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 محافظة الشرقية بريف المؤسسي التطوعيلعمل ادوافع 
 
 ىبة اهلل أنور عمى لبن، سحر محمد شمبي نويصر

 مصر – جامعة الزقازيؽ – الزراعة كمية) ريفي اجتماع (الزراعي واإلرشاد الريفي االجتماع شعبة  -الزراعي االقتصاد قسـ
 
 العربى الممخص

لمعمؿ  )الوقائية، القيمية، الوظيفية، التفاعؿ االجتماعي، الفيـ، والتقدـ والنجاح( إستيدفت الدراسة التعرؼ عمى مستوى دوافع المتطوعيف الريفييف
ت التي التطوعي المؤسسي، اختبار معنوية الفروؽ في دوافع المتطوعيف الريفييف لمعمؿ التطوعي المؤسسي وفقًا لمتغير النوع، تحديد أىـ المعوقا
 إجراء تـتعوؽ العمؿ التطوعي المؤسسي مف وجية نظر المبحوثيف، وتحديد مقترحات تفعيؿ العمؿ التطوعي المؤسسي مف وجية نظر المبحوثيف. و 

واختيرت جمعية رسالة لألعماؿ الخيرية فرع بمبيس وجمعية رسالة لألعماؿ الخيرية فرع ديرب نجـ  االجتماعي، المسح منيج باستخداـ الدراسة
ديرب نجـ  متطوع بفرع 01متطوع بفرع بمبيس،  01متطوع بالجمعيتيف بواقع  031البسيطة، وبمغ حجـ عينة المتطوعيف  العشوائية المعاينة بأسموب

 خالؿ Google Forms"الكتروني عف طريؽ نماذج جوجؿ " استبياف ستخداـإب البيانات تجميع وتـوىـ شاممة المتطوعيف الفاعميف في الجمعيتيف، 
المتوسط المئوية،  التكرارات والنسب باستخداـ البيانات وعرض تحميؿ وتـ، 0101 عاـ سبتمبرشير نياية وحتى  أغسطس بداية شير الفترة مف
مرتبة ممتطوعيف المبحوثيف لالدراسة إلى أف دوافع  مستقمتيف. وتوصمت "ت" لعينتيف كرونباخ، واختبار الفا ثبات معامؿ المتوسط المرجح، الحسابي،

افع النجاح والتقدـ، والدوافع : الدوافع القيمية، الدوافع الوقائية، دوافع التفاعؿ االجتماعي، دوافع الفيـ، دو كما يمى تنازليًا وفقًا لممتوسط المرجح
في  1.10عمى الترتيب. وتبيف وجود فروؽ معنوية عند مستوى 31.0، 07، 71، 73.7، 75، 30.3الوظيفية حيث بمغت قيمة المتوسط المرجح 

، 31.07سابى األعمى وبمغ دوافع التفاعؿ االجتماعي، والدوافع الوقائية لممتطوعيف لمعمؿ التطوعي المؤسسي لصالح فئة اإلناث ذات المتوسط الح
تضح أف ترتيب المعوقات التي تعوؽ العمؿ التطوعي المؤسسي مف وجية نظر المبحوثيف  31.00 : المعوقات المالية، ىىعمى الترتيب. وا 

المتوسط المرجح المعوقات االجتماعية والثقافية، المعوقات التشريعية، المعوقات اإلدارية والتنظيمية، والمعوقات الشخصية حيث بمغت قيمة 
 عمى الترتيب.  007.3، 000.3، 038.3، 030.0، 057.3

 محافظة الشرقية. ،الريؼالدوافع، العمؿ التطوعي المؤسسي،  الكممات المفتاحية:
 مقدمة:ال .0

يعد العمؿ التطوعى أحد مظاىر الحياة االجتماعية التى يتـ        
ممارستيا بشكؿ فردى أو جماعى بيدؼ إشباع حاجات المجتمع 
بمختمؼ األساليب العممية والقواعد التنظيمية التى تقدـ بدوف مقابؿ مف 

واجب إنسانى اجتماعى أف العمؿ التطوعى ـ إلدراكي يفقبؿ المتطوع
وبذلؾ يصبح العمؿ التطوعى عنصر  ،المجتمعخدمة ألفراد يقدـ 

فى إنجاح عممية التنمية االجتماعية التى بجانب جيود الدولة أساسى 
تحقؽ زيادة الموارد وحؿ المشكالت وتحسيف نوعية المجتمع حيث أنو 

فعمى (، 0-0، ص 0105يعبر عف إرادة األفراد الذاتية )الشيواف، 
الرغـ مف الجيود التى تبذليا الدولة والمؤسسات العاممة بيا فى سبيؿ 
تحقيؽ الموارد اإل أف ىذه الموارد غير كافية إلحتياجات السكاف نتيجة 

تظير الحاجة لذا (، 03، ص0100زيادة عدد السكاف )السنترسى، 
لمعمؿ التطوعى لما لو مف أىمية كبيرة لكؿ مف الفرد والمجتمع حيث 

اعد الفرد عمى تمبية حاجاتو واكتساب ميارات حياتية كالعمؿ يس
ندماج مع اآلخريف، باإلضافة لمساىمتو في تعزيز ميارات التعاوني واإل

االتصػػاؿ بيف األفراد ومواجية ما يتعرض لو المجتمع مف أزمات 
وقد حظى العمؿ التطوعى ، (075، ص0107وكوارث )عبد الجواد، 

ـ العاـ 0110ى العالـ حيث تـ إعتبار عاـ إىتماـ كبير عمى مستو ب
ـ 0111العالمى لمتطوع كما قامت الجمعية العامة لألمـ المتحدة عاـ 

ديسمبر مف كؿ عاـ باليوـ العالمى لمتطوع بحيث يحتفؿ  7بتحديد يوـ 
فيو العالـ بالعمؿ التطوعى والمتطوعيف، أما عمى مستوى العالـ العربى 

ـ بيدؼ نشر 0113أكتوبر  05بى فى فتـ تأسيس عاـ التطوع العر 
، 0101ثقافة العمؿ التطوعى فى العالـ العربى )عثماف والمكاوى، 

يوليو مف كؿ عاـ يومًا  07قرت الجامعة العربية يوـ أ(، كما 008ص
لمعمؿ الوطنى بالدوؿ العربية بغرض الترويج لألعماؿ التطوعية 

ر بتشكيؿ ـ تـ إصدار قرا0111(، وفى عاـ 0، ص0113)العامر، 
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المجنة الوطنية المصرية لممتطوعيف بيدؼ تشجيع العمؿ التطوعى 
 (.008، ص0101وتدعيمو دوره فى مصر )عثماف والمكاوى، 

عمى الثروة البشرية وتعتمد تنمية المجتمع بشكؿ أساسى 
تقوـ عمى الرغبة واإلستعداد ومشاركة المواطنيف التطوعية والتى 

المشاركة منيا صور متنوعة أخذ اركة توىذه المش ،ممشاركيفلالتطوعى 
تغيير وبالتالى حدوث التطوعية بالماؿ أو الرأى أو الخبرة أو بذؿ الجيد 

، 0103، رفيدةاألوضاع غير المرغوب فييا وتحسينيا لألفضؿ )
(، ومف ثـ اإلرتقاء بمستوى التنمية المستدامة والتى تنعكس 088ص

الذاتى مف السمع الغذائية وبالتالى عمى تحقيؽ نسبة عالية مف اإلكتفاء 
ولـ  ،(018، ص0100تحقيؽ األمف الغذائى ألفراد المجتمع )شطا، 

نما إتسع ليشمؿ  يعد العمؿ التطوعى قاصر عمى مساعدة الفقراء وا 
النشاط االجتماعى الذى يقوـ بو األفراد والجماعات مف خالؿ 

ية حاجات المؤسسات االجتماعية دوف إنتظار عائد مادى بيدؼ تمب
المجتمع وحؿ مشكالتو والمساىمة فى دعـ مسيرة تنميتو بجانب جيود 

(، ويتغير العمؿ التطوعى 005، ص0101الدولة )عثماف والمكاوى، 
ما بيف األفراد وفقًا لتغير مكاف التطوع وكيفية حدوثو وسبب رغبة األفراد 

تعود عميو فى القياـ بو حيث يقوـ المتطوع بتقييـ الفوائد الشخصية التى 
مف خالؿ مشاركتو فى العمؿ التطوعى المؤسسى )ميمورا وأخروف، 

، ولما كانت ثقافة التطوع تعد جزءًا ال يتجزأ مف مفيوـ (8، ص0101
الثقافة العاـ فػإف مػدى اإلقبػاؿ عمػى العمػؿ التطػوعي والمشػاركة في 

االجتماعيػة  فعالياتػو يتوقػؼ عمػى مدى إنتشػار ثقافػة التطػوع في السػاحة
لذا يعد التطوع والعمؿ (، 00، ص0113داخؿ المجتمع )العامر، 

تسيـ سمات العمؿ التطوعى  حيثالتطوعى أىـ محددات بناء المجتمع 
نتماءاتيـ الطبقية إسياـ  وتنعكس خصائص المتطوعيف وتصوراتيـ وا 

وعمى (، 07، ص0117واضح عمى تشكيؿ المجتمع المدنى )عبد اهلل، 
لدراسة الراىنة لمتعرؼ عمى خصائص المتطوعيف ودوافعيـ ذلؾ جاءت ا

لممشاركة فى العمؿ التطوعى المؤسسى والتى تؤثر عمى درجة 
إستمرارية العمؿ التطوعى المؤسسى وتدعيـ دوره لخدمة أبناء المجتمع 

 الريفى بالموازنة مع الخدمات التى تقدميا الدولة.
  :الدراسة مشكمة .0

 لألفراد داخؿ المجتمعالعمؿ التطوعى الدور اإليجابى يعزز           
فمع تزايد  ،وسيمة لممشاركة فى النيوض بمكانة المجتمعات بإعتباره

أصبح مف الضرورى توافر جيات أخرى لألفراد اإلحتياجات االجتماعية 
تكمؿ الدور الذى تقوـ بو الجيات الحكومية فى تمبية االجتماعات 

ث يصعب عمى القطػاع الحكػومي بمفػرده تمبية ، حياالجتماعية لألفراد
احتياجػات األفراد ومواجيػة مشػكالتيـ ممػا يػبرز ذلؾ الحاجػة إلى 

إنخػراط كافة فئات المجتمع في العمػؿ التطػوعي إلى جانػب الجيػود 
حيث يوجد العديد مف مؤسسات العمؿ التطوعى فى مصر الحكوميػة، 

ة رسالة لألعماؿ الخيرية، ومؤسسة منيا بنؾ الطعاـ المصرى، وجمعي
ومؤسسة مصر الخير، والدراسة الراىنة ركزت عمى ، صناع الحياة

دراسة دوافع العمؿ التطوعى لدى األفراد مف خالؿ المتطوعيف فى 
بإعتبارىا مف أكبر مؤسسات العمؿ جمعية رسالة لألعماؿ الخيرية 

منيا نشاط تطوعى  31نحو التطوعى الخيرى فى مصر فيى تقدـ 
رعاية األيتاـ وخدمة المسنيف وذى االحتياجات الخاصة، وقوافؿ الطبية، 

مما يشجع ذلؾ غالبية أفراد المجتمع لمتطوع بيا وقوافؿ الخير لمقرى، 
 071111ـ إلى 0105إجمالى عدد المتطوعيف بيا عاـ حيث بمغ 

، (0101(؛ )ويكيبيديا، 0101متطوع )جمعية رسالة لألعماؿ الخيرية، 
مف الرغـ مف ذلؾ تعانى مؤسسات العمؿ التطوعي في مصر  وعمى

 إنخفاض إقباؿ األفراد عمى المشاركة فى المؤسسات الخيرية التطوعية
% )عثماف والمكاوى، 0.0حيث ال تتعدى نسبة تطوع الشباب نحو 

ميدؼ لرقى ت، وبذلؾ فإف ممارسة العمؿ التطوعى فى مصر ال (0101
مما يؤدى إلى حدوث  ،وطاقات فئات المجتمعتناسب مع حجـ تمنو وال 

درجة مشاركة األفراد فى حيث تتوقؼ تداعيات سمبية داخؿ المجتمع، 
تختمؼ و لممشاركة فالعمؿ التطوعى األفراد دوافع العمؿ التطوعى عمى 

، افع وفقًا لإلختالفات الثقافية والديموجرافية لألفراد المتطوعيفىذه الدو 
افع المتطوعيف لممشاركة فى العمؿ و نة لتحديد دلذا جاءت الدراسة الراى

ما ىو التساؤالت التالية: التطوعى المؤسسى مف خالؿ اإلجابة عمى 
مستوى دوافع المتطوعيف الريفييف )الوقائية، القيمية، الوظيفية، التفاعؿ 
االجتماعي، الفيـ، والتقدـ والنجاح( لمعمؿ التطوعي المؤسسي؟، ىؿ 

دوافع المتطوعيف الريفييف )الوقائية، القيمية، ىناؾ فروؽ معنوية في 
الوظيفية، التفاعؿ االجتماعي، الفيـ، والتقدـ والنجاح( لمعمؿ التطوعي 

؟، ما ىي أىـ المعوقات )الشخصية، وفقًا لمتغير النوعالمؤسسي 
االجتماعية والثقافية، المالية، اإلدارية والتنظيمية، والتشريعية( التي 

ي المؤسسي مف وجية نظر المتطوعيف الريفييف تعوؽ العمؿ التطوع
المبحوثيف؟، ما ىي أىـ مقترحات تفعيؿ العمؿ التطوعي المؤسسي مف 

 وجية نظر المتطوعيف الريفييف المبحوثيف؟.
 أىداف الدراسة:  .3
تستيدؼ الدراسة الحالية التعرؼ عمى دوافع المتطوعيف         

لممشاركة فى العمؿ التطوعى المؤسسى ويتـ تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ 
 األىداؼ الفرعية التالية: 
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الريفييف )الوقائية، القيمية، المتطوعيف التعرؼ عمى مستوى دوافع  -0
التطوعي  الوظيفية، التفاعؿ االجتماعي، الفيـ، والتقدـ والنجاح( لمعمؿ

 المؤسسي.
الريفييف )الوقائية، المتطوعيف اختبار معنوية الفروؽ في دوافع  -0

القيمية، الوظيفية، التفاعؿ االجتماعي، الفيـ، والتقدـ والنجاح( لمعمؿ 
 .وفقًا لمتغير النوعالتطوعي المؤسسي 

تحديد أىـ المعوقات )الشخصية، االجتماعية والثقافية، المالية،  -3
والتنظيمية، والتشريعية( التي تعوؽ العمؿ التطوعي المؤسسي  اإلدارية

 يف المبحوثيف.يالريف المتطوعيف مف وجية نظر
تحديد أىـ مقترحات تفعيؿ العمؿ التطوعي المؤسسي مف وجية  -0

 الريفييف المبحوثيف.المتطوعيف نظر 
 أىمية الدراسة:  .0

التطوعى وكيفية توضيح بنية العمؿ لتعد الدراسة الراىنة أحد اآلليات 
أدائو والوقوؼ عمى الخمفيات االجتماعية واالقتصادية لممتطوعيف ومدى 
إنعكاسيا عمى العمؿ التطوعى بشكؿ خاص وعمى المجتمع المدنى 

مستوى أحد اآلليات لمتعرؼ عمى  بشكؿ عاـ، كما تعد الدراسة الراىنة
 وجود دوافع العمؿ التطوعى لدى الشباب الريفى ومدى مساىمتو

تحسيف البيئة االجتماعية التى يعيش فييا، وبالتالى تحديد مستوى وعى ل
الشباب فى تنمية مجتمعو مف خالؿ زيادة ممارستو لمعمؿ التطوعى، 
فثقافة العمؿ التطوعى لدى الفرد تعتمد عمى ما يحممو مف موروث 

داء الدور المنوط بو ثقافى وفكرى وما يحتاجو مف ميارات سموكية أل
 و المحمى.داخؿ مجتمع

 اإلطار النظرى والمرجعى لمدراسة الراىنة:. 5
ىى تركيبة إفتراضية داخمية  :Motivation افعو مفيوم الد. 5.5

المنشأ تنشأ مف ظيور حاجات لدى األفراد تتفاعؿ مع قدرات أخرى 
لتسبب وتوجو وتتحكـ فى سموؾ الفرد وتحدد شدة قوتو ودرجة مثابرتو 

سواء تجددت عند تحقيؽ اليدؼ أـ تغيرت  عميو وتستمر بو مدى الحياة
عبارة "الدوافع بأنيا  تعريؼيمكف ، لذا (7002)بن غنام، عند الفشؿ 
ينشأ لدى الفرد ويتعمؽ بزيادة مشاركتو فى مؤسسات  الذيعف الشعور 

 ."العمؿ التطوعى لتقديـ خدمات ألفراد أخريف
ىناؾ إختالؼ فى  Voluntry Work: مفيوم العمل التطوعى. 7.5

فالتطوع مفيوـ العمؿ التطوعى وطرؽ تنفيذه وفقًا لطبيعة المجتمعات، 
يعبر عف فمسفة تشجع األفراد عمى تقديـ خدماتيـ دوف مقابؿ سعيًا 

( العمؿ التطوعى بأنو 07، ص0117ألىداؼ خيرة، وعرؼ )عبد اهلل، 
ختي ار دوف كافة الجيود التى يبذليا األفراد والجمعيات عف طواعية وا 

مقابؿ مادى بيدؼ تحسيف ظروؼ الحياة المادية المعنوية لمجتمعيـ 

( بأنو 08، ص0105ولبعض قطاعاتو البشرية، كما عرفو )الشيواف، 
جيود إنسانية تتـ مف قبؿ أفراد المجتمع حيث تقوـ ىذه الجيود عمى "

دراكو ألىمية  أساس الرغبة والدافع الذاتى مف قبؿ الشخص المتطوع وا 
  . فى المجتمعدوره 

( بأنو "نشاط إرداى 003، ص0107فى حيف عرفو )عبد الجواد، 
يقدـ بصورة فردية أو جماعية وينطمؽ مف مسؤولية أخالقية واجتماعية 
لمساعدة اآلخريف وخدمة وتنمية المجتمع وحؿ مشكالتو وتمبية 
احتياجاتو دوف إنتظار لعائد مادى ومف خالؿ مؤسسات حكومية وغير 

صورة مؤقتة أو مستمرة. ويشير العمؿ التطوعى إلى مجموعة حكومية وب
التنظيمات الطوعية واإلختيارية القائمة فى المجتمعات حيث يعتبر 
العمؿ التطوعى شريؾ أساسى لمحكومة فى إنجاز األىداؼ العامة فى 

(، وعرفو )عثماف 3، ص0100المجتمعات )المناور ويوسؼ، 
اختيارى طوعى يقوـ بو الفرد ( بأنو "عمؿ 030، ص0101والمكاوى، 

أو مجموعة أفراد لخدمة أصحاب الحاجة أفراد وجماعات ويبذؿ فيو 
شباعيا أو خدمة  الوقت أو الماؿ أو كالىما لخدمتيـ تمبية لحاجاتيـ وا 

 المجتمع لتنميتو وتطويره دوف إنتظار ائد أو تحقيؽ منفعة".
( إلى أف العمؿ التطوعى 003، ص0103وأشار )الخداـ، 

تضمف التبرع بالوقت أو الماؿ أو الجيد ويتـ دوف إنتظار أو توقع ي
مقابؿ مادى يوزاى الجيد المبذوؿ ويظؼ فى المجاالت التى تعود بالنفع 
العاـ عمى المجتمع أفراد ومؤسسات، كما أنو نابع مف دافع ورغبة ذاتية 
ودوف إجبار لتحمؿ المسؤولية االجتماعية، وال يرتبط بمينة أو تخصص 

نما يقوـ عمى تنوع الميارات والخبرات السابقة أ و شريحة عمرية وا 
 لألفراد.

العمؿ التطوعى  دراسة الراىنةومف خالؿ ما سبؽ عرضو عرفت ال
نشاط يقوـ بو األفراد بإراداتيـ الحرة دوف إجبار بيدؼ بأنو "المؤسسي 

مساعدة األخريف عمى حؿ مشكالتيـ وتمبية إحتياجاتيـ المعيشية دوف 
وتتـ تمؾ المساعدة مف خالؿ اإلشتراؾ فى  ،ماديإنتظار عائد 

الموجودة داخؿ المجتمع المحمى الذى مؤسسات العمؿ التطوعى 
  ."يعيشوف بو

مف يقدـ دوف إجبار خدمات ويساىـ فى كؿ : ىو مفيوم المتطوع
، 0117)عبد اهلل، األنشطة المجتمعية سواء داخؿ أو خارج المؤسسة 

( إلى المتطوع بأنو 008، ص0105(، كما أشار )إبراىيـ، 05ص
المواطف الذى يعطى وقتًا وجيدًا بناء عمى إختياره الحر ومحض إرداتو 

أو يتوقع أف يحصؿ  إلحدى المنظمات االجتماعية وبدوف أف يحصؿ
التطوعى، كما يعرؼ المتطوعيف بأنيـ  عمى عائد مادى نظير جيده



Sahar M.Sh. Newaser and Heba A.A. Laban., 2020 

259 
 

أناس نذروا أنفسيـ وجيدىـ ووقتيـ مف أجؿ مساعدة اآلخريف دوف أجر 
 (.080، ص0108مادى )توفيؽ، 

 يف لمعمؿ التطوعى ىما:ىناؾ نوع :أنواع العمل التطوعى. 3.5
طوعى الفردى عف األنشطة يعبر العمؿ الت :العمل التطوعى الفردى

التطوعية التى يقوـ بيا األفراد لمحصوؿ عمى رأس الماؿ البشرى 
ميمورا وأخروف، واالجتماعى والثقافى الذى يمكف أف يكوف ذا قيمة )

 (.03، ص0101
يعبر العمؿ التطوعى المؤسسى عف  :العمل التطوعى المؤسسى

األنشطة التطوعية التى يقوـ بيا األفراد مف خالؿ اإلشتراؾ فى 
ر المؤسسات التطوعية الخيرية، وىذا النوع مف العمؿ التطوعى ىو األكث

 (.0110عمى المجتمع )عرابى، إنتشارًا وتأثيرًا 
يمكف تحديد أىمية العمؿ التطوعى فى  :أىمية العمل التطوعى .5.5

 (:070، ص0107دة نقاط ىى )عبد الجواد، ع
: يساعد العمؿ التطوعى الفرد عمى أىمية العمل التطوعى بالنسبة لمفرد

تمبية حاجاتو ومشاركتو فى صنع القرار مع إكتساب ميارات حياتية 
كالعمؿ التعاونى والتعبير عف اآلراء واإلندماج مع اآلخريف لمتعرؼ عمى 

حتياجات المجتمع   مشكالت وا 
: يساىـ العمؿ التطوعى فى أىمية العمل التطوعى بالنسبة لممجتمع

عالج مشكمة البطالة وتعزيز ميارات االتصاؿ بيف األفراد وبالتالى 
إكتشاؼ القيادات وتدريبيا لمواجية ما يتعرض لو المجتمع مف أزمات 

 مع إتاحة الفرصة لمجميع لممشاركة بشكؿ ديموقراطى. 
( أف العمؿ التطوعى 3ص ،0108كما أشار )الداغر، 

المؤسسى لو أىمية فى توفير خدمات جديدة ال تقدميا الجيات 
الحكومية وتكممة العمؿ الحكومى عف طريؽ رفع مستوى الخدمة 

ضمف مشاركة المواطنيف فى خدمة وتوسيعيا، باإلضافة إلى أنو يت
المجتمع ودعـ رأس الماؿ االجتماعى، والربط بيف الجيود الحكومية 

 ادرات الشبابية لمعمؿ عمى حؿ مشكالت المجتمع. والمب
التطوع ضرورة مجتمعية الزمة يعد  :العمل التطوعى دوافع. 5.5

لممجتمع اإلنسانى الرتباطو بدوافع األفراد التى ترتبط بإشباع حاجات 
فطرية لدى األفراد وتختمؼ ىذه الدوافع مف مجتمع ألخر ومف فرد آلخر 

حيث يبدأ األفراد ويستمروف  ،طوعىؿ التعمى حسب رؤية األفراد لمعم
ا مع متطمباتيـ ودوافعيـ فى أنشطتيـ الطوعية فى حالة إنسجامي

النفسية، ويمكف تحديد الدوافع الكامنة لممشاركة فى العمؿ التطوعى وفقًا 
فى عدة نقاط ىى  (Clary et al., 1998)لمنموذج المتعدد لػ 

(Emmeline, 2010, p12) (؛ 01، ص0100ويوسؼ، ؛ )المناور
 (:000، ص0101)عثماف والمكاوى، 

بطة باألفكار والمبادئ وىى تعبر عف الدوافع الفكرية المرت دوافع الفيم:
وتتعمؽ بإكتساب المعرفة والميارات والكفاءة التى تؤىمو والمفاىيـ، 

 .لمتعامؿ مع متغيرات الحياة
روحية مرتبطة بالمعتقدات والقيـ اإلنسانية  وىى دوافع :يةدوافع القيمال

 ومساعدة األخريف.
بالمسؤولية  وىى ترتبط :)التفاعل االجتماعى( الدوافع االجتماعية

 االجتماعية، وبتقوية العالقات مع األخريف داخؿ المجتمع
الدوافع التى تنشأ لدى الفرد وىى  :)الوظيفية( الدوافع المرتبطة بالعمل

الخبرة والميارة التى تفيد فى القياـ بمياـ الوظيفة التى وتتعمؽ بإكتساب 
 يعمؿ بيا الفرد.

دوافع الفرد لمحد مف المشاعر السمبية داخمو وىى تعبر  :الوقائيةدوافع ال
 .والمساعدة عمى حؿ المشكالت الشخصية

وىى تعبر عف دوافع داخمية  :)دوافع النجاح والتقدم( دوافع التعزيز
تجعؿ الفرد يشعر بأنو راض عف نفسو، حيث أنيا تعكس إىتمامات 
حتياجاتيـ لتحوؿ مف المصمحة الفردية إلى المصمحة العامة  األفراد وا 
والرغبة فى مواجية المشكالت إلكتساب خبرة تحقؽ األىداؼ الذاتية 

ى تقدـ مرضى وتعمؿ عمى تطوير شخصية الفرد وتنميتيا لتحقيؽ مستو 
 (.073، ص0107)عبد الجواد، لو 

 : وىو ما يقدـ خدمة ابتغاء مرضاة اهلل. دوافع دينية
 مرتبطة باألخالؽ الفاضمة.وىى  :دوافع أخالقية

ىناؾ عدة معوقات تحوؿ دوف مشاركة  :معوقات العمل التطوعى. 5.5
األفراد فى مؤسسات العمؿ التطوعى، ويمكف تقسيميا إلى عدة محاور 

، 0100(؛ )المناور ويوسؼ، 075، ص0107كما يمى )عبد الجواد، 
 (:00-00ص

 تتضمف:وىى : متطوعفرد المعوقات تتعمق بال. 5.5.5
 ى.محدودية إدراؾ األفراد بأىمية وقيمة العمؿ التطوع -0
لتعارضيا مع وقت عمؿ  تزاـ بالمسئوليات التى تسند إليوعدـ اإلل -0

 ودراسة المتطوع.
غياب الحراؾ االجتماعى المشجع حيث تصبح التجارب الفاشمة  -3

 مانعًا لألفراد مف اإلنخراط فى العمؿ التطوعى.
عدـ توفر درجة مناسبة مف الوعى ألفراد المجتمع بمشكالتيـ  -0

حتياجاتيـ.القائمة   وا 
 : وىى تتضمف:معوقات تتعمق بالمجتمع. 7.5.5

 العمؿ التطوعى.وعى المجتمع بأىمية إنخفاض  -0
ظيور بعض أنماط الفساد داخؿ بعض األنشطة التطوعية،  -0

 وضعؼ اإلحساس بالواجب مف قبؿ أفراد المجتمع تجاه مجتمعيـ.
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 تسيس العمؿ التطوعى وعدـ إستقالليتو. -3
 لوائح لتنظيـ العمؿ التطوعى. عدـ وجود -0
 محدودية المشاركة االجتماعية. -7
إنخفاض مستوى المعيشة والتى تجعؿ أفراد المجتمع يكافحوف مف  -3

 أجؿ توفير احتياجاتيـ األساسية التى تكفؿ ليـ البقاء.
 وىى تتضمف: :معوقات تتعمق بالمؤسسة التطوعية. 3.5.5

التطوعى مف خالؿ عدـ وضوح ضعؼ األداء اإلدارى لمعمؿ  -0
 األىداؼ وتداخؿ األدوار بالنسبة لألفراد فى الجمعيات التطوعية.

عدـ وضوح الرؤية لمعمؿ التطوعى مف خالؿ عدـ وضوح طبيعة  -0
 العمؿ وعدـ إدراؾ الفرد المتطوع لذلؾ.

ضعؼ االتصاؿ بالبيئة االجتماعية التى تعتبر الوسط الحيوى  -3
لؾ عمى ضعؼ التنسيؽ مع المؤسسات الداعمة لمجمعية حيث ينعكس ذ

 ماديًا ومعنوياً 
تمركز السمطة فى يد شخص واحد مما يؤدى لضعؼ اإلتصاؿ  -0

 األفقى بيف المؤسسات التطوعية.
إختالؿ اإلولويات فى العمؿ تطوعى مما يؤدى إلى إفتقاد الثقة مف  -7

 .قبؿ الممارسيف فى قدرات الجيود التطوعية
تعد  المفسرة لدوافع العمل التطوعى لدى األفراد:النظريات . 2.5

حيث  تأثير كبير لألفراد والمجتمعات اتذ التطوعي العمؿ في المشاركة
 ترابطوو  المجتمع تماسؾ إلى التطوعية األعماؿ في مشاركةال تيدؼ

 طاقات وتوجيو المشترؾ التفاىـ وتحقيؽ االجتماعية المشكالت مف محدل
المشاركة فى العمؿ سيـ ت كما ،الشاممة التنميةتحقيؽ عممية  نحو األفراد

 المحققة السوية لمشخصية المتكامؿ الشامؿ النمو تحقيؽالتطوعى ل
)مراس،  خصب لمتطوع اجتماعي وبذلؾ يشكؿ األفراد موردلذاتيا 
وىناؾ عدة نظريات تفسر درجة مشاركة األفراد  (.075، ص0107

المؤسسات الخيرية وتقديـ خدمات المجتمعية مف خالؿ التطوع فى 
لألفراد المحتاجيف لمرعاية، ومف أىـ النظريات االجتماعية التى إعتمدت 
عمييا الدراسة الحالية فى تفسير نتائجيا الميدانية حوؿ دوافع المتطوعيف 

خمس نظريات اجتماعية  نحو المشاركة فى العمؿ التطوعى المؤسسى
 :ىى

تبط نظرية التبادؿ االجتماعى بالتفاعؿ : وتر نظرية التبادل االجتماعى
بيف أفراد المجتمع، حيث أنيا تركز عمى المكاسب والخسائر التى 
يجنييا األفراد مف عالقاتيـ ببعضيـ البعض، فإستمرار التفاعؿ بيف 
األفراد يكوف مرتبط بإستمرارية المكاسب التبادلية التى يحصموف عمييا 

تطوع الذى يحصؿ عمى مكاسب مف ىذا التفاعؿ، وعمى ذلؾ فإف الم
معنوية مف إحتراـ المجتمع وحبو وتعاطفو مع إكتساب تقديره مما يدفعو 

ذلؾ لزيادة المشاركة فى العمؿ التطوعى وخدمة أفراد المجتمع الذى 
(؛ )الشيواف، 078، ص0107(؛ )مراس، 0117يعيش فيو )الصباغ، 

 (.03، ص0105
اعؿ االجتماعى وعمى ذلؾ : يعد الدور أحد عناصر التفنظرية الدور

فإف الدور الذى يؤديو المتطوع يعبر عف نمط مف األفعاؿ المكتسبة التى 
يؤدييا فى موقؼ معيف لمنيوض بخدمات المجتمع وسد إحتياجات أفراده 
وجماعاتو، ويأخذ التطوع صور متعددة فقد يكوف تبرع بالماؿ أو بالوقت 

المجتمع، حيث أف كؿ فرد لو وفقًا لممركز االجتماعى لمفرد ودوره داخؿ 
مركز معيف فى المجتمع يقوـ بأدوار ترتبط بيذا المركز، ووفقًا لممركز 
االجتماعى فإنو يمكف تفسير الدور الذى يقوـ بو المتطوع مف خالؿ 
دوافع الخير الذى يؤدى إلى تقوية المركز االجتماعى لمشخص المتطوع 

أف مشاركة (، حيث 070، ص0107(؛ )مراس، 0117)الصباغ، 
)الراشدية، الفرد فى العمؿ التطوعى يعزز مف دوره ومكانتو فى المجتمع 

 األفرادغالبًا ما تكوف مشاركة وعمى ذلؾ نجد أف  (،33، ص0103
مقارنة بالتبرع المادى عالية القتصادية االو جتماعية االمكانة ذوى ال

الذيف يشاركوف االجتماعية واالقتصادية المنخفضة باألفراد ذوى المكانة 
 بمجيودىـ.

: يتضح التفاعؿ االجتماعى فى العمؿ نظرية التفاعل االجتماعى
التطوعى بيف الفرد والجماعة مف خالؿ عممية الترابط بيف المتطوع 

تحقيؽ أىداؼ والجماعة التى ينتمى إلييا، وأف الفرد يتفاعؿ مف أجؿ 
شباع حاجاتو ورغباتو، حيث أف الفعؿ اإلجتماعى المتمثؿ فى  معينة وا 

المشاركة فى عممية التطوع يتـ فيمو وتفسيره عف طريؽ فيـ إتجاىات 
ودوافع األفراد الذيف يتـ التعامؿ معيـ مما يؤثر ذلؾ عمى زيادة تماسؾ 
الجماعة التى ينتمى إلييا الفرد وزيادة نجاحيا فى تحقيؽ أىدافيا 

 (.0100؛ )القريشى، (0000المنشودة )كريب، 
: تنطبؽ ىذه النظرية عمى العمؿ التطوعى ئية الوظيفيةالنظرية البنا

بإعتباره أحد األنساؽ االجتماعية لمحفاظ عمى إستقرار المجتمع وتكاممو 
وىذا يترابط النسؽ التطوعى مع النسؽ األسرى واالقتصادى والتربوى 

ىذه  حيث تشير (،00، ص0105االجتماعى )الشيواف، ليشكؿ البناء 
بأنو عبارة عف نسؽ مف العالقات االجتماعية  النظرية إلى المجتمع

والتى يتـ تجميعيا فى شكؿ منظمة اجتماعية مما يجعؿ النظر لممجتمع 
نظرة كمية شاممة بإعتباره نسؽ يتضمف مجموعة مف األجزاء المترابطة 
معًا كؿ لو وظيفة محددة داخؿ المجتمع، وعمى ذلؾ يعد العمؿ 

ألنساؽ االجتماعية التى تنشأ بيدؼ التطوعى وفقًا لتمؾ النظرية أحد ا
الحفاظ عمى إستمرار المجتمع وتكاممو حيث يترابط النسؽ التطوعى مع 
النسؽ األسرى واالقتصادى والتربوى لتشكيؿ البناء االجتماعى لممجتمع 
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كما  (،070-078، ص ص0107( )مراس، 0117)الصباغ، ككؿ 
تؤثر عمى ميمو نحو أكد دور كايـ عمى أف العالقات االجتماعية لمفرد 

 التطوع لما توفر لو فرصة لإلنخراط فى نشاطات المجتمع. 
: حيث أف العمؿ التطوعى أحد الحاجات نظرية سمم الحاجات لماسمو

االجتماعية التى تمثؿ المستوى الثالث مف مستويات الحاجات لماسمو 
حيث يتربت عمى تحقيؽ الحاجات االجتماعية تحقيؽ الذات وتغير 

الفردية لشخصية المتطوع أماـ أفراد المجتمع الذى يخدمو حيث النظرة 
أنو كمما وجد المتطوع تقدير ممف حولو زادت دافعيتو لمعمؿ التطوعى 
قتناعو بأىمية ما يقوـ بو مف أعماؿ خيرية تطوعية لممجتمع حيث  وا 
يجود بمالو ونفسو ووقتو لخدمة مجتمعو مما يعزز إحساسو بأنو فرد 

 (،031، ص 0107( )مراس، 0117تمع )الصباغ، المجفعاؿ داخؿ 
فكمما وجد المتطوع اإلحتراـ والتقدير ممف حولو زادت دافعيتو لمعمؿ 
قتناعو بأىمية ما يقوـ بو مف أعماؿ تطوعية وخيرية لخدمة  التطوعى وا 

  (.07، ص0103)الراشدية، المجتمع مما يمكنو مف تحقيؽ ذاتو 
تـ تقسيـ الدراسات  :التى تتعمق بموضوع الدراسة الدراسات السابقة .5

السابقة التى تتعمؽ بدوافع مشاركة األفراد فى العمؿ التطوعى المؤسسى 
 :ثالث محاور ىىإلى 
الدراسات التى تتعمق بدوافع المشاركة فى العمل التطوعى نتائج . 5.5

)النواجحة  (؛0103دراسة كؿ مف )الخداـ، : أشارت نتائج المؤسسى
 لوجود إتجاه( 0108)الداوى،  ؛(0108)الداغر، (؛ 0103والفرا، 

بأىمية العمؿ  مستوى الوعىإيجابى نحو العمؿ التطوعى مع إرتفاع 
باإلضافة إلى الدور الذى  فى إطار خدمة المجتمعالتطوعى المشترؾ 

 كما وتعزيز الشعور بمعنى الحياة. رفع المعاناة عف المحتاجيفيقوـ بو ل
إلى تزايد الدوافع االجتماعية  (Aranda et al., 2019)أشارت دراسة 

كما  .خاصًا مع المتطوعيف األصغر سناً  لممشاركة فى العمؿ التطوعى
( أف 0103)شوماف، (؛ 0113)الشيرانى،  كؿ مف بينت نتائج دراسة

المتوسط العاـ لمستوى درجة الميوؿ لمعمؿ التطوعى كبيرة جدًا، وأف 
الجتماعية لمعمؿ التطوعى مرتفع جدًا فى المجتمع المصرى األبعاد ا

خاصًا فى جانبيو الدينى واالجتماعى يمييما الجانب السياسى 
أشارت دراسة )عثماف واالقتصادى وأخيرًا الجانب الثقافى، فى حيف 

وأضحت  .ف ممارسة العمؿ التطوعى متوسطة( إلى أ0101والمكاوى، 
 ,Muresan and Urzeala) ؛ (0107نتائج دراسة )إبراىيـ، 

مشاركة في العمؿ التطوعي بالمجتمع االىتماـ والإلى ضعؼ (2019
سواء فى المجاؿ االقتصادى واالجتماعى والصحى والبيئى والتعميمى 

 والثقافى.

)الشيرانى، (؛ 0113وأظيرت نتائج دراسة كؿ مف )العامر، 
(؛ 0100)غنيمة، (؛ 0100(؛ )حبيب، 0110(؛ )السمطاف، 0113

أف أىـ دوافع  (0101؛ )مقدـ ومحمداتنى، (0100)أحمد وجميؿ، 
العمؿ التطوعى الخيرى عف طريؽ التطوع بالجمعيات تتمثؿ فى: دوافع 

كتساب خبرات  ميدانية وميارات القيـ والفيـ والدوافع االجتماعية، وا 
دارية  فى العمؿ الخيرى مع تحقيؽ دعـ التكافؿ بيف أفراد جديدة وا 

ومساعدة  الرغبة فى إبراز الصورة اإلنسانية لممجتمعالمجتمع، و 
ستثمار وقت الفراغ بالنفع المفيداألخريف ، وتنمية الشخصية ، وا 

االجتماعية، وأف المشاركة فى العمؿ التطوعى ىى تطبيؽ لمبادئ الديف 
إلى أف  (Pakeezah, 2015)فى حيف أشارت دراسة  اإلسالمى.

 مشاركة فى العمؿ التطوعى.الدوافع الشخصية ىى األساس فى ال
الدراسات التى تتعمق بالفروق فى دوافع المشاركة فى نتائج  .7.5

نتائج أشارت  :العمل التطوعى المؤسسى تبعًا إلختالف نوع المبحوث
( لعدـ 0101)عثماف والمكاوى، (؛ 0107)ابراىيـ،  كؿ مف دراسة

ممارسة العمؿ التطوعى وفقًا إلختالؼ نوع واقع وجود فروؽ معنوية فى 
)أحمد وجميؿ، (؛ 0107)العباسى، المبحوث، فى حيف أوضحت دراسة 

ور فى دافع الحماية لصالح فروؽ بيف اإلناث والذكلوجود ( 0100
)الداوى، (؛ 0113)الشيرانى،  أشارت دراسةكما  المبحوثات اإلناث.

ت العمؿ التطوعى فى مجاال لوجود فروؽ (0108؛ )فريجات، (0108
 وفقًا لمتغير الجنس لصالح الذكور.

الدراسات التى تتعمق بالعقبات التى تعوق المشاركة فى نتائج  .3.5
؛ (0113دراسة )العامر، أوضحت نتائج  :العمل التطوعى المؤسسى

(؛ )الداوى، 0108(؛ )الداغر، 0107(؛ )مراس، 0100)غنيمة، 
 أىـ عقبات العمؿ التطوعىأف ( 0101(؛ )مقدـ ومحمداتنى، 0108

وضيؽ  : كثرة األعباء العائميةتتمثؿ فىالخاصة باألفراد المتطوعيف 
أىمية  إظياريتـ بتكافية عدـ وجود برامج إعالمية الوقت وعدـ الفراغ، 

 العمؿ التطوعىبأىمية المشاركة فى وعى إنخفاض ال، العمؿ التطوعى
عدـ وجود مراكز لمتدريب عمى األعماؿ التطوعية، غياب  المؤسسى،

أشارت دراسة كما الدور التربوى لتنمية ثقافة العمؿ التطوعى، 
(؛ )مقدـ 0108(؛ )الداوى، 0107؛ )مراس، (0113)الشيرانى، 
لعمؿ تواجو اصعوبات أنو يوجد عدة إلى  (0101ومحمداتنى، 

إنخفاض  :ف أىمياوم بالمؤسسة التطوعيةوتكوف متعمقة  التطوعى
جراءات المنظمة اإلالقوانيف و الميزانية المالية لمعمؿ التطوعى، وتعقد 

لمعمؿ التطوعى، عدـ وجود لوائح وتنظيمات واضحة تنظـ العمؿ 
 .التطوعى النسوى التطوعى وتنميو، عدـ وجود مؤسسات تدعـ العمؿ
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ومف خالؿ اإلستعراض السابؽ لمدراسات التى تناولت دراسة 
ع المشاركة فى العمؿ التطوعى المؤسسى تبيف أف ىناؾ تبايف فى دواف

دوافع المتطوعيف وىذه الدوافع تختمؼ عمى حسب طبيعة المجتمع 
المحمى الذى يعيش فيو األفراد، وعمى حسب عادات وتقاليد كؿ فرد 
باإلضافة إلى تأثير الدوافع الذاتية لمفرد ورغبتو فى تحصيؿ منفعة 

 اتالعائد المادى، كما تباينت نتائج الدراس شخصية بغض النظر عف
سسى وفقًا لنوع فى مدى تأثر المشاركة فى العمؿ التطوعى المؤ 

باإلضافة لتحديد أىـ العقبات التى تواجو المتطوعيف فى المتطوع، 
لذا المجتمع الريفى لزيادة مشاركتيـ التطوعية وخدمة مجتمعيـ الريفى، 

دوافع بنتائج الدراسات السابقة فى تحديد أىـ  الدراسة الحالية إستفادت
بالمجتمع الريفى  المتطوعيف لممشاركة فى مؤسسات العمؿ التطوعى
 ,Clary et a.l)محؿ الدراسة، وتـ اإلعتماد عمى مقياس الدوافع لػ  

حاور كما ىو ، وتـ تقسيـ دوافع العمؿ التطوعى إلى ستة م(1998
  (.0موضح بالشكؿ رقـ )

 فى المجتمع الريفىفع العمل التطوعى دوا .5 شكل
  الطريقة البحثية لمدراسة:. 2

اختيرت و  االجتماعي، المسح منيج باستخداـ الدراسة أجريت         
كبر أأحد حيث تعد ، 0111المشيرة عاـ جمعية رسالة لألعماؿ الخيرية 

المؤسسات الخيرية بمصر وأكبر كياف قائـ عمى التطوع في العالـ 
منتشرة في أنحاء جميورية مصر  فرعاً  31وليا أكثر مف العربي، 

وتـ عمؿ  الؼ متطوع، 011كثر مف أالعربية، ويتطوع بيا كؿ عاـ 
 وباستخداـ أسموبفروع الجمعية في محافظة الشرقية، لجميع حصر 
جمعية رسالة لألعماؿ  وقع االختيار عمىالبسيطة  العشوائية المعاينة

وجمعية رسالة ، 0100لعاـ  3001برقـ المشيرة  الخيرية فرع بمبيس
 ،0100لسنة  0875المشيرة برقـ لألعماؿ الخيرية فرع ديرب نجـ 

المتطوعيف تـ اختيار شاممة المتطوعيف الفاعميف  ولتحديد حجـ عينة

بفرع فعاؿ متطوع  01بفرع بمبيس، فعاؿ متطوع  01بواقع بالجمعيتيف 
 البيانات تجميع وتـ ،بالجمعيتيف فعاؿ متطوع 031 بإجماليديرب نجـ، 

 Google"عف طريؽ نماذج جوجؿ "الكتروني  استبياف ستخداـبإ
Forms، شير نياية  وحتى أغسطس بداية شير الفترة مف خالؿ
التكرارات  باستخداـ البيانات وعرض تحميؿ وتـ، 0101 عاـ سبتمبر
 الفا ثبات معامؿ المتوسط المرجح، المئوية، المتوسط الحسابي، والنسب

توزيع  يوضح التالي والجدوؿمستقمتيف،  "ت" لعينتيف كرونباخ، واختبار
 :الدراسة بجمعيتي العينة وحجـ جمالي المتطوعيفإ

 بجمعيتي العينة حجمو  توزيع إجمالي المتطوعين .5جدول رقم 
 الدراسة

إجمالي  الجمعية
 المتطوعين

إجمالي 
المتطوعين 
 الفاعمين

عينة 
 الدراسة

رسالة لألعمال الخيرية جمعية 
فرع بمبيس المشيرة برقم 

 7055لعام  3510
003 01 01 

جمعية رسالة لألعمال الخيرية 
فرع ديرب نجم المشيرة برقم 

 7057لسنة  7552
030 01 01 

 530 530 550 االجمالي
المكتب اإلداري بجمعية رسالة لألعماؿ الخيرية فرع بمبيس، المكتب  المصدر:
 .0101، بجمعية رسالة لألعماؿ الخيرية فرع ديرب نجـاإلداري 

 قياس متغيرات الدراسة:. 5
تـ قياس ىذا المتغير بسؤاؿ المبحوث عف جنسو، النوع: . 5.5

، وذلؾ لمتمييز 0، أنثى =0وأعطيت االستجابات ترميز ىو: ذكر= 
 الرقمي فقط.

سنوات تـ قياس ىذا المتغير كرقـ مطمؽ، بإجمالي عدد  :السن. 7.5
 .عمر المبحوث وقت إجراء الدراسة

تـ قياس ىذا المتغير بسؤاؿ المبحوث عف  :الحالة التعميمية. 3.5
، تعميـ 0تعميمو، وأعطيت االستجابات ترميز ىو: تعميـ أساسي=

، وذلؾ 7، دراسات عميا= 0، خريج= 3، طالب جامعي= 0ثانوي=
 لمتمييز الرقمي فقط.

قياس ىذا المتغير بسؤاؿ المبحوث عف تـ  :الحالة الزواجية. 5.5
، 0حالتو االجتماعية، وأعطيت االستجابات ترميز ىو: أعزب=

 .، وذلؾ لمتمييز الرقمي فقط0، أرمؿ= 3، مطمؽ= 0متزوج=

دوافع 
 التطىع

 وقائية

 قيوية

 وظيفية

التفاعل 
 االجتواعً

الفهن  

التقدم 
 والنجاح
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ما تـ قياس ىذا المتغير بسؤاؿ المبحوث ع :الحالة العممية .5.5
، 0وأعطيت االستجابات ترميز ىو: ال يعمؿ = عمؿ أـ ال، إذا كاف ي

 ، وذلؾ لمتمييز الرقمي فقط.0عمؿ =ي
تـ قياس ىذا المتغير كرقـ مطمؽ، بإجمالي  :لدخل الشيري. 5.5
 ممبحوث وقت إجراء الدراسة.الشيري لدخؿ ال

تـ قياس ىذا المتغير بسؤاؿ المبحوث  :موقف األسرة من التطوع. 2.5
، وأعطيت االستجابات ترميز ىو: رأي أسرتو في تطوعوعف 

 .وذلؾ لمتمييز الرقمي فقط ،3= مؤيدة، 0=محايدة، 0=معارضة
تـ قياس ىذا المتغير بسؤاؿ  :مصدر المعرفة بالعمل التطوعي. 5.5

، وأعطيت االستجابات مصدر معرفتو بالعمؿ التطوعيالمبحوث عف 
= وسائؿ التواصؿ االجتماعي، 0=األصدقاء ، 0=األقارب ترميز ىو: 

   ، وذلؾ لمتمييز الرقمي فقط.3
تـ قياس ىذا المتغير بسؤاؿ المبحوث عف طبيعة  :طبيعة التطوع. 1.5

 ماؿ، 0= جيد، 0= ماؿتطوعو، وأعطيت االستجابات ترميز ىو: 
 ، وذلؾ لمتمييز الرقمي فقط.3= جيد و 

تدور  وتـ قياس ىذا المتغير بثماني عباراتوقائية: الدوافع ال. 50.5
التحرر مف الضغوط النفسية، التخمص مف الشعور بالوحدة،  حوؿ
بدرجة  وأعطيت االستجابات ترميز ىو: موافؽ ،فراغالشغؿ أوقات و 

غير ، 0= موافؽ بدرجة صغيرة، 3=متوسطة وافؽ بدرجة، م0=كبيرة
، وىو ما 1.031، وقد بمغت قيمة معامؿ الثبات ألفا كرونباخ 0موافؽ=

 يشير لثبات المقياس.
وتـ قياس ىذا المتغير بثماني عبارات تدور الدوافع القيمية: . 55.5
 الوطف،و  لمديف االنتماءقيـ  تعزيز ،االجتماعيترسيخ قيـ التماسؾ  حوؿ

وأعطيت االستجابات ترميز  تقديـ الدعـ ليـ،مع المحتاجيف و  والتعاطؼ
، موافؽ بدرجة 3، موافؽ بدرجة متوسطة=0موافؽ بدرجة كبيرة=ىو: 

وقد بمغت قيمة معامؿ الثبات ألفا كرونباخ ، 0، غير موافؽ=0صغيرة= 
 ، وىو ما يشير لثبات المقياس.1.007
وتـ قياس ىذا المتغير بثماني عبارات تدور الدوافع الوظيفية: . 57.5
 ،لمعمؿ تؤىؿمجاالت  فيخبرة الكتساب ا ،الذاتية ةمسير اإلضافة ل حوؿ
وأعطيت االستجابات ترميز ىو:  ،إيجاد عمؿ مناسب في ةساعدوالم

، موافؽ بدرجة 3، موافؽ بدرجة متوسطة=0موافؽ بدرجة كبيرة=
وقد بمغت قيمة معامؿ الثبات ألفا كرونباخ  ،0، غير موافؽ=0صغيرة= 
 ، وىو ما يشير لثبات المقياس.1.857
وتـ قياس ىذا المتغير بثماني  االجتماعي: دوافع التفاعل. 53.5

 التدريب عمى ،الفرصة لتكويف صداقات جديدة ةحاتا عبارات تدور حوؿ
وأعطيت االستجابات ترميز  ،اإليجابي، وتعزيز التنافس الجماعيالعمؿ 

، موافؽ بدرجة 3، موافؽ بدرجة متوسطة=0موافؽ بدرجة كبيرة=ىو: 
وقد بمغت قيمة معامؿ الثبات ألفا كرونباخ  ،0، غير موافؽ=0صغيرة= 
 ، وىو ما يشير لثبات المقياس.1.001
 وتـ قياس ىذا المتغير بثماني عبارات تدور حوؿ دوافع الفيم:. 55.5
اكتساب و الفكرية والعممية،  القدرات تنمية ،نقاط القوة وتنميتيا اكتشاؼ

وافؽ بدرجة موأعطيت االستجابات ترميز ىو: ميارات وخبرات جديدة، 
، غير 0، موافؽ بدرجة صغيرة= 3، موافؽ بدرجة متوسطة=0كبيرة=
، وىو ما 1.837وقد بمغت قيمة معامؿ الثبات ألفا كرونباخ  ،0موافؽ=

 يشير لثبات المقياس.
وتـ قياس ىذا المتغير بثماني عبارات  دوافع التقدم والنجاح: .55.5

وكفاءة  اإلنتاجالعمؿ و الفرد مف حالة الخموؿ إلى  انتقاؿ تدور حوؿ
القرارات  واتخاذترتيب األولويات التدريب عمى ، الطاقات االستفادة مف

موافؽ وأعطيت االستجابات ترميز ىو:  ،نفسالب ةثقال ، وتعزيزالمناسبة
، 0، موافؽ بدرجة صغيرة= 3، موافؽ بدرجة متوسطة=0بدرجة كبيرة=
، 1.507كرونباخ  وقد بمغت قيمة معامؿ الثبات ألفا ،0غير موافؽ=

 وىو ما يشير لثبات المقياس.
، وتـ قياس ىذا المتغير بسبع عباراتالمعوقات الشخصية:  .55.5

، موافؽ بدرجة 0موافؽ بدرجة كبيرة=وأعطيت االستجابات ترميز ىو: 
، وقد بمغت قيمة 0، غير موافؽ=0، موافؽ بدرجة صغيرة= 3متوسطة=

 وىو ما يشير لثبات المقياس.، 1.530معامؿ الثبات ألفا كرونباخ 
وتـ قياس ىذا المتغير بسبع  المعوقات االجتماعية والثقافية: .52.5

، 0موافؽ بدرجة كبيرة=عبارات، وأعطيت االستجابات ترميز ىو: 
، 0، غير موافؽ=0، موافؽ بدرجة صغيرة= 3موافؽ بدرجة متوسطة=

ا يشير ، وىو م1.801وقد بمغت قيمة معامؿ الثبات ألفا كرونباخ 
 لثبات المقياس.

وتـ قياس ىذا المتغير بسبع عبارات،  المعوقات المالية: .55.5
، موافؽ بدرجة 0موافؽ بدرجة كبيرة=وأعطيت االستجابات ترميز ىو: 

، وقد بمغت قيمة 0، غير موافؽ=0، موافؽ بدرجة صغيرة= 3متوسطة=
 اس.، وىو ما يشير لثبات المقي1.837معامؿ الثبات ألفا كرونباخ 

وتـ قياس ىذا المتغير بسبع  المعوقات اإلدارية والتنظيمية: .51.5
، 0موافؽ بدرجة كبيرة=عبارات، وأعطيت االستجابات ترميز ىو: 

 0، غير موافؽ=0، موافؽ بدرجة صغيرة= 3موافؽ بدرجة متوسطة=
، وىو ما يشير 1.581وقد بمغت قيمة معامؿ الثبات ألفا كرونباخ 

 لثبات المقياس.
وتـ قياس ىذا المتغير بسبع عبارات،  :المعوقات التشريعية .70.5

، موافؽ بدرجة 0موافؽ بدرجة كبيرة=وأعطيت االستجابات ترميز ىو: 
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وقد بمغت قيمة  0، غير موافؽ=0، موافؽ بدرجة صغيرة=3متوسطة=
 ، وىو ما يشير لثبات المقياس.1.807معامؿ الثبات ألفا كرونباخ 

 الفروض البحثية:. 1
في الدوافع الوقائية لممتطوعيف الريفييف لمعمؿ توجد فروؽ معنوية . 0.0

 التطوعي المؤسسي وفقًا لمتغير النوع.
توجد فروؽ معنوية في الدوافع القيمية لممتطوعيف الريفييف لمعمؿ . 0.0

 التطوعي المؤسسي وفقًا لمتغير النوع.
الريفييف توجد فروؽ معنوية في الدوافع الوظيفية لممتطوعيف . 3.0

 لمعمؿ التطوعي المؤسسي وفقًا لمتغير النوع.
لممتطوعيف التفاعؿ االجتماعي توجد فروؽ معنوية في دوافع . 0.0

 الريفييف لمعمؿ التطوعي المؤسسي وفقًا لمتغير النوع.
لممتطوعيف الريفييف لمعمؿ  الفيـ توجد فروؽ معنوية في دوافع. 7.0

 التطوعي المؤسسي وفقًا لمتغير النوع.
لممتطوعيف الريفييف  التقدـ والنجاح توجد فروؽ معنوية في دوافع. 3.0

 لمعمؿ التطوعي المؤسسي وفقًا لمتغير النوع.
 توصيف عينة الدراسة:. 50
خصائص المبحوثيف عينة الدراسة وذلؾ كما ( 0توضح نتائج جدوؿ ) 

 يمي:
 ،المبحوثيف اناثالمتطوعيف تبيف أف أكثر مف نصؼ : النوع. 5.50

)الداوى، ، وتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة %73.0حيث بمغت نسبتيف 
7055.) 
يقعوا في الفئة بحوثيف تطوعيف المأف أكثرية الماتضح : السن .0.50

، واتفقت ىذه %33.8( سنة، حيث بمغت نسبتيـ 07-00العمرية )
  (Aranda et al., 2019) .دراسةالنتيجة مع 

مف نصؼ المتطوعيف  كثرأاتضح أف : الحالة التعميمية .3.50
 .%70.7، حيث بغت نسبتيـ خريجيفالمبحوثيف 

تبيف أف الحالة الزواجية ألكثرية المتطوعيف : الحالة الزواجية .5.50
 %.30.0ىي "أعزب" بنسبة بمغت  المبحوثيف
ال  اتضح أف أكثرية المتطوعيف المبحوثيف :الحالة العممية .5.50

 %.31.8يعمموف، وبمغت نسبتيـ 

ليس  اتضح أف أكثرية المتطوعيف المبحوثيف :الدخل الشيري .5.50
، ويرجع ذلؾ ألف أكثرية %31.8لدييـ دخؿ شيري، وبمغت نسبتيـ 

المتطوعيف المبحوثيف ال يعمموف، وبالتالي ليس لدييـ دخؿ شيري ثابت 
 خاص بيـ.

تبيف أف أسر أكثرية المتطوعيف  :موقف األسرة من التطوع .2.50
 .%35.5مؤيديف لتطوعيـ، وبمغت نسبتيـ  المبحوثيف
تبيف أف مصدر معرفة  :مصدر المعرفة بالعمل التطوعي .5.50

بالعمؿ التطوعي كاف أصدقائيـ، بنسبة  أكثرية المتطوعيف المبحوثيف
 %.38.7بمغت 
أف طبيعة تطوع أكثرية المتطوعيف  اتضح :طبيعة التطوع .1.50

، ويمكف تفسير ىذه %31.8المبحوثيف ىو الجيد، وبمغت نسبتيـ 
يشارؾ وفقًا النتيجة في ضوء نظرية الدور، حيث أف المتطوع 

إلمكانياتو، ونظرًا ألف أكثرية المتطوعيف المبحوثيف ال يعمموف لذا كانت 
 أكثرية مشاركتيـ بالجيد.

 ميدانية ومناقشتيا:نتائج الدراسة ال. 55
مستوى دوافع المتطوعين الريفيين لمعمل التطوعي المؤسسي: . 5.55

مستوى دوافع لتحقيؽ اليدؼ األوؿ مف الدراسة والمتعمؽ بالتعرؼ عمى 
المتطوعيف الريفييف )الوقائية، القيمية، الوظيفية، التفاعؿ االجتماعي، 

استخدمت األعمدة  ،الفيـ، والتقدـ والنجاح( لمعمؿ التطوعي المؤسسي
البيانية لتعبر عف النسب المئوية لتكرارات استجابات المبحوثيف، وفيما 

  يمي عرضًا ليذه النتائج:
( إلى أف مستوى الدوافع 0يشير شكؿ رقـ )الدوافع الوقائية: . 5.5.55

الوقائية كاف مرتفعًا مف وجية نظر ما يقرب مف ثالثة أرباع المتطوعيف 
، ويمكف تفسير ارتفاع مستوى %50.3غت نسبتيـ المبحوثيف، حيث بم

الدوافع الوقائية في ضوء نظرية التبادؿ االجتماعي، حيث أف العمؿ 
عمى شغؿ أوقات فراغو، وخاصة أف أكثرية التطوعي يساعد المتطوع 

المتطوعيف المبحوثيف ال يعمموف، فبالتالي يكوف المجوء لمعمؿ التطوعي 
عمؿ نافع يقييـ مف المشاعر السمبية،  فرصة الستغالؿ وقت فراغيـ في

ويحررىـ مف الضغوط النفسية التي قد تنتابيـ نتيجة عدـ استغالؿ 
 (. 0110طاقاتيـ، واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة )السمطاف، 
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 لخصائص المبحوثين عينة الدراسة التوزيع العددي والنسبي .7جدول رقم 

 530ن=       الفئة المتغير
 % عدد

 53.5 52 ذكر النوع -5
 55.7 23 أنثى

 السن -7
 33.8 83 ( سنة00-07)
 00.0 00 ( سنة03-33)
 03.8 08 ( سنة30-01)

 الحالة التعميمية -3

 صفر صفر تعميـ أساسي
 صفر صفر تعميـ ثانوي

 38.7 71 طالب جامعي
 70.7 35 خريج 

 01 03 دراسات عميا

 الحالة الزواجية  -5

 30.0 01 أعزب
 05 37 متزوج
 3.8 7 مطمؽ
 صفر صفر أرمؿ

 30.0 70 يعمؿ الحالة العممية -5
 31.8 50 ال يعمؿ

 الدخل الشيري -5

 31.8 50 ال يوجد
 05.5 33 ( جنيو0111-0333)
 5.5 01 ( جنيو0335-0333)
 3.8 7 ( جنيو0330-3111)

 موقف األسرة من التطوع -2
 01.8 00 معارضة
 00.7 08 محايدة
 35.5 88 مؤيدة

 مصدر المعرفة بالعمل التطوعي  -5
 03.0 37 األقارب

 38.7 80 األصدقاء
 0.3 3 وسائؿ التواصؿ االجتماعي

 03.0 31 ماؿ طبيعة التطوع -1
 31.8 50 جيد

 03.0 00 ماؿ وجيد 
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لممتطوعين المبحوثين الدوافع الوقائيةمستوى  .7 شكل

 ( إلى أف مستوى الدوافع3يشير شكؿ رقـ )الدوافع القيمية:  .7.5.55
المتطوعيف المبحوثيف، حيث أغمبية مف وجية نظر مرتفعًا كاف  القيمية

في  ، ويمكف تفسير ارتفاع مستوى الدوافع القيمية%87.0 بمغت نسبتيـ
انطالقًا مف فكرة التطوع نفسيا، حيث و  ضوء النظرية البنائية الوظيفية

أف العمؿ التطوعي ينبع مف القيـ التي نشأ عمييا الفرد كاإليثار 

والكـر وغيرىا مف القيـ التي تدفع بالمتطوع لمعمؿ ومساعدة اآلخر 
تساعد عمى استقرار  وعي لترجمة ىذه القيـ إلى سموكيات وأفعاؿالتط
واتفقت ىذه النتيجة مع  و،ؾ النسؽ االجتماعي الذي يعيش فيوتماس

، )مقدـ ومحمداتنى، (0100، )حبيب، (0113دراسة )الشيرانى، 
0101).

     

 
 مستوى الدوافع القيمية لممتطوعين المبحوثين .3شكل 
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( إلى أف مستوى 0يشير شكؿ رقـ )الدوافع الوظيفية:  .3.5.55
المتطوعيف أكثرية مف وجية نظر منخفضًا كاف الوظيفية الدوافع 

ويمكف تفسير انخفاض ، %37.0المبحوثيف، حيث بمغت نسبتيـ
في ضوء نظرية التبادؿ االجتماعي، بأف العائد مستوى الدوافع الوظيفية 

المعنوي الذي ينتظره المتطوع مف عممو التطوعي أىـ لديو مف العائد 
أف العمؿ التطوعي يقوـ عمى المادي كإيجاد فرصة عمؿ، حيث 

 .مادي اء دوف انتظار مقابؿالعط

 
فع الوظيفية لممتطوعين المبحوثينمستوى الدوا .5شكل 

( إلى أف 7يشير شكؿ رقـ ) دوافع التفاعل االجتماعي: .5.5.55
أكثرية مف وجية نظر  مرتفعاً  كافالتفاعؿ االجتماعي مستوى دوافع 

، ويمكف تفسير %30.3 بمغت نسبتيـالمتطوعيف المبحوثيف، حيث 
في ضوء النظرية البنائية  ارتفاع مستوى دوافع التفاعؿ االجتماعي

مف  الوظيفية ونظرية التفاعؿ االجتماعي ونظرية سمـ الحاجات لماسمو،
، وحاجاتو االجتماعية ورغبتو في تكويف طبيعة االنساف نفسوخالؿ 

ي فرصة إلشباع ىذه ، مما يجعؿ العمؿ التطوععالقات مع اآلخريف
 الحاجات.

 مستوى دوافع التفاعل االجتماعي لممتطوعين المبحوثين .5شكل 
 



Scientific Journal of Agricultural Sciences 2 (2): 256-278,  2020 

268 
 

 
( إلى أف مستوى دوافع 3يشير شكؿ رقـ )دوافع الفيم:   .5.5.55
المتطوعيف المبحوثيف، أقؿ مف نصؼ مف وجية نظر مرتفعًا كاف الفيـ 

، ويمكف تفسر ارتفاع مستوى دوافع الفيـ %70.3حيث بمغت نسبتيـ
في ضوء نظريتي التفاعؿ االجتماعي والتبادؿ االجتماعي، حيث أف 
المتطوع يجد في العمؿ التطوعي فرصة لفيـ اآلخريف واحتياجاتيـ، 

عيـ باختالؼ أنماط شخصياتيـ، فيكتسب خبرات لكيفية التفاعؿ م
عالو في المواقؼ المختمفة كذلؾ يعزز فيـ المتطوع لنفسو ولردود أف

أثناء تفاعمو مع اآلخريف، مما يساعده عمى فيـ واكتشاؼ نقاط 
 الضعؼ والقوة لديو. 

 
 مستوى دوافع الفيم لممتطوعين المبحوثين .5شكل 

( إلى أف مستوى 5يشير شكؿ رقـ )دوافع التقدم والنجاح:   .3.0.00
أقؿ مف نصؼ مف وجية نظر متوسطًا كاف التقدـ والنجاح دوافع 

ويمكف تفسير ، %30.0 المتطوعيف المبحوثيف، حيث بمغت نسبتيـ
ىذه النتيجة في ضوء نظريتي التبادؿ االجتماعي وسمـ الحاجات 

يتيح الفرصة لممتطوع إلشباع لماسمو، حيث أف العمؿ التطوعي 
الخبرات التي يكتسبيا حاجات تحقيؽ الذات، مف خالؿ الميارات و 

كما يمكف تفسير ىذه النتيجة وفقًا  ،المتطوع والتي تصقؿ شخصيتو
لنظرية الدور والمركز االجتماعى لمفرد حيث أف الدور الذى يقوـ بو 
المتطوع مف خالؿ دوافع الخير يؤدى إلى تقوية المركز االجتماعى 

ىذه واتفقت لمشخص المتطوع وتعزيز دور ومكانتو فى المجتمع، 
   (.     0110النتيجة مع دراسة )السمطاف، 

 مستوى دوافع التقدم والنجاح لممتطوعين المبحوثين .2شكل 
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وفقًا لممتوسط ترتيب دوافع المتطوعيف المبحوثيف ويمكف 

، حيث كاف ترتيب دوافعيـ تنازليًا كما (8يوضح شكؿ رقـ )كما  المرجح
الدوافع القيمية، الدوافع الوقائية، دوافع التفاعؿ االجتماعي، دوافع يمي: 

قيمة  تالدوافع الوظيفية، حيث بمغأخيرًا الفيـ، دوافع النجاح والتقدـ، و 

، عمى الترتيب 31.0، 07، 71، 73.7، 75، 30.3 المتوسط المرجح
)أحمد وجميؿ، (، 0100)حبيب،  دراسةوتتفؽ ىذه النتيجة مع 

0100). 

 ترتيب دوافع المتطوعين المبحوثين وفقاً لممتوسط المرجح .5شكل 
في دوافع المتطوعين الريفيين  نتائج اختبار معنوية الفروق .7.55

 الثاني مفلتحقيؽ اليدؼ  :لمعمل التطوعي المؤسسي وفقاً لمتغير النوع
باختبار معنوية الفروؽ في دوافع المتطوعيف الريفييف الدراسة والمتعمؽ 

)الوقائية، القيمية، الوظيفية، التفاعؿ االجتماعي، الفيـ، والتقدـ والنجاح( 
حيث تختمؼ طبيعة الذكور  لمعمؿ التطوعي المؤسسي وفقًا لمتغير النوع

 independent -Samples T "تـ استخداـ اختبار  عف اإلناث،
testصحة الفروض الصفرية كما يمي: " الختبار 

لتحقيؽ اليدؼ الثاني مف الدراسة فيما : الدوافع الوقائية .5.7.55
، ولمتحقؽ مف األوؿ ، تـ فرض الفرض البحثيالوقائية يخص الدوافع

صحة ىذا الفرض تـ صياغة الفرض الصفري التالي "ال توجد فروؽ 
لمعمؿ التطوعي المؤسسي  المتطوعيف الريفييف الوقائيةمعنوية في دوافع 

وجود فروؽ  ( إلى3وفقًا لمتغير النوع"، وتشير نتائج الجدوؿ رقـ )
في دوافع المتطوعيف الريفييف الوقائية لمعمؿ  1.10معنوية عند مستوى 

التطوعي المؤسسي لصالح فئة االناث ذات المتوسط الحسابي األعمى 
اًء عمى ذلؾ يمكف رفض الفرض الصفري وقبوؿ ، وبن31.00والذي بمغ

أنو في المجتمع الريفي تكوف ، وربما يرجع ذلؾ إلى الفرض البحثي
كثير مف الفرص المتاحة لإلناث لشغؿ وقت فراغيف أقؿ ب الفرص

المتاحة لمذكور، فتكوف االناث أكثر عرضة لالكتئاب والضغوط 
الفرصة الستغالؿ النفسية، وبالتالي يكوف العمؿ التطوعي بمثابة 

طاقاتيا ووقت فراغيا في عمؿ نافع مما يساعدىا عمى التحرر مف 
)أحمد وجميؿ،  ، وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسةالمشاعر السمبية

0100.)    
لتحقيؽ اليدؼ الثاني مف الدراسة فيما الدوافع القيمية:   .7.7.55

، ولمتحقؽ مف الثاني ، تـ فرض الفرض البحثيالقيميةيخص الدوافع 
صحة ىذا الفرض تـ صياغة الفرض الصفري التالي "ال توجد فروؽ 

لمعمؿ التطوعي المؤسسي  معنوية في دوافع المتطوعيف الريفييف القيمية
إلى عدـ وجود فروؽ  (3وفقًا لمتغير النوع"، وتشير نتائج الجدوؿ رقـ )

معنوية في دوافع المتطوعيف الريفييف القيمية لمعمؿ التطوعي المؤسسي 
ًا لمتغير النوع، وبناًء عمى ذلؾ يمكف قبوؿ الفرض الصفري ورفض وفق

  الفرض البحثي.
لتحقيؽ اليدؼ الثاني مف الدراسة فيما  الدوافع الوظيفية:  .3.7.55

، ولمتحقؽ مف الثالث، تـ فرض الفرض البحثي الوظيفية يخص الدوافع
صحة ىذا الفرض تـ صياغة الفرض الصفري التالي "ال توجد فروؽ 

في دوافع المتطوعيف الريفييف الوظيفية لمعمؿ التطوعي معنوية 
( إلى عدـ 3المؤسسي وفقًا لمتغير النوع"، وتشير نتائج الجدوؿ رقـ )

وجود فروؽ معنوية في دوافع المتطوعيف الريفييف الوظيفية لمعمؿ 
التطوعي المؤسسي وفقًا لمتغير النوع، وبناًء عمى ذلؾ يمكف قبوؿ 

 فرض البحثي.الفرض الصفري ورفض ال
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لتحقيؽ اليدؼ الثاني مف دوافع التفاعل االجتماعي:   .5.7.55
 ، تـ فرض الفرض البحثيالتفاعؿ االجتماعيالدراسة فيما يخص دوافع 

، ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ صياغة الفرض الصفري الرابع
ممتطوعيف التفاعؿ االجتماعي لالتالي "ال توجد فروؽ معنوية في دوافع 

ؿ التطوعي المؤسسي وفقًا لمتغير النوع"، وتشير نتائج الريفييف لمعم
في دوافع  1.10عند مستوى ( إلى وجود فروؽ معنوية 3الجدوؿ رقـ )

ممتطوعيف الريفييف لمعمؿ التطوعي المؤسسي لالتفاعؿ االجتماعي 
، 31.07لصالح فئة االناث ذات المتوسط الحسابي األعمى والذي بمغ 

، الفرض البحثيقبوؿ لفرض الصفري و ارفض وبناًء عمى ذلؾ يمكف 
وربما يرجع ذلؾ إلى طبيعة االناث كونيف أكثر مياًل لتكويف عالقات 

، فيوفر العمؿ التطوعي ليف فرصة التعامؿ مع اجتماعية وصداقات
 أشخاص جدد، وتكويف عالقات اجتماعية جديدة. 

لتحقيؽ اليدؼ الثاني مف الدراسة فيما يخص دوافع الفيم:  .5.7.55
، ولمتحقؽ مف صحة ىذا الخامس ، تـ فرض الفرض البحثيفيـالدوافع 

الفرض تـ صياغة الفرض الصفري التالي "ال توجد فروؽ معنوية في 
ممتطوعيف الريفييف لمعمؿ التطوعي المؤسسي وفقًا لمتغير الفيـ لدوافع 

( إلى عدـ وجود فروؽ معنوية في 3النوع"، وتشير نتائج الجدوؿ رقـ )
لمعمؿ التطوعي المؤسسي وفقًا لمتغير  لممتطوعيف الريفييفالفيـ دوافع 

النوع، وبناًء عمى ذلؾ يمكف قبوؿ الفرض الصفري ورفض الفرض 
 البحثي.
لتحقيؽ اليدؼ الثاني مف الدراسة  :والنجاح دوافع التقدم  .5.7.55

، السادس ، تـ فرض الفرض البحثيالتقدـ والنجاح فيما يخص دوافع
تـ صياغة الفرض الصفري التالي "ال ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض 
ممتطوعيف الريفييف لمعمؿ التقدـ والنجاح لتوجد فروؽ معنوية في دوافع 

( 3التطوعي المؤسسي وفقًا لمتغير النوع"، وتشير نتائج الجدوؿ رقـ )
 التقدـ والنجاح لممتطوعيفإلى عدـ وجود فروؽ معنوية في دوافع 

ًا لمتغير النوع، وبناًء عمى ذلؾ الريفييف لمعمؿ التطوعي المؤسسي وفق
 يمكف قبوؿ الفرض الصفري ورفض الفرض البحثي.

 نتائج اختبار معنوية الفروق في دوافع المتطوعين الريفيين لمعمل التطوعي المؤسسي وفقاً لمتغير النوع .3جدول 

 دافعال
الحسابي الوتىسط 

 لإلناث

الوتىسط الحسابي 

 للذكىر
 قيوة "ت"

 **37..33 42.64 52.43 الدوافع الىقائية

 2.238 41.12 41.32 الدوافع القيوية
 2.728 36.81 37.55 الدوافع الىظيفية

 **642..3 38.11 52.67 دوافع التفاعل االجتواعي
 2.565 45.45 7..45 دوافع الفهن

 3.1 43.48 31.25 دوافع النجاح والتقدم

 2.23هستىي داللة  **              352ى =    

 
النتائج المتعمقة بتحديد أىم المعوقات التي تعوق العمل . 3.55

 :التطوعي المؤسسي من وجية نظر المتطوعين الريفيين المبحوثين
تحديد أىـ المعوقات لتحقيؽ اليدؼ الثالث المتعمؽ ب

والثقافية، المالية، اإلدارية والتنظيمية، )الشخصية، االجتماعية 
والتشريعية( التي تعوؽ العمؿ التطوعي المؤسسي مف وجية نظر 

، تـ سؤاؿ المبحوثيف عف درجة موافقتيـ المتطوعيف الريفييف المبحوثيف
، والمتوسط المرجح ،عمى كؿ معوؽ، وحساب التكرار والنسبة المئوية

 وجاءت النتائج كما يمي:
 ( المعوقات0يوضح جدوؿ رقـ ) لشخصية:المعوقات ا .5.3.55
، حيث تبيف أف أىـ ثالث مرتبة تنازليًا وفقًا لممتوسط المرجح الشخصية
ىي: عدـ توفر مف وجية نظر المتطوعيف المبحوثيف  شخصية معوقات

التطوعي، عدـ وعى الفرد بأىمية العمؿ الوقت الكافي لتأدية العمؿ 
حيث بمغ  بالخجؿ مف األخريف،التطوعي، وعدـ الثقة بالنفس والشعور 

، عمى الترتيب 33.8، 38، 30 لمثالثة معوقاتالمتوسط المرجح 

(، 0100، )غنيمة، (0113)العامر، واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة 
 .(0108، )الداوى، (0108)الداغر، 
( 7يوضح جدوؿ رقـ ) المعوقات االجتماعية والثقافية: .7.3.55

المعوقات االجتماعية والثقافية مرتبة تنازليًا وفقًا لممتوسط المرجح، 
حيث تبيف أف أىـ ثالثة معوقات اجتماعية وثقافية مف وجية نظر 

غياب ثقافة التطوع المؤسسي في المجتمع  المتطوعيف المبحوثيف ىي:
ووسائؿ دينية وعدـ الوعي بأىميتو، قصور دور المؤسسات التعميمية وال

االعالـ في الحث عمى العمؿ التطوعي المؤسسي، والخوؼ مف 
المشكالت الناتجة عف االختالط في العمؿ التطوعي المؤسسي، حيث 

عمى  01.5، 00.5، 00.8بمغ المتوسط المرجح لمثالثة معوقات 
تفقت ىذه النتيجة مع دراسة  (، )غنيمة، 0113)العامر، الترتيب، وا 

(، 0108(، )الداوى، 0108)الداغر،  (،0107(، )مراس، 0100
 (.0101)مقدـ ومحمداتنى، 
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 مرتبة تنازلياً وفقاً لممتوسط المرجح المعوقات الشخصية .5جدول 

 المعوقات الشخصية
موافق بدرجة 

 كبيرة
موافق بدرجة 

 متوسطة
موافق بدرجة 

المتوسط  غير موافق صغيرة
 الترتيب المرجح

 % عدد % عدد % عدد % عدد
عدـ توفر الوقت الكافي لتأدية العمؿ 

 التطوعي.
08 33.0 00 35.5 08 03.8 07 00.7 30 5 

 7 38 0.3 3 00.0 38 37.0 03 31.8 01 عدـ وعى الفرد بأىمية العمؿ التطوعي. 
عدـ الثقة بالنفس والشعور بالخجؿ مف 

 3 33.8 03.8 08 03.0 00 03.0 73 03.0 37 األخريف.

 5 30.0 07.0 01 08.7 35 08.7 35 05.5 33 عدـ القدرة عمى تحمؿ المسؤولية.
 5 30.3 00.7 07 33.8 00 33.8 00 01.8 05 عدـ القدرة عمى القياـ بالعمؿ التطوعي.

 5 33.0 01 03 00.3 30 33.0 05 00.0 07 سيادة الروح الفردية واألنانية.
 2 00.7 01.8 05 03.0 73 00.3 30 00.7 07 الفرد.ضعؼ الوازع الديني لدى 

 المعوقات االجتماعية والثقافية مرتبة تنازلياً وفقاً لممتوسط المرجح .5جدول 

 المعوقات االجتماعية والثقافية
موافق بدرجة 

 كبيرة
موافق بدرجة 

 متوسطة
موافق بدرجة 

المتوسط  غير موافق صغيرة
 الترتيب المرجح

 % عدد % عدد % عدد % عدد
غياب ثقافة التطوع المؤسسي في المجتمع وعدـ 

 5 00.8 0.3 3 01 03 03.8 75 03.8 75 الوعي بأىميتو.

قصور دور المؤسسات التعميمية والدينية ووسائؿ 
 7 00.5 0.3 3 01 03 07.0 70 01 70 االعالـ في الحث عمى العمؿ التطوعي المؤسسي.

االختالط في الخوؼ مف المشكالت الناتجة عف 
 العمؿ التطوعي المؤسسي.

31 03.0 00 30.3 03 01 07 00.7 01.5 3 

عدـ الثقة في الخدمات المقدمة مف مؤسسات 
 5 38.8 3.0 8 03.0 31 33.0 08 33.8 00 العمؿ التطوعي.

 5 33.0 07.0 01 00.0 07 30.7 00 33.8 00 رفض األىؿ المشاركة في العمؿ التطوعي.
العادات والتقاليد المجتمعية التي تعيؽ وجود بعض 

 المشاركة في العمؿ التطوعي.
30 03.0 08 33.0 08 00.7 01 07.0 33.3 5 

 2 30.0 03.0 37 01.8 05 30.3 00 01 03 عدـ وجود أصدقاء لمتشجيع عمى العمؿ التطوعي.
المالية ( المعوقات 3يوضح جدوؿ رقـ )المعوقات المالية:   .3.3.55

مرتبة تنازليًا وفقًا لممتوسط المرجح، حيث تبيف أف أىـ ثالث معوقات 
ضعؼ المخصصات  مف وجية نظر المتطوعيف المبحوثيف ىي:مالية 

المالية لممؤسسات التطوعية، ارتفاع تكاليؼ المعيشة يؤثر عمى 

المشاركة في العمؿ التطوعي المؤسسي، وعدـ توفر الخبرة المحاسبية 
لمثالثة ، حيث بمغ المتوسط المرجح سات العمؿ التطوعيداخؿ مؤس
، واتفقت ىذه النتيجة مع عمى الترتيب 01، 00.0، 00.3 معوقات

 (. 0113دراسة )الشيراني، 
 
    



Scientific Journal of Agricultural Sciences 2 (2): 256-278,  2020 

272 
 

 المعوقات المالية مرتبة تنازلياً وفقاً لممتوسط المرجح .5جدول 

 المعوقات المالية
موافق بدرجة 

 كبيرة
موافق بدرجة 

 متوسطة
موافق بدرجة 

 صغيرة
المتوسط  غير موافق

 المرجح
 الترتيب

 % عدد % عدد % عدد % عدد
 0 00.3 - - 08.7 00 37.0 03 03.0 31 ضعؼ المخصصات المالية لممؤسسات التطوعية.

ارتفاع تكاليؼ المعيشة يؤثر عمى المشاركة في 
 العمؿ التطوعي المؤسسي.

01 31.8 50 77.0 08 03.8 - - 00.0 0 

عدـ توفر الخبرة المحاسبية داخؿ مؤسسات العمؿ 
 3 01 3.0 0 03.0 00 35.5 00 38.7 71 التطوعي.

ضعؼ الرقابة عمى المسائؿ المالية لمؤسسات 
 0 30.7 3.0 0 03.0 05 00.0 30 31.8 01 العمؿ التطوعي.

االنشغاؿ بالبحث عف عمؿ بأجر مالي لسد 
 7 30.3 0.0 00 08.7 00 33.0 03 30.0 70 المعيشة.احتياجات 

عدـ صرؼ بدالت مالية كافية ألداء مياـ العمؿ 
 التطوعي كبدالت التنقؿ وخالفو.

30 31 03 37.0 33 07.0 00 0.0 35.0 3 

 5 37.8 0.0 00 30.3 00 30.3 00 03.0 30 المحاباة في صرؼ المساعدات لممحتاجيف.
 

( 5يوضح جدوؿ رقـ )المعوقات اإلدارية والتنظيمية:  .5.3.55
مرتبة تنازليًا وفقًا لممتوسط المرجح، حيث اإلدارية والتنظيمية المعوقات 

مف وجية نظر المتطوعيف  ثالثة معوقات إدارية وتنظيميةتبيف أف أىـ 
ضعؼ الخبرات والميارات اإلدارية بمؤسسات العمؿ  ىي:المبحوثيف 

ى مؤسسات التطوع لبرامج تطوعية ذات أىداؼ التطوعي، عدـ تبن
رىاؽ المتطوعيف باإلجراءات الفنية  واضحة تجذب المتطوعيف، وا 

، 38.8، 01.3 لمثالثة معوقاتحيث بمغ المتوسط المرجح  واإلدارية،
ة )الشيراني، واتفقت ىذه النتيجة مع دراس ،عمى الترتيب 33.0
0113.)   

 
( المعوقات 8يوضح جدوؿ رقـ ) المعوقات التشريعية:  .7.3.00

التشريعية مرتبة تنازليًا وفقًا لممتوسط المرجح، حيث تبيف أف أىـ ثالثة 
كثرة القيود  معوقات تشريعية مف وجية نظر المتطوعيف المبحوثيف ىي:

التي تفرضيا التشريعات عمى العمؿ التطوعي المؤسسي، عدـ وجود 
مؤسسي، وضعؼ اشراؾ خطة وطنية لمتشجيع عمى العمؿ التطوعي ال

قيادات العمؿ التطوعي في وضع التشريعات المنظمة لمعمؿ، حيث بمغ 
 عمى الترتيب. 01.0، 01.0، 00.3المتوسط المرجح لمثالثة معوقات 
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 المعوقات اإلدارية والتنظيمية مرتبة تنازلياً وفقاً لممتوسط المرجح .2جدول 

 اإلدارية والتنظيميةالمعوقات 
موافق بدرجة 

 كبيرة
موافق بدرجة 

 متوسطة
موافق بدرجة 

المتوسط  غير موافق صغيرة
 المرجح

 الترتيب
 % عدد % عدد % عدد % عدد

ضعؼ الخبرات والميارات اإلدارية بمؤسسات 
 العمؿ التطوعي.

30 00.0 31 03.0 00 03.0 07 00.7 01.3 5 

لبرامج تطوعية عدـ تبنى مؤسسات التطوع 
 7 38.8 05.5 03 00.3 00 00.0 07 08.7 33 ذات أىداؼ واضحة تجذب المتطوعيف.

إرىاؽ المتطوعيف باإلجراءات الفنية 
 واإلدارية.

35 08.7 08 33.0 00 08.7 00 03.0 33.0 3 

عدـ وجود قاعدة بيانات داخؿ المؤسسة 
 5 30.3 01.8 05 00.7 08 31.8 01 03.0 37 يعتمد عمييا في العمؿ التطوعي.

تعقد اإلجراءات الشكمية الروتينية لقبوؿ 
 المتطوعيف.

07 00.0 70 00.7 08 00.7 03 05.5 30.0 5 

عدـ االستفادة مف خبرات القيادات اإلدارية 
 5 33.0 00.0 38 01 03 37.0 03 07.0 33 السابقة.

عدـ وضوح أدوار المتطوعيف داخؿ 
 2 30.3 01.8 05 31.8 01 07.0 33 03.0 31 المؤسسة.

 المعوقات التشريعية مرتبة تنازلياً وفقاً لممتوسط المرجح .5جدول 

 المعوقات التشريعية
موافق بدرجة 

 كبيرة
موافق بدرجة 

 متوسطة
موافق بدرجة 

 صغيرة
المتوسط  غير موافق

 المرجح
 الترتيب

 % عدد % عدد % عدد % عدد
عمى العمؿ كثرة القيود التي تفرضيا التشريعات 

 5 00.3 01 03 5.5 01 00.0 38 73.0 30 التطوعي المؤسسي.

عدـ وجود خطة وطنية لمتشجيع عمى العمؿ 
 التطوعي المؤسسي.

75 03.8 30 31 07 00.0 0 3.0 01.0 7 

ضعؼ اشراؾ قيادات العمؿ التطوعي في 
 7 01.0 0.3 3 03.0 00 00.7 70 33.0 08 وضع التشريعات المنظمة لمعمؿ.

عدـ سماح التشريعات بمنح إجازات التفرغ 
 لمعمؿ التطوعي

00 35.5 01 31.8 03 01 07 00.7 38.3 3 

عدـ االىتماـ بتطوير التشريعات المنظمة 
 5 35.0 0.0 00 01.8 05 30.0 70 31.8 01 العمؿ التطوعي

عدـ حماية التشريعات لحقوؽ العامميف بالعمؿ 
 التطوعي المؤسسي

38 00.0 00 33.8 31 03.0 08 03.8 33.0 5 

عدـ وضوح التشريعات والموائح المنظمة لمعمؿ 
 5 33.0 01 03 00.3 30 33.0 05 00.0 07 التطوعي.
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ويمكف ترتيب المعوقات التي تعوؽ العمؿ التطوعي المؤسسي 
مف وجية نظر المتطوعيف الريفييف المبحوثيف وفقًا لممتوسط المرجح كما 

(، حيث كاف ترتيب المعوقات تنازليًا كما يمي: 0يوضح شكؿ رقـ )
المعوقات المالية، المعوقات االجتماعية والثقافية، المعوقات التشريعية، 

 تالمعوقات اإلدارية والتنظيمية، وأخيرًا المعوقات الشخصية، حيث بمغ
 007.3، 000.3، 038.3، 030.0، 057.3قيمة المتوسط المرجح 

 عمى الترتيب.

  
 المعوقات التي تعوق العمل التطوعي المؤسسي من وجية نظر المتطوعين الريفيين المبحوثين وفقاً لممتوسط المرجح .1شكل 

مقترحات تفعيل العمل التطوعي النتائج المتعمقة بتحديد أىم . 5.55
 المؤسسي من وجية نظر المتطوعين الريفيين المبحوثين:

لتحقيؽ اليدؼ الرابع المتعمؽ بتحديد أىـ مقترحات تفعيؿ  
العمؿ التطوعي المؤسسي مف وجية نظر المتطوعيف الريفييف 
المبحوثيف، تـ سؤاؿ المبحوثيف عف أىـ مقترحات تفعيؿ العمؿ التطوعي 

مف وجية نظرىـ، وحساب التكرار لكؿ عبارة، ثـ نسبتو  المؤسسي
أىـ مقترحات تفعيؿ  (0جدوؿ رقـ ) ويوضحإلجمالي عينة الدراسة، 

العمؿ التطوعي المؤسسي مف وجية نظر المتطوعيف الريفييف المبحوثيف 
مرتبة تنازليًا، حيث تبيف أف أىـ ثالثة مقترحات كانت: تقديـ الدعـ 

ي لمؤسسات العمؿ التطوعي، زرع قيـ العمؿ المادي والميني والفن
التطوعي في المراحؿ العمرية المبكرة مف خالؿ المؤسسات التعميمية، 

بنسب ، والعمؿ عمى الحماية المجتمعية والقانونية لحقوؽ المتطوعيف
 % عمى الترتيب.81%، 83%، 01بمغت 
مف خالؿ ما تـ عرضو مف نتائج مناقشة النتائج الميدانية: . 57
 دراسة الميدانية لمدراسة الحالية يمكف توضيح أىـ النقاط فيما يمى:ال
أف أكثر الدوافع التى تدفع األفراد لزيادة درجة مشاركتيـ فى العمؿ  -0

التطوعى المؤسسى ىى الدوافع القيمية ويمكف توضيح ذلؾ فى ضوء أف 

د، األفراد يطبقوف ما تـ تنشئتيـ عميو منذ الصغر مف قيـ وعادات وتقالي
ويتجيوف إلى إرضاء اهلل عز وجؿ مف خالؿ الخدمات التى يقدمونيا 
إلى الفئات األخرى فى المجتمع بمشاركتيـ الفعالة فى مؤسسات العمؿ 
التطوعى، كما وضحت نتائج الدراسة أف أقؿ الدوافع لدى المشاركيف فى 
العمؿ التطوعى المؤسسى ىى الدوافع الوظيفية ويمكف توضيح ذلؾ مف 

أف الركف األساسى الذى يقوـ عميو العمؿ التطوعى ىو تقديـ خالؿ 
خدمات لألخريف وتمبيو إحتياجاتيـ دوف إنتظار عائد مادى أو مكانة 
وظيفية ليـ، وبذلؾ فإف مشاركة المتطوعيف فى مؤسسات العمؿ 
التطوعى تكوف تحقيقًا لخدمة الفئات األكثر إحتياجًا دوف تحقيؽ عائد 

 وكسب مادى.
وجود فروؽ معنوية بيف المتطوعيف الذكور والمتطوعات تبيف  -0

اإلناث فى الدوافع الوقائية ودوافع التفاعؿ االجتماعى التى تدفعيـ 
لممشاركة فى العمؿ التطوعى المؤسسى لصالح اإلناث فى حيف لـ 
يتضح وجود فروؽ بيف المتطوعيف الذكور والمتطوعات اإلناث فى 

يفية ودوافع الفيـ ودوافع التقدـ والنجاح، الدوافع القيمية والدوافع الوظ
ويمكف توضيح ذلؾ مف خالؿ أف كؿ مف الذكور واإلناث يعيشوف فى 

 نفس المجتمع وبذلؾ ال يوجد إختالؼ فى العادات والتقاليد التى يتـ 
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 أىم مقترحات تفعيل العمل التطوعي المؤسسي من وجية نظر المتطوعين الريفيين المبحوثين مرتبة تنازلياً  .1جدول 

 المقترحات
 530ن = 

 الترتيب
 % عدد

 5 10 552 تقديـ الدعـ المادي والميني والفني لمؤسسات العمؿ التطوعي.
 7 53 505 المؤسسات التعميمية. زرع قيـ العمؿ التطوعي في المراحؿ العمرية المبكرة مف خالؿ

 3 50 505 العمؿ عمى الحماية المجتمعية والقانونية لحقوؽ المتطوعيف.
 5 25 12 تفعيؿ دور الخطاب الديني ووسائؿ االعالـ في التوعية بأىمية العمؿ التطوعي لمفرد والمجتمع.

 5 20 15 توظيؼ وسائؿ التواصؿ االجتماعي لتشجيع العمؿ التطوعي.
 5 52 52 تدريب وتأىيؿ الشباب الراغب في العمؿ التطوعي وتنمية مياراتيـ.

 2 55 55 إقامة ندوات ثقافية بأىمية العمؿ التطوعي.
 5 50 25 تنظيـ العمؿ التطوعي دوف تحيز ديني وطائفي.

 1 55 50 عدـ التمييز بيف الرجؿ والمرأة في العمؿ التطوعي.
 50 55 52 بمؤسسات العمؿ التطوعي.وضع ضوابط لتنظيـ العضوية 

 55 31.7 55 الشفافية في توزيع خدمات مؤسسات العمؿ التطوعي لكسب ثقة المجتمع.
 57 37.3 57 عدـ قبوؿ تبرعات مجيولة المصدر تؤثر عمى توجيات المؤسسات.

تختمؼ تنشئة الذكور واإلناث عمييا، كما أف دوافعيـ لمتقدـ والنجاح ال 
وفقًا إلختالؼ نوعيـ سواء ذكر أو أنثى، فى حيف تختمؼ مستويات 
التفاعؿ االجتماعى لكؿ مف الذكور واإلناث وفقًا إلختالؼ الدور الذى 
يقوـ بو كؿ منيـ داخؿ المجتمع، كما أف مستويات التفاعؿ االجتماعى 
تختمؼ مف كوف المتطوع ذكر أو أنثى فاإلناث دائمًا ما تميؿ لتوسيع 

 العالقات االجتماعية ليا.
أف أكثر المعوقات المالية جاءت فى الترتيب األوؿ التى تحوؿ دوف -3

مشاركة األفراد فى مؤسسات العمؿ التطوعى، فى حيف جاءت المعوقات 
الشخصية فى الترتيب األخير ويمكف تفسير ذلؾ مف حيث أف أى فرد 

حتياجات أ سرتو أواًل ومف ثـ يكوف ىدفو األساسى ىو تمبيو إحتياجاتو وا 
فإف توفر الموارد المالية لديو يتيح لو الفرصة لتمبيو مصالحو الشخصية 
ومف ثـ اإلتجاه إلى تقديـ خدمات لألخريف مع محاولتو لمتغمب عمى 
بعض المعوقات الشخصية التى تقؼ عائؽ أماـ مشاركتو فى مؤسسات 

 ى لخدمة الفئات األكثر إحتياجًا.العمؿ التطوع
وفقًا لما تـ التوصؿ إليو مف نتائج توصى  :الدراسة توصيات .53

 الدراسة الراىنة بما يمى:
تطوير  تحسيف العالقة بيف الدولة والعمؿ التطوعى مف خالؿ -0

نى المنظـ لمعمؿ التطوعى المؤسسى لتفعيؿ اإلطار التشريعى والقانو 
 الرقابة واإلشراؼ الحكومى عمى المؤسسات التطوعية.

بأىمية العمؿ التطوعى عمى زيادة التوعية اإلعالمية لألفراد العمؿ  -0
، مع عرض التجارب الناجحة لمدوؿ المجتمعوخدمة ودوره فى تنمية 

الشاممة  تنميةلتحقيؽ اللعمؿ التطوعى التى إستفادت مف مؤسسات ا
  وأبعادىا.

فى المراحؿ التعميمية تضميف المقررات الدراسية العمؿ عمى  -3
لغرسو فى قيـ  دوره التنموىو العمؿ التطوعى أىمية بموضوعات عف 

 ونفوس أبناء المجتمع المحمى.
تفعيؿ التطوع اإلليكترونى بإعتباره أحد أركاف العمؿ التطوعى فى  -0

  الوقت الراىف بيدؼ تفعيؿ نشاط أكبر عدد مف المتطوعيف.
 المراجع. 55
"إستراتيجية مقترحة لتدعيـ  .(7055يم، خديجة عبد العزيز عمى )إبراى

ثقافة العمؿ التطوعى لدى طالب الجامعة فى ضوء الخبرات الميدانية 
وتجارب بعض الدوؿ"، المجمة التربوية، كمية التربية، جامعة سوىاج، 

 .381-770، ص ص00مجمد 
"مستوى ثقافة العمؿ التطوعى لدى طمبة  .(7052ابراىيم، ىيام )

دراسة ميداني"، مجمة جامعة –لسورية جامعة دمشؽ فى ظؿ األزمة ا
 (.35، العدد )38البعث، مجمد
"دوافع العمؿ  .(7051ى عثمان وبيداء ىاشم جميل )أحمد، بشر 

التطوعى لدى عينة مف المتطوعيف"، مجمة كمية التربية لمبنات، مجمد 
 .010-01(، ص ص0، العدد )31
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حو العمؿ "إتجاىات الشباب الجامعى ن .(7053الخدام، حمزة خميل )
التطوعى: كمية عجموف الجامعية نموذجًا"، مجمة جامعة القدس المفتوحة 

 .003-000(، ص ص0)30لألبحاث والدراسات، العدد 
"دور شبكات التواصؿ االجتماعى فى دعـ  .(7055الداغر، مجدى )

العمؿ التطوعى لدى الشباب الجامعى فى أوقات األزمات فى المممكة 
ضوء نظرية رأس الماؿ االجتماعى"، مجمة اإلعالـ العربية السعودية فى 

 .35-0، ص ص03العربى والمجتمع، قضية 
"الشباب والعمؿ التطوعى  .(7055الداوى، عمى محمد محمد )

التنموى: دراسة ميدانية عمى عينة مف الشباب فى قرية شطورة 
، ص 03، العدد 0بسوىاج"، مجمة كمية اآلداب، جامعة سوىاج، مجمد 

 .037-035ص
"الصورة الذىنية  .(7055، زيانة بنت ناصر بن سالم )الراشدية

المدركة لمعمؿ التطوعى وعالقتيا بالدافعية لمتطوع لدى عينة مف طمبة 
جامعة نزوى بسمطنة عماف فى ضوء بعض المتغيرات"، رسالة 

 ماجستير، كمية العموـ واآلداب، جامعة نزوى.
"إتجاىات الشباب الجامعى الذكور  .(7001السطان، فيد سمطان )

دراسة تطبيقية عمى جامعة الممؾ سعود"، رسالة  -نحو العمؿ التطوعى
 الخميج العربى، مكتب التربية لدوؿ الخميج العربى. 

"اآلثار االقتصادية  .(7051سى، تامر محمد عبد الصادق )السنتر 
الزراعية، لمتحوؿ نحو زراعة الخضر المحمية"، المجمة العممية لمعموـ 

-03(، ص ص 0، العدد )0مجمدكمية الزراعة، جامعة بنى سويؼ، 
73. 

"العمؿ التطوعى  .(7005موى بن عبد اهلل الشيرانى )الشيرانى، مع
وعالقتو بأمف المجتمع"، رسالة ماجستير، كمية الدراسات العميا، جامعة 

 نايؼ العربية لمعموـ األمنية.
"دور التميفزيوف الردنى فى  .(7052الشيوان، محمد أحمد قبالن )

ىيئة شباب كمنا األردف –تنمية العمؿ التطوعى مف وجية نظر الشباب 
 أنموذجًا"، رسالة ماجستير، كمية األعالـ، جامعة الشرؽ األوسط.

"عمـ االجتماع ألنتونى غدنز"، مركز دراسات  .(7005الصباغ، فايز )
 الوحدة العربية، بيروت، لبناف.

"ثقافة التطوع لدى الشباب  .(7005ن صالح )العامر، عثمان ب
دراسة ميدانية"، مجمة الشريعة والدرسات اإلسالمية، العدد -السعودى

(5.) 
"أثر دوافع التطوع لمذكور  .(7055العباسى، إيناس محمد محمد )

واإلناث عمى القدرة التنافسية لمجمعيات األىمية في مصر : دراسة 

اسات التجارية، كمية التجارة، جامعة تطبيقية"، المجمة المصرية لمدر 
 .005-017(، ص ص0، العدد)30المنصورة، مجمد 

"الضبط االجتماعى"، دار  .(7055لقريشى، غنى ناصر حسين )ا
 صفاء، عماف.

 .(7051د اهلل بوعجيمة محمد يونس )المناور، فيصل محمد وعب
"العمؿ التطوعى والتنمية"، مجمة جسر التنمية، المعيد العربى لمتخطيط، 

 .00-3(، ص ص007العدد )
سماعيل صالح الفرا )النواجحة، زىير عبد ال "ممارسة  .(7055حميد وا 

العمؿ التطوعى وعالقتو بالشعور بمعنى الحياة لدى طمبة الجامعات فى 
انية واالجتماعية، مركز محافظات قطاع غزة"، مجمة جيؿ العموـ االنس

 .001-053(، ص ص01جيؿ البحث العممى، العدد )
"اإلشباعات الخارجية وأثرىا عمى دافعية  .(7002بن غنام، لخضر )

دراسة ميدانية عمى عماؿ التربية بمقاطعة  -العماؿ داخؿ المنظمات
صالح باى والية سطيؼ"، رسالة ماجستير، كمية العموـ اإلنسانية والعموـ 

جتماعية، جامعة محمود منتورى، قسنطينة، الجميورية الجزائرية اال
 الديموقراطية الشعبية.
"األبعاد التربوية لعمؿ المرأة في المجاؿ  .(7055توفيق، فيفى أحمد )

التطوعي: دراسة ميدانية بمحافظة سوىاج"، المجمة التربوية، كمية 
 .308-000، ص ص70التربية، جامعة سوىاج، المجمد 

"معمومات عف جمعية رسالة  .(7070رسالة لألعمال الخيرية ) يةجمع
 https://resala.orgالخيرية"، 

"الشباب والعمؿ التطوعى: دراسة حالة لجمعية  .(7055حبيب، عالية )
جامعة القاىرة،  -رسالة"، المجمة العربية لعمـ االجتماع، كمية اآلداب

 .008-80(، ص ص5العدد)
"العمؿ التطوعى ودوره فى تنمية  .(7055رفيدة، فاطمة محمد )

المجتمع: رؤية واقعية لدور الجمعيات األىمية فى مدينة مصراتو"، مجمة 
 .000-085كمية اآلداب، العدد السادس، ص ص

"السياسات الزراعية وأثرىا عمى  .(7051ى محمد )شطا، محمد عم
األمف الغذائى السكر فى مصر فى ظؿ مفيوـ التنمية المستدامة"، 

كمية الزراعة، جامعة بنى سويؼ، المجمة العممية لمعموـ الزراعية، 
 .033-018(، ص ص 0، العدد )0مجمد

"األبعاد االجتماعية لمعمؿ  .(7055شومان، إيمان جابر حسن )
التطوعى وتأثيرىا عمى عممية التماسؾ االجتماعى فى المجتمع 

، ص 00المصرى: دراسة ميدانية"، حوليات آداب عيف شمس، المجمد 
 .300-000ص
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"إستراتيجية مقترحة لتفعيؿ العمؿ  .(7055عبد الجواد، مروة عزت )
مية التربية، جامعة التطوعى بجامعة بنى سويؼ كقيمة مضافة"، مجمة ك

 .330-037الجزء الرابع(، ص ص 037األزىر، العدد )
-"قيـ العمؿ األىمى فى مصر .(7005بد اهلل، خالد عبد الفتاح )ع

دراسة ميدانية"، مشروع بحث التراث والثقافة الشعبية والتغير 
االجتماعى، كمية اآلداب، جامعة القاىرة، مركز البحوث والدراسات 

 االجتماعية. 
سماعيل خالد عمى المكاوى عثمان، السعيد محمود السعيد و  ا 

–ممارسة العمؿ التطوعى لدى طالب الجامعات فى مصر  .(7070)
، الجزء 087دراسة ميدانية"، مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد )

 .085-003الثالث(، ص ص
–"دور العمؿ التطوعى فى تنمية المجتمع  .(7005عرابى، بالل )

 (.33رحات لتطوير العمؿ التطوعى"، مجمة النبأ، العدد )مقت
"األنشطة اإلتصالية  .(7055غنيمة، ىبو حسن عبد الغنى )

تجاىات الجميور نحو  لمجمعيات الخيرية ودورىا فى تشكيؿ معارؼ وا 
العمؿ الخيرى فى مصر: دراسة تطبيقية"، رسالة ماجستير، كمية 

 اآلداب، جامعة الزقازيؽ.
"العمؿ التطوعى وقيـ  (.7055الكامل وفتحى واده ) فريجات، عبد

المواطنة لدى الشباب الجزائرى )السوفى( دراسة ميدانية مطبقة عمى 
عينة مف المتطوعيف بوالية الوادى"، مجمة السراج فى التربية وقضايا 

 .037-003(، ص ص5المجتمع، العدد)
ى "النظرية االجتماعية مف بارسونز إل .(5111كريب، إيان )

ىابرماس"، ترجمة محمد حسيف غموـ، عالـ المعرفة، المجمس الوطنى 
 لمثقافة والفنوف واآلداب، الكويت.

"ثقافة العمؿ التطوعى لدى طالب  .(7055مراس، عبد الرازق شاكر )
كمية التربية جامعة حمواف وسبؿ المستقبؿ"، درسات تربوية واجتماعية، 

 . 711-030(، ص ص0لعدد )، ا00كمية التربية، جامعة حمواف، مجمد
-"العمؿ التطوعى النسوى (7070، زينب وشير زاد محمداتنى )مقدم

دراسة ميدانية لبعض الجمعيات الخيرية بوالية  -الدوافع والمعيقات
، 08الجزائر"، مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات اإلنسانية، مجمد-أدارر
 .033-010(، ص ص0العدد)

"ممارسات  .(7070وفريدريكا لورنسو )ميمورا، كريس وآنا بيتاك 
العمؿ التطوعى فى القرف الحادى والعشريف"، خطة عمؿ إدماج العمؿ 

 ، برنامج األمـ المتحدة.0131التطوعى فى خطة 
"جمعية رسالة لألعماؿ الخيرية"،  .(7070ويكيبيديا )

https://ar.wikipedia.org 
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ABSTRACT 

 
The study aimed to: Identify the level of the motives of rural volunteers (Preventive, Values, Functional, Social 

interaction, Understanding, Progress and success) for institutional volunteer work, Test the significance of differences in the 
motives of rural volunteers for institutional volunteer work according to the gender variable, Identify the most important 

obstacles (personal, social and cultural, financial, administrative and organizational, and legislative) that hinder institut ional 
volunteer work from the point of view of the researched, And to identify the most important suggestions for activating 

institutional volunteer work from the point of view of the researched. The study was conducted using the social survey 
method, and were selected Resala Charity Organization "Belbeis Branch", and Resala Charity Organization "Deirb Negm 
Branch" by the simple random sampling method. The sample size of the volunteers reached 130 volunteers in the two 

societies, including 90 volunteers in Belbeis branch, 40 volunteers in Deirb Negm branch. Data were collected  by using an 
electronic questionnaire via Google Forms during the period from the beginning of August until end September 2020. Data 
were analyzed and presented using frequencies and percentages, mean, weighted average, Cronbach's Alpha coefficient, T-

test. The results showed that the motivations of the volunteers' in descending order according to the weighted average is: 
Values Motives, protective motives, social interaction motives, understanding motives, success and progress motives, and 

functional motives, where the weighted average value was 61.3, 57, 53.5, 50, 45 and 30.2 respectively. Also the result 
showed significant differences at the level of 0.01 in each of the social interaction motives, the preventive motives of rural 
volunteers for institutional volunteer work for the benefit of the female with the highest mean of 30.45 and 30.21, 

respectively. Also the results indicated that the order of the obstacles that hinder institutional volunteer work from the 
viewpoint of the rural volunteers is: Financial obstacles, Social and cultural obstacles, legislative obstacles, administrative 
and organizational obstacles, and personal obstacles, where the weighted average value was 275.6, 269.4, 268.6, 249.6, and 

245.6, respectively.  

KEYWORDS: Motives, Institutional Volunteer Work, rural areas, Sharkia Governorate. 

 


