد اإزاءنف�سه، ثم 

 .
)24( 

يلي ذلك م�سئولية الدولة، فالأجهزة غرياحلكومية

للتنمية  العاملي  القمة  م��وؤمت��ر  تو�سيات  ب��ني  وم��ن   

العمل  م�ساهمة  تعزيز  )2001م(  �سنة  الجتماعية 

التكافل  وحت�سني  الجتماعية  التنمية  يف  التطوعياخلريي 

مبايف  الجتماعية،  الرعاية  خدمات  وتوفري  الجتماعي 

وزي��ادة  ل��الأذى  واملعر�سة  املحرومة  الفئات  متكني  ذلك 

الوعي بالتغريات الرئي�سية وال�رضيعة يف جمالت عديدةمن 

احلياة، مبايف ذلك العوملة والتي �سار لها تاأثري عميق على 

 .)25( 
املجتمعات يف كل مكان

 اأ�سبح العمل التطوعي ركيزة اأ�سا�سية يف بناء املجتمع 

وتعزيز مفهوم الت�سامن والأمن الجتماعي بني املواطنني 

ارتبطت  اإن�سانية  ممار�سة  التطوعي  والعمل  جمتمع،  لأي 

كل  عند  ال�سالح  والعمل  اخلري  معاين  بكل  وثيقًا  ارتباطًا 

الديانات  عليها  اأكدت  التي  الأزل  منذ  الب�رضية  املجموعات 

ال�سماوية، ولكنه يختلف يف طبيعته واجتاهاته ودوافعه من 

جمتمع اإىل اآخر، ومن فرتة زمنية اإىل اأخرى ح�سب الظروف 

واملواقف التي مير بها املجتمع. 

والتطوع ما تربع به الإن�سان من ذات نف�سه دون فر�س 

من الآخرين. وهو عمل أكد عليه الدين ال�سالمي قال تعاىل: 

اإ�سارة  وهي   )184 )البقرة:  ا َفُهَو َخرْيٌ َلُه(  َع َخرْيً )َفَمْن َتَطوَّ

وجد  فقد  للمتطوع،  الكبرية  النف�سية  التطوع  فائدة  اإىل 

نذروا  اأ�سخا�س  التطوعية  بالأعمال  يقوم  من  اأن  العلماء 

اأنف�سهم مل�ساعدة الآخرين بطبعهم واختيارهم بهدف خدمة 

املجتمع الذي يعي�سون فيه، ولكن التطوع كعمل خريي هو 

و�سيلة لراحة النف�س وال�سعور بالعتزاز والثقة بالنف�س عند 

باحلياة  الرغبة  الأفراد  عند  تقوي  فعالية  لأنه  يتطوع،  من 

والثقة بامل�ستقبل، حتى اأنه ميكن ا�ستخدام العمل التطوعي 

النف�سي  وال�سيق  بالكتئاب  امل�سابني  الأف��راد  ملعاجلة 

وامللل، لأن التطوع يف اأعمال خريية للمجتمع ي�ساعد هوؤلء 

نحو  والت�سامي  ال�سخ�سية  حمنتهم  جت��اوز  يف  املر�سى 

باأهميتهم  لي�سعروا  وعالقاته،  ال�سخ�س  حميط  مي�س  خري 

ودورهم يف تقدم املجتمع الذي يعي�سون فيه؛ مما يعطيهم 

الأمل بحياة جديدة اأ�سعد حاًل، وهو يف الوقت نف�سه يق�سي 

على حالة العزلة النف�سية التي يعانون منها، ويحقق لديهم 

مفهوم الأخوة والت�سامح والعمل اجلماعي، وي�سعف عندهم 

حب  اإىل  ويحوله  ال��ذات  وح��ب  الأنانية  نف�سه  الوقت  يف 

اجلماعة. وهذا من الأهداف املهمة للعمل التطوعي. 

اواًل: أهداف العمل التطوعي: 

ي�سعى العمل التطوعي لتحقيق العديد من الأهداف تتدرج 

الأ�سا�سية  بالوظائف  ذات عالقة مبا�رضة  اأهداف عامة  من 

له، وتزداد عمقا وخ�سو�سية عندما تتخذ الأعمال التطوعية 

اأ�سكاًل خمتلفة يف جمالت متفرعة، 
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)26(

ولعل من اأهم الأهداف العامة لالأعمال التطوعية ما يلي 

ال�سلبية والنعزالية يف  اإىل تخطي احلواجز  1 - ي�سعى 
املجتمع

2 - اإعداد وتوجيه الطاقات الب�رضية واملادية وحتويلها 
اإىل عمل اجتماعي

ف��راد  لأ وال��رف��اه��ي��ة  ال��ت��ق��دم  ���س��ب��اب  اأ ت��وف��ري   -  3
الأف�سل  والأ�سلوب  و�سوًل  الأي�رض  بالو�سيلة  املجتمع 

نفعًا.  والأكرث  اأداء 

قاعدتها حتقيقًا  وتو�سيع  اخلدمات  الفراغ يف  �سد   - 4
اإىل  اخلاملة  الطاقات  بتحويل  الجتماعية  الكفاية  ملبداأ 

قادرة وعاملة ومنتجة. 

ثانيًا - آثار العمل التطوعي: 

وتنمية  بناء  يف  اأ�سا�سية  ركيزة  التطوعي  العمل  يعد 

الجتماعي  والت�سامن  التما�سك  مبداأ  وحتقيق  املجتمع، 

بني اأفراده، وهو يف الوقت نف�سه ممار�سة اإن�سانية ارتبطت 

ارتباطا وثيقا بكل معاين اخلري. والفائدة احلقيقية للعمل 

ومن  املتطوع  لدى  الإح�سا�س  تنمية  يف  تكمن  التطوعي 

ي�ستفيد من خدماته بالنتماء وتقوية الرتابط الجتماعي 

بني فئات املجتمع والتي تاأثرت كثرياً بفعل عوامل التغري 

الأعمال  فاإن  ذلك،  اإىل  اإ�سافة  واحل�ساري.  الجتماعي 

لي�س  الإيجابية  امل�ساركة  األوان  من  لونًا  تكون  التطوعية 

يف تقدمي اخلدمة فقط، بل يف و�سع ال�سيا�سات التي تقوم 

 .)27(  
الجتماعية املوؤ�س�سات  عليها 

واملجتمع  الفرد  على  التطوعي  العمل  اآث��ار  وتنعك�س 

وتتمثل يف: 

ثالثًا - آثار تتعلق بالفرد )28(: 

1 - اكت�ساب خربات جديدة وتنمية مهارات التطوع

من  وجم��م��وع��ات  و���س��داق��ات  ع��الق��ات  تكوين   -  2
املواطنني وخا�سة الذين لديهم نف�س الهتمامات

3 - الإح�سا�س بتقدير الذات والثقة بالنف�س 

4 - الولء للمجتمع واإدراك اهمية التنمية 

5 - الطالع على ما يدور يف املجتمع من فعاليات. 

6 - ي�ساعد ال�سباب على اكت�ساب مكانة يف املجتمع 

النواحي  يف  الفراغ  وقت  ا�ستثمار  على  ي�ساعد   -  7
اليجابية. 

رابعًا - آثار العمل التطوعي على المجتمع )29(: 

واملتخ�س�سة  املتنوعة  الب�رضية  الطاقات  توفري   -  1
لتنمية املجتمع وتاأهيله

م�ساريع  يف  ل�رضفها  الأم��وال  من  الكثري  توفري   -  2
تنموية تخدم املجتمع 

اأفراد املجتمع  3 - حتقيق روح املحبة والتكافل بني 

التطوعية مبا  التناف�س بني اجلماعات  4 - تنمية روح 
يعك�س جودة اخلدمات 

من  املجتمع  وحماية  ال�سامل  الأم��ن  حتقيق   -  5
واملخدرات  كاجلرمية  الجتماعية  والأمرا�س  الظواهر 

خامسًا - العمل التطوعي واألمن االجتماعي: 

وال�ستقرار  الأم���ن  ح��ال��ة  يعني  الجتماعي  الأم���ن 

الأفراد  ي�ستطيع  بحيث  املحلي  املجتمع  يف  والطماأنينة 

حالة  ويف  بها،  يقومون  التي  العتيادية  لالأعمال  التفرغ 

وتوقف،  �سلل  حالة  يف  يكون  املجتمع  فاإن  الأمن،  غياب 

وال�ستقرار.  ال�سالم  حالة  يف  يزدهران  والإبداع  فالإنتاج 

من  حالة  خلق  اإىل  يهدف  الذي  الن�ساط  هو  اإذن،  والأم��ن، 

ال�ستقرار والطماأنينة لدى الفرد واجلماعة واملجتمع، وهو 

التنمية.  اأ�سا�س عملية 

 هناك عالقة وثيقة بني العمل التطوعي والأمن الجتماعي 

يف اأي جمتمع، فالعمل التطوعي ي�سهم يف حتقيق الأمن ب�سكل 

مبا�رض عندما يقدم امل�ساعدة لالأفراد يف مواجهة امل�سكالت 
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التي تهدد حياتهم الجتماعية، على م�ستوى الوقاية والعالج، 

خا�سة الفئات املعر�سة للم�ساكل اأكرث من غريها. 

 كذلك ي�سهم العمل التطوعي يف حتقيق الأمن الجتماعي 

الأهلية  اجلمعيات  ت�سارك  عندما  وذلك  مبا�رض  غري  ب�سكل 

يف  والقت�سادية  الجتماعية  التنمية  برامج  تنفيذ  يف 

تعترب  املختلفة،  براجمها  خالل  ومن  فالتنمية،  املجتمع، 

عماًل وقائيًا للمواطن حتميه من النحراف واجلرمية لأنها 

حتقيق  يف  ت�سهم  والتنمية  املقبول.  العي�س  �سبل  له  توفر 

الأمن، وهو بدوره ي�سهم يف تهيئة املناخ املنا�سب لنجاح 

املجتمع.  م�سرية 

الديانات  التطوعي في  العمل   - سادسًا 
السماوية: 

اً 
ً
�سعور هناك  اأن  يالحظ  الإن�ساين  التاريخ  اإىل  بالنظر 

الإح�سا�س  اإىل  دفعه  التاريخ  فجر  منذ  الإن�سان  لدى  �سائداً 

يف  البقاء  اأجل  من  التعاون  اإىل  واملا�سة  امللحة  باحلاجة 

�سعور  من  ينبع  التطوعي  فالعمل  القا�سية.  البيئة  ظروف 

ذاتي داخل الإن�سان يدفعه اإىل امل�سارك يف خدمة املجتمع، 

والعمل التطوعي لي�س بجديد على املجتمعات الب�رضية، بل 

اأ�سكال خمتلفة  واتخذ  البدائية،  املجتمعات  قائمًا يف  كان 

فالقبيلة،  الأ�رضية  اجلهود  ثم  الفردية  باجلهود  بداأ  حيث 

معتمًدا عل الب�ساطة يف الن�ساط والنظم والعالقات بني اأفراد 

 .)30( 
املجتمع

اأوالقبيلة دافعًا قويًا لتوفري  اإىل الأ�رضة   ويعد النتماء 

�سد  بكاملها  والقبيلة  ال��واح��دةاأ  الأ���رضة  لأف��راد  احلماية 

الواحدة،  اأفرادالقبيلة  منو  لزيادة  ونتيجة  املخاطر،  جميع 

ال��ولء  اأ�سبح  املجتمعو  يف  القيادة  مركز  الدين  احتل 

لتقدميا لرب والإح�سان،  التطوعية  لدوافع  اأقوى  الديني من 

وهذا ميكن مالحظته يف جميع الأديان. وعليه، فاإن جميع 

اإىل تاأ�سي�س وتبني ن�ساطات تعنى بالإن�سان،  الدول ت�سعى 

القادرين  وا�ستقطاب  اجلهود  تكثيف  يف  جاهدة  وتعمل 

بفكرهم وعلمهم وقوةج�سدهم واملو�رضين مبالهم يف دعم 

�سبل اخلري والتخفيف من املعاناة التي تتجرعها الإن�سانية 

الطاقات  الفقر واملر�س واحلاجة، وقد �سخرت  حتت وطاأة 

تبنى  اإ�سرتاتيجية  قاعدة  لتكوين  كافة  واملادية  الب�رضية 

 .
)31( 

عليها الأعمال التطوعة واخلريية

أ - العمل التطوعي في الديانة اليهودية: 

كثري من ن�سو�س العهد القدمي حتدد مناذج ملا نعرفه 

خالله،  من  التطوعي  والعمل  الجتماعية  الرعاية  با�سم 

على  نزلت  التي  الع�رض  الو�سايا  ذلك  على  دليل  واأ�سدق 

)32(
منها:  والتي  عليهال�سالم،  مو�سى 

ال�رض  ي��وم  يف  للم�ساكني  ينظر  للذي  طوبي   -  1
الرب.  ينجيه 

اأر�سك.  2 - افتح يديك لأخيك امل�سكني والفقري يف 

3 - من يرحم الفقري يقر�س الرب وعن معروفه يجازيه. 

للفقري  وامل�ساعدة  العون  يد  تقدمي  ال�رضوري  من   -  4
وامل�سكني وامل�سطر، لينهر الفقري وليحقر امل�سكني. 

الــديــانــة  الــتــطــوعــي فـــي  الــعــمــل   - ب 
النصرانية: 

جاءت الن�رضانية يف اأ�سولها غرياملحرفة مكملة للديانة 

الإح�سان  نحو  اجتاهاتها  يف  لها  وا�ستمراًرا  اليهودية 

اجلديد  العهد  ن�سو�س  من  كثري  ويف  املحتاجني،  ورعاية 

التي  الجتماعية،  للرعاية  الأوىل  الأ�سول  جند  )الإجنيل( 

يعرب عنها يف موا�سع كثرية: 

1 - بال�سدقة يقبل ال�سوم، ومعها تقبل ال�سالة. 

منك  يقرت�س  اأن  اأراد  ومن  اأعطه،  �ساألك  من   -  2
فالترده. 

3 - اهلل �سبحانه و تعاىل يكافئ من ي�سبع الفقري. 

اأنواع الهبات مرغوب فيها.  4 - كل 

وقد اهتمت الن�رضانية برعاية الأيتام و الأرامل، واأن�ساأت 

دوركبري  هناك  الأحوال  كل  ويف  )املالجئ،(  املحبة  بيوت 

للعمل الجتماعي، فالن�رضاين املو�رض يعطي الكني�سة لعمل 

 .
)33( 

امل�رضوعات اخلريية املختلفة
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ج - العمل التطوعي في اإلسالم: 

م��ت��ك��ام��ل  ب��ن��ظ��ام  ج����اء  الإ����س���الم���ي  ال���دي���ن  اإن 

اأ�سا�س  على  يقوم  التطوعي،  والعمل  للرعايةالجتماعية 

والرحمة،  والإح�سان  والرب  والتعاون  الجتماعي  التكافل 

على  وحث  التطوعي،  العمل  اأهمية  على  الإ�سالم  اأكد  كما 

من  العديد  وهناك  الإن�سان،  لأخيه  الإن�سان  م�ساعدة 

يحقق  التطوعي  العمل  اأن  توؤكد  التي  القراآنية  الآي��ات 

املجتمع،  اأفراد  بني  واملحبة  والألفة  والرتابط  التما�سك 

الأم��ة  ه��ذه  لأن  عظيمة،  مكانة  الإ���س��الم  ف�ي  فللعمل 

مل�اذا  تع�رف  فه�ي  العمل،  اإل  تعرف  ل  اأم��ة  الإ�سالمية 

ِلَيْعُبُدوِن }  اإِلَّ  َواْلإِْن�َس  نَّ  اجْلِ َخَلْقُت  تعاىل}َوما  قال  خلقت. 

)الذاريات: 56(. 

وقوله تعاىل: 

َعَلى  َتَعاَوُنواْ  َوَل  ْقَوى  َوالتَّ اْل��ربِّ  َعَلى  )َوَت��َع��اَوُن��واْ   

اْلِعَقاِب(  �َسِديُد  اهلّلَ  اإِنَّ  اهلّلَ  ��ُق��واْ  َواتَّ َواْل��ُع��ْدَواِن  ْث���ِم  الإِ

 .)2 )املائدة: 

 
ۖ
وُموا َخرْيٌ َلُكْم  َواأَْن َت�سُ  

ج
ا َفُهَو َخرْيٌ َلُه َع َخرْيً )َفَمْن َتَطوَّ  

اإِْن ُكْنُتْم َتْعَلُموَن( )البقرة: 184(. 

�َساِكنَي  َبى َواْلَيَتاَمى َوامْلَ
ْ
اَل َعَلى ُحبِِّه َذِوي اْلُقر  )َواآَتى امْلَ

َواآَتى  اَلَة  ال�سَّ َواأََقاَم  َقاِب 
ِّ
الر َويِف  اِئِلنَي  َوال�سَّ ِبيِل  ال�سَّ َواْبَن 

يِف  اِبِريَن  َوال�سَّ َعاَهُدوا  َذا  اإِ ِبَعْهِدِهْم  ��وُف��وَن  َوامْلُ َكاَة  الزَّ

َدُقوا َواأُوَلِئَك  ِذيَن �سَ اِء َوِحنَي اْلَباأْ�ِس اأُوَلِئَك الَّ َّ اْلَباأْ�َساِء َوال�رضَّ

ُقوَن(. )البقرة: 177(.  تَّ ُهُم امْلُ

ْحُروِم(. )الذاريات: 19(.  اِئِل َوامْلَ
َّ
 )َويِف اأَْمَواِلِهْم َحقٌّ ِلل�س

المطلب الثامن: اإلجراءات المنهجية 

أواًل - نوع الدراسة والعينة 

اآراء  معرفة  اإىل  هدفت  تف�سريية  ا�ستك�سافية  الدرا�سة 

عينة البحث املكونة من )100( مفردة )25 ذكراً - 75 اأنثى( 

من الو�سط الطالبي بجامعة ال�سارقة فرع املنطقة ال�رضقية 

لو�سط  ممثلة  كعينة  ع�سوائي  ب�سكل  �سحبت  خورفكان  يف 

طالبي يت�سم بالن�سجام والتما�سك الجتماعي. 

ثانيًا - وسائل جمع البيانات

الباحث على ما كتب من توجهات نظرية لبع�س  اعتمد 

توزيع  نف�سه  الوقت  ويف  املجال.  بهذا  واملهتمني  العلماء 

العمل  اأهداف  يت�سمن  الأول  ثالثة حماور  يت�سمن  ا�ستبيان 

التطوعي )15( فقرة، والثاين يت�سمن جمالت العمل التطوعي 

)7( فقرات، والثالث يت�سمن اأهم معوقات العمل التطوعي )7( 

اإح�سائية با�ستخدام  فقرات. ومت تفريغ البيانات يف جداول 

الن�سب املئوية ملعرفة اآراء املبحوثني حول ذلك. 
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ثالثًا - تحليل البيانات 

جدول رقم )1( 

يو�سح راأي املبحوثني حول اأهداف العمل التطوعي ح�سب النوع

اناثذكورالنوع

ل اأوافقل اأعلمموافقل اأوافقل اأعلمموافقاأوًل: اأهداف العمل التطوعيت�سل�سل

من اأهداف العمل التطوعي دعم برامج التنمية الب�رضية 1

يف املجتمع
1942741 - 

امل�ساركة يف العمل التطوعي ت�ساهم يف تقوية �سخ�سية 2

الفرد
2221741 - 

 - 2221732امل�ساركة يف العمل التطوعي تعزز الوعي الوطني 3

امل�ساركة يف العمل التطوعي تعزز روح الت�سامن 4

والتكافل الجتماعي
2131732 - 

20236771من اأهداف العمل التطوعي ا�ستثمار اأمثل لوقت الفراغ5

امل�ساركة يف العمل التطوعي ت�ساهم يف تعزيز روح 6

العمل اجلماعي
2131687 - 

 - 714 - 178يحقق العمل التطوعي تنمية ال�سعور بالذات7

يحقق العمل التطوعي تقوية م�ساعر النتماء والولء 8

الوطني
1852705 - 

يوفر العمل التطوعي املجال للتعبري عن الطاقات 9

والقدرات ال�سخ�سية
19516852

يحقق العمل التطوعي لالأفراد اإ�سباع حاجاتهم النف�سية 10

والجتماعية
175355173

176258134ي�سهم العمل التطوعي يف املحافظة على البيئة11
156455173ي�سهم العمل التطوعي يف تقليل الفوارق الطبقية12

ي�سهم العمل التطوعي يف التخفيف من حدة امل�سكالت 13

الجتماعية
202358116

175361122ي�سهم العمل التطوعي يف التخفيف من معاناة الآخرين14
158249224ي�سهم العمل التطوعي يف التخفيف من العنف املجتمعي15

تو�سح نتائج اجلدول رقم )1( راأي عينة البحث يف اأهداف العمل التطوعي ح�سب النوع )ذكور - اإناث(. ومدى اأهميته 

يف حتقيق الت�سامن والأمن الجتماعي، ودعم م�سرية التنمية يف املجتمع. ولأجل معرفة اأهمية هذه الأهداف حاول الباحث 

ترتيبها ح�سب الأهمية كما يو�سحه اجلدول رقم )2(. 
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)2 ( رقم  جدول 

 يو�سح راأي عينة البحث يف اأهداف العمل التطوعي ح�سب النوع )ذكور - 25// اإناث - 75( مرتبة ح�سب الأهمية

اناثذكور النوع

%ل اوافق%موافقاأوًل: اأهداف العمل التطوعي
1

امل�ساركة يف العمل التطوعي ت�ساهم يف تقوية �سخ�سية الفرد
 22

88887499

2
امل�ساركة يف العمل التطوعي تعزز الوعي الوطني

 22
88887397

3
امل�ساركة يف العمل التطوعي تعزز روح الت�سامن والتكافل الجتماعي

 21
84847397

4
امل�ساركة يف العمل التطوعي ت�ساهم يف تعزيز روح العمل اجلماعي

 21
84846891

5
من اأهداف العمل التطوعي ا�ستثمار اأمثل لوقت الفراغ

 20
80806789

6
ي�سهم العمل التطوعي يف التخفيف من حدة امل�سكالت الجتماعية

 20
80805877

7
من اأهداف العمل التطوعي دعم برامج التنمية الب�رضية يف املجتمع

 19
76767397

8
يوفرالعمل التطوعي املجال للتعبري عن الطاقات والقدرات ال�سخ�سية

 19
76766891

9
يحقق العمل التطوعي تقوية م�ساعر النتماء والولء الوطني

 8
72727093

10
يحقق العمل التطوعي تنمية ال�سعور بالذات

 17
68687195

11
يحقق العمل التطوعي لالأفراد اإ�سباع حاجاتهم النف�سية والجتماعية

 17
68685573

12
ي�سهم العمل التطوعي يف املحافظة على البيئة

 17
68685877

13
ي�سهم العمل التطوعي يف التخفيف من معاناة الآخرين

 17
68686181

14
ي�سهم العمل التطوعي يف تقليل الفوارق الطبقية

 15
60605573

15
ي�سهم العمل التطوعي يف التخفيف من العنف املجتمعي

 15
60604965

اأو�سحت نتائج اجلدول رقم )2( حول اأهداف العمل التطوعي مرتبة ح�سب الهمية وبال�سكل الآتي: 

احتل هدف م�ساهمة العمل التطوعي يف تقوية �سخ�سية الفرد املرتبة الأوىل بالن�سبة للذكور )88%( و )99%( بالن�سبة 

لالإناث. وهدف امل�ساركة يف العمل التطوعي تعزز الوعي الوطني )84%( بالن�سبة لالإناث. و )97%( بالن�سبة للذكور. 

ويعتقد الباحث اأن هذه النتائج ل�سالح الإناث موؤ�رض اإيجابي يعرب عن امل�ستوى الذي و�سلت اإليه املراأة بدولة الإمارات 

العربية املتحدة. وكذا احلال بالن�سبة للهدف الثالث والرابع لكال النوعني من عينة البحث. 

ولحظ الباحث من خالل نتائج اجلدول اأعاله تباينًا وا�سح ايًف وجهات النظر حول بع�س الأهداف وكالآتي: 

الهدف رقم )7( بالن�سبة للذكور )76%(، والإناث )97%(. وكذا احلال بالن�سبة للهدف رقم )8( )76%( للذكور، والإناث 

)91%(. والهدف رقم )9( بالن�سبة للذكور )72%(، والإناث )93%(. اأما الهدف رقم )10( فبلغت ن�سبته للذكور )%68(، 

والإناث )%95(. 
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ويرجع الباحث �سبب التباين يف اإجابات عينة البحث اإىل الآتي: 

 1 - �سعور الإناث بالدور املهم الذي يجب القيام به يف ظل الدعم الكبري الذي حتقق للمراأة الإماراتية من قبل الدولة 

ممثلة مبوؤ�س�ساتها الر�سمية والأهلية التي يحتل عندها بناء الن�سان الأولوية يف براجمها املختلفة. 

ال�سابقة من م�سرية املجتمع  املراحل  الجتماعي خالل  الظلم وال�سطهاد  املراأة من  الإناث مبدى معاناة  �سعور   -  2
قبل الحتاد )1971(، ورغبتهن يف امكانية تعوي�س ذلك يف الوقت احلا�رض من خالل ا�ستثمار كل الطاقات املمكنة، ومتثل 

رغبتهن يف امل�ساركة يف العمل التطوعي احد هذه املجالت املهمة. 

الح�سا�س  وتعزيز  الذات  وتقوية  ببناء  ال�سعور  لديهن  يعزز  التطوعي  العمل  يف  امل�ساركة  باأن  املراأة  اإح�سا�س   -  3
بامل�سوؤولية الجتماعية خارج حميط ال�رضة. 

اح�سا�س املراأة باأهمية القيم التي يج�سدها العمل التطوعي واملتمثلة يف تنمية روح العمل اجلماعي كفريق واحد،   - 4
الذي يتعزز من خالله م�ساعر النتماء والولء الوطني. 

كما  لكنه  النوع،  ح�سب  الأهداف  بع�س  اأهمية  حول  البحث  عينة  اإجابات  تباين  من  وبالرغم  تقدم،  ما  خالل  ومن   

اوًل،  التطوعي  العمل  امل�ساركة يف  اأهداف  العينة يف حتديد موقفها من  اإيجابيًا على حرية  اً  موؤ�رض  يعد  الباحث  يعتقد 

على  وا�سح  موؤ�رض  وهذا  الواحد،  الفريق  بروح  العمل  باأهمية  �سعور  من  العمل  هذا  يف  امل�ساركة  اإليه  توؤدي  ما  وثانيا 

الذي ي�سهم يف دفعها لإجناز  النف�سي والجتماعي  واإح�سا�سها بالأمن  للفئات امل�ساركة فيه،  الوعي الجتماعي  ن�سوج 

منهم.  املطلوبة  والهداف  املهام 

جدول رقم )3( 

يو�سح رغبة عينة البحث يف جمالت العمل التطوعي ح�سب النوع

اناثذكور       النوع

ل ل اأعلمموافقل اأوافقل اأعلمموافقثانيًا: جمالت العمل التطوعيت�سل�سل

اأوافق

1087372315اأرغب يف العمل التطوعي يف جمال الر�ساد النف�سي1
1483511311اأرغب يف العمل التطوعي يف جمال رعاية الحداث2
195163111اأرغب يف العمل التطوعي يف جمال رعاية امل�سنني3
 - 669 - 205اأرغب يف العمل التطوعي يف مراكز رعاية الاأتام4

 - 2122678اأرغب يف العمل التطوعي مل�ساعدة الأ�رض الفقرية5

15736465اأرغب يف العمل التطوعي يف جمال حماية البيئة6
اأرغب يف العمل التطوعي كمر�سد نف�سي للطلبة 7

مل�ساعدتهم يف حل م�سكالتهم
167259124

اأوًل  اأفراد العينة باأنها  اأهمية امل�ساركة يف جمالت العمل التطوعي املختلفة �سعوراً من  اأعاله  اأو�سحت نتائج اجلدول 

اأعمال توؤكد حقيقة الوحدة والت�سامن الجتماعي، وثانيًا تنطلق من حقيقة ما يوؤمنون به من اأهمية العمل وم�ساعدة الآخرين 

اأفراداً وجماعات وموؤ�س�سات دون مقابل مادي ي�سعون اإليه كما ت�سمنته قيمهم الجتماعية وعقيدتهم الدينية التي اأو�ست 

باأهمية تقدمي امل�ساعدة لالآخرين. 
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 العمل التطوعي يعرب عن اإح�سا�س عاٍل بامل�سوؤولية من الأفراد جتاه حميطهم الجتماعي وجتاه الإن�سانية ب�سكٍل عام، 

اأي مقابل مادي  اإيجابي يف حياة الآخرين، من دون انتظار  اأثر  اأن يحدثه من  وهو يدلل على املقدار الذي ميكن لالإن�سان 

اأو معنوي من عمله، ولعل التطوع من اأقدم الأفعال الإن�سانية التي تعرب عن تعاطف الإن�سان مع اأخيه الإن�سان، وعن قدرة 

املجتمعات على ابتكار اأ�ساليب امل�ساعدة ملن يحتاج اإليها. 

 وهذا ما اأو�سحته نتائج درا�سة )مو�سى، 1418ه(، التي اأكدت اأن اجتاهات عينة البحث كانت اإيجابية نحو امل�ساركة يف 

جمالت العمل التطوعي املختلفة. 

 جدول رقم )4(

 يو�سح رغبة عينة البحث يف جمالت العمل التطوعي ح�سب النوع مرتبة ح�سب الأهمية

اناثذكورالنوع

 %موافق%موافقثانيًا: جمالت العمل التطوعي    ت

21846789اأرغب يف العمل التطوعي مل�ساعدة ال�رض الفقرية1
21846688اأرغب يف العمل التطوعي مل�ساعدة ال�رض الفقرية2
19766384اأرغب يف العمل التطوعي يف جمال رعاية امل�سنني3
اأرغب يف العمل التطوعي كمر�سد نف�سي للطلبة مل�ساعدتهم يف حل 4

م�سكالتهم
16645979

15606485اأرغب يف العمل التطوعي يف جمال حماية البيئة5
14565168اأرغب يف العمل التطوعي يف جمال رعاية الحداث6
10403749اأرغب يف العمل التطوعي يف جمال الإر�ساد النف�سي7

اأهمية  اأهمية امل�ساركة يف جمالت العمل التطوعي املختلفة ح�سب النوع. واحتلت  اأو�سحت نتائج اجلدول )4( ت�سل�سل 

امل�ساركة يف العمل التطوعي مل�ساعدة الأ�رض الفقرية املرتبة الأوىل للذكور بن�سبة )84%(، والإناث )89%(. وتقاربت الن�سب 

يف جمالت العمل الخرى، واإن تباينت يف بع�سها الآخر وكالآتي: 

 - الرغبة يف امل�ساركة كمر�سد نف�سي للطلبة )64%( ذكور و )79%( اإناث. 

 - الرغبة يف امل�ساركة يف حماية البيئة )60%(ذكور و )85%( اإناث. 

 - الرغبة يف امل�ساركة يف جمال رعاية الاأداث )56%( ذكور و )68%( اإناث. 

اإ�سباع  يف  رغبتهن  الن�ساء  عند  التطوع  دوافع  اأكرث  اأن  حيث  من   )2001 )املحاميد،  درا�سة  نتائج  اأو�سحته  ما  وهذا   

حاجاتهن النف�سية والجتماعية، وق�ساء اأوقات فراغهن بالأعمال املفيدة لهن وملجتمعهن. 

 وكذلك ما اأو�سحته نتائج درا�سة )املزروعي، 2002(، يف اأن العمل التطوعي يعزز مفهوم التكافل الجتماعي، وتنمية 

عنا�رض املودة والإخاء بني اأفراد املجتمع، مما يدعم برامج ال�سالح الجتماعي. 

 ويعتقد اأن هذا التباين يف الرغبة يف امل�ساركة يف جمالت العمل التطوعي ول�سالح الإناث يوؤكد حقيقة �سعي املراأة يف 

املجتمع الإماراتي يف حتقيق ذاتها وا�ستغالل كل الطاقات املمكنة للتعامل مع متغريات احلياة، والعمل مع فئات املجتمع 

املختلفة وهي يف الوقت نف�سه توؤكد حقيقة اأهمية م�ساهمة املراأة مع الرجل يف وحدة ومتا�سك املجتمع، ودعم م�سرية التنمية 

فيه. الذي يتحقق من خالله الت�سامن والأمن الجتماعي. 
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جدول رقم )5(

 يو�سح راأي عينة البحث يف �سعوبات العمل التطوعي ح�سب النوع

اناثذكور// النوع 

ل اوافقل اأعلمموافقل اوافقل اأعلمموافقثالثًا: �سعوبات وعوائق العمل التطوعيت

7108342516عدم وجود برامج حمددة تنظم العمل التطوعي1
غياب التن�سئة الأ�رضية يف تنمية اهمية العمل التطوعي 2

لالأبناء
1087322716

6811261435اعتقاد البع�س اأن العمل التطوعي م�سيعة للوقت واجلهد3
6811201441اخلوف من العيب من الآخرين4
889201540اخلوف من الف�سل5
1078331527عدم توفر الوقت الكايف للعمل التطوعي6
988371622عدم فهم طبيعة واأهداف العمل التطوعي7

تو�سح نتائج اجلدول اأعاله )5( راي عينة البحث يف ال�سعوبات التي تواجه م�ساركتهم يف هذا الن�ساط. وحماولة معرفة 

اأهم هذه ال�سعوبات لإمكانية التو�سل اإىل حلول ت�سهم يف دفع فئات املجتمع املختلفة للم�ساركة فيه دون تردد اأو خوف. 

وحاول الباحث ترتيب هذه ال�سعوبات ح�سب اأهميتها كما يو�سحها اجلدول رقم )6(. 

جدول رقم )6(

 يو�سح راأي عينة البحث يف �سعوبات العمل التطوعي ح�سب النوع مرتبة ح�سب الأهمية

اناثذكور// النوع  

%ل اوافق%موافق%ل اأوافق%موافقثالثًا: �سعوبات وعوائق العمل التطوعي
غياب التن�سئة الأ�رضية يف تنمية اأهمية العمل 1

التطوعي لالأبناء
104072832421621

104083233442736عدم توفر الوقت الكايف للعمل التطوعي2
93683237492229عدم فهم طبيعة واأهداف العمل التطوعي3
83293620264053اخلوف من الف�سل4
72883234451621عدم وجود برامج حمددة تنظم العمل التطوعي5
اعتقاد البع�س اأن العمل التطوعي م�سيعة 6

للوقت واجلهد
624114426343546

624114420264154اخلوف من العيب من الآخرين7

اأو�سحت نتائج اجلدول اأعاله )6( �سعوبات العمل التطوعي مرتبة ح�سب اأهميتها بالن�سبة للعينة، واحتل غياب التن�سئة 

الأ�رضية يف تنمية الوعي باأهمية العمل التطوعي لالأبناء املرتبة الأوىل للذكور وبن�سبة )40%(، والإناث )42%(. وهذا يوؤكد 

حقيقة ما اأكدته الدرا�سات الجتماعية للدور املهم لالأ�رضة يف غر�س قيمة العمل التطوعي ودوره يف بناء �سخ�سية الأبناء. 

واحتل �سعوبة عدم توفر الوقت الكايف للعمل التطوعي املرتبة الثانية. يف حني تباينت اإجابات عينة البحث حول اأهمية 

اخلوف من الف�سل، واخلوف من العيب من الآخرين. 

التوعية  التطوعي هو �سعف  العمل  اأن من �سعوبات  2006( من حيث  )البو�سعيدي،  درا�سة  نتائج  اأو�سحته  ما  وهذا   

اإلعالمية والرتبوية مبفهوم العمل التطوعي التي تعيق عملية امل�ساركة فيه. 

 ويعتقد الباحث اأن اأمل�ساركة يف اأي عمل جديد يواجه يف بدايته �سعوبات، ولكن الرغبة املتوا�سلة، وال�سعي لتحقيق الذات، 

الذي يتحقق من خالله الأمن النف�سي والجتماعي، ي�سكالن عاماًل مهمًا يدفعهم للم�ساركة يف جمالت العمل التطوعي املختلفة. 

1807009_FAMILY DEVELOPMENT_BOOKS.indd   28 12/20/18   2:14 PM



29

 رابعًا: نتائج الدراسة 

أوضحت نتائج الدراسة ما يأتي: 

1 - اإح�سا�س عينة البحث باأهمية امل�ساركة يف العمل التطوعي، والبحث عن خمتلف الو�سائل لتاأكيد م�ساهمتهم فيه، 
وهذا ما اأو�سحته نتائج اجلدول رقم )1 - 2( املت�سمن راأي العينة يف اأهم اأهداف امل�ساركة يف العمل التطوعي املرتبة ح�سب 

الأهمية. 

2 - اأو�سحت نتائج اجلدول رقم )3 - 4( املت�سمن جمالت العمل التطوعي املرتبة ح�سب الأهمية رغبتهم يف امل�ساركة 
مبجالته املختلفة، على الرغم من التباين يف اإجابات البع�س حول اأهمية امل�ساركة يف بع�س املجالت ول�سالح الإناث، 

والتي توؤكد نتائجه حالة الن�سوج الفكري املتمثل يف اإح�سا�س املراأة بالدور الكبري الذي ميكن اأن تلعبه يف امل�ساهمة مبجالت 

العمل املختلفة لإجناح م�سرية التنمية يف املجتمع. 

3 - اأو�سحت نتائج اجلدول رقم )5 - 6( املت�سمن اأهم �سعوبات امل�ساركة يف العمل التطوعي املرتبة ح�سب الأهمية، 
والتي اأكدت �رضورة اأن تاأخذ الأ�رضة دورها يف تنمية الوعي باأهمية العمل التطوعي لالأبناء، ويف الوقت نف�سه �رضورة اأن 

تكون هناك برامج وا�سحة ت�سهم يف اإجناح هذه املمار�سة املجتمعية، التي يتحقق من خاللها الت�سامن والأمن الجتماعي. 

خامسًا: بعض المقترحات لتطوير العمل التطوعي: 

1 - التاأكي��د عل��ى اأهمي��ة تن�سئة الأبناء تن�سئة اجتماعي��ة �سليمة، وذلك من خالل قيام موؤ�س�س��ات التن�سئة املختلفة 
كالأ���رضة واملدر�س��ة والإعالم بدور من�س��ق ومتكامل اجلوانب يف غر�س قي��م الت�سحية والإيث��ار وروح العمل اجلماعي 

يف نفو���س النا�سئ��ة من��ذ مراح��ل الطفول��ة املبك��رة. 

على  تركز  التي  الدرا�سية  املقررات  بع�س  املختلفة  التعليمية  للموؤ�س�سات  الدرا�سية  الربامج  ت�سمني  �رضورة   -  2
مفاهيم العمل الجتماعي التطوعي واأهميته ودوره التنموي، ويقرتن ذلك ببع�س الربامج التطبيقية مما يثبت هذه القيمة 

يف نفو�س ال�سباب مثل حمالت تنظيف حميط املدر�سة اأو العناية باأ�سجار املدر�سة اأو خدمة البيئة. 

تاأدية  التطوعي مبا ميكنها من  العمل  تعمل يف جمال  التي  والهيئات  للموؤ�س�سات  واملعنوي  املادي  الدعم  تقدمي   - 3
ر�سالتها وزيادة خدماتها. 

واملهارات  اخلربات  اإك�سابهم  اإىل  يوؤدي  مما  التطوعية  واملوؤ�س�سات  الهيئات  يف  للعاملني  تدريبية  دورات  اإقامة   -  4
املنا�سبة، وي�ساعد على زيادة كفاءتهم يف هذا النوع من العمل، وكذلك ال�ستفادة من جتارب الآخرين يف هذا املجال. 

للمواطنني،  الأ�سا�سية  باإ�سباع الحتياجات  التي ترتبط  الربامج وامل�رضوعات  التطوعية على  الأن�سطة  الرتكيز يف   - 5
الأمر الذي ي�سهم يف زيادة الإقبال على امل�ساركة يف هذه الربامج. 

6 - �رضورة التاأكيد على و�سائل الإعالم املختلفة باأن تاأخذ دوراً اأكرث تاأثرياً يف تعريف اأفراد املجتمع مباهية العمل 
هذا  يف  العاملني  دور  اإبراز  وكذلك  التنمية،  عملية  يف  ودوره  باأهميته  وتب�سريهم  اإليه  املجتمع  حاجة  ومدى  التطوعي 

املجال بطريقة تك�سبهم الحرتام الذاتي واحرتام الآخرين. 
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7 - تدعيم جهود الباحثني يف املوؤ�س�سات البحثية املختلفة لإجراء املزيد من الدرا�سات والبحوث العلمية حول العمل 
الجتماعي التطوعي، مما ي�سهم يف حت�سني واقع العمل الجتماعي ب�سكل عام، والعمل التطوعي ب�سكل خا�س. 

8 - ا�ستخدام العمل التطوعي يف املعاجلة النف�سية وال�سحية وال�سلوكية لبع�س احلالت ال�سلوكية املر�سية. 

اخلدمات  لتقدمي  والأهلية  احلكومية  اجلهات  بني  التطوعي  العمل  لتن�سيق  احلديثة  الت�سال  تكنولوجيا  ا�ستخدام   -  9
الجتماعية واإعطاء بيانات دقيقة عن حجم واجتاهات وحاجات العمل التطوعي الأهم للمجتمع، وتهيئة الربامج والأن�سطة 

الالزمة لتحقيق ذلك. 
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جائزة البحوث والدراسات

الدورة الرابعة عشرة 1439هـ - 2017م

أواًل: فئة األكاديميين

ثقافة العمل الخيري

المركز الثاني

بحث بعنوان

 دور القيم االجتماعية في تكوين الشخصية اإلماراتية الداعمة

 لممارسة العمل الخيري واإلنساني

 )رؤية مستقبلية من منظور طريقة تنظيم المجتمع(

إعداد: الدكتورة / والء محمد شعبان السيد
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ملخص البحث

اأفراده يف �سلوكياتهم وعاداتهم وتقاليدهم املجتمعية التي تعترب  اإن قيم اأي جمتمع هي مراآته التي تعك�س �سخ�سية 

منهاج حياة لهم يف كل ت�رضفاتهم، فاملجتمعات التي متتلك القيم الفا�سلة والهوية الرا�سخة هي التي يكون لها مكان 

�سبابها  اأهمية ق�سوى، وتخ�س  القيم واملبادئ  اأن حتافظ على تقدمها تويل  تريد  التي  املتقدمة  والدول  الع�رض.  يف هذا 

)اخلري(  و  )احلق(  قيم  مثل  للقيم  كثرية  جمالت  فهناك  فقط،  الأخالقي  باجلانب  خا�سة  لي�ست  )القيم(  و  الأهمية،  بهذه 

اأمة، فهي قيم مطلقة ل تتغري بتغري  الثوابت يف حياة كل  )القيم( تعد من  اأن مثل هذه  )العطاء(.. و )اجلمال(.. والواقع  و 

الظروف والأحوال ومن هنا ن�ستطيع القول باأن الدولة التي ترغب يف اأن يكون لها مكان بني م�ساف دول العامل املتقدمة 

ملتزمة  اأجيال  اإعداد  بغر�س  الإيجابية  الإن�سانية  ال�سخ�سية  بناء  امل�سريية هو  الأول وق�سيتها  يكون هاج�سها  اأن  يجب 

قادرة على العطاء والبناء يف كافة املجالت اإذ اإن من اأهم ميادين ال�سباق بني الأمم يف الوقت احلا�رض هو ميدان الرتبية 

وخدمة  العطاء  على  والقادرة  للدولة  والثقايف  الديني  الن�سيج  على  حتافظ  التي  الإيجابية  الإن�سانية  ال�سخ�سية  وبناء 

املجتمع بال حدود. 

• وا�ستهدفت تلك الدرا�سة التعرف على دور القيم الجتماعية يف تكوين ال�سخ�سية الإماراتية الداعمة ملمار�سة العمل 	

اخلريي والإن�ساين )روؤية م�ستقبلية من منظور طريقة تنظيم املجتمع(. 

• الدرا�سة 	 )عينة ممثلة ملجتمع  بالعينة  الجتماعي  امل�سح  اأ�سلوب  ا�ستخدام  ومت  التقييمية  البحوث  منهج  وا�ستخدم 

من طالب وطالبات جامعة عجمان( وبلغ عددهم 150 طالبًا وطالبة، ولتحقيق اأهداف الدرا�سة مت اعداد ا�ستمارة 

ا�ستبيان لتقييم مدى تاأثري القيم الجتماعية التي توؤمن بها ال�سخ�سية الإماراتية يف دفعها للم�ساركة يف الأعمال 

الجتماعية  القيم  تر�سيخ  بها  يتم  التي  بالكيفية  اخلا�سة  واملقرتحات  املعوقات  تو�سيح  والإن�سانية مع  اخلريية 

بحيث تعك�س عبارات ا�ستمارة ال�ستبيان اأهداف الدرا�سة وت�ساوؤلتها 

• وكان من اأهم النتائج التي مت التو�سل اليها: 	

التاأكيد على اأن الإميان بالقيم الدينية كبري ولكن اللتزام بالقيم الجتماعية مازال يحتاج اىل ترجمة فعلية ب�سكل . 1

اأكرث و�سوحا حيث اأن امل�ساركة يف الأن�سطة املجتمعية اخلريية والإن�سانية ماتزال حتتاج اىل جهد اأكرب من الأجيال 

اجلديدة على وجه التحديد خا�سة يف ظل العوملة والتغيريات ال�رضيعة التي باتت حتدث يف كل اأنحاء الوطن العربي 

ب�سكل عام واملجتمع الإماراتي ب�سكل خا�س، الأمر الذى يوؤثر ب�سكل �سلبى يف عقول و�سخ�سيات �سبابنا بان�سغالهم 
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بالأمور الظاهرية والبعد عن امل�سمون العميق الذى ير�سخ ويعمق العالقات املجتمعية الإيجابية بني اأفراد املجتمع 

امل�سئولة  الإعالم وغريها(  – و�سائل  – الأ�سدقاء  – املدر�سة  )الأ�رضة  امل�سادر  دور  تفعيل  معه  يتطلب  ما  ككل، 

عن تر�سيخ القيم الجتماعية كالتعاون والعمل اجلماعي وتوفري الوقت واجلهد واملال من اأجل الخرين بال مقابل 

وغريها من القيم الجتماعية الأخرى يف نفو�س اأفراد املجتمع ب�سكل عام وال�سباب ب�سكل خا�س. 

الإ�سارة اإىل اأن من اأكرث املعوقات التي تواجه ال�سخ�سية الإماراتية يف اللتزام بالقيم الجتماعية ان�سغال الفرد . 2

واآلية  الجتماعية  القيم  مفهوم  و�سوح  عدم  مع  الإن�ساين  العمل  ملمار�سة  جمال  تعطيه  ل  التي  احلياة  باأمور 

البع�س.  تطبيقها عند 

املوؤ�س�سات . 3 واأي�سًا  الأ����رضة،  دور  على  التاأكيد  هي  الدرا�سة  تلك  بها  اأو�ست  التي  املقرتحات  اأه��م  من  وك��ان 

لالأجيال  ميدانية  زي��ارات  بتنظيم  اجلامعي  التعليم  وحتى  الأ�سا�سي  التعليم  من  مراحلها  باختالف  التعليمية 

ال�سعيفة  الفئات  وبني  بينهم  البناء  التوا�سل  من  نوع  اإيجاد  بهدف  واإن�سانية  خدمية  برامج  لتنفيذ  اجلديدة 

اجلماعي.  والعمل  التعاون  قيم  على  الأب��ن��اء  ت�سجيع  اإىل  بالإ�سافة  وغريهم  وامل�سنني  كالأيتام   باملجتمع 

 و اختتمت الباحثة درا�ستها بو�سع روؤية م�ستقبلية من منظور طريقة تنظيم املجتمع لدور القيم الجتماعية يف 

تكوين ال�سخ�سية الإماراتية الداعمة ملمار�سة العمل اخلريي والإن�ساين. 

• الكلمات املفتاحية: الدور - القيم الجتماعية - تكوين ال�سخ�سية الإماراتية - العمل اخلريي والإن�ساين. 	
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مقدمة 

اإن مفهوم الإن�سانية والعمل اخلريي والإن�ساين هو مفهوم قدمي قدم الوجود الب�رضي، ومع كل ر�سالة �سماوية تتجدد الدعوة 

اإىل الرحمة والعطاء واملبادئ الإن�سانية وخدمة الإن�سان لأخيه الإن�سان، ونحن كوطن عربي واإ�سالمي ننهل هذه املبادئ من 

معني ديننا احلنيف ومن قيمنا اخللقية والروحية والجتماعية التي تربينا عليها وتوارثناها عرب اأجيال متعاقبة. 

وتعترب القيم الجتماعية من اأكرث القيم الأ�سا�سية التي توؤثر يف بناء وتكوين �سخ�سية اأفراد املجتمع حيث لأنها هي التي 

حتدد درجة رقى وحت�رض املجتمعات بناًء على ال�سلوكيات والت�رضفات ال�سادرة من اأفرادها جتاه امل�ساركة يف عالج وحل 

م�سكالت املجتمع والهتمام بق�ساياه الإن�سانية. 

اأفراد  وجميعنا يف �ستى امليادين ن�سعى ونطمح اإىل اأن ت�سم جمتمعاتنا العربية عنا�رض اإيجابية وفعالة متميزة من 

املجتمع ب�سكل عام وال�سباب ب�سكل خا�س تلك العنا�رض التي تت�سم بال�سخ�سية القوية القادرة على امل�ساركة يف م�سرية 

التغيري والتطور املجتمعي هذا التغيري الذي يبداأ من اهتمام افراد املجتمع بالفئات ال�سعيفة بداخله �سعيًا منهم اىل تقدمي 

يد اخلري واملحبة والرحمة والتكافل التي تعك�س مدى مت�سكنا باأخالقياتنا وقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا العربية الر�سينة. 

اخلريي  بالعمل  الهتمام  اإىل  حكومتها  ت�سعى  التي  العربية  الدول  اأكرث  من  تعترب  املتحدة  العربية  المارات  ودولة 

اإىل  بالإ�سافة  العربي،  الوطن  دول  كافة  ت�سهدها  التي  احلديثة  والتطورات  التغيريات  ولكن  كبري  �سعيد  على  والإن�ساين 

انت�سار مظاهر العوملة والأفكار اجلديدة والو�سائل التكنولوجية التي باتت يومًا بعد يوم ت�سدر لنا اأفكاراً وقيمًا ومبادًئ 

تختلف كثرياً عما تربينا عليه واأ�سبحت بالتايل توؤثر ب�سكل كبري على عقول الأجيال اجلديدة م�ستخدمة يف ذلك و�سائل 

اجلذب والإبهار، جعلت من العامل اأجمع قرية �سغرية يوؤثر ويتاأثر كل جزء منه بالآخر. ويفر�س ذلك �رضورة العمل على 

الجتماعية  القيم  ماهية  فهم  على  خا�س،  ب�سكل  وال�سباب  عام،  ب�سكل  املجتمع  اأفراد  ا�ستيعاب  دائرة  وتو�سيع  تعميق 

العمل اخلريى  م�سرية  ت�سهم يف  فعالة  �سخ�سيات  تكوين  اإيجابي يف  اأثر  ولذلك  الواقع  اأر�س  تطبيقها على  واآلية  العربية 

والإن�ساين وت�سعى اإىل تنمية كل جوانب املجتمع يف �ستى املجالت، بالإ�سافة اإىل مواجهة اأي معوقات اأو �سعوبات من 

�ساأنها اأن توؤثر بال�سلب على العالقات الإيجابية البناءة واملثمرة بني اأفراد املجتمع. وكل ذلك بهدف تدعيم قيم التعاون 

لوطننا  ال�ستقرار  يحفظ  الذى  والتكافل  والرتاحم  الغري  م�ساعدة  طريق  يف  جنب  اإىل  جنبًا  بالوقوف  اجلماعي  والعمل 

العربي ب�سكل عام واملجتمع الإماراتي ب�سكل خا�س. 
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أوال: تحديد مشكلة الدراسة            

املجتمع  اأفراد  وعقل  وجدان  ت�سكل  التي  القيم  اأن  رغم 

القواعد  اأك��رث  م��ن  خ��ا���س،  ب�سكل  وال�سباب  ع��ام،  ب�سكل 

التاأ�سي�سية ل�سخ�سية الإن�سان، فاإنها تتفاوت من حيث درجة 

اأهميتها، فهناك قيم كلية جامعة يطلق عليها القيم احلاكمة 

والإخال�س،  والإيثار،  وال�سجاعة،  واحلياء،  ال�سدق،  مثل 

الأثر يف  القيم بال �سك لها عظيم  وال�سرب، والأخوة كل تلك 

ت�ستقيم  اأن  لل�سخ�سية  ميكن  ول  ال�سخ�سية  و�سالح  جودة 

يف  فرعية  قيمًا  هناك  اأن  كما  بها.  اإل  وتن�سج  وت�ستوي 

الكرم،  منها  الإن�سانية  للنف�س  و�رضورية  هامة  حقيقتها 

من  والت�سحية  والزهد،  الظن،  وح�سن  والنظام،  ال�ستئذان، 

العطاء  اأوا���رض  تدعيم  �سبيل  يف  اجلهد  وبذل  الخرين  اأجل 

على  تركز  التي  الأمم  اأن   ومن هنا جند 
1
والإن�ساين اخلريى 

تربية اأبنائها تربية 

�ساحلة تكمن يف غر�س كل القيم الجتماعية يف نفو�سهم 

ب�سكل يواكب طموحاتهم امل�ستقبلية لكي يتمكنوا من قيادتها 

نحو حتقيق اأهدافها هي التي حترز التقدم وال�سبق بني الأمم، 

لزمام  الرائدة  الدول  الذي يجعل دولتهم بني م�ساف  الأمر 

 .
2
املبادرة والتقدم يف جوانب احلياة كافة 

ولذلك، تهتم تلك الدرا�سة باخلو�س يف القيم الجتماعية 

ب�سكل  وال�سباب  عام،  ب�سكل  املجتمع  اأف��راد  بني  املوجودة 

وم�ستقبلها  عماد حا�رضها  اأمة هم  كل  �سباب  لأن  خا�س، 

كما قال املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان رحمة 

يف  متيزاً  الفئات  اأك��رث  يعتربومن  فال�سباب   ،
3

عليه  اهلل 

والطفولة  هي  ت�سكل  العمرية  الفئة  هذه  لأن  جمتمع،  اأي 

اأنها  كما  عربيًا وخليجيًا،  ال�سكاين  الهرم  الأكرب من  احلجم 

1 - �سن��د ب��ن ليف بن لفاي ال�ساماين: دور اجلامع��ة يف بناء �سخ�سية الطالب 
)جامع��ة طيب��ة اأمن��وذج(، جملة جامع��ة طيبة للعل��وم الرتبوية، املجل��د التا�سع، 

الع��دد الث��اين، 2014م، ���س 248

2 - �رضار بالهول الفال�سي: الإمارات والقيم، البيان )اجتاهات(، 28 فرباير 2013
 http: //www. albayan. ae/opinions/articles/2013 - 02 - 28

- 1. 1832037
 3 - عب��د اهلل اجلبل��ي:  زايد.. روح خالدة يف ذاك��رة ووجدان الوطن واملواطنني، 

وكال��ة انب��اء الم��ارات، ٢٧يولي��و ٢٠١٣

http: //wam. ae/ar/details/1395242450386

العمل  قوة  متثل  لأنها  جمتمع،  لأى  الرئي�سي  املحرك  تعد 

والإبداع  والعطاء  بالإنتاج  تت�سف  فهي  للم�ستقبل،  البانية 

النهو�س  على  املجتمعات  ي�ساعد  مما  كافة،  املجالت  يف 

ومعايري  �سوابط  وجود  من  لبد  لذلك   .
4

والرخاء  والتقدم 

ال�سابط  ذلك  هي  القيم  وتعد  والجتماعي،  الفردي  لل�سلوك 

واملعيار املعنوي الأ�سا�سي الذى يت�سمن الأ�س�س املتعارف 

الإن�سان  طبيعة  عن  واملعربة  الواحد  املجتمع  �سمن  عليها 

وطبيعة ثقافة جمتمعه وت�سري اىل طرق تعامل الأفراد معا 

واملوافقة على ال�سلوك املقبول ورف�س غري املقبول، فاحلفاظ 

على منظومة القيم يعد �سيئًا مهمًا يحتاج اإىل تكامل اجلهود 

التحديات  املجتمع خا�سة مع وجود  موؤ�س�سات  بني جميع 

والقنوات  املعلومات  ثورة  يف  املتمثلة  املعا�رضة  العاملية 

وهذا  القت�سادية  والتكتالت  والعوملة  املفتوحة  الف�سائية 

ما اأو�سحه هريبرت �سيللر يف كتابه )املتالعبون بالعقول( 

بقوله: اإن التالعب بعقول الن�سء يتم بطرق �ستى وااإن كل ما 

ذلك  واإن  ال�سيوع  لها  يراد  معينة  قيمة  يحمل  اإعالميًا  يبث 

 .
5
الت�سلية( جمرد  او  احلياد  اأو  املو�سوعية  �سعار  حتت   يتم 

 وتعترب امل�ساركة يف العمل اخلريي الإن�ساين من اأبرز الأ�سياء 

التي تعك�س مدى مت�سك الفرد بقيم اخلري والرحمة والتكافل، 

فالفطرة  الإن�سانية،  الطبيعة  �سمات  من  اخل��ريي  فالعمل 

ال�رض  تقدمي اخلري وتنحية  اإىل  دائمًا  الإن�سان  تدعو  ال�سليمة 

ب�سكل نهائي. وتعترب الأعمال التطوعية اأحد امل�سادر املهمة 

للخري؛ لأنها ت�ساهم يف عك�ِس �سورٍة اإيجابية عن املجتمع، 

بني  احلميدة  الأخ��الق  وانت�سار  ازده���اره،  م��دى  وتو�سح 

ون�ساطًا  اإيجابية،  التطوعي ظاهرة  العمل  يعد  لذلك  اأفراده؛ 

ال�سليمة؛  الجتماعية  املظاهر  اأه��م  واأح��د  مهمًا،  اإن�سانيًا 

ون�رض  التعاون،  قيم  تعزيِز  يف  ي�ساهم  ح�ساري  �سلوك  فهو 

، فالعمل اخلريى الإن�ساين 
6
الوفاء بني �سكان املجتمع الواحد

العمل  اأجل  من  واجلهد  والعون  امل�ساعدة  تقدمي  على  يرتكز 

4 - مو�س��ى اإبراهي��م: القي��م ل��دى �سباب اجلامع��ة يف م�رض ومتغ��ريات القرن 
احل��ادي والع�رضي��ن، جمهوري��ة م���رض العربي��ة، 2003م، ���س1. 

بالعقول،  املتالعبون   : ( �سيللر( تاأليف  ) هربرت  ال�سالم ر�سوان( ترجمه  عبد   - 5
�سل�سلة كتاب عامل املعرفة، الكويت، 2000م

6 - John Wilson، )Volunteering(، Annual Review of Sociol-
ogy، Retrieved 7 - 11 - 2016
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خ�سو�سًا،  ولأفراده  عموما  املجتمع  يف  اخلري  حتقيِق  على 

واأطلق عليه م�سمى عمل خريى لأن الإن�سان يقوم به طواعية 

دون اإجبار من الآخرين على فعله، فهو اإرادة داخلية، وغلبة 

ل�سلطة اخلري على جانب ال�رض، ودليل على ازدهاِر املجتمع، 

فكلما زاد عدد العنا�رض الإيجابية والبناءة يف جمتمع ما، 

 .
7
اأدى ذلك اإىل تطوره ومنوه

املجتمع،  تنظيم  طريقة  اإل��ي��ه  ت�سعى  م��ا  ه��و  وه���ذا 

اخلدمة  مهنة  يف  املهمة  واملنهجية  العلمية  الطرق  اإحدى 

املقام  التي تخدم ق�سايا املجتمع املحلى يف  الجتماعية 

املجتمع ككل. وهي  تنمية  اإىل  ذلك  لت�سل من خالل  الأول 

يف ذلك تتعامل مع موؤ�س�سات وقيادات واأفراد املجتمع من 

والتكافل  وامل�ساواة  الجتماعية  العدالة  اأ�س�س  حتقيق  اأجل 

والرتاحم وحت�سني قدرة النا�س على الوقوف جنبًا اىل جنب 

مع تنمية طاقاتهم الإيجابية مع اللتزام بالقيم الأخالقية 

امل�سكالت  اأك��رث  حل  على  العمل  اإىل  بالإ�سافة  للمجتمع 

8
اإحلاحًا من خالل تقدمي الدعم وامل�ساعدة املنا�سبة 

امل�ساهمة  على  اجلديدة  الأجيال  ت�سجيع  على  العمل 

وف��ق��راً 
ً
احتياجا  الأك���رث  الفئات  احتياجات  اإ���س��ب��اع  يف 

البحوث  من  الكثري  اإجراء  من  فالبد  ولذلك  املجتمع،  داخل 

والدرا�سات التي تعتمد على تلك الطريقة حتى ميكن اإ�سافة 

التي  ال�رضيعة  التغيريات  ملواجهة  منهجي  معريف  ر�سيد 

تتعر�س لها املجتمعات يف الع�رض احلايل وما ي�ساحب هذه 

التغيريات من م�ساكل اجتماعية. 

من هذا املنطلق، تكمن م�سكلة الدرا�سة يف �رضورة و�سع 

العلمية  الناحية  ال�ستفادة منها من  روؤية م�ستقبلية ميكن 

ال�سخ�سية  تكوين  يف  الجتماعية  القيم  ل��دور  والعملية 

والإن�ساين  اخل��ريي  العمل  ملمار�سة  الداعمة  الإماراتية 

عام،  ب�سكل  املجتمع  اأفراد  ا�ستيعاب  مدى  اإبراز  خالل  من 

وال�سباب ب�سكل خا�س، ملفهوم القيم الجتماعية واأنواعها 

العمل  برامج  لإدارة  الأ�سا�سي  الدليل  فرير،  اآندي  روجرز،  لويز  نوبل،  جوي   -  7
التطوعي، ال�سعودية: مركز بناء الطاقات، �س 24 �س 32. 

الجتماعية،  اخلدمة  يف  املجتمع  تنظيم  طريقة  اللطيف:  عبد  احمد  ر�ساد   -  8
)الإ�سكندرية: املكتب اجلامعي احلديث، 1999م(، �س239. 

القيم  تلك  تر�سيخ  بها  يتم  التي  الكيفية  على  الوقوف  مع 

اإيجابية يف املجتمع.  ب�سكل ناجح وبناء يخلق �سخ�سيات 

انتظار  دون  العطاء  على  بالقدرة  تت�سم  ال�سخ�سيات  تلك 

الداعمة  الإن�سانية  باأخالقياتها  وتتحلى  م��ادى  مقابل 

للمحبة والرحمة كل ذلك اأي�سا �سوف يتم يف اإطار تو�سيح 

دور الأ�سخا�س امل�سئولني عن تعميق تلك القيم يف نفو�س 

اأفراد الوطن العربي ب�سكل عام، واملجتمع الإماراتي ب�سكل 

تواجه  التي  ال�سعوبات  ا�ستعرا�س  على  العمل  مع  خا�س، 

الإيجابية وما طراأ على  بالقيم  اللتزام  اأفراد املجتمع يف 

عن  اأبعدته  وم�سطلحات  مفاهيم  من  العربية  جمتمعاتنا 

الأ�سيلة  والأخالقية  والجتماعية  العربية  بقيمنا  التم�سك 

على  اهتمام  حم��ور  العربية  ال�سخ�سية  من  جتعل  التي 

يف  الباحثة،  تو�سل  اإمكانية  اإىل  و�سوًل  العامل  م�ستوى 

امل�ستوى  على  �سواء  نتائج  من  عليه  ح�سلت  ما  كل  �سوء 

م�ستقبلية  روؤي��ة  اإىل  لدرا�ستها،  التطبيقي  اأو  النظري 

العمل  لثقافة  تر�سخ  التي  الجتماعية  القيم  ملنظومة 

فعالة  �سبابية  اإيجاد عنا�رض  والإن�ساين من خالل  اخلريى 

تبذل من الوقت واجلهد واملال يف �سبيل ك�ساعدة وحماية 

الفئات ال�سعيفة بوطننا العربي وجمتمعنا الإماراتي. 

م�سكلة  و�سياغة  حتديد  اىل  التو�سل  اأمكن  هنا  ومن 

ال�سخ�سية  تكوين  يف  الجتماعية  القيم  )دور  يف  الدرا�سة 

الإماراتية الداعمة ملمار�سة العمل اخلريي والإن�ساين )روؤية 

م�ستقبلية من منظور طريقة تنظيم املجتمع(

ثانيًا: - أهمية الدراسة

• اإن املجتمع الإماراتي، كغريه من املجتمعات العربية 	

اأوا�رض  تدعيم  نحو  دائم  ب�سكل  ي�سعى  والإ�سالمية، 

نفو�س  والإح�سان يف  والكرم  والرحمة  والرب  املودة 

وا�ستقرارها  الأمة  لأن �سالح  وذلك  املجتمع،  اأفراد 

والقيم  باجلوانب  اهتمامها  م��دى  على  يتوقفان 

اأهم  ت�سكل  التي  هي  لأنها  والجتماعية،  الإن�سانية 

الأعمدة والأ�س�س التي تقوم عليها الدول املتقدمة. 
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• يدق 	 خطرياً  موؤ�رضاً  بات  العوملة  ظاهرة  انت�سار  اإن 

والأخالقية،  الجتماعية  قيمنا  على  خطره  اأجرا�س 

الأمر الذي يتطلب معه بذل اجلهود على كل امل�ستويات 

العلمية واملهنية للعمل على تفتيح ب�سرية الأجيال 

اجلديدة باأهمية مبادئنا وقيمنا الجتماعية العربية 

اإميانًا منا بان ثقافة املجتمع مبا يت�سمنه من قيم 

وعادات وتقاليد واجتاهات خمتلفة هي التي كانت 

ولزالت ت�سكل ال�سمات الأ�سا�سية التي يتميز بها كل 

جمتمع عن الآخر. 

• اإن الن�سان هو اأهم عنا�رض التنمية من حيث القدرة 	

على  الب�رضية  الكوادر  تدريب  فاإن  لذلك  والفاعلية، 

اخل��ريي  العمل  واأن�سطة  فعاليات  يف  امل�ساركة 

خا�سة  كربى  باأهمية  يحظى  اأن  يجب  والإن�ساين 

التقدم  بركب  تلحق  حتى  العربي  الوطن  دول  يف 

والتنمية والرخاء. ولذلك فمن ال�رضوري العمل على 

رفع م�ستوى م�ساركة اأفراد املجتمع، وذلك للحد من 

العديد من الظواهر ال�سلبية التي بداأت تظهر بو�سوح 

عدم   - الفكري  التطرف  مثل  اخلطر  ناقو�س  وتدق 

 – املجتمعية  والتقاليد  والعادات  بالقيم  اللتزام 

العتداء على املمتلكات العامة او اخلا�سة..... الخ.                               

• تغري مفهوم التكافل الجتماعي من ال�سكل الفردي 	

مواده  اأكدت  الذي  الد�ستور  يكفله  كامل  منهج  اإىل 

ن�ست  فقد  املجتمع؛  يف  والرعاية  التكافل  اأهمية 

العربية  الإم���ارات  دول��ة  د�ستور  من   14 امل��ادة 

الجتماعية  والعدالة  )امل�ساواة  اأن:  على  املتحدة 

جلميع  الفر�س  وتكافوؤ  والطماأنينة،  الأمن  وتوفري 

والتعا�سد  املجتمع  دع��ام��ات  م��ن  امل��واط��ن��ني 

والرتاحم �سلة وثقى بينهم. 

• اإبراز الدور املوؤثر ملهنة اخلدمة الجتماعية يف هذا 	

املجال ب�سفة عامة وطريقة تنظيم املجتمع ب�سفة 

خا�سة يف الهتمام بتاأثري القيم الجتماعية يف بناء 

ال�سخ�سيات الإيجابية امل�ستعدة للعمل اخلريي   

• ا�ستخدام 	 حيث  من  م�سبوقة  غري  الدرا�سة  هذه  تعترب 

منوذج حتقيق الهدف وال�ستجابة وغريه من النماذج 

والنظريات العلمية الأخرى لتقييم مدى قدرة الأ�رضة 

والتعليمية  الرتبوية  موؤ�س�ساته  باختالف  واملجتمع 

على تر�سيخ اأمناط القيم الجتماعية. 

• القيم 	 طبيعة  عن  امل�ستقبلية  الروؤية  تلك  تقدمي  اإن 

الجتماعية وعالقاتها بزيادة م�ساركة اأفراد املجتمع 

وب�سفة خا�سة الأجيال اجلديدة يف العمال اخلريية 

النظري  اجلانب  اإث��راء  اإىل  ي��وؤدى  �سوف  والن�سانية 

والتطبيقي لطريقة تنظيم املجتمع من خالل حتديد 

متكن  التي  النظرية  واملحددات  والأ�س�س  امل�سارات 

الطريقة املهنية من امل�ساهمة يف زيادة فعالية برامج 

املجتمعية  املوؤ�س�سات  كل  تقدمها  التي  والن�سطة 

والتي  معًا،  والإن�ساين  الرتبوي  باجلانبني  املهتمة 

اإىل تطوير الأطر النظرية واأ�ساليب  بدورها قد توؤدى 

بوحه  الجتماعية  اخلدمة  ملهنة  املهنية  املمار�سة 

عام ولطريقة تنظيم املجتمع بوجه خا�س.             

ثالثا: - أهداف الدراسة

رئيسي  هدف  تحقيق  إلى  الدراسة  هذه  تسعى 

يتمثل في: 

و�سع روؤية م�ستقبلية من منظور طريقة تنظيم املجتمع 

الإماراتية  ال�سخ�سية  تكوين  يف  الجتماعية  القيم  ل��دور 

الداعمة ملمار�سة العمل اخلريي والإن�ساين

تحقيق  خــالل  من  الرئيسي  الهدف  هــذا  ويتحقق 

األهداف الفرعية التالية:       

تكوين . 1 يف  الجتماعية  القيم  تاأثري  م��دى  حتديد 

العمل  ملمار�سة  الداعمة  الإم��ارات��ي��ة  ال�سخ�سية 

اخلريي والإن�ساين 

الإماراتية . 2 ال�سخ�سية  تواجه  التي  املعوقات  حتديد 

يف اللتزام بالقيم الجتماعية
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القيم الجتماعية . 3 اأمناط  حتديد املقرتحات لرت�سيخ 

ملمار�سة  الداعمة  الإماراتية  ال�سخ�سية  تكوين  يف 

العمل اخلريي والإن�ساين 

رابعا: - تساؤالت الدراسة

ما مدى تاأثري القيم الجتماعية يف تكوين ال�سخ�سية . 1

الإماراتية الداعمة ملمار�سة العمل اخلريي والإن�ساين؟

يف . 2 الإماراتية  ال�سخ�سية  تواجه  التي  املعوقات  ما 

اللتزام بالقيم الجتماعية؟ 

القيم الجتماعية يف . 3 اأمناط  ما املقرتحات لرت�سيخ 

تكوين ال�سخ�سية الإماراتية الداعمة ملمار�سة العمل 

اخلريي والإن�ساين؟ 

خامسا: - مفاهيم الدراسة

 - 1 مفهوم الدور من الناحية النظرية

علم  قامو�س  يف  ال��دور  غيث  عاطف  حممد  يعرف   1  -  

الجتماع باأنه: من�وذج يرتكز حول بع�س احلقوق والواجبات، 

موقف  اأو  جماعة  داخ���ل  للمكانة  حم��دد  بو�سع  وي��رت��ب��ط 

اجتماعي معني، ويتحدد دور ال�سخ�س يف اأي موقف عن طريق 

 جمموعة توقعات يعتنقها الآخ��رون كما يعتنقه�ا الفرد نف�سه. 

ونظر حممد عاطف غيث اإىل مفهوم الدور من زوايا خمتلفة اأهمها: 

اأداء . 1 ب�ساأن  الآخرين  توقعات  وهي  الدور،  متطلبات 

�سخ�س لدور معني يف موقف ما 

توقعات الدور، وهي ال�سلوك املتوقع واملرغوب الذي . 2

يرتبط بدور معني

يف . 3 ب��دوره  ال�سخ�س  قيام  طريقة  وهو  ال��دور،  اأداء 

 
9
موقف معني

ويذهب اأحمد زكي بدوي اإىل تعريف الدور يف معجم . 4

ال��سلوك  هو  باأن�ه:  الجتماعية  العلوم  م�سطلحات 

9 - حممد عاطف غيث - قامو�س علم الجتماع - دار املعرفة اجلامعية الإ�سكندرية، 
1997 - �س 390 - �س393. 

الدينامي  واجلانب  اجلماعة  يف  الفرد  من  املتوقع 

الفرد  مكانة  اإىل  املركز  ي�سري  فبينما  الفرد،  ملركز 

ال�سلوك  من��وذج  اإىل  ي�سري  ال��دور  ف��اإن  اجلماعة،  يف 

الذي يتطلبه املركز، ويتحدد �سلوك الفرد ف�ي �س�وء 

التوقعات  وهذه  منه،  الآخرين  وتوقعات  توقعاته 

والواجبات  للحقوق  والآخ��ري��ن  الفرد  بفهم  تتاأثر 

املرتبطة مبركزه الجتماعي، وحدود الدور تت�سمن 

�س�وء  ف�ي  اجلماعة  تتقبلها  التي  الأف��ع��ال  تلك 

10
م��ستويات ال�سلوك يف الثقافة ال�سائدة 

اأم���ا ع��ب��د امل��ج��ي��د ���س��امل��ي ف��ق��د ع��رف��ه يف معجم . 5

اأمناط  من  جمموعة  باأنه  النف�س:  علم  م�سطلحات 

�سلوك الفرد، متثل املظهر الدينامي للمكانة، وترتكز 

على احلقوق والواجبات املتعلقة به�ا، ومبعن�ى اآخر 

تنعك�س  معينة  متطلبات  اأ�سا�س  على  الدور  يتحدد 

يحتل  الذي  الفرد  ل�سلوك  الأ�سخا�س  توقعات  على 

11
مكانة ما يف اأو�ساع معينة 

كما يرى لينتون يف املعجم النقدي لعلم الجتماع: . 6

واملركز من  الدور  اخللط بني  يتم  اأن  اخلطاأ  اأنه من 

ميثل  الدور  لأن  وذلك  واحداً  �سيئًا  اعتبارهما  حيث 

الفرد  ي�سع  فعندما  للمركز،  الدينامي  اجل��ان��ب 

عنا�رض املركز من حقوق وواجبات مو�سع التنفيذ، 

ي�سغل  بل  ي�سغل دوراً  ول  فاإنه حينئذ مي�ار�س دوراً 

12
مركزاً اجتماعيًا 

كما يعرف الدور يف طريقة تنظيم املجتمع باأنه: هو . 7

جملة من الأفعال والواجبات التي يتوقعها املجتمع 

من هيئاته واأفراده ممن ي�سغلون اأو�ساعًا اجتماعية 

13
معينة يف مواقف معينة 

10 - اأحمد زكي بدوي –معجم م�سطلحات العلوم الجتماعية –مكتبة لبنان - 
بريوت - 1993 - �س395. 

11 - عبد املجيد �ساملي واآخرون - معجم م�سطلحات علم النف�س –دار الكتاب 
امل�رضي - القاهرة –ط4 - 1998 - �س107. 

12 - ربودون وف. بوريكو، املعجم النقدي يف علم الجتماع، ترجمة �سليم حداد، 
ط1، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 1986 �س 288

13 - اأحمد كمال اأحمد واآخرون: درا�سات يف علم الجتماع، )القاهرة: دار اجليل 
للطباعة، 1974م(، �س91. 
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ال��واج��ب��ات . 8 ال����دور ك��ذل��ك ب��اأن��ه: جمموعة  وي��ع��رف 

وامل�سئوليات التي يتوقع من �ساغل و�سع ما القيام بها 

اأو ب�سفة عامة التوقعات التي حتيط مبن ي�سغل مركزاً 

معينًا يف اأي منظمة، وهذا يعني اأن الأمناط ال�سلوكية 

املتوقعة من اأي فرد ي�سغل مركزاً بعينه هي التي تكون 

الدور املرتبط بهذا املركز، ومن ذلك يت�سح اأن اأي تنظيم 

ر�سمي يتكون من �سبكة من الأو�ساع التي ي�سغلها اأفراد 

يحكم �سلوكهم قواعد وموا�سفات حمددة، والعربة يف 

اأن  ا�ستبدالهم يف حني  الأف��راد ميكن  اأن  التنظيم  هذا 

 .
14

الأدوار ذاتها تت�سف بالثبات والدوام 

ويتمثل املفهوم الإجرائي للدور يف اأنه: 

جمموعة من الواجبات وامل�سئوليات. 1

اأفراد . 2 يتم هذا الدور من خالل امل�ساركة الفعالة بني 

الأ�رضة والأبناء وكافة العاملني مبختلف املوؤ�س�سات 

املجتمعية 

من . 3 ممكنة  درجة  اأعلى  على  باأنه  الدور  هذا  يت�سم 

والفعالية  الدقة 

الأخالقية . 4 املبادئ  تر�سيخ  على  العمل  ي�ستهدف 

ومهارتهم  بقدراتهم  والرتقاء  الجتماعية  والقيم 

جديد  حياه  باأ�سلوب  التم�سك  ي�سمن  مبا  وافكارهم 

اأمانا مبا ي�سمن حتمل كل فرد  اإيجابية واأكرث  اأكرث 

عام  ب�سكل  املجتمع  جتاه  الجتماعية  م�سئولياته 

والفئات ال�سعيفة ب�سكل خا�س. 

مفهوم القيم االجتماعية

اإطار  هي  باأنها:  الجتماعية  القيم  الزيود  ماجد  يعرف 

فاإن  وبالتايل  واجلماعة،  الفرد  ت�رضفات  يحكم  مرجعي 

املعريف  ون�سقه  الفرد  �سخ�سية  تكوين  يف  يتمثل  دوره��ا 

15
وت�سكل الطابع القومي اأو ال�سخ�سية القومية 

14 - حممد بهجت جاد اهلل ك�سك: تنظيم املجتمع من امل�ساعدة اإىل الدفاع، املكتب 
العلمي للكمبيوتر والن�رض والتوزيع - الإ�سكندرية، 1996، �س37. 

15 - ماجد الزيود: ال�سباب والقم يف عامل متغري، دار ال�رضوق، عمان، 2006 م، �س 21. 

بروفيل  ت�سكل  التي  هي  باأنها:  معمريه  ب�سري  ويعرفها 

ون�سقه  الفرد  تكوين  على  وتعمل  ووجدانه  املجتمع  �سمري 

على  احلفاظ  اإىل  وتهدف  القومي  الطابع  وت�سكل  املعريف 

وحدة الهوية الجتماعية ومتا�سكها وهي �رضورة اجتماعية 

باعتبارها معايري واأهدافًا جندها يف املجتمعات باختالف 

م�ستوياتها احل�سارية لهذا يعد غر�س القيم ب�سكل عام والقيم 

الأهداف  اأحد  الن�سء  نفو�س  يف  خا�س  ب�سكل  الجتماعية 

الرئي�سية التي يجب اأن تعنى بها الرتبية ذلك لأن الفرد الذي 

16
يفقد قيمه يفقد اتزانه 

وموقف  معنى  هي  باأنها:  النا�سف  امللك  عبد  ويعرفها 

ومو�سع التزام اإن�ساين اأو رغبة يختارها الفرد بذاته للتفاعل 

 .
17

مع نف�سه ومع البيئة التي يعي�س فيها 

كما يعرفها عدنان عتوم و اأمل خ�ساونة باأنها: اأحكام 

اأو  املواقف  اأو  الأ�سياء  على  الفرد  ي�سدرها  جمردة  عقلية 

مو�سوع  مع  تعامله  وطريقة  عالقته  لتحدد  الأ�سخا�س 

 .
18

القيمة، كقيم النظافة والإميان والربح والدميقراطية والفن

ويعرفها اجلموعي مومن بكو�س باأنها: هي خا�سية من 

خ�سائ�ساملجتمع الن�ساين، والن�سانهو مو�سوع القيم فهي 

بحيث 
ً
عموما  الب�رضى  باجلن�س  تخت�س  اجتماعية  عملية 

املجتمع  اأهميتها ووظائفها من طبيعة وجودها يف  ت�ستق 

19
ومن ثم )فال وجود للمجتمع الإن�ساين بدون قيم( 

على  للحكم  و�سيلة  هي  باأنها:  مي�سونالدويري  ويعرفها 

ال�سلوك الفعلي لالأفراد واجلماعات ويتحدد  م�ستوى ونوعية 

ال�سلوك الإن�ساين على اأ�سا�س جمموعة من القيم املتوافرة لدى 

كل فرد يف املجتمع، كما اأن كل جمتمع ميتلك جمموعة من 

القيم التي تربط الأفراد بع�سهم ببع�س، ومن اجلدير بالذكر 

16 - ب�سريمعمريه: القيا�س النف�سي وت�سميم اأدواته، ط 2. اجلزائر، من�سورات احلرب، 
�س45 

القيم وقابليتها للتعليم والتعلم، جملة املعلم الطالب،  النا�سف:  17 - عبد امللك 
عمان، الأردن، ني�سان 1981م، عدد )1(، �س 19. 

18 - عدنان عتوم & اأمل خ�ساونة: م�سفوفة القيم لدى طلبة جامعة الريموك، 
الأردن،  املفرق،  البيت:  اآل  جامعة   ،)1( عدد   ،)4( جملد  املنارة،  جملة  ملحق 

�س1�س54. 

19 - اجلموعي مومن بكو�س: مرجع �سبق ذكره، �س73
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اأن القيم تتباين من فرد لآخر، ومن جماعة لأخرى الأمر الذي 

يتطلب من املوؤ�س�سات الرتبوية اأن تبذل اجلهود املتوا�سلة من 

اأجل حتديد القيم امل�سرتكة، والتاأكيد على اأهميةتر�سيخهايف 

املجتمع وذك لن القيم هي التي حتدد الجتاهات والمناط 

 
20

ال�سلوكية ال�سخ�سية لدى اأفراد املجتمع

تنظيمات  عن  عبارة  باأنها  زه��ران  حامد  يعرفها  كما 

وال�سياء  الأ�سخا�س  نحو  معممة  وانفعالية  عقلية  لأحكام 

21
واملعاين واوجه الن�ساط 

كما يرى البع�س باأنها عبارة عن اعتقاد دائم نحو طبيعة 

بناء على نظام  ذلك  ويتم  واأفعاله وغاياته  الفرد  ت�رضفات 

 .
22

معقد من املعايري واملبادئ

وتتمثل خ�سائ�س عملية غر�س القيم تتمثل يف: 

اأنها عملية اجتماعية نف�سية متداخلة. 1

اأنها تعتمد على التفاعل بني الفرد واملجتمع. 2

اأنها تعتمد على الق�سد باأكرث من اعتمادها على العفوية. 3

4 .
23

ل تتم اإل من خالل اأ�سخا�س تربويي. 

التي  الأ���رضة  من  بها  يوؤمن  التي  القيمة  الفرد  ويكت�سب 

تعد امل�سدر واحل�سن الأول الذي يتلقى فيه املبادئ والقيم 

الإيجابية يف  ال�سخ�سية  والجتاهات وامليول لذلك فتكوين 

الذي  الأمر  البداية،  من  الأ�رضة  تكوين  ح�سن  يتطلب  الن�سء 

بالتح�سينات  مروراً  ال�ساحلة  الزوجة  اختيار  معه  يتطلب 

النحراف،  من  ووقايتهم  الن�سء  حماية  �سبيل  يف  املبذولة 

اإىل توفري احتياجات الأفراد املادية واملعنوية والوجدانية، 

اإىل وجوب مراعاة الأمانة يف 

20 - مي�سون دويري: واقعالقيمفيكتبالرتبيةالجتماعيةوالوطنية لل�سفو
فالأربعالأوىلمناملرحلةالأ�سا�سيةفيالأردن، ر�سالةماج�ستريغري من�سورة، 

اربدالأردن، جامعةالريموك، 1996م. 

21 - حامد عبد ال�سالم زهران: درا�سات يف علم نف�س النمو، عامل الكتب، ط1، 
القاهرة، 2003م، �س9

22 - عدنان يو�سف العتوم: علم النف�س الجتماعي، دار اثراء للن�رض والتوزيع، ط 
1، الأردن، 2001م، �س 217. 

http: // 23 - بوابة الأ�رضة: غر�س القيم يف الأبناء، 26يونيو 2007م
www. byotna. kenanaonline. com

، ويليه��ا بعد ذل��ك املدر�س��ة وجماعة 
24

تربي��ة الن���سء

وغريه��ا  واملهن��ة  واجلامع��ة  الإع��الم  وو�سائ��ل  الأق��ران 

م��ن الو�سائ��ط الفرعية الأخ��رى الت��ي يت�سمنه��ا املجتمع. 

وكل الأدي��ان ال�سماوي��ة وجمي��ع الأنبياء والر�س��ل اأو�سوا 

ب���رضورة غر�س القيم الإيجابية يف نفو�سنا ونفو�س اأبنائنا 

خلل��ق �سخ�سي��ات اإيجابية فعالة حتمل راي��ة العدل واخلري 

واملحب��ة والرتاحم ب��ني كل الب�رض. واملث��ال على ذلك قول 

ر�س��ول اهلل حمم��د �سلى اهلل علي��ه و�سلم حينما ق��ال )ُكلُُّكْم 

َم��اُم َراٍع َوَم�ْسُئوٌل َعْن  ِتِه، الإِ َراٍع، َوُكلُُّك��ْم َم�ْسُئ��وٌل َع��ْن َرِعيَّ

ُة  اأَ
ْ
ر ِتِه، َوامْلَ ُجُل َراٍع يِف اأَْهِلِه وَم�ْسُئوٌل َع��ْن َرِعيَّ

َّ
ِت��ِه، َوالر َرِعيَّ

ُجُل َراٍع 
َّ
ِتَها، َوالر َراِعَيٌة يِف َبْي��ِت َزْوِجَها َوَم�ْسُئوَلٌة َع��ْن َرِعيَّ

ِت��ِه، اأََل ُكلُُّك��ْم َراٍع َوُكلُُّكْم  يِف َم��اِل اأَِبي��ِه َوَم�ْسُئ��وٌل َع��ْن َرِعيَّ

 .
25

ِت��ِه( َم�ْسُئ��وٌل َع��ْن َرِعيَّ

ويتمثل املفهوم الإجرائي للقيم الجتماعية يف اأنها: 

واملعايري . 1 الل��ت��زام��ات  م��ن  جمموعة  ع��ن  ع��ب��ارة 

واملبادئ والأخالقيات التي حتكم ال�سمري الإن�ساين

الجت��اه��ات . 2 م��ن  جم��م��وع��ة  ظ��ه��ور  عليها  ي��رتت��ب 

وال�سلوكيات والت�رضفات ال�سادرة من افراد املجتمع 

جتاه ق�سايا وم�سكالت جمتمعهم 

ال�سخ�سيات . 3 وتكوين  الجتماعية  القيم  بني  العالقة 

على  قائمة  تفاعلية  تبادلية  عالقة  هي  الإيجابية 

وترجمتها  اخلرية  اجلوانب  بكافة  الفرد  اإميان  مدى 

اإىل اأفعال حقيقية على ار�س الواقع 

 - 2مفهوم بناء وتكوين الشخصية

يعرف هادي الهيتى بناء ال�سخ�سية وتكوينها باأنها: اأ�سلوب 

عام منظم ن�سبيًا لنماذج ال�سلوك والجتاهات واملعتقدات والقيم 

العام هو  الأ�سلوب  ل�سخ�س معني. وهذا  والتعبريات  والعادات 

حم�سلة اخلربات لل�سخ�س يف بيئة ثقافية معينة وتت�سكل من 

الدولية،  الأفكار  ببت   ،٢ ط  البخاري،  �سحيح  الباري:  عبد  اإ�سماعيل  حممد   -  24
الريا�س، ١٤١٩ ه، كتاب اجلمعة، باب اجلمعة يف املدن والقرى رقم ٨٤٤، �س ٤١٤. 

25 - �سالح بن عبد اهلل بن حميد: م�رضوع النه�سة الإ�سالمي )م�ستقبل للت�سامن 
العامة  الإدارة  العامة،  الأمانة  الإ�سالمي،  العامل  رابطة  فيه(،  العلماء  ودور 

للموؤمترات واملنظمات، املوؤمتر العاملي الثاين )العامل الإ�سالمي امل�سكالت واحللول(، 

مكة املكرمة، 1435ه - 2014م.، �س3. 
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خالل التفاعل الجتماعي لذلك يقال اإن الطفل يولد فرداً ول 

يولد �سخ�سًا، والتف�سري املتكامل لل�سخ�سية الإن�سانيةيتمثل يف: 

عملية التكامل الداخلي واخلارجي بني جميع العوامل واملوؤثرات 

التي توؤدي اإىل وجود ما ن�سميه بال�سخ�سية لذلك فاإن اأي بناء 

لل�سخ�سية يعتمد على مدى تعامل الفرد مع خربات دائمة التطور 

والنمو من خالل تفاعله مع بيئته ككل ب�سكل منظم ومتكامل. 

وهذا يتم من خالل احتكاكه ب�سكل فعال مع املجتمع والإعالم 

واملوؤ�س�سة والأ�رضة، حيث اأن تفاعل الفرد مع عنا�رض املوقف 

يتم بناء على اإدراكه ومتييزه الذى يختلف من �سخ�س لآخر، 

ف�سلوك الإن�سان يف موقف ما هو عبارة عن ذلك الن�ساط املوجه 

اإىل هدف معني من اأجل اإ�سباع حاجاته كما يفهمها ويدركها. 

اخلربة  نتيجة  يتم  الإن�سان  عند  القيمة  تكوين  فاإن  ثم  ومن 

اأو تلك ويعيد  والتعامل مع الآخرين فينقل عنهم هذه القيمة 

�سياغتها ح�سب مدركاته ومفاهيمه، وعليه ف�سلوك الفرد يف 

معظم املواقف املختلفة ل بد اأن يكون متنا�سقًا مع مفهومه 

عن ذاته ومع مدى تقبل الآخرين لفكره حتى ي�ستطيع اأن يكّون 

 .
26

عالقات ناجحة 

كما يعرفها مورتن بري�س باأنها: هي الطرق وال�ستجابات 

التوافقية للفرد مع بيئته؛ اأي حالة التوازن بني الدوافع الذاتية 

واملتطلبات البيئية، فهي متثل املجموع ال�سامل خل�سائ�س الفرد 

وال�ستعدادات البيولوجية املورثة واخلربات والأمناط املكت�سبة 

الجتماعية  والجتاهات  وال�ستجابات  اخلارجية  البيئة  من 

واملعرفية والنفعالية وامليول املتاأ�سلة والثابتة عند الإن�سان، 

والتي من �ساأنها �سبط عملية التوافق بني الفرد وبيئته. 

ويعرفها ماي وفليمنغ باأنها: هي جممل ال�سمات وال�سفات 

والعادات التي من �ساأنها التاأثري يف الآخرين واجتاهاتهم فهي 

الفرد النفعالية  الداخلي ل�ستجابات  الهيكلي  التنظيم  متثل 

العليا  العقلية  العمليات  اإىل  بالإ�سافة  واخلارجية  الذاتية 

 .
27

كالإدراك والتذكر التي حتدد �سكل الأمناط ال�سلوكية للفرد 

العربي لإدارة  ال�سخ�سية: املنتدى  الذات وتطوير  اأحمد نبيل فرحات: بناء   - 26
املوارد الب�رضية، جمهورية م�رض العربية، 2008م

27 - عائ�سة بنت �سعيد بن �سامل البادي: بع�س �سمات ال�سخ�سية وعالقتها بفاعلية 
الذات لدى الأخ�سائيني الجتماعيني يف مدار�س �سلطنة عمان، ر�سالة ماج�ستري يف 

ويتمثل املفهوم الإجرائي بناء وتكوين ال�سخ�سية يف اأنها: 

من . 1 الناجتة  وال�سلوكيات  ال�ستجابات  جممل  هي 

التكوين الوجداين والفكري للفرد 

من . 2 مبجموعة  القيام  يف  الفرد  ي�سهم  عليها  بناًء 

وامل�ساركة  اجلماعي  والعمل  كالتعاون  العمليات 

وحل  املجتمع  احتياجات  تلبية  يف  الآخرين  مع 

م�سكالته والهتمام مبختلف ق�ساياه الإن�سانية 

الأداء . 3 م�ستويات  اأعلى  حتقيق  �سبيل  يف  ذل��ك  كل 

الجتماعي املتميز داخل املجتمع

4 - مفهوم العمل الخيري واإلنساني 

العمل اخلريي والإن�ساين باأنه   John Wilson يعرف 

هو اأحد امل�سادر املهمة للخري؛ لأنه ي�ساهم يف عك�ِس �سورة 

وانت�سار  ازده���اره،  م��دى  ويو�سح  املجتمع،  عن  اإيجابية 

الأخالق احلميدة بني اأفراده. لذلك يعد العمل اخلريي والإن�ساين 

ظاهرة اإيجابية، ون�ساطا اإن�سانيِا مهمًا، ومن اأحد اأهم املظاهر 

ي�ساهم يف تعزيز  �سلوك ح�ساري  ال�سليمة؛ فهو  الجتماعية 

28
قيم التعاون، ون�رض الوفاء بني �سكان املجتمع الواحد

كما يعرفه عبد اهلل النعيم باأنه: عبارة عن جهود اإن�سانية 

ويقوم  جماعية  اأو  فردية  ب�سورة  املجتمع  اأفراد  من  تبذل 

هذا  كان  �سواء  الذاتي  والدافع  الرغبة  على  اأ�سا�سية  ب�سفة 

 
29

اأو ل �سعورًي 
ً
الدافع �سعوريا 

والعون  امل�ساعدة  تقدمي  هو  باأنه:  نوبل  جوي  ويعرفه 

واجلهد من اأجل العمل على حتقيق اخلري يف املجتمِع عموما 

اأو  تطوعي  عمل  م�سمى  عليه  واأُطلق  خ�سو�سًا،  ولأف��راده 

اإجبار  الإن�سان يقوم به طواعية دون  اإن�ساين لأن  اأو  خريي 

ل�سلطة  وغلبة  داخلية،  اإرادة  فهو  فعله،  على  الآخرين  من 

اخلري على جانب ال�رض، ودليل على ازدهاِر املجتمع، فكلما 

الرتبية، كلية العلوم والآداب، جامعة نزوى، عمان، 2014م

28 - John Wilson: )Volunteering(، Annual Review of So-

ciology، USA، 2000، pp 215 - 240. 

29 - عبد اهلل العلى النعيم: العمل الجتماعي مع الرتكيز على العمل التطوعي يف 
اململكة العربية ال�سعودية، مكتبة امللك فهد، الريا�س، 1426ه - 2005م، �س25. 
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زاد عدد العنا�رض الإيجابية والبناءة يف جمتمع ما اأدى ذلك 

ومميزات  فوائد  من  اأن  اإىل  جوى  وي�سري  ومنوه.  تطوره  اإىل 

العمل اخلريي والإن�ساين اأنه: 

يك�سب مهارات جديدة اأو يح�سن املهارات التي ميتلكها . 1

الفرد، كما ميد بالعديد من اخلربات املهمة التي حتمل 

نتائج ايجابية للمتطوع نف�سه، واملوؤ�س�سة التي يعمل 

ل�ساحلها 

يف . 2 ت�ساهم  التي  العامة  الن�ساطات  اأهم  من  يعترب 

املحافظة على ا�ستقرار وتطور املجتمع

ي�ساعد ال�سباب على ال�ستفادة من طاقاتهم وا�ستغالل . 3

وقت فراغهم، وحتويله اإىل ن�ساط تطوعي مفيد بهدف 

توفري العديد من احلاجات اخلا�سة باأفراد املجتمع

يخفف من امل�سكالت املوؤثرة على املجتمع والأفراد. 4

التوا�سل . 5 على  املتطوعني  قدرة  زي��ادة  يف  ي�ساهم 

30
الفعال مع الأفراد الآخرين 

كما تعرفه هيام املفلح باأنه: هو ركيزة اأ�سا�سية يف بناء 

التما�سك الجتماعي بني املواطنني  وتنمية املجتمع ون�رض 

وثيقًا  ارتباطًا  ارتبطت  اإن�سانية  ممار�سة  وهو  جمتمع،  لأي 

املجموعات  كل  عند  ال�سالح  والعمل  اخل��ري  معاين  بكل 

التغيري  عملية  يف  املهم  دوره��ا  ولها  الأزل،  منذ  الب�رضية 

الجتماعي، حيث يرتتب على العمل اخلريي والإن�ساين: 

• ال�سعور 	 وتعزيز  ال�سائبة،  غري  ال�سلوكيات  من  احلد 

بالر�سا عن النف�س. 

• رفع م�ستوى احلما�س والن�ساط عند املتطوعني. 	

• التخفيف من انت�سار العدائية بني الأفراد يف املجتمع	

• امل�ساهمة يف تهذيب �سخ�سية الأفراد املتطوعني. 	

• 	 .
31

امل�ساعدة يف تعزيِز مفهوم العطاء يف املجتمع 

التطوعي، مكتبة  العمل  الأ�سا�سي لإدارة برامج  الدليل  30 - جوي نوبل واخرون: 
امللك فهد الوطنية، مركز بناء الطاقات، موؤ�س�سة حممد وعبد اهلل اإبراهيم ال�سبيعي 

اخلريية، جدة، اململكة العربية ال�سعودية، 2010، �س 24 �س 32

تفعيل،  اإىل  حتتاج  �رضورات  جمتمعنا..  يف  التطوع  ثقافة  املفلح:  هيام   -  31

ويعرفه اأحمد ال�سحى باأنه: هو ن�ساط اجتماعي ح�ساري 

يت�سمن ممار�سة �سلوك اإيجابي، اأو بذل جهد اأو مال اأو وقت 

دون  من  واإ�سعادهم  النا�س  م�ساعدة  يف  فكرة  اأو  خربة  اأو 

انتظار عائد مايل اأو ربح خا�س، وهو ينبع من فطرة الإن�سان، 

واجتماعية،  اأخالقية  �رضورة  ويعدُّ  املجتمعات،  وحاجات 

يف  مهم  دور  وله  مبا�رضاً،  ارتباطًا  باحلياة  يرتبط  لكونه 

مقيا�س  وهو  الدول،  نه�سة  وحتقيق  باملجتمعات،  الرتقاء 

للن�سج احل�ساري، ومراآة تعك�س جمال ال�سيم ورقي القيم التي 

يتحلى بها الأفراد، وتعك�س جوهر الإن�سان بعطائه واإجنازاته 

ُهَرْيَرَة  اأَِبي  النا�س، ))وَعْن  وروحه املفعمة بحب اخلري ونفع 

َ ل َيْنُظُر اإىَِل  ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم اإِنَّ اهللَّ لَّى اهللَّ ِ �سَ َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اهللَّ

َواأَْعَماِلُكْم((، واأكرث  ُقُلوِبُكْم  اإِىَل  َيْنُظُر  َوَلِكْن  ْمَواِلُكْم  َواأَ َوِرُكْم  �سُ

 .
32

املجتمعات تالحما اأكرثها تكافال وتعاونا 

وللعمل اخلريي التطوعي اأ�سكال منها: 

• التطوع الفرتا�سي اأو الإلكرتوين، اأي التطوع عن بعد 	

عن طريق �سبكة الإنرتنت

• التطوع ال�سامل، اأي التطوع على مدار ال�ساعة )�سبعة 	

اأيام يف الأ�سبوع( 

• لأوقات 	 املتطوعني  عمل  اأي  الأجل،  ق�سري  التطوع 

ق�سرية وحمددة م�سبقًا 

• التطوع يف املن�ساآت الربحية كال�رضكات واملوؤ�س�سات 	

من اأجل احل�سول على خربة اأو مهارة ما. 

• ت�ستعني 	 ال��ت��ي  احل��ك��وم��ي��ة،  ال���دوائ���ر  يف  ال��ت��ط��وع 

باملتطوعني ب�سكل كبري. 

• )املنظمات 	 املجتمع  خدمة  منظمات  يف  التطوع 

 
33

غري الربحية( 

جريدة الريا�س، العدد 14152، اململكة العربية ال�سعودية،  ال�سبت 5 ربيع الأول 

1428ه� - 24 مار�س 2007م. 
البيان  �سحيفة  ح�سارية،  قيمة  التطوعي  العمل  ال�سحي:  حممد  اأحمد   -  32

)اجتاهات(، دولة المارات العربية املتحدة، 7فرباير 2017م

33 - مراد ال�سوابكة: ما هو العمل التطوعي،  ٨نوفمرب ٢٠١٦ 
http: //WWW. mawdoo3. com
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ويتمثل املفهوم الإجرائي العمل اخلريي والإن�ساين يف اأنه: 

بناء عن  الن�سان طواعية  به  الذي يقوم  العمل  هو ذلك 

وامل�ساعدة  اخلري  يد  مد  يف  بداخله  وعميقة  حقيقية  رغبة 

وبذل اجلهد والعطاء من اأجل الخرين 

يعد �رضورة اجتماعية ملحة 

الجتماعية  بقيمهم  املجتمع  اأف��راد  مت�سك  مدى  يعك�س 

ال�سامية واأخالقياتهم الرفيعة وفطرتهم الإن�سانية التي خلقها 

اهلل على حب اخلري والرتاحم والتكافل بني بع�سهم البع�س. 

لتلك  المفسرة  االجتماعية  النظرية   - سادسا: 

الدراسة

النظرية التفاعلية )نظرية الدور(: 

بدت جذور هذا الجتاه وا�سحة وقوية عند عامل الجتماع 

الأملاين Weber Max، الذي جعل بوؤرة حتليالته ال�سلوك 

هذا  ت�سور  الع�سري  من  اأ�سبح  بحيث  املعنى،  ذا  الإن�ساين 

ً
ال�سلوك يف جمتمع، جماعة، اأو تنظيم منف�سال 

امل�ساعر  القيم،  يف  املتمثلة  النف�سية  بطانته  ع��ن 

)الفعل  فيرب  لنظرية  والغايات. وكان  واملقا�سد  والرغبات 

الجتماعي(تاأثري كبري يف انبثاق التفاعلية الرمزية، وذلك 

واأهمية  للموقف  الذاتي  الفرد  تف�سري  على  ركزت  عندما 

تقدمي  خالل  من  اإليها  الو�سول  املق�سود  والغاية  املعنى 

فهم تف�سريي للفعل الجتماعي من اأجل الو�سول اإىل تف�سري 

كل  الجتماعي  الفعل  يت�سمن  و  ونتائجه(.  مل�ساره  �سببي 

اإ�سفاء معنى  الفرد  الفاعل  ال�سلوك الإن�ساين عندما يحاول 

�سمنيًا  اأو  علنيًا،  يكون  قد  املعنى  بهذا  والفعل  له،  ذاتي 

الفعل  ويعترب  املوقف،  يف  اإيجابي  تدخل  من  يتاألف  وقد 

اجتماعيًا مبوجب املعنى الذاتي الذي ي�سفيه عليه الفاعل 

وردود  �سلوك  باحل�سبان  ياأخذ  والذي  الفاعلون  اأو  الفرد 

34
اأفعال الآخرين. وبذلك يتوجه يف م�ساره 

)ترجمة(:  الكرمي احلوراين  )تاأليف( حممد عبد  & ال�سون وولف  وال�س  34 - رث 
للن�رض  جمدلوي  دار  الأوىل،  الطبعة  الجتماع،  علم  يف  املعا�رضة  النظرية 

والتوزيع، عمان )اململكة الأردنية الها�سمية(، 2010/2011، �س413

وفالفعل اأو الدور الجتماعي وفقًا لتعريف ماك�س فيرب 

اإليه  الذي يحمل معنى خا�س يق�سد  الإن�ساين  )ال�سلوك  هو  

الأ�سخا�س  من  املتوقع  الفعل  رد  يف  يفكر  اأن  بعد  فاعله 

اإليهم �سلوكه )هذا املعنى الذي يفكر فيه الفرد  الذين يوجه 

ويق�سده هو الذي يجعل الفعل الذي يقوم به اجتماعيًا، وما 

يجعل هذا التفاعل فريدا هو اأن النا�س

يف�رضون اأفعال بع�سهم البع�س بناء على التفاعل القائم 

بينهم وبني املجتمع املحيط، حيث اأن ا�ستجابتهم هي التي 

 .
35

ت�سنع مبا�رضة املعنى الذي يل�سقونه باأفعالهم

جمموعة  اأ�سا�س  على  يقوم  الجتماعي  الدور  اأن  كما 

من املعايري التي حتكم هذا التفاعل من خالل وجود نظام 

الأدوار واملراكز  اإطار  التوقعات الجتماعية يف  معني من 

يوؤدي  اأي�سًا  الجتماعي  والتفاعل  املجتمع.  داخل  املقدرة 

املجتمعات  ظهور  واإىل  الإن�سانية  اجلماعات  ت�سكيل  اإىل 

ات�سال  و�سيلة  الجتماعي  التفاعل  لأن  ونظراً  الإن�سانية، 

عنه جمموعة  ينتج  �سك  بال  فاإنه  واجلماعات،  الأفراد  بني 

اإذا  معني،  مبوقف  املرتبطة  الجتماعية  التوقعات  من 

منبهات  ع��دة  هو  الجتماعي  التفاعل  اأن :  اإىل  نتو�سل 

لأبنائها،  الجتماعية  البيئة  تقدمها  متفاعلة  اجتماعية 

اجتماعية  ا�ستجابات  ا�ستثارة  اإىل  املنبهات  هذه  وتوؤدي 

36
لدى امل�ساركني يف هذا املوقف

ويرى البع�س اأن الدور ب�سفة عملية له ثالثة مكونات هي: 

• مكون بنائي: يتمثل يف مطالب الدور اخلارجية، وهي 	

قائمة املعايري والتوقعات واملحرمات وغريها. 

• الذي 	 الداخلي  اجلانب  يف  يتمثل  �سخ�سي:  مكون 

يت�سور الفرد على اأ�سا�سه الو�سع الجتماعي. 

• مكون �سلوك الدور: يتمثل يف الطرائق التي يت�رضف 	

بها الأفراد يف و�سف معني.  

اإبراهيم عي�سى عثمان: النظرية املعا�رضة يف علم الجتماع، دار ال�رضوق   - 35
للن�رض والطباعة، 2008، �س131. 

36 - ويكيبيديا: التفاعل الجتماعي، 2017م، التفاعل الجتماعي
https: //ar. wikipedia. org/wiki 
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يقرتح  وال�سخ�سية  ال��دور  بني  العالقة  ولتو�سيح 

للدور:  مفاهيم  اأربعة   AL port 1961

• ما 	 وهي   Role expectation ال��دور:  توقعات 

حتدده الثقافة لكل دور من الأدوار الجتماعية، اأي 

ما تقرره �سلفًا من كل فرد، ي�سغل موقعًا معينًا، يف 

النظام الجتماعي املعا�رض. 

• Role conceptionوهي ال�سورة 	 مفهوم الدور: 

الدور  الفرد عن دوره ويتداخل مفهوم  التي يكونها 

مع مفهوم الفرد عن نف�سه اإىل جانب ما هو متوقع 

التداخل  لهذا  نتيجة  الغمو�س  ين�ساأ  ما  منه. وكثرياً 

بني مفهوم الدور والدور املتوقع. 

• 	 Role acceptance or رف�سه:  اأو  الدور  قبول 

rejection يقبل الأفراد اأدوارهم اإذا كانت حمددة 
اخلا�سة،  ت�سوراتهم  اأو  الآخرين  توقعات  �سوء  يف 

بها،  يكرتثون  ول  اأدواره���م  البع�س  يقبل  ل  وق��د 

بينما البع�س يحبون ت�سوراتهم اخلا�سة لأدوارهم 

ولكنهم ل يقبلون توقعات الآخرين منهم. 

• الأ�سلوب 	 Role performance وهو  الدور:  كفاءة 

الذي ي�سلك به الفرد دوره ويعتمد على جميع هذه ال�رضوط 

ال�سابقة، حيث اإن التوقعات املنتظمة واملحددة من قبل 

املختلفة  الت�سورات  خالل  من  يحدث  ال��ذي  الآخرين 

ومظاهر  التوقعات  لهذه  قبولهم  ودرج���ات  ل��الأف��راد 

 .
37

ال�سخ�سية و�سماتها ت�سكل الأداء الواقعي للدور

• ونظام 	 الجتماعي  والبناء  ال��دور  بني  والعالقة 

ال�سخ�سية تتحدد يف النقطتني التاليتني: 

• للنظام 	 ف��رو���س  ه��ي  ال���دور  ت��وق��ع��ات  اإن  اأول: 

وم��وؤث��رات  من���اذج  بو�سفها  تفيد  الج��ت��م��اع��ي 

اأو  يقبلها  قد  الفرد  يف�رضها  وحينما  خارجية، 

الدور  واأداء  ال�سخ�سية،  ال��دور  توقعات  يرف�سها 

والنظام  ال�سخ�سية  نظام  بني  التقاء  نقطة  هو 

37 - كاظم عبد اهلل: نظرية الدور، 2013م

ولكنه  ال�سخ�س  بوا�سطة  يكون  والأداء  الجتماعي، 

على  تقييمه  وميكن  الجتماعي  البناء  يف  يوؤثر 

باملواقع  املرتبط  اخلارجي  النظام  من  جزء  اأن��ه 

الفرد.  الجتماعية التي ي�سغلها 

• بنظام 	 مرتبطًا  ت�سوراً  اأو  �سلوكًا  ميثل  الدور  ثانيا: 

الدور  مفهوم  اإىل  النظر  ميكن  هنا  ومن  ال�سخ�سية 

واأن��ه  ال�سخ�سية  بنظام  يخت�س  �سيء  اأن��ه  على 

يحدث �سمن تنظيم ال�سخ�سية، وتف�سري الفرد للدور 

الفطرية وحاجاته  ا�ستعداداته وميوله  يتوقف على 

الأ�سا�سية، لذلك فاإن الدور له معنيان اأي�سًا هما: 

 - ت�سور الدور  - قبول الدور اأو رف�سه 

يحدد  ثم  ومن  ال�سخ�سية  تنظيم  �سمن  يتم  وكالهما 

نوع ال�سلوك يف البناء الجتماعي وكيف يوؤدي الفرد دوره. 

ف�ساًل عن ذلك، ميكن القول اإن الأ�سخا�س الذين يت�سورون 

هم  ب�����رضور  ويقبلونها  املجتمع  يحددها  كما  اأدواره����م 

هوؤلء  اأم��ا  الجتماعي  البناء  دعم  نحو  مييلون  اأ�سخا�س 

الذين يتطرفون يف تغيري حتديد اأدوارهم ول يقبلونها �سواء 

يف التعريف الجتماعي للدور اأو تعريفهم ال�سخ�سي له فهم 

 .
38

اأ�سخا�س متمردون 

سابعا: - الدراسات السابقة 

با�ستقراء  الباحثة  قامت  ال�سابق،  العر�س  �سوء  يف 

الدرا�سات ال�سابقة ذات التخ�س�سات املختلفة، و انتقاء اأكرث 

�سوف  والتي  احلالية  الدرا�سة  مبو�سوع  ارتباطًا  الدرا�سات 

على  �سدورها  �سنوات  ح�سب  ت�ساعدي  ب�سكل  تناولها  يتم 

النحو التايل: 

بعنوان  2000م  هنا(  حممود  )عطية  درا�سة   -

الأمريكيني(،  بنظرائهم  مقارنة  امل�رضيني  الطلبة  )قيم 

مقارنة  امل�رضيني  الطلبة  قيم  على  التعرف  وا�ستهدفت 

ال�سهري  القيم  اختبار  على  بالعتماد  الأمريكيني  بنظرائهم 

العربية  النه�سة  دار  الأوىل،  الطبعة  ال�سخ�سية،  نف�س  املليجي: علم  38 - حلمى 
للطباعة والن�رض، القاهرة، 2001م، �س82. 
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اأهم  العربية. وكان من  لألربت ويفردون ولندزى بال�سورة 

اإح�سائيًا  دالة  اأن هناك فروقًا  التاأكيد على  الدرا�سة  نتائج 

فمثال  القيم  يف  الأمريكيني  والطلبة  امل�رضيني  الطلبة  بني 

تفوق  بينما  الجتماعية  القيم  يف  امل�رضيون  الطلبة  تفوق 

اإىل  بالإ�سافة  والدينية،  اجلمالية  القيم  يف  الأمريكيون 

اهتمام  على  يدل  مما  املجموعتني  بني  الثقافية  الفروق 

املجتمع  م�سكالت  وعالج  الجتماعي  بالتطور  امل�رضيني 

م�ستوى  ارتفاع  لهم  اأتاح  الذين  الأمريكيني  الطلبة  بخالف 

 .
39

املعي�سة الهتمام بالفنون والآداب واجلماليات 

2002م  العي�سوي(  حممد  بن  الرحمن  )عبد  درا�سة   -  

القيم الأخالقية وال�سلوك  )الفروق بني اجلن�سني يف  بعنوان 

كما  الأخ��الق��ي  ال��واق��ع  ا�ستطالع  وا�ستهدفت  الأخ��الق��ي( 

تت�سوره عينة من ال�سباب حول تقييم الو�سع الأخالقي الآن 

ومقارنته باملا�سي، وتنبوؤ ال�سباب به يف ال�سنوات اخلم�س 

اأو عدم  ال�سباب بالر�سا  القادمة والتعرف على مدى �سعور 

الو�سع  تقييم  وكذلك  الراهن،  الأخالقي  الو�سع  عن  الر�سا 

الذين  املوظفني  و  ال�سن  وكبار  ال�سن  لدى �سغار  الأخالقي 

الو�سع  على  القت�سادي  الو�سع  اأثر  وبيان  الف�ساد  نالهم 

ال�سحافة  ودور  التلفزيون  تاأثري  على  والتعرف  الأخالقي، 

م�سوؤولية  مدى  على  والتعرف  الف�ساد  لق�سايا  الت�سدي  يف 

املدر�سة والأ�رضة وا�ستغال املراأة خارج املنزل على الو�سع 

الأخ��الق.  على  بالدين  التم�سك  واأث��ر  ال��راه��ن،   الأخ��الق��ي 

ق�سية  اأهمية  على  التاأكيد  الدرا�سة  نتائج  اأهم  من  وكان   

الأخالق يف املجتمع العربي ب�سفة عامة، وامل�رضي ب�سفة 

بع�س  تف�سي  حيال  للقلق  الرتبويني  بع�س  واإب��داء  خا�سة، 

مظاهر الالمبالة والتهرب من حتمل امل�سئولية، نتيجة ما 

نتيجة  �سلبية  موؤثرات  من  وال�سباب  املجتمع  له  يتعر�س 

تت�سم  التي  الوافدة  للتيارات  والتعر�س  البطالة،  انت�سار 

الغرب  بثقافة  والنبهار  والعنف  الأخ��الق��ي  بالنحالل 

وتقليدها وغري ذلك من دواعي العلمانية واملادية والتناف�س 

البغي�س، والتاأكيد على اأن هناك فروقًا ميكن مالحظتها بني 

الأمريكيني،  بنظرائهم  مقارنة  امل�رضيني  الطلبة  قيم  هنا:  حمود  عطية   -  39
جامعة عني �سم�س، القاهرة، جمهورية م�رض العربية، 2000م 

الذكور والإناث فيما يتعلق بق�سايا الأخالق ومدى التم�سك 

اأن  اأي�سًا على  الأخالقية، والتاأكيد  بالقيم واملثل واملبادئ 

دخول  عليه  يرتتب  �سوف  الأخالقي  الو�سع  تدهور  خطورة 

40
املجتمع �ساحة احلرب 

بعنوان  2003م  �سواحلة(  اأحمد  )حممد  درا�سة   -  

الأطفال(،  القيم يف عينة من ق�س�س  لواقع  )درا�سة حتليلية 

املجموعات  يف  القيم  انت�سار  مدى  على  التعرف  وا�ستهدفت 

الق�س�سية التي األفها الكاتب عماد ذكي مثل �سل�سلة )رحالت 

ال�سندباد ال�سغري(. وكان من اأهم نتائج الدرا�سة التاأكيد على 

ان القيم الجتماعية هي الأكرث وفرة يف ال�سل�سلة الق�س�سية 

واأخرياً  ال�سيا�سية  القيم  وتتبعها  القت�سادية  القيم  ثم  ومن 

امل�وؤلفني  الت�زام  ب�رضورة  والتو�سية  الدينية  القيم  جاءت 

لق�س��س الأطفال بالتوازن والتكامل املنطقي 

ق�س��س  يف  املختلف�ة  املجالت  على  القيم  توزيع  يف 

41
الأطفال، ولي�س الهتمام مبجال على ح�ساب جمال اآخر

2004م  الأحمر  لل�سليب  الدولية  اللجنة  درا�سة   -  

ا�ستعرا�س  )وا�ستهدفت  الإن�سان�ي��ة  ال�ق�ي��م  تع�زي��ز  بعنوان( 

يف  والبدء  الإن�ساين(  الدويل  القان�ون  )ا�ستك�س�اف  برنامج 

نتائج  اأه��م  من  وك��ان  الفل�سطينية.  الأرا���س��ي  يف  تطبيقه 

هو  الإن�ساين  ال��دويل  القانون  برنامج  اأن  التاأكيد  الدرا�سة 

القانون  على  الأولد  تعريف  اإىل  يهدف  تثقيفي  برنامج 

الأحمر  لل�سليب  الدولية  اللجنة  قامت  الإن�ساين  ال��دويل 

يف  ال�سباب  بني  الإن�سانية  القيم  اح��رتام  لتعزيز  بتطويره 

العامل اأجمع. 

كمرجع  ت�ستعمل  تربوي��ة  رزم��ة  ال��ربن��ام��ج  وي�سمل 

للرتبويني الذين يتعاملون مع فئة ال�سباب. كما ي�سمل كذلك 

مواد م�ساعدة تعليمية ميكن دجمه�ا �سمن املنهاج الدرا�سي 

القيم الأخالقية  عبد الرحمن بن حممد العي�سوي:  الفروق بني اجلن�سني يف   -  40
وال�سلوك الأخالقي )درا�سة ميدانية على عينة من ال�سباب يف م�رض(، مركز البحوث 

والدرا�سات بكلية امللك فهد الأمنية، اململكة العربية ال�سعودية، ذو احلجة 1422ه/ 

مار�س 2002 م

ق�س�س  من  عينة  يف  القيم  لواقع  حتليلية  درا�سة  �سواحلة:  اأحمد  حممد   -  41
كلية  املجلد3،  النف�س،  وعلم  للرتبية  العربية  اجلامعات  احتاد  جملة  الأطفال، 

الرتبية والفنون - جامعة الريموك - اربد – الأردن، 2003م
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التوعية  تعزي�ز  كله،  هذا  اله�دف من  منهجي،  ل  كن�ساط  اأو 

عن  الأ�سا�سية  الإن�سانية  بالقواعد  وتعريفهم  ال�سباب،  بني 

التي  اخلا�سة  الدرا�سية  واحل��الت  الق�س�س  عر�س  طريق 

تعك�س واقع النزاعات امل�سلحة والتاأكيد اأن تفعيل الربنامج 

ي�ساركون يف  الذي�ن  اأولئك  يتيح للطالب فر�سة متثيل دور 

ليطوروا  �سحايا،  اأو  كمحاربي�ن  املختفلة  الن��زاع  اأو�س�اع 

حتى  اأن��ه  ويدركوا  امل�ستقبل  يف  بامل�سوؤولية  اإح�سا�سه��م 

احلرب لها حدود. يف اأبريل ٢٠٠٣ متت النطالقة الر�سمية 

لل�سليب  الدولية  اللجنة  الثالثة:  ال�رضكاء  ووق�ع  للربنامج 

الرتبية  ووزارة  الفل�سطيني  الأحمر  الهالل  وجمعية  الأحمر 

التاأكيد  مت  كما  ال�ساأن،  بهذا  تفاهم  مذكرة  العايل  والتعليم 

على تعزيز روابط التعاون حيث ظهر تقدم ملحوظ يف عمل 

 .
42

اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر مع �رضكائها 

القيم  )دور  بعنوان  2006م  احل�سينية  �سعيد  درا�سة   -  

الجتماعية يف الوقاية من اجلرمية )، وا�ستهدفت التعرف على 

طبيعة القيم ودورها يف الوقاية من اجلرمية ومعرفة الفروق 

وحب  الغري  حقوق  واحرتام  اجلار  واحرتام  الأمانة  قيم  يف 

العمل والولء الوطني واحرتام املمتلكات العامة بني طلبة 

اإ�سالحية  الإ�سالمية ونزلء  الإمام حممد بن �سعود  جامعة 

احلائر ومعرفة دور املوؤ�س�سات الإعالمية يف اإك�ساب الأفراد 

القيم الجتماعية والوقاية من اجلرمية. وكان من اأهم نتائج 

ال�سجناء  اإىل تفاوت اجتاهات الطالب عن  الدرا�سة التو�سل 

اأكرث  الجتماعية  بالقيم  يتم�سكون  الطالب  لأن  القيم  نحو 

اأن  بها، كما وجد  الإ�سالحية  نزلء  اأكرب من مت�سك  وب�سكل 

الأمانة واحرتام حقوق اجلار  الطالب حول قيمة  اجتاهات 

واحرتام  الوطني  والولء  العمل  الغري وحب  واحرتام حقوق 

مت  وكذلك  النزلء،  اجتاهات  من  اأعلى  العامة  املمتلكات 

التاأكيد على اأن لالإعالم دوراً مهمًا وتاأثرياً كبري اً يف غر�س 

ال�سجناء بن�سبة  اأوًل ثم لدى  القيم الجتماعية لدى الطالب 

 .
43

اأقل 

42 - فران�سوا بليون: تع�زي��ز ال�ق�ي��م الن�سان�ي��ة، اللجن�ة الدولي�ة لل�سليب الأحم�ر، 
فل�سطني، كان�ون ثاين ٢٠٠٤

43 - �سعيد على احل�سينية: دور القيم الجتماعية يف الوقاية من اجلرمية، ر�سالة 
ماج�ستري، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ق�سم العلوم الجتماعية، اململكة 

بعنوان  2009م  البقمي  حممد  بن  مثيب  درا���س��ة   -  

ال�سباب(.  لدى  الجتماعية  القيم  تنمية  يف  الأ�رضة  )اإ�سهام 

به  القيام  املفرت�س  الدور  بيان  الدرا�سة  هذه  ا�ستهدفت  و 

ال�ساب،  لدى  الجتماعية  القيم  تنمية  اأجل  من  الأ���رضة  من 

 وبع�س الأ�ساليب التي ينبغي الرتكيز عليها لأداء هذاالدور. 

 وكان من اأهم نتائج الدرا�سة التاأكيد على الدورا ملطلوب من 

الأ�رضة يف تنمية القيمالجتماعية، وخ�سو�سًا ملرحلةال�سباب 

واأن هذه املكانة لينبغي اأن تفرط فيهاالأ�رضة واإن نازعتها 

الرفاق  اأوجماعة  الإعالم  و�سائل  من  املوؤثرات  بع�س  فيها 

اأوغريهم بل ينبغي اأن تقومب الدورا ملطلوب على اأمت وجه، 

كما بينت الدرا�سة اأن هناك مراحل ينبغي اأن متر بها الأ�رضة 

اأن  ولينبغي  الجتماعية  ال�سباب  لقيم  تنميتها  عملية  يف 

املراحل مطلوب  فالتدرج بني  اإىل مرحلة،  تقفز من مرحلة 

يثمران  الكافية  والعناية  الكايف  وقتها  مرحلة  كل  واإعطاء 

 .
44

القيم الجتماعية وال�ستمرارعليها

)منظومة  بعنوان  2011م  حمود(  )فريال  درا�سة   -  

القيم الجتماعية والأخالقية لدى طالب املرحلة الثانوية(، 

وا�ستهدفت التعرف على طبيعة القيم الجتماعية والأخالقية 

انطالقًا م�ن الأهمي�ة احل�س�ارية والإن�سانية للقيم يف املجتمع 

يوؤديه  الذي  الفعل  حمركات  من  مهمًا  حمركًا  باعتبارها 

املراهقني  اإىل جيل  التوجه  والرتكيز على  بيئت�ه  ف�ي  الفرد 

)عينة من طلبة املرحلة الثانوية(، باعتبارهم من اأهم الفئات 

حا�سمًا  تاأثرياً  لديهم  القيمي  التكوين  ي�سكل  و  الجتماعية 

وم�ستقباًل  الآن  والقت�سادي  الجتماعي  اأدائهم  نوعي�ة  يف 

وكان  املجتمع.  ينتظرها  واقت�سادية  اجتماعية  قوة  لأنهم 

ذات  فروق  توجد  اأنه  اإىل  التو�سل  الدرا�سة  نتائج  اأهم  من 

دللة اإح�سائية يف منظومة القيم الجتماعية ح�سب متغري 

اجلن�س، حيث كانت النتائج ل�سالح الإناث يف قيم املبادرة 

ال�سري،  اآداب  احلديث  اآداب  والن�سباط،  النظام  الفردية: 

والأمانة،  ال�سدق  الأخالقية:  القيم  منظومة  ويف  ال�سداقة 

العربية ال�سعودية 1426ه، 2006م

44 - مثيب بن حممد بن عبد اهلل البقمي: ا�سهام ال�رضة يف تنمية القيم الجتماعية 
لدى ال�سباب، ر�سالة ماج�ستري يف ق�سم الرتبية الإ�سالمية، اململكة العربية ال�سعودية، 

جامعة ام القرى، كلية الرتبية، 1430ه - 2009م 
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الوفاء بالوعد، الت�سامح والعطاء، العرتاف باجلميل، احلياد 

غري  فكانتا  الكبار  واحرتام  الإخال�س  قيمتا  اأما  والنزاهة. 

دالتني اإح�سائيًا، كماتوجد فروق ذات دللة اإح�سائية حول 

اأبعاد منظومة القيم الجتماعية وفق متغري ال�سف الدرا�سي، 

الثانوي  الأول  ال�سف  ل�سالح  املتجان�سة  القيم  كانت  حيث 

ول�سالح  الثانوي،  والثالث  الثاين  ال�سفني  مع  باملقارنة 

قيمة  اأما  الثانوي.  الثالث  ال�سف  مع  مقارنة  الثاين  ال�سف 

الثانوي  الأول  ال�سف  ل�سالح  فكانت  الوجدانية  امل�ساركة 

ول�سالح  الثانوي،  والثالث  الثاين  ال�سفني  مع  باملقارنة 

الثانوي.  الثالث  ال�سف  مع  مقارنة  الثانوي  الثاين   ال�سف 

وفق  املدر�سي  الإر�ساد  تفعيل  ب�رضورة  الدرا�سة  اأو�ست  و   

الرتبوية  الربامج  حمتويات  بع�س  وا�ستخدام  جّذابة  طرائق 

التي تت�سمن تنمية قيم التعاون وامل�ساركة والنظام والثقة 

لدى الطلبة يف املدار�س الثانوية، مبا ي�سهم يف تاأكيد الأفعال 

 .
45

ذات املحتوى القيمي بني اأو�ساط الطلبة يف بيئة املدر�سة

دور  ب��ع��ن��وان(  2012م  دح��م��ان  )زي���رق  درا���س��ة   -

للتلميذ  الجتماعية  القيم  تنمية  يف  القراآنية  املدر�سة 

التعليم  م��دار���س  اأهمية  م��دى  على  التعرف  )وا�ستهدفت 

القراآين كاأحد اأن�ساق موؤ�س�سات التن�سئة الجتماعية يف اإثراء 

باملجتمع.  لالأفراد  الجتماعية  القيم  و  الرتبوية   العملية 

تنمية  �رضورة  على  التاأكيد  الدرا�سة  نتائج  اأهم  من  وكان   

اأبنائهم لتعلم  ال�سعور بامل�سئولية لأباء التالميذ يف توجيه 

من  عليهم  يعود  ملا  نظراً  القراآنية  باملدار�س  الكرمي  القراآن 

تهذيب لقيمهم واأخالقهم وملا يعود عليهم من حماية وتوعية 

ب�سلبيات ال�سارع والتاأكيد على �رضورة اإثراء هذا النوع من 

التعليم لأن القرءان الكرمي يغر�س القيم الإيجابية والأخالق 

والكراهية، وكذلك  احلقد  م�ساعر  النف�س من  الكرمية ويطهر 

التاأكيد اأن القيم الأخالقية هي حمل اهتمام اإن�ساين بالدرجة 

 .
46

الأوىل لأن الكثري منها له بعدان ديني وروحي معًا

طالب  لدى  والأخالقية  الجتماعية  القيم  منظومة  حمود:  على  فريال   -  45
جامع��ة  الرتبية،  كلية  الرتبية،  اأ�سول  ق�سم  دكتوراه،  ر�سالة  الثانوية،  املرحلة 

دم�س���ق، اجلمهورية العربية ال�سورية، 2010 - 2011م

للتلميذ،  الجتماعية  القيم  تنمية  القراآنية يف  املدر�سة  46 - زيرق دحمان: دور 
 - خي�رض  حممد  جامعة  والجتماعية،  الإن�سانية  العلوم  كلية  ماج�ستري،  ر�سالة 

ب�سكرة، اجلزائر، 2011 - 2012م. 

2013م  واخ�����رون(  ال��ث��ق��ف��ي  اهلل  )ع��ب��د  درا����س���ة   -

التاأملي(  بالتفكري  وعالقتها  الجتماعية  القيم  بعنوان( 

وعالقتها  الجتماعية  القيم  طبيعة  حتديد  وا�ستهدفت 

اخلا�سة  الرتبية  ق�سم  طالبات  ل��دى  التاأملي  بالتفكري 

الطائف.  جامعة  من  وال��ع��ادي��ات  اأك��ادمي��ي��ًا   املتفوقات 

فروق  وجود  اإىل  التو�سل  الدرا�سة  نتائج  اأهم  من  وكان 

اأكادمييًا  املتفوقات  الطالبات  بني  اإح�سائية  دللة  ذات 

والعاديات على مقيا�س القيم الجتماعية يف كل من جمايل 

املتفوقات،  الطالبات  ل�سالح  والإي��ث��ار  البناء  التعاون 

يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  اىل  بالإ�سافة 

فروق  وج��ود  واأي�سًا  امل��ودة،  ال�ساحلة  املواطنة  جمايل 

اأكادمييًا  املتفوقات  الطالبات  بني  اإح�سائية  دللة  ذات 

الطالبات  ل�سالح  التاأملي  التفكري  والعاديات على مقيا�س 

املتفوقات، بالإ�سافة اإىل عدم وجود عالقة ارتباطية بني 

 .
47

القيم الجتماعية والتفكري والتاأملي 

2014م  ب��ك��و���س  م��وم��ن  اجل��م��وع��ي  درا����س���ة   -

ب��ع��ن��وان( ال��ق��ي��م الج��ت��م��اع��ي��ة، م��ق��ارب��ة ن��ف�����س��ي��ة – 

 - نف�سية  م��ق��ارب��ة  ت��ب��ن��ي  ا���س��ت��ه��دف��ت  و  اج��ت��م��اع��ي��ة( 

اج��ت��م��اع��ي��ة، ل��ل��ت��ع��ري��ف مب��ف��ه��وم ال��ق��ي��م الج��ت��م��اع��ي��ة 

واأه��م��ي��ت��ه��ا ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��ف��رد وامل��ج��ت��م��ع وم��ع��رف��ة 

والتحليل.  بالتف�سري  ووظائفها  م�سادرها   خمتلف 

 وكان من اأهم نتائج الدرا�سة التاأكيد اأن القيم هي عبارة 

ل�سلوك  معينًا  �سكاًل  اأو  منطًا  تفر�س  التي  املوجهات  عن 

دوراً  تلعب  القيم  اأن  التاأكيد  كذلك  جمتمعهو  داخل  الفرد 

لالأفراد  والجتماعي  النف�سي  التوافق  عملية  يف  فعاًل 

اإىل  بالإ�سافة  ال�سلوك،  تعديل  اإىل  تهدف  بذلك  وهي 

واملدر�سة  الأ���رضة  يف  تتمثل  القيم  م�سادر  اأن  التاأكيد 

من  وغريها  العالم  وو�سائل  وامل�سجد  الرفاق  وجماعة 

 .
48

الأجيال املتعاقبة  ت�سكل فكر ووجدان  التي  امل�سادر 

47 - عبد اهلل الثقفي واآخرون: القيم الجتماعية وعالقتها بالتفكري التاأملي لدى 
طالبات ق�سم الرتبية اخلا�سة املتفوقات اأكادمييا والعاديات من جامعة الطائف، 

مركز تطوير التفوق، املجلة العربية لتطوير التفوق، املجلد الرابع، العدد 6، 2013م. 

48 - اجلموعي مومن بكو�س: القيم الجتماعية، مقاربة نف�سية – اجتماعية، جملة 
الدرا�سات والبحوث الجتماعية، العدد 8 – جامعة الوادي، اجلزائر، �سبتمرب 2014م
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2016م  مطهر  وط���ارف  العب�سي  حممد  درا���س��ة   -

ظل  يف  اليمنية  ل��الأ���رضة  الجتماعية  )ال��ق��ي��م  ب��ع��ن��وان 

ال��ع��ومل��ة( وا���س��ت��ه��دف��ت ال��ت��ع��رف ع��ل��ى م��ق��دار ال��ث��ب��ات 

اليمنية  الأ����رضة  داخ��ل  الجتماعية  القيم  يف  والتغري 

الإن�سانية،.  املجتمعات  على  العوملة  هيمنة  ظ��ل   يف 

كان  العوملة  اأ،  التاأكيد  الدرا�سة  نتائج  اأه��م  من  وك��ان 

لالأ�رضة  الجتماعية  القيم  طبيعة  يف  وا�سح  تاأثري  لها 

اليمنية، ويتمثل هذا التاأثري يف التحول البنائي والوظيفي 

الأ�رضة  من  اليمنية  الأ���رضة  يف  حتوًل  هناك  اأن  حيث  لها 

بها  املحيطة  البيئة  تغري  ب�سبب  النواة  اأ�رضة  اىل  املمتدة 

الإعالم  وو�سائل  التعليم  انت�سار  نتيجة  الوعي  زيادة  مثل 

الجتماعية  احلياة  تعقد  على  عالوة  الإنرتنت،  وا�ستخدام 

وجود  خالل  من  الأبوية  ال�سلطة  وتقل�س  والقت�سادية 

للتعبري  الأب��ن��اء  ل��دى  والتعبري  ال��راأي  حرية  من  م�ساحة 

رب  راأى  على  القت�سار  دون  واهتماماتهم  اأفكارهم  عن 

الجتماعية  التن�سئة  عملية  اأن  اإىل  بالإ�سافة  الأ���رضة، 

لالأبناء ل يقت�رض القيام بها على الأ�رضة، بل اأ�سبح هناك 

فكر  ت�سكيل  يف  الع��الم  وو�سائل  والأندية  للمدر�سة  دور 

املراأة  خروج  اإىل  بالإ�سافة  اجلديدة  الأجيال  واجتاهات 

للدخل  احلاجة  عن  النظر  بغ�س  املنزل  اإطار  خارج  للعمل 

يف  امل��راأة  مكانة  لتعزيز  ذل��ك  وياأتي  عملها  من  الناجت 

املتمثلة  ال�سلبية  الآثار  بع�س  للعوملة  اأن  كما  ع  املجتم. 

الأزياء  انت�سار  مثل  والنتماء  الهوية  قيم  على  التاأثري  يف 

الأجنبية  باللغة  املكتوبة  املحالت  ولف��ت��ات  الغربية 

من  الخ  اليومي  احلديث  يف  اأجنبية  مفردات  ا�ستخدام  مع 

 .
49

املظاهر التي تو�سح �سعف النتماء للغة وثقافة املجتمع 

 - مــوقــف الـــدراســـة الــحــالــيــة مــن الـــدراســـات 

السابقة 

اأوجه الت�سابه بني الدرا�سات ال�سابقة واحلالية  	

يف  احلالية  م��ع  ال�سابقة  ال��درا���س��ات  بع�س  تت�سابه 

مو�سوع  يف  بالبحث  اله��ت��م��ام  مثل  امل��ج��الت  بع�س 

القيم الجتماعية لالأ�رضة  & طارف حممد مطهر:  العب�سي  اإ�سماعيل  49 - حممد 
اليمنية يف ظل العوملة، كلية الرتبية – جامعة �سنعاء – اليمن، 2016م. 

ت�سكيل  يف  تلعبه  اأن  ميكن  الذي  والدور  الجتماعية،  القيم 

الرتقاء  اأهمية يف  لذلك من  اأفراد املجتمع وما  �سخ�سيات 

بالدور املتوقع من الفرد جتاه جمتمعه وهو ما يعترب �سمن 

الدرا�سات  هذه  اهتمت  كما  احلالية.  الدرا�سة  اهتمامات 

عن  والأ���رضة  املدر�سة  م�سوؤولية  مدى  و�سف  على  بالعمل 

تر�سيخ ق�سية اللتزام بالقيم والأخالق يف املجتمع العربي 

بني  القلق  ظاهرة  تف�سى  ملدى  الدرا�سات  بع�س  اإب��داء  مع 

الرتبويني حيال تف�سي بع�س مظاهر الالمبالة والتهرب من 

الدرا�سة احلالية التي  حتمل امل�سئولية وهي بذلك تتفق مع 

منت�رضة  اأ�سبحت  التي  ال�سلبية  املظاهر  التعرف  اإىل  تهدف 

الإماراتي  املجتمع  داخ��ل  ال�سباب  من  احل��ايل  اجليل  بني 

والتي بدورها توؤثر على مدى التزامه باأداء واجبه الإن�ساين 

الفئات ال�سعيفة داخل املجتمع نتيجة �سيطرة بع�س  جتاه 

ال�سباب  عقول  على  اخلارج  من  ال��واردة  اخلاطئة  املفاهيم 

والهتمام  املطلقة  واحل��ري��ة  ال�ستقاللية  مفهوم  مثل 

العامة  م��ن  اأك��رث  اخلا�سة  وامل�سلحة  ال��ذات��ي  باجلانب 

ال�سلبية  الآث��ار  تلك  كل  مواجهة  على  العمل  بهدف  وذل��ك 

تقوى من عنا�رض  التي  الإن�ساين  التعامل  وتر�سيخ مهارات 

يف  رائ��داً  دوراً  تلعب  التي  الفعالة  الإيجابية  ال�سخ�سيات 

النا�س  التكافل والرتاحم بني  اأوا�رض املحبة وتوطيد  تقوية 

بع�سهم البع�س. 

اأوجه الختالف بني الدرا�سات ال�سابقة و احلالية  	

على . 1 منها  اأي  يعتمد  مل  ال�سابقة  ال��درا���س��ات  اإن 

القيم  ملفهوم  تناولها  يف  املجتمع  تنظيم  طريقة 

داخل  املهمة  القيم  اإحدى  تعترب  التي  الجتماعية 

على  تعتمد  مل  اأي�سًا  اأنها  كما  جمتمع،  اأي  ثقافة 

املوؤ�س�سات  مع  العمل  يف  املجتمع  تنظيم  طريقة 

ومل  الن�سء  وتعليم  تربية  عن  امل�سئولة  التعليمية 

الأ�رضية  التنمية  مراكز  اإدارة  مع  منها  اأي  يتعامل 

ت�سعى  التي  املهمة  الإدارات  اإح��دى  تعترب  التي 

يف  البناءة  الإيجابية  القيم  كل  لرت�سيخ  جاهدة 

خا�س  ب�سكل  والن�سء  ع��ام  ب�سكل  الأ���رض  نفو�س 
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حلماية  بقوة  يقف  فعال  اإيجابي  جمتمع  خللق 

وثيقًا  اأن ين�سئ ج�رضاً  ال�سعفاء ويعمل على  اأفراده 

و  اجلديدة  الأجيال  بني  الإيجابية  العالقات  من 

ال�سابقة يف تر�سيخ ثقافة العمل اخلريى والإن�ساين 

يف وجدان وعقل افراد املجتمع ككل. 

الدرا�سة احلالية لرتكز على تقدمي . 2  ومن هنا جاءت 

روؤية م�ستقبلية لطريقة تنظيم املجتمع، اإحدى الطرق 

اخلدمة  مهنة  عليها  تعتمد  التي  والأ�سا�سية  املهمة 

واملوؤ�س�سات  املجتمعات  مع  للعمل  الجتماعية 

والأ���رضي��ة  التعليمية  )ك��امل��وؤ���س�����س��ات  احل��ي��وي��ة 

والتنموية( لال�ستفادة من مبادئها وا�سرتاتيجياتها 

يف تو�سيع مدارك اأفراد املجتمع ب�سكل عام وال�سباب 

ب�سكل خا�س مباهية القيم الجتماعية وعنا�رضها 

خلق  يف  الجتماعية  القيم  اأهمية  مدى  واإي�ساح 

العمل  داعمة مل�سرية  اإيجابية باملجتمع  �سخ�سيات 

اخلريي والإن�ساين داخل وطننا العربي

القيم . 3 اأمناط  ال�سابقة بني  الدرا�سات  اأي من  مل تربط 

الجتماعية التي يرتبى عليها الإن�سان وبني ا�سرتاكه 

يف اأداء الأعمال الإن�سانية واخلريية 

ال�سابقة هي عبارة عن درا�سات . 4 الدرا�سات  اأغلب  اإن 

الدرا�سات  اإىل  الدرا�سة فهي تنتمي  اأما هذه  و�سفية 

التقييمية 

مل تتطرق اأي من الدرا�سات ال�سابقة ت لنماذج علمية . 5

برتبية  تهم  التي  املوؤ�س�سات  داخل  للتطبيق  ت�سلح 

الن�سء ورعاية الأ�رضة والأجيال اجلديدة مثل منوذج 

حتقيق الهدف ومنوذج ال�ستجابة والنموذج ال�سلوكي 

ومنوذج الرتكيز على فعالية اأفراد املجتمع وغريها. 

مف�ساًل  عر�سًا  لتقدم  الدرا�سة  تلك  جاءت  هنا  ومن 

لتلك النماذج وغريها لال�ستفادة منها يف العمل على 

تر�سيخ اأمناط القيم الإيجابية الداعمة للم�ساركة يف 

الأعمال اخلريية والإن�سانية باملجتمع الإماراتي 

مدى ا�ستفادة الدرا�سة احلالية من الدرا�سات ال�سابقة 	

ا�ستفادت الباحثة من الدرا�سات ال�سابقة يف بلورة م�سكلة 

وحتديد  احلالية  للدرا�سة  املفاهيم  بع�س  وحتديد  الدرا�سة 

اإثراء الإطار النظري  اأعمق، ويف  اأهدافها وت�ساوؤلتها ب�سكل 

للدرا�سة احلالية، وبناء اأداة الدرا�سة ب�سكل منا�سب، وحتديد 

العينة، وكذلك اختيار املنهج املنا�سب. وا�ستفادت كذلك يف 

الدرا�سة  اإليها  التي تو�سلت  النتائج  عر�س وحتليل وتف�سري 

احلالية، وذلك مبقارنة نتائجها مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة 

والو�سول اإىل موا�سع الق�سور فيها، مما جعلها تتو�سل اإىل 

نتائج بحثية �سليمة وتو�سيات علمية دقيقة. 

تركيز  حيث  من  م�سبوقة  غري  الدرا�سة  هذه  تعترب  ولذا 

الباحثة على تقدمي روؤية م�ستقبلية من منظور طريقة تنظيم 

املجتمع تت�سمن مبادئ وا�سرتاتيجيات وتكتيكات ونظريات 

حتديد  يف  عليها  لالعتماد  العلمية  الطريقة  تلك  ومن��اذج 

القيم الجتماعية يف  اأمناط  التي �سيتم بها تر�سيخ  الكيفية 

تكوين ال�سخ�سية الإماراتية الداعمة ملمار�سة العمل اخلريي 

الإن�ساين يف كل املوؤ�س�سات الرتبوية والتعليمية والإعالمية 

واملجتمعية التي حتتك باملواطن جلعله اأكرث اإيجابية داخل 

دولة المارات العربية املتحدة. 

ثامنا: اإلجراءات المنهجية للبحث

نوع الدراسة

التقييمية  ال��ب��ح��وث  من��ط  اإىل  ال��درا���س��ة  ه��ذه  تنتمي 

البحوث  اأن���واع  م��ن  ن��وع  )وه��ى  الجتماعية  اخل��دم��ة  يف 

الجتماعية التي ت�ستهدف و�سف وحتليل متغريات الدرا�سة( 

حيث ميكن للباحثة احل�سول على بيانات ومعلومات دقيقة 

ت�سور الواقع الإمربيقى لطبيعة ال�سخ�سية الإماراتية داخل 

بالقيم  والتزامها  ا�ستيعابها  م��دى  حيث  من  اجلامعات 

الجتماعية واملبادئ الأخالقية واأثر ذلك يف تفهمهم لطبيعة 

تواجهها  التي  واملعوقات  واحتياجاتها  املجتمعي  دورها 

التي  والأن�سطة  الربامج  للتغلب عليها وطبيعة  ومقرتحاتها 

ت�سعى اإىل تنفيذها خلدمة اأفراد املجتمع مما يجعل الباحثة 
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و�سع  اإىل  للو�سول  ومالئمة  وا�سحة  ب�سورة  موقفها  تقدر 

لرت�سيخ  املجتمع  تنظيم  طريقة  منظور  من  مقرتح  ت�سور 

الإماراتية  ال�سخ�سية  تكوين  يف  الجتماعية  القيم  اأمناط 

ر�سد  خالل  من  والإن�ساين  اخلريي  العمل  ملمار�سة  الداعمة 

وحتليل وتف�سري البيانات التي اأمكن الو�سول اإليها من عينة 

الدرا�سة من طالب وطالبات جامعة عجمان. 

تتمثل خطوات البحث التقويمي فيما يلي: 

• ت�سور اأهداف البحث والنتائج غري املتوقعة	

• ت�سور لت�سميم البحث واإجراءاته املنهجية ومعايري 	

الربهنة على فعالية جمتمع الدرا�سة

• اأو 	 الدرا�سة،  جمتمع  فعالية  لتقومي  معايري  حتديد 

موؤ�رضات لقيا�س مدى فاعليتها

• تقليل 	 على  واحلر�س  الهتمام  مع  البحث  تنفيذ 

اأخطاء القيا�س

• اأ�سباب النجاح 	 تف�سري وفهم نتائج البحث وتو�سيح 

حتقيق  يف  وال�سلبيات(   – )الإيجابيات  والف�سل 

ومقرتحات  املرجوة  الفعالية  حتقيق  اأو  الأه��داف 

50
لآليات التطوير والتح�سني 

• النموذج المستخدم 	

�ستو�سحها  التي  النماذج  من  عدداً  الباحثة  ا�ستخدمت 

يف الروؤية امل�ستقبلية ب�سكل تف�سيلي ولكن من اأبرز النماذج 

التي يعتمد عليها يف هذه الدرا�سة النموذج ال�سلوكي ومنوذج 

تطوير الربامج الإعالمية ومنوذج الرتكيز على الفعالية الذي 

يهتم بعملية قيا�س مدى تاأثري القيم الجتماعية التي توؤمن 

الأعمال  للم�ساركة يف  الإماراتية يف دفعها  ال�سخ�سية  بها 

اخلريية والن�سانية ومدى العالقات التي تربط بينها وبني 

ومناهجه،  العلمي  البحث  خطوات  واآخرون:  م�سطفى  الدين  �سالح  حممد   -  50
قطاع ال�سئون الجتماعية، امل�رضوع العربي ل�سحة الأ�رضة، جامعة الدول العربية، 

جمهورية م�رض العربية، 2010م. 

حمم��ود مندوه �سامل حممد: القيا�س والتقومي الرتبوي، ط4، مكتبة الر�سد، الريا�س، 

1433ه - 2012م. موف��ق احلمداين واآخ��رون: اأ�سا�سيات البحث العلمي، الطبعة 
الأوىل، موؤ�س�س��ة الوراق للن�رض والتوزيع، جامعة عمان العربية للدرا�سات العليا، 

عم��ان، الأردن، 1426ه - 2006م. 

املوؤ�س�سات املجتمعية التي تهتم بالعمل اخلريى، بالإ�سافة 

م�ساركتها  �سبيل  يف  تقف  ال��ت��ي  امل��ع��وق��ات  حت��دي��د  اإىل 

حاجات  اإ�سباع  يف  امل�ساعدة  اإىل  تهدف  التي  الإيجابية 

النا�س ومواجهة وحل م�سكالت املجتمع

•  المنهج المستخدم 	

امل�سح الجتماعي بالعينة، اأي جمع البيانات من عينة 

جميع  يف  تامًا  متثياًل  له  وممثلة  املجتمع  من  خمتارة 

خ�سائ�سه، وي�ستخدم هذا الأ�سلوب يف احلالت التي يكون 

فيها املجتمع غري حمدود، ويتميز هذا الأ�سلوب باأنه

املجتمعات  خ�سائ�س  من  الكثري  معرفة  على  ي�ساعد 

احل�رض  باأ�سلوب  مفرداتها  جميع  ح�رض  ي�سعب  التي 

التقديرات  يف  الدقة  درجة  ارتفاع  اإىل  بالإ�سافة  ال�سامل، 

حماولة  يعد  وذلك   
51

العينة  باأ�سلوب  عليها  نح�سل  التي 

الراهن ملو�سوع  الباحثة لدرا�سة وفهم الو�سع  منظمة من 

وميكن  احلايل،  الزمن  يف  الواقع  وتف�سري  وحتليل  الدرا�سة 

يف �سوء تف�سري وحتليل احلا�رض اأن نقوم بتطبيق اأو تطويع 

اأو احلد من  اأو التدخل لتعديل م�سار الظاهرة  مناذج للعمل 

52
اآثارها ال�سلبية( 

أدوات الدراسة 

ا�ستخدمت الباحثة عدداً من الأدوات هي: 

• القيم 	 ت��اأث��ري  م���دى  لتقييم  ا�ستبيان  ا���س��ت��م��ارة 

الجتماعية التي توؤمن بها ال�سخ�سية الإماراتية يف 

دفعها للم�ساركة يف الأعمال اخلريية والإن�سانية مع 

بالكيفية  اخلا�سة  واملقرتحات  املعوقات  تو�سيح 

بحيث  الجتماعية  القيم  تر�سيخ  بها  يتم  التي 

الدرا�سة  اأهداف  ال�ستبيان  ا�ستمارة  عبارات  تعك�س 

وت�ساوؤلتها 

الإح�سائي  التحليل  يف  خمتارة  مو�سوعات  عناين:  ال�سميع  عبد  حممد   -  51
للبيانات، )الزقازيق: كلية التجارة، جامعة الزقازيق، دار الكتب العلمية، 2006م(، 

�س5 - 6. 

اخلدمة  بحوث  يف  العلمي  املنهج  ا�ستخدام  خاطر:  اأحمد  م�سطفى  اأحمد   -  52
الجتماعية، )الإ�سكندرية: املكتبة اجلامعية، 2004م(، �س160. 
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• والطالبات 	 الطالب  من  ع��دد  مع  مقننة  مقابالت 

اخلريية  املنظمات  باإحدى  املتطوعني  اجلامعيني 

اخل��ريي  العمل  مبمار�سة  مهتمني  غ��ري  واآخ��ري��ن 

مدى  على  ال��وق��وف  اأج���ل  م��ن  اآرائ��ه��م  ل�ستطالع 

الإن�ساين  العمل  باأهمية  اإميانهم  م�ستوى  يف  الفرق 

بالإ�سافة  املجتمع،  لتنمية  بالن�سبة  و���رضورت��ه 

بع�س  مع  املقننة  املقابالت  من  جمموعة  عقد  اإىل 

للوقوف  عجمان  بجامعة  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء 

يف  اجلامعات  تلعبه  ال��ذي  ال��دور  اأهمية  مدى  على 

العمل  ملمار�سة  الداعمة  الجتماعية  القيم  تر�سيخ 

اأجل  من  الإماراتية  ال�سخ�سية  نفو�س  يف  الإن�ساين 

تفعيل دورها املجتمعي 

• العلمية 	 واملراجع  الكتب  من  عدد  ملحتوى  حتليل 

اخل��ريي  وال��ع��م��ل  الج��ت��م��اع��ي��ة  بالقيم  اخل��ا���س��ة 

ت�سور  اإىل  التو�سل  يف  منها  لال�ستفادة  التطوعي 

لرت�سيخ  املجتمع  تنظيم  طريقة  منظور  من  مقرتح 

الدور  من  تفعل  التي  الإيجابية  الجتماعية  القيم 

املجتمعي والإن�ساين لل�سخ�سية الماراتية

• برنامج 	 ا�ستخدام  مت  الإح�سائي:  التحليل  اأ�ساليب 

)SPSS( للتحليل الإح�سائي للبيانات وال�ستعانة 

لالإجابة  املنا�سبة  الإح�سائية  املعامالت  ببع�س 

التكرارات  يف  متثلت  التي  الدرا�سة  ت�ساوؤلت  على 

وح�ساب  احل�سابي  واملتو�سط  املئوية  والن�سبة 

العبارات  الن�سبي لرتتيب  الأوزان املرجحة والوزن 

القيم  ت��اأث��ري  م��دى  تقييم  با�ستبيان  اخل��ا���س��ة 

الإماراتية  ال�سخ�سية  بها  توؤمن  التي  الجتماعية 

اخل��ريي��ة  الأع���م���ال  ل��ل��م�����س��ارك��ة يف  دف��ع��ه��ا  يف 

والن�سانية واإمكانية ترتيب تلك العبارات لتو�سيح 

اأولوية تاأثريها. 

خطوات إعداد استمارة االستبيان

قامت الباحثة مبجموعة من املراحل وهي كالتايل: 

عـــبـــارات اســتــمــارة  الــمــرحــلــة األولـــــى: جــمــع    - 1

االستبيان

الكتب  م��ن  ال��ع��دي��د  على  ب��الط��الع  الباحثة  ق��ام��ت 

ذات  النظرية  والكتابات  والدرا�سات  املختلفة  واملراجع 

ال�سلة مبو�سوع الدرا�سة للتعرف على كل ما يتعلق بالقيم 

العالقة  وم��دى  والإن�����س��اين  اخل��ريي  والعمل  الجتماعية 

يف  التعمق  اإىل  بالإ�سافة  كليهما،  بني  القوية  الرتابطية 

الباحثة  واأي�سًا اطلعت  الإماراتية.  ال�سخ�سية  درا�سة �سمات 

منها يف  ال�ستفادة  التي ميكن  العلمية  املقايي�س  اأهم  على 

مدى  تقييم  اأجل  من  ال�ستبيان  ا�ستمارة  عبارات  �سياغة 

تاأثري القيم الجتماعية يف تكوين �سخ�سيات داعمة للعمل 

اخلريي والإن�ساين

واشــتــمــلــت اســتــمــارة االســتــبــيــان عــلــى الــمــحــاور 

التالية: 

املحور الأول: البيانات الأولية. 1

يف . 2 الجتماعية  القيم  تاأثري  م��دى  الثاين:  املحور 

تكوين ال�سخ�سية الإماراتية الداعمة ملمار�سة العمل 

اخلريي والإن�ساين

ال�سخ�سية . 3 تواجه  التي  املعوقات  الثالث:  املحور 

الإماراتية يف اللتزام بالقيم الجتماعية 

القيم . 4 اأمن��اط  لرت�سيخ  املقرتحات  ال��راب��ع:  املحور 

الجتماعية يف تكوين ال�سخ�سية الإماراتية الداعمة 

ملمار�سة العمل اخلريي والإن�ساين 

استمارة  وثــبــات  صــدق  الــثــانــيــة:  المرحلة   -  2

االستبيان

• بنود 	 احلكم على مظهر  به  يق�سد  الظاهري:  ال�سدق 

الأداة  عر�س  خالل  من  البيانات  جمع  اأداة  واأ�سئلة 

العلميني  املحكمني  من  جمموعة  على  امل�ستخدمة 

املتخ�س�سني وذلك حتى يدلوا براأيهم يف الأداة من 

حيث جوانب عديدة منها )ال�سكل – ال�سياغة – مدى 
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منا�سبتها للمجال اأو املو�سوع املراد قيا�سه(، وعلى 

اقرتحها  التي  التعديالت  بعمل  يقوم  اأن  الباحث 

 .
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املحكمني 

�سورته  يف  ال�ستبيان  ا�ستمارة  بعر�س  الباحثة  قامت 

اأع�ساء  من  املتخ�س�سني  الأ�ساتذة  من  عدد  على  املبدئية 

الجتماع  وعلم  الجتماعية  اخلدمة  يف  التدري�س  هيئة 

والعالم والرتبية وبلغ عددهم )10( حمكمني، وذلك لتحكيم 

ال�ستمارة واإقرار �سدقها الظاهري من حيث

املتغريات يف . 1 العبارة بكل متغري من  ارتباط  مدى 

�سوء مفهوم كل متغري 

اللغوية . 2 ال�سياغة  حيث  من  العبارة  منا�سبة  مدى 

وامل�سمون

وفى �سوء الإجابات التي وردت من املحكمني وفى �سوء 

مالحظاتهم، اأعيدت �سياغة العبارات مع ا�ستبعاد العبارات 

التي قلت درجة التفاق عليها عن 80 % واإ�سافة عدد من 

العبارات التي مت التفاق عليها بن�سبة اأكرث من 75%. 

تتمثل طريقة تصحيح االستمارة في االتي

تكون  بحيث  البعد  ثالثي  تدرج  بو�سع  الباحثة  قامت 

ال�ستجابة لكل عبارة كالآتي

• اإذا كانت اإجابة املبحوث على العبارة )نعم( يح�سل 	

على 3 درجات

• )اإىل حد ما( 	 العبارة  اإجابة املبحوث على  اإذا كانت 

يح�سل على درجتني

• يح�سل 	 )ل(  العبارة  على  املبحوث  اإجابة  كانت  اإذا 

على درجة واحدة

• تعطى 	 اأن  ب��ه  يق�سد  ال�ستبيان:  ا�ستمارة  ثبات 

ا�ستمارة ال�ستبيان نف�س النتائج اإذا مت ا�ستخدامها اأو 

53 - مدحت اأبو الن�رض: قواعد ومراحل البحث العلمي، )القاهرة: جمموعة النيل 
العربية، الطبعة الأوىل، 2004م(، �س183. 
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اأخرى حتت ظروف منا�سبة اإعادتها مرة 

كاإحدى  الختبار  اإعادة  طريقة  با�ستخدام  الباحثة 

وقامت  ال�ستبيان،  ا�ستمارة  ثبات  ح�ساب  ط��رق 

ع�سوائية  عينة  على  ال�ستمارة  بتطبيق  الباحثة 

�سغرية مكونة من 10 مفردات من طالب وطالبات 

بعد  اأخ��رى  مرة  الختبار  واأع��ادت  عجمان  جامعة 

خم�سة ع�رض يومًا، ومت ح�ساب معامل ثبات املقيا�س 

معامل  كان  وملا  )بري�سون(،  ارتباط  ملعامل  طبقا 

الرتباط ل�ستمارة ال�ستبيان =. 83 وحيث ان

عند  *  ،8=  )2  - )ن  حرية  ب��درج��ات  اجلدولية  ر 

م�ستوى معنوية. 05=. 632

واي�سا ر اجلدولية بدرجات حرية )ن - 2( =8، عند  *

م�ستوى معنوية. 01 =. 765

وبالتايل  * اجلدولية  ر  من  اأك��رب  املح�سوبة  ر  اذن 

ل�ستمارة  الول  التطبيق  بني  ارتباط  هناك  فان 

يت�سح  هنا  ومن  لها  الثاين  والتطبيق  ال�ستبيان 

ثبات ا�ستمارة ال�ستبيان بدرجة ثقة %99. 

اجلذر  بح�ساب  يتم  الذاتي  ال�سدق  معامل  اأن  وحيث   

الرتبيعي ملعامل ثبات ا�ستمارة ال�ستبيان، اذن فان ال�سدق 

اإذن  91، وهو معامل مرتفع،   .= 83 الذاتي لال�ستمارة =. 

ا�ستمارة ال�ستبيان تت�سم بال�سدق والثبات. 

مجاالت الدراسة

املجال املكاين: اأجرت الباحثة درا�ستها يف جامعة  *

عجمان

متثلت مربرات اختيار الباحثة للمجال املكاين يف: 

عملها ع�سو هيئة تدري�س باجلامعة مما �سهل عملية  *

التطبيق مع عدد كبري من طالب وطالبات اجلامعة 

يف  * وا�سحا  تعاونا  باجلامعة  العمل  فريق  اإب��داء 

تطبيق الدرا�سة. 

54 - مدحت اأبو الن�رض: مرجع �سبق ذكره، �س184. 
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• اأ�سلوب امل�سح الجتماعي بالعينة )عينة ممثلة ملجتمع الدرا�سة من طالب 	 ا�ستخدمت الباحثة  المجال البشرى: 
وطالبات جامعة عجمان( بلغ عددهم 150 طالبًا وطالبة. 

• المجال الزمنى: ا�ستغرقت الدرا�سة بجانبيها النظري وامليداين من اأغ�سط�س اإىل اأكتوبر 2017م	

فى ما يلي عرض وتحليل الجداول الخاصة بوصف مجتمع الدراسة من عينة ممثلة من طالب 

وطالبات جامعة عجمان: 

• أواًل: عرض وتحليل الجداول الخاصة بالبيانات األلية	

جدول )1( 

توزيع العينة ح�سب ال�سن

الن�سبةالتكرارالبيان م

16 %24اأقل من 120
2 - 2073%48.7
3 – 3042%28
7.3%4011 فاأكرث 4

100 %150املجموع

لفئة  ا ن يف  يقع��و م��ن  ن هم  مع��ة عجم��ا ت جا لب��ا طا ب و ك��رث ط��ال اأ ن  اأ يت�س��ح   : ئ��ج لنتا ا تل��ك  ء  ف��ى �س��و

ع��ة  جممو متث��ل  لت��ي  ا ه��ي  لفئ��ة  ا تل��ك  ن  اأ ىل  اإ ل��ك  ذ ج��ع  ير و  ، %48.7 بن�سب��ة   ) -  20 ( م��ن  ي��ة  لعمر ا

مع��ة  جلا ا با لتحق��و ا ت  ا �سن��و ب�س��ع  ر  و م��ر بع��د  و ي��ة  نو لثا ا �سته��م  ا ر د بع��د  لعم��ل  با ا  لتحق��و ا ي��ن  لذ ا ب  ل�سب��ا ا

ل  يد ل��ك  ذ و  . يل ع��ا ه��ل  موؤ عل��ى  ل  حل�س��و ا بع��د  ظيف��ي  لو ا �سعه��م  و ي��ل  لتعد مي��ي  د كا لأ ا تعليمه��م  ل  �ستكم��ا ل

لنظ��ر  ا بغ���س  لتعل��م  ا ���س  فر كل  له��م  تتي��ح  ب��ل  ب  لط��ال ا ي��ق  طر يف  قي��ل  ا عر ت�س��ع  ل  مع��ة  جلا ا ن  اأ عل��ى 

 . ل��ب للطا من��ى  لز ا لعم��ر  ا ع��ن 

جدول )2( يو�سح

 توزيع العينة ح�سب النوع

الن�سبةالتكرارالبيان م

42.67 %64ذكر1
57.33%86اأنثى2

100 %150املجموع

فى �سوء تلك النتائج يت�سح اأن ن�سبة الإناث متثل املرتبة العلى بن�سبة قدرها 57.33% وهو ما ي�سري اإىل �سعى الفتاه 

متزوجة  كانت  اإذا  خا�سة  املنزلية  والعباء  العمل  اأعباء  من  بالرغم  تعليمها  م�سرية  ل�ستكمال  الإماراتي  املجتمع  داخل 

ولديها اأبناء، فطموح الفتيات ل�ستكمال تعليمهن يعد موؤ�رضاً جيداً من �ساأنه خلق اأم ومعلمة ناجحة لنف�سها وبيتها وعملها. 
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جدول )3( 

توزيع العينة ح�سب امل�ستوى الدرا�سي

الن�سبةالتكرارالبيانم 

32.%48الفرقة الأوىل1
25.33%38الفرقة الثانية2
26%39الفرقة الثالثة3
16.67 %25الفرقة الرابعة فاأكرث4

150% 100  املجموع

فى �سوء تلك النتائج: يت�سح اأن اأكرث طالب وطالبات جامعة عجمان هم امللتحقون بالفرقة الأوىل بن�سبة قدرها 32. % 

وهذا يعد موؤ�رضاً طبيعيًا نظراً لتزايد الإقبال على اللتحاق باجلامعة عامًا بعد عام نظرا لأنها تعترب من اجلامعات املهمة 

بدولة الإمارات العربية املتحدة

جدول )4( 

توزيع العينة ح�سب طبيعة العمل

الن�سبةالتكرارالبيان م

21.33%32ل اأعمل 1
44%66 موظف حكومي 2
12%18رجل اأعمال 3
22.67%34موظف باإحدى املوؤ�س�سات اخلا�سة4

100 %150املجموع

العاملني بالوظائف احلكومية بن�سبة مئوية  اأكرث طالب وطالبات جامعة عجمان من  اأن  النتائج يت�سح  فى �سوء تلك 

�سبابها يف موؤ�س�ساتها املختلفة لال�ستفادة من طاقاتهم يف دفع عجلة  الدولة بتعيني  قدرها 44% وذلك يرجع لهتمام 

الإنتاج باملجتمع 

جدول )5( 

توزيع العينة ح�سب الن�سمام اىل اأحد اجلمعيات اخلريية والإن�سانية

الن�سبةالتكرارالبيان م

12%18 نعم 1
88%132ل2

100 %150املجموع

فى �سوء تلك النتائج: يت�سح اأن اأكرث طالب وطالبات جامعة عجمان غري من�سمني لأي جمعة خريية بن�سبة مئوية قدرها 

اخلريي  العمل  لأن  وذلك  تداركه  يجب  خطرياً  موؤ�رضاً  يعد  مما  والعملية  الأ�رضية  بحياتهم  لهتمامهم  يرجع  وذلك   %88
والإن�ساين يعد جزء ل يتجزاأ من حياة الن�سان بل يعد واجبًا على كل مواطن مهما كانت درجة ان�سغاله الوظيفي اأو العائلي 
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العمل  لممارسة  الداعمة  اإلماراتية  الشخصية  تكوين  في  االجتماعية  القيم  تأثير  مدى  ثانيا: 

واإلنساني الخيري 

حيث اأن ال�ستمارة مت تطبيقها على 150 مفردة )حجم العينة( فاإن

امل�ستوى املنخف�س لدرجة التاأثري يرتاوح من )4500 – 7500(. 1

امل�ستوى املتو�سط لدرجة التاأثري يرتاوح من )7501 – 10500(. 2

امل�ستوى املرتفع لدرجة التاأثري يرتاوح من )10501 – 13500(. 3

جدول )6( 

تاأثري القيم الجتماعية يف تكوين ال�سخ�سية الإماراتية الداعمة ملمار�سة العمل اخلريي والإن�ساين

ال�ستجابةالعبارات

ن
زا

و
لأ

 ا
ع

و
م

جم

ي 
ب
�س

ن
ل
 ا
ن

ز
و
ل
ا

)%
( 

ح
ج

ر
مل

ا

ة
ب
�س

ن
ل
ا

)%
( 

ب
ي
ت
رت

ل
ا لاإىل حد مانعم

%ك%ك%ك
اأتناق�س مع اأ�رضتي 

حول اأكرث امل�سكالت 

الإن�سانية التي يعانى 

منها جمتمعي 

128513487582255032  .227

اأنتقى كلماتي عند 

التحدث مع الأ�سخا�س 

ذوى احلاجة 

4367  .289833  .65963342  .7445  .312

اأقبل نقد الآخرين يل 

لتعديل ما وقعت به من 

اأخطاء متو�سط

362411476 -  - 33667  .7447  .311

اأهتم برعاية الفئات 

ال�سعيفة باملجتمع 

كامل�سنني وذوي 

الحتياجات اخلا�سة 

39268567  .562633  .1731355  .6923  .316

اوؤمن باأن اإرجاع 

احلقوق لأ�سحابها 

واجب على كل فرد 

12833  .852267  .14 -  - 42811  .9542  .44

اأوؤمن باأن الغاية تربر 

الو�سيلة
1433  .945309167  .6022355  .493  .228

اأ�سارك يف حمالت 

التربع بالدم اإذا تطلب 

منى المر ذلك

5267  .3487581133  .734178  .7552  .310

اأ�سعى اإىل معرفة 

اخلدمات التي كفلها 

د�ستور الدولة يف 

حماية الفئات ال�سعيفة 

يف املجتمع

3533  .236467  .42513428411  .6393  .223

اأتربع ب�سكل م�ستمر 

للكثري من جمعيات 

رعاية الأيتام 

30208867  .583233  .2129822  .6608  .320

األبى احتياجات اأفراد 

جمتمعي من ال�رض 

الفقرية 

3533  .2396641967  .1231622  .7026  .315
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اأ�سارك يف حمالت 

اإغاثة املنكوبني للدول 

املجاورة. 

644133  .2710367  .6820312  .501  .229

تر�سخ ثقافة جمتمعنا 

يف نفو�سنا التحلي 

بالأخالق الكرمية مع 

النا�س ب�سكل عام وذوى 

احلاجة ب�سكل خا�س 

13133  .871967  .12 -  - 43178  .9545  .43

اإن احرتام حقوق 

ال�سعفاء يعترب قيداً 

اجتماعيًا اأحاول دائما 

التخل�س منه 

767  .43533  .231087219922  .4405  .230

اأقوم باختيار الوقت 

املنا�سب للعمل 

على تعديل بع�س 

ال�سلوكيات ال�سلبية 

التي حتدث من بع�س 

املواطنني جتاه الفقراء 

دون ق�سد

30204433  .297667  .5025444  .5662  .226

ل اأحب الحتكاك 

بالأ�سخا�س املت�سولني 

لأنى اأوؤمن باأنهم 

ن�سابون 

84563926271835733  .7969  .38

احر�س على اخراج 

الزكاة يف اوقاتها 
4967  .325933  .39422830722  .6817  .317

احرتم اأ�سحاب الأعمال 

الب�سيطة كعمال النظافة 

والبناء 

6833  .458267  .54 -  - 36878  .818  .37

اأرى اأن ادخار الأموال 

متعة ل ي�سعر بها اإل 

من ميتلك املال 

4067  .267133  .47392630189  .6611  .319

لي�س لدى الوقت الكايف 

ملمار�سة الأعمال 

التطوعية 

3767  .2466444733  .3129044  .6499  .222

اأرى اأن النتماء للوطن 

يقا�س مبدى احتواء 

�سكانه لل�سعفاء منهم 

8033  .5345302567  .1635589  .7867  .39

اأرى اأن ال�رضة هي 

امل�سئولة عن غر�س 

البذرة الإن�سانية الأوىل 

يف نفو�س اطفالها 

6467  .4251343533  .2332911  .734  .314

اأومن باأن امل�ساواة 

بني الب�رض هي اأ�سا�س 

العدالة الجتماعية 

10733  .714367  .28 -  - 40744  .902  .46

اأ�سل رحمي باأقاربي 

ذوي امل�ستويات 

القت�سادية املنخف�سة 

عنى 

5567  .3672482333  .1533278  .7343  .313

اأوؤمن بان كل الأديان 

ال�سماوية حثت على 

الإح�سان ورعاية 

الطبقات الفقرية يف 

املجتمع 

132881812 -  - 4329646  .42
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اأتعاون مع اأ�سدقائي 

واأفراد اأ�رضتي يف 

تقدمي م�ساعدات مادية 

وعينية للجمعيات 

اخلريية 

33229167  .602633  .1730722  .6817  .317

اأومن بان احرتام 

كبار ال�سن من مكارم 

الأخالق 

12467  .822633  .17 -  - 42422  .9438  .45

اأرى بن بر الوالدين 

يقا�س مبدى ما قدمه 

الآباء لأبنائهم 

2718755048322796288  .224

اأرى اأن البتالء هو 

امتحان من رب 

العاملني 

150100 -  -  -  - 45010065  .41

اأرى اأن املناهج 

الدرا�سية ل تقوى يف 

نف�س طالبها اجلانب 

الإن�ساين 

4433  .2957384967  .3229555  .6505  .321

اأرى اأن ا�ستعرا�س 

الربامج الإعالمية 

للكفاءات يف اخلدمات 

الإن�سانية 

3167  .2054366533  .4326611  .5975  .225

%9684100املجموع
الوزن الن�سبي 

املرجح 

73للمتغري
%

 .
71

م�ستوى 

التمثيل الوزين

ط
�س

و
ت
م

 

يت�سح من اجلدول )6( اأن تاأثري القيم الجتماعية يف تكوين ال�سخ�سية الإماراتية الداعمة ملمار�سة العمل اخلريي 

والإن�ساين ح�سل على جمموع اأوزان قدره 9684 بوزن ن�سبى مرجح قدره 71. 73%. وهذه الدللة تعترب متو�سطة حيث 

تقع ما بني )7501 – 10500( وهذا يدل على اأن م�ستوى التاأثري متو�سط. 

وفى �سوء تلك النتائج: يت�سح اأن تاأثري القيم الجتماعية يف تكوين ال�سخ�سية الإماراتية الداعمة ملمار�سة العمل اخلريي 

والإن�ساين جيدة ولكن حتتاج اىل تر�سيخ وتعميق اأكرب ملدى ال�ستيعاب واللتزام بها من خالل ترجمة وتطبيق تلك القيم 

بالقيم  فالإميان  الرا�سخة،  العربية  وقيمنا  احلنيف  ديننا  من  بها  والقتناع  عليها  والرتبية  توارثها  مت  التي  واملبادئ 

امل�ساركة  اأن  حيث  و�سوحًا  اكرث  ب�سكل  فعلية  ترجمة  اإىل  يحتاج  مازال  الجتماعية  بالقيم  اللتزام  ولكن  كبري  الدينية 

اأكرب من الأجيال اجلديدة على وجه التحديد، خا�سة  يف الأن�سطة املجتمعية اخلريية والإن�سانية ماتزال حتتاج اىل جهد 

يف ظل العوملة والتغيريات ال�رضيعة التي باتت حتدث يف كل اأنحاء الوطن العربي ب�سكل عام واملجتمع الإماراتي ب�سكل 

امل�سمون  عن  والبعد  الظاهرية  بالأمور  بان�سغالهم  �سبابنا  و�سخ�سيات  عقول  يف  �سلبى  ب�سكل  يوؤثر  الذى  الأمر  خا�س 

العميق الذى ير�سخ ويعمق العالقات املجتمعية الإيجابية بني اأفراد املجتمع ككل، ما يتطلب تفعيل دور امل�سادر )الأ�رضة 

اجلماعي  والعمل  كالتعاون  الجتماعية  القيم  تر�سيخ  عن  امل�سئولة  وغريها(  العالم  – و�سائل  – الأ�سدقاء  – املدر�سة 
وتوفري الوقت واجلهد واملال من اأجل الآخرين بال مقابل وغريها من القيم الجتماعية الأخرى يف نفو�س اأفراد املجتمع 

ب�سكل عام وال�سباب ب�سكل خا�س. 
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 جدول )7( 

يو�سح املعوقات التي تواجه ال�سخ�سية الإماراتية يف اللتزام بالقيم الجتماعية داخل املجتمع الإماراتي 

ال�ستجابةالعبارات
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%ك%ك%ك
عدم و�سوح مفهوم 

القيم الجتماعية واآلية 

تطبيقها عند البع�س 

84564530211436367  .807  .72

�سعف الرغبة احلقيقة 

لدى البع�س يف 

امل�ساركة لتنفيذ 

الأعمال التطوعية 

5267  .3451344733  .3130578  .6747  .68

�سعف اقتناع البع�س 

باأن ممار�سة العمل 

الإن�ساين ت�سهم يف 

ت�سكيل �سخ�سيات 

اإيجابية داخل املجتمع

33228033  .533767  .2429678  .6528  .613

عدم القدرة على و�سع 

معايري وا�سحة عند 

اختيار املواطنني 

املتطوعني للمعاونة 

يف تنفيذ الربامج 

اخلدمية 

39269167  .602033  .1331989  .7076  .66

عدم ممار�سة الآباء 

لالأن�سطة التطوعية 

ي�سهم يف خلق جيل 

من ال�سخ�سيات غري 

املقدرة لقيمة العمل 

الإن�ساين 

7733  .515867  .38151036244  .8067  .73

�سعف اهتمام 

املوؤ�س�سات التعليمية 

بتنفيذ ندوات وور�س 

عمل عن قيمة واأهمية 

العمل الإن�ساين 

4667  .305933  .39453030189  .6638  .610

عدم توعية الراأي العام 

بالدور الذى توؤديه 

املوؤ�س�سات اخلريية 

4067  .267433  .49362430455  .6744  .69

عدم اهتمام و�سائل 

الإعالم با�ست�سافة 

الكفاءات يف العمل 

الإن�ساين كمثال وقدوة 

5567  .3657383833  .2531744  .7072  .67

ان�سغال الفرد باأمور 

احلياة ل يعطيه 

ملمار�سة العمل 
ً
جمال 

الإن�ساين

9833  .6524162867  .1837022  .8284  .71

دخل الكثري من اأفراد 

املجتمع ل ي�سمح 

لهم بالتربع مل�ساعدة 

ال�سعفاء 

2333  .15102682567  .1629822  .6632  .612

�سعور البع�س بعدم 

اهتمام امل�سئولني 

بقيمة الدور الإن�ساين 

الذى يقوم به جتاه 

الخرين 

27183167  .209233  .6123522  .5298  .415
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اإميان كثري من 

املواطنني مببداأ 

امل�سلحة اخلا�سة اكرث 

من امل�سلحة العامة

33228456332230067  .6636  .611

انت�سار العديد من 

امل�سطلحات الدخيلة 

على وطننا العربي مثل 

مفهوم احلرية املطلقة 

54368033  .531667  .1033811  .755

�سعف التوا�سل 

والتفاعل بني اأفراد 

املجتمع واملوؤ�س�سات 

املجتمعية اخلريية مع 

عدم و�سوح الإجراءات 

املتبعة لالن�سمام لها 

6833  .455867  .38241634444  .7629  .74

عدم امل�ساءلة ب�سكل 

رادع لبع�س الأ�سخا�س 

الذين ل يلتزمون 

باآداب ال�سلوك مع 

ال�سعفاء

18127967  .525333  .3526589  .5862  .514

%4717100املجموع

يف  يتمثل  الجتماعية  بالقيم  اللتزام  يف  الماراتية  ال�سخ�سية  تواجه  التي  املعوقات  اأكرث  اأن   )7( اجلدول  من  يت�سح 

القيم الجتماعية واآلية  الإن�ساين مع عدم و�سوح مفهوم  العمل  التي ل تعطيه جمال ملمار�سة  الفرد باأمور احلياة  ان�سغال 

الغري  ال�سخ�سيات  التطوعية مبا ي�سهم يف خلق جيل من  اآلباء لالأن�سطة  البع�س بالإ�سافة اىل عدم ممار�سة  تطبيقها عند 

مقدرة لقيمة العمل الإن�ساين بالإ�سافة اىل �سعف التوا�سل والتفاعل بني أفراد املجتمع واملوؤ�س�سات املجتمعية اخلريية مع 

عدم و�سوح الإجراءات املتبعة على الرغم من أن دولة اإلمارات تعترب من اأكرث الدول التي ت�سعى حكومتها وامل�سئولني بها 

إىل الهتمام بقيمة الدور الإن�ساين الذى يقوم الفرد به جتاه اآلخرين وتطبق القانون ب�سكل �سارم ورادع على الأ�سخا�س 

الذين ل يلتزمون باآداب ال�سلوك مع ال�سعفاء

جدول )8( 

مقرتحات تر�سيخ اأمناط القيم الجتماعية يف تكوين ال�سخ�سية الإماراتية الداعمة ملمار�سة العمل اخلريي والإن�ساين

ال�ستجابةالعبارات
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لاىل حد مانعم

%ك%ك%ك
و�سع �سوابط للربامج التي حتد 

من تر�سيخ القيم والتي تبث 

عرب القنوات الف�سائية

6167  .407433  .49151034689  .7661  .515

تدريب الأ�رض وب�سفة خا�سة 

الباء اجلدد على كيفية غر�س 

القيم الإيجابية يف نفو�س 

اأبنائهم

84566644 -  - 38433  .8522  .613

ت�سجيع الأبناء على قيم 

التعاون والعمل اجلماعي
129862114 -  - 42933  .9595  .66

تنظيم املدار�س واجلامعات 

لربامج خدمية واإن�سانية 

بالتعاون مع اجلمعيات 

اخلريية لتعويد الأجيال 

اجلديدة على العمل الإن�ساين

13733  .911367  .8 -  - 43711  .9708  .74
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انتقاء املعلمني املتميزين 

القادرين على غر�س القيم 

الجتماعية يف نفو�س الأجيال 

اجلديدة مبا يتالءم مع 

م�ستجدات الع�رض 

105704530 -  - 4059057  .610

قيام و�سائل الإعالم بتوعية 

الراأي العام مبفهوم القيم 

الجتماعية واهمية غر�سها يف 

نفو�س افراد املجتمع

99665134 -  - 39967  .8847  .611

تعليم اأفراد املجتمع اأن العطاء 

هو اأ�سا�س ال�سعادة احلقيقية 
11267  .743833  .25 -  - 41256  .9168  .69

الإميان احلقيقي باأن التعلم يف 

ال�سغر كالنق�س على احلجر، 

فالقيم املغرو�سة منذ ال�سغر 

�ستظهر ثمارها الإيجابية يف 

الكرب

1479832 -  - 44733  .9925  .71

تعليم اجليل اجلديد اأن 

الختالف يف الراأي ل يف�سد 

للود ق�سية 

12533  .832567  .16 -  - 42544  .9489  .67

ت�سجيع املوؤ�س�سات التعليمية 

والرتبوية للبحث العلمي 

من قبل الأجيال اجلديدة يف 

املجالت الن�سانية واخلريية

13967  .921133  .7 -  - 43956  .9712  .73

اهتمام كل املوؤ�س�سات 

الجتماعية برت�سيخ فكر 

امل�ساواة بني الرجل واملراأة 

واأنها ل تقل فكراً عنه 

7967  .5254361733  .1136244  .8087  .514

تعليم الأجيال اجلديدة �رضورة 

تقدير كل اإن�سان حتى ولو كان 

يزاول عماًل ب�سيطًا

11633  .773467  .22 -  - 41644  .9274  .68

ت�سجيع امل�سئولني على ح�سور 

اللقاءات ال�سبابية لتوعيتهم 

باأهمية العمل الإن�ساين 

التطوعي

9533  .635567  .36 -  - 39577  .8740  .612

تكرمي املتميزين ممن قدموا 

خدمات جليلة يف العمل 

الإن�ساين لتخاذهم قدوة ومثاًل 

اأعلى

13367  .881733  .11 -  - 43322  .9602  .75

تنظيم زيارات ميدانية لالأجيال 

اجلديدة لإيجاد نوع من 

التوا�سل البناء بينهم وبني 

الفئات ال�سعيفة باملجتمع 

كالأيتام وامل�سنني وغريهم 

14033  .931067  .6 -  - 44078  .9713  .72

%6169100املجموع

الإماراتية  ال�سخ�سية  تكوين  الجتماعية يف  القيم  اأمناط  اخلا�سة برت�سيخ  املقرتحات  اأكرث  اأن   )8( اجلدول  يت�سح من 

فالقيم  احلجر،  على  كالنق�س  ال�سغر  يف  التعلم  باأن  احلقيقي  الميان  يف  والإن�سانييتمثل  اخلريي  العمل  ملمار�سة  الداعمة 

املغرو�سة منذ ال�سغر �ستظهر ثمارها الإيجابية يف الكرب. وهنا يكمن دور الأ�رضة واأي�سًا املوؤ�س�سة التعليمية يف تنظيم زيارات 

ميدانية لالأجيال اجلديدة لتنفيذ برامج خدمية واإن�سانية من خالل اإيجاد نوع من التوا�سل البناء بينهم وبني الفئات ال�سعيفة 

باملجتمع كالأيتام وامل�سنني وغريهم، بالإ�سافة اىل ت�سجيع الأبناء على قيم التعاون والعمل اجلماعي وتقدير كل اإن�سان 

اأ�سا�س ال�سعادة احلقيقية مع الهتمام بفكر امل�ساواة بني الرجل واملراأة  حتى ولو كان يزاول عماًل ب�سيطًا، واأن العطاء هو 
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واأنها ل تقل فكرا عنه، واأن الختالف يف الراأي ل يف�سد للود ق�سية، بالإ�سافة اإىل ت�سجيع املوؤ�س�سات التعليمية والرتبوية 

املتميزين ممن  بتكرمي  الهتمام  اىل  بالإ�سافة  الن�سانية واخلريية  املجالت  اجلديدة يف  الأجيال  قبل  العلمي من  للبحث 

ذلك  الرتبوية يف  ال�ستفادة اخلربات  اىل  بالإ�سافة  اأعلى،  ومثاًل  قدوة  الإن�ساين لتخاذهم  العمل  قدموا خدمات جليلة يف 

بالإ�سافة اىل الهتمام بانتقاء املعلمني املتميزين القادرين على غر�س القيم الجتماعية يف نفو�س الأجيال اجلديدة مبا 

يتالءم مع م�ستجدات الع�رض وو�سائل الإعالم ومواقع التوا�سل احلديثة لتوعية الراأي العام مبفهوم القيم الجتماعية واأهمية 

غر�سها يف نفو�س الن�سء واللتزام بتطبيقها عرب اأجيال واجيال متعاقبة

وبناء على ما تو�سلت اإليه الباحثة من نتائج خا�سة با�ستمارة ال�ستبيان واملعوقات التي تواجه ال�سخ�سية الإماراتية 

يف اللتزام بالقيم الجتماعية واملقرتحات اخلا�سة برت�سيخ اأمناط القيم الجتماعية يف تكوين ال�سخ�سية الإماراتية الداعمة 

الرئي�سي لدرا�ستها واملتمثل يف و�سع روؤية م�ستقبلية من  الهدف  العمل اخلريي والإن�ساين، فاإنها ميكنها حتقيق  ملمار�سة 

منظور طريقة تنظيم املجتمع لدور القيم الجتماعية يف تكوين ال�سخ�سية الإماراتية الداعمة ملمار�سة العمل اخلريي والإن�ساين  

تا�سعًا: جدول رقم )9(

الإماراتية  ال�سخ�سية  تكوين  يف  الجتماعية  القيم  لدور  املجتمع(  تنظيم  طريقة  منظور  من  للباحثة  م�ستقبلية  )روؤية   

الداعمة ملمار�سة العمل اخلريي والإن�ساين 

 

التفا�سيلالعن�رضم

1
وحدة العمل 

املجتمع

وحدة العمل: طالب وطالبات جامعة عجمان

املجتمع: )موؤ�س�سة تعليمية جامعية هامة من �سمن جامعات دولة المارات العربية املتحدة(
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اأهداف الت�سور 2

املقرتح

تهدف الروؤية امل�ستقبلية لتحديد دور القيم الجتماعية يف تكوين ال�سخ�سية الإماراتية الداعمة ملمار�سة 

العمل اخلريي والإن�ساين

ويمكن تحقيق هذا الهدف من خالل االهداف الفرعية التالية: 

• حتديد مدى اأهمية القيم الجتماعية يف ت�سكيل ال�سخ�سية الإيجابية	

على مر الع�سور تعد القيم ب�سكل عام والقيم الجتماعية ب�سكل خا�س هي املحور الذي ينظم �سلوك الفراد 

واملجتمع والدولة على حد �سواء، فهي العامل الهام الذي ي�سهم يف متا�سك املجتمع واملحافظة على هويته 

وا�ستقراره وتطوره، فقيمة التعاون مثاًل، على الرغم من اأنها مهمة وملزمة للجميع، اإل اأن البع�س يف�سل يف 

اللتزام بها وهذا ي�سري اإىل اأن التقيد بالقيم يعد ملزمًا اجتماعيًا ولو حتى ب�سورة ن�سبية. 

وترى الباحثة أن أهمية القيم االجتماعية على مستوى الفرد والمجتمع تتمثل في: 

على م�ستوى الفرد

عقيدة + عادات وتقاليد + بيئة 

= فكرة = قيمة = �سلوك

على م�ستوى املجتمع

اإر�ساء قواعد + �سبط + تنظيم + تطوير املجتمع + 

�سيادة القانون = ا�ستقرار

ت�سكيل اأفكار وم�ساعر وطموحات 

ترتجم اإىل اأقوال واأفعال متيز 

الإن�سان عن غريه 

بناء ح�سارة الدولة وتاريخها على المن وال�سلوك 

القومي

وقاية الفرد من النحراف 

وتن�سيط الرقابة الذاتية لنف�سه 

يف جميع اأن�سطته

حتدد اأهداف املجتمع ومثله العليا ومبادئه الثابتة 

التي تكت�سب موافقة �رضعية من قبل افراد املجتمع

بناء نظم اجتماعية قوية 

باملجتمع بدءاً من الأ�رضة 

واملدر�سة 

تلعب دوراً مهمًا على م�ستوى الإن�سانية فهي تدعو اإىل 

امل�ساركة والتعاون ونبذ العنف والتمييز 

حافظا ودافعا للم�ساركة يف 

اأن�سطة املجتمع

تدعم ال�سعور بامل�سئولية املجتمعية يف كل املناحى 

لتحقيق العدالة الجتماعية كمنهاج حياة. 

امل�سادر امل�سئولة عن تر�سيخ القيم الجتماعية لتكوين �سخ�سيات اإيجابية فعالة يف املجتمع
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وجتدر الإ�سارة اىل اأن تلك امل�سادر هي التي ت�سكل �سخ�سية الأجيال القادمة داخل الوطن العربي ب�سكل عام 

ودولة المارات العربية املتحدة ب�سكل خا�س، فاإذا كنا نرى بو�سوح جلى اأن هناك مت�سكًا بالقيم واملبادئ 

الدينية من قبل اأفراد الوطن العربي، فاإن القيم الجتماعية ل تاأخذ حيز التطبيق على النحو املطلوب. ومن هنا 

فمن ال�رضوري بذل كل م�سدر من تلك امل�سادر لكافة اجلهود املمكنة وو�سع اخلطط والربامج املالئمة التي 

 من �ساأنها ت�سكيل �سخ�سيات اإيجابية يف وطننا العربي ب�سكل عام واملجتمع الإماراتي ب�سكل خا�س. 

 وعلى سبيل المثال يجب مراعاة اآلتي والعمل على تنفيذه بدقة لتحقيق الصالح العام للمجتمع ككل عبر 

اجياال واجيال متعاقبة وذلك على النحو التالي: - 

 - 1الأ�رضة: يجب اأن تن�سيء ج�رضاُ من التوا�سل البناء بينها وبني اأبنائها، اأن من حقهم على الأباء 

تخ�سي�س وقت حمدد لهم يوميًا للمناق�سة واحلوار معهم يف كل اأمور حياتهم ب�سكل عام والتطرق اإىل اأكرث 

امل�سكالت الإن�سانية التي يعاين منها املجتمع وت�سجيعهم على امل�ساركة التطوعية لعالج تلك امل�ساكل 

وم�ساعدة الفئات ال�سعيفة داخل املجتمع، الأمر الذي يرتتب عليه تدعيم روح املحبة واخلري والخاء

 - 2اختيار الأ�سدقاء ال�ساحلني، وذلك من خالل قيام الأ�رضة بتوجيه وار�ساد اأبنائهم اإىل ال�سمات وال�سفات 

التي على اأ�سا�سها يتم اختيار الأ�سدقاء الأوفياء، لأن ال�سديق كماء ال�رضب اإذا مل يكن نقياً و�سافياً فال حاجة 

له، ورفقاء ال�سوء من اأكرث املوؤثرات ب�سكل �سلبي يف تكوين �سخ�سيات تعاين من الالمبالة وعدم الهتمام 

مبجريات الأمور بل يعتربون قنابل موقوتة ميكن اأن يعر�سوا املجتمع ككل للتفكك والنهيار

 - 3لبد من تطوير املناهج الدرا�سية يف املوؤ�س�سات التعليمية ب�سكل عام واجلامعات ب�سكل خا�س 

الطالب  يتعلمها  وقيمة  مبداأ  العلمية  للم�ساقات  الدرا�سي  العر�س  �سياق  يف  دائمًا  تت�سمن  واأن 

مع  للتعاون  التعليمية  املوؤ�س�سات  ت�سجيع  زيادة  من  لبد  كما  عملي.  ب�سكل  حياته  يف  ويطبقها 

امل�ساركة يف تقدمي  ت�سجيع طالبها على  الذي يرتتب عليه  الأمر  والإن�سانية،  املوؤ�س�سات اخلريية 

اخلدمات الإن�سانية منذ ال�سغر واللتزام بها كمنهاج حياة بعد ذلك 

وكل  الجتماعي  التوا�سل  وو�سائل  الإعالمية  الربامج  تلعبه  الذي  الدور  زيادة  على  العمل   4  -  

الو�سائل التكنولوجية التي اأ�سبحت جزءاً ل يتجزاأ من حياة الب�رض من خالل العمل على ا�ستغاللها 

بال�سكل الذي يقوى اجلانب الإيجابي يف عقول و�سخ�سيات اأفراد املجتمع وبالإ�سافة اإىل ت�سجيع 

املوؤ�س�سات الإعالمية على ا�ست�سافة الكفاءات يف تقدمي اخلدمات الإن�سانية وذلك لكي يكونوا قدوة 

ومثاًل اأعلى وعن�رضاً حمفز اً يف ت�سجيع الآخرين على التحلي مبثل �سفاتهم و�سلوكياتهم خا�سة 

يف جمال ممار�سة العمل اخلريي والإن�ساين 

 - 5 تنظيم م�سابقات على م�ستوى املوؤ�س�سات التعليمية ككل حتت �سعار )اأف�سل طالب متطوع على 

م�ستوى املدار�س واجلامعات بكل اإمارة(

 - 6 زيادة اهتمام الدولة بتعيني اأخ�سائيني اجتماعيني ذوي خربة مميزة يف العمل الإن�ساين داخل كل 

املوؤ�س�سات حلث فريق العمل بداخلها والفئة التي يتعاملون معها على امل�ساركة يف الأن�سطة الإن�سانية 

املوؤ�س�سات  فريق  �سمن  للعمل  الإن�ساين  العمل  يف  املميزة  الكفاءات  من  عدد  �سم  7�رضورة   -  

والإن�ساين  اخلريي  التطوعي  العمل  باأهمية  التوعية  من  مزيد  ن�رض  يف  ي�سهموا  حتى  الإعالمية 

بالإ�سافة اىل توعية الراأي العام مباهية القيم الجتماعية والية تطبيقها

 - 8حتديد مدى العالقة التفاعلية التي تربط بني تر�سيخ القيم وامل�ساركة يف الأعمال 

الإن�سانية
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3
النظرة للعمالء

 - �سباب اجليل اجلديد الذين ميثلون )ال�سخ�سية البانية للم�ستقبل( يحتاجون اإىل رعاية واهتمام ومتابعة 

م�ستمرة من قبل كل املنظمات املجتمعية احلكومية منها والأهلية، لأنهم يعانون من نق�س �سديد يف فهم 

ماهية القيم الجتماعية كما اأنهم ل ي�ساركون بن�سبة كبرية يف تنفيذ الأعمال اخلريية الإن�سانية فهم ل 

ي�ستوعبون ما عليهم من واجبات وم�سئوليات مهمة ملقاة على عاتقهم تتمثل يف �رضورة امل�ساركة الفعالة 

يف بناء املجتمع وتنميته يف كل املناحى وب�سفة خا�سة يف اجلانب اخلا�س باملجال الإن�ساين واخلريى 

وذلك لأن الرتاحم والتكافل هو الأ�سا�س احلقيقي الذى ي�ستمر على اأ�سا�سه نه�سة الأمم وتقدمها

النظرة لدور 4

العمالء

ال�سباب لبد اأن ي�سبحوا عنا�رض فاعلة يف تنمية جمتمعهم يف كل املناحى عمومًا وفى تنفيذ الأن�سطة 

واخلدمات املرتبطة مبجال العمل اخلريى والإن�ساين خ�سو�سًا
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5
املوجهات النظرية

 - 3 النظرية ال�سلوكية املعرفية، وترى الباحثة ان هذا النموذج ي�ستفاد منه على النحو التايل: - 

هذه النظرية ت�ستند اإىل تعزيز ودعم ال�ستجابات الإيجابية ل�سبط ال�سلوك ال�سوي واملطلوب يف ال�سخ�سية، 

حيث يثاب الفرد على ال�سلوك ال�سوي لي�ستمر يف موا�سلته ومن ثم تثبيته. وهذه النظرية و�سعت يف 

الأ�سا�س بغر�س تعليمي بحت، وهو تثبيت اأثر ال�سلوك املتعلم يف ذهن )طالب وطالبات جامعة عجمان( 

لأطول فرتة ممكنة، وذلك لال�ستفادة من ال�سلوك املتعلم اإىل اأق�سى حد ممكن يف امل�ستقبل، والفكرة هنا 

يف الأ�سا�س تهدف اإىل اإعداد ال�سخ�سية ال�سوية واملتوازنة لل�سباب لغر�س القيم الجتماعية الإيجابية 

بعقولهم وتر�سيخها يف جانبهم الوجداين ليتمكنوا بعد ذلك من ترجمة ما يوؤمنون به اإىل �سلوكيات اإيجابية 

من اأجل حياه اف�سل 
ً
الهدف منها جمابهة امل�ساكل املجتمعية ب�سورة منطقية �سليمة حا�رضاً وم�ستقبال 

لهم وللمحيطني بهم وجديرا بالذكر اأنه ي�ستخدم يف هذا الأ�سلوب املناق�سة العقلية واملنطقية بهدف اإزالة 

الأفكار واملفاهيم واملعتقدات ال�سالبة واخلاطئة وغري املتوافقة مع ال�سلوك املتعارف عليه بني الآخرين 

)البيئة الجتماعية(، والتي كانت تع�سع�س ومتالأ راأ�س الفرد مما يجعله ي�ستجيب ا�ستجابات غري �سليمة 

ول واقعية للمثريات )املواقف( التي حتدث حوله، ولكن ما اإن تتغري مفاهيمه واأفكاره اخلاطئة يبداأ الفرد 

يت�رضف ب�سكل جيد وت�سدر منه �سلوكيات اإيجابية ت�سهم يف بناء نف�سه وبناء املجتمع الذي يعي�س فيه

  - 9 النموذج اليكولوجي )البيئي( ويدعم هذا النموذج ما جاءت به نظرية الن�سق الجتماعي

 وترى الباحثة اأن هذا النموذج ي�ستفاد منه على النحو التايل: 

 - 10 األنساق الداخلية من خالل 

الأ�رضة، حيث يجب العمل على التوعية امل�ستمرة باأهمية دور ال�رضة جتاه ت�سكيل �سخ�سيات اأبنائهم، 

فالأ�رضة وبحق هي تعترب املدر�سة الأوىل امل�سئولة عن التن�سئة الجتماعية لالأبناء، فهي منبع القيم 

والعادات والتقاليد والثقافة التي يتم غر�سها يف نفو�س الأجيال اجلديدة، فكلما �سلحت الأ�رضة �سلح الأبناء 

و�سلح املجتمع ككل لذلك يجب العمل على رفع درجة وعى الأباء وب�سفة خا�سة الأباء اجلدد بتخ�سي�س 

جزء يومي من وقتهم للحوار والتفاعل مع الأبناء لأن ذلك �سي�ساهم يف خلق ج�رض من التوا�سل البناء 

بني بع�سهم البع�س الأمر الذى �سي�سهل عليهم غر�س كل ما هو اإيجابي يف وجدان وفكر الأبناء. كما يجب 

على كل اأفراد الأ�رضة اأن ميار�سوا العمل اخلريى والإن�ساين لكى يرى اأبناوؤهم القدوة فيهم فيفعلون مثل ما 

يفعل اآباوؤهم، فالأ�رضة تعد و�ستظل على اأمد الدهر هي الأ�سا�س الرئي�سي امل�سئول عن تكوين ال�سخ�سيات 

الإيجابية القعالة التي تنه�س على اكتافها الأمم باأكملها. 

 - 11 األنساق الخارجية من خالل

جذب اهتمام العديد من اخلرباء مثل اأ�ساتذة اجلامعات والقيادات والكفاءات املتميزة يف العمل التطوعي 

اخلريى يف املجتمع لنقل خرباتهم حول �رضورة الهتمام بفئة ال�سباب كاأحد الفئات املحورية التي تقوم 

بالتغيري والبناء يف الوطن العربي ب�سكل عام واملجتمع الإماراتي ب�سكل خا�س، وذلك يعد معاونة اإيجابية 

منهم يف تفعيل الدور الذى تقوم به املوؤ�س�سات التعليمية واخلريية الإن�سانية وو�سائل الإعالم باعتبارها 

من اأهم امل�سادر امل�سئولة عن غر�س القيم الجتماعية يف نفو�س الأجيال اجلديدة مما يرتتب عليه رفع 

م�ستوى الوعى والتثقيف لدى ال�سباب باأهمية دورهم احليوي يف بناء املجتمع �سواء من حيث اجلانب 

الإن�ساين او �ستى اجلوانب الأخرى التنموية. 
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  - 4 النموذج الديناميكي للتح�سني والتطوير يف املنظمة

 وترى الباحثة ان هذا النموذج ي�ستفاد منه على النحو التايل: 

بناء فريق عمل ن�سيط يت�سم باللتزام داخل كل املنظمات مثل )املوؤ�س�سات التعليمية واملوؤ�س�سات اخلريية 

والجتماعية والأ�رضية( التي حتتك ب�سكل مبا�رض مع الأجيال اجلديدة على وجه التحديد. هذا الفريق 

يجب اأن تكون لديه القدرة على امل�ساركة يف و�سع روؤية ا�سرتاتيجية ي�ستطيع من خاللها حتقيق اأهدافه 

ال�سا�سية لرباجمه وم�رضوعاته التي �سينفذها لتدعيم القيم الجتماعية يف فكر ووجدان �سبابنا من خالل 

البحث الدائم عن م�سادر جديدة للتميز وتطوير ا�ساليب التعامل مع )ال�سخ�سية الإماراتية( مثل القيام بعدد 

من الن�سطة واحلمالت التطوعية التي تدعم من اح�سا�س ال�سباب بق�سايا جمتمعهم الإن�سانية بالإ�سافة 

اإىل بناء قاعدة معلومات من �سانها حتديد مدى التغريات التي تطراأ على فكر وعقول �سبابنا ب�سكل م�ستمر 

يف ظل النفتاح الكبري على العامل اخلارجي والعوملة التي باتت ت�سيطر على العامل اأجمع وت�سدر مفاهيم 

وم�سطلحات غريبة على وطننا العربي. ومن ثم يجب مراعاة كل تلك امل�ستجدات احلديثة كمحاولة منا 

لال�ستفادة من اإيجابيات التطور وتالفى �سلبياته للمحافظة على قيمنا وتراثنا وثقافتنا العربية الأ�سيلة 

التي تنادى دائما بامل�سلحة العامة للمجتمع ككل من خالل حتقيق الرفاهية الجتماعية للجميع ب�سكل 

مت�ساٍو 

 - 5 ترى الباحثة اأن هذا النموذج ي�ستفاد منه على النحو التايل: - 

ت�سجيع قادة املوؤ�س�سات اخلريية والإن�سانية على ن�رض جو من الألفة والتعاون بني فريق العمل داخل 

املنظمة والتن�سيق بني اق�سام العمل بداخله لدرا�سة ال�سعوبات التي تواجه عملهم املهني يف تعاملهم مع 

ال�سباب للعمل على حلها مع العمل على تنمية العالقات الت�سالية بني املنظمة وغريها من املوؤ�س�سات 

املختلفة باملجتمع املحلى )اإعالمية – اأ�رضية – تعليمية وغريها( بالإ�سافة اإىل العمل با�ستمرار على 

التعرف على اآراء ال�سباب يف طبيعة الن�سطة والربامج واخلدمات التي تتيحها املوؤ�س�سة للمجتمع املحيط. 

واأرى ان اإيجاد مثل هذا التوا�سل بني فريق عمل املنظمات الإن�سانية وال�سباب �سوف يثري بداخل ال�سباب 

رغبة حقيقية للم�ساركة بالإ�سافة اىل انها �سوف جتعله يبتكر ويبدع يف تقدمي اأفكار لتنفيذ خدمات 

من �سانها الرتقاء مبجال الرعاية اخلريية والإن�سانية داخل الوطن العربي عموما واملجتمع الإماراتي 

خ�سو�سا 

 - 6منوذج تطوير الربامج والعالقات املجتمعية ومنوذج التطوير التنظيمي وترى الباحثة ان هذان 

النموذجان ي�ستفاد منهما على النحو التايل: - 

قيام و�سائل العالم ب�سكل م�ستمر بتقييم وو�سف الو�سع احلايل مل�ستوى وحجم الربامج التي تقدمها 

للتوعية والتثقيف اخلا�سة باإبراز اأهمية دور ال�رضة يف غر�س القيم الجتماعية خللق �سخ�سيات اإيجابية 

قادرة على العطاء دون انتظار مقابل، تلك الربامج التي تهدف دائما اىل التحذير والتوعية وايقاظ 

الأ�سخا�س الذين تاأخذهم عجلة احلياة بعيدا عن الهتمام باأبنائهم وجديرا بالذكر ان تقييم كل موؤ�س�سة 

اإعالمية حلجم ونوعية مثل هذه الربامج �سوف يجعلها حتدد ما يجب عليها تطويره يف قدرات افراد فريق 

العمل امل�سئول عن مثل تلك النوعية من الربامج بحيث ت�سل املوؤ�س�سة العالمية اىل �سياغة �سكل جديد 

ملحتوى وم�سمون الربامج والن�سطة بحيث ت�سل اىل الطفرة املن�سودة يف تدعيم العمل الإن�ساين لتحفيز 

ال�سباب للم�ساركة بجديه فيه
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 - 7 نموذج التركيز على الفعالية 

 ترى الباحثة أن هذا النموذج يستفاد منه على النحو التالي: 

اهتمام �ستى النظم واملوؤ�س�سات املجتمعية باختالف اأنواعهابعملية قيا�س م�ستمرة ومتتابعة ملدى تاأثري 

القيم الجتماعية التي توؤمن بها ال�سخ�سية الماراتية يف دفعها للم�ساركة يف الأعمال اخلريية والإن�سانية، 

خا�سة يف ظل الثورة املعلوماتية الكبرية التي جعلت لأبنائنا عوامل اأخرى منجذبني لها، بالإ�سافة اإىل 

الهتمام با�ستمرار بتطوير العالقات التي تربط بني اأفراد املجتمع ب�سكل عام، وال�سباب ب�سكل خا�س، 

وبني املوؤ�س�سات املجتمعية التي تهتم بالعمل اخلريى، بالإ�سافة اإىل حتديد املعوقات التي تقف يف �سبيل 

م�ساركتهم الإيجابية التي تهدف اإىل امل�ساعدة يف اإ�سباع حاجات النا�س ومواجهة وحل م�سكالت املجتمع. 

املبادئ6

 - مبداأ التقبل  - مبداأ التقومي   - مبداأ ال�ستثارة   

 - مبداأ املو�سوعية  - مبداأ امل�ساركة. 

 - مبداأ امل�ساعدة الذاتية - مبداأ امل�سئولية الجتماعية   

 - مبداأ العدالة وتكافوؤ الفر�س - مبداأ الدميقراطية.   

 - مبداأ اإقامة عالقة تعاونية هادفة  

 - مبداأ اللتزام بقيم واأخالقيات املهنة وطريقة تنظيم املجتمع  

ال�سرتاتيجيات7

 - ا�سرتاتيجية تغيري ال�سلوك  - ا�سرتاتيجية التنمية  

 - ا�سرتاتيجية المداد باملتطوعني - ا�سرتاتيجية التعاون   - ا�سرتاتيجية الإقناع   - ا�سرتاتيجية الت�سال   

- ا�سرتاتيجية اإحداث التغيري  

 - ا�سرتاتيجية تدبري املوارد الب�رضية 

 - ال�سرتاتيجية العلمية الر�سيدة )العقالنية(     

 - ا�سرتاتيجية اإعادة �سياغة املعايري الرتبوية 

التكتيكات8

 - تكنيك ال�رضح والتو�سيح   - تكنيك املناق�سة   - تكنيك بناء القدرات    - تكنيك التعليم والتدريب   - 

تكنيك العمل امل�سرتك.  - تكنيك امل�ساركة.   

 - تكنيك تدعيم العالقة املهنية 

 - تكنيك العمل مع و�سائل العالم

 - تكنيك اجراء البحوث ودرا�سة الق�سايا

 - تكنيك زيادة حجم التفاعل والعالقات التبادلية    

 - تكنيك اقامة املوؤمترات والجتماعات والندوات

 - تكنيك الرتكيز على الأهداف وامل�سالح امل�سرتكة. 

 - تكنيك اإعداد �سحائف للمعلومات ومقرتحات بديلة ملواجهة امل�سكالت 

 - تكنيك الت�سالت املفتوحة بالقيادات ومتخذي القرار والكفاءات املتميزة بالعمل اخلريى

الأدوات9

والو�سائل

 - املقابالت   - البحث املكتبي  - ال�ستبيان

 - الندوات   - الجتماعات  - املناق�سة اجلماعية  - ور�س العمل  - املوؤمترات  - و�سائل تو�سيحية 

واإر�سادية  

 - و�سائل الت�سال اجلماهريي )ال�سمعية والب�رضية( اأي و�سائل الإعالم.       

الأدوار املهنية10

للمنظم الجتماعي

 - دور املر�سد  - دور املعالج   - دور الو�سيط 

 - دور املعلم  - دور املمكن   - دور اخلبري  - دور املخطط  - دور امل�ساعد  - دور املنمى   - دور القائد 

املهني. - دور امل�ستثري - دور امل�سهل )مقدم الت�سهيالت(  
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امل�ساركون11

 - اأفراد املجتمع ب�سكل عام وجيل ال�سباب ب�سكل خا�س الذي تبنى على اأكتافه كل مظاهر التقدم على 

امل�ستوى التنموي والإن�ساين والقيمي

 - املوؤ�س�سات التعليمية )اجلامعات(

 - موؤ�س�سات التنمية الأ�رضية التي تهدف اإىل امل�ساهمة يف خلق اأجيال جديدة مهتمة مبجال العمل اخلريي 

والإن�ساين 

 - اجلمعيات اخلريية والن�سانية

 - اخلرباء واملتخ�س�سون كاأ�ساتذة كليات العلوم الن�سانية والعالم والرتبية

 - و�سائل الإعالم

املوارد12

 - ذاتية داخلية )من داخل الأ�رض الفعالة التي ت�سرتك هي واأبناوؤها يف ممار�سة العمل اخلريي والإن�ساين( 

 - خارجية )من خالل ال�رضاكة والت�سبيك من بني املوؤ�س�سات التعليمية اجلامعية التي حتتوى على قلب 

الأمة وع�سبها وموردها من ال�سباب الكفء ال�سالح، وبني املنظمات املجتمعية املهتمة باملجال الأ�رضى 

وجمال العمل اخلريى والإن�ساين عند تنفيذ برنامج اأو م�رضوع قائم على ا�ستثارة ال�سباب للم�ساركة 

بجهودهم(

عاشرا: - توصيات الدراسة 

• بناء على ما ت�سمنه اجلانبان النظري والتطبيقي للدرا�سة احلالية من بيانات ومعلومات كيفية وكمية دقيقة، وبناء 	

على الروؤية امل�ستقبلية للباحثة مت التو�سل اىل عدد من التو�سيات التي تتمثل يف الآتي: 

• الهتمام مبدى قوة ومتا�سك الأ�رضة العربية ب�سكل عام، والإماراتية ب�سكل خا�س، هذا البناء الجتماعي امل�سئول 	

والتقاليد  العادات  و�سائر  والأخالقية  والروحية  الجتماعية  والقيم  وامليول،  الجتاهات  الن�سء  اإك�ساب  عن  الأول 

واأمناط ال�سلوك الجتماعي ولذلك يجب اإقامة العديد من الندوات واللقاءات التي توعى وتفتح ذهن الآباء مبا يجب 

اأبنائهم لبناء ج�رض متوا�سالمن التفاعل الجتماعي الإيجابي بينهم من �ساأنه تاأثري كل  عليهم من واجبات جتاه 

منهمفي الآخر ب�سكل اإيجابي. 

• تفعيل الدور املهم والبارز الذى يلعبه امل�سجد و دور العبادة الأخرى يف تنمية القيم الروحية والجتماعية امل�ستمدة 	

من ديننا احلنيف والتي تعترب اأ�سا�سًا قويًا ل�ستقرار املجتمع وتقدمه، واأئمة وخطباء امل�ساجد ي�ستطيعون اأن يلعبوا 

من خالل تناول املو�سوعات اخلا�سة بالقيم احلميدة مع اإبراز اأهمية امل�ساركة التطوعية اخلريية 
ً
دوراً مهمًا جدا 

لأفراد املجتمع لإر�ساء قواعد املحبة والتكافل بينهم، فكل الأديان ال�سماوية ارتكزت جذورها الأ�سا�سية على فكرة 

يتفق مع ما ت�سعى اإليه طريقة تنظيم املجتمع ب�سكل خا�س ومهنة 
ً
الإح�سان ورعاية الفقراء واملحتاجني. وهذا اأي�سا 

اخلدمة الجتماعية ب�سكل عام. 

• تفعيل الدور املهم الذى تلعبه املوؤ�س�سات التعليمية )املدار�س – اجلامعات( التي اأوكل اليها املجتمع مهمة خطرية 	

األ وهى ت�سكيل وتكوين �سخ�سيات الأجيال اجلديدة معتمدة يف ذلك على املعلم، وكتاب املقرر الدرا�سي، والإدارة 

الرتبوية احلكيمة التي يوجد من �سمن فريق عملها اأخ�سائي اجتماعي كفء. كل تلك العنا�رض لي�ست م�سئولة فقط عن 

اإك�ساب الطالب اجلانب العلمي من خالل املقررات الدرا�سية، بل اإن الأمر ي�سل اإىل الرتبية التي تتم من خالل غر�س 

القيم الإيجابية من خالل ممار�سة الأن�سطة التثقيفية والريا�سية التى تعد ذات التاأثري الأقوى كلما كانت الأ�ساليب 

ناجحة وطرق التدري�س قائمة على اأ�س�س �سليمة وحديثة يقوم بها معلمون حكماء ومربون ناجحون يعرفون كيف 

ينمون القيم ويعززونها يف نفو�س الن�سء باأ�سلوب مبنى على الإقناع ولي�س الرتهيب اأو اخلوف. كل ذلك الهدف منه 
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اإعداد وتن�سئة جيل جديد من املواطنني املنتمني لوطنهم ولعروبتهم واملتحلني بروح امل�سوؤولية الجتماعية جتاه 

الق�سايا الإن�سانية التي ت�سغل بال الراأي العام على م�ستوى الوطن العربي عموما واملجتمع الإماراتي خ�سو�سًا. 

• الإن�سانية 	 القيم  لراية  احلاملني  الأكفاء  اجلامعات(  اأ�ساتذة   – باملدار�س  )املعلمني  املعلمني  بانتقاء  الهتمام 

والجتماعية لتو�سيلها اإىل الأجيال اجلديدة، وهنا تربز اأهمية القدوة يف الرتبية مبا ميلكه من �سلطة قائمة على 

الإقناع والعالقات الإيجابية التي ت�سمح باإحداث التغيري يف �سلوك الطالب. 

• تفعيل دور الأندية الثقافية والريا�سية والجتماعية التي كرُث انت�سارها يف املجتمعات املعا�رضة يف تنظيم عدد 	

من الأن�سطة اخلريية والإن�سانية نظراً، لأن الأندية اأ�سبح لها دور بارز ووا�سح فيما تقدمه من اإمكاناٍت هائلة حلياٍة 

اجتماعيٍة ُيقبل عليها الأفراد باختيارهم وطواعيتهم ومن ثم تعد تلك الأماكن فر�سة جيدة لتنمية العالقات بني 

اأو من خالل عقد حفالت خريية جتمع بني  الأجيال اجلديدة وبني الكفاءات املتميزة يف العمل الإن�ساين واخلريي 

ال�سباب وبع�س الفئات ال�سعيفة باملجتمع كالأيتام وامل�سنني على �سبيل املثال. 

• تفعيل دور و�سائل الإعالم املرئية واملقروءة وامل�سموعة من خالل تقدمي برامج ومو�سوعات تدعم من غر�س القيم 	

الخالقية والجتماعية، مع الخذ يف العتبار �رضورة مراقبة ما تبثه بع�س القنوات الف�سائية و�سبكة الإنرتنت من 

برامج واأفالم ميكن اأن توؤثر بال�سلب يف عقول اأفراد املجتمع و�سبابنا العربي على وجه التحديد. 

• اإقامة بع�س حمالت التوعية عن كيفية اختيار ال�سديق الويف، لأن الأ�سدقاء يثبتون قيمًا ويغريون اأخرى يف نفو�س 	

من ي�سحبهم ولذلك يجب اعتبار الأ�سدقاء عاماًل موؤثراً يف تنمية القيم الجتماعية الإيجابية وهذا يدخل فيه دور 

الأ�رضة من توجيه وتوعية لأبنائهم على الكيفية التي يتم بها اختيار الأقران الذين يندمج معهم اأبناوؤهم ويق�سون 

الكثري من الوقت برفقتهم. 

• زيادة اهتمام الدولة مبراقبة حمتوى الكتب التي تباع مبداخل املراكز التجارية، لأن بع�سها ي�سّدر مفاهيم وقيمًا 	

خاطئة ل تتفق مع ثقافة وطننا العربي. 

• )اأف�سل متطوع 	 التعليمية والإعالمية واخلريية عن  إعداد وتنفيذ مب�سابقات تنظمها خمتلف املنظمات املجتمعية 

على م�ستوى دولة اإلمارات(. 

• ت�سجيع الدولة لل�سباب من خالل تنظيم م�سابقة )لأف�سل باحث علمي يف جمال العمل اخلريي والإن�ساين(. 	
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خاتمة

والنظرية  وت�ساوؤلتها ومفاهيمها  واأهدافها  واأهميتها  الدرا�سة  ا�ستعر�س م�سكلة  الذي  للدرا�سة  النظري  اجلزء  فى �سوء 

الجتماعية التي اعتمدت عليها تلك الدرا�سة والدرا�سات العلمية ال�سابقة ذات العالقة الوثيقة مبو�سوع الدرا�سة ثم ا�ستعرا�س 

مف�سل لنتائج الدرا�سة التقييمية لكل ت�ساوؤل من ت�ساوؤلت الدرا�سة فيما يخت�س بنتائج ا�ستبيان مدى تاأثري القيم الجتماعية 

يف تكوين ال�سخ�سية الإماراتية الداعمة ملمار�سة العمل اخلريي والإن�ساين، اختتمت الباحثة درا�ستها بتقدمي روؤية م�ستقبلة 

من  الباحثة  ا�ستفادت  التي  الجتماعية  اخلدمة  مهنة  طرق  من  املهمة  الطريقة  تلك  املجتمع،  تنظيم  طريقة  منظور  من 

تلك  فيها لرتجمة  الجتماعي  املنظم  واأدوار  واأدواتها  وتكتيكاتها  وا�سرتاتيجياتها  العلمية ومبادئها  نظرياتها ومناذجها 

الروؤية امل�ستقبلية ب�سكل علمي ومنهجي لتو�سيح دور القيم الجتماعية واأهمية تر�سيخها يف نفو�س اأبنائنا. كل ذلك يف �سبيل 

حتقيق هدف مهم للمجتمع الإماراتي، وهو تكوين ال�سخ�سية الإماراتية الداعمة ملمار�سة العمل اخلريي والإن�ساين 

املتميز  الأداء  درجات  اأعلى  اإىل  الو�سول  وعمليا يف  علميا  امل�ساهمة  منى يف 
ً
اأمال  العلمي  البحث  بهذا  اأتقدم  اأنا  وها 

وامل�ساركة الفعالة للجيل احلايل والأجيال القادمة مب�سيئة اهلل تعاىل يف رفع راية العمل الإن�ساين واخلريي بال�سكل الذي 

يخدم املجتمع الدويل ب�سكل عام واملجتمع العربي والإماراتي ب�سكل خا�س. 

1807009_FAMILY DEVELOPMENT_BOOKS.indd   73 12/20/18   2:14 PM



1807009_FAMILY DEVELOPMENT_BOOKS.indd   74 12/20/18   2:14 PM



75

مراجع الدراسة العربية واألجنبية

الثاين،  العدد  التا�سع،  اأمنوذج(، جملة جامعة طيبة للعلوم الرتبوية، املجلد  ال�ساماين: دور اجلامعة يف بناء �سخ�سية الطالب )جامعة طيبة  - �سند بن ليف بن لفاي 

2014م

- �رضار بالهول الفال�سي: المارات والقيم، البيان )اجتاهات(، 28 فرباير 2013

http: //www. albayan. ae/opinions/articles/2013 - 02 - 28 - 1. 1832037

- عبد اهلل اجلبلي: زايد.. روح خالدة يف ذاكرة ووجدان الوطن واملواطنني، وكالة انباء المارات، ٢٧ يوليو ٢٠١٣ 

http: //wam. ae/ar/details/1395242450386

- مو�سى اإبراهيم: القيم لدى �سباب اجلامعة يف م�رض ومتغريات القرن احلادي والع�رضين، جمهورية م�رض العربية، 2003م 

-•ترجمة )عبد ال�سالم ر�سوان( تاأليف )هريبرت �سيللر(: املتالعبون بالعقول، �سل�سلة كتاب عامل املعرفة، الكويت، 2000م

- عطية حمود هنا: قيم الطلبة امل�رضيني مقارنة بنظرائهم الأمريكيني، جامعة عني �سم�س، القاهرة، جمهورية م�رض العربية، 2000م 

- عبد الرحمن بن حممد العي�سوي: الفروق بني اجلن�سني يف القيم الأخالقية وال�سلوك الأخالقي )درا�سة ميدانية على عينة من ال�سباب يف م�رض(، مركز البحوث والدرا�سات 

بكلية امللك فهد الأمنية، اململكة العربية ال�سعودية، ذو احلجة 1422ه/ مار�س 2002 م 

- حممد احمد �سواحلة: درا�سة حتليلية لواقع القيم يف عينة من ق�س�س الأطفال، جملة احتاد اجلامعات العربية للرتبية وعلم النف�س، املجلد 3، كلية الرتبية والفنون - 

جامعة الريموك - اربد – الأردن، 2003م

- فران�سوا بليون: تع�زي��ز ال�ق�ي��م الن�سان�ي��ة، اللجن�ة الدولي�ة لل�سليب الأحم�ر، فل�سطني، كان�ون ثاين ٢٠٠٤

- �سعيد على احل�سينية: دور القيم الجتماعية يف الوقاية من اجلرمية، ر�سالة ماج�ستري، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ق�سم العلوم الجتماعية، اململكة العربية 

ال�سعودية 1426ه، 2006م

- مثيب بن حممد بن عبد اهلل البقمي: ا�سهام ال�رضة يف تنمية القيم الجتماعية لدى ال�سباب، ر�سالة ماج�ستري يف ق�سم الرتبية الإ�سالمية، اململكة العربية ال�سعودية، 

جامعة ام القرى، كلية الرتبية، 1430ه - 2009م 

- فريال على حمود: منظومة القيم الجتماعية والأخالقية لدى طالب املرحلة الثانوية، ر�سالة دكتوراه، ق�سم اأ�سول الرتبية، كلية الرتبية، جامع��ة دم�س���ق، اجلمهورية 

العربية ال�سورية، 2010 - 2011م

- زيرق دحمان: دور املدر�سة القراآنية يف تنمية القيم الجتماعية للتلميذ، ر�سالة ماج�ستري، كلية العلوم الإن�سانية والجتماعية، جامعة حممد خي�رض - ب�سكرة، اجلزائر، 

2012م.   - 2011

- عبد اهلل الثقفي و خالد احلموري و قي�س ع�سفور: القيم الجتماعية وعالقتها بالتفكري التاأملي لدى طالبات ق�سم الرتبية اخلا�سة املتفوقات اأكادمييا والعاديات من 

جامعة الطائف، مركز تطوير التفوق، املجلة العربية لتطوير التفوق، املجلد الرابع، العدد 6، 2013م. 

- اجلموعي مومن بكو�س: القيم الجتماعية، مقاربة نف�سية – اجتماعية، جملة الدرا�سات والبحوث الجتماعية، العدد 8 – جامعة الوادي، اجلزائر، �سبتمرب 2014م

- حممد اإ�سماعيل العب�سي و طارف حممد مطهر: القيم الجتماعية لالأ�رضة اليمنية يف ظل العوملة، كلية الرتبية – جامعة �سنعاء – اليمن، 2016م. 

- عبد احلليم ر�سا عبد العال واآخرون: تطور تعريف طريقة تنظيم املجتمع – يف اأ�سا�سيات تنظيم املجتمع، )القاهرة: دار احلكيم للطباعة والن�رض، 1992م( 

- ر�ساد أحمد عبد اللطيف: طريقة تنظيم املجتمع يف اخلدمة الجتماعية، )الإ�سكندرية: املكتب اجلامعي احلديث، 1999م( 

- عوين حممد قن�سوه: مدخل اإىل تنظيم املجتمع، )القاهرة: دار الثقافة للن�رض والتوزيع، 1997م( 

- حممد بهجت جاب اهلل ك�سك: تنظيم املجتمع )املبادئ والعمليات(، )الإ�سكندرية: املكتب اجلامعي احلديث، 2005م( 

رث وال�س وال�سون وولف )تاأليف( حممد عبد الكرمي احلوراين )ترجمة(: النظرية املعا�رضة يف علم الجتماع، الطبعة الأوىل، دار جمدلوي للن�رض والتوزيع، عمان )اململكة 

الأردنية الها�سمية(، 2010/2011م

- اإبراهيم عي�سى عثمان: النظرية املعا�رضة يف علم الجتماع، دار ال�رضوق للن�رض والطباعة، 2008م. 

https: //ar. wikipedia. org/wiki / ويكيبيديا: التفاعل الجتماعي، 2017م، التفاعل الجتماعي

- كاظم عبد اهلل: نظرية الدور، 2013م

- حلمى املليجي: علم نف�س ال�سخ�سية، الطبعة الأوىل، دار النه�سة العربية للطباعة والن�رض، القاهرة، 2001م. 

- ماجد الزيود: ال�سباب والقم يف عامل متغري، دار ال�رضوق، عمان، 2006م

- ب�سري معمريه: القيا�س النف�سي وت�سميم اأدواته، ط 2. اجلزائر، 2009م

- عبد امللك النا�سف: القيم وقابليتها للتعليم والتعلم، جملة املعلم الطالب، عدد )1(، عمان، الأردن، ني�سان 1981م

1807009_FAMILY DEVELOPMENT_BOOKS.indd   75 12/20/18   2:14 PM



76

- عدنان عتوم و اأمل خ�ساونة: م�سفوفة القيم لدى طلبة جامعة الريموك، ملحق جملة املنارة، جملد )4(، عدد )1(، جامعة اآل البيت: املفرق، الأردن

- مي�سون دويري: واقع القيم يف كتب الرتبية الجتماعية والوطنية لل�سفوف الأربع الأوىل من املرحلة الأ�سا�سية يف الأردن، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، اربد الأردن، 

جامعة الريموك، 1996م. 

- حامد عبد ال�سالم زهران: درا�سات يف علم نف�س النمو، عامل الكتب، ط1، القاهرة، 2003م

- عدنان يو�سف العتوم: علم النف�س الجتماعي، دار اثراء للن�رض والتوزيع، ط 1، الأردن، 2001م

بوابة الأ�رضة: غر�س القيم يف الأبناء، 26يونيو 2007م 

http: //www. byotna. kenanaonline. com

844 - �سالح  1419ه، كتاب اجلمعة، باب اجلمعة يف املدن والقرى رقم  ٢، ببت الأفكار الدولية، الريا�س،  - حممد اإ�سماعيل عبد الباري: �سحيح البخاري، ط 

بن عبد اهلل بن حميد: م�رضوع النه�سة الإ�سالمي )م�ستقبل للت�سامن ودور العلماء فيه(، رابطة العامل الإ�سالمي، الأمانة العامة، الإدارة العامة للموؤمترات واملنظمات، 

املوؤمتر العاملي الثاين )العامل الإ�سالمي امل�سكالت واحللول(، مكة املكرمة، 1435ه - 2014م. 

- اأحمد نبيل فرحات: بناء الذات وتطوير ال�سخ�سية: املنتدى العربي لإدارة املوارد الب�رضية، جمهورية م�رض العربية، 2008م

- حممد عاطف غيث - قامو�س علم الجتماع - دار املعرفة اجلامعية - الإ�سكندرية، 1997 م. 

- اأحمد زكي بدوي –معجم م�سطلحات العلوم الجتماعية –مكتبة لبنان - بريوت 1993م. 

- عبد املجيد �ساملي واآخرون - معجم م�سطلحات علم النف�س –دار الكتاب امل�رضي - القاهرة –ط4 - 1998م. 

- ربودون وف. بوريكو، ، املعجم النقدي يف علم الجتماع، ترجمة �سليم حداد، ط1، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 1986م

- اأحمد كمال اأحمد واآخرون: درا�سات يف علم الجتماع، )القاهرة: دار اجليل للطباعة، 1974م(. 

- حممد بهجت جاد اهلل ك�سك: تنظيم املجتمع من امل�ساعدة اإىل الدفاع، املكتب العلمي للكمبيوتر والن�رض والتوزيع - الإ�سكندرية، 1996م. 
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- اأحمد م�سطفى اأحمد خاطر: ا�ستخدام املنهج العلمي يف بحوث اخلدمة الجتماعية، )الإ�سكندرية: املكتبة اجلامعية، 2004م(
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جائزة البحوث والدراسات

الدورة الرابعة عشرة 1439هـ - 2017م

أواًل: فئة األكاديميين

ثقافة العمل الخيري

المركز الثالث

عنوان البحث: 

 ثقافة الخير في الحياة اليومية اإلماراتية

دراسة كيفية للمنطلق القيمي والممارسات المجتمعية

إعداد: األستاذ الدكتور/ أسامة إسماعيل عبدالباري
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مقدمة

جاء اإعالن دولة الإمارات العربية املتحدة يف دي�سمرب ٢٠١٦ ب�ساأن اأن يكون عام ٢٠١٧ عامًا للخري، كتوجيه �سيادي 

واقعية  ترجمة  مبثابة  املواطنني،  جموع  اإىل  بالإ�سافة  الر�سمية  وغري  الر�سمية  الجتماعية  واملوؤ�س�سات  الهيئات  لكافة 

للمنظومة القيمية والثقافية لأهل الإمارات نحو حتويلها اإىل مبادرات ملمو�سة ومنظمة على ال�ساحة املجتمعية. كما عرب هذا 

الإعالن عن روؤية الدولة جتاه تعميم ثقافة اخلري يف كل ربوع الإمارات والنطالق منها اإىل النطاق العاملي تعبرياً عن ر�سالة 

ال�سالم واملحبة والت�سامح كاأهداف �سامية للدولة. 

ويت�سمن دمج مفهومي الثقافة واخلري اأبعاداً اجتماعية وقيمية لها دللتها امليدانية، اإذ ي�سري مفهوم الثقافة اإىل طريقة 

حياة ال�سعب، واإحلاقه مبفهوم اخلري وما يحمله من دللت تناولتها العلوم الجتماعية وفل�سفة الأخالق ينقل هذا املفهوم 

وتراث  قيمية  منظومة  من  تنطلق  اأن  لبد  اخلري  ثقافة  فاإن  املعنى،  لهذا  ووفقًا  املمار�س.  اإطاره  اإىل  الفل�سفي  طابعه  من 

ثقايف ين�ساأ عليها اأبناء املجتمع ويتناقلونه عرب الأجيال املتعاقبة. لذا ميكن حتديد هذا النمط الثقايف يف طبيعة التكوين 

الجتماعي الثقايف لأبناء الإمارات. خا�سة اأنه حمكوم برعاية ر�سمية من خالل �سل�سلة من الت�رضيعات القانونية الداعمة 

لهذه اخل�سو�سية الجتماعية والثقافية. 

وممار�ساته  جمالته  ح�رض  �سعوبة  بفعل  الكمي  القيا�س  لعملية  علميًا  قابل  غري  اخلري  مفهوم  فاإن  احلال،  وبطبيعة 

الالنهائية يف واقع احلياة اليومية بتجلياتها الثقافية والجتماعية والأخالقية والدينية.... اإلخ

من هنا، فاإن م�سكلة الدرا�سة تتحدد يف عملية التحليل الكيفي لواقع ممار�سات اخلري داخل احلياة اليومية الإماراتية، 

وذلك عرب حتليل م�سمون حلقات النقا�س البوؤرية )عددها ١٠( لعينة ق�سدية )قوامها ١٢٠ مفردة( من طالبات علم الجتماع 

الراهن، وذلك للتعرف على ت�سوراتهن  الدرا�سة  ال�سلة مبو�سوع  التطبيقية احليوية وثيقة  التخ�س�سات  اأحد  الالتي يدر�سن 

جتاه ممار�سة ثقافة اخلري يف احلياة اليومية الإماراتية. 
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أهمية الدراسة

التاأ�سيل  الأكادميية يف حماولة  الدرا�سة  اأهمية  تتحدد 

�سدق  اختبار  خالل  من  اخلري  ثقافة  ملفهوم  الأك��ادمي��ي 

املقولت النظرية اخلا�سة بنظرية املمار�سة يف علم الجتماع 

على واقع احلياة اليومية داخل املجتمع الإماراتي، اإذ يتحدد 

دور علماء الجتماع يف مناق�سة ال�سيا�سات الجتماعية من 

الوعي بطبيعة املجتمع وم�سكالته، وحماولة تقدمي  منطلق 

امل�ساركة  بهدف  الإ�سكاليات  لطبيعة هذه  ت�سور مفاهيمي 

العري�سة  اخلطوط  ر�سم  يف  ال�سيا�سات  وا�سعي  مع  الفعلية 

 .)Stockard، Jean، 2003: 292( لرباجمها

اإلقاء  حماولة  يف  فتتحدد  املجتمعية  الأهمية  عن  اأما 

ال�سوء على واقع ثقافة اخلري داخل املجتمع لالنطالق منها 

نحو تاأ�سي�س ركيزة اأ�سا�سية وجتربة رائدة من منطلق ثقايف 

وقيمي للتعريف باملبادئ ال�سامية احلاكمة للمجتمع، ف�ساًل 

التنمية  اأ�سكال  لكل  املبادرات املجتمعية  اأمناط  عن حتديد 

داخل الدولة وانعكا�ساتها على �سياغة �سيا�سات اجتماعية 

احلكومات  تعتمدها  اأداة  الجتماعية  فال�سيا�سات  م�ستمرة، 

ال�سوق والهياكل الجتماعية عن  واإكمال موؤ�س�سات  لتنظيم 

طريق تقدمي جمموعة من اخلدمات الجتماعية يف قطاعات 

بهدف  الجتماعي  والأم���ن  والوظيفة  وال�سحة  التعليم 

لتوليد ال�ستقرار  العدالة الجتماعية بني املواطنني  حتقيق 

والتما�سك الجتماعي. )اإيزابيل اأورتيز، 2007: 5(. 

أهداف الدراسة

ت�سعى الدرا�سة الراهنة اإىل حتقيق جمموعة من الأهداف 

التي تتمثل يف: 

• التاأ�سيل الأكادميي ملفهوم ثقافة اخلري	

• حتديد اأبعاد املنطلق القيمي الإماراتي لثقافة اخلري	

• الواقع 	 اخلري يف  لثقافة  املمار�سة  م�ستويات  حتديد 

الإماراتي

• التعرف على اأبرز معوقات تعميم ثقافة اخلري	

• �سوء 	 يف  الإم��ارات��ي  املجتمع  م�ستقبل  ا�ست�رضاف 

انتهاج اخلري كثقافة

تساؤالت الدراسة

على  الإجابة  خالل  من  ال�سابقة  الأهداف  ترجمة  ميكن 

جمموعة الت�ساوؤلت التالية: 

• ما هو مفهوم ثقافة اخلري؟	

• ما هي الأبعاد القيمية والرتاثية لثقافة اخلري؟	

• ما م�ستويات املمار�سة لثقافة اخلري من حيث التدرج 	

والر�سمية؟

• هل هناك معوقات حتول دون تعميم ثقافة اخلري؟	

• ما هو م�ستقبل املجتمع الإماراتي يف �سوء انتهاج 	

اخلري كمنطلق ثقايف؟

مفاهيم الدراسة

قبل ال�رضوع يف اإجراء الدرا�سة لبد من الوقوف على اأبرز 

مفهوماتها الأولية وحتديدها حتى ميكن الو�سول اإىل نتائج 

فاإن  الفعلي. ومن هنا  الجتماعي  الواقع  منطقية تعرب عن 

الدار�سة تتبنى املفاهيم التالية: 

مفهوم الثقافة 

الثقافة )كل مركب( يتاألف من  اأن  اأبو زيد  اأحمد  يرى 

ولكنها  طبيعتها  يف  تختلف  قد  التي  املكونات  من  عدد 

ومتكاملة،  متما�سكة  ع�سوية  وحدة  يف  معًا  كلها  تندمج 

املعرفة  مثل  املجردة  الذهنية  املكونات  جانب  ف��اإىل 

يف  تتمثل  التي  التقوميية  املكونات  توجد  واملعتقدات 

الأخالق وبع�س املكونات املتعلقة بال�سلوك والت�رضفات 

التي تتمثل يف العادات والتقاليد )اأحمد اأبو زيد، 2001: 16(. 

وال�سخ�سية.  ال��ث��ق��اف��ة  ب��ني  وث��ي��ق  ت��ف��اع��ل  وه��ن��اك 

النف�س  علماء  اهتمام  حمور  هو  التفاعل  هذا  وكان 

التي  الثقافية  القيم  اأمن��اط  ثر  توؤ حيث  والجتماع، 

ال�سخ�سية  بناء  على  والتطور  التغري  لعوامل  تخ�سع 

اأن  اإىل  )هوف�ستيد(  درا�سة  وتو�سلت  �سا�سي،  اأ ب�سكل 

معياراً  ت�سكل  ال�سائدة  القيم  ونظم  الثقافة  ن�ساق  اأ

النطاق  على  ال��ث��ق��ايف  التفاعل  عملية  يف  رئي�سيًا 

 .)Hofstede & Robert، 2004: 52( العاملي
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الأنرثوبولوجية، هي جممل  النظر  الثقافة من وجهة  اإن 

الرتاث الجتماعي، اأو هي اأ�سلوب حي�اة املجتمع، وعل�ى ذلك 

فلكل �سعب يف الأر�س ثقافة، مبعنى اأن له اأمناطًا معينة من 

ال�سلوك والتنظيم الداخلي حلياته، والتفكري واملعامالت التي 

ا�سطلحت عليها اجلماعة يف حياتها، والتي تتناقلها الأجيال 

وعن  الجتماعي،  والتفاعل  الت�سال  طريق  عن  املتعاقبة 

طريق الت�سال اللغوي واخلربة ب�سئون احلياة واملمار�سة لها. 

 – والروحية  املادية  القيم  كافة  تت�سمن  والثقافة 

يخلقها  التي   – ونقلها  وا�ستخدامها  خلقها  وو�سائل 

حتديدا  اأك��رث  ومبعنى  التاريخ،  �سري  خ��الل  من  املجتمع 

الآلت  )اأي  املادية  الثقافة  بني  التمييز  املعتاد  من  ًفاإنه 

املادية(  الرثوة  من  ذلك  وغري  الإنتاج  ميدان  يف  واخلربة 

والفن  العلم  جمال  يف  املنجزات  )اأي  الروحية  والثقافة 

والثقافة  اإل��خ(،  وال��رتب��ي��ة...  والأخ���الق  والفل�سفة  والأدب 

ظاهرة تاريخية ويتحدد تطورها بتتابع النظم القت�سادية 

والجتماعية )�سامية ال�ساعاتي، 1998: 27 - 52(. 

ارتباط  واللغة  الثقافة  بني  الرت��ب��اط  ف��اإن  هنا،  من 

ع�سوي ي�سل بالثنتني اإىل ما ي�سمى بالإطار املعريف الذي 

يت�سمن جممل الن�ساطات الإن�سانية. علمًا باأن العلم والتطور 

العلمي هما مكونان ل ينف�سالن ل عن الثقافة ول عن هذا 

 .)225  :2010 ال�سباغ،  )اأ���رضف  ال�سامل  املعريف  الإط��ار 

ال�سخ�س،  معرفة  النمو يف  عملية  اإىل  ت�سري  فالثقافة  لذلك، 

فهم  على  والقدرة  العاطفية،  اإدراكاته  التحليلية،  مهاراته 

 .)Watts & Others، 2003: 185( النظام الجتماعي

والثقافة يف �سوء التعريفات ال�سالفة لبد من النظر اإليها 

نتيجة  اأجزائها  ف�سل  ميكن  ل  حيث  ال�سمويل،  اإطارها  يف 

التفاعل الوثيق بني مكوناتها، ومن هنا ينظر اإليها على اأنها 

طريقة حياة �سعب ما من ال�سعوب، هذه الطريقة التي تنظم 

ال�سلوكيات  وحتدد  الأفراد،  بني  الجتماعية  العالقات  �سري 

القيم  منظومة  اإطار  يف  اجتماعيًا  املقبولة  وغري  املقبولة 

وهذا  املجتمع،  داخل  العام  الثقايف  النظام  يفر�سها  التي 

القوانني  من  جمموعة  تفر�س  جامدة  الثقافة  اأن  يعنى  ل 

التي ل تتغري، لأن ذلك يتنافى بال�رضورة مع  الجتماعية 

ما تت�سم به من �سمات. 

بوجود  ارتباطها  نتيجة  واجتماعية  اإن�سانية  الثقافة 

متكامل  منط  عن  تعرب  اإذ  الإن�سانية،  واجلماعة  املجتمع 

الأجيال  مر  على  تت�سكل  تراكمية  اأنها  كما  الأف��راد،  حلياة 

موؤلفة جمموعة من القيم واملعارف واخلربات... اإلخ بطريقة 

الكت�سابي،  والطابع  التطورية  �سمة  عن  ف�ساًل  تعاقبية، 

الثقايف  الر�سيد  اعتبار  فهي يف حالة تطور دائم يف �سوء 

يحققه  م��ا  اإط���ار  يف  ���س��ريورة  حالة  يف  قيمه  مبنظومة 

الطابع  اإىل  بالإ�سافة  ديناميكي،  ت��وازن  من  للمجتمع 

فالثقافة  والت�سال،  الإعالم  و�سائل  تنام�ي  بفعل  العاملي 

قد يوجد حولها  الواحدة تتجه لحتواء ما  لالأمة  امل�سرتكة 

التي  العاملية  الثقافة  يف  احلال  كذلك  فرعية،  ثقافات  من 

الفتاح  عبد  )�سعيد  القومية  الثقافات  لحتواء  كذلك  ت�سعى 

طعيمه، 1999: 176 - 177(. 

فاإن  الثقافة،  ملفهوم  النظري  العر�س  هذا  خالل  ومن 

الدرا�سة الراهنة تتبنى تعريفا اجرائيًا حول الثقافة حيث ينظر 

حيث  من  الإماراتي  ال�سعب  حياة  )طريقة  باعتبارها  اإليها 

ال�سلوكيات اليومية املمار�سة وما يوجهها من قيم ثقافية( 

مفهوم القيم

اأهمية لعتبارات  اإىل كل �سفة ذات  ي�سري مفهوم القيم 

اأو جماعية، فالقيم عبارة  نف�سية  اأو  اأخالقية  اأو  اجتماعية 

اجلماعة  اأع�ساء  ي�سعر  لل�سلوك،   وعام  جمرد  ت�سور  عن 

م�ستوى  لهم  ويتيح  انفعايل  بارتب�اط  نحوه  الجتماعية 

جمدي  )اأح��م��د  اخلا�سة  والأه���داف  الأف��ع��ال  على  للحكم 

جمموعة  على  الثقافة  ترتكز  لذلك   .)55  :2003 حجازي، 

القيم واملعتقدات الأ�سا�سية اإزاء املو�سوعات الواقعية، هذه 

التي يعرب عنها ك�سلوك يتحدد يف �سوء  والقيم  املعتقدات 

الجتماعي،  العامل  يحددها  التي  والطرق  الإج��راءات 

وخربات  الجتماعي  التفاعل  حلالة  انعكا�س  فالثقافة 

ي�سبط  الذي  الجتماعي  الن�سق  هيمنة  اإطار  يف  احلياة 

ف���راد.  الأ ب��ني  ن�����س��ان��ي��ة  الإ ال��ع��الق��ات  طبيعة  وي��وج��ه 

)Marcussen، 2003: 18(

وتع��رف القيم عن طريق جت�سيداتها، فهي ل تعرف بحد 

ذاته��ا مبا�رضة، وجت�سيداته��ا لي�ست اإل الأفع��ال اأو الأ�سياء 
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الت��ي كان نظامه��ا الداخل��ي يتطاب��ق م��ع ما تتطلب��ه تلك 

القي��م، والقي��م لي�س��ت ه��ذه التج�سي��دات بالطب��ع، اإل اأنه ل 

�سبي��ل اإىل درا�سة القيم اإل عن طريق جت�سيداتها، والعالق�ات 

بني التج�سي��دات عالقات و�سعية كوني��ة، زمانية ومكانية، 

بينما العالقات بني القيم بحد ذاتها عالقات مثالية روحية، 

و�سعى املفكرون اإىل اإدراك كنه ذلك النظام وطبيعة الت�سل�سل 

الهرمي فيه، وكتب ع��دد منهم موؤلفات اأطلقوا عليها ظواه�ر 

القي��م )Phenomenology Of Values(، مبعن��ى اأن 

ذا اأمعن��ا النظ��ر يف نظ��ام القيم  ه��ذا م��ا ي��رتاءى لن��ا اإ

وم��ا يحتوي��ه من عالق��ات قائمة ب��ني بع�سه��ا البع�س 

النظ��ام  ه��ذا  ويرتب��ط   ،)420  :2003 بيوم��ي،  )حمم��د 

باجلان��ب من الثقافة الذي يتعلق مب��ا يطلق عليه مانهامي 

الإط��ار املرجع��ي من القي��م واملعاي��ري واأ�سالي��ب التفكري 

اخلا�سة باإ�س��دار اأحكام تتجاوز الواق��ع املعا�س وترت�سم 

ح��دود املخيل��ة الجتماعي��ة بحي��ث يتج��اوز الفكر حدود 

�سخ���س املفك��ر )خل��دون نقي��ب، 2002: 7(. 

امل�ستقلة  اخلالدة  املبادئ  من  جمموعة  لي�ست  القيم  اإن 

عن الواقع ولي�ست �سفات غيبية، واإمنا هي من �سميم حياتنا 

وترتبط  اجتماعي،  هو  ملا  جم��اوزة  لي�ست  فهي  الواقعية، 

�سكل  هي  فالقيم  الجتماعية،  وممار�ساته  الإن�سان  بن�ساط 

معني للوعي الجتماعي يعك�س عالقات النا�س يف مقولت 

مبادئ  �سكل  يف  ويوطد  اإلخ،  والظلم...  والعدل  وال�رض  اخلري 

لأنها  الطبقات،  اأو  املجتمع  مطالب  لل�سلوك  وقواعد  خلقية 

يف  واجلماعات  لالأفراد  الجتماعي  الوجود  طبيعة  تعك�س 

مرحلة تاريخية حمددة وداخل تكوين اقت�سادي اجتماعي 

معني، كما اأنها نتاج لهذا الوجود يف الوقت نف�سه، فن�ستطيع 

جمتمع  يف  ال�سائدة  الإنتاجية  العالقات  طبيعة  نفهم  اأن 

لأن�ساق  تاريخه من خالل حتليلنا  من  ما يف فرتة حمددة 

القيم ال�سائدة، اأي اأن القيم كظاهرة من ظواهر الوعي تعك�س 

احلياة،  يف  املو�سوعية  والظواهر  الجتماعية  العالقات 

التي  واملبادئ  املطلوب  ال�سلوك  حول  الت�سورات  وتعك�س 

حتكم مثل هذا ال�سلوك )اأحمد اأنور، 1993: 29(. 

فمنها  عديدة،  حمكات  اإط��ار  يف  متعددة  اأن��واع  وللقيم 

القيم  والفردية،  اجلماعية  والقيم  واخلا�سة،  العامة  القيم 

كل  اأن  اإل  التق�سيم  هذا  وبرغم  الخ،  والتف�سيلية...  الإلزامية 

والت�سابك  التداخل  يربز  حيث  الآخ��ر،  عن  م�ستقل  غري  نوع 

املعقد بني كل هذه الأنواع، ومن املهم اأن يكون هناك اتفاق 

اإىل  ي��وؤدي  التجان�س  عدم  لأن  بينها،  فيما  تناق�س  وعدم 

جمدي   )اأحمد  ال�سائدة.  املعايري  يف  اخللل  من  اأنواع  ظهور 

حجازي، مرجع �سابق: 57( 

املجردة  �سورتها  يف  القيم  اإىل  ينظر  الراهن  والبحث 

القول  جاز  ف��اإذا  واأنواعها،  ت�سنيفاتها  عن  النظر  ب�رضف 

ت�سكل  التي  والأفكار  القيم  من  جمموعة  هي  الثقافة  ب��اأن 

التفاعل الجتماعي يف خمتلف جمالت  ن�سقًا رمزيًا يوجه 

قيم  ا�ستوعبت  ما  اإذا  ال�سخ�سية  ف��اإن  الجتماعية،  احلياة 

بنائها،  يف  اأ�سا�سيًا  عن�رضاً  اأو  بعداً  ت�سكل  فاإنها  الثقافة 

توا�سليًا وتكامليًا حينما ت�سكل  ولذلك فالثقافة تلعب دوراً 

جمموعة التوجهات املتبادلة بني الب�رض يف املجتمع، وبهذا 

الدور تنتقل بالقيم من حالتها كموجهات لل�سلوك الفردي اإىل 

دورها ك�سابط لتفاعل جمموعة من الب�رض يف اإطار املجتمع. 

املجتمع  يف  الثقافة  بناء  ت�رضيح  ف��اإن  ذل��ك،  وعلى 

القيم  القيم، حيث تعد  اأمناط من  يك�سف عن ت�سمنه لثالثة 

الوجدانية ه�ي العن�رض الأول يف منظومة القيم، بينما متثل 

القيم التف�سيلية املنظومة الفرعية الثانية يف ن�سق الثقافة 

التي تلعب دوراً حموريًا يف م�ساألة املفا�سلة  والقيم، وهي 

والختبار بناًء على توافر قدر من املعرفة املو�سوعية، وتعد 

التي  وهي  الثالثة،  الفرعية  املنظومة  هي  الإدراكية  القيم 

تت�سكل اأ�سا�سًا من املعرفة املو�سوعية الر�سيدة التي يح�سل 

الإن�سان عليها من خالل عملية التعلم والتن�سئة الجتماعية، 

وهذا ي�سري اإىل اإمكانية تغري وجتدد هذا النمط من القيم نظراً 

لديناميتها وجتددها على الدوام )على ليلة، 2002: 282(. 

واإذا جاز التعبري باأن الن�سق القيمي ميثل ن�سقًا فرعيًا من 

التفاعل  الدوام  على  يعنى  ذلك  فاإن  العام،  الثقايف  النظام 

الثقافة  ديناميكية  نتيجة  الن�سقني،  هذين  بني  الديناميكي 

التي تخ�سع لقوانني التغري بفعل عوامل ال�ستعارة الثقافية 

التي ترتك اأثرها بال�رضورة على تغري وتبدل القيم بالتبعية، 

ن�سبية  �سوء  يف  والقيم  الثقافة  اأن�ساق  تفاعل  يعك�س  وهذا 

البناء الجتماعي القائم. 
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والدرا�سة حتدد مفهوم القيم يف تعريف اإجرائي ي�سري اإىل 

حتدد  التي  واملكت�سبة  املتوارثة  املحركة  الفكرية  )اخللفية 

طابع املمار�سات الجتماعية يف احلياة اليومية(. 

مفهوم الخير

ال�سعوبات  من  العديد  يكتنفه  اخلري  مفهوم  حتليل  اإن 

ات�ساع  عن  ف�ساًل  عليه،  التجريدي  الطابع  لغلبة  نظراً 

هو  ما  بني  الف�سل  �سعوبة  بوتقة  يف  ي�سعه  مما  جمالته 

مادي ملمو�س اأو معنوي جمرد. وتعددت املداخل املف�رضة 

لهذا املفهوم يف كتابات الفال�سفة وعلماء الأخالق والعلوم 

وال�رضعية.  الجتماعية 

والرجوع اإىل تاريخ الفكر الفل�سفي ل يك�سف عن نظرية 

خا�سة يف طبيعة النف�س الب�رضية وم�سريها بقدر ما يك�سف 

املعرفة  هذه  على  يرتتب  مما  م�ستمد  اأخالقي  م�سمون  عن 

فمعرفة  و�سلوكه،  الإن�سان  توجيه معني حلياة  بالنف�س من 

النف�س ترتبط مبعرفة اخلري وحتقيق الف�سيلة، لأن من يعرف 

نف�سه يعرف ما ينا�سبها من اخلري اخلا�س بها. 

وتقوم فل�سفة الأخالق على مبداأ ال�رضورة املطلقة التي 

تتطلب قوانني اأولية يف م�سمار ال�سلوك الإن�ساين، فكل اإن�سان 

لبد اأن ينتج فهمًا عقليًا خا�سًا ب�ساأن الدعامات الأ�سا�سية 

الع�سور  كانت  واإذا  اخل��رية.  والإرادة  الأخ��الق��ي  لل�سلوك 

القدمية �سهدت العديد من املذاهب اخلا�سة باخلري وال�سعادة 

ذات النزعة الفردية، فاإن ظهور الكثري من امل�سكالت احلديثة 

املتعلقة باجلماعة والدولة والقانون يفر�س اللتزام مبذهب 

على  اخلري  وحتقيق  الجتماعية.  النزعة  نحو  ينحو  جديد 

لتحقيق  واملمار�سة  التجربة  مبداأ  على  قائم  علمي  اأ�سا�س 

املنفعة العامة )اأمل مربوك، ٢٠١٤: ٧٣٢(. 

والدرا�سة الراهنة حتدد التعريف الجرائي ملفهوم اخلري 

بكونه )كل فعل مادي اأو فكر قابل للتطبيق ميار�س لتحقيق 

منفعة دون مقابل(. 

مفهوم الحياة اليومية

الذي  الجتماعية  العلوم  يف  احلديثة  املفاهيم  اأحد  هو 

نظامية،  بحدود  املحدود  غري  املتعني  الوجود  اإىل  ي�سري 

الثقايف  والو�سط  امل���ادي،  املعي�سي  الو�سط  ي�سم  حيث 

زايد،  )اأحمد  اإطار زماين ومكاين  بينهما يف  التبادل  واأ�سكال 

معطيات  جممل  اإىل  ي�سري  بذلك  املفهوم  اإن   .)20  :2005
ي�سم  فهو  الجتماعية،  احلياة  داخ��ل  الجتماعي  الواقع 

مع  الب�رض  تفاعل  من  تن�ساأ  التي  الجتماعية  الظواهر  كل 

جميع  وي�سمل  الجتماعية،  النظم  داخل  البع�س  بع�سهم 

اأفراد املجتمع على امل�ستويات  التي جترى بني  الن�ساطات 

كافة )عبد الوهاب جودة، 1996: 193(. 

عقالنية  �سياغة  هابريما�س،  اأ�سار  كما  يتطلب،  وهذا 

الت�سال التي تت�سم بالطابع العلمي عن طريق الفرتا�سات 

امل�سبقة، التي لها اأهمية كبرية كو�سيلة لإعادة اإنتاج احلياة 

قبل  من  م�ستمرة  ب�سورة  �سياغتها  واإع��ادة  الجتماعية 

الجتماعية  املواقف  خطاب  يف  التغري  خالل  من  الأف��راد 

 .)Hedstrom & Swedberg، 1998: 208(

يج�سد  الإن�س�انية  الأن�سطة  كاأح�د  الجتماع�ي  والفكر 

حمكوم  ذل��ك  لأن  التقديري�ة،  والأح��ك��ام  القيم  من  بناًء 

ال��وح��دات  م��ع  الفكر  خ��الل  م��ن  يتفاع�ل  ال��ذي  ب��الإط�����ار 

عن  للفكر  الرئي�س�ي  الت�س�اوؤل  ي�سبح  ثم  ومن  الجتماعية، 

الفاعل املتحكم يف الأحداث الجتماعية، ويتم التحقق من 

تعتمد  الت�ي  الدرا�سة  الت�ساوؤل من خالل  هذا  الإجاب�ة على 

ال�سائدة  الجتماعية  القيم  لطبيعة  العلمية  املالحظة  عل�ى 

فعملية   ،)Mennel & Goudslom، 1999: 219(

رميوند  ي�سري  كما  والأفكار  الآراء  وتبادل  الأف��راد  تفاعل 

اإنتاج  اإىل  الواقع ويوؤدي  ويليامز توؤثر يف ت�سوراتهم حول 

 .)Luther، 2003: 4( اخلربات احلياتية

ومن هنا ميكن القول باأن جتربة احلياة اليومية ت�سري اإىل 

تعدد الأبعاد التي ت�سمل خمتلف ميادين احلياة الجتماعية، 

وهي ترتبط مبا اأطلق عليه بورديو اإنتاج املمار�سات الجتماعية 

من رحم الف�ساء الجتماعي الذي يتم �سياغته داخل الو�سط 

 .)Burkitt، Jan، 2004: 212 – 213( اجلمعي

اهتم  واملجتمع،  اللغة  بني  احلتمي  الرتباط  ونتيجة 

اللغة  بني  العالقة  مو�سوعات  بطرح  الأنرثوبولوجيون 

على  النظرة  هذه  غلبت  حيث  والعرقية،  والقومية  والأم��ة 
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املدر�ستني الأملانية والفرن�سية )منري احلافظ، 2007: 50(. 

وتبدو اإ�سهامات )Whorf( يف التاأكيد على العالقة الوثيقة 

بني الأنرثوبولوجيني وعلماء النف�س واللغة يف الك�سف عن 

وعقلية  نف�سية  و�سيلة  فاللغة  والثقافة،  اللغة  بني  الرتباط 

تتعلق بفهم اأمناط التفكري وال�سعور وو�سيلة التعبري عن تطور 

 )J. L. Subbiondo، 2005: 149 – 154( .الوعي الإن�ساين

ورغم ذلك، ينبغي الإ�سارة اإىل تغري النظرة التقليدية للغة، 

والتي كانت ترتكز على درا�سة تطور اللغات يف ذاتها، على 

اعتبار اأن املجتمعات كانت تتكون من كتل �سغرية احلجم من 

النا�س حم�سورة داخل احلدود اجلغرافية، وتبدل هذا الو�سع 

�سلوكية  الب�رضية كيانات ترتبط بقواعد  التجمعات  ف�سارت 

جغرافية  مواقع  على  بينهم  جتمع  م�سرتكة  ولغات  وقيم 

 .)Marco Jacqument،2005: 260( متباعدة

ي�سري  اإجرائيا  تعريفا  ت�ستخدم  الدرا�سة  فاإن  هنا،  من 

املواطنني  بني  اليومية  الجتماعي  الفعل  )ممار�سات  اإىل 

الإماراتيني(. 

الدراسات السابقة

فيما  ال�سابقة  ال��درا���س��ات  على  الط���الع  م�ساألة  اإن 

تتنوع  حيث  ن�سبيًا،  معقدة  اخلري  ثقافة  مو�سوع  يخ�س 

واأخالقية  فل�سفية  مداخل  بني  للمو�سوع  املف�رضة  املداخل 

العمل  مفهوم  بني  كبري  خلط  وهناك  و�رضعية،  واجتماعية 

اطلع  ذلك،  من  الرغم  وعلى  والتطوعي،  والإن�ساين  اخلريي 

مبو�سوع  ال�سلة  ذات  الدرا�سات  من  جمموعة  على  الباحث 

الدرا�سة الراهن لال�ستفادة من مداخلها التف�سريية ف�ساًل عن 

توجهاتها النظرية واملنهجية. 

 ٢٠١٥ مرجان،  )جماهد  تناول  اخل�سو�س  ه��ذا  ويف 

العمل  موؤ�س�سات  يف  العامة  العالقات  )فاعلية  درا�سته  يف 

اخلريي( واقع العمل اخلريي ون�ساأته وتطوره، كما ا�ستعر�س 

ن�سبة  ارتفاع  اإىل  درا�سته  وتو�سلت  وقوانينه،  اأنواعه  اأبرز 

مقارنة  اخل��ريي  العمل  ممار�سة  يف  غالب  ب�سكل  ال��ذك��ور 

�سري  تعطل  عديدة  �سعوبات  وجود  عن  نوه  كما  بالإناث، 

املوافقات  على  احل�سول  �سعوبة  منها  اخل��ريي  العمل 

�سعوبة  عن  ف�سال  التطوعية،  بالأن�سطة  اخلا�سة  الر�سمية 

اخلارجية  امل�رضوعات  لتمويل  اخلارجية  الأم��وال  حتويل 

���رضورة  على  الدرا�سة  واأك��دت  الغربية،  الدع���اءات  بفعل 

توقيع اتفاقيات ال�رضاكة بني اجلمعيات اخلريية واملنظمات 

احلكومية ل�سمان �سري العمل اخلريي ب�سكل اأف�سل. 

وتناولت مرمي لوتاه، ٢٠١٤ يف درا�ستها )العالقة بني 

ثقافة التطوع وتعزيز قيم امل�ساركة لدى ال�سباب يف دولة 

احلاجة  ومدى  التطوع  ثقافة  املتحدة(  العربية  الإم��ارات 

بعملية  للدفع  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  دور  تفعيل  اإىل 

التنمية عرب تعزيز قيم امل�ساركة الجتماعية لدى �رضيحة 

التداخل  من  قدر  وجود  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت  و  ال�سباب. 

بني  املدين  املجتمع  مفهوم  عن  احلديث  عند  واللتبا�س 

القاعدة املجتمعية من امل�ساركني من جهة، وبني املفهوم 

التغلب  �سعوبة  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت  كما  اأخرى،  جهة  من 

على اإ�سكاليات امل�ساركة الجتماعية املنطلقة من مفاهيم 

وتوجهات غربية ل تتفق مع قيم املجتمع العربي. 

درا�ستها  يف   ٢٠١٤ ح��ج��ازي،  اآن��دي  وا�ستعر�ست 

ومنها  ال��دول  دور  والأف��راد(  ال��دول  بني  اخل��ريي  )العمل 

اخلريية  الإ�سهامات  يف  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 

�رضورة  اإىل  وتو�سلت  ال��دويل،  النطاق  على  والإن�سانية 

اخلا�سة  امل��ب��ادرات  اقت�ساديًا  ال��ق��ادرة  ال���دول  تبني 

الكوارث  ومواجهة  الإغ��اث��ة  جم��الت  يف  بامل�ساعدات 

اأدوار  حمدودية  عدم  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت  كما  والنكبات، 

اخلري وممار�ساته، وحددت م�ستويات فعل اخلري يف ثالث 

وجمتمعية.  وجماعية  فردية  م�ستويات 

وتو�سلت الباحثتان هناء �سلهوب و�سارة اخلم�سي، ٢٠١٣ 

يف درا�ستهما )نحو ا�سرتاتيجية وطنية لتفعيل العمل التطوعي 

يف  اجلامعي  ال�سباب  على  بالتطبيق  ال�سعودي  ال�سباب  لدى 

بع�س املناطق بال�سعودية: درا�سة وحتليل الواقع الفعلي للعمل 

التطوعي لدى ال�سباب )اإىل وجود معوقات كثرية حتول دون 

حتقق امل�ساركة ف�ساًل عن تنوع جمالتها ب�سكل كبري مبا ل 

يتواءم مع توجهات وتطلعات ال�سباب، كما هدفت الدرا�سة اإىل 

العمل  ال�سباب اجلامعي حول مفهوم  التعرف على ت�سورات 

ا�سرتاتيجية  تفعيل  �رضورة  على  النتائج  واأك��دت  التطوعي، 

وطنية تدفع قدمًا نحو الرتقاء بالعمل التطوعي لدى ال�سباب. 
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واأ�سار فاكر الغرايبة، ٢٠١٣ يف درا�سته عن )مو�س�سات 

الإم��ارات  دولة  يف  للمتطوعني  وحاجتها  املعاقني  رعاية 

العربية املمتحدة: درا�سة ميدانية( اإىل التاأكيد على احلاجة 

املا�سة اإىل متطوعني يف جميع املجالت والفئات اخلا�سة 

باملعاقني، ف�ساًل عن وجود �سعف كبري يف دور املوؤ�س�سات 

الجتماعية ومنها موؤ�س�سات املعاقني يف عملية ا�ستقطاب 

�رضورة  على  الدرا�سة  تاأكيد  اإىل  بالإ�سافة  املتطوعني، 

توفري مظلة ت�رضيعية �سابطة للعمل التطوعي بهدف تنظيم 

اآليات العمل وحتديد امل�سوؤوليات والواجبت. 

)م�ساركة  درا�ستها  يف   )٢٠١٣ املعجل،  )وفاء  واأك��دت 

املراأة ال�سعودية يف العمل التطوعي اأن دور املراأة يف جمال 

فالدين  بحت،  ديني  منطلق  من  ياأتي  التطوعي(  العمل 

الجتماعية.  احلياة  بناء  يف  امل��راأة  دور  يوؤكد  الإ�سالمي 

املتطوعات  ب�سوؤون  معنية  اإدارات  بتوفري  الدرا�سة  وطالبت 

يف جميع املوؤ�س�سات للقيام مبهام التدريب والتوجيه، كما 

التطوعية  الأن�سطة  الدرا�سة مبنح حرية ممار�سة نوع  نادت 

وفقًا لرغبة املتطوعات للو�سول لأف�سل نتيجة ممكنة. 

ال�سباب  اجتاهات  درا�سته  يف  الربقاوي  خالد  وتناول 

ودوافعه.  التطوع  مفهوم  التطوعي  العمل  نحو  ال�سعودي 

ور�سدت الدرا�سة واقع التطوع يف املجتمع ال�سعودي واأبرز 

الدافع  يف  التطوع  دوافع  اأهم  الباحث  حدد  كما  معوقاته، 

الديني متمثال يف الرغبة يف نيل الأجر والثواب، بالإ�سافة 

اكت�ساب مهارات وخربات جديدة،  املتطوعني يف  اإىل رغبة 

التطوعي يف عدم  العمل  اأبرز معوقات  الدرا�سة  كما حددت 

تدنى  اإىل  بالإ�سافة  كاملة  رقابية  واأ�ساليب  اأنظمة  وجود 

دور و�سائل الإعالم يف الرتويج لثقافة العمل التطوعي. 

اجلمعيات  )دور  درا�ستها  يف  اخلطيب  نهى  واأ���س��ارت 

الأهلية يف تفعيل التخطيط بامل�ساركة( اإىل قيام اجلمعيات 

الأهلية بدور فاعل يف عملية تنمية املجتمعات املحلية من 

خالل تقدمي مناذج خلطط تنموية تعك�س الحتياجات الفعلية 

لقاطني الأحياء ال�سكنية املتباينة، ونوهت الدرا�سة عن اأهمية 

ال�سعبية  امل�ساركة  جمال  يف  والأهلية  الر�سمية  امل�ساركة 

الدرا�سة  اأو�ست  كما  امل�ستدامة،  التنمية  اأه��داف  لتحقيق 

�سبل  تو�سيح  بهدف  دوري��ة  عمل  ور�س  ا�ستحداث  ب�رضورة 

التوا�سل الفعال مع اجلمعيات اخلريية وا�ستقطاب القيادات 

ال�سعبية املوؤثرة لتعزيز عملية امل�ساركة الجتماعية. 

و ت�سمنت درا�سة طلعت لطفى، ٢٠٠٤ عن )العمل اخلريي 

اإىل  الإ�سارة  املتحدة(  العربية  الإم��ارات  دولة  يف  والإن�ساين 

واأن  اأهدافها،  حتقيق  يف  اخل��ريي  العمل  موؤ�س�سات  جن��اح 

توجهات العمل اخلريي للجمعيات يف دولة الإم��ارات تت�سم 

اأ�سارت  كما  املواطنني،  وغري  املواطنني  لت�سم  بالعمومية 

الدرا�سة اإىل وجود ارتباط طردي بني متغريي الفراغ والوازع 

الدرا�سة  عربت  كما  اخل��ريي،  العمل  ممار�سة  وبني  الديني 

والثقافية  والتنظيمية  الإداري��ة  للمعوقات  ال�سلبي  الدور  عن 

والجتماعية يف حتقيق العمل اخلريي لأق�سى اإفادة ممكنة. 

العمل  )ثقافة  درا�سته  يف   ٢٠٠٣ عوي�س،  م�سعد  واأك��د 

والإعالم  الإعالن  )اأهمية  الرتبوية  موؤ�س�ساتنا  يف  التطوعي 

الأف��راد  بها  يقوم  التي  والتطوعية  اخلريية  الأعمال  ب�ساأن 

واجلماعات، ف�سال عن دور القدوة ال�ساحلة بالن�سبة للن�سء 

على  الدرا�سة  اأكدت  كما  اخلريية،  الأعمال  اأداء  يف  وال�سباب 

اأهمية تعبئة راأ�س املال القت�سادي والجتماعي يف جمال 

القيادية  الكوادر  اإع��داد  و���رضورة  اخلريية،  الأعمال  تقدمي 

املتطوعني مع  التطوعية وتنمية مهارات  الأعمال  ملمار�سة 

مراعاة متغريات النوع والعمر واخلربات والتعليم. 

ونادى عدنان م�سلم، ٢٠٠٢ يف درا�سته )فاعلية العالقات 

العامة يف موؤ�س�سات العمل اخلريي( بعقد امللتقيات ال�سنوية 

ملتابعة طرق عمل اجلمعيات اخلريية وو�سع ا�سرتاتيجيات 

تهدف اإىل التح�سني والتطوير والتكامل وتبادل اخلربات بني 

�رضورة  اإىل  الدرا�سة  اأ�سارت  كما  اجلمعيات،  هذه  خمتلف 

اخلريي  العمل  جم��ال  يف  الآيل  احلا�سب  خدمات  توظيف 

ك�رضورة تفر�سها متطلبات الع�رض. 

واأ�سار نوري مبارك، ٢٠٠١ يف درا�سته عن )نظرات يف 

العمل التطوعي( اإىل اأن م�ساركة املواطن يف جمال التنمية 

الواقع  التي يفر�سها  ال�رضوريات  اأ�سبحت من  الجتماعية 
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باأعباء  القيام  ت�ستطيع  ل  منفردة  الدولة  واأن  املعا�رض، 

ذات  الدولة  مفهوم  يلغي  امل�ساركة  مفهوم  واأن  التنمية، 

الهيمنة على كافة املجالت. 

)املعوقات  ٢٠٠١ يف درا�سته  الري�سي،  واأو�سح حممود 

الإدارية املتكاملة لفاعلية اجلمعيات الأهلية( اأن اجلمعيات 

الرعاية  جمعيات  هما:  رئي�سني  منطني  يف  تتحدد  الأهلية 

الجتماعية، وجمعيات التنمية املحلية، و تو�سلت الدرا�سة 

التنمية  جمال  يف  للتدريب  كفء  نظام  توفري  �رضورة  اإىل 

حتفيزية  و�سائل  ابتداع  ���رضورة  اإىل  بالإ�سافة  الب�رضية، 

كما  والإن�سانية،  اخلريية  الأعمال  على  للت�سجيع  مبتكرة 

اأكدت الدرا�سة اأهمية القيادة يف حتمل اأعباء التوجيه املثايل 

للعمل اخلريي. 

يف  )امل�ساركة  عن  درا�سته  يف   ١٩٩٢ را�سد،  واأو�سح 

العمل التطوعي يف الإمارات العربية املتحدة( غلبة الطابع 

بالأعمال  واللتحاق  العمل اخلريي  التوجه نحو  الذاتي يف 

العائلية  امل�سوؤوليات  دور  الدرا�سة  بينت  كما  التطوعية، 

والعمل املهني يف تعويق اإمكانية امل�ساهمة املنظمة يف اأداء 

وممار�سة الأعمال اخلريية. 

وعبدالهادي،  املجيد  عبد  �ستيوي،  م��ن  ك��ل  واأج���رى 

٢٠٠٠ درا�سة مقارنة بني الأردن وم�رض وفل�سطني بعنوان 

اإىل  هدفوا  حيث  العربي(  العامل  يف  واملتطوعني  )التطوع 

اأن  على  درا�ستهم  اأك��دت  و  املتطوعني،  خ�سائ�س  حتديد 

الطبقات  ذوي  من  املتزوجني  الذكور  من  املتطوعني  اأغلب 

دوراً  متار�س  الأ���رضة  اأن  اإىل  الدرا�سة  واأ�سارت  املتو�سطة، 

مهمًا يف دفع اأبنائها نحو العمل اخلريي والتطوع. 

التعقيب على الدراسات السابقة

اأنها  الباحث  اإليها  اأ�سار  التي  الدرا�سات  على  يالحظ 

من  عينة  اأغلبها  يف  واختارت  كمية  بيانات  على  اعتمدت 

ال�سباب اجلامعي باعتباره اأكرث الفئات امل�ستهدفة من عملية 

واقع  على  الرتكيز  عن  ف�ساًل  اإن�ساين،  خريي  كعمل  التطوع 

التطوع والعمل اخلريي كفعل ظاهر على امل�ستوى املجتمعي، 

كما اأن مفهوم اخلري غاب ب�سكل لفت للنظر رمبا من منطلق 

حمددة  نظرية  اأط��ر  اإىل  الرتكاز  عدم  عن  ف�ساًل  جتريده، 

وموجهة للدرا�سات. ورمبا يرجع ذلك اإىل غلبة طابع اخلدمة 

الجتماعية عليها، ولهذا �سعت الدرا�سة الراهنة اإىل الرتكيز 

على مفهوم اخلري بالرغم من جتريديته بهدف التاأ�سيل له 

وح�رض جمالته، ولهذا انطلقت الدرا�سة الراهنة من الأ�سلوب 

الذي يتالءم مع طبيعة املو�سوع املدرو�س، بهدف  الكيفي 

الو�سول عرب حلقات النقا�س البوؤرية اإىل الدللة الجتماعية 

انطلقت  كما  اليومية.  احلياة  يف  املمار�سة  واقع  من  للخري 

الدرا�سة من اإطار نظري يتحدد يف نظرية املمار�سة يف علم 

الفل�سفي  التجريدي  الطابع  على  التغلب  بهدف  الجتماع 

ملفهوم اخلري من خالل اختبارها يف �سياق الواقع الإماراتي 

عرب جتربة احلياة اليومية. 

التوجه النظري للدراسة

نظراً لغلبة الطابع التجريدي على الدرا�سة الراهنة، ف�ساًل 

عن انطالقها من واقع احلياة اليومية للمواطنني الإماراتيني 

بغية التو�سل اإىل تاأ�سيل اأكادميي ملفهوم ثقافة اخلري من 

لذا  املعا�سة،  احلياتية  وجت�سيداتها  الإماراتية  القيم  واقع 

عند  الجتماع  علم  املمار�سة يف  نظرية  الباحث من  انطلق 

�سريج بوغام حيث يوؤكد على عملية الفهم ال�سو�سيولوجي من 

خالل التجارب العملية لالأفراد داخل املجتمعات. 

مبا�رض  ب�سكل  خا�سع  والثقايف  الجتماعي  والنظام 

لميكن  التي  املكت�سبة  الرتاكمية  واخلربات  الن�ساين  للفكر 

تكاملية  اأ�سا�س  الجتماعي على  الواقع  بينها وبني  الف�سل 

النظم الجتماعية )اأحمد احلمادي واآخر، 2008: 22(. واإزاء 

عند  النعكا�سية  ت�سبح  للمجتمع  امل�ستمر  التغري  جدلية 

الذي يقوم  بورديو هي الجتاه املنهجي يف علم الجتماع 

عامل  عمل  على  ال�سو�سيولوجي  التحليل  اأدوات  تطبيق  على 

ال�سو�س�سيولوجي اخلا�س،  اأي على تفكريه  نف�سه،  الجتماع 

للنهج  املعمق  النقدي  والفح�س  الذاتي  الوعي  عملية  اأي 

العلمي للباحث )مي�سال دوبوا، 2008: 459(. 

اأن يرتبط بتحليل منط  اإن حتليل واقع ثقافة اخلري لبد 

العالقة بني الفاعلني الجتماعيني للخري ومدى تفاعلهم مع 

اأي  املجتمع مبا ي�سمه من نظم اجتماعية واأمناط ثقافية، 

حتليل العالقة بني الذات الفردية ومنط احلياة الجتماعية. 
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مبنظومة  حمكومة  الجتماعي  البحث  ممار�سة  فاإن  ولذلك 

املمار�سة عند )فوكو( التي حددها يف ثالثة جمالت وا�سعة 

باجتاه  الفعل  عالقات  الأ�سياء،  على  ال�سيطرة  عالقات  هي: 

هذه  كل  اأن  ذلك  يعني  ول  ال��ذات.  مع  العالقات  الآخ��ري��ن، 

الأ�سياء متر عرب  املجالت غريب عن الآخر، فال�سيطرة على 

الذات.  مع  بدورهم  يتفاعلون  الذين  الآخرين  مع  العالقات 

)نورمان فاركلوف، 2009: 69(. 

بالف�ساء  البحثية  املمار�سة  مفهوم  يتحدد  هنا  وم��ن 

الجتماعي والزمني، ولذلك فحركة املمار�سة تتم ب�سكل غري 

مبا�رض، فهي تعتمد على احل�س الذي قد ل يتوقف بال�رضورة 

الواقعي، فمعظمنا ل يفكر ب�سكل واٍع يف  ال�سبط  على نطاق 

كل ما نقدمه من اأفعال اجتماعية، حيث اأن النظام الجتماعي 

 .)Williams، 1995: 582( .يحتوينا ب�سكل تلقائي

ويرى هو�رضل )اأنه يف اإطار التفاعالت الجتماعية ت�سبح 

طريق  عن  واملوروثات  لالأيديولوجيات  وجت�سيداً  اأداة  الذات 

قبل  من  التجارب  خو�س  عرب  والت�سور  التفكري  على  قدرتنا 

الذات الفردية والو�سول اإىل املعاين امل�سرتكة )اإن �سوك ت�سا، 

يف  �سك  اأدنى  يوجد  ل  اأنه  �سيللر  يوؤكد  ولهذا   .)33  :2005
اأ�سكال الفكر  ال�سو�سيولوجي لكل معرفة علمية، ولكل  الطابع 

واحلد�س واملعرفة، فاملعرفة العلمية لي�ست عالقة بني طرفني، 

اإمنا هي فعل اجتماعي تكون فيه اجلماعة �رضيكًا اأ�سا�سيًا من 

خالل ال�ستخدام ال�سمني لأ�سلوب تفكري يجد اأ�سله يف املجال 

الثقايف الجتماعي. )مي�سال دوبوا، مرجع �سابق: 43(. 

الراهنة حتاول اختبار جمموعة من  الدرا�سة  ولذلك فاإن 

هذه  اأب��رز  وتتحدد  باملمار�سة،  اخلا�سة  النظرية  املقولت 

املقولت يف التايل: 

الروابط  علم  هو  الجتماع  علم  اعتبار  من  الن��ط��الق 

الجتماعية املفرو�سة من قبل الو�سط الجتماعي

امللمو�سة  التجارب  خالل  من  املمار�سة  عملية  تتحدد 

ودرا�سة احلياة اليومية

عملية النخراط داخل املجتمع حمكومة مبحاولة تفكيك 

املجتمع  يف  احلياة  ماآلت  وك�سف  امل�سرتك  احل�س  مفاهيم 

وبناء الأفكار وو�سعها قيد الختبار

اختيار وحدات املمار�سة ل ياأتي بامل�سادفة

بخالف  الفائقة  بالدقة  تت�سم  الإثنوجرافية  املالحظات 

التعميمات املت�رضعة

الأ�سياء الجتماعية ل تعطى لنا يف الإدراك واإمنا تنتج 

للجميع.  متاحة  اً  اأفكار  بو�سفها  امل�سرتكة  اللغة  خالل  من 

)�سريج بوغام، 2012: 18 - 27(. 

النظرية مل ياأت اعتباطًا  اإن عملية اختيار هذه املقولت 

اأو حمل م�سادفة، واإمنا فر�سها مو�سوع الدرا�سة الذي يعنى 

بالطابع الكيفي والذي يتحدد يف �سوء النطالق من الطابع 

التجريدي ملفهوم اخلري، الذي اأ�رضنا �سابقًا اإىل ا�ستحالة ح�رض 

اأوجهه اأو جمالته ب�سكل كمي، وهذا ما فر�س �رضورة التعرف 

على هذه امل�سادر وما يقف خلفها من منطلقات قيمية من 

ذاتهم،  املجتمع  اأبناء  وت�سورات  روؤى  وفق  املجتمع  داخل 

الجتماعية  الروابط  من  بالعديد  حمكومون  املجتمع  فاأبناء 

الأ�رضية التي يتم حتديدها وفق عادات وقيم وتقاليد متار�س 

ب�سكل يومي ت�ساعد على تكوين عقل جمعي وح�س اجتماعي 

م�سرتك يف�رض الطابع الثقايف للمجتمع ككل. وهذه املمار�سات 

مبوجهات  حمكومة  هي  واإمنا  للم�سادفة  تخ�سع  ل  اليومية 

قيمية تخ�سع ب�سكل مبا�رض لعمليات املالحظة من خالل لغة 

احلياة اليومية املتبادلة بني الأفراد واجلماعات. 

اإلجراءات المنهجية للدراسة

عام  حتديد  ب�ساأن  ورد  ملا  ا�ستجابة  متثل  الدرا�سة 

املتحدة، وهي  العربية  المارات  بدولة  للخري  ٢٠١٧ كعام 

الدرا�سات  لندرة  ا�ستطالعية  ك�سفية  درا�سة  متثل  بذلك 

الدرا�سات  يف   – الباحث  علم  حد  على   – باخلري  املتعلقة 

العمل  مبفاهيم  ترتبط  الدرا�سات  فاأغلب  ال�سو�سيولوجية، 

وهو  الكمي،  الطابع  نحو  وتنحو  الإن�ساين  والعمل  التطوعي 

مال يتفق مع درا�سة مفهوم اخلري. 

خالل  من  الكيفي  الطابع  على  الدرا�سة  اعتمدت  لذلك 

الكيفي مل�سمون  والتحليل  العلمي  املنهج  اأ�ساليب  ا�ستخدام 

البوؤرية  النقا�س  حلقات  اأداة  ا�ستخدام  ت�سمن  الذي  احلوار 

 ١٢ حلقة  كل  �سمت  مركزة،  حلقات   ١٠ عددها  كان  التي 

مفردة. مع ال�ست�سهاد مبقولت عينة الدرا�سة امل�ستخدمة يف 
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واقع احلياة اليومية وربطها مبنطلقات الدرا�سة النظرية. وقد 

ت�سمن  امليداين  العمل  مقابلة  بدليل  موجهة  احللقات  كانت 

الت�ساوؤلت الأ�سا�سية للدرا�سة وما يرتبط به من اأ�سئلة فرعية. 

وتتحدد مجاالت الدراسة في المجاالت التالية: 

اعتمد  التي  الدرا�سة  عينة  اإىل  ي�سري  الب�رضي:  املجال 

عليها  الرتكاز  ميكن  ل  ق�سدية  عينة  وهي  الباحث.  عليها 

الدرا�سة  مع طابع  تتفق  اأنها  اإل  نتائجها،  تعميم  ق�سية  يف 

وحداثة فكرة النطالق النظري من مفهوم اخلري يف الدرا�سة 

ال�سو�سيولوجية، ف�ساًل عن دور العينات الق�سدية يف التو�سل 

موجهات  ا�ستجاباتها  متثل  حيث  عمقًا،  اأك��رث  نتائج  اإىل 

لفر�سيات بحثية ودرا�سات م�ستقبلية. 

١٢ مفردة  اإىل  ١٢٠ مفردة، مق�سمة  العينة من  وتكونت 

لكل حلقة نقا�سية. 

و�سعت  املبحوثات  اآراء  من  ا�ستفادة  اأق�سى  ولتحقيق 

جمموعة من ال�رضوط الواجب توفرها يف عينة الدرا�سة منها: 

• األ يقل عمر املفردة عن ١٨ عامًا	

• علم 	 تخ�س�س  من  امل��ف��ردات  تخ�س�س  يكون  اأن 

العمل  مبفاهيم  وع��ي��ًا  اأك���رث  لأن��ه��ن  الج��ت��م��اع، 

ال�سعبية  امل�ساركة  ومفاهيم  واخلريي  الجتماعي 

مبو�سوع  ال�سلة  ذات  امل��ف��اه��ي��م  م��ن  وغ��ريه��ا 

م�ستقبليًا  م�ستهدفات  كونهن  عن  ف�سال  الدرا�سة، 

على  ب��الإ���رضاف  الجتماعي  العمل  جم��الت  يف 

خالل  من  الجتماعية  اخلدمات  تقدمي  عمليات 

الدولة.  موؤ�س�سات 

• الجتماع، 	 علم  اإىل  مدخل  م�ساقات  درا�سة  ا�سرتاط 

الرعاية  مدخل  الجتماعية،  اخل��دم��ة  اإىل  مدخل 

العمل  مب��ج��الت  امل��ع��رف��ة  ل�سمان  الجتماعية 

الجتماعي وموؤ�س�ساته املعنية. 

املجال اجلغرايف: جامعة ال�سارقة باإمارة ال�سارقة. 

من  �سهرين  امليدانية  الدرا�سة  ا�ستمرت  الزمني:  املجال 

منت�سف يوليو اإىل منت�سف �سبتمرب 2017

نتائج الدراسة الميدانية

فاإنه  الجتماع،  علم  )باإمربيقية  فيرب  تقرير  �سوء  يف 

واخلا�سة  ال�سو�سيولوجية  التف�سريات  على  لزامًا  ي�سبح 

اعتربه  ما  وهذا  الهدف،  اإىل  تتجه  اأن  الجتماعية  بالظواهر 

والتي خل�سها يف  املعرفة  اإ�سكالية  اأ�سا�سية يف  ركيزة  فيرب 

بال�سيا�سات  وعالقتها  الجتماع  علم  مو�سوعية  ق�سية 

حياتنا  طريقة  لعك�س  حماولتنا  مبجرد  لأنه  الجتماعية، 

لأمناط  حم��دود  غري  تعدد  ي�ساحبه  ذلك  ف��اإن  الجتماعية 

تعاي�سنا خارج ذواتنا الجتماعية نظراً للتداخل والتغاير يف 

)Eldridge،1980: 11( ظل تباين املواقف الجتماعية

لذلك فاإن عملية التحليل الكيفي لكي حتقق مو�سوعيتها 

بالن�سبة اإىل معاجلة الظاهرة لبد اأن ترتكز على روؤية عينة 

خالل  من  الإم��ارات��ي  املجتمع  يف  اخل��ري  لثقافة  الدرا�سة 

وبني  جهة،  من  اليومية  احلياة  �سياق  بني  اجلديل  التفاعل 

املنطلقات القيمية املتوارثة من جهة اأخرى، وبني الظروف 

امل�ستحدثة على الواقع الإماراتي من جهة ثالثة. 

ت�ساوؤلت  على  الإجابة  خالل  من  الروؤية  هذه  وتنطلق 

الدرا�سة الأ�سا�سية وما تفرع عنها من العديد من الت�ساوؤلت 

يف  املفتوح  احل��وار  عن  متخ�ست  التي  الفرعية  والق�سايا 

املبحوثات  ا�ستجابة  عك�ست  و  البوؤرية،  النقا�س  حلقات 

ت�سوراتهن حول مفهوم ثقافة اخلري من حيث املاهية، وما 

يرتتب على هذا املفهوم من حيث التعرف على م�سادر القيم 

وجمالت وم�ستويات املمار�سة يف الواقع. 

يخ�س  فيما  النقا�سية  احللقات  حوار  نتيجة  حتليل  اإن 

ثقافة  مفهوم  مباهية  يتعلق  الذي  للدرا�سة  الأول  الت�ساوؤل 

اخلري يعك�س تركيز ت�سورات العينة يف جانبني اأ�سا�سيني: 

• اجلانب املادي لثقافة اخلري	

• اجلانب املعنوي لثقافة اخلري	

اجلانب  مكونات  اأب��رز  اأن  اإىل  الدرا�سة  عينة  اأ�سارت  و 

املادي لثقافة اخلري ترتكز يف: 

• التربع بالأموال	

• التربعات العينية	
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�سلوك امل�ساركة ال�سعبية الظاهر يف احلمالت التطوعية 

يف احلياة اليومية

اأما مكونات اجلانب املعنوي لثقافة اخلري فتتحدد يف: 

• الإميان بفعل اخلري	

• الأفكار الهادفة لتحقيق املنفعة	

• والتدريب 	 التعليم  برامج  يف  املاأجور  غري  الإ�سهام 

وال�سحة

• الن�سح والإر�ساد	

• الدعوة لأهمية التعاون مع الأن�سطة التطوعية	

• التكرمي والإ�سادة	

النقا�سية  اإن حتليل م�سمون ما تولد عن هذه احللقات 

علم  طالبات  من  الدرا�سة  عينة  وعي  اإىل  ي�سري  اأفكار  من 

بني  التفرقة  يت�سمن  اخلري  ثقافة  مفهوم  باأن  الجتماع 

�سابقة  الفكرة  واأن  ممار�س،  ك�سلوك  وبينه  كفكرة  اخلري 

الإجرائي  التعريف  يتفق مع  املادي، وهو ما  الوجود  على 

للدرا�سة الراهنة من جهة، ومع املنطلقات النظرية اخلا�سة 

علم  عليه  يوؤكد  ما  وهو  اأخرى،  جهة  من  املمار�سة  بواقع 

الجتماعي  الواقع  الأفكار مع  تفاعل  املعرفة من  اجتماع 

من جهة ثالثة. 

�رضطًا  متثل  اللغة  اأن  اإىل   Runbaugh اأ���س��ار  و 

تغيري  يف  توؤثر  التي  الرموز  على  احتوائها  عرب  ات�ساليًا 

�سلوك املجتمع. )Stuart، 1994: 61(. كما اأن هذه الرموز 

يف  اإدراكها  يتم  التي  الذاتية  للهوية  التوكيدي  دورها  لها 

ذلك  ويتفق   .)Derek،2004: 76( الجتماعية  املخيلة 

مع ما اأ�سارت اإليه اإحدى املقولت النظرية املوجهة للبحث 

احلياتية  والتجارب  الجتماعي  الو�سط  بكون  واخلا�سة 

اجتماعيًا  ح�سًا  وتخلق  الأفكار  توحد  ما  هي  امللمو�سة 

ب�سكل  الإن�سان  وثقافة  الأفكار  طبيعة  فتحديد  م�سرتكًا. 

لي�سمل  ميتد  واإمن��ا  فقط،  الفردي  العقل  يف  يكمن  ل  عام 

ال�سياقات الجتماعية  الأفراد داخل  اللغوية بني  العالقات 

اللغوية.  الن�ساطات  يف  الثقافة  تتج�سد  حيث  املتباينة، 

 )Steve Farrow، 2004: 270(

اخلري  ثقافة  ك��ون  ع��ن  ال��درا���س��ة  نتائج  ع��ربت  كما 

قيم  من  عليه  ن�ساأ  وما  املجتمع  لرتبية  نتاجًا  الإماراتية 

القيم  على  املحافظ  الجت��اه  نحو  تنزع  وتقاليد  وع��ادات 

العربية الأ�سيلة التي يعتقد فيها اأبناء املجتمع وميار�سونها 

يف مفاهيم احلياة اليومية من خالل مفاهيم البذل والعطاء. 

وا�ستخدمت املبحوثات عبارات )اأهالينا ربونا على م�ساعدة 

م�ساعدة(،  حمتاج  واحد  اأي  بت�ساعد  )الدولة  املحتاجني(، 

)احنا وارثني الطيبة وحب اخلري من جدودنا الأولني(. 

الأجيال اجلديدة ن�ساأت  اأن  العبارات تو�سح  ولعل هذه 

اخلري  باأهمية  ي��وؤم��ن  ثقايف  اجتماعي  تكوين  ظ��ل  يف 

لفعل  املادية  املظاهر  جميع  واأن  املتعددة،  وممار�ساته 

اخلري يف املجتمع ل ميكن اأن تظهر اإل بتوفر �سياق ثقايف 

التي  الداعم لظهور املمار�سات املادية  له طابعه املعنوي 

اإطار  يف  ويدخل  والعينية.  املادية  التربعات  اأ�سكال  تاأخذ 

مبادرات  فكرة  يف  ترجمته  مت  ما  املعنوي  اجلانب  هذا 

اخلري لعام ٢٠١٧. 

م�سادر  حتديد  ح��ول  الثاين  بالت�ساوؤل  يتعلق  وفيما 

فقد  الإم��ارات  جمتمع  يف  اخلري  لثقافة  القيمية  املنطلقات 

اأكدت نتائج حتليل م�سمون املناق�سات اإىل اأن هذه امل�سادر 

تتحدد وفقا للرتتيب التايل: 

• الدين	

• القيم والعادات والتقاليد	

• القيادة ال�سيا�سية	

• موؤ�س�سات التن�سئة الجتماعية	

• اجلمعيات الأهلية	

عينة  روؤى  وف��ق  ال�سابق  الرتتيب  م�سمون  حتليل  اإن 

لثقافة  الرئي�سي  املكون  ميثل  الدين  اأن  يوؤكد  الدرا�سة 

لقواعد  الأولية  املبادئ  يت�سمن  وهو  الإم��ارات��ي،  ال�سعب 

احلياة اليومية. فقد عربت اإحدى املبحوثات بقولها )ديننا 

التحليل  اأن  كما  اخلري(،  لعمل  يوجهنا  الذي  هو  الإ�سالمي 

على  الدين  باحتواء  العينة  من  اإدراك���ًا  هناك  اأن  يو�سح 

اإحدى  ودللت  واملعنوي.  املادي  ب�سقيها  املمار�سة  جوانب 
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)تب�سمك  املعاملة(،  )الدين  بعبارات  ذلك  على  املبحوثات 

يوم  اإىل  اأم��ت��ي  ويف  يف  )اخل��ري  �سدقة(،  اأخ��ي��ك  وج��ه  يف 

الدين( ف�ساًل عن اتفاق غالبية املبحوثات حول كون الدين 

نظم  خالل  من  اخلري  اأفعال  لكل  رئي�سيًا  حمدداً  الإ�سالمي 

يتفق  وهذا  اإلخ.  وال�سدقات....  كالزكاة  الجتماعي  التكافل 

مع ما تو�سلت اإليه درا�سة الغرايبة من حيث تاأكيدها اأهمية 

القيم  اأمناط  على  التاأثري  يف  والإ�سالمي  العربي  امل��وروث 

الجتماعية والثقافية الإيجابية. 

ولعل وجود الدين الإ�سالمي على راأ�س قائمة املنطلقات 

القيمية يدعم النتيجة ال�سابقة اخلا�سة باأ�سبقية فكرة اخلري 

له، فالإ�سالم مبا يت�سمنه من جوانب  املادي  الوجود  على 

واقعية  اأعمال  يف  املقد�سة  الن�سو�س  ترجمة  يوؤكد  روحية 

جهة،  من  منها  امل�ستهدفني  على  باخلري  تعود  ملمو�سة 

والقائمني بها من جهة اأخرى، فمتلقى فعل اخلري ينال اجلزاء 

اجلزاء  على  احل�سول  ين�سد  ذاته  اخلري  فاعل  بينما  املادي، 

النتيجة  هذه  اأن  كما  الإلهية.  املثوبة  يف  املتمثل  املعنوي 

والتي  الراهنة  للدرا�سة  النظرية  املقولت  اإط��ار  يف  تاأتي 

توؤكد اأهمية اللغة املتداولة داخل اأمناط التفاعل الجتماعي 

اخلا�سة  الأيديولوجيات  اأ�سكال  لتعك�س  اليومية  احلياة  يف 

باملتفاعلني، ويدعم ذلك ميدانيا كرثة ا�ست�سهاد املبحوثات 

الدين  اأهمية  على  يوؤكد  مما  الدينية  دللتها  لها  بعبارات 

كمنطلق قيمي داخل املجتمع الإماراتي. 

كما احتلت العادات والتقاليد املرتبة الثانية يف م�سادر 

حياتهن  واقع  اأن  اإىل  الدرا�سة  عينة  اإ�سارة  خالل  من  القيم 

اليومية يو�سح ما تربني عليه من قيم متوارثة عرب الأجيال 

وتعاود  تت�سكل  بالأ�سا�س  هي  ال��رتاث  ف�سور  املتعاقبة. 

اأمناط حاكمة للكالم، واحلوار،  الت�سكيل وهي تعمل مبثابة 

والتفكري. وتبدو هذه ال�سور يف �سكل جتمعات �ساملة، وتظل 

يف حالة مت�سلة من عدم ال�ستقرار. اإن هذه احلركة الدائبة 

�سور  عاتق  على  الواقعة  دومًا  اجلديدة  املطالب  اإىل  ترجع 

تواجه  عيانية  مواقف  من  تتبع  والتي  اخلطابية  ال��رتاث 

امل�ساركني يف الرتاث، ومن ثم فاإن �سور الرتاث املت�سابهة 

يف  خمتلفة  ثقافية  م�سامني  حتمل  اأن  ميكن  املتماثلة  اأو 

�سياقات التحول )اأرماندو �سالفاتوري، 2012: 140(. 

على  الإماراتي  الرتاث  احتواء  عن  املبحوثات  وعربت 

اخلري  فعل  على  توؤكد  التي  الجتماعية  النظم  من  العديد 

مثل نظم ال�سوفة، ال�رضهة، الفزعة...... اإلخ. والأول ي�سري اإىل 

اأبناء املجتمع مع احلاكم يف املنا�سبات املختلفة  ت�سامن 

اأداء  بتقدمي م�ساهمات نقدية وعينية وفق قدراتهم لت�سهيل 

من  ال�سنوية  امل�ساعدة  اإىل  ال�رضهة  نظام  وي�سري  مهامه، 

النقدية والعينية، بينما ي�سري  احلاكم مل�ستحقي امل�ساعدات 

يف  مل�ستحقيها  امل�ساعدة  اأ�سكال  جميع  اإىل  الفزعة  نظام 

اأحوال الكوارث بهدف تدعيم الروابط الجتماعية بني اأبناء 

املجتمع )ميثاء ال�سام�سي، 2015: 156(

يف  الثالثة  املرتبة  ال�سيا�سية  ال��ق��ي��ادة  واحتلت 

ذلك  ويت�سح  اخلري،  فعل  اإىل  الدافعة  املنطلقات  م�سادر 

للخري  ٢٠١٧ كعام  تبلورت عام  التي  املبادرات  من خالل 

يف دولة الإمارات العربية املتحدة، مع التوجيهات ال�سيادية 

بالنفع  تعود  خريية  مبادرات  بتبني  الدولة  موؤ�س�سات  لكل 

خارج  املبادرات  بهذه  النطالق  عن  ف�ساًل  اجلميع.  على 

نطاق الدولة. 

على  التاأكيد  خ��الل  من  ذل��ك  عن  املبحوثات  وع��ربت 

مبادرات الأجهزة احلكومية املتباينة يف اأعمال اخلري مثل: 

 )الديوان يعطي منح درا�سية لغري القادرين( 

 )فيه منح درا�سية من وزارة الكهرباء وغريها من الدوائر 

احلكومية(

 )ال�سيخ زايد اأول من بذر بذور اخلري( 

 )الدولة بتقدم م�ساعدات كتري للدول املنكوبة(

 )�سيوخنا اهلل يحفظهم ما بيق�رضوا معانا(

 )يوزعون اأرقام مكاتب ال�سيوخ للي يحتاج م�ساعدة(

 )فيه مكاتب �سداد الديون(

لدور  الدرا�سة  عينة  اإدراك  اإىل  العبارات  ه��ذه  وت�سري 

زمام  وام��ت��الك  اخل��ري،  �سبل  دع��م  يف  ال�سيا�سية  القيادة 

املبادرة فيه لي�سكل قدوة ملن يف ا�ستطاعته ممار�سة اخلري 

بكل اأ�سكاله، وهذا ما يفتح املجال اأمام التجار وكبار جال 

كما  املحتاجني.  ت�ساعد  خريية  مبادرات  لتبني  الأعمال 
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ت�سري كذلك العبارات اإىل اإدراك توفر نظم العدالة الجتماعية 

يف املجتمع، والجتاه ملحاولة تقريب الفوارق الجتماعية 

وتعدي  بل  متييز،  دون  املواطنني  لكافة  اخلدمات  وتقدمي 

ذلك لتقدمي كافة اخلدمات داخل حدود الدولة وخارجها. 

املرتبة  الجتماعية  التن�سئة  موؤ�س�سات  احتلت  كما 

هذه  لتنوع  نظراً  ن�سبيًا  متاأخرة  مرتبة  وه��ي  الرابعة، 

و�سائل  الرتبوية،  املوؤ�س�سات  الأ���رضة،  بني  ما  املوؤ�س�سات 

تاأخر  يف  ال�سبب  يرجع  ورمبا  الدينية.  املوؤ�س�سة  الإع��الم، 

اعتبار  على  والقيم  الدين  مع  التداخل  نتيجة  امل�سدر  هذا 

اأن الأ�رضة هي الوعاء الناقل لهما يف هذا ال�ساأن. ف�ساًل عن 

حدوث تغريات اجتماعية وثقافية تراجع معها دور الأ�رضة 

الرتبوي يف الفرتة املعا�رضة، كما اأن و�سائل الإعالم بالرغم 

العديدة  ال�سلبية  الأدوار  اأن  اإل  توعية  ر�سائل  توجيهها  من 

اأدواره��ا  على  اأث��رت  ق  الراهنة  الفرتة  يف  الو�سائل  لهذه 

التوعوية التي من املفرت�س اأن تقوم بها. دللت املبحوثات 

على ذلك من خالل �سعف الإ�سارة اإىل الربامج الداعية لفعل 

اخلري با�ستثناء برناجمي )�سناع الأمل( و )اأ�ساحي(. 

وينبغ��ي التاأكي��د هن��ا عل��ى دور القي��م الثقافي��ة يف 

ال�سلبي��ة  الآث��ار  م��ن  ووقايته��م  الن���سء  حماي��ة  تعزي��ز 

للتن�سئ��ة الجتماعية اخلاطئة، ويبدو هذا الدور عن طريق 

ا�ستخ��دام ا�سرتتيجي��ات تكيف لتعدي��ل اأ�ساليب املمار�سة. 

 .)Killian، Caitlin & Karen A. ، 2003: 221(

و ا�ستخدمت بع�س املبحوثات عبارات: 

 )اأمي واأبويا دوم يعلمونا نحافظ على ال�سالة وال�سوم 

وال�سدقة(

 )اأهلي داميا ي�سحون يف العيد ويعطون الفقراء(

 )اأبوي يعلمنا نت�سدق حتى ولو بالقليل(

ب�ساأن  �سابقا  اإليه  تو�سلنا  ما  تدعم  العبارات  هذه  اإن 

متثل  والأ�رضة  اخلري،  لعمل  وكم�سدر  ثقايف،  كمكون  الدين 

املوؤ�س�سة الجتماعية الأوىل املعربة عن واقع القيم وثقافة 

حث  عن  تعرب  امليدانية  الدلئل  كل  ف��اإن  ولهذا  املجتمع، 

الأ�رضة لأبنائها لعمل اخلري من منطلق ديني. 

ويالحظ اأن اجلمعيات الأهلية احتلت املرتبة الأخرية يف 

الرغم  على  اخلري  لفعل  الداعية  القيمية  املنطلقات  م�سادر 

عنه  عربت  الذي  وال�سبب  الأ�سا�سية،  وظيفتها  هذه  اأن  من 

هذه  على  التعرف  يف  اإ�سكاليات  بوجود  يرتبط  املبحوثات 

ثابتة  القدرة على توفري م�سادر  اجلمعيات ف�سال عن عدم 

مظهري  �سكلي  دور  ب��اأداء  القيام  اإىل  بالإ�سافة  للتمويل، 

التوا�سل  على  القدرة  يفقدها  مما  اجلمعيات  هذه  لأغلب 

باملعوقات  يرتبط  وهذا  اإيجابية،  اأكرث  ب�سكل  املجتمع  مع 

الإدارية والثقافية التي اأ�سارت اإليها درا�سة طلعت لطفي. 

وا�ست�سهدت مفردات العينة بعبارات منها: 

 )فيه جمعيات خريية ب�س ال�رضاحة ما بعرف اأ�سمائها 

ول اأماكن وجودها(

 )اأعتقد هذه اجلمعيات خا�سة بوزارة ال�سوؤون الجتماعية( 

 )اأعرف ب�س اأ�سماء اجلمعيات الكبرية مثل دار الرب(

 )النا�س املقتدرة والتجار هم اللي بياأ�س�سوا هذه اجلمعيات( 

حق  ال��ب��ي��زات  اجل��م��ع��ي��ات  ه��ذه  بتجيب  وي��ن  )م��ن   

من  اأو  الدولة  من  )اأكيد  اأخرى  عليها  وردت  امل�ساعدات( 

اأهل اخلري(  تربعات 

من  بالرغم  ي�سري،  العبارات  هذه  م�سمون  حتليل  اإن 

اإىل  الجتماع،  علم  ق�سم  طالبات  من  الدرا�سة  عينة  كون 

انخفا�س م�ستوى املعرفة باجلمعيات الأهلية على م�ستوى 

اجلمعيات  هذه  اأ�سماء  اإىل  الإ�سارة  يتم  مل  حيث  الواقع، 

الهالل  با�ستثناء )موؤ�س�سة حممد بن را�سد اخلريية، جمعية 

دار  جمعية  التعاونية،  ال�سارقة  جمعية  الإماراتية،  الأحمر 

الرب( مما يعني وجود تق�سري من موؤ�س�سات املجتمع املدين 

حمدود،  نطاق  على  واقت�سارها  خدماتها  عن  الإعالن  يف 

)ب�ساأن  اخلطيب  ونهى  الربقاوي  درا�سة  مع  يتفق  وه��ذا 

توفري  عن  ف�سال  الأن�سطة  بهذه  كمعرف  الإعالم  �رضورة 

النا�س باأعمال اخلري لتمتد وتنت�رض  دورات تدريبية تعرف 

داخل املجتمع. 

اأما من حيث  التعرف على م�ستويات املمار�سة - التي 

الواقع  يف  اخلري  لثقافة   - للدرا�سة  الرابع  ال�سوؤال  تناولها 
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ت�سنيفني  يف  النقا�سية  احللقات  فحددتها  الإم��ارات��ي، 

اأ�سا�سيني: 

الأول: الطابع الر�سمي وغري الر�سمي

الثاين: التدرج من حيث متغريي العمر والنوع

ممار�سة  مب�ستوى  يرتبط  ال��ذي  الأول  الت�سنيف  وعن 

ال�سدارة يف  موقع  الر�سمية  املوؤ�س�سات  احتلت  اخلري  ثقافة 

عمليات املمار�سة وذلك من خالل: 

• القيادة ال�سيا�سية للدولة	

• املجال�س الوطنية والت�رضيعية	

• الدوائر احلكومية	

الر�سمية  املوؤ�س�سات  امتالك  اإىل  املبحوثات  واأ�سارت 

القرار  اتخاذ  على  القدرة  حيث  من  املمار�سة  لأدوات 

العميق  الإميان  عن 
ً
للتمويل، ف�سال  وتوفري م�سادر ثابتة 

للمواطنني.  والرفاهية  اخلري  حتقيق  نحو  ال�سعي  مب�ساألة 

وحتددت اأبرز هذه الأدوات يف: 

• الإلزام والإقرار الر�سمي	

• التوجيه العام	

• املكرمات واملنح	

• م�سائل العفو العام	

• اإ�سقاط الديون	

• الرتقاء بالبنية التحتية	

املظلة  وج���ود  ����رضورة  الأدوات  ه��ذه  على  ي��الح��ظ 

لدى  يتحقق  ما  وهو  ملمار�ستها،  والقانونية  الت�رضيعية 

اجلانب الر�سمي، ف�ساًل عن دور �سناعة القرار ال�سيا�سي يف 

توجيه عموم ال�سعب اإىل ممار�سة ثقافة اخلري اإميانًا بتكاتف 

اجلانبني الر�سمي وغري الر�سمي. كما متتلك الدوائر الر�سمية 

جلهاز اإداري ميتلك �سالحيات التن�سيق واملتابعة والتعرف 

على البيانات الر�سمية التي تتطلب م�ساألة ا�ستهداف الفئات 

الأوىل بتقدمي اأوجه الرعاية لهم. 

الإ�سهامات  ه��ذه  اأب���رز  اأن  اإىل  املبحوثات  واأ���س��ارت 

الر�سمية تتمثل يف: 

• الديوان وهيئات املياه 	 الدرا�سية املقدمة من  املنح 

والكهرباء

• منح املنازل املوؤقتة ملحتاجيها	

• تقدمي املنح وامل�ساعدات لراغبي الزواج من موؤ�س�سة 	

�سندوق الزواج

• املراأة 	 برعاية  اخلا�سة  والت�رضيعات  القوانني  �سن 

وامل�سنني وحماية الطفل

• القيام ب�سداد الديون للمتعرثين من قبل مكاتب �سداد 	

الديون

م�سممي  على  لزامًا  ي�سبح  فاإنه  �سبق  ما  �سوء  ويف 

امليكانيزمات  من  جمموعة  تطوير  الجتماعية  ال�سيا�سات 

التي  امل�ساركة  بق�سايا  تتعلق  عامة  منهجيات  لت�سكيل 

�سنع  اأ�ساليب  ا�ستخدام  دون  حت��دث  ما  ن���ادراً  اأ�سبحت 

الدرا�سات  العمل،  ور�س  طريق  عن  الفعال  اجلماعي  القرار 

توافر  من  لبد  عامة  وب�سفة  الخ،  وال�ستبيانات...  احلقلية 

تنمية  يف  لت�ساعده  البيئية  املواقف  جتاه  املواطن  وعي 

 .)Jenkins 2001: 67( التفكريالإبداعي

وعلى اجلانب الآخر فاإن ممار�سة ثقافة اخلري يف الإطار 

غري الر�سمي يتحدد من خالل م�سارين اأ�سا�سيني: 

• امل�سار الفردي	

• امل�سار اجلماعي	

مب�ساهمات  حمكوم  فاإنه  الفردي  امل�سار  يخ�س  فيما 

التن�سئة  عوامل  بفعل  الأف��راد  قبل  من  اخلري  لعمل  فردية 

امل�سار  وهذا  الأ�سيلة،  بالقيم  والتحلي  ال�سوية  الجتماعية 

ل  وت��اأث��ريه  حم��دود  نطاقه  اأن  اإل  اأهميته  من  الرغم  على 

يتجاوز النطاق ال�سيق، لكنه ميثل مطلبًا حمموداً لأنه ميثل 

ال�سبيل.  نف�س  لنتهاج  املجتمع  يف  الأف��راد  لباقي  القدوة 

وحددت عينة الدرا�سة اأغلب هذه املمار�سات الفردية يف: 
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• الزكاة وال�سدقة	

• اإقامة اخليم الرم�سانية واإطعام الفقراء	

• امل�ساهمة يف اإن�ساء امل�ساجد	

• التربعات املادية والعينية	

• ال�سهام يف التعليم والتدريب ب�سكل طوعي	

من  الفريق  بروح  العمل  اإىل  في�سري  اجلماعي  امل�سار  اأما 

توجه  التي  الأهلية  واجلمعيات  العام  النفع  جمعيات  خالل 

خدماتها لأفراد املجتمعات دون متييز، واأفادتنا املناق�سات 

املوؤثر  الفعلي  التواجد  مبدى  الوعي  نق�س  على  التعرف  يف 

التوا�سل  بعدم  املرتبط  الق�سور  عن  ف�ساًل  اجلمعيات،  لهذه 

الوقت  وج��ود  وع��دم  احلياة  باأعباء  الن�سغال  بفعل  معها 

الكايف لالإ�سهام يف الأن�سطة التطوعية، وهذا يتفق مع درا�سة 

لوتاه التي اأكدت اإ�سكاليات العمل الأهلي داخل املجتمع. 

وفيما يخ�س الت�سنيف الثاين ملمار�سة ثقافة اخلري من 

حيث مبداأ التدرج العمري )اأطفال – �سباب – كبار ال�سن( ومن 

املناق�سات  دلت  اإناث(   – )ذكور  النوعي  التدرج  مبداأ  حيث 

على اأن فئة ال�سباب يت�سدرون املرتبة الأوىل – على الرغم 

ب�سكل عام - نظراً  امل�ساركة الجتماعية  اأ�سكال  من �سعف 

والأعمال  ال�سعبية  امل�ساركة  جم��الت  يف  الفعال  لدورهم 

التطوعية، حيث ا�ستخدمت املبحوثات عبارات: 

م�ساعدة  يف  بيق�رضوا  ما  عليهم  اهلل  ما�ساء  )ال�سباب   

النا�س اإللي بي�سري لهم حوادث يف الطريق( 

احلرايق  مثل  الكوارث  مواجهة  يف  بي�ساعدوا  )ال�سباب   

واإنقاذ ال�سحايا( 

اإل اأن هناك �سبه اإجماع من مفردات عينة الدرا�سة على 

ميتلكون  ال�سباب  اأن  باعتبار  اأعلى  الذكور  اإ�سهامات  اأن 

الطاقة واحلما�س والقدرة على ارتياد مناطق بعيدة ومتنوعة 

على  عاماًل  هناك  اأن  كما  التطوعي،  العمل  يف  لالإ�سهام 

درجة كبرية من الأهمية يتمثل يف العادات والقيم والتقاليد 

من  تقيد  حيث  الإم��ارات،  جمتمع  داخل  ال�سائدة  املحافظة 

حركة الإناث ومتنع الختالط غري املربر، وهو ما اأ�سارت اإليه 

اأن فعل اخلري يرتبط بالأعمال  درا�سة �ستيوي واآخرون. كما 

يف  املنزل  خارج  طويل  وقت  ق�ساء  تتطلب  التي  التطوعية 

تن�ساأت  وما  الإماراتية  املراأة  طبيعة  مع  تتنا�سب  ل  اأوقات 

الطالبات بقولها )واحنا �سو ن�سوي  عليه من قيم. وت�ساءلت 

يف مواجهة النكبات مثال؟ هذي م�سوؤلية ال�سباب والرياييل( 

اأما عن كبار ال�سن فدلتنا حلقات النقا�س على اأن دورهم 

يف ممار�سة ثقافة اخلري يتحدد يف م�سائل: 

التمويل

القدوة

التوجيه والإ�رضاف

لكبار  الفيزيقية  بالطبيعة  حمكومة  الأدوار  وه��ذه 

التي  وال�سحية  البدنية  قدراتهم  انخفا�س  حيث  من  ال�سن 

حيث  من  اأما  ال�سعبية،  وامل�ساركة  التطوع  اأعمال  تتطلبها 

خ�سائ�سهم الجتماعية والثقافية، فهم الأكرث ا�ستقراراً من 

حيث الناحية القت�سادية، كما اأنهم ميلكون الن�سج الكايف 

بالقيم  وارتباطهم  ومعرفتهم  العري�سة  خرباتهم  بفعل 

ميثلون  الفئة  هذه  فاإن  اخل�سائ�س  هذه  وبفعل  الأ�سيلة. 

حجر الزاوية يف اإعداد وتوجيه الأجيال ال�سابة القادرة على 

اأ�ساليب  يف  الفئة  هذه  لدى  اخلري  ممار�سة  وتتحدد  العطاء، 

وحثهم  لأبنائهم  ال�سوية  التن�سئة  عن  ف�سال  والعطاء  البذل 

على فعل اخلري. 

اإن ممار�سة اخلري يف واقع احلياة اليومية عملية حمكومة 

معوق.  الآخ��ر  وبع�سها  حافز،  بع�سها  متنوعة  مبتغريات 

التعرف على  �سكل م�سادر  واإذا كانت احلوافز قد متثلت يف 

التعرف  املفيد  من  كان  لذا  اخلري،  لفعل  القيمية  املنطلقات 

ال�سوؤال الرابع للدرا�سة الذي  على ا�ستجابات املبحوثات عن 

يتعلق باأبرز املعوقات التي قد تقف حجر عرثة اأمام ممار�سة 

فعل اخلري. و حتددت هذه املعوقات وفقا للرتتيب التايل: 

�سعف امل�ساركة ال�سعبية

تداخل م�سارات فعل اخلري

�سعف موؤ�س�سات املجتمع املدين

الذي  الأول  العامل  اأن  على  اجلماعية  املناق�سات  ودلت 

�سعف  اإىل  اأ�سا�سي  ب�سكل  ي�سري  اخلري  ثقافة  ممار�سة  يعيق 
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امل�ساركة ال�سعبية وخا�سة من فئة ال�سباب – ل�سيما الإناث 

– التي متثل امل�ستهدف الأول من فعل املمار�سة. وقد عربت 
املبحوثات عن ذلك بعبارات: 

 )يرجع ذلك اإىل التكالية( 

 )ما يف وقت(

 )احنا م�سغولني بالدرا�سة(

 )الدوام �سواء للدرا�سة اأو العمل ما بي�سمح بامل�ساركة(

اقتناع  ب�ساأن  املناق�سات  باقي  العبارات  هذه  وف�رضت 

درجة  باعتبارها على  الدولة  باأن  ال�سباب  فئات عديدة من 

ب�سكل  م�سوؤولة  فاإنها  والرفاهية  الرثاء  معدلت  يف  متقدمة 

ما  الدولة  )واهلل  عبارة  خ��الل  من  ال�ساأن  ه��ذا  عن  رئي�سي 

بتق�رض(. ورمبا يعك�س هذا �رضورة توجيه الربامج وحمالت 

جتاه  الفردية  بامل�سوؤولية  التحلي  على  لل�سباب  التوعية 

وب�سفة  ال�سابقة  الدرا�سات  مع  يتفق  وهذا  اخلري،  ممار�سة 

خا�سة درا�سة نهى اخلطيب. 

فئة  مت�سك  درجة  انخفا�س  اإىل  املناق�سات  اأ�سارت  كما 

ال�سباب بالكثري من القيم بفعل عوامل احلداثة والنخراط يف 

م�سايرة املو�سات العاملية وال�سعي احلثيث نحو التمرد على 

باللتزامات  الوفاء  عدم  ينعك�س على  الثقافية مما  الأ�سول 

جتاه القيم الداعية لفعل اخلري. و اأ�سارت اإحدى الطالبات من 

)ال�سباب فيهم طاقة وحما�س  بقولها  الدرا�سة عن هذا  عينة 

ما  وهذا  امل��ادي(  للمك�سب  الجت��اه  لهم  الأه��م  لكن  للتطوع 

نحو  والنزعة  التكالية  روح  �سيادة  يف  الأول  ال�سبب  يدعم 

مفهوم )الأنامالية(. 

فعل  م�سارات  تداخل  يف  فتحدد  الثاين  املعوق  عن  اأما 

حتديد  �سعوبة  عن  ف�ساًل  ومعنوي،  م��ادي  بني  ما  اخلري 

للمطالبة  املجال  يفتح  ما  وهذا  م�سار،  كل  وجمال  اأ�سكال 

بوجود اأجهزة اإدارية تقوم مبهمة التن�سيق وتنظيم ممار�سة 

القيام بو�سع اخلطط  اإىل  فعل اخلري يف املجتمع. واحلاجة 

عامة  �سيا�سات  �سورة  يف  تتبلور  التي  وال�سرتاتيجيات 

حتى ل يتم هدر اجلهود الفردية واجلماعية يف اأطر التكرار 

والتوجيه  التعميم  اإمكانية  اجلهود  هذه  معه  تفقد  مما 

اإىل   Edin & Lein من  كل  واأ�سار  م�ستحقيها.  لكافة 

�رضورة تقدمي خدمات الرعاية الجتماعية من قبل �سبكات 

حت�سني  �سبيل  يف  امل�ستهدفة  للفئات  الجتماعي  الأم��ن 

)Hennessy، 2005: 81(، ولذلك عربت  نوعية احلياة. 

اخلدمات  مب�ستحقي  املعرفة  ميلكن  ل  باأنهن  املبحوثات 

يقدمنه  اأن  ميكن  ما  اأق�سى  واأن  الدولة،  مثل  الجتماعية 

توجيه فعل اخلري للمحيطني بهن مثل فئة اخلدم اأو اجلريان 

امل�ساعدة.  اأنواع  من  نوع  اأي  يحتاجون  الذين 

ثالث،  كمعوق  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  �سعف  واحتل 

وهو ما يتفق مع درا�سة )لوتاه( ب�ساأن غلبة املفهوم الغربي 

اخلري  فعل  كون  مع  يتناق�س  ما  وهو  املفهوم،  هذا  على 

الثقافة  اأعماق  ال�ساربة يف  الأ�سيلة  القيم  واقع  ناجتًا من 

تتعلق  التي  ال�سعوبات  عن  ف�ساًل  هذا  للمجتمع،  العامة 

مب�سادر التمويل واخل�سوع لإجراءات اإدارية معقدة ت�ستلزم 

الإ�رضاف من قبل الوزارات املعنية ل�سمان توجيه اخلدمات 

مبا يتفق مع توجهات الدولة. 

بطبيعة  يتعلق  الذي  اخلام�س  بال�سوؤال  يتعلق  وفيما 

اخلري  ثقافة  تعميم  �سوء  يف  الإم��ارات  جمتمع  م�ستقبل 

اإيجابية نظراً  النتائج �سوف تكون  اأن  اأو�سحت املناق�سات 

على  ترتيبها  جاء  مميزة  اآث��ار  من  ذلك  على  ينطوي  ملا 

التايل:  النحو 

التنمية  ج��وان��ب  على  الرتكيز  م��ع  ال�ساملة  التنمية 

الجتماعية

ارتفاع معدلت الرفاهية داخل الدولة

اإ�سالح العديد من جوانب اخللل القيمي داخل املجتمع

اكت�ساب �سمعة دولية متميزة

تخ�س�س  واق��ع  م��ن  ال��درا���س��ة  عينة  ا�ستجابات  دل��ت 

اخلري  مفاهيم  الرتباط بني  بعملية  الوعي  على  املبحوثات 

وعوائد التنمية الجتماعية، فاأعمال اخلري وما تعرب عنه من 

الجتماعي  ال�ستقرار  عملية  على  نتاجها  يكون  اإمنا  اأفكار 

وحت�سن اأحوال املعي�سة ب�سكل اأ�سا�سي. 
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كما اأ�سارت املبحوثات اإىل نتائج اإيجابية تتمثل يف: 

ارتفاع درجة التما�سك الجتماعي والت�سامن بني املواطنني

التعرف على الأفكار واملبادرات اخلريية وحماكاتها

اكت�ساب خربات ومهارات اجتماعية يف التعامل

التو�سع يف امل�رضوعات التنموية وحت�سن اأحوال املواطنني

لكل ذلك ميكن القول اإن مفهوم التكافل الجتماعي اأ�سبح �سمة اأ�سا�سية يف التكوين الثقايف والقيمي لأبناء املجتمع. وهو 

ما ينعك�س على ارتفاع معدلت التنمية الجتماعية والب�رضية داخل املجتمع الإماراتي. 

و دللت املبحوثات على ذلك بتوافر اخلدمات واملرافق باأنواعها بكل مناطق الدولة، مما انعك�س على تلبية كل احتياجاتهن، 

الأمر الذي اأدى اإىل ارتفاع معدلت الر�سا عن احلياة – على كافة امل�ستويات ال�سحية والتعليمية والإ�سكانية والقت�سادية... 

اإلخ - داخل املجتمع الإماراتي كما يو�سحه نتائج تقرير ال�سعادة العاملي بال�سكل رقم )١(

�سكل رقم ١

تقرير السعادة العالمي لعام 2017

كما اأن ارتفاع معدلت الرفاهية داخل الدولة ميثل اأحد النواجت الأ�سا�سية لتعميم ثقافة اخلري، فرفاهية الب�رض تعتمد يف املقام 

الأول على متتعهم مب�ستوى متقدم يف معدلت الرفاهية على النطاق العاملي. واأن هذا التقدم مل يكن ليتحقق لول اجلهود املبذولة 

يف �سبيل اإ�سعاد املواطنني واإبداع و�سائل جديدة على غرار عام اخلري ووزارة ال�سعادة بهدف تلبية طموحات املواطنني. 

وتبلور ذلك من خالل تركيز املبحوثات على انت�سار اأفكار ومفاهيم عامة بني جموع املواطنني يف واقع احلياة اليومية 

تركز على اجلوانب املعنوية ومنها: 

• الر�سا عن الذات	

• اأهمية القدوة لل�سباب والن�سء	

• الإميان بعمل اخلري	

• ن�رض ال�سلوك الإيجابي	
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اإحراز تقدم ملمو�س يف تلبية الحتياجات  اأن تتداول يف الواقع املجتمعي دون الرتكاز على  اإن هذه الأفكار ل ميكن 

الأ�سا�سية للمواطنني، ومن ثم ي�سبح الجتاه نحو حتقيق مزيد من الرفاهية عاماًل موجهًا لثقافة املجتمع. 

ويبدو التاأكيد على اأهمية البعد املعنوي لثقافة اخلري من خالل اإ�سارة املبحوثات اإىل اأن اأف�سل اأعمال اخلري هو )اإعداد 

�سباب قادر على العطاء( وهذا ميثل جوهر ال�ستثمار الإن�ساين يف اأبناء املجتمع من خالل التوعية والإر�ساد والتوجيه للعمل 

وفق املرياث الثقايف واملوجهات الدينية. 

اأعمال اخلري داخل الدولة، ف�ساًل عن عالج  اأن اكت�سبت الإمارات �سمعة عاملية مرموقة يف جمال  وترتب على ذلك كله 

اآثار النكبات والكوارث الإن�سانية خارج حدودها، مما اأدى اإىل احتالل مواقع ريادية ومراكز  الأزمات وال�سهام يف تاليف 

متقدمة وفقا ملا ت�سمنته كافة التقارير الدولية خالل ال�سنوات اخلم�س املا�سية مثل: 

• تقارير التنمية الب�رضية ال�سادرة عن البنك الدويل	

• تقرير التناف�سية العاملية	

• تقرير ال�سفافية الدولية	

• دليل النجاح العام	

• تقرير برنامج الأمم املتحدة الإمنائي	

اإن الطالع على هذه التقارير يو�سح بالأرقام والح�سائيات ت�سدر الإمارات قائمة الدول العربية يف املجالت 

دول  م�ستوى  على 
ً
متقدما  موقعًا  حتتل  الإمارات  اأن  كما  العموم،  وجه  على  الب�رضية  والتنمية  اخلري  باأعمال  اخلا�سة 

الأول  املركز  حتتل  املتحدة  العربية  الإمارات  بكون  اخلا�س  التقرير  اآخرها  ولعل  اخلري،  اأعمال  يخ�س  فيما  العامل 

والنكبات.  الكوارث  ومواجهة  والإغاثة  الإن�سانية  بالأعمال  اخلا�سة  للم�ساعدات  املانحة  الدول  يف  عامليًا 

 وبعد هذه املناق�سة التي ت�سمنت حتليال كيفيا لت�سورات مفردات العينة ب�ساأن ثقافة اخلري يف احلياة اليومية الإماراتية 

مع الربط بالإطار النظري املوجه للدرا�سة ي�سبح املقام مهيئًا لعر�س اأبرز النتائج العامة وتو�سيات الدرا�سة. 

1807009_FAMILY DEVELOPMENT_BOOKS.indd   97 12/20/18   2:14 PM



1807009_FAMILY DEVELOPMENT_BOOKS.indd   98 12/20/18   2:14 PM



99

النتائج العامة وتوصيات الدراسة

البوؤرية حول مو�سوع  النقا�س  واقع حلقات  اإليها من  التو�سل  التي مت  الإمربيقية  والنتائج  النظري  التحليل  يف �سوء 

الدرا�سة الراهن يتعني علينا اأن نلقي ال�سوء على اأبرز النتائج التي متثل انعكا�سًا مبا�رضاً لأهداف الدرا�سة واإجابة وا�سحة 

على اأبرز ت�ساوؤلتها. 

على م�ستوى التاأ�سيل الأكادميي ملفهوم ثقافة اخلري ات�سح اأنه مفهوم مركب وجمرد له دللته املتنوعة على امل�ستويات 

دون  وال�سلوكيات  لالأفكار  املمار�سة  مبنطق  اليومية  احلياة  يف  حمكوم  اأنه  كما  والثقايف،  والجتماعي  والفل�سفي  الفكري 

انتظار مقابل. 

الثقايف  الجتماعي  التكوين  اأن طبيعة  ات�سح  الإماراتي،  املجتمع  لثقافة اخلري يف  القيمي  املنطلق  اأبعاد  عن حتديد 

للمجتمع مبكوناته الأ�سا�سية متثل امل�سدر الفاعل لهذا الطابع الثقايف. وجاء ترتيب هذه املنطلقات وفقا للرتتيب التايل: 

الدين الإ�سالمي: باعتباره املحدد الرئي�سي لكل املمار�سات وال�سلوكيات يف جتربة احلياة اليومية ¯

القيم والعادات والتقاليد: باعتبارها املرياث الثقايف الأ�سيل والكامن يف املجتمع ¯

القيادة ال�سيا�سية: حيث متتلك الأدوات وزمام املبادرة يف تعميم وتفعيل ثقافة اخلري ¯

موؤ�س�سات التن�سئة الجتماعية: وت�سم الأ�رضة وو�سائل العالم ويتداخالن مع الدين والقيم ف�ساًل عن تعر�سهما  ¯

الأدوار وتبدل  الجتماعي  التغري  لعوامل 

اجلمعيات الأهلية وموؤ�س�سات املجتمع املدين: واأدوارها حمدودة لوجود اإ�سكاليات اإدارية وتنظيمية ¯

• فيما يخ�س حتديد م�ستويات املمار�سة لثقافة اخلري يف الواقع الإماراتي، تو�سلت الدرا�سة اإىل النتائج التالية: 	

الر�سمي ¯ الر�سمي وغري  الطابع  باملمار�سة من حيث  القائم  التنظيم  تبعًا ملوقع  املمار�سة  وتاأثري  اختالف طابع 

الإدارية  ¯ والإمكانيات  التمويل  ميكانيزمات  امتالك  بفعل  اخلري  ثقافة  ممار�سة  نطاق  يف  الر�سمي  التنظيم  متيز 

لتنظيمية ا و

النطاق،  ¯ حمدود  كان  واإن  مميز  فردي  مل�سارين:  واتخاذها  الر�سمية  غري  التنظيمات  يف  املمار�سة  اإطار  تباين 

وجماعي يفتقد لعوامل التنظيم والإدارة والعالن

ارتفاع معدلت اإ�سهام فئة ال�سباب الذكور على ح�ساب الإناث لختالف اخل�سائ�س الفيزيقية والجتماعية والثقافية  ¯

ومدى ارتباطها بالقيود القيمية ال�سائدة يف املجتمع

• اأما عن معوقات ممار�سة ثقافة اخلري فحددت يف: 	

– ف�ساًل عن  ال�سباب  فئة  لدى  – خا�سة  والثقافية  الجتماعية  للقيم  الن�سبي  الرتاجع  بفعل  ال�سعبية  امل�ساركة  �سعف 

عوامل احلداثة وانعكا�ساتها ال�سلبية

تداخل م�سارات فعل اخلري والق�سور يف عمليات التن�سيق والتوجيه
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�سعف موؤ�س�سات املجتمع املدين لعوامل تنظيمية واإدارية ومتويلية

• اأما عن ا�ست�رضاف م�ستقبل جمتمع الإمارات يف �سوء تعميم ثقافة اخلري فكانت النتائج اإيجابية ومتثلت يف: 	

ارتفاع معدلت التنمية الجتماعية بالدولة ¯

حتقيق املزيد من التما�سك املجتمعي.  ¯

الجتاه نحو اإ�سالح جوانب اخللل القيمي ¯

التميز الريادي الدويل يف املجالت الجتماعية والثقافية ¯

ويف �سوء ما �سبق من نتائج، فاإن الدرا�سة تو�سي مبا يلي: 

ال�رضوع يف اإعداد ا�سرتاتيجية قومية لتعميم ثقافة اخلري يف املجتمع الإماراتي. 

تبني اإعداد درا�سات تقييمية ملبادرات اخلري 2017 وحتديد اأبرز انعكا�ساتها

توفري قاعدة بيانات ت�سنيفية لأعمال اخلري وممار�ساتها داخل املجتمع

توفري الدعم اللوجي�ستي من الوزارات املختلفة ملوؤ�س�سات املجتمع املدين لتفعيل اأدوارها داخل املجتمع

تخ�سي�س م�ساحة اإعالمية مميزة ت�سعى اإىل ر�سد اأن�سطة اخلري وممار�ساتها داخل وخارج الدولة والإعالن عنها بهدف 

تعميم ثقافة اخلري كثقافة �سعب. 
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جائزة البحوث والدراسات

الدورة الرابعة عشرة 1439ه - 2017م

ثانيًا: فئة الباحثين

ثقافة العمل الخيري

 

المركز األول

عنوان البحث 

اتجاهات أفراد المجتمع نحو دور العمل التطوعي 

في تعزيز األمن المجتمعي

 )دراسة ميدانية على عينة من مواطني مدينة الشارقة(

إعداد: الباحثة مريم الجعيدي
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اتجاهات أفراد المجتمع نحو دور العمل التطوعي

 في تعزيز األمن المجتمعي

 )دراسة ميدانية على عينة من مواطني إمارة الشارقة(

امل�ستخل�س باللغة العربية. 

املجتمعي  الأمن  تعزيز  يف  التطوعي  العمل  دور  نحو  الدرا�سة  عينة  اجتاهات  على  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هذه  تهدف 

ال�سارقة.  مدينة  مواطني  من  عينة  على 

ال�سارقة.  120 من مواطني مدينة  ا�ستبانة طبقت على عينة ع�سوائية قوامها  الدرا�سة مت ت�سميم  اأهداف  ولتحقيق 

والجتماعية  الدميوغرافية  اخل�سائ�س  ملعرفة  وجاما(  املئوية  الن�سب  )التكرارت،  الو�سفي  الإح�ساء  ا�ستخدام  ومت 

املجتمعي.  الأمن  تعزيز  يف  التطوعي  بدورالعمل  املتعلقة  الدرا�سة  بيانات  لتحليل  و  للمبحوثني، 

العمل  ممار�سة  امل�ستقل  املتغري  مابني  اإح�سائية  دللة  ذات  عالقة  وجود  الإح�سائي  التحليل  نتائج  ك�سفت  و   

بناء  ال�سارقة،  مبدينة  املجتمع  متا�سك  قوة  وهي  اأخرى،  جهة  من  ال�ستبيان  حماور  ومقايي�س  جهة،  من  التطوعي 

ال�سارقة.  مدينة  املجتمع يف  اأمن  ال�سارقة، وحماية  مدينة  الإماراتيني يف  املتطوعني  �سخ�سية 

�ساعات  ومتو�سط  الإناث  ل�سالح  كاجلن�س  امل�ستقلة  املتغريات  مابني  اإح�سائية  دللة  ذات  تبني وجود عالقة  كما 

اإىل  بالإ�سافة  اأخرى،  جهة  من  املتطوعني  �سخ�سية  بناء  يف  التطوعي  العمل  ودور  جهة  من  التطوعي  العمل  ق�ساء 

يف  التطوعي  العمل  ودور  جهة،  من  التطوعي  العمل  ق�ساء  �ساعات  متو�سط  مابني  اح�سائية  دللة  ذات  عالقة  وجود 

اأخرى.  جهة  من  املجتمع  اأمن  حماية 

احلالة  الجتماعية،  احلالة  التعليمي،  امل�ستوى  )كالعمر،  املتغريات  باقي  مابني  عالقة  وجود  عدم  تبني  كما 

ال�سهري(.  الأ�رضة  دخل  متو�سط  العمل،  نوع  العملية، 

الكلمات الدالة: العمل التطوعي، الأمن املجتمعي. 

1807009_FAMILY DEVELOPMENT_BOOKS.indd   105 12/20/18   2:14 PM



1807009_FAMILY DEVELOPMENT_BOOKS.indd   106 12/20/18   2:14 PM



107

1. 1مقدمة: 

ومتا�سك  املجتمع  بناء  يف  اأ�سا�سية  ركيزة  بل  ح�ساريًا،  �سلوكًا  متثل  اإيجابية  اجتماعية  ظاهرة  التطوعي  العمل  يعد 

الطرح  حيث  من  حديث  لكنه  الن�ساين،  املجتمع  مع  ن�سات  التي  القدمية  الجتماعية  الن�ساطات  اأحد  يعترب  كما  اأفراده، 

والهتمام، خا�سة يف املجتمعات العربية، على الرغم من اأهميته وما يرتبط به من اإ�سكاليات. كما جند الكثري من ال�سيغ 

واملمار�سات التي متثل �سوراً للعمل التطوعي اخلريي يف التاريخ ال�سالمي وارتبطت بالتطورات الجتماعية ومبقومات 

)2011 النتماء وامل�سووؤلية املجتمعية. )كرمي، 

وميكن القول باأن العمل التطوعي مر مبراحل لي�سل لل�سورة احلالية، واإن العمل اخلريي لي�س بالأمر اجلديد واإمنا بداأت 

مظاهره مع ظهور ال�سالم، اإىل جانب الهتمام به على امل�ستويني العاملي والعربي بال�سافة اإىل امل�ستوى املحلي. 

1863م، وهي  العامة يف عام  للمنفعة  بتاأ�سي�س جمعية جنيف  اليطايل )هرني دونان(  قام  العاملي  ال�سعيد  وعلى 

جمعية تطوعية خلدمة اجلرحى يف احلروب، ثم ُعرفت بعد ذلكب ا�سم اللجنةالدولية لل�سليب الأحمر، بعدها ظهرت حركة 

جمعيات الإح�سان التي بداأت عام1869 م يف مدينة لندن واجنلرتا. 

اإىل جانب تقدمي اخلدمات  الدينية  الثقافة  التعليمو  ن�رض  بدور كبري يف  املنظمات اخلريية  العربي برزت  ويف املجتمع 

اأو  اأواحلروب  اأثناء فرتات الن�سال �سد ال�ستعمار الأجنبي 
ً
وامل�ساعدات الجتماعية. كما�سهد القطاع الأهلي العربي تطورا 

ن�ساأة  و تعود  الوطنية،  ا�ستقاللها وهويتها  اأجل احلفاظ على  ال�سعبي من  �سهدتهاا ملنطقة، مما عززالتكاتف  التي  الكوارث 

اجلمعيات يف الوطن العربي اإىل بدايات القر 11 م يف م�رض 1871 م، تون�س 1897 م، العراق1973 م، الأردن 1912م، 

فل�سطني1920م. )ال�سكني، 2012(

زايد  ال�سيخ  له  املغفور  اأر�سى  ولقد  تاأ�سي�سها،  بفداأت مع  المارات  بدولة  التطوعي  العمل  املحلية يف  التجربة  اأما عن 

بن �سلطان رحمه اهلل )اأ�س�س العمل التطوعي يف الدولة و�سجع اأبناء �سعبه على العمل التطوعي، باإ�سدار القانون الحتادي 

اأعطيت اجلمعيات  1980 ب�سان اجلمعيات ذات النفع العام، حيث  1974 وتعديله بالقانون رقم )2( ل�سنة  رقم )6( �سنة 

قدراً كبرياً من احلرية مل�ساعدتها بفاعلية اأكرب لتحقيق اأهدافها وامل�ساركة يف اإجناز التنمية ال�ساملة التي ين�سدها جمتمع 

المارات، وحدد القانون الكثري من الأمور باملتعلقة بتظيم العمل الجتماعي التطوعي. )كرمي، 2011(

واعتقد اأن الهتمام باملتطوع الماراتي مل يقت�رض على هذا احلد ولكنه امتدد اإىل واقع اأكرب يقوم على تنمية مهارات 

ال�سباب و�سقلها من خالل ت�سجيعهم على العمل التطوعي، فقد اأطلق �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب 

رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، اأكرب من�سة ذكية تطوعية على م�ستوى الدولة. 

 وهي من�سة �ساملة وتفاعلية لتطوير وتنظيم اجلهود التطوعية يف الدولة تهدف اإىل تو�سيع نطاق العمل التطوعي يف 

الإمارات من خالل ت�سهيل عملية التطوع، وتقوم املن�سة بدور الو�سيط بني الراغبني بالتطوع و الفر�س التطوعّية املتاحة 

من قبل موؤ�س�سات القطاعني العام واخلا�س من خاللها، هذا من �ساأنه اأن ي�سهل عملية البحث عن فر�س تطوعية للراغبني 

بالتطوع ح�سب اهتماماتهم ومهاراتهم وخرباتهم. )موقع متطوعو المارات(

وجند اأن التطوع اأ�سبح اإرادة وطنية نابعة من املواطنني ملواجهة التحديات والأزمات والتغلب عليها لتحقيق م�ستوى 

معي�سي من جهة واأمني من جهة اأخرى ي�سوده الرتابط والتما�سك. 
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1. 2مشكلة الدراسة: 

دوراً  وقطاعاته  اأ�سكاله  بكل  التطوعي  العمل  يلعب 

املجتمع،  اأفراد  بني  الجتماعي  التما�سك  بناء  يف  جوهريًا 

الكثري  واأك��د  بينهم.  والإيثار  التعاون  اأطر  دعم  خالل  من 

يتم خلقها من خالل  التي  الثقة  اأن  والباحثني  العلماء  من 

اأفراد  بني  الجتماعي  التما�سك  تدعم  التطوعية  الأن�سطة 

هناك  كان  اإذا  اأنه  الباحثني  من  عدد  يوؤكد  كما  املجتمع، 

متا�سك اجتماعي قوي ف�سيرتتب عليه وجود قطاع تطوعي 

قوي. واأن وجود قطاع تطوعي قوي يدل على وجود متا�سك 

اجتماعي قوي. 

الن�ساط  م��ن  مهمًا  ج���زءاً  التطوعي  العمل  وي�سكل 

مكماًل  ويعد  املجتمع  واأمن  متا�سك  يعزز  الذي  الجتماعي 

ا�ستقرار  على  احل��ف��اظ  يف  واخل��ا���س  احلكومي  للعملني 

التطوعي  العمل  دور  ليقت�رض  و  اأف��راده.  ومتا�سك  املجتمع 

ترجع  بل  اخلا�س،  القطاع  اأو  احلكومي  العمل  دعم  على 

بالنتماء  ال�سعور  تنمية  على  قدرته  اإىل  الرئي�سية  اأهميته 

والولء للمجتمع لدى املتطوع ومن يقوم بتقدمي اخلدمة له. 

)وويل، dWoolley1998، �س3(

وتكمن م�سكلة الدرا�سة احلالية يف العالقة الوطيدة بني 

اإذ يقوم العمل التطوعي  العمل التطوعي والأمن املجتعمي، 

كالبطالة  الجتماعية  امل�سكالت  من  الكثري  معاجلة  على 

ال�سلبية  والأمية واملخدرات والت�سول ويق�سي على الظواهر 

الدخيلة ملجتمعاتنا لأنه ي�ساعد اأفراد املجتمع للعمل النافع 

واملعوزين  وامل�سنني  الأرامل  برعاية  يتعلق  فيما  والهادف 

كما اأنه يعزز من روح الن�سباط فيما يخ�س حماية البيئة 

ومواجهة الكوارث والزمات. )ال�سهراين، 2006(

على  للتعرف  احلالية  الدرا�سة  م�سكلة  تاأتي  هنا  ومن 

العالقة بني العمل التطوعي والأمن املجتمعي. 

1. 3تساؤالت الدراسة

 ت�سعى الدرا�سة لالإجابة عن الت�ساوؤل الرئي�سي التايل: 

التطوعي  العمل  دور  نحو  العينة  اأفراد  اجتاهات  ماهي 

يف تعزيز الأمن املجتمعي يف مدينة ال�سارقة؟

الفرعية  الت�ساوؤلت  الرئي�سي  الت�ساوؤل  هذا  عن  وينبثق 

التالية: 

مبدينة  املجتمع  متا�سك  قوة  التطوعي  العمل  يدعم  هل 

ال�سارقة؟

هل يوؤدي العمل التطوعي دوراً يف بناء �سخ�سية الأفراد 

املتطوعني الماراتيني مبدينة ال�سارقة؟

هل يوؤدي العمل التطوعي دوراً يف حماية اأمن املجتمع 

مبدينة ال�سارقة؟ 

1. 4أهداف الدراسة 

اإمكانية دعم العمل التطوعي لقوة متا�سك  التعرف على 

املجتمع مبدينة ال�سارقة

�سخ�سية  بناء  يف  التطوعي  العمل  دور  على  التعرف 

الأفراد املتطوعني الماراتيني مبدينة ال�سارقة. 

التعرف على دور العمل التطوعي يف حماية اأمن املجتمع 

مبدينة ال�سارقة

1. 5أهمية الدراسة

من الناحية الأكادميية: 

مو�سوع  يف  الجتماعية  للدرا�سات  علمية  اإ�سافة 

الأمن املجتمعي  تعزيز  التطوعي ومعرفة دوره يف  العمل 

يف  ملا�سلو  احلاجات  و�سلم  الوظيفية  نظريتي  وتوظيف 

التطوعي والأمن  العمل  الكامنة بني  العالقة  التعرف على 

املجتمعي. 

من الناحية المجتمعية: 

يعد العمل التطوعي من الأ�سا�سيات التي يقا�س بها تقدم 

التطوعي  العمل  يف  امل�ساركة  لأن  الإن�سانية،  املجتمعات 

 ت�سهم يف دعم ونهو�س املجتمع وارتقائه ومتا�سكه بنائه. 

العمل  دور  اأهمية  من  املجتمعية  الدرا�سة  اأهمية  وتكمن   

من  املجتمع  وحماية  ال�سامل  الأم��ن  حتقيق  يف  التطوعي 

وامل��خ��درات  كاجلرمية  الجتماعية  والأم��را���س  الظواهر 

والق�ساء اأو التقليل من ن�سب البطالة يف املجتمع. 
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1. 6 تشمل الدراسة مفهومين أساسين: 

العمل التطوعي: اجلهد الذي يبذله الفرد من اأجل جمتمعه 

اأو من اأجل موؤ�س�سة دون توقع اأي جزاء مادي مقابل جهوده، 

�سواء كان هذا اجلهد مبذوًل بالنف�س اأو املال عن طيب خاطر 

يف �سبيل �سعادة الآخرين )عاطف، 2009، �س2(. 

باأنه  نظري  وجهة  من  التطوعي  العمل  تعريف  وميكن 

العمل الذي يقوم به الفرد طوعًا دون تلقى اأي مقابل مادي. 

الدولة  )اإح�سا�س  باأنه  ال�سقحاء  الأمن املجتمعي: يعرفه 

الجتماعية  الظواهر  لن��ع��دام  وال�ستقرار  بالطماأنينة 

العليا(  ومبادئة  الأ�سيلة  املجتمع  قيم  مع  تتعار�س  التي 

)الكيالين، 2012( 

وميكن تعريف الأمن املجتمعي براأيي باأنه خلو املجتمع 

من اأية ظواهر �سلبية توؤدي اإىل زعزعة اآمنه وا�ستقراره. 

1. 7الدراسات السابقة

العربية: )ح�سب الرتتيب الزمني( 

بالعمل . 1 )امل�ساركة  بعنوان   )1992 )را�سد:  درا�سة 

التطوعي يف دولة الإمارات(توم تطبيقها على عينة 

من املتطوعني وغري املتطوعني، وبلغت 140 مفردة 

الدرا�سة  وهدفت  الدولة.  مناطق  كافة  على  موزعة 

للتعرف على اآراء املواطنني حول امل�ساركة يف العمل 

التطوعي وعالقتها ببع�س املتغريات الدميوغرافية، 

كما هدفت للتعرف على اأ�سباب النخراط يف العمل 

التطوعي ودور املوؤ�س�سات الر�سمية يف الت�سجيع على 

التالية:  النتائج  الدرا�سة  وك�سفت  التطوعي.  العمل 

عالقة  وج��ود  ال�سباب،  لفئة  التطوع  ن�سبة  ارتفاع 

امل�ساركة  ن�سبة  و  التعليمي  امل�ستوى  بني  طردية 

للقيام  الدافع  اأن  اإىل  اإ�سافة  التطوعي،  العمل  يف 

بالأعمال التطوعية هو دافع ذاتي و�سخ�سي. 

)العمل . 2 بعنوان  درا�سة  باإعداد   )2006 )ال�سهراين:  قام 

اإىل معرفة  باأمن املجتمع( تهدف  التطوعي وعالقته 

من  املجتمع،  واأم��ن  التطوعي  العمل  بني  العالقة 

املجتمع  يف  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل  جم���الت  خ���الل 

املتطوعني  خ�سائ�س  اإىل  والتعرف  ال�سعودي، 

وعالقة  التطوعي،  بالعمل  لاللتحاق  ودوافعهم 

بيان  اإىل  اإ�سافة  و�سالمته،  املجتمع  باأمن  ذل��ك 

املجتمع  يف  التطوعي  للعمل  الأمنية  الأدوار  اأهم 

املنظمة  والقوانني  واأه��داف��ه  ودواف��ع��ه  ال�سعودي، 

متطوعًا   )212( قوامها  عينة  الدرا�سة  �سملت  له. 

اخلريية  واملوؤ�س�سات  اجلمعيات  يف  العاملني  من 

جميع  اأن  اإىل  النتائج  واأ���س��ارت  الريا�س،  مبدينة 

الأدوار الأمنية التي يقوم بها املتطوعون هي اأدوار 

مهمة جداً كالإ�سهام يف مكافحة الت�سول، وم�ساعدة 

وقاية  يف  والإ�سهام  الفقر،  مواجهة  على  املعوزين 

والنحراف  الت�رضد  من  ال�سجون  نزلء  واأطفال  اأ�رض 

واأخطار املخدرات، وم�ساعده  والوقاية من اجلرمية 

املجتمع يف مواجهة الكوارث، مثل احلرائق وال�سيول 

تعقب  يف  الأمنية  الأجهزة  وم�ساعدة  والنفجارات، 

املجرمني والإبالغ عن امل�سبوهني. 

)دور . 3 بعنوان  بدرا�سة  2006م(  )ع���ارف:  قامت 

العمل  نحو  الطالب  اجتاهات  تنمية  يف  اجلامعة 

التطوعي يف �سوء مفهوم التنمية امل�ستدامة )درا�سة 

مب�رض.  ال��وادي  جنوب  جامعة  طالب  على  تطبيقية 

اإىل تو�سيح ماهية التطوع واأ�سكاله  هدفت الدرا�سة 

والتعرف على اجتاهات طالب اجلامعة نحو ظاهرة 

تنمية  يف  اجلامعة  بدور  والتعريف  التطوعي  العمل 

التنمية  حتقيق  يف  اأ�سا�سي  كمدخل  التطوع  ثقافة 

التطوع  مفهوم  لبيان  الدرا�سة  وتو�سلت  امل�ستدامة. 

امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  يف  ودوره  واأ�سكاله 

نحو  ككل  الدرا�سة  لعينة  �سالبة  اجتاهات  ووج��ود 

التطوعي  للعمل  القيم  لأبعاد  �سواء  التطوعي  العمل 

املجتمع  ونظرة  للتطوع  الجتماعية  امل�سئولية  اأو 

العمل  ثقافة  ن�رض  عوامل  اأهم  وبينت  التطوع،  نحو 

وحتديد  باجلامعة  الرتبويني  خالل  من  التطوعي 

ثقافة  لتنمية  التنفيذية  والإج����راءات  ال�سيا�سات 

التطوع والتخطيط ال�سرتاتيجي للعمل التطوعي يف 

اجلامعات. 
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اأجرى )ال�سلطان: 2009 م( درا�سة بعنوان )اجتاهات . 4

التطوعي(  العمل  نحو  ال��ذك��ور  اجلامعي  ال�سباب 

هدفت  �سعود(  امللك  جامعة  على  تطبيقية  )درا�سة 

نحو  اجلامعي  ال�سباب  اجتاهات  عن  الك�سف  اإىل 

ممار�سة العمل التطوعي وماهية الأعمال التطوعية 

التي  التي يرغبون يف ممار�ستها وحتديد املعوقات 

بالأعمال  اجلامعي  ال�سباب  التحاق  دون  حت��ول 

التطوعية، وبينت الدرا�سة اأن اجتاه ال�سباب اجلامعي 

نحو العمل التطوعي اإيجابي واأن اأكرث جمالت العمل 

املحتاجني  م�ساعدة  يف  يتمثل  جاذبية  التطوعي 

بالأعمال  امل�ساركة  ثم  املر�سى  وزي��ارة  والفقراء 

جاذبية  اأقلها  كانت  بينما  الغاثية،  التطوعية 

يف  وامل�ساركة  املدين  الدفاع  اأعمال  يف  امل�ساركة 

اكت�ساب  اأن  الدرا�سة  واأظهرت  الريا�سية.  الأندية 

الفراغ  وقت  و�سغل  اخلربة،  وزيادة  جديدة  مهارات 

بامور مفيدة، وامل�ساعدة يف خدمة املجتمع، والثقة 

الفوائد  مقدمة  يف  تاتي  ال�سخ�سية  وتنمية  بالنف�س 

العمل  يف  م�ساركتهم  ج��راء  ال�سباب  يجنيها  التي 

التطوعي ويرونها ذات اهمية مرتفعة جداً. 

2012( ح��ول )الب��ع��اد . 5 ج��اءت درا���س��ة )���س��وم��ان: 

عملية  يف  ودوره���ا  التطوعي  للعمل  الجتماعية 

التما�سك الجتماعي يف املجتمع ال�سعودي( للتعرف 

على الأبعاد الجتماعية للعمل التطوعي، وابراز دوره 

العالقة  معرفة  جانب  اإىل  الجتماعي  التما�سك  يف 

والعاملية  املحلية  املتغريات  عن  والك�سف  بينهما، 

الجتماعي.  والتما�سك  التطوعي  العمل  طبيعة  على 

يلعب  التطوعي  العمل  اأن  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت 

دوراً رئي�سيًا يف بناء جمتمع متما�سك ومرتابط من 

خالل �سبكة العالقات الجتماعية، وتوقف م�ستقبل 

العمل التطوعي على مايحيط به من تغريات حملية 

واإقليمية. 

بعنوان . 6  )2014 واملقبل:  )ال��زي��ر  درا���س��ة  هدفت 

ال�سباب  ل��دى  امل��واط��ن��ة  وق��ي��م  التطوعي  )العمل 

املتطوعني  من  عينة  على  مطبقة  درا�سة  ال�سعودي( 

على  التعرف  اإىل  ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف 

وخ�سائ�سهم  ال�سباب  ال�سعوديني  املتطوعني  واقع 

لديهم  التطوع  ومفهوم  والدميوغرافية  الجتماعية 

اإىل  النتائج  واأ�سارت  لديهم.  املواطنه  قيم  وكذلك 

وجود قيم املواطنة الثابتة لدى املتطوعني، وتفوق 

ثقافة  وانت�سار  الذكور  على  الناث  املتطوعني  عدد 

املراكز  دور  وكذلك  ال�سعودي  ال�سباب  بني  التطوع 

قيم  ال�سعودي وتر�سيخ  ال�سباب  تنمية  التطوعية يف 

املواطنة لديهم. 

)العالقةبني . 7 حول   )2014 )لوتاه:  درا�سة  اأجريت 

ال�سباب  لدى  مل�ساركة  قيما  وتعزيز  ثقافةالتطوع 

 312 على  العربيةاملتحدة(  دول���ةالإم���ارات  يف 

م��ف��ردة م��ن ال��ذك��ور والإن����اث م��ن ط��الب جامعة 

دواف��ع  على  للتعرف  الدرا�سة  وهدفت  الم���ارات. 

الإم����ارات،  دول���ة  يف  وواق��ع��ه  التطوعي،  العمل 

النتائج  وتو�سلت  ال�سباب.  لدى  التطوعيه  القيم 

وامل�ساركة  التطوع  قيم  تعزيز  اإىل  احلاجة  اإىل 

قليل  جمتمع  يف  خا�سة  الن�سء،  لدى  املجتمعية 

وبحاجة  املوؤ�س�سات،  ببناء  العهد  وحديث  ال�سكان 

بامل�سرية  للدفع  املجتمعية  اجل��ه��ود  لت�سافر 

التحديات  من  وجودجمموعة  جانب  اإىل  التنموية 

التي تعرت�س عمل موؤ�س�سات املجتمع املدين. 

اأجنبية: )ح�سب الرتتيب الزمني(

هدفت درا�سة )Woolley: 1998( اأجريت يف كندا . 8

والن�ساط  الجتماعي  التما�سك  بني  )الربط  بعنوان 

التما�سك  بني  العالقة  عن  الك�سف  اإىل  التطوعي( 

اأن  اإىل  وتو�سلت  التطوعي،  والن�ساط  الجتماعي 

من  الجتماعي  التما�سك  يدعم  التطوعي  الن�ساط 

لوظائفه  تاأديته  وحت�سني  املجتمع  تنمية  خ��الل 

للمحتاجني  وامل�ساعدة  العون  يد  مد  طريق  عن 

الن�ساط  يف  امل�ساركة  ت���زداد  كما  واملهم�سني، 

بال�سافة  التعليمي،  امل�ستوى  بازدياد  التطوعي 

اإىل وجود عالقة اإيجابية بني م�ستوى امل�ساركة يف 

الأن�سطة التطوعية وم�ستوى دخل الأ�رضة املرتفع. 
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9 . )Judy ،Esmond: 2001( واإ�سوند  جودي  اأج��رت 

بالتعليم  الطالب  م�ساركة  )م��دى  بعنوان  درا�سة 

)درا�سة  التطوعي  العمل  يف  با�سرتاليا  اجلامعي 

على  للتعرف  طالبًا   1162 ل��  م�سحية  و�سفية 

ودوافع  وطبيعته  التطوعي  العمل  نحو  اجتاهاتهم 

الهتمام. وتو�سلت الدرا�سة اإىل ظهور اجتاه اإيجابي 

حيث  الأ�سرتايل  باملجتمع  التطوعية  الأن�سطة  نحو 

بالعمل  واهتمام  خربة  لها  العينة  من   %70 اإن 

الن�ساط  لو�سوح   %62 متعددة،  لأ�سباب  التطوعي 

والجتماعية  القت�سادية  للقيمة   %21 التطوعي، 

ل�ستثمار   %9 املجتمع  تنمية  يف  الثالث  للقطاع 

والإع��داد  للتدريب   %8 املجتمع  خدمة  يف  الوقت 

للعمل يف امل�ستقبل. 

درا�سة . 10  )Christina ،Willar: 2001( اأج��رى 

خدمة  جم��ال  يف  اجل��ام��ع��ة  ب��رام��ج  )دور  ب��ع��ن��وان 

ال�سباب  واهتمامات  اجت��اه��ات  بناء  يف  املجتمع 

بالعمل التطوعي( حتديد دور برامج اجلامعة خلدمة 

املجتمع يف بناء اهتمامات ال�سباب اجلامعي بالعمل 

اأ�سبوع  برنامج  يف  امل�ساركة  خ��الل  من  التطوعي 

التطوع، وحماية  اأو برنامج حمالت  خدمة املجتمع 

البيئة، ول للمخدرات، ول للتدخني، اأو برنامج اخلط 

ال�ساخن لالت�سال وال�ستف�سار، لتعزيز امل�ساركة يف 

تقدمي اخلدمة وتنمية املهارات املتعلقة بها، واإتاحة 

الفر�س املتنوعة لتلبية حاجات حقيقية باملجتمع، 

اإدراك  يف  املجتمع  خدمة  ل�سياق  اأف�سل  واإدراك 

الذات، واإدراك الآخرين واملزايا الجتماعية للتطوع. 

وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن برامج خدمة املجتمع منوذج 

لإدراك اأف�سل للذات ولالآخرين، وقوة اإيجابية لتنمية 

املجتمع، واأ�سلوب للحياة ومنو املواطنة. 

11 . )Andrew ،Holmes 2002( وقدم اأنديرو وهلوملز

يف درا�ستهما عن )عالقة اجلامعة بالعمل التطوعي( 

 Hull بجامعة  امل�ستمر  التعليم  مركز  م�رضوع 

العمل  مهارات  لتنمية  كنموذج  الطالب  احتاد  عن 

تقدمي  اإىل  بالإ�سافة  التعلم،  وتي�سري  التطوعي 

اجلامعة، وحتديد  بنائي مل�ساركة طالب  اإطار عمل 

العمل  الت�سال،  امل�سكلة،  حل  املهارات:  جمالت 

مع الآخرين، واإعداد خطة عمل لتطويرها وذلك من 

خالل التعريف بالنموذج الذي يقدم بربامج التعليم 

املفتوح والتعليم عن بعد ويت�سمن تعليم املهارات 

واأهمية  التقدمي،  النقد،  حتليل،  فح�س،  الأ�سا�سية: 

النموذج يف حتديد جمالت النمو احلايل وامل�ستقبلي 

اأكرث  اإدراك  وجود  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت  للمهارات. 

طالب  لدى  املهارات  تطوير  باأهمية  ووعى  للذات 

الطالب  وم�ساركة  بالربنامج،  امل�ساركني  الحتاد 

التطوع  بربامج  اأ�سبوع  كل  �ساعة   20 من  باأكرث 

كمتطلب لتنمية املهارات، و�رضورة تقدمي النموذج 

لكل طالب اجلامعة للتدريب على تنمية املهارات. 

التعقيب على الدرا�سات ال�سابقة 

على  العربية  ال�سابقة  والبحوث  الدرا�سات  اأغلب  ركزت 

دور العمل التطوعي يف تعزيز القيم لدى ال�سباب، كدرا�سات 

درا�سة  وجاءت  ولوتاه.  واملقبل  الزير  و  وعارف  ال�سلطان 

را�سد يف الإمارات عن دوافع امل�ساركة يف العمل التطوعي 

واأن  ال�سباب  فئة  املتطوعني من  ن�سبة  ارتفاع  اإىل  واأ�سارت 

يف  وامل�ساركة  التعليمي  امل�ستوى  مابني  طردية  العالقة 

العمل التطوعي. يف حني تناولت درا�ستا ال�سهراين و�سومان 

لالجتاه عالقة العمل التطوعي باأمن اجلتمع، وهما قريبتان 

األ وهو دور العمل التطوعي يف  الدرا�سة احلالية  اإىل حمور 

الرئي�سي  تعزيز الأمن املجتمعي، وتتفقان معها يف الهدف 

التطوعي  العمل  بني  الكامنة  العالقة  على  التعرف  وه��و 

والأمن املجتمعي. بينما تختلفان معها يف جمتمع الدرا�سة 

والأهداف الخرى للدرا�سة كالأدوار الأمنية للعمل التطوعي 

والأبعاد الجتماعية للعمل التطوعي. 

يف حني اأو�سحت الدرا�سات الأجنبية العالقة بني العمل 

بوجه خا�س  املجتمع  الجتماعي يف  والتما�سك  التطوعي 

وكري�ستان  واإ�سوند  ج��ودي  درا�سة  بينت  وويل،  كدرا�سة 

الربامج اجلامعية يف توجهات  اأنديرو وهلوملز دور  وويلر 

عن  احلالية  الدرا�سة  وتختلف  التطوعي،  للعمل  ال�سباب 

اأجريت  ال��ذي  الدرا�سة  جمتمع  يف  الأجنبية  ال��درا���س��ات 
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التطوعي  العمل  مو�سوع  على  تركيزها  جانب  اإىل  فيه 

للطالب ب�سكل عام وطالب املرحلة اجلامعية ب�سكل خا�س 

و�رضورة ممار�سته من قبلهم. 

العمل  ملو�سوع  تناولها  يف  احلالية  الدرا�سة  وتتميز 

الم��ارات،  دول��ة  يف  الأمني  باجلانب  وعالقته  التطوعي 

وال�سارقة بالتحديد. 

تاأ�سيل  يف  ال��درا���س��ات  ه��ذه  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  ومت��ت 

و�سياغة  احلالية  للدرا�سة  والفكري  النظري  الإط��اري��ن 

هذه  تطبيقها  مت  التي  ال�ستبانة  وف��ق��رات  الت�ساوؤلت 

الباحثون  قدمها  التي  الإ�سهامات  هذه  اأن  ونرى  الدرا�سة. 

ال�سوء على  األقت  التطوعي  العمل  من خالل درا�ساتهم عن 

العمل  بني  العالقة  �ستتناول  التي  الراهنة  الدرا�سة  م�سكلة 

التطوعي والأمن املجتمعي. 

1. 8 اإلطار النظري للدراسة

¯  Constructivism Theory النظرية البنائية

الجتماعي  التطوعي  ال�سلوك  تف�سري  حتاول  نظرية  هي 

املجتمع،  يف  يحققها  التي  النتائج  تف�سري  اإىل  بالرجوع 

فاملجتمع يف هذه النظرية ميثل اأجزاء مرتابطة يوؤدي كل منها 

وظيفة من اأجل خدمة اأهداف اجلميع. وهذه النظرية ترى اأن 

املجتمع له ن�سق من العالقات الجتماعية ومن ثم جتمع هذه 

العالقات يف �سورة منظمة اجتماعية وبالتايل ينبغي النظر 

اأجزاء  جمموعة  يحوي  ن�سقًا  باعتباره  كلية  نظرة  للمجتمع 

مرتابطة كما يرتتب على هذه الروؤية الت�سويرية تعدد العوامل 

تامًا  يكون  لن  املجتمع  يف  التكامل  اأن  كما  الجتماعية، 

الذي يحدث يف  على الإطالق وهذا يحدث اخللل والنحراف 

الك�سف الجتماعي. وتنطبق هذه النظرية على العمل التطوعي 

ا�ستقرار  على  للحفاظ  الجتماعية  الأن�ساق  اأحد  باعتباره 

املجتمع وتكامله وهنا يرتابط الن�سق التطوعي مع الأن�ساق 

الأ�رضي والقت�سادي والرتبوي لي�سكل البناء الجتماعي، فاإذا 

عجز اأحد الأن�ساق الجتماعية عن القيام باأحد وظائف البناء 

الجتماعي فقد ين�ساأ اخللل الوظيفي الناجت عن عجز الأع�ساء 

يف املوؤ�س�سة عن ممار�سة الوظائف الجتماعية فياأتي العمل 

التطوعي ل�سد هذا العجز ويعيد ال�سبط الجتماعي لطبيعته. 

¯  Needs Theory نظرية احلاجات

م�ستويات  خم�سة  اإىل  تنق�سم  ملا�سلو  نظرية  ه��ي   

بالطعام  متمثلة  الأ�سا�سية  احلاجات  قاعدته  هرمًا  لت�سكل 

وال�رضاب وال�سكن واجلن�س وامللب�س، وهي حاجات اأ�سا�سية 

ما�سلو  عند  الأ�سا�سية  احلاجات  يلي  ثم  الإن�سان،  لبقاء 

مبا  نف�سه  على  للفرد  والطماأنينة  الأمان  حاجات  اإ�سباع 

يف ذلك تاأمني دخل منا�سب له واحلاجات التي تليها على 

�سلم حاجات ما�سلو هي احلاجات الجتماعية التي يندرج 

جمال  يف  عليها  يرتتب  ملا  بالنظر  التطوعي  العمل  حتتها 

ل�سخ�سية  الفردية  النظرة  تغري  حتى  ورمبا  الذات  حتقيق 

من  للمتطوع  خا�س  تقدير  من  عنه  يتحقق  وما  املتطوع 

اإن  عامة.  املجتمع  ومن  خا�سة  ب�سورة  اجلماعة  طرف 

مما  املجتمع  خلدمة  ووقته  ونف�سه  مباله  يجود  املتطوع 

واأهمية  جمتمعه  يف  فعال  فرد  باأنه  الإح�سا�س  يعطيه 

من  التقدير  املتطوع  وجد  كلما  حيث  له  املجتمع  نظرة 

باأهميته  واقتناعه  التطوعي  للعمل  دافعيته  زادت  حوله 

تطوعية  خريية  اأع��م��ال  من  ي��وؤدي��ه  وم��ا  به  يقوم  وم��ا 

 )1983 واآخرون،  )رجب  للمجتمع. 

بالنظريات  عالقة  له  التطوعي  العمل  اأن  واخلال�سة 

التي تف�رضه من خالل الآتي: 

م��ن  * التطوع��ي  تف�رضالعم��ل  البنائي��ة:  النظري��ة 

خ��الل النتائ��ج الت��ي يحققها ه��ذا �سل��وك العمل 

الف��رد  تط��وع  اأي  املجتم��ع،  يف  يف  التطوع��ي 

للعم��ل يف خدم��ة جمتمع��ه �سوف ي��وؤدي اإىل �سد 

اخلل��ل اأو العجز داخ��ل املجتمع. مث��ال: م�ساركة 

ال�سباب يف العمل التطوعي ق��د ت�سغله عن القيام 

باأعم��ال اإجرامي��ة. 

كنوع  * التطوعي  العمل  تف�رض  احلاجات:  نظرية 

حتقيق  جم��ال  يف  الجتماعية  احل��اج��ات  م��ن 

املتطوع  لل�سخ�س  الفردية  النظرة  وتغيري  الذات 

وما يح�سل عليه من تقدير مما يجعله يجود بوقته 

وماله ونف�سه خلدمة املجتمع واأفراده. 
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1. 9 نوع الدراسة ومنهجها

الدرا�سة احلالية من الدرا�سات الو�سفية التي تعتمد على 

ا�ستخدام املنهج الو�سفي من خالل امل�سح الجتماعي بالعينة 

و مت العتماد على ال�ستبيان ب�سكل اأ�سا�سي كاأداة للدرا�سة. 

1. 10 مجتمع وعينة الدراسة

ال�سارقة  ام��ارة  مواطني  من  الدرا�سة  جمتمع  تاألف 

ذكور   175432(  
55

لعام �سكاين  تعداد  اآخر  ح�سب  عددهم 

89098 من الإناث.  86325 منهم من الذكور و  واناث( 

ال�سارقة  مدينة  مواطني  من  ع�سوائية  عينة  اختيار  مت  و 

فقط من اجلن�سني الذكور والإناث وتاألفت عينة الدرا�سة من 

120 مفردة، كما مت توزيع ال�ستبانات يف الفرتة الواقعة 
مابني بداية اأغ�سط�س اإىل بداية �سمبترب2017. 

1. 11 أداة الدراسة

اأهداف الدرا�سة يف معرفة دور العمل التطوعي  لتحقيق 

الغاية،  لهذه  ا�ستبانه  تطوير  املجتمعي مت  الأمن  تعزيز  يف 

ا�ستملت على اأربعة اأق�سام رئي�سية هي: 

الدميوغرافية  اخل�سائ�س  على  ا�ستمل  الأول:  الق�سم 

تعليم  م�ستوى  العمر،  )النوع،  والقت�سادية  والجتماعة 

العمل،  نوع  العملية،  احلالة  الجتماعية،  احلالة  العينة، 

الدخل ال�سهري من جميع امل�سادر، هل متت ممار�سة العمل 

التطوعي، ومتو�سط عدد �ساعات العمل التطوعي. 

تقي�س   )10( فقرات  ت�سع  على  ا�ستمل  الثاين:  الق�سم 

كما  املجتمع،  اأفراد  ومتا�سك  لقوة  التطوعي  العمل  دعم 

التطوعي  العمل  تقي�س دور   )10( ت�سع فقرات  ا�ستمل على 

ت�سع  اإىل  بال�سافة  املتطوعني،  الأفراد  �سخ�سية  بناء  يف 

اأمن  حماية  يف  التطوعي  العمل  دور  تقي�س   )10( فقرات 

اأحد  اختيار  عنها  الجابة  تطلبت  الإم��ارات��ي.  املجتمع 

على  اخلما�سي  ليكرت  مقيا�س  على  املو�سوعة  البدائل 

موافق،  غري  حمايد،  موافق،  ب�سدة،  )موافق  التايل  النحو 

ب�سدة(.  موافق  غري 

Sharjah Update   55 - امل�سدر: موقع اأخبار ال�سارقة

القسم الثالث: األسئلة المفتوحة 

العمل  ممار�س  يواجهها  اأن  ميكن  التي  العقبات  ماهي 

التطوعي؟

من وجهة نظرك كيف ميكن التوفيق بني العمل املهني 

والعمل التطوعي؟

من  املجتمع  يجنيها  التي  الفائدة  ما  نظرك  وجهة  من 

العمل التطوعي؟

لعدم  )اإلكرتونيًا(  العينة  على  ال�ستبانة  تطبيق  مت  كما 

ا�ستبانة   120 بواقع  وكانت  يدويًا،  بحله  املبحوثني  رغبة 

تفريغ  ومت  للدرا�سة،  �ساحلة  كانت  ال�ستجابات  وجميع 

للعلوم  الح�سائية  احلزمة  برنامج  خالل  من  ال�ستبانات 

 .)SPSS( الجتماعية

1. 12 صدق األداة

مت التاأكد من �سدق حمتوى الأداة من خالل عر�سها على 

واخلدمة  الجتماع  علم  يف  املخت�سني  املحكمني  من  عدد 

الجتماعية داخل دولة الإمارات وخارجها، حيث مت عر�سها 

على جمموعة من اأع�ساء هيئة التدري�س يف جامعة ال�سارقة 

وعلى اأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعات اخلليجية بهدف 

حتكيمها ومعرفة مدى و�سوح �سياغة كل فقرة من الفقرات، 

البحث  اأهداف  يخدم  مبا  لتطويرها  مبالحظاتهم  الأخذ  ومت 

املحكمون  بها  جاء  التي  املالحظات  وتتخل�س  الأ�سا�سية. 

على النحو التايل: 

باملعنى  املت�سابهة  العبارات  بع�س  حذف  �رضورة   .1
واإعادة �سياغتها يف �سورة جديدة

2. �رضورة و�سع �سوؤال مفتوح ليعطي املجال للمبحوث 
التعبري عن م�ساعره بحرية

لإعطاء  الثالثي  من  بدًل  خما�سي  مقيا�س  اختيار   .3
املبحوث حرية يف الختيار ب�سكل اأدق

1. 13 ثبات األداة

 )Alpha( األفا  كرونباخ  الرتباط  معامل  ا�ستخدام  مت 

حم��اور  م��ن  حم��ور  لكل  ال��داخ��ل��ي  الت�����س��اق  ثبات  لتقدير 

ال�ستبانة، وكانت قيمة األفا كما يلي: 
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 املحور الأول: بلغ معامل األفا كرونباخ لثبات فقرات ال�سوؤال اخلا�س دور العمل التطوعي يف قوة ومتا�سك اأفراد املجتمع 

)8830( و بلغ معامل ثبات فقرات ال�سوؤال دور العمل التطوعي يف بناء �سخ�سية املتطوعني ). 8200( اأما معامل ثبات فقرات 

ال�سوؤال اخلا�س دور العمل التطوعي يف حماية اأمن املجتمع )0. 943( يف حني بلغت جمموع قيمة األفا لالأداة )0. 918( وهي 

درجة ممتازة. 

جدول رقم 1: معامل ثبات كرونباخ األفا جلميع الفقرات

كرونباخ األفا )Alpha(عدد الفقرات الفقرات 

883(10دور العمل التطوعي يف قوة ومتا�سك اأفراد املجتمع مبدينة ال�سارقة  .0( 

 ). 8200(10دور العمل التطوعي يف بناء �سخ�سية املتطوعني الماراتيني يف مدينة ال�سارقة

 ). 0. 943(10دور العمل التطوعي يف حماية اأمن املجتمع مبدينة ال�سارقة

 )0. 918(30املجموع واملعدل 

1. 14 المتغيرات التابعة

اإن املتغري التابع يف الدرا�سة هو الأمن املجتمعي يف مدينة ال�سارقة ولهذا مت حتديد 3 اأبعاد تقي�س ذلك. البعد الأول: قوة 

)10( فقرات، حماية  ال�سارقة  الإماراتيني مبدينة  بناء �سخ�سية املتطوعني  )10( فقرات،  ال�سارقة  متا�سك املجتمع مبدينة 

)5(موافق  الفقرات، ثالثة اختيارات لالجابة وهي  )10( فقرات. ويقابل كل من  ال�سارقة  وعالج م�سكالت املجتمع مبدينة 

ب�سدة، )4(موافق )3(حمايد، )2(غري موافق )1(غريموافق ب�سدة. 

1. 15 المتغيرات المستقلة

مت قيا�س املتغريات امل�ستقلة يف الدرا�سة كما هو مو�سح يف اجلدول )2(

جدول رقم 2: القيا�س الإجرائي للمتغريات امل�ستقلة

  الإجابةال�سوؤالالرقم

 )1( ذكر    )2( اأنثى النوع 

 )1( 20 �سنة اأقل من 30�سنة  )2( 30�سنة اأقل من 40 �سنة  )3( 40 �سنة فاأعلىالعمر 

 )1( اأعزب      )2( متزوج  )3(مطلق  )4( اأرمل احلالة الجتماعية 

 )1( اقل من ثانوي    )2( ثانوي  )4( جامعي  )5( درا�سات عليا امل�ستوى التعليمي 

 )1( يعمل      )2( ليعمل احلالة العملية 

 )1(حكومي      )2( خا�س  )3( عمل حرنوع العمل 

 )1(نعم      )2( لهل مار�ست العمل التطوعي؟

متو�سط عد ال�ساعات التي 

تق�سيها يف العمل التطوعي 
 )1( 3�ساعات - اأقل من 5 �ساعات  )2( 5�ساعات اأقل من 7�ساعات )3( 7 �ساعات فاأكرث 

الدخل من جميع امل�سادر9. 

30000 درهم  20000 درهم  )3(20001 -   )1( اأقل من 10000 درهم )2( 10000 - 

40000 درهم )5( 40001 – 50000 درهم )6( اأكرث من 50000 درهم  - 30001 )4( 

 1. 16 أساليب التحليل االحصائي

والجتماعية  الدميوغرافية  العينة  خ�سائ�س  ملعرفة  املئوية(  والن�سب  )التكرارات  الو�سفي  الإح�ساء  ا�ستخدام  مت 

والقت�سادية، وعلى اإجابات حمور دور العمل التطوعي يف دعم قوة ومتا�سك املجتمع، دور العمل التطوعي يف بناء �سخ�سية 

العالقات  لختبار  جاما  ا�ستخرجت  كما  الإماراتي.  املجتمع  اأمن  حماية  يف  التطوعي  العمل  ودور  املتطوعني،  الأف��راد 

الرتباطية بني متغريات الدرا�سة. 
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1. 17عرض وتحليل البيانات 

مت تق�سيمها اإىل ثالثة اأق�سام: 

الق�سم الأول: 

اخل�سائ�س الجتماعية والدميوغرافية للعينة 

جدول رقم 3: توزيع العينة ح�سب النوع

النوعالتكرارالن�سبة%

7 ذكر3644. 

3 اأنثى6376. 

املجموع%100120

تظهر بيانات اجلدول رقم )3(، اأن ثلث العينة 36. 7 % هم من الذكور، و ثلثيها 63. %3 من الناث. 

جدول رقم 4: توزيع العينة ح�سب العمر

الن�سبة%  التكرار  العمر 

2  .44 53 20�سنة – اأقل من 30�سنة
2  .39 47 30�سنة اأقل من 40 �سنة 
7  .16 20 40 �سنة فاأعلى
%100 120 املجموع

30(، و�سكلت الفئة  اأقل من  اأعمارهم بني )20 -  اأفراد العينة ترتاوح  % من   2  .44 اأن  اإىل  ت�سري بيانات اجلدول رقم )4( 

العمرية )30 - اأقل من 40( �سنة مان�سبته 39. %2، بينما بلغت الفئة العمرية )40فاأكرث( مان�سبة 16. %7، وقد يكون هذا 

موؤ�رضاأ وا�سحًا على ميول الفئة العمرية ال�سابة اإىل الجتاه نحو العمل التطوعي. 

جدول رقم 5: توزيع العينة ح�سب امل�ستوى التعليمي

الن�سبة % التكرار م�ستوى تعليم العينة 

7  .1 2 اأقل من ثانوي

3  .13 16 ثانوي

8  .50 61 جامعي 

2  .34 41 درا�سات عليا

%100 120 املجموع 

تظهر البيانات يف اجلدول رقم )5( اأن ن�سف اأفراد العينة م�ستواهم التعليمي من املرحلة اجلامعية حيث بلغت ن�سبتهم 

8%، تليها مرحلة الدرا�سات العليا و ن�سبتهم 34. 2%، يف حني كانت ن�سبة �سهادة الثانوية العامة 13. 3% واأخرياً   .50
ن�سبة �سئيلة 1. 7% ملرحلة الأقل من ثانوي. وهذا دليل على ارتفاع امل�ستوى التعليمي لأفراد العينة حيث تركزت الن�سب 

يف املرحلتني اجلامعية والدرا�سات العليا. 
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جدول رقم 6: توزيع العينة ح�سب احلالة الجتماعية

الن�سبة % التكرار احلالة الجتماعية 

7  .36 44 اأعزب 

8  .60 73 متزوج

5  .2 3 مطلق 

0 0 اأرمل 

%100 450 املجموع

ن�سبتهم  وبلغت  املتزوجني  من  هم  الجتماعية  العملية  احلالة  غالبية  اأن   )6( رقم  اجلدول  يف  البيانات  من  يالحظ 

احلالة  اأن  اأعاله  اجلدول  من  ويتبني   .%5 املطلقني2.  ن�سبة  وجاءت   .%7  .36 العزاب  ن�سبة  �سكلت  حني  يف   ،%8  .60
الجتماعية للمتزوجني لتعيقهم عن القيام بالعمل التطوعي. 

جدول رقم 7: توزيع العينة ح�سب احلالة العملية

الن�سبة % التكرار احلالة العملية 

2  .89 107 يعمل 

8  .10 13 ليعمل 

%100 120 املجموع

اجلدول رقم )7(، اأن غالبية العينة من يعملون �سواء كانوا ذكوراً اأو اإناثًا، يف املقابل كانت ن�سبة غري العاملني قليلة جدا 

اأفراد العينة باأن يكون لهم مكانة اجتماعية عالية يف املجتمع.  8%. وهذا دليل على اهتمام   .01

جدول رقم 8: توزيع العينة ح�سب نوع العمل

الن�سبة%  التكرار  نوع العمل 

7  .71 86 حكومي 

2  .9 11 خا�س 

3  .8 10 عمل حر 

8  .10 13 مل يجيبوا

%100 120 املجموع

تظهر البيانات يف اجلدول رقم )8( اأن معظم اأفرد العينة هم ممن يعملون يف القطاع احلكومي بن�سبة71. 7%، و9. 2% يف 

 .%8  .10 اأ�سحاب الأعمال احلرة، يف حني بلغت ن�سبة مل يجيبوا  القطاع اخلا�س، و 8. 3% من 

جدول رقم 9: توزيع العينة ح�سب دخل الأ�رضة ال�سهري من جميع امل�سادر

الن�سبة%  التكرار  دخل الأ�رضة ال�سهري من جميع امل�سادر

0  .5 6 اأقل من 10000 درهم

0  .30 36 20000 درهم  - 10000
5  .32 39 30000 درهم  - 20001
3  .18 22 40000 درهم  - 30001
3  .3 4 40001 - 50000 درهم
8  .5 7 اأكرث من 50000 درهم

0  .5 6 مل يجييبوا 

%100 450 املجموع
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يالحظ من البيانات يف اجلدول رقم )9( اأن ثلت العينة تراوحت دخولهم مابني 20001 - 30000 درهم و 10000 

- 20000 درهم بن�سبة بلغت 32. 5%، 30. 0% على التوايل. تليها الذين يرتاوح دخلهم من 30001 - 40000 درهم 

بن�سبة 18. 3%، ومن ثم جاءت فئة الدخل اأكرث من 50000 درهم بن�سبة بلغت 5. 8%، وفئة اأقل من 10000 درهم بلغت 

ن�سبتهم 5. 0%، وهذه ن�سبة مماثلة ممن حتفظوا عن الجابة. واأخرياً كانت الن�سبة للذين ترتاويح دخولهم اأقل 40001 - 

3%. و هذا يعك�س امل�ستوى القت�سادي اجليد لأفراد العينة.   .3 50000 درهم 

جدول رقم 10: توزيع العينة ح�سب ممار�سة العمل التطوعي

الن�سبة % التكرار هل مار�ست العمل التطوعي؟

7  .71 86 نعم 

3  .28 34 ل

%100 120 املجموع

ن�سبتهم  وبلغت  التطوعي  العمل  مار�سوا  العينة هم ممن  غالبية  اأن  اإىل   )10( رقم  الوارد  اجلدول  البيانات يف  ت�سري 

مقارنة  قليلة  ن�سبة  وهي   %3  .28 العينة  اأكرث من ربع  التطوعي  للعمل  املمار�سني  ن�سبة غري  بلغت  يف حني   ،%7  .71
مبمار�سيها. 

 وهذا موؤ�رض على انت�سار ثقافة العمل التطوعي بني اأفراد العينة واأهميته البارزة يف املجتمع. 

جدول رقم 11: توزيع العينة ح�سب متو�سط عدد ال�ساعات التي تق�سيها يف ممار�سة العمل التطوعي

الن�سبة%  التكرار  متو�سط عدد ال�ساعات 

8  .35 43 5�ساعات اأقلمن  3�ساعات - 
3  .18 22 7 �ساعات اأقلمن  5�ساعات - 
7  .16 20 7 �ساعاتفاأكرث
2  .29 35 مل يجييبوا

%100 450 املجموع

 اأو�سحت نتائج الدرا�سة يف اجلدول رقم )11( فيما يخ�س متو�سط �ساعات العمل التطوعي اأن اأكرث من ثلت العينة 35. %8 

اأقل  5�ساعات -  مار�سوا العمل التطوعي مبتو�سط 3�ساعات – اأقل من 5 �ساعات، يف حني �سكلت ن�سبة 18. 3% ممن ق�سوا 

من7�ساعات يف العمل التطوعي، تليهم ن�سبة16. 7% ممن ق�سوا 7�ساعات فاأكرث يف ممار�سة العمل التطوعي. وهذا يو�سح 

اهتمام اأفراد العينة برغبتهم يف ا�ستثمار الوقت يف ممار�سة العمل التطوعي. 

الق�سم الثاين: 

عر�س وحتليل نتائج الدرا�سة ح�سب الأ�سئلة التي مت طرحها يف م�سكلة الدرا�سة ومتت الجابة عليها على الوجه التايل: 

نتائج ال�سوؤال الأول: هل يدعم العمل التطوعي قوة متا�سك املجتمع الإماراتي؟

جدول رقم 12: دعم العمل التطوعي لقوة متا�سك املجتمع الإماراتي 
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1
يعزز العمل التطوعي 

التكافل الجتماعي بني 

اأفراد املجتمع

ت

%
27

0  .60
47

2  .39
 -  - 

1
8  .0

120
100

4

2
يغر�س العمل التطوعي 

روح الت�سحية بني اأفراد 

املجتمع

ت

%
70

3  .58
50

7  .41
 -  -  - 

120
100

5

يعزز العمل التطوعي حب 3

م�ساعدة الآخرين

ت

%
80

7  .66
39

5  .32
1

8  .0
 -  - 

120
100

1

4
يزيد العمل التطوعي من 

اأ�سكال التعاون بني اأفراد 

املجتمع

ت

%
76

3  .63
44

7  .36
 -  -  - 

120
100

2

ي�ساعد العمل التطوعي يف 5

خدمة اأفراد املجتمع

ت

%
67

8  .55
53

2  .44
 -  -  - 

120
100

7

6
يدعم العمل التطوعي 

دور العمل احلكومي يف 

املجتمع

ت

%
63

5  .52
46

3  .38
10
3  .8

1
8  .0

 - 

120
100

8

7
يقوي العمل التطوعي 

الأوا�رض الجتماعية لأفراد 

املجتمع

ت

%
66

0  .55
53

2  .44
1

8  .0
 -  - 

120
100

9

8
يزيد العمل التطوعي من 

إح�سا�س الفرد بامل�سوؤولية 
جتاه جمتمعه

ت

%
74

7  .61
43

8  .35
3

5  .2
 -  - 

120
100

3

 9
ي�سهم العمل التطوعي يف 

رفع قيمة اإليثار بني اأفراد 

املجتمع

ت

%
70

3  .58
48

0  .40
2

7  .1
 -  - 

120
100

5

10
يحقق العمل التطوعي 

المن الجتماعي يف 

املجتمع

ت

%
68

7  .56
51

5  .42
1

8  .0
 -  - 

120
100

6

املعدل العام 

للن�سب املئوية 

للفقرات

83  .5851  .399  .148  .08  .00  .100 - 

ت�سري البيانات الواردة يف اجلدول رقم )12(، والذي يبني الن�سب املئوية ل�ستجابة اأفراد العينة على الفقرات التي متثل 

دعم العمل التطوعي لقوة متا�سك املجتمع الإماراتي، حيث جاءت فقرة )تعزيز العمل التطوعي من حب م�ساعدة الآخرين( 

اأفراد  التعاون بني  اأ�سكال  التطوعي من  العمل  )يزيد  الثانية  احتلت املرتبة  7%، يف حني   .66 بن�سبة  الأوىل  يف املرتبة 

املرتبة  يف  جمتمعه(  جتاه  بامل�سوؤولية  الفرد  اإح�سا�س  من  التطوعي  العمل  )يزيد  فقرة  بعدها   ،%3  .63 ن�سبة  املجتمع( 
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7%، بينما جاءت فقرة )يعزز العمل التطوعي من التكافل الجتماعي بني اأفراد املجتمع( يف املرتبة  الثالثة بن�سبة 61. 

التطوعي يف  العمل  اأفراد املجتمع، ي�سهم  الت�سحية بني  التطوعي روح  العمل  اأما فقرتا )يغر�س   ،%0  .60 الرابعة بن�سبة 

)يحقق  ال�ساد�سة فقرة  املرتبة  3%، ويف   .58 بن�سبة  املرتبة اخلام�سة  اأفراد املجتمع( فجاءتا يف  اليثار بني  رفع قيمة 

يف  التطوعي  العمل  )ي�ساعد  فقرة  جاءت  حني  يف   ،%7  .56 بن�سبة  املجتمع(  اأفراد  بني  املجتمع  الأمن  التطوعي  العمل 

العمل احلكومي يف  دور  التطوعي  العمل  )دعم  فقرة  واأخرياً   ،%8  .55 بلغت  بن�سبة  ال�سابعة  املرتبة  املجتمع( يف  خدمة 

 .%5  .52 املجتمع( املرتبة التا�سعة بن�سبة 

جدول رقم 13: دور العمل التطوعي يف بناء �سخ�سية الأفراد املتطوعني

نتائج ال�سوؤال الثاين )هل يوؤدي العمل التطوعي دوراً يف بناء �سخ�سية الأفراد املتطوعني الماراتيني؟
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يوؤكد الثقة 1

باأنف�سهم

ت

%72
0  .06

44
7  .364

3  .3
 -  - 

120
100

3

ي�سغل اأوقات 2

فراغهم باأعمال 

مفيدة

ت

%
76

3  .63
44

7  .36 -  -  - 

120
100

1

تيقوم �سلوكياتهم3 

%
67

8  .55
48

0  .40
5

2  .4
 -  - 

120
100

7

ينمي �سخ�سياتهم 4

الجتماعية

ت

%
70

3  .58
47

2  .39
3

5  .2
 -  - 

120
100

5

يعزز انتماءهم 5

الوطني

ت

%
71

2  .59
48

0  .40
1

8  .0
 -  - 

120
100

4

يك�سبهم مهارات 6

جديدة

ت

%
75

5  .62
43

8  .35
2

7  .1
 -  - 

120
100

2

يزيد خرباتهم 7

العلمية والعملية

ت

%
64

3  .53
56

7  .46
 -  -  - 

120
100

8

ينمي مهارات 8

التوا�سل 

الجتماعي

ت

%
72

0  .60
48

0  .40 -  -  - 

120
100

3

ينمي خلفيتهم 9 

الثقافية

ت

%
60

0  .50
53

2  .44
7

8  .5
 -  - 

120
100

9

يعزز اعتمادهم 10

على اأنف�سهم

ت

%
69

5  .57
45

5  .73
6

0  .5
 -  - 

120
100

6

99املعدل العام للن�سب املئوية للفقرات  .5768  .3933  .20  .100 - 
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دور  التي متثل  الفقرات  على  العينة  اأفراد  املئوية ل�ستجابة  الن�سب  يبني  والذي   ،)13( رقم  اجلدول  البيانات يف  ت�سري 

اأوقات  التطوعي  العمل  )ي�سغل  فقرة  جاءت  حيث  الإماراتيني،  املتطوعني  الأفراد  �سخ�سية  بناء  يف  التطوعي  العمل 

3%، ويف املرتبة الثانية فقرة(يك�سب العمل التطوعي املتطوعني   .63 الفراغ باأعمال مفيدة( يف املرتبة الأوىل بن�سبة 

التوا�سل  مهارات  وينمي  بالنف�س،  الثقة  التطوعي  العمل  )يوؤكد  فقرتا  الثالثة  املرتبة  واحتلت  جديدة(،  مهارات 

الوطني( بن�سبة بلغت  التطوعي من النتماء  العمل  الرابعة لفقرة )يعزز  0%، بينما كانت املرتبة   .60 الجتماعي( بن�سبة 

2%، وجاءت املرتبة اخلام�سة لفقرة(ينمي العمل التطوعي ال�سخ�سية الجتماعية للمتطوعني( بن�سبة بلغت 58. %3،   .59
املرتبة  يف  وجارت   ،%5  .57 بن�سبة  النف�س(  على  العتماد  من  التطوعي  العمل  )يعزز  لفقرة  كانت  ال�ساد�سة  املرتبة  اأما 

8%، ويف املرتبة الثامنة فقرة )يزيد العمل التطوعي   .55 ال�سابعة )يقوم العمل التطوعي �سلوك املتطوعني( بن�سبة بلغت 

من اخلربة العلمية والعملية( بن�سبة 35. 3%، واأخريا جاءت املرتبة التا�سعة لفقرة )ينمي العمل التطوعي اخللفية الثقافية 

للمتطوعني( بن�سبة 50. %0. 

نتائج ال�سوؤال الثالث )هل يوؤدي العمل التطوعي دوراً يف حماية اأمن املجتمع الماراتي؟

جدول رقم 14: دور العمل التطوعي يف حماية اأمن املجتمع الماراتي 

حمايدموافقموافق ب�سدةالعبارات
غري 

موافق

غري 

موافق 

الرتبةاملجموعب�سدة

1
ي�سهم العمل التطوعي يف 

التقليل من معدلت اجلرمية

ت %

55
8  .45

53
2  .44

10
3  .8

2
7  .1

 - 

120
100

6

2
ي�سهم العمل التطوعي يف 

احلد من مظاهر الت�سول

ت %

49
8  .40

50
7  .41

19
8  .15

2
7  .1

 - 

120
100

9

3
ي�سهم العمل التطوعي يف 

وقاية ال�سباب من اأخطار 

املخدرات

ت %

52
3  .43

53
2  .44

14
7  .11

1
8  .0

 - 

120
100

7

4
ي�ساعد العمل التطوعي 

املجتمع يف مواجهة الكوارت 

والأزمات

ت %

65
2  .54

48
0  .40

6
0  .5

1
8  .0

 - 

120
100

2

5
ي�سهم العمل التطوعي يف منو 

املجتمع وتطوره

ت %

64
3  .53

56
7  .46

 -  -  - 

120
100

3

6
ي�سهم العمل التطوعي يف 

عالج م�سكالت املجتمع

ت %

60
0  .50

46
3  .38

14
7  .11

 -  - 

120
100

4

7
ي�ساعد يف التخفيف من 

امل�سكالت الجتماعية 

)كالفقر، البطالة(

ت %

51
5  .42

38
7  .31

25
8  .20

6
0  .5

 - 

120
100

8

8
ي�سهم العمل التطوعي يف 

التعرف على ظروف واأو�ساع 

اأفراد املجتمع

ت %

59
2  .49

52
3  .43

9
5  .7

 -  - 

120
100

5
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 9
يعزز العمل التطوعي من 

م�ساعر النتماء والولء الوطني

ت%

73
8  .60

47

2 .39
 -  - 

120

100
1

10
ي�سهم العمل التطوعي يف 

خلق بيئة اجتماعية �سحية 

و�سط الأفراد املتطوعني

ت%

52

3 .43

64

3 .53

4

3 .3
 -  - 

120

100
7

 - 100. 0_1. 80. 4241. 4826. 29املعدل العام للن�سب املئوية للفقرات

ت�سري البيانات يف اجلدول رقم )14(، والذي يبني الن�سب املئوية ل�ستجابة اأفراد العينة على الفقرات التي متثل دور العمل 

التطوعي يف حماية اأمن املجتمع الماراتي، اأن فقرة )يزيد العمل التطوعي من م�ساعر النتماء والولء( جاءت يف املرتبة 

الكوارت  مواجهة  يف  املجتمع  التطوعي  العمل  )ي�ساعد  فقرة  الثانية  املرتبة  واحتلت   ،%8  .60 الن�سبة  بلغت  حيث  الأوىل 

والاأمات( بن�سبة 54. 2%، اأما املرتبة الثالثة كانت لفقرة )ي�سهم العمل التطوعي يف منو املجتمع وتطوره( بن�سبة 53. %3، 

ويف املرتبة الرابعة فقرة )ي�سهم العمل التطوعي يف عالج م�سكالت املجتمع( بن�سبة 50. 0%، وجاءت فقرة( ي�سهم العمل 

التطوعي يف التعرف على ظروف واأو�ساع اأفراد املجتمع( يف املرتبة اخلام�سة بن�سبة 49. 2%، ويف املرتبة ال�ساد�سة فقرة 

)ي�سهم العمل التطوعي يف التقليل من معدلت اجلرمية( 45. 8%، اأما املرتبة ال�سابعة فكانت لفقرتي )ي�سهم العمل التطوعي 

يف وقاية ال�سباب من اأخطار املخدرات ويف خلق بيئة اجتماعية �سحية و�سط الأفراد املتطوعني( بن�سبة 43. 3%، اأما فقرة 

)ي�ساعد يف التخفيف من امل�سكالت الجتماعية )كالفقر، البطالة( )فاحتلت املرتبة الثامنة بن�سبة بلغت 42. 5%، يف حني 

جاءت الفقرة الأخرية )ي�سهم العمل التطوعي يف احلد من مظاهر الت�سول( يف املرتبة التا�سعة 40. %8. 

القسم الثالث: 

العالقة بني املتغريات امل�ستقلة )اخل�سائ�س الدميوغرافية والجتماعية والقت�سادية لفراد العينة( ودور العمل التطوعي 

يف تعزيز الأمن املجتمعي: 

نتائج ال�سوؤال الثاين: هل يدعم العمل التطوعي قوة متا�سك املجتمع الإماراتي؟

جدول رقم 15: العالقة بني املتغريات امل�ستقلة ودعم العمل التطوعي قوة ومتا�سك املجتمع الإماراتي

الدللة الح�سائية قيمة جاماا�سم املتغري 

000 - 0. 45هل مار�ست العمل التطوعي؟   .0

نالحظ من البيانات الواردة يف اجلدول رقم )15(، وجود عالقة �سعيفة ذات دللة اإح�سائية مابني متغري ممار�سة العمل 

التطوعي من جهة ومقيا�س قوة متا�سك املجتمع الإماراتي من جهة اأخرى )P=0. 000 ،Gamma= - 0. 45(؛ مبعنى اأن 

ممار�سة العمل التطوعي لها دور يف قوة متا�سك اأفراد املجتمع. وميكن تف�سري هذه النتيجة باأن ممار�سة التطوع تخلق روح 

املحبة والتكافل الجتماعي بني اأفراد املجتمع مما يزيد من متا�سك اأفراد املجتمع. 

واأخرياً، ك�سفت نتائج حتليل جاما عن عدم وجود عالقات ذات دللة اإح�سائية بني باقي املتغريات امل�ستقلة كاجلن�س، 

العمر، م�ستوى تعليم العينة، احلالة العملية، نوع العمل، احلالة الجتماعية، متو�سط دخل الأ�رضة، ومعدل ق�ساء �ساعات العمل 

التطوعي مع متغري دعم العمل التطوعي قوة متا�سك املجتمع الإماراتي. 

نتائج ال�سوؤال الثالث: هل يوؤدي العمل التطوعي دوراً يف بناء �سخ�سية املتطوعني الإماراتيني؟
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جدول رقم 16: العالقة بني املتغريات امل�ستقلة ودور العمل التطوعي يف بناء �سخ�سية املتطوعني الماراتيني

الدللة الح�سائية قيمة جاماا�سم املتغري 

33اجلن�س  .0009  .0

001 - 0. 43هل مار�ست العمل التطوعي؟   .0
44متو�سط عدد �ساعات ممار�سة العمل التطوعي  .0000  .0

نالحظ من البيانات الواردة يف اجلدول رقم )16(، وجود عالقة ذات دللة اإح�سائية �سعيفة مابني متغري اجلن�س من جهة 

 P=0. 009 ،Gamma= -(( ومتغري دور العمل التطوعي يف بناء �سخ�سية الأفراد املتطوعني الإماراتني من جهة اأخرى

33 .0؛اأي اأن دور العمل التطوعي يف بناء �سخ�سية املتطوع الإماراتي له انعكا�س على نوع العينة �سواء كان ذكر اأو انثى. 
وميكن تف�سري هذه النتيجة اأن للعمل التطوعي دور يف بناء و�سقل �سخ�سية الفرد الإماراتي. 

�سخ�سية  بناء  ومقيا�س  جهة  من  التطوعي  العمل  ممار�سة  متغري  مابني  �سعيفة  اإح�سائية  دللة  ذات  عالقة  وجود   

املتطوعني الإماراتيني من جهة اأخرى )P=0. 001 ،Gamma= - 0. 43(؛ مبعنى اأن ممار�سة العمل التطوعي لها دور 

بناء �سخ�سية املتطوع الإماراتي. 

النتيجة باأن ممار�سة التطوع لها دور كبري يف تنمية �سخ�سية املتطوع الماراتي من حيث اخلربة  وميكن تف�سري هذه 

واملعرفة والثقافة وتقومي ال�سلوك. 

كما تبني وجود عالقة طردية ذات دللة اإح�سائية �سعيفة مابني متغري متو�سط �ساعات ممار�سة العمل التطوعي من جهة 

ومقيا�س دعم دور العمل التطوعي يف بناء �سخ�سية املتطوعني الإماراتيني من جهة اأخرى )P=0. 000 ،Gamma= - 0. 44(؛ 

مبعنى اأنه كلما زادت �ساعات ممار�سة العمل التطوعي زاد تاأثريها على بناء �سخ�سية املتطوع الإماراتي من ناحية تنمية 

املهارات وتاأكيد الثقة بالنف�س. وميكن تف�سري هذه النتيجة اأن �ساعات ق�ساء العمل التطوعي لها دور كبري يف تطوير �سخ�سية 

املتطوع الإماراتي، كما اأن العمل اخلريي والتطوعي نفعه يعود على �سخ�سية املتطوع و بالتايل على اأفراد املجتمع ككل. 

العمر،  امل�ستقلة:  املتغريات  باقي  اإح�سائية بني  ذات دللة  نتائج حتليل جاما عن عدم وجود عالقات  واأخرياً، ك�سفت 

م�ستوى تعليم العينة، احلالة العملية، نوع العمل، احلالة الجتماعية، متو�سط دخل الأ�رضة، مع متغري دور العمل التطوعي يف 

بناء �سخ�سية املتطوع الإماراتي. 

نتائج ال�سوؤال الرابع: هل يوؤدي العمل التطوعي دوراً حماية اأمن املجتمع الإماراتي؟

جدول رقم 17: العالقة بني املتغريات امل�ستقلة ودور العمل التطوعي يف حماية اأمن املجتمع الإماراتي 

الدللة الح�سائية قيمة جاماا�سم املتغري 

004 - 0. 35هل مار�ست العمل التطوعي؟   .0

35متو�سط عدد �ساعات ممار�سة العمل التطوعي  .0001  .0

نالحظ من البيانات الواردة يف اجلدول رقم )17(، وجود عالقة ذات دللة اإح�سائية �سعيفة مابني متغري ممار�سة العمل 

التطوعي من جهة ومقيا�س حماية اأمن املجتمع الإماراتي من جهة اأخرى )P = 0. 004 ،Gamma = - 0. 35(؛ مبعنى 

اأن للعمل التطوعي دور يف حماية اأمن املجتمع الإماراتي. وميكن تف�سري هذه النتيجة باأن العمل التطوعي قد يرفع من الأمن 

املجتمعي نتيجة لن�سغال ال�سباب يف التطوع بدًل من ت�سييع اأوقات فراغهم، كما اأن خدمتهم لأفراد جمتمعهم حتمي اأفراد 

جمتمعهم من امل�سكالت الجتماعية كالفقر والت�سول. 
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كما تبني وجود عالقة طردية ذات دللة اإح�سائية �سعيفة مابني متغري متو�سط �ساعات ممار�سة العمل التطوعي من جهة 

ومقيا�س دور العمل التطوعي يف حماية اأمن املجتمع الإماراتي من جهة اأخرى )P=0. 001 ،Gamma= 0. 35(؛ مبعنى اأن 

�ساعات ق�ساء العمل التطوعي له دور يف حماية اأمن املجتمع الإماراتي. وميكن تف�سري هذه النتيجة باأن العمل التطوعي ينعك�س 

على حماية اأمن املجتمع من امل�سكالت الجتماعية ال�سائدة كاجلرمية لأنها ت�سغل اأوقات فراغ املتطوعني باأعمال مفيدة وهادفة. 

واأخرياً، ك�سفت نتائج حتليل جاما عن عدم وجود عالقات ذات دللة اإح�سائية بني باقي املتغريات امل�ستقلة: كاجلن�س، 

العمل  دور  متغري  مع  الأ�رضة،  دخل  متو�سط  الجتماعية،  احلالة  العمل،  نوع  العملية،  احلالة  العينة،  تعليم  م�ستوى  العمر، 

التطوعي يف حماية اأمن املجتمع الإماراتي. 

وفيما يتعلق بنتائج الأ�سئلة املفتوحة، كانت اجتاهات العينة يف �سوؤال: ماهي العقبات التي ميكن اأن يواجهها ممار�س 

العمل التطوعي؟ مت دمج العبارات املتكررة منها وترتيبها كالتايل: 

• �سيق الوقت 	

• تعر�س الفتاة املتطوعة للتحر�س	

• الرتباط بالوظيفة	

• اخلجل من العمل التطوعي	

• ردة فعل بع�س الأ�سخا�س التي يتم م�ساعدتهم	

• نظرة الأ�رضة للعمل التطوعي باعتباره اإهداراً للوقت من غري مردود	

• ا�ستغراب النا�س من اأن املتطوع مواطن اإماراتي	

• عدم توافقها مع �ساعات العمل املهني	

• عدم وجود حوافز معنوية	

• عدم وجود حتفيز عائلي للمتطوع	

• �رضية بع�س املهن التي قد يرغب املتطوع يف العمل بها 	

وحول �سوؤال كيفية التوفيق بني العمل املهني والعمل التطوعي؟ كانت اإجابات املبحوثني معظمها 

حول المحور التالي: 

• تنظيم الوقت والقيام بالعمل التطوعي بعد �ساعات العمل الر�سمي بحيث لتتجاوز مرتني يف الأ�سبوع 	

اأما فيما يتعلق بالفائدة التي يجنيها املجتمع من العمل التطوعي؟ فكانت اإجابات اأفراد العينة كتايل: 

• زيادة انتماء املتطوع وحمافظته على مكت�سبات الوطن	

• ال�سعوربال�سعادة 	

• الألفة وال�سعور بالثقة والإرتياح ملا يقدمه من عمل اإن�ساين	

• متا�سك وترابط املجتمع	
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• �رضف وا�ستثمار طاقات اأفراد املجتمع يف عمل يعود بالفائدة عليهم	

• التعرف على م�سكالت املجتمع وم�ساعدتهم يف حلها 	

• احلد من الإجرام لال�سخا�س التي ل تتوفر لهم فر�س عمل 	

• اكت�ساب اخلربة قبل اللتحاق بالعمل املهني	

• تكافل �سعور الأفراد ببع�سهم �سبب تنمية ح�س العطاء والولء للوطن	

• زيادة عدد الأيدي العاملة التي ترغب بالعمل بدون مكافاأة ماليه	

• م�ساعدة الأفراد الذين يعانون من الفقر وتزويدهم بكافة املتطلبات ملنعهم من الت�سول	

• خلق اأفراد قادرين على حتمل امل�سوؤولية جتاه وطنهم وجمتمعهم وحل ازماته	

• زرع قيمة العطاء يف اأفراد املجتمع بال مقابل مما يعزز الولء والنتماء للوطن واملجتمع	

 1. 18مناقشة النتائج والتوصيات

اأظهرت نتائج الدرا�سة احلالية اأن هناك عالقة بني متغري ممار�سة العمل التطوعي وحمور قوة متا�سك املجتمع الإماراتي، 

الأن�ساق  الأن�ساق الجتماعية يرتابط مع  اأحد  التطوعي باعتباره  العمل  البنائية باأن  النظرية  وميكن تف�سري ذلك من خالل 

الأ�رضي والقت�سادي والرتبوي لي�سكل البناء الجتماعي فاإذا عجز اأحد الأن�ساق الجتماعية عن القيام باأحد وظائف البناء 

الجتماعي، فقد ين�ساأ اخللل الوظيفي الناجت عن عجز الأع�ساء يف املوؤ�س�سة عن ممار�سة الوظائف الجتماعية فياأتي العمل 

التطوعي ل�سد هذا العجز واإعادة ال�سبط الجتماعي لطبيعته. اأي اأن العمل التطوعي ي�ساعد على ترابط الأن�ساق الجتماعية 

مما يوؤدي اإىل قوة متا�سك املجتمع. وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة )�سومان، 2012( التي توؤكد اأن العمل التطوعي يلعب دوراً 

رئي�سيًا يف بناء جمتمع متما�سك ومرتابط من خالل �سبكة العالقات الجتماعية. 

كما اأو�سحت نتائج الدرا�سة وجود عالقة بني متغري النوع ل�سالح الإناث، وممار�سة العمل التطوعي، ومتو�سط �ساعات 

اأخرى. وميكن تف�سري ذلك  الإماراتيني من جهة  الأفراد املتطوعني  بناء �سخ�سية  التطوعي من جهة وحمور  العمل  ق�ساء 

يف  عليها  يرتتب  ملا  بالنظر  التطوعي  العمل  حتتها  يندرج  والتي  ما�سلو  حاجات  �سلم  على  الجتماعية  احلاجات  باأن 

للمتطوع من  تقدير خا�س  يتحقق عنه من  وما  املتطوع  ل�سخ�سية  الفردية  النظرة  تغري  الذات ورمبا حتى  جمال حتقيق 

طرف اجلماعة ب�سورة خا�سة ومن املجتمع عامة. وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة )الزير واملقبل، 2014( يف تفوق عدد 

جديدة  مهارات  اكت�ساب  اإىل  يوؤدي  التطوعي  العمل  اأن  يف   )2009 )ال�سلطان،  ودرا�سة  الذكور.  على  الناث  املتطوعني 

ال�سخ�سية تاتي  بالنف�س وتنمية  والثقة  باأمور مفيدة، وامل�ساعدة يف خدمة املجتمع،  الفراغ  وزيادة اخلربة، و�سغل وقت 

يف مقدمة الفوائد التي يجنيها ال�سباب جراء م�ساركتهم يف العمل التطوعي ويرونها ذات اهمية مرتفعة جداً. 

العمل  ق�ساء  �ساعات  ومتو�سط  التطوعي  العمل  ممار�سة  متغري  بني  عالقة  وجود  الدرا�سة  نتائج  اأو�سحت  واأخ��رياً، 

التطوعي من جهة وحمور حماية اأمن املجتمع الإماراتي من جهة اأخرى، وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة ال�سهراين، 2006 

وم�ساعدة  الت�سول،  مكافحة  يف  كالإ�سهام  جداً  مهمة  اأدوار  هي  املتطوعون  بها  يقوم  التي  الأمنية  الأدوار  جميع  اأن  يف 

املعوزين على مواجهة الفقر، والإ�سهام يف وقاية اأ�رض واأطفال نزلء ال�سجون من الت�رضد والنحراف والوقاية من اجلرمية 

الأجهزة  وم�ساعدة  والنفجارات،  وال�سيول  احلرائق  مثل  الكوارث،  مواجهة  يف  املجتمع  وم�ساعده  املخدرات،  واأخطار 

الأمنية يف تعقب املجرمني والإبالغ عن امل�سبوهني. 
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التوصيات: 

�رضورة ا�ستمرارية تقدمي اخلدمات التطوعية للمحتاجني وتطويرها لتتما�سى مع حاجات املجتمع امللحة

حث موؤ�س�سات العمل التطوعي على بذل املزيد من اجلهد والهتمام بق�سايا بالق�ساية الأمنية كالوقاية من املخدرات 

واجلرمية

دعوة املوؤ�س�سات البحثية لعمل درا�سات م�سحية لبحث معوقات العمل التطوعي و�سبل الرتقاء مب�ستوى الأعمال التطوعية 

يف خمتلف املجالت الأمنية

رفع التو�سيات للجهات احلكومية واخلا�سة بتخ�سي�س �ساعات عمل معينة للموظفني ل�ستثمارها يف العمل التطوعي

المراجع: 

المراجع العربية: 

 - ال�سكني، دعاء، املوؤ�س�سات اخلريية حكمها و�سوابط القائمني عليها، ر�سالة ماج�ستري، اجلامعة الإ�سالميةغزة، فل�سطني، 2012، �س7. 

 - ال�سلطان، فهد، اجتاهات ال�سباب اجلامعي الذكور نحو العمل التطوعي، جملة ر�سالة اخلليج العربي، جامعة امللك �سعود، الريا�س، 2009. 

 - ال�سهراين، معلوي، العمل التطوعي وعالقته باأمن املجتمع الريا�س، ر�سالة ماج�ستري، جامعة نايف للعلوم الأمنية، الريا�س، 2006. 

 - الزير، املقبل، اآمنة، م�ساعل، العمل التطوعي وقيم املواطنة لدى ال�سباب ال�سعودي، جامعة امللك �سعود، الريا�س، 2014، �س8. 

 - الكيالين، ر�ساد، الأمن الجتماعي مفهومه ومقا�سده، املوؤمتر الدويل لالأمن الجتماعي يف الت�سور الإ�سالمي، جامعة اآل البيت، 2012الردن، �س9. 

 - عاطف، �سهري، اأهمية العمل التطوعي، مركز �سباأ للدرا�سات ال�سرتاتيجية، اليمن، 2009، �س2. 

 - حممد را�سد، را�سد، امل�ساركة بالعمل التطوعي يف دولة الإمارات العربية املتحدة، جملة �سووؤن الجتماعية، الإمارات، مج9، ع33، 1992 �س61. 

 - رجب، اإبراهيم واآخرون، اأ�سا�سيات تنظيم املجتمع، القاهرة، دار الثقافة للطباعة والن�رض، 1983 م، �س 151. 

مج31،  اإلمارات،  اجتماعية،  �سوؤون  العربيةاملتحدة،  الإمارات  دولة  يف  ال�سباب  لدى  امل�ساركة  قيم  وتعزيز  التطوع  ثقافة  العالقةبني  �سلطان،  مرمي  لوتاه،   -  

ع124، 2014، �س69. 

 - كرمي، نادية، امل�ساركة يف العمل التطوعي، �سعبة الدرا�سات والبحوث، وزارة ال�سوؤون الجتماعية، دبي، 2011، �س3، 4. 

http: //www. sharjahupdate. com/ar/2017/01/sharjah - census - 2015 - results - announced - sharjah - population 
- reaches - 1 - 4 - million/

المراجع األجنبية: 

 - Frances Woolley، social Cohesion and Voluntary Activity: Making Connections، CSLS Conference on the state of 
living in Canada، October 30 - 31،1998،Ottawa،Ontario،Center for Study of living Standards، Canada. 

 - James R Kearney ، Volunteering Social gule for Community Cohesion، Voluntary Action ،Volume 6 ، Number 
1،London،2003. 

 - Willard ، Christina: Malign Youth Volunteerism: The Youth Volunteer Corps of Canada ،Journal of volunteer 
Administration ، vol. 17 ،No. 3 ، 2001 ، pp: 21 - 24

 - Esmond ،judy: The Untapped Potential of Australian University Students ،Australian Journal on Volunteering 
،Vol. 5،No. 2،2001،P. 309. 

 - Holmes ،Andrew: Student Union Voluntary Work Skills Development Module ،University of Hull - 2002 - Center 
for Lifelong Learing. 
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جائزة البحوث والدراسات

الدورة الرابعة عشرة 1439هـ - 2017م

ثانيًا – فئة الباحثين

ثقافة العمل الخيري

المركز الثاني: 

عنوان البحث: 

العمل التطوعي ودوره في تنمية القيم االجتماعية لدى الشباب

دراسة مطبقة على المجتمع اإلماراتي

إعداد: الباحثة شيخة ناصر سالم آل مسفر الكربي
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المستخلص

ته��دف ه��ذه الدرا�س��ة اإىل التع��رف عل��ى ماهي��ة دور العم��ل التطوع��ي يف تنمي��ة القي��م الجتماعية ل��دى �سباب 

املجتم��ع الإمارات��ي )م��ن مواطن��ني ومقيم��ني(، وللتع��رف عل��ى موقفهم م��ن العم��ل التطوعي، كم��ا ت�سع��ى الدرا�سة 

للتع��رف عل��ى امل�س��كالت وال�سعوب��ات الت��ي تواج��ه ال�سب��اب ب�س��اأن النخ��راط يف العم��ل التطوع��ي؛ للو�س��ول يف 

النهاي��ة اإىل نتائ��ج ت�سم��ح بو�س��ع تو�سيات ومقرتح��ات تكون مبثابة اإج��راءات تطويرية يف جمال العم��ل التطوعي 

بدول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة. 

ولتحقي��ق ه��ذه الأهداف مت تطبيق املنه��ج الو�سف��ي التحليلي عن طريق امل�س��ح الجتماعي، و�سح��ب عينة ق�سدية 

بل��غ حجمه��ا )365( �ساًب��ا و�ساب��ة من خمتل��ف مناطق الدول��ة بالتعاون م��ع اإدارة املتطوع��ني بهيئة اله��الل الأحمر 

الإمارات��ي. ومت اإدخ��ال بيان��ات ال�ستبانة يف برنام��ج SPSS للتحليل الإح�سائ��ي على �سكل ج��داول تكرارية ون�سب 

 )Cornobach`s Alpha( مئوي��ة والو�س��ط احل�سابي والنح��راف املعياري، كما مت ا�ستخ��دام معامل كرنباخ األفا

لقيا���س ثب��ات ال�ستبان��ة وبلغت قيمته )0. 93(، مم��ا ي�سري اإىل درجة عالية جداً م��ن الت�س��اق الداخل��ي يف فقراته��ا. 

ك�سفت نتائج الدرا�سة اأن غالبية العينة هم من الإناث و�سّكلن ما ن�سبته )70%(، اأما الذكور ف�سكلوا ما ن�سبته )%30(، 

كما �سكلت معظم العينة ما ن�سبته )53%( عدد )192( من ال�سباب العاملني، يف حني �سّكل ال�سباب غري العاملني ما ن�سبته 

)47%( عدد )173(. 

 )%88( ن�سبته  ما  و�سكلوا  التطوعي  العمل  ميادين  يف  النخراط  لهم  �سبق  العينة  غالبية  اأن  الدرا�سة  واأظهرت 

عدد   )%12( ن�سبته  ما  التطوعي  العمل  ميادين  يف  ينخرط  مل  الذي  ال�سباب  �سّكل  بينما  و�سابة،  �سابًا   )232( عدد 

و�سابة.  �سابا   )42(

يف  عملوا  التطوعي  العمل  ميادين  يف  النخراط  لهم  �سبق  الذين  العينة  من  الأكرب  الن�سبة  اأن  اإىل  الدرا�سة  واأ�سارت 

الوطني  قطاع  الثاين  املركز  احتل  بينما   ،)%49( وبلغت  الأكرب  الن�سبة  الإجتماعي  القطاع  و�سكل  متنوعة؛  قطاعات 

ال�سحي  القطاع  واحتل   ،)%11( ن�سبته  ما  و�ّسكل  الثالث  املركز  التعليمي  القطاع  واحتل   ،)%14( ن�سبته  ما  و�سّكل 

ما  منهما  كل  و�سّكل  اخلام�س  املركز  والرتفيهي  البيئي  القطاعان  احتل  بينما   ،)9%( ن�سبته  ما  و�ّسكل  الرابع  املركز 

يف  يوجد  ل  الإقت�سادي  القطاع  بينما   ،)%3( ن�سبته  ما  و�سّكل  الريا�سي  القطاع  الأخري  املركز  واحتل   ،)%7( ن�سبته 

اأخذها من هم انخرطوا يف هذ املجال.  العينة التي مت 

واأو�سحت نتائج الدرا�سة اأن الن�سبة الأكرب من العينة )74%( اأكدوا اأن من اأبرز الفوائد التي عادت عليهم من العمل التطوعي 

اأنه �ساهم يف حتقيق ال�سعادة والر�ساء النف�سي داخل نفو�سهم، بينما ذكر ما ن�سبتهم )54%( اأن من اأبرز الفوائد العائدة عليهم من 

العمل التطوعي اأنه �ساهم يف ا�ستثمار وقت الفراع لديهم مبا هو اأف�سل، بينما �سّكل ملا ن�سبته )51%( فائدتني، فالعمل التطوعي 

زاد من خرباتهم العامة والتخ�س�سية، و فتح لهم اآفاقًا جديداً لتطوير اأنف�سهم فيها. واأكد من العينة ما ن�سبتهم )27%( اأن من 

اأبرز الفوائد العائدة عليهم هي اأن العمل التطوعي عّمق عالقتهم مع اأقاربهم واأ�سدقائهم املحبني للعمل التطوعي، بينما اأكد ما 

ن�سبته )21%(، وهي اأقل ن�سبة، اأن من اأبرز الفوائد العائدة عليهم من العمل التطوعي هو م�ساعدهم يف الو�سول اإىل اأهل اخلربة. 

واأ�سفرت نتائج الدرا�سة عن اأن للعمل التطوعي الدور الّفعال والتنموي للقيم الجتماعية لدى �سباب املجتمع الإماراتي 
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املنخرطني يف ميادين العمل التطوعي؛ والذي ارتكزت الدرا�سة عليه يف طرح جوانب اجتماعية متنوعة على م�ستوى �سخ�سي 

وجمتمعي، وجميعها عك�ست موؤ�رضات اإيجابية من معظم اأفراد العينة. 

النخراط يف  ُيف�سلون  الإماراتي  املجتمع  �سباب  )310( من  )85%( عدد  العينة  اأن معظم  الدرا�سة  نتائج  بّينت  وكما 

ميادين العمل التطوعي، بينما �سّكل ما ن�سبته )15%( عدد )55( منهم من ل ُيف�سل النخراط يف ميادين العمل التطوعي. 

وك�سفت يف ذلك جانبًا من طبيعة امل�سكالت وال�سعوبات التي تواجه املبحوثني يف النخراط بالعمل التطوعي؛ اإذ �سّكلت 

امل�سكالت التي تتعلق بامل�سوؤوليات الأ�رضية و م�سكالت تتعلق بال�سغوطات املحيطة )كالدرا�سة اأو العمل( الن�سبة الأكرب لكلتا 

ال�سعوبتني )36%(، من حيث طبيعة امل�سكالت وال�سعوبات التي متنع �سباب املجتمع الإماراتي من النخراط يف ميادين 

العمل التطوعي؛ بينما �سّكل ما ن�سبته )16%( م�سكالت تتعلق بالوقت، اأما بالن�سبة للم�سكالت املتعلقة بال�سحة وبالعادات 

ال�سخ�سية فكل منهما �سّكل ما ن�سبته )4%(، بينما م�سكالت نف�سية �سّكلت ما ن�سبت )2%(. كما ُي�سري اجلدول اإىل اأن ن�سبة 

)2%( اأفادوا باأ�سباب اأخرى؛ حيث تركزت اإجاباتهم يف اأن ال�سعوبات املواجهة لهم تعود اإىل اإح�سا�سهم بعدم احتياج اجلهة 

املنفذة لن�ساط باحتياجهم لهم، اإ�سافة اإىل ذلك لعدم تلقيهم الت�سيجع املعنوي الالزم بعد اإجناز العمل التطوعي املطلوب. 

ال�رضائح  ت�سهده  الذي  التطوعي  اجلانب  نحو  املبحوثني  لدى  ال�سعادة  موؤ�رض  قيا�س  يف  جًانبًا  الدرا�سة  اأظهرت  واأي�سًا 

ال�سبابية يف الإمارات؛ حيث اأن غالبية العينة )92%( عدد )337( �سعيدة بذلك، بينما ما ن�سبته )8%( عدد )28( من العينة 

غري �سعداء من ذلك. 

املفردات الأ�سا�سية: العمل، التطوع، التنمية، القيم، العمل التطوعي، القيم الجتماعية. 
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المقدمة

الثقافية  املجالت  يف  التنمية  ق�سايا  ت�رضيع  يف  ج��داً  مهمة  مكانة  العامل  م�ستوى  على  التطوعي  العمل  ي�سهد 

اأعمال ُمثمرة تعود عليهم بال�ستثمار الأمثل  والقت�سادية والتعليمية وال�سحية والبيئية، ويف ا�ستثمار وقت ال�سباب يف 

الثقايف والجتماعي  النهو�س  يف بناء �سخ�سياتهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم لبناء جمتمعاتهم على م�ستوى عاٍل من 

والقت�سادي. و ممار�سة العمل الجتماعي التطوعي تختلف من جمتمع لآخر. وعلى �سعيد الإمارات، فاإن العمل التطوعي 

قبل  الإماراتي  املجتمع  يف  �سائع  عمٌل  فالتطوع  الدولة،  عليه  قامت  الذي  والجتماعي  الثقايف  الن�سيج  من  جزءاً  يعد 

امل�ستويات  خمتلف  وعلى  القيادة  م�ستوى  على  كبرياً  ر�سميًا  اهتمامًا  قيامها  بعد  العمل  هذا  واكت�سب  الدولة،  تاأ�سي�س 

احلكومية والأهلية، وبرز خالل ال�سنوات املا�سية العديد من الهيئات واجلمعيات التطوعية. وت�سّكل اجلوائز التي خ�س�ست 

لهذا املجال، كجائزة ال�سارقة للعمل التطوعي وغريها من اجلوائز، حمفزاً لهذا القطاع من اأجل املزيد من النمو والتو�سع، 

بحجم  ي�سعر  وعندما  العمل  من  املزيد  على  ي�سمم  فاإنه  مقابل،  اأي  طلب  دون  من  عمله  على  يقدم  كان  واإن  فاملتطوع 

التقدير الذي يقدمه له املجتمع فاإنه �سي�سعى اإىل املزيد من البذل والعطاء. 

اأكرث  يف  عليها  ال�سوء  ت�سليط  ت�ستحق  التي  اجلوانب  من  بالعديد  تزخر  التطوعي  العمل  يف  الإماراتية  التجربة  ولعل 

من مقام، ولهذا ت�سعى هذه الدرا�سة يف النزول اإىل اأو�ساط ال�سباب كمحاولة للتعرف على ماهية دور العمل التطوعي يف 

القيم الجتماعية لدى �سباب املجتمع الإماراتي )مواطنني ومقيمني(، وللتعرف على موقفهم من العمل التطوعي،  تنمية 

كما ت�سعى الدرا�سة للتعرف على امل�سكالت وال�سعوبات التي تواجه ال�سباب ب�ساأن النخراط يف العمل التطوعي؛ بالإ�سافة 

للو�سول  التطوعي،  العمل  ال�سباب من  للمبحوثني وموقف  الدميوغرافية  العالقة بني اخل�سائ�س  التعرف على طبيعة  اإىل 

يف النهاية اإىل نتائج ت�سمح بو�سع تو�سيات ومقرتحات تكون مبثابة اإجراءات تطويرية يف جمال العمل التطوعي بدولة 

الإمارات العربية املتحدة. 

ولبلوغ هذه الغاية، مت تق�سيم البحث اإىل الف�سول التالية: 

 الف�سل الأول: بداأ مبقدمة اإىل البحث مت�سمنًا م�سكلة الدرا�سة وت�ساوؤلتها واأهدافها واأهميتها، بالإ�سافة اإىل مناق�سة 

الإطار النظري للدرا�سة م�ستعر�سًا بع�س النظريات املف�رضة ملو�سوع الدرا�سة، منتهيًا بعر�س عدد من الدرا�سات ال�سابقة 

ذات ال�سلة يف جمال الدرا�سة. 

الف�سل الثاين: تناول من جانب دور العمل التطوعي يف تنمية املجتمعات. ومن جانب اآخر، تناول دور العمل التطوعي يف 

تنمية جمتمع دولة الإمارات العربية املتحدة موؤكًدا يف كال اجلانبني الدور الفّعال للعمل التطوعي يف ا�ستدامة عجلة التنمية 

ال�ساملة وال�ستثمار الإجتماعي باملجتمعات. 

الف�سل الثالث: ي�ستعر�س جانب الدرا�سة امليدانية الذي يت�سمن �رضح منهجيتها ابتداًء من حتديد جمتمعها والعينة مروراً 

بال�ستمارة كاأداة لها وكذلك القيا�س الإجرائي لها. ومن جانب اآخر ي�ستعر�س الف�سل نتائج البيانات امليدانية وذلك با�ستخدام 

اأ�ساليب التحليل الإح�سائي املتنوعة، وي�ستعر�س الف�سل مناق�سة وا�ستنتاجات وتو�سيات الدار�سة حيث مت ا�ستخال�س اأهم 

النتائج التي تو�سلت لها الدرا�سة مو�سحة مدى عالقة تلك النتائج باأهدافها، كما ت�سمن الف�سل التو�سيات واملقرتحات يف 

�سوء النتائج امل�ستخل�سة من الدرا�سة، واأي�سًا املراجع واأهم املالحق التي ا�ستخدمت يف هذا البحث. 
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الفصل األول: مدخل إلى الدراسة ومشكلتها

مشكلة الدراسة وتساؤوالتها

جمتمع  يف  خا�سة  مكانة  من  ال�سباب  ميثله  ملا  نظًرا 

غر�س  اإىل  قيامها  منذ  �سعت  املتحدة،  العربية  الإم���ارات 

ال�سباب  لدى  التطوعي  العمل  مفهوم  وتعزيز  التطوع  ثقافة 

بالدولة من  امل�ستدامة  التنمية  واإ�رضاكهم يف حتريك عجلة 

ا�ستجابة  وتنبع  التطوعي.  العمل  مبيادين  انخراطهم  خالل 

تعزيز  من  التطوعي  العمل  يف  امل�ساركة  لنداء  ال�سباب 

مهاراتهم  تنمية  يف  والرغبة  وقادتهم،  لأوطانهم  انتمائهم 

الرغبة  ومن  والعملية،  والعلمية  والفنية  الفكرية  وقدراتهم 

عن  للتعبري  اأمامهم  املتاحة  الوا�سعة  بالفر�س  الأخ��ذ  يف 

اآرائهم يف الق�سايا التي تهم جمتمعاتهم. 

وتنمية  بناء  يف  اأ�سا�سية  ركيزة  التطوعي  العمل  وُيعد 

فهو  مواطنيه،  بني  الجتماعي  التما�سك  ون�رض  املجتمع 

اخلري  معاين  بكل  وثيقًا  ارتباطًا  ارتبطت  اإن�سانية  ممار�سة 

والعمل ال�سالح عند كل املجموعات الب�رضية منذ الأزل، ولها 

دورها املهم يف عملية التغيري الجتماعي؛ اإذ اأ�سبح العمل 

التطوعي يف دولة الإمارت ويف الآونة الأخرية خا�سة، رافداً 

اأ�سا�سيًا من روافد تنمية املجتمع والنهو�س مبكانته. 

والعمل  التطوع  ثقافة  اأن  نرى  ؛  العامل  م�ستوى  وعلى 

ت�سكل مقيا�سًا من مقايي�س تطور املجتمع ومدى  التطوعي 

العمل  اأن  جانب  اإىل  ق�ساياه،  خمتلف  يف  وتفاعله  وعيه 

التطوعي يعد �سكاًل من اأ�سكال امل�ساركة ال�سيا�سية بني الفرد 

هي  تطوراً  الأكرث  املجتمعات  اأ�سبحت  كما  القرار،  و�سانع 

الأكرث احتفاًء بالعمل التطوعي والأكرث اعتناًء واحتواًء له؛ و 

برز ذلك العتناء ب�سكل اأو�سح خالل عام 2017 الذي اأعلنه 

نهيان،  اآل  زايد  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  اخلري �ساحب  عام 

رئي�س الدولة، حفظه اهلل. 

واجلدير بالذكر اأن العمل التطوعي هو جهد يبذله الفرد 

اأو اجلماعة لتحقيق منفعة عامة دون اأي مقابل اأو اأجر، وهذا 

ما يعزز بطبيعة احلال قيمًا اجتماعية كثرية لدى املتطوع 

ال�ساملة  التنمية  ا�ستدامة  اأي�سًا؛ �سعيًا يف حتقيق  واملجتمع 

وال�ستثمار الجتماعي لل�سباب الإماراتي. 

ــــدراســــة مــجــمــوعــة  ـــن مــشــكــلــة ال ــبــثــق م ــن وي

التساؤوالت األتية: 

• ما اخل�سائ�س الدميوغرافية للمبحوثني؟	

• ما موقف ال�سباب من العمل التطوعي؟	

• القيم 	 تنمية  يف  التطوعي  العمل  دور  م��دى  م��ا 

الجتماعية لدى ال�سباب؟

• من 	 ال�سباب  تواجه  التي  وال�سعوبات  امل�سكالت  ما 

النخراط يف العمل التطوعي؟

 - 2أهداف الدراسة

ت�سعى الدرا�سة اإىل حتقيق جمموعة من الأهداف هي: 

• التعرف على اخل�سائ�س الدميوغرافية للمبحوثني	

• التعرف على موقف ال�سباب من العمل التطوعي	

• تنمية 	 يف  التطوعي  العمل  دور  مدى  على  التعرف 

القيم الجتماعية لدى ال�سباب

• تواجه 	 التي  وال�سعوبات  امل�سكالت  على  التعرف 

ال�سباب من الإنخراط يف العمل التطوعي

 - 3أهمية الدراسة

لدور  جديدة  علمية  م�ساهمة  احلالية  الدرا�سة  تقدم 

ال�سباب  لدى  الإجتماعية  القيم  تنمية  يف  التطوعي  العمل 

نظريًا  اأهميته،  تكمن  ال��ذي  امل��ي��داين  البحث  خ��الل  من 

كالآتي:  وتطبيقيًا، 

األهمية النظرية

من . 1 ال��درا���س��ة(  )عينة  مبحوثني  ت�سمنت  الدرا�سة 

من  �سواء  الإم��ارات��ي  باملجتمع  ال�سباب  �رضيحة 

الدولة،  مناطق  خمتلف  من  املقيمني  اأو  املواطنني 

مما يجعل نتائجها قابلة للتعميم، ولي�ست حم�سورة 

يف جمال واحد. 

التطوعي . 2 للعمل  املف�رضة  النظرية  الأطر  عن  الك�سف 

باملجتمع  الإجتماعية  للقيم  التنموي  ودوره 
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ذات  ال�سابقة  الدرا�سات  بع�س  وعر�س  الإماراتي 

ال�سلة يف جمال الدرا�سة. 

�سمن . 3 العلمية  للمكتبة  اإثراًء  الدرا�سة  هذه  تعترب 

يف  للباحثني  ومرجًعا  الجتماعية،  الدرا�سات 

املجال.  هذا 

تقدمي م�ساهمة علمية جديدة. . 4

األهمية التطبيقية

تتمثل الأهمية التطبيقية لهذه الدرا�سة يف: 

ال�سباب . 5 لأو�ساع  وحتليالت  نتائج  اإىل  الو�سول 

العمل  دور  حتليل  خالل  من  الإماراتي  باملجتمع 

التي  لديهم،  الإجتماعية  القيم  تنمية  يف  التطوعي 

فيه.  انخراطهم  اأثناء  عليهم  طراأت 

اإمكانية ال�ستفادة من نتائج الدرا�سة يف و�سع اخلطط . 6

اأ�سحاب  من  امل�ستقبلية  وال��ربام��ج  وامل�رضوعات 

القرار واملوؤ�س�سات ذات العالقة والخت�سا�س. 

للتطبيق وت�ساعد . 7 تقدمي مقرتحات وتو�سيات قابلة 

خالل  م��ن  التطوعي  العمل  م��ي��ادي��ن  تطوير  يف 

التنموي  الدور  عن  الك�سف  يف  الدرا�سة  اخت�سا�س 

للعمل التطوعي على ال�سباب. 

مفاهيم الدراسة

المفاهيم النظرية

• يف 	 الفرد  يوؤديها  التي  املهام  جمموعة  هو  العمل: 

خالل  يتلقاه  اأجر  مقابل  اأهلية(  )حكومية،  املنظمة 

56 .
فرتة زمنية معينة متفق عليها

• يعني 	 ك��ذا  وتطوع  الطاعة،  من  التطوع  التطوع: 

حتمله طوعًا، وتطوع له يعني تكلف ا�ستطاعته حتى 

ي�ستطيع؛ اأي هو اجلهد اأو العمل الذي يقوم به فرد اأو 

جماعة طوًعا بهدف تقدمي خدماتهم للمجتمع اأو فئة 

57
منه دون توقع جلزاء مادي مقابل جهودهم. 

56 - النعي��م، عب��داهلل )2005(. العم��ل الجتماع��ي م��ع الرتكي��ز عل��ى العم��ل 
التطوع��ي يف اململكة العربية ال�سعودي��ة، الريا�س – ال�سعودية، مكتبة امللك فهد، 

�س 17. 

57 - اخلطيب، عبداهلل )2000م(. دور العمل التطوعي يف حتقيق ال�سالم والأمن 

• التي 	 والطرق  الو�سائل  من  جمموعة  هي  التنمية: 

ت�ستخدم بق�سد توحيد اجلهود مع ال�سلطات العامة من 

اأجل حت�سني م�ستوى احلياة من النواحي القت�سادية 

واإخراج  املجتماعات،  يف  والثقافية  والجتماعية 

يف  اإيجابًيا  لت�سارك  عزلتها  من  املجتمعات  هذه 

58
احلياة ولت�ساهم يف تقدم املجتمع. 

• نحكم 	 معيار  اأو  مقيا�س  اأو  م�ستوى  ه��ي  القيم: 

املرغوب  اأ�سا�سه  على  ونحدد  به  ونقي�س  مبقت�ساه 

59
فيه واملرغوب عنه. 

• رغبة 	 عن  يبذل  ال��ذي  اجلهد  هو  التطوعي:  العمل 

توقع  دون  اجتماعي  واج��ب  اأداء  بغر�س  واختيار 

60
جزاء مايل. 

• �سبغة 	 ذو  اجتماعي  معيار  هي  الجتماعية:  القيم 

انفعالية قوية وعامة تت�سل من قريب بامل�ستويات 

من  الفرد  وميت�سها  اجلماعة  تقد�سها  التي  اخُللقية 

موازين  منها  ويقيم  اخلارجية،  الجتماعية  بيئته 

61
يزن بها اأفعاله ويتخذها هادًيا ومر�سداً. 

المفاهيم اإلجرائية

• التي يقوم 	 العمل: هو جمموعة من املهام املطلوبة 

بها الفرد اأو اجلماعة؛ مقابل اأجر. 

• التطوع: هو اجلهد الذي يبذله الفرد طوًعا يف اأي من 	

قطاعات املجتمع املختلفة دون مقابل. 

• التنمية: هي عملية تغيري اجتماعي متعدد اجلوانب، 	

غايته القدرة على التطور الذاتي امل�ستمر يف التح�سني 

من نوعية احلياة لكل الأفراد وتوجيههم يف التفاعل 

مع متغريات الع�رض ب�سورة اإيجابية ُمثمرة. 

الجتماعي��ني. ورق��ة عم��ل مقدم��ة اإىل موؤمت��ر العم��ل التطوعي والأم��ن يف الوطن 

العربي، اأكادميية نايف العربية للعلوم الأمنية، اململكة العربية ال�سعودية، �س 32. 

التغي��ري والتنمي��ة  )1998(. ق�ساي��ا  واآخ��رون  ُنظ��ر/ ه��واري، ع��ادل،   - 58
الإجتماعي��ة، م���رض، دار املعرف��ة اجلامعي��ة، ���س 130. 

59 - املان��ع، مان��ع حمم��د )2005(. القي��م ب��ني الإ�س��الم والغ��رب - درا�سة 
تاأ�سيلي��ة مقارن��ة. الريا���س - ال�سعودي��ة، دار الف�سيل��ة، ط1، ���س 15. 

الجتماعي��ة يف  )1984م(. طريق��ة اخلدم��ة  واآخ��رون  �سامي��ة  60 - فهم��ي، 
التخطي��ط الجتماعي، م�رض - الإ�سكندرية، املكتب اجلامعي احلدي��ث، ���س 93. 

61 - املانع، مانع حممد )2005(. القيم بني الإ�سالم والغرب، مرجع �سابق، �س 21. 
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• القيم: مقايي�س ي�سدرها الإن�سان لتمثل جمموعة من 	

حمدًدا  املجتمع  يرت�سيها  التي  واملعايري  املبادئ 

املرغوب فيها واملرغوب عنها من ال�سلوك. 

• اجلماعة 	 اأو  الفرد  يبذله  جهد  هو  التطوعي:  العمل 

لتحقيق منفعة عامة دون مقابل اأو اأجر. 

• ال��ق��ي��م الج��ت��م��اع��ي��ة: ه��ي جم��م��وع��ة م��ن الأف��ك��ار 	

من  الفرد  يكت�سبها  التي  وال�سلوكيات  والهتمامات 

خالل جتاربه املتنوعة والعملية يف جمتمعه املحيط؛ 

الإيجابية  ال�سفة  ولها  املعيارية  ال�سفة  واعتبارها 

وال�رضعية للحكم على ت�رضفاته و�سلوكه يف املجتمع. 

النظريات المستخدمة في الدراسة

ن�ساأت عدة نظريات يف تف�سري العمل التطوعي منها: 

)Exchange Theory( :النظرية التبادلية

رّك��ز  ال��ذي  هومان�س  ج��ورج  املدر�سة  ه��ذه  رواد  م��ن 

وت�سمل  واجلماعة،  الفرد  بني  التبادلية  العالقات  على 

على  تعتمد  والتي  والثقافية،  البنائية  امل�ستويات  نظريته 

وتتعلق  املجتمع.  يف  ال�سائدة  الجتماعية  والقيم  الألفاظ 

املكا�سب  على  وتركز  النا�س،  بني  بالتفاعل  النظرية  هذه 

مع  بع�سهم  عالقاتهم  من  النا�س  يجنيها  التي  واخل�سائر 

بع�س، فا�ستمرار التفاعل بني النا�س مرهون عادة با�ستمرار 

املكا�سب التبادلية، التي يح�سلون عليها جراء ذلك التفاعل. 

وتت�سمن النظرية التبادلية عدة فر�سيات، اأهمها: 

الذي . 1 العمل والن�ساط  كلما كانت هناك مكا�سب من 

يقوم به الفرد زادت احتمالية قيام الفرد بتكرار ذلك 

العمل اأو الن�ساط. 

مراعاة عدم وجود فا�سل طويل بني القيام بالعمل . 2

وحتقيق املكا�سب. 

املكا�سب التنظيمية قد ل تكون جمدية يف ت�سجيع الفرد . 3

على تكرار العمل مثل املكا�سب غري املنتظمة، فح�سول 

الفرد على مكا�سب متكررة يف فرتات متقاربة يقلل من 

قيمتها، وهذا يرتبط بعملية الإ�سباع واحلرمان؛ فتكرار 

املكا�سب نف�سها يحدث اإ�سباًعا لدى الفرد. و اإذا زادت 

املكا�سب التي يح�سل عليها من قيامه بفعل ما زادت 

احتمالية قيامه بهذا العمل مرة اأخرى. 

اإذا كانت هناك موؤثرات يف املا�سي اأدت اإىل وجود . 4

�ستدفع  م�سابهة  موؤثرات  وجود  فاإن  للفرد؛  مكا�سب 

الفرد للقيام بالعمل ال�سابق، اأو بعمل م�سابه له. 

كلما كان تقييم الفرد لنتائج فعله اأو ن�ساطه اإيجابًيا، . 5

زادت احتمالية قيامه بالفعل، فوجود مكا�سب نتيجة 

ال�سلوك  حدوث  من  تزيد  الفرد  به  يقوم  الذي  الفعل 

املرغوب، وبالتايل فاإن عدم وجود مكا�سب، اأو وجود 

عقاب، يقلل من احتمالية حدوث ال�سلوك املرغوب. 

حينما يوؤدي الفرد عماًل ول يح�سل على مكا�سب كما . 6

كان متوقعها، اأو يوقع عليه عقاب فهناك احتمالية 

بعمل  الفرد  قام  واإذا  عدواين،  ب�سلوك  للقيام  كبرية 

هناك  �ستكون  مكا�سب؛  من  يتوقع  ما  على  وح�سل 

62
احتمالية للقيام بال�سلوك املرغوب. 

فاملتطوع  التطوعي؛  العمل  على  ُتطبق  النظرية  وهذه 

املجتمع  اح��رتام  من  معنوية  مكا�سب  على  يح�سل  ال��ذي 

وحبه وتعاطفه واكت�ساب تقديره يدفعه اإىل مزيد من العمل 

التطوعي، وكلما زادت مكا�سب املتطوع يف تطوير مهاراته 

وقدراته من خالل العمل التطوعي فاإنه ي�ستمر يف النخراط 

�سعًيا للمزيد، ، ، وهكذا. 

Interactive Avatar Theory نظرية التفاعلية الرمزية

املتحدة،  الوليات  يف  للتفاعلية  ظهور  اأول  يعترب 

موؤ�س�س   )1931  –  1863( ميد  هربرت  ج��ورج  وُيعد 

جامعة  يف  بالتدري�س  ميد  وق��ام  التفاعلي.  املنظور 

التحليل  ويركز  مماته.  حتى  م   1893 عام  منذ  �سيكاغو 

�سارلز  �ساأن  ذل��ك  يف  �ساأنه  ميد،  عند  ال�سو�سيولوجي 

املواقف  يف  الإن�سانية  التفاعالت  على  كويل،  هورتون 

ال�سغرية.  واجلماعات   one – to - one املبا�رضة 

– 62 - ُنظ��ر/ الب��از، را�س��د بن �سع��د )2002(. ال�سب��اب والعم��ل التطوعي 
درا�س��ة ميداني��ة عل��ى ط��الب املرحل��ة اجلامعي��ة يف مدين��ة الريا���س، جملة 

البح��وث الأمني��ة، الع��دد )20(، مرك��ز البح��وث والدرا�س��ات بكلي��ة امللك فهد 

الأمني��ة، ���س 84 - 86. 
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)البت�سامة،  الت�سال  اأدق  مبالحظة  مهتمًا  ميد  وك��ان 

بها  يتاأثر  التي  الكيفية  وفهم  الراأ�س(  واإمي��اءة  والتهجم، 

وُي�سار  املجتمع.  اأو  للجامعة  الأكرب  بال�سياق  الفرد  �سلوك 

)املنظور  ب�  الأح��ي��ان  بع�س  يف  التفاعلي  املنظور  اإىل 

الرموز  يرون  التفاعلية  اأن�سار  لأن  الرمزي(  التفاعلي 

63
اأجزاء الت�سال الإن�ساين.  جزءاً مهًما من 

املت�سلة  بالق�سايا  ُتعنى  النظرية  هذه  اأن  ميد  ويزعم 

لن�سل مرحلة  الفر�سة  لنا  تتيح  اللغة  واأن  واملعنى،  باللغة 

اأنها  كما  بفرديتنا،  ونح�س  ذاتنا  ون��درك  الذاتي  الوعي 

متكننا من اأن نرى اأنف�سنا من اخلارج مثلما يرانا الآخرون. 

الإ�سارة  اأي  الرمز؛  هو  العملية  هذه  يف  الأ�سا�سي  والعن�رض 

التي متثل معنى اأو �سيًئا اآخر. والكلمات ن�ستعملها لالإ�سارة 

املعاين  مُتثل  رموز  الأم��ر،  واقع  يف  هي،  حمددة  اأم��ور  اإىل 

التي نق�سدها. كما اأن الرموز ت�سمل الإمياءات غري ال�سفوية 

واأ�سكال التوا�سل الآخرى. 

وتفاهمات  رموز  على  يعتمدون  الب�رض  اأن  ميد  ويرى 

وُموا�سعات م�سرتكة يف تفاعلهم بع�سهم مع بع�س. ولأن 

الب�رض يعي�سون يف عامل زاخر بالرموز، فاإن جميع عمليات 

التفاعل بني الأفراد ت�ستمل على تبادل الرموز. 

تف�سيالت  اإىل  انتباهنا  ُتوجه  الرمزية  التفاعلية  اإن 

التفاعالت ال�سخ�سية، والطريقة التي تتم بها هذه الرتتيبات 

ُمنظرو  وُينوه  الآخ��رون.  ويفعله  يقوله  ملا  املهنى  لإعطاء 

هذه النظرية بالدور الذي توؤديه التفاعالت يف َخلق املجتمع 

64
وموؤ�س�ساته. 

و التفاعلية الرمزية هي اأقدم التقاليد النظرية القائمة يف 

علم الإجتماع املهتمة بدرا�سة التفاعالت الجتماعية اليومية، 

وي�سفها بول روك PaulRock(1979( بالغمو�س املتعمد، 

ذلك اأنها تتنوع اأ�سكاًل عديدة، ويبدو اأن وجود النظرية اعتمد 

على  اعتماده  من  اأك��رث  �سفاهة  تداولها  على  طويلة  مل��دة 

حماولت  �سهد  املا�سي  العقد  لكن  معتمدة.  مدر�سية  كتب 

�سكل  على  وو�سعها  املوؤ�س�سية  �سفاهل  النظرية  لالإعطاء 

63 - عب��د اجل��واد، م�سطفى خل��ف )2009(. نظرية عل��م الجتماع املعا�رض، 
عّم��ان – الأردن، دار امل�سرية للن�رض والتوزيع والطباع��ة، الطبع��ة 1، ���س 284. 

64 - غدن��ز، اأنت��وين )2005(. علم الإجتم��اع، عّمان – الأردن، مركز درا�سات 
الوح��دة العربي��ة، الطبع��ة 1، ���س 76. 

وكان   ،)Plummer1991 يوثقه  ما  )وهو  متكامل  ن�سق 

مركز تطور النظرية هو ق�سم الجتماع بجامعة �سيكاغو يف 

ع�رضينيات هذا القرن، ومن بني موؤ�س�سيها مفكران عما روبرت 

 W. I. Thomas توما�س  ووليم   Robert Park بارك 

واعتمت النظرية على املدر�سة الفل�سفية النفعية، وهي مدر�سة 

اأمريكية خال�سة، وعلى التف�سري الجتماعي لالأيكولوجيا )اأي 

الدرا�سة  مناهج  وعلى  والبيئة(،  الكائن  بني  العالقة  درا�سة 

احلقلية التي طورها الأنرتبولوجيون والتي ُتعرف بني علماء 

65
الجتماع الآن مبنهج املالحظة بامل�ساركة. 

من  جمموعة  على  الرمزية  التفاعلية  نظرية  وتقوم 

الفاعل  اأن  وه��ي:  الجتماعي  الفاعل  ح��ول  امُل�سلمات 

الأهداف  الو�سائل لتحقيق تلك  اأهداف ويختار  يختار بني 

واجتماعية،  مادية  مو�سوعات  من  يتكون  موقف  يف 

ثقافية.  وقيًما  اجتماعية  معايري  تت�سمن  والأخ���رية 

الفاعلون  يوجع  اأن  املوؤ�س�سات  خلق  عملية  وتتطلب 

ما  واإذا  املتبادل،  الإ�سباع  لتحقيق  بع�س  نحو  اأفعالهم 

وتتخذ  ثابتة  ت�سبح  اأفعالهم  فاإن  العملية،  تلك  جنحت 

اأدوار. وميكن  بنية  ُت�سكل  – اأي  املكانة  اأدوار  اأمناًطا من 

النظر اإىل هذه الأدوار من حيث توقعات الب�رض من بع�سهم 

املنظور  اأن  بينت  وقد  والرموز(.  املعاين  حيث  من  )اأي 

ميكن اأي يركز يف درا�سته اإما على بنى الأدوار والأن�ساق 

الجتماعي.  والفعل  ال��دور  �سلوك  على  اأو  الجتماعية 

للفر�سيات  �سياغة  اأوجز   )1969( بلومر  هربت  ويعطينا 

هي:  الرمزية؛  التفاعلية 

اإن الب�رض يت�رضفون حيال الأ�سياء على اأ�سا�س ما تعنيه 

تلك الأ�سياء لهم. 

هذه املعاين هي نتاج للتفاعل الجتماعي يف املجتمع 

الإن�ساين. 

عملية  عرب  تداولها  ويتم  وُتعدل  حُت��ور  املعاين  وه��ذه 

التي  الإ�سارات  مع  تعامله  يف  فرد  كل  ي�ستخدمها  تاأويل 

66
يواجهها. 

65 - كريب، اإيان )1999(. النظرية الإجتماعية/ �سل�سلة كتب ثقافية �سهرية، 
الكوي��ت، املجل���س الوطن��ي للثقاف��ة والفن��ون والآداب، الطبع��ة1، ���س 117. 

66 - كريب، اإيان )1999(. النظرية الإجتماعية/ �سل�سلة كتب ثقافية �سهرية، 
مرج��ع �ساب��ق، ���س 199. 
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يعتمد  حيث  التطوعي؛  العمل  على  ُتطبق  النظرية  وهذه 

العديد من الأعمال التطوعية التي يحاول هذا البحث درا�سة 

بنواحيها  ال�سباب،  لدى  الجتماعية  القيم  تنمية  يف  دورها 

وخ�سو�سية  بطبيعة  اخلا�سة  العوامل  جانب  اإىل  املختلفة، 

ان�سان دولة الإمارات، والدولة نف�سها، على التفاعل وال�ستجابة 

املجتمع  �سباب  جمموعة  وهم  الأ�سخا�س،  بني  واملتبادلة 

الإ�ستجابة  التفاعل وهذه  املختلفة - هذا  بفئاته  الإماراتي 

التطوعية،  بالأعمال  ال�سباب  كل  انخراط  خالل  من  تنتج 

وعرب الإت�سال املبا�رض والتواجد معًا طيلة فرتة تاأدية العمل 

التطوعي. ومن هنا تكون لنظرية التفاعل الجتماعي اأهميتها 

يف درا�سة هذا التفاعل وتف�سريه من خالل التعرف على الدور 

الّفعال والتنموي للقيم الإجتماعية لدى ال�سباب. 

)Role Theory( :نظرية الدور

عامل   –  )Ralph Linton( لنتون  رال���ف  بف�سل 

و�سار  امل�سطلح،  ه��ذا  ظهر   - الثقافية  الأنرثوبولوجيا 

ابتكاره امل�سطلحي الأ�سا�س الذي ُبني عليه تالكوت با�سونز 

�سكل  الذي  الجتماعي  لل�سلوك  املعياري  التنظيم  اأمن��وذج 

67
اأ�سا�س علم الجتماع. 

ملفاهيم  نعر�س  اأن  قبل  ال�����رضوري  من  اأن��ه  �سك  ول 

وتطبيقات نظرية الدور يف طريقة العمل مع اجلماعات - اأن 

نو�سح بع�سًا من املفاهيم الرئي�سية يف هذه النظرية وذلك كي 

يكون الأخ�سائي املطبق لها على علم دقيق مبعاين املفاهيم 

التي ي�ستخدمها، الأمر الذي يجعله اأقدر على تطبيقها بفاعلية 

اأكرث يف تعامله مع اجلماعات التي يعمل معها لذلك �سنعر�س 

فيما يلي للمفاهيم التالية املت�سلة بنظرية الدور. 

مفهوم الدور

نتعرف  اأن  يجب  اجلماعة  يف  الع�سو  �سلوك  نتفهم  لكي 

يف  ال��دور  مفهوم  اأ�سيف  فلقد  به،  يقوم  ال��ذي  ال��دور  على 

ال�سنوات الأخرية لفهم ال�سلوك الفردي حيث ي�سري اإىل ال�سلوك 

مفهوم  ويعترب  للمجتمع  العامة  الثقافة  اإطار  يف  املتوقع 

الفرد  فهم  يف  ت�ساعدنا  التي  القيمة  املفاهيم  اأح��د  ال��دور 

بالإ�سافة لفهمنا للجماعة بدرجة اأعمق. 

67 - �سك��وت، ج��ون )2013(. علم الجتم��اع املفاهي��م الأ�سا�سية، بريوت - 
لبن��ان، ال�سبك��ة العربي��ة لالأبح��اث والن���رض، الطبع��ة 2، ���س 193. 

ويعرف البورت Allport الدور باأنه اأ�سلوب الفرد يف 

يتوقعه  ما  جمرد  وهو  الجتماعية،  احلياة  يف  امل�ساهمة 

وميز  معينًا،  اجتماعيًا  و�سعًا  ي�سغل  �سخ�س  من  املجتمع 

يرتبطان  الذين  الأدوار  واأداء  الأدوار  توقعات  البورت بني 

اأو  له  الفرد  وقبول  الدور  ت�سور  اأما  الجتماعي،  بالن�سق 

الدور  اأن  بال�سخ�سية كما  ترتبط  ذاتية  رف�سه فهي عوامل 

وحتدد  لآخر،  فرد  من  تتباين  الآخرين  ل�سلوك  وتوقعاته 

املنتظرة  وتوقعاته  ال��دور  اأداء  على  قدرته  الفرد  ق��درات 

اأي�سًا  الدور  ُيعرف  وقد  املوقف.  اإطار  داخل  الآخرين  من 

كاملعايري،  اجلماعة  تركيب  بحكم  املعينة  املطالب  باأنه 

بو�سع  واملرتبطة  وما�سابهها  وامل�سوؤوليات  والتوقعات 

والدور بهذا املعنى وهو �سيء خارج عن  اجتماعي معني. 

الفرد املعني، وجمموعة �سغوط اأو ت�سهيالت، متهد اأو تقود، 

التنظيم الجتماعي، وقد  اآداءه لوظيفته يف  وتعوق وتدعم 

باجلزء  اجلماعة  ع�سو  تفهيم  اأو  توجيه  باأنه  الدور  ُيعرف 

68 .
الذي ينبغي اأن يلعبه يف التنظيم

على  الجتماعي  الدور   Forsyth فور�سيث  ويعرف 

اجلماعة  ع�سو  متيز  التي  ال�سلوكيات  من  جمموعة  اأنه 

اأن يتميز  ال�سياق الجتماعي للجماعة. ولذلك يجب  داخل 

املطلوبة،  املهام  حيث  من  بالو�سوح  الجتماعي  الدور 

من  حتقيقها  الواجب  والأهداف  بالدور،  القيام  ومعايري 

اأداء  فاإن  ولذلك  الدور.  اأداء  تقومي  وطريقة  الدور،  خالل 

فعال  بناء  لتحقيق  الأهمية  من  درجة  على  مهمة  الدور 

يتوقع  لأدواره كما  اأداوؤه  الفرد  يتوقع من  للجماعة حيث 

ما  لأدواره���م  اأداءه��م  الآخ��ري��ن  الأع�ساء  من  ع�سو  كل 

)م�سدر  باأنه  الجتماعي  الدور  و�سف  اإىل  فور�سيث  دعا 

ت�سارع  حالة  يف  وخ�سو�سًا  واجلماعة  للفرد  للقلق( 

69
الواحد.  لل�سخ�س  الأدوار 

اأما نيودور �ساربني Theodore R. Sarbin فريى اأن 

الدور هو منط من الأفعال اأو الت�رضفات التي يتم تعلمها اإما 

ب�سكل مق�سود اأو ب�سكل عار�س، والتي يقوم بها ال�سخ�س ما يف 

68 - عطية/جمعة، ال�سيد عبد احلميد/�سلمى حممود )1999(. التنظري والتطبيق 
يف طريق��ة العم��ل مع اجلماع��ات وعمليت��ي الإ���رضاف والتق��ومي، الإ�سكندرية - 

م���رض، املكت��ب اجلامع��ي احلدي��ث، الطبع��ة 1، ���س 31. 

69 - العت��وم، عدن��ان يو�س��ف )2008(. عل��م نف���س اجلماع��ة من��اذج ونظريات 
وتطبيق��ات عملية، عمان - الأردن، اإثراء للن���رض والتوزي��ع، الطبع��ة 1، ���س 64. 

1807009_FAMILY DEVELOPMENT_BOOKS.indd   137 12/20/18   2:14 PM



138

ومن هذه التعريفات يتبني اأن مفهوم 
70

موقف يت�سمن تفاعاًل. 

الدور يعني ال�سلوك املتوقع ممن ي�سغل مكانة اأومركزاً معيًنا. 

حتليلية  اأدوات  املكانة   – والدور  الدور،  مفهوم  ميثل 

حتليل  يف  ي�ستخدم  اأن  وميكن  الجتماع،  علم  يف  هامة 

فقد  الج��ت��م��اع��ي��ة،  احل��ي��اة  يف  املختلفة  امل�����س��ت��وي��ات 

يف  التفاعل  عمليات  حتليل  يف  ترينر  رال��ف  ا�ستخدمه 

حتليل  يف  ا�ستخدامه  بار�سونز  حاول  بينما  اجلماعات، 

جميع  ويف  املجتمع.  م�ستوى  على  الجتماعي  الن�سق 

بالذاتية  ال���دور  ل��رب��ط  ت��وج��ه  ه��ن��اك  امل��ح��اولت،  ه��ذه 

71
اأي منهما.  نُّبا حل�رض معناه يف  جَتَ واملو�سوعية معًا، 

توقعات الدور: 

جمموعة  على  الدور  اأداء  يتطلبه  الذي  ال�سلوك  يقوم 

من املعايري ت�سور ات�ساًل رمزيًا بني الأفراد يتخذ �سورة 

التوقعات حتدد  الآخرين، وهذه  ب�سلوك  توقعات كل منهم 

الواجبات الالزمة لكل دور، وتختلف من دور لآخر، فاأداء 

من  جمموعة  حتكمها  عملية  بل  اآلية،  عملية  لي�س  الدور 

ال�سخ�س  يتوقعها  التي  املمكنة  والتوقعات  املعايري 

التوقعات هي ما يراه  – وهذه  الآخرين  اأثناء تفاعله مع 

بينهما  متبادل  مالئم  منا�سب  �سلوك  من  والآخرون  الفرد 

مع  تفاعله  اأثناء  فالفرد  معني،  موقف  يف  التفاعل  اأثناء 

يوؤديها  الأفعال  من  جمموعة  يتوقع  املوقف  يف  الآخرين 

لكي  التوقعات  بهذه  مقتديًا  ن�ساطه  وميار�س  الآخ��رون، 

وليتجنب  لها،  وقبولهم  اأفعاله  على  الغري  مواقفة  ينال 

ل�سلوك  الأفعال  من  جمموعة  يتوقع  كما  الغري،  ر�سا  عدم 

�سلوكه.  رداً على  الغري مًعا 

اأن التوقعات توجد يف الن�سق   Allport ويرى البورت 

القواعد املنتظرة عند  للثقافة وهذه  الجتماعي وهي نتاج 

اأن  الأفراد  معظم  يتوقع  التي  ال�سلوك  قواعد  هي  الدور  اأداء 

ي�سلكها اأي فرد يف املجتمع ي�سغل مركزاً معينًا. 

اأما بار�سونز Parsons فريى اأن هناك �رضوًطا معينة 

70 - بدران/ع�سك��ر، حمم��ود عبد الر�سيد/ اأحمد حمم��د )2003(. مناذج النظرية 
الجتماعي��ة يف تف�س��ري الظواه��ر الجتماعي��ة، الإ�سكندري��ة - م���رض، املكتب��ة 

امل�رضي��ة للطباع��ة والن���رض والتوزي��ع، الطبع��ة 1، ���س 314. 

71 - عثم��ان، اإبراهي��م عي�سى )2008(. النظرية املعا�رضة يف علم الجتماع، 
عم��ان - الأردن، دار ال���رضوق، الطبع��ة 1، ���س 148. 

ينبغي حتقيقها ليتوافق الفرد مع التوقعات املنتظرة للدور، 

احرتام  العنا�رض  هذه  اأهم  ومن  الوجدانية؛  العنا�رض  اأولها 

والتقدير،  املحبة  وت��ب��ادل  بالطماأنينة  وال�سعور  ال���ذات، 

لتوقعات  املكانة  حت��دد  التي  الإدارك��ي��ة  القيم  وثانيها 

الذي يرتبط  ن�سق اجلزاءات  الأدوار، واأخرياً  واجتاه توقعات 

املنا�سب  ال�سلوك  تكوين  يف  معها  ويتدخل  التوقعات  مع 

72
لل�سخ�س واملتبادل مع �سلوك الآخرين. 

ويوؤثر  الآخر،  يكمل  منهما  كل  والتوقعات  واجل��زاءات 

�سغطًا  الفاعل  الفرد  على  اجل��زاءات  ن�سق  ي�سغط  اإْذ  فيه، 

التوقعات  حتديد  اإىل  يدفعه  بالتوتر،  ال�سعور  لديه  يولد 

ا�ستقرار  ويوؤدي  املنا�سب،  ال�سلوك  واأداء  للدور  املنا�سبة 

تكوين  اإىل  املوقف  يف  وغ��ريه  الفرد  بني  التفاعل  ن�سق 

توقعات وا�سحة لل�سلوك املرتبط بالأدوار، كما يوؤدي عدم 

وتف�رض  التوقعات،  هذه  تعار�س  اأو  غمو�س  اإىل  ال�ستقرار 

لل�سلوك  املنا�سبة  الطريقة  امل�سرتكة  املتبادلة  التوقعات 

الأداء  ال�سلوك، وا�سطراد  التماثل يف  اأي  الدور  املنتظر من 

فو�سوح  معينة،  مراكز  يحتلون  الذي  لالأ�سخا�س  بالن�سبة 

الجتماعي  ال�سلوك  لتنظيم  و�رضوري  لزم  اأمر  التوقعات 

لبناء  مكونة  عنا�رض  التوقعات  هذه  اأن  بل  التفاعل،  اأثناء 

وغريه  الفرد  بني  التفاعل  ن�سق  ا�ستقرار  ويوؤدي  اجلماعة، 

املرتبط  لل�سلوك  وا�سحة  توقعات  تكوين  اإىل  املوقف  يف 

اإىل  ال�ستقرار  ع��دم  ي��وؤدي  كما  اجلماعة،  يف  ب���الأدوار 

الغمو�س وتعار�س توقعات الأدوار يف اجلماعة. 

وتتوزع الأدوار يف ن�سق معرتف به من اأع�ساء اجلماعة، 

ويالحظ اأن الدور ميكن اأن يو�سف فقط بالإ�سارة اإىل الأدوار 

الأخرى التي ترتبط به وتكملة يف عملية التفاعل الجتماعي 

واحلقوق  ال��دور  توقعات  ي�سمى  ما  العملية  ه��ذه  وحتكم 

بالأدوار  يقومون  الذين  الأف��راد  بني  املتبادلة  والواجبات 

املكملة للدور الذي يقوم به الفرد ويحاول الأفراد الآخرون 

الجتماعية  باأدوراهم  قيامهم  خالل  من  يتفاعلون  الذين 

73
حتقيق هذه التوقعات. 

72 - عطية/ جمعة، ال�سيد عبد احلميد/ �سلمى حممود )1999(. التنظري والتطبيق يف 
طريقة العمل مع اجلماعات وعمليتي الإ�رضاف والتقومي، مرجع �سابق، �س 34 - 35. 

73 - عطي��ة/ جمع��ة، ال�سي��د عب��د احلمي��د/ �سلم��ى حمم��ود )1999(. التنظري 
والتطبي��ق يف طريق��ة العم��ل مع اجلماع��ات وعمليتي الإ���رضاف والتقومي، مرجع 

�سابق، �س 36 – 37. 

1807009_FAMILY DEVELOPMENT_BOOKS.indd   138 12/20/18   2:14 PM



139

أداء الدور

باملركز  يرتبط  الذي  املتوقع  ال�سلوك  اإىل  الدور  ي�سري 

�سياق اجتماعي معني. وبالن�سبة  ال�سخ�س يف  الذي ميثله 

ي�سغل  ال��ذي  لل�سخ�س  الفعلي  ال�سلوك  فهو  ال��دور  لأداء 

الدور. واإذا ما راجعنا اأداء الدور يف احلياة الفعلية وجدنا 

اأن هناك هوًة ما بني ما �سوف يفعله النا�س وما يفعلونه 

يف  النا�س  باختالف  ما  حد  اإىل  يرتبط  وذل��ك  بالفعل، 

املرتبطة  والواجبات  احلقوق  بها  يحققون  التي  الكيفية 

باأدوراهم. 

و تناول كل من )بول �سكورد( و )كارل باكمان( اأداء الدور 

هذا من خالل طرحهما مل�سطلح �سلوك الدور والذي ي�سري اإىل 

اأن �سلوك الفاعل يف فئة الدور يكون مالئًما لتوقعات الدور 

و�سور ال�سلوك املالئمة لتوقعات الدور هذه قد تكون جمارية 

اأو غري جمارية للتوقعات. وي�سوقا مثاًل لذلك باملدر�س الذي 

قد ي�رضح الدر�س ب�سورة غري مالئمة لتوقعات الدور منه وقد 

ي�رضحه ب�سورة حتقق توقعات الدور. 

وهنا جندهما مبيزان بو�سوح بني توقعات الدور و�سلوك 

اأن  يفرت�س  التي  الكيفية  متثل  الدور  توقعات  اإن  اإذ  الدور. 

اأن  حني  يف  الدور،  فئة  يف  �سلوكًيا  الفاعلون  بها  يت�رضف 

�سلوك الدور ي�سري ملمار�سة دور معني اأي ال�سلوك الفعلي يف 

74
�سوء التوقعات. 

صراع الدور

يتعر�س  واأحيانًا  الأدوار،  من  عديداً  ف��رد  كل  ي�سغل 

م�سكلة  فاأ�سا�س  الدور،  ي�سمى �رضاع  لذلك ملا  نتيجة  الفرد 

�رضاع الدور هو حالة التناق�س التي يتميز بها، وذلك لأن 

ال�ستجابة نف�سها قد حتمل يف طياتها الثواب والعقاب لأن 

لختالف  نتيجة  �رضاع  يف  نف�سه  يحد  قد  اجلماعة  ع�سو 

التوقعات عن الدور الذي يجب اأن يقوم به. فال�رضاع يكون 

تغري  اأو  �سخ�س معني  �سلوك  تغري  لأن  وذلك  للغاية،  �سعبًا 

�سعوبات  تواجهه  اأمر  �سخ�سية  توافقات  يتطلب  توقعاته 

اإىل م�ستوى الن�سج ال�سخ�سي يكون  بالغة، وهذا بال�سافة 

اأن  كما  التوافق،  حتقيق  على  مقدرته  يحدد  هامًا  عاماًل 

74 - عطية/ جمعة، ال�سيد عبد احلميد/ �سلمى حممود )1999(. التنظري والتطبيق يف 
طريقة العمل مع اجلماعات وعمليتي الإ�رضاف والتقومي، مرجع �سابق، �س 122 - 123. 

�رضاع الأدوار ظاهرة طبيعية حتدث بني اأع�ساء اجلماعات، 

لكن يجب اأن ل يبلغ حداً يزيل من اأمامه كل ما يعوقه حتى 

اأن  ال�سخ�س  ولي�ستطيع  للجماعة  الجتماعي  الن�سق  ي�ستمر 

تاأثرت  واإّل  اأدواره؛  يوؤدي  واأن  الجتماعية  التزاماته  يوؤدي 

اجلماعات، واإذا زاد ال�رضاع فاإن البناء الجتماعي للجماعة 

بناء جديد،  لإيجاد  الأع�ساء  التفكك وتظهر حاجة  يبداأ يف 

ت�سع  الأن�ساق  بني  والتعار�س  الأف���راد،  بني  فال�رضاع 

مبا  تكاماًل  الأدوار  تتكامل  اأن  ينبغي  اإذ  اجلماعة،  حدوده 

م�سكلة  تعك�س  الدور ظاهرة  البناء، و�رضاع  ا�ستمرار  يحقق 

التكامل يف ن�سق ال�سخ�سية اأو التفكك يف البناء الجتماعي 

للجماعة اأو عدم الن�سجام بني �سخ�سية الفرد والبناء. وقد 

لي�ست من  ال�رضاع  بينهما فم�سادر  التفاعل  يكون حم�سلة 

�سنع الفرد بل هي نتيجة عدم التكامل بني عنا�رض الن�سق 

تف�سريات  والجتماع  النف�س  علماء  قدم  ولقد  الجتماعي. 

خمتلفة ل�رضاع الأدوار فثمة اجتاه اجتماعي يف�رض ال�رضاع 

املطالب  تعار�س  اإىل  ال�رضاع  وي��رد  اجتماعية،  بعوامل 

الجتماعية اأثناء اأداء الأدوار يف املوقف وعجز الأفراد عن 

75
التفاق حول عديد من الآراء املقبولة. 

تت�سق  لأنها  التطوعي،  العمل  على  ُتطبق  النظرية  وهذه 

مبفاهيمها املختلفة مع طبيعة هذا البحث والذي َيدُر�س يف 

منط من الأفعال التي يتم تعلمها ويقوم بها املتطوع، عرب 

والت�رضفات  الأفعال  تلك  وانعكا�سات  املفاهيم  جمموعة 

ال�سباب  – )وهو  الفرد  املتخذة من  املواقف اجلديدة  �سمن 

املنخرط يف ميادين العمل التطوعي( - والقيم الجتماعية 

ال��دور،  هذا  اأداء  نتيجة  لتظهر  املتطوعني،  يكت�سبها  التي 

ال�سباب يف امل�ساهمة يف  وبالتايل درا�سة �سلوكيات هوؤلء 

من  ال�سباب  موقف  التعرف  خالل  من  الجتماعية،  احلياة 

العمل التطوعي، اإ�سافًة اإىل ذلك للتعرف على الدور الفّعال 

ال�سباب،  لدى  الإجتماعية  القيم  تنمية  يف  التطوعي  للعمل 

والتعرف على ماهية امل�سكالت وال�سعوبات التي يواجهها 

ال�سباب يف ممار�سة الأعمال التطوعية. 

والتفاعلية  التبادلية  النظريات  اأن  الباحثة  وت��رى 

التفاعلي  الجتماعي  ال�سلوك  تف�سري  حت���اول  ال��رم��زي��ة 

75 - عطية/ جمعة، ال�سيد عبد احلميد/ �سلمى حممود )1999(. التنظري والتطبيق يف 
طريقة العمل مع اجلماعات وعمليتي الإ�رضاف والتقومي، مرجع �سابق، �س 38 - 39. 
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هذا  يحققها  التي  النتائج  تف�سري  اإىل  بالرجوع  واملتبادل 

ُم�سلماتها  فاأف�سل  الدور،  نظرية  اأما  املجتمع.  يف  ال�سلوك 

التفاعل الجتماعي، وهو منط  اأحد عنا�رض  ُي�سكل  الدور  اأن 

متكرر من الأفعال املكت�سبة التي يوؤديها ال�سخ�س يف موقف 

يف  املتطوع  يوؤديه  الذي  البارز  الدور  يو�سح  وهذا  معني، 

حاجات  ل�سد  بخدماته  والنهو�س  التطوعي،  الن�ساط  تفعيل 

الأفراد واجلماعات. واأخرًيا يقدم العمل التطوعي العديد من 

اخلدمات للمجتمع؛ وذلك يظهر جلًيا من خالل تاريخ العمل 

التطوعي، �سواء تاريخ الدول واحل�سارات اأو الديانات، �سواء 

اليهودية اأو امل�سيحية. وقد جاء الإ�سالم مبا اأو�سى به �سيدنا 

حممد بن عبداهلل �سلى اهلل عليه و�سلم حني قال: )واهلل يف 

عون العبد ما دام العبد يف عون اأخيه(. 

6 - الدراسات السابقة

حول  والأجنبية  العربية  الدرا�سات  من  العديد  اأُجريت 

مو�سوع العمل التطوعي من اأبعاد خمتلفة؛ و�سوف ن�ستعر�س 

الدرا�سات  بني  والختالف  ال�سبة  اأوجه  لبيان  منها  ا  بع�سً

ال�سابقة والدرا�سة احلالية وما �ست�سهم به يف تقدمي م�ساهمة 

علمية جديدة تدر�س ماهية العمل التطوعي ودوره يف تنمية 

القيم الجتماعية لدى ال�سباب، ومن هذه الدرا�سات: 

حول   Marta، and other  )1999( 1درا�سة:   -

)اخل�سائ�س الجتماعية وال�سخ�سية للمتطوعني من ال�سباب 

الإيطاليني. قامت مارتا وجمموعة من الباحثني يف اإيطاليا: 

التعرف على  اإىل  ادرا�سة  ميدانية هدفت  درا�سة  بتطبيق   76
ال�سباب  اخل�سائ�س الجتماعية وال�سخ�سية للمتطوعني من 

الإيطاليني. وتو�سلت الدرا�سة اإىل النتائج التالية: �سّكل الطالب 

ما ن�سبته )31%( من الأفراد املتطوعني، منعم )88%( غري 

متزوجني، يف غالبيتهم العظمى و )83%( ما يزالون يعي�سون 

مع اأ�رضهم. كما اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن )38%( من اأفراد 

يف  �ساعات  خم�س  اإىل  �ساعتني  بني  ما  مي�سون  الدرا�سة 

العوامل  التطوعية ب�سكل دوري، ومن بني  الأ�سبوع لالأعمال 

اأفراد العينة لاللتحاق باجلمعيات التطوعية هو  التي دفعت 

ت�سجيع الأ�سدقاء، والرغبة يف تقدمي امل�ساعدة الجتماعية، 

Marta، E. & others )1999(. )Youth، Solidarity، and Civic Co - .- 76
 mitment in Italy(in Roots of Civic Identity. Edited by Yates، A&J
 .Youngish، Cambridge، UK: Cambridge University Press

احلوافز  وج��ود  اإىل  منهم  قلة  ت  واأ�سار  املجتمع،  ولتطوير 

الدينية، والرغبة يف ق�ساء وقت الفراغ يف اأعمال اإن�سانية. 

بعنوان:   ،)2009( ال�سلطان  �سلطان  بن  فهد  2 -درا�سة: 
)اجتاهات ال�سباب اجلامعي نحو العمل التطوعي( يف اململكة 

العربية ال�سعودية: 77 وهدفت اإىل الك�سف عن اجتاهات ال�سباب 

الأعمال  وماهية  التطوعي،  العمل  ممار�سة  نحو  اجلامعي 

التطوعية التي يرغبون يف ممار�ستها، وكذلك حتديد املعوقات 

التي حتول دون التحاق ال�سباب اجلامعي بالأعمال التطوعية. 

ال�سباب  اأن متو�سط ممار�سة  الدرا�سة عن  واأ�سفرت نتائج 

ج��ًدا.  �سعيف  ممار�سة  م�ستوى  التطوعي  للعمل  اجلامعي 

العمل  نحو  اإيجابية  اجتاهات  الدرا�سة  نتائج  واأو�سحت 

التطوعي، حيث جاءت م�ساعدة ورعاية الفقراء واملحتاجني 

الإن�سانية،  الإغاثة  امل�ساركة  ثم  املر�سى،  زي��ارة  ويليها 

ورعاية املعوقني، واحلفاظ على البيئة ومكافحة املخدرات 

ال�سباب اجلامعي  التي يرغب  والتدخني، يف �سدر املجالت 

جاذبية  التطوعي  العمل  جمالت  اأقل  واإن  فيها.  امل�ساركة 

مل�ساركة ال�سباب اجلامعي هي الدفاع املدين، وتقدمي العون 

للنوادي الريا�سية، ورعاية الأطفال. 

جديدة،  مهارات  اكت�ساب  اأن  الدرا�سة  نتائج  واأو�سحت 

وزيادة اخلربة، و�سغل وقت الفراغ باأمور مفيدة، وامل�ساعدة يف 

خدمة املجتمع، والثقة بالنف�س، وتنمية ال�سخ�سية الجتماعية 

تاأتي يف مقدمة الفوائد التي يجنيها ال�سباب جراء م�ساركتهم 

يف العمل التطوعي ويرونها ذات اأهمية مرتفعة جًدا. 

3 -درا�سة: جائزة ال�سارقة للعمل التطوعي )2017(،   

درا�سة   - التطوعي  للعمل  املجتمعي  )ال��وع��ي  بعنوان: 

 �سملت 
78

– الإمارات:  اإمارة ال�سارقة  ميدانية اأجرتها على 

املواطنني  من  اأ�سخا�س   904 من  ع�سوائية  عينة  الدرا�سة 

من  ع��دد  اإىل  بالإ�سافة  ال�سارقة،  اإم��ارة  يف  واملقيمني 

ن�سبتهم  بلغت  اأخ��رى  اإم���ارات  يف  واملقيمني  املواطنني 

اإىل قيا�س الوعي الجتماعي  الدرا�سة  %6(. وهدفت   .23(

77 - ال�سلطان، فهد بن �سلطان )2009(. اجتاهات ال�سباب اجلامعي نحو العمل 
التطوع��ي – درا�س��ة تطبيقي��ة على جامع��ة امللك �سع��ود، الريا���س - ال�سعودية، 

مكتب الرتبية لدول اخلليج  العربي، بحث من�سور بر�سالة اخلليج العربي. 

78. دوت اإمارات. )ال�سارقة للعمل التطوعي( تعلن نتائج درا�ستهاحول الوعي الجتماعي 
http: //stg. dotemirates. com/ar/ :للتط��وع. زي��ارة املوق��ع الإلك��رتوين

details/3431094?from=dot تاريخ الزيارة )29/09/2017( م. 
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بالعمل التطوعي على م�ستوى اإمارة ال�سارقة للوقوف على 

بالعمل  الرتقاء  نحو  طريق  خارطة  مبثابة  لتكون  واقعه، 

التطوعي اإىل ما يتوافق مع روؤية القيادة احلكيمة، وتفعيل 

من  م�ستوى  اأعلى  اإىل  والتنمية  املجتمع  خدمة  يف  دوره 

التكامل للو�سول اإىل الرقي والتقدم. 

الوعي  ن�سبة  ارت��ف��اع  ع��ن  ال��درا���س��ة  نتائج  وك�سفت 

بالعمل  امل�ساركة  مل�ساألة  البالغة  بالأهمية  املجتمعي 

التطوعي. واأظهرت الدرا�سة اأن )87. 1%( ممن مت ا�ستطالع 

اآرائهم، اأكدوا رغبتهم بامل�ساركة يف العمل التطوعي مقابل 

)12. 9%( فقط اأعربوا عن عدم رغبتهم بذلك. 

كما اأو�سحت نتائج الدرا�سة اأن )97. 3%( من الأ�سخا�س 

مهمة  التطوعي  العمل  يف  امل�ساركة  اأن  اآراوؤه��م  امل�ستطلعة 

جداً لبناء الوطن، و )84%( اأن العمل التطوعي يج�سد معنى 

الت�سحية من اأجل الآخر والوطن، وهو ي�سكل ا�ستجابة لروؤية 

اعترب  فيما   .)%6  .89( والوطن  الإن�سان  بناء  يف  القيادة 

)94. 6%( اأن للم�ساركة يف العمل التطوعي دوراً فعاًل يف 

باأن  قناعتهم  4%( عن   .92( اأعرب  بينما  ال�سخ�سية،  بناء 

ب�سكل  الفراغ  وقت  ل�ستثمار  الأف�سل  الأ�سلوب  هو  التطوع 

را�س  الإن�سان  يجعل  التطوعي  العمل   )%3  .89( و  مفيد، 

العينة  يف  امل�ساركني  من   )%6  .69( واعترب  نف�سه.  عن 

امل�ستهدفة اأن العمل التطوعي ي�ساهم يف التعرف على مدى 

الوعي الوطني عند املواطن، و )78. 8%( اأن العمل التطوعي 

ي�سهم يف احلد من امل�سكالت الجتماعية، و )89. 4%( اأنه 

مقابل  املجتمع،  اأف��راد  بني  الجتماعي  التكامل  يف  ي�سهم 

)76. 1%( اعتربوا اأنه ي�سهم يف تقليل الفوارق الطبقية. 

مناقشة الدراسات السابقة

ال�رضوري  من  جند  ال�سابقة،  الدرا�سات  ا�ستعرا�س  بعد 

الق�سوى منها يف هذه  اأجل ال�ستفادة  مناق�ستها وذلك من 

احلالية؛ وميكن  الدرا�سة  بنتائج  نتائجها  ومقارنة  الدرا�سة 

تلخي�س مالحظاتنا على الدرا�سات ال�سابقة كما ياأتي: 

بحثت . 1 اأن��ه��ا  جن��د  الإيطالية  ال��درا���س��ة  اإىل  بالنظر 

على  التعرف  حيث  من  درا�ستنا  جم��ال  نف�س  يف 

وال�سخ�سية  –الجتماعية  الدميوغرافية  اخل�سائ�س 

اخل�سائ�س  الإي��ط��ال��ي��ة  ال��درا���س��ة  بحثت  حيث   -

ال�سباب  من  للمتطوعني  وال�سخ�سية  الجتماعية 

الإيطاليني. بينما تبحث درا�ستي هذه ب�سورة اأ�سمل 

�سباب  للمبحوثني من  الدميوغرافية  يف اخل�سائ�س 

املجتمع الإماراتي؛ هذا من جانب. ومن جانب اآخر 

اأتت للتعرف على دور العمل التطوعي يف تنمية القيم 

الجتماعية لدى ال�سباب، بالإ�سافة اإىل التعرف على 

النخراط  من  املتطوعني  على  العائدة  الفوائد  اأبرز 

يف ميادين العمل التطوعي. 

اإىل . 2 هدفت  الدرا�سة  ال�سلطان  فهد  لدرا�سة  بالن�سبة 

نحو  اجلامعي  ال�سباب  اجتاهات  عن  الك�سف  اإىل 

ممار�سة العمل التطوعي، وماهية الأعمال التطوعية 

التي يرغبون يف ممار�ستها، وكذلك حتديد املعوقات 

التي حتول دون التحاق ال�سباب اجلامعي بالأعمال 

خا�س  ب�سكل  بحثت  هذه  درا�ستي  بينما  التطوعية. 

القيم  تنمية  يف  التطوعي  للعمل  التنموي  ال��دور 

وب�سكل  الإماراتي  املجتمع  �سباب  لدى  الجتماعية 

العموم قامت الدرا�سة يف التعرف على جوانب اأخرى 

املواجهة  وال�سعوبات  امل�سكالت  حتديد  �سملت 

لل�سباب يف النخراط يف ميادين العمل التطوعي. 

وبالن�سبة للدرا�سة املحلية التي قامت باإجرائها جائزة . 3

ال�سارقة للعمل التطوعي التي هدفت اإىل قيا�س الوعي 

اإم��ارة  م�ستوى  على  التطوعي  بالعمل  الجتماعي 

ال�سارقة للوقوف على واقعه، بينما اختلفت درا�ستي 

هذه التي هدفت اإىل التعرف على دور العمل التطوعي 

ا�ستهدفت  ال�سباب؛  لدى  الجتماعية  القيم  تنمية  يف 

عينة بلغت )365( من فئة �سباب املجتمع الإماراتي 

–مواطنني ومقيمني - على م�ستوى الدولة. 

ال�سابقة ومناق�ستها وبيان  الدرا�سات  ا�ستعرا�س   وبعد 

هذه  به  تتميز  مبا  ذلك  ومقارنة  فيها  الواردة  النقاط  اأهم 

الدرا�سة احلالية، وما ت�سعى ل�سد النق�س فيه، والبحث فيه؛ 

1807009_FAMILY DEVELOPMENT_BOOKS.indd   141 12/20/18   2:14 PM



142

جاءت هذه الدرا�سة لتغلق الفجوة يف الدرا�سات العملية يف جمتمع الإمارات، حيث اإن مو�سوع قرار اخلدمة الوطنية من 

الق�سايا امل�ستجدة يف الدولة وم�رضوع حكومي مبتكر على املجتمع الإماراتي وفئات ال�سباب خا�سة وحديث على منطقة 

اخلليج عمومًا، ومع الأخذ يف العتبار، الفوائد الكثرية التي تعود من هذا امل�رضوع الطموح؛ يبقى الباب مفتوحًا لدرا�سة 

القرار  عن  الناجتة  الجتماعية  التغريات  بع�س  بدوره  يفر�س  الذي  الأمر  بها؛  املجند  ال�سباب  على  الوطنية  اخلدمة  اأثر 

وتطبيقه، لأنه يعترب –يف املنطقة - من املجالت التي ت�ستحق الدرا�سة وت�سليط ال�سوء عليها للتعرف عليها من قرب. 

وبعد ا�ستعرا�س الدرا�سات ال�سابقة ومناق�ستها وبيان اأهم النقاط الواردة فيها ومقارنة ذلك مبا تتميز به هذه الدرا�سة احلالية، 

وما ت�سعى ل�سد النق�س فيه، والبحث فيه؛ جاءت هذه الدرا�سة لتغلق الفجوة يف الدرا�سات العملية يف جمتمع الإمارات، حيث اإن 

مو�سوع العمل التطوعي ُيعترب ركيزة اأ�سا�سية يف بناء املجتمع ون�رض التما�سك الجتماعي بني املواطنني لأي جمتمع. 
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الفصل الثاني: دور العمل التطوعي في تنمية المجتمعات

ُي�سري الباز اإىل اأن مفهوم العمل التطوعي ما يزال يت�سف 

اإىل  ذلك  ويعزو  العربي  العامل  يف  الو�سوح  وعدم  باللتبا�س 

التداخل بني مفهومي العمل التطوعي )Voluntary( والعمل 

العمل  الأخ��ري  يت�سمن  حيث   )Philanthropic( اخلريي 

وم�ساعدة  اهلل  اإىل  كالدعوة  دينية  بدوافع  واملوجه  املرتبط 

املحتاجني واإقامة وبناء امل�ساجد. ويف �سوء مفاهيم التطوع 

ال�سابقة ميكن حتديد الأطر العامة التي حتكم عملية التطوع 

الدافع  التطوع،  ج��زاء  من  م��ادي  عائد  انتظار  عدم  بالأتي: 

جهود  التطوع  للمتطوع،  املوجه  هو  اخلري  وحب  الإن�ساين 

اإن�سانية فردية اأو جماعية ت�ستند اإىل الرغبة يف خدمة املجتمع، 

الرغبة والدافع الذاتي عامالن اأ�سا�سيانفي التطوع. 

ويت�سع مفهوم التطوع لي�سكل اأمناط امل�ساركة التطوعية 

امل�ساركة  تتميز  بحيث  الجتماعي،  العمل  يف  وم�ستوياتها 

ي�سمل  كما  باملال،  اأو  البدين  اجلهد  اأو  اخلربة  اأو  بالكفاءة 

العمل التطوعي جمالت امل�ساركة على م�ستوى التخطيط، اأو 

التن�سيق اأو التمويل، اأو التنفيذ،. 

واجلدير بالذكر؛ اأن العمل التطوعي اإما اأن يكون على م�ستوى 

اجلهد الفردي اأو اأن يكون على اأ�سا�س اجلهد املوؤ�س�سي. اإذ تتوىل 

يف اأغلب دول العامل –املتقدمة منها على وجه اخل�سو�س– 

موؤ�س�سات تعنى بتنظيم العمل التطوعي وبا�ستقبال املتطوعني 

وتوزيعهم على املوؤ�س�سات الجتماعية املختلفة ح�سب قدرتهم 

وح�سب املهارات التي ميتلكونها. 

العديد من  اإىل جناح  الدولية  وت�سري الكثري من التجارب 

ب�سورة  وتقدميها  اخلدمة  اإي�سال  يف  التطوعية  املنظمات 

العوامل  اإىل  يعود  ذلك  تف�سري  ولعل  اأق��ل.  وبتكلفة  �رضيعة 

الأتية: متتلك �رضعة اتخاذ القرار، الرتكيب الإداري لها يخلو 

والإن�سانية  املهنية  الدوافع  البريوقراطية،  التعقيدات  من 

توفر  لن�ساطاتها،  املوجه  لي�س  امل��ادي  الربح  مرتفعة، 

79 .
العنا�رض الب�رضية

املجتمع  بناء  يف  اأ�سا�سية  ركيزة  التطوعي  العمل  اأ�سبح 

ون�رض التما�سك الجتماعي بني املواطنني لأي جمتمع، والعمل 

التطوعي ممار�سة اإن�سانية ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بكل معاين 

اخلري والعمل ال�سالح عند كل املجموعات الب�رضية منذ الأزل 

79 - ال�سلط��ان، فه��د ب��ن �سلط��ان )2009(. اجتاه��ات ال�سب��اب اجلامعي نحو 
العم��ل التطوع��ي، مرج��ع �ساب��ق، ���س 14. 

من  ودواف��ع��ه  واجتاهاته  و�سكله  حجمه  يف  يختلف  ولكنه 

جمتمع اإىل اآخر، ومن فرتة زمنية اإىل اأخرى، فمن حيث احلجم 

الكوارث  اأوقات  ويزيد يف  والهدوء،  ال�ستقرار  يقل يف فرتات 

والنكبات واحلروب، ومن حيث ال�سكل فقد يكون جهداً يدويًا 

حيث  ومن  ذلك،  غري  اأو  باملال  تربعًا  اأو  مهنيًا  اأو  وع�سليًا 

الجتاه فقد يكون تلقائيًا اأو موجهًا من ِقبل الدولة يف اأن�سطة 

اجتماعية اأو تعليمية اأو تنموية، ومن حيث دوافعه فقد تكون 

دوافع نف�سية اأو اجتماعية اأو �سيا�سية. 

والتطوع ما تربع به الإن�سان من ذات نف�سه مما ل يلزمه 

اأمثلة: جاء طائعًا  العرب لبن منظور  ل�سان  فر�سه. جاء يف 

اأو كرها؛ قال تعاىل: )فمن تطوع  غري مكره، ولتفعلّنه طوعًا 

النف�سية  التطوع  فائدة  اإىل  اإ�سارة  وهي  له(  خري  فهو  خ��رياً 

بالأعمال  يقوم  من  اأن  العلماء  وجد  فقد  للمتطوع،  الكبرية 

الآخرين بطبعهم  اأنف�سهم مل�ساعدة  اأ�سخا�س نذروا  التطوعية 

ولكن  فيه،  يعي�سون  الذي  املجتمع  خدمة  بهدف  واختيارهم 

وال�سعور  النف�س  ل��راح��ة  و�سيلة  ه��و  خ��ريي  كعمل  التطوع 

بالعتزاز والثقة بالنف�س عند من يتطوع؛ لأنه فعالية تقوي 

عند الأفراد الرغبة باحلياة والثقة بامل�ستقبل حتى اأنه ميكن 

ا�ستخدام العمل التطوعي ملعاجلة الأفراد امل�سابني بالكتئاب 

وال�سيق النف�سي وامللل؛ لأن التطوع يف اأعمال خريية للمجتمع 

ي�ساعد هوؤلء املر�سى يف جتاوز حمنتهم ال�سخ�سية والت�سامي 

نحو خري مي�س حميط ال�سخ�س وعالقاته، لي�سعروا باأهميتهم 

يعطيهم  فيه؛ مما  يعي�سون  الذي  املجتمع  تقدم  ودوره��م يف 

الأمل بحياة جديدة اأ�سعد حاًل. 

التطوعي.  العمل  اأ�سكال  من  �سكلني  بني  منيز  اأن   وميكن 

جمموعة  ب��ه  ويق�سد  التطوعي:  ال�سلوك  الأول:  ال�سكل   

الت�رضفات التي ميار�سها الفرد وتنطبق عليها �رضوط العمل 

ملوقف  اأو  ط��ارئ،  لظرف  ا�ستجابة  تاأتي  ولكنها  التطوعي 

لإنقاذ  املرء  يندفع  اأن  ذلك  مثال  حمدد،  اأخالقي  اأو  اإن�ساين 

خطر  بحالة  جريح  اإ�سعاف  اأو  الهالك،  على  ي�رضف  غريق 

اإل  لالأ�سف  به  يقوم  ل  نبيل  عمل  وهذا   - به  اأمّل  حادث  اإثر 

ممار�سات  على  املرء  يقدم  الظروف  هذه  يف   - اليوم  القلة 

اأو  دينية  اأو  اأخالقية  اأو  �رضفة  اإن�سانية  لغايات  وت�رضفات 

اجتماعية، ول يتوقع الفاعل منها اأي مردود مادي. 
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 ال�سكل الثاين: يتمثل بالفعل التطوعي الذي ل ياأتي ا�ستجابة 

لظرف طارئ بل ياأتي نتيجة تدبر وتفكر مثاله الإميان بفكرة 

فهذا  واآمنة؛  م�ستقرة  باأ�رضة  الأطفال  وحقوق  الأ���رضة  تنظيم 

ال�سخ�س يتطوع للحديث عن فكرته يف كل جمال وكل جل�سة ول 

ينتظر اإعالن حما�رضة ليقول راأيه بذلك، ويطبق ذلك على عائلته 

وحميطه، ويو�سف العمل التطوعي ب�سفتني اأ�سا�سيتني جتعالن 

التغيري الجتماعي،  من تاأثريه قويًا يف املجتمع ويف عملية 

وهما: قيامه على اأ�سا�س املردود املعنوي اأو الجتماعي املتوقع 

الفاعل،  على  يعود  اأن  ميكن  م��ادي  م��ردود  اأي  نفي  مع  منه، 

80
وارتباط قيمة العمل بغاياته املعنوية والإن�سانية. 

دور العمل التطوعي في تنمية مجتمع اإلمارات 

العربية المتحدة

 )هدفنا غر�س حب اخلري والتطوع وخدمة املجتمع كقيمة 

اأحد  اأبنائنا(. هذا  اأ�سا�سي يف حياة  عليا يف موؤ�س�ساتنا ومبداأ 

اآل نهيان، رئي�س  زايد  ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو  اأق��وال �ساحب 

الدولة، حفظه اهلل، اإذ توج �سموه، حفظه اهلل ورعاه، العام 2017م 

مبنحه �سعار )عام اخلري( بحيث ي�سلط ال�سوء على امل�سوؤولية 

الجتماعية والتطوع وخدمة الوطن كمحاور اأ�سا�سية يف م�سرية 

العطاء الإن�ساين الذي توؤمن به الدولة وتنتهجه. وجاء عام اخلري 

متوائًما مع روؤية الإمارات 2021 التي تنادي باحلر�س على 

ال�سالت الجتماعية القوية واحليوية، وكذلك امل�سي على خطى 

الآباء املوؤ�س�سني من خالل عن�رضيها )متحدون يف امل�سوؤولية( 

و )متحدون يف امل�سري(؛ كما اأنه اأكد على ما جاء يف الأجندة 

الوطنية من اأهمية بناء )جمتمع متالحم وحمافظ على هويته(. 

�سبيل  يف  املبذولة  اجلهود  وتنظيم  ا�ستدامة  ول�سمان   

العربية  الإم��ارات  دول��ة  مكانة  تر�سيخ  على  وللعمل  اخلري 

اجلهات  و�سعت  عاملًيا،  عطاًء  الأك��رث  باعتبارها  املتحدة 

املعنية ا�سرتاتيجية وا�سحة ومتكاملة بهذا ال�ساأن تهدف اإىل 

النهو�س بالعمل التطوعي، وتفعيل م�ساهمة القطاع اخلا�س 

يف امل�سرية التنموية للدولة، وتر�سيخ ثقافة اخلري لدى الأفراد 

اخلريية  واجلمعيات  املوؤ�س�سات  دور  وتعزيز  واملوؤ�س�سات، 

عمل  ملوؤ�س�سة  ت�رضيعية  منظومة  وبناء  بالدولة،  والإن�سانية 

اخلري، وتعزيز دور الإعالم يف دعم العمل اخلريي. 

80 - عرابي، بالل )2001(. دور العمل التطوعي يف تنمية املجتمع، جملة النباأ، العدد 63، 
 http: //annabaa. org/nba63/daoralamal. htm :عل��ى ال�سبك��ة العنكبوتي��ة

تاريخ الزيارة: )29/09/2017(. 

 وتنفيذاً ل�سرتاتيجية اخلري فيما يخ�س العمل التطوعي، 

تعمل اجلهات احلكومية املحلية والحتادية يًدا بيد مبا يعزز 

اإ�رضاك كافة فئات املجتمع، كل ح�سب اهتماماته وموؤهالته 

وجاء  وامل�ساريع  امل��ب��ادرات  و�سع  خ��الل  من  وخ��ربات��ه، 

العمل  لقطاع  املنظمة  اجلهات  من  الكثري  جلهود  دعًما  هذا 

الهالل  هيئة  احل�رض:  ل  املثال  �سبيل  على  ومنها  التطوعي 

موؤ�س�سة  واملعرفة،  املجتمع  تنمية  وزارة  الإماراتي،  الأحمر 

ودائرة  بدبي،  املجتمع  تنمية  اأبوظبي،  يف  الأ�رضية  التنمية 

اخلدمات الإجتماعية يف ال�سارقة؛ وكذلك للجهات التي ُتعنى 

بتدريب وتاأهيل املتطوعني مثل: اأكادميية الإمارات للتطوع، 

التطوع  فر�س  تعر�س  والتي  الإم��ارات،  متطوعي  وجمعية 

اأُطلقت  التي  الإماراتي  متطوعني  من�سة  مثل  اإليها  وتدعو 

عام 2017 م وو�سلت قاعدة متطوعيها حتى الآن اأكرث عن 

)264،663( متطوع، برنامج تكاتف، موؤ�س�سة دبي العطاء، 

الإماراتي.  الأحمر  الهالل  لهيئة  التابعة  املتطوعني  واإدارة 

كبري  ب�سكل  الدولة  اهتمت  الأم��ر  اأهمية  على  وتاأكيًدا  اإل��خ. 

اجلوائز  من  العديد  اأطلقت  وعليه،  التطوع  مفهوم  تعزيز  يف 

للعمل  ال�سارقة  )جائزة  ومنها  ال�ساأن  ه��ذا  يف  التقديرية 

2001 م، وهي تعترب الأوىل من نوعها على  التطوعي عام 

م�ستوى الدولة والعامل العربي. كما اأن جوائز التميز املحلية 

هلى  تاأكيداً  معايريها  �سمن  للتطوع  ا  خا�سً مكاًنا  اأدرجت 

على  فنجد  بخ�سو�سه؛  املبذولة  للجهود  وت�سجيًعا  اأهميته 

�سبيل املثال ل احل�رض: برنامج دبي لالأداء احلكومي املتميز 

واملوارد،  املجتمعي  والإلتزام  ال�رضاكة  معيار  قد �سمنه يف 

معيار  خالل  من  لل�سيدات  الإم��ارات  جائزة  عززته  وكذلك 

م�ساهمة  كيفية  اإب��راز  يتم  حيث  الجتماعية  امل�ساهمات 

التطوعية.  الأن�سطة  خالل  من  املجتمع  خدمة  يف  املر�سحة 

اإىل  الدولة؛ �سنخل�س  التطوع يف  النظر يف ثقافة  اأمعنا  واإن 

القدوة  لوجود  الإماراتي  املجتمع  ن�سيج  يف  متاأ�سلة  اأنها 

الذي  الفاعل  وللدور  الر�سيدة،  القيادة  يف  املتمثلة  احل�سنة 

برامج  ولوجود  والرتبوية،  الجتماعية  املوؤ�س�سات  تلعبه 

امل�سوؤول  التطوعي  احل�س  وجود  وكذلك  للمتطوعني،  جاذبة 

لدى الأفراد الذين اأدركوا باأن وطًنا ٌيعطي بال مقابل ي�ستحق 

81
اأن ُيبذل اجلهد والوقت من اأجله بال مقابل. 

الدلي��ل   .)2017( احلكومي��ة  الب�رضي��ة  للم��وارد  الحتادي��ة  الهيئ��ة  ُنظ��ر/   .81
ال�سرت�س��ادي للتطوع يف بيئة العمل للجه��ات احلكومية، على ال�سبكة العنكبوتية: 

https: //www. fahr. gov. ae/تاري��خ الزي��ارة: )29/09/2017(. 
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الفصل الثالث: الدراسة الميدانية

اإلجراءات المنهجية للدراسة

لتحقيق اأهداف الدرا�سة والإجابة عن ت�ساوؤولتها، ا�ستندت 

على  املنهجية  الإج���راءات  من  جمموعة  على  الدرا�سة  هذه 

النحو الآتي: 

منهج الدراسة

اإن حتديد نوع الدرا�سة يتوقف على الهدف من درا�ستها، 

للدرا�سة  منا�سبة  التحليلية  الو�سفية  الدرا�سة  تعترب  ل��ذا 

امل�سح  على  تعتمد  الو�سفية  البحوث  اإن  حيث  احلالية، 

الدقيقة حول  البيانات  اإىل  التو�سل  الجتماعي كطريقة يف 

يدعو  الذي  املنهجية  املرونة  ملبداأ  ووفقًا  الدرا�سة،  جمتمع 

اإىل عدم التقيد مبنهج وحيد يف درا�سة اأية ظاهرة اأو م�سكلة 

فقد مت ا�ستخدام اإىل جانب امل�سح الجتماعي بطريقة العينة 

العديد  وت�سميم  الإح�سائية  الأ�ساليب  من  العديد  وا�ستخدام 

من اجلداول اخلا�سة بها ومن ثم تف�سريها وحتليلها. 

مجتمع الدراسة والعينة

الإماراتي،  املجتمع  �سباب  من  الدرا�سة  جمتمع  يتكون 

بلغ  ق�سدية  عينة  �سحب  ومت  مقيمني،  اأو  مواطنني  �سواء 

الدولة؛  مناطق  خمتلف  من  و�سابة  �ساًبا   )365( حجمها 

ومت تعبئة اأداة الدرا�سة )اإلكرتونًيا( مت اإر�سالها لفئة ال�سباب 

بهيئة  املتطوعني  اإدارة  مع  بالتعاون  الإماراتي  باملجتمع 

باإغالق  الباحثة  قامت  مت  حيث  الإماراتي،  الأحمر  الهالل 

وجمع  م   29/09/2017 بتاريخ  الإلكرتوين  ال�ستبيان 

النتائج لالإح�ساء والتحليل. 

أداة الدراسة

دور  عن  الك�سف  يف  واأهدافها  الدرا�سة  اأغرا�س  لتحقيق 

ال�سباب؛  لدى  الإجتماعية  القيم  تنمية  يف  التطوعي  العمل 

على  وعر�سها  )ال�ستبانة(،  منا�سبة  بحثية  اأداة  ت�سميم  مت 

الأ�ساتذة الأكادمييني واملمار�سني لال�ستنارة باآرائهم، الأمر 

الذي ا�ستدعى اإجراء بع�س التعديالت واإعادة �سياغة بع�س 

الأ�سئلة واإ�سافة اأو حذف بع�سها. 

املتنوعة  الأ�سئلة  ال�ستبانة على جمموعة من  وا�ستملت 

كما يلي: 

الدميوغرافية  اخل�سائ�س  على  يحتوي  الأول:  الق�سم  اأ. 

العمر،  الإقامة،  الزوجية،  احلالة  اجلن�سية،  )النوع،  وت�سمل 

امل�ستوى التعليمي، احلالة املهنية(. 

تت�سل  التي  البيانات  اأ�سئلة  على  تركز  الثاين:  الق�سم  ب. 

بالدرا�سة وت�سمل ما يعرفنا على ماهية دور العمل التطوعي 

الإماراتي  املجتمع  �سباب  لدى  الجتماعية  القيم  تنمية  يف 

على  وطبيعة  التطوعي،  العمل  من  موقفهم  على  وللتعرف 

العمل  يف  الن��خ��راط  من  ال�سباب  تواجه  التي  امل�سكالت 

يف  املقدمة  الق��رتاح��ات  ماهية  اإىل  بالإ�سافة  التطوعي؛ 

تطوير جمال ميادين العمل التطوعي. 

اختبار صدق وثبات أداة الدراسة

الذي  للهدف  ومنا�سبتها  ال�ستبانة  دق��ة  من  للتحقق 

الأكادمييني  الأ�ساتذة  من  على  عر�ست  اأجله،  من  �سممت 

واملمار�سني يف جمال امل�سكالت الجتماعية وعلم الجتماع 

التطبيقي )لإبداء املالحظات عليها، و مت تعديل اأداة الدرا�سة 

الأ�ساتذة، و نتج عن هذه  اأبداها  التي  بناء على املالحظات 

النهائية  �سورتها  يف  ال�ستبانة  �سياغة  الأخ��رية  اخلطوة 

من  امليدانية  البيانات  جمع  يف  ذلك  بعد  جاهزة  لت�سبح 

املبحوثني بعينة الدرا�سة(. 

اأما من حيث ثبات الأداة فبلغت قيمة معامل كرنباخ األفا 

)Cornobach`s Alpha( لالت�ساق الداخلي بني فقرات 

اإىل درجة عالية جًدا من  930(، مما ي�سري   .0( الدرا�سة  اأداة 

الإت�ساق الداخلي يف فقراتها. 

التحليل اإلحصائي

ال��ربن��ام��ج  ب��ا���س��ت��خ��دام  ل��ب��ي��ان��ات  ا حت��ل��ي��ل  مت 

اجل���داول  برنامج  وبا�ستخدام   )SPSS ( الح�سائي 

الأ�ساليب  ا�ستخدام  ومت   ،)ExcelMicrosoft  2010(

الإح�سائية التالية: 
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 الإح�ساء الو�سفي؛ وذلك لعر�س خ�سائ�س اأفراد العينة وو�سف اإجاباتهم، من خالل ا�ستخدام مايلي: . 1

a . .ا�ستخراج التكرارات

b . واإجاباتهم العينة  اأفراد  خل�سائ�س  الن�سبية  التكرارية  التوزيعات  لقيا�س  ا�ستخدمت  املئوية:  الن�سبة 

على فقرات ال�ستبانة. 

c . على املبحوثني  اإجابات  متو�سط  لقيا�س  املركزية  النزعة  مقايي�س  كاأبرز  ا�ستخدم  احل�سابي:  الو�سط 

ال�ستبانة.  اأ�سئلة 

d . عن العينة  اأفراد  اإجابات  يف  النحراف  لقيا�س  الت�ستت  مقايي�س  كاأحد  ا�ستخدم  املعياري:  النحراف 

احل�سابي.  و�سطها 

e . .الأ�سكال البيانية: ا�ستخدمت لإظهار التوزيعات التكرارية والن�سبية على �سكل ر�سومات بيانية

الداخلي . 2 )Cornobach`s Alpha(: وا�ستخدم لقيا�س الت�ساق  األفا  الدرا�سة كرنباخ  اأداة  اختبار �سدق وثبات 

لأداة الدرا�سة. 

أواًل: الخصائص الديموغرافية واالجتماعية لعينة الدراسة: 

الزوجية،  احلالة  اجلن�سية،  )النوع،  ح�سب  العينة  اأفراد  خ�سائ�س  اإىل   )8( رقم  اجلدول  اإىل   )1( رقم  من  اجلداول  ُت�سري 

الإقامة، العمر، امل�ستوى التعليمي، احلالة املهنية، وقطاع العمل(. 

1 - النوع

ال�سكل رقم )1(

التوزيع الن�سبي للعينة ح�سب النوع
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اجلدول رقم )1(

توزيع اأفراد العينة ح�سب النوع

الن�سبة املئويةالتوزيع التكراريالنوع

30%111ذكر
70%254اأنثى

100%365املجموع

ف�سكلوا  الذكور  اأما   ،)%70( ن�سبته  ما  وي�سكلن  الإناث  من  هم  العينة  غالبية  اأن   )1( رقم  اجلدول  بيانات  ُتظهر 

 .)%30( ن�سبته  ما 

 2 - اجلن�سية

ال�سكل رقم )2(

التوزيع الن�سبي للعينة ح�سب اجلن�سية

اجلدول رقم )2(

توزيع اأفراد العينة ح�سب اجلن�سية

الن�سبة املئويةالتوزيع التكرارياجلن�سية

65%237الإمارات العربية املتحدة
3%11دول جمل�س التعاون

27%97دولة عربية
5%20اأخرى

100%365املجموع

اإماراتيني و�سكلوا ما ن�سبته )65%( باملركز الأول، وحل  ُتو�سح بيانات اجلدول رقم )2( اأن معظم العينة من ال�سباب 

املركز الثاين من هم من الدول العربية بن�سبة )27%(، بينما �سكل منهم من دول اأخرى غري عربية ما ن�سبته )5%(، بينما 

كانت اأقل ن�سبة من العينة من هم من دول جمل�س دول التعاون و�سكلوا ما ن�سبته )%3(. 
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3 - احلالة الجتماعية

ال�سكل رقم )3(

التوزيع الن�سبي للعينة ح�سب احلالة الجتماعية

اجلدول رقم )3(

توزيع اأفراد العينة ح�سب احلالة الجتماعية

الن�سبة املئويةالتوزيع التكرارياحلالة الزواجية

66%242اأعزب
29%107متزوج
1%2اأرمل
4%14مطلق

100%365املجموع

ُتبني بيانات اجلدول رقم )3( ترتيب الن�سب مت�سل�سلة حيث اأن ن�سبة العزاب يف العينة هي الرتتيب الأول وبلغت )%66( 

عدد )242(، فيما الرتتيب الثاين ن�سبة املتزوجني فبلغت )29%( عدد )107(، ويف الرتتيب الثالث �سّكل املطلقون ما ن�سبته 

)4%( عدد )14(. و �سّكل الأرامل اأقل ن�سبة هي )1%( عدد )2(. 
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4 - مكان الإقامة

ال�سكل رقم )4(

التوزيع الن�سبي للعينة ح�سب مكان الإقامة

اجلدول رقم )4(

توزيع اأفراد العينة ح�سب مكان الإقامة

الن�سبة املئويةالتوزيع التكراريمكان الإقامة

49%181اأبوظبي
10%36دبي

12%42ال�سارقة
9%35عجمان

11%37راأ�س اخليمة
3%12اأم القيوين

6%22الفجرية
100%365املجموع

ُنالحظ من اجلدول رقم )4( اأن غالبية العينة يقيمون يف اإمارة اأبوظبي بن�سبة )49%( بينما ي�سّكل املقيمون يف اإمارة 

 )%9( باإمارة عجمان  ن�سبة املقيمني  )12%(، وفيما بلغت  بن�سبة  ال�سارقة  اإمارة  )10%(، واملقيمون يف  ن�سبته  دبي ما 

وراأ�س اخليمة )11%(، واأم القيوين بن�سبة )3%( والفجرية بن�سبة )%6(. 
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 5 - العمر

ال�سكل رقم )5(

التوزيع الن�سبي للعينة ح�سب العمر

اجلدول رقم )5(

توزيع اأفراد العينة ح�سب العمر

الن�سبة املئويةالتوزيع التكراريالعمر

10%38اأقل من 21 �سنة
28%102من 21 �سنة – اأقل من 24 �سنة
17%60من 24 �سنة – اأقل من 26 �سنة

45%165من 26 �سنة فما فوق
100%365املجموع

ُتظهر بيانات اجلدول رقم )5( اأن ن�سبة الذين تقل اأعمارهم عن )21( �سنة بلغت )10%(، فيما بلغت ن�سبة الذين ترتاوح 

اأعمارهم بني )21 – اأقل من 24 �سنة( ما ن�سبته )28%(، ون�سبة الذين ترتاوح اأعمارهم بني )24 – اأقل من 26 �سنة( ما 

ن�سبته )17%(، بينما ُت�سكل غالبية العينة من الذين اأعمارهم 26 �سنة فما فوق بن�سبة )%45(. 
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امل�ستوى التعليمي

ال�سكل رقم )6(

التوزيع الن�سبي للعينة ح�سب امل�ستوى التعليمي

اجلدول رقم )6(

توزيع اأفراد العينة ح�سب امل�ستوى التعليمي

الن�سبة املئويةالتوزيع التكراريامل�ستوى التعليمي

1%4اأقل من الثانوية العامة
32%118ثانوية عامة

12%44دبلوم
47%172بكالوريو�س

%278درا�سات عليا
100%365املجموع

ُتظهر بيانات اجلدول رقم )6( اأن ن�سبة حملة �سهادات اأقل من الثانوية العامة )1%(، بينما �سكلت ن�سبة حملة �سهادة 

الثانوية العامة )32%(، يف حني �سّكل حملة الدبلوم ما ن�سبته )12%( بينما �سكل اجلامعيون اأكرث من ثلث العينة )%47(، 

وبلغت ن�سبة من هم حملة �سهادة درا�سات عليا )%8(. 
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 7 -احلالة املهنية

ال�سكل رقم )7(

التوزيع الن�سبي للعينة ح�سب احلالة املهنية

اجلدول رقم )7(

توزيع اأفراد العينة ح�سب احلالة املهنية

الن�سبة املئويةالتوزيع التكرارياحلالة املهنية

53%192اأعمل
47%173ل اأعمل

100%365املجموع

ُتظهر بيانات اجلدول رقم )7( اأن غالبية العينة من ال�سباب العاملني و�سّكلوا ما ن�سبته )53%( عدد )192( �ساب و�سابة، 

يف حني �سّكل ال�سباب غري العاملني ما ن�سبته )47%( عدد )173( �ساب و�سابة. 

1807009_FAMILY DEVELOPMENT_BOOKS.indd   152 12/20/18   2:14 PM



153

8 - اإذا كنت تعمل؛ ماهو القطاع الذي تعمل فيه؟

ال�سكل رقم )8(

التوزيع الن�سبي للعينة ح�سب قطاع العمل

اجلدول رقم )8(

توزيع اأفراد العينة ح�سب قطاع العمل

 )ي�سمل فقط الذين يعملون، تابع للجدول رقم 7(

الن�سبة املئويةالتوزيع التكراريقطاع العمل

62%119القطاع احلكومي
30%58القطاع اخلا�س

8%15اأعمال حرة
100%192املجموع

ُتظهر بيانات اجلدول رقم )8( اأن الن�سبة الأكرب من ال�سباب املبحوثني من العاملني يف القطاع احلكومي بن�سبة )%62(، 

بينما �سّكل ال�سباب الذين يعملون يف القطاع اخلا�س ما ن�سبته )30%(، يف حني �سكلت ن�سبة العاملني يف قطاع الأعمال 

احلرة ما ن�ستبه )8%( وهي ن�سبة قليلة. 
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ثانًيا: بيانات حول ماهية وجود ال�سباب يف جمال العمل التطوعي

ُت�سري اجلداول من رقم )9( اإىل اجلدول رقم )17( اإىل بيانات تظهر موقف ال�سباب نحو العمل التطوعي من خالل اأ�سباب 

الإقبال لالنخراط يف ميادين العمل التطوعي؛ هذا من جانب. ومن جانب اأخر؛ للتعرف على اأكرث القطاعات التي ي�سارك بها 

ال�سباب كمتطوعني، بالإ�سافة اإىل التعرف على م�سادر معرفة فر�س العمل التطوعية، واأبرز الفوائد العائدة على ال�سباب من 

ميادين العمل التطوعي. 

 9 -هل �سبق لك اأن �ساركت يف اأعمال تطوعية؟

ال�سكل رقم )9(

التوزيع الن�سبي للعينة ح�سب امل�ساركة يف الأعمال التطوعية 

اجلدول رقم )9(

توزيع اأفراد العينة ح�سب امل�ساركة يف الأعمال التطوعية

الن�سبة املئويةالتوزيع التكراريهل �سبق لك اأن �ساركت يف اأعمال تطوعية؟

88%323نعم
12%42ل

100%365املجموع

 

ُنالحظ من بيانات اجلدول رقم )9( اأن غالبية العينة �سبق لهم النخراط يف ميادين العمل التطوعي و�سكلوا ما ن�سبته 

)88%( عدد )232( �ساب و�سابة، بينما �سّكل ال�سباب الذي مل ينخرط يف ميادين العمل التطوعي ما ن�سبته )12%( عدد )42( 

�ساب و�سابة. 
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10 - اإذا كانت الإجابة ب� )نعم(؛ ماهو النطاق الذي عملت فيه؟

ال�سكل رقم )10(

التوزيع الن�سبي للعينة ح�سب نطاق الأعمال التطوعية

اجلدول رقم )10(

توزيع اأفراد العينة ح�سب نطاق الأعمال التطوعية

 )ي�سمل فقط الذين انخرطوا يف العمل التطوعي، تابع للجدول رقم 9(

الن�سبة املئويةالتوزيع التكرارياإذا كانت الإجابة ب� )نعم(؛ ما هو النطاق الذي عملت فيه؟

84%270داخل الدولة
5%17خارج الدولة

11%36داخل وخارج الدولة
100%323املجموع

ُتظهر من بيانات اجلدول رقم )10( اأن غالبية العينة الذين �سبق لهم النخراط يف ميادين العمل التطوعي عملوا تطوًعا 

داخل نطاق دولة الإمارات و�سكلوا ما ن�سبته )84%(، و�سكل ال�سباب املنخرطني خارج نطاق الدولة ما ن�سبته )5%(، بينما 

�سّكل ال�سباب املنخرطون يف العمل التطوعي داخل وخارج الدولة ما ن�سبته )%11(. 
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 11 -ماهو اأكرث قطاع �ساركت بالعمل فيه كمتطوع؟

ال�سكل رقم )11(

التوزيع الن�سبي للعينة ح�سب قطاع امل�ساركة يف العمل التطوعي

اجلدول رقم )11(

توزيع اأفراد العينة ح�سب قطاع امل�ساركة يف العمل التطوعي

 )ي�سمل فقط الذين انخرطوا يف العمل التطوعي، تابع للجدول رقم 9(

الن�سبة املئويةالتوزيع التكراريما هو اأكرث قطاع �ساركت بالعمل فيه كمتطوع؟

7%22البيئي
3%9الريا�سي

0%0القت�سادي
9%30ال�سحي
14%46الوطني

49%157الجتماعي
7%22الرتفيهي
11%37التعليمي
100%323املجموع

ُتبني بيانات اجلدول رقم )11( اأن غالبية العينة الذين �سبق لهم النخراط يف ميادين العمل التطوعي عملوا يف قطاعات 

الوطني و�سّكل ما ن�سبته  القطاع  الثاين  )49%(، بينما احتل املركز  الأكرب بلغت  الن�سبة  القطاع الجتماعي  متنوعة؛ و�سكل 

)14%(، واحتل القطاع التعليمي املركز الثالث و�ّسكل ما ن�سبته )11%(، واحتل القطاع ال�سحي املركز الرابع و�ّسكل ما ن�سبته 

)9%(، بينما احتل القطاعان البيئي والرتفيهي املركز اخلام�س و�سّكل كل منهما ما ن�سبته )7%(، واحتل املركز الأخري القطاع 

الريا�سي و�سّكل ما ن�سبته )3%(، بينما القطاع القت�سادي ل يوجد يف العينة التي مت اأخذها من هم انخرطوا يف هذا املجال. 
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12 - ما ال�سبب الرئي�س يف اإقبالك على الإنخراط بالعمل التطوعي؟ 

ال�سكل رقم )12(

التوزيع الن�سبي للعينة ح�سب �سبب الإقبال على النخراط بالعمل التطوعي

اجلدول رقم )12(

توزيع اأفراد العينة ح�سب �سبب الإقبال على النخراط بالعمل التطوعي

 )ي�سمل فقط الذين انخرطوا يف العمل التطوعي، تابع للجدول رقم 9(

الن�سبة املئويةالتوزيع التكراريما ال�سبب الرئي�س يف اإقبالك على الإنخراط بالعمل التطوعي؟

9%30وجود مت�سع من الوقت لدي
5%15م�ساركة زمالء متواجدين يف العمل التطوعي

25%82تطوير مهاراتي وقدراتي
14%45ك�سب اخلربة العملية

41%132اإح�سا�سي بحاجة املجتمع واأهمية العمل الذي اأقوم به
6%19اأخرى

100%232املجموع

اأظهرت بيانات اجلدول رقم )12( اأن غالبية العينة )41%( قالوا اإن �سبب اإقبالهم على النخراط بالعمل التطوعي هو 

تطوير  هو  اإقبالهم  �سبب  اإن  قالوا   )%25( ن�سبة  اأن  ُيظهر  كمت  به،  يقوم  الذي  العمل  واأهمية  املجتمع  بحاجة  اإح�سا�سهم 

ملهاراتهم وقدراتهم، ون�سبة )14%( قالوا اإن �سبب اإقبالهم هو لك�سب اخلربة العملية، ون�سبة )9%( اأفادوا باأن �سبب اإقبالهم 

اإقبالهم هو م�ساركة زمالئهم املتواجدين يف ميدان  اأفاد منهم باأن �سبب  هو ب�سبب وجود مت�سع من الوقت لديهم، وبينما 

العمل التطوعي و�سّكلوا ما ن�سبته )5%(. ُي�سري اجلدول اإىل اأن ن�سبة )6%( اأفادوا باأ�سباب اأخرى؛ حيث تركزت اإجاباتهم يف 

حب الوطن ورد اجلميل، و�سعًيا مل�ساعدة الآخرين وك�سب الأجر والثواب، والإميان باأهمية العمل التطوعي ودوره يف بناء 

ال�سخ�سية وجلب ال�سعادة لالآخرين يف املجتمع، ومنهم من يرى املتعة وال�سعادة يف القيام بالأعمال التطوعية. 
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يت�رضفون  الب�رض  اأن  توؤكد  التي  وبيئته  الكائن  بني  العالقة  درا�سة  يف  الرمزية  التفاعلية  نظرية  مع  يتوافق  ما  وهذا 

حيال الأ�سياء على اأ�سا�س ما تعنيه لهم تلك ؛ وذلك متمثاًل يف دور �سباب املجتمع الإماراتي –املتطوعني واملتطوعات - 

وال�ستجابة لنداء ميادين العمل التطوعي يف جمالت خمتلفة وقطاعات متنوعة بالدولة وخارجها، اإذ ُتعد ا�ستجابة الأفراد 

طّوًعا مرتتبة على عدة عوامل تربط الأفراد بالذين يتعاي�سون معهم كالأ�رضة والأ�سدقاء وموؤ�س�سة العمل. 

 13 -ما اأبرز الفوائد التي عادت عليك من العمل التطوعي؟ 

ال�سكل رقم )13(

التوزيع الن�سبي للعينة ح�سب الفوائد العائدة من العمل التطوعي

اجلدول رقم )13(

توزيع اأفراد العينة ح�سب الفوائد العائدة من العمل التطوعي

 )ي�سمل فقط الذين انخرطوا يف العمل التطوعي، تابع للجدول رقم 9(

الن�سبة املئويةالتوزيع التكراريما اأبرز الفوائد التي عادت عليك من العمل التطوعي؟

74%239�ساهم يف حتقيق ال�سعادة والر�ساء النف�سي داخلي
54%176�ساهم يف ا�ستثمار وقت الفراغ لدي مبا هو اأف�سل

51%165زاد من خرباتي العامة والتخ�س�سية
21%67�ساعدين يف الو�سول اإىل اأهل اخلربة

31%100�ساعدين يف تطوير م�ستوى الأداء يف عملي
51%165فتح يل اآفاق جديد لكي اأطور نف�سي فيها

27%87عمق عالقتي مع اأقاربي واأ�سدقائي املحبني للعمل التطوعي
100%323املجموع
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اأبرز الفوائد التي عادت عليهم من العمل  اأن من  اأكدوا  اأن غالبية العينة )%74(  ُنالحظ من بيانات اجلدول رقم )13( 

التطوعي اأنه �ساهم يف حتقيق ال�سعادة والر�ساء النف�سي داخل نفو�سهم، بينما ذكر ما ن�سبتهم )54%( اأن من اأبرز الفوائد 

العائدة عليهم من العمل التطوعي اأنه �ساهم يف ا�ستثمار وقت الفراع لديهم مبا هو اأف�سل، بينما ذكر ما ن�سبته )51%( اأن 

العينة ما  اأنف�سهم فيها، واأكد من  اآفاقًا جديد لتطوير  العامة والتخ�س�سية، واأنه فتح لهم  التطوعي زاد من خرباتهم  العمل 

ن�سبتهم )27%( اأن من اأبرز الفوائد العائدة عليهم هي اأن العمل التطوعي عّمق عالقتهم مع اأقاربهم واأ�سدقائهم املحبني 

التطوعي هو  العمل  العائدة عليهم من  الفوائد  اأبرز  اأن من  ن�سبة؛  اأقل  )21%(، وهي  ن�سبته  راأى ما  التطوعي، بينما  للعمل 

م�ساعدهم يف الو�سول اإىل اأهل اخلربة. 

املكا�سب  على  تركز  والتي  واجلماعة؛  الفرد  بني  التبادلية  العالقات  درا�سة  يف  التبادلية  نظرية  مع  يتوافق  ما  وهذا 

واخل�سائر التي يجنيها النا�س من عالقاتهم بع�سهم مع بع�س، اإذ كلما كانت هناك مكا�سب من العمل والن�ساط الذي يقوم به 

الفرد زادت احتمالية قيام الفرد بتكرار ذلك العمل اأو الن�ساط. واجلدير بالذكر؛ اأن املتطوع الذي يح�سل على مكا�سب معنوية 

من احرتام املجتمع وحبه وتعاطفه واكت�ساب تقديره يدفعه ذلك اإىل مزيد من العمل التطوعي، وكلما زادت مكا�سب املتطوع 

يف تطوير مهاراته وقدراته من خالل العمل التطوعي فاإنه ي�ستمر يف النخراط �سعًيا للمزيد، ، وهكذا. 

 14 -يف اأي عام بداأت يف النخراط يف العمل التطوعي؟ 

ال�سكل رقم )14(

التوزيع الن�سبي للعينة ح�سب �سنة النخراط يف العمل التطوعي
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اجلدول رقم )14(

توزيع اأفراد العينة ح�سب �سنة بداية النخراط لل�سباب يف العمل التطوعي

 )ي�سمل فقط الذين انخرطوا يف العمل التطوعي، تابع للجدول رقم 9(

الن�سبة املئويةالتوزيع التكراريفرتة بداية النخراط لل�سباب يف العمل التطوعي؟

1999 - 19907%3
2009 - 200058%18

201022%7
201117%5
201217%5
201322%7
201426%8
201543%13
201649%15
201762%19

100%323املجموع

ٌيظهر لنا ال�سكل رقم )14( اأن غالبية العينة )19%( عدد )62( منهم بداأوا يف النخراط بالعمل التطوعي يف عام 2017م 

وقد يعود �سبب ذلك: هو توجيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة، حفظه اهلل ورعاه، باأن يكون عام 

2017 م هو عام اخلري. وهذا ما يتوافق مع نظرية الدور الذي ُي�سكل اأحد عنا�رض التفاعل الجتماعي، وهو منط متكرر من 
الأفعال املكت�سبة التي يوؤديها ال�سخ�س يف موقف معني، وهذا يو�سح الدور البارز الذي يوؤديه املتطوع يف تفعيل الن�ساط 

با�ستدامة  امل�ساهمة  يف  طاقاتهم  كل  وت�سخري  اخلري  بعام  بدورهم  للنهو�س  الر�سيدة،  القيادة  لتوجيه  ا�ستجابًة  التطوعي 

ا�ستدامتها واأداة من الأدوات امل�ستخدمة يف غر�س  التطوعي و�سيلة من و�سائل  العمل  التي ل �سيما ُيعترب  الأعمال اخلريية 

وتر�سيخ عمل اخلري. 

يف عام 2016م �سّكلت العينة ما ن�سبته )15%( عدد )49(، ويف عام 2015م بداأ بالنخراط ما ن�سبتهم )13%( عدد 

)43(، ويف عام 2014م ما ن�سبته )8%( عدد )26(، ويف عام 2013م ما ن�سبته )7%( عدد )22(، بينما يف عامي 2012 

و 2011 ما ن�سبته )5%( عدد )17( لكل منهما، ويف عام 2010م �سّكل من العينة ما ن�سبته )7%( عدد )22(، ويف الفرتة 

ما بني )2000 – 2009(م �سّكل من هم بداأوا النخراط خالل هذه الفرتة ما ن�سبته )18%( عدد )58(، بينما خالل الفرتة 

)1990 – 1999(م �سّكلوا ما ن�سبته )3%( عدد )7(. 

1807009_FAMILY DEVELOPMENT_BOOKS.indd   160 12/20/18   2:14 PM



161

 15 -ما هو متو�سط �ساعات العمل التطوعي لديك خالل ال�سنة؟

ال�سكل رقم )15(

التوزيع الن�سبي للعينة ح�سب متو�سط �ساعات العمل التطوعي خالل ال�سنة

اجلدول رقم )15(

توزيع اأفراد العينة ح�سب ح�سب �سنة النخراط يف العمل التطوعي

 )ي�سمل فقط الذين انخرطوا يف العمل التطوعي، تابع للجدول رقم 9(

الن�سبة املئويةالتوزيع التكراريما هو متو�سط �ساعات العمل التطوعي لديك خالل ال�سنة؟

63%202اأقل من ٩٠ �ساعة
15%50يرتاوح ما بني ٩ �ساعة اإىل ١٨٠ �ساعة

9%28يرتاوح ما بني ١٨١ �ساعة اإىل ٢٧٠ �ساعة
5%15يرتاوح ما بني ٢٧١ �ساعة اإىل ٣٦٠ �ساعة

9%28اأكرث عن ٣٦٠ �ساعة
100%323املجموع

ُت�سري بيانات اجلدول رقم )15( اأن غالبية العينة )63%( متو�سط �ساعات العمل التطوعي لديهم خالل ال�سنة هو اأقل من 90 

�ساعة، بينما �سّكل ما ن�سبته )15%( من هم يرتاوح متو�سط �ساعات العمل لديهم خالل ال�سنة ما بني 90 �ساعة اإىل 180 �ساعة، 

و�سّكل ما ن�سبته )9%( من هم يرتاوح متو�سط �ساعات العمل التطوعي لديهم خالل ال�سنة ما بني 181 �ساعة اإىل 270 �ساعة، 

و�ّسكلت اأقل ن�سبة من العينة )5%( من هم يرتاوح متو�سط �ساعات العمل التطوعي لديهم خالل ال�سنة ما بني 271 �ساعة اإىل 360 

�ساعة، بينما �سّكل ما ن�سبته )9%( من هم متو�سط �ساعات العمل التطوعي لديهم خالل ال�سنة اأكرث عن 360 �ساعة. 
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 16 -هل اأنت منت�سب اإىل موؤ�س�سة اأو جهة اأو جمموعة تطوعية؟

ال�سكل رقم )16(

التوزيع الن�سبي للعينة ح�سب النت�ساب اإىل موؤ�س�سة اأو جهة اأو جمموعة تطوعية

اجلدول رقم )16(

توزيع اأفراد العينة ح�سب النت�ساب اإىل موؤ�س�سة اأو جهة اأو جمموعة تطوعية

 )ي�سمل فقط الذين انخرطوا يف العمل التطوعي، تابع للجدول رقم 9(

الن�سبة املئويةالتوزيع التكراريهل اأنت منت�سب اإىل موؤ�س�سة اأو جهة اأو جمموعة تطوعية؟

60%193نعم
40%130ل

100%323املجموع

اإىل  التطوعي منت�سبون  العمل  ال�سباب املنخرط مبيادين  )60%( من  العينة  اأن معظم   )16( ُتظهر بيانات اجلدول رقم 

التطوعي غري  العمل  ال�سباب املنخرط مبيادين  )40%( من  ن�سبته  �ّسكل ما  موؤ�س�سات وجهات وجمموعات تطوعية، بينما 

منت�سبني اإىل اأي جهة اأو موؤ�س�سة اأو جمموعات تطوعية؛ هذا من جانب. 

ومن جانب اآخر؛ فاإن غالبية العينة بن�سبة )63%( من هم منت�سبون اإىل هيئة الهالل الأحمر الإماراتي كجهة ينتمون 

اإليها يف ميادين العمل التطوعي، و�سّكل منهم بن�سبة )18%( من هم منت�سبون اإىل )تكاتف(، وبن�سبة )5%( من هم منت�سبون 

اإىل )�ساند(، وهما برناجمان )حتت مظلة موؤ�س�سة �سباب الإمارات. بينما �سّكل ما ن�سبته )14%( منهم منت�سبون اإىل جمعيات 

ومراكز وفرق تطوعية خمتلفة يف الدولة. 
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 17 -ما هو م�سدرك يف معرفة فر�س العمل التطوعية التي قمت بها؟

ال�سكل رقم )17(

التوزيع الن�سبي للعينة ح�سب م�سدر معرفة فر�س العمل التطوعي

اجلدول رقم )17(

توزيع اأفراد العينة ح�سب م�سدر معرفة فر�س العمل التطوعي

 )ي�سمل فقط الذين انخرطوا يف العمل التطوعي، تابع للجدول رقم 9(

الن�سبة املئويةالتوزيع التكراريما هو م�سدرك يف معرفة فر�س العمل التطوعية التي قمت بها؟

37%121اأنا اأقوم �سخ�سًيا بالبحث عن الفر�س التطوعية
25%80من خالل اجلمعيات التطوعية التي اأنت�سب اإليها

21%67من خالل �سديق اأو قريب
2%5من خالل الإعالنات املن�سورة يف ال�سحف
1%4من خالل الإعالنات املعرو�سة يف التلفاز
0%0من خالل الإعالنات املذكورة يف الراديو

4%12من خالل الإعالنات املن�سورة يف ال�سبكة العنكبوتية )الإنرتنت(
التوا�سل الإجتماعي  �سفحات  يف  املن�سورة  الإعالنات  خالل 

)تويرت - ان�ستغرام - في�سبوك - �سناب �سات... اإلخ(
34%11

100%323املجموع

ُت�سري بيانات اجلدول رقم )17( اأن معظم العينة )37%( من ال�سباب املنخرط مبيادين العمل التطوعي هم من يقومون 

باأنف�سهم بالبحث عن الفر�س التطوعية، بينما ما ن�سبته )25%( من املتطوعني اأفادوا باأن م�سدر معرفتهم لفر�س العمل 

التطوعي اجلمعيات التي انت�سبوا اإليها، و ما ن�سبته )21( من املتطوعني اأفادوا باأن م�سدر معرفتهم لفر�س العمل التطوعي 

اأو قريب، ون�سبة )2%( من خالل الإعالنات املن�سورة بال�سحف، ومن خالل الإعالنات املعرو�سة بالتلفاز بن�سبة  �سديق 

)1%(، ومن خالل الإعالنات املن�سورة يف ال�سبكة العنكبوتية –الإنرتنت - بن�سبة )4%(، بينما �سّكل ما ن�سبته )11%( من 

اأفادوا باأن م�سدرهم ملعرفة فر�س العمل التطوعي الإعالنات املن�سورة يف �سفحات التوا�سل الجتماعي )تويرت - ان�ستغرام 

- في�سبوك - �سناب �سات... اإلخ(. 
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ثالًثا: التعرف على دور العمل التطوعي يف تنمية القيم الجتماعية لدى ال�سباب

ُي�سري اجلدول رقم )18( اإىل بيانات ُتظهر دور العمل التطوعي يف تنمية القيم الجتماعية لدى ال�سباب من عدة جوانب 

خمتلفة متلثت باجلوانب ال�سخ�سية والأ�رضية والجتماعية للمبحوث. 

ال�سكل رقم )18(

التوزيع الن�سبي للعينة ح�سب دور العمل التطوعي يف تنمية القيم الجتماعية لدى ال�سباب
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اجلدول رقم )18(

توزيع اأفراد العينة ح�سب دور العمل التطوعي يف تنمية القيم الجتماعية لدى ال�سباب

 )ي�سمل فقط الذين انخرطوا يف العمل التطوعي، تابع للجدول رقم 9(

دور العمل التطوعيم

ل اأوافق ب�سدةل اأوافقاأوافقاأوافق ب�سدة
الو�سط 

احل�سابي

الإنحراف 

املعياري
التوزيع 

التكراري

الن�سبة 

املئوية

التوزيع 

التكراري

الن�سبة 

املئوية

التوزيع 

التكراري

الن�سبة 

املئوية

التوزيع 

التكراري

الن�سبة 

املئوية

�ساهم يف زيادة ح�س 1

النتماء الوطني لدي
241%7579%253%00%071  .128  .1

غر�س قيم الت�سامح 2

لدي مع الآخرين
218%6799%316%20%077  .127  .1

غر�س قيم التوا�سع 3

لدي مع الآخرين. 
233%7288%272%10%072  .127  .1

عزز الإح�سا�س بالثقة 4

لدي يف الآخرين
201%62111%3511%30%083  .126  .1

عزز يف نف�سي اأهمية 5

م�ساعدة الآخرين
233%7287%273%10%072  .127  .1

عمق يف نف�سي اأهمية 6

احرتام الآخرين
227%7096%300%00%073  .126  .1

7
غرّي من طريقة تعاملي 

مع الآخرين مبرونة 

وفكر واثق ومتمكن

196%60122%385%20%083  .125  .1

منى روح التعاون 8

والفريق الواحد
218%67100%314%20%077  .127  .1

حّفز روح املبادرة 9

خلدمة املجتمع
233%7290%280%00%072  .127  .1

زاد من قدرتي على 10

حتمل امل�سوؤولية. 
218%67101%314%20%076  .126  .1

�ساهم يف �سبط النف�س 11

وال�سلوك وتقوميه
193%60121%389%20%085  .126  .1

جعل مني قدوة ح�سنة 12

بني اأفراد اأ�رضتي
172%53131%4120%60%093  .125  .1

13
غر�س لدي اأهمية 

تقدير ثقافات ال�سعوب 

الأخرى

199%62119%375%10%082  .125  .1

14
اأدى اإىل وجود فجوة 

بيني وبني اأفراد 

اأ�رضتي

40%1230%9115%36138%4330  .312  .1

اأثر علي �سلبًيا على 15

عالقاتي مع اأقاربي
25%822%7117%36159%4947  .300  .1

�ساهم يف زيادة ح�س النتماء الوطني لدي: . 1

ُت�سري البيانات املو�سحة يف اجلدول رقم )18(؛ اأن ن�سبة )75%( من ال�سباب وافقوا ب�سدة على اأن العمل التطوعي �ساهم يف 

زيادة ح�س النتماء الوطني لديهم، ون�سبة )25%( من ال�سباب وافقوا على ذلك؛ وبلغ الو�سط احل�سابي لإجابة املتطوعني 

يف ذلك )1. 71( بانحراف معياري مقداره )1. 28(. 

غر�س قيم الت�سامح لدى مع الآخرين: . 2

ُتو�سح البيانات يف اجلدول اأعاله؛ اأن ن�سبة )67%( من ال�سباب وافقوا ب�سدة على اأن العمل التطوعي له الدور يف غر�س قيم 
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ال�سباب  )31%( من  ون�سبة  الآخرين،  لديهم مع  الت�سامح 

وافقوا على ذلك؛ بينما �سكل ما ن�سبته )2%( مل يوافقوا على 

ذلك؛ وبلغ الو�سط احل�سابي لإجابة املتطوعني يف ذلك )1. 

77( بانحراف معياري مقداره )1. 27(. 

غر�س قيم التوا�سع لدي مع الآخرين: . 3

)72%( من  ن�سبة  اأن  اأعاله  البيانات يف اجلدول  ُتو�سح 

ال�سباب وافقوا ب�سدة على اأن العمل التطوعي له الدور يف 

غر�س قيم التوا�سع لديهم مع الآخرين، ون�سبة )27%( من 

ال�سباب وافقوا على ذلك؛ بينما �سّكل ما ن�سبته )1%( مل 

يوافقوا على ذلك؛ وبلغ الو�سط احل�سابي لإجابة املتطوعني 

يف ذلك )1. 72( بانحراف معياري مقداره )1. 27(. 

عزز الإح�سا�س بالثقة لدي يف الآخرين: . 4

ُتظهر البيانات املو�سحة يف اجلدول اأعاله؛ اأن ن�سبة )%62( 

من ال�سباب وافقوا ب�سدة على اأن العمل التطوعي �ساهم يف 

تعزيز الإح�سا�س بالثقة لديهم يف الآخرين، ون�سبة )%35( 

من ال�سباب وافقوا على ذلك؛ بينما �سّكل ما ن�سبته )3%( مل 

يوافقوا على ذلك؛ وبلغ الو�سط احل�سابي لإجابة املتطوعني 

يف ذلك )1. 83( بانحراف معياري مقداره )1. 26(. 

عزز يف نف�سي اأهمية م�ساعدة الآخرين: . 5

اأن ن�سبة  اإىل  اأعاله  ُت�سري البيانات املو�سحة يف اجلدول 

)72%( من ال�سباب وافقوا ب�سدة على اأن العمل التطوعي 

م�ساعدة  اأهمية  اأنف�سهم  يف  الإح�سا�س  تعزيز  يف  �ساهم 

ذلك؛  على  وافقوا  ال�سباب  من   )%27( ون�سبة  الآخرين، 

وبلغ  ذلك؛  على  يوافقوا  مل   )%1( ن�سبته  ما  �سّكل  بينما 

 )72  .1( ذلك  يف  املتطوعني  لإجابة  احل�سابي  الو�سط 

بانحراف معياري مقداره )1. 27(. 

عمق يف نف�سي اأهمية احرتام الآخرين: . 6

ن�سبة  اأن  اأع��اله  اجل��دول  يف  املو�سحة  البيانات  ُتبني 

)70%( من ال�سباب وافقوا ب�سدة على اأن العمل التطوعي 

اأهمية احرتام الآخرين يف نفو�سهم،  الدور يف تعميق  له 

ون�سبة )30%( من ال�سباب وافقوا على ذلك؛ وبلغ الو�سط 

73( بانحراف  احل�سابي لإجابة املتطوعني يف ذلك )1. 

معياري مقداره )1. 26(. 

وفكر . 7 مبرونة  الآخرين  مع  تعاملي  طريقة  من  غرّي 

واثق ومتمكن: 

ُتو�سح البيانات يف اجلدول اأعاله؛ اأن ن�سبة )60%( من ال�سباب 

وافقوا ب�سدة على اأن العمل التطوعي غري من طريقة تعاملهم 

مع الآخرين مبرونة وفكر واثق ومتمكن، ون�سبة )38%( من 

ال�سباب وافقوا على ذلك؛ بينما �سّكل ما ن�سبته )2%( مل يوافقوا 

على ذلك؛ وبلغ الو�سط احل�سابي لإجابة املتطوعني يف ذلك )1. 

83( بانحراف معياري مقداره )1. 25(. 

منى روح التعاون والفريق الواحد: . 8

من   )%67( ن�سبة  اأن  اأع��اله؛  اجلدول  يف  البيانات  ُتظهر 

ال�سباب وافقوا ب�سدة على اأن العمل التطوعي له الدور يف 

تنمية روح التعاون والفريق الواحد لديهم، ون�سبة )%31( 

من ال�سباب وافقوا على ذلك؛ بينما �سّكل ما ن�سبته )%2( مل 

يوافقوا على ذلك؛ وبلغ الو�سط احل�سابي لإجابة املتطوعني 

يف ذلك )1. 77( بانحراف معياري مقداره )1. 27(. 

حّفز روح املبادرة خلدمة املجتمع: . 9

ُتبني البيانات املو�سحة يف اجلدول اأعاله؛ اأن ن�سبة )%72( 

من ال�سباب وافقوا ب�سدة على اأن العمل التطوعي حّفز روح 

املبادرة لديهم خلدمة املجتمع، ون�سبة )28%( من ال�سباب 

وافقوا على ذلك؛ وبلغ الو�سط احل�سابي لإجابة املتطوعني يف 

ذلك )1. 72( بانحراف معياري مقداره )1. 27(. 

زاد من قدرتي على حتمل امل�سوؤولية: . 10

اأن ن�سبة )67%( من  اأعاله؛  ُتو�سح البيانات يف اجلدول 

ال�سباب وافقوا ب�سدة على اأن العمل التطوعي له الدور يف 

زيادة قدرتهم على حتمل امل�سوؤولية، ون�سبة )31%( من 

ال�سباب وافقوا على ذلك؛ بينما �سّكل ما ن�سبته )2%( مل 

يوافقوا على ذلك؛ وبلغ الو�سط احل�سابي لإجابة املتطوعني 

يف ذلك )1. 76( بانحراف معياري مقداره )1. 26(. 

�ساهم يف �سبط النف�س وال�سلوك وتقوميه: . 11

من   )%60( ن�سبة  اأن  اأع��اله؛  اجلدول  يف  البيانات  ُتظهر 

ال�سباب وافقوا ب�سدة على اأن العمل التطوعي له �ساهم يف 

�سبط النف�س وال�سلوك وتقوميه لديهم، ون�سبة )38%( من 

1807009_FAMILY DEVELOPMENT_BOOKS.indd   167 12/20/18   2:14 PM



168

ال�سباب وافقوا على ذلك؛ بينما �سّكل ما ن�سبته )2%( مل 

يوافقوا على ذلك؛ وبلغ الو�سط احل�سابي لإجابة املتطوعني 

يف ذلك )1. 85( بانحراف معياري مقداره )1. 26(. 

جعل مني قدوة ح�سنة بني اأفراد اأ�رضتي: . 12

من   )%53( ن�سبة  اأن  اأعاله؛  اجلدول  يف  البيانات  ُت�سري 

ال�سباب وافقوا ب�سدة على اأن العمل التطوعي له جعل منهم 

قدوة ح�سنة بني اأفرد اأ�رضتهم، ون�سبة )41%( من ال�سباب 

وافقوا على ذلك؛ بينما �سّكل ما ن�سبته )%6( مل يوافقوا 

يف  املتطوعني  لإجابة  احل�سابي  الو�سط  وبلغ  ذلك؛  على 

ذلك )1. 93( بانحراف معياري مقداره )1. 25(. 

غر�س لدي اأهمية تقدير ثقافات ال�سعوب الأخرى: . 13

)62%( من  ن�سبة  اأن  اأع��اله؛  اجل��دول  البيانات يف  ُتبني 

ال�سباب وافقوا ب�سدة على اأن العمل التطوعي له غر�س لديهم 

اأهمية تقدير ثقافات ال�سعوب الأخرى، ون�سبة )37%( من 

ال�سباب وافقوا على ذلك؛ بينما �سّكل ما ن�سبته )1%( مل 

يوافقوا على ذلك؛ وبلغ الو�سط احل�سابي لإجابة املتطوعني 

يف ذلك )1. 82( بانحراف معياري مقداره )1. 25(. 

اأدى اإىل وجود فجوة بيني وبني اأفراد اأ�رضتي: . 14

ُنالحظ من البيانات اأعاله؛ اأن ن�سبة )12%( من ال�سباب 

الذين اأفادوا اأنهم موافقون ب�سدة على اأن النخراط يف العمل 

التطوعي اأدى اإىل وجود فجوة بينهم وبني اأفراد اأ�رضتهم، 

وبن�سبة )9%( موافقون، بينما �سكلت ن�سبة )36%( من 

ال�سباب الذين مل يوافقوا على اأن العمل التطوعي يوؤدي اإىل 

وجود فجوة بينهم وبني اأفراد اأ�رضتهم، وبن�سبة )43%( مل 

يوافقوا ب�سدة. اإذ بلغ الو�سط احل�سابي لإجابة املتطوعني 

يف ذلك )3. 30( بانحراف معياري مقداره )1. 12(. 

اأثر �سلبيًا على عالقاتي مع اأقاربي: . 15

ُتظهر البيانات اأعاله؛ اأن ن�سبة )8%( من ال�سباب الذين 

العمل  يف  النخراط  اأن  على  ب�سدة  موافقون  اأنهم  اأف��ادوا 

التطوعي يوؤثر �سلبيًا على عالقتهم باأقاربهم، وبن�سبة )%7( 

الذين  ال�سباب  من   )%36( ن�سبة  �سكلت  بينما  موافقون، 

اإذ  ب�سدة.  يوافقوا  مل   )%49( وبن�سبة  ذلك،  على  يوافقوا  مل 

 )47  .3( ذلك  يف  املتطوعني  لإجابة  احل�سابي  الو�سط  بلغ 

بانحراف معياري مقداره )1. 00(. 

ما ُذكر اأعاله حول الدور التنموي للعمل التطوعي يف تنمية 

القيم الجتماعية لدى ال�سباب املنخرطني يف ميادين العمل 

التطوعني متوافق مع الدرا�سة املحلية درا�سة جائزة ال�سارقة 

للعمل التطوعي )الوعي املجتمعي للعمل التطوعي – درا�سة 

– من حيث اجلانب الذي ُيظهر الدور الفعال للعمل  ميدانية 

التطوعي يف بناء ال�سخ�سية، واأن العمل التطوعي يج�سد معنى 

احل�س الوطني والنتماء والت�سحية من اأجل الآخر والوطن. 

للدرا�سة،  املف�رضة  النظريات  جميع  مع  يتوافق  كما 

تف�سري  حت��اول  الرمزية  والتفاعلية  التبادلية  فالنظريات 

ال�سلوك الجتماعي التفاعلي واملتبادل بالرجوع اإىل تف�سري 

نظرية  اأما  املجتمع.  يف  ال�سلوك  هذا  يحققها  التي  النتائج 

الدور؛ فاأف�سل ُم�سلماتها اأن الدور ُي�سكل اأحد عنا�رض التفاعل 

التي  املكت�سبة  الأفعال  من  متكرر  منط  وهو  الجتماعي، 

يوؤديها ال�سخ�س يف موقف معني، وهذا يو�سح الدور البارز 

الذي يوؤديه املتطوع يف تفعيل الن�ساط التطوعي، والنهو�س 

بخدماته ل�سد حاجات الأفراد واجلماعات. واأخرًيا يقدم العمل 

التطوعي العديد من اخلدمات للمجتمع؛ وذلك يظهر جليًا من 

خالل تاريخ العمل التطوعي، �سواء تاريخ الدول واحل�سارات 

بن  حممد  �سيدنا  به  اأو�سى  مبا  الإ�سالم  وجاء  الديانات.  اأو 

عبداهلل، �سلى اهلل عليه و�سلم، حني قال: )واهلل يف عون العبد 

ما دام العبد يف عون اأخيه(. 

رابًعا: بيانات عن المشكالت والصعوبات التي 

تواجه الشباب في اإلنخراط بالعمل التطوعي

ُي�سري اجلدول رقم )19( واجلدول رقم )20( اإىل التعرف 

على  وللتعرف  التطوعي،  العمل  من  ال�سباب  موقف  على 

عليها  للوقوف  املواجهة  وامل�سكالت  املعوقات  طبيعة 

وو�سع القرتاحات والتو�سيات املنا�سبة حللها. 

هل اأنت من ُمف�سلي الخراط يف العمل التطوعي؟
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ال�سكل رقم )19(

التوزيع الن�سبي للعينة ح�سب تف�سيل ال�سباب لالنخراط يف العمل التطوعي

اجلدول رقم )19(

توزيع اأفراد العينة ح�سب تف�سيل ال�سباب لالنخراط يف العمل التطوعي

الن�سبة املئويةالتوزيع التكراريهل اأنت من ُمف�سلي النخراط يف العمل التطوعي؟

85%310نعم
15%55ل

100%365املجموع

ُتظهر بيانات اجلدول رقم )19( اأن معظم العينة )85%( عدد )310( من �سباب املجتمع الإماراتي ُيف�سلون النخراط يف 

ميادين العمل التطوعي، بينما �سّكل ما ن�سبته )15%( عدد )55( منهم من ل ُيف�سل النخراط يف ميادين العمل التطوعي؛ اإذ 

تعود اأ�سبابهم لبع�س امل�سكالت وال�سعوبات املواجهة التي متنعهم من النخراط. - ُذكر يف اجلدول رقم )20( - 

طبيعة امل�سكالت وال�سعوبات التي متنع ال�سباب من النخراط يف العمل التطوعي: 

ال�سكل رقم )20(

التوزيع الن�سبي للعينة ح�سب طبيعة امل�سكالت وال�سعوبات التي متنع ال�سباب من الإنخراط يف العمل التطوعي
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اجلدول رقم )20(

توزيع اأفراد العينة ح�سب طبيعة امل�سكالت وال�سعوبات التي متنع ال�سباب من النخراط يف العمل التطوعي

 )ي�سمل فقط الذين ل يف�سلون النخراط يف العمل التطوعي، تابع للجدول رقم 19(

الن�سبة املئويةالتوزيع التكراري هل اأنت من ُمف�سلي النخراط يف العمل التطوعي؟

36%20م�سكالت تتعلق بامل�سوؤوليات الأ�رضية
36%20م�سكالت تتعلق بال�سغوط املحيطة )كالدرا�سة اأو العمل(�

4%2م�سكالت تتعلق بال�سحة
16%9م�سكالت تتعلق بالوقت

4%2م�سكالت تتعلق بالعادات ال�سخ�سية
2%1م�سكالت نف�سية
2%1اأخرى، اأذكرها

100%55املجموع

ُنالحظ من بيانات اجلدول رقم )20( اأن امل�سكالت وال�سعوبات التي متنع �سباب املجتمع الإماراتي من النخراط يف 

اأو  الأ�رضية و م�سكالت تتعلق بال�سغوطات املحيطة )كالدرا�سة  التطوعي هي م�سكالت تتعلق بامل�سوؤوليات  العمل  ميادين 

العمل( اإذا �سّكلت كلتا ال�سعوبتني من العينة ما ن�سبته )36%(، بينما �سّكل ما ن�سبته )16%( م�سكالت تتعلق بالوقت، اأما 

بالن�سبة للم�سكالت املتعلقة بال�سحة وبالعادات ال�سخ�سية فكل منها �سّكل ما ن�سبته )4%(، بينما �سكلت م�سكالت نف�سية 

)2%(. كما ُي�سري اجلدول اإىل اأن ن�سبة )2%( اأفادوا باأ�سباب اأخرى؛ حيث تركزت اإجاباتهم يف اأن ال�سعوبات املواجهة لهم 

املعنوي  الت�سيجع  تلقيهم  لعدم  ذلك  اإىل  اإ�سافة  لهم،  باحتياجهم  لن�ساط  املنفذة  اجلهة  احتياج  بعدم  اإح�سا�سهم  اإىل  تعود 

الالزم بعد اإجناز العمل التطوعي املطلوب. 

خام�ًسا: اقرتاحات ل�ستقطاب ال�سباب لالنخراط بالعمل التطوعي

63%( من املبحوث��ني بو�سع اقرتاحاتهم الت��ي ت�ساعد عل��ى ا�ستقطاب ال�سباب  يف ه��ذا اجلانب تقدم م��ا ن�سبته )

لالنخ��راط بالعم��ل التطوع��ي وم��ن اأبرزه��ا اأهمي��ة توظيف قيم��ة العم��ل التطوع��ي واأهميت��ه يف املناه��ج التعليمية 

باملدار���س، توظي��ف العم��ل التطوعي كم�س��اق اأو متطلب جامع��ي للطالب قبل التخري��ج، عقد حما�رضات وور�س عمل 

ودورات تدريبي��ة لتعزي��ز وغر���س اأهمي��ة العم��ل التطوع��ي يف عق��ول ال�سباب؛ و���رضورة النخ��راط يف ميادينه ملا 

ي�سه��م ذل��ك يف تطوي��ر مهارات وق��درات ال�سباب، و�س��ع حوافز مالي��ة اأو معنوي��ة اأو �سهادات �سك��ر وتقدير، واأخرًيا 

اإدراج مو�س��وع العم��ل التطوع��ي وقيمت��ه يف حياة الف��رد �سمن خطب ي��وم اجلمعة وذلك توعي��ًة لل�سب��اب واأهاليهم 

باأهمي��ة العم��ل التطوع��ي. 
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يف اخلتام؛ هل اأنت �سعيد باجلانب التطوعي الذي ت�سهده ال�رضائح ال�سبابية يف دولة الإمارات العربية املتحدة؟

ال�سكل رقم )21(

التوزيع الن�سبي للعينة ح�سب موؤ�رض ال�سعادة يف اجلانب التطوعي الذي ت�سهده ال�رضائح ال�سبابية يف

 دولة الإمارات العربية املتحدة

اجلدول رقم )21(

التوزيع الن�سبي للعينة ح�سب موؤ�رض ال�سعادة يف اجلانب التطوعي الذي ت�سهده ال�رضائح ال�سبابية

يف دولة الإمارات العربية املتحدة؟

هل اأنت �سعيد باجلانب التطوعي الذي ت�سهده ال�رضائح ال�سبابية

يف دولة الإمارات العربية املتحدة؟

الن�سبة املئويةالتوزيع التكراري

92%337�سعيد
8%28غري �سعيد
100%365املجموع

ُتظهر بيانات اجلدول رقم )21( اأن غالبية العينة )92%( عدد )337( من �سباب املجتمع الإماراتي �سعداء باجلانب 

التطوعي الذي ت�سهده ال�رضائح ال�سبابية يف دولة الإمارات العربية املتحدة، بينما ما ن�سبته )8%( عدد )28( من العينة 

غري �سعداء بذلك. 
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النتائج

اإىل  التو�سل  مت  امليدانية  الدرا�سة  بيانات  �سوء  يف 

املناق�سة،  يف  ا�ستعرا�سها  مت  التي  النتائج  من  العديد 

ا  ملخ�سً ن�سع  اأن  املنا�سب  من  الأفكار  تركيز  اأجل  ومن 

الدرا�سة  هذه  اإليها  تو�سلت  التي  ال�ستنتاجات  لأه��م 

ياأتي:  وكما 

ن�سبته . 1 ما  وي�سكلن  الإن��اث  من  هم  العينة  غالبية 

)70%(، اأما الذكور ف�سكلوا ما ن�سبته )%30(. 

و�سكلوا . 2 اإماراتيون  ال�سباب  من  العينة  اأفراد  معظم 

املركز  وحل  الأول،  باملركز   )%65( ن�سبته  ما 

 ،)%27( بن�سبة  العربية  الدول  من  هم  من  الثاين 

عربية  غري  اأخرى  دول  اإىل  املنتمون  �سكل  بينما 

ما ن�سبته )5%(، بينما كانت اأقل ن�سبة من العينة 

ما  و�سكلوا  التعاون  دول  جمل�س  دول  من  هم  ملن 

 .)%3( ن�سبته 

و . 3 الأول  الرتتيب  العينة هي حتتل  العزاب يف  ن�سبة 

بلغت )66%( عدد )242(، فيما الرتتيب الثاين ن�سبة 

املتزوجني و )29%( عدد )107(، والرتتيب الثالث 

)14(. و �سّكل  )4%( عدد  �سّكل املطلقون ما ن�سبته 

الأرامل اأقل ن�سبة هي )1%( عدد )2(. 

غالبية اأفراد العينة يقيمون يف اإمارة اأبوظبي بن�سبة . 4

ما  دبي  اإم��ارة  يف  املقيمون  ي�سّكل  بينما   )%49(

ن�سبته )10%(، واملقيمون يف اإمارة ال�سارقة بن�سبة 

)12%(، فيما بلغت ن�سبة املقيمني باإمارة عجمان 

بن�سبة  القيوين  واأم   ،)%11( اخليمة  وراأ�س   )%9(

)3%( والفجرية بن�سبة )%6(. 

ُت�سكل غالبية العينة من الذين اأعمارهم 26 �سنة فما . 5

تقل  الذين  ن�سبة  �سكلت  بينما   .)%45( بن�سبة  فوق 

بلغت  فيما   ،)%10( بلغت  �سنة   )21( عن  اأعمارهم 

ن�سبة الذين ترتاوح اأعمارهم بني )21 – اأقل من 24 

�سنة( ما ن�سبته )28%(، ون�سبة الذين ترتاوح اأعمارهم 

بني )24 – اأقل من 26 �سنة( ما ن�سبته )%17(. 

�سكل اجلامعيون اأكرث من ثلث العينة )47%(، بينما . 6

ن�سبة حملة �سهادات اأقل من الثانوية العامة )%1(، 

يف   ،)%32( العامة  الثانوية  �سهادة  حملة  ون�سبة 

)12%(، وبلغت  الدبلوم ما ن�سبته  حني �سّكل حملة 

ن�سبة من هم حملة �سهادة درا�سات عليا )%8(. 

غالبية العينة من ال�سباب العاملني و�سّكلوا ما ن�سبته . 7

�سّكل  حني  يف  و�سابة،  �ساب   )192( عدد   )%53(

ال�سباب غري العاملني ما ن�سبته )47%( عدد )173( 

�ساب و�سابة. 

من . 8 امل��ب��ح��وث��ني  ال�����س��ب��اب  م��ن  الأك����رب  الن�سبة 

 ،)%62( بن�سبة  احلكومي  القطاع  يف  العاملني 

القطاع  يف  يعملون  الذين  ال�سباب  �سّكل  بينما 

ن�سبة  �سكلت  حني  يف   ،)%30( ن�سبته  ما  اخلا�س 

ن�سبته  ما  احل��رة  الأع��م��ال  قطاع  يف  العاملني 

قليلة.  ن�سبة  وهي   )%8(

غالبية العينة �سبق لهم النخراط يف ميادين العمل . 9

 )232( عدد   )%88( ن�سبته  ما  و�سكلوا  التطوعي 

�ساب و�سابة، بينما �سّكل ال�سباب الذي مل ينخرط يف 

ميادين العمل التطوعي ما ن�سبته )12%( عدد )42( 

�ساب و�سابة. 

غالبية العينة الذين �سبق لهم النخراط يف ميادين . 10

و�سكل  متنوعة؛  قطاعات  يف  عملوا  التطوعي  العمل 

 ،)%49( بلغت  الأك��رب  الن�سبة  الجتماعي  القطاع 

ما  و�سّكل  الوطني  قطاع  الثاين  املركز  احتل  بينما 

املركز  التعليمي  القطاع  واحتل   ،)%14( ن�سبته 

القطاع  واحتل   ،)%11( ن�سبته  ما  و�ّسكل  الثالث 

ال�سحي املركز الرابع و�ّسكل ما ن�سبته )9%(، بينما 

اخلام�س  املركز  والرتفيهي  البيئي  القطاعان  احتل 

املركز  واحتل   ،)%7( ن�سبته  ما  منهما  كل  و�سّكل 

 ،)%3( ن�سبته  ما  و�سّكل  الريا�سي  القطاع  الأخري 

بينما القطاع القت�سادي ل يوجد يف العينة التي مت 

اأخذها من هم انخرطوا يف هذا املجال. 
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اأن . 11 اأك���دوا   )%74( العينة  م��ن  الأك���رب  الن�سبة 

العمل  من  عليهم  ع��ادت  التي  الفوائد  اأب��رز  من 

والر�ساء  ال�سعادة  �ساهم يف حتقيق  اأنه  التطوعي 

ن�سبتهم  ما  ذكر  بينما  نفو�سهم،  داخل  النف�سي 

من  عليهم  العائدة  الفوائد  اأبرز  من  اأن   )%54(

وقت  ا�ستثمار  يف  �ساهم  اأن��ه  التطوعي  العمل 

ن�سبته  ما  اأكد  بينما  اأف�سل،  هو  مبا  لديهم  الفراع 

التطوعي  العمل  )اأن  هما  فائدتني  وجود   )%51(

زاد من خرباتهم العامة والتخ�س�سية، واأن العمل 

اأنف�سهم  لتطوير  جديد  اآف��اق  لهم  فتح  التطوعي 

اأن   )%27( ن�سبتهم  ما  العينة  من  واأكد  فيها(، 

العمل  اأن  هي  عليهم  العائدة  الفوائد  اأب��رز  من 

واأ�سدقائهم  اأقاربهم  مع  عالقتهم  عّمق  التطوعي 

 ،)%21( ن�سبته  ومبا  التطوعي،  للعمل  املحبني 

اأب��رز  من  اأن  املبحوثون  اأك��د  ن�سبة؛  اأق��ل  وه��ي 

هو  التطوعي  العمل  من  عليهم  العائدة  الفوائد 

اخلربة.  اأهل  اإىل  الو�سول  يف  مساعدتهم 

املنخرط . 12 ال�سباب  م��ن   )%60( العينة  معظم 

موؤ�س�سات  اإىل  منت�سبون  التطوعي  العمل  مبيادين 

ما  �ّسكل  بينما  تطوعية،  وجمموعات  وج��ه��ات 

مبيادين  املنخرط  ال�سباب  من   )%40( ن�سبته 

اأو  جهة  اأي  اإىل  منت�سبني  غري  التطوعي  العمل 

تطوعية.  جمموعات  اأو  موؤ�س�سة 

املنخرط . 13 ال�سباب  م��ن   )%37( العينة  معظم 

مب��ي��ادي��ن ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي ه��م م��ن ي��ق��وم��ون 

بينما  التطوعية،  الفر�س  عن  بالبحث  باأنف�سهم 

باأن  اأف���ادوا  املتطوعني  من   )%25( ن�سبته  ما 

التطوعي من خالل  العمل  لفر�س  م�سدر معرفتهم 

 )21( ن�سبته  وما  اإليها،  انت�سبوا  التي  اجلمعيات 

من املتطوعني اأفادوا باأن م�سدر معرفتهم لفر�س 

من   )%2( و  قريب،  اأو  �سديق  التطوعي  العمل 

خالل  ومن  بال�سحف،  املن�سورة  الإعالنات  خالل 

الإعالنات املعرو�سة بالتلفاز بن�سبة )1%(، ومن 

العنكبوتية  ال�سبكة  يف  املن�سورة  الإعالنات  خالل 

)4%(، بينما �سّكل ما ن�سبته  بن�سبة   - –الإنرتنت 
فر�س  ملعرفة  م�سدرهم  باأن  اأفادوا  من   )%11(

العمل التطوعي من خالل الإعالنات املن�سورة يف 

الجتماعي.  التوا�سل  �سفحات 

اأن . 14 على  ب�سدة  وافقوا   )%75( العينة  اأف��راد  غالبية 

العمل التطوعي �ساهم يف زيادة ح�س النتماء الوطني 

لديهم، ون�سبة )25%( من ال�سباب وافقوا على ذلك. 

العمل . 15 اأن  على  ب�سدة  وافقوا   )%67( العينة  معظم 

الت�سامح لديهم مع  الدور يف غر�س قيم  التطوعي له 

الآخرين، ون�سبة )31%( من ال�سباب وافقوا على ذلك؛ 

بينما �سكل ما ن�سبته )2%( مل يوافقوا على ذلك. 

)72%( وافقوا ب�سدة على . 16 العينة  الأكرب من  الن�سبة 

اأن العمل التطوعي له الدور يف غر�س قيم التوا�سع 

ال�سباب  من   )%27( ون�سبة  الآخ��ري��ن،  مع  لديهم 

مل   )%1( ن�سبته  ما  �سّكل  بينما  ذل��ك؛  على  وافقوا 

يوافقوا على ذلك. 

العمل . 17 اأن  على  ب�سدة  وافقوا   )%62( العينة  معظم 

التطوعي �ساهم يف تعزيز الإح�سا�س بالثقة لديهم يف 

الآخرين، ون�سبة )35%( من ال�سباب وافقوا على ذلك؛ 

بينما �سّكل ما ن�سبته )3%( مل يوافقوا على ذلك. 

العمل . 18 اأن  على  ب�سدة  وافقوا   )%72( العينة  معظم 

اأنف�سهم  يف  الإح�سا�س  تعزيز  يف  �ساهم  التطوعي 

من   )%27( ون�سبة  الآخ��ري��ن،  م�ساعدة  باأهمية 

ال�سباب وافقوا على ذلك؛ بينما �سّكل ما ن�سبته )%1( 

مل يوافقوا على ذلك. 

مثلت الن�سبة الأكرب من العينة )70%( وافقوا ب�سدة . 19

اأهمية  تعميق  يف  الدور  له  التطوعي  العمل  اأن  على 

من   )%30( ون�سبة  نفو�سهم،  يف  الآخرين  اح��رتام 

ال�سباب وافقوا على ذلك. 

العمل . 20 اأن  على  ب�سدة  وافقوا   )%60( العينة  غالبية 

الآخرين  مع  تعاملهم  طريقة  من  غري  التطوعي 

من   )%38( ون�سبة  ومتمكن،  واث��ق  وفكر  مبرونة 
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ال�سباب وافقوا على ذلك؛ بينما �سّكل ما ن�سبته )%2( 

مل يوافقوا على ذلك. 

العمل . 21 اأن  على  ب�سدة  وافقوا   )%67( العينة  معظم 

والفريق  التعاون  روح  تنمية  يف  الدور  له  التطوعي 

الواحد لديهم، ون�سبة )31%( من ال�سباب وافقوا على 

ذلك؛ بينما �سّكل ما ن�سبته )2%( مل يوافقوا على ذلك. 

على . 22 ب�سدة  وافقوا   )%72( العينة  من  الأكرب  الن�سبة 

خلدمة  لديهم  املبادرة  روح  حّفز  التطوعي  العمل  اأن 

املجتمع، ون�سبة )28%( من ال�سباب وافقوا على ذلك. 

ب�سدة . 23 وافقوا   )%67( العينة  من  الأك��رث  الن�سبة 

على اأن العمل التطوعي له الدور يف زيادة قدرتهم 

ال�سباب  )%31( من  امل�سوؤولية، ون�سبة  على حتمل 

مل   )%2( ن�سبته  ما  �سّكل  بينما  ذلك؛  على  وافقوا 

يوافقوا على ذلك. 

العمل . 24 اأن  على  ب�سدة  وافقوا   )%60( العينة  غالبية 

التطوعي له �ساهم يف �سبط النف�س وال�سلوك وتقوميه 

لديهم، ون�سبة )38%( من ال�سباب وافقوا على ذلك؛ 

بينما �سّكل ما ن�سبته )2%( مل يوافقوا على ذلك. 

مثلت الن�سبة الأكرب من العينة )53%( وافقوا ب�سدة . 25

ح�سنة  قدوة  منهم  جعل  له  التطوعي  العمل  اأن  على 

ال�سباب  من   )%41( ون�سبة  اأ�رضتهم،  اأف��رد  بني 

مل   )%6( ن�سبته  ما  �سّكل  بينما  ذلك؛  على  وافقوا 

يوافقوا على ذلك. 

العمل . 26 اأن  على  ب�سدة  وافقوا   )%62( العينة  غالبية 

ال�سعوب  اأهمية تقدير ثقافات  التطوعي غر�س لديهم 

الأخرى، ون�سبة )37%( من ال�سباب وافقوا على ذلك؛ 

بينما �سّكل ما ن�سبته )1%( مل يوافقوا على ذلك. 

اأن . 27 على  ب�سدة  يوافقوا  مل   )%43( العينة  معظم 

فجوة  وجود  اإىل  اأدى  التطوعي  العمل  يف  النخراط 

بينهم وبني اأفراد اأ�رضتهم، ون�سبة )36%( من ال�سباب 

الذين مل يوافقوا، بينما �سكلت ما ن�سبته )12%( من 

 )%9( وبن�سبة  ذلك  على  ب�سدة  املوافقني  ال�سباب 

موافقون. 

عالقتهم . 28 على  �سلبيًا  يوؤثر  التطوعي  العمل  يف   

الذين  ال�سباب  من   )%36 ( ون�سبة  باأقاربهم، 

من   )%8 ( ن�سبته  ما  �سكلت  بينما  يوافقوا،  مل 

وبن�سبة  ذل��ك  على  ب�سدة  امل��واف��ق��ني  ال�سباب 

موافقون.   )%7 (

معظم العينة )85%( عدد )310( من �سباب املجتمع . 29

العمل  ميادين  يف  الن��خ��راط  ُيف�سلون  الإم��ارات��ي 

التطوعي، بينما �سّكل ما ن�سبته )15%( عدد )55( منهم 

من ل ُيف�سل النخراط يف ميادين العمل التطوعي. 

الأ�رضية . 30 التي تتعلق بامل�سوؤوليات  �سّكلت امل�سكالت 

و م�سكالت تتعلق بال�سغوطات املحيطة )كالدرا�سة 

من   ،)%36( منهما  لكل  الأك��رب  الن�سبة  العمل(  اأو 

متنع  التي  وال�سعوبات  امل�سكالت  طبيعة  حيث 

�سباب املجتمع الإماراتي من النخراط يف ميادين 

 )%16( ن�سبته  ما  �سّكل  بينما  التطوعي؛  العمل 

للم�سكالت  بالن�سبة  اأما  بالوقت،  تتعلق  م�سكالت 

املتعلقة بال�سحة وبالعادات ال�سخ�سية فكل منهما 

�سّكل ما ن�سبته )4%(، بينما م�سكالت نف�سية �سّكلت 

حيث  اأخ��رى؛  باأ�سباب  اأف��ادوا   )%2( ن�سبة   .)%2(

لهم  املواجهة  ال�سعوبات  اأن  يف  اإجاباتهم  تركزت 

املنفذة  اجلهة  احتياج  بعدم  اإح�سا�سهم  اإىل  تعود 

لعدم  ذل��ك  اإىل  اإ�سافة  لهم،  باحتياجهم  لن�ساط 

العمل  اإجناز  بعد  الالزم  املعنوي  الت�سيجع  تلقيهم 

املطلوب.  التطوعي 

�سباب . 31 من   )337( ع��دد   )%92( العينة  غالبية 

التطوعي  اجلانب  ب  �سعداء  الإم��ارات��ي  املجتمع 

الإمارات  دولة  يف  ال�سبابية  ال�رضائح  ت�سهده  الذي 

)8%( عدد  ن�سبته  �سّكل ما  بينما  املتحدة،  العربية 

)28( من العينة غري �سعداء من ذلك. 
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التوصيات

وامل��ق��رتح��ات  التو�سيات  ببع�س  تتقدم  اأن  للباحثة  ميكن  ال��درا���س��ة  اإل��ي��ه  تو�سلت  ال��ت��ي  النتائج  ���س��وء  يف 

 ال��ت��ي مي��ك��ن اأن ت�����س��اع��د يف ت��ط��وي��ر وت��و���س��ع جم����ال م��ي��ادي��ن ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي ب�����س��ورة ح��ي��وي��ة وف��ّع��ال��ة. 

 وميكن تلخي�س اأهم هذه التو�سيات كما ياأتي: 

تخ�سي�س �سندوق وطني على م�ستوى الدولة خا�س للمبادرات التطوعية بحيث يتم طرح امليزانية املقدرة لأجندة . 1

املبادرات التطوعية من ِقبل الفرق واجلهات التطوعية املّوثقة بالدولة خالل العام وتقدميها اإىل ال�سندوق. 

اأجيال امل�ستقبل، . 2 التطوع لدى  التعليمية باملدار�س؛ وذلك لتعزيز مفهوم  التطوعي يف املناهج  العمل  توظيف قيمة 

وتهيئتهم لإلنخراط•يف ميادين العمل التطوعي بهمة وعزمية حتقق القيمة امٌل�سافة لهم من خالل تاأدية الدور املطلوب 

منهم. 

دعوة جهات وموؤ�س�سات العمل يف و�سع عدد �ساعات معينة �سمن التقييم ال�سنوي للموظف يف جهة عمله؛ باعتبار . 3

ذلك جانًبا من التحفيز والت�سجيع لل�سباب العاملني يف النخراط مبيدان العمل التطوعي. 

دعوة اجلامعات اإىل اإ�سافة م�ساق )اخلدمة املجتمعية( كمتطلب جامعي يف اإطار �ساعات عمل معتمدة ومن خاللها . 4

يتم الطالب جتربة النخراط يف ميدان العمل التطوعي الذي بدوره قد يكرر التواجد يف امليدان ملا قد تعود عليه من 

فوائد حتقق ما يحتاجه يف احلياة الجتماعية. 

اإدراج مو�سوع العمل التطوعي وقيمته يف حياة الفرد �سمن خطب يوم اجلمعة وذلك توعيًة لل�سباب واأهاليهم باأهمية . 5

العمل التطوعي. 

دعوة اجلامعات واملدار�س اإىل اإن�ساء نواٍد اأو فرق عمل متخ�س�سة للتعريف بالعمل التطوعي للطلبة، وتدريبهم على . 6

ممار�سة العمل التطوعي. 

و�رضورة . 7 ال�سباب؛  عقول  يف  التطوعي  العمل  اأهمية  وغر�س  لتعزيز  تدريبية  ودورات  عمل  وور�س  حما�رضات  عقد 

النخراط يف ميادينه ملا ي�سهم ذلك يف تطوير مهارات وقدرات ال�سباب. 

8• تنظيم ملتقيات �سبابية تتمحور موا�سيعها حول عر�س التغذية الراجعة من النخراط يف العمل التطوعي بحيث يتم .

ا�ست�سافة من موؤثرين ولهم جتارب يف هذا املجال؛ �سعًيا اإىل توعية وت�سجيع ال�سباب يف النزول اإىل ميادين العمل 

التطوعي. 

 دعوة اجلهات واملوؤ�س�سات ذات العالقة يف جمال العمل التطوعي اإىل ا�ستثمار قنوات التوا�سل الجتماعي من خالل . 9

عر�س فيديوهات ور�سائل حٌمفزة لل�سباب لالنخراط بالعمل التطوعي. 

دعوة اجلهات امل�سوؤولة اإىل و�سع الت�رضيعات الالزمة لتنظيم العمل التطوعي، وربطه بجهات وموؤ�س�سات �سوق العمل . 10

وجهات وموؤ�س�سات العملية التعليمية. 
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المراجع األجنبية
Marta، E. & others )1999(. )Youth، Solidarity، and Civic Commitment in Italy( in Roots of Civic Identity. Edited 
by Yates، A&J Youngish، Cambridge، UK: Cambridge University Press. 
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جائزة البحوث والدراسات

الدورة الرابعة عشرة 1439هـ - 2017م

ثانيًا: فئة الباحثين

ثقافة العمل الخيري

المركز الثالث: 

عنوان البحث: 

السمات الشخصية للشباب وعالقتها بالعمل التطوعي

 في مجتمع اإلمارات

إعداد: الباحثة عائشة إبراهيم البريمي

1807009_FAMILY DEVELOPMENT_BOOKS.indd   177 12/20/18   2:14 PM



1807009_FAMILY DEVELOPMENT_BOOKS.indd   178 12/20/18   2:14 PM



179

مستخلص

الرفاهية يف املجتمعات  الفاعل يف حتقيق  التطوعي ودوره  العمل  الراهنة من �رضورة وحتمية  الدرا�سة  اأهمية  تربز 

التي يجب  الفر�س  العديد من  الدول كافة من تغيريات متعددة يف خمتلف املجالت، والتي تفرز  كافة، نظراً ملا ت�سهده 

ا�ستغاللها، والتحديات التي تفر�س مواجهتها واحتوائها. 

ومن هذا املنطلق �سعت الدرا�سة اإىل اختبار �ست فر�سيات، وذلك من خالل التوزيع الإلكرتوين لأداة الدرا�سة املتمثلة 

يف ال�ستبيان الذي يت�سمن ق�سمني، الأول يتعلق بالبيانات الدميوغرافية، والثاين يت�سمن اأ�سئلة اختبار اأيزنك لل�سخ�سية 

املقنن على املجتمع الماراتي، والذي يقي�س اأربعة اأبعاد رئي�سية هي الذهانية، الع�سابية، النب�ساطية، وامليل للكذب اأو 

الجتماعي.  التزييف 

 /https: //www. surveymonkey. com ولتطبيق اأداة الدرا�سة مت ال�سرتاك يف موقع ال�ستبيانات الإلكرتونية

الربيد  على  يعباأ  ا�ستبيان  كل  عند  لإ�سعارات  وا�ستالمها  التطوعية،  اجلهات  مع  بالتن�سيق  الإلكرتوين  الرابط  تعميم  ومت 

الإلكرتوين. 

الوطني  التطوع  فكرة  وطرح  الوطني،  التطوع  ا�سرتاتيجية  �سياغة  يف  املعيارية  املقارنات  من  ال�ستفادة  ومتت 

املقدمة  اخلدمات  وت�سهيل  تقدمي  يف  الذكية  التطبيقات  واعتماد  بالبتكار  القيادة  توجه  اعتبارها  يف  الآخذة  الذكي، 

والتدقيق.  باملراجعة  وانتهاء  الت�سجيل  اإجراءات  ابتداء من  تطبيقها  مراحل  وبينت  والكفاءة،  اجلودة  ذات 

وخل�ست الدرا�سة اإىل نتائج عدة لعل من اأهمها: 

اأن اجلن�سية الإماراتية اأعلى م�ستوى يف �سمات ال�سخ�سية النب�ساطية والذهانية واأدنى م�ستوى يف �سمة الكذب/ التزييف 

الجتماعي ول فروق ذات دللة يف �سمة الع�سابية. 

اأن اأ�سحاب القيم الأ�سمى اأعلى م�ستوى يف �سمات ال�سخ�سية النب�ساطية والُع�سابية و�سمة الكذب/ التزييف الجتماعي 

ول فروق ذات دللة يف �سمة الذهانية. 
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المقدمة

جمتمع الإمارات جمتمع عربي م�سلم، ذو تاريخ عميق ميتد لآلف ال�سنني، ومن خ�سائ�سه التكافل والتما�سك والتالحم 

يف ال�رضاء وال�رضاء، واعتماده على قيم املروءة وال�سهامة والنخوة وهو ما اأوجد مفهوم )الفزعة( يف املجتمع الإماراتي. 

املختلفة  الأدوات  م�ستخدمًا  لي�سبح منهج حياة  الإ�سالم  والفزعة كممار�سة تطورت يف ظل  الجتماعي  التكافل  قام 

والتكامل  التكافل  ونظم  الطارئة،  وغري  الطارئة  املجتمعية  احلاجات  لتمويل  كالزكاة  الع�رض،  ذلك  يف  توفرت  التي 

الجتماعي لت�سمن ترا�سَّ املجتمع وتراحمه، مبا ي�سمن العناية بكبار ال�سن واليتيم، وموا�ساة املكلوم واملفجوع، بروح 

وعقل ي�سع اهلل ن�سب عينيه يف كل هذا، مما يدفعه لالإخال�س وال�سدق يف القيام بالدور التكافلي انتظاراً لالأجر من اهلل. 

على  كان  تقدمًا،  املجتمعات  اأكرث  وتناف�س  الزمن  ت�سابق  حديثة  كدولة  الإمارات  ون�ساأة  الإماراتي  املجتمع  وبتطور 

ومع  معا�رضة،  ممار�سات  من  واملفاهيم  القيم  تلك  مع  يتفق  ما  تبني  مع  ومفاهيمها،  قيمها  على  حتافظ  اأن  الإمارات 

ل تقدمي اخلدمات الإن�سانية ويعجل ا�ستجابة  هِّ ّ
تطوير الأدوات التقليدية ا�ستثماراً ملخرجات التطور التقني والعلمي مبا ُي�س

املجتمع حلاجات املحتاج املختلفة. 

التطوعي،  العمل  الإماراتي  املجتمع  اأن�سج  اخلريي،  والعمل  والتطوع  العطاء  يف  واملتعمق  الأ�سيل  للتاريخ  امتداداً 

املجتمع  يف  والعطاء  واخلريية  التطوعية  الأن�سطة  ن�سوج  اأ�سباب  ترجع  بها.  قام  التي  املمار�سات  يف  يت�سح  والذي 

حادثًا  التطوع  يكن  فلم  الإماراتية،  والتقاليد  والقيم  الثقافة  يف  التطوعي  للعمل  التاريخي  العمق  اإىل  احلديث  الإماراتي 

اأو قيمة م�ستجدة، واإمنا ا�ستمرار للقيم والأخالق الكرمية والتكافل والتما�سك الجتماعي التي عرب عنه املجتمع بالعطاء 

، ودعم القيادة الكبري للعمل التطوعي على كل الأ�سعدة، املحلية والوطنية والإقليمية والدولية، 
82

والتطوع والعمل اخلريي

و�سعيد التطوع الفردي والفرق التطوعية والتطوع املوؤ�س�سي. ووجه �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س 

الدولة، حفظه اهلل بالقول: )هدفنا غر�س حب اخلري والتطوع وخدمة املجتمع كقيمة عليا يف موؤ�س�ساتنا ومبداأ اأ�سا�سي يف 

حاكم  الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأر�سى  اأبنائنا(،  حياة 

نفو�س  تر�سيخ مبادئ اخلري يف  نهاية عام اخلري هو  اأن يحدث يف جمتمعنا مع  )اأعظم خري ميكن  مبداأ:  رعاه اهلل،• دبي، 

، وتكاتف اجلهات العليا يف دعم خطة وطنية للتطوع، فنجد تكاماًل وتكافاًل نحو التطوع يجمع كاًل من موؤ�س�سة 
83

اأجيالنا(

82 - Islamic Affairs & Chartable Activities Department Government Of Dubai: Rules For Licenses Of Religious And Charita-

ble Societies And Organization Of Their Activities In The Emirate Of Dubai. Available @ Http: //Www. Icnl. Org/Research/

Library/Files/United%20Arab%20Emirates/12_Uae_res12_2006. Pdf
83 - موق��ع من�سةمتطوع��ي الإم��ارات علىالعن��وان ال�سبك��ي: 

https: //volunteers. ae/ar/index. aspxوق��د مت��ت ال�ستف��ادة م��ن املعلوم��ات م��ن املوق��ع
 .GMT +4 .بتاري��خ 4/9/2017 بال�ساع��ة 15: 00 بتوقيتالإماراتالعربيةاملتح��دة
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باب  ومن  اجلودة،  ومعايري  التميز  ملفهوم  الدولة  وتبني  الإمارات،  متطوعي  ومن�سة  املجتمع،  تنمية  ووزارة  الإمارات، 

85
، فقد ان�سحبت ان�سحابًا كبرياً على كافة اأن�سطة احلياة ومن بينها التطوع. 

84
امل�سوؤولية املجتمعية

كذلك، وامتداداً لهذا الهتمام اأعلن �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان عام 2017 عامًا للخري، وبالتايل اأ�سبح 

التطوع واخلري يف حمور الهتمام، الأمر الذي اأملى احلاجة ملراجعة املمار�سات القائمة ربطًا بالقيم واملفاهيم الجتماعية 

الرا�سخة واملتجذرة يف املجتمع من جهة، وال�ستفادة من اأحدث املمار�سات املتبناة يف هذا املجال من جهة اأخرى، وتطويراً 

عليها مبا يحقق الريادة يف هذا املجال بالغ الأهمية. 

النف�سية  النظريات  التطوعي، ولكن بربط ذلك باأحدث  للعمل  ال�ساملة  للقيام بدور املراجعة  الدرا�سة  تاأتي هذه  من هنا 

باعتباره  ال�سباب  على  الرتكيز  بوؤرة  اختيار  مع  والعطاء،  والعمل  للتطوع  والدوافع  البواعث  باعتبارها  بال�سمات  املتعلقة 

الذي  بالزدهار القت�سادي  العطاء والتطوع واخلري، متاأثراً  التطور يف جمال  م�ستقبل املجتمع، والأمل ل�ستمرار وتنامي 

تعي�سه الدولة، 

وانطالقًا من ذلك، جاءت الدرا�سة لتلقي ال�سوء على العمل التطوعي بدولة المارات، وعالقة ال�سمات ال�سخ�سية بفئات 

ا�ستمل منت  ثم  التطوعي،  والعمل  وال�سباب  كال�سخ�سية  ابتداًء  امل�سطلحات  تتناول  بحيث  الدرا�سة  تق�سيم  املتطوعني، ومت 

الدرا�سة على الإطار النظري ببيان اأبعاد ال�سخ�سية عند اآيزنيك، ثم الدرا�سة امليدانية مبنهجيتها ونتائجها، والتي قادت اإىل 

تطوير ال�سرتاتيجية املقرتحة للتطوع الوطني، والت�سور املقرتح للتطوع الوطني الذكي، واخلتام باخلال�سة، ثم التو�سيات. 

 

84 - Caring for our community: Community support booklet 2009، together we shine. Available @ https: //www. dubal. ae/media/74610/

community - support - booklet - 09. pdf
85 - انظر: مكتب رئا�سة جمل�س الوزراء/ وزارة �سوؤون جمل�س الوزراء: برنامج ال�سيخ خليفة للتميز احلكومي – دليل معايري الفئات – جائزة الإمارات لالأداء احلكومي املتميز. 
الإ�سدار الول، يونيو 2009. �س. 23، �سمن معايري تقييم اجلهة الحتادية املتميزة: املعيار الثامن: معيار نتائج املجتمع وقد ت�سمنت املحاورالرئي�سية التالية وقا�ست التميز 

بناًء عليها، وهي: 

1. اللت��زام بالعم��ل كموؤ�س�س��ة م�سوؤول��ة يف املجتمع: وت�سمن املعايري الفرعية التالية: توفري و ن�رض املعلوم��ات ذات العالقة باملجتمع، امل�ساواة يف جمال التعامل 
واخلدمات��ا ملقدم��ة للمجتم��ع، وطبيع��ة العالق��ةو التع��اون م��ع اجله��ات الحتادي��ة واجله��ات الأخ��رى، 

2. امل�سارك��ةيف الن�ساط��ات املجتمعيةوت�سمن��ت املعاي��ري الفرعية التالي��ة، امل�ساركة يف التدريب والتعليم، ودع��م امل�ساريع اخلريية، ودع��م الريا�سة و الن�ساطات 
الثقافي��ة، واجلهودواملبادراتالتطوعيةوالإن�ساني��ة، 

3. اجله��ود املبذول��ة لتقلي��ل الإزعاج والأ�رضارالناجمةعن اأعمال اجله��ة الحتادية، وت�سمنت املعايري الفرعية التالية، الأخطارال�سحي��ة و اأخطار احلوادث، والإزعاج، 
وال�سالمة، والتلوث

44 �سمنمعايريتقييمالإ 4: ال�سفافيةوت�سمناملعايريالفرعيةالتالي��ة: �سهولةالو�سولإىلاملعلوم��ات، ومدىتعريفاجلهاتالحتاديةباإجنازاتهااملجتمعي��ة. وكذلك�سفحة 
دارةاحلكوميةاملتميزةواملنطقة/املكتباحلكومياملتميز، املعيارالثامن: معيارنتائجاملجتم��ع، وملتغفالجلوائزالفرديةوالأو�سمةعنتوجيهالهتمامبالتطوع، ففياملعيار

الرابعلمختلفاأنواعالأو�سمة: امل�ساركةوحتمالمل�سوؤولية، ين�سالبندالأولعلى )العماللتطوعيةالتيقامبهااملوظفومدىعالقتهامبتطلباتعملهالوظيفي(. دليلمعايريالفئات، 

�س. 68. 
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مصطلحات الدراسة

املفاهيم الأ�سا�سية للدرا�سة: تن�سوي الدرا�سة الراهنة على 

3 مفاهيم رئي�سية، و�سيتم اإعطاء نبذة موجزة لكل مفهوم: 

1 - ال�سخ�سية: 

حاز مو�سوع ال�سخ�سية على الهتمام الكبري لدى علماء 

النف�س، ومنبع هذا الهتمام هو تعدد اأبعاد الظاهرة النف�سية، 

فال�سخ�سية هي الإطار العام الذي ي�سم عدة مكونات نف�سية 

النف�سية  واخل�سائ�س  كال�سمات  غريه  عن  ومتيزه  للفرد 

والعقلية من ذكاء وقدرات عقلية واجتاهات وميول وطرق 

تعددت  املنطلق  هذا  ومن  امل�سكالت.  وحل  واإدراك  تفكري 

تف�سريات مفهوم ال�سخ�سية و�سنفت ملجموعات رئي�سية هي: 

املجموعة التي تهتم بال�سكل واملظهر اخلارجي، والتي 

 Watson عرفها  حيث  ال�سلوكية،  املدر�سة  من  انطلقت 

عن  الفرد،  عند  نالحظها  التي  الن�ساط  اأنواع  )جميع  باأنها 

طويلة  لفرتة  خارجية  فعلية  مالحظة  مالحظته  طريق 

تعريف  اأما  عليه(.  الكامل  بالتعرف  لنا  ت�سمح  الزمن،  من 

Scanner هي )جمموعة من الأمناط ال�سلوكية التي ميكن 
التنبوؤ بحدوثها والتحكم بها عن  مالحظة تطورها واإمكان 

86
طريق مبداأ التعزيز. 

الطبيعة  على  بناء  ال�سخ�سية  تعرف  التي  املجموعة 

)التنظيم  باأنها  ال�سخ�سية   Alport عرف  حيث  الداخلية، 

الدينامي الكامن يف الفرد الذي يت�سمن خمتلف النظم النف�سية 

. يف حني عرفها 
87

التي حتدد خ�سائ�سه ال�سلوكية وتفكريه(

Prince وفقًا لهذا التق�سيم باأنها )كل ال�ستعدادات والنزعات 
وامليول والغرائز الفطرية البيولوجية عند الفرد وكل ما اكت�سبه 

من ا�ستعدادات وميول(. وعرفها Child باأنها )عوامل داخلية 

ال�سخ�س  اأقل، جتعل ت�رضفات  اأو  ثباتا  اأكرث  اأن تكون  ميكن 

متنا�سقة من وقت اإىل اآخر، وخمتلفة عن ت�رضفات الآخرين، 

88
يف الظروف والأو�ساع امل�سابهة. 

86 - ال�رضخي، اإبراهيممحمد - ال�سلوكوبناءال�سخ�سيةبينالنظرياتالغربيةوبيناملن
ظورالإ�سالم��ي - درا�ساترتبويةنف�سية، وزارةالعالموالثقاف��ة، ط1، 2002، �س11 

 .13 -

87 - Alport،G. W. )1961(. Patternandgrowthinpersonality. New-

York: Holt،Rinehart&Winston. 

88 - Child،I. L. ،1968،PersonalityinCulture،handbookofPersonalityT

وعرف العامل النف�سي Eysenk ال�سخ�سية باأنها )التنظيم 

الثابت والدائم اإىل حد ما لطباع الفرد ومزاجه وتكوينه العقلي 

 .
89)

واجل�سمي والذي يحدد اأ�ساليب توافقه مع بيئته ب�سكل مميز

وهي )التنميط الفريد للعمليات العقلية وال�سلوكية الذي مييز 

90
الفرد وتفاعالته مع البيئة(. 

امل��ج��م��وع��ة ال��ت��ي رك���زت ع��ل��ى ع��م��ل��ي��ات ال��ت��واف��ق 

يف  ع�سواً  كونه  ال��ف��رد  على  تركز  التي  الجتماعية، 

البيئة،  متطلبات  مع  التوافق  على  قدرته  ومدى  جماعة 

الفرد.  �سخ�سية  ت�سكيل  يف  دور  لها  البيئية  الظروف  واأن 

ال�سخ�سية   Grifiths عرف  هذه  النظر  لوجهة  ووفقًا 

والناجتة  الفرد  بها  يت�سف  التي  ال�سفات  )جمموع  باأنها 

تظهر  وهي  الجتماعية،  البيئة  مع  التوافق  عملية  عن 

العوامل  مع  للتعامل  معينة  �سلوكية  اأ�ساليب  �سكل  على 

احلميد  عبد  الدكتور  وعرفها   91 البينية(.  لتلك  املكونة 

الفريد  املحدد  الإن�ساين  النف�سي  )التنظيم  باأنها  الها�سمي 

ا�ستعدادات  الن�سان من  الذي يت�سمن جمموعة ما ميتلكه 

باأ�سلوب  واجتماعية  واإدراكية  وانفعالية  ج�سمية  وقدرات 

بحيث  العلمية،  حياته  يف  املختلفة  املواقف  يف  �سلوكي 

معاجلة  يف  ن�سبيًا  الثابتة  �سلوكه  باأمناط  التنبوؤ  ميكن 

92
املت�سابه.  املواقف 

ومتثل التعريف الإجرائي لل�سخ�سية باأنها )جمموعة من 

الأمناط ال�سلوكية امل�ستندة اإىل معتقدات فكرية والتي تالزم 

الفرد لفرتة طويلة ومتيز الأفراد عن بع�سهم البع�س، وحتدد 

اأ�سلوب كل فرد يف التفاعل مع املواقف املختلفة(. 

heoryandResearch )E. F. BogattaandW. W. Lambert،eds.(p. p. 82 
- 145;Chicago: RandMcNally. 

89 - EysenckH. J. 1967. TheBiologicalBasisofPersonality. Springfield،IL. 

Thomas. 399p. 

EysenckH. J. 1947. DimensionsofPersonality. NewYork،Methuen. 

308p. 

EysenckH. J. 1981. )ed(. AModelforPersonality. 

NewYork;Springer،Verlag. 287p. 

90 - الوقف��ي، را�س��ي - مقدمةفيعلمالنف���س - دارال���رضوق للن���رض والتوزيع، 
عمان، الأردن، ط3، 1998، �س567. 

91 - الق��ذايف، رم�سان حممد - ال�سخ�سي��ة: نظرياتها، واختباراتها، واأ�ساليب 
قيا�سها - املكتب اجلامعي احلديث، الإ�سكندرية، 2001، �س17. 

92 - الها�سم��ي، عبداحلميدحمم��د - اأ�سولعلمالنف�س - دارال�رضوق، جدة، ط2، 
 .281 1986، �س280 - 
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 2 -الشباب 

انتقالية  مرحلة  كونها  يف  ال�سباب  مرحلة  اأهمية  تكمن 

من مرحلة الطفولة اإىل مرحلة الر�سد، وبناًء على هذه املرحلة 

عمره  طيلة  و�سلوكه  الفرد  �سخ�سية  معامل  من  كثري  يت�سح 

تلبية  الرتبية ومتت  ال�سحيحة يف  املبادئ  تلقي  فاإذا ما مت 

متطلبات املرحلة من ج�سمية وعقلية ونف�سية وعاطفية ودينية 

املرحلة  م�ستجدات  مع  ال�ساب  تعامل  ما  واإذا  ذلك،  كل  قبل 

اجلديدة باأريحية وان�سياب عند ذلك ي�ستطيع ال�ساب جماوزة 

هذه املرحلة بنجاح وانعك�س ذلك على م�سريه يف فرتة الر�سد 

اجتاهات  وهناك   
93

�ساحلًا،  وف��رداً  نا�سجًا  اإن�سانًا  واأ�سبح 

خمتلفة يف حتديد مفهوم مرحلة ال�سباب، تتمثل يف: 

الجتاه ال�سكاين: هذا الجتاه اعتمد العمر يف حتديد . 1

اأول  ال�سكان  علماء  اأن  اإىل  ي�سري  حيث  ال�سباب،  �سن 

وا�ستندوا  ال�سباب،  ملفهوم  حتديد  تقدمي  حاول  من 

اإىل معيار خارجي يتمثل يف العمر، اإل اأنهم اختلفوا 

العمر  لهذا  والنهاية  البداية  نقطة  حول  بينهم  فيما 

اأو   .)20  - 15( اأنه بني  يوؤكد  ال�سبابي، وهناك من 

كما  اآخرون94،  ي��رى  ما  ح�سب   )30  -  15( بني 

على  موزعة  كمرحلة  ال�سباب  الباحثني  بع�س  اأعد 

مرحلتني هما: مرحلة املراهقة وتبداأ ب�سن )13( �سنة 

ومتتد  املبكر  الر�سد  ومرحلة  �سنة،   )21( �سن  وحتى 

ويعرفها   95 �سنة.   )30( وحتى  �سنة   )21( �سن  من 

بني  التي  الن�ساين  النمو  يف  )الفرتة  باأنها  مر�سي 

بداية البلوغ والو�سول للر�سد الأعمار التقريبية هي 

من )12 - 21( �سنة للبنات حيث ين�سجن اأ�سبق من 

للذكور96 يف حني  �سنة   )22  -  13( ومن  الأولد، 

93 - الزيود، ماجد - ال�سبابوالقيمفيعاملمتغري - دارال�رضوق، عمان، 2006، �س36. 

94 - Perovic، Bojana )2017( DEFINING YOUTH IN CON-

TEMPORARY NATIONAL LEGAL AND POLICY FRAME-

WORKS ACROSS EUROPE. Youth Partnership–Partnership 
between the European Commission and the Council of Europe 
in the field of Youth. Available@http: //pjp - eu. coe. int/docu-

ments/1017981/1668203/Analytical+paper+Youth+Age+Bojana+P
erovic+4. 4. 16. pdf/eb59c5e2 - 45d8 - 4e70 - b672 - f8de0a5ca08c. 

capturedon September 17th 2017، GMT+4. 

95 - عبداملعط��ي، ط��الل - اأبحاث يف علم الجتماع )نظري��ات ونقد( - دارهادي، 
دم�سق، 2002، �س 189. 

96 - مر�س��ي، اأبوبكرمر�س��ي حممد، ازم��ة الهوية يف املراهق��ة، مكتبة النه�سة 
امل�رضي��ة، القاه��رة، 1423ه���، ���س22. 

املتحدة  الأمم  ملنظمة  العامة  اجلمعية  عرفت  وقد 

بني  اأعمارهم  ترتاوح  الذين  )الأف��راد  باأنهم  ال�سباب 

)45: 15( �سنة 97

مرحلة . 2 اأن  النف�س  علماء  يرى  ال�سيكولوجي:  الجتاه 

ال�سباب حالة عمرية تخ�سع للنمو البيولوجي ولثقافة 

والر�سد  الطفولة  بني  انتقالية  مرحلة  فهي  املجتمع 

ا�سطرابات  تتخللها  وق��د  متميزة،  خ�سائ�س  لها 

وم�سكالت ب�سبب ال�سغوط التي يتعر�س لها ال�سباب 

يتم  املرحلة  بهذه  واملجتمع.  واملدر�سة  الأ�رضة  من 

هي  وكذلك  و�سقلها،  ال�سخ�سية  ومنو  الذات  حتقيق 

نقطة �سعف وثغرة يحتاج فيها ال�سباب اإىل م�ساعدة 

لالأخذ بيده ليعرب هذه املرحلة ب�سالم. 

يعد . 3 حيث  الزمني،  البعد  يعتمد  البيولوجي:  الجتاه 

منوه،  اأط���وار  من  ط��وراً  اأو  عمرية  مرحلة  ال�سباب 

وهي فرتة اكتمال النمو الع�سوي الفيزيقي والن�سج 

العقلي النف�سي، وهذا املفهوم يعتمد الن�سج اجل�سمي 

املرحلة  لهذه  والنهاية  البداية  حتديد  اأما  والعقلي. 

98
فهي تتفاوت طبقا ملعايري كل جمتمع. 

الجت����اه الن��رثوب��ول��وج��ي: اأو���س��ح��ت ال��درا���س��ات . 4

الأنرثوبولوجية كيف تختلف املجتمعات يف حتديدها 

العديد  وهناك  والنف�سي،  الجتماعي  النمو  ملراحل 

املجتمعات  بني  الفروق  تناولت  التي  الدرا�سات  من 

فهناك  ذل��ك،  اإىل  اإ�سافة  ال�سدد.  ه��ذا  يف  املتقدمة 

الأنرثوبولوجيا،  التي قدمها علماء  القيمة  املعطيات 

املجتمعات  جتريها  التي  التعميد  طقو�س  و�سف  يف 

والنظر يف مدى  املراهقني  البدائية، لختبار �سالبة 

99
اأحقيتهم يف الع�سوية الكاملة يف اجلماعة. 

97 - United Nations Department of Economic and Social Affairs 
)2008(، DEFINITION OF YOUTH. Available@http: //www. un. 

org/esa/socdev/documents/youth/fact - sheets/youth - definition. 

pdf،capturedon September 17th 2017، GMT +4. Also The United 
Nations Programme on Youth )2011(، Defining Youth. Available @ 
file: ///C: /Users/dr. pshedat/Desktop/UNPY - presentation. pdf-
capturedon September 17th 2017، GMT+4. 

98 - عبدالقادر، حممد عالءالدين - دور ال�سباب يف التنمية - 
من�ساأة املعارف، الإ�سكندرية، 1998، �س 26. 

99 - عبداملعطي، طالل - مرجع�سبقذكره، 191. 
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الن�سج . 5 مب��ع��ي��ار  ي��اأخ��ذ  الج��ت��م��اع��ي:  الجت����اه 

يعتمد  حيث  لل�سخ�سية،  الجتماعي  والتكامل 

اأ���س��ح��اب ه���ذا الجت����اه جم��م��وع��ة م��وا���س��ف��ات 

متيز  املجتمع،  اأف���راد  على  تطبق  وخ�سائ�س 

ال�����س��ب��اب م���ن غ���ريه���م، ول��ع��ل��م��اء الج��ت��م��اع 

ال�سباب،  لفئة  واملو�سوعي  العلمي  ت�سخي�سهم 

اإىل  بالإ�سافة  اأن��ه  ي��رى  ال��ذي  الت�سخي�س  وه��و 

تبداأ  ال�سباب  فرتة  فاإن  ال�سابق،  العمري  التحديد 

الذي  ال�سخ�س  تاأهيل  املجتمع  يحاول  حينما 

بنائه،  يف  اأدوارا  ويوؤدي  اجتماعية  مكانة  ميثل 

احتالل  م��ن  ال�سخ�س  يتمكن  عندما  وتنتهي 

وفقا  الجتماعي  ال�سياق  يف  دوره  واأداء  مكانته 

حتديد  يعتمد  وبذلك  الجتماعية،  اللعبة  ملعايري 

الطبيعة  على  كفئة،  لل�سباب  الجتماع  علماء 

ال�سخ�سية.  توؤديها  التي  الأدوار  لكتمال  واملدى 

100

املرحلة  ب��اأن��ه(  لل�سباب  الإج��رائ��ي  التعريف  ومت��ث��ل 

الن�سان،  بها  مير  التي  الر�سد  اإىل  الطفولة  من  النتقالية 

وحتدث فيها تغيريات ج�سمية، عقلية، عاطفية، واجتماعية(. 

العمل التطوعي

اأف��راد  قبل  من  تبذل  اإن�سانية  جهوداً  التطوع  يت�سمن 

الرغبة  م��ن  ان��ط��الق��ًا  جماعي  اأو  ف��ردي  ب�سكل  املجتمع 

يف  ي�ساهم  مما  مادي  مقابل  حتقيق  بدون  الذاتي  والدافع 

امل�سوؤوليات  وحتمل  املجتمع،  اإىل  بالنتماء  ال�سعور  زيادة 

امل�ساهمة يف تلبية الحتياجات الجتماعية امللحة وخدمة 

 .
101

الق�سايا املجتمعية 

ومتثلت تعريفات العمل التطوعي يف: 

الإن�سان . 1 يبذله  الذي  املال  اأو  الوقت  اأو  اجلهد  هو 

تعوي�س  ودون  املجتمع  خلدمة  واختياره  برغبته 

للطاقات  �سخ�سي ويعترب توظيفًا  اأو معنوي  مادي 

192 100 - عبداملعطي، طالل - مرجع�سبقذكره، 
معوقات��ه،  العماللتطوعيفيحياتنااأهميت��ه،  اأحمديو�س��ف،  املن�س��وري،   -  101
ط1،  دولةالإم��ارات،  وعواملنجاحه–وزارةالثقافةوال�سبابوتنميةاملجتم��ع، 

2015، �س15. 

ودون  والجتماعية،  الإن�سانية  املجالت  كل  يف 

والنهو�س  الرت��ق��اء  ب��ه��دف  ال��ف��ئ��ات  ب��ني  متييز 

102  
باملجتمع.

عائد . 2 انتظار  دون  امل��ال  اأو  بالوقت  الت�سحية  هو 

103
مادي اأو معنوي �سخ�سي يوازي اجلهد املبذول. 

معونات . 3 اأو  خدمات  تقدمي  يف  طوعًا  الفرد  )اإ�سهام   

104
مادية اأو عينية اأو تقدمي الراأي(. 

اأو . 4 اأجل جمتمعه  من  الن�سان  يبذله  الذي  )اجلهد  هو 

م�سوؤوليات  يتحمل  وفيه  معينة  جماعات  اأجل  من 

والقائمة،  الجتماعية  املوؤ�س�سات  خالل  من  العمل 

اإر�ساء مل�ساعر ودوافع اإن�سانية داخلية خا�سة، تلقى 

105
الر�سا والقبول من جانب املجتمع(. 

هو )اجلهد والعمل الذي يقوم به فرد اأو جماعة اأو تنظيم . 5

طواعية واختياراً بهدف تقدمي خدمة للمجتمع اأو لفئة ما 

106
ودون توقع جزاء مادي مقابل جهوده(. 

)املجهود . 6 باأنه  ح�سني  بكر  اأب��و  �سيد  الدكتور  عرفه 

عن  يبذل  والذي  معينة  خربة  اأو  مهارة  على  القائم 

وبدون  اجتماعي  واجب  اأداء  بغر�س  واختيار  رغبة 

107
توقع جزاء مايل بال�رضورة(. 

يبذله . 7 الذي  )اجلهد  باأنه  التطوع  بدوي  هناء  عرفت 

الن�سان من اأجل جمتمعه اأو من اأجل جماعات معينة، 

وفيه يتحمل م�سوؤوليات العمل من خالل املوؤ�س�سات 

الجتماعية، اإر�ساء مل�ساعر ودوافع اإن�سانية داخلية 

108
خا�سة، تلقى الر�سا والقبول من جانب املجتمع(. 

جمعيةالماراتلحمايةامل�ستهلك–التطوعفيمجاحلمايةامل�ستهلك–ورقةع  -  102
ملمقدمةملوؤمترالتطوعالأوللذينظمهجمعيةمتطوعيالمارات، ال�سارقة، 1999م. 

103 - الزرع��وين، حممد�سال��ح - م�ساهمةالتطوعفيالتنميةبينالنظريةوالتطبي��ق–
ورقةعملمقدمةملوؤمترالتطوعالثالث(نحوم�ساهمةفاعلةللتطوعفيالتنمي��ة )- 2002، ���س2. 

104 - Pospíšilová،Tereza )2011(،GrassrootsVolunteering: 

Definitions،ConceptsandThemes. Agora Central Europe.. p. 16. 

-porcaro;giuseppeet. al: )2012(،volunteeringcharter - euro :انظر - 105

peancharterontherightsandresponsibilitiesofvolunteers. europeanyo
uthforum،bruxelles،belgium. 

106 - اخلطي��ب، عب��د اهلل عب��د احلمي��د– العم��ل اجلماعي التطوع��ي – ال�رضكة 
العربية املتحدة للت�سويق والتوريدات، القاهرة، م�رض، 2010، �س10. 

اأحمد، مرجع �سبق ذكره، �س17.  107 - املن�سوري، 
 .10 108 - اخلطيب، عبداهلل–مرجع �سبق ذكره، 
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ون�ستخل���س م��ن ذلك اأن ه��ذا املفه��وم ينطوي على 

اأي  اختي��اري،  عم��ل  التط��وع  اأن  الأول  هم��ا  معني��ني 

ن��ه �سادر ع��ن رغبة الف��رد ول ميكن اأن يفر���س عليه  اأ

نه يجب  و الدولة، كم��ا اأ �س�س��ات اأ فر�س��ًا �سواء م��ن املوؤ

ومواهبه��م  وا�ستعداداته��م  ف��راد  الأ مي��ول  يراع��ي  اأن 

وقدراته��م ووقته��م، واملعن��ى الآخ��ر ه��و عم��ل متج��ه 

خلدم��ة املجتم��ع ولي���س عم��اًل هادف��ًا لتحقي��ق مناف��ع 

واأرب��اح �سخ�سي��ة. 

ومتثل التعريف الإجرائي للعمل التطوعي باأنه )اجلهود 

والعون  امل�ساعدة  لتقدمي  املتطوع  الفرد  قبل  من  املبذولة 

واملال لالأفراد واجلماعات واملوؤ�س�سات املجتمعية املختلفة 

دون انتظار ملك�سب مادي اأو معنوي دنيوي مقابل، والغاية 

وذاته،  ملجتمعه  الفرد  تقدير  ثم  اهلل،  مر�ساة  ابتغاء  منه 

وحتقيق التنمية امل�ستدامة لبيئته الجتماعية والطبيعية(. 

مشكلة الدراسة والفرضيات

• العمل 	 تطوير  يف:  الراهنة  الدرا�سة  م�سكلة  تتمثل 

التطوعي يف دولة الإمارات العربية املتحدة ا�ستناداً 

اأيزنك  مقيا�س  وفق  لل�سباب  ال�سخ�سية  ال�سمات  اإىل 

لدى  التطوعي  العمل  وقيم  جهة،  من  لل�سخ�سية 

يف  ينعك�س  ال��ذي  الأم��ر  اأخ��رى،  جهة  من  ال�سباب 

الربط  يف  ت�ساهم  مقرتحة  ا�سرتاتيجية  منهجية 

العمل  اإدارة  يف  للرا�سدين  ال�سخ�سية  ال�سمات  بني 

جودة  و�رضوط  متطلبات  وتوفري  الوطني  التطوعي 

العمل التطوعي يف الدولة، مما يدعم ا�ستمرار وتطور 

واإيجابية قيم التطوع لدى الأجيال الالحقة. 

• متثل فر�سيات الدرا�سة يف: 	

ال�سمات . 1 يف  م�ستوى  اأق���ل  الإم��ارات��ي��ة  اجلن�سية 

ال�سخ�سية النب�ساطية والذهانية والع�سابية وامليل 

للكذب اأو التزييف الجتماعي من اجلن�سيات الأخرى. 

ذوو القيم الدافعة للتطوع اأقل يف ال�سمات ال�سخ�سية . 2

اأو  للكذب  وامليل  والع�سابية  الذهانية  املتمثلة يف 

النب�ساطية  �سمة  يف  واأعلى  الجتماعي،  التزييف 

من غريهم. 

النب�ساطية وبني . 3 ال�سخ�سية  منط  بني  عالقة  توجد 

كل من ال�سن واجلن�س وامل�ستوى التعليمي. 

توجد عالقة بني منط ال�سخ�سية الع�سابية وبني كل . 4

من ال�سن واجلن�س وامل�ستوى التعليمي. 

توجد عالقة بني منط ال�سخ�سية الذهانية وبني كل . 5

من ال�سن واجلن�س وامل�ستوى التعليمي. 

التزييف  )الكذب/  ال�سخ�سية  منط  بني  عالقة  توجد  ل 

الجتماعي( وبني كٍل من ال�سن واجلن�س وامل�ستوى التعليمي. 

أهداف الدراسة: تهدف الدراسة الراهنة إلى 

تحقيق ستة أهداف رئيسية متمثلة في: 

العمل  القيم،  ال�سباب،  ال�سخ�سية،  مفاهيم  اإىل  التعرف 

التطوعي

التعرف اإىل نظرية اأيزنك لل�سخ�سية واأبعادها املختلفة

التعرف اإىل جذور العمل التطوعي يف الإمارات وم�ستوى 

املمار�سة املعا�رضة فيها. 

التعرف اإىل اأبرز ال�سمات ال�سخ�سية للمتطوعني يف �سياق 

املجتمع العام لدولة الإمارات وفقًا ملقيا�س اأيزنك لل�سخ�سية

ا�سرتاتيجي  لإط��ار  ت�سور  تطوير  يف  �سبق  ما  ا�ستثمار 

ي�سعى لتوظيف ال�سمات والقيم يف �سياق �سعيه لتطوير العمل 

التطوعي على املديني املتو�سط والطويل

الراهنة  الدراسة  أهمية  تبرز  الدراسة:  أهمية 

في التالي: 

اأهمية التطوع يف املجتمع الماراتي لإ�سباع احلاجات 

املجتمعية الفردية واجلماعية التي تتطلب تدخل فئات من 

املجتمع لتلبيتها

خالل  من  التطوع  اأن�سطة  دعم  يف  ال�سباب  دور  اأهمية 

التي  واملعنوية  البدنية  وال��ط��اق��ات  امل��ادي��ة  ال��ق��درات 

ميتلكونها

اأهمية الك�سف عن تاأثري ال�سمات ال�سخ�سية والقيم على 

ممار�سة اأن�سطة التطوع لدى ال�سباب وحتديد الأدوار املالئمة 

لكل �سمة من تلك ال�سمات. 
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تو�سيات  �سياغة  يف  ال�سابقة  النتائج  ا�ستثمار  اأهمية 

ومقرتحات ت�ساهم يف ا�ستثمار اختبارات ال�سخ�سية املقننة 

الأن�سطة  التطوعية ومن ثم بوتقة  الأن�سطة  اإدارة  يف تطوير 

للتطوع  مبتكرة  متطورة  �ساملة  ا�سرتاتيجية  يف  التطوعية 

يف دولة الإمارات

الدراسات السابقة

يف الدرا�سة الراهنة �سيتم التطرق للدرا�سات ال�سابقة ذات 

الدرا�سات  من  بدءاً  الدرا�سة،  الإمكان مبو�سوع  العالقة قدر 

العربية ثم الأجنبية، ومن ثم �سوف تو�سح اأوجه الختالف 

بني درا�ستها والدرا�سات املذكورة. 

أواًل: الدراسات العربية

)العمل . 1 )2004(حول  اإبراهيم لطفي  طلعت  درا�سة 

العربية  الإم����ارات  دول���ة  يف  والإن�����س��اين  اخل���ريي 

املتحدة( طبقت على عينة من العاملني واملتطوعني 

يف اجلمعيات اخلريية. ك�سفت الدرا�سة عن جمموعة 

من النتائج، هي: 

على أ.  التعرف  اأهم م�سادر  من  والأق��ارب  الأ�رضة  اأن 

يف  املتمثلة  الأخ��رى  امل�سادر  ثم  اخل��ريي  العمل 

الوظيفي،  والعمل  والأ���س��دق��اء،  الإع���الم،  و�سائل 

واجلريان. 

مع ب.  اأولية  عالقات  تربطهم  العينة  اأف��راد  غالبية  اأن 

املوظفني يف اجلمعيات اخلريية. 

املتطوع ج.  يف  توافرها  ال��واج��ب  لل�رضوط  بالن�سبة 

الوازع الديني وال�سمعة الطيبة. 

ممار�سة د.  دواف��ع  اأه��م  من  الديني  ال��وازع  اأن  تبني 

بالنتماء  ال�سعور  اإىل  بالإ�سافة  التطوعي  العمل 

التكامل  قيم  ون�رض  املجتمع،  خدمة  يف  والرغبة 

الآخرين،  مع  والتوا�سل  وامل�ساركة  الجتماعي، 

واكت�ساب التقدير واإ�سباع امليول والرغبات، و�سغل 

مهارة  مثل  امل��ه��ارات  واكت�ساب  ال��ف��راغ.  اأوق��ات 

الإداري��ة  وامل��ه��ارات  العالقات  وتكوين  التعامل 

ومهارة حل امل�سكالت. 

اأن اأهم املعوقات التي تواجه العمل اخلريي بالن�سبة ه. 

للذكور هو �سعف اخلربات واملهارات الإدارية وقلة 

قبول  يف  واملحاباة  التدريبية  والربامج  ال��دورات 

املتطوعني وعدم وجود جلان ن�سائية. 

اأن املعوقات الثقافية والجتماعية هي اأهم املعوقات و. 

التي تواجه الإناث، وهي تتمثل يف عدم الوعي باأهمية 

ال�سعور  فقد  الأ�رضية،  الأعباء  كرثة  التطوعي،  العمل 

بالنتماء، بعد اجلمعية عن ال�سكن. 

باأنها ز.  العينة  اأف��راد  فاأقر  ال�سخ�سية  املعوقات  اأما 

الرغبة  ع��دم  ال��دي��ن��ي،  ال����وازع  �سعف  يف  تكمن 

�سعف  والتكالية،  ال�سلبية  الجتاهات  بامل�ساركة، 

حتمل  وعدم  ال�سن  و�سغر  الأنانية،  بالنف�س،  الثقة 

امل�سوؤولية. 

القطاع ح.  دع��م  �سعف  يف  متثلت  املالية  املعوقات 

اخلا�س للعمل اخلريي، وعدم توفر اخلربة يف الأمور 

املالية، ال�سائعات املتعلقة بجمع التربعات، �سعف 

�رضف  يف  املحاباة  املالية،  امل�سائل  على  الرقابة 

امل�ساعدات للمحتاجني. 

اتف��اق ط.  النتائ��ج  ك�سف��ت  الت�رضيعي��ة،  املعوق��ات 

الت�رضيع��ات  �سم��اح  ع��دم  عل��ى  العين��ة  ف��راد  اأ

بالتف��رغ للعم��ل اخلريي وع��دم تطوي��ر واللوائح 

م��ن  وغريه��ا  اخلريي��ة  للجمعي��ات  الداخلي��ة 

109
املعوق��ات الت�رضيعي��ة. 

بتحليل الدرا�سة ال�سابقة، جند اأنها غطت مو�سوعها من 

منظور اإداري حيث تناولت ال�رضوط املطلوبة يف املتطوع، 

تناولت  اأنها  ورغم  للتطوع،  املختلفة  املعوقات  بينت  كما 

املبحوث  �سوؤال  ال�ستبيان يف  ا�ستخدام  فاإن  الوازع،  كذلك 

فهم  اإىل  ن�ستند  مل  اإن  وا�سحة  ال�سورة  ليظهر  وازعه  عن 

�سخ�سية املتطوع و�سماته، حيث اأن الأوىل تكتفي مبا ميكن 

ب�سورة  نف�سه  لإظهار  ي�سعى  والذي  املبحوث،  يذكره  اأن 

ل�ستبيان  �سمنية  جماملة  اأو  للذات  اإر�ساًء  اإما  مقبولة 

109 - لطف��ي، طلع��ت اإبراهيم–العم��ل اخل��ريي والإن�س��اين يف دولةالإم��ارات 
العربي��ة املتحدة(درا�سة ميداني��ة لعينة من العامل��ني واملتطوعني يف اجلمعيات 

اخلريية(–مرك��ز الإم��ارات للدرا�س��ات والبح��وث ال�سرتاتيجية–اأبوظب��ي، ط1، 

 .134  - 128 2004م، 
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البحث والباحث. بينما الأخرية قابلة للقيا�س وفق الأدوات 

لل�سخ�سية،   Eysenck مقيا�س  مثل   – املطورة  احلديثة 

ال�سخ�سية،  املقيا�س  يقي�س  كيف  للمبحوث  مفهومًا  فلي�س 

ولهذا من الأ�سعب التفافه عليه وتزوير احلقائق فيه. 

)التطوع . 2 ح��ول   )2000( واآخ���رون  �سنيوي  درا�سة 

ال��ع��رب��ي( وط��ب��ق��ت على  ال��ع��امل  وامل��ت��ط��وع��ني يف 

وم�رض  الأردن  يف  املتطوعني  وغ��ري  املتطوعني 

وفل�سطني. وهدفت اإىل مقارنة خ�سائ�س املتطوعني 

العمل  دواف��ع  وحتديد  املتطوعني،  غري  بخ�سائ�س 

بالدوافع  ومقارنتها  املتطوعني،  ل��دى  التطوعي 

املانعة دون التطوع لدى غري املتطوعني. 

وتو�سلت الدرا�سة اإىل: . 3

اأن معدل املتطوعني الذكور اأعلى عن الإناث، ومعدل 

معدل  واأن  امل�سيحيني،  عن  اأعلى  امل�سلمني  املتطوعني 

العمر يف  الكبار  من  اأعلى  العمر  متو�سطي  املتطوعني 

معدل أ.  عن  اأعلى  املتزوجني  املتطوعني  معدل  اأن 

اأن  وتبني  واملطلقني،  والأرامل  العزاب  املتطوعني 

على  �سنة   35 من  اأقل  لل�سباب  اإقبال  عدم  هناك 

التطوعي العمل 

وجود �سعف يف الوعي العام لدى املواطنني بقيمة ب. 

التطوع املنظم

توجيه ج.  مل��راك��ز  العربية  ال�ساحة  يف  ت��ام  غ��ي��اب 

املتطوعني

توفر د.  وعدم  للمتطوعني  املجتمعية  احلوافز  �سعف 

110 .
التوجيه والتدريب الكايف للمتطوعني

اكتفت الدرا�سة ال�سابقة اخل�سائ�س اخلارجية للمتطوعني 

اخل�سائ�س،  تلك  وف��ق  املختلفة  فئاتهم  ب��ني  وق��ارن��ت 

كاجلن�س، والديانة املوثقة ر�سميًا لل�سخ�س، وال�سن، واحلالة 

كفاية  وفح�س  التطوع،  قيم  قيا�س  على  عالوة  الزواجية، 

املتطوعني.  توجيه  ومراكز  للتطوع  املجتمعية  احلوافز 

الدرا�سة حققت غاياتها، لكنها مل ت�سعفنا ملعرفة  اأن  ورغم 

110 - النابل�س��ي، هن��اء– دور ال�سباب اجلامعي يف العم��ل التطوعي وامل�ساركة 
ال�سيا�سية – دار جمدلوي للن�رض والتوزيع، الأردن، ط 1، 2009، �س 25 - 26. 

ما هي ال�سمات املرتبطة بالتطوع، ول الدور الذي ميكن اأن 

يوؤديه اأ�سحاب كل �سمة يف �سياق العملية التطوعية برمتها، 

وبالتايل مل ت�سعف يف تطبيق مقيا�س يتم مبوجبه ل معرفة 

من هم قابلني للتطوع ل�ستقطابهم وت�سجيعهم، واإمنا حتديد 

دورهم. 

بعنوان . 4  )1999( ر���س��وان  جميل  �سامر  د.  درا���س��ة 

)ال�سورة ال�سورية ل�ستخبار Eysenck لل�سخ�سية - 

درا�سة ميدانية على طالب جامعة دم�سق(. تكونت عينة 

الدرا�سة من )800( طالب وطالبة، ومت ا�ستخدام بنود 

يتوافق  وقننت مبا  لل�سخ�سية   Eysenck ا�ستخبار 

اأن  يف  الدرا�سة  نتائج  ومتثلت  الدرا�سة.  جمتمع  مع 

الأعرا�س  من  وكل  الع�سابية  بني  الرتباط  معامل 

املر�سية )0،69( والقلق الجتماعي )0،68( وامليول 

 )0،66( لالكتئاب  بيك  قائمة  و   )0،67( الع�سابية 

والت�ساوؤم )0،68(. وكذلك كان معامل الرتباط بني 

 )0،48  -( املر�سية  الأعرا�س  من  وكل  النب�ساط 

الع�سابية  وامليول   )0،51  -( الجتماعي  والقلق 

)- 0،55( وقائمة بيك لالكتئاب )- 0،30( والت�ساوؤم 

الرتابطات دالة عند م�ستوى  0،35( وجميع هذه   -(

وكل  الذهانية  بني  الرتباط  معامل  وبلغ   .)0،01(

الجتماعي  والقلق   )0،09( املر�سية  الأعرا�س  من 

بيك  وقائمة   )0،01( الع�سابية  وامليول   )0،10(

وجميعها   )0،37( الت�ساوؤم  و   )0،19( لالكتئاب 

ارتباطات غري دالة اإح�سائيًا عدا الرتابط بني الذهانية 

والت�ساوؤم فهو دال عند م�ستوى دللة )0،01(. وات�سح 

وجود فروق دالة جداً عند م�ستوى دللة )0. 0001( 

بني اجلن�سني يف مقايي�س الكذب والع�سابية )متو�سط 

يف  اأعلى(.  الذكور  )متو�سط  والذهانية  اأعلى(  الإناث 

حني مل تكن هناك فروق ذات دللة بني اجلن�سني على 

مقيا�س النب�ساطية. 

املقايي�س  يف  اجلن�سني  بني  بالفروق  يتعلق  فيما  اأم��ا 

الفرعية لال�ستخبار فقد ظهر اأن الذكور اأقل ع�سابية ومياًل 
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وكان  الإناث.  من  ذهانية  واأكرث  )الكذب(  اإجابات  لإ�سدار 

الفرق بني الذكور والإناث داًل جداً عند م�ستوى 0. 0001. 

يتعلق  فيما  والإناث  الذكور  بني  يذكر  فرق  هناك  يكن  ومل 

ببعد النب�ساط. مع الإ�سارة هنا اإىل اأن متو�سط الإناث يرتفع 

قلياًل جداً عن متو�سط الذكور يف هذا البعد. وترتابط املقايي�س 

بدرجات  واجلن�س  ال�سن  متغريات  ووفق  ببع�سها  الأربعة 

والع�سابية  بالكذب  يرتبط  اجلن�س  اأن  ظهر  فقد  خمتلفة. 

والذهانية، بينما مل يرتبط ال�سن اإل ببعد الع�سابية فقط. وهو 

ترابط �سالب. ويرتبط بعدا الع�سابية والذهانية ببعد الكذب 

بالنب�ساط.  �سلبًا  الع�سابية  ترتابط  كما  �سالبًا.  ارتباطًا 

للمقيا�س  الأربعة  الفرعية  الأبعاد  بني  الرتابط  اأن  وات�سح 

الرتابط  اأن  ف�سنجد  حدة  على  والإن��اث  الذكور  من  كل  عند 

اأنه  الذكور يف حني  لدى  �سالبًا  كان  والع�سابية  ال�سن  بني 

يرتبط  كما  الأخ��رى.  الثالثة  الفرعية  باملقايي�س  يرتبط  مل 

بعد الع�سابية ببعد النب�ساط ارتباطًا �سالبًا. وكانت جميع 

الرتباط بني  عدا   )001  .0( م�ستوى  دالة عند  الرتباطات 

ومل   .)01  .0( م�ستوى  عند  داًل  كان  فقد  والع�سابية  ال�سن 

الكذب  وارتبط  الأربعة.  الأبعاد  من  بعد  باأي  ال�سن  يرتبط 

الع�سابية  وارتبطت  والذهانية  بالع�سابية  �سالب  ب�سكل 

الذهانية  بني  ال�سالب  الرتباط  تبني  حيث  بالنب�ساطية. 

ال�ستخبار  اأن  وظهر  كما  والع�سابية.  والذهانية  والكذب 

دالة  ارتباطات  ظهرت  حيث  مرتفع  تالزمي  ب�سدق  يتمتع 

بني الع�سابية والنب�ساط وجمموعة من املتغريات النف�سية 

التي قي�ست مبقايي�س متنوعة، يف حني اأن الذهانية مل ترتبط 

ب�سكل دال اإل بالت�ساوؤم. 

لقائمة  ا�ستخدامها  يف  تقدمت  الدرا�سة  اأن  ورغ��م 

تطبيقها  ومت  ال�سوري،  للمجتمع  املطورة   Eysenck
ه��ذه  اأن  اإل  دم�����س��ق،  ج��ام��ع��ة  ط��الب  ه��م  ���س��ب��اب  ع��ل��ى 

رغم  التطوع  مو�سوع  اعتبارها  يف  ت�سع  مل  القيا�سات 

لنا  تقدم  ومل  املجتمع،  حاجات  �سد  يف  البالغة  اأهميته 

قابلني  هم  من  على  نتعرف  كيف  معرفة  �ساأنه  من  ما 

�سماتهم.  على  بناًء  اأدوارهم  نحدد  وكيف  للتطوع، 

ثانيًا: الدراسات األجنبية

بعنوان . 1  )2015( واآخ��رون  اآريا�س  بيغونا  درا�سة 

)التطوع التحويلي – كيف يتم؟(، هدفت اإىل حتليل 

متعمق ملتو�سط   خ�سائ�س املتطوعات يف املنظمات 

الن�سائية الالتي يدر�سن يف الكلية ومع ن�سبة كبرية 

وكذلك  العليا،  الدرا�سات  مرحلة  يف  يدر�سون  ممن 

مع عدد كبري من الطالب واملتقاعدين. 

وتبني من الدرا�سة: 

بينما أ.  الن�ساء  من  كانوا  العينة  2% من   .70 اأن 

يعك�س  والذي  الرجال  من  منهم   %8  .29 كان 

التطوع.  قطاع  يف  عام  ب�سكل  املتطوعني  توزيع 

�سنة ب.   5  .42 هو  للمتطوعني  املتو�سط  العمر  اأن 

2 �سنة زيادة ونق�سًا، وهو ما   .15 مبجال تباين 

يعك�س توزيع املتطوعني يف هذا املجال كذلك. 

منهم ج.   %6  .89 ف��اإن  التعليم،  مل�ستويات  بالن�سبة 

يحملون الدرجة اجلامعية كحد اأدنى، واأن 31. %9 

منهم قد اأكملوا مرحلة من الدرا�سات العليا )املاج�ستري 

فاأعلى(، واأن 8. 2% منهم اأمتوا الدكتوراه. 

3% د.   .13 واأن  طلبة،  منهم   %3  .13 ب��اأن  تبني 

عاملني،   %3  .63 بينما  العمل،  عن  عاطلني 

و13. 6% متقاعدون، و2. 1% ربات بيوت. 

الن�ساط ه.  على  املتطوع  تعرف  لكيفية  وبالن�سبة 

من  عليه  تعرفوا   %8  .50 اأن  تبني  التطوعي، 

ذلك،  على  وع��الوة  وامل��ع��ارف،  الأ�سدقاء  خ��الل 

اأو  الكلية  خالل  من  عليها  منهم   %3  .22 تعرف 

املوؤ�س�سة التعليمية، و 12. 5% من خالل عمليات 

و�سلت  التي  وال�ستطالعات  الإنرتنت.  على  البحث 

اأن  حني  يف  التطوع،  اإىل   %9  .6 اجلمهور جذبت 

ن�سبة �سغرية كان من خالل املنظمات غري الربحية 

الأخرى )4. 5%(، وبرز دور ال�سبكات الجتماعية 

ودور  التطوعي،  باملجال  منهم   )%3  .4( يف 

111
اجلمعية املهنية بالن�سبة ل� )2. 1%( منهم. 

111 - ELVOLUNTARIADOTRANSFORMA - SISABE-
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واحلالة  والتعليم  واجلن�س  بال�سن  وربطه  بالتطوع  الدرا�سات  من  كالعديد  اهتمت  اأنها  ال�سابقة  الدرا�سة  من  يالحظ 

الناحية  الراهن كما هو من جهة، ومن  الو�سع  التطوعي، فهي و�سفت  الن�ساط  للمتطوع، وكيفية تعرفهم على  الت�سغيلية 

فعالني من جهة  يكونوا متطوعني  لأن  املر�سحني  ا�ستقطاب  يفيد يف  اأن  ما ميكن  تقدمي  اأخرى، ودون  الظاهرة من جهة 

ثالثة، ودون ربط اأي من اخل�سائ�س بالدور الذي يرتبط بتلك اخل�سائ�س من جهة رابعة. 

درا�سة كلوديا كريوغا واآخرون )2014( بعنوان )الذكاء العاطفي لدى ال�سباب املتطوعني وغري املتطوعني يف كون�سب�سيون . 2

تهتم  ر�سمية  اإىل جماعة  تنتمي  الأوىل  لدى جمموعتني  العاطفي  الذكاء  م�ستوى  قيا�س  اإىل  الدرا�سة  الكربى(. هدفت 

بالتطوع، املجموعة الثانية هم �سباب ل عالقة لهم باأن�سطة التطوع، اإل اأنهم م�سابهون يف ال�سفات الأخرى للمجموعة 

الأوىل.، وفق مقيا�س بارون اآي�س، والذي يقي�س 5 مكونات للذكاء العاطفي، وهي التفاعلي، والتفاعل، والتكيف، واإدارة 

ال�سغوط، واملزاج العام، مبا يف ذلك اجتاهات املقايي�س الفرعية. وبينت النتائج اأن املتطوعني ال�سباب قد �سجلوا اأعلى 

درجات يف الذكاء العاطفي، كما مل تظهر فروق ذات دللة بني املتطوعني وغري املتطوعني اإل يف مقيا�سني فرعيني من 

اأ�سل 15 مقيا�س فرعي، وهما: )حل امل�سكالت( )الذي ينتمي اإىل مكون التكيف(، و)�سبط النف�س( )املنتمي اإىل اإدارة 

ال�سغوط(، حيث اأبرز املتطوعون قدرات عالية يف هذين املجالني. من خالل التحليل تبني اأنه يف جميع جمالت الذكاء 

العاطفي، �سجل املتطوعون اأعلى امل�ستويات، مع فروق ذات دللة يف بع�س املقايي�س الفرعية فقط وهي حل امل�سكالت 

112
و�سبط الذات. 

يالحظ من الدرا�سة ال�سابقة اأنها تقدمت على الدرا�سات املبينة �سابقًا، بالهتمام ببع�س اخل�سائ�س النف�سية للمتطوع 

ال�سمات  ال�سخ�سية، ومقابل هذه اجلزئية فاإن نظريات  العاطفي يعك�س جانبًا جزئيًا من  الذكاء  العاطفي، ولكن  كالذكاء 

وخا�سة نظرية Eysenck �سملت خمتلف جوانب ال�سخ�سية من خالل خمتلف الأبعاد، بل �سملت عالوة على ذلك م�ساألتني 

ح�سا�ستني، هما �سمات ذوي القابلية لالإجرام، وقيا�س م�ستوى التزييف الجتماعي/ الكذب عند تطبيق املبحوث للمقيا�س 

مبا ي�ساعد على زيادة مو�سوعية املقيا�س. 

الدرا�سة  الدرا�سات ذات العالقة قدر الإمكان مبو�سوع  البحث عن  ال�سابقة، ومن خالل عملية  الدرا�سات  وتعقيبًا على 

الراهنة، تبني اأن هناك ق�سوراً بالدرا�سات ال�سابقة التي تتناول ال�سمات ال�سخ�سية للمتطوعني، واأن اغلبها تتعلق بدوافع 

ال�سمات  اأبرز  على  ال�سوء  ت�سلط  باأنها  الدرا�سة  هذه  تتميز  لذا  ومعوقاته.  التطوعي  بالعمل  معرفتهم  وم�سادر  التطوع 

للمتطوعني.  ال�سخ�سية 

MOSCÓMOBégoniaAriasETAL. UniversidaddeLoyolaAndalucía–MADRID،2015

112 - Inteligencia Emocional en jóvenes Voluntarios y No voluntarios del Gran Concepción. Claudia Quiroga Sanzana y Isis 
Chamblás García. REVISTA PERSPECTIVAS. CENSAHigherEducationInstitutesCanposdosGoytacazes. Nº25،2014
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اإلطار النظري

تتميز  معينة  ظاهرة  تف�رض  التي  النظرية  املبادئ  من  جمموعة  اأو  مبداأ  اإىل  ت�سري  منظمة  عقلية  فكرة  النظرية  تعد 

ت�سكيل  اإىل  ال�ساعية  املحاولت  من  جمموعة  عن  عبارة  فهي  ال�سخ�سية  نظريات  اإىل  وبالنظر  وال�ستمرارية،  بالثبات 

الوقت  القيام به يف  الإن�سان يف املا�سي، وكل ما ي�ستطيع  الإن�ساين، وو�سف ما قام به  ال�سلوك  �سور خمتلفة جلوانب 

113
اأن يقوم به يف امل�ستقبل.  الراهن، وما ميكن 

وفيما يتعلق بالنظريات النف�سية املف�رضة لل�سخ�سية فهي متعددة، ونظراً لختيار اختبار اأيزنك املقنن لل�سخ�سية يف 

التطبيق، فاإنه �سيتم التطرق اإىل نظرية اأيزنك لل�سخ�سية يف هذا املطلب من الدرا�سة. 

وتعتمد نظرية اأيزنك على املنهج الفر�سي ال�ستدليل، وعلى منهج ريا�سي اإح�سائي هو التحليل العاملي الذي ي�سعى اإىل 

التو�سل لأقل عدد من املفاهيم املنا�سبة لتف�سري ظاهرة ما، وت�سنيف البيانات وتب�سيطها، والتثبت من الفرو�س، واقرتاح فرو�س 

115
 وقد تطور الختبار عدة مرات ويف الأخري مت اإ�سافة مقيا�س للكذب وذلك لتقدير درجة اخلداع والتزييف. 

114
جديدة. 

ووفقًا لعتقاد اأيزنك، فاإن البيولوجيا لها دور رئي�سي يف ال�سخ�سية، واأنها تتطور من خالل التفاعل بني 4 جوانب هي: 

املعريف اأو الذكاء - النزوع اأو امليل - الوجداين اأو النفعايل - اجل�سمي. 

كما يعتقد اأن ال�سخ�سية تتكون من �سلوك وا�ستعدادات مرتبة بطريقة هرمية، يوجد باأ�سفلها ا�ستجابات حمددة حتدث يف 

موقف واحد وبتكرارها ميكن احلكم على �سخ�س بنمط ال�سخ�سية التي ميتلكها. ومن اأهم خ�سائ�س هذه النظرية، افرتا�س 

اأيزنك  ال�سخ�سية، مثال يفرت�س  البيئة املحيطة بطريقة موؤثرة يف  للفرد يتفاعل مع  الع�سبي املركزي  اأن اجلهاز  اأيزنك 

اخلارجية،  ال�ستثارة  من  مزيد  نحو  ي�سعى  اأن  عليه  ولذا  ال�ست�سارة  من  منخف�س  م�ستوى  لديه  املنب�سط  ال�سخ�س  اأن 

ال�ست�سارة  من  املزيد  جتنب  عليه  يجب  لذا  الدماغية،  ال�ست�سارة  من  مرتفعًا  م�ستوى  ميتلك  املنطوي  اأن  حني  يف 

يف  التجريبي  باملنهج  وا�ستعانت  وال�سخ�سية  البيولوجيا  بني  الربط  حاولت  النظرية  اأن  من  الرغم  وعلى  اخلارجية، 

116
اأيزنك.  التي ل توؤيد وجهة نظر  العديد من البحوث والدرا�سات  اأن هناك  اإل  ال�سخ�سية،  درا�سة 

)املجموع  باأنها  وعرفها  املختلفة،  املظاهر  تف�سري  من  ميكننا  داخليًا  تنظيمًا  باعتبارها  ال�سخ�سية  اإىل  اأيزنك  نظر 

الكلي لأمناط ال�سلوك الفعلية اأو الكامنة لدى الفرد، ونظراً لأنها تتجدد بالوراثة والبيئة، فاإنها تنبعث وتتطور من خالل 

الوجداين،  النزوعي،  املعريف،  القطاع  ال�سلوكية:  الأمناط  تلك  فيها  تنتظم  رئي�سية  قطاعات  لأربعة  الوظيفي  التفاعل 

البدين(. ومن خالل هذا التعريف فاإن اأيزنك ينظر لل�سخ�سية باعتبارها متغرياً و�سيطًا بني املوقف الذي يوجد فيه الفرد 

وال�ستجابات التي ت�سدر منه اجتاه املوقف. وو�سع اأيزنك نظريته داخل ت�سميم هند�سي ذي �سكل هرمي، يبداأ من الأ�سفل 

بقاعدة عري�سة ت�سم وقائع �سلوك الأفراد وعاداتهم، ويف الأعلى عبارة عن عدد حمدود من الأبعاد ال�سغرى اأو ال�سمات، 

 
117

ثم تتلخ�س هذه ال�سمات وتتجمع يف م�ستوى اأعلى منها هو م�ستوى الأبعاد اأو الأمناط الكربى. 

وتو�سل اأيزنك اإىل اأن هناك عدة اأمناط لل�سخ�سية وتقابها اأبعاد اأخرى خل�ست باجلدول التايل: 

113 - الق��ذايف، رم�س��ان حمم��د - مرج��ع �سب��ق ذك��ره – ���س 35
114 - الأن�س��اري، ب��در - ال�سخ�سي��ة م��ن املنظ��ور النف�س��ي - دار الكت��اب اجلامع��ي للن���رض و التوزي��ع، الكوي��ت، ط1، ���س97. 

115 - الأن�س��اري، ب��در– املرج��ع يف مقايي���س ال�سخ�سي��ة - دارالكت��اب احلدي��ث، الكوي��ت، 2002، ���س670. 
116 - حلم��ي، فار�س��و �سق��ريات، حممد–عل��م النف���س–دار اآمن��ة للن���رض والتوزي��ع، الأردن، 2015، ���س 479 - 480

117 - معمري��ة، ب�سري–م�س��در ال�سبط وال�سحة النف�سية وفقا لجتاه ال�سلوك��ي واملعريف–املوؤ�س�سة العربية لال�ست�سارات العلمية وتنمية املوارد الب�رضية، املكتب��ة 
الع�رضي��ة للن���رض و التوزي��ع، م���رض، ج6، ط12009���س45 - 46
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118
جدول رقم )3( يو�سح �سمات اأمناط/ اأبعاد ال�سخ�سية لدى اأيزنك

الأبعاد املقابلة لهااأبعاد ال�سخ�سية

Introversion النطواءExtraversion النب�ساط

اأكرث من غريه،  �سمات البعد: هادئ ومنزو متاأمل ومغرم بالكتب 

يتميز  كما  املقربني،  لأ�سدقائه  بالن�سبة  اإل  ومتباعد  حمافظة 

جتاه  جدية  نظرة  وله  ال�ستثارة،  يحب  ول  امل�سبق  بالتخطيط 

�سوؤون احلياة اليومية، منظم، نادرا ما ي�سلك �سلوكا عدوانيا، ول 

للقيم  اأهمية كبرية  ب�سهولة، يعتمد عليه، مت�سائم، ويعطي  ينفعل 

الآخرين،  الهدوء والنعزال واخلجل وجتنب  الأخالقية،  واملعايري 

واحلر�س والتفكري العميق، مهتم بذاته من حيث م�ساعره وافكاره، 

وياأخذ بالقيم واملبادئ امل�ستمدة من عامله الداخلي، اأكرث مثابرة 

وذكاء، مييل اإىل التخطيط مقدمًا، يرتيث قبل اأن يخطو اأي خطوة، 

ياأخذ الأمور بجدية، غري را�س عن اإجنازاته، �سبور، طموح مرتفع. 

�سمات البعد: له اأ�سدقاء، النزعة الجتماعية، يحب احلفالت، ل يحب 

اأ�سياء لي�س من املفرو�س  اأو القراءة منفردا، ويتطوع لعمل  الدرا�سة 

اأن يقوم بها، �رضيع الت�رضف ومندفع يحب ال�ستثارة، وحمب للتغيري 

واملغامرة، ياأخذ الأمور بب�ساطة، ومتفائل ويحب املرح، دائم الن�ساط 

واحلركة ومييل اإىل القيام باأعمال خمتلفة، ول ي�سيطر على انفعالته 

اإجاباته دائمًا حا�رضة، متفائل وغري  اأحيانا،  بدقة ول يعتمد عليه 

مكرتث، ل ي�سيطر على انفعالته بدقة، وياأخذ بقيم ومعايري العامل 

اخلارجي. 

Neuroticism الع�سابيةNon - neuroticim التزان النفعايل

وي�سهل  وحزين،  مكتئب  قلق،  املزاج،  متقلب  البعد:  �سمات  من 

ا�ستثارته ويحتمل اأن ي�سكوا من الأرق وال�سداع، وفقدان ال�سهية، 

بالو�سوا�س،  م�ساب  �سليم،  �سكل  على  بالأعمال  بالقيام  ويتميز 

واأي�سا القيام بالدور الأ�رضي والجتماعي على نحو منا�سب، عدم 

تنطوي  التي  املواقف  يف  وال�سعف  الحباط،  حتمل  على  القدرة 

على �سغوط نف�سية، وي�سعر بالنق�س. 

من �سمات البعد: مييلون اإىل الهدوء، نزعه قيادية، التوازن والثبات 

النفعايل وقوة الأنا وال�سعور بالثقة يف النف�س، القدرة على معاجلة 

ال�سغوط، التخطيط وال�سبط، حتمل التهديد اخلارجي، يعمل يف اطار 

احرتام الذات ويف حدود الأخالق احل�سارية والجتماعية وال�سخ�سية

Psychoticism الذهانيةNon - Psychoticism الالذهانية

من �سمات البعد: الوقاحة، الربود، العدوانية، غرابة ال�سلوك ورف�س 

القدرة  عدم  العزلة،  باخلطر،  الهتمام  عدم  الجتماعية،  التقاليد 

اللغوية،  الناحية  من  اأقل طالقة  املجموعات،  مع  الن�سجام  على 

الإدراكية  الأعمال  يف  جدا  بطيء  اأ�سعف،  ذاكرة  اأقل،  تركيز 

التخ�سبي  اإىل حالة ال�سطراب  والعقلية، قليل احلركة، وقد ي�سل 

وغري قادر على التكيف مع التغريات البيئية، ال�ستعداد لالإ�سابة 

باملر�س العقلي. 

من �سمات البعد: ال�سواء والواقعية

بعد الكذب اأو التزييف الجتماعي: 

ويعرف بالتزييف اإىل الأح�سن، ويقي�س مدى ال�سذاجة الجتماعية 

ودليل على اأن ال�سخ�س يتمتع بال�سدق ول يخادع. 

ويرى اأيزنك اأن البعد ال�سائد بني النا�س هو النطوائية – النب�ساطية ثم النفعالية - الثبات، وقد ف�رض اأيزنك �سبب التنوع 

119 .
يف ال�سخ�سية اإىل الفروق املوروثة للدماغ

118 - بت�رضف من لباحثة بعد اطالعها علىاملراجع ذات العالقة، وهي: 
الأن�ساري، بدر - ال�سخ�سية من املنظور النف�سي - مرجع �سبق ذكره، �س 98 - 101. 

الوقفي، را�سي - مرجع �سبق ذكره، �س 592–593. 

العنزي، فريح – مرجع �سبق ذكره، �س180 - 181. 

معمرية، ب�سري – مرجع �سبق ذ كره - �س49–50. 

بالهول، اأمل – املقيا�س الوطني للرا�سدين( اختبار اأيزنك لل�سخ�سية املقنن - موؤ�س�سة وطني المارات، المارات، �س2 - 5. 

119 - الوقفي، را�سي، مرجع �سبق ذكره، �س592–593. 
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المنهجية وإجراءات التحليل

أواًل: مجتمع وعينة الدراسة

 . العربية أ الإمارات  دولة  يف  التطوعية  واجلهات  املوؤ�س�سات  خمتلف  يف  املتطوعني  يف  يتمثل  الدرا�سة:  جمتمع 

يلي:  مبا  املجتمع  و�سف  وميكن  املتحدة. 

ال�سبكي . 1 املوقع  على  الإمارات  متطوعي  من�سة  يف  م�سجلني  متطوع  األف   96 هو  املجتمع  فراد  اأ عدد 

فعندما  فيه،  امل�سطرد  والزدياد  امل�ستمر  التغري  ب�سبب  الرقم  تقريب  ومت   https: //volunteerS. ae
وت�سمل  األف.   96 اإىل  و�سل  حتى  تزايد  ذلك  بعد  ثم  األف   96 من  اأقل  العدد  كان  معهم  التعامل  عملية  بداأت 

الإمارات.  تنمية املجتمع، ومتطوعي  الإمارات، ووزارة  املن�سة ثالث جهات، هي: موؤ�س�سة 

يت�سمن املجتمع خمتلف اجلن�سيات املتواجدة يف الدولة. 2

يت�سمن املجتمع خمتلف الأعمار ومن اجلن�سني. 3

اجلن�سيات ب.  خمتلف  ومن  اجلن�سني،  من  مبحوثًا   195 يف  للدرا�سة  النهائية  العينة  متثلت  الدرا�سة:  عينة 

التعليمية.  وامل�ستويات 

ثانيًا: أدوات الدراسة

التايل:  اإماراتيًا، وعلى النحو  ال�سخ�سية، بن�سخته املقننة  Eysenck لل�سمات  الدرا�سة مت ا�ستخدام مقيا�س  لتطبيق 

واجلن�سية، . 1 التعليمي،  وامل�ستوى  اجلن�س،  حقل  الفرو�س،  لختبار  الالزمة  الأ�سا�سية  البيانات  حقول  اإ�سافة 

للتطوع.  الفرد  تدفع  التي  القيم  عالوة على 

بعد ذلك مت اإدراج اختبار اأيزنك لل�سخ�سية ) E. P. Qاملقنن على املجتمع الإماراتي120، والذي يت�سمن )91( . 2

�سوؤاًل يتم الإجابة عليها من خالل و�سع عالمة )√( خليارين اإما نعم اأو ل، وبلغ عدد الأ�سئلة التي تقي�س الذهانية 

)25( �سوؤاًل، الع�سابية )23( �سوؤاًل، النب�ساطية )20( �سوؤاًل، والكذب )التزييف الجتماعي( )23( �سوؤاًل. 

ثالثًا: إجراءات جمع البيانات وتعبئة االستبيان

ال�سرتاك يف موقع ال�ستبيانات الإلكرتونية https: //www. surveymonkey. com/ وفتح ح�ساب با�سم . 1

 100 اأكرث من  الباحث، يرتبط ب�سندوق الربيد الإلكرتوين، ثم مت رفع م�ستوى احل�ساب ليتمكن الباحث من توزيع 

ا�ستبيان. 

اختيار من القائمة الرئي�سية ملوقع ال�ستبيان املذكور اأعاله خيار Summery، ثم من قائمة فرعية فيها اختيار . 2

 .Design Survey

اأع�سائها املتطوعني يف جميع . 3 ال�ستبيان على  رابط  اأجل تعميم  العالقة باملن�سة، من  التوا�سل مع اجلهات ذات 

اإمارات الدولة. 

اإ�سعار عند كل ا�ستبيان يعباأ . 4 متابعة اإدخال املبحوثني لبياناتهم وان�سمامهم اإىل عينة البحث حيث كان يردها 

على بريدها الإلكرتوين. 

120 - باله��ول، اأم��ل – مرج��ع �سب��ق ذك��ره. 
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رابعًا: إجراءات تفريغ وتحليل االستبيانات

�ساهمت يف . 1 متعددة،  وذلك من خالل خطوات  اأعاله  املذكور  الإلكرتوين  ال�ستبيان  موقع  البيانات من  ت�سدير  مت 

الأخري يف تنزيل ن�سخة مف�سلة للبيانات ب�سيغة اإك�سل على القر�س ال�سلب للكمبيوتر امل�ستخدم. 

رغم اأن املوقع ي�سمح للم�ستخدم بتحليل البيانات، اإل اأن اأ�سلوب التحليل اخلا�س بقائمة اأيزنك لل�سمات ال�سخ�سية مل . 2

تكن متوفرة، ولهذا مت اعداد ملف الإك�سل، ومت اإدراج البيانات وا�ستخراج النتائج. 

حتليل النتائج

التوزيع التكراري الن�سبي للعينة طبقًا للفئات العمرية: . 1

اجلدول رقم )5( التوزيع التكراري الن�سبي للعينة طبقًا للفئات العمرية121

الن�سبةالعددالفئات العمرية

14 �سنة  - 101%5  .0
19 �سنة  - 1524%3  .12
24 �سنة  - 2046%6  .23
9%25111 �سنة فاأكرث  .56

7%13مل يذكر  .6
100%195املجموع

من خالل اجلدول ال�سابق تبني اتفاق نتائج هذه الدرا�سة مع درا�سة �سنيوي واآخرون )2000( من عدم اإقبال ال�سباب 

الأقل �سنًا على العمل التطوعي مقارنة مبن هم اأكرب �سنًا، كما تتفق مع درا�سية )اآريا�س، 2015( التي بينت ارتفاع متو�سط 

�سن املتطوعني )42. 5(. 

التوزيع التكراري الن�سبي للعينة طبقًا للجن�س: . 2

اجلدول رقم )6( التوزيع التكراري الن�سبي للعينة طبقًا للجن�س

املجموعمل يذكراإناثذكور

الن�سبةالعددالن�سبةالعددالن�سبةالعددالن�سبةالعدد

57%2  .29137%3  .701%5  .0195%100

كلتا  اأن يف  الدرا�سة حيث  هذه  ونتائج   )2015 واآخرون،  )اآريا�س  درا�سة  نتائج  تطابق بني  يتبني  ال�سابق  اجلدول  من 

الدرا�ستني تكون ن�سبة الإناث )70%( بينما تكون ن�سبة الذكور )%29(

التوزيع التكراري الن�سبي للعينة طبقًا للجن�سية: . 3

اجلدول رقم )7( التوزيع التكراري الن�سبي للعينة طبقًا للجن�سية

املجموعمل يذكرجن�سيات اأخرىاإماراتي

الن�سبةالعددالن�سبةالعددالن�سبةالعددالن�سبةالعدد

 129%2  .6665%3  .331%5  .0195%100

121 - اللونالأخ�رضدللةعلىاأعلىن�سبة، و الأزرق علىاأقل ن�سبة. 
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يظهر من اجلدول ال�سابق ب�سكل وا�سح اأن حوايل ثلثي املتطوعني هم من اجلن�سية الإماراتية، رغم اأن ن�سبة هذه اجلن�سية 

اإىل اإجمايل ال�سكان ل تزيد على 11%، ويف�رض هذه النتيجة بو�سوح ما مت ذكره بالإطار النظري من تاأثري احل�سارة الإ�سالمية 

والرتاث العربي والإماراتي املح�س على ن�رض التطوع واخلري والعطاء يف الإماراتيني وجتذره وتاأ�سله فيهم، رغم اأنه لي�س 

بال�رضورة اأن يكون امل�ستفيد من هذا اجلهد التطوعي الإماراتيون على �سبيل احل�رض اأو على �سبيل الأغلب. 

التوزيع التكراري الن�سبي للعينة طبقًا للم�ستوى التعليمي: . 4

اجلدول رقم )8( التوزيع التكراري الن�سبي للعينة طبقًا للم�ستوى التعليمي

الن�سبةالعددامل�ستوى التعليمي

6%5اإعدادي  .2
7%58ثانوي  .29

6%11دبلوم قبل اجلامعي  .5
8%105جامعي  .53

2%16درا�سات عليا  .8
100%195املجموع

عمومًا  يتفق  وهو  الأقل،  على  الوىل  اجلامعية  الدرجة  يحملون  املتطوعني  يتبني من اجلدول ال�سابق باأن 62% من 

اأدنى،  كحد  الأوىل  اجلامعية  الدرجة  يحملون  املتطوعني  مع نتائج درا�سة )اآريا�س، 2015( الذي بني باأن 89. 6% من 

درا�سة  يف  فاإنها   %2  .8 الإمارات  فبينما هي يف  الدرا�ستني،  تتفاوت بني  العليا  الدرا�سات  �سهادات  ن�سبة حملة  اأن  اإل 

)اآريا�س، 1999( التي اأجريت على املجتمع الإ�سباين هو 31. 9%، ول �سك باأن اختيار )اآريا�س، 1999( للطلبة اجلامعيني 

يف اجلامعات له عالقة بوجود هذه الفروق. 

5 .
122

حتليل النتائج وفقًا ملعامل بري�سون

اأ - حتليل معامل الرتباط للعالقة بني ال�سن واأبعاد ال�سخ�سية: 

اجلدول رقم )11( قيمة معامل بري�سون للعالقة بني ال�سن واأبعاد ال�سخ�سية

معامل ارتباط بري�سونجمال الرتباط

 - 0. 168ال�سن وبعد الذهانية

 - 0. 140ال�سن وبعد الع�سابية

 - 0. 177ال�سن وبعد النب�ساطية

238ال�سن واالتزييف الجتماعي او امليل للكذب  .0

• ات�سح من اجلدول ال�سابق اخلا�س بوجود ارتباط بني ال�سن وبعد الذهانية، اأن قيمة معامل بري�سون �سالبة وذات دللة 	

اإح�سائية، وبذلك تدل على اأنه كلما زاد ال�سن كلما قلت الذهانية لدى العينة، وهذا يعني �رضورة العتماد على الأ�سغر 

�سنًا يف العمل التطوعي وت�سجيعهم على التطوع، وتخفيف العتماد على املتطوعني الأكرب �سنًا. 

• ات�سح من اجلدول ال�سابق اخلا�س بوجود ارتباط بني ال�سن وبعد الع�سابية، اأن قيمة معامل بري�سون �سالبة، واأنها ذات 	

دللة اإح�سائية، وبذلك تدل على اأنه كلما زاد ال�سن كلما قلت الع�سابية لدى العينة، وهذا يبني اإمكانية ا�ستثمار الأكرب 

�سنًا يف وظائف اإدارية غري ميدانية مقابل ا�ستخدام الأ�سغر �سنًا يف الوظائف امليدانية. 

122 - اعتمدت الباحثة م�ستوى ت�سامح/ خطاأ مقداره %5 لغايات احت�ساب دللة معامل بري�سون
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• ات�سح من اجلدول ال�سابق اخلا�س بوجود ارتباط بني ال�سن وبعد النب�ساطية، اأن قيمة معامل بري�سون �سالبة، واأنها 	

ذات دللة اإح�سائية، وبذلك تدل على اأنه كلما زاد ال�سن كلما قلت النب�ساطية لدى العينة، وهذا اجلدول يدعم يف نتائجه 

اجلدول ال�سابق يف �رضورة ا�ستخدام الأ�سغر �سنًا يف املهام امليدانية )نظراً لزيادة النب�ساطية لديهم( وحتويل الأكرب 

�سنًا عند تق�سيم الأدوار اإىل الأدوار الإدارية والتنظيمية )نظراً لرتاجع النب�ساطية وزيادة النطوائية لديهم(. 

• ات�سح من اجلدول ال�سابق اخلا�س بوجود ارتباط بني ال�سن وبعد التزييف الجتماعي، اأن قيمة معامل بري�سون موجبة، 	

واأنها ذات دللة اإح�سائية، وبذلك تدل على اأنه كلما زاد ال�سن كلما زاد الكذب وزاد التزييف الجتماعي لدى العينة. 

و�سدة الرتباط هنا تزيد عن �سدتها يف اأغلب النتائج ال�سابقة والالحقة، وهذا اجلدول ي�ساند اجلدولني ال�سابقني )ال�سن 

والع�سابية، وال�سن والنب�ساطية( يف اأهمية اإعادة توزيع الأدوار كلما زاد �سن املتطوع، حيث اأن زيادة ال�سن وارتباطها 

التزييف  لأهمية م�سداقية اخلدمات امليدانية وحتييد  اأكرث نظراً  الإدارية ب�سكل  الوظائف  بالزيف الجتماعي تالئم 

بالتايل من خالل حتويل كبار ال�سن اإىل الوظائف املكتبية. 

حتليل معامل الرتباط للعالقة بني اجلن�س واأبعاد ال�سخ�سيةب. 

اجلدول رقم )12( قيمة معامل بري�سون للعالقة بني اجلن�س واأبعاد ال�سخ�سية

معامل ارتباط بري�سونجمال الرتباط

 - 0. 136اجلن�س وبعد الذهانية

 - 0. 192اجلن�س وبعد الع�سابية

 - 0. 130اجلن�س وبعد النب�ساطية

 - 0. 029اجلن�س وبعد التزييف الجتماعي اأو امليل للكذب

واأثناء عملية التفريغ مت اإعطاء الذكور قيمة رقمية هي )1(، ولالأناث قيمة رقمية هي )2(، ات�سح من اجلدول ال�سابق: 

• فيما يخ�س وجود ارتباط بني اجلن�س وبعد الذهانية اأن قيمة معامل بري�سون �سالبة، واأنها ذات دللة اإح�سائية، 	

وبذلك تدل على اأن الن�ساء اأقل ذهانية من الرجال يف العينة، وهذا يتفق مع درا�سة )ر�سوان، 2000( الذي تو�سل اإىل 

نف�س النتيجة. كذلك فاإن زيادة ن�سبة املتطوعات على املتطوعني ي�ساهم تلقائيًا يف حتييد دور الذهانية يف فريق 

اأنظمة حوكمة عالية الكفاءة والفعالية يف املجالت  اأن هذا اجلدول يظهر احلاجة اإىل تطوير  التطوع، عالوة على 

الإدارية على �سبيل اخل�سو�س ل احل�رض، وذلك ل�سمان عدم تاأثري الذهانية والع�سابية على �سالمة اأداء الوظائف 

الإدارية التي يتولها الأكرب �سنًا. 

• فيما يخ�س وجود ارتباط بني اجلن�س وبعد الع�سابية، اأن قيمة معامل بري�سون �سالبة، واأنها ذات دللة اإح�سائية، 	

وبذلك تدل على اأن الن�ساء اأقل ع�سابية من الرجال يف العينة. وهذه النتيجة تخالف ما تو�سلت اإليه درا�سة )ر�سوان، 

باجلن�س  املتعلق  اجلدول  نتائج  يف  اجلدول  هذا  يدعم  احلقيقة  ويف  ع�سابية،  اأقل  الذكور  اأن  اعترب  الذي   )1999
والذهانية حيث يوؤكد �رضورة اأن يتوىل الذكور ب�سكل اأكرب الوظائف الإدارية واملكتبية من جهة، والإناث الوظائف 

امليدانية من جهة اأخرى، مع �سمان فاعلية احلوكمة على املهام الإدارية واملكتبية على وجه اخل�سو�س. 

• فيما يخ�س وجود ارتباط بني اجلن�س وبعد النب�ساطية، اأن قيمة معامل بري�سون �سالبة، واأنها ذات دللة اإح�سائية، 	

وبذلك تدل على اأن الن�ساء اأقل انب�ساطية من الرجال يف العينة، وتخالف هذه النتيجة نتيجة درا�سة )ر�سوان، 1999( 

الذي تو�سل اإىل اأنه ل فرق بني الذكور والإناث فيما يتعلق ببعد النب�ساط. 

1807009_FAMILY DEVELOPMENT_BOOKS.indd   196 12/20/18   2:14 PM



197

• فيما يخ�س وجود ارتباط بني اجلن�س وُبْعد الكذب/ التزييف الجتماعي، اأن قيمة معامل بري�سون �سالبة، اإل اأنها 	

لي�ست ذات دللة اإح�سائية، وبذلك تدل على اأن الرجال والن�ساء يكادوا يت�ساوون يف الكذب/ التزييف الجتماعي، 

رغم زيادة قليلة لدى الرجال دون اأن تكون لها دللة ومعنى اإح�سائيًا يف اإطار درجة الت�سامح/ اخلطاأ املعتمدة، 

وهذا يخالف ما تو�سلت اإليه درا�سة )ر�سوان، 1999( التي بينت الرتباط بني اجلن�س والكذب. 

ت - حتليل معامل الرتباط للعالقة بني اجلن�سية واأبعاد ال�سخ�سية

اجلدول رقم )13( قيمة معامل بري�سون للعالقة بني اجلن�سية واأبعاد ال�سخ�سية

معامل ارتباط بري�سونجمال الرتباط

 - 0. 124اجلن�سية وبعد الذهانية

 - 0. 026اجلن�سية وبعد الع�سابية

 - 0. 076اجلن�سية وبعد النب�ساطية

078اجلن�سية وبعد التزييف الجتماعي اأو امليل للكذب  .0

ومبا اأنه مت منح اأثناء عملية التفريغ للجن�سية الإماراتية قيمة رقمية هي )1(، وللجن�سيات الأخرى قيمة رقمية هي )2(، 

ات�سح من اجلدول ال�سابق: 

• فيما يخ�س وجود ارتباط بني اجلن�سية وبعد الذهانية، اأن قيمة معامل بري�سون �سالبة، واأنها ذات دللة اإح�سائية، 	

وبذلك تدل على اأن ال�سباب الإماراتي )ذكور واأناث( املتطوع اأكرث ذهانية من اجلن�سيات الأخرى يف العينة. وهذا 

ميلي بالتايل عند التكليف بالأدوار – ومع �سمان فاعلية احلوكمة – تبني �سيا�سة وطنية لإ�سناد الأدوار الإدارية 

للذكور املواطنني، والعتماد على اجلن�سيات الأخرى )وخا�سة الإناث( يف املهام امليدانية. 

• فيما يخ�س وجود ارتباط بني اجلن�سية وبعد الع�سابية، اأن قيمة معامل بري�سون �سالبة، اإل اأنها لي�ست ذات دللة اإح�سائية، 	

وبذلك تدل على اأن ال�سباب الإماراتي املتطوع واجلن�سيات الأخرى يف العينة يكادون يت�ساوون يف الُع�سابية، رغم زيادة 

قليلة لدى ال�سباب الإماراتي املتطوع دون اأن تكون لها دللة ومعنى اإح�سائيًا يف اإطار درجة الت�سامح/ اخلطاأ املعتمدة. 

• فيما يخ�س وجود ارتباط بني اجلن�سية وبعد النب�ساطية، اأن قيمة معامل بري�سون �سالبة، واأنها ذات دللة اإح�سائية، 	

مع اأن الدللة �سعيفة مقارنة بالرتباطات ال�سابقة، وبذلك تدل على اأن ال�سباب الإماراتي املتطوع اأكرث انب�ساطية 

من اجلن�سيات الأخرى يف العينة. احلقيقة ت�سري نتائج هذا اجلدول اإىل ما يخالف قلياًل نتائج اجلدول الأ�سبق، ويكون 

التوفيق بينهما من خالل اإبراز اأهمية تويل ال�سباب الإماراتي )بجن�سيه( الوظائف امليدانية، ولكنهم يحتاجون اإىل 

توجيه خا�سة وعناية خا�سة لتحييد الُع�سابية لديهم، مبا يف ذلك ا�ستثمار اأ�ساليب احلوكمة الفعالة. 

• فيما يخ�س وجود ارتباط بني اجلن�سية وبعد التزييف الجتماعي، اأن قيمة معامل بري�سون موجبة، واأنها ذات دللة 	

اإح�سائية، مع اأن الدللة �سعيفة مقارنة بالرتباطات ال�سابقة، وبذلك تدل على اأن ال�سباب الإماراتي املتطوع اأقل 

تتاآزر وتدعم ما مت ذكره، من  النتائج  العينة. وهذه  الأخرى يف  التزييف الجتماعي من اجلن�سيات  للكذب/  مياًل 

اأهمية تكليف ال�سباب الإماراتي دور اأداء املهام امليدانية مع مراعاة دعمهم بالتدريب والتوجيه واحلوكمة الالزمة 

لتفعيل اأدوارهم وحتييد الًع�سابية. 
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ث - حتليل معامل الرتباط للعالقة بني امل�ستوى التعليمي واأبعاد ال�سخ�سية

اجلدول رقم )14( يو�سح قيمة معامل بري�سون للعالقة بني امل�ستوى التعليمي واأبعاد ال�سخ�سية

معامل ارتباط بري�سونجمال الرتباط

 - 0. 166امل�ستوى التعليمي وبعد الذهانية

 - 0. 176امل�ستوى التعليمي وبعد الع�سابية

 - 0. 229امل�ستوى التعليمي وبعد النب�ساطية

049امل�ستوى التعليمي وبعد التزييف الجتماعية اأو امليل للكذب  .0

ات�سح من اجلدول ال�سابق فيما يخ�س وجود ارتباط بني امل�ستوى التعليمي وبعد الذهانية، اأن قيمة معامل بري�سون �سالبة، 

واأنها ذات دللة اإح�سائية، وبذلك تدل على كلما زاد امل�ستوى التعليمي كلما قلت الذهانية بني اأفراد العينة. وهذه النتيجة 

تك�سف عن احلاجة اإىل ت�سجيع الأكرث تعليمًا على التطوع، وامل�ساركة يف الأن�سطة التطوعية، عند ا�ستقطاب املتطوعني. 

اأن قيمة معامل بري�سون  ات�سح من اجلدول ال�سابق فيما يخ�س وجود ارتباط بني امل�ستوى التعليمي وبعد الع�سابية، 

�سالبة، واأنها ذات دللة اإح�سائية، وبذلك تدل على كلما زاد امل�ستوى التعليمي كلما قلت الع�سابية بني اأفراد العينة. توؤيد 

نتائج هذا اجلدول ب�سكل كبري جداً نتائج اجلدول ال�سابق مبا�رضة من �رضورة ا�ستقطاب الأعلى تعليمًا لالنخراط يف املجال 

التطوعي اإليهم. 

ات�سح من اجلدول ال�سابق فيما يخ�س وجود ارتباط بني امل�ستوى التعليمي وبعد النب�ساطية، اأن قيمة معامل بري�سون 

�سالبة، واأنها ذات دللة اإح�سائية، وبذلك تدل على كلما زاد امل�ستوى التعليمي كلما قلت النب�ساطية بني اأفراد العينة، و�سدة 

الرتباط هنا تزيد عن �سدتها يف اأغلب النتائج ال�سابقة. تتكامل نتيجة هذا اجلدول مع اجلدولني ال�سابقني، حيث يبني هذا 

اجلدول اأهمية اأن تكون املهام التطوعية الإدارية لالأكرث تعليمًا، واملهام التطوعية امليدانية لالأقل تعليمًا. 

ات�سح من اجلدول ال�سابق فيما يخ�س وجود ارتباط بني امل�ستوى التعليمي وبعد التزييف الجتماعي، اأن قيمة معامل 

بري�سون �سالبة، واأنها اأقل بقليل من اأن يكون لها دللة اإح�سائية، يف ظل درجة الت�سامح )5%(، وبذلك تدل على مهما كان 

امل�ستوى التعليمي للمبحوث، فاإن ذلك امل�ستوى ل يوؤثر على الكذب/ التزييف الجتماعي لديه بدرجة حتمل دللة اإح�سائية، 

واإن كانت تزيد لدى الأكرث تعليمًا ولكن بدرجة تقل عن اأن تكون لها دللة اإح�سائية. 

االستراتيجية المقترحة للتطوع الوطني: 

أواًل: سياسة واستراتيجية التطوع الوطني المقترحة

 - متطلباتها   - الوطني  التطوع  �سيا�سة  يت�سمن  والذي   ،)16( رقم  باجلدول  املقرتحة  ال�سرتاتيجية  �سياغة  ميكن 

ا�سرتاتيجيتها – مرتكزاتها واأهدافها. 

�سيا�سة التطوع الوطني

الهدف: �سمان �سالمة تن�سيق الن�ساط التطوعي بدولة الإمارات، واإدارتها بفعالية وا�ستجابتها اإىل الأنواع املختلفة من اخلدمات 

واملعلومات التي يحتاجها اجلمهور يف هذا املجال

متطلبات ال�سيا�سة
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توفري املعلومات واخلدمات املتعلقة بها للجمهور، حول جميع ال�سيا�سات والربامج واخلدمات واملبادرات والأن�سطة، مع مراعاة 

توفريها يف جميع املناطق، با�ستخدام جميع �سيغ التوا�سل العملية

جمانية اخلدمات التطوعية ما اأمكن: يجب توفري اخلدمات التطوعية بدون كلفة اإ�سافية، بحيث: 

اأ - تتوفر عند حاجة الأفراد اإليها للتعامل مع خدمة اأو برنامج اأو ن�ساط ي�ستحقونه

ب - تو�سح احلقوق، اللتزامات والواجبات املتعلقة بالأفراد

ت - تت�سمن اخلدمات التطوعية الفردية التي يطلبها الفرد �ساحب العالقة

ث - توفر معرفة اجلمهور حول الأ�رضار واملخاطر ال�سحية، ال�سالمة اأو البيئة

ج - تكون مطلوبة لتفهم اجلمهور لالأولويات الرئي�سية امل�ستجدة، القوانني، ال�سيا�سات، والربامج واخلدمات، والأن�سطة

ح - تكون مطلوبة وفق اأحكام القانون مع حتمل للقيادات للم�سوؤولية وامل�ساءلة

خ - يراعى التفاوت يف فئات اجلمهور، وفق خ�سائ�سه وظروفه ومتطلباته اخلا�سة واختالف الأماكن

بحيث  املختلفة،  املوؤ�س�سات  فيها  تعمل  التي  وال�سيا�سية  والثقافية  والجتماعية  القت�سادية  والبيئة  اجلمهور  حتليل  على  تعتمد   - د 

ت�ستخدم املوؤ�س�سات جمموعة متنوعة من الأدوات، مبا يف ذلك التغذية الراجعة، حتليل املتطلبات

ذ - تعتمد على الت�ساور مع اجلمهور وانخراطه يف الأن�سطة والربامج واملبادرات. 

ر - تراعي التفاعل والتعاون مع اجلمهور فيما يتعلق باملخاطر. 

ا�سرتاتيجية التطوع الوطني

الروؤية: من�سة فعالة كفوؤة، مرنة مع جمهورها متفاعلة

الر�سالة: اأن نكون اجلهة العاملية الأكرث كفاءة يف ن�رض اخلدمات واملعلومات التطوعية مع جميع الفئات ويف جميع الأوقات، يف جمال 

�سيا�ساتنا والربامج واخلدمات والأن�سطة التي نقدمها، و�سائر املبادرات التي ننجزها

قيمنا: الفعالية والكفاءة واملرونة يف كل الأوقات واملواقف/ امل�ساواة والعدالة بني فئات اجلمهور/ التكامل والتعاون بني ومع اجلميع. 

مرتكزات ا�سرتاتيجية التطوع الوطني

د�ستور دولة الإمارات العربية املتحدة، والقوانني الحتادية ذات العالقة باملعلومات واملعرفة وحقوق الإن�سان، والتوجيهات . 1

ال�سامية املتعلقة بالعطاء واخلري والتطوع، واأن تراعى جميع هذه القواعد وما تت�سمنه من توجيهات يف جميع الأوقات

طواقم عمل مدربة حمرتفة متلك املعرفة تتوىل اإدارة وتنفيذ اأن�سطة التطوع مبختلف اأنواعها يف املجتمع. 2

خدمة التطوع والعطاء يجب اأن تلتزم بتوفريها يف اأقرب زمن، بطريقة عادلة، وكفوؤة، مع الأخذ بالعتبار كل ما يتعلق بحق . 3

اخل�سو�سية وال�سالمة والثقة والراحة والحتياجات اخلا�سة باجلمهور

ا�ستخدام الأ�ساليب التقليدية وامل�ستحدثة يف تقدمي اخلدمات التطوعية لتلبية حاجات اجلمهور. . 4

حتديد وت�سخي�س اخلدمات التطوعية ب�سياغاتها املختلفة ا�ستناداً للقواعد. . 5

ال�ستجابة لطلبات اخلدمات التطوعية ب�سورة فورية دون اأي مبالغة يف التحفظ عليها، ومبا يتفق يف نف�س الوقت القوانني ذات . 6

العالقة

توفري البدائل التطوعية املختلفة والفورية عندما يحتاج اجلمهور خدمات تطوعية غري متوفرة. 7

توفري اخلدمات التطوعية وفق معايري اخلدمة التي تقدمها املوؤ�س�سات اإىل اجلمهور، مبا يف ذلك امل�سار الزمني لال�ستجابة التطوعية. 8

توفري الفر�س للجمهور بتقدمي تغذية راجعة حول ال�سرتاتيجية والربامج والأن�سطة التطوعية، مع الأخذ بالعتبار لآرائهم عند . 9

املراجعة والتقييم، من اأجل امل�ساعدة على تطويرها

تعترب من�سة متطوعي الإمارات الأداة ال�سرتاتيجية الوطنية لإدارة عملية التطوع املطور والواجهة الوطنية للن�ساط التطوعي . 10

لالإمارات العربية املتحدة. 

فيما يتعلق باملن�سة، بنيتها التنظيمية، براجمها، فيجب توفري اخلدمات املحدثة متامًا خلدماتها، والتي من �ساأنها توفريها . 11

للجمهور من خالل خط يخ�س�س لهذه الغاية، وموقع املن�سة الإلكرتوين

اأهداف ا�سرتاتيجية التطوع الوطني
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بناء منظومة خدمات تطوعية �ساملة متكاملة تفي بجميع فئات اجلمهور حيثما تواجدوا، واأي�سًا: 

بنًا كفاءات ب�رضية حمرتفة يف جمال خمتلف جوانب وعنا�رض اإدارة وتنفيذ اخلدمات التطوعية. أ- 

وتفعيل وتطوير خمتلف اأدوات وو�سائل وخدمات التطوع املالئمة جلميع فئات اجلمهور. ب- 
ً
بناء 

تطوير النظم والت�رضيعات واأ�ساليب العمل مبا يحقق اأف�سل م�ستوى خدمات تطوع وفق اأرقى املعايري املقررة يف املجال. ج- 

ن�رض ثقافة التطوع والعطاء يف جميع فئات املعنيني، وهم: 

املتطوعني اأع�ساء املن�سة مبختلف فئاتهمأ- 

املتعاملون و�سائر الفئات التي توفر لها املن�سة اخلدمات. ب- 

ال�رضكاءج- 

�سائر فئات اجلمهور العام يف املجتمع الذي تعمل فيه املن�سةد- 

حتقيق اأعلى م�ستوى من الفعالية والو�سوح واملفهومية والدقة والنت�سار ملختلف اخلدمات التطوعية، مع توفريها للمعني بالطريقة 

املالئمة يف الوقت املالئم وب�سورة جمانية ما اأمكن

ربط الأدوار التطوعية باختبارات للمتقدمني للتطوع حتدد �سماتهم ال�سخ�سية وتوائم بني �سمات كل متقدم والدور الذي يالئم تلك ال�سمة 

مبا ي�سمن اأعلى م�ستوى من متطلبات اجلودة يف العمل التطوعي

حوكمة الن�ساط التطوعي لتحقيق الأهداف املن�سودة يف احلوكمة الإدارية كجزء ل يتجزاأ من اأجزاء اجلودة يف املجال

ثانيًا: التطوع الوطني الذكي: 

وفعاليته��ا،  كفاءته��ا  وزي��ادة  اخلدم��ات  ت�سهي��ل  يف  الذكي��ة  الو�سائ��ل  باعتم��اد  احلكيم��ة  القي��ادة  لهتم��ام  نظ��راً 

فق��د مت اق��رتاح ت�س��وراً ريادي��ًا، وبع��د الط��الع عل��ى التطبيق��ات الذكي��ة الت��ي يوفره��ا اله��الل الحم��ر وغ��ريه، خا�س��ة 

اأن ه��ذه التطبيق��ات تالئ��م اجتاه��ات ال�سب��اب نح��و ا�ستخ��دام الهوات��ف الذكي��ة م��ن جه��ة، واأنه��ا ت�سه��ل عل��ى كل م��ن 

املعرف��ة  عل��ى  اأك��رث  الإمارات��ي  ال�سب��اب  ي�سج��ع  اأن  ميك��ن  مب��ا  كب��رية،  ب�سهول��ة  التوا�س��ل  اخلدم��ة  وطال��ب  املتط��وع 

 بالتط��وع م��ن جه��ة، والنخ��راط في��ه من جه��ة اأخرى، وتق��دمي اخلدم��ات يف الوق��ت املالئ��م وباأقل كلف��ة من جه��ة ثالثة. 

 وفيما يلي ا�ستعرا�س، يف حدود ما ي�سمح به حجم البحث، للمالمح الرئي�سية لنظام التطوعي الوطني الذكي، من خالل: 

1: مبررات تطوير هذا التصور

وتربز من خالل: 

املن�سة اأو ما مياثلها

• يف 	 كالإ�سعاف  اأحيانًا  واملوت  باحلياة  تتعلق  احلكيمة/  القيادة  تهتم  التي  التطوعية  الحتياجات  مع  التعامل 

الكوارث وغري الكوارث/�سديدة التنوع/ج�سيمة النتائج/�رضيعة التفاقم لو تركت كما هي

• ل وقت للتذكر وال�سرتجاع حول من ي�ستطيع التطوع مباذا واأين هو... اإلخ. 	

• التوتر قد يعطل التذكر وال�سرتجاع	

• عدم وجود جمال للخطاأ حيث اأنه ميكن اأن يتعلق باحلياة واملوت	

2: ت�سنيف املتطوعني وطالبي اخلدمات التطوعية: 

 )اأ(: ي�سنف املتطوعون اإىل: 

متطوع باخلدمة: يدرج ال�سم، جمال التطوع، العنوان، عدد ال�ساعات التطوعية الراغب بتقدميه. 1
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a .متطوع باخلدمة عن ُبعد: كال�ست�ساريني القانونيني والطبيني وهكذا

b .متطوع باخلدمة املبا�رضة: كامل�سعف والإطفائي ومقدم اخلدمات الأخرى

متطوع باملال )متربع(: يدرج عالوة على البيانات ال�سابقة رقم ح�سابه البنكي اخلا�س للتربع. 2

حم�سن م�ستمر. 3

a .)حم�سن موؤقت )اأموال الزكاة، �سدقة الفطر، كفارات ونذور و�سدقات مو�سمية اأخرى

 )ب(: ي�سنف طالبو اخلدمات التطوعية اإىل

a . .الطالبني �سخ�سيًا: املحتاج نف�سه

b . .الداعي للخري: �سخ�س يعرف حمتاجًا متعففًا اأو مطلع على حالت حتتاج فيتقدم نيابة عنها

3: املراحل الرئي�سية للتطوع الذكي

المرحلة األولى: 

اأدناه، بعد ذلك  ال�سكل )1(  يتقدم كل من املتطوع وطالبي اخلدمات التطوعية بالت�سجيل يف من�سة التطوع، كما يبني 

يتم تنزيل تطبيق التطوع الذكي الوطني على الهاتف الذكي. مع الأخذ بعني العتبار باأن بع�س طالبي اخلدمات التطوعية 

يطلبونها لطرف ثالث متعفف، لذا فمن الطبيعي متكني هوؤلء من التعامل مع التطبيق الذكي. باملقابل من املتوقع اأن يعجز 

بع�س طالبي اخلدمات. وعندها يتم تطوير بديل يتمثل باأي مما يلي: 

توفري اأجهزة خا�سة بنظام التطوع الوطني الذكي يف اأماكن تواجدهم

توفري خيارات خا�سة بنظام التطوع الوطني الذكي يف اأجهزة دفع الفواتري املوزعة يف الدولة، وخا�سة القريبة من . 2

اأماكن تواجدهم، اأي يف الأحياء الأقل حظًا، ويف هذه املرحلة يتم اإدخال البيانات املتعلقة باملتطوع/ طالب خدمة 

التطوع وفق ما يطلبه اجلهاز من كل منهما. 

ال�سكل )1(

اإجراءات ت�سجيل املتطوعني وطالبي اخلدمات

المرحلة الثانية: التقدم بطلب التطوع من طالب اخلدمة التطوعية الروتينية/ الن�سمام اإىل ن�ساط تطوعي روتيني من 

قبل املتطوع
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النظام بني جميع املحتاجني لنف�س فئة اخلدمات وجميع عار�سيها، وي�سعى للو�سل بينهم  يوفق  المرحلة الثالثة: 

مراعيًا ما يلي: 

درجة ا�ستعجال احلاجة للخدمة التطوعية من جهة، ودرجة جاهزية املتطوع لنف�س نوع تلك اخلدمة من جهة اأخرى. 1

قرب امل�سافة بني املحتاج للخدمة التطوعية واملتطوع. 2

اأي مالحظات ميكن اأن يكون قد تركها املتطوع يف ح�سابه. 3

المرحلة الرابعة: يقوم اجلهاز بالتوا�سل بني الطرفني ب�سكل حلظي بني املتطوع واملحتاج اإىل اخلدمة التطوعية كما 

يظهر من ال�سكل رقم )2(

وا�ستنادا اإىل النموذج املطور والذي يبني اإجراءات ت�سجيل املتطوعني، تبداأ العملية بجهد مزدوج، من املتطوع للت�سجيل 

يف املن�سة باعتبارها اجلهة الحتادية لتنظيم وتخطيط ومتابعة اأن�سطة التطوع على كافة الأ�سعدة، ومن املحتاج اأو طالب 

اخلدمة، ومت بيان اأن طالب اخلدمة قد يكون املحتاج اأو طرف ثالث يعرف املحتاج املتعفف فيتقدم للجهة التطوعية لطلب 

اخلدمة له حفاظا على كرامته التي تتفق مع قيم التعفف ال�سائدة يف املجتمعات العربية الإ�سالمية والعديد من املجتمعات 

الإن�سانية الأخرى. يت�سمن جهد كل منهما تنزيل تطبيق خا�س باإدارة ومتابعة التطوع من املن�سة، ثم التدريب الذاتي عليه، 

ثم يدرج املتطوع ب�سورة اأولية جمالت التطوع املتوفر التي ينا�سبه امل�ساهمة فيها اأو التقدم بيها، بينما يدرج املحتاج اأو 

طالب اخلدمة جمالت التطوع التي ميكن اأن يطلبها اأو يحتاج اإليها اأو يحتاج اإليها بالفعل، ويتم تخزين البيانات يف قاعدة 

بيانات املن�سة كاأ�سا�س للمراحل التالية من تنفيد واإدارة تطبيق عملية التطوع. 

�سكل رقم )2(

حالت احلاجات التطوعية الطارئة وامل�ستعجلة
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الت�سجيل املبني يف  ا�ستكمال  كذلك مت تطوير خطوات تنفيذ عملية تطوعية متكاملة خا�سة يف احلالت الطارئة بعد 

النتظار من جهة، وغري مدرجة يف  تقبل  والتي ل  امل�ستعجلة  احلالت  الطارئة جميع  احلالت  وتت�سمن  ال�سابق،  ال�سكل 

اأو الإغاثة للمنكوبني، اأو حتى  اأو العالجية،  اخلطة ال�سنوية للتطوع �سمن هذه الفرتة من جهة اأخرى، كاخلدمات الطبية، 

اخلدمات التعليمية وهكذا، حيث تبداأ العملية مبحتاج طارئ ير�سل ر�سالة عرب التطبيق عبارة عن تعبئة منوذج اإلكرتوين، 

ي�ستقبل �سريفر املن�سة النموذج املعباأ بالوقت احلقيقي Real Time لتبداأ خطوات تدقيق مدى توفر املانحني القريبني 

يف  وعليه  فورية،  ب�سورة  معهم  بالتوا�سل  النظام  قام  مانحون،  توفر  فاإن  اخلدمة،  طالب  حلاجات  واملطابقني  مكانيًا 

واأما  املحتاج،  للوفاء بحاجات  الالزم  وبالقدر  اأو جميعهم باخلدمة،  بع�سهم  اأو  اأحدهم  تكليف  يتم  حال ورود موافقات 

حال  وهي  الثانية  املرحلة  اإىل  النظام  ينتقل  اأخرى  اأ�سباب  لأي  اأو  الن�سغال  اأو  املوافقة  لعدم  �سواء  الرد  عدم  حال  يف 

النظام  تطوير  يتطلب  وهذا  املجال،  يف  الرئي�سيني  املتطوعني  غري  من  التطوعية  اخلدمة  تقدمي  على  قادرين  بدلء  توفر 

الإلكرتوين للوفاء بهذه احلاجة، وتتم خماطبتهم – اإن وجدوا - ب�ساأن الطلب وانتظار الرد، ويف حال الرد الإيجابي يتم 

�سواء  الرد  عدم  حال  يف  واأما  املحتاج،  بحاجات  للوفاء  الالزم  وبالقدر  باخلدمة،  جميعهم  اأو  بع�سهم  اأو  اأحدهم  تكليف 

لعدم املوافقة اأو الن�سغال اأو لأي اأ�سباب اأخرى ينتقل النظام اإىل املرحلة الثالثة وهي طلب معونة خارجية من ال�رضكاء 

الثانية  املرحلة  ف�سلها وجناح  اأو  الأوىل  املرحلة  �سواًء بنجاح  توفر متطوعني  والدوليني. باملقابل ويف حال  الإقليميني 

عندها يتم حتديد نوع التطوع، والذي يق�سم اإىل: 

النتهاء . 1 حتى  ومتابعتها  باملهمة،  املتطوع  تكليف  يتم  وعندها  ال�سخ�سي،  والإ�سعاف  كالإغاثة  مبا�رضة  خدمة 

وتوثيق النتهاء ونتائج العملية – بح�سب نوع العملية. 

اخلدمة عن ُبعد، كال�ست�سارة الطبية والقانونية اأو حتى اخلدمات التعليمية مثاًل وذلك عن ُبعد، وعندها يربط ال�سريفر . 2

ونتائج  النتهاء  وتوثيق  النتهاء  الطرفني، ومتابعتها حتى  اخلدمة بني  لتقدمي  الذكي  التطبيق  الطرفني عرب  بني 

العملية – بح�سب نوع العملية. 

اأو تكون طبيعة اخلدمة املطلوبة هي مواد مالية وعندها وبعد احل�سول على موافقة املانحني، ونظراً لوجود بيانات . 3

ح�ساب املانح البنكي املخ�س�س للتطوع/ التربع وتوفر بيانات طالب اخلدمة/ املحتاج فيتم نقل الأر�سدة بنكيًا 

مبا�رضة من املانح اإىل الطالب، ويتم توثيق اإجناز العملية ونتائج العملية. 

يف حال تطبيق النظام فاإن اخلدمة املبا�رضة تتم يف اأق�رض وقت ممكن وتعتمد على الأغلب على امل�سافة بني الطرفني، 

وحيث اأن النظام يختار املتطوع الأقرب كمعيار لالختيار فيفرت�س اأن تبداأ عملية الوفاء باخلدمة خالل دقائق معدودة وهي 

الالزمة لو�سول املانح لطالب اخلدمة. وتتم اخلدمة عن ُبعد خالل ثوان اأو دقائق وذلك لتوفر املانح حتت الطلب وفق اللتزام 

الأخالقي للتطوع الوطني. وتتم عملية نقل الأر�سدة خالل ثواٍن ل تتجاوز الثواين الع�رضة حيث اأنها عملية اإلكرتونية بحتة. 

تتطلب العملية ل �سك تطبيق احلوكمة الإلكرتونية عليها باأحدث ممار�ساتها عالوة على تطوير النظام ب�سكل ذي يبنى 

على حتليل متعمق للمجال التطوعي التطبيقي يف الدولة. والبيانات املخرجة يف النظام ت�سب يف خدمة التخطيط ال�سنوي 

للتطوع الوطني. 

4: مراحل عملية تطوير التطوع الوطني

توفري املعلومات من قبل الطرفني )طالبي اخلدمة واملتطوعني( من خالل جمع وتخزين البيانات، حتليل البيانات . 1

وا�ستخراج الحتمالت وال�سيناريوهات
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التخطيط التطوعي من خالل و�سع خطط التطوع الوطنية ال�سنوية ال�ساملة – لالأن�سطة التطوعية الروتينية )كفالة . 2

اأيتام، كبار ال�سن، اإلخ(، فح�س اخلطط الأوىل. 

ت�سنيف . 3 الت�سجيل،  عملية  اأثناء  اأيزنك  قائمة  وفق  التقييم  واإجراء  املتطوع  ان�سمام  خالل  من  والتاأهيل  التدريب 

املتطوع بح�سب نتائج التقييم )الطاقم الإداري )النطوائي( و )الع�سابي( و )الذهاين( - الطاقم التنفيذي امليداين 

)النب�ساطي((، وتوفري التدريب الأ�سا�سي – احلد الأدنى لالحرتاف )ح�سب الفئة واملجال... اإلخ(، والتدريب التخ�س�سي 

– بح�سب طبيعة املهام املوكلة )لالخت�سا�سيني بالذات(. 

احلوكمة املوؤ�س�سية لكافة م�ستويات الن�ساط التطوعي يف الدولة. . 4

التجهيز )تركيب الأجهزة واملعدات - تخزين/ توفري الحتياطي(. . 5

املراجعة والفح�س والتدقيق. . 6
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الخالصة

اإىل  وخل�ست  الفر�سيات،  من  العديد  على  والإجابة  الأهداف،  من  جمموعة  على  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 

التالية:  النتائج 

ال�سخ�سية هي )جمموعة من الأمناط ال�سلوكية امل�ستندة اإىل معتقدات فكرية والتي تالزم الفرد لفرتة طويلة ومتيز . 1

)املرحلة  ال�سباب هي  واأن  املختلفة(،  املواقف  التفاعل مع  فرد يف  اأ�سلوب كل  البع�س، وحتدد  بع�سهم  الأفراد عن 

النتقالية من الطفولة اإىل الر�سد التي مير بها الن�سان، وحتدث فيها تغيريات ج�سمية، عقلية، عاطفية، واجتماعية(، 

واأن القيم هي )جمموعة من الأنظمة وال�سوابط واملعايري التي حتدد مدى �سالمة �سلوك الفرد واجتاهاته، من خالل 

وحدة هذه القيم والتفاق عليها بني اأفراد املجتمع توؤثر بالتايل يف توطيد دعائم املجتمع ب�سكل اإيجابي وفعال(، 

واأن العمل التطوعي هو )اجلهود املبذولة من قبل الفرد املتطوع لتقدمي امل�ساعدة والعون واملال لالأفراد واجلماعات 

واملوؤ�س�سات املجتمعية املختلفة دون انتظار ملك�سب مادي اأو معنوي دنيوي مقابل، والغاية منه ابتغاء مر�ساة اهلل، 

ثم تقدير الفرد ملجتمعه وذاته، وحتقيق التنمية امل�ستدامة لبيئته الجتماعية والطبيعية(. 

4 جوانب . 2 التفاعل بني  تتطور من خالل  واأنها  ال�سخ�سية،  رئي�سي يف  دور  لها  البيولوجيا  اأن  ترى  اآيزنيك  نظرية 

�سلوك  تتكون من  ال�سخ�سية  واأن  النفعايل - اجل�سمي.  اأو  الوجداين  امليل -  اأو  النزوع  الذكاء -  اأو  املعريف  هي: 

وا�ستعدادات مرتبة بطريقة هرمية، يوجد باأ�سفلها ا�ستجابات حمددة حتدث يف موقف واحد وبتكرارها ميكن احلكم 

على �سخ�س بنمط ال�سخ�سية التي ميتلكها، واأمناط ال�سخ�سية لديه هي التالية: النطواء/ النب�ساط، والع�سابية/ 

اخل�سائ�س  ُبعد  لكل  حدد  وقد  الجتماعي،  التزييف  اأو  الكذب  وُبْعد  الالذهانية،  والذهانية/  النفعايل،  التزان 

الفرعية.  وال�سمات 

والتي . 3 القائمة،  العربية  القيم  الإ�سالم من خالل  بداأت مع املجتمعات ما قبل  الإمارات  التطوعي يف  العمل  جذور 

كالكفارات  امللزم  و�سبه  الفطر،  و�سدقة  كالزكاة  امللزم  التطوع  منظومتي  خالل  من  الإ�سالم  ور�سخها  نظمها 

على  الجتماعي  والتكافل  والولية  والو�ساية  بال�سدقات  القت�سادي  التكافل  على  القائم  والتطوع  والنذور، 

الت�سارك الجتماعي يف املنا�سبات املختلفة. 

احلاجة اإىل درا�سة وتطوير وتبني اإطار ال�سيا�سة العامة املقرتح وال�سرتاتيجية التي تنبثق من خ�سائ�س املجتمع . 4

الإماراتي بكل مكوناته وظروفه ليحكم العمل التطوعي، وتبني املنظومة اإللكرتونية الذكية. 

فيما يتعلق باختبار الفرو�س تبني ما يلي: . 5

• متثلت نتيجة الفر�سية الأوىل يف: اإن اجلن�سية الإماراتية اأعلى م�ستوى يف �سمات ال�سخ�سية النب�ساطية والذهانية 	

واأدنى م�ستوى يف �سمة الكذب/ التزييف الجتماعي ول فروق ذات دللة يف �سمة الع�سابية. 

• متثلت نتيجة الفر�سية الثالثة يف: اأن النب�ساطية تزيد كلما تدنى امل�ستوى التعليمي / اأو قل ال�سن / وبني الذكور. 	

• متثلت نتيجة الفر�سية الرابعة يف: اأن الع�سابية تزيد كلما تدنى امل�ستوى التعليمي/ اأو قل ال�سن / وبني الذكور. 	

• متثلت نتيجة الفر�سية اخلام�سة يف: اأن الذهانية تزيد كلما تدنى امل�ستوى التعليمي /اأو قل ال�سن/ وبني الذكور. 	

• متثلت نتيجة الفر�سية اخلام�سة يف: اأن �سمة الكذب/ التزييف الجتماعي تزيد كلما زاد ال�سن، ولكن ل عالقة ذات دللة 	

عند م�ستوى الت�سامح %5 بني �سمة الكذب/ التزييف الجتماعي من جهة واجلن�س وامل�ستوى التعليمي من جهة اأخرى. 
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التوصيات

• بناًء على ما �سبق متثلت التو�سيات يف النقاط التالية: 	

• ا�سرتاتيجية 	 لتطوير  املركزية  اجلهة  لت�سبح  الإم��ارات  متطوعي  من�سة  خالل  من  التطوعية  اجلهات  جهود  توحيد 

التطوع ودعم وتطبيق ومتابعة وتنفيذ كافة خطط التطوع املوؤ�س�سية على م�ستوى الدولة. 

• درا�سة وتطوير وتبني م�رضوع �سيا�سة وا�سرتاتيجية التطوع الوطني املذكور طي هذا البحث من اأجل تطويره واعتماده 	

كا�سرتاتيجية وطنية توجه وتدير وتزيد وفعالية وكفاءة ومرونة العمل التطوعي يف دولة الإمارات. 

• احلديثة 	 الت�سالت  اإىل  ي�ستند  والتنفيذ،  التطبيق  لمركزي  واملتابعة  التخطيط  مركزي  تطوعي  وطني  نظام  بناء 

وي�سمن حتقيق الكفاءة واملرونة واملالءمة والفعالية و�سهولة العملية التطوعية على الطرفني، املانح وطالب اخلدمة 

التطوعية/ املحتاج. 

• تبني م�رضوع )نظام اإدارة التطوع الذكي( املبينة اأطره وجوانبه الرئي�سية يف هذا البحث، وذلك باإجراء التحليل الالزم 	

لت�سميم وبرجمة وتطبيق ون�رض وا�ستخدام هذا النظام يف زيادة كفاءة ومرونة ومالءمة وفعالية ومركزية و�سهولة 

العملية التطوعية ا�ستناداً اإىل منظمات الت�سالت احلديثة و�سمول العمل التطوعي على م�ستوى الدولة. 

• النطواء 	 �سمات  ي�ستفاد من ذوي  التطوعي بحيث  العمل  املتطوع يف  انخراط  عند  لل�سخ�سية  اأيزنك  اختبار  اعتماد 

والذهانية والُع�سابية يف الأعمال الإدارية والتنظيمية، بينما ي�ستفاد من ذوي �سمة النب�ساطية يف الأن�سطة التطوعية 

امليدانية التي تتعامل مع اجلمهور ب�سكل مبا�رض. وبناًء على الختبار ي�سمن متطوعًا اأكرث ولء لهذا املجتمع، وبالتايل 

يفرت�س منطقًا اأن يكون اأكرث اإخال�سًا واإتقانًا للتطوع. 

• دعم جميع املر�سحني للتطوع قبل بدء ن�ساطهم بالتدريب والتاأهيل التاأ�سي�سي والتعمق الالزم لأداء اأدوارهم التطوعية 	

باأعلى موا�سفات اجلودة، عالوة على التجهيزات والإمكانات املادية الالزمة لذلك. 

• بناء منظومة حوكمة فعالة لنظام التطوع الوطني بكافة عنا�رضه بتطبيق اأحدث املمار�سات يف احلوكمة املوؤ�س�سية 	

مبادَئ ومناهَج واأدوات. 
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