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ك وتأثٌرها على عملٌة التماس األبعاد االجتماعٌة للعمل التطوعً
 دراسة مٌدانٌة: االجتماعً فً المجتمع المصري
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Social Aspects of Voluntary Work and Their Role in 
Social Cohesion inside The Egyptian Society: Field study 

Iman H. J. Schuman. 
Abstract 

This study started from the prime goal is to study and analyze 

the social dimensions of volunteer work and its impact on social 
cohesion in the Egyptian society. By doing a field study on a 

systematic random sample of volunteers in the Egyptian Societies for 
Community Participation Enhancement in Cairo, and the advancement 
and development of women Balqahrh.lmarafh seen the social 

dimensions of volunteer work and its impact on the process of social 
cohesion in the Egyptian society. This study belongs to the descriptive 

analytical studies, where Asaant study descriptive and analytical 
approach. Has been relying on data collection questionnaire was 
applied to the systematic random sample of volunteers in the Egyptian 

Societies for Community Participation Enhancement, advancement 
and development of women, reached its size (217) single. 

 The study found a range of results from the most important 
being that volunteering plays a key role in building a cohesive and 
coherent society through social relations network formed by voluntary 

organizations, which are a major source of the creation of social 
capital within the community source, and marked Egyptian society its 

interest in volunteering and volunteer issues, particularly under the 
international changes and the speed of the rhythm and witnessed by 
the Egyptian society of consecutive revolutions have led to the 

emergence of the need for the participation of individuals with the 
government as a necessity to achieve development.
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 مقدمه: 
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 Woolley
 مشكلة الدراسة :أوالً : 
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 أهمٌة الدراسة : ثانٌاً: 
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 أهداف الدراسة:ثالثاً : 

 

 

 

 

 تساؤالت الدراسة:رابعاً : 
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 مفاهٌم الدراسة:خامساً : 
 العمل التطوعً: -1

 المتطوع: -2
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 وٌمكن التوصل إلى التعرٌف اإلجرائً للمتطوع بأنه

 التماسك االجتماعً:-3
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 ابقه للدراسة:الدراسات الس سادساً :
 أوال: الدراسات العربٌة:

م بعنوان "دراسة استطالعٌة التجاهات بعض 1991هدفت دراسة "موسى" -(1)
أفراد المجتمع نحو مفهوم العمل التطوعً ومجاالته من وجهة نظرهم" 
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م( بعنوان " قٌم العمل األهلً فى 2005( وحاولت دراسة خالد عبد الفتاح )2)
مصر: دراسة مٌدانٌة"  

م(فى بحثه بعنوان "العمل التطوعً 2006( وتناول معلوي عبد هللا الشهرانً )3)
وعالقته بأمن المجتمع" 
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( بعنوان اتجاهات الشباب الجامعً الذكور  2006 -(وهدفت ) دراسة سلطان 4)

تطوعً نحو العمل ال

م بعنوان "العمل Suad Afif  2010( كما هدفت دراسة "سعاد عفٌف"5)

التطوعً فى المجتمع المدنً: المتطوعات السعودٌات كأداة لرأس المال 

االجتماعً" 

بعنوان التدخل المهنً  ( 2011 –(وأشارت نتائج دراسة ) إحسان محمد أحمد 6)

بطرٌقة تنظٌم المجتمع لتنمٌة وعً الطالئع بأبعاد قضٌة التطوع إلى أهمٌة التكامل 

ٌة والشعبٌة لنجاح العمل بٌن الهٌئات الحكومٌة واألهلٌة وبٌن القٌادات المهن

التطوعً
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 ثانٌا: الدراسات األجنبٌة:
بعنوان   Francis Woolleyم 1991(حاولت دراسة "فرانسٌس وولى" 1)

"الربط بٌن التماسك االجتماعً والنشاط التطوعً" 

 
 .James R م2004(وهدفت الدراسة التى أجراها "جٌمس آر كٌرنى" 2)

Kearney   "ًبعنوان "التطوع: أداة للتماسك االجتماع
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م بعنوان "التماسك االجتماعً Heuser  2005( وتناولت دراسة "هوٌسر"3)

والجمعٌات التطوعٌة" 

 

م بعنوان "رأى Brande 2001(وتوصلت الدراسة التى أعدها "براند" 4)

اللجنة اإلقلٌمٌة حول مساهمة التطوع فى التماسك االقتصادي واالجتماعً" 

 

 .Thilo Boeck et al( وتمثلت أهداف دراسة "ثاٌلو بوٌك" وآخرون 5)

بعنوان "تأثٌر التطوع على رأس المال االجتماعً وتماسك المجتمع" م 2009
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ءة تحلٌلٌة وجد أن هناك تعقٌب عام علً وبعد قراءة الدراسات قرا

 الدراسات السابقة :

وبتفسٌر الدراسات السابقه ندرك ماٌلً  :
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 لنظرى للدراسة :االطار اسابعاً : 
 (األبعاد االجتماعٌة للعمل التطوعً:1)

البعد االجتماعً للتطوع:-أ
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وبناء علٌه ٌمكن تناول البعد االجتماعً للتطوع من خالل ما ٌلً: 

 

 

 

 

البعد االقتصادي للتطوع:-ب
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 البعد السٌاسً للتطوع: -ج
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 البعد الدٌنً للتطوع: -د
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البعد الثقافً للتطوع : -ه
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( دور العمل التطوعً فى التماسك االجتماعً داخل المجتمع:2)
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وٌتبلور تأثٌر العمل التطوعً على التماسك االجتماعً داخل المجتمع فى 

 عة محاور رئٌسٌة هً:أرب
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(:العالقة بٌن العمل التطوعً والتماسك االجتماعً فى المجتمع المصرى 3)
 من منظور سوسٌولوجً:

 :Max Weberوماكس فٌبر Emile Durkheim نظرٌة اٌمٌل دوركاٌم -أ
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   Malina:و"مالٌنا"    Bogdanنظرٌة "بوجدان"  -ب
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 :  Smithو"سمٌث"  Lowنظرٌة "لو"  -ج
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 :  Stebbinو"ستٌبٌن"  Hendersonنظرٌة "هندرسون"  -د
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 تقدم ٌمكن القولوإجماال لما 
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(تأثٌر التغٌٌرات المحلٌة والعالمٌة على طبٌعة العمل التطوعً والتماسك 4)

 االجتماعً:
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وٌمكن تحدٌد السٌنارٌوهات التالٌة لمستقبل التطوعٌة: 
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 :اإلجراءات المنهجٌة للدراسة:  ثامناً 
  نوع الدراسه : -1

 : منهج الدراسة  -2

 أداة جمع البٌانات : -3

 المرحله األولى :

- 
- 
- 

- 

- 
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 المرحله الثانٌه :وتشمل صدق وثبات االستماره

 ( أ)

 ( ب)

وقد جاءت النتائج كما هً  
 موضحة فً الجدول التالً :

 ( 25)ن= ثبات باستخدام معامل )ألفا ـ كرونباخ(ال( نتائج 1جدول رقم  )

 معامل )ألفا ـ كرونباخ( المتغٌرات م

 0.12 .استبٌان المتطوعٌن ثبات استمارة  1

 المعالجات اإلحصائٌه: -4
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 مستوٌات المتوسط الحسابً( 2جدول )
 جداً  مستوى منخفض 1.1 – 1إذا تراوحت قٌمة المتوسط للعبارة أو البعد  بٌن 

 منخفضمستوى  2.6 – 1.1إذا تراوحت قٌمة المتوسط للعبارة أو البعد  بٌن 

 وسطمستوى مت 3.4 – 2.6إذا تراوحت قٌمة المتوسط للعبارة أو البعد  بٌن 

 مستوى مرتفع 4.2 – 3.4إذا تراوحت قٌمة المتوسط للعبارة أو البعد  بٌن 

 مرتفع جداً  مستوى 5 – 4.2إذا تراوحت قٌمة المتوسط للعبارة أو البعد  بٌن 

  :االنحراف المعٌاري

  

 المدى :

 مل ثبات ) ألفا . كرونباخ ( : معا

 معامل ارتباط بٌرسون R  :

  

 معامل ارتباط كا
2 

Chi-Square  :

 معامل التوافقContingency Coefficient  : 

  

: Gammaمعامل ارتباط جاما  -

 

 )لعٌنتٌن مستقلتٌن   اختبار )تIndependent – Samples T-Test :

  تحلٌل التباٌن أحادي االتجاهOne Way ANOVA  :

 

: LSD TESTطرٌقة الفرق المعنوي األصغر 

One Way ANOVA
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 مجاالت الدراسة : -5
 المجال المكانً :  -أ

 التعرٌف بمجتمع الدراسة "البحث " : -
 الجمعٌة المصرٌة للنهوض بالمشاركة المجتمعٌة : -

 :ٌة المرأةجمعٌة نهوض وتنم -

 ب المجال الزمنً : 

 المجال البشري :  -جـ 

 ثامبسون معادلة ستٌفن

 

 

 

 
     ppzdN

ppN
n






11

1
22
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N  حجم المجتمع    

z  1.96وتساوي    0.95الدرجة المعٌارٌة المقابلة لمستوى الداللة  

d  0.05نسبة الخطأ  وتساوي    
p  = 0.50نسبة توفر الخاصٌة والمحاٌدة    

 عرض وتحلٌل نتائج الدراسة المٌدانٌة : تاسعاً :
 :وصف مجتمع البحث  -1
 النوع: (1)

 (211)ن= حسب النوع المتطوعٌن" أفراد العٌنة "توزٌع ( 1جدول رقم )

 % ك النوع م

 59.9 130 ذكر 1

 40.1 11 أنثى 2

 100 211 المجمـــوع

 السن: (2)

 (211)ن= حسب السن المتطوعٌنتوزٌع ( 2جدول رقم )

 % ك السن م

1 25 - 95 43.1 

2 35 - 11 32.1 

3 45 - 34 15.1 

 1.1 11 سنة فأكثر 55 4

 100 211 المجمـــوع

 39 المتوسط الحسابً

 9 االنحراف المعٌاري
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 الحالة االجتماعٌة: (3)
 (211)ن= حسب الحالة االجتماعٌة المتطوعٌنتوزٌع ( 3جدول رقم )

 % ك الحالة االجتماعٌة   م

 31.1 14 أعزب 1

 53.9 111 متزوج 2

 1.4 16 قمطل 3

 100 211 المجمـــوع

 الحالة التعلٌمٌة: -4
 (211)ن= حسب الحالة التعلٌمٌة المتطوعٌنتوزٌع ( 4جدول رقم )

 % ك الحالة التعلٌمٌة م

 1.1 11 أمً 1

 1.4 16 ٌقرأ وٌكتب 2

 15.1 34 مؤهل متوسط 3

 20.1 45 مؤهل فوق المتوسط 4

 41.4 105 مؤهل جامعً 5

 100 211 المجمـــوع



(6102مرب ديس – أكتوبر) 44اجمللد  -حوليات آداب عني مشس     

 دراسة ميدانية: االجتماعي يف اجملتمع املصريك ملية التماسوتأثريها على ع األبعاد االجتماعية للعمل التطوعي

   222 

 الوظٌفة: -5
 (211)ن= حسب الوظٌفة المتطوعٌنتوزٌع ( 5جدول رقم )

 % ك الوظٌفة م

 42.4 92 قطاع حكومً 1

 36.4 19 قطاع خاص 2

 21.2 46 أعمال حرة 3

 100 211 المجمـــوع
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 عدد األبناء:-6
 حسب عدد األبناء المتطوعٌنتوزٌع ( 6جدول رقم )

 عدد األبناء اإلناث عدد األبناء الذكور عدد األبناء م

 % ك ن % ك ن

1 1 

106 

53 50 

121 

91 15.2 

2 2 51 41.1 30 24.1 
3 3 2 1.9 - - 

 100 121 100 106 المجمـــوع

 1 2 المتوسط الحسابً

 0.5 1 االنحراف المعٌاري

- 

- 

 متوسط الدخل الشهري: -1
 (211)ن= حسب متوسط الدخل الشهري المتطوعٌنتوزٌع ( 1جدول رقم )

 % ك متوسط الدخل الشهري م

1 500 - 56 25.1 
2 1000 - 15 39.2 

3 1500 - 39 11 
4 2000 - 19 1.1 

 1.3 11 جنٌة فأكثر 2500 

 100 211 المجمـــوع

 1423 المتوسط الحسابً

 595 االنحراف المعٌاري
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 مدة التطوع فً الجمعٌات: -1
 (211)ن= حسب مدة التطوع فً الجمعٌات المتطوعٌنتوزٌع ( 1جدول رقم )

 % ك مدة التطوع فً الجمعٌات م

 52.1 113 سنوات 5أقل من  1

2 5 - 10 32.3 
3 1 - 11 1.1 

 1.1 11 سنوات فأكثر 9 4

 100 211 المجمـــوع

 5 المتوسط الحسابً

 2 االنحراف المعٌاري

 النتائج المرتبطة باإلجابة على تساؤالت الدراسة:  -2
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 البعد االجتماعً للعمل التطوعً فً المجتمع المصري: (1)
 (211)ن= البعد االجتماعً للعمل التطوعً فً المجتمع المصري( 9جدول رقم )

 العبارات م

 االستجابات

المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري
 محاٌد موافق داًجموافق  الترتٌب

غٌر 

 موافق

غٌر 

موافق 
 جداً

 % ك % ك % ك % ك % ك

1-  

ٌساعدنً العمل التطوعً علً 

التعاون مع اآلخرٌن أثناء تحقٌق 
 األهداف التً نصبو إلٌها

161 15.2 31 11.1 1 3.2 1 3.2 5 2.3 4.51 0.11 1 

2- 2 
ً العمل التطوعً علً التعرف  ٌحفزن

لمساهمة علً مشكالت المجتمع وا
 فً حلها

160 13.1 31 11.5 1 3.1 5 2.3 6 2.1 4.51 0.19 2 

3- 3 
ً العمل التطوعً من التفاعل  ٌشجعن

 االجتماعً مع اآلخرٌن
150 69.1 40 11.4 19 1.1 4 1.1 4 1.1 4.51 0.11 3 

4- 4 

ً من المحافظة  ً  العمل التطوع ٌمكنن

ً الروابط االجتماعٌة اإلٌجابٌة فً  عل
 المجتمع

143 65.9 39 11 20 9.2 10 4.6 5 2.3 4.41 0.99 4 

5- 5 
ٌنمً العمل التطوعً لدي  الثقة 

 بالنفس
132 60.1 53 24.4 14 6.5 11 5.1 1 3.2 4.35 0.03 5 

6- 6 
ٌساعدنً العمل التطوعً علً 

ضرورة المشاركة فً المشروعات 

 التنموٌة التً تخدم مجتمعً

114 52.5 10 32.3 22 10.1 1 3.1 3 1.4 4.31 0.9 6 

1- 1 
ً العمل التطوعً لدي  اإلحساس  ٌنم

 بالمسؤولٌة االجتماعٌة
100 46.1 13 31.2 11 5.1 14 6.5 9 4.1 4.16 1.1 10 

1- 1 
ٌكشف العمل التطوعً قدراتً 

 ومواهبً الشخصٌة
121 59 50 23 20 9.2 9 4.1 10 4.6 4.21 1.1 1 

9- 9 
ٌساعدنً العمل التطوعً علً حل 

 مشكالتً بنفسً
113 52.1 10 32.3 15 6.9 11 5.1 1 3.1 4.24 1 1 

10- 10 
ٌساعدنً العمل التطوعً علً 
استثمار أوقات فراغً بصوره 

 إٌجابٌة

134 61.1 31 11.1 25 11.5 3 1.4 11 1.3 4.23 1.22 9 

11- 11 
ٌشجعنً العمل التطوعً من التكٌف 

 االجتماعً مع اآلخرٌن
116 53.5 41 11.9 31 11.5 1 3.1 14 6.5 4.09 1.2 12 

12- 12 
ً العمل التطوعً لدي الرغبة فً  ٌنم
تحقٌق المصلحة العامة علً حساب 

 المصالح الشخصٌة
11 40.6 15 39.2 31 14.3 10 4.6 3 1.4 4.13 0.92 11 

13- 13 

ٌساهم التطوع علً اكتساب مكانة 

اجتماعٌة مرموقة بالنسبة لً فً 
 المجتمع

63 29 92 42.4 15 6.9 16 1.4 31 
14.

3 
3.65 1.35 13 

 0.33 4.21 تغٌر ككلالم
مستوى 
 مرتفع جداً
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 مع المصري:البعد االقتصادي للعمل التطوعً فً المجت -2
 البعد االقتصادي للعمل التطوعً فً المجتمع المصري( 10جدول رقم )

 (211)ن=

 العبارات م

 االستجابات

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 غٌر موافق محاٌد موافق جداًموافق  الترتٌب
غٌر موافق 

 جداً

 % ك % ك % ك % ك % ك

1 
ع ٌساعدنً العمل التطوعً علً رف
 المستوي االقتصادي بالنسبة لً

24 11.1 140 64.5 24 11.1 11 1.1 12 5.5 3.61 0.91 5 

2 
علً حل   ٌساعدنً العمل التطوعً

 االقتصادٌة مشكالتً 
31 11.1 139 64.1 24 11.1 11 5.1 6 2.1 3.11 0.15 1 

3 
الفئات  ةمساعد  ٌمكننً  التطوع من

 المهمشة فً المجتمع
33 15.2 120 55.3 40 11.4 19 1.1 5 2.3 3.12 0.91 4 

4 
تساعدنً المشاركة فً األعمال 

التطوعٌة من كٌفٌه عمل دراسات جدوى 
 لمشروعاتً

50 23 95 43.1 41 21.1 15 6.9 10 4.6 3.14 1.04 3 

5 
ً المشاركة فً األعمال التطوعٌة  تمكنن

 ةمن تسوٌق منتجاتً بسهول
32 14.1 101 49.3 52 24 20 9.2 6 2.1 3.64 0.94 6 

6 

تساعدنً المشاركة فً األعمال 

التطوعٌة علً كٌفٌه عمل مشروعات 
 صغٌره

33 15.2 109 50.2 39 11 21 9.1 15 6.9 3.51 1.01 1 

1 
ً المشاركة فً األعمال التطوعٌة  تمكنن
 من معرفه مصادر التموٌل للمشروعات

32 14.1 101 49.3 32 14.1 23 10.6 23 10.6 3.41 1.11 10 

1 
ساعدنً التطوع علً توفٌر أنواع 

ة  مختلفة من الصالت االجتماعٌة والثقاٌف
 والفنٌة بٌن العمال فً المهن المختلفة

43 19.1 102 41 39 11 16 1.4 11 1.1 3.64 1.12 1 

9 
علً إٌجاد  ٌساعدنً العمل التطوعً

 للمحتاجٌن   فرص عمل
36 16.6 131 60.4 36 16.6 6 2.1 1 3.1 3.13 0.11 2 

10 
دعم النظام   ٌساهم العمل التطوعً فً

 االقتصادي فً المجتمع
50 23 12 31.1 42 19.4 22 10.1 21 9.1 3.54 1.22 9 

11 
ٌشجعنً العمل التطوعً علً التضحٌة 
بالجهد والمال من أجل تحقٌق األهداف 

 التً نسعى إلٌها
49 22.6 11 32.1 51 26.3 9 4.1 31 14.3 3.45 1.21 11 

 0.45 3.65 ٌر ككلالمتغ
مستوى 
 مرتفع
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 البعد السٌاسً للعمل التطوعً فً المجتمع المصري: -3
 (211)ن= ً فً المجتمع المصريالبعد السٌاسً للعمل التطوع( 11جدول رقم )

 العبارات م

 االستجابات

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 غٌر موافق محاٌد موافق جداً موافق  الترتٌب
غٌر موافق 

 جداً 

 % ك % ك % ك % ك % ك

1 
ٌساعدنً العمل التطوعً علً المشاركة فً 

 صنع القرارات الهامة فً المجتمع
46 21.2 19 36.4 54 24.9 25 11.5 13 6 3.55 1.13 10 

2 
ٌساهم العمل التطوعً علً احترام أراء 
 اآلخرٌن حتً لو اختلفت معهم فً الرأي

60 21.6 100 46.1 35 16.1 2 0.9 20 9.2 3.12 1.13 1 

3 
ٌمكن العمل التطوعً علً االنصٌاع لرأي 

 األغلبٌة حتً لو تعارض مع رأي
31 11.5 92 42.4 29 13.4 36 16.6 22 10.1 3.41 1.24 12 

4 
ٌساعدنً العمل التطوعً علً المشاركة فً 

 التخطٌط لخدمات الرعاٌة االجتماعٌة
35 16.1 10 36.9 64 29.5 21 9.1 11 1.1 3.44 1.11 11 

5 
المشاركة فً األعمال التطوعٌة تحفزنً علً 
 الترشح لالنتخابات متً توافرت لً الشروط

56 25.1 69 31.1 55 25.3 35 16.1 2 0.9 3.65 1.06 9 

6 
تشجعنً المشاركة فً األعمال التطوعٌة 
علً التصوٌت فً االنتخابات المحلٌة 

 والقومٌة
69 31.1 109 50.2 29 13.4 2 0.9 1 3.1 4.06 0.91 1 

1 
ٌعطً العمل التطوعً الفرصة لشغل مناصب 

 سٌاسٌة فً المجتمع
53 24.4 104 41.9 52 24 2 0.9 6 2.1 3.9 0.11 5 

1 
ٌساعدنً العمل التطوعً علً التعبٌر عن 

 أرائً بحرٌه تامة .
41 22.1 122 56.2 43 19.1 1 0.5 3 1.4 3.91 0.15 2 

9 
المشاركة فً األعمال التطوعٌة تحفزنً علً 

 ضرورة المشاركة فً الحٌاة السٌاسٌة
46 21.2 119 54.1 31 11.5 10 4.6 4 1.1 3.19 0.15 6 

10 
العمل التطوعً علً محاسبه   ٌشجعنً 

المسئولٌن عند وجود مشكله بالمنطقة التً 
 أقطن بها

11 32.1 96 44.2 34 15.1 5 2.3 11 5.1 3.91 1.01 4 

11 
ٌشجعنً العمل التطوعً علً المشاركة فً 

تقدٌم المساعدة الخاصة بالمشكالت السٌاسٌة 
 للدولة.

69 31.1 93 42.9 42 19.4 6 2.1 1 3.2 3.91 0.96 3 

12 
ٌحفزنً العمل التطوعً علً حضور 

تمرات  لمناقشه القضاٌا السٌاسٌة التً ؤالم
 تهم أفراد المجتمع

56 25.1 15 39.2 52 24 16 1.4 1 3.1 3.16 1.04 1 

 0.54 3.11 المتغٌر ككل
مستوى 

 مرتفع

- 
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  البعد الثقافً للعمل التطوعً فً المجتمع المصري: -4
 البعد الثقافً للعمل التطوعً فً المجتمع المصري( 12جدول رقم )

 (211)ن=

 العبارات م

 االستجابات
المتوسط 
االنحراف  الحسابً

 المعٌاري
 غٌر موافق محاٌد موافق جداًموافق  الترتٌب

غٌر موافق 
 جداً

  % ك % ك % ك % ك % ك

1 
              ثقافة أؤمن بضرورة نشر
 المجتمع.  التطوع بٌن  الشباب فً

63 29 69 31.1 44 20.3 20 9.2 21 9.1 3.61 1.26 4 

2 
البرامج              أمٌل إلً المشاركة فً

 التطوعٌة الخاصة بالمجال الثقافً
51 23.5 16 35 59 21.2 16 1.4 15 6.9 3.61 1.13 3 

3 
ً الندوات والمحاضرات أشارك م تطوعاً ف

 واألمسٌات الدٌنٌة والثقافٌة.
36 16.3 94 43.3 29 13.4 29 13.4 29 13.4 3.36 1.21 5 

4 
أشارك فً نشر وطبع الكتب ونشرات 

 التوعٌة واللوحات اإلرشادٌة
26 12 131 63.6 30 13.1 23 10.6 - - 3.11 0.19 1 

5 
ٌساعدنً التطوع علً تدعٌم القٌم 

 تماعٌة واألخالقٌة فً المجتمع.االج
25 11.5 119 54.1 56 25.1 6 2.1 11 5.1 3.65 0.91 2 

 0.12 3.6 المتغٌر ككل
مستوى 

 مرتفع

- 
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 البعد الدٌنً للعمل التطوعً فً المجتمع المصري: -5
 (211)ن= البعد الدٌنً للعمل التطوعً فً المجتمع المصري( 13جدول رقم )

 العبارات م

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري
 جداًغٌر موافق  غٌر موافق محاٌد موافق جداًفق موا الترتٌب

 % ك % ك % ك % ك % ك

 3 2.01 4.46 - - 0.9 2 12.4 21 39.2 15 41.5 103 قٌامً بالتطوع ٌشعرنً بالراحة النفسٌة 1

2 
أسعً إلً التطوع لوجهه الكرٌم وطمعاً فً ثوابه 

 العظٌم
121 55.1 14 31.1 3 1.4 5 2.3 4 1.1 4.44 0.1 4 

3 
تحثنً المعتقدات الدٌنٌة علً ضرورة المشاركة 

 فً األعمال التطوعٌة
142 65.4 51 26.1 14 6.5 2 0.9 1 0.5 4.56 0.1 1 

4 
ٌغرس الدعاة ورجال الدٌن لدي أهمٌة العمل 

 التطوعً وفوائده فً الدنٌا واآلخرة .
136 62.1 59 21.2 11 1.3 1 0.5 3 1.4 4.49 0.11 2 

ً تنمٌة قٌم المساواة والعدالة ٌساعدنً 5  5 0.91 4.31 2.3 5 1.4 3 11.5 25 25.3 55 59.4 129 التطوع عل

 0.61 4.41 المتغٌر ككل
مستوى 
 مرتفع جداً
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 :مستوى األبعاد االجتماعٌة للعمل التطوعً فً المجتمع المصري 
 جتمع المصريمستوى األبعاد االجتماعٌة للعمل التطوعً فً الم( 14جدول رقم )

 (211)ن=

 الترتٌب المستوى االنحراف المعٌاري المتوسط الحسابً بعاداأل م

ً  0.33 4.21 البعد االجتماعً للعمل التطوعً فً المجتمع المصري 1  2 مرتفع جدا

 4 مرتفع 0.45 3.65 البعد االقتصادي للعمل التطوعً فً المجتمع المصري 2

 3 مرتفع 0.14 3.11 المجتمع المصري البعد السٌاسً للعمل التطوعً فً 3

 5 مرتفع 0.12 3.6 البعد الثقافً للعمل التطوعً فً المجتمع المصري 4

ً  0.61 4.41 البعد الدٌنً للعمل التطوعً فً المجتمع المصري 5  1 مرتفع جدا

 مستوى مرتفع 0.29 3.95 ككل بعاداأل

- 
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  تأثٌر األبعاد النتائج المرتبطه باإلجابة على التساؤل الثانً للدراسة: ما

 ؟عً فً المجتمع المصرياالجتماعٌة للتطوع علً التماسك االجتما
( تأثٌر األبعاد االجتماعٌة للتطوع علً التماسك االجتماعً 15جدول رقم )

 (211)ن=فً المجتمع المصري

 العبارات م

 االستجابات

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 غٌر موافق محاٌد موافق جداً موافق  الترتٌب
غٌر موافق 

 جداً 

 % ك % ك % ك % ك % ك

 12 0.96 4.26 4.6 10 1.1 4 2.1 6 44.1 91 46.1 100 أثق فً المؤسسات الموجودة فً المجتمع 1

2 
أفضل العمل الجماعً مع اآلخرٌن عند أداء 

 أعمالً
15 34.6 121 55.1 11 5.1 1 3.2 3 1.4 4.19 0.19 16 

3 
مع الجمٌع  ةأحرص علً تكوٌن عالقات طٌب

 علً اختالف أفكارهم ومذاهبهم
93 42.9 113 52.1 1 3.2 4 1.1 - - 4.36 0.64 1 

 1 0.93 4.43 3.2 1 2.3 5 4.1 9 29 63 61.3 133 أتعاون مع جٌرانً فً مناسبتهم المختلفة 4

5 
أحرص علً المشاركة فً أي نشاط ٌفٌد 

 مجتمعً
115 53 12 31.1 10 4.6 5 2.3 5 2.3 4.31 0.16 1 

6 
وقت أثق فً قدره زمالئً علً مساعدتً 

 الحاجة
114 52.5 62 21.6 21 12.9 1 3.1 5 2.3 4.25 0.91 14 

 3 0.11 4.42 0.9 2 3.2 1 11.1 24 22.6 49 62.2 135 أحرص علً نشر ثقافة التسامح بٌن زمالئً 1

1 
أشترك فً توعٌه أهالً منطقتً بضرورة 

 المشاركة فً تنفٌذ المشروعات الخٌرٌة
135 62.2 44 20.3 24 11.1 1 3.2 1 3.2 4.35 1.02 10 

9 
أشعر بالرضا عن نفسً حٌنما أساعد 

 اآلخرٌن
139 64.1 40 11.4 20 9.2 14 6.5 4 1.1 4.36 1.01 9 

 2 0.94 4.43 1.1 4 4.6 10 6.9 15 21.1 41 65 141 أستثمر أوقات فراغً بصوره اٌجابٌة 10

11 
أحرص علً المشاركة فً االنتخابات المحلٌة 

 والقومٌة
140 64.5 44 20.3 19 1.1 1 3.1 6 2.1 4.4 0.99 5 

12 
أحرص علً االنضمام لعضوٌه احدي 

 منظمات المجتمع المدنً الموجودة بمنطقتً
135 62.2 45 20.1 30 13.1 4 1.1 3 1.4 4.41 0.19 4 

13 
أحرص علً المشاركة مع المسئولٌن فً 

اقتراح األهداف التً ٌجب أن تتبناها 
 عٌةسٌاسات الرعاٌة االجتما

143 65.9 49 22.6 - - 16 1.4 9 4.1 4.39 1.09 6 

14 
أستفٌد من اإلمكانٌات البشرٌة والمادٌة 
 الموجودة فً مجتمعً ألداء مسئولٌاتً

129 59.4 63 29 1 3.2 10 4.6 1 3.1 4.36 1.01 9 

 11 0.91 4.33 1.4 3 4.1 9 9.1 21 30 65 54.1 119 أعرف حقوقً وواجباتً فً مجتمعً 15

16 
أهتم بالدفاع عن مطالب المحتاجٌن أمام 

 الجهات المسئولة
111 53.9 51 23.5 33 15.2 6 2.1 10 4.6 4.19 1.09 11 

11 
ٌعبر اآلخرون عن حاجاتً التً ٌجب أن 

 أعبر عنها بنفسً
101 49.3 44 20.3 41 11.9 15 6.9 10 4.6 4.03 1.11 11 

 13 0.95 4.25 1.4 3 2.3 5 20.3 44 22.1 41 53.9 111 أعتمد علً نفسً فً تعدد فرص زٌادة دخلً 11

19 
أحافظ علً الممتلكات العامة الموجودة فً 

 المجتمع
102 41 15 34.6 33 15.2 - - 1 3.2 4.22 0.93 15 

 0.43 4.32 المتغٌر ككل
مستوى 
 مرتفع جداً 
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  تأثٌر التغٌٌرات النتائج المرتبطه باإلجابة على التساؤل الثالث للدراسة: ما

ة العمل التطوعً والتماسك اإلجتماعى فً المجتمع المحلٌة والعالمٌة على طبٌع
 ؟المصري

( تأثٌر التغٌٌرات المحلٌة والعالمٌة على طبٌعة العمل التطوعً 16) رقم  جدول

 (211)ن=والتماسك اإلجتماعى فً المجتمع المصري

 العبارات م

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري
 جداًغٌر موافق  غٌر موافق حاٌدم موافق جداًموافق  الترتٌب

 % ك % ك % ك % ك % ك

1 
تؤثر المتغٌرات المحلٌة والعالمٌة علً انحسار 

 دور الدولة فً دعم العمل األهلً
113 52.1 12 31.1 22 10.1 - - - - 4.42 0.61 1 

2 
 ً ً الموجودة ف زٌادة أعداد منظمات المجتمع المدن

 المجتمع
116 53.5 65 30 36 16.6 - - - - 4.31 0.15 12 

3 
ٌعانً القائمٌن علً العمل الخٌري من نظرات 

 الشك والرٌبة
115 53 62 21.6 40 11.4 - - - - 4.35 0.11 13 

4 
تشوه صورة العمل الخٌري لدي بعض فئات 

 المواطنٌن بالمجتمع
134 61.1 32 14.1 51 23.5 - - - - 4.31 0.14 11 

5 
هلٌة ذات األصول الدٌنٌة تنحسر دور الجمعٌات األ

 بالمجتمع
141 65 35 16.1 41 11.9 - - - - 4.46 0.19 1 

6 
ٌوجد تخبط  فً القوانٌن والتشرٌعات المنظمة 

 للعمل األهلً التطوعً
141 65 51 23.5 25 11.5 - - - - 4.53 0.69 3 

1 
تغٌٌر حرٌة بعض الجمعٌات األهلٌة فً التصرف 

 بمواردها
151 12.4 39 11 21 9.1 - - - - 4.63 0.66 1 

1 
تجمٌد أموال بعض الجمعٌات األهلٌة لدي بعض 

 الجهات
129 59.4 66 30.4 22 10.1 - - - - 4.49 0.61 5 

9 
انحسار التبرعات نتٌجة خوف المتبرعٌن من 

 تعزٌز أٌة توجهات
113 52.1 104 41.9 - - - - - - 4.52 0.5 4 

ً العمل ا 10  6 0.61 4.46 - - - - 6 13 41.9 91 52.1 113 لخٌري بالمجتمعزٌادة عدد المتطوعٌن ف

11 
ً العمل الخٌري بالتهدٌد وعدم  شعور المتطوعٌن ف

 الحماٌة
113 52.1 15 34.6 29 13.4 - - - - 4.39 0.11 10 

12 
عدم إشباع برامج وأنشطة التطوع الحالٌة لحاجات 

 المتطوعٌن
131 63.6 55 25.3 24 11.1 - - - - 4.53 0.69 3 

 9 0.11 4.41 - - - - 13.4 29 32.1 11 53.9 111 قلة مصادر المعلومات عن برامج التطوع ومجاالته 13

14 
انحسار دور التطوع علً الجمعٌات الخٌرٌة ذات 

 األصول الدٌنٌة بالمجتمع
132 60.1 11 32.1 14 6.5 - - - - 4.53 0.62 2 

 0.52 4.46 المتغٌر ككل
مستوى 
 مرتفع جداً

- 
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  مقترحات تفعٌل النتائج المرتبطه باإلجابة على التساؤل الرابع للدراسة: ما

من منظور  المصريالعمل التطوعً والتماسك االجتماعً فً المجتمع 
 ؟سوسٌولوجً

( مقترحات تفعٌل العمل التطوعً والتماسك االجتماعً فً 11جدول رقم )
 (211)ن=منظور سوسٌولوجً من المصريالمجتمع 

 راتالعبا م

 االستجابات

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

ب د موافق جداً موافق  الترٌت  جداً غٌر موافق  غٌر موافق محٌا

 % ك % ك % ك % ك % ك

1 
ضرورة تعمٌق المعرفة العلمٌة لمنظومة العمل التطوعً 

 األهلً بالمجتمع
111 53.9 11 32.1 29 13.4 - - - - 4.41 0.11 12 

2 
ب العلمٌة المعاصرة فً تناول ض رورة األخذ باألساٌل

ا ومشكالت المجتمع  قضٌا
135 62.2 66 30.4 16 1.4 - - - - 4.55 0.63 10 

3 
ضرورة تنمٌة قدرات ومهارات المتطوعٌن الشخصٌة 

ة  والعلمٌة والعمٌل
131 60.4 64 29.5 22 10.1 - - - - 4.5 0.61 11 

4 
ن الرجل وا ٌٌز ٌب لمرأة فً العمل التطوعً عدم وجود التم

 الخٌري
141 65 16 35 - - - - - - 4.65 0.41 5 

5 
ن المنظمة للعمل الخٌري  وضوح التشرٌعات والقواٌن

 بالمجتمع
152 10 49 22.6 16 1.4 - - - - 4.63 0.62 6 

اجات المتطوعٌن أنفسهم 6  1 0.63 4.51 - - - - 1.4 16 21.3 19 65.4 142 االهتمام بإشباع رغبات واحٌت

1 
ضرورة  وجود دور للمدرسة والجامعة دوراً  فً تنمٌة 

 روح التطوع
152 10 49 22.6 16 1.4 - - - - 2.63 0.62 13 

1 
ضرورة تناول وسائل األعالم العمل الخٌري التطوعً 
 بصورة موضوعٌة وتشجٌع األفراد علً العمل التطوعً

152 10 49 22.6 16 1.4 - - - - 4.63 0.62 6 

9 
رورة بناء وتعزٌز القدرة المؤسسٌة للجمعٌات الخٌرٌة ض

 التطوعٌة
152 10 65 30 - - - - - - 4.1 0.46 3 

ة وان تكون كافة األموال واألعمال معلنة وواضحة 10  2 0.42 4.11 - - - - - - 22.6 49 11.4 161 الشفاٌف

 9 0.61 4.56 - - - - 6 13 32.3 10 61.1 134 أن تكون الجمعٌة الخٌرٌة ذات قاعدة عرٌضة بالمجتمع 11

12 
وضع ضوابط لتنظٌم العضوٌة فً الجمعٌات الخٌرٌة 

 التطوعٌة
134 61.1 10 32.3 13 6 - - - - 4.56 0.61 9 

13 
وضوح دور الجمعٌات الخٌرٌة فً برامج اإلصالح 

 االجتماعً
134 61.1 13 31.2 - - - - - - 4.62 0.49 1 

14 
ة تنظٌم العمل بالجمعٌات  الخٌرٌة فً إطار المسؤوٌل

ٌنً /طائفً(  المجتمعٌة دون تحٌز) د
150 69.1 61 30.9 - - - - - - 4.69 0.46 4 

15 
ة بشكل  ة ألهداف الجمعٌات األهٌل وجود ترجمة عمٌل

 واضح ومفهوم
111 13.4 36 16.6 - - - - - - 4.13 0.31 1 

16 
ن علً جه ة للعامٌل ة المجتمعٌة والقانوٌن ود وجود الحمٌا

 الجمعٌة
111 13.4 36 16.6 - - - - - - 4.13 0.31 1 

11 
عدم قبول تبرعات مجهولة المصدر تؤثر علً توجٌهات 

 الجمعٌات
111 13.4 36 16.6 - - - - - - 4.13 0.31 1 

11 
ة للجمعٌات الخٌرٌة التطوعٌة من داخل  وجود محاسٌب

 المجتمع
111 13.4 36 16.6 - - - - - - 4.13 0.31 1 

19 
تقدٌم الدعم المهنً والفنً للجمعٌات الخٌرٌة من أجهزة 

 الدولة
111 13.4 36 16.6 - - - - - - 4.13 0.31 1 

20 
ة من المتخصصٌن لتفعٌل  طلب الجمعٌات المشورة المهٌن

 برامجها
111 13.4 36 16.6 - - - - - - 4.13 0.31 1 

م  رأس المال االجتماعً لدي المواطٌن ةضرورة تنمٌ 21  2 0.42 4.11 - - - - - - 22.6 49 11.4 161 نٌق

 0.41 4.69 المتغٌر ككل
مستوى 
 مرتفع جداً 
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واألبعاد  للمتطوعٌنالعالقة بٌن بعض المتغٌرات الدٌموجرافٌة ( 10جدول رقم )

تأثٌرها على عملٌة التماسك االجتماعً فً المجتمع االجتماعٌة للعمل التطوعً و
 (211)ن= المصري

 األبعاد االجتماعٌة للعمل التطوعً وتأثٌرها على المتغٌرات الدٌموجرافٌة م

 التماسك االجتماعً 

 المعامل
 المستخدم

 قٌمته
 وداللته

 

كا النوع 1
2 

 (11)د.ح= **11.620

  **0.491 التوافق

T-Test 3.346** 2>1 

جاما السن 2
 

0.305**  

كا الحالة االجتماعٌة 3
2 

 (36)د.ح= **103.112

  **0.569 التوافق

One Way ANOVA 
21.463** 

LSD 
2>1 ،3 

األبعاد االجتماعٌة للعمل  المتغٌرات الدٌموجرافٌة م
 التطوعً وتأثٌرها على

 التماسك االجتماعً 

 المتغٌرات الدٌموجرافٌة م

كا الوظٌفة 5
2 

 (36)د.ح= **214.011

  **0.105 التوافق

One Way ANOVA 
3.124** 

LSD 

1>2 ،3 

جاما متوسط الدخل الشهري 6
 

0.443**  

  **0.314 جاما مدة التطوع فً الجمعٌات 1

 (0.05* معنوي عند )             (0.01** معنوي عند )
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 :المحور الثالث: المصفوفة االرتباطٌة بٌن متغٌرات الدراسة 

 (11جدول رقم )

 المصفوفة االرتباطٌة بٌن متغٌرات الدراسة " األبعاد االجتماعٌة للعمل التطوعً

 وتأثٌرها على عملٌة التماسك االجتماعً فً المجتمع المصري "

 (211)ن=

م
 

اد
بع

أل
ا

 

 د للعمل التطوعً فً المجتمع المصرياألبعا
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ً
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لد
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عد

لب
ا

 

 ً
ع

ما
جت

ال
 ا
عد

لب
ا

كل
ك

 

         1 االجتماعً 1
        1 **0.315 االقتصادي 2

       1 **0.345 **0.314 السٌاسً 3
 الثقافً 4

0.351** 0.350** 
0.469*

* 
1 

     

 الدٌنً 5
0.330** 0.393** 

0.250*
* 

0.311*
* 

1 
    

البعد  6
االجتماعً 

 ككل
0.360** 0.414** 

0.661*
* 

0.129*
* 

0.433*
* 

1 
   

تأثٌر االبعاد  1
ماعٌة االجت
على 

التماسك 
 االجتماعً

0.311** 0.311** 
0.301*

* 
0.311*

* 
0.390*

* 
0.395*

* 
1 

  

تأثٌر  1
التغٌرات 
المحلٌة 

والعالمٌة 
على 

التماسك 
 االجتماعً

0.335** 0.214** 
0.361*

* 
0.321*

* 
0.411*

* 
0.319*

* 
0.499** 1 

 

 المقترحات 9
0.312** 0.359** 

0.352*
* 

0.329*
* 

0.559*
* 

0.354*
* 

0.551** 0.104** 
1 
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 النتائج العامة للدراسة :عاشراً : 

 

 

 



(6102مرب ديس – أكتوبر) 44اجمللد  -حوليات آداب عني مشس     

 دراسة ميدانية: االجتماعي يف اجملتمع املصريك ملية التماسوتأثريها على ع األبعاد االجتماعية للعمل التطوعي

   222 

 

 

 

 

 

 

 

توصٌات الدراسة: أحد عشر: 
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 أوال: المراجع العربٌة:
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 ثانٌا: المراجع األجنبٌة:
 

 

 

 

 



(6102مرب ديس – أكتوبر) 44اجمللد  -حوليات آداب عني مشس     

 دراسة ميدانية: االجتماعي يف اجملتمع املصريك ملية التماسوتأثريها على ع األبعاد االجتماعية للعمل التطوعي

   222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.energizeinc.com/art/documents/MCSDP_ENG.pdf
http://www.energizeinc.com/art/documents/MCSDP_ENG.pdf
http://chesterrep.openrepository.com/cdr/browse?type=author&value=Mead%2C+Rebecca
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