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ملخص: 
تنمية  يف  بالغة  اأهمية  من  التطوعي  الجتماعي  العمل  به  يت�سم  مما  الرغم  على 
املجتمعات وتنمية قدرات اأفراده، فاإن هناك تراجعًا وا�سحًا يف املجتمع الفل�سطيني نحو 
ممار�سته، وعزوفًا من قبل اأفراد املجتمع، وبخا�سة ال�سباب منهم عن امل�ساركة يف العمل 
الجتماعي التطوعي، مع ما يتمتع به ال�سباب من اإمكانات وطاقات، وحاجة املجتمع لهذه 
اجلهود والطاقات. وهذا ما دفع لل�سوؤال عن الأ�سباب املوؤدية اإىل عزوف ال�سباب الفل�سطيني 
التي حتاول  الدرا�سة  التطوعي، والذي يعّد حمور هذه  العمل الجتماعي  عن امل�ساركة يف 
التعرف اإىل اأ�سباب تراجع العمل الجتماعي التطوعي يف فل�سطني، واملعوقات التي تعرت�ص 
م�ساركة ال�سباب يف هذه الإعمال التطوعية، وذلك �سمن �ستة حماور اأ�سا�سية هي: معوقات 
التطوعي،  العمل  مبوؤ�س�سات  تتعلق  ومعوقات  نف�سية،  ومعوقات  املجتمع،  بثقافة  مرتبطة 

معوقات �سخ�سية، معوقات دينية، ومعوقات اقت�سادية. 
وقد اعتمدت هذه الدرا�سة املنهج الو�سفي التحليلي للتعرف اإىل اأ�سباب هذا الرتاجع، 
حيث ُجمعت البيانات من جمتمع الدرا�سة با�ستخدام ا�ستبانة اأعدت لهذا الغر�ص، ووزعت 
على عينة الدرا�سة، ومن ثم ا�ستخرجت النتائج با�ستخدام حزمة التحليل الإح�سائي للعلوم 
الجتماعية )SPSS( ، كما ُحّللت هذه النتائج وُف�رّصت وُقدِّمت تو�سيات حول اأهم الأ�سباب 
التي اأدت اإىل عزوف ال�سباب عن العمل الجتماعي التطوعي. وقد جاء ترتيب املجاالت 

تبعاً لدرجة معوقات العمل التطوعي لدى ال�سباب الفل�سطيني على النحو االآتي: 
املرتبة الأوىل: معوقات مرتبطة بثقافة املجتمع.  ♦ 

املرتبة الثانية: معوقات نف�سية.  ♦ 

املرتبة الثالثة: معوقات تتعلق مبوؤ�س�سات العمل التطوعي.  ♦ 

املرتبة الرابعة: معوقات �سخ�سية.  ♦ 

املرتبة اخلام�سة: معوقات دينية.  ♦ 

املرتبة ال�ساد�سة: معوقات اقت�سادية ♦ 

اأنه ل توجد  اإىل  الدرا�سة  اأ�سارت نتائج  الدرا�سة، فقد  النتائج املتعلقة بفر�سيات  اأما 
العمل  معوقات  درجة  يف   )α ≤ 0.05( الدللة  م�ستوى  على  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق 
تبعًا  وطولكرم،  نابل�ص  حمافظتي  يف  الجتماعية  املوؤ�س�سات  يف  ال�سباب  لدى  التطوعي 

ملتغري كل من اجلن�ص ومكان ال�سكن والعمر وحالة العمل واحلالة الجتماعية. 
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Abstract: 

Despite the importance that characterizes the voluntary social work and 
its role in societies’ development and empowerment of its individuals, still 
there is a clear refrain from practicing it by the Palestinian society, in spite 
of the abilities and capabilities that the Palestinian youth own and enjoy, and 
the urgent need of the society for such efforts and capabilities. 

This attitude was the drive to raise the question regarding the causes 
leading for the refrain of the Palestinian youth from performing in the 
voluntary social work which is the core of this study. 

The six main obstacles discussed were as follows: 
Obstacles related to societal culture.  ♦
Psychological obstacles.  ♦
Obstacles related to voluntary work institutions.  ♦
Personal obstacles.  ♦
Economic obstacles.  ♦
This study adopted the analytical descriptive method. The data was 

collected by using a questionnaire designed to serve the purpose. The results 
were obtained, analyzed and interpreted using the statistical packages for 
Social Science (SPSS) . Recommendations were provided regarding the main 
causes for the refrain of youth away from voluntary social work. 

The order of domains according to the degree of obstacles for voluntary 
work with the Palestinian youth care included the following: 

Rank one: Obstacles related to society is culture.  ♦
Rank two: Psychological obstacles.  ♦
Rank three: Obstacles related to voluntary work institutions.  ♦
Rank four: Personal obstacles.  ♦
Rank five: Religious obstacles.  ♦
Rank six: Economic obstacles.  ♦
The results related to the hypothesis of the study indicated that there were 

no significant statistical differences at the level of the significance (a ≤ 0. 05) 
in the degree of voluntary work obstacles for the youth in social institutions 
in governorates of Nablus and Tulkarem according to each of the variables of 
sex, place of residence, age, work status and social status variables. 
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متهيد: 
من  له  ملا  املعا�رصة  املجتمعات  قبل  من  خا�ص  باهتمام  التطوعي  العمل  يحظى 
اإيجابية جت�سد  اجتماعية  يعنيه من قيم وروابط  اإىل جانب ما  تنمية املجتمع،  اأهمية يف 
مبداأ التكافل الجتماعي وال�ستثمار احلقيقي لأوقات الفراغ لدى ال�سباب، فالعمل التطوعي 
بامل�سوؤولية.  والإح�سا�ص  والغرية  والواجب  النتماء  بدافع  الإن�سان  به  يقوم  ذاتي  هو فعل 

)رحال2007( 
للمجتمع  والولء  بالنتماء  الإح�سا�ص  تنمية  ي�ساهم يف  التطوع كونه  اأهمية  وتكمن 
التطوع  اأن  اإىل  اإ�سافة  املختلفة،  فئاته  بني  الجتماعي  الرتابط  وتقوية  املتطوع،  لدى 
ي�سكل حالة من امل�ساركة الإيجابية يف توجيه ور�سم ال�سيا�سة التي تقوم عليها املوؤ�س�سات 
الجتماعية ومتابعة تنفيذ براجمها وتقوميها مبا يعود بالنفع على املجتمع. فالتطوع يعرب 
اإرادة وطنية نابعة من ت�سميم املواطنني يف املجتمع على النهو�ص والتقدم، والأخذ  عن 
بزمام املبادرة يف مواجهة امل�سكالت الجتماعية، لذلك اعتربت عملية التطوع الجتماعي، 
ومدى فاعليتها وات�ساع نطاقها وتعدد �سورها وجمالت ن�ساطها املقيا�ص الأ�سا�ص ملدى 

ما ي�سل اإليه املجتمع من ن�سج وحيوية. 
يعد املجتمع الفل�سطيني من املجتمعات التي تاأ�سل بها العمل التطوعي، فاأخذ اأ�سكاًل 
بالعمل  حديثًا  الت�سمية  على  ا�سطلح  اأن  اإىل   ، )بالعونة(  يعرف  كان  ما  اأبرزها  متعددة، 
وقطف  واحل�ساد  والزراعة  احلراثة  مو�سم  يف  جتّلت  خمتلفة  اأ�سكاًل  اأخذ  والذي  التطوعي، 
حالت  اأو  الطبيعية  الكوارث  اأو  الوفاة  حال  ويف  البيوت،  بناء  يف  امل�ساعدة  اأو  الزيتون، 

اخل�سائر املادية، وكذلك يف الأعرا�ص التي كانت متتد اإىل اأيام عدة )فهمي، 2003( . 
فكلما  الب�رصي،  املورد  اأهمها  لنجاحه، ومن  التطوعي على عوامل عدة  العمل  يعتمد 
كان املورد الب�رصي متحم�سًا للق�سايا الجتماعية، ومدركًا لأبعاد العمل الجتماعي، كلما 
التطوعي ميثل ف�ساًء رحبًا  العمل  اأن  اإيجابية وحقيقية، كما  بنتائج  التطوعي  العمل  اأتى 
ليمار�ص اأفراد املجتمع ولءهم وانتماءهم ملجتمعهم، كما ميثل العمل التطوعي جماًل مهمًا 

ل�سقل مهارات الأفراد وبناء قدراتهم. 
وانطالقًا من العالقة التي تربط بني العمل التطوعي واملوارد الب�رصية، ميكن القول: 
ال�سباب  فحما�ص  الفتية،  املجتمعات  يف  خا�سة  الجتماعي  العمل  عماد  هم  ال�سباب  اإن 
العمل  اأن  عن  ف�ساًل  به،  والرقي  الجتماعي  بتطويرالعمل  كفيالن  ملجتمعهم  وانتماوؤهم 
الذين �سيكونون باأم�ّص احلاجة  ال�سباب مهاراتهم  الجتماعي �سرياكم اخلربات، وقدرات و 
اإليه، وبخا�سة يف مرحلة تكوينهم ومرحلة ممار�ستهم حلياتهم العملية. )النا�رص، 2001(. 
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منظمة  فن�رصت  واملحلي،  العاملي  امل�ستوى  على  تراجعًا  التطوعي  العمل  �سهد  لقد 
العامل  يف  املتطوعني  عدد  انخفا�ص  اإىل  ي�سري   2005 عام  تقريراً  الدويل  الأحمر  ال�سليب 
اأفراد املجتمع، وخا�سة  من 25 مليون اإىل خم�سة ماليني �سخ�ص، فهناك عزوف من قبل 
ال�سباب منهم عن امل�ساركة يف العمل التطوعي، وان معوقات عدة حتول دون هذه امل�ساركة 
من  وان  اإدارية،  اأم  اقت�سادية  اأم  ثقافية  اأم  اجتماعية  اأم  �سيا�سية  معوقات  اأكانت  �سواء 
ال�رصوري جتاوز هذه العقبات باعتبارها تعوق عملية امل�ساركة وتوؤثر على عملية التنمية 
برمتها، وبالتايل فاإن تفعيل العمل التطوعي وتعزيزه يف املجتمع يتطلب اإحداث تغري يف 
الوعي املجتمعي من اأجل تفعيل ثقافة العمل التطوعي وتطويرها ون�رصها، وذلك با�ستخدام 
واعتباره  وتاأ�سيله  التطوعي  العمل  دميومة  على  املحافظة  اأجل  من  املختلفة  الو�سائل 
قيمة اجتماعية واإن�سانية يجب املحافظة عليها وتوريثها من جيل اإىل اآخر، لي�سبح العمل 

التطوعي ثقافة جمتمعيه اإيجابية )كراجه، 2004( . 
مشكلة الدراسة: 

يعد العمل الجتماعي التطوعي ن�ساطًا مهمًا يف تطوير املجتمع وتنمية قدرات اإفراده، 
ال�سباب منهم مبا ما ميلكونه من  اأفراده وبخا�سة  اأو عزوف عنه من قبل  اأي تراجع  واإن 
اإمكانات وطاقات قد يوؤثر تاأثرياً �سلبيًا على املجتمع وعلى اأفراده وفئات ال�سباب فيه. وهذا 
ما يدفع لل�سوؤال عن الأ�سباب املوؤدية اإىل عزوف ال�سباب عن امل�ساركة يف العمل الجتماعي 
العمل  اأ�سباب تراجع  اإىل  التعرف  التي �ستحاول  الدرا�سة،  التطوعي، والذي يعّد حمور هذه 
ال�سباب يف هذه  التي تعرت�س م�ساركة  واملعوقات  الجتماعي التطوعي يف فل�سطني، 

االعمال التطوعية، وما اإذا كانت هذه املعوقات ترتبط بالعوامل االآتية: 
الظروف القت�سادية ال�سائدة، و�سعف املوارد املالية للمنظمات التطوعية.  ♦ 

بع�ص الأمناط الثقافية ال�سائدة يف املجتمع كالتقليل من �ساأن ال�سباب والتمييز  ♦ 
بني الرجل واملراأة. 

�سعف الوعي مبفهوم امل�ساركة وفوائدها يف العمل الجتماعي التطوعي.  ♦ 

احلكومية  املوؤ�س�سات  تنفذها  التي  التطوعية  والن�ساطات  بالربامج  التعريف  قلة  ♦ 
والأهلية. 

عدم ال�سماح لل�سباب بامل�ساركة يف اتخاذ القرارات داخل هذه املنظمات.  ♦ 

قلة الربامج التدريبية اخلا�سة بتكوين جيل جديد من املتطوعني اأو �سقل مهارات  ♦ 
املتطوعني. 

�سعف ت�سجيع العمل التطوعي.  ♦ 
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أهداف الدراسة: 
اإىل تراجع العمل الجتماعي  اأدت  اإىل الأ�سباب التي  اإىل التعرف  الدرا�سة  ت�سعى هذه 
الأعمال،  هذه  مثل  يف  امل�ساركة  عن  الفل�سطيني  ال�سباب  وعزوف  فل�سطني،  يف  التطوعي 
فل�سطني،  يف  التطوعي  الجتماعي  العمل  يف  ال�سباب  م�ساركة  واقع  عن  �سورة  واإعطاء 

وبخا�سة بعد ن�سوء ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف العام 1994. 

أسئلة الدراسة: 
ميكن حتديد اأ�سئلة الدرا�سة مبا ياأتي: 

ال�سلطة  ن�سوء  تلت  التي  ال�سنوات  خالل  التطوعي  الجتماعي  العمل  تراجع  ملاذا  ● 
الوطنية الفل�سطينية؟ 

ملاذا تراجعت م�ساركة ال�سباب يف العمل الجتماعي التطوعي؟  ● 

هل ما زال التطوع يف يومنا هذا يعرب عن قيم اأ�سيلة يوؤمن بها ال�سباب؟  ● 

هل مفهوم التطوع لدى ال�سباب اليوم يختلف عما كان عليه يف ال�سابق؟  ● 

هذه  زالت  ما  وهل  منهم؟  توقعاتنا  وما  للتطوع؟  ال�ستعداد  لديهم  زال  ما  هل  ● 
التوقعات مرتبطة بامل�سلحة العامة؟ 

فرضيات الدراسة: 
اإح�سائية على م�ستوى الدللة )α ≤ 0.05( ● يف درجة  ل توجد فروق ذات دللة 
نابل�ص  حمافظتي  يف  الجتماعية  املوؤ�س�سات  يف  ال�سباب  لدى  التطوعي  العمل  معوقات 

وطولكرم تبعًا ملتغري اجلن�ص. 
اإح�سائية على م�ستوى الدللة )α ≤ 0.05( ● يف درجة  ل توجد فروق ذات دللة 
معوقات العمل التطوعي لدى ال�سباب يف املوؤ�س�سات الأهلية الجتماعية تبعًا ملتغري مكان 

ال�سكن. 
اإح�سائية على م�ستوى الدللة )α ≤ 0.05( ● يف درجة  ل توجد فروق ذات دللة 
معوقات العمل التطوعي لدى ال�سباب يف املوؤ�س�سات الأهلية الجتماعية تبعًا ملتغري العمر. 
اإح�سائية على م�ستوى الدللة )α ≤ 0.05( ● يف درجة  ل توجد فروق ذات دللة 
معوقات العمل التطوعي لدى ال�سباب يف املوؤ�س�سات الأهلية الجتماعية تبعًا ملتغري حالة 

العمل. 
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اإح�سائية على م�ستوى الدللة )α ≤ 0.05( ● يف درجة  ل توجد فروق ذات دللة 
حمافظتي  يف  الجتماعية  الأهلية  املوؤ�س�سات  يف  ال�سباب  لدى  التطوعي  العمل  معوقات 

نابل�ص وطولكرم تبعًا ملتغري احلالة الجتماعية. 

منهجية الدرسة: 

العمل  تراجع  اأ�سباب  اإىل  للتعرف  الجتماعي  امل�سح  منهج  الدرا�سة  هذه  اعتمدت 
)املجتمع  الدرا�سة  جمتمع  من  البيانات  ُجمعت  حيث  فل�سطني،  يف  التطوعي  الجتماعي 
ثم  ومن  الدرا�سة،  عينة  على  ووزعت  الغر�ص،  لهذا  اأعدت  ا�ستبانة  با�ستخدام  الفل�سطيني( 
 ، )SPSS( ا�ستخرجت النتائج با�ستخدم حزمة التحليل الإح�سائي يف العلوم الجتماعية
كما ُحّللت هذه النتائج وف�رصت وقدمت تو�سيات حول اأهم الأ�سباب التي اأدت اإىل عزوف 

ال�سباب عن العمل الجتماعي التطوعي. 

حملة تارخيية عن العمل التطوعي: 

بداأ العمل التطوعي مع بداية وجود الإن�سان، على اعتبار اأن الإن�سان كائن اجتماعي 
ي�ستطيع حتقيق  الإن�سان حتى  اأخيه  اأن يتعاون مع  بد  واأنه ل  العي�ص مبفرده،  ي�ستطيع  ل 
حاجاته. وبالرغم من اأن ما كان يقوم به الفرد ميكن ح�رصه �سمن مفهوم التطوع، وهو 
امل�ستويات املعي�سية، ومل يكن  التطوع كان يتم على جميع  فاإن هذا  املاأجور،  العمل غري 
كل  لي�سمل  ميتد  كان  واإمنا  احلالية،  املراحل  يف  هو  كما  بعينها،  جمالت  يف  حم�سوراً 
حاجات اجلماعة دون متييز بني العمل األق�رصي الذي تفر�سه اجلماعة على اأفرادها والذي 
بتناغم مع حاجات  الفرد تطوعًا  به  الذي يقوم  التطوعي  العمل  اأو ذلك  كان دون مقابل، 

اجلماعة ومتطلباتها )اخلطيب، 1998( . 

مفهوم العمل التطوعي: 

ات »توؤدى لفئات من النا�ص بغر�ص م�ساعدتهم من خالل اأفراد اأو جماعات اأو  هو مهمَّ
موؤ�س�سات و�سوًل بهم اإىل م�ستوى حياة يتما�سى مع رغباتهم، ويتفق مع اأهداف املجتمع. 
التطوعي  العمل  موؤ�س�سات  توؤدي  اجتماعي، حيث  تنظيم  كنف  األ يف  العمل  هذا  ين�ساأ  ول 
والأهايل دوراً رئي�سًا يف بناء الرتبية املدنية، وبناء املواطن القادر على حماكمة ق�سايا 
العام،  الهم  ويعي�ص  اخلا�سة  على  العامة  امل�سلحة  ويقدم  ومنطقيه،  مبو�سوعيه  احلياة 

ويحر�ص على امللكيات العامة، وي�سعر مب�سوؤولية اجتاه جمتمعه« )لطفي، 2004( . 
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أهمية العمل التطوعي: 
تكمن اأهمية العمل التطوعي يف اأنه يعمل على م�ساركة املواطنني يف ق�سايا جمتمعهم، 
ويربط بني اجلهود احلكومية والأهلية التي تقدم يف املجتمع، ومن خالل هذا العمل ميكن 
امل�سكالت  التقليل من  ي�ساعد على  للم�سئولية، كما  ال�سباب بتحملهم  الإيجابي يف  التاأثري 
الجتماعية وال�سلوك املنحرف داخل املجتمع باإ�رصاك الفرد يف اأعمال من �ساأنها اأن ت�سعره 
اإىل تنمية قدرة املجتمع عن طريق  التطوع �سيوؤدي  اأن هذا  اإىل  اإ�سافة  باأنه مرغوب فيه، 
اأهمية خا�سة عند  اإن للتطوع  القول  وميكن  الذاتية التي ميار�سها املتطوعون،  اجلهود 

ال�سباب، حيث ي�ساعد على )عبد الفتاح، 2008( : 
تعزيز انتماء ال�سباب يف جمتمعهم وم�ساركتهم.  ♦ 

تنمية قدرات ال�سباب ومهاراتهم ال�سخ�سية والعلمية والعملية.  ♦ 

يتيح لل�سباب التعرف اإىل الثغرات التي ت�سوب نظام اخلدمات يف املجتمع.  ♦ 

اأرائهم واأفكارهم يف الق�سايا العامة التي تهم  يتيح لل�سباب الفر�سة للتعبري عن  ♦ 
املجتمع. 

يوفر لل�سباب فر�سة تاأدية اخلدمات باأنف�سهم وحل امل�سكالت بجهدهم ال�سخ�سي.  ♦ 

املجتمع  يحتاجها  التي  الأولويات  حتديد  يف  امل�ساركة  فر�سة  لل�سباب  يوفر  ♦ 
وامل�ساركة يف اتخاذ القرارات. 

اكت�ساب مهارات وخربات جديدة.  ♦ 

بناء عالقات اجتماعية جديدة ت�سهل عملية الندماج يف املجتمع والتكيف فيه.  ♦ 

ي�ساهم يف ق�ساء وقت الفراغ باأعمال تعود بالنفع على الفرد واملجتمع.  ♦ 

أشكال العمل التطوعي: 

وهو عمل اأو �سلوك اجتماعي ميار�سه الفرد من تلقاء  اأوال: العمل التطوعي الفردي،  ●
نف�سه، وبرغبة منه واإرادة، ول يبغى منه اأي مردود مادي، ويقوم على اعتبارات اأخالقية اأو 

اجتماعية اأو اإن�سانية اأو دينية. 
وهو اأكرث تطوراً من العمل التطوعي الفردي  ثانياً: العمل التطوعي املوؤ�س�سي،  ●
واأكرث تنظيمًا واأو�سع تاأثرياً يف املجتمع، ويف الوطن العربي، ومنها املجتمع الفل�سطيني، 
توجد موؤ�س�سات متعددة وجمعيات اأهليه ت�ساهم يف اأعمال تطوعية كبرية خلدمة املجتمع. 
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عالقة التطوع بتنمية اجملتمع احمللي: 
التنمية الجتماعية والتنمية القت�سادية، بل  اأهم مرتكزات  يعّد العمل التطوعي من 
اإنه اأحد اأهم مرتكزات التنمية مبفهومها ال�سامل، فمن خالل العمل التطوعي يتحقق التكافل 
الجتماعي وتنمية املجتمع املحلي وامل�ساعدة يف اأوقات الطوارئ والكوارث الطبيعية، هذا 
اإىل جانب اأنه ا�ستثمار وتفعيل للطاقات الكامنة يف اإفراد املجتمع على اختالف اأعمارهم 
اإفراد  بني  والتعا�سد  والتفاعل  التعاون  اأ�سكال  اأهم  اأحد  ذلك  جانب  اإىل  وهو  وخلفياتهم، 
اأخر فهو طريق من طرق التوا�سل الجتماعي والثقايف بني النا�ص، وهو  املجتمع، مبعنى 

اأي�سا ر�سالة �رصيحة مفادها اأنه قيمة اجتماعية اإيجابية )رحال، 2007( . 
يحظى العمل التطوعي باأهمية خا�سة، وذلك لدوره يف املجتمع اإىل جانب ما يعنيه 
اإيجابية، وتكمن اأهميته ودوره لي�ص على �سعيد الفرد فح�سب،  من قيم وروابط اجتماعية 
والجتماعي،  القت�سادي  للم�ستوى  رفع  يعنيه من  املجتمع ككل وما  م�ستوى  واإمنا على 
بهذا  وهو  الإن�سانية،  القيم  على  وحمافظته  املحرومة،  للفئات  املعي�سية  الأحول  وحت�سني 
ال�سباب،  لدى  الفراغ  لأوقات  حقيقي  وا�ستثمار  الجتماعي،  التكافل  ملبداأ  جت�سيد  املعنى 
والغرية  والواجب  النتماء  بدافع  الإن�سان  به  يقوم  حر  ذاتي  فعل  هو  التطوعي  فالعمل 

والإح�سا�ص بامل�سوؤولية. 
ومن هنا، يعّد العمل التطوعي و�سيلة من و�سائل النهو�ص يف املجتمع، وهو بهذا املعنى 
اأداة من اأدوات التنمية املجتمعية، وهو �سكل من اأ�سكال امل�ساركة على اختالف اأنواعها. واإذا 
كان يعتقد اأن العمل التطوعي ن�ساأ وتطور يف ظل غياب الدولة يف بع�ص املجتمعات، فاإن 
ذلك ل يقلل من اأهميته �سواء يف ظل وجود الدولة من عدمها، وعلى الرغم من حجم جهازها 
الإداري الكبري، فاإنها بحاجة اإىل ت�سافر اجلهود وامل�ساعدة، ول �سيما يف ظل الأو�ساع غري 
الطبيعية التي متر بها الدول واملجتمعات من حني اإىل اآخر. من هنا يعتقد بع�سهم خطاأً اأن 
العمل التطوعي وجد مع وجود موؤ�س�سات املجتمع املدين، فعلى الرغم من اأن تلك املوؤ�س�سات 
فهو  املوؤ�س�سات،  تلك  من  اأ�سبق  التطوعي  العمل  فاإن  التطوعي،  العمل  ماأ�س�سة  على  عملت 
متاأ�سل يف النف�ص الب�رصية، وهو من جوانب اخلري بالإن�سان، بل انه يعرب عن دوافع اإن�سانية 

وعاطفية )حرب، 2003( . 
ال�سابق، لأنه  اإن�سانية عرفته املجتمعات يف  الأ�سا�ص قيمة  التطوعي هو يف  فالعمل 
اإن�سانية ترتجم اإىل  ميثل اجلانب الإن�ساين يف الإن�سان، وهو بهذا املعنى يعرب عن م�ساعر 
كون  من  ينطلق  التطوعي  فالعمل  بذلك،  القيام  يف  الأ�سا�ص  الدافع  مبثابة  وتكون  عمل، 
الإن�سان غري جمرب على القيام به، وبحوافز خمتلفة �سواء كانت اجتماعية اأم اقت�سادية اأم 
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دينية اأم ثقافية اأم �سخ�سية، بل هو على قناعة اأن ما يقوم به هو خلري الإن�سان، اأو ل�سالح 
قناعات  من  انطالقا  ذاتي،  العمل  هذا  فاإن  وبالتايل  لذلك،  بحاجة  اأنهم  يعتقد  اأ�سخا�ص 

داخلية، مفادها اأن العمل التطوعي واجب جتاه الآخرين. 
وميكن حتديد مفهوم امل�ساركة التطوعية باأنها العملية التي ي�ساهم من خاللها الفرد 
يف  ي�سارك  اأن  يف  الفر�سة  لديه  تكون  واأن  ملجتمعه،  والجتماعية  ال�سيا�سية  احلياة  يف 
و�سع الأهداف العامة، وكذلك اأف�سل الو�سائل لتحقيق هذه الأهداف واإجنازها، واأن هناك 
حتديد  على  الأقدر  هم  الإفراد  اأن  باعتبار  التنموية  العملية  يف  الفرد  لدور  ق�سوى  اأهمية 
اأهمية  اإىل  بالإ�سافة  لهم،  بالن�سبة  اأهميتها  ترتيب  اأر�سية  على  واحتياجاتهم  اأولوياتهم 
من  اللذين  والوحدة  التما�سك  من  نابع  وهذا  التنمية،  عملية  لهم، ويف  الأهلية  املوؤ�س�سات 

الواجب توافرهما يف املجتمع )خ�رص، 2004( . 

الدراسات السابقة:

اوال- الدارسات الفلسطينية: 

درا�سة عمر رحال )2007( . 
هدفت الدرا�سة اإىل معرفة اأ�سباب قلة امل�ساركة ال�سبابية الفاعلة يف الأعمال التطوعية 
يف فل�سطني، حيث اأظهرت اأن العمل التطوعي يف فل�سطني تراجع بدرجة كبرية مع ت�سكيل 
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، ويعود تراجع العمل التطوعي هذا اإىل تراجع القيم الإيجابية، 
وعدم اهتمام موؤ�س�سات التن�سئة الجتماعية على اختالفها بتعميق هذه القيمة لدى الأبناء، 
اإىل  اأدت  التطوعية  للمنظمات  املالية  املوارد  و�سعف  ال�سائدة،  القت�سادية  الظروف  واأن 

�سعف العمل التطوعي يف فل�سطني. 
كما اأن بع�ص الأمناط الثقافية ال�سائدة يف املجتمع كالتقليل من �ساأن ال�سباب، والتمييز 
بني الرجل واملراأة من العوامل ال�سلبية التي اأدت اإىل تراجع العمل التطوعي. واأن هناك �سعفًا 
يف الوعي مبفهوم وفوائد امل�ساركة يف العمل التطوعي، وهذا ناجت عن عدم الهتمام بالعمل 

التطوعي كقيمة اجتماعية واإن�سانية اإيجابية يجب املحافظة عليها وجتذيرها جمتمعياأ. 
 درا�سة وليد �سامل، مركز بانورما )2000( . 

هدفت الدرا�سة اإىل معرفة اأ�سباب تراجع العمل التطوعي يف فل�سطني، وقد اأرجعت ذلك 
ا�ستخدمت  التي  الفل�سطيني  لل�سعب  اليومية  احلياة  يف  ال�سيا�سية  الأحزاب  دور  تراجع  اإىل 
اخلاطئ  الفهم  اإىل  اإ�سافة  واملقاومة،  الوطنية  التعبئة  اأ�سكال  من  �سكاًل  التطوعي  العمل 
للتطوع، ومن الأ�سباب اأي�سا غياب قيم ومثل امل�ساركة وروح اجلماعة والنزوع اإىل الفردية 
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اإىل جانب غياب روح التطوع عند الكثريين، وال�سعور بالغرتاب عن الواقع احلايل، وغياب 
احلوافز الت�سجيعية التي تاأخذ �سكل اأجرة املو�سالت ووجبات غذاء تتخلل العمل التطوعي، 
و�سعف التن�سيق بني املوؤ�س�سات احلكومية واملوؤ�س�سات الأهلية، كل ذلك كان من الأ�سباب 

التي اأدت اإىل تراجع العمل التوعي. 
درا�سة جهاد حرب )2002( . 

كما  النتائج  وكانت  فل�سطني،  يف  التطوعي  العمل  تراجع  اأ�سباب  معرفة  اإىل  هدفت 
ياأتي: 

عدم و�سوح دور وزارة ال�سوؤون واملنظمات الأهلية.  - 

اأثر ال�سعور بالغرتاب عن الواقع احلايل.  - 

زيادة ال�سغوط يف التوجه للعمل التطوعي وموؤ�س�ساته.  - 

ندرة املوؤ�س�سات املتخ�س�سة وغياب جدية املوؤ�س�سات العاملة بالعمل التطوعي.  - 

�سعف روح النتماء املوؤ�س�سي.  - 

ثانيا- الدراسات العربية: 

هناك العديد من الدرا�سات العربية التي تناولت هذا املو�سوع منها: 
درا�سة نورة العنزي )2006(. 

تناولت معوقات العمل التطوعي يف املجتمع ال�سعودي، وهدفت الك�سف عن املعوقات 
التي تعرت�ص ال�سباب يف الأعمال التطوعية. وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل جملة من املعوقات 

لعل من اأهمها: 
الظروف القت�سادية ال�سائدة، و�سعف املوارد املالية للمنظمات التطوعية.  - 

بني  والتميز  ال�سباب  �سان  من  »كالتقليل  املجتمع  يف  ال�سائدة  الثقافية  الأمناط  - 
الرجل واملراأة«. 

املوؤ�س�سات  تنفذها  التي  التطوعية  والن�ساطات  الربامج  مبفهوم  الوعي  �سعف  - 
احلكومية والأهلية. 

عدم ال�سماح لل�سباب للم�ساركة يف اتخاذ القرارات بداخل هذه املنظمات.  - 

قلة الربامج التدريبية اخلا�سة بتكوين جيل جديد من املتطوعني اأو �سقل مهارات  - 
املتطوعني. 
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طوعي.  قلة ت�سجيع العمل الت -
درا�سة ال�سبكة العربية للمنظمات االأهلية )2008( . 

هدفت هذه الدرا�سة اإىل الك�سف عن اأ�سباب اأحجام ال�سباب يف العامل العربي عن التطوع، 
وكانت نتيجة الدرا�سة: 

وبث  التطوع،  روح  زرع  دون  بالتعليم  فقط  تهتم  اأ�سبحت  التي  الأ�رصية  التن�سئة  - 
النتماء وم�ساعدة الآخرين. 

ي�سجع  ما  تكون خالية من كل  تكاد  املدار�ص واجلامعات  والأن�سطة يف  املناهج  - 
على العمل التطوعي. 

لي�ص  اأجيال  اإىل خلق  اأدى  التعليمية  الأ�رصة واملوؤ�س�سة  التطوع يف كل من  غياب  - 
لديها الوعي مبفهوم التطوع واأهميته. 

تدفع  التي  الأ�سباب  من  ال�سباب  معظم  منها  يعاين  التي  القت�سادية  ال�سغوط  - 
بع�سهم للبحث عن عمل والنخراط به، وبالتايل عدم وجود وقت كاٍف للتطوع. 

معظم املوؤ�س�سات الأهلية يف العامل العربي لي�ص لديها املهارة يف خماطبة ال�سباب  - 
وعمل برنامج منظم وخم�س�ص للتطوع، وبالتايل مل حتفز ال�سباب وت�سجعهم على التطوع، وان 
بع�ص ال�سباب الذين حاولوا التطوع يف بع�ص املوؤ�س�سات ت�سكلت لديهم خربات �سلبية ب�سبب 

�سوء التخطيط، وعدم الكرتاث باملتطوعني والهتمام بهم، واإ�سناد اأعمال غري مهمة لهم. 
درا�سة اإبراهيم ال�سماعيل )2003( . 

تناول ال�سماعيل يف درا�سته »احلوافز األنف�سيه املانعة من التطوع« والتي طبقت على 
)120( من �سباب طالب جامعة الإمام يف ال�سعودية. وقد تو�سلت الدرا�سة لبع�ص احلواجز 

النف�سية املانعة للتطوع منها: 
 . اخلجل »الرهاب الجتماعي« -

العتقاد بعدم وجود مهارة.  - 

انعدام اأو �سعف الدافع الذاتي.  - 

عدم اأدراك اأهمية العمل التطوعي واأثاره الإيجابية.  - 

اخلوف من حتمل امل�سوؤولية.  - 

اخلوف من الف�سل.  - 

عف اأو انخفا�ص ال�سعور بالنتماء للمجتمع.  �س -
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درا�سة را�سد الباز )2005( . 
اململكة  يف  ال�سباب  لدى  التطوعي  العمل  معوقات  بعنوان  درا�سته  يف  الباز  تناول 
يف  اجلامعة  طالب  من  ال�سباب  من  مبحوثًا   )163( على  طبقت  والتي  ال�سعودية،  العربية 

مدينة الريا�ص. وكانت النتيجة: 
التعار�ص بني اأوقات العمل واأوقات الدرا�سة.  - 

اعتقاد البع�ص انه م�سيعة للوقت واجلهد.  - 

ال�سعور بالياأ�ص من اأمكانية تغري الواقع.  - 

العادات والتقاليد والإ�ساعات.  - 

البحث عن الك�سب املادي.  - 

درا�سة عماد اجلريفاين )2002( . 
اأظهرت  در�ص اجلريفاين »اأ�سباب العزف عن العمل التطوعي يف العامل العربي«، وقد 
الدرا�سة اأن جهل املجتمع، وعدم وعي الأ�رص بثقافة العمل التطوعي من الأ�سباب التي اأدت 

اإىل العزوف عن العمل التطوعي. 

الدراسات األجنبية: 

 . )Gill and mawby,1996( درا�سة
وقد طبقت  التطوعي،  العمل  تواجه  التي  الإ�سكاليات  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
الإ�سكاليات تتعلق باملتطوعني  اأن  الدرا�سة  على عينة تكونت من )98( مبحوثًا، واأظهرت 
اأنف�سهم، وترتبط بعدم جدية بع�ص املتطوعني، وهذا يتعلق بالأ�سخا�ص ولي�ص باملوؤ�س�سات، 
فبع�ص املتطوعني ل ميكن العتماد عليهم يف اأداء بع�ص املهّمات اأما لعدم جديته اأو لعدم 

كفاءته. 
 . )Gregorg Andrews, 1995( درا�سة

تناولت هذه الدرا�سة اأهميته العمل التطوعي وبع�ص العقبات التي تواجهه، ومن �سمن 
ي�سعر  حيث  الر�سمني  واملوظفني  املتطوعني  بني  العالقة  الدرا�سة  اأو�سحت  العقبات  هذه 
اأن وظيفتهم، ومرتباتهم، و�ساعات العمل ال�سافية  املوظفون الر�سميون )مدفوعو الأجر( 
لهم مهددة عند ا�ستخدام املتطوعني. واأن املتطوع داخل املوؤ�س�سة اإذا مل يحظ بقبول ومرافقة 

من املوظفني الر�سميني، فاإن ال�ستفادة املثلى من املتطوعني �ستتحجم كثرياً. 



90

»أسباب التراجع« د. عماد اشتيةالعمل االجتماعي التطوعي في فلسطني 

 . )Mounsey, 1990( درا�سة
اأكدت هذه الدرا�سة على �رصورة تدريب املوظفني الر�سمني على اأف�سل الطرق لال�ستفادة 
من املتطوعني، واأ�ساف اأن هناك كثرياً من النتقادات التي توجه لعمل املتطوعني، ولكن 
معظم هذه النتقادات، اإما مبنية على اأداء �سخ�سي، اأو اأنها غري مبنية على اأدلة واقعية من 

خالل و�سائل وطرق علمية �سليمة. 
 . )Blacher, 1986( درا�سة

اأكد بال ت�رص يف درا�سته اأن م�سكلة التمويل احلكومي من امل�سكالت التي لها تاأثري على 
العمل التطوعي، مما يوؤثر على ا�ستقاللية املوؤ�س�سة التطوعية وحياديتها، واأو�سحت الدرا�سة 
امليزة  اإذا كان م�ستقاًل ماليًا، وتقل هذه  اإل  التطوعي ل يكون مبدعًا وتقدميًا  القطاع  اأن 
كلما قلت ال�ستقاللية املالية، بل اإن الأمر اأحيانا يوؤثر على جودة ونوعية اخلدمة املقدمة، 
فالعاملون باملوؤ�س�سة املمولة من قبل احلكومة، �سيكونون م�سغولني باإظهار اأنهم يقدمون 

خدمه اأمام احلكومة اأكرث من اهتمامهم بنوعية اخلدمات املقدمة. 
 . )Vaillancourt & Payette, 1987( درا�سة

واأن  احلكومي،  والقطاع  التطوعي  القطاع  بني  التوازن  �رصورة  على  الباحثان  اأكد 
ازدهار القطاع التطوعي بداأ يقل�ص من اللتزام احلكومي يف قطاع اخلدمات، وتوؤكد الدرا�سة 
على �رصورة تقدمي الدعم يف بع�ص احلالت، وتف�سل اأن يتوىل القطاع التطوعي تقدمي بع�ص 
اخلدمات مثل م�ساندة ذوي احلاجات اخلا�سة، ولكن هذا ل يعني اأن تكون الأمور كذلك يف 
جميع اخلدمات، ول بد اأن يكون هناك توازن، وان ل تتخلى احلكومة عن م�سئولياتها جتاه 
قطاعات املجتمع املختلفة، وعدم العتماد على القطاع التطوعي يف القيام بكل املهمات 

وتقدمي كافة اخلدمات. 

الطريقة واإلجراءات:

هدفت الدرا�سة اإىل التعرف اإىل اأ�سباب تراجع العمل الجتماعي التطوعي يف فل�سطني، 
واملعوقات التي تعرت�ص م�ساركة ال�سباب يف العمل التطوعي، وعالقة ذلك ببع�ص املتغريات 
الدميغرافية، وقد ت�سمن هذا اجلزء من الدرا�سة و�سفًا ملنهج الدرا�سة، وجمتمعها وعينتها. 
كما يعطي و�سفًا مف�ساًل لأَداة الدرا�سة و�سدقها وثباتها، وكذلك اإِجراَءات الدرا�سة، واملعاجلة 

الإح�سائية، التي ا�ستخدمها الباحث يف ا�ستخال�ص نتائج الدرا�سة وحتليلها. 
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منهج الدراسة: 
حيث  الدرا�سة،  هذه  لطبيعة  ملنا�سبته  الجتماعي  امل�سح  منهج  الباحث  ا�ستخدم 
يف  الجتماعية  الأهلية  املوؤ�س�سات  يف  واملتطوعات  املتطوعني  من  عينة  اآراء  ا�ستق�سيت 
حمافظتي نابل�ص و طولكرم من اأجل التعرف اإىل اأ�سباب تراجع العمل الجتماعي التطوعي 

يف فل�سطني، واملعوقات التي تعرت�ص م�ساركة ال�سباب يف العمل التطوعي. 

جمتمع الدراسة: 
الأهلية  املوؤ�س�سات  يف  واملتطوعات  املتطوعني  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  تكون 
الجتماعية يف حمافظتي نابل�ص وطولكرم. ويقدر عدد هوؤلء املتطوعني يف تلك املوؤ�س�سات 
اإدارات هذه  الدرا�سة ح�سب م�سادر  فيها  التي طبقت  الفرتة  ومتطوعة يف  )700( متطوع 
املوؤ�س�سات، علما باأن اأعداد هوؤلء املتطوعني غري ثابتة وتتغري با�ستمرار خالل العام، لذلك 
يقت�سي التنويه باأن الباحث قد واجه �سعوبة يف ح�رص عددهم ب�سبب هذا التذبذب والتغري 

امل�ستمر يف تواجدهم وتطوعهم يف تلك املوؤ�س�سات. 

عينة الدراسة: 
تكونت عينة الدرا�سة من )140( متطوعًا ومتطوعة يف املوؤ�س�سات الأهلية الجتماعية 
يف حمافظتي نابل�ص وطولكرم �سمال فل�سطني اختريوا بطريقة العينة الق�سدية، وبعد اإمتام 
عملية جمع البيانات، و�سلت ح�سيلة اجلمع )146( ا�ستبانة، ا�ستبعد منها )6( ا�ستبانات 
التحليل  اأجري  التي  الدرا�سة  عينة  لت�سبح  الإح�سائي،  للتحليل  �سالحيتها  عدم  ب�سبب 
الدرا�سة من  عليها  التي طبقت  العينة  ن�سبة  بلغت  وقد  ا�ستبانة،   )140( عليها  الإح�سائي 
جمتمع الدرا�سة الكلي )20%( وهذه ن�سبة مقبولة منهجيًا، واجلدول )1( يبني و�سف عينة 

الدرا�سة تبعًا ملتغرياتها امل�ستقلة: 

الجدول )1( 

وصف عينة الدراسة تبعًا لمتغيراتها المستقلة

الن�سبة املئوية %التكرارم�ستوياته املتغري 

اجلن�ص

5841.4ذكر 

8258.6اأنثى 

100%140املجموع
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الن�سبة املئوية %التكرارم�ستوياته املتغري 

مكان ال�سكن

4935.0مدينة

8560.7قرية

64.3خميم

100%140املجموع

العمر 

2417.1اأقل من 20 �سنة

209366.4- 24 �ستة

252316.4 �سنة فاأكرث

100%140املجموع

احلالة الجتماعية

11783.6اأعزب

2316.4متزوج

100%140املجموع

حالة العمل 

10977.9ل اعمل

2316.4اعمل عمل جزئي

85.7اأعمل عمل دائم

100%140املجموع

أداة الدراسة: 

اإطالع الباحث على عدد من الدرا�سات ال�سابقة والأدوات امل�ستخدمة فيها، طّور  بعد 
ا�ستبانة خا�سة من اأجل التعرف اإىل اأ�سباب تراجع العمل الجتماعي التطوعي لدى ال�سباب 
يف حمافظتي نابل�ص وطولكرم وقد تكونت ال�ستبانة من جزاأين: الأول ت�سمن بيانات اأولية 
وحالة  الجتماعية،  واحلالة  ال�سكن،  ومكان  والعمر،  اجلن�ص،  يف  متثلت  املفحو�سني  عن 
العمل، اأما الثاين فقد تكون من الفقرات التي تقي�ص اأ�سباب العمل التطوعي ومعوقاته، وقد 
تكونت الأداة يف �سورتها النهائية من )60( فقرة، وزعت على �ستة جمالت رئي�سة واجلدول 

)2( يبني ذلك: 
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الجدول )2( 
 توزيع الفقرات ومفتاح التصحيح 

توزيع فقرات أداة الدراسة على محاورها الرئيسية

عدد الفقراتاأرقام الفقراتاملجاالت

111، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 54، 57، 60معوقات مرتبطة بثقافة املجتمع
913، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 48، 50، 51، 52، 56معوقات �سخ�سية

1712، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 49، 59معوقات نف�سية
275، 28، 29، 30، 31معوقات مرتبطة بالدين

6 32، 33، 34، 53، 55، 58معوقات اقت�سادية
3513، 36، 37، 38، 39، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47معوقات تتعلق مبوؤ�س�سات العمل التطوعي 

60املجموع

بنيت  حيث  الأبعاد،  خما�سي  ليكرت  مقيا�ص  اأ�سا�ص  على  املقيا�ص  ت�سميم  مت  وقد 
الفقرات بالجتاه ال�سلبي واأعطيت الأوزان كما هو اآتي: 

موافق ب�سدة: خم�ص درجات. - 

موافق: اأربع درجات. - 

ل اأدري: ثالث درجات. - 

غري موافق: درجتني. - 

غري موافق ب�سدة: درجة واحدة. - 

وبذلك تكون اأعلى درجة يف املقيا�ص =5× 60= 300.
وتكون اأقل درجة = 1× 60= 60.

وتعك�ص الأوزان للفقرات ال�سلبية عند الت�سحيح.

صدق أداة الدراسة:
بعر�ص  وذلك  املنطقي،  بال�سدق  يعرف  ما  اأو  املحكمني،  �سدق  الباحث  ا�ستخدم 
املقيا�ص على عدد من املحكمني من ذوى الخت�سا�ص بهدف التاأكد من منا�سبة املقيا�ص، 
ملا اأعد من اأجله، و�سالمة �سياغة الفقرات، وانتماء كل منها للمجال الذي و�سعت فيه، وقد 
اأجمع غالبية املحكمني على عبارات املقيا�ص وهو ما ي�سري اإىل اأن املقيا�ص يتمتع ب�سدق 
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مقبول. وقد اأجريت التعديالت الالزمة التي اأجمع عليها املحكمون، ومن ثم اأخ�سع املقيا�ص 
لفح�ص الثبات.

ثبات أداة الدراسة: 
ا�ستخدم الباحث ثبات التجان�ص الداخلي )Consistency( من اأجل فح�ص ثبات اأداة 
الدرا�سة، وهذا النوع من الثبات ي�سري اإىل قوة الرتباط بني الفقرات يف اأداة الدرا�سة، ومن 
اأجل تقدير معامل التجان�ص ا�ستخدم الباحث طريقة )كرونباخ األفا( ، حيث بلغ معامل الثبات 

الكلي )الفا( )0.77( وهذا يعّد معامل ثبات مرتفعًا ومنا�سبًا لأغرا�ص الدرا�سة احلالية.
إجراءات تطبيق الدراسة: 

اتبعت االإجراءات االآتية من اأجل تنفيذ الدرا�سة: 
اأجرى الباحث الدرا�سة وفق اخلطوات االآتية: 

التاأكد من �سدق وثبات اأداة الدرا�سة. - 

وذلك  وطولكرم،  نابل�ص  حمافظتي  يف  الجتماعية  الأهلية  املوؤ�س�سات  خماطبة  - 
لل�سماح لفريق البحث بتوزيع ال�ستبانة على املتطوعني واملتطوعات فيها 

الجتماعية  الأهلية  املوؤ�س�سات  من  بنف�سه  وجمعها  ال�ستبيانات  الباحث  وّزع  - 
املتطوعني  من  املبحوثني  ا�ستف�سارات  على  يرد  كان  وقد  ونابل�ص،  طولكرم  حمافظة  يف 

واأ�سئلتهم.
( ا�ستبانه. بلغت ح�سيلة ال�ستبيانات امل�سرتجعة )146 -

ا�ستبانة   ) والبالغ عددها )146 - ال�ستجابة  ل�رصوط  امل�ستوفية  ال�ستبانات  فرزت 
وا�ستبعدت )6( ا�ستبانات لعدم ا�ستيفاء �رصوط ال�ستجابة.

زت واأُدخلت يف احلا�سوب. ُبوِّبت البيانات ورمِّ - 

عوجلت البيانات اإح�سائيا. - 

متغريات الدراسة: 
املتغريات امل�ستقلة:  ◄ 

اأول- املتغريات الأولية املتعلقة باملتطوعني:  ♦ 

.اأنثى  - 2 اجلن�ص: وله م�ستويان: 1.ذكر 
.خميم  - 3 2.قرية   مكان ال�سكن وله ثالثة م�ستويات: 1.مدينة  
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العمر له ثالثة م�ستويات: 1.اأقل من 20 �سنة    2.من 20- 24 �ستة       3. 25 - فاأكرث 
.مطلق  - 3 2.متزوج  احلالة الجتماعية: 1.اأعزب 

حالة العمل: 1.ل اأعمل                  2.اأعمل عماًل جزئياً  3 - اأعمل عماًل دائمًا 
 : ♦  )Dependent Variables( :ثانيا: املتغريات التابعة

ومتثل يف قيا�ص اأ�سباب العمل التطوعي ومعوقاته لدى ال�سباب يف املوؤ�س�سات الأهلية 
الجتماعية يف حمافظتي طولكرم ونابل�ص.

املعاجلة اإلحصائية: 

االإح�سائية للعلوم  الرزم  الباحث برنامج  ا�ستخدم  البيانات  اأجل معاجلة  من 
االجتماعية )SPSS( ، وذلك با�ستخدام املعاجلات االإح�سائية االآتية: 
املتو�سطات احل�سابية والن�سب املئوية لالإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة. ♦ 

الفر�سيات  لفح�ص  ♦  )Independent T- Test( امل�ستقلة  للمجموعات  )ت(  اختبار 
املتعلقة مبتغري اجلن�ص.

الفر�سية  لفح�ص  ♦  )One- Way Analysis Variance( الأحادي  التباين  حتليل 
املتعلقة مبتغري حالة العمل، العمر، احلالة الجتماعية.

معادلة كرونباخ الفا حل�ساب الثبات. ♦ 

اختبار LSD ♦ للمقارنات البعدية.

نتائج الدراسة: 
يت�سمن هذا اجلزء من الدرا�سة عر�سًا كاماًل ومف�ساًل لنتائج الدرا�سة، وذلك لالإجابة 
على ت�ساوؤلت الدرا�سة والتحقق من �سحة فر�سياتها، وقد اعتمد مفتاح ت�سحيح للتعرف 

اإىل نتائج الدرا�سة، وذلك كما هو وارد يف اجلدول )3( : 
الجدول )3( 

النسب المئوية ودرجة المعيق

درجة املعيقالوزن بالن�سبة املئويةاملتو�سط احل�سابي )1- 5( 

قليلة جدااأقل من 50%اأقل من2.5
قليلةمن50- 59.9%من 2.5- 2.9
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درجة املعيقالوزن بالن�سبة املئويةاملتو�سط احل�سابي )1- 5( 

متو�سطةمن 60- 69.9 %من3- 3.4
كبرية70%- 79.9من 3.5- 3.9

كبرية جدا80% فما فوق4 فما فوق

نتائج ال�سوؤال االأول:  ◄ 

ما اأ�سباب تراجع العمل االجتماعي التطوعي لدى ال�سباب يف حمافظتي 
نابل�س وطولكرم؟ 

املئوية  والن�سب  احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخرجت  الأول  الدرا�سة  �سوؤال  عن  لالإجابة 
ودرجة املعوق، وُرتبت تنازليًا ح�سب درجة تاأثريها، وذلك كما هو وا�سح يف اجلداول رقم 
)4( )5( )6( )7( )8( )9( بينما يبني اجلدول )10( درجة تقومي ترتيب املجالت والدرجة 
الكلية ح�سب درجة معوقات العمل التطوعي لدى ال�سباب يف املوؤ�س�سات الأهلية الجتماعية 

يف حمافظتي نابل�ص وطولكرم: 
جمال املعوقات املرتبطة بثقافة املجتمع:  1 .

الجدول )4( 
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة معوقات العمل التطوعي لدى الشبا	 

في المؤسسات االجتماعية في محافظة طولكرم ونابلس تبعًا لمجال المعوقات المتعلقة 
بثقافة المجتمع مرتبة تنازليا حسب درجة المعيق 

الرقم يف الت�سل�سل
الن�سبة املتو�سط الفقرةاال�ستبانة

درجة املعيق املئوية 

كبرية جدا4.0480.71يهذب العمل التطوعي اأخالق ال�سباب160
كبرية3.6472.86ينظر املجتمع لل�سابات املتطوعات نظرة �سلبية27
كبرية3.5771.43يحقق العمل التطوعي الهدف وامل�سلحة العامة357
كبرية3.5571.00يرتبط العمل التطوعي بامل�سلحة الوطنية454
متو�سطة3.2865.57مكانة املتطوعني متدنية يف املجتمع53
متو�سطة3.2464.86قيم املجتمع ل ت�سجع على التطوع65
متو�سطة3.1663.29العادات والتقاليد ال�سائدة ل ت�ساعد ال�سباب على التطوع76
متو�سطة3.0460.71ينظر املجتمع لل�سباب املتطوعني نظرة احرتام88
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الرقم يف الت�سل�سل
الن�سبة املتو�سط الفقرةاال�ستبانة

درجة املعيق املئوية 

منخف�سة 2.8957.86يحرتم املجتمع فكرة العمل التطوعي94
منخف�سة2.7855.57ي�سجع املجتمع الذي نعي�ص فيه الإفراد على العمل التطوعي101
منخف�سة2.7354.57يعطي املجتمع قيمة اأعلى للمتطوعني112

متو�سطة 3.2765.31معوقات مرتبطة بثقافة املجتمع

يف  ال�سباب  لدى  التطوعي  العمل  معوقات  درجة  اأن   )4( اجلدول  من  يت�سح 
املعوقات  ملجال  تبعًا  ونابل�ص  طولكرم  حمافظتي  يف  الجتماعية  الأهلية  املوؤ�س�سات 
املتعلقة بثقافة املجتمع كانت كبرية جداً على الفقرة )60( ، حيث بلغت الن�سبة املئوية 
ل�ستجابات املبحوثني على هذه الفقرة )80.7%( بينما كانت درجة املعوقات املتعلقة 
ل�ستجابات  املئوية  الن�سبة  بلغت  حيث   )54  ،57  ،7( الفقرة  على  كبرية  باملجتمع 
املبحوثني على هذه الفقرات )72.8%، 71.4%، 71%( ، وكانت درجة املعوقات متو�سطة 
على  املبحوثني  ل�ستجابات  املئوية  الن�سبة  بلغت  حيث   )4  ،8  ،6  ،5  ،3( الفقرات  على 
، وكانت درجة املعوقات منخف�سة   )%60.7  ،%63.2  ،%64.8 الفقرات )%65.5،  هذه 
هذه  على  املبحوثني  ل�ستجابات  املئوية  الن�سبة  بلغت  حيث   )2  ،1  ،4( الفقرات  على 

الفقرات )%57.8، %55.5، %54.2(.
اأما الدرجة الكلية للتقومي ملجال املعوقات التي تتعلق باملجتمع، فقد كانت متو�سطة 

حيث بلغت الن�سبة املئوية الكلية ل�ستجابات املبحوثني على جميع الفقرات )%65.3( .
جمال املعوقات ال�سخ�سية:  2 .

الجدول )5( 

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة معوقات العمل التطوعي لدى الشبا	 
في المؤسسات األهلية االجتماعية في محافظتي نابلس وطولكرم 
تبعًا لمجال المعوقات الشخصية مرتبة تنازليًا حسب درجة المعّوق 

الرقم يف الت�سل�سل
الن�سبة املتو�سط الفقرةاال�ستبانة

درجة املعيق املئوية 

كبرية جداً 4.3486.71ي�ساعدين العمل التطوعي على معرفة واحرتام الخرين114

كبرية جداً 4.2885.57مينحني العمل التطوعي الثقة بالنف�ص215
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الرقم يف الت�سل�سل
الن�سبة املتو�سط الفقرةاال�ستبانة

درجة املعيق املئوية 

كبرية جداً 4.0480.71يغر�ص العمل التطوعي النتماء واملواطنة356

كبرية 3.8977.86اأرى اأن العمل التطوعي يخدم م�سلحة الوطن448

كبرية 3.8476.86اأوظف مهاراتي يف العمل التطوعي513

كبرية 3.7174.14يوجد لدي معرفة كبرية باأهمية العمل التطوعي616

منخف�سة جداً 2.3647.29لي�ص لدي الوقت الكايف للعمل التطوعي752

منخف�سة جداً 2.0040.00ظرويف ال�سحية ل ت�ساعد على العمل التطوعي812

منخف�سة جداً 1.9839.57العمل التطوعي م�سيعة للوقت951

منخف�سة جداً 1.8537.00فكرتي عن العمل التطوعي �سلبية1050

منخف�سة جداً 1.8136.14اأنا غري قادر على تقدمي اأي جهد للعمل التطوعي119

منخف�سة جداً 1.6633.29اأتطوع مقابل مبلغ مايل1210

منخف�سة جداً 1.3627.29اأنا غري مقتنع بالعمل التطوعي1311

منخف�سة2.8657.11الدرجة الكلية للمعوقات ال�سخ�سية

يت�سح من اجلدول )5( اأن درجة معوقات العمل التطوعي لدى ال�سباب يف املوؤ�س�سات 
الأهلية الجتماعية تبعًا ملجال املعوقات ال�سخ�سية كانت كبرية جداً على الفقرات )14، 
15، 56( ، حيث بلغت الن�سبة املئوية ل�ستجابات املبحوثني على هذه الفقرات على التوايل 
الفقرات  على  كبرية  ال�سخ�سية  املعوقات  درجة  كانت  بينما   )%80.7  ،%85.5  ،%86.7(
الفقرات على  الن�سبة املئوية ل�ستجابات املبحوثني على هذه  )48، 13، 16( حيث بلغت 
ال�سخ�سية منخف�سة جداً  ، وكانت درجة املعوقات  التوايل )%77.8، %76.8 %، %74.1( 
املئوية ل�ستجابات  الن�سبة  تراوحت  الفقرات )52، 12، 51، 50، 9، 10، 11( حيث  على 

املبحوثني على هذه الفقرات ما بني )%47.2- %27.2( .
اأما الدرجة الكلية للتقومي ملجال املعوقات ال�سخ�سية، فقد كانت منخف�سة حيث بلغت 

الن�سبة املئوية الكلية ل�ستجابات املبحوثني على جميع الفقرات )%57.1( 



99

2013 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد التاسع والعشرون )1( - شباط 

جمال املعوقات النف�سية:  3 .
الجدول )6( 

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة معوقات العمل التطوعي لدى الشبا	 في المؤسسات 
األهلية االجتماعية تبعًا لمجال المعوقات النفسية مرتبة تنازليًا حسب درجة المعيق 

الرقم يف الت�سل�سل
الن�سبة املتو�سط الفقرةاال�ستبانة

درجة املعيق املئوية 

كبرية جدا4.2585.00ي�ساعد العمل التطوعي على حمبة الآخرين119
كبرية جدا4.1783.43اأ�سارك بقناعة باأي عمل تطوعي220
كبرية جدا4.1182.29يعلمني العمل التطوعي ال�ستقاللية318
كبرية 3.5971.71لدي الدافعية الكبرية للعمل التطوعي449
متو�سطة 3.3667.29ي�سقل العمل التطوعي �سخ�سية ال�سباب الفكرية559
متو�سطة 3.2865.57ا�سعر اأن هناك �رصورة لتقدمي خدمات تطوعية لالآخرين621
متو�سطة 3.0260.43ا�سعر بعدم الرغبة يف النتماء اإىل جماعات العمل التطوعي722
منخف�سة 2.9458.86ا�سعر بعدم ارتياح حني اأ�سارك باأي عمل تطوعي825
منخف�سة 2.9458.86ا�سعر باخلوف من ال�سرتاك يف العمل التطوعي917

منخف�سة 2.7655.29ا�سعر باحلما�ص جتاه العمل التطوعي1026
منخف�سة جداً 1.7434.71ينتابني قلق �سديد بالتفكري باأي عمل تطوعي1124
منخف�سة جداً 1.6533.00اأواجه �سعوبة يف الندماج مع جماعات املتطوعني1223

متو�سطة 3.1563.04الدرجة الكلية للمعوقات النف�سية

يت�سح من اجلدول )6( اأن درجة معوقات العمل التطوعي لدى ال�سباب يف املوؤ�س�سات 
الفقرات  على  جداً  كبرية  كانت  النف�سية  املعوقات  جمال  ملجال  تبعًا  الجتماعية  الأهلية 
)19، 20، 18( ، حيث بلغت الن�سبة املئوية ل�ستجابات املبحوثني على هذه الفقرات على 
التوايل )85%، 83.4%، 82.2%( ، وكانت درجة املعوقات النف�سية كبرية على الفقرة )49( 
حيث بلغت الن�سبة املئوية ل�ستجابات املبحوثني على هذه الفقرة )71.7%( .بينما كانت 
درجة املعوقات النف�سية متو�سطة على الفقرات )59، 21، 22( حيث بلغت الن�سبة املئوية 
ل�ستجابات املبحوثني على هذه الفقرات على التوايل )67.2%، 65.5%، 60.4%( .وكانت 
درجة املعوقات النف�سية منخف�سة على الفقرات )25، 17، 26، 24، 23( حيث بلغت الن�سبة 
املئوية ل�ستجابات املبحوثني على هذه الفقرات على التوايل )%58.8، %58.8، %55.2( 
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.وكانت درجة املعوقات النف�سية منخف�سة جداً على الفقرات )23، 24( ، حيث بلغت الن�سبة 
املئوية ل�ستجابات املبحوثني على هذه الفقرات على التوايل )%34.7، %33( .

اأما الدرجة الكلية للتقومي ملجال املعوقات النف�سية، فقد كانت متو�سطة حيث بلغت 
الن�سبة املئوية الكلية ل�ستجابات املبحوثني على جميع الفقرات )%63( .

جمال املعوقات الدينية:  4 .
الجدول )7( 

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة معوقات العمل التطوعي لدى الشبا	 في المؤسسات 
األهلية االجتماعية تبعًا لمجال المعوقات الدينية مرتبة تنازليا حسب درجة المعيق 

الرقم يف الت�سل�سل
الن�سبة املتو�سط الفقرةاال�ستبانة

درجة املعيق املئوية 

متو�سطة3.4669.29يكت�سب ال�سخ�ص املتطوع الثواب يف الدنيا والآخرة131

منخف�سة 2.8957.86الفرد ل يثاب على القيام بالعمل التطوعي يف جمتمعنا230

منخف�سة 2.6753.43 يحرم الدين الختالط بني ال�سباب وال�سابات يف العمل التطوعي328

منخف�سة 2.5751.43الدين ل يحث على العمل التطوعي427

منخف�سة جداً 2.3647.14اخلطاب الديني ل يح�ص على التطوع529

منخف�سة 2.7955.83الدرجة الكلية للمعوقات املرتبطة بالدين

يت�سح من اجلدول )7( اأن درجة معوقات العمل التطوعي لدى ال�سباب يف املوؤ�س�سات 
الأهلية الجتماعية تبعًا ملجال جمال املعوقات الدينية كانت متو�سطة على الفقرة )31( 
بينما   )%69.2( الفقرة  هذه  على  املبحوثني  ل�ستجابات  املئوية  الن�سبة  بلغت  حيث   ،
الن�سبة  بلغت  )30، 28، 27( حيث  الفقرات  الدينية منخف�سة على  املعوقات  كانت درجة 
املئوية ل�ستجابات املبحوثني على هذه الفقرات على التوايل )%57.8، %53.4، %51.4( 
.وكانت درجة املعوقات الدينية منخف�سة جداً على الفقرة )29( حيث بلغت الن�سبة املئوية 

ل�ستجابات املبحوثني على هذه الفقرة )%47.1( .
الدينية فقد كانت منخف�سة حيث بلغت  للتقومي ملجال املعوقات  الكلية  الدرجة  اأما 

الن�سبة املئوية الكلية ل�ستجابات املبحوثني على جميع الفقرات )%55.8( 
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جمال املعوقات االقت�سادية:  5 .
الجدول )8( 

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة معوقات العمل التطوعي لدى الشبا	 في المؤسسات 
األهلية االجتماعية تبعًا لمجال المعوقات االقتصادية مرتبة تنازليا حسب درجة المعيق 

الرقم يف الت�سل�سل
الن�سبة املتو�سط الفقرةاال�ستبانة

درجة املعيق املئوية 

كبرية3.7274.43يبني العمل التطوعي ويدعم موؤ�س�ساتنا املحلية158

متو�سطة 3.4168.29املوؤ�س�سات التطوعية ل تغطي م�ساريف التطوع234

منخف�سة 2.7454.71العمل التطوعي ل يحقق التنمية ال�ساملة355

منخف�سة2.6753.43 و�سعي املادي ل ي�سجعني على التطوع432

منخف�سة جداً 2.4448.71يهدر العمل التطوعي جهد وطاقة الفرد553

منخف�سة جداً 2.3046.00يكلفني العمل التطوعي م�ساريف باهظة633

منخف�سة 2.8857.60الدرجة الكلية للمعوقات التي تتعلق باملجال االقت�سادي

يت�سح من اجلدول )8( اأن درجة معوقات العمل التطوعي لدى ال�سباب يف املوؤ�س�سات 
الفقرة  على  كبرية  كانت  القت�سادية  املعوقات  جمال  ملجال  تبعًا  الجتماعية  الأهلية 
)58( ، حيث بلغت الن�سبة املئوية ل�ستجابات املبحوثني على هذه الفقرة )74.4%( بينما 
الن�سبة املئوية  الفقرة )34( حيث بلغت  كانت درجة املعوقات القت�سادية متو�سطة على 
القت�سادية  املعوقات  درجة  .وكانت   )%68.2( الفقرة  هذه  على  املبحوثني  ل�ستجابات 
هذه  على  املبحوثني  ل�ستجابات  املئوية  الن�سبة  بلغت  حيث   )32( الفقرة  على  منخف�سة 
الفقرة )53.4%( .وكانت درجة املعوقات القت�سادية منخف�سة جداً على الفقرات )53، 33( 

حيث بلغت الن�سبة املئوية ل�ستجابات املبحوثني على هذه الفقرات على التوايل )%46( .
كانت منخف�سة حيث  فقد  القت�سادية،  املعوقات  للتقومي ملجال  الكلية  الدرجة  اأما 

بلغت الن�سبة املئوية الكلية ل�ستجابات املبحوثني على جميع الفقرات )%57.6( .
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جمال املعوقات التي تتعلق مبوؤ�س�سات العمل التطوعي:  6 .
الجدول )9( 

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة معوقات العمل التطوعي لدى الشبا	 
في المؤسسات األهلية االجتماعية في محافظة طولكرم تبعًا لمجال المعوقات المتعلقة 

بمؤسسات العمل التطوعي مرتبة تنازليا حسب درجة المعّوق 

الرقم يف الت�سل�سل
الن�سبة املتو�سط الفقرةاال�ستبانة

درجة املعيق املئوية 

كبرية3.9078.00تهتم املوؤ�س�سات الجتماعية بتطوير العمل التطوعي137
كبرية3.5671.14غياب اللوائح التي تنظم العمل التطوعي �سكلت �سببا لرتاجعه240
متو�سطة3.1262.43تعريف موؤ�س�سات العمل التطوعي بنف�سها �سعيف.341
متو�سطة3.1162.29القوانني املنظمة ملوؤ�س�سات العمل التطوعي غري موجودة447
منخف�سة2.8757.43موؤ�س�سات العمل التطوعي مل تعمل على التعريف برباجمها للجمهور542
منخف�سة2.8156.14موؤ�س�سات العمل التطوعي ل تقدم برامج مقنعة644
منخف�سة2.8056.00عدم و�سوح الهداف للموؤ�س�سات التطوعية.738
منخف�سة2.7655.14الربامج التي تطرحها املوؤ�س�سات التطوعية ل تنا�سبني839
منخف�سة2.7454.71العمل التطوعي غري منظم ولذلك ل اأرغب يف التطوع945

منخف�سة2.7254.43موؤ�س�سات العمل التطوعي ل ت�رصك املتطوعني يف التخطيط1043
منخف�سة2.6553.00موؤ�س�سات التطوع ل تهتم بتدريب الكوادر املتطوعني واملخت�سني1146
منخف�سة جدا2.3947.86مل ادعى يوما للم�ساركة يف اعمال تطوعية1236
منخف�سة جدا2.2044.00موؤ�س�سات العمل تطوعي غري موجودة يف املجتمع الذي اعي�ص فيه1335

منخف�سة2.8957.89الدرجة الكلية للمعوقات التي تتعلق مبوؤ�س�سات العمل التطوعي 

يت�سح من اجلدول )9( اأن درجة معوقات العمل التطوعي لدى ال�سباب يف املوؤ�س�سات 
على  كبرية  كانت  التطوعي  العمل  مبوؤ�س�سات  تتعلق  التي  املعوقات  ملجال  تبعًا  الأهلية 
الفقرات  الن�سبة املئوية ل�ستجابات املبحوثني على هذه  ، حيث بلغت  الفقرات )37، 40( 
على التوايل )78%، 71.1%( بينما كانت درجة املعوقات متو�سطة على الفقرة )41، 47( 
حيث بلغت الن�سبة املئوية ل�ستجابات املبحوثني على هذه الفقرات على التوايل )%62.4، 
62.2%( ، وكانت درجة املعوقات منخف�سة على الفقرات )42، 44، 38، 39، 45، 43، 46( 
حيث تراوحت الن�سبة املئوية ل�ستجابات املبحوثني على هذه الفقرات ما بني )%57.4- 
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53%( وكانت درجة املعوقات منخف�سة جداً على الفقرات )36، 35( ، حيث بلغت الن�سبة 
املئوية ل�ستجابات املبحوثني على هذه الفقرات على التوايل )%47.8، %44( .

اأما الدرجة الكلية للتقومي ملجال املعوقات التي تتعلق مبوؤ�س�سات العمل التطوعي، فقد 
كانت منخف�سة حيث بلغت الن�سبة املئوية الكلية ل�ستجابات املبحوثني على جميع الفقرات 

. )%57.89(
ترتيب املجالت والدرجة الكلية ح�سب درجة معوقات العمل التطوعي لدى ال�سباب  7 .

يف املوؤ�س�سات الأهلية الجتماعية: 
الجدول )10( 

ترتيب المجاالت والدرجة الكلية حسب درجة معوقات العمل التطوعي 
لدى الشبا	 في المؤسسات األهلية االجتماعية 

درجة املعوقالن�سبة املئوية املتو�سط احل�سابياملجاالتالرتتيب

متو�سطة 3.2765.31معوقات مرتبطة بثقافة املجتمع1
متو�سطة3.1563.04معوقات نف�سية2
منخف�سة 2.8957.89معوقات تتعلق باملوؤ�س�سات3
منخف�سة2.8857.60معوقات اقت�سادية4
منخف�سة2.8657.11معوقات �سخ�سية5
منخف�سة2.7955.83معوقات مرتبطة بالدين6

الدرجة الكلية ملعوقات العمل التطوعي 
منخف�سة2.9759.46لدى ال�سباب يف املوؤ�س�سات االأهلية االجتماعية

يت�سح من خالل اجلدول )10( ما ياأتي: 
الأهلية  املوؤ�س�سات  يف  ال�سباب  لدى  التطوعي  العمل  ملعوقات  الكلية  الدرجة  اأن  - 
الجتماعية كانت منخف�سة حيث بلغت الن�سبة املئوية الكلية ملتو�سط ا�ستجابات املبحوثني 

على جميع الفقرات جلميع املجالت )%59.4( .
اإن ترتيب املجالت تبعًا لدرجة معوقات العمل التطوعي لدى ال�سباب يف املوؤ�س�سات  - 

الأهلية الجتماعية جاء على النحو الآتي: 
املرتبة الأوىل: معوقات مرتبطة بثقافة املجتمع. Ú 

. Ú املرتبة الثانية: معوقات نف�سية



104

»أسباب التراجع« د. عماد اشتيةالعمل االجتماعي التطوعي في فلسطني 

املرتبة الثالثة: معوقات تتعلق باملوؤ�س�سات. Ú 

املرتبة الرابعة: معوقات �سخ�سية. Ú 

 Ú املرتبة اخلام�سة: معوقات دينية.

املرتبة ال�ساد�سة: معوقات اقت�سادية. Ú 

نتائج ال�سوؤال الثاين:  ◄ 
)α ≤ 0.05( هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة

يف درجة معوقات العمل التطوعي لدى ال�سباب يف املوؤ�س�سات االأهلية يف 
حمافظتي نابل�س وطولكرم تبعاً ملتغريات اجلن�س، وحالة العمل، والعمر، 

واحلالة االجتماعية.
وانبثق عن هذا ال�سوؤال الفر�سيات ال�سفرية الآتية، وفيما ياأتي نتائج فح�سها: 

نتائج الفر�سية االأوىل:  ● 

درجة  يف   )α ≤ 0.05( الدللة  م�ستوى  على  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 
نابل�ص  حمافظتي  يف  الجتماعية  املوؤ�س�سات  يف  ال�سباب  لدى  التطوعي  العمل  معوقات 
وطولكرم تبعًا ملتغري اجلن�ص.ومن اأجل فح�ص الفر�سية ا�ستخدم اختبار )ت( ملجموعتني 

م�ستقلتني )Independent t- test( كما هو وا�سح يف اجلدول رقم )11( .
الجدول )11( 

نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق في درجة معوقات العمل التطوعي لدى الشبا	 
في المؤسسات األهلية االجتماعية في محافظتي نابلس وطولكرم تبعًا لمتغير الجنس.

 اجلن�س

املجاالت

 )ت(  اأنثى )ن=82( ذكر )ن=58( 
املح�سوبة

م�ستوى الداللة
املح�سوب االنحرافاملتو�سطاالنحرافاملتو�سط

41176.0.930.35 485200.3.23610 3.30720معوقات تتعلق باملجتمع
0.63- 31630.1.87 551480.2.91280 2.77450معوقات �سخ�سية

0.47- 30569.0.71 3.1279363820.3.16870معوقات نف�سية
47246.0.380.69 500420.2.77800 2.81030معوقات دينية

43775.2.190.03 412760.2.81300 2.97410معوقات اقت�سادية
0.80- 42893.0.24 2.8846342570.2.90150معوقات تتعلق باملوؤ�س�سة 

2.97980.173822.96841954600.350.72الدرجة الكلية للمعوقات 

 )α ≥ 0.05( دال إحصائيا عند مستوى 



105

2013 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد التاسع والعشرون )1( - شباط 

جمالت  على  بلغت  قد  املح�سوب  الدللة  م�ستوى  قيمة  اأن   )11( اجلدول  من  يت�سح 
والقت�سادية(  والدينية  والنف�سية  ال�سخ�سية  املعوقات  باملجتمع،  تتعلق  التي  )املعوقات 
وعلى الدرجة الكلية ملعوقات العمل التطوعي لدى ال�سباب يف املوؤ�س�سات الأهلية الجتماعية 
تبعًا ملتغري اجلن�ص على التوايل )0.35، 0.63، 0.47، 0.69، 0.80، 0.72( وهذه القيم 
اأكرب من قيمة م�ستوى الدللة املحدد للدرا�سة )α ≤ 0.05( اأي اأننا نقبل الفر�سية ال�سفرية 
القائلة باأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية على م�ستوى الدللة )α ≤ 0.05( يف درجة 
معوقات العمل التطوعي لدى ال�سباب يف املوؤ�س�سات الأهلية الجتماعية تبعًا ملتغري اجلن�ص 
فقد  القت�سادية  املعوقات  ملجال  بالن�سبة  اأما  الكلية،  الدرجة  وعلى  املجالت  هذه  على 
بلغت قيمة م�ستوى الدللة املح�سوب عليه )0.03( وهذه القيمة اأقل من قيمة م�ستوى الدللة 
املحدد للدرا�سة )α ≤ 0.05( ؛ اأي اأننا نرف�ص الفر�سية ال�سفرية على هذه املجال مبعنى 

وجود فروق جوهرية، وقد كانت الفروق ل�سالح الذكور.
نتائج الفر�سية الثانية:  ● 

ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية على م�ستوى الدللة )α ≤ 0.05( يف درجة معوقات 
العمل التطوعي لدى ال�سباب يف املوؤ�س�سات الأهلية الجتماعية تبعًا ملتغري مكان ال�سكن.

ومن اأجل فح�ص الفر�سية ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية تبعًا ملتغري مكان ال�سكن 
ومن ثم ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي )One- way Anova( للتعرف على دللة الفروق يف 

درجة معوقات العمل التطوعي تبعًا ملتغري مكان ال�سكن واجلداول )12( و )13( تبني ذلك: 
الجدول )12( 

المتوسطات الحسابية لدرجة معوقات العمل التطوعي لدى الشبا	 في المؤسسات األهلية االجتماعية 
تبعًا لمتغير تبعًا مكان السكن

مكان ال�سكن 
خميم ن=6قرية ن=85مدينة ن= 49

املتو�سط املتو�سطاملتو�سط 

3.35253.20113.4697معوقات تتعلق باملجتمع
2.72842.92582.8974معوقات �سخ�سية

3.27213.07453.2639معوقات نف�سية
2.93062.69882.9667معوقات دينية

3.02382.80592.7500معوقات اقت�سادية
2.86342.92132.7692معوقات تتعلق باملوؤ�س�سة 

3.02852.93793.0195الدرجة الكلية للمعوقات 



106

»أسباب التراجع« د. عماد اشتيةالعمل االجتماعي التطوعي في فلسطني 

اأجل  ومن  احل�سابية،  املتو�سطات  بني  فروق  وجود   )12( اجلدول  خالل  من  يت�سح 
معرفة اإن كانت هذه الفروق قد و�سلت مل�ستوى الدللة الإح�سائية، ا�ستخدم اختبار حتليل 

التباين الأحادي )One- way Anova( واجلدول )13( يو�سح ذلك: 
الجدول )13( 

نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة معوقات العمل التطوعي 
لدى الشبا	 في المؤسسات األهلية االجتماعية تبعًا لمتغير مكان السكن

درجات م�سدر التباينمكان ال�سكن 
احلرية

جمموع مربعات 
االنحراف

متو�سط 
االنحراف

»ف«
املح�سوبة 

م�ستوى 
الداللة 

معوقات تتعلق باملجتمع
بني املجموعات

داخل املجموعات
املجموع

2
137
139

0.974
26.349
27.323

0.487
0.1922.530.08

معوقات �سخ�سية
بني املجموعات

داخل املجموعات
املجموع

2
137
139

1.222
24.866
26.088

0.611
0.1822.730.09

معوقات نف�سية
بني املجموعات

داخل املجموعات
املجموع

2
137
139

1.292
13.878
15.170

0.646
0.101

 
6.370.00

معوقات دينية
بني املجموعات

داخل املجموعات
املجموع

2
137
139

1.862
30.527
32.390

0.931
0.223

 
4.410.01

معوقات اقت�سادية
بني املجموعات

داخل املجموعات
املجموع

2
137
139

1.582
24.533
26.115

0.791
0.1794.4160.01

معوقات تتعلق باملوؤ�س�سة 
بني املجموعات

داخل املجموعات
املجموع

2
137
139

0.202
21.399
21.602

0.101
0.1560.640.52

الدرجة الكلية للمعوقات 
بني املجموعات

داخل املجموعات
املجموع

2
137

 139

0.269
4.552
4.821

0.134
0.0334.040.02

 )α ≥ 0.01( دال إحصائيا عند مستوى       )α ≥ 0.05( دال إحصائيا عند مستوى 

جميع  على  بلغت  قد  املح�سوب  الدللة  م�ستوى  قيمة  اأن   )13( اجلدول  من  يت�سح 
تتعلق  التي  واملعوقات  ال�سخ�سية  واملعوقات  باملجتمع،  تتعلق  التي  )املعوقات  جمالت 
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باملوؤ�س�سة( تبعًا ملتغري مكان ال�سكن على التوايل )0.08، 0.09، 0.52( وهذه القيم اأكرب 
ال�سفرية  الفر�سية  نقبل  اأننا  اأي   )α ≤ 0.05( للدرا�سة  املحدد  الدللة  م�ستوى  قيمة  من 
القائلة باأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية على م�ستوى الدللة )α ≤ 0.05( على هذه 
تتعلق  معوقات  ال�سخ�سية،  الدينية،  النف�سية،  )املعوقات  ملجالت  بالن�سبة  اأما  املجالت، 
باملوؤ�س�سة( والدرجة الكلية للمعوقات لدى ال�سباب يف املوؤ�س�سات الأهلية الجتماعية تبعًا 
الدللة املح�سوب على هذه املجالت على  ملتغري مكان ال�سكن، فقد بلغت قيمة م�ستوى 
التوايل )0.00، 0.01، 0.01، 0.02( وهذه القيم اأقل من قيمة م�ستوى الدللة املحدد 
للدرا�سة )α ≤ 0.05(؛ اأي اأننا نرف�ص الفر�سية ال�سفرية على هذه املجالت، وعلى الدرجة 

الكلية.
باختبار  الأحادي  التباين  حتليل  اتبع  الفروق،  كانت  من  ل�سالح  حتديد  اأجل  ومن 

)LSD( للمقارنات البعدية ونتائج اجلدول )14( تبني ذلك: 

الجدول )14( 
نتائج اختبارLSD للمقارنات البعدية لداللة الفروق في درجة معوقات العمل التطوعي 

لدى الشبا	 في المؤسسات األهلية االجتماعية تبعًا لمتغير مكان السكن

خميمقريةمدينةاملتو�سطاملقارناتاملجال

معوقات نف�سية
3.2721مدينة 
0.1974- 3.0745قرية 
3.2639خميم

دينية
2.6988مدينة 
- 2.93060.197قرية 
2.9667خميم

اقت�سادية 
2.8634مدينة 
- 2.92130.217قرية 
2.7692خميم

الدرجة الكلية للمعوقات 

3.0285مدينة 
- 2.93790.090قرية 
3.0195خميم

 )α ≥ 0.05( دال إحصائيا عند مستوى 



108

»أسباب التراجع« د. عماد اشتيةالعمل االجتماعي التطوعي في فلسطني 

يت�سح من خالل اجلدول )14( ما ياأتي: 
بني  التطوعي  العمل  معوقات  درجة  يف  فروق  وجود  النف�سية:  املعوقات  جمال  - 

املتطوعني من �سكان القرية واملدينة ل�سالح القرية.
بني  التطوعي  العمل  معوقات  درجة  يف  فروق  وجود  الدينية:  املعوقات  جمال  - 

املتطوعني من �سكان القرية واملدينة ل�سالح القرية.
جمال املعوقات القت�سادية: وجود فروق يف درجة معوقات العمل التطوعي بني  - 

املتطوعني من �سكان القرية واملدينة ل�سالح القرية.
نتائج الفر�سية الثالثة:  ● 

ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية على م�ستوى الدللة )α ≤ 0.05( يف درجة معوقات 
العمل التطوعي لدى ال�سباب يف املوؤ�س�سات الأهلية الجتماعية تبعًا ملتغري العمر.

ومن اأجل فح�ص الفر�سية ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية تبعًا ملتغري العمر، ومن ثم 
ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي )One- way Anova( للتعرف اإىل دللة الفروق يف درجة 

معوقات العمل التطوعي تبعًا ملتغري العمر واجلداول )15( و )16( تبني ذلك: 
الجدول )15( 

المتوسطات الحسابية لدرجة معوقات العمل التطوعي لدى الشبا	 
في المؤسسات األهلية االجتماعية تبعًا لمتغير تبعًا العمر.

العمر
31 �سنة فما فوق ن=23 من21- 30 ن=93 اقل من 20 �سنة ن= 24 

املتو�سط املتو�سطاملتو�سط 

3.24623.22393.4545معوقات تتعلق باملجتمع
3.12182.78742.8528معوقات �سخ�سية

3.11463.13623.2536معوقات نف�سية
2.72502.87532.5217معوقات دينية

2.72222.90682.9348معوقات اقت�سادية
2.93272.91232.7826معوقات تتعلق باملوؤ�س�سات 

2.97712.97362.9667الدرجة الكلية للمعوقات 

اأجل  ومن  احل�سابية،  املتو�سطات  بني  فروق  وجود   )15( اجلدول  خالل  من  يت�سح 
معرفة اإن كانت هذه الفروق قد و�سلت مل�ستوى الدللة الإح�سائية، ا�ستخدم اختبار حتليل 
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التباين الأحادي )One- way Anova( واجلدول )16( يو�سح ذلك: 
الجدول )16( 

نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة معوقات العمل التطوعي 
لدى الشبا	 في المؤسسات األهلية االجتماعية تبعًا لمتغير العمر

درجات م�سدر التباينالعمر
احلرية

جمموع مربعات 
االنحراف

متو�سط 
االنحراف

»ف«
املح�سوبة 

م�ستوى 
الداللة 

معوقات تتعلق باملجتمع
بني املجموعات

داخل املجموعات
املجموع

2
137
139

0.992
26.331
27.323

0.496
0.1922.580.07

معوقات �سخ�سية
بني املجموعات

داخل املجموعات
املجموع

2
137
139

2.133
23.955
26.088

1.067
0.1756.090.00

معوقات نف�سية
بني املجموعات

داخل املجموعات
املجموع

2
137
139

0.294
14.876
15.170

0.147
0.1091.350.26

معوقات دينية
بني املجموعات

داخل املجموعات
املجموع

2
137
139

2.432
29.957
32.390

1.216 
0.219

5.560.00

معوقات اقت�سادية
بني املجموعات

داخل املجموعات
املجموع

2
137
139

0.733
25.382
26.115

367
1851.970.14

معوقات تتعلق باملوؤ�س�سات 
بني املجموعات

داخل املجموعات
املجموع

2
137
139

0.353
21.249
21.602

0.176
0.1551.130.32

الدرجة الكلية للمعوقات 
بني املجموعات

داخل املجموعات
املجموع

2
137
139

0.001
4.820
4.821

0.001
0.0350.010.98

 )α ≥ 0.05( دال إحصائيا عند مستوى 

جمالت  على  بلغت  قد  املح�سوب  الدللة  م�ستوى  قيمة  اأن   )16( اجلدول  من  يت�سح 
تبعًا  باملوؤ�س�سات  تتعلق  والتي  والقت�سادية،  والنف�سية  باملجتمع  تتعلق  التي  املعوقات 
ملتغري العمر على التوايل )0.07، 0.26، 0.14، 0.32، 0.98( ، وهذه القيم اأكرب من قيمة 
هذه  على  ال�سفرية  الفر�سية  نقبل  اأننا  اأي   )α ≤ 0.05( للدرا�سة  املحدد  الدللة  م�ستوى 
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اأما  العمر،  ملتغري  تبعًا  التطوعي  العمل  معوقات  درجة  يف  فروق  وجود  بعدم  املجالت 
بالن�سبة ملجالت )املعوقات ال�سخ�سية، املعوقات الدينية( فقد بلغت قيمة م�ستوى الدللة 
املح�سوب على هذه املجالت على التوايل )0.00، 0.00( وهذه القيم اأقل من قيمة م�ستوى 
الدللة املحدد للدرا�سة )α ≤ 0.05( ، اأي اأننا نرف�ص الفر�سية ال�سفرية على هذه املجالت 

وعلى الدرجة الكلية.
 )LSD( ومن اأجل حتديد ل�سالح من كانت الفروق اتبع حتليل التباين الأحادي باختبار

للمقارنات البعدية ونتائج اجلدول )17( تبني ذلك: 
الجدول )17( 

نتائج اختبارLSD للمقارنات البعدية لداللة الفروق في درجة معوقات العمل التطوعي 
لدى الشبا	 في المؤسسات األهلية االجتماعية تبعًا لمتغير العمر

25 �سنة فما فوق 21- 24اقل من 20 �سنة املتو�سطاملقارناتاملجال

معوقات �سخ�سية 
- 3.12180.334اقل من 20 

24 -202.7874
252.8528 فما فوق

معوقات دينية 
2.7250اقل من 20 

 24 -202.87530.353 -
252.5217 فما فوق

 )α ≥ 0.05( دال إحصائيا عند مستوى 

يت�سح من خالل اجلدول )17( ما ياأتي: 
التطوعي بني  العمل  ال�سخ�سية: وجود فروق يف درجة معوقات  جمال املعوقات  - 
العمرية ما بني 20- 24 �سنة  الفئة  العمرية اقل من 20 �سنة وبني  الفئة  املتطوعني من 

ل�سالح الفئة الأوىل.
بني  التطوعي  العمل  معوقات  درجة  يف  فروق  وجود  الدينية:  املعوقات  جمال  - 
املتطوعني من الفئة العمرية من 20- 24 وبني الفئة العمرية 25 �سنة فاأكرث ل�سالح الفئة 

الأوىل.
نتائج الفر�سية الرابعة:  ● 

ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية على م�ستوى الدللة )α ≤ 0.05( يف درجة معوقات 
العمل التطوعي لدى ال�سباب يف املوؤ�س�سات الأهلية الجتماعية تبعًا ملتغري حالة العمل.
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احلالة  ملتغري  تبعًا  احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخرجت  الفر�سية  فح�ص  اأجل  ومن 
اإىل  للتعرف   )One- way Anova( الأحادي  التباين  ا�ستخدم حتليل  الجتماعية، ومن ثم 
الفروق يف درجة معوقات العمل التطوعي تبعًا ملتغري حالة العمل واجلداول )18(      دللة 

و )19( تبني ذلك: 
الجدول )18( 

المتوسطات الحسابية لدرجة معوقات العمل التطوعي لدى الشبا	 
في المؤسسات األهلية االجتماعية في تبعًا لمتغير تبعًا حالة العمل.

حالة العمل
اأعمل عمل دائم ن=8 اعمل عمل جزئي ن=23 ال اعمل ن= 109 

املتو�سط املتو�سطاملتو�سط 

3.24273.19763.7727معوقات تتعلق باملجتمع

2.89562.80272.4615معوقات �سخ�سية

3.15833.02903.4167معوقات نف�سية

2.78532.92172.5000معوقات دينية

2.88382.84782.9167معوقات اقت�سادية

2.95412.76252.4615معوقات تتعلق باملوؤ�س�سة 

2.98662.92692.9215الدرجة الكلية للمعوقات 

اأجل  ومن  احل�سابية،  املتو�سطات  بني  فروق  وجود   )18( اجلدول  خالل  من  يت�سح 
معرفة اإن كانت هذه الفروق قد و�سلت مل�ستوى الدللة الإح�سائية، ا�ستخدم اختبار حتليل 

التباين الأحادي )One- way Anova( واجلدول )19( يو�سح ذلك: 
الجدول )19( 

نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة معوقات العمل التطوعي لدى الشبا	 
في المؤسسات األهلية االجتماعية في محافظة طولكرم تبعًا لمتغير حالة العمل 

درجات م�سدر التباينحالة العمل 
احلرية

جمموع مربعات 
االنحراف

متو�سط 
االنحراف

»ف«
م�ستوى الداللة املح�سوبة 

معوقات تتعلق باملجتمع
بني املجموعات

داخل املجموعات
املجموع

2
137
139

2.221
25.103
27.323

1.110
0.1832.060.11
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درجات م�سدر التباينحالة العمل 
احلرية

جمموع مربعات 
االنحراف

متو�سط 
االنحراف

»ف«
م�ستوى الداللة املح�سوبة 

معوقات �سخ�سية
بني املجموعات

داخل املجموعات
املجموع

2
137
139

2.221
25.103
27.323

0.740
0.1802.120.16

معوقات نف�سية
بني املجموعات

داخل املجموعات
املجموع

2
137
139

2.221
25.103
27.323

0.456
0.1042.380.29

معوقات دينية
بني املجموعات

داخل املجموعات
املجموع

2
137
139

2.221
25.103
27.323

0.537
0.2292.340.54

معوقات اقت�سادية
بني املجموعات

داخل املجموعات
املجموع

2
137
139

2.221
25.103
27.323

0.018
0.1900.090.33

معوقات تتعلق باملوؤ�س�سة 
بني املجموعات

داخل املجموعات
املجموع

2
137
139

2.221
25.103
27.323

1.144
0.1418.110.81

الدرجة الكلية للمعوقات 
بني املجموعات

داخل املجموعات
املجموع

2
137
139

2.221
25.103
27.323

0.045
0.0351.300.24

 )α ≥ 0.05( دال إحصائيا عند مستوى 

جميع  على  بلغت  قد  املح�سوب  الدللة  م�ستوى  قيمة  اأن   )19( اجلدول  من  يت�سح 
 ،0.31( التوايل  على  العمل  حالة  ملتغري  تبعًا  للمعوقات  الكلية  الدرجة  وعلى  املجالت، 
املحدد  الدللة  م�ستوى  قيمة  من  اأكرب  القيم  وهذه   )0.24  ،0.81  ،0.33  ،0.54  ،0.29
للدرا�سة )α ≤ 0.05( ؛ اأي اأننا نقبل الفر�سية ال�سفرية على هذه املجالت وعلى الدرجة 

الكلية بعدم وجود فروق يف درجة معوقات العمل التطوعي تبعًا ملتغري حالة العمل.
نتائج الفر�سية اخلام�سة:  ● 

درجة  يف   )α ≤ 0.05( الدللة  م�ستوى  على  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 
حمافظتي  يف  الجتماعية  الأهلية  املوؤ�س�سات  يف  ال�سباب  لدى  التطوعي  العمل  معوقات 

نابل�ص وطولكرم تبعًا ملتغري احلالة الجتماعية.
-Indepe ( م�ستقلتني ملجموعتني  )ت(  اختبار  ا�ستخدم  الفر�سية  فح�ص  اأجل   ومن 

 )dent t- test

كما هو وا�سح يف اجلدول )20( .
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الجدول )20( 
نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق في درجة معوقات العمل التطوعي لدى الشبا	 

في المؤسسات األهلية االجتماعية تبعًا لمتغير الحالة االجتماعية

احلالة االجتماعية 

املجاالت

 )ت( متزوج )ن=23( اأعزب )ن=117( 
املح�سوبة

م�ستوى الداللة
املح�سوب االنحرافاملتو�سطاالنحرافاملتو�سط

0.00- 3.2191421390.3.5020485610.2.86معوقات تتعلق باملجتمع
0.83- 2.8521458230.2.8729279870.0.21معوقات �سخ�سية

0.00- 3.1197321150.3.3152335180.2.65معوقات نف�سية
2.3913412160.2.8701613420.4.660.00معوقات دينية

2.9031421090.2.7609484160.1.440.51معوقات اقت�سادية
2.7425391580.2.9244380120.2.040.04معوقات تتعلق باملوؤ�س�سة 

2.93081868600.2.9814181080.1.190.23الدرجة الكلية للمعوقات 

 )α ≥ 0.05( دال إحصائيا عند مستوى 

 )α ≥ 0.01( دال إحصائيا عند مستوى 

يت�سح من اجلدول )20( اأن قيمة م�ستوى الدللة املح�سوب قد بلغت على جمالت 
التطوعي  العمل  ملعوقات  الكلية  الدرجة  وعلى   ، والقت�سادية(  ال�سخ�سية  )املعوقات 
على  الجتماعية،  احلالة  ملتغري  تبعًا  الجتماعية  الأهلية  املوؤ�س�سات  يف  ال�سباب  لدى 
للدرا�سة          املحدد  الدللة  م�ستوى  قيمة  من  اأكرب  القيم  وهذه   )0.51  ،0.83( التوايل 
ذات دللة  توجد فروق  باأنه ل  القائلة  ال�سفرية  الفر�سية  نقبل  اأننا  اأي  ؛   )α ≤ 0.05(
لدى  التطوعي  العمل  معوقات  درجة  يف   )α ≤ 0.05( الدللة  م�ستوى  على  اإح�سائية 
هذه  على  الجتماعية  احلالة  ملتغري  تبعًا  الجتماعية  الأهلية  املوؤ�س�سات  يف  ال�سباب 
اأما بالن�سبة ملجالت املعوقات التي تتعلق باملجتمع،  املجالت، وعلى الدرجة الكلية، 
املح�سوب  الدللة  م�ستوى  قيمة  بلغت  فقد  القت�سادية  املعوقات  النف�سية،  واملعوقات 
للدرا�سة  املحدد  الدللة  م�ستوى  قيمة  اأقل من  القيمة  وهذه   )0.00( التوايل  على  عليها 
وجود  مبعنى  املجالت  هذه  على  ال�سفرية  الفر�سية  نرف�ص  اأننا  اأي  ؛   )α ≤ 0.05(

املتزوجني. ل�سالح  الفروق  فروق جوهرية وقد كانت 
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التوصيات: 

يو�سي الباحث: 
دعم املوؤ�س�سات العاملة يف جمال العمل التطوعي واإ�سنادها وذلك من خالل توفري  - 

الأموال الالزمة.
يكفل  مبا  فل�سطني  يف  التطوعي  العمل  تنظم  التي  والت�رصيعات  القوانني  تطوير  - 

حماية حقوق املتطوعني.
يف  حملية  هيئات  عنها  يتفرع  التطوع  على  لالإ�رصاف  عليا  وطنية  هيئة  ت�سكيل  - 

اخلطط  وو�سع  التطوعي  ال�سبابي  العمل  تطوير  على  العمل  مهمتها  تكون  حمافظة  كل 
وال�سرتاتيجيات التي متّكن املجتمع من توظيف طاقات ال�سباب وا�ستثمارها يف الأعمال 

التطوعية املفيدة للمجتمع.
املتميزين  وتكرمي  التطوع  على  وحثهم  ال�سباب  م�ساهمات  اإمام  الفر�سة  اإتاحة  - 

منهم ممن لهم اإ�سهامات حقيقية يف جمال تطوير العمل التطوعي.
التوجه اإىل و�سائل الإعالم باأ�سكالها كافة لتاأخذ دوراً اأكرب يف دعوة املواطنني اإىل  - 

العمل التطوعي والتعريف بالن�ساطات التطوعية التي تقوم بها املوؤ�س�سات.
التاأكيد على موؤ�س�سات التن�سئة الجتماعية املختلفة كالأ�رصة واملدر�سة والإعالم،  - 

نفو�ص  يف  اجلماعي  العمل  وروح  والإيثار  الت�سحية  قيم  غر�ص  يف  دورها  اأخذ  ب�رصورة 
النا�سئة منذ مراحل الطفولة املبكرة.

العمل  حول  العلمية  والبحوث  الدرا�سات  من  املزيد  لأجراء  الباحثني  جهود  دعم  - 

التطوعي، مما ي�سهم يف حت�سني واقع العمل الجتماعي ب�سكل عام والعمل التطوعي ب�سكل 
خا�ص.
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 
الإن�سان  حقوق  مركز  فل�سطني« . 1 يف  التطوعي  والعمل  »ال�سباب   ،)2007( عمر  رحال، 

وامل�ساركة الدميقراطية/ �سم�ص، البرية. 
فهمي، حممد �سيد )2003(، »امل�ساركة الجتماعية وال�سيا�سية للمراأة يف العامل الثالث«. 2 

املكتب اجلامعي احلديث الإ�سكندرية. 
(، »الأدوار امل�ستجدة للعمل الجتماعي والدولة يف  النا�رص، فهد عبد الرحمن )2001. 3
ظل العوملة« امللتقى الجتماعي ال�ساد�ص جلمعيات ورابط الجتماعني يف دول جمل�ص 

التعاون اخلليجي، ال�سارقة الإمارات العربية املتحدة. 
، بانوراما، القد�ص.  كراجه، حممود )2004(، »واقع املنظمات ال�سبابية الفل�سطينية«. 4

الثقافية،  لال�ستثمارات  الدولية  دار  التطوعي« . 5 العمل  »جهود   ،)2001( ديون  البن، 
القاهرة. 

(، املجلد الثالث )�ص، ك( الطبعة الأوىل، فل�سطني.  املو�سوعة الفل�سطينية، )1984. 6
للطباعة  بريوت  دار  ال�سادر،  دار   ، 7 .8 م/  العرب«  »ل�سان  هـ(،   1375( منظور،  ابن 

والن�رص، بريوت. 
(، »الرتبية وتنمية املجتمع«، دار اأزمنة، عمان.  فريحات، غالب )2006. 8

والبحوث  الدرا�سات  مركز  واملتطوعون« . 9 »التطوع   ،)1998( اهلل،  عبد  اخلطيب، 
الجتماعية، الحتاد العام للجمعيات اخلريية، عمان. 

العربية  الإمارات  دولة  والإن�ساين يف  »العمل اخلريي   ،) اإبراهيم )2004. 10 لطفي، طلعت 
املتحدة درا�سة ميدانية لعينة من العاملني واملتطوعني يف اجلمعيات اخلريية، مركز 

الدرا�سات والبحوث الإ�سرتاتيجية، اأبو ظبي. 
، دورية  حرب، جهاد )2003(، »العمل التطوعي يف املجتمع الفل�سطيني تطور اأم تراجع«. 11

ال�سور. 
منظور  من  العربي  املجتمع  يف  التطوعي  العمل  »م�ستقبل   ،) 12 .2004( حممود  خ�رص، 

تنموي« دورية �سوؤون عربية. 
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 ، والتنمية«. 13 الأمن  ومتالزمة  التطوعي  العمل  »فل�سفة   ،  )2004( علي  احلمادي،  جميد 
دورية �سوؤون عربية. 

لتفعيل  جريئة  اأوراق  البيوت«  ولزوم  ال�سكوت  »ف�سل   ،  ) 14 .2005( من�سور،  القطري، 
املجتمع، الدار العربية للعلوم، لبنان. 

( ، »العالقة بني الدولة واملجتمع املدين يف م�رص مع اأ�سارة  ال�سيد، ح�سن حممد )2006. 15
اإىل اجلمعيات الأهلية املكتبية امل�رصية«، القاهرة. 

ثانياً- املراجع األجنبية: 
Blucher (1986) , living on the margins night shelter use and 1. 

Homelessnes·in. 
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