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دور اجلمعيات األهلية يف حتفيز الشباب للعمل التطوعي
املرتبط بالعائدات االجتماعية واالقتصادية
يف سلطنة عمان
وجيهة ثابت العاني وحممد عبداحلميد الشني وراشد بن سليمان الفهدي وعائشة بنت سامل احلارثية
امللخص:
تهدف الدراسة احلالية إىل الكشف عن دور اجلمعيات األهلية يف حتفيز الشباب للعمل التطوعي بسلطنة عمان ،وذلك من خالل حتليل
العائدات االجتماعية واالقتصادية للعمل التطوعي الذي يقوم به الشباب يف اجلمعيات األهلية ،وكذلك الكشف عن التسهيالت اليت تقدمها
هذه اجلمعيات لتحفيز الشباب للعمل التطوعي ،والقوانني والتشريعات املنظمة للعمل التطوعي للشباب .مت استخدام املنهج النوعي من
خالل تصميم بطاقة مقابلة مقننة جلمع البيانات ،ومت استخدام برنامج ( )NVivoيف حتليل البيانات الكيفية من عينة بلغت  90فرداً
يشكلون نسبة ( )%85من اجملتمع ميثلون رؤساء اجلمعيات األهلية أو من ينوب عنهم من املتطوعني .وبعد ترميز استجابات أفراد عينة
الدراسة ،مت التوصل إىل  566ترميزاً .أظهرت نتائج الدراسة أن العائدات االجتماعية للعمل التطوعي للشباب تتمثل يف توفري فرص هلم
لتوظيف طاقاتهم وقدراتهم ملا تقدمه هذه اجلمعيات من برامج وورش عمل متكنهم من االخنراط يف العمل التطوعي .وعند املقارنة بني
استجابات العينة وفقا للمحافظات ،سجلت حمافظة مسقط أكثر تكرارا تليها حمافظة جنوب الباطنة ثم جنوب الشرقية .أما بالنسبة
للعائدات االقتصادية ،فقد أظهرت نتائج الدراسة أنها ال تزال منخفضة .كما أظهرت نتائج الدراسة أن هناك عائدات أخرى ترتبط بتنمية
اجملتمع وفئاته تتمثل باملسنني واألطفال .وبالنسبة للتسهيالت اليت تقدم لفئات الشباب من اجلمعيات؛ فقد سجلت حمافظة ظفار أعلى
نسبة مقارنة باحملافظات األخرى املشمولة بالدراسة ،أما بالنسبة للقوانني والتشريعات املنظمة للعمل التطوعي اخلاصة بالشباب ،فقد
أظهرت نتائج الدراسة أن هناك حاجة إىل تشريعات تنظم العمل التطوعي وحتفظ حقوق املتطوعني لضمان استمرارية مشاركتهم يف
العمل التطوعي .وانتهت الدراسة بوضع العديد من املقرتحات اليت تزيد من مشاركة الشباب يف العمل التطوعي ،وكذلك حتسن من أداء
اجلمعيات يف حتفيز هؤالء الشباب يف االخنراط يف األعمال التطوعية.
الكلمات املفتاحية :التطوع ،الشباب ،العائدات االجتماعية ،العائدات االقتصادية ،قانون التطوع.

Role of NGOs in motivating youths to volunteer work related to the social
and economic returns in the Sultanate of Oman
Wajeha Thabit Al-Ani, Mohammed Abdulhameed Lashin, Rashid Sulaman Al Fahdi and Aisha Salim Al Harthi
Abstract:
This study aims to investigate the role of NGOs in motivating youths to volunteer work in the Sultanate of Oman.
Also it analyzes the social and economic returns of youths’ volunteer work in civic societies and the facilities
offered to them and the laws and regulations governing the work of volunteer in those societies. Qualitative
approach used through collecting data from 90 interviewees represented of 85% of total population. Their
responses were coded using (NVivo) program. The study result showed that there are 566 codes. Those codes
were analyzed and showed that the social returns of youth volunteers provides more opportunities to them in
developing their skills and socially empowering them through their participation in workshops conducted by
those societies. Where the Governorate of Muscat coded higher percentage compare with the South Batinah
and South Sharqiay Governorates. As for the economic returns, the results showed that it is still at low level.
The study results showed there are other returns are linked to the development of society and groups related
to the elderly and children. In accordance to facilities provided for youths volunteers where Dhofar governorate
shows the highest percentage compared to other governorates. The study result also shows that there is a
need for legislation to regulate voluntary work and preserve the rights of volunteers to ensure the continuity of
youth’s participations in volunteer work. Upon the study results, many recommendations and suggestions were
proposed.
Keywords: Volunteer, Youths, Social Returns, Economic Returns, Volunteers’ Law.
66

العاني والشني والفهدي واحلارثية

املقدمة

باعتبارها شريكا يف التنمية ،وإبراز روح التنافس البناء خلدمة

ً
ً
ً
مكونا من عدد من األفراد
اجتماعيا
تنظيما
تعد اجلمعية األهلية

اجملتمع بني اجلمعيات واملؤسسات واألفراد املنتسبني إىل جماالت

يهدف إىل حتقيق أهداف ال تعارض قوانني وتقاليد اجملتمع بغرض

العمل التطوعي ،إىل جانب تفعيل أوجه التعاون واملسؤولية

املساهمة يف مواجهة احتياجات ومشكالت اجملتمع ،فهي منظمة
ً
أيضا تهدف إىل مساعدة اآلخرين يف
غري حكومية وغري رحبية

التطوعية

واحلكومية.

حتقيق مستوى حياة أفضل؛ إذ تعمل على توفري املوارد واخلدمات

ويالحظ أن اجلمعيات األهلية يف سلطنة عمان قد تنوعت جماالتها

خاصة يف حالة األزمات وتزايد الضغوط االقتصادية والبيئية

يف خدمة اجملتمع فبعضها يف اجملال اخلريي ،وبعضها يف اجملال املهين،

واالجتماعية على أفراد اجملتمع وزيادة متطلباتهم املعيشية.

وبعضها أندية جاليات ،وبعضها مجعيات للمرأة ،فظهور اجلمعيات

وتعرف اجلمعيات األهلية بأنها “منظمات تطوعية خاصة يتقابل

األهلية ،وتنوعها يدل على أن اجملتمع العماني بدأ يف النضوج ،و

أعضاؤها بانتظام ألغراض اجتماعية ولتخطيط وتطبيق أنشطة
ً
تنوعا كبرياً يف أهدافها
لصاحل اجملتمع .وتتنوع هذه اجلمعيات

تزايد وعي اجملتمع بأهمية منظمات اجملتمع املدني يف دفع عجلة
التنمية إىل األمام.

ومناهجها ومتطلبات عضويتها (السكري .)88 :2000 ،ومن ناحية

ولقد حدد قانون اجلمعيات األهلية الصادر باملرسوم السلطاني

أخرى فإن املنظمات األهلية هي وحدات بنائية تكتسب صفة

رقم  2000/14جماالت عمل اجلمعيات األهلية وفقا للمادة الرابعة

الشرعية من اجملتمع وتستهدف إشباع احتياجات أفراد ومجاعات

منه على أنها (رعاية األيتام ،ورعاية الطفولة واألمومة ،واخلدمات

اجملتمع من خالل ممارسة أنشطة معينة (فاروق.)2001 ،

النسائية ،ورعاية املعوقني ،والفئات اخلاصة) وأية جماالت أخرى

ومتثلت مظاهر العمل التطوعي يف اجملتمع العماني قبل النهضة

يرى الوزير إضافتها (قانون اجلمعيات األهلية ،)5 :2000 ،باإلضافة

املباركة أي قبل 1972م يف كثري من املمارسات اإلنسانية اليت تزخر

إىل ذلك توجد جماالت أخرى تعمل فيها املؤسسات األهلية وهي

بها احلياة االجتماعية كمساعدة اآلخرين يف املناسبات وأوقات

كاآلتي:

الشدة والعمل اجلماعي وبناء األفالج ،وبناء املنازل والتعاون يف

-1اخلدمات الصحية املتمثلة يف:

مواسم حصاد التمر ومواسم صيد األمساك وغريها (اليحمدي،

• أعمال التمريض ،واإلسعافات األولية.

 ،)5 :2013باإلضافة إىل ذلك فقد متيز العمل التطوعي قبل النهضة

• إعداد الربامج الرتوحيية ،وتقدميها للمرضى.

بالعديد من اخلصائص منها :الدور احملوري للدين اإلسالمي ،وأثره

• التوعية الصحية باجلمعيات.

امللموس يف تفعيل ثقافة العمل التطوعي ،وبروز دور الشيخ،

• املساعدة يف تكوين وإنشاء مكتبات يستفيد منها املرضى.

والراشدين ،وذوي اهليبة ،والنفوذ واألعراف القبلية ،والتقاليد

• زيارة املرضى وتعرف مشكالتهم والعمل على حلها.

االجتماعية ،وعدم وجود خمتصني مهنيني يف هذا اجملال (بيت
ً
طويال حتى
نصيب ،)117 :2012 ،واستمر العمل على هذا النحو

 -2مؤسسات رعاية الطفولة املتمثلة يف:

االنطالقة الفعلية للعمل االجتماعي التطوعي يف طابعه املنظم

• معاونة األخصائيني االجتماعيني يف عملهم.

مع بداية عصر النهضة.

• تنظيم الرحالت الرتفيهية لألطفال ،وتعليمهم بعض املهارات

ويعود تاريخ ظهور اجلمعيات األهلية بالسلطنة إىل عام  ،1972وذلك

اليت توافق ميوهلم وقدراتهم.

بعد صدور التشريع األول املنظم للعمل األهلي واملتمثل يف قانون

• تدريس األطفال املعوقني واإلشراف عليهم.

تنظيم األندية واجلمعيات يف السلطنة الصادر يف أول يناير1972م،

• االشرتاك يف تنفيذ الربامج التعليمية لألطفال ،وأداء بعض األعمال

أما عن بداية تشكل اجلمعيات األهلية فقد بدأ باالهتمام باملعوقني

اإلدارية.

االجتماعية

بني

اجلمعيات

واملؤسسات

األهلية

بعد صدور أول قانون لتنظيم اجلمعيات األهلية واالجتماعية
عام ،1995وقانون اجلمعية العمانية للمعوقني  ،1995ثم تواىل

 -3مؤسسات اخلدمة العامة واملتمثلة يف:

ظهور اجلمعيات بعد صدور قانون اجلمعيات األهلية يف عام ،2000

• إعداد وتنفيذ الربامج الرتوحيية خلدمة البيئة اليت ختدمها

وتنوعت جماالتها؛ ففي عام 2001م مت إشهار ثالث مجعيات مهنية،

املؤسسة.

وظهرت النقابات العمالية يف عام2003م بعد صدور قانون العمل

• املساهمة يف الربامج اليت تؤثر على تنمية اجملتمع مثل  :برامج

العماني ،وكذلك ظهرت املؤسسات اخلريية يف عام 2004م.
ً
وتتوجيا للجهود التطوعية ،سعت احلكومة الرشيدة إىل تسمية

حمو األمية وتنظيم األسرة.
• دعم املوارد املالية للجمعيات عن طريق التربعات ،واملساهمة يف

جائزة رفيعة املستوى للعمل التطوعي تعرف باسم “جائزة

محالت مجع املال بوسائل مشروعة (بيت نصيب.)122-121: 2012 ،

السلطان قابوس للعمل التطوعي“ واليت مت تدشينها يف فرباير

• بناء مساجد وتعمريها وإنشاء وصيانة مدارس القرآن الكريم.

2011م حتت شعار “التطوع حياة“؛ إذ تعد أرفع وسام وأجل تقدير

• بناء املساكن االجتماعية.

مينح للمهتمني بالعمل التطوعي وخري حافز هلم على البذل

• التشجيع على البحث العلمي يف اجملاالت االجتماعية والقضايا

والعطاء خلدمة السلطنة .وتهدف اجلائزة إىل ترسيخ ونشر ثقافة

املرتبطة بفئة املعوقني.

العمل التطوعي يف اجملتمع وإبراز دور املؤسسات األهلية التطوعية

• زيادة الوعي بالقضايا االجتماعية.
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• تقديم التدريب والتأهيل لفئة املعوقني.

واملعلوماتية ،ويف ظل الدعوة اجلادة حنو تفعيل مشاركة املنظمات

• رعاية الفقراء واحملتاجني وتقديم العون هلم.

غري احلكومية يف خطط التنمية البشرية ،وحتقيق أكرب قدر من

• تقديم منح دراسية ألبناء لألسر احملتاجة ،وغريها من اخلدمات

مشاركة الشباب يف أنشطتها وفعاليتها ،تلبية ملتطلبات التنمية

اخلريية املتنوعة.

املستدامة (قنديل.)7-6 :2007 ،

وعلى مستوى املمارسات لألعمال التطوعية يف تلك اجلمعيات

من هنا جاء اهلدف الرئيس للدراسة يف الكشف عن دور اجلمعيات

ووفقا للمادة اخلامسة من قانون اجلمعيات ،حيظر على اجلمعيات

األهلية يف حتفيز الشباب للعمل التطوعي من خالل إجابة االسئلة

األهلية ممارسة األنشطة التالية :أي نشاط غري حمدد يف نظامها

االتية:

األساسي ،واالشتغال بالسياسة أو تكوين األحزاب أو التدخل يف

 -1ما مفهوم العمل التطوعي املرتبط بالعائدات االجتماعية

األمور الدينية ،أو االنتساب أو االشرتاك أو االنضمام إىل مجعية أو

واالقتصادية يف األنشطة اليت متارسها اجلمعيات األهلية يف سلطنة

هيئة أو ناد مقره خارج السلطنة إال بعد موافقة وزارة التنمية

عمان من وجهة نظر اإلداريني باجلمعيات األهلية؟

االجتماعية .وكذلك احلصول على ترخيص من تلك الوزارة

 -2ما التسهيالت اليت تقدمها اجلمعيات األهلية لتحفيز الشباب

إلقامة احلفالت العامة أو املهرجانات أو إلقاء احملاضرات العامة،

على العمل التطوعي بسلطنة عمان؟

أو إرسال وفود إىل خارج السلطنة أو استقباهلا ،وتقديم مساعدات

 -3ما القوانني والتشريعات املنظمة للعمل التطوعي للشباب يف

إىل جهات خارجية عرب اهليئة العمانية لألعمال اخلريية (قانون

اجلمعيات األهلية من وجهة نظر عينة الدراسة يف سلطنة ُعمان؟

اجلمعيات األهلية.)5: 2000 ،

 -4ما املقرتحات اليت تساعد الشباب على تفعيل العمل التطوعي
املرتبط بالعائدات االجتماعية واالقتصادية

مشكلة الدراسة وأسئلتها

يف األنشطة اليت

متارسها اجلمعيات األهلية بسلطنة عمان؟

يف عصر التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية تعاظم دور
ً
قطاعا
قطاع العمل التطوعي وتغريت فلسفته فانتقل من كونه

أهداف الدراسة

ًّ
خرييا إىل قطاع تنموي يساهم بشكل فاعل يف عملية التنمية
ً
الشاملة يف اجملتمع؛ إذ تربز أهميته من كونه تعبرياً
ديناميكيا

تهدف الدراسة احلالية إىل الكشف عن دور اجلمعيات األهلية يف
حتفيز الشباب للعمل التطوعي املرتبط بالعائدات االجتماعية

مجاهرييا يقاس به تقدم اجملتمع االنساني ،كما يعزز قيم املشاركة

واالقتصادية ،من خالل تعرف مفهومهم للعمل التطوعي املرتبط

واملسؤولية االجتماعية والتكامل والعطاء واالنتماء للجماعة

بالعائدات االجتماعية لتطوع الشباب يف أنشطة اجلمعيات األهلية

والوطن (شيتيوي.)2000 ،

والتسهيالت والفرص اليت تقدمها هذه اجلمعيات لتحفيز الشباب

وميثل االهتمام بقضايا الشباب أحد أولويات خطط التنمية

للعمل التطوعي .كما تهدف إىل حتديد القوانني والتشريعات

يف اجملتمعات كافة ،كما أن الربط بني قضايا الشباب العربي

املنظمة للعمل التطوعي للشباب يف اجلمعيات األهلية ،والتوصل

واملنظمات غري احلكومية من األمور األساسية يف جمال املشاركة

ملقرتحات ميكن للجمعيات األهلية أن توظفها يف حتفيز الشباب

اجملتمعية للشباب يف الدول العربية كافة ،وأن تبين اسرتاتيجيات
ً
ً
حضاريا
مطلبا
شاملة للشباب يف جمال اخلدمة اجملتمعية أصبح

للعمل التطوعي حبيث يكون له مردود اجتماعي واقتصادي
واضح.

خاصة بعد تزايد نسبة الشباب يف البنية السكانية للوطن العربي؛
إذ تصل النسبة إىل أكثر من ( )%50مقارنة ببقية الفئات السكانية

حدود الدراسة

يف اجملتمع.

 -احلدود املوضوعية :اقتصرت الدراسة احلالية على احلدود

وتشري الدراسات االجتماعية املتخصصة إىل ضعف مشاركة الشباب

املوضوعية اآلتية:

يف األعمال التطوعية واالعتماد على اجلهود احلكومية ،مما يؤدي

 -1الرؤية والرسالة للجمعيات املشاركة يف العمل التطوعي.

إىل عزوفهم بالرغم من اإلميان الكامل بأنهم عصب عمليات

 -2العائدات االجتماعية للعمل التطوعي.

االصالح اجملتمعي كافة ومؤشراتها األساسية (محدان.)2013 ،
وتؤدي املنظمات غري احلكومية دوراً كبرياً يف رعاية فئات الشباب

 -3التسهيالت املتاحة باجلمعيات للعمل التطوعي.
 -4واقع ممارسات اجلمعيات األهلية للعمل التطوعي.

خاصة املهمشني منهم يف حصوهلم على الرعاية االجتماعية

 -5العائدات االقتصادية للعمل التطوعي وارتباطها بـ (اجملتمع،

والصحية والتعليمية ،كما أنها تتيح هلم فرص املشاركة يف صنع

وتنمية الشباب ،واجلمعيات األهلية التطوعية ،وفئات اجملتمع

القرار خاصة يف القضايا املرتبطة باحتياجاتهم املتمثلة يف التعليم
ً
فضال عن توفري فرص الكتشاف قدراتهم ومواهبهم
والصحة،

املختلفة).
 -6القوانني والتشريعات املنظمة للعمل التطوعي باجلمعيات

وصقل مهاراتهم ،خاصة يف ظل التغريات العاملية وانعكاساتها على

األهلية.
 -احلدود البشرية :بلغ عدد األفراد الذين متت مقابلتهم ( )90فرداً

على تلبية احتياجاتهم ومطالبهم املتجددة ،يف السياق اجملتمعي

ممثلني عن رؤساء اجلمعيات األهلية أو من ينوب عنهم بالسلطنة

الذي ال يزال يعاني من العديد من الفجوات املعرفية والتكنولوجية

من حمافظات :مسقط ،وظفار ،والداخلية ،وجنوب الشرقية،

اجملتمعات العربية ،ويف املقابل «مل تعد املنظمات احلكومية قادرة
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ومشال الشرقية ،وجنوب الباطنة ،ومشال الباطنة ،ومسندم.
 -احلدود الزمنية :مت تطبيق املقابلة يف الفرتة من يناير  2014إىل

جدول ( )1يوضح عدد الرموز اليت وردت يف بطاقة املقابلة الستجابات
عينة الدراسة

نهاية أبريل .2014

عدد الرتميزات

العناصر
أسباب العزوف  -تهديدات

186

التحديات  -نقاط ضعف

32

مت استخدام املنهج الوصفي يف حتليل البيانات حبساب النسبة

تسهيالت  -فرص

26

تسهيالت  -ضعف

1

منهجية الدراسة وإجراءاتها
املئوية الستجابات أفراد عينة الدراسة ،وأسلوب التحليل النوعي

تسهيالت  -قوة

18

باستخدام برنامج  NVivoيف حتليل استجابات أفراد العينة عن
ُ
واستعني ببطاقة مقابلة مقننة جلمع البيانات
األسئلة املفتوحة.

الرؤية  -ضعف

42

الرؤية  -قوة

30

واملعلومات وجاءت اإلجراءات كما يلى:

عائدات اقتصادية

13

عائدات ترتبط بتنمية اجملتمع

46

 -1بناء دليل لرتميز املقابالت بتحديد اجلوانب األساسية للوقوف

عائدات تعود على اجلمعيات

29

على واقع العمل التطوعي يف املؤسسات الرتبوية عن طريق حتديد
ص َل إليها من
نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات اليت ُو ِ
استجابات أفراد عينة الدراسة الذين أُجريت املقابلة معهم من

عائدات تعود على فئات يف اجملتمع

25

عائدات مرتبطة بالشباب

31

قوانني  -ضعف

54

قوانني  -قوة

6

رؤساء اجلمعيات األهلية أو من ينوب عنهم ،مع إمكانية إضافة

اجملال االجتماعي

13

ترميزات ( )Codesجديدة ،ألن عملية التحليل النوعي تتحدد يف

اجملال الثقايف

14

اجملال الصحي

9

مفهوم  -فرص

16

ضوء بيانات الدراسة وما ينتج عنها من فهم مستمر للظاهرة اليت
ُتدرس ،وقد نتج عن هذه العملية أكثر من  566ترميزاً كما هو
موضح يف اجلدول رقم (.)1
ُ -2
ص ّنفت املقابالت حبسب البيانات الدميوغرافية واالستجابات
الكمية ألفراد عينة الدراسة باستخدام تصنيف الرتميزات
( )Coding Classificationاليت ُ
ح ّددت يف الربنامج ،وقد ساعد ذلك
على استكشاف العالقات بني اجلوانب املختلفة للدراسة عن طريق

مفهوم  -قوة

53

واقع ممارسة العمل التطوعي  -تهديدات

6

واقع ممارسة العمل التطوعي  -ضعف

3

واقع ممارسة العمل التطوعي  -فرص

39

واقع ممارسة العمل التطوعي  -قوة
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جدول ( )2توزيع عينة الدراسة حسب النوع واحملافظة

استخدام املقارنة بني أفراد عينة الدراسة حبسب تصنيفاتها

املتغريات

والرتميزات اليت أنتجتها عملية التحليل باستخدام (Coding

النوع

الفئة

 )Comparison Queryمما ساعد على حتديد العالقات بني جوانب
الدراسة وبناء أمنوذج لفهم واقع التطوع حبسب بيانات الدراسة.
ُ -3عرضت نتائج املقابالت على جزء من عينة الدراسة لالطالع
عليها والتأكد من درجة مصداقيتها وواقعيتها ،ويعرف هذا

احملافظات

العدد

النسبة

ذكور

11

0.12

إناث

79

0.88

ظفار

22

0.24

مسندم

15

0.16

الداخلية

7

0.08

مشال الشرقية

3

0.03

جنوب الشرقية

16

0.18

األسلوب بالرجوع للمشاركني أو ( ،)member-checkوأثناء

مسقط

11

0.12

تطبيق هذا األسلوب يعرض الباحث النتائج املبدئية على عينة

جنوب الباطنة

13

0.14

مشال الباطنة

4

0.04

90

%100

من املشاركني لريى درجة موافقتهم عليها ،وهذا مما يؤكد ثبات
النتائج اليت ُت ُو ِّ
صل إليها من خالل املقابالت (.)Klenke, 2008

اجملموع الكلي

وقد ُعرضت النتائج على عينة من املبحوثني يف شهر يونيو ،2014

عددها ( )106مجعية ومؤسسة؛ منها ( )58مجعية للمرأة العمانية،

وأكدت هذه العينة صحة االستجابات ،وأبدت بعض املالحظات

و( )48لبقية اجلمعيات واملراكز واملؤسسات اخلريية (وزارة التنمية
االجتماعية .)2013 ،أما عينة الدراسة فقد بلغت ( )90فرداً بنسبة

التطوعي ،على أنها تأتي قبل حمافظة مسقط وجنوب الباطنة؛ إذ

( )%85من جمتمع الدراسة الذين ميثلون رؤساء اجلمعيات واملراكز

أكدت إحدى املشاركات من مجعية صاللة ،أن اجلمعية هلا مشاركات

واملؤسسات اخلريية أو من ينوب عنهم من جملس إدارة اجلمعية
ُ
وبلوا .واجلدول رقم ( )2يوضح توزيع عينة الدراسة على
الذين ق ِ
حمافظات السلطنة.

من حيث ترتيب حمافظة ظفار يف نقاط القوة ملمارسات العمل

متميزة يف خدمة اجملتمع احمللي خاصة يف اجملاالت االجتماعية
واملشاركة يف املهرجانات احمللية (مهرجان اخلريف) ،وحصوهلم
على جوائز وطنية يف هذا اجملال.

مصطلحات الدراسة
جمتمع وعينة الدراسة

-1العمل التطوعي:

تكون جمتمع الدراسة من مجيع اجلمعيات األهلية واملراكز

“اجلهود اإلنسانية اليت تبذل من أفراد اجملتمع بصورة فردية أو

واملؤسسات اخلريية ومجعيات املرأة العمانية بالسلطنة ،البالغ

مجاعية ،ويقوم بصفة أساسية على الرغبة والدافع الذاتي سواء
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كان هذا الدافع شعوريا أو ال شعوريا ،وال يهدف املتطوع إىل حتقيق

أما التعريف اإلجرائي للعائد االقتصادي يف هذه الدراسة فيتمثل يف

مقابل مادي أو ربح خاص ،بل اكتساب شعور االنتماء إىل اجملتمع

قيمة املشاركة التطوعية غري املدفوعة األجر ،واليت ميكن قياسها
ً
ماديا من خالل حساب متوسط عدد ساعات العمل اليت يستغرقها

ملحة أو خدمية أو قضية من القضايا اليت يعاني منها اجملتمع،

املتطوع يف إجنازه .

وهو دافع من دوافع التنمية مبفهومها الشامل اقتصاديا وسياسيا
ً
ً
وثقافيا“ (وزارة التنمية االجتماعية.)7 :2011 ،
واجتماعيا

الدراسات السابقة

وحتول بعض املسؤوليات اليت تسهم يف تلبية احتياجات اجتماعية

ُعرضت الدراسات السابقة وفقا للتسلسل الزمين من األقدم

-2اجلمعيات األهلية:

إىل األحدث؛ إذ جاءت دراسة راشد ( )1992لتكشف عن مشاركة

يعرف قانون اجلمعيات العماني اجلمعيات األهلية يف مادته األوىل

قطاعات اجملتمع املدني يف العمل التطوعي من وجهة نظر
ُ
واستخدمت استبانة جلمع
مواطين دولة اإلمارات العربية املتحدة.

بند رقم ( )3بأنها “كل مجاعة ذات تنظيم مستمر تتألف من عدة
أشخاص طبيعيني لغرض غري احلصول على الربح املادي ،تهدف إىل

البيانات ،وبلغ حجم العينة ( )140فرداً من املشاركني يف خمتلف

القيام بنشاط اجتماعي ،أو ثقايف ،أو خريي ويشمل ذلك الصناديق

قطاعات العمل التطوعي بالدولة .وتوصلت الدراسة إىل أن معظم

اخلريية واجلمعيات واألندية االجتماعية والثقافية وتلك اليت

أفراد العينة أعطى أهمية كبرية للمشاركة يف العمل التطوعي،

تنشئها اهليئات اخلاصة أو الشركات أو املؤسسات أيا كانت التسمية

وأن درجة األهمية كانت أكرب بالنسبة للذكور مقارنة باإلناث،

اليت تطلق عليها ،ولو كان من بني أنشطتها ممارسة الرياضة

كذلك فئة الشباب ومحلة الشهادة العليا كانت أكثر الفئات اهتماما

البدنية إذا مل تكن الرياضة هي النشاط الرئيسي للجمعية أو

بالعمل التطوعي ،وأفراد العينة الذين مبنطقة إقامتهم منظمة

النادي“ (قانون اجلمعيات األهلية.)5 :2000 ،

تطوعية ،كانوا أكثر ممارسة للعمل التطوعي ،وأكثر األشكال

وتعرف اجلمعيات األهلية إجرائيا بأنها عبارة عن تنظيم اجتماعي

انتماء للمنظمات التطوعية كانت األندية الرياضية واجلمعيات

تطوعي يتكون من أفراد طبيعيني متطوعني يهدف إىل حتقيق

ذات النفع العام ،كما توصلت الدراسة إىل أن من أهم األسباب اليت

منفعة عامة للمجتمع وال يهدف إىل حتقيق ربح مادي ،ويتم

تساعد على االستمرار واالشرتاك يف العمل التطوعي ،الرغبة يف

متويلها وإدارتها من قبل أفراد اجملتمع املتطوعني وتقوم بنشاط

اخلدمة العامة.

واحد أو عدة أنشطة ،ومشهرة من قبل وزارة التنمية االجتماعية،

كما جاءت دراسة عارف ( )2002لتكشف عن اجتاهات طلبة

ومقبولة من اجملتمع وهلا خطط وبرامج تسعى إىل حتقيقها.

اجلامعة حنو ظاهرة العمل التطوعي ومعرفة الفروق يف هذه
االجتاهات وفقا ملتغريات اجلنس والتخصص الدراسي والبيئة

 -3العائد االجتماعي:
يعرف محزة ( )2015العائد االجتماعي للعمل التطوعي بأنه:

الثقافية واالجتماعية .ولتحقيق هدف الدراسة مت تصميم
مقياس اجتاهات الطلبة حنو العمل التطوعي ،وقد ُ
ط ِّبق على

“املكاسب اليت جينيها اجملتمع أو الفرد من العمل التطوعي مبا حيقق

عينة اختريت بالطريقة العشوائية من طلبة جامعة جنوب
ً
طالبا
الوادي بأسوان جبمهورية مصر العربية بلغ حجمها ()440

الفرد يف إكسابه الراحة النفسية والسعادة املعنوية والشعور بالوالء

وطالبة .أشارت نتائج الدراسة إىل وجود اجتاهات سلبية لدى أفراد

واالنتماء والعدالة االجتماعية ويزيد من الروابط داخل النسيج

العينة حول أبعاد املقياس املتعلقة بالعمل التطوعي ،وأنه ال توجد

االجتماعي للمجتمع“ (ص.)53 ،

فروق ذات داللة إحصائية يف هذه االجتاهات تعزى جلميع متغريات

أما التعريف اإلجرائي للعائد االجتماعي يف هذه الدراسة،

الدراسة .وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من التوصيات من شأنها

فيتمثل يف :املردود أو الفائدة اليت تعود على الفرد أو اجملتمع

إبراز دور اجلامعة يف تنمية اجتاهات العمل التطوعي لدى الطلبة،

نتيجة املشاركة يف األنشطة التطوعية مبا يليب احتياجات الفرد

منها :استجالء البعد الرتبوي لثقافة التطوع يف فلسفة اجلامعة،

االجتماعية والنفسية ويزيد من إكسابه اخلربة يف جمال العمل

وتنمية التصورات الفكرية املختلفة لدى الطلبة لفهم معنى العمل

االجتماعي ،ومبا ينمي لديه املسئولية الفردية وحيقق العدالة

التطوعي وعالقته بأهداف التنمية الشاملة يف اجملتمع.

االجتماعية يف اجملتمع.

أما دراسة حممد ( )2003فقد هدفت إىل الكشف عن الدور الفعلي

 -4العائد االقتصادي:

للشباب يف عملية التطوع ودرجة مشاركته اإلجيابية وتفاعله مع
جمتمعه .ولتحقيق هدف الدراسة ُ
ط ِّبقت استبانة على عينة بلغ

التضامن والتكافل والتماسك االجتماعي ،ومبا ينعكس إجيابيا على

يعرف اخلطيب ( )2000العائد االقتصادي للعمل التطوعي بأنه:

ّ
عشوائي ًا من الشباب املشاركني يف العمل
حجمها ( )125فرداً ،اختريت

“قيمة املشاركة التطوعية أو العمل غري املدفوع األجر ،والذي

التطوعي مبركز شباب حمافظة املنيا جبمهورية مصر العربية.

باإلمكان قياسه ماديا من خالل حساب متوسط ساعات عمل

وقد توصلت الدراسة إىل أن الشباب يشاركون يف أنشطة األعمال

املتطوعني يف أعمال تطوعية وحساب تكلفة الساعة يف املعدل ،ثم

التطوعية بصورها وجماالتها املختلفة ،وأن أكثر هذه اجملاالت

قيمة مشروعات هذا القطاع واملستفيدين منها ،واالنتهاء حبساب

مشاركة اجملال العمراني كحمالت النظافة ،يليها اجملال االقتصادي

وزن وحجم اإلسهام يف الدخل القومي“ (ص.)9 ،

كمكافحة اآلفات الزراعية .وأفادت النتائج أيضا أن هناك فروقا
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ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد العينة تعزى يف متغري

حنو العمل التطوعي لفئات احلالة االجتماعية للمستجيبني

النوع لصاحل الذكور ،ويف متغري احلالة االجتماعية لصاحل غري

ولصاحل غری املتزوجات ،وخرجت الدراسة بالتوصية إىل ضرورة

املتزوجني ،ويف متغري املؤهل التعليمي لصاحل محلة املؤهالت العليا،

تفعيل دور املرأة يف ممارسة األنشطة التطوعية املختلفة ،مع

وكان للموطن األصلي بني الريف واحلضر دور أيضا يف حتديد مدى
َ
احلضر.
املشاركة يف العمل التطوعي ،لصاحل

توفري التأهيل املناسب هلذه املمارسة والرتكيز على االهتمام بدعم
املشروعات اإلنتاجية املنزلية.

أما دراسة البوسعيدي ( )2006فقد هدفت إىل تقديم صورة واضحة

أما دراسة السرحان ( )2010فقد جاءت حول تفعيل دور اجلمعيات

عن واقع العمل التطوعي يف اجملتمع العماني وجماالته املختلفة.
استخدمت استبانة ُ
ُ
طبقت على عينة بلغ حجمها ( )200مبحوث

لدى املرأة يف مدينة املنصورة يف

األهلية يف تعزيز املواطنة
مصرُ .
استخدم املنهج الوصفي من خالل إجراء املسح االجتماعي
باستخدام استبانة مكونة من ( )69فقرة ُو ِّزعت على أعضاء هيئة

مسقط والباطنة .كشفت نتائج الدراسة أن الغالبية العظمى من

املكتب مبجالس إدارة اجلمعيات األهلية .وأظهرت نتائج الدراسة أن

أفراد العينة ترى أن مفهوم العمل التطوعي يتمثل يف تنمية

دور اجلمعيات األهلية يف دعم حقوق املواطنة لدى املرأة ال يزال

اجملتمع احمللي يف مجيع النواحي ،وأن معظم أفراد العينة قد شاركوا

قاصرا عند العديد
منقوصا ،وأن الوعي مبفهوم املواطنة ما زال
ً

سابقا يف أعمال تطوعية ،وأن املشاركة احلالية يف العمل التطوعي

من اجلمعيات األهلية بالرغم من أنها تقوم بأنشطة تساهم يف دعم

ألفراد العينة تتمثل يف األندية الرياضية ومجعيات النفع العام

البنية التحتية اليت تزيد من القدرة على التمتع حبقوق املواطنة؛
ً
اقتصاديا“ الرتتيب األول بنسبة مرجحة
إذ سجل جمال “متكني املرأة

من املشاركني يف العمل التطوعي وغري املشاركني فيه ،من حمافظيت

ومجعية املرأة العمانية واجلمعيات املهنية .وقد كشفت الدراسة أن
أهم معوقات العمل التطوعي باجملتمع العماني :ضعف الدعم املالي
لبعض اجلمعيات ،وضعف التوعية اإلعالمية والرتبوية بأهمية
العمل التطوعي ،وعدم وضوح التنظيم املؤسسي للجمعيات،
وغياب الرؤية املستقبلية هلا وضعف التنسيق فيما بينها.

ً
ً
وثقافيا“ بنسبة
اجتماعيا
( ،)%68.6يليه جمال “متكني املرأة
( ،)%64.5ثم جمال “القضاء على التمييز القانوني ضد املرأة“ بنسبة
ً
سياسيا“ بنسبة مرجحة
مرجحة ( ،)%54.5ثم جمال “متكني املرأة
( ،)%53.9وأخرياً جمال “تفعيل مشاركة املرأة يف االنتخابات“ بنسبة

وجاءت دراسة درويش ( ) 2008للكشف عن العوامل اليت حتول دون

مرجحة ( .)%51.2كما أظهرت نتائج الدراسة أن من أهم املعوقات

مشاركة الشباب اجلامعي يف العمل التطوعي ،من أجل التوصل إىل

اليت تواجه اجلمعيات األهلية يف تعزيز حقوق املواطنة لدى املرأة

تصور مهين مقرتح من منظور خدمة اجلماعة الستثارة مشاركة

وحسب قيم األوزان النسبة املرجحة جاءت كاآلتي :معوقات مالية

الشباب اجلامعي يف العمل التطوعي .ولتحقيق هدف الدراسة
استخدمت استبانة ُ
ُ
طبقت على عينة من طلبة كلية اخلدمة
االجتماعية جبامعة حلوان بلغ حجمها ( )232فرداً .وقد أوضحت

( ،)%86.4ومعوقات ثقافية ( ،)%82.4ومعوقات تنظيمية (،)%80.2
الدراسة بوضع تصور السرتاتيجية تفعيل دور اجلمعيات األهلية

الدراسة أهم العوامل املعوقة للتطوع واملتمثلة يف كل من :العوامل

يف تعزيز املواطنة.

الذاتية كاهتمام الشباب بالدراسة أكثر من اهتمامهم بالعمل

وأما دراسة بريج ( )Prigge, 2010فقد هدفت إىل الكشف عن

التطوعي ،والعوامل األسرية كخوف األسرة من تأثري التطوع على

العالقة بني درجة الرضا عن العمل التطوعي والقيادة الناجحة

مستقبل أبنائها ،والعوامل االقتصادية كتفضيل الشباب القيام
ً
دخال ،والعوامل اجملتمعية والثقافية
باألعمال اليت تدر عليهم

فيه ،وجمُ عت البيانات من جمموعة من دول العامل ،هي :املكسيك،
ُ
استخدم
وراوندا ،والبنغال ،وتنزانيا ،وجزر فيجي ،ودار السالم.

كعدم تلقي الشباب ألية دعوة من أية مؤسسة للمشاركة يف العمل

املنهج الوصفي جبمع البيانات عن طريق االستبانة وبطاقة املقابلة

التطوعي ،وعدم اهتمام وسائل اإلعالم جبذب الشباب .وانتهت

مع القائمني على املشاريع التطوعية يف هذه الدول .أظهرت نتائج

الدراسة إىل التصور املقرتح الستثارة مشاركة الشباب اجلامعي يف

الدراسة أن هناك عالقة ارتباط موجبة بني درجة وعي القائمني

العمل التطوعي.

على إدارة املشاريع التطوعية وبني رضا املتطوعني عن األعمال

أما دراسة املالكي ( )2010فقد هدفت إىل الكشف عن اجتاهات

التطوعية اليت يقومون بها؛ إذ ترتفع النسبة من  %69إىل  %85بعد

طالبات جامعة أم القرى إىل جماالت العمل التطوعي للمرأة يف
واستخدمت استبانة ُ
ُ
طبقت على عينة عشوائية
اجملتمع السعودي.

استخدام األساليب القيادية يف إدارة املشاريع التطوعية يف تلك
الدول.

طبقية من طالبات الدراسات العليا جبامعة أم القرى ،تكونت

يف حني هدفت دراسة القصاص ( )2011إىل وضع تصور مقرتح حيوي

.
الدراسة أن اجتاهات عینة الدراسة
من( )١٧٠طالبة .وأظهرت نتائج

جمموعة من املهام التخطيطية ملواجهة معوقات مشاركة الشباب

كانت إجيابية حنو العمل التطوعي ،كما أن جناح العمل التطوعي
مرتبط مبدى التفرغ له ،وأن هناك آثاراً أسرية ومادية سلبية

اجلامعي السعودي يف العمل التطوعي .وجلمع البيانات ُوزعت
ً
طالبا من خمتلف التخصصات
استبانة على عينة بلغ حجمها ()175

على املتطوعة ،وأن الدافع األساسي للتوجه حنو العمل التطوعي

جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية مبدينة الرياض .وقد

هو اكتساب خربات ومهارات جديدة ،والرغبة يف تقديم املساعدة

توصلت الدراسة إىل وضع تصور مقرتح قائم على جمموعة من

لآلخرين ،وأن املواصالت تشكل أكرب عائق یواجه املتطوعات  ،كما

املهام التخطيطية اليت تسهم يف مواجهة معوقات مشاركة الشباب

توصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف االجتاه

اجلامعي يف العمل التطوعي ،من أهمها :استخدام التكنولوجيا

ومعوقات تعبوية ( ،)%72.1ومعوقات سياسية ( ،)%71.1وانتهت

71

دور اجلمعيات األهلية يف حتفيز الشباب للعمل التطوعي...

احلديثة للتنسيق بني جهات اإلدارة والطالب ،واالعتماد على

متعة وسعادة وحياة اجتماعية مستقرة؛ إذ يفضلون قضاء ساعات

التخطيط االسرتاتيجي للقيام باألنشطة التطوعية ،والتنسيق

أطول يف العمل التطوعي ،من غريهم من فئة الذين يقل لديهم

بني اجلامعات واجلهات األخرى املعنية بالعمل التطوعي لتنظيم

مستوى الشعور بالسعادة واملتعة يف حياتهم االجتماعية.

دورات تدريبية للطالب على األنشطة التطوعية ،واستصدار نظام

أما دراسة برنسيب وواربرتون وتشربز ودي روزا (Principi,

للعمل التطوعي حيدد نطاق التطوع وأهدافه وأنشطته وجماالته،

 )Warburton, Schippers and Di Rosa, 2012فقد هدفت للكشف

وقواعد ممارسته ،وأن تضم الربامج الدراسية للمؤسسات التعليمية

عن الفروق يف الدوافع حنو العمل التطوعي بني فئتني من

املختلفة واجلامعات بعض املقررات الدراسية اليت تركز على

املتطوعني :فئة الذين على رأس عملهم ،وفئة الذين ليس لديهم
عمل .اشتملت الدراسة على عينة من ( )955فرداً من ثالث دول

مفاهيم العمل االجتماعي التطوعي وأهميته ،ومطالبة وسائل
اإلعالم بدور أكثر تأثرياً يف تعريف أفراد اجملتمع مباهية العمل

أوروبية هي :هولندا وأملانيا وإيطاليا .وأظهرت نتائج الدراسة أن

التطوعي.

الذين على رأس عملهم لديهم دافعية أكثر للعمل التطوعي مقارنة

أما لوبينغ ( )Luping, 2011فقد قام بدراسة للكشف عن دافعية

بالذين ليس لديهم عمل؛ إذ إن الذين على رأس عملهم يقبلون

طالب جامعة بيجينغ يف الصني للمشاركة يف األعمال التطوعية

على العمل التطوعي رغبة منهم يف تطوير معارفهم ومهاراتهم

يف منظمات اجملتمع املدني (Non-Governmental Organization

املرتبطة مبجال عملهم مبا يدفعهم للتطوع أكثر من الذين ال

 )NGOمن خالل إجراء مقابلة بطريقتني األوىل بالطريقة

ميتلكون عمال أو الذين يعملون يف أعمال مؤقتة مما يقلل لديهم

املباشرة عن طريق تدوين االستجابات يف بطاقة املقابلة ،أما النوع

الدافع الكايف إىل االشرتاك يف األعمال التطوعية ،ويعزى سبب قلة

الثاني فقد جمُ عت املعلومات عن طريق تسجيل املقابلة اإللكرتونية

الدافع لديهم إىل عدم االستقرار الوظيفي.

باستخدام اإلنرتنت ( .)Internet Chat Toolبلغت عينة الدراسة
ً
ُ
استخدم منهج التحليل النوعي يف حتليل
طالبا وطالبة.
()24

وقد هدفت دراسة عز العرب ( )2012لتعرف صورة العمل التطوعي
ومؤسساته لدى الشباب اجلامعي يف ظل املتغريات الدولية ،ويف ظل

النصوص .أظهرت الدراسة أن هناك ثالثة جماالت تدفع الشباب إىل

صورة ذهنية يقدمها اإلعالم ووسائله .ولتحقيق أهداف الدراسة
ُ
صممت استبانة وطبقت على عينة من ( )200فرداً ،توصلت

الذي يركز على املسؤولية االجتماعية واملتضمن مساعدة اآلخرين

الدراسة إىل أن من أهم مصادر املعرفة بالعمل التطوعي لدى عينة

واحملتاجني ،والذي يولد رضا عن النفس لدى املتطوع .أما اجملال

الشباب ،وسائل اإلعالم واألسرة واألصدقاء .وقد كشفت الدراسة

الثاني فريكز على ارتباط العمل التطوعي الذي يرغب الطالب يف

عن بعض معوقات العمل التطوعي اليت قد تؤدي إىل عزوف الشباب

املشاركة فيه بتخصصه األكادميي ،ويعزى السبب إىل أن هذا النمط

عن ممارسته منها ما يتعلق بالبعد الثقايف ،كضعف الوعي بفوائد

من العمل التطوعي يكسب الطالب املتطوع خربة واسعة وعميقة

العمل التطوعي ،ومنها ما يتعلق بالبعد االقتصادي وانصراف
ً
أوال ،ومنها ما يتعلق بالبعد اإلعالمي
الناس إىل حتسني دخلهم
ً
متمثال يف عدم املساهمة بالدور الكايف يف نشر ثقافة التطوع يف

احلصول على املتعة وقضاء وقت الفراغ والشعور بالسعادة أثناء

اجملتمع.

املشاركة يف العمل التطوعي.
وجاءت دراسة صن وويلسون ( )Sone and Wilson, 2012للكشف

وجاءت دراسة الربيري ( )2012لتكشف عن دور اجلمعيات األهلية يف
ً
ً
وسياسيا .استخدم الباحث املنهج الوصفي
اجتماعيا
متكني الشباب

عن أثر العمل التطوعي يف احلصول على املتعة والسعادة يف احلياة

من خالل إجراء املسح االجتماعي لعينة من الشباب املتطوع يف

االجتماعية لألفراد املتطوعني .جمُ ع نوعان من البيانات :األول

األنشطة التطوعية واملشروعات اليت تقوم بها اجلمعيات التطوعية
ً
متطوعا ،وأُ ِعدت
يف حمافظة أسيوط؛ إذ بلغت عينة الدراسة ()191

اجملتمع يف الواليات املتحدة االمريكية ،أما الثاني فبيانات ُ
صل
حِ

استبانة جلمع البيانات من عينة الدراسة ومتثلت يف ثالثة جماالت

عليها من توزيع استبانة جلمع املعلومات من عينة الدراسة البالغ
عددها ( )3257فرداً تراوحت أعمارهم بني  74-25سنة .مجعت

لتمكني الشباب :جمال املشاركة املدنية ،وجمال املشاركة السياسية،

االشرتاك يف العمل التطوعي ،هي :اجملال التقليدي للعمل التطوعي،

يف جمال ختصصه أي يستفيد منه يف صقل مهاراته التخصصية
وتنميتها .أما اجملال الثالث؛ فإنه يركز على رغبة الشباب يف

بيانات ُ
صل عليها من التقرير الوطين ملتوسط أعمار أفراد
حِ

وجمال اخلدمة االجتماعية .أظهرت نتائج الدراسة وجود اخنفاض

ً
إلكرتونيا عن طريق جهاز احلاسوب املربوط
البيانات بطريقتني:
ُ
جبهاز اهلاتف ،وأخرى عن طريق استبانة أرسلت عن طريق الربيد

يقدم للشباب من خالل اجلمعيات يف جمال التدريب؛ إذ سجلت

العادي إىل عينة الدراسة .تضمنت أداة الدراسة ثالثة جماالت هي:

القيمة النسبية ( .)%57وكذلك أظهرت النتائج أن نسبة تنمية

جمال احلصول على املتعة ،وجمال احلصول على السعادة ،وجمال

الشباب من الناحية السياسية والقيم االجتماعية جاءت بدرجة

االنتماء للمجتمع .أظهرت نتائج الدراسة أن العمل التطوعي يعزز

متوسطة وبقيمة نسبية ( ،)%60وهو يعكس ما يواجهه الشباب

الشعور بالسعادة يف احلياة االجتماعية ،ولكن ال حيقق املتعة هلم.

من صعوبات أثناء ممارستهم للعمل التطوعي ،كما أظهرت الدراسة
ً
ضعفا يف جمال املشاركة السياسية للشباب خاصة يف جمال
أن هناك

كما أظهرت النتائج أنه ال فروق ذات داللة احصائية تعزى إىل عدد
الساعات اليت يستغرقها الفرد يف العمل التطوعي ،كما أظهرت
النتائج أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية لصاحل األفراد األكثر
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يف مستوى التمكني سواء ما على املستويني الفردي واجلماعي الذي

ً
وضعفا
املشاركة يف املؤمترات واحللقات النقاشية يف الشؤون العامة،

كذلك يف املشاركة يف التصويت واالتصال بأعضاء الربملان ،كما

العاني والشني والفهدي واحلارثية

شكل ( )1سحابة الكلمات الواردة يف كل املقابالت

أظهرت الدراسة أن هناك عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى
( )0.01=αبني معدل املشاركة يف األنشطة ،تعزى إىل متغريات
التدريب ،والتأهيل ،واملساندة والدعم والتمكني الفردي واجلماعي
املقدم للشباب.
أما دراسة كيبلكوفا ( )Kabelkova, 2013فقد هدفت إىل الكشف عن
العوامل اليت تؤثر على املشاركة يف العمل التطوعي لدى البالغني
يف مجهورية التشيك خاصة أن هناك توجها من قبل احلكومة حنو
دعم مشاركة املواطنني يف األعمال التطوعية من خالل منظمات
اجملتمع املدني ( .)NGOمت مجع البيانات باستخدام االستبانة من
ً
تدنيا يف معدل
عينة بلغت ( )274فرداً .أظهرت الدراسة أن هناك
عدد املشاركني يف العمل التطوعي بني املواطنني التشيك ،ويرجع
ذلك إىل العديد من العوامل قام الباحث بتصنيفها إىل :عوامل تعود
إىل نظرية رأس املال االجتماعي املتمثلة بالثقة اجملتمعية ،والعالقة
بني األصدقاء واجلريان واألسرة ،أما النوع الثاني من العوامل فيعود
إىل نظرية البنية االجتماعية املتمثلة يف الطبيعة اجلغرافية
للمنطقة والظروف اليت مرت بها ،واملكانة االجتماعية للفرد،
واملؤهل العلمي ومقدار دخل األسرة ،كما أظهرت نتائج الدراسة
أن أعضاء منظمات اجملتمع املدني هم أكثر إقباال على املشاركة يف
العمل التطوعي مقارنة بغري املنتمني إىل هذه اجلمعيات ،كما أن
هناك عالقة ارتباط موجبة بني مستوى اهتمام الفرد مبساعدة
اآلخرين ومستوى اإلقبال على املشاركة يف العمل التطوعي.
وهدفت دراسة عزاوي ( )2014إىل رسم رؤية اسرتاتيجية لتدعيم
العمل التطوعي داخل اجلامعات السعودية ،واستخدمت املنهج
الوصفي ،وطبقت استبانة على عينة من ( )259طالبة من جامعة
حائل .وقد توصلت إىل ضعف املشاركة يف العمل التطوعي من قبل
الطالبات؛ إذ بلغت نسبة املشاركة  %47.2فقط ،وانتهت الدراسة
إىل وضع اسرتاتيجية لتدعيم العمل التطوعي داخل املؤسسات
الرتبوية من خالل األنشطة الالصفية ،وطرق التدريس ،واإلدارة
اإلبداعية للجامعات.
ً
وتعقيبا على الدراسات السابقة لوحظ أنها كلها تتمحور حول أهمية
مشاركة الشباب يف العمل التطوعي ودوره يف تنميتهم -واستفادت
الدراسة احلالية من نتائجها وتوصياتها -يف حني ختتلف الدراسة
احلالية عنها يف أنها متحورت أهدافها واهتمامها حول فئة الشباب
يف سلطنة عمان وإبراز دور اجلمعيات األهلية يف حتفيزهم للعمل
التطوعي من خالل وعيهم بالعائدات االجتماعية واالقتصادية.
وقد استفاد الباحثون من الدراسات السابقة عدة فوائد ،منها:
حتديد أفراد عينة الدراسة ،وتصميم بطاقة املقابلة ،وحتديد
متغريات الدراسة.

نتائج الدراسة امليدانية ومناقشتها
اشتملت آلية التحليل على التحليل النوعي لبيانات املقابلة لألسئلة
املفتوحة باستخدام برنامج  Nvivoللتحليل النوعي ،وبدأت
عملية التحليل باستكشاف البيانات عن طريق الرتميز التلقائي
( ،)Auto-Codingوالرتميز لكل الكلمات الواردة ،واستخدام األشكال

التوضيحية يف الربنامج ،ويظهر الشكل ( )1سحابة الكلمات (Word-

 )Cloudاليت أبرزت أهم الكلمات الواردة يف نصوص املقابالت.
ً
شيوعا أثناء املقابالت متثلت
يشري الشكل ( )1إىل أن أكثر الكلمات
يف العمل التطوعي ،واجلمعيات ،والدعم ،واجملتمع ،واملشاركة،
والشباب وهي وثيقة الصلة مبوضوع الدراسة وأهدافها .وقد مت
عرض نتائج الدراسة وتفسريها وفقا ألسئلتها:
إجابة السؤال األول (ما مفهوم العمل التطوعي املرتبط بالعائدات
االجتماعية واالقتصادية يف األنشطة اليت متارسها اجلمعيات
األهلية يف سلطنة عمان من وجهة نظر اإلداريني باجلمعيات
األهلية؟):
أظهرت نتائج املقابالت أن عدد االستجابات للعائد االجتماعي للعمل
التطوعي كفرص متاحة للشباب للمساهمة يف األنشطة والربامج
التطوعية ،بلغت ( )16استجابة؛ إذ تقوم هذه اجلمعيات باستقطاب
الشباب للمشاركة يف أنشطتها الثقافية والتعليمية من خالل عقد
الندوات وإقامة احملاضرات اليت تعد عامل جذب بالنسبة هلم
وفرصة الكتشاف مواهبهم وقدراتهم يف حتمل املسؤولية ،وذلك
عن طريق تشكيل فرق عمل يف اجلمعيات وإسناد أعمال هلا تقوم
بإجنازها ،كما متنح اجلمعيات فرصا للشباب يف املشاركة يف تعليم
األطفال من خالل فتح دور احلضانة والروضة ألطفال املنطقة،
ومتنح فرصا للشباب للعمل كمشرفني أو معلمني ،يف الوقت الذي
تعمل على إكسابهم مهارات التعامل مع األطفال وذلك بتدريبهم
على استخدام الوسائل التعليمية والتكنولوجية؛ قال أحدهم:
“تقوم اجلمعية باالهتمام باملتطوعني وذلك من خالل تأهيلهم
مبا يضمن استمرارهم للمشاركة يف التطوع .وهناك استجابة
أخرى وردت تقول :إن “إدارة اجلمعية توفر فرصا تدريبية
لألعضاء لتأهيلهم وإكسابهم مهارات العمل التطوعي بكل جماالته
االجتماعية والفنية“.
وجاءت هذه النتيجة موافقة لنتائج دراسة املالكي ( )2010يف أن
الدافع االساسي للعمل التطوعي لطالبات جامعة أم القرى يتمثل يف
حب تقديم املساعدة لآلخرين والكتساب خربات ومهارات جديدة.
وتتوفر جوانب قوة متعددة وجماالت فرص متفاوتة يف مفهوم
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دور اجلمعيات األهلية يف حتفيز الشباب للعمل التطوعي...

العائد االجتماعي ،للعمل التطوعي كما يراها أفراد اجلمعيات ،كما

من خالل املشاركة يف األنشطة الرتبوية لنشر ثقافة التطوع بني

تتفاوت درجة توفرها بني احملافظات كما يلخصها الشكل (.)2

أفراد اجملتمع الرتبوي.

أما بالنسبة جلانب القوة يف العائد االجتماعي ملفهوم التطوع فنجد

أما على مستوى املقارنة بني احملافظات للعائد االجتماعي للعمل

أنه يتمثل فيما توفره اجلمعيات من فرص للشباب يف توظيف

التطوعي املرتبط بالفرص املتاحة للشباب ،فقد جاءت النتائج

طاقاتهم وقدراتهم وإمكاناتهم وخباصة فئة الشباب اجلامعي ،ملا

إجيابية؛ إذ سجلت حمافظة جنوب الباطنة تكرارا بلغ ( )5مقارنة

تقدمه من برامج وورش عمل تعمل على دعم الشباب ومتكينهم،

مبحافظة ظفار ( ،)4وحمافظة مسقط ( ،)3يف حني سجلت كل من

وتشجيع أفراد اجملتمع وتوعيته على أهمية العمل التطوعي كعائد

حمافظة مسندم وحمافظة جنوب الشرقية استجابتني فقط لكل

اجتماعي يوجه أفراده للعمل اجلاد؛ إذ تشري بعض االستجابات إىل

منهما .وفيما يلي عدد من الفرص املتاحة اليت تقدمها اجلمعيات
ً
للشباب ،ومتثل عائداً
اجتماعيا:

من خالل تشجيع اجملتمع لقيادة محالت توعوية يف جماالت العمل

 -إعداد برامج ثقافية خاصة تليب احتياجات الشباب.

التطوعي“ ،وأن اجلمعيات “تهتم باملتطوعني وتعمل على تأهيلهم

 -توفري برامج تعليمية للشباب.

ومتابعة أدائهم ملا يضمن استمرار مشاركتهم يف العمل التطوعي

 -عقد ندوات وإقامة حماضرات توعوية للشباب.

يف اجملتمع“ .وألهمية ذلك فان هناك دعوة صرحية من قبل رؤساء

 -إقامة محالت تطوعية تهدف إىل تنمية قدرات الشباب على حتمل

اجلمعيات إىل أهمية “تأهيل اجملالس اإلدارية للجمعيات وخباصة

املسؤولية االجتماعية.

تلك اجلمعيات اليت لديها برامج تعليمية مثل رياض األطفال“.

 -منح فرص للشباب للعمل كمعلمني ومشرفني يف رياض األطفال

وعلى مستوى املقارنات بني احملافظات أظهرت نتائج الدراسة أن

واحلضانات اليت تشرف عليها اجلمعية.

جوانب القوة يف مفهوم العائد االجتماعي للعمل التطوعي كان

 -تأهيل الشباب يف استخدامات احلاسب اآللي.

أكثر تكرارا يف حمافظة مسقط؛ إذ ورد ( )12مرة ،تليها حمافظة

 -العمل على تسويق منتجات الشباب اليدوية واحلرفية من خالل

جنوب الباطنة ( )10مرات ،فمحافظة جنوب الشرقية ( )9مرات،

إقامة املعارض واألسواق اخلريية.

فمحافظة مسندم ( )8مرات ،فمحافظة ظفار ( )7مرات ،فمحافظة

 -تأهيل الشباب يف جمال اخلدمة االجتماعية.

الداخلية ( )5مرات ،يف حني كانت أقل عدد املرات اليت ذكرت

ولتوسيع جماالت وفرص التطوع جند أن اجلمعيات تنادي بأهمية

جوانب القوة لصاحل حمافظة مشال الباطنة؛ إذ ذكرت مرتني

إدخال مفهوم التطوع ،يف املناهج الدراسية من املراحل األوىل يف

فقط ،بالرغم من كرب حجم احملافظة .وقد متثلت جوانب القوة يف

التعليم ،لزيادة العائد االجتماعي له ،وهذا ما أكدته نتائج دراسة

مفهوم العائد االجتماعي للتطوع ،مبا يأتي:

لوبينغ ( )Luping, 2011يف أهمية تنمية مهارات الطالب يف جمال

 -اكتشاف قدرات الشباب وإمكاناتهم.

العمل التطوعي ،كون هذه املرحلة من املراحل املهمة يف حياة

 -منح فرص أكرب ملشاركة الشباب اجلامعي يف العمل التطوعي.

الفرد.

 -تعمل اجلمعية على نشر ثقافة التطوع بني أفراد اجملتمع خاصة

أما بالنسبة للعائدات االقتصادية لتطوع الشباب يف أنشطة

يف مرحلة الطفولة املبكرة من خالل رياض األطفال اليت تتوىل

اجلمعيات فقد أظهرت نتائج املقابالت أن عينة الدراسة مل تشر إىل

قيادتها.

قيمة العائدات االقتصادية للعمل التطوعي؛ إذ ال يزال هناك غياب

 -هناك مطالبات من اجلمعيات بأهمية إجياد جهة مستقلة ،أو

يف هذا اجلانب لديهم خاصة فيما يرتبط بالقيمة االقتصادية

هيئة خاصة تدير العمل التطوعي بالسلطنة.

“القيمة املضافة“ للعمل التطوعي ،على الرغم من أنه ميثل القطاع

 -تعمل إدارة اجلمعيات على مواصلة مؤسسات التعليم باملنطقة

الثالث إىل جانب القطاع احلكومي واخلاص يف االقتصاد الوطين

شكل ( )2مفهوم العائد االجتماعي للعمل التطوعي لدى عينة الدراسة
ُم َّ
صن ًفا على جوانب قوة وفرص

شكل ( )3العائدات االقتصادية وفقا للمحافظات

“أن هناك اهتماما واضحا للعمل التطوعي من قبل اجلمعيات وذلك
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العاني والشني والفهدي واحلارثية

والذي البد أن يكون له دور للمساهمة يف اقتصاد السلطنة ،ملا تبذل

•املساهمة يف حمو أمية اجملتمع (األجبدية والتكنولوجية).

فيه من جهود كبرية.

•املساهمة يف تنمية اجملتمع وتطويره واحلفاظ على ممتلكاته

ً
عددا ونسبة،
وقد كانت العائدات االقتصادية للعمل التطوعي األقل

العامة.

مقارنة بالعائدات املرتبطة باجملتمع ،كالعائدات االجتماعية

•إشاعة روح التكامل بني أفراد اجملتمع.

والثقافية اليت تعود فوائدها على اجلمعيات نفسها أو على فئات

•تقديم خدمات مسانده وداعمة للمشاريع التنموية اليت تقوم بها

اجملتمع؛ إذ أظهرت نتائج املقابالت أن أكثر احملافظات إشارة إىل

احلكومة.

العائدات االقتصادية بشكل غري مباشر من خالل استجابات أفراد

•إجياد حلول للمشكالت االجتماعية.

عينة الدراسة ،هي حمافظة جنوب الشرقية ( )4يليها كل من

ً
واعيا.
•النهوض باجملتمع ليكون جمتمعا مثقفا

حمافظة الداخلية وحمافظة مسقط ( )3لكل منهما ،فمسندم ()2

•احلفاظ على البيئة واستدامة مواردها.

فقط ،فمحافظة جنوب الباطنة ( ،)1يف حني مل تسجل حمافظة

•ترسيخ حب التعاون بني أفراد اجملتمع من أجل اجملتمع.

ظفار أية استجابة حول العائدات االقتصادية ،وكذلك حمافظة
مشال الباطنة؛ إذ يعزى ضعف استجابة العينة للعائدات االقتصادية

 -2عائدات ترتبط بتنمية الشباب بشكل خاص متثلت بـ:

للعمل التطوعي ،إىل ضعف فهمهم للربط بني العمل التطوعي

•شغل وقت فراغ الشباب بعمل نافع ومفيد .

واملردود االقتصادي له؛ إذ إن الفهم السائد للجوانب االقتصادية

•تطوير فكر الشباب وجعله ّ
يقدر ذاته.

لدى املتطوعني ينحصر يف مجع التربعات والعائد املادي املباشر

•تنمية قدرة الشباب القيادية وحتمل املسؤولية.

فقط ،كما أن العائدات االقتصادية اخلفية للعمل التطوعي مثل

•العمل على االرتقاء بالشباب على املستوى الوطين.

التدريب لإلعداد لسوق العمل ما يزال غامضا عليهم .وقد اتفقت

•رفع مستوى جودة أداء الشباب للعمل.

هذه النتائج ودراسة حممد ( ،)2003ودراسة املالكي (،)2010

•التقليل من هجرة الشباب من الوالية إىل خارجها.

ودراسة القصاص ( ،)2011ودراسة الربيدي ( .)2012ويبني الشكل

•تنمية روح املواطنة بني الشباب مبا حيقق استمرار وجودهم يف

( )3مقارنة بني العائدات االقتصادية ،والعائدات املرتبطة بتنمية

مجيع الفعاليات واألنشطة التنموية يف اجملتمع.

اجملتمع ،والعائدات اليت تعود على اجلمعيات واجملتمع والشباب.

•إكساب الشباب املهارات الالزمة واملرتبطة بتنمية اجملتمع.

أظهرت نتائج املقابالت كذلك أن ما يرتبط بالعائدات االقتصادية

•تنشئة جيل واع من الشباب حيقق التنمية واالرتقاء باجملتمع.

للعمل التطوعي ،مل يظهر جليا ،بل ركزت االستجابات على

•زيادة الوعي الفكري والصحي والرتبوي والتعليمي بني أفراد

إبراز أهمية العائدات االجتماعية والتكامل االجتماعي ،وحتفيز

اجملتمع مبا حيقق مطالب التنمية املستدامة.

اإلحساس بالوطنية واملسؤولية االجتماعية .وقد أشار البعض إىل

•زيادة مشاركة الشباب داخل اجلمعيات ويف اجملتمع اخلارجي.

أن “ديننا احلنيف يدعو إىل التكامل وبناء الشخصية دون انتظار

•تسويق منتجات الشباب من خالل عرض مشاريعهم على شركات

للعائد املادي“ ،وأن ما تقوم به اجلمعيات ال يربط باجلوانب املادية؛

القطاع اخلاص.

إذ أشار البعض إىل أن العمل التطوعي “ليس له دخل باجلانب

•زيادة روح التنافس بني اجلماعات التطوعية من الشباب.

املادي“ ،وأنه “ال يساعد يف توفري دخل إضايف لألسرة“.
كذلك ُ
ح ِّللت العائدات االجتماعية للعمل التطوعي ومدى ارتباطها

•استحداث أماكن جديدة لتطوع الشباب ،تقدم اخلدمات ألبناء
اجملتمع احمللي.

بالتنمية؛ فأظهرت نتائج املقابالت أن هناك عائدات للعمل
التطوعي ترتبط بتنمية اجملتمع بشكل عام ،وأظهرت النتائج

 -3عائدات على فئات اجملتمع املتمثلة بفئات املسنني واحملتاجني

على مستوى احملافظة أن أكثر احملافظات تسجيل استجابات

واألطفال ،وقد متثلت بـ:

حمافظة الشرقية جنوب بعدد ( ،)12تليها حمافظة جنوب الباطنة

•نشر ثقافة املواطن الصاحل بني فئات اجملتمع.

بعدد ( )10استجابات ،ثم حمافظة ظفار والداخلية ومسقط ()6

•العمل على متاسك فئات اجملتمع والتآخي فيما بينهم.

استجابات لكل منهم ،وأخريا حمافظة مسندم بعدد ( )4استجابات.

•مساعدة احملتاجني واملسنني.

يف حني سجلت أدنى استجابات لصاحل حمافظة مشال الباطنة

•النهوض بالفئات اجملتمعية املثقفة الواعية.

وبلغت استجابتني فقط ،كما أشارت عينة الدراسة أن هناك العديد

•مشاركة فئة الشباب واستثمار طاقاتهم.

من العائدات اليت ترتبط بتنمية اجملتمع وقد مت تصنيفها إىل

•أهمية وجود الشباب يف مجيع فعاليات اجملتمع.

ثالثة أنواع وفقا ملضمونها كما يلي:

•إكساب مجيع فئات اجملتمع املهارات املرتبطة بالعمل التطوعي.

 -1عائدات ترتبط بتنمية اجملتمع بشكل عام متثلت بـ:

•العمل على زيادة كوادر املتطوعني يف اجملتمع.

•ترسيخ مفهوم العمل التطوعي كجزء مهم من حياة األفراد

إجابة السؤال الثاني (ما التسهيالت اليت تقدمها اجلمعيات األهلية

باجملتمع.

لتحفيز الشباب على العمل التطوعي بسلطنة عمان؟):

•نشر ثقافة العطاء بني أفراد اجملتمع دون مقابل وبال حدود.

كشفت النتائج ارتفاع معدالت التسهيالت اليت تقدمها اجلمعيات

•غرس روح املبادرة بني أبناء اجملتمع يف تقديم اخلدمات يف اجملتمع.

خلدمة الشباب يف جمال التطوع ،وهي فرص متاحة ميكن
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دور اجلمعيات األهلية يف حتفيز الشباب للعمل التطوعي...

استثمارها .وبلغت عدد االستجابات اليت عربت عن التسهيالت

إجابة السؤال الثالث (ما القوانني والتشريعات املنظمة للعمل

املتاحة ( )26استجابة؛ إذ أشارت نتائج املقابالت إىل أن اجلمعيات

التطوعي للشباب يف اجلمعيات األهلية من وجهة نظر عينة

تقدم دورات وحماضرات وندوات ومكافآت حتفيزية وتسويق

الدراسة يف سلطنة ُعمان؟):

منتجات الشباب ،كما تعمل على نشر ثقافة العمل التطوعي بآليات

أظهرت نتائج الدراسة وجود ضعف بالنسبة للقوانني اليت حتمي

متنوعة.

املتطوع ومتثل هذه الضعف يف قلة وجود قوانني وتشريعات تنظم

وباملقارنة بني احملافظات من حيث التسهيالت املقدمة خلدمة

العمل التطوعي كما هو احلال يف الدول املتقدمة ،وظهرت احلاجة

الشباب يف جمال التطوع كفرص متاحة ،وبينها من حيث التسهيالت

إىل وجود القوانني يف اجلانب الصحي يف حال تعرض املتطوع

املقدمة خلدمة الشباب يف جمال التطوع كنقاط قوة -جاءت حمافظة

حلادث أثناء قيامه بالعمل ويف حال تعرض املتطوع لإلساءة من

ظفار يف املرتبة األوىل بعدد ( )11استجابة ،يف حني جاءت حمافظة

اآلخرين أثناء عمله .وقد أمجع على هذه النتيجة معظم أفراد

جنوب الشرقية يف املرتبة الثانية بعدد ( )10استجابات ،أما بقية

عينة الدراسة ،وشرح أحد أفراد العينة تأثري هذا على استمرار
ً
قائال:
تطوع األفراد

الشكل (.)4
ً
وتشري النتائج أيضا إىل أن عدد االستجابات للتسهيالت للعمل

“حاليا ال توجد قوانني حتمي العاملني يف اجلمعيات التطوعية من
شبح فقدان التمويل أو الدعم الذي قد يسبب يف حرمانهم من

التطوعي كنقاط قوة بلغت ( )18استجابة؛ إذ تقوم اجلمعيات

حقوقهم كعاملني أو كمتطوعني عملوا مبكافآت رمزية؛ فالدعم

باملشاركة يف مجيع جماالت التطوع ،كما تشري النتائج إىل امتالك

والتمويل أو التربعات هما ما حيدد مستقبل العاملني يف اجلمعيات

الشباب ملهارات التواصل االجتماعي ،وتوفر قواعد بيانات للمجاالت

الذين يعانون من ضعف الشعور باالستقرار ،وهذا يؤثر سلبا على

اليت يتطلب فيها التطوع.

استمرارهم وعطائهم ونفسياتهم“.

وتعزى االستجابات العالية للتسهيالت اليت تقدمها اجلمعيات ،إىل

وذكر البعض أهمية وجود قانون يضمن حق التأمني الصحي

املسؤولية االجتماعية اليت تشعر بها هذه اجلمعيات حنو أفراد

للمتطوعني كأحد اخليارات لتوفري الدعم يف حال تعرض املتطوع

اجملتمع ورغبتها يف اجتذاب املزيد من املتطوعني .وأما حصول

حلادث ما ،فقال:

حمافظة جنوب الشرقية وحمافظة ظفار وحمافظة مسندم،

“يفرتض توفري تأمني لكل متطوع يف حال حدوث أي خطر أو ضرر

على أعلى االستجابات فلعله يعود إىل نشاط إدارة هذه اجلمعيات

يقوم التأمني بعالجه أو توفري املبلغ املالي كتعويض ،ألن عمله

أكثر من غريها من احملافظات وتوفر القيادات النشطة يف جمال

تطوعي ليس فيه أي مقابل مادي ،فهو همه خدمة اجملتمع ،فأقل

العمل التطوعي ،وقد يعود إىل رغبة الشباب يف هذه احملافظات

شيء هو مساعدته يف حال حدوث حادث ما“.

إىل االخنراط يف العمل التطوعي أكثر من غريهم يف احملافظات

وأشار البعض إىل التأمني ضد السرقة وتوفري بطاقة هوية للمتطوع،

األخرى .وقد اتفقت هذه النتائج ودراسة البوسعيدي (،)2006

يف حني أشار غريه إىل عدم وجود قوانني خاصة باملتطوعني

ودراسة درويش ( ،)2008ودراسة القصاص ( ،)2011ودراسة لوبينغ

لكون املتطوع العماني مشموال بنظام الرعاية الصحية اجملانية يف

( .)2011وفيما يلي عدد من التسهيالت اليت متثل نقاط قوة تقدمها

السلطنة ،وبالقوانني العامة يف السلطنة املرتبطة حبقوقه كمواطن

اجلمعيات للشباب:

أو مقيم على أرض السلطنة ،وهو ما فسره أحد املشاركني بأنه

 -عمل دورات تأهيلية جمانية يف جمال التطوع.

“ال يوجد قانون أو قوانني خاصة حبماية املتطوع لكون اجلمعيات

 -إقامة رحاالت ترفيهية للمشاركني يف املشروعات التطوعية.

حتت إشراف وزاري ووضع وسن القوانني قائم على قرارات وزارية“.

 -تقديم شهادات تقديرية وجوائز عينية للمتطوعني.

وتعمل اجلمعيات األهلية اآلن وفق قانون اجلمعيات األهلية الصادر

 -إقامة دورات تدريبية ملهارات تقنية املعلومات.

باملرسوم السلطاني  ،2000/14وتقوم وزارة التنمية االجتماعية

احملافظات فقد سجلت أعداد استجابات متدنية ،كما هو موضح يف

اآلن مبراجعة هذا القانون ،وال يتضمن القانون احلالي مواد تتعلق
شكل ( )4التسهيالت املتاحة للعمل التطوعي وفقا للمحافظات كنقاط قوة
وفرص
12
10

الذين ذكروا أنهم حيضرون االجتماعات مقارنة بغريهم الذين
ذكروا أنهم ال حيضرونها ،وبأولئك الذين حددواً وجود حاجة

6

قوة

4
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الباطنة
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جنوب
الباطنة

مسقط

جنوب
الشرقية

الداخلية

مسندم

ظفار

واإلدارية للجمعيات.
وقد ارتبط التعبري عن احلاجة للقوانني بأفراد عينة الدراسة

8
فرص

حبقوق املتطوع ،بل تركز مواده على اجلوانب اللوجستية واملالية

للتدريب وبناء القدرات يف العمل التطوعي مقارنة بأولئك
الذين مل يعربوا عن هذه احلاجة .وتشري هذه العالقة إىل أهمية
توفري الدعم القانوني والتشريعي للجمعيات باإلضافة إىل زيادة

2

الثقافة والوعي القانوني للعاملني فيها؛ إذ جاءت هذه النتيجة

0

موافقة لنتائج دراسة البوسعيدي ( )2006يف أن التنظيم املؤسسي
للجمعيات ال يزال غري واضح خاصة يف اجملال املالي والتنسيق بني

العاني والشني والفهدي واحلارثية

اجلمعيات ووزارة التنمية االجتماعية يف السلطنة ،وكذلك دراسة
القصاص ( )2011يف أن قواعد ممارسة العمل التطوعي ال تزال
تقليدية يف اململكة العربية السعودية ،ودراسة السرحان ()2010

واجلمعيات املوجودة يف هذه احملافظات.

ً
ثانيا :مقرتحات مرتبطة بالعائد االقتصادي للعمل التطوعي:

يف أن هناك معوقات تنظيمية تواجه اجلمعيات األهلية أثناء

 -1تقديم خدمات مساندة وداعمة للمشاريع التنموية اليت تنشئها

ممارستها ألنشطتها يف اجملتمع.

احلكومة ،وهنا يأتي دور القطاع اخلاص وأفراد اجملتمع املقتدرين.

إجابة السؤال الرابع (ما املقرتحات اليت تساعد الشباب على تفعيل

وميكن وضع بنود يف قوانني القطاع اخلاص تعنى بالتطوع.

العمل التطوعي املرتبط بالعائدات االجتماعية واالقتصادية ،يف

 -2تسويق منتجات الشباب من خالل عرض مشاريعهم على شركات

األنشطة اليت متارسها اجلمعيات األهلية بسلطنة عمان؟):

القطاع اخلاص ،وميكن حتقيق ذلك من خالل وضع ركن ملنتجات

مبا أن اجملتمع العماني كغريه من اجملتمعات متيز بالعديد من

املتطوعني يف الشركات اإلنتاجية واجملمعات التجارية.

الصفات ومن أهمها تكاتف أفراد اجملتمع بعضهم وبعض ،وبرغم

 -3استحداث أماكن جديدة لتطوع الشباب تقدم اخلدمات ألبناء
اجملتمع احمللي ُ
وت َن ِّوع الربامج اليت تقوم بها اجلمعية لتليب

الناجحة والتنظيم اإلداري الناجح وما تعانيه من قلة األعضاء

احتياجات أفراد اجملتمع .وزيادة الفئات املختلفة للمشاركة يف

املنتسبني هلا من أفراد اجملتمع ،ويف ضوء ما توصلت اليه الدراسة

العمل التطوعي وسواء فئة الشباب وفئة املسنني أو فئة احملتاجني

من نتائج -تتبنى يف إطارها امليداني جمموعة من املقرتحات اليت
ً
ُ
وفقا حملاور الدراسة ،كما يأتي:
صنفت

وفئة األطفال.

افتقار اجلمعيات األهلية إىل اخلربات الفنية والقيادات اإلدارية

 -4إجراء مزيد من البحوث والدراسات العلمية يف جمال العمل
التطوعي يف سلطنة عمان ،من خالل توجيه اهتمام الباحثني من

ً
أوال :مقرتحات مرتبطة بالعائد االجتماعي للعمل التطوعي:

أساتذة مؤسسات التعليم العالي واملتخصصني يف دراسة جوانب

 -1إدخال مفهوم التطوع يف املناهج الدراسية من املراحل األوىل يف

اخلدمة االجتماعية بصفة خاصة ،كما ميكن توجيه طلبة

التعليم من أجل توعية أبناء اجملتمع منذ نعومة أظفارهم بهذا

الدراسات العليا لدراسة موضوع التطوع يف اطروحاتهم اجلامعية.

املفهوم ،وهنا تقع املسؤولية املشرتكة بني وزارة الرتبية والتعليم
ووزارة التنمية االجتماعية يف وضع منهاج أو إضافة موضوعات

ً
ثالثا :مقرتحات مرتبطة بالقوانني والتشريعات املنظمة

يف املناهج عن التطوع وأهميته وفوائده للفرد واجملتمع والتنمية

للعمل التطوعي:

الشاملة يف السلطنة بصفة عامة.

 -1اصدار قوانني وتشريعات والسيما يف اجلانب الصحي ،حتمى

 -2منح فرص أكرب ملشاركة الشباب يف العمل التطوعي ،من خالل

املتطوعني يف حال تعرض أي منهم حلادث أثناء قيامه بالعمل

توفري تسهيالت هلم مثل النقل والدعم املادي الذي يساعدهم على

ويف حال تعرضه لإلساءة من اآلخرين أثناء عمله ،وتقع املسؤولية

أداء عملهم ،وكذلك سن القوانني الضرورية .ويلعب اإلعالم الدور

بصفة رئيسية على وزارة التنمية االجتماعية.

األبرز يف نشر ثقافة التطوع على اعتبار أنه ميثل حلقة الوصل

 -2إصدار قانون يضمن حق التأمني الصحي للمتطوعني كأحد

بني اجلمعيات واملتطوعني من الشباب وغريهم.

اخليارات لتوفري الدعم يف حال تعرض املتطوع حلادث ما؛ وهنا

 -3العمل على نشر ثقافة التطوع بني أفراد اجملتمع خاصة يف

تتعاون وزارة التنمية االجتماعية واجلهة املسؤولة عن التأمينات

مرحلة الطفولة املبكرة بدءا من مرحلة رياض األطفال إىل املراحل

االجتماعية.

الدراسية املتقدمة ،وهنا يربز دور املدرسة واألسرة يف تثقيف

 -3أن تقوم وزارة التنمية االجتماعية مبراجعة قوانني التطوع

الناشئة منذ الصغر ،ويف املقام األول يأتي دور املعلم والوالدين

يف ظل تزايد اجلمعيات التطوعية وعدد املتطوعني ،خاصة املواد

يف ترسيخ حب العمل التطوعي عند الطفل ،من خالل املمارسة

اليت تتعلق حبقوق املتطوع مع الرتكيز على املواد يف اجلوانب

العملية اليت تعد األداة األقوى يف غرس مثل هذه السلوكيات.

اللوجستية واملالية واإلدارية للجمعيات.

 -4إجياد جهة مستقلة أو هيئة خاصة تدير العمل التطوعي

 -4زيادة الثقافة والوعي القانوني للعمل التطوعي للعاملني يف

بالسلطنة .وتقع حتت مظلتها مجيع اجلمعيات ليكون العمل أكثر

اجلمعيات األهلية ،ويكمن حتقيق ذلك من خالل املناهج الدراسية

ً
تنظيما وذا هيكلية واضحة؛ ولعل هذا املقرتح خيفف عن وزارة

ووسائل االعالم.

التنمية االجتماعية بعضا من جهودها يف اإلشراف على اجلمعيات،

يتضح من نتائج هذا البحث أن العمل التطوعي يف سلطنة عمان

كما أن وجود هيئة مستقلة يساعد على املتابعة املستمرة ألنشطة

يتسم بكثري من جوانب القوة وحيظى بالعديد من التسهيالت،

وتعرف العقبات اليت قد تعرتض عملها ،ثم
اجلمعيات التطوعية،
ُّ

كما يتضح أن عينة املقابالت مدركة لتفاوت العائدات املتنوعة

التغلب عليها ومعاجلتها.

للعمل التطوعي وسواء أكانت عائدات اجتماعية أم اقتصادية أم

 -5استحداث آليات قابلة للتطبيق يف تفعيل مواصلة مؤسسات

عائدات على فئات اجملتمع املختلفة .وأظهرت نتائج البحث احلاجة

التعليم باحملافظات ،من خالل املشاركة يف األنشطة الرتبوية لنشر

إىل التغلب على بعض الصعوبات ،مثل عدم توفر الغطاء القانوني

ثقافة التطوع بني أفراد اجملتمع الرتبوي ،ويفضل أن تتعاون يف

والتأميين للعاملني يف جمال التطوع .وألن جتربة التطوع بشكلها

وضع هذه اآلليات أفرع وزارة التنمية االجتماعية يف احملافظات

املدني احلالي حديثة على اجملتمع العماني ،جيب غرس هذه
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