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محددات مشاركة الريفيين في العمل االجتماعي التطوعي بالجمعيات األهمية في محافظة 
كفرالشيخ 

عالم محمد طنطاوي  
مركز البحوث الزراعية - معيد بحوث اإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية

 13/10/2015 :                                تاريخ القبول30/7/2015 :تاريخ التسميم

 الممخص
يستيدؼ البحث التعرؼ عمى مستوى مشاركة الريفييف في العمؿ االجتماعي التطوعي بالجمعيات األىمية في محافظة كفرالشيخ، والتعرؼ 
عمى العوامؿ المرتبطة والمؤثرة عمى مشاركة الريفييف في العمؿ االجتماعي التطوعي بيذه الجمعيات، وكذلؾ التعرؼ عمى أسباب عدـ مشاركة 

الريفييف في العمؿ االجتماعي التطوعي بتمؾ الجمعيات، وأخيرًا التعرؼ عمى المقترحات التي تشجع الريفييف عمى المشاركة في العمؿ 
وقد تطمب ذلؾ تصميـ استمارتي بحث لجمع . االجتماعي التطوعي بالجمعيات األىمية مف وجيتي نظر الريفييف ومديري الجمعيات األىمية

 مبحوثًا يمثموف الريفييف، والثانية تمثؿ عينة 350البيانات بالمقابمة الشخصية مف عينتي البحث إحداىما تمثؿ عينة عشوائية بسيطة بمغ قواميا 
وقد استغرقت فترة جمع البيانات ثالثة أشير وىي فبراير، ومارس، .  مبحوثًا يمثموف مديري الجمعيات األىمية50عشوائية منتظمة بمغ قواميا 

بريؿ  ، وتـ االستعانة ببعض األساليب اإلحصائية منيا التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسط الحسابي، واالنحراؼ المعياري، ومعامؿ 2015وا 
.  الثبات، ومعامؿ االرتباط البسيط، ومعامؿ االنحدار الخطي المتعدد، واالنحدار التدرجي الصاعد لتحميؿ بيانات البحث

:  وكان من أهم نتائج البحث ما يمي
يقع في فئة الذيف ال يشاركوف في العمؿ االجتماعي التطوعي بالجمعيات األىمية، وأف ما يزيد  (%60.57)أف منواؿ توزيع المبحوثيف  -1

مف المبحوثيف يقعوف في فئة المشاركة المتوسطة  (%13)يقعوف في فئة المشاركة المنخفضة، ونحو  (%26.23)عف ربع المبحوثيف 
 . والمرتفعة

حصرت الدراسة ثمانية وأربعيف سببًا تمنع الريفييف مف المشاركة في العمؿ االجتماعي التطوعي بالجمعيات األىمية، وأمكف تصنيفيـ إلى  -2
ستة مجموعات سببية وأتي في مقدمة ىذه المجموعات مجموعة األسباب النظامية وكاف أكثرىا تأثيرا عدـ عقد ندوات أو دورات تدريبية 

، ثـ مجموعة األسباب االجتماعية وكاف (%71.22)، ثـ مجموعة األسباب االقتصادية وكاف أكثرىا تأثيرا اإلمكانيات المادية (94.81)
، ثـ مجموعة األسباب النفسية وكاف أكثرىا تأثيًرا البعد عف العمؿ التطوعي راحة باؿ (%82.5)أكثرىا تأثيرًا عدـ توفر الوقت 

، وجاء في المرتبة الخامسة مجموعة األسباب المجتمعية وكاف مف أكثرىا تأثيًرا العادات والتقاليد تخمي العمؿ التطوعي مف (57.55%)
، وأخيًرا مجموعة األسباب الدينية وكاف أكثرىا تأثيًرا مفاضمة الريفييف بيف العمؿ التطوعي بالجمعيات (%61.32)جية الرجاؿ وبس 
 %(. 54.72)ومساعدة الفقراء 

اقترح الريفيوف اثنا عشر مقترحًا يشجعيـ عمى المشاركة في العمؿ االجتماعي التطوعي بالجمعيات األىمية وكاف أىميا زيادة التوعية  -3
، وكاف أقميا أىمية حث وسائؿ اإلعالـ الدائـ عمى أىمية العمؿ التطوعي في تنمية المجتمع المحمي (%83.71)بأىمية العمؿ التطوعي 

(29.14 .)% 

اقترح مديرو الجمعيات األىمية احدى عشر مقترحًا وكاف مف أىميا عقد ندوات باستمرار لتوعية الريفييف بأىمية العمؿ االجتماعي  -4
 %(. 18)وكاف أقميا نشر الوعي التنموي مع بياف أثره في العمؿ التطوعي  (%100)التطوعي 

توجد عالقة ارتباطية طردية بيف درجة مشاركة الريفييف في العمؿ االجتماعي التطوعي بالجمعيات وكؿ مف المتغيرات المستقمة التالية  -5
 . الوعي السياسي، والوعي بمشكالت المجتمع المحمي، والدخؿ الشيري، وقيادة الرأي، وعضوية المنظمات االجتماعية ودرجة تأثير األسرة

مف التبايف الكمي في درجة مشاركة  (%24.7)أوضحت نتائج التحميؿ االنحداري المتعدد أف المتغيرات المستقمة المدروسة تفسر نحو  -6
مف ىذه النسبة والمتغيرات ىي الوعي  (%20.9)الريفييف في العمؿ االجتماعي التطوعي، إال أنو يوجد أربعة متغيرات تفسر نحو 

 . السياسي، والدخؿ الشيري، وقيادة الرأي، وعضوية المنظمات االجتماعية
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.المجتمع المدني والمشاركة في العمل التطوعي- المشاركة الشعبية والجمعيات األهمية :كممات دليمية

المقدمة 
تواجو المجتمعات العربية الكثير مف المشاكؿ 
واألزمات االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية 
والبيئية التي عجزت الحكومات والسمطات عف إيجاد 

الحموؿ الناجحة لتطويقيا والحد منيا وتجاوزىا بعد ذلؾ، 
وحيث أف الحكومات العربية بمفردىا لف تستطيع أبًدا أف 
تحؿ جميع المشاكؿ واألزمات التي تحوؿ دوف تحقيؽ 
نيضتيا الحقيقية وازدىارىا الشامؿ وتقدميا الفعاؿ إال 
بمساعدة المجتمع المدني بجميع جمعياتو ومنظماتو 
ومكاتبو القانونية والتنظيمية ومراكزه العممية وىيئاتو 

النقابية والمينية مف تحمؿ مسئولية المشاركة والمساىمة 
في بناء المجتمع البشري وتكثيؼ جيود التنمية لمحاؽ 

 : 608خميس، وطنطاوي، )بركب الدوؿ المتقدمة 
وفي ىذه األوقات تزداد أىمية المجتمع المدني . (2009

ونضج مؤسساتو لما يقـو بو مف دور في تنظيـ وتفعيؿ 
يؤثر مشاركة المواطنيف في تقرير مصائرىـ ومواجية ما 

ولما يقـو بو مف دور في في معيشتيـ ويزيد مف أفكارىـ، 
عالء شأف  نشر ثقافة المبادرة الذاتية، وبناء المؤسسات، وا 
المواطف والتأكيد عمى إرادة المواطنيف، والمساىمة بفعالية 

 : 2003شكر، )في تحقيؽ التحوالت الكبرى لممجتمعات 
15  .)

وعمى الرغـ مف اشتراؾ كؿ مف الماركسييف 
والميبرالييف الجدد في عدـ رضائيـ عف نماذج التنمية 
الكالسيكية التي تقودىا الدولة وتأييدىـ لقياـ المجتمع 
المدني بدور في التنمية إال أف أىدافيـ كانت مختمفة، 
وأف تبمور دور المنظمات غير الحكومية كفاعؿ رئيسي 

ارتبط بالسياسات االقتصادية الميبرالية الجديدة في 
وقد ساىـ في . الواليات المتحدة األمريكية وغرب أوروبا

صياغة مبادئيا المؤسسات المالية الدولية حينما أكدت 
عمى دور المجتمع المدني في تحقيؽ التنمية والديمقراطية 

.  (Abd Elrahman, 2004)معا 

ولذلؾ شيدت العقود الثالثة األخيرة إحياء مصطمح 
المجتمع المدني ليشير إلى مجموعة التنظيمات الطوعية 
واالختيارية القائمة فعاًل في معظـ المجتمعات المعاصرة 
مثؿ النقابات المينية والعمالية واتحادات رجاؿ األعماؿ 

واتحادات المزارعيف والجمعيات األىمية وغيرىا مف 
، (259 : 2008مالوي، )المنظمات غير الحكومية 

فالمنظمات غير الحكومية فاعؿ رئيسي في التنمية 
خاصة بعد النمو غير المسبوؽ في العدد والحجـ والمجاؿ 

 2فعمى سبيؿ المثاؿ يوجد في الواليات المتحدة األمريكية 
مميوف منظمة غير حكومية، وفي اليند مميوف منظمة 

 منظمة 100.000قاعدية، وفي أوربا الشرقية حوالي 
، وفي مصر حوالي 1995-1988تشكمت في الفترة مف 

أماني قنديؿ، )ـ 2004جميعة أىمية عاـ 16800
، ورغـ وجود المنظمات غير الحكومية منذ (2005

بدايات القرف التاسع عشر واىتماميا بالعديد مف القضايا 
إال أف السنوات األخيرة ىي التي شيدت تحواًل محوريًا 

ونقمو كمية وكيفية في واقع المنظمات غير الحكومية، وقد 
واكب ذلؾ إعادة تعريؼ دور المنظمات غير الحكومية 
في خطاب التنمية، وحيث كاف لألمـ المتحدة ومنظماتيا 

دوًرا ىامًا في تصعيد أىمية دور المنظمات غير 
الحكومية والذي تمثؿ في المؤتمرات العالمية العديدة التي 

انعقدت في التسعينات منيا مؤتمر البيئة والتنمية في 
 والذي عرؼ بقمة األرض، والمؤتمر 1994البرازيؿ 

، ومؤتمر األمـ 1994الدولي لمسكاف والتنمية في القاىرة 
، 1996المتحدة لممستوطنات البشرية في اسطنبوؿ عاـ 

وقد تناولت توصيات تمؾ المؤتمرات قضايا عديدة تركزت 
باألساس حوؿ التنمية االجتماعية المستدامة، كما أشارت 

إلى مجموعة مف اإلجراءات التي يجب أف تتخذىا 
المؤسسات الحكومية بالتعاوف مع المنظمات األىمية 

(.  2005ىدير عمى، )
وبذلؾ قد استقر في وجداف الخطاب العالمي أف 

ىناؾ طرفيف مسئوليف عف التنمية ىما الحكومات 
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كما تـ النظر إلييا عمى أنيا . والمنظمات غير الحكومية
تمثؿ مقتربًا حقيقيًا وأصياًل لتمثيؿ الجماعات الميمشة، 

وأنيا تمتمؾ أساليب أكثر فعالية في الوصوؿ إلى الفقراء، 
كما أنيا تتمتع بميارات أكثر لما تقدمو مف خدمات، 

والقدرة عمى جذب التمويؿ، وتماشيا مع الناس بطريقة 
مباشرة مف خالؿ تبني منيج قائـ عمى المشاركة القاعدية 

(Cross, 1997)  .
ورغـ نشأة المنظمات األىمية منذ زمف بعيد فإف 
العقود األخيرة شيدت فجوة ممحوظة ونمو غير مسبوؽ 

وقد كاف ذلؾ في الواقع . في تأسيس الجمعيات األىمية
نتاج متغيرات عديدة سياسية واقتصادية واجتماعية 
بعضيا لو سمة عالمية واألخرى محمية ومف ىذه 

المتغيرات ما يدور حوؿ الدور الذي لعبتو المؤسسات 
المالية والدولية والذي تجاوز مجرد الضغط مف أجؿ 

تطبيؽ برامج التحرير االقتصادي والتكيؼ الييكمي إلى 
البحث عف فاعميف جديدة غير حكومييف يتـ التعامؿ 

معيـ، وبالفعؿ اتجيت ىذه المؤسسات إلى التعامؿ بشكؿ 
مباشر مع المنظمات غير الحكومية ُبغية سد الفجوة التي 
نقاذ ضحيا التحرير االقتصادي، وال يفوت  تركتيا الدولة وا 

في ىذه النقطة اإلشارة إلى الدور الذي لعبتو أيضًا 
منظمة األمـ المتحدة في مؤتمراتيا المختمفة مف خالؿ 

تأكيدىا عمى ضرورة مشاركة المنظمات األىمية في صنع 
السياسات وصياغة خطط التنمية وىذه المتغيرات ميدت 
الطريؽ إلى تحوالت جذرية عمى مستوى الكـ والكيؼ في 
أوضاع الجمعيات األىمية فقد تزايد عدد ىذه الجمعيات 

بنسب كبيرة في بعض األقطار العربية مثؿ مصر واليمف 
وتونس والجزائر والمغرب ويقدر عدد الجمعيات األىمية 
وفقًا إلى التقرير الذي أصدرتو الشبكة العربية لممنظمات 

 ألؼ منظمة في الوطف 230 إلى 2008االىمية عاـ 
(.  6082: 2009خميس وطنطاوي، )العربي

وفي مصر ومنذ منتصؼ الثمانينات وحتى الوقت 
الراىف شيد نشاط المجتمع المدني دفعة قوية أدت إلى 
تضاعؼ عدد منظمات المجتمع المدني كرد فعؿ لمفجوة 

التي أحدثيا تراجع دور الدولة في تقديـ الخدمات، 

والصعوبات المالية التي عانت منيا، ففي خالؿ الخمسة 
عشر عاًما السابقة عمى مطمع األلفية الثالثة ارتفع عدد 

 16 إلى 1985 جمعية عاـ7593الجمعيات األىمية مف 
، كما تصاعدت عدد الجيات 1991ألؼ جمعية عاـ 

النشطة العاممة في مجاؿ الرعاية الصحية واالجتماعية، 
كما قؿ التركيز عمى الجمعيات الخيرية حيث ركزت 
الجيات المانحة الدولية عمى الشراكة مع المنظمات 

المحمية ذات التوجو التنموي كما بمغت نسبة الجمعيات 
مف إجمالي % 25التي تستيدؼ تمكيف المواطف نحو 

عدد الجمعيات في مصر في أواخر التسعينات كما 
ظيرت العديد مف المنظمات الحقوقية التي تدافع عف 

 منظمة في 30حوالي )حقوؽ اإلنساف الثقافية والمدنية 
كما ظير نشاط ممحوظ في الجمعيات . (نياية التسعينات

التي تدافع عف قضايا المرأة وتمكينيا حيث زاد عددىا مف 
 جمعية عقب مؤتمر بكيف 2004 جمعية إلى حوالي 19
، كما تنامي عدد جمعيات رجاؿ األعماؿ 1995عاـ 

 جمعية في 21 مف 1975التي بدأ ظيورىا منذ عاـ 
ـ 2011 جمعية في عاـ 164نياية الثمانينات إلى نحو 

(.  2011التقرير المصري لمتنمية البشرية، )
وعميو يعد العمؿ االجتماعي والتنموي التطوعي مف 

أىـ الوسائؿ المستحدثة لممشاركة في النيوض بمكانة 
ويكتسب العمؿ - الجمعيات في العصر الحالي

، السيما مع اتساع  االجتماعي أىمية متزايدة يومًا بعد يـو
اليوة بيف موارد الحكومات وازدياد احتياجات الشعوب، 
حيث برز دور العمؿ التطوعي لسد تمؾ الفجوة ولـ تعد 

الحكومات قادرة عمى توفير احتياجات أفرادىا ومجتمعاتيا 
: 2008مالوي، )سواء في البمداف المتقدمة أو النامية 

، فمع زيادة تعقيدات الظروؼ الحياتية ازدادت (256
ولذلؾ . احتياجات المجتمع وأصبحت في تغير مستمر

كاف البد مف وجود جية أخرى تساند الجيات الحكومية 
وتكمؿ دورىا لتمبية االحتياجات االجتماعية، ويطمؽ عمى 
ىذه الجية منظمات المجتمع المدني أو المنظمات األىمية 

حيث يتفؽ الميتموف بأمور التنمية عمى أف التعاوف ما 
بيف القطاع الحكومى والقطاع الخاص والمؤسسات 
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األىمية غير الربحية مع بعضيا البعض ىو شرط 
ضروري إلحداث التنمية الحقيقية وفي أحيانًا كثيرة يعد 
دور ىذه المؤسسات أو المنظمات األىمية دوًرا سابقًا 

وليس دوًرا تكميميًا في معالجة بعض القضايا االجتماعية 
وأصبح يضع خططًا . واالقتصادية والثقافية وغيرىا

نجوى سمؾ، )وبرامج تنموية تحتذي بيا الحكومات 
، ولذلؾ يعد العمؿ االجتماعي (44 : 2003وعابديف، 

التطوعي إحدى الركائز األساسية لتحقيؽ التقدـ 
االجتماعي والتنمية بمختمؼ جوانبيا، ومعياًرا لقياس 

معمر، )مستوى الرقي االجتماعي لممجتمع واألفراد 
2001 :2  .)

ولقد شيد القطاع التطوعي في البمداف الغربية نمًوا 
متسارًعا في القرنيف الماضييف حيث أصبح النشاط 
التطوعي يمثؿ حيًزا ميمًا مف الثروة الوطنية في 

المجتمعات الغربية بما يممكو مف أصوؿ وبما يوفره مف 
خدمات اجتماعية كثيرة وبتمويمو لشبكة واسعة مف 

المؤسسات الخدمية في مجاالت حيوية عدة كالتعميـ 
والصحة والثقافة والفنوف والبيئة والبحث العممي وحقوؽ 
اإلنساف واألسرة ورعاية الطفولة والمساعدات الدولية 

: 2008مالوي، )وغيرىا مف الخدمات والمنافع العامة
، فقد دعي ىذا القطاع الثالث في السنوات األخيرة (257

لدعـ وتطوير سياسات الرفاىية االجتماعية في الواليات 
المتحدة األمريكية وبريطانيا، ولمتغمب عمى عممية إقصاء 

الفقراء في فرنسا ولدعـ التعددية في السويد وتقوية 
المجتمع المدني واإلسياـ في التنمية في الدوؿ النامية 

.  ودؿ شرؽ أوروبا
ومف المتوقع أف يزداد دور القطاع الثالث في 
االقتصاديات المتقدمة، واف يحتؿ مكانة مرموقة في 
النظاـ العالمي الجديد، حيث تشكؿ المنظمات غير 

ولي، جزًءا مف ىذا النظاـ \الحكومية والتي عمى نطاؽ د
الذي يجرى تسويقو وتعميمو في بمداف العالـ النامي، ذلؾ 
إف العمؿ األىمي والتطوعي في البمداف النامية تسيطر 
عميو فكرا وممارسة وتمويال شبكة واسعة مف المنظمات 

(.  258 : 2008مالوي، )غير الحكومية دولية النشاط 

وفي مصر تعتبر مشكمة التنمية مف أبرز مشاكؿ 
المجتمع المصري الرتباطيا الوثيؽ بالنواحي االقتصادية 
واالجتماعية والصحية والتعميمية، وتستند في ذلؾ إلى 
مستوييف أوليما يرتبط بتكويف الجمعيات األىمية حيث 
تمثؿ حمقة وصؿ في اتجاىيف بيف فئات المجتمع بكؿ 
طوائفو مف جانب والحكومة مف جانب أخر، وثانييما 

يتعمؽ بواقع رؤية الدولة لحدود دور جمعيات التنمية، وىو 
ما يتجمى بوضوح في خطاب الحكومة وتأثيره عمى أىمية 
توسيع مساىمة الجمعيات في القضايا االجتماعية التي 
تتزايد قوتيا خالؿ العقديف األخيريف وىي األجندة التي 

تعمؿ الدولة عمى دفع القطاع األىمي التي تبنييا وتفعيؿ 
الشبكة العربية لممنظمات األىمية، )إدارتو في ىذا المجاؿ 

2003 :14  .)
ويالحظ أف المنظمات الحكومية وحدىا ال تستطيع 
أداء دورىا كما ينبغي ومف ثـ كانت ىناؾ حاجة ماسة 
إلى شريؾ فعاؿ يعمؿ كبديؿ لتعويض قصور المنظمات 
الحكومية، ولعؿ ىذا الشريؾ يتمثؿ في المنظمات غير 

(.  3 : 2007العزب، )الحكومية 
حيث تعتبر تمؾ المنظمات وسيمة لتحقيؽ التنمية 
مف خالؿ المشاركة الشعبية المنظمة والواعية بيا والتي 

مف أىـ صورىا العمؿ االجتماعي التطوعي، وعميو 
انطمقت مشكمة البحث مف مالحظة الباحث وكذلؾ نتائج 

 تعثر تمؾ الجمعيات الكثير مف الدراسات في ىذا المجاؿ
األىمية مف القياـ بدورىا التنموي بسبب ضعؼ تمويميا 

الذي غالبًا ما يأتي مف خالؿ اإلسيامات التطوعية 
لممواطنيف، باإلضافة إلى أىمية ىذه الجمعيات في التنمية 
إذ تعتبر وسيمة فعالة لتجميع واحتواء المشاركة الشعبية، 

وتدعيـ التنمية، كما أنيا تساعد عمى إشباع حاجة 
المواطنيف لمشعور بحريتيـ الشخصية عف طريؽ 

ممارستيـ لمنشاط التنموي األىمي بأنفسيـ، وكما أشارت 
اإلحصاءات التابعة لوزارة الشئوف االجتماعية انو يوجد 

تذبذب في أعداد جمعيات التنمية المعانة بالزيادة 
ف أعداد المستفيديف في نمو مستمر رغـ  والنقصاف، وا 

تذبذب أعداد الجمعيات المستمر نظًرا لتعثر بعضيا عف 
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القياـ بدورىا التنموي الذي غالبا ما يكوف بسبب التمويؿ، 
كما أف بعض الجمعيات قد توقفت تماما، وأشارت العديد 

إلى  (2007)مف الدراسات السابقة مثؿ دراسة طنطاوي
انخفاض مشاركة الريفييف ومنيـ الزراع في األنشطة 
التنموية المجتمعية، وخاصة العمؿ التطوعي األىمي 

، وأماؿ السيد (2001)بالجمعيات األىمية، وحيدؽ
، وميا عبد الرحيـ (1999)، والعزب والسيد (1999)
، (1989)، وعبد الرحمف (1995)، وعمى (1998)

، ومموخية (1989)، والعياد وسالـ (1989)والعزبي 
، وانطالقًا مما سبؽ (1978)، ويسريو عالـ (1987)

اتجيت الدراسة الحالية لمتعرؼ عمى محددات مشاركة 
الريفييف في العمؿ االجتماعي التطوعي، وأسباب تدني 
مشاركتيـ في العمؿ االجتماعي التطوعي بالجمعيات 

.  األىمية في محافظة كفرالشيخ
أهـداف البـحث  

يستيدؼ البحث بصفة رئيسية التعرؼ عمى 
محددات مشاركة الريفييف في العمؿ االجتماعي التطوعي 
بالجمعيات األىمية في محافظة كفرالشيخ ويتحقؽ ذلؾ مف 

:  خالؿ اآلتي
التعرؼ عمى مستوى مشاركة الريفييف في العمؿ  -1

االجتماعي التطوعي بالجمعيات األىمية في 
 . محافظة كفرالشيخ

التعرؼ عمى أسباب عدـ مشاركة الريفييف في العمؿ  -2
 . االجتماعي التطوعي بالجمعيات األىمية

التعرؼ عمى العوامؿ المرتبطة والمؤثرة عمى مشاركة  -3
الريفييف في العمؿ االجتماعي التطوعي بالجمعيات 

 . األىمية

التعرؼ عمى المقترحات التي تشجع وتحفز الريفييف  -4
عمى المشاركة في العمؿ االجتماعي التطوعي 
بالجمعيات األىمية مف وجيتي نظر كؿ مف 

 . الريفييف ومديري الجمعيات األىمية

اإلطار النظري والدراسات السابقة  
عرفت مصر العمؿ التطوعي منذ بدء الحضارة 
التي ظيرت عمى أرضيا، وقد عرؼ ذلؾ مف خالؿ 

األعماؿ المنقوشة عمى جدراف المعابد، فقد كاف الشخص 
يتطوع مف تمقاء نفسو لمدة ساعة في كؿ يـو ألداء أي 
عمؿ اجتماعي لو عائد ممموس عمى أرض الوطف أو 

يكوف لو عائد خدمي ألي مواطف في حاجة إلى أداء ىذه 
الخدمة، ولما دخمت المسيحية مصر تبنت الدعوة إلى 

عمؿ الخير، ورغب الناس في التطوع ليكوف عائده لعمؿ 
نشاء المؤسسات الدينية، وفتح مجاؿ عمؿ الخير  الخير وا 
أماـ مف يمد يده مع الدعوة لتحويؿ الطاقات المعطمة إلى 

طاقات منتجة لصالح الوطف والمواطنيف وىذا العمؿ 
يستحب أف يكوف منظما تحت ظمة شرعية مف الدستور 

والقوانيف والموائح المنظمة ولذلؾ رؤى إنشاء وزارة الشئوف 
االجتماعية لتخطط وتضع الضوابط التي تنظـ عمؿ 

الجمعيات الخيرية والنقابات والمؤسسات والييئات التي 
(.  18: 2007عبيد، )تشرؼ عمييا

وكانت البداية الواقعية لمتطوع بمفيومو الحديث 
تالزمت الثورة الصناعية، فمقد كاف مف نتائج التصنيع 

ظيور وتعقد في الحياة االجتماعية، وفي ظؿ ىذا الوضع 
لـ تعد األسرة قادرة عمى إمداد أفرادىا بمساعدات فعالة 

كما أف . تمكنيـ مف مواجية تمؾ الظروؼ الجديدة
الخدمات الحكومية المقررة عمى أساس قانوف الفقر لـ تعد 
كافية لذا اتجو المتطوعوف مف األغنياء إلى التجمع معا 

.  إلنشاء جمعيات مختمفة
وبدأ التطوع يأخذ شكال جماعيا بعد أف أدرؾ 

المطوعوف أف جيودىـ الفردية ال تكفي لمواجية الحاجات 
المتنوعة والمشكالت المتعددة والمتجددة والتي أخذت في 
التراكـ مع بداية الثورة الصناعية وقد أدى ذلؾ إلى زيادة 
عدد الجمعيات والمؤسسات األىمية، وبعد الحرب العالمية 
الثانية تزايد بشكؿ قوي وممحوظ الحاجة إلى المتطوعيف، 
وقد زاد عددىـ وأصبحوا يمثموف قطاعا مستعرضا وكبيرا 
مف المجتمع يشمؿ كؿ فئاتو وطبقاتو بعد أف كاف يقتصر 

عمى األغنياء فقط نظًرا ألىميتو في تنمية المجتمعات 
وسد الحاجات االجتماعية، ومع تعقد الحياة أصبحت 
ىناؾ حاجة ماسة إلى العمؿ االجتماعي التطوعي في 
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العصر الحالي، وأخذت الجمعيات والمؤسسات األىمية 
(.  333-329، 2011صادؽ، )في االنتشار

ولقد شيد العمؿ االجتماعي التطوعي عدة تغيرات 
وتطورات في مفيومو ووسائمو ومرتكزاتو وذلؾ بفعؿ 

التغيرات التي تحدث في االحتياجات االجتماعية، وما 
ييمنا ىنا التطورات التي حدثت في غايات وأىداؼ العمؿ 

االجتماعي فبعد أف كاف اليدؼ األساسي ىو تقديـ 
الرعاية واإلعانة لممجتمع، أصبح اليدؼ اآلف إحداث 

التنمية في المجتمع، ولذلؾ يعد العمؿ االجتماعي إحدى 
الركائز األساسية لتحقيؽ التقدـ االجتماعي والتنمية 

بمختمؼ جوانبيا ومعيارا لقياس مستوى الرقي االجتماعي 
(.  35 : 2007ىالة الياللي، )لألفراد 

ويعرؼ المتطوع عمى أنو الشخص الذي يعطي 
وقتا وجيدا بناءا عمى اختياره الحر ومحض إرادتو إلحدى 
الجمعيات األىمية وبدوف أف يحصؿ أو يتوقع أف يحصؿ 
عمى عائد مادي نظير جيده الطوعي، ويفترض أف يكوف 

الدافع األساسي لمتطوع ىو الرغبة في خدمة المجتمع 
بجانب إشباع بعض االحتياجات االجتماعية، كالرغبة في 

: 1995عبد العاؿ، )تحقيؽ نوع مف تأكيد الذات مثال
121  .)

تعددت تعاريؼ التطوع، واف اختمفت في الشكؿ إال 
أنيا تتفؽ في الجوىر، ويعرؼ التطوع عمى انو الجيد 
الذي يبذلو أي إنساف بال مقابؿ لمجتمعو بدافع منو 

لإلسياـ في تحمؿ مسئوليات المؤسسة االجتماعية التي 
تعمؿ عمى تقديـ الرفاىية اإلنسانية عمى أساس أف 
الفرص التي تتييأ لمشاركة المواطف في أعماؿ ىذه 
المؤسسات الديمقراطية ميزة يتمتع بيا الجميع، وأف 

، (65 : 1991أحمد، )المشاركة تعيد أف يمتزموف بو 
التطوع عمى أنو الجيد  (495: 1998)ويعرؼ حسانيف 

القائـ عمى ميارة أو خبرة معينة والذي يبذؿ عف رغبة 
واختيار بغرض أداء واجب اجتماعي وبدوف توقع جزاء 

.  مالي بالضرورة
ويعرؼ العمؿ االجتماعي التطوعي في ىذا البحث 

عمى أنو جيد إنساني قد يكوف فردًا أو جماعيًا، وانو 

مساىمة حرة بناءا عمى حرية مطمقة، دوف أدنى قدر مف 
اإللزاـ مف أي مصدر غير ذاتو، وأنيا قد تكوف بالفكر أو 
الرأي أو القوؿ أو المساىمة بالعمؿ أو الماؿ أو بالوقت 

أو في أي أنشطة أخرى في الحياة، وفي التطوع ال ينتظر 
مقابؿ مادي فاليدؼ منو اإلسياـ في تنمية المجتمع، 

.  وأنيا تعتبر ىدؼ ووسيمة
وفيما يتعمؽ بدوافع المشاركة في العمؿ االجتماعي 
التطوعي يمكف القوؿ أف الدوافع تمثؿ المحرؾ األساسي 

الذي يدفع الفرد إلى المشاركة الفعالة في مختمؼ 
المجاالت والمياديف، وترتبط ىذه الدوافع بمصالح تعود 

عمى الفرد أو عمى المجتمع فغالبًا ما يشارؾ الناس 
ويندمجوف في البرامج التنموية أو الجمعيات األىمية التي 
يرونيا مضمونة النجاح وخاصة تمؾ التي تساعد عمى 
حؿ مشاكؿ الفقراء وزيادة دخميـ                     

(Vanden and Hawkins, 1996: 216)  .
ومف خالؿ الكتابات التي تناولت ىذا الموضوع 

:  يتبيف أف دوافع المشاركة التطوعية تتمثؿ في
إشباع الحاجات النفسية واالجتماعية لمفرد كحب  -1

العمؿ مع اآلخريف واكتساب تقدير واحتراـ 
 . المواطنيف وتحقيؽ شعبية بيف الجماىير

توقع الحصوؿ عمى عائد مجز يفوؽ ما يبذلو الفرد  -2
مف جيد وما يضحي بو مف ماؿ مف خالؿ عممو 

 . االجتماعي التطوعي

حب عمؿ الخير دوف انتظار مقابؿ أو جزاء،  -3
والرغبة في تحقيؽ الصالح العاـ لممواطف دوف 

 . تحقيؽ مصمحة شخصية لمفرد المتطوع

الرغبة في الحصوؿ عمى مركز في الييئات  -4
 . الخ....والجمعيات األىمية

الرغبة في تقوية الروابط بيف مختمؼ فئات المجتمع  -5
وجماعاتو ُبغية تحقيؽ نوعًا مف التكامؿ والتفاعؿ 
بيف ىذه الفئات بما يحقؽ المصالح المشتركة ليذه 

 . الفئات والجماعات
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الرغبة في تجميع الجيود المشتركة لتحقيؽ  -6
االستغالؿ األمثؿ لموارد البيئة المحيطة 

 (. 2000 : 249عبدالرحمف، وشمس الديف، )

ورغـ أىمية العمؿ االجتماعي التطوعي وقيمة 
الدور الذي يمعبو التطوعي في خدمة المجتمع إال أف 
المشاركة في العمؿ االجتماعي التطوعي تواجو بعض 

:  المعوقات مف أىميا
 . المشكمة االقتصادية والتمويؿ المالي -1

ىجرة الكثير مف أىؿ الريؼ إلى المدف بحثًا عف عمؿ  -2
وىؤالء ليس ليـ استقرار مما جعؿ توفر المتطوعيف 

 . أمًرا شاقًا لمغاية

بعض الشباب مصاب بإحباط نظًرا لما يعانونو مف  -3
البطالة وقمة الدخؿ فحاولوا االنطواء عمى أنفسيـ 

 . وانعزاليـ عف المجتمع

سيطرة أشخاص مف ذوي السمعة السيئة عمى  -4
الجمعيات أو قوة تأثيرىـ عمى جية تجمع مزيًدا مف 

عبيد، )العمؿ التطوعي لتحقيؽ مآرب شخصية ليـ 
 (. 35 ـ 2007

تعارض النشاط المطموب المشاركة فيو مع وقت  -5
 . المشاركة

ثقافة سكاف المجتمع وقيميـ واتجاىاتيـ التي تؤثر في  -6
الحياة فانخفاض مستوى الوعي وانتشار االتجاىات 
السمبية واالتكالية عادة ما تمثؿ عائقًا أماـ المشاركة 

 . التطوعية

التشاـؤ مف إمكانية تغير البيئة يقمؿ مف رغبة  -7
السكاف مف المشاركة في العمؿ االجتماعي 

 . التطوعي

إف القرار بالمشاركة في العمؿ التطوعي االختياري  -8
 (. 94-93: 1995عبد العاؿ، )يأخذ وقتًا طويالً 

ينطمؽ ىذا البحث استناًدا إلى نظرية الفعؿ 
االجتماعي التطوعي لبارسونز حيث تفترض ىذه النظرية 

أف لكؿ فرد أىدافو واىتماماتو ودوافعو الخاصة وقد 
تختمؼ ىذه الدوافع واألىداؼ واالىتمامات مف وقت آلخر 
وكؿ موقؼ يتطمب مف الفرد اتخاذ قرارات تتعمؽ بالوسائؿ 

الالزمة لبموغ األىداؼ، وأف األفراد يشاركوف في أنشطة 
المجتمع ألنيـ يعتقدوف أف ذلؾ سوؼ يساعدىـ في 
تحقيؽ أىدافيـ الشخصية بصورة أفضؿ مف الوسائؿ 

األخرى المتاحة ليـ، إال أف مدى ىذه المشاركة ونوعيتيا 
تتأثر بالعديد مف العوامؿ الموقفية والمعيارية الثقافية والتي 

قد يكوف مف بينيا العمر، والمينة، والحالة التعميمية، 
والحالة الزوجية، والدخؿ، واالنفتاح الجغرافي وقيادة 

الرأي، والتنظيمات السياسية، والقيـ واألفكار المحيطة 
شادية مصطفى، )بالموقؼ الذي تتـ فيو المشاركة 

، وعميو تعد ىذه النظرية أكثر شمواًل في (19: 1991
.  تفسير ظاىرة المشاركة

وقد أجريت بعض الدراسات االجتماعية في مجاؿ 
( 2007)المشاركة بصورىا المختمفة منيا دراسة طنطاوي 

إلى انخفاض مشاركة الريفييف ومنيـ الزراع في األنشطة 
حيث  (2001)وفي دراسة حيدؽ . التنموية المجتمعية
مف المبحوثيف كانت درجة % 62.5توصؿ إلى أف 

مشاركتيـ في المشروعات التنموية منخفضة، وأف 
مف المبحوثيف كانت درجة مشاركتيـ الشعبية % 57.8

مف المبحوثيف ال يشاركوف في % 31منخفضة، وأف 
( 1999)وفي دراسة أماؿ السيد . مجاؿ البيئية مطمقاً 

توصمت إلى أف نسبة مف لمف يشارؾ في برنامج شروؽ 
، %35.5ونسبة مف كانت مشاركتيـ ضعيفة % 36.5

، وذوي المشاركة %16وذوي المشاركة المتوسطة نسبتيـ 
( 1998)وفي دراسة ميا عبد الرحيـ%. 12العالي 

أوضحت نتائجيا أف مستوى مشاركة الشباب الريفي إما 
تبيف  (1998)وفي دراسة فرغمي. منخفضة أو متوسطة
مف المبحوثيف المشاركيف % 61مف النتائج أف حوالي 

وفي دراسة عمى . بصفة عامة مشاركتيـ ضعيفة
أظيرت النتائج االنخفاض النسبي لمستوى  (1995)

مشاركة الزراع في مشروع التنمية الريفية، وأف ىناؾ 
وفي دراسة العزبي . عالقة متباينة بيف المشاركيف والتنمية

مف % 47توصؿ الباحثاف أف حوالي  (1991)والسيد 
لـ % 53العينة قد شاركوا في األنشطة المحمية وأف نحو 

مف جممة % 65يشاركوا في األنشطة المحمية، وأف نحو 
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المشاركات التطوعية كانت في صورة تقديـ تبرعات 
في صورة أنشطة تنفيذية تتمثؿ في العمؿ % 35نقدية، و

التنفيذ، باإلضافة إلى إجراء االتصاالت واإلجراءات 
وفي دراسة . التنظيمية األخرى الضرورية إلنجاز العمؿ

توصؿ الباحثاف إلى أف غالبية  (1989)الصياد وسالـ
يشاركوف في مشروعات التنمية  (%55.6)المبحوثيف 

الريفية ويرجع ذلؾ إلى الرغبة في زيادة الدخؿ وفي تنفيذ 
( 1989)وفي دراسة عبد الرحمف . الممارسات الجديدة

أوضحت النتائج قمة اشتراؾ الزراع في المنظمات الريفية 
المختمفة باستثناء الجمعية التعاونية الزراعية وتدني 

مشاركة الزراع في المشروعات المختمفة حيث أف غالبية 
لـ يشاركوا في أي مشروع مف % 52الحائزيف 

( 1987)وفي دراسة مموخية . المشروعات التنموية
أظيرت النتائج أف غالبية السكاف يتسموف بالسمبية 

والالمباالة وعدـ االىتماـ باالشتراؾ في عمؿ ينفع القرية، 
ويتبعو األىالي واعتمادىـ عمى الحكومة في حؿ 

. مشاكميـ، وأف مقدراتيـ متوسطة عمى مواجية مشاكميـ
وبصفة عامة يتضح مف نتائج الدراسات السابقة انخفاض 

مستوىى مشاركة الريفييف ومنيـ الزراع في أي أنشطة 
تنموية أو منظمة ومف أجؿ ىذا سعت الدراسة الحالية 

لمتعرؼ عمى محددات مشاركة الريفييف في العمؿ 
االجتماعي التطوعي بالجمعيات األىمية في محافظة 

.  كفرالشيخ
الفروض البحثيـة 

توجد عالقة ارتباطية معنوية بيف درجة مشاركة  -1
الريفييف في العمؿ االجتماعي التطوعي بالجمعيات 
األىمية وبيف كؿ مف المتغيرات المستقمة المدروسة 

السف، والمستوى التعميمي، وحجـ الحيازة : وىي 
الزراعية، والوعي السياسي، والوعي بمشكالت 

المجتمع المحمي، والدخؿ الشيري، وقيادة الرأي، 
وعضوية المنظمات االجتماعية، ودرجة تأثير 

 . األسرة، واالتجاه نحو التنمية

توجد عالقة معنوية بيف المتغيرات المستقمة المدروسة  -2
مجتمعة، وبيف درجة مشاركة الريفييف في العمؿ 

 . االجتماعي التطوعي بالجمعيات األىمية

تسيـ كؿ مف المتغيرات المستقمة إسيامًا معنويًا في  -3
تفسير التبايف الكمي في درجة مشاركة الريفييف في 

 . العمؿ االجتماعي التطوعي بالجمعيات األىمية

والختبار صحة الفروض البحثية السابقة تـ وضع 
.  الفروض اإلحصائية المناظرة ليا في صورتيا الصفرية

الطريقـة البحثيـة 
:  منطقة البحث

أجري ىذا البحث بمحافظة كفرالشيخ حيث تعتبر 
محافظة كفرالشيخ ثاني محافظات الجميورية بعد محافظة 

القاىرة مف حيث عدد الجمعيات األىمية المعاناة، 
باإلضافة إلى زيادة عدد الجمعيات األىمية المشيرة بيا 

الجياز المركزي ) 2013مقارنة بعاـ % 15.2وتقدر بػ
باإلضافة إلى  أنيا  (2014لمتعبئة العامة واإلحصاء، 

مقر عمؿ الباحث وتضـ محافظة كفرالشيخ عشرة مراكز 
إدارية، وقد تقرر اختيار أكبر ثالث مراكز مف حيث عدد 

- سيدي سالـ- كفرالشيخ: الجمعيات االىمية والمراكز ىي
دسوؽ، وبنفس المعيار تـ اختيار أكبر قرية مف كؿ مركز 
منتشر بيا تمؾ الجمعيات فكانت القرى المختارة ىي قرية 
منشأة عباس بمركز سيدي سالـ، وقرية سنيور المدينة 

.  بمركز دسوؽ، وقرية مسير بمركز كفرالشيخ
:  شاممة البحث وعينته

أجري ىذا البحث عمى جميع الريفييف المقيميف 
 سنة فأكثر 22بالقرى الثالث الذيف بمغت أعمارىـ 

وبحصر أعدادىـ طبقًا لذلؾ بمغ عددىـ بالقرى الثالث 
 مبحوثًا يمثموف شاممة البحث، ولتحقيؽ أىداؼ 3500

مف شاممة % 10البحث تـ اختيار عينة عشوائية بنسبة 
 مبحوثًا موزعيف 350الريفييف وبذلؾ بمغ حجـ العينة 

عمى القرى الثالث المختارة توزيعًا تناسبيًا كما ىو موضح 
(.  1)بجدوؿ رقـ

ولتحديد عينة المديريف تـ حصر جميع الجمعيات 
األىمية بالمراكز الثالثة فوجد أف عدد الجمعيات األىمية 
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 جمعية بمركز 62 جمعية أىمية، و81بمركز كفرالشيخ 
 جمعية بمركز دسوؽ وبذلؾ بمغت 57سيدي سالـ، و

 جمعية 200شاممة الجمعيات األىمية بالمراكز الثالث 
أىمية وقد تقرر اختيار عينة عشوائية منتظمة مف مديريف 

 مدير جمعية أىمية تمثؿ 50ىذه الجمعيات بمغ قواميا 
مف شاممة ىذه الجمعيات تـ توزيعيا عمى قرى % 25

المراكز الثالث حسب نسبة تمثيؿ كؿ مركز في شاممة 
.  البحث

:  أسموب جمع وتحميل البيانات
تـ إعداد استمارة استبياف لمريفييف تضمنت عددا 

مف األسئمة تتعمؽ بالمتغيرات المستقمة كما تضمنت أسئمة 
خاصة بالمتغير التابع وىو مشاركة الريفييف في العمؿ 
االجتماعي التطوعي بالجمعيات األىمية، وكذلؾ تحتوى 

عمى أسئمة خاصة باألسباب التي تمنع الريفييف مف 
المشاركة في العمؿ االجتماعي التطوعي بالجمعيات 

األىمية ومقترحاتيـ لمواجيتيا، واستمارة أخرى لممديريف 
بالجمعيات األىمية وتحتوى عمى المقترحات التي تشجع 
الريفييف عمى المشاركة في العمؿ التطوعي مف وجية 
نظرىـ وتـ اختبار استمارتي البحث مبدئيًا حيث تـ 

 30اختبار استمارة الريفييف عمى عينة عشوائية مف 

مبحوثًا بقرية الورؽ مركز سيدي سالـ وتـ اختبار استمارة 
المديريف عمى عينة عشوائية مف عشرة مديريف مف مركز 
سيدي سالـ وبعد إجراء االختبار المبدئي لكؿ استمارة تـ 
إجراء التعديالت الالزمة حتى تـ الوصوؿ إلى الشكؿ 

النيائي لكؿ مف االستمارتيف وتـ جمع البيانات الميدانية 
بالمقابمة الشخصية باستخداـ استمارتي االستبياف خالؿ 

بريؿ مف عاـ  ، وبعد 2015شيور فبراير، ومارس، وا 
دخاليا  االنتياء مف جمع البيانات، تـ ترميزىا وتفريغيا وا 
برامج الحاسب اآللي لتحميميا إحصائيا، وتـ استخداـ 

النسبة المئوية، والتكرارات، والمتوسط الحسابي، 
واالنحراؼ المعياري، ومعامؿ ألفا كرونباخ لتقدير ثبات 

بعض المتغيرات البحثية ومعامؿ االرتباط البسيط 
واالنحدار الخطي المتعدد، واالنحدار التدرجي الصاعد 

.  لتحميؿ وتفسير النتائج
:  قياس المتغيرات البحثية

:  تـ قياسيا عمى النحو التالي
وتـ قياسو بسؤاؿ المبحوث عف سنو وقت جمع : السف -1

البيانات وىو رقـ مطمؽ وكاف متوسط أعمار أفراد 
 12.07 سنة بانحراؼ معياري قدره 46.09العينة 
 . سنة

.  توزيع شاممة وعينة البحث عمى القرى الثالث المختارة موضع البحث: 1جدول 
اإلجمالي كفرالشيخ دسوق  سيدي سالم المراكز  مسير  سنهور المدينة منشأة عباس القرى 
 3500 1490 810 1200الشاممة 
 350 149 81 120العينة 

.  2014مركز المعمومات ودعـ اتخاذ القرار، محافظة كفرالشيخ، : المصدر

وتـ قياس ىذا المتغير : المستوى التعميمي لممبحوث -2
 درجات، 4بإعطاء األمي صفر، والذي يقرأ ويكتب 

والمتعمـ أعطي درجات تساوي عدد السنوات التي 
أتميا بنجاح في التعميـ االنتظامي، وبمغ المتوسط 

 سنة دراسية، 8.08الحسابي ليذا المتغير 
 .  سنة دراسية6.08وبانحراؼ معياري قدره 

تـ قياسيا بعدد : حجـ الحيازة األرضية الزراعية -3
القراريط التي يمتمكيا المبحوث بكؿ السبؿ وىو رقـ 
مطمؽ وبمغ متوسط حجـ الحيازة الزراعية لممبحوثيف 

 40.13 قيراط، وبانحراؼ معياري قدره 34.64
 . قيراط

تـ قياسو بمقياس مكوف مف ستة : الوعي السياسي -4
بنود تتعمؽ بمعرفة المبحوثيف بالمجاالت المختمفة 
بنواحي السياسة ويعطى المبحوث درجة واحدة عف 
كؿ بند يعرفو مف البنود الستة، وبمغ معامؿ الفا 

 وىذا يعني أنو يتمتع بمعامؿ ثبات 0.78كرونباخ 
يصمح لمقياس، ثـ جمعت درجات البنود الستة 

لتعبر عف الدرجة الكمية لمستوى الوعي السياسي، 
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 درجة، 3.06وكاف متوسط درجات المقياس 
 .  درجة1.87وبانحراؼ معياري قدره 

تـ قياس ىذا : الوعي بمشكالت المجتمع المحمي -5
المتغير مف خالؿ ثالث أبعاد فرعية ىي أف يقـو 
المبحوث بتحديد أىـ خمس مشكالت موجودة في 
مجتمعو المحمي ويرتبيا حسب أىميتيا النسبية، 
والبعد الثاني أف يحدد الجيات المسئولة عف حؿ 

ىذه المشكالت، والبعد الثالث معرفة الخدمات التي 
يمكف أف تقدميا لو الجيات المسئولة عف حؿ ىذه 
المشكالت وتـ جمع الدرجات لمحصوؿ عمى الدرجة 

الكمية لموعي بمشكالت المجتمع المحمي وكاف 
 درجة، 0.81المتوسط الحسابي ليذا المتغير 

 .  درجة0.39وبانحراؼ معياري قدره 

يقصد بالدخؿ ىنا جميع : الدخؿ الشيري لممبحوث  -6
مصادر الدخؿ المختمفة التي يحصؿ منو المبحوث 
عمى أمواؿ ينفؽ منيا عمى نفسو وأسرتو وكؿ شيء 
خالؿ الشير مضاؼ اليو ما يدخره المبحوث إذا 
وجد وعميو تـ قياسو بسؤاؿ المبحوث عف بنديف 

أساسييف ىما االدخار إف وجد في الشير، واإلنفاؽ 
الشيري، حيث يتمثؿ اإلنفاؽ في عدة بنود وىي 
فاتورة التميفوف إف وجد، وفاتورة الكيرباء والمياه 

شيريًا، ومصاريؼ تعميـ األوالد، والمأكؿ والممبس، 
والرعاية الصحية، والمجامالت واليدايا، وأي 

مصاريؼ أخرى خالؿ الشير، ثـ تـ جمع بنود 
االنفاؽ مع بند االدخار لمحصوؿ عمى الدرجة 
الكمية لمدخؿ الشيري لممبحوث، وكاف متوسط 

 1500دخوؿ أفراد العينة وقت إجراء البحث 
 .  جنييا1330.76جنييا، وبانحراؼ معياري قدره 

وقد تـ قياسو مف خالؿ سؤاؿ المبحوث : قيادة الرأي -7
عف مدى لجوء الريفييف لممبحوث طمبا لمنصح 

والمشورة في أربعة مجاالت اجتماعية ىي المشاركة 
في الجمعيات األىمية، والمشاكؿ االجتماعية مع 

نياء مصمحة ليـ عند  األىؿ والجيراف، وا 
المسئوليف، وزواج وتعميـ األوالد، وتدرجت االجابات 

عمى كؿ بند مف بالبنود بيف دائمًا، واحيانًا، ونادرًا، 
، صفر 1، 2، 3وال وأعطيت اإلجابات درجات 

عمى الترتيب ثـ جمعت درجات بنود المقياس لتعبر 
عف درجة قيادة الرأي لممبحوث، وبمغ المتوسط 

 درجة، وبانحراؼ 3.34الحسابي ليذا المتغير 
 .  درجة1.79معياري قدره 

تـ قياسيا بعمؿ قائمة : عضوية المنظمات االجتماعية -8
لممنظمات الموجودة بقرى البحث وطمب منو أف 
يحدد إذا كاف عضو يأخذ درجة، وفي حالة عدـ 

ذا كاف عضو طمب منو أف  العضوية يأخذ صفر، وا 
يحدد نوع عضويتو لكؿ منيا باالختيار بيف ثالث 
إجابات وىي عضو عادي، وعضو مجمس إدارة، 
ورئيس مجمس إدارة، وأعطيت تمؾ اإلجابات أوزاف 

 بالترتيب ثـ جمعت الدرجات 3، 2، 1رقمية 
لمحصوؿ عمى الدرجة الكمية لعضوية المبحوث 
بالمنظمات االجتماعية وكاف المتوسط الحسابي 

 درجة، وبانحراؼ معياري قدره 2.98ليذا المتغير 
 .  درجة1.54

ويقصد بيا مدى تأثير األسرة في : درجة تأثير األسرة -9
اتخاذ المبحوث قراره بالمشاركة في العمؿ التطوعي 
مف عدمو في األنشطة التنموية بالجمعيات األىمية 

بمجتمعو المحمي، تـ قياسو بمقياس يتكوف مف 
أربعة استجابات ىي كبيرة، ومتوسطة، وقميمة، وال 
يوجد تأثير وأخذت تمؾ االستجابات األوزاف الرقمية 

 عمى الترتيب وكاف المتوسط 1، 2 و3، 4التالية 
 درجة، وبانحراؼ معياري قدره 0.86الحسابي لو 

 .  درجة0.90

وتـ قياس ىذا المتغير مف : االتجاه نحو التنمية -10
خالؿ إعداد قائمة بيا أربعة عشرة عبارة ما بيف 

اإليجابي والسمبي، وبسؤاؿ المبحوث عف استجابتو 
وأخذت العبارات  (موافؽ، سياف، غير موافؽ)

 وتـ 3، 2، 1 والعبارات السمبية 1، 2، 3اإليجابية 
إجراء اختبار الثبات ليذا المقياس فكاف معامؿ 

 وىذا يعني أف المقياس 0.68الثبات ليذا المقياس 
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يتمتع بمعامؿ ثبات معقوؿ ويصمح لمقياس، ثـ تـ 
جمع درجات ىذا المقياس ليعبر عف الدرجة الكمية 
لالتجاه نحو التنمية وكاف المتوسط الحسابي ليذا 

 درجة، وبانحراؼ معياري قدره 1.91المتغير 
 .  درجة2.45

أسباب عدـ مشاركة الريفييف في العمؿ االجتماعي  -11
ويقصد بيا األسباب : التطوعي بالجمعيات األىمية

التي منعت المبحوث مف المشاركة في األنشطة 
التطوعية بالجمعيات األىمية، وتـ قياسيا بسؤاؿ 

مفتوح وجو إلى المبحوثيف غير المشاركيف بالعمؿ 
التطوعي بالجمعيات األىمية، فتـ الحصوؿ عمى 
ثمانية وأربعوف سببا وتـ تقسيـ ىذه األسباب إلى 
ست مجموعات سببية وىي مجموعة األسباب 
االجتماعية وتتضمف سبعة أسباب، ومجموعة 
األسباب الدينية تحتوى عمى تسعة أسباب، 

ومجموعة األسباب النفسية وتتضمف تسعة أسباب، 
ومجموعة األسباب االقتصادية وتحتوي عمى عشرة 
أسباب، ومجموعة األسباب النظامية وتشتمؿ عمى 

ثمانية أسباب، ومجموعة األسباب المجتمعية 
وتتضمف عمى خمسة أسباب، وتـ حسابيا مف 

خالؿ التكرارات وحسبت النسبة المئوية لكؿ منيا 
 . وتـ ترتيبيا تنازليًا وفقًا لذلؾ

ويقصد بيا ما يقترحو المبحوث سواء : المقترحات -12
مف الريفييف أو مف مديري الجمعيات األىمية مف 

مقترحات تحفز وتشجع الريفييف عمى المشاركة في 
العمؿ االجتماعي التطوعي بالجمعيات األىمية، وتـ 
قياسيا بسؤاؿ يوجو إلى المبحوثيف ليحدد كؿ منيـ 

المقترحات التي يرونيا تحفز الريفييف عمى 
المشاركة في العمؿ االجتماعي التطوعي 

بالجمعيات األىمية والتغمب عمى المشكالت التي 
تعوؽ مشاركتيـ، وتـ حسابيا مف خالؿ التكرارات 

وحسبت النسبة المئوية لكؿ مقترح وتـ ترتيبيا 
 . تنازليًا وفقًا لألىمية النسبية لكؿ مقترح

ىو المشاركة في العمؿ : قياس المتغير التابع -13
االجتماعي التطوعي بالجمعيات األىمية وتـ قياسيا 
بسؤاؿ المبحوث عف مشاركتو، وطمب منو يحدد 

دوره في كؿ نشاط يقـو بو، وتـ إعطاء درجة عف 
كؿ دور قاـ بو المبحوث في كؿ مشروع مف 

المشروعات التي قامت بو تمؾ الجمعيات، وتكوف 
المقياس مف اثنى عشر بندا وكانت ىذه البنود ىي 

التبرع بالماؿ، وجمع تبرعات، واالتصاؿ 
بالمسئوليف، وحضور االجتماعات، وعمؿ دعاية، 
براز أىمية العمؿ التطوعي في خدمة المجتمع،  وا 
والمساعدة في حؿ مشاكؿ الجمعيات، والمساعدة 
قناع األىالي  في تقديـ حموؿ ليذه المشكالت، وا 
بالعمؿ التطوعي، واإلدالء بالرأي، ومتابعة وتقييـ 
أنشطة الجمعية، والتفرغ لمعمؿ التطوعي، وجمعت 
الدرجات اإلجمالية التي حصؿ عمييا المبحوث مف 
خالؿ اشتراكو في المشروعات المختمفة لتعبر عف 

الدرجة الكمية عف درجة المشاركة التطوعية 
 5.37بالجمعيات األىمية، وبمغ المتوسط الحسابي 

 .  درجة5.37درجة، وبانحراؼ معياري قدره 

:  وصف عينة البحث
أف نحو خمسي  (2)توضح النتائج البحثية بجدوؿ

مف كبار السف، وأف ما يزيد قمياًل % 40.57المبحوثيف 
ال يجيدوف القراءة والكتابة، % 27.71عف ربع المبحوثيف 

مف المبحوثيف مف حممة % 45وأف ما يقرب مف نصؼ 
المؤىالت المتوسطة والعميا، وأف ما يقرب مف تسعة 

كانت حيازتيـ صغيرة وىـ % 89.43أعشار المبحوثيف 
يقعوف في فئة الحيازة األرضية الصغيرة التي تتراوح 

قيراط، وأف نصؼ  (76- صفر)مساحتيـ ما بيف
يقعوف في فئة الوعي السياسي % 50المبحوثيف 

% 80.25المتوسط، وأف الغالبية العظمى مف المبحوثيف 
لدييـ وعي عالي بمشكالت المجتمع المحمي الريفي، 

.  ( مبحوث350= ن )توزيع المبحوثين وفقًا لخصائصهم الشخصية : 2جدول 
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% العدد الخصائص % العدد الخصائص  
  :  الدخؿ الشيري- 6  :  السف- 1

( 1676-214)فئة الدخوؿ المنخفضة  27.43 96سنة  (36-22)فئة األعمار الصغيرة 
جنيو 

245 70.00 

( 3139-1677)فئة الدخوؿ المتوسطة  32.00 112سنة  (51-37)فئة األعمار المتوسطة 
جنيو 

72 20.57 

 9.43 33جنيو   (4602-3140)فئة الدخوؿ الكبيرة  40.57 142سنة   (76-53)فئة األعمار الكبيرة 
  :  قيادة الرأي- 7  :  المستوى التعميمي- 2

 19.14 67درجة   (1-صفر)فئة القيادة المنخفضة  27.71 97  (صفر)أمػػي 
 52.00 182درجة   (4-2)فئة القيادة المتوسطة  9.41 32(  4)يقرأ ويكتب 
 28.86 101درجة   (6-5)فئة القيادة المرتفعة  6.82 22ابتدائػي  
  :  عضوية المنظمات االجتماعية- 8 10.28 36إعػدادي  
 66.28 232درجة  (3-صفر)فئة العضوية المنخفضة  25.71 90ثانػػوي  
 30.86 108درجة   (6-4)فئة العضوية المتوسطة  20.88 73جامعػي  

 2.86 10درجة   (10-7)فئة العضوية المرتفعة    
  :  درجة تأثير األسرة- 9  :  حجـ الحيازة األرضية الزراعية - 3

( 76-صفر)فئة الحيازات الصغيرة 
قيراط  

 43.71 153درجة  (صفر)فئة مف ليس لدييـ تأثير  89.43 313

( 154-77)فئة الحيازات المتوسطة 
قيراط  

 30.00 105درجة   (1)فئة مف لدييـ تأثير منخفض  9.14 32

( 230-155)فئة الحيازات الكبيرة 
قيراط  

 22.28 78درجة   (2)فئة مف لدييـ تأثير متوسط  1.43 5

 4.01 14درجة   (3)فئة مف لدييـ تأثير قوي    
  :  االتجاه نحو التنمية- 10  :  الوعي السياسي- 4

-صفر)فئة الوعي السياسي المنخفض 
درجة  (1

 29.14 102درجة   (17-1)فئة االتجاه المنخفض  19.71 69

( 4-2)فئة الوعي السياسي المتوسط 
درجة  

 50.28 176درجة   (35-18)فئة االتجاه المتوسط  50.00 175

( 6-5)فئة الوعي السياسي المرتفع 
درجة  

 20.58 72درجة   (52-36)فئة االتجاه المرتفع  30.29 106

  :  المشاركة التطوعية- 11  :  الوعي بمشكالت المجتمع المحمي- 5
فئة مف ليس لدييـ وعي بالمشكالت 

درجة  (صفر)
 60.57 212درجة   (صفر)فئة ال تشارؾ  18.57 65

( 1)فئة مف لدييـ وعي بالمشكالت 
.  درجة

 39.43 138درجة   (1)فئة تشارؾ  81.43 285

.  عينة البحث: المصدر

يقعوف في فئة % 70وأف أكثر مف ثمثي المبحوثيف 
الدخوؿ المنخفضة، وأف أكثر مف نصؼ المبحوثيف 

يقعوف في فئة قيادة الرأي المتوسطة، وأف غالبية % 52
يقعوف في فئة عضوية المنظمات % 66.38المبحوثيف 

االجتماعية المنخفضة، وأف أكثر مف خمسي المبحوثيف 
يقعوف في فئة مف ليس ليـ تأثير عمى % 43.71

المبحوث باتخاذ قرار المشاركة، وأف نحو ثمثي المبحوثيف 
يقعوف في فئة التأثير المنخفض، وأف أكثر مف نصؼ 

يقعوف في فئة االتجاه المنخفض % 50.28المبحوثيف 
مف % 60.57نحو التنمية، وأف أكثر مف نصؼ 

المبحوثيف ال يشاركوف في العمؿ التطوعي بالجمعيات 
يشاركوف % 39.43األىمية، وأف قرابة خمسي المبحوثيف 

.  في العمؿ االجتماعي التطوعي بالجمعيات األىمية
النتائـج ومناقشتهـا 

يمكف عرض النتائج التي أمكف التوصؿ إلييا وفقًا 
:  ألىداؼ ىذا البحث كما يمي

مستوى مشاركة الريفيين في العمل االجتماعي : أوالً 
.  التطوعي بالجمعيات األهمية بمنطقة البحث
تمعب مشاركة الريفييف في العمؿ االجتماعي 

التطوعي دوًرا ىامًا في تحقيؽ التنمية الريفية، ومما الشؾ 
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فيو أف نجاح وفاعمية التنمية الريفية تتوقؼ عمى مقدار 
ونوع مشاركة أفراد المجتمع في ىذه الجيود حيث أف 

الجيود الحكومية بمفردىا ال تستطيع تحقيؽ برامج التنمية 
المطموبة، ويتناوؿ ىذا الجزء مستوى مشاركة الريفييف في 

العمؿ االجتماعي التطوعي بالجمعيات األىمية، حيث 
تراوحت القيـ المعبرة عف مستوى مشاركة الريفييف في 
العمؿ االجتماعي التطوعي بالجمعيات األىمية بيف 

درجة وتـ تقسيـ ىذا المدى إلى أربع فئات  (14- صفر)
، والفئة الثانية فئة (صفر)األولى وىػي فئة ال يشارؾ 
درجة، والفئة الثالثة فئة  (4-1)المشاركة المنخفضة مف 
درجة، والرابعة فئة  (9-5)المشاركة المتوسطة مف 
.  درجة (14-10)المشاركة المرتفعة مف 

أف ما يقرب مف ثمثي  (3)وتوضح بيانات جدوؿ
المبحوثيف ال يشارؾ في العمؿ االجتماعي % 60.57

% 26.28التطوعي بالجمعيات األىمية، وأف نحو ربع 
المبحوثيف كاف مستوى مشاركتيـ منخفض، وأف حوالي 

مف المبحوثيف كاف مستوى مشاركتيـ متوسطة، % 8.57
منيـ كانت مشاركتيـ مرتفعة في % 4.58وأف حوالي 

.  العمؿ االجتماعي التطوعي بالجمعيات األىمية
يتضح مف الجدوؿ أف منواؿ توزيع المبحوثيف يقع 

في فئة الذيف ال يشاركوف، يمييا فئة المشاركة المنخفضة، 
ثـ فئة المشاركة المتوسطة، وأخيرا فئة المشاركة المرتفعة، 

وىذا يعكس تدني مستوى مشاركة المبحوثيف في العمؿ 
االجتماعي التطوعي بالجمعيات األىمية، وقد يرجع تدني 

مشاركة الريفييف إلى العديد مف األسباب التي سوؼ 
 138وتبيف مف نتائج نفس الجدوؿ أف . نستعرضيا الحقا
مف إجمالي أفراد العينة % 39.42مبحوثًا يمثموف 

.  يشاركوف في العمؿ التطوعي بالجمعيات األىمية
مستوى مشاركة المبحوثين في العمل : 3جدول 

.  االجتماعي التطوعي بالجمعيات األهمية
% العدد فئات المشاركة  

 60.57 212 (صفر)ال يشارؾ 
  يشػػارؾ 

 26.28 92درجة   (4-1)مشاركة منخفضة 
 8.57 30درجة   (9-5)مشاركة متوسطة 
 4.58 16درجة   (4-10)مشاركة مرتفعة 

 100 350المجمػػػوع 
.  عينة البحث: المصدر

مف المشاركيف قد % 84.06أف  (4)ويوضح جدوؿ
منيـ قد ساىـ بجمع % 73.91شاركوا بالترع بالماؿ، و

منيـ قد ساىـ باالتصاؿ % 70.29تبرعات، وأف 
منيـ قد ساىـ بالوقت، وأف % 60.14بالمسئوليف، وأف 

مف المشاركيف قاموا بعمؿ دعاية لمعمؿ % 51.44
منيـ قد ساىـ بالعمؿ أو % 46.38التطوعي، وأف 
منيـ قد ساىـ في إقناع % 38.40المجيود، وأف 

األىالي بالعمؿ التطوعي في الجمعيات األىمية،                 

.  توزيع المبحوثين المشاركين في العمل االجتماعي وفقًا ألدوارهم بالجمعيات األهمية: 4جدول 
%  138= العدد ناألدوار التي شارك بها المبحوثين في الجمعيات األهمية 

 84.06 116التبرع بالماؿ 
 73.91 102جمع تبرعات  

 70.29 97االتصاؿ بالمسئوليف 
 60.14 83المساىمة بالوقت  

 51.44 71عمؿ دعايػػػػة 
 46.38 64المساىمة بالعمؿ أو المجيود  
 38.40 53إقناع األىالي بالعمؿ التطوعي  

 29.71 41متابعة أنشطة الجمعيات  
 26.81 37إبراز أىمية العمؿ التطوعي في تنمية القرية  

 23.91 33المساىمة في حؿ مشاكؿ الجمعيات  
 15.22 21مساىمة عينيػػة 
 6.52 9مشاركة بالرأي  

  مبحوث138= قد يساىـ المبحوث بأكثر مف دور في الجمعيات األىمية               ف * 
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قاموا بمتابعة أنشطة الجمعيات، وأف % 29.71وأف 
منيـ قد ساىموا بإبراز أىمية العمؿ التطوعي % 26.81

مف المشاركيف سعوا في % 23.91في تنمية القرية، وأف 
مف المشاركيف % 15.22حؿ مشاكؿ الجمعيات، وأف 

مف % 6.52كانت مساىمتيـ عينية، بينما ساىـ 
.  المشاركيف بالرأي

ويتضح مف الجدوؿ أف الغالبية العظمى مف 
المبحوثيف قد شارؾ بالتبرع بالماؿ في العمؿ االجتماعي 
التطوعي بالجمعيات األىمية وقد يرجع ذلؾ إلى سيولة 
.  التبرع بالماؿ فيمكف لمفرد أف يتبرع بأي مبمغ ولو بسيط

أسباب عدم مشاركة الريفيين في العمل : ثانًيا
.  االجتماعي التطوعي بالجمعيات األهمية

ولموقوؼ عمى أسباب عدـ مشاركة الريفييف في 
العمؿ االجتماعي التطوعي بالجمعيات األىمية تـ سؤاؿ 

المبحوثيف غير المشاركيف في العمؿ االجتماعي 
التطوعي بالجمعيات األىمية عف أسباب عدـ مشاركتيـ 
وقد يتبيف أف المبحوثيف الذيف ال يشاركوف باألنشطة 

التطوعية بالجمعيات األىمية قد أشاروا إلى األسباب التي 
تمنعيـ مف المشاركة في أنشطة تمؾ الجمعيات والبالغ 
عددىا ثمانية وأربعيف سببًا أمكف تصنيفيـ إلى ستة 

:  مجموعات سببية كما يمي
 

:  مجموعة األسباب االجتماعية- أ

أنو يوجد سبعة  (5)توضح النتائج الواردة بجدوؿ
أسباب اجتماعية تمنع مشاركة الريفييف في العمؿ 

االجتماعي التطوعي بالجمعيات األىمية وأتي في مقدمة 
ىذه األسباب عدـ توافر الوقت حيث أقر ىذا السبب 

، ثـ أتى بعد ذلؾ سبب تربية األوالد وذكره 82.54
، ثـ يمي ذلؾ سبب رفض الزوج لمشاركة 76.98%

الزوجة في العمؿ التطوعي بيذه الجمعيات وأقره نحو 
مف المبحوثيف، ثـ أتى سبب عدـ الوعي % 62.26

بأىمية دور الجمعيات في تنمية المجتمع في المرتبة 
مف المبحوثيف، ويمي % 55.19الرابعة بنسبة أقرىا نحو 

ذلؾ سبب رفض الزوجة لمشاركة الزوج في العمؿ 
مف % 52.36االجتماعي التطوعي وأقره حوالي 

المبحوثيف، ثـ أتي سبب العادات والتقاليد في الريؼ 
المصري التي ترفض خروج المرأة لمعمؿ بنسبة 

مف إجمالي المبحوثيف، وأخيًرا سبب انخفاض % 31.61
مف % 16.51التعميـ أتى في المرتبة األخيرة بنسبة أقرىا 

إجمالي المبحوثيف غير المشاركيف في العمؿ االجتماعي 
.  التطوعي

وبحساب متوسط نسبة مجموعة األسباب 
مف إجمالي % 53.91االجتماعية وجد أنيا تبمغ نحو 

األسباب االجتماعية التي تمنع مشاركة الريفييف في 
العمؿ االجتماعي التطوعي بالجمعيات األىمية،  

األسباب االجتماعية التي تمنع المبحوثين من المشاركة بالعمل االجتماعي التطوعي بالجمعيات األهمية : 5جدول 
.  ومرتبة تنازليًا حسب نسبة تكرارها

% العدد األسبـــــاب 
متوسط نسبة 

مجموعة األسباب 
االجتماعية 

 82.54 175.  عدـ توافر الوقت- 1

53.91 %

 76.89 163.  تربية االوالد- 2
 62.26 132.   رفض الزوج لمشاركة الزوجة- 3
 55.19 117.  عدـ الوعي بأىمية دور الجمعيات األىمية في تنمية المجتمع- 4
 52.36 110.  رفض الزوجة لمشاركة الزوج- 5
 31.61 67.  العادات والتقاليد في الريؼ المصري التي ترفض خروج المرأة لمعمؿ التطوعي- 6
 16.51 35.  انخفاض التعميـ- 7

  مبحوث212= ف .                                                        عينة البحث: المصدر  
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وىذا يعني أف مجموعة األسباب االجتماعية تعد خطر 
ييدد عممية المشاركة في العمؿ االجتماعي التطوعي ولذا 
يجب عمينا محاولة التغمب عمى ىذه األسباب والتخفيؼ 
مف حدتيا، وكاف أكثر األسباب االجتماعية تأثيًرا ويمنع 
مشاركة الريفييف وأقرىا أكثر مف نصؼ العينة ىي عدـ 

توافر الوقت، وتربية األوالد، ورفض الزوج لمشاركة 
الزوجة، وعدـ الوعي بأىمية دور الجمعيات، ورفض 

. الزوجة لمشاركة الزوج
:  مجموعة األسباب الدينية- ب

أنو يوجد تسعة أسباب  (6)أظيرت النتائج بجدوؿ
دينية تمنع المبحوثيف مف المشاركة في العمؿ االجتماعي 
التطوعي بالجمعيات األىمية، حيث أتى سبب مفاضمة 

الريفييف بيف العمؿ التطوعي بالجمعيات األىمية ومساعدة 
مف % 54.72الفقراء في المقدمة وأفاد بيذا السبب 

المبحوثيف، ويمي ذلؾ سبب عدـ وجود تحفيز معنوي مف 
رجاؿ الديف نحو العمؿ التطوعي بالجمعيات وأقرىا حوالي 

مف المبحوثيف، بينما جاء سبب عدـ وجود % 53.30
قدوة دينية في الريؼ تشجع عمى العمؿ التطوعي 

مف % 47.64بالجمعيات في المرتبة الثالثة وذكر ذلؾ 
المبحوثيف، في حيف ذكر سبب تطويع بعض رجاؿ الديف 

مف إجمالي % 46.70العمؿ التطوعي لصالحيـ 
المبحوثيف غير المشاركيف، في حيف أتى سبب الشؾ مف 
قبؿ الريفييف في بعض رجاؿ الديف القائميف عمى ذلؾ في 

مف المبحوثيف، % 41.03المرتبة الخامسة بنسبة أقرىا 

وجاء في المرتبة السادسة سبب عدـ توضيح رجاؿ الديف 
صواب العمؿ التطوعي بالجمعيات بنسبة أقرىا 

مف المبحوثيف، وجاء سبب عدـ حث رجاؿ % 39.16
الديف الريفييف عمى المشاركة في العمؿ التطوعي 

% 36.32بالجمعيات في المرتبة السابعة وأقرىا حوالي 
مف إجمالي المبحوثيف، وجاء غياب الوعي الديني في 

مف % 20.75المرتبة الثامنة بنسبة ذكرىا نحو 
المبحوثيف، وأتي في المرتبة األخيرة سبب وجود بعض 
القيود الدينية التي تحد مف مشاركة الريفييف بنسبة أقرىا 

.  مف إجمالي المبحوثيف غير المشاركيف% 12.74
وبحساب متوسط نسبة مجموعة األسباب الدينية 

مف إجمالي األسباب الدينية التي % 39.15وجد أنيا 
تمنع مشاركة الريفييف في العمؿ االجتماعي التطوعي، 
وىذا يعني أف األسباب الدينية المدروسة مجتمعة تشكؿ 
نحو خمسي األسباب التي تمنع مشاركة الريفييف في 

العمؿ االجتماعي التطوعي بالجمعيات األىمية، ومف ىنا 
يجب مراعاة ىذه األسباب التي تمنع مشاركة الريفييف، 
وعمى القائميف بشئوف الجمعيات األىمية محاولة تالشي 
ىذه األسباب أو الحد منيا عف طريؽ تشجيع الخطاب 

الديني الموجو إلى ذلؾ، واالستعانة برجاؿ الديف 
المخمصيف لخدمة المجتمع وتمؾ الجمعيات وليس 
.  لصالحيـ الشخصي أو تحقيؽ سمعو في المجتمع

 

األسباب الدينية التي تمنع المبحوثين من المشاركة في العمل االجتماعي التطوعي بالجمعيات األهمية : 6جدول 
.  ومرتبة تنازليًا حسب نسبة تكرارها

متوسط نسبة مجموعة % العدد األسبـــــاب 
األسباب الدينية 

 54.72 116.  مفاضمة الريفييف بيف العمؿ التطوعي بالجمعيات ومساعدة الفقراء- 1

39.15 

 53.30 113.  عدـ وجود تحفيز معنوي مف رجاؿ الديف نحو العمؿ التطوعي- 2
 47.64 101.  عدـ وجود قدوة دينية في الريؼ تشجع عمى العمؿ التطوعي- 3
 46.70 99.  تطويع بعض رجاؿ الديف العمؿ التطوعي لصالحيـ- 4
 41.03 87.  الشؾ مف قبؿ الريفييف في بعض رجاؿ الديف القائميف عمى ذلؾ- 5
 39.16 83.  عدـ توضيح رجاؿ الديف ثواب العمؿ التطوعي- 6
 36.32 77.  عدـ حث رجاؿ الديف الريفييف عمى المشاركة في العمؿ التطوعي- 7
 20.75 44.  غياب الوعي الديني- 8
 12.74 27.  وجود بعض القيود الدينية التي تحد مف المشاركة في العمؿ التطوعي- 9

 مبحوث  122= ف .                                                        عينة البحث: المصدر
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وكاف أكثر األسباب الدينية تأثيرًا في منع مشاركة الريفييف 
في العمؿ االجتماعي التطوعي واتفؽ عمييا أكثر مف 
نصؼ المبحوثيف سبباف فقط ىما مفاضمة الريفييف بيف 
العمؿ التطوعي بالجمعيات األىمية ومساعدة الفقراء، 
وعدـ وجود تحفيز معنوي مف رجاؿ الديف نحو العمؿ 

.  االجتماعي التطوعي بتمؾ الجمعيات
:  مجموعة األسباب النفسية- جـ

أف ىناؾ تسعة أسباب  (7)توضح النتائج بجدوؿ
نفسية تمنع المبحوثيف مف المشاركة في العمؿ االجتماعي 

التطوعي بالجمعيات األىمية، وكاف في مقدمة ىذه 
األسباب البعد عف العمؿ التطوعي راحة لمواحد وذكر 

مف المبحوثيف، ويمي ذلؾ عدـ تنفيذ % 57.55ذلؾ 
مف % 54.24المسئوليف لوعودىـ وكانت نسبة ىؤالء 

المبحوثيف، ثـ أتى سبب االعتقاد بأف رأيي لف يفيد في 
منيـ، وجاء سبب % 53.30المرتبة الثالثة وأقره نحو 

عدـ إحساس المتطوع بقيمتو في المرتبة الرابعة وذلؾ 
مف إجمالي المبحوثيف، وجاء في % 45.28بنسبة 

المرتبة الخامسة سبب الصراع الداخمي لألفراد بيف العمؿ 
مف % 43.87التطوعي واألعماؿ األخرى بنسبة 

المبحوثيف، ثـ بعد ذلؾ سبب الخبرات السيئة السابقة التي 
تكوف لدى األفراد عف العمؿ االجتماعي التطوعي وأقره 

منيـ، وكاف سبب إحساس البعض بأف % 43.87نحو 
العمؿ التطوعي ليس لو قيمة في المرتبة السابعة وأكده 

مف المبحوثيف، ثـ تمى ذلؾ عدـ تقدير % 41.51حوالي 
المجتمع لممتطوعيف في العمؿ األىمي وذكره نحو 

مف المبحوثيف،  % 38.68
األسباب النفسية التي تمنع المبحوثين من المشاركة في العمل االجتماعي التطوعي بالجمعيات األهمية : 7جدول 

.  ومرتبة تنازليًا حسب نسبة تكرارها
متوسط نسبة مجموعة % العدد األسبـــــاب 

األسباب النفسية 
 57.55 122.  البعد عف العمؿ التطوعي راحة لمواحد- 1

46.22 %

 54.24 115.  عدـ تنفيذ المسئوليف لوعودىـ- 2
 53.30 113 . االعتقاد بأف رأيي لف يفيد- 3
 45.28 96.  عدـ إحساس المتطوع بقيمتو في مجتمعو- 4
 43.87 93.  الصراع الداخمي لألفراد بيف العمؿ التطوعي واألعماؿ األخرى- 5
 43.87 93.  الخبرات السيئة السابقة التي تكوف لدى األفراد عف العمؿ التطوعي- 6
 41.51 88.  إحساس البعض بأف العمؿ التطوعي ليس لو قيمة- 7
 38.68 82.  عدـ تقدير المجتمع لممتطوعيف في العمؿ األىمي- 8
 37.73 80.  اعتقاد البعض بأف العمؿ التطوعي مجرد عمؿ عادي- 9

  مبحوث 212= ف .                                                        عينة البحث: المصدر

ثـ جاء في المرتبة التاسعة واألخيرة اعتقاد البعض 
بأف العمؿ التطوعي مجرد عمؿ عادي وأقره نحو 

وبحساب متوسط نسبة . مف المبحوثيف% 37.73
مف % 46.22مجموعة األسباب النفسية التي بمغت نحو 

إجمالي األسباب النفسية وىي تشكؿ ما يقرب مف نصؼ 
األسباب النفسية التي تمنع الريفييف مف المشاركة، ولذا 
عطائيـ  يجب العمؿ عمى جذب الريفييف وتحفيزىـ وا 

اإلحساس بأف مشاركتيـ ليا قيمة كبيرة وتفيد المجتمع 
الذي يعيشوف فيو باإلضافة إلى ذلؾ يجب عمى 

.  المسئوليف عف الجمعيات األىمية االلتزاـ بما وعدوا بو

وعميو كانت أكثر األسباب النفسية أثرا في منع 
الريفييف مف المشاركة في العمؿ االجتماعي التطوعي 

بالجمعيات األىمية، وأجمع عميو أكثر مف نصؼ 
المبحوثيف ىي البعد عف العمؿ التطوعي راحة لمواحد، 
وعدـ تنفيذ المسئوليف لوعودىـ، واالعتقاد بأف رأيي لف 

. يفيد
:  مجموعة األسباب االقتصادية- د

أف ىناؾ عشرة  (8)أوضحت النتائج الواردة بجدوؿ
أسباب اقتصادية تمنع المبحوثيف مف المشاركة في العمؿ 
االجتماعي التطوعي بالجمعيات األىمية وأتي في مقدمة 
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ىذه األسباب قمة اإلمكانيات المادية وأفاد بيذا السبب 
مف المبحوثيف، ثـ يمي ذلؾ ضعؼ دخوؿ % 71.22

مف المبحوثيف، ثـ % 65.57الريفييف وذكر ىذا السبب 
جاء سبب الرغبة في العمؿ بأجر لممساعدة في تحمؿ 

مف % 63.21أعباء الحياة في المرتبة الثالثة وذكره نحو 
المبحوثيف، وجاء في المرتبة الرابعة سبب مصاريؼ 

مف المبحوثيف، ثـ تمى % 62.72األوالد كثيرة وأقره نحو 
ذلؾ في المرتبة الخامسة انخفاض المستوى المعيشي 

مف المبحوثيف، ثـ تمي % 60.85لمريفييف وذكره حوالي 
ذلؾ في المرتبة السادسة االنشغاؿ بمقمة العيش بنسبة 

مف المبحوثيف، وجاء في المرتبة السابعة % 57.07
سبب البحث عف أعماؿ أخرى بأجر بدال مف العمؿ 

مف المبحوثيف، ثـ أتي % 56.13التطوعي وأقره بنحو 

في المرتبة الثامنة االرتباط بالعمؿ المزرعي لمحصوؿ منو 
مف المبحوثيف، % 53.30عمى أجر وذكر ىذا السبب 

وأتي سبب االنشغاؿ باألمور المادية أحسف مف العمؿ 
مف % 49.51التطوعي في المرتبة التاسعة بنسبة 

المبحوثيف، وأخيًرا أتى سبب العمؿ التطوعي ليس لو قيمة 
مف % 49.51مادية في المرتبة األخيرة وذكره نحو 

.  المبحوثيف
وبحساب متوسط نسبة مجموعة األسباب 

مف إجمالي % 59.09االقتصادية التي بمغ متوسطيا 
األسباب االقتصادية وىي تشكؿ نحو ثمثي األسباب 

االقتصادية التي تمنع الريفييف مف المشاركة في العمؿ 
االجتماعي التطوعي بالجمعيات األىمية،  

األسباب االقتصادية التي تمنع المبحوثين من المشاركة في العمل االجتماعي التطوعي بالجمعيات األهمية : 8جدول 
.  ومرتبة تنازليًا حسب نسبة تكرارها
متوسط نسبة مجموعة % العدد األسبـــــاب 

األسباب االقتصادية 
 71.22 151.  قمة اإلمكانيات المادية- 1

59.09 %

 65.57 139.  ضعؼ دخوؿ الريفييف- 2
 63.21 134.  الرغبة في العمؿ بأجر لممساعدة في تحمؿ أعباء الحياة- 3
 62.72 133.  مصاريؼ األوالد كثيرة- 4
 60.85 129.  انخفاض المستوى المعيشي لمريفييف- 5
 57.07 121.  االنشغاؿ بمقمة العيش- 6
 56.13 119.  البحث عف أعماؿ أخرى بأجر بدال مف العمؿ التطوعي- 7
 53.30 113.  االرتباط بالعمؿ المزرعي لمحصوؿ منو عمى أجر- 8
 49.51 104.  االنشغاؿ باألمور المادية أحسف مف العمؿ التطوعي- 9

 49.51 104.  العمؿ التطوعي ليس لو قيمة مادية- 10
 مبحوث  212= ف .                                                        عينة البحث: المصدر

ولذا يجب العمؿ عمى تحسيف دخوؿ الريفييف عف طريؽ 
عمؿ مشاريع صغيرة لالستفادة منيا بتبرع الريفييف 

لألعماؿ واألنشطة التطوعية سواء بالجيود األىمية أو 
الجمعيات األىمية، ونستنتج مما سبؽ أف أكثر األسباب 
االقتصادية تأثيرًا في عدـ مشاركة الريفييف في العمؿ 

االجتماعي التطوعي واجمع عمييا نحو ثمثي المبحوثيف 
ىي قمة اإلمكانيات المادية، وضعؼ دخوؿ الريفييف، 

والرغبة في العمؿ بأجر لممساعدة في تحمؿ أعباء الحياة، 
ومصاريؼ األوالد كثيرة، وانخفاض المستوى المعيشي 

. لمريفييف

:  مجموعة األسباب النظامية- هـ
أف ىناؾ ثمانية أسباب  (9)أظيرت البيانات بجدوؿ

نظامية تمنع المبحوثيف مف المشاركة في العمؿ 
االجتماعي التطوعي بالجمعيات األىمية، وتأتي في 

مقدمة ىذه األسباب التي تمنع المبحوثيف مف المشاركة 
ىو عدـ عقد ندوات ودورات تدريبية بصورة مستمرة إلبراز 

مف المبحوثيف، % 94.81أىمية العمؿ التطوعي وأقره 
ويمي ذلؾ قصور الجمعيات في توضيح أىمية العمؿ 

مف % 92.45التطوعي في تنمية الريؼ وذكره نحو 
إجمالي المبحوثيف، ثـ أتي في المرتبة الثالثة سبب غياب 
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مف المبحوثيف، ثـ جاء % 90.09التوجيو الكافي وأقره 
في المرتبة الرابعة سبب عدـ التنسيؽ بيف الجمعيات 
األىمية والمنظمات األخرى بالمجتمع المحمي وأكده 

مف المبحوثيف، وجاء سبب عدـ الترابط % 88.21
واالنسجاـ بيف الريفييف والجمعيات األىمية في المرتبة 

مف إجمالي المبحوثيف، % 83.49الخامسة وذكره نحو 
وجاء سبب عدـ تدريب المتطوعيف في المرتبة السادسة 

مف إجمالي المبحوثيف، ثـ جاء في % 67.92بنسبة 
المرتبة السابعة عدـ كفاءة الجمعيات األىمية في أداء 

مف جممة % 65.09وظيفتيا وذكر ىذا السبب حوالي 
المبحوثيف، ثـ أتي في المرتبة الثامنة سبب عدـ وضوح 

% 62.73أثر العمؿ التطوعي في المجتمع الريفي وأقره 
.  مف إجمالي المبحوثيف

وبحساب متوسط نسبة مجموعة األسباب النظامية 
مف إجمالي األسباب % 80.60وجد أنيا قد بمغت 

النظامية وىذا يعني أف ىذه المجموعة مف األسباب تشكؿ 
نحو ثمانية أعشار األسباب النظامية التي تمنع الريفييف 
مف المشاركة في العمؿ االجتماعي التطوعي بالجمعيات 
األىمية، ولذا يجب العمؿ عمى خمؽ جو مناسب مف قبؿ 

الجمعيات األىمية لجذب الريفييف نحوىا، وتحسيف 
عالقتيا مع المنظمات األخرى بالقرية ومع سكاف 

المجتمع المحمي، وعقد المزيد مف الندوات وعمؿ دورات 
تدريبية لصقؿ خبرات العمؿ التطوعي لممتطوعيف وجذب 

.  آخريف إلى الجمعيات األىمية كمتطوعيف

األسباب النظامية التي تمنع المبحوثين من المشاركة في العمل االجتماعي التطوعي بالجمعيات األهمية : 9جدول 
.  ومرتبة تنازليًا حسب نسبة تكرارها

متوسط نسبة مجموعة % العدد األسبـــــاب 
األسباب النظامية 

عدـ عقد ندوات أو دورات تدريبية بصورة مستمرة إلبراز أىمية العمؿ - 1
 94.81 201.   التطوعي

80.60 %

 92.45 196.  قصور الجمعيات في توضيح أىمية العمؿ التطوعي في تنمية الريؼ- 2
 90.09 191.  غياب التوجيو الكافي- 3
 88.21 187.  عدـ التنسيؽ بيف الجمعيات األىمية والمنظمات األخرى بالمجتمع المحمي- 4
 83.49 177.  عدـ الترابط واالنسجاـ بيف الريفييف والجمعيات األىمية- 5
 67.92 144.  عدـ تدريب المتطوعيف- 6
 65.09 138.  عدـ كفاءة الجمعيات األىمية في أداء وظيفتيا- 7
 62.73 133.  عدـ وضوح أثر العمؿ التطوعي في المجتمع الريفي- 8

 مبحوث  212= ف .                                                        عينة البحث: المصدر

ونستنتج مما سبؽ أف جميع األسباب النظامية 
الثمانية ميمة جًدا في منع الريفييف مف المشاركة في 
العمؿ االجتماعي التطوعي بالجمعيات األىمية وكاف 

أكثرىا أىمية ىما سبباف واجمع عمييما أكثر مف تسعة 
أعشار المبحوثيف ىما عدـ عقد ندوات أو دورات تدريبية، 

وقصور الجمعيات في عدـ توضيح أىمية العمؿ 
. التطوعي في تنمية الريؼ

:  مجموعة األسباب المجتمعية- و
أف ىناؾ  (10)أوضحت النتائج الواردة بجدوؿ

خمسة أسباب مجتمعية تمنع المبحوثيف مف المشاركة في 
العمؿ االجتماعي التطوعي بالجمعيات األىمية، حيث 

كاف أىـ ىذه األسباب وتأتي في مقدمتيا العادات والتقاليد 
تخمي العمؿ التطوعي مف جية الرجاؿ وبس وذكره 

، ثـ أتي في المرتبة الثانية سبب المجتمع مش 61.32%
% 48.58بيرحب بالمي بيشارؾ في العمؿ التطوعي وأقره 

مف المبحوثيف، وجاء في المرتبة الثالثة سبب الناس مش 
بتحتـر المي بيشتغؿ بالعمؿ التطوعي وأفاد بيذا السبب 

مف إجمالي العينة، وأتي في المرتبة الرابعة % 44.81
سبب تركيز المرأة عمى العمؿ بالمنزؿ ورعاية األسرة واقره 

مف المبحوثيف، وأخيًرا أتى سبب المجتمع مش % 43.40
بيقدر الناس المي بيشاركوا في العمؿ الخيري وذكره 

.  مف إجمالي المبحوثيف% 26.89
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وبحساب متوسط نسبة مجموعة األسباب المجتمعية 
مف إجمالي األسباب المجتمعية % 45وجد أنيا بمغت 

وىي تمثؿ نحو نصؼ األسباب المجتمعية التي يمكف أف 
تمنع الريفييف مف المشاركة في العمؿ االجتماعي 

التطوعي بالجمعيات األىمية، ولذا يجب العمؿ عمى تغير 
مفاىيـ المجتمع وتوعيتيـ بأىمية العمؿ التطوعي، 

ويتضح مما سبؽ أف أكثر األسباب المجتمعية تأثيرا في 
منع مشاركة الريفييف في العمؿ االجتماعي التطوعي 

بالجمعيات األىمية العادات والتقاليد بتخمي المشاركة مف 
.  جية الرجاؿ وبس

ولمعرفة أكثر المجموعات الستة المدروسة تأثيرًا في 
منع الريفييف مف المشاركة في العمؿ االجتماعي التطوعي 
بالجمعيات األىمية وجد أف أكثر المجموعات تأثيرا بناء 
عمى حساب متوسط النسبة المئوية لكؿ مجموعة أف 

مجموعة األسباب النظامية تأتي في مقدمة ىذه األسباب 
، ثـ أتي مجموعة األسباب %80.60تأثيرا بنسبة مئوية 

االقتصادية في المرتبة الثانية بنسبة مئوية قدرىا 
، ثـ جاء مجموعة األسباب االجتماعية بنسبة 59.09%
،ف ثـ جاء في المرتبة الرابعة مجموعة %53.91قدرىا 

، ثـ جاء %46.22األسباب النفسية بنسبة مئوية قدرىا 
في المرتبة الخامسة مجموعة األسباب المجتمعية بنسبة 

، وأخيرا في المرتبة السادسة مجموعة %45قدرىا 
، ونستنتج مما %39.15األسباب الدينية بنسبة قدرىا 

سبؽ أف العمؿ التطوعي يرتبط أكثر ما يرتبط بالنواحي 
النظامية أو اإلدارية بالمنظمة األىمية أو الجمعية األىمية 

مف أساليب ولوائح وقواعد تنظـ العمؿ وتشجع عمى 
المشاركة،          

األسباب المجتمعية التي تمنع المبحوثين من المشاركة في العمل االجتماعي التطوعي بالجمعيات األهمية : 10جدول
.  ومرتبة تنازليًا حسب نسبة تكرارها

متوسط نسبة مجموعة % العدد األسبـــــاب 
األسباب المجتمعية 

 62.32 130.  العادات والتقاليد بتخمي العمؿ التطوعي مف جية الرجاؿ وبس- 1

45 %
 48.58 103.  المجتمع مش بيرحب بالمي بيشارؾ في العمؿ التطوعي- 2
 44.81 95.  الناس مش بتحتـر المي بيشتغؿ بالعمؿ التطوعي- 3
 43.40 92.  تركيز المرأة عمى العمؿ بالمنزؿ ورعاية األسرة- 4
 26.89 57.  المجتمع مش بيقدر الناس المي بيشاركوا في العمؿ الخيري- 5

 مبحوث  212= ف .                         عينة البحث: المصدر

وكذلؾ النواحي االقتصادية لمريفييف ألف كما أوضحت 
النتائج أف أكثر األنشطة التطوعية ىي التبرع بالماؿ 

ويرجع ذلؾ لسيولة التبرع بالماؿ بأي مبمغ، في حيف كاف 
أقؿ ىذه المجموعات تأثيرًا ىي األسباب الدينية، ولذا 
يجب العناية باختيار الشخصيات الدينية الموثوؽ فييا 

والمقربة مف نفوس األىالي باإلضافة إلى تشجيع الخطاب 
الديني الذي يحفز عمى العمؿ التطوعي مف أجؿ تنمية 

.  وتطوير القرية ثـ تطوير المجتمع بأكممو
محددات مشاركة الريفيين في العمل االجتماعي : ثالثاً 

:  التطوعي بالجمعيات األهمية

العالقة االرتباطية بين المتغيرات المستقمة ومشاركة - 1
الريفيين في العمل االجتماعي التطوعي 

:  بالجمعيات األهمية
لمتعرؼ عمى العالقة االرتباطية بيف مشاركة 
الريفييف في العمؿ االجتماعي التطوعي بالجمعيات 

األىمية والمتغيرات المستقمة تـ وضع الفرض البحثي في 
ال توجد عالقة "صورتو الصفرية عمى النحو التالي 

ارتباطية معنوية بيف كؿ مف المتغيرات المستقمة ودرجة 
مشاركة الريفييف في العمؿ االجتماعي التطوعي 

والختبار ىذا الفرض حسبت ". بالجمعيات األىمية
معامالت االرتباط البسيط، وتعكس النتائج الموضحة في 
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النتائج اإلحصائية ويتضح مف بيانات  (11)جدوؿ
:  الجدوؿ ما يمي

أنو يوجد ستة متغيرات ذات عالقة ارتباطية معنوية 
بدرجة مشاركة الريفييف في العمؿ االجتماعي التطوعي 

بالجمعيات األىمية وىي الوعي السياسي، والوعي 
بمشكالت المجتمع المحمي، والدخؿ الشيري، وقيادات 
الرأي، وعضوية المنظمات االجتماعية، ودرجة تأثير 

األسرة، وبمغت قيـ معامالت االرتباط البسيط ليا 
0.143 ،0.141 ،0.234 ،0.144 ،0.145 ،
 عمى الترتيب وجميعيا معنوية عند المستوى 0.272

، في حيف ال توجد عالقة معنوية مع 0.01االحتمالي 
باقي المتغيرات المستقمة وفي ضوء النتائج السابقة يمكف 

رفض الفرض اإلحصائي جزئيًا وقبوؿ الفرض البديؿ 
.  جزئياً 

العالقة االنحدارية بين المتغيرات المستقمة ودرجة - 2
:  مشاركة الريفيين في العمل االجتماعي التطوعي

لمتعرؼ عمى محددات المشاركة التطوعية  -1
بالجمعيات األىمية تـ إجراء تحميؿ االنحدار الخطي 

 المتعدد لممتغيرات المستقمة مع درجة المشاركة 

نتائج تحميل االرتباط البسيط واالنحدار الخطي المتعدد لممتغيرات المستقمة ودرجة مشاركة الريفيين في : 11جدول 
.  العمل االجتماعي التطوعي بالجمعيات األهمية

معامل االرتباط البسيط المتغيرات المستقمة 
معامل االنحدار الجزئي 

المعياري 
 (النموذج المتكامل) 

معامل االنحدار الجزئي المعياري 
 (النموذج المختزل) 

   0.073 0.036السف 
  0.134 0.059المستوى التعميمي  

  0.053 0.090حجـ الحيازة الزراعية  
 **0.224 *0.173 **0.143الوعي السياسي  

  0.092 **0.141الوعي بمشكالت المجتمع المحمي  
 **0.140 **0.125 **0.234الدخؿ الشيري  

 **0.203 **0.191 **0.144قيادة الرأي  
 **0.261 *0.171 **0.145عضوية المنظمات االجتماعية  

   **0.272درجة تأثير األسرة  
   0.088االتجاه نحو التنمية  

 0.497 0.457  (R)معامؿ االرتباط المتعدد 
R)معامؿ التحديد         

2
)  0.247 0.209 

 **3.376** 9.422  (F)             (ؼ)قيمة 
ال "وتـ وضع فرض البحث في صورتو الصفرية 

ترتبط المتغيرات المستقمة مجتمعة بدرجة مشاركة الريفييف 
" في العمؿ االجتماعي التطوعي بالجمعيات األىمية

والختبار ىذا الفرض حسبت معامالت االنحدار الجزئي 
المعياري حيث وجد أف المتغيرات المستقمة مجتمعة ترتبط 

 مع درجة المشاركة 0.497بمعامؿ ارتباط متعدد قدره 
لمعادلة االنحدار الخطي  (ؼ)التطوعية، وتبمغ قيمة

 وىي قيمة معنوية عند المستوى 3.376المتعدد 
 كما بمغت قيمة معامؿ التحديد 0.01االحتمالي 

، أي أف المتغيرات المستقمة مجتمعة تشرح وتفسر 0.247
مف التبايف في المشاركة التطوعية % 24.7حوالي 

لمريفييف بالجمعيات األىمية وىذه النتيجة تؤيد الفرض 
البحثي وتشير إلى أف ىناؾ متغيرات أخرى لـ تتضمنيا 
الدراسة مسئولة عف تفسير النسبة في التغير في المتغير 
التابع، كما تشير قيـ معامالت االنحدار الجزئي المعياري 
أف أىـ المتغيرات المستقمة إسياما في تفسير التبايف في 
درجة المشاركة التطوعية لمريفييف بالجمعيات األىمية 
أربعة متغيرات ىي الوعي السياسي، والدخؿ الشيري، 

وقيادة الرأي، وعضوية المنظمات االجتماعية وبمغت قيـ 
معامؿ االنحدار الجزئي المعياري ليذه المتغيرات عمى 

 وىي 0.171، 0.191، 0.125، 0.172الترتيب 
 كما 0.01جميعيا معنوية عند المستوى االحتمالي 
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النموذج )أوضح تحميؿ االنحدار التدرجي الصاعد
ثبات تأثير المتغيرات األربعة وىـ يفسروا نحو  (المختزؿ
مف التبايف في درجة المشاركة التطوعية، % 20.9

وبمغت قيـ معامؿ االنحدار الجزئي المعياري ليـ في ىذا 
 عمى 0.261، 0.203، 0.140، 0.224النموذج 

الترتيب وىي جميعيا معنوية عند المستوى االحتمالي 
وعند مقارنة قيـ معامالت االرتباط البسيط . 0.01

واالنحدار الجزئي المعياري ويتضح مغزوية المتغيرات 
.  األربع

ويتضح مما سبؽ أف المتغيرات األربعة وىي الوعي 
السياسي، والدخؿ الشيري، وقيادة الرأي، وعضوية 

المنظمات االجتماعية مف أىـ محددات درجة مشاركة 
الريفييف في العمؿ االجتماعي والتطوعي بمعنى أنو كمما 

زاد الوعي السياسي لممبحوث وارتفع دخمو وكاف مف 
أصحاب الرأي والتأثير في القرية وكانت لو عضوية 

ببعض منظمات المجتمع المحمي كاف أكثر مشاركة في 
.  العمؿ التطوعي بالجمعيات األىمية

المقترحات التي تشجع الريفيين عمى المشاركة : رابعاً 
في العمل االجتماعي التطوعي بالجمعيات األهمية 

:  من وجهة نظرهم
:  ما يمي (12)يتضح مف جدوؿ 

أف ىناؾ مجموعة مف المقترحات اتفؽ عمييا أكثر 
مف نصؼ المبحوثيف تأتي في مقدمتيا زيادة التوعية 

بأىمية العمؿ التطوعي، وتشجيع الخطاب الديني الذي 
يحفز عمى العمؿ الخيري، وتعود األطفاؿ منذ الصغر 
عمى المشاركة في العمؿ التطوعي، والتقميؿ مف حدة 
دراج  القيود الموجودة عمى عمؿ الجمعيات األىمية، وا 

بعض الموضوعات الدراسية لطالب المدارس تحثيـ عمى 
براز  المشاركة التطوعية، وتقدير المجتمع لممتطوعيف، وا 
أىمية العمؿ التطوعي في تنمية القرية، والتفاعؿ المباشر 

. بيف مجمس اإلدارة وأعضاء المجتمع المحمي
أف ىناؾ مجموعة مف المقترحات اتفؽ عمييا أقؿ مف  -2

نصؼ المبحوثيف تشجعيـ عمى المشاركة في 
العمؿ التطوعي والمقترحات ىي التفاعؿ والتعاوف 
نشاء  المستمر بيف الجمعية والجيات الحكومية، وا 
منظمات خاصة موجية لممتطوعيف لتنظيـ عمميـ، 

وحث وسائؿ اإلعالـ الدائـ عمى أىمية العمؿ 
التطوعي في تنمية المجتمع المحمي، وتعريؼ 

 . الريفييف بأىمية عمؿ الجمعيات األىمية

المقترحات التي تشجع الريفيين عمى المشاركة : خامساً 
في العمل االجتماعي التطوعي بالجمعيات األهمية 

:  من وجهة نظر مديري الجمعيات األهمية
 مبحوثا مف مديري 50لقد تـ استطالع رأي 

الجمعيات األىمية لمعرفة أرائيـ عمى ما ىي مقترحاتيـ 
لجذب الريفييف عمى المشاركة في العمؿ االجتماعي 

توزيع إجابات المبحوثين حول المقترحات التي تشجعهم عمى المشاركة في العمل االجتماعي التطوعي : 12جدول 
.  بالجمعيات األهمية

% العدد  المقترحـــات 
 83.71 293.  زيادة التوعية بأىمية العمؿ التطوعي- 1
 71.71 251.  تشجيع الخطاب الديني الذي يحفز عمى العمؿ الخيري- 2
 67.71 237.  تعود األطفاؿ منذ الصغر عمى المشاركة في العمؿ التطوعي- 3
 63.43 222. التقميؿ مف حدة القيود الموجودة عمى عمؿ الجمعيات األىمية- 4
 58 203.  ادراج بعض الموضوعات الدراسية لطالب المدارس تحثيـ عمى المشاركة التطوعية- 5
 57.43 201.  تقدير المجتمع لممتطوعيف- 6
 56.29 197.  إبراز أىمية العمؿ التطوعي في تنمية القرية- 7
 51.71 181.  التفاعؿ المباشر بيف مجمس اإلدارة وأعضاء المجتمع المحمي- 8
 40.86 143.  التفاىـ والتعاوف المستمر بيف الجمعية والجيات الحكومية- 9

 33.43 117.  إنشاء منظمات خاصة موجية لممتطوعيف لتنظيـ عمميـ- 10
 29.14 102.  حث وسائؿ اإلعالـ الدائـ عمى أىمية العمؿ التطوعي في تنمية المجتمع المحمي- 11
 23.71 83.  تعريؼ الريفييف بأىمية عمؿ الجمعيات األىمية في التنمية- 12

 مبحوث  350= ف .                                                    عينة البحث: المصدر
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أنو  (13)التطوعي بتمؾ الجمعيات األىمية، ويبيف جدوؿ
يوجد إحدى عشر مقترحا مف وجية نظرىـ ويالحظ مف 

:  الجدوؿ ما يمي
انو يوجد أكثر مف ثالثة أرباع المبحوثيف يروف أنو  -1

لتشجيع الريفييف عمى المشاركة في العمؿ 
االجتماعي التطوعي بالجمعيات األىمية يجب 

عقد ندوات باستمرار : االخذ في بالمقترحات التالية
لتوعية الريفييف بأىمية العمؿ االجتماعي التطوعي، 

وعقد دورات تدريبية لمعامميف في مجاؿ العمؿ 
االجتماعي التطوعي لجذب الريفييف لممشاركة، 

وتحسيف العالقة بيف الجمعيات والمتطوعيف 
وأعضاء المجتمع المحمي، وتحديث وتطوير 

 . القوانيف والتشريعات بمؤسسات العمؿ االجتماعي

أنو يوجد ما بيف نصؼ وثالثة أرباع المبحوثيف يروف  -2
انو يجب األخذ بالمقترحات التالية لجذب الريفييف 
عمى المشاركة في العمؿ التطوعي، والمقترحات 

تقديـ الدعـ المالي الكافي ليذه الجمعيات مف : ىي
قبؿ الحكومة، وتفعيؿ الدور الديني في مجاؿ العمؿ 

التطوعي، والمتابعة المستمرة لألنشطة المقامة 
 . داخؿ القرية التابعة لتمؾ الجمعيات

توزيع إجابات مديري الجمعيات األهمية حول المقترحات التي تشجيع الريفيين عمى المشاركة في العمل : 13جدول 
.  االجتماعي التطوعي من وجهة نظرهم

% العدد  المقترحـــات 
 100 50.  عقد ندوات باستمرار لتوعية الريفييف بأىمية العمؿ االجتماعي التطوعي- 1
 86 43.  عقد دورات تدريبية لمعامميف في مجاؿ العمؿ االجتماعي التطوعي لجذب الريفييف لممشاركة- 2
 82 41.  تحسيف العالقة بيف الجمعيات والمتطوعيف وأعضاء المجتمع المحمي- 3
 76 38.  تحديث وتطوير القوانيف والتشريعات بمؤسسات العمؿ االجتماعي- 4
 74 37.  تقديـ الدعـ المالي الكافي ليذه الجمعيات مف قبؿ الحكومة- 5
 62 31.  تفعيؿ الدور الديني في مجاؿ العمؿ التطوعي- 6
 56 28.  المتابعة المستمرة لألنشطة المقامة داخؿ القرية التابعة لتمؾ الجمعيات- 7
 46 23.  االستعانة بكبار العائالت لتأييد العمؿ االجتماعي التطوعي- 8
 34 17.  أف يكوف لتمؾ الجمعيات دورا في مساعدة الزراع في توفير مستمزمات االنتاج وتسويؽ المحاصيؿ- 9

 28 14.  عمؿ مشروعات تتعمؽ بحاجات الناس الممحة مف اسيامات العمؿ التطوعي- 10
 18 9.  نشر الوعي التنموي لمريفييف مع بياف أثره في العمؿ التطوعي- 11

 

انو يوجد أقؿ مف نصؼ المبحوثيف يروف األخذ  -3
بالمقترحات التالية لتشجيع الريفييف عمى المشاركة 
في العمؿ االجتماعي التطوعي وىي االستعانة 

بكبار العائالت لتأييد العمؿ االجتماعي التطوعي، 
وأف يكوف لتمؾ الجمعيات األىمية دورًا في مساعدة 

الزراع في الحصوؿ عمى مستمزمات االنتاج 
وتسويؽ محاصيميـ، وعمؿ مشروعات تتعمؽ 
بحاجات الناس الممحة مف إسيامات العمؿ 

التطوعي، ونشر الوعي التنموي لمريفييف مع بياف 
 . أثره في العمؿ التطوعي

ومف المالحظ بعد عرض مقترحات المبحوثيف مف 
الريفييف والمبحوثيف مف مديري الجمعيات األىمية أف 

ىناؾ بعض النقاط المشتركة بينيما في تشجيع الريفييف 
عمى المشاركة في العمؿ االجتماعي التطوعي بالجمعيات 

األىمية وىي التوعية بأىمية العمؿ التطوعي، وتشجيع 
براز الدور الديني في العمؿ التطوعي، والتفاعؿ بيف  وا 

الجمعيات وأعضاء المجتمع المحمي وأما باقي المقترحات 
بالنسبة لممبحوثيف مف الريفييف ومديري الجمعيات األىمية 

فيي مختمفة ولكف كالىما اليدؼ منو تحفيز وتشجيع 
الريفييف، ولكف عمى أية حاؿ يجب األخذ بيذه المقترحات 
لتشجيع الريفييف عمى المشاركة في العمؿ التطوعي بتمؾ 

الجمعيات لما ليذا العمؿ التطوعي مف دور ىاما في 
عممية التنمية وخاصة في ظؿ الظروؼ االقتصادية 

. الصعبة التي تعيشيا البالد
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 التوصيـات 

:  بناءا عمى النتائج البحثية يمكف التوصية بما يمي
دعـ الجمعيات األىمية وزيادة االىتماـ بيا وتفعيؿ  -1

قدراتيا عمى تحقيؽ أىدافيا حتى تستطيع تمبية 
شباع واحتياجات األىالي  . وا 

إف ييتـ المسئولوف والقائموف عمى أمر تمؾ  -2
الجمعيات بالتدخؿ لمتغمب عمى األسباب التي تمنع 
الريفييف مف المشاركة في ىذه الجمعيات عف طريؽ 

األخذ بالمقترحات التي اقترحيا كؿ مف الريفييف 
 . ومديري الجمعيات األىمية

تقديـ الدعـ المادي والفني واإلداري لتمؾ الجمعيات  -3
حتى يمكنيا أداء األنشطة والخدمات لمجتمعيا 

 . المحمي بفاعمية

تنشيط دور االتحادات االقميمية لمقياـ بدورىا  -4
اإلشرافي والحمائي لمجمعيات األىمية ويقترح أف 
تكوف ىذه االتحادات بمثابة ىمزة الوصؿ بيف 

لمقياـ بدورىا  (الشئوف االجتماعية)الجية اإلشرافية 
لمتابعة الجمعيات والدفاع عف حقوقيا ومحاسبتيا 
عند التقصير وتكثيؼ دورىا التدريبي ألعضاء 
مجالس اإلدارات عمى مجاالت العمؿ األىمي 
 . المختمفة، وتوفير الحماية القانونية لمجمعيات

العمؿ باستمرار عمى تحفيز األىالي عمى المشاركة  -5
في األنشطة والمشروعات والبرامج التنموية التي 

 . تقـو بيا تمؾ الجمعيات
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Determinants of Participation of The Rural in Voluntary Social 

Work in Associations in Kafrelsheikh Governorate  

Allam Mohammed Tantawy 

Agricultural Extension and Rural Development Research institute - Agricultural Research Center 

ABSTRACT 

This research aimed mainly to identify the level of participation of the rural in voluntary social work in 

associations in Kafrelsheikh governorate, to identify the reasons for non-participation of the rural people in 

voluntary social work with those associations, as well as to identify the suggestions that encourage the rural 

people to participate in voluntary social work in civil associations form the view of point of the rural people 

and managers of the community associations, and finally to identify the factors correlated and affected in the 

participatory of the rural people in voluntary social work in this association.  

Data were collected from random sample amounted to 400 respondents (350 of the rural people+ 50 of 

managers of civil associations) by using personal interview during the period from February to March 2015. 

Frequencies percentages arithmetic mans, sander deviation, reliability coefficient, sample. Liner regression 

coefficient and forward regression coefficient (Step-wise) multibe Rage for analysis research data.  

The most important results was as follows :  

1- The Mode of the distribution of the respondents (60.57%) were located in the tail category they are not 

participants, a quarter of the respondents (26.23%) were found in the category of low participation, and 

about 13% of the respondents were found in the medium and high participation category.  

2- Forty-eight reason prevents the rural to participate in voluntary work in the civil associations, could be 

classified into six groups as follows: group of organizational cause where the most important of them was 

not holding panels or training courses (94.81%), then the group of economical reasons where the most 

important of them was lack of financial resources (71.22%), followed by economical reasons where the 
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most important reasons of them was lack of time (82.5%), then the group of psychological reasons where 

the most important reasons of them was rest of mind (57.55%), in fifth group it was community causes 

where the most important reasons of them was customs and traditions which make volunteer work on the 

one hand men only (61.32%), between voluntary work in the associations and helping the poor by 

themselves (54.72%).  

3- The rural people suggested twelve suggestions encourages them to participate in social work volunteer in 

the civil associations and the most important of them was to increase awareness of the importance of 

voluntary work (83.71%), and the least important of them was urged the permanent means of media on 

the importance of volunteer work in the community development (29.14%).  

4- The managers of civil associations suggested eleven suggestions; the most important of them is holding 

panel's continuously to aware the rural with the importance of voluntary social work (100%) the least of 

them is spreading of developmental awareness with a statement with a statement of its impact on the 

volunteer work (18%).  

5- There were a positive correlation relationship between the degree of participation of rural people in 

voluntary social work in the associations and each of the following independent variables: political 

awareness, awareness with the problems of the local community, monthly income, opinion leadership, 

membership of social organizations, and the degree of influence of the family.  

The results of multiple regression analysis showed that the independent variables studied explain about 

(24.7%) of the total variation in the degree of participation of rural people in social volunteer work, but it was 

found that four variables explain about (20.9%) of these percentages, these variables are: political awareness, 

monthly income, opinion leadership, and membership of social organizations.  

 


